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ايفضًٞ حصاّ بٔ عًٞ بٔ حمُد اهلل عبد أبٞ ايػٝخ َكد١َ

 .وآًمف رؾمقًمف قمغم واًمًالم واًمّمالة، هلل احلؿد

: بعد أما

 بن حسن بن عيل: اهلل إمم اًمداقمل اًمٗم٤موؾ أظمٞمٜم٤م يمت٤مب ـم٤مًمٕم٧م وم٘مد

ه: الصحيح املسند يف الرؤيا ، وقرأت كثريً ا منه،  حمروس الذي سامَّ

٤ًٌم مجًٕم٤م ُم١مًمٗمف ومٞمف مجع وىمد، ُمٗمٞمًدا يمت٤مسًم٤م ومقضمدشمف  قمغم ومٞمف ُمٕمتٛمًدا، ـمٞم

 .اًمّمحٞمحلم همػم ُمـ طمًٜمقه أو إئٛم٦م صححف وُم٤م، اًمّمحٞمحلم

 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد، يمت٤مسمف وذم ومٞمف ي٤ٌمرك أن اهلل ومٜم٠ًمل

 كتبه

 ايبعداْٞ ايفضًٞ حصاّ بٔ عًٞ بٔ حمُد اهلل عبد أبٛ
 (هـ8448 /5 /9)
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 املكد١َ
 ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده ،هلل احلؿد إن

 ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف ُمْمؾ ومال اهلل هيده ُمـ أقمامًمٜم٤م ؾمٞمئ٤مت وُمـ أٟمٗمًٜم٤م

 حمٛمدا أن وأؿمٝمد ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إًمف ٓ أن وأؿمٝمد ًمف ه٤مدي

 .ورؾمقًمف قمٌده

َّٓ َوَأْكتُْم ﴿  ُؼوا اهللَ َحقَّ ُتَؼاتِِه َوٓ ََتُوُتنَّ إِ َا الَِّذيَن آَمـُوا اتَّ َيا َأُّيه

ُؽُم الَِّذي َخَؾَؼُؽْم ِمْن ﴿ ، [202: عؿران ]آل﴾ ُمْسؾُِؿونَ  ُؼوا َربَّ ا الـَّاُس اتَّ َ َيا َأُّيه

ُؼوا  َكْػٍس َواِحَدةٍ  ًٓ َكثًِرا َوكَِساًء َواتَّ َوَخَؾَق ِمـَْفا َزْوَجَفا َوَبثَّ ِمـُْفََم ِرَجا

َيا ﴿ ، [2: ]الـساء﴾ اهللَ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َوإَْرَحاَم إِنَّ اهللَ َكاَن َعَؾْقُؽْم َرقِقًبا

ًٓ َشِديًد  ُؼوا اهللَ َوُقوُلوا َقْو َا الَِّذيَن آَمـُوا اتَّ ُيْصؾِْح لَُؽْم َأْعََمَلُؽْم  *ا َأُّيه

: ]إحزاب﴾ َوَيْغِػْر َلُؽْم ُذُكوَبُؽْم َوَمْن ُيطِِع اهللَ َوَرُشوَلُه َفَؼْد َفاَز َفْوًزا َعظِقًَم 

70-72].

 : سمٕمد أُم٤م

 ذم اًمتٕمٌػم ًمٕمٚمؿ أنّ  ًمٞمجد اًمنميٗمٞملم اًمقطمٞملم ٟمّمقص ذم ادتلمل فنن

، اًمٕمزيز يمت٤مسمف ُمـ ُمقاـمـ ذم وأقم٤مد ومٞمف اهلل اأسمد وم٘مد سم٤مًمٖم٦ًم: أمهّٞم٦مً  اًمنميٕم٦م

 .يقؾمػ ؾمقرة ذم ؾمّٞمام
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 ذم يمام اًمٜمٌقة ُمراطمؾ ُمـ أٟمزل ُم٤م أول أٟمف: البالغة أمهقته عذ يدل ومما

 طمدي٨م ذم يمام اعمٌنمات ُمـ يٌ٘مك ُم٤م وآظمر ،قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م

 .قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب

، واًمًػم، واًمؽماضمؿ، واًمت٤مريخ، احلدي٨م يمت٥م ذم اٟمتنمت وىمد

 وأظم٤ٌمر، وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم أظم٤ٌمره ُمـ وهمػمه٤م، واًمتٗمًػم، وإدب

 وقمٜم٤ميتٝمؿ، اًمٕمٚمؿ هبذا اهتامُمٝمؿ قمغم يدل   ُم٤م، قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م

 .واعمٕم٤مين، وإطمٙم٤مم، احلٙمؿ ُمـ يتْمّٛمٜمف وُم٤م سم٠مطمٙم٤مُمف

 قمٜمف اهلل ريض ضمٜمدب سمـ ؾمٛمرة طمدي٨م ُمـ الصحقحنيٗمل وم

 ي٘مقل أن ُيٙمثر مم٤م: يٕمٜمل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل يم٤من»: ىم٤مل

 أن اهلل صاء ما عؾقه فقؼّص : قال ا؟ـرؤي ؽمـمـ أحٌد  رأى هل: ٕصح٤مسمف

 ريض ىم٤مل اًمٜمقوي( 85/45) اهلل رمحف ُمًٚمؿ ًمٗمظ وذم، (8)ش. . . ُيؼص

– قمٚمٞمٝمؿ أىمٌؾ اًمّمٌح صغّم  إذا وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل يم٤من»: قمٜمف اهلل

  ش.رؤي٤م؟ اًم٤ٌمرطم٦م ُمٜمٙمؿ أطمد رأى هؾ: وم٘م٤مل سمقضمٝمف -اًمّمح٤مسم٦م: أي

 اهلل ريض- قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ -٤مأيًْم - (8858) اًمٌخ٤مري وقمٜمد

 ي٘مّّمقن يزاًمقن ٓ قمٜمٝمؿ اهلل ريض -اًمّمح٤مسم٦م: أي– يم٤مٟمقا»: ىم٤مل -قمٜمٝمام

  ش.اًمرؤي٤م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل قمغم

 ومتح. (84/479أظمرضمف اًمٌخ٤مري رمحف اهلل ) (8)
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ًٓ  إنّ ): قمٜمف اهلل ريض وىم٤مل  وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمٝمد قمغم رضم٤م

 ومٞمٝم٤م ومٞم٘مقلصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  اًمٜمٌل قمغم ومٞم٘مّّمقهن٤م اًمّرؤي٤م يرون يم٤مٟمقا

 .(ي٘مقل أن اهلل ؿم٤مء ُم٤مصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  اهلل رؾمقل

صغم اهلل قمٚمٞمف  ؾم١ماًمف ؾمٞمام، اًمٕمٚمؿ هذا أمهّٞم٦م قمغم شمدل   إظم٤ٌمر وهذه

 .ص٤ٌمح يمّؾ  قمٜمٝم٤م وؾمٚمؿ

: (822-828، 27) آؾمتذيم٤مرذم  رمحف اهلل اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل

صغم  يٙمـ مل ٕٟمف وومْمٚمٝم٤م: اًمرؤي٤م قمٚمؿ ذف قمغم يدل   احلدي٨م وهذا)

 مـؽم أحد رأى هل»: اًمٖمداة صالة ُمـ اٟمٍمف إذا ي٘مقلاهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ٝم٤م إٓ ش؟رؤيا الؾقؾة  ذم اًمٙمالم يمٞمػ أصح٤مسمف ًمٞمتٕمٚمؿ ويٕمؼّمه٤م قمٚمٞمف ًمٞم٘مّمَّ

ؤي٤م قم٤ٌمرة ومْمؾ قمغم دًمٞمٌؾ  وذًمؽ شم٠مويٚمٝم٤م  وطمًٌؽ، قمٚمٛمٝم٤م وذف اًمر 

 طمًٜم٦م أؾمقة اهلل أٟمٌٞم٤مء وذم، ُمٜمٝم٤م اهلل أقمٓم٤مه وُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف سمٞمقؾمػ

 .(قمٚمٞمٝمؿ اهلل صٚمقات

 هذه وذم): اًمٗمٙمر(.ط 84/490) اًمٗمتحذم  احل٤مومظ وىم٤مل

، شمٕمٌػمه٤م وومْمؾ، قمٜمٝم٤م سم٤مًم١ًمال اًمرؤي٤م سم٠مُمر آهتامم إطم٤مدي٨م

 اًم٤ٌمل ومٞمف يٙمقن اًمذي اًمقىم٧م ٕٟمف اًمّمٌح: صالة سمٕمد ذًمؽ واؾمتح٤ٌمب

 .(جمتٛمٕم٤م

يُّب   وىم٤مل ُٕ  ومٞمف): قمٚمٛمٞم٦ّم( 522-7/528) ُمًٚمؿ قمغم فذطمذم  ا

صغم اهلل قمٚمٞمف  اهلل رؾمقل سمٗمٕمؾ اىمتداءً ، اًمٜمٝم٤مر وأول، اًمّمٌح سمٕمد اًمتٕمٌػم

 خلٚمّقه أمجع طمٞمٜمئذٍ  اًمذهـ وٕنّ ، اًمؼميم٤مت ُمـ اًمٌٙمرات ذم ضم٤مء وعم٤موؾمٚمؿ 
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 خيٚمط ُم٤م وًمٕمدم، رأى سمام اًمرائل قمٝمد وًم٘مرب، اًمٜمٝم٤مر سم٠مقمامل اًمِمٖمؾ قمـ

 .(اًمرؤي٤م ُمـ قمٚمٞمف

 ريض أصح٤مسمف شمٕمٚمٞمؿ قمغم حيرص يم٤منصغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  واًمٜمٌل

 ُمـ وهل، اهلل ُمـ شمٙمقن ص٤مدىم٦م يم٤مٟم٧م إن ٕهن٤م اًمرؤي٤م: أطمٙم٤مم قمٜمٝمؿ اهلل

 ُم٤م وًمٓمٗمف اهلل طمٙمٛم٦م سمديع ُمـ وومٞمٝم٤م، طمّؼ  هب٤م واًمتّمديؼ، اًمٜمٌقة أضمزاء

 . . .ش. وـم٤مقمتف إيامٟمف ذم اعم١مُمـ يزيد

 وطمرصف اعمٜم٤مُم٤مت قمـ ؾم١ماًمف سمٙمثرة ؾمٚمؿو قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ويم٠من

 ي٘مقل واعم٤ًمضمد اعمج٤مُمع ذم اجلٛمٞمع ُم٤ًمُمع وقمغم ٕصح٤مسمف شمٕمٌػمه٤م قمغم

 احلذاق إٓ شمٗمًػمه حُيًـ ٓ ُم٤م اعمٕم٤مين ًمٓمٞمػ ُمـ اعمٜم٤مُم٤مت هلذه إنّ : هلؿ

 يٕمؼم أن أطمدٍ  ًمٙمّؾ  ومٚمٞمس، أهٚمٞمتٝمؿ ويمامل، درايتٝمؿ سمحًـ، اًمٜم٤مس ُمـ

 هم٤مي٦مٌ  وم٢مهن٤م اعم٤ًمًمؽ: هذه همامر ذم خيقض أن يم٤من ٕي وًمٞمس، اعمٜم٤مُم٤مت

 .واىمٕمف ذم وصمٞمؼ شمٕمّٚمؼ وهل٤م، ص٤مطمٌٝم٤م طمٞم٤مة ذم إمهٞم٦م

 صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من وًمذًمؽ): اهلل رمحف اًم٤ٌمضمل اًمقًمٞمد أسمق ىم٤مل

 قمغم هلؿ ٤مطمْم   ،(8)شالصاحلة الرؤيا إٓ الـبوة من بعدي يبؼى لقس»: ي٘مقل

 قمٚمٞمٝمؿ يدظمؾ، اًمٜمٌّقة ُمـ ضمزءٌ  سمٕمده هلؿ ًمٞمٌ٘مك، هب٤م وآهت٤ٌمل، شمٕمٚمٞمٛمٝم٤م

 .(ُمٕمّمٞم٦م قمـ ويزضمرهؿ، ُمّمٚمح٦مٍ  قمغم وحيّْمٝمؿ ُمّنة هب٤م

                                                           
 (9/485/8726) اعمقـم٠مواإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم  (،ومتح84/408/6990أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (8)

 .ُمٜمت٘مك
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 صغم ىمقًمف أي- قمٜمدهؿ اًمٚمٗمٔم٦م هذه وُمٕمٜمك): قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض وىم٤مل

، يمذا يٗمٕمؾ يم٤من ُم٤م ايمثػمً  -شرؤي٤م؟ ُمٜمٙمؿ أطمد رأى هؾ»: وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل

 قمٜمٝم٤م واًم١ًمال اًمرؤي٤م قمٚمؿ قمغم طم٨م   احلدي٨م وذم، ؿم٠مٟمف ُمـ يم٠مّٟمف

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  أٟمف قمغم حمٛمقٌل  وؾم١ماهلؿ: اًمٕمٚمامء ىم٤مل، وشم٠مويٚمٝم٤م

 سم٤مًمٖمٞم٥م اإلظم٤ٌمر ُمـ اهلل ؿم٤مء ُم٤م قمغم واؿمتامهل٤م، وومْمٞمٚمتٝم٤م شم٠مويٚمٝم٤م يٕمّٚمٛمٝمؿ

  اهـ.(8) (. . .

 اًمٜمٌقي اًم١ًمال هذا شمٕمٚمٞمؾ ذم رمحف اهلل اًم٘مرـمٌل اًمٕم٤ٌمس أسمق وزاد

صغم اهلل قمٚمٞمف  اًمٜمٌل يم٤من إٟمَّام): (6/29) اعمٗمٝمؿذم  وم٘م٤مل، اًمنميػ

 ىمد ومٙم٤من، واًمّمدق اًمّمالح ُمـ قمٚمٞمف يم٤مٟمقا عم٤م ذًمؽ: قمـ ي٠ًمهلؿوؾمٚمؿ 

 قمٚمؿ ُمـ يمثػم قمغم آـمالع ُمٜمٝم٤م يًتٗم٤مد وأهن٤م، صحٞمح٦م رؤي٤مهؿ أن قمٚمؿ

، ًمٗمقائده٤م واًمتِمّقف، سم٤مًمرؤي٤م آقمتٜم٤مء سم٤مًمٗمٕمؾ هلؿ وًمُٞمٌلّم ، اًمٖمٞم٥م

 ش.اًمٖمٞم٥م قمٚمؿ قمغم آـمالع ُمـ وًمٞمًتٙمثر، اًمتٕمٌػم يمٞمٗمّٞم٦م وًمُٞمٕمٚمِّٛمٝمؿ

صغم اهلل قمٚمٞمف  ًمف ُمٌنّمة رؤي٤م سمذًمؽ يرضمق أن): أقمٚمؿ واهلل وحيتٛمؾ

 قمٜمف شمقىمػ رسّمام ومٞمام قمٜمدهؿ ُمـ ذًمؽ ويًتدقمل، وًمٚمٛمًٚمٛملموؾمٚمؿ 

 قمغم يدل يمٚم ف وهذا، (. . . شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ سمذًمؽ يريد أن وحيتٛمؾ، ومٞمف اًمقطمل

 به اهلل ُيظفر مما) ّٕٟمف :اًمٕمٚمقم ُمـ اًمٜمقع هذا ذم واخلٓمقرة، اًمنمف ُمٙمٛمـ

 .(2)(ادغّقبات بعض

                                                           
 )48-85/40) ذطمف قمغم ُمًٚمؿ(، وٟم٘مٚمف قمٜمف اًمٜمقوي ذم 7/228) إيمامل اعمٕمٚمؿ: اٟمٔمر (8)

 ٓسمـ ؿم٤مهلم اًمٔم٤مهري رمحف اهلل. ،ط.. اًمٗمٙمر( 604)ص اإلؿم٤مرات ذم قمٚمؿ اًمٕم٤ٌمرات(2)
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: (72)ص اًمرؤي٤م قم٤ٌمرةذم  رمحف اهلل ىمتٞم٦ٌم اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ

 صٜمقف ُمـ ويتامرؾمقن، اًمٕمٚمؿ ومٜمقن ُمـ اًمٜم٤مس يتٕم٤مـمك ومٞمام وًمٞمس)

 وأؿمد اُمرارً  وأصٕم٥م وأذف وأضمؾ وأًمٓمػ أهمٛمض هق رءٌ  احلٙمؿ

 ًٓ  .(اًمٜمٌّقة ُمـ ورضب اًمقطمل ُمـ ضمٜمس ٕهّن٤م اًمرؤي٤م: ُمـ إؿمٙم٤م

 وهق (208)ص اًم٘مرآن أىم٤ًمميمت٤مسمف ذم رمحف اهلل اًم٘مٞمؿ اسمـ ٤موأيًْم 

: اًمت٤مؾمع اًم٘مٚمؿ): سمف اهلل أىمًؿ اًمذي اًمقطمل( ىمٚمؿ )ُمراشم٥م قمـ يتحّدث

، ُمٜمف ُأريد وُم٤م، وشمٕمٌػمه وشمٗمًػمه، اعمٜم٤مم وطمل يم٤مشم٥م وهق، اًمتٕمٌػم ىمٚمؿ

 ُمـ وهق، ًمف يم٤مؿمٌػ ، اعمٜم٤مُمّل  ًمٚمقطمل ُمؽمضمؿٌ ، ضمٚمٞمؾ ذيٌػ  ىمٚمؿٌ  وهق

ٟمٞم٤م شمّمٚمح اًمتل إىمالم  وٟمزاهتف ص٤مطمٌف ـمٝم٤مرة يٕمتٛمد وهق، واًمّديـ ًمٚمد 

 قمٚمؿٍ  ُمع، اًمًديدة واعمٜم٤مه٩م، احلٛمٞمدة واًمٓمرائؼ، ًمٚمّمدق وحتّريف، وأُم٤مٟمتف

 سم٠مطمقال وُمٕمروم٦م، اإلهللِّ  سم٤مًمٜمقر ُم١ميد وطمس  ، سم٤مـمـ وصٗم٤مء، راؾمخ

، ٤مضمقٟٓمً  وأقمّٛمٝم٤م، إىمالم أًمٓمػ ُمـ وهق، وؾمػمهؿ وهٞمآهتؿ اخلٚمؼ

، وؾُمٗمٚمّٞمٝم٤م قُمٚمقهّي٤م، اعمقضمقدات سم٤ًمئر ٤مشمثٌتً  وأؿمّده٤م، ٤مشمٍمومً  وأوؾمٕمٝم٤م

ف، واعمًت٘مٌؾ واحل٤مل وسم٤معم٤ميض ، وٓيتف حمؾ   هق اعمٜم٤مم ذم اًم٘مٚمؿ هذا ومتٍم 

 .اًمٌديع يمالُمف اٟمتٝمك (،وؾمٚمٓم٤مٟمف ممٚمٙمتف ويمرد  

 سمف اهتؿّ  مم٤م واعمٕم٤مين احِلٙمؿ ُمـ شمٙمتٜمٗمف وُم٤م اًمتٕمٌػم قمٚمقم أنّ  واعم٘مّمقدُ 

 اًمتٗمًػم يمت٥م ُمٚمئ٧م وىمد، اًمنميٗم٦م اًمٜمّمقص هذه قمغم سمٜم٤مءً  اًمٕمٚمؿ أهؾ

، اعمِمٝمقرة اعمّمٜمٗم٤مت ذم احلدي٨م يمت٥م ويمذًمؽ، هب٤م يتٕمّٚمؼ وُم٤م، سم٠مطمٙم٤مُمٝم٤م

 صٜمع يمام، اًمرؤي٤م يمت٤مب ومٞمف ص٤مطمٌف وأودع إٓ ٤ميمت٤مسمً  دمد شمٙم٤مد ٓ
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 إرسمٕم٦م اًمًٜمـو ُمًٚمؿ صحٞمحذم  ُم٤م وُمثٚمف، اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم

 وذوح، اًمًٚمػ آصم٤مر ُمـ هل٤م يْم٤مف ُم٤م ُمع أطم٤مديثٝم٤م مجٕم٧م وًمق، وهمػمه٤م

 .اضمدً  ايمثػمً  ٤مؿمٞمئً  ًمٙم٤مٟم٧م اًمٕمٚمؿ أهؾ

 وأطمٙم٤مُمٝم٤م اعمٜم٤مُم٤مت سمٕمٚمقم اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ مج٤مقم٦مٍ  اهتامم ُمـ سمٚمغ وىمد

 ذم ورىم٦م وؾمٌٕملم وٟمٞمػ ُمئ٦م وصمالث ورىم٦م آٓف قمنمة أطمدهؿ حيٗمظ أن

ؤي٤م شمٕمٌػم قمٚمؿ  .اًمر 

 - ط 85/482) دُمِمؼ شم٤مريخذم  قم٤ًميمر اسمـ احل٤مومظ هذا ذيمر

 صمؿّ ، إٟمٓم٤ميمل احلًلم سمـ قمكم شمراب أيب سمـ طمٞمدرة اعمٜمجل أيب قمـ اًمٗمٙمر(

 سمـ قمٌداًمٕمزيز اًم٘م٤مؾمؿ أيب أؾمت٤مذي قمغم هذا ذم زدت: ي٘مقل ويم٤من): ىم٤مل

، ورىم٦م وؾمٌٕملم وٟمٞمػ ورىم٦م ُمئ٦م صمالث سمحٗمظ اعم٤مًمٙمل اًمِمٝمرزورّي  قمكم

 .(وم٘مط ورىم٦م آٓف قمنمة اًمرؤي٤م قمٚمؿ ُمـ حيٗمظ يم٤من ٕٟمف

 اًمٙمت٥م ؾم٤مئر ذم ُُمٕمّٔمؿ أّٟمف، اًمٕمٚمؿ هذا ُمٜمزًم٦م قِمٔمؿ قمغم يدًمٜم٤م ومم٤ّم

 اهلل قمّٔمؿ وىمد، اًمرؤي٤م قمٚمؿ اًمٗمراؾم٦م وُمـ): اًمراهم٥م ي٘مقل يمام، اًمًاموي٦م

 .(8)(اعمٜمّزًم٦م اًمٙمت٥م يمؾِّ  ذم أُمره٤م

 ويمثرت ،قمٚمٞمف اًمٜم٤مس شمٙم٤مصمر اًمٕمٔمٞمٛم٦م اعمٜمزًم٦م هبذه اًمتٕمٌػم قمٚمؿ يم٤من وعم٤م

 ومٞمف ودظمٚم٧م ،ُمٜمف ًمٞمس وُم٤م ،واًمًٛملم اًمٖم٨م ومٞمف ودظمؾ، اًمٙمت٤مسم٤مت ومٞمف

                                                           
اًمٕمٚمٛمٞم٦م(، وٟم٘مٚمف قمٜمف اًم٘م٤مؾمٛمّل رمحف اهلل ذم  -ط  880)ص اًمذريٕم٦م ذم ُمٙم٤مرم اًمنميٕم٦م(8)

اعم٘مدُم٤مت اعمٛمٝمدات اًمًٚمٗمٞم٤مت ذم شمٗمًػم اًمرؤى : ( سمتٍمف ُمـ يمت٤مب4/445) حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ

 واعمٜم٤مُم٤مت عمِمٝمقر سمـ طمًـ.
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 اعمٕم٤مرو٦م اعمّمٜمققم٦م وإظم٤ٌمر ،اعمقوققم٦م واًم٘مّمص ،اًمقاهٞم٦م إطم٤مدي٨م

 اًمٜم٤مس ٙم٤منوم ،(8)-اًمتٕمٌػم! قمٚمؿ ذم ىمقاقمد قمٚمٞمٝم٤م وسمٜمقا- ًمٚمنميٕم٦م

 يٙمقٟمقن ُم٤م أطمقج ،اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمٚمؿ هذا شمٕمٚمؿ سمداي٦م ذم يم٤من ُمـ وسم٤مٕظمص

 اًمّم٤مومٞم٦م اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م دومتٞمف سملم جيٛمع يمت٤مب إمم اًمٗمـ هذا ذم

 هذا ذم ًمٚمٛمٌتدئ اُمٜم٤مرً  ويٙمقن ،واعمٕمْمالت واًمٕمٚمؾ اًمِمقائ٥م ُمـ اًمٜم٘مٞم٦م

 ،ومٞمف ودظمؾ اًمٕمٚمؿ هذا داهؿ ىمد عمـ ٤موُمرضمٕمً  ،اخلػم قمغم ًمف وشمًٝمٞماًل  اًمٗمـ

                                                           
ُمـ : وهقُمـ اعمقوققم٤مت! ي٘مقًمقن(، )ختتٛمقا سم٤مًمٕم٘مٞمؼ وم٢مٟمف يٜمٗمل اًمٗم٘مر : طمدي٨م: وُمـ ذًمؽ ُمثاًل  (8)

 و رآه ذم اعمٜم٤مم، أو طمقى ذم سمٞمتف اًمٕم٘مٞمؼ وًمق ؿمٞمًئ٤م يًػًما، اٟمتٗمك قمٜمف اًمٗم٘مر!ختتؿ سمف أ

من اكتعل يف إٟمف ُمـ رأى أٟمف يٛمٌم ذم ٟمٕمؾ أصٗمر ي١مُمؾ قمغم اًمؼميم٦م واًمنور حلدي٨م ): وي٘مقًمقن

( )هذا طمدي٨م يمذب 2474) اًمٕمٚمؾىم٤مل ومٞمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم  .(كعل أصػر مل يزل يف بركة ورسور

 ُمقوقع.

. (الوضوء عذ الوضوء كور عذ كور: والوضوء يف ادـام كور كَم يف اخلزىمقل اًمٜم٤مسمٚمز )ويمذًمؽ 

  .مل أضمد ًمف أصاًل : (8/844) طم٤مؿمٞم٦م اإلطمٞم٤مءىم٤مل اًمٕمراىمل رمحف اهلل ذم 

( قمغم أن اًمٜم٤مئؿ إذا رأى من مات عاصًؼا مات صفقًداسمحدي٨م ): (469واطمت٩م اًمٜم٤مسمٚمز رمحف اهلل )

وهذا مم٤م طمٙمؿ قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء سم٤مًمٙمذب واًمقوع قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل  .ؿمٝمٞمًدا اًمٕمِمؼ ذم اعمٜم٤مم ُم٤مت

  .قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

(، ذيمره اسمـ ؿم٤مهلم العؼل يمول بؼسؿة الدكقا، والروح تمول بؼسؿة أخرة): ويمذًمؽ طمدي٨م

 .(857أيًْم٤م )ص 

 .وُمثؾ هذه إظم٤ٌمر ٓ يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م، وٓ دمٕمؾ حماًل ًمٚم٘مٞم٤مس، وآؾمتٜم٤ٌمط

٤ًٌم ًمت٘مريرهؿ سمٕمض اًم٘مقاقمد ذم  :واعم٘مّمقد أن ضمٝمؾ يمثػم ُمـ اعمٕمؼميـ سمٕمٚمؿ احلدي٨م يم٤من ؾمٌ

آؾمتٜم٤ٌمط، وهل ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمقاهل ُمـ إظم٤ٌمر، وهذا ي١ميمد أن اًمتٕمٌػم ُمداره قمغم آضمتٝم٤مد، اًمٖم٤مًم٥م 

 .قمغم همٚم٦ٌم اًمٔمـ، اًمذي يتٗم٤موت سملم ُمٕمؼم وآظمر

 (.8/849عمِمٝمقر ) اعم٘مدُم٤مت اعمٛمٝمدات اًمًٚمٗمٞم٤متسمتٍمف ُمـ 
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 اهلل وم٤مؾمتٕمٜم٧م ،ظمٗم٤مي٤مه ًمف وفمٝمرت ،ُمٕم٤مٟمٞمف قمـ وأومّمح ،دم٤مرسمف وقم٤ميـ

 ُمٜمٝم٤م ًمالؾمتٗم٤مدة اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ُمـ اهلل ين ُم٤م مجع ذم وضمؾ قمز

،  قمٚمٞمف وىمػ ممـ ،اهلل ين وعمـ ،اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمٚمؿ هذا قمغم وآـمالع

 قمٚمٞمف وىمٗم٧م اًمذي وهذا الرؤيا أحاديث من ادسـد الصحقح وؾمٛمٞمتف

 ذم يْم٤مف اهلل ؿم٤مء وم٢من اُم١مظمرً  وشمٞمن قمٚمٞمف أىمػ مل وُم٤م ىمدريت طم٥ًم

 ٟمٜم٘مؾ أن اهلل وأراد إُمقر شمٞمنت إذا وشمقومٞم٘مف اهلل سم٢مذن ويمذًمؽ ،طمٞمٜمف

 ،وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ًمٗمقائده٤م وشمٌٞملم اًمٕمٚمامء أىمقال ُمـ إطم٤مدي٨م هلذه٤م ذطًم 

 واًمٕمٚمامء إقمالم إئٛم٦م يمالم ُمـ ،همقاُمْمٝم٤م ويمِمػ ،ظمٗم٤مي٤مه٤م وُمٖم٤مزي

 .اًمٕمالم اًمٕمٚمٞمؿ سم٢مذن اًمٙمرام

 سمف يٜمٗمع وأن ،اًمٙمريؿ ًمقضمٝمف ٤مظم٤مًمًّم  جيٕمٚمف أن اًمٕمٔمٞمؿ اهلل وم٠مؾم٠مل

 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد ،واعمًٚمٛملم اإلؾمالم

 

 كتبه

 اهلل وفؼه حمروس علي بن حشن بن علي احلسن أبو

 (2438) لعام صػر صفر من (29) ادوافق الثالثاء يوم

 والسالم الصالة أفضل صاحبفا عذ الـبوية اهلجرة من
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 بٝإ ضابط االعتُاد يف تعبري ايسؤ٣
 : مهم تنبيه

 )الؼوامقس(!! يف الـظر بؿجرد الرؤيا تعبر يف الترسع حول

 اًمدظمقل أراد عمـ ٓسمد وأٟمف قمٔمٞمؿ ؿم٠من ًمف اًمٕمٚمؿ هذا أن: اآكػً  تؼدم

 ،وذوـمف وقاسمٓمف ذم ُمذيمقر هق وُم٤م ،وُمٖم٤مزيف ُمٕم٤مٟمٞمف يٕمرف أن ومٞمف

ـّ   وإٟمام ،دراي٦م وٓ قمٚمؿ سمدون ومٞمف دظمٚمقا اًمٗمـ هذا حيًـ ٓ ممـ ايمثػمً  وًمٙم

 قمٚمؿ سمٖمػم اًمٜم٤مس يٗمتل وم٠مصٌح ،اًمًامقم٤مت وسمٕمض آـمالقم٤مت سمٛمجرد

 يٗمتل وأصٌح اظمذه سمٙمذا لو١مي اًمٌمء هذا أن ي٘مرأ أن ومٌٛمجرد ،روّي٦م وٓ

  ُمٕم٤مين سمٕمدة قمؼّمت رسمام إؿمٞم٤مء سمٕمض أن هذا يٕمٚمؿ وٓ قمٚمٞمف

 رؤي٤م قمـ ومٞم٠ًمًمف رضمٌؾ  ي٠مشمٞمف اعمٕمؼميـ إُم٤مم ؾمػميـ سمـ حمٛمد ومٝمذا

: آظمر ًمف وىم٤مل، اًمٕم٤مم هذا حت٩ّم : ىم٤مل، أؤّذن يم٠مين اًمٜمقم ذم رأي٧م): ومٞم٘مقل

 ذم ًمف ىمٞمؾ وعم٤ّم، هىم٦م ذم يُدك شم٘مٓمع: ًمف ىم٤مل، ُأؤّذن يم٠ميّن  اًمٜمَّقم ذم رأي٧م

﴿ َوَأذِّن : اهلل ىمقل ومت٠مّوًم٧م، طمًٜم٦م ؾمٞمامءَ  إول قمغم رأي٧م: ىم٤مل اًمت٠مويٚملم

﴿ : اهلل ىمقل ومت٠مّوًم٧م اًمث٤مين هٞمئ٦م أرَض  ومل، [27: ]احلجذِم اًمٜم٤َّمِس سم٤ِمحْل٩َمِّ ﴾

٤مِرىُمقَن ﴾ ًَ ُتَٝم٤م اًْمِٕمػُم إِٟمَُّٙمْؿ ًَم ٌن َأيَّ َن ُُم١َمذِّ  اهـ .[70: ]يوشفصُمؿَّ َأذَّ

ذم  (2واًمٌٖمقي)، (844)ص اًمرؤي٤م قم٤ٌمرةذم  ىمتٞم٦ٌم اسمـ ذيمره

 (480و72: )ص اًمقاقمظ ؾمٕمٞمد وأسمق، (82/224) اًمًٜم٦َّم ذح
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 واًمثٕم٤مًمٌّل ، (2/844) اًمتَّٕمٌػمذم  واًم٘م٤مدري، ؾمػميـ ٓسمـ اعمٜمًقب

ذم  ؿم٤مهلم سمـ واخلٚمٞمؾ، (2/62) اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ُمـ آىمت٤ٌمسذم 

: )ص اًمرؤي٤م يمت٤مبذم  واًمتقجيري، (644: )ص اإلرؿم٤مدات

 .وهمػمهؿ، (87: )ص ؾمػميـ اسمـ خمتٍمذم  واهلالوي، (868

 اصمٜمل قمغم إذان رؤي٤م: اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر ىم٤مل): سمٕمده٤م ؿم٤مهلم اسمـ وىم٤مل

، وُمقٌت ، وؾمٗمرٌ ، وري٤مؾم٦مٌ ، وىمدرٌ ، وأُمرٌ ، طمؼ   وىمقُل ، طَم٩م  : ٤موضمٝمً  قمنم

ٌس ، وظمٞم٤مٟم٦مٌ ، إومالسٍ  ودومع  ً ـٍ  وىِمٚم٦َّمُ ، ودم  اهـ (.وٟمٗم٤مٌق ، دي

 طم٤مل سم٤مظمتالف أصٚمف قمـ اًمت٠َّمويؾ يتٖمػمَّ  وىمد): رمحف اهلل ىمٌٚمٝم٤م وىم٤مل

ائل ٤مًمح اًمّرضمؾ طمؼِّ  ذم وهق، ُمٙمروه اًمٜمقم ذم يم٤مًمٖمّؾ ، اًمرَّ  اًمٞمد ىمٌض اًمّمَّ

ِّ  قمـ  يّمٞم٥ُم ): اعمٜمؼم قمغم خيٓم٥م اًمّرضمؾ ذم ي٘مقل ؾمػميـ اسمـ ويم٤من (،اًمنمَّ

  اهـ .(ُيّْمَٚم٥م: ي٘مقل، أهٚمف ُمـ يٙمـ مل وم٢منْ ، ٤مؾُمٚمٓم٤مٟمً 

 إمم ضم٤مء رضماًل  أن): (8/894) اًمرؤي٤م شمٕمٌػمذم  اًم٘م٤مدري   وىم٤مل

: وم٘م٤مل، وضمٝمل ذم ٤مٟم٤مسمتً  ايمثػمً  اؿَمَٕمرً  رأي٧ُم : ًمف وم٘م٤مل رمحف اهلل ؾمػميـ اسمـ

ٕمر  ٟمٗمس رأى ىمد رضمٌؾ  وضم٤مءه، ٤مخم٤مًمٗمً  قمٛماًل  ومٞمف شمٕمٛمؾ وأٟم٧م، ُم٤مٌل  اًمِمَّ

ؤي٤م ـٌ  قمٚمٞمؽ رضمٌؾ  أٟم٧َم : وم٘م٤مل، يمذًمؽ اًمر   .(قمٚمٞمف سم٤مهلل وم٤مؾمتٕمـ، َدْي

، اًمرائل سم٤مظمتالف اًمرؤى شمٕمٌػم اظمتالف ُمـ ؾمٌؼ ُم٤م ي١ميمد يُمٚم ف وهذا

 .أظمرى واقمت٤ٌمراٍت ، إطمقال وشمٜمّقع، واًمٕم٤مدة، واًمقىم٧م
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ريض اهلل  اًمّمديؼ سمٙمر أيب إمم ضم٤مء رضماًل  أن): -٤مأيًْم - ذًمؽ وُمـ

: ًمف وم٘م٤مل، ؿَمجرة ُمـ ورىم٦مً  ؾمٌٕملمَ  ُأقْمٓمٞم٧ُم  أينِّ  رأي٧ُم : ًمف وم٘م٤ملقمٜمف 

 سمٕمد صمؿَّ ، سمٕمٞمٜمف ذًمؽ قمٚمٞمف وىمع وىمد إٓ يٛمضِ  ومٚمؿ، ضمٚمدةً  ؾمٌٕملم شُمْيب

ؤي٤م شمٚمؽ -٤مأيًْم - رأى قم٤مم ، هب٤م وم٠مظمؼمه سمٙمر أيب إمم -٤مأيًْم - وم٠مشمك، اًمر 

ضمُؾ  وم٘م٤مل، درهؿ أًمػ ؾمٌٕمقن ًمؽ حيّمؾ: وم٘م٤مل  هذه رأي٧ُم  ًم٘مد: اًمرَّ

ؤي٤م ٜم٦م ذم اًمر  ًَّ هَت٤م اعم٤موٞم٦م اًم ْ  وهذه ذًمؽ صحَّ  وىمد، ضمٚمدة ؾمٌٕملم ومٕمؼمَّ

ٜم٦م هذا! ي٤م: وم٘م٤مل درهؿ؟ أًمػ سمًٌٕملم قمؼمهَت٤م اًمًٜم٦م ًَّ  يم٤مٟم٧م اعم٤موٞم٦م اًم

 وايمت٤ًمئٝم٤م إؿمج٤مر ٟمٛمق قمٜمد رؤيتؽ واًمٞمقم، أوراىمٝم٤م شمٜمثر إؿمج٤مر

راهؿ سمٞمده وىمٕم٧م طمتك ىمٚمٞماًل  إٓ اًمرضمؾ يٚم٨ٌم ومٚمؿ، سم٤مٕوراق  .(8)(اًمدَّ

يؼ قمـ اعمذيمقرُ  وهذا دِّ  قمٜمد اعمٕمتؼمة اًم٘مقاقمد ُمـريض اهلل قمٜمف  اًمّمِّ

َص  وم٘مد اًمتٕمٌػم: قمٚمامء ، ًمثٛمره٤م شم٤مرةً  شمراد اًمِمجرة): أنَّ  قمغم ُمٜمٝمؿ يمثػمٌ  ٟمّمَّ

 ًمٚمجامل وشم٤مرةً ، حلٓمٌٝم٤م وشم٤مرةً ، خلِمٌٝم٤م وشم٤مرةً ، ًمٔمٚمِّٝم٤م وشم٤مرةً ، ًمقرىمٝم٤م وشم٤مرةً 

ؿ، ذيمرٟم٤م ممـ قمٚمٞمٝمؿ دًم٧َّم اًمذيـ ويمذًمؽ، ًمٚمٛمجٛمقع وشم٤مرةً ، هب٤م  أهٌؾ  وم٢مهنَّ

                                                           
( 872)ص اإلؿم٤مرات(، واسمـ ؿم٤مهلم ذم 2/488) اًمتٕمٌػم ذم اًمرؤي٤مذيمره٤م اًم٘م٤مدري  ذم  (8)

( اعمٜمًقب ٓسمـ 99)ص ُمٜمتخ٥م إطمالم(، وهل ذم 282)ص شمٕمٔمٞمؿ إٟم٤ممواًمٜم٤مسمٚمز ذم 

 ؾمػميـ رمحف اهلل وهق ٕيب ؾمٕمٞمد اًمقاقمظ قمغم اًمتح٘مٞمؼ، واهلل وزّم اًمتقومٞمؼ.
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، سمقىمتف وىم٧م يمؾ ذم ٟم٤ًمناإل هبؿ يٜمتٗمع أن يٚمٞمؼ ُم٤م قمغم اًمٜمَّٗمع ًمقضمقدِ 

  اهـ.(8)(ذًمؽ وم٤مومٝمؿ

ائلم ذم اعمت٤ٌميٜم٦م إطمقال هذه اقمت٤ٌمر: أشؾػـا كَم وادؼصود  قمغم، اًمرَّ

 شمٗمًػم يمت٥م ذم شم٠مُّمؾٍ  أدٟمك ًمف يم٤من وَُمـ، وأطمقاهلؿ، أقمراومٝمؿ اظمتالف

 .سمًٝمقًم٦م ذًمؽ يدرك اعمقوققم٦م إطمالم

ّمقا إذا ومٝمؿ  سم٤مًمٌمء اعمراد أنَّ  قمغم، اعمقوققم٦م( )اًم٘مقاُمٞمس ذم ٟمّمَّ

 يمؾ قمغم هذا شمٕمٛمٞمؿ ي٘مّمدون ٓ، اًمتٗمًػم ُمـ ويمذا يمذا، اعمٜم٤مم ذم اًمٗمالين

 اظمتالف اقمت٤ٌمر ُمع، اعمرادة اًمتَّٕمٌػم وضمقهَ  يذيمرون هؿ سمؾ، اعمرائل

، اًمتٕمٌػم أصقل ذم اًمٜمَّٔمر وم٤مئدة هل وهذه، ٤مآٟمٗمً  ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل إطمقال

 .هٜم٤م طمٙمٞمٜم٤مه اًمذي آظمتالف هذا اقمت٤ٌمر وأؿمٝمره٤م

ٝم٤مب ىمقُل  -ُمثاًل - ذًمؽ وُمـ  قمٚمؿ ذم اعمٜمػم اًمٌدريمت٤مسمف ذم اًمٕم٤مسمر اًمِمِّ

: ىمٚم٧م، اعمقت ُمٚمؽ يم٠مٟمَّٜمل رأي٧ُم : إٟم٤ًمن زم ىم٤مل): (887: )ص اًمتٕمٌػم

ار رضمٌؾ  أٟم٧َم  ، احلٞمقان ُمـ يديف قمغم يٗمٜمل عم٤م وذًمؽ صحٞمح:: ىم٤مل، (ضمزَّ

٤مك أٟم٧م: ىمٚم٧م: آظمر ىم٤مل وُمثٚمف  قمـ ومت٤مب، اًمٓمريؼ وىم٤مـمع اًمدُم٤مء ؾمٗمَّ

ق أٟم٧م: ىمٚم٧م: آظمر ىم٤مل وُمثٚمف، ذًمؽ ، ذًمؽ قمـ ومُت٥م إصح٤مب سملم شمٗمرِّ

                                                           
 (.244)ص اًمٌدر اعمٜمػميمالم اًمِمٝم٤مب اًمٕم٤مسمر رمحف اهلل ذم ُمـ  (8)
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 اسمالدً  ذًمؽ سمٕمد ومٗمتح، يمثػمة اسمالدً  خترب ىمٚم٧م، ُمٍم ُمٚمؽ زم ىم٤مل وُمثٚمف

 .وأظمرهب٤م

 سُت  أٟمَّٜمل رأي٧ُم : إٟم٤ًمن وىم٤مل): (890-889: )ص ذم وىم٤مل

 صقر ُمٜمٝم٤م ومتخرج، سم٤مًم٘م٤مًم٥م اًمتل احلالوة ذم شمٜمتٗمُخ  أٟم٧م: ىمٚم٧م إهاومٞمؾ:

، ٟمٕمؿ: ىم٤مل، ُمِم٥ٌّم أٟم٧م: ىمٚم٧م، آظمر ىم٤مل وُمثٚمف، صحٞمح: ىم٤مل، خمتٚمٗم٦م

قر ذم يٜمٗمخ إهاومٞمؾ ًمٙمقن  ٕنَّ ، ـمٌٞم٥م أٟم٧َم : ىمٚم٧م، آظمر ىم٤مل وُمثٚمف، اًمّم 

 شمٜمٌش أٟم٧م: ىمٚم٧م: آظمر ىم٤مل وُمثٚمف، شمٚمٗمٝم٤م سمٕمد إسمدان شمّمٚمح اًمٜمَّٗمخ٦م

٤مقم٦م: ًمف ىمٚم٧م، ُمٍم ُمٚمؽ زم ىم٤مل وُمثٚمف، صحٞمح: ىم٤مل، اًم٘مٌقر ًَّ  دمٛمع اًم

جقن ُمـ مج٤مقم٦م -٤مأيًْم - وخُترج، قمٔمٞمؿ حل٤مدٍث  اخلٚمؼ  ً  ذًمؽ: ومجرى، اًم

 .(اًم٘مٌقر ذم ُمـ وخُيرج، اًمٜم٤مس ومٞمجٛمع يٜمٗمخ إهاومٞمؾ ٕن

 زم ىم٤مل يمام، اًمرائل سم٠مطمقال اًم٘مٛمر واقمتؼم): (285: )ص ذم وىم٤مل

 وأيمٚم٧َم  ُمرآة أو ٤مـمٌ٘مً  أسمٕم٧َم : ًمف ىمٚم٧م، اًم٘مٛمرَ  آيمؾ يم٠مٟمَّٜمل رأي٧م: إٟم٤ًمن

 قمٚمٞمؽ يٕمزّ  ُمـ يٛمقُت : قؾت، آظمر ىم٤مل وُمثٚمف، ٟمٕمؿ: ىم٤مل، ذًمؽ صمٛمـ

 .وًمده ومامت، ُمػماصمف وشم٠ميمؾ

 سمرص قمٚمٞمف ختِمك: وم٘مٚم٧م، اىمٛمرً  ص٤مر إٟم٤ًمن وضمف رأي٧م: آظمر وىم٤مل

 وىمٕم٧ُم  يم٠مٟمَّٜمل رأي٧ُم : آظمر وىم٤مل، ذًمؽ ضمرى: وم٘م٤مل، وضمٝمف ذم ـمٚمقع أو
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ة ذم وأٟم٤م اًم٘مٛمر ذم : ىمٚم٧م، آظمر ىم٤مل وُمثٚمف، اًم٘مامر اشمرك: ًمف ىمٚم٧م، ؿمدَّ

 (. اهـ٤مهمرىمً  ومامت، شمٖمرق

 مم٤َّم، إطمالم شمٗمًػم يمت٥م ذم اضمدً  اعمِمٝمقر ُمـ، وُمثٚمف اًمٜمَّ٘مؾ وهذا

٦م ُمـ يمثػمٍ  قمغم خيٗمك اًمذي آقمت٤ٌمر هبذا صم٘م٦مً  يزيدٟم٤م  اًمذيـ ؾمٞمام، اًمٕم٤مُمَّ

 هذه ذم اًمٜمٔمر سمٛمجرد اًمٜم٤مس ُمٜم٤مُم٤مت ًمتٗمًػم أٟمٗمًٝمؿ ٟمّمٌقا

 قمغم اًمتَّٕمٌػم أوضمف ذم آظمتالف هذا قمـ ُمٕمرولم ،)اًم٘مقاُمٞمس(!!

 سم٠مطمقالٍ  أو، شم٤مرةً  اًمرائل سمح٤مل يتٕمّٚمؼ مم٤َّم، أوردٟم٤مه٤م اًمتل احل٤مٓت طم٥ًم

 وهمػم، واعمٙم٤من، اًمزُم٤من ُمـ اًمرائل حتّػ  اًمتل اًم٘مرائـ طم٥ًم قمغم أظمرى

 .ذًمؽ

٤مًمُح ، ؾمقاء طمد   قمغم واعمخّٚمط اًمّّم٤مًمح رؤي٤م ومٚمٞم٧ًم: وعؾقه  ىمد وم٤مًمّمَّ

يمر اًمٙمريؿ اًم٘مرآن طمالوة قمغم اعمٜم٤مم ذم ًمٚمٕمًؾ رؤي٤مه لوّ ٠موشمُ   وًمٕمٚمَّٝم٤م، واًمذِّ

 .(8)هب٤م وآهمؽمار، اًمدٟمٞم٤م طمالوة شمٙمقن واعمخٚمِّط ًمٚمٗم٤مؾمد

، يزيد أو وضمفٍ  ُم٤مئ٦مِ  قمغم يتٍّمف ىمد اعمٜم٤مم ذم اًمقاطمد اًمٌمء إن سمؾ

 أيب سمـ قمكم مجٕمٝم٤م، ووضمفٍ  درضم٦مٍ  أًمػ قمغم اعمٜم٤مم ذم شمتٍّمف اعمرأة أنّ  طمتك

 .(2)ؿمٕمر ُمٜمٔمقُم٦م ذم اًم٘مػمواين   ـم٤مًم٥م

                                                           
 (،867)ص هبج٦م ىمٚمقب إسمرار(، وُمثٚمف قمٜمد اًمًٕمدّي ذم 479)ص شمٕمٓمػم إٟم٤مم: اٟمٔمر (8)

: ( سمتٍمف ُمـ يمت٤مب9/857) قم٤مرو٦م إطمقذيذم  -رمحف اهلل–طمٙم٤مه اسمـ اًمٕمريب  (2)

 .عمِمٝمقر سمـ طمًـ واعمٜم٤مُم٤متاعم٘مدُم٤مت اعمٛمٝمدات اًمًٚمٗمٞم٤مت ذم شمٗمًػم اًمرؤى 
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 وٓ): (882: )ص اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٘مقاٟملمذم  ضُمَزّي  اسمـ ىم٤مل وهلذا

ؤي٤م يٕمؼمِّ  أن يٜمٌٖمل  ومٛمٜمٝم٤م، خمتٚمٗم٦م وضمقه قمغم وقم٤ٌمرهت٤م، هب٤م قم٤مرٌف  إٓ اًمر 

 وُمـ، اًم٘مرآن وُمـ، شمّمحٞمٗمف وُمـ، ىمٚمٌف وُمـ، اًمٚمٗمظ اؿمت٘م٤مق ُمـ ُم٠مظمقذ

 همػم وُمـ، اعمٕمٜمك ذم اًمتَِّم٤مسمف وُمـ، إُمث٤مل وُمـ، اًمِمٕمر وُمـ، احلدي٨م

ؤي٤م شمٕمؼّم  وىمد، ذًمؽ  طمًٌام، سمقضمفٍ  ؤظمر، سمقضمفٍ  إلٟم٤ًمن اًمقاطمدة اًمر 

 (. اهـطم٤مهلام ي٘متْمٞمف

: )ص إٟم٤مم شمٕمٓمػمذم  رمحف اهلل اًمٜم٤مسمٚمز اًمٖمٜمل قمٌد اًمِمٞمخ وىم٤مل

، وصٜم٤مئٕمٝمؿ، اًمٜم٤مس هٞمئ٤مت سم٤مظمتالف اًمرؤي٤م شمتٖمػمَّ  وىمد): (479

 اهـ.شقمذاب آظمرَ  وقمغم، رمح٦مً  ًمقاطمدٍ  ومتٙمقن وأدي٤مهنؿ، وأىمدارهؿ

 اعمٗمٝمؿذم  اهلل رمحف اًم٘مرـمٌّل  اًمٕم٤ٌمس أيب ىمقُل  ذًمؽ ُمـ وأسح

 أطمقال إمم اًمٜمَّٔمرُ : اًمٕم٤ٌمرة أصقل أقمٔمؿ ذم وم٤معمٕمتؼمَ  وسم٤مجلٛمٚم٦مِ ): (6/22)

ائل ائ يرى وم٘مد ،واظمتالومٝم٤م اًمرَّ  أطمدمه٤م طمّؼ  ذم ويدل  ، اواطمدً  ٤مؿمٞمئً  ٞم٤مناًمرَّ

 اهـ ..(.. أظمر طمّؼ  ذم يدل   ُم٤م ظمالف قمغم

 اعمٕمؼمون أمجع): اهلل رمحف ًمٚمثٕم٤مًمٌّل  (62-2/68) آىمت٤ٌمسذم و

 ،وهٞمآهتؿ ،اًمرائلم أطمقال ٓظمتالف ختتٚمػ ىمد اًمرؤي٤م شمٕمٌػم أنّ 

 اهـ .(٤مقمذاسمً  أظمر وقمغم ،رمح٦مً  ًمقاطمدٍ  ومتٙمقن ،وأدي٤مهنؿ ،وأىمدارهؿ
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ـْ : (4/547) اعمٕم٤مد زادذم  اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل  َدلَّ  َه٤مُهٜم٤َم َوُِم

٤ٌَمُس 
ضُمؾِ  احْلكُِمِّ  ًمِ ٠ٌََميِن ، َيٜم٤َمًُمفُ  َوَهؿ   َيْٚمَحُ٘مفُ  َٟمَٙمدٍ  قَمغَم  ًمِٚمرَّ  أمحد اًمٕم٤ٌمس أسمق َوَأْٟم

 اعمٕمروف اعم٘مدد هور سمـ ٟمٕمٛم٦م سمـ اعمٜمٕمؿ قمٌد سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ

ًٓ  ِرضْمكِم  ذِم  َرَأْي٧ُم : َرضُمٌؾ  زِم  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل . اًمٕم٤مسمر سم٤مًمِمٝم٤مب : ًَمفُ  وَمُ٘مْٚم٧ُم ، ظَمْٚمَخ٤م

 .يَمَذًمَِؽ  َويَم٤منَ ، سم٠َِممَلٍ  ِرضْمُٚمَؽ  شَمَتَخْٚمَخُؾ 

 َُمٚمِٞمٌح  طَم٥م   َوومِٞمَٝم٤م، َذَه٥ٍم  طَمْٚمَ٘م٦مَ  َأْٟمِٗمل ذِم  يَم٠َمنَّ  َرَأْي٧ُم : آظَمرُ  زِم  َوىَم٤مَل 

 .يَمَذًمَِؽ  وَمَجَرى، ؿَمِديدٌ  ُرقَم٤مٌف  سمَِؽ  َيَ٘معُ : ًَمفُ  وَمُ٘مْٚم٧ُم ، َأمْحَرُ 

سًم٤م َرَأْي٧ُم : آظَمرُ  َوىَم٤مَل  ً٘م٤م يُمالَّ ٌ  سمَِؽ  َيَ٘معُ : ىُمْٚم٧ُم ، ؿَمَٗمتِل ذِم  ُُمَٕمٚمَّ َت٤مُج  َأمَل  إمَِم  حَيْ

 .يَمَذًمَِؽ  وَمَجَرى، ؿَمَٗمتَِؽ  ذِم  اًْمَٗمّْمدِ 

وَٟمفُ  َواًمٜم٤َّمُس  ؾِمَقاًرا َيِدي ذِم  َرَأْي٧ُم : آظَمرُ  زِم  َوىَم٤مَل  ٌٍِْمُ : ًَمفُ  وَمُ٘مْٚم٧ُم ، ُي

هُ  ؾُمقءٌ  ٌٍِْمُ ـْ ، َيِدكَ  ذِم  اًمٜم٤َّمُس  ُي  َذًمَِؽ  َوَرَأى. ـُمُٚمقعٌ  َيِدهِ  ذِم  ـَمَٚمعَ  ىَمٚمِٞمؾٍ  وَمَٕم

ْ  آظَمرُ  ـْ  مَل هُ  َيُٙم ٌٍِْمُ ُج : ًَمفُ  وَمُ٘مْٚم٧ُم ، اًمٜم٤َّمُس  ُي ٜم٦َمً  اُْمَرَأةً  شَمَتَزوَّ ًَ . َرىِمٞمَ٘م٦مً  َوشَمُٙمقنُ ، طَم

َ : ىُمْٚم٧ُم  َقارَ  ًَمفُ  قَمؼمَّ ًِّ هُ ، َأظْمَٗم٤مهُ  عم٤َِم سم٤ِمعْمَْرَأةِ  اًم ـِ  َوؾَمؽَمَ  َوَوَصَٗمَٝم٤م، اًمٜم٤َّمسِ  قَم

ـِ  ًْ ـِ  سم٤ِمحْلُ ًْ َه٥ِم  َُمٜمَْٔمرِ  حِلُ ٦مِ َوسم٤ِم، َوهَبَْجتِفِ  اًمذَّ ىمَّ َقارِ  ًمَِِمْٙمؾِ  ًمرِّ ًِّ  .اًم

ْٚمَٞم٦مُ  ضُمؾِ  َواحْلِ ُف  ًمِٚمرَّ اَم . ُوضُمقهٍ  قَمغَم  شَمٜمٍَْمِ ٧ْم  وَمُرسمَّ اِب  شَمْزِوي٩ِم  قَمغَم  َدًمَّ  اًْمُٕمزَّ

ـْ  ًمَِٙمْقهِن٤َم ِت  ُِم َٓ اَم ، اًمتَّْزِوي٩ِم  آ ٧ْم  َوُرسمَّ   قَمغَم  َدًمَّ
ِ
َُم٤مء اِريِّ  اإْلِ َ  َوقَمغَم ، َواًمنَّ
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ِ
ٌَٜم٤َمِت  َوقَمغَم ، اًْمِٖمٜم٤َمء ٥ِم  َوَذًمَِؽ ، اجْلََٝم٤مزِ  َوقَمغَم ، اخْلََدمِ  َوقَمغَم ، اًْم ًَ  طَم٤ملِ  سمَِح

ائِل  .سمِفِ  َيٚمِٞمُؼ  َوَُم٤م اًمرَّ

 ؾِمَقاًرا َيِدي ذِم  يَم٠َمنَّ  َرَأْي٧ُم : َرضُمٌؾ  زِم  َوىَم٤مَل : اًمٕم٤مسمر اًمٕم٤ٌمس أسمق ىَم٤مَل 

  َُمَرُض  هِب٤َم اُْمَرَأةٌ  قِمٜمَْدكَ : ًَمفُ  وَمُ٘مْٚم٧ُم ، اًمٜم٤َّمُس  َيَراهُ  َٓ  َُمٜمُْٗمقظًم٤م
ِ
َ٘م٤مء ًْ

ؾْمتِ ِٓ ، ا

ْؾ  َ  يَمٞمَْػ  وَمَت٠َمُمَّ  ًَمفُ  قَمؼمَّ

َقارَ  ًِّ َقارِ  ًمُِّمْٗمَرةِ  سم٤ِمعْمََرضِ  قَمَٚمْٞمَٝم٤م طَمَٙمؿَ  صُمؿَّ  سم٤ِمعْمَْرَأةِ  اًم ًِّ  َُمَرُض  َوَأٟمَّفُ ، اًم

 
ِ
َ٘م٤مء ًْ

ؾْمتِ ِٓ ِذي ا ـُ  َُمَٕمفُ  َيٜمَْتِٗمُخ  اًمَّ  .اًْمٌَْٓم

ًٓ  َيِدي ذِم  َرَأْي٧ُم : آظَمرُ  زِم  َوىَم٤مَل : ىَم٤مَل  َٙمفُ  َوىَمدْ  ظَمْٚمَخ٤م ًَ  َوَأَٟم٤م، آظَمرُ  َأُْم

ٌؽ  ًِ
يَمفُ ، ظَمْٚمَخ٤مزِم  اشْمُركْ : َوَأىُمقُل  قَمَٚمْٞمفِ  َوَأِصٞمُح ، ًَمفُ  مُمْ  وَمَٙم٤منَ : ًَمفُ  وَمُ٘مْٚم٧ُم ، وَمؽَمَ

ةً  ُِمٜمْفُ  شَم٠َمعم٧َُّْم  ظَمِِمٜم٤ًم يَم٤منَ  سَمْؾ : وَمَ٘م٤مَل  َأُْمَٚمَس؟ َيِدكَ  ذِم  اخْلَْٚمَخ٤مُل  ةٍ  سَمْٕمدَ  َُمرَّ ، َُمرَّ

اِريُػ  َوومِٞمفِ  َؽ : ًَمفُ  وَمُ٘مْٚمُتفُ ، َذَ يَٗم٤منِ  َوظَم٤مًُمَؽ  ُأُم  ٧َم ، َذِ ًْ يٍػ  َوًَم ، سمنَِمِ

ٌْدُ  َواؾْمُٛمَؽ  ٤مُٟمفُ  َوظَم٤مًُمَؽ ، اًْمَ٘م٤مِهرِ  قَم ًَ
ِ ، قِمْرِوَؽ  ذِم  َيَتَٙمٚمَّؿُ  َرِديءٌ  َٟمِجٌس  ًم

فُ  صُمؿَّ : ىُمْٚم٧ُم ، َٟمَٕمؿْ : ىَم٤مَل ، َيِدكَ  ذِم  مِم٤َّم َوَي٠ْمظُمذُ  َتِٛمل، ُُمتََٕمد   فَم٤ممِلٍ  دِ يَ  ذِم  َيَ٘معُ  إِٟمَّ  َوحَيْ

ـْ  َذًمَِؽ  وَمَجَرى، ظَم٤مزِم  ظَمؾِّ  َوشَمُ٘مقُل ، ُِمٜمْفُ  وَمَتُِمد  ، سمَِؽ   .ىَمٚمِٞمؾٍ  قَم

ْؾ : ىُمْٚم٧ُم  ـْ  اخْل٤َمَل  َأظْمَذهُ  شَم٠َمُمَّ  اًمٚمَّْٗمظِ  إمَِم  قَم٤مدَ  صُمؿَّ ، (اخْلَْٚمَخ٤ملِ ) ًَمْٗمظِ  ُِم

وَمفُ  َوَأظَمذَ ، ظَم٤مزِم  ظَمؾِّ ، ُِمٜمْفُ  َأظَمذَ  طَمتَّك سمَِتاَمُِمفِ  ـْ  َذَ اِريِػ  ُِم ، اخْلَْٚمَخ٤ملِ  َذَ

ِف  قَمغَم  َوَدلَّ  فِ  َذَ فُ  قَمَٚمْٞمفِ  َوطَمَٙمؿَ ، ظَم٤مًمِفِ  ؿَمِ٘مٞمَ٘م٦مُ  ِهَل  إِذْ ، ُأُمِّ يٍػ  ًَمٞمَْس  سم٠َِمٟمَّ ، سمنَِمِ
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وَم٤مُت  إِذْ  ٦مُ  اخْل٤َملِ  ُذُ اًمَّ ِف  قَمغَم  اًمدَّ َ ـْ  ظَم٤مِرٍج  َأُْمرٍ  ذِم  ِهَل  اؿْمتَِ٘م٤مىًم٤م اًمنمَّ . َذاشمِفِ  قَم

٤منَ  َأنَّ  قَمغَم  َواؾْمَتَدلَّ  ًَ
٤منٌ  ظَم٤مًمِفِ  ًمِ ًَ

مََلِ  قِمْرِوفِ  ذِم  َيَتَٙمٚمَّؿُ  َرِديءٌ  ًمِ ْٕ ِذي سم٤ِم  اًمَّ

ةً  اخْلَْٚمَخ٤ملِ  سمُِخُِمقَٟم٦مِ  ًَمفُ  طَمَّمَؾ  ةٍ  سَمْٕمدَ  َُمرَّ ٤منِ  ظُمُِمقَٟم٦مُ  وَمِٝمَل ، َُمرَّ ًَ
 ذِم  ظَم٤مًمِفِ  ًمِ

فِ   .طَم٘مِّ

يفِ  َيَدْيفِ  ذِم  َُم٤م ظَم٤مًمِفِ  َأظْمذِ  قَمغَم  َواؾْمَتَدلَّ  ـْ  َوسم٠َِمظْمِذهِ ، سمِفِ  سمَِت٠َمذِّ  ذِم  َيَدْيفِ  ُِم

٤مكِ  َواؾْمَتَدلَّ . سمُِخُِمقَٟمتِفِ  اًمٜمَّْقمِ  ًَ ضَْمٜمٌَِلِّ  سم٢ِمُِْم ْٕ ائِل َوجُم٤َمَذسَم٦مِ ، ًمِْٚمَخْٚمَخ٤ملِ  ا  اًمرَّ

 سمِِّمَٞم٤مطِمفِ  َواؾْمتََدلَّ . ًَمفُ  ًَمْٞمَس  َُم٤م ُِمٜمْفُ  َيْٓمُٚم٥ُم  ُُمتََٕمد   فَم٤ممِلٍ  َيدِ  ذِم  اخْل٤َملِ  ُوىُمقعِ  قَمغَم 

 َوسمَِِمد   فَم٤معمِِفِ  قَمغَم  ظَم٤مًَمفُ  ُيِٕملمُ  َأٟمَّفُ  قَمغَم  ظَم٤مزِم  ظَمؾِّ : َوىَمْقًمِفِ ، ًَمفُ  اعْمَُج٤مِذِب  قَمغَم 

 .ُِمٜمْفُ 

فُ  قَمغَم  قَمَٚمْٞمفِ  َيَدهُ  اًْمَ٘م٤مِهرُ  َوَأٟمَّفُ ، ًَمفُ  اعْمَُج٤مِذِب  ًمَِذًمَِؽ  ىَمْٝمِرهِ  قَمغَم  َواؾْمَتَدلَّ   َأٟمَّ

ٌْدُ  اؾْمُٛمفُ   قِمْٚمؿِ  ذِم  َوُرؾُمقظَمفُ ، َهَذا ؿَمْٞمِخٜم٤َم طَم٤مَل  يَم٤مَٟم٧ْم  َوَهِذهِ ، اًْمَ٘م٤مِهرِ  قَم

ةَ  قَمَٚمْٞمفِ  َوؾَمِٛمْٕم٧ُم ، اًمتَّْٕمٌػِمِ    قِمدَّ
ٍ
ْ ، َأضْمَزاء  قَمَٚمْٞمفِ  اًْمِٕمْٚمؿِ  َهَذا ىِمَراَءةُ  زِم  َيتَِّٗمْؼ  َومَل

ِـّ  ًمِِّمَٖمرِ  ًِّ امِ  اًم  .شَمَٕم٤ممَم  اهللُ َرمِحَفُ  ًَمفُ  اعمَْٜمِٞم٦َّمِ  َواظْمؽِمَ
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 ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ أدي١ ايسؤٜا َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ

 ايسؤٜا ع٢ً ايداي١ ايهسِٜ ايكسإٓ َٔ اآلٜات بعض

﴿ إِْذ ُيِريَٙمُٝمُؿ اهللُ ذِم َُمٜم٤َمُِمَؽ ىَمٚمِٞماًل َوًَمْق َأَرايَمُٝمْؿ يَمثػًِما : تعاىل اهلل قال

ُدوِر  ًَمَٗمِِمْٚمتُْؿ َوًَمَتٜم٤َمَزقْمُتْؿ ذِم إَُْمرِ  ُف قَمٚمِٞمٌؿ سمَِذاِت اًمّم  َؿ إِٟمَّ َـّ اهللَ ؾَمٚمَّ
 *َوًَمٙمِ

ُٚمُٙمْؿ ذِم َأقْمُٞمٜمِِٝمْؿ ًمَِٞمْ٘مِِضَ اهللُ  َوإِْذ ُيِريُٙمُٛمقُهْؿ إِِذ اًْمَتَ٘مْٞمتُْؿ ذِم َأقْمُٞمٜمُِٙمْؿ ىَمٚمِٞماًل َوُيَ٘مٚمِّ

 ًٓ  .[44-43: ]إكػالَوإمَِم اهللِ شُمْرضَمُع إُُُمقُر ﴾ َأُْمًرا يَم٤مَن َُمْٗمُٕمق

َٜا  ُُٜٛضَف ُزِؤ

سَمِٞمِف َي٤م َأسَم٧ِم إيِنِّ َرَأْي٧ُم َأطَمَد قَمنَمَ : َتَعاىَل  َوَقْولِهِ 
ِٕ ﴿ إِْذ ىَم٤مَل ُيقؾُمُػ 

ْٛمَس َواًْمَ٘مَٛمَر َرَأْيتُُٝمْؿ  ٤ًٌم َواًمِمَّ ـَ يَمْقيَم ىَم٤مَل َي٤م سُمٜمَلَّ ٓ شَمْ٘مُّمْص  * زِم ؾَم٤مضِمِدي

٤مِن قَمُدو  ُُمٌلٌِم ُرْؤَي٤مَك قَمغَم إظِْمَقشمَِؽ وَمَٞمٙمِٞمُدوا ًَمَؽ يَمْٞمًدا إِنَّ اًم ًَ ْٞمَٓم٤مَن ًمإِِلٟم  *ِمَّ

ـْ شَم٠ْمِويِؾ إطََم٤مِدي٨ِم َوُيتِؿ  ٟمِْٕمَٛمَتُف قَمَٚمٞمَْؽ  َتٌِٞمَؽ َرسم َؽ َوُيَٕمٚمُِّٛمَؽ ُِم َويَمَذًمَِؽ جَيْ

ٌُْؾ إسِْمَراِهٞمَؿ َوإؾِْمَح٤مَق إِنَّ َرسمََّؽ  ـْ ىَم ََّٝم٤م قَمغَم َأسَمَقْيَؽ ُِم َوقَمغَم آِل َيْٕمُ٘مقَب يَماَم َأََت

 .[6-4: ]يوشفٌؿ طَمٙمِٞمٌؿ ﴾قَمٚمِٞم

ٌُْؾ ىَمْد ضَمَٕمَٚمَٝم٤م َريبِّ : َتَعاىَل  َوَقْولِهِ  ـْ ىَم ﴿ َي٤م َأسَم٧ِم َهَذا شَم٠ْمِويُؾ ُرْؤَي٤مَي ُِم

٤م ـْ سَمْٕمِد  طَم٘م  ـَ اًْمٌَْدِو ُِم ـِ َوضَم٤مَء سمُِٙمْؿ ُِم ْج ًِّ ـَ اًم ـَ يِب إِْذ َأظْمَرضَمٜمِل ُِم ًَ َوىَمْد َأطْم

ُف ُهَق اًْمَٕمٚمِٞمُؿ  ْٞمَٓم٤مُن سَمْٞمٜمِل َوسَملْمَ إظِْمَقيِت إِنَّ َريبِّ ًَمٓمِٞمٌػ عم٤َِم َيَِم٤مُء إِٟمَّ َأْن َٟمَزَغ اًمِمَّ
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ـَ اعمُْْٚمِؽ  *احْلَٙمِٞمُؿ  ـْ شَم٠ْمِويِؾ إطََم٤مِدي٨ِم َربِّ ىَمْد آشَمْٞمَتٜمِل ُِم ْٛمَتٜمِل ُِم وَم٤مـمَِر  َوقَمٚمَّ

ْ٘مٜمِل  ٚماًِم َوَأحْلِ ًْ ٜمِل ُُم ْٟمَٞم٤م َوأظِمَرِة شَمَقومَّ َٛمَقاِت َوإَْرِض َأْٟم٧َم َوًمِٞمِّل ذِم اًمد  ًَّ اًم

لَم ﴾سم٤ِمًمّمَّ   .[202-200: ]يوشف٤محِلِ

َٜا ٌِ ُزِؤ ِٖ ِٕ َأ  َٚايػِِّسِى َٚايَفَطاِد ايطُُّجٛ

٤م إيِنِّ َأَرايِن : َتَعاىَل  لَِؼْولِهِ  ـَ وَمَتَٞم٤مِن ىَم٤مَل َأطَمُدمُهَ ْج ًِّ ﴿ َوَدظَمَؾ َُمَٕمُف اًم

شَم٠ْميُمُؾ اًمٓمَّػْمُ ُِمٜمُْف َأقْمٍِمُ ََخًْرا َوىَم٤مَل أظَمُر إيِنِّ َأَرايِن َأمْحُِؾ وَمْقَق َرْأِد ظُمًٌْزا 

ٌِّْئٜم٤َم سمَِت٠ْمِويٚمِفِ  ٜملَِم  َٟم ًِ ـَ اعمُْْح ٤م َٟمَراَك ُِم َّٓ  *إِٟمَّ ىَم٤مَل ٓ َي٠ْمشمِٞمُٙماَم ـَمَٕم٤مٌم شُمْرَزىَم٤مٟمِِف إِ

َٛمٜمِل َريبِّ  ٌَْؾ َأْن َي٠ْمشمَِٞمُٙماَم َذًمُِٙماَم مِم٤َّم قَمٚمَّ ِف ىَم
٠ٌَّْمشُمُٙماَم سمَِت٠ْمِويٚمِ ٦َم ىَمْقٍم ٓ  َٟم إيِنِّ شَمَريْم٧ُم ُِمٚمَّ

٦َم آسَم٤مِئل إسِْمَراِهٞمَؿ  *ُي١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمهللِ َوُهْؿ سم٤ِمٔظِمَرِة ُهْؿ يَم٤مومُِروَن  ٌَْٕم٧ُم ُِمٚمَّ َواشمَّ

ـْ وَمْْمِؾ اهللِ   َذًمَِؽ ُِم
ٍ
ء ـْ َرْ َك سم٤ِمهللِ ُِم َوإؾِْمَح٤مَق َوَيْٕمُ٘مقَب َُم٤م يَم٤مَن ًَمٜم٤َم َأْن ُٟمنْمِ

َـّ َأيْمَثَر اًمٜم٤َّمِس ٓ َيِْمُٙمُروَن 
ـِ  *قَمَٚمْٞمٜم٤َم َوقَمغَم اًمٜم٤َّمِس َوًَمٙمِ ْج ًِّ َي٤م َص٤مطِمٌَِل اًم

ىُمقَن ﴾َأَأْرسَم٤مٌب ُُمَتٗمَ  ﴿ َي٤م : ىَمْقًمِفِ  قِمٜمْدَ : اًمُٗمَْمٞمُْؾ  َوىَم٤مَل ، [39-36: ]يوشفأي٦م  رِّ

٤مرُ  ىُمقَن ظَمػْمٌ َأِم اهللُ اًْمَقاطِمُد اًْمَ٘مٝمَّ  َأَأْرسَم٤مٌب ُُمتََٗمرِّ
ـِ ْج ًِّ ٌَِل اًم َُم٤م  * َص٤مطِم

ـْ  ٤م ُِم ْٞمُتُٛمقَه٤م َأْٟمُتْؿ َوآسَم٤مُؤيُمْؿ َُم٤م َأٟمَزَل اهللُ هِبَ َّٓ َأؾْماَمًء ؾَمٛمَّ ـْ ُدوٟمِِف إِ ٌُُدوَن ُِم شَمْٕم

َـّ 
ـُ اًْمَ٘مٞمُِّؿ َوًَمٙمِ ي ٤مُه َذًمَِؽ اًمدِّ َّٓ إِيَّ ٌُُدوا إِ َّٓ شَمْٕم َّٓ هللِ َأَُمَر َأ ؾُمْٚمَٓم٤مٍن إِِن احْلُْٙمُؿ إِ

٤م َأطَمُديُماَم  *اًمٜم٤َّمِس ٓ َيْٕمَٚمُٛمقَن َأيْمَثَر  ـِ َأُمَّ ْج ًِّ ٌَِل اًم ُف ََخًْرا  َي٤م َص٤مطِم ِ٘مل َرسمَّ ًْ وَمَٞم
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ِذي ومِٞمِف  ـْ َرْأؾِمِف ىُمِِضَ إَُْمُر اًمَّ ػْمُ ُِم ٤م أظَمُر وَمُٞمّْمَٚم٥ُم وَمَت٠ْميُمُؾ اًمٓمَّ َوَأُمَّ

تَْٗمتَِٞم٤مِن  ًْ ٤مُه  *شَم ًَ ُف َٟم٤مٍج ُِمٜمُْٝماَم اْذيُمْريِن قِمٜمَْد َرسمَِّؽ وَم٠َمٟم َـّ َأٟمَّ َوىَم٤مَل ًمِٚمَِّذي فَم

ِف وَمَٚمٌِ  ْٞمَٓم٤مُن ِذيْمَر َرسمِّ ـِ سمِْْمَع ؾِمٜملَِم اًمِمَّ ْج ًِّ َوىَم٤مَل اعمَْٚمُِؽ إيِنِّ َأَرى  *٨َم ذِم اًم

ٌُالٍت ظُمْيٍ َوُأظَمَر  ٌَْع ؾُمٜمْ َـّ ؾَمٌٌْع قِمَج٤مٌف َوؾَم ٌَْع سَمَ٘مَراٍت ؾِماَمٍن َي٠ْميُمُٚمُٝم ؾَم

ونَ  ْؤَي٤م شَمْٕمؼُمُ ٤َم اعمَََْلُ َأوْمُتقيِن ذِم ُرْؤَي٤مَي إِْن يُمٜمتُْؿ ًمِٚمر  ٤مٍت َي٤م َأهي  ًَ
ىَم٤مًُمقا  * َي٤مسمِ

ـُ سمَِت٠ْمِويِؾ إطَْمالِم سمَِٕم٤معملَِِم  ِذي َٟمَج٤م  *َأْوَٖم٤مُث َأطْمالٍم َوَُم٤م َٟمْح َوىَم٤مَل اًمَّ

ٌُِّئُٙمْؿ سمَِت٠ْمِويٚمِِف وَم٠َمْرؾِمُٚمقنِ  ٦ٍم َأَٟم٤م ُأَٟم يَمَر سَمْٕمَد ُأُمَّ يُؼ  * ُِمٜمُْٝماَم َوادَّ دِّ ٤َم اًمّمِّ ُيقؾُمُػ َأهي 

ٌِْع ؾُمٜمٌْاُلٍت ظُمْيٍ  ٌٌْع قِمَج٤مٌف َوؾَم َـّ ؾَم ٌِْع سَمَ٘مَراٍت ؾِماَمٍن َي٠ْميُمُٚمُٝم َأوْمتِٜم٤َم ذِم ؾَم

ُٝمْؿ َيْٕمَٚمُٛمقَن  ٤مٍت ًَمَٕمكمِّ َأْرضِمُع إمَِم اًمٜم٤َّمِس ًَمَٕمٚمَّ ًَ ىَم٤مَل شَمْزَرقُمقَن  *َوُأظَمَر َي٤مسمِ

ٞماًل مِم٤َّم شَم٠ْميُمُٚمقنَ 
َّٓ ىَمٚمِ ٌُٚمِِف إِ ٌَْع ؾِمٜملَِم َدَأسًم٤م وَماَم طَمَّمْدشُمْؿ وَمَذُروُه ذِم ؾُمٜمْ صُمؿَّ  * ؾَم

ِّمٜمُقَن  ٞماًل مِم٤َّم حُتْ
َّٓ ىَمٚمِ َـّ إِ ُْمُتْؿ هَلُ ـَ َُم٤م ىَمدَّ ـْ سَمْٕمِد َذًمَِؽ ؾَمٌٌْع ؿِمَداٌد َي٠ْميُمْٚم َي٠ْميِت ُِم

وَن  * ـْ سَمْٕمِد َذًمَِؽ قَم٤مٌم ومِٞمِف ُيَٖم٤مُث اًمٜم٤َّمُس َوومِٞمِف َيْٕمٍِمُ َوىَم٤مَل  *صُمؿَّ َي٠ْميِت ُِم

ؾُمقُل ىَم٤مَل اْرضِمْع إمَِم َرسمَِّؽ ﴾اعْمَٚمُِؽ اْئتُقيِن سمِِف وَمَٚمامَّ ضَم٤مَءُه ا -39: ]يوشفأي٦م  ًمرَّ

يَمرَ  .[50 ـْ  اوْمَتَٕمَؾ : َوادَّ ٦مٍ ، َذيَمرَ  ُِم َٞم٤منٍ : َأَُمفٍ : َوشُمْ٘مَرأُ ، ىَمْرنٍ : ُأُمَّ ًْ
ـُ  َوىَم٤مَل  ٟمِ  اسْم

٤ٌَّمسٍ  ونَ ﴿: قَم ـَ  إقَْمٜم٤َمَب : ﴾َيْٕمٍِمُ ْه ِّمٜمُقنَ ﴿، َواًمد   .حَتُْرؾُمقنَ : ﴾حُتْ

َثـَا صَمٜم٤َم، اهللِ َعبُْد  َحدَّ ـْ ، ضُمَقْيِرَي٦مُ  طَمدَّ ـِ ، َُم٤مًمٍِؽ  قَم ْهِريِّ  قَم  ؾَمِٕمٞمدَ  َأنَّ ، اًمز 

ـَ  ٞم٥ِِّم  سْم ًَ ٌَْٞمدٍ  َوَأسَم٤م، اعُم اهُ ، قُم ـْ ، َأظْمؼَمَ  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل ، قَمٜمْفُ  اهللُ َريِضَ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم
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ْجنِ  يِف  َلبِثُْت  َلوْ »: َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل   ُثمَّ ، ُيوُشُف  َلبَِث  َما السِّ

اِعي َأَتاِن  ََجْبُتهُ  الدَّ  .(8)شَٕ

ْؤَي٤م سم٤ِمحْلَؼِّ : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم َـّ ﴿ ًَمَ٘مْد َصَدَق اهللُ َرؾُمقًَمُف اًمر  ًَمَتْدظُمُٚم

ِجَد احْلََراَم إِْن ؿَم٤مَء اهللُ آُِمٜملِمَ  ًْ ـَ ٓ خَت٤َموُمقَن  اعْمَ ي ِ ِ٘ملَم ُرُءوؾَمُٙمْؿ َوُُمَ٘مٍمِّ حُمَٚمِّ

٤ًٌم ﴾وَمَٕمٚمِ  ـْ ُدوِن َذًمَِؽ وَمْتًح٤م ىَمِري  .[27: ]الػتحَؿ َُم٤م مَلْ شَمْٕمَٚمُٛمقا وَمَجَٕمَؾ ُِم

َٜا َباُب َِ ُزِؤ ِٖٝ ِ٘ ِإِبَسا ِٝ ُّ َعًَ  ايطَّاَل

ْٕمَل ىَم٤مَل َي٤م سُمٜمَلَّ إيِنِّ َأَرى ذِم اعمَْٜم٤َمِم َأينِّ : شَمَٕم٤ممَم  َوىَمْقًُمفُ  ًَّ ﴿ وَمَٚمامَّ سَمَٚمَغ َُمَٕمُف اًم

ىَم٤مَل َي٤م َأسَم٧ِم اوْمَٕمْؾ َُم٤م شُم١ْمَُمُر ؾَمَتِجُديِن إِْن ؿَم٤مَء اهللُ  َُم٤مَذا شَمَرى َأْذسَمُحَؽ وَم٤مٟمُٔمرْ 

ـَ  ٤مسمِِري ـَ اًمّمَّ ُف ًمِْٚمَجٌلِِم  *ُِم ىَمْد  *َوَٟم٤مَدْيٜم٤َمُه َأْن َي٤م إسِْمَراِهٞمُؿ  *وَمَٚمامَّ َأؾْمَٚماَم َوشَمٚمَّ

ٜملَِم ﴾ ًِ ْؤَي٤م إِٟم٤َّم يَمَذًمَِؽ َٟمْجِزي اعمُْْح ىْم٧َم اًمر   ىَم٤مَل ، [205-202: ]الصافاتَصدَّ

اَم : َأؾْمَٚماَم ): جُم٤َمِهدٌ   (.سم٤ِمَْٕرضِ  َوضْمَٝمفُ  َوَوعَ : َوشَمٚمَّفُ ، سمِفِ  ُأُِمَرا َُم٤م ؾَمٚمَّ

 ايسؤٜا حكٝك١

 قم٤مرو٦م يمت٤مسمف ذم اعم٤مًمٙمل اًمٕمريب سمـ سمٙمر أسمق اًم٘م٤ميض ىم٤مل

 ىمٚم٥م ذم اهلل خيٚم٘مٝم٤م إدرايم٤مت وأهن٤م اًمرؤي٤م طم٘مٞم٘م٦م سمٞمٜم٤م ىمد: إطمقذي

ًٓ  وإُم٤م، سم٠مُمث٤مهل٤م إُم٤م، اًمِمٞمٓم٤من أو اعمٚمؽ يدي قمغم اًمٕمٌد  وإُم٤م، سمٙمٜم٤مه٤م أُمث٤م

                                                           
 .( وُم٤م ىمٌٚمف يمذًمؽ سمتٍمف6992ذم اًمٌخ٤مري ) (8)
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، ىمّمد ذم ٟمًؼ قمغم شم٠ميت وم٢مهن٤م اخلقاـمر اًمٞم٘مٔم٦م ذم ذًمؽ وٟمٔمػم. ختٚمٞمًٓم٤م

 يدي قمغم اعمٜم٤مم ذم ذًمؽ ُمـ اهلل ظمٚمؼ وم٢مذا، حمّمٚم٦م همػم ُمًؽمؾمٚم٦م وشم٠ميت

 .اٟمتٝمك. ُمٗمٝمقًُم٤م وسمره٤مًٟم٤م، ُمٜمٔمقًُم٤م وطمًٞم٤م يم٤من ؿمٞمًئ٤م اعمٚمؽ

 (8)ايػسع أقسٖا إذا بايسؤٜا ُٜعٌُ

َكا: ؾمٜمٜمفذم  اهلل رمحف الـسائي اإلمام قال ـُ  ُُمقؾَمك َأْخَزَ  طِمَزامٍ  سْم

ُِمِذي   ْ َثـَا: ىَم٤مَل ، اًمؽمِّ ـُ  حَيَْٞمك َحدَّ ـْ ، آَدمَ  سْم ـِ  قَم ـْ ، إِْدِريَس  اسْم ـِ  ِهَِم٤ممِ  قَم  سْم

٤منَ  ًَّ ـْ ، طَم دِ  قَم ـِ  حُمَٛمَّ ـَ  سْم ـْ ، ؾِمػِمي ـِ  يَمثػِمِ  قَم ـْ ، َأوْمَٚمَح  اسْم ـِ  َزْيدِ  قَم ، صَم٤مسم٧ٍِم  سْم

ٌُِّحقا َأنْ  ُأُِمُروا: ىَم٤مَل  ًَ  صَماَلصًم٤م َوحَيَْٛمُدوا، َوصَماَلصملِمَ  صَماَلصًم٤م َصاَلةٍ  يُمؾِّ  ُدسُمرَ  ُي

وا، َوصَماَلصملِمَ  ُ ـَ  َرضُمٌؾ  وَم٠ُميِتَ ، َوصَماَلصملِمَ  َأْرسَمًٕم٤م َوُيَٙمؼمِّ َْٟمَّم٤مرِ  ُِم ْٕ  وَمِ٘مٞمَؾ ، َُمٜم٤َمُِمفِ  ذِم  ا

ٌُِّحقا َأنْ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل  َأَُمَريُمؿْ : ًَمفُ  ًَ  َصاَلةٍ  يُمؾِّ  ُدسُمرَ  شُم

َٛمُدوا، َوصَماَلصملِمَ  صَماَلصًم٤م وا، َوصَماَلصملِمَ  صَماَلصًم٤م َوحَتْ ُ : ىَم٤مَل  َوصَماَلصملَِم؟ َأْرسَمًٕم٤م َوشُمَٙمؼمِّ

٤م وَم٤مضْمَٕمُٚمقَه٤م: ىَم٤مَل ، َٟمَٕمؿْ  ًً ـَ  ََخْ ي ٌََح  وَمَٚمامَّ ، اًمتَّْٝمٚمِٞمَؾ  ومِٞمَٝم٤م َواضْمَٕمُٚمقا، َوقِمنْمِ  َأْص

 اضْمَٕمُٚمقَه٤م»: وَمَ٘م٤مَل ، ًَمفُ  َذًمَِؽ  وَمَذيَمرَ ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلَّ  َأشَمك

  .(2)شيَمَذًمَِؽ 

                                                           
 .(5/80) اجلامع الصحقحُمـ شمٌقي٤ٌمت اًمٕمالُم٦م اًمقادقمل رمحف اهلل ذم  (8)

 اًمّمحٞمح٦م( وصححف إًم٤ٌمين ذم 8450رىمؿ ) ؾمٜمٜمف( أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم صحقح) (2)

 .(452( رىمؿ )8/874) اًمّمحٞمح اعمًٜمد( واًمقادقمل ذم 808( رىمؿ )8/280)
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 األذإ يف عٓ٘ اهلل زضٞ شٜد بٔ اهلل عبد زؤٜا

َثـَا: ؾمٜمٜمفيف  اهلل رمحه داود أبو قال دُ  َحدَّ ُـ  حُمَٛمَّ ، اًمٓم قِد   َُمٜمُّْمقرٍ  سْم

صَمٜم٤َم صَمٜم٤َم، َيْٕمُ٘مقُب  طَمدَّ ـْ ، َأيِب  طَمدَّ دِ  قَم ـِ  حُمَٛمَّ صَمٜمِل، إؾِْمَح٤مَق  سْم دُ  طَمدَّ ـُ  حُمَٛمَّ  سْم

ـِ  إسِْمَراِهٞمؿَ  ـْ ، اًمتَّْٞمِٛمل   احْل٤َمِرِث  سْم دِ  قَم ـِ  حُمَٛمَّ ٌْدِ  سْم ـِ  اهللِ  قَم ـِ  َزْيدِ  سْم ٌْدِ  سْم فِ  قَم ، َرسمِّ

صَمٜمِل: ىَم٤مَل  ـُ  اهللِ قَمٌْدُ  َأيِب  طَمدَّ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  َأَُمرَ  عَم٤َّم: ىَم٤مَل ، َزْيدٍ  سْم

َب  ُيْٕمَٛمُؾ  سم٤ِمًمٜم٤َّمىُمقسِ  َوؾَمٚمَّؿَ  اَلةِ  جِلَْٛمعِ  ًمِٚمٜم٤َّمسِ  سمِفِ  ًمُِٞمْيَ  َوَأَٟم٤م يِب  ـَم٤مَف  اًمّمَّ

ٌْدَ  َي٤م: وَمُ٘مْٚم٧ُم ، َيِدهِ  ذِم  َٟم٤مىُمقؾًم٤م حَيِْٛمُؾ  َرضُمٌؾ  َٟم٤مِئؿٌ  : ىَم٤مَل  اًمٜم٤َّمىُمقَس؟ َأشَمٌِٞمعُ  اهللِ  قَم

اَلةِ  إمَِم  سمِفِ  َٟمْدقُمق: وَمُ٘مْٚم٧ُم  سمِِف؟ شَمّْمٜمَعُ  َوَُم٤م  ُهقَ  َُم٤م قَمغَم  َأُدًم َؽ  َأوَماَل : ىَم٤مَل ، اًمّمَّ

ـْ  ظَمػْمٌ   اهللُ، َأيْمؼَمُ  اهللُ، َأيْمؼَمُ  اهللُ: شَمُ٘مقُل : وَمَ٘م٤مَل : ىَم٤مَل ، سَمغَم : ًَمفُ  وَمُ٘مْٚم٧ُم  َذًمَِؽ؟ ُِم

َّٓ  إًَِمفَ  َٓ  َأنْ  َأؿْمَٝمدُ ، َأيْمؼَمُ  اهللُ ، َأيْمؼَمُ  َّٓ  إًَِمفَ  َٓ  َأنْ  َأؿْمَٝمدُ ، اهللُ إِ  َأنَّ  َأؿْمَٝمدُ ، اهللُ  إِ

ًدا ًدا َأنَّ  َأؿْمَٝمدُ ، اهللِ  َرؾُمقُل  حُمَٛمَّ اَلةِ  قَمغَم  طَملَّ ، اهللِ َرؾُمقُل  حُمَٛمَّ  قَمغَم  طَملَّ ، اًمّمَّ

اَلةِ  َّٓ  إًَِمفَ  َٓ ، َأيْمؼَمُ  اهللُ، َأيْمؼَمُ  اهللُ ، اًْمَٗماَلِح  قَمغَم  طَملَّ ، اًْمَٗماَلِح  قَمغَم  طَملَّ ، اًمّمَّ  إِ

 َأىَمْٛم٧َم  إَِذا: َوشَمُ٘مقُل : ىَم٤مَل ، صُمؿَّ ، سَمِٕمٞمدٍ  هَمػْمَ  قَمٜمِّل اؾْمَت٠ْمظَمرَ  صُمؿَّ : ىَم٤مَل ، اهللُ

اَلةَ  َّٓ  إًَِمفَ  َٓ  َأنْ  َأؿْمَٝمدُ ، َأيْمؼَمُ  اهللُ  َأيْمؼَمُ  اهللُ ، اًمّمَّ ًدا َأنَّ  َأؿْمَٝمدُ ، اهللُ  إِ  حُمَٛمَّ

اَلةِ  قَمغَم  طَملَّ ، اهللِ َرؾُمقُل  اَلةُ  ٧ِم ىَم٤مُمَ  ىَمدْ ، اًْمَٗماَلِح  قَمغَم  طَملَّ ، اًمّمَّ  ىَمدْ ، اًمّمَّ

اَلةُ  ىَم٤مَُم٧ِم  َّٓ  إًَِمفَ  َٓ ، َأيْمؼَمُ  اهللُ  َأيْمؼَمُ  اهللُ، اًمّمَّ  َأشَمٞم٧ُْم ، َأْصٌَْح٧ُم  وَمَٚمامَّ ، اهللُ إِ

                                                                                                                  
َوًَمْٞمَس َهَذا ُمـ اًْمَٕمَٛمؾ سمرؤي٤م : (8/77) طم٤مؿمٞمتف قمغم ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئلىم٤مل اًمًٜمدي رمحف اهلل يمام ذم 

ْؤَي٤م سمَِقطْمل  َْٟمٌَِٞم٤مء سمؾ ُهَق ُمـ اًْمَٕمَٛمؾ سم٘مقًمف صغم اهلل شَمَٕم٤ممَم قَمَٚمْٞمِف َوؾمٚمؿ وَمٞمٛمٙمـ َأٟمف قمٚمؿ سمَِحِ٘مٞمَ٘م٦م اًمر  ْٕ همػم ا

 َواهلل شَمَٕم٤ممَم أقمٚمؿ. ،سم٠َِمّي َوضمف يَم٤منَ َأو اهْل٤َمم َأو 
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شُمفُ ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقَل  َا»: وَمَ٘م٤مَل  َرَأْي٧ُم  سماَِم ، وَم٠َمظْمؼَمْ  َلُرْؤَيا إَِّنَّ

هُ ، بِهِ  َفْؾُقَمذِّنْ ، َرَأْيَت  َما َعَؾقْهِ  َفَلْلِق  باَِللٍ  َمعَ  َفُؼمْ ، اهللُ َصاءَ  إِنْ  َحق    َأْكَدى َفنِكَّ

: ىَم٤مَل ، سمِفِ  َوُي١َمذِّنُ ، قَمَٚمْٞمفِ  ُأًْمِ٘مٞمفِ  وَمَجَٕمْٚم٧ُم ، سماَِللٍ  َُمعَ  وَمُ٘مْٛم٧ُم  ،شِمـَْك  َصْوًتا

ِٛمعَ  ًَ ـُ  قُمَٛمرُ  َذًمَِؽ  وَم : َوَيُ٘مقُل ، ِرَداَءهُ  جَيُر   وَمَخَرَج  سَمْٞمتِفِ  ذِم  َوُهقَ ، اخْلَٓم٤َّمِب  سْم

 َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل ، َرَأى َُم٤م ُِمْثَؾ  َرَأْي٧ُم  ًَمَ٘مدْ ، اهللِ ؾُمقَل رَ  َي٤م سم٤ِمحْلَؼِّ  سَمَٕمثََؽ  َواًمَِّذي

هِ »: َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ ْؿُد  َفؾِؾَّ هِ : رواي٦م وذم. (8) شاحْلَ  َفَذلَِك ، احَلْؿُد  َفؾِؾَّ

 .(2)َأْثَبُت 

 أحدُٖا دخٌ ثِ اضتػٗدا زجًني يف عٓ٘ اهلل زضٞ اهلل عبٝد بٔ طًح١ زؤٜا
 اآلخس قبٌ اجل١ٓ

َثـَا: ؾمٜمٜمفذم  اهلل رمحف هماج ابن قال دُ  َحدَّ ـُ  حُمَٛمَّ ٠ٌََمَٟم٤م: ىَم٤مَل  ُرُْمٍح  سْم  َأْٟم

ْٞم٨ُم  ـُ  اًمٚمَّ ـِ ، ؾَمْٕمدٍ  سْم ـِ  قَم ـْ ، اهْل٤َمدِ  اسْم دِ  قَم ـِ  حُمَٛمَّ ـْ ، اًمتَّٞمِْٛملِّ  إسِْمَراِهٞمؿَ  سْم  َأيِب  قَم

ـِ  ؾَمَٚمَٛم٦مَ  ٌْدِ  سْم ـِ  قَم مْحَ ـْ ، اًمرَّ ـِ  ـَمْٚمَح٦مَ  قَم ٌَْٞمدِ  سْم ـْ  َرضُمَٚملْمِ  َأنَّ ، اهللِ  قُم  ىَمِدَُم٤م سَمكِم   ُِم

 وَمَٙم٤منَ ، مَجِٞمًٕم٤م إؾِْماَلُُمُٝماَم  َويَم٤منَ ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقلِ  قَمغَم 

٤م ـَ  اضْمتَِٝم٤مًدا َأؿَمدَّ  َأطَمُدمُهَ ظَمرِ  ُِم ْٔ  َُمَٙم٨َم  صُمؿَّ ، وَم٤مؾْمُتِْمِٝمدَ  ُِمٜمُْٝماَم  اعْمُْجَتِٝمدُ  وَمَٖمَزا، ا

ظَمرُ  ْٔ َ  صُمؿَّ ، ؾَمٜم٦َمً  سَمْٕمَدهُ  ا  سَم٤مِب  قِمٜمْدَ  َأَٟم٤م سَمْٞمٜم٤َم: اعْمَٜم٤َممِ  ذِم  وَمَرَأْي٧ُم : ـَمْٚمَح٦مُ  ىَم٤مَل ، شُمُقذمِّ

                                                           
 صحٞمح أيب داود( وصححف إًم٤ٌمين ذم 499) ؾمٜمٜمف( أظمرضمف أسمق داود ذم صحقح) (8)

( وضم٤مء سمٜمحقه قمٜمد أيب داود ذم 4247( رىمؿ )5/88) اجل٤مُمع اًمّمحٞمح( واًمقادقمل ذم 2/406)

 ومذيمره.( قمـ أيب قمٛمػم سمـ أٟمس قمـ قمٛمقُم٦م ًمف ُمـ إٟمّم٤مر 2/865) ؾمٜمٜمف

 .(889) ؾمٜمٜمفأظمرضمف اًمؽمُمذي ذم  (2)
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ـَ  ظَم٤مِرٌج  وَمَخَرَج ، هِباَِم  َأَٟم٤م إَِذا، اجْلَٜم٦َّمِ  َ  ًمِٚمَِّذي وَم٠َمِذنَ ، اجْلَٜم٦َّمِ  ُِم ظِمرَ  شُمُقذمِّ ْٔ ، ُِمٜمُْٝماَم  ا

ْ  وَم٢مِٟمََّؽ ، اْرضِمعْ : وَمَ٘م٤مَل ، إزَِمَّ  َرضَمعَ  صُمؿَّ ، اؾْمتُِْمِٝمدَ  ًمِٚمَِّذي وَم٠َمِذنَ ، ظَمَرَج  صُمؿَّ   َي٠ْمنِ  مَل

ٌََح ، سَمْٕمدُ  ًَمَؽ  ُث  ـَمْٚمَح٦مُ  وَم٠َمْص ٌُقا، اًمٜم٤َّمَس  سمِفِ  حُيَدِّ ٌََٚمغَ ، ًمَِذًمَِؽ  وَمَٕمِج  َذًمَِؽ  وَم

صُمقهُ ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقَل  ـْ »: وَمَ٘م٤مَل ، احْلَِدي٨َم  َوطَمدَّ  َذًمَِؽ  َأيِّ  ُِم

ٌُقَن؟ ضُمَٚملْمِ  َأؿَمدَّ  يَم٤منَ  َهَذا اهللِ َرؾُمقَل  َي٤م: وَمَ٘م٤مًُمقا ششَمْٕمَج  صُمؿَّ ، اضْمتَِٝم٤مًدا اًمرَّ

ظِمرُ  َهَذا َوَدظَمَؾ ، اؾْمُتِْمِٝمدَ  ْٔ ٌَْٚمفُ  اجْلَٜم٦َّمَ  ا  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل ، ىَم

 َوَأْدَركَ »: ىَم٤مَل  ،سَمغَم : ىَم٤مًُمقا شؾَمٜم٦ًَم؟ سَمْٕمَدهُ  َهَذا َُمَٙم٨َم  ىَمدْ  َأًَمْٞمَس »: َوؾَمٚمَّؿَ 

ـْ  َويَمَذا يَمَذا َوَصغمَّ ، وَمَّم٤ممَ  َرَُمَْم٤منَ  ٜم٦َِم؟ ذِم  ؾَمْجَدةٍ  ُِم ًَّ  ىَم٤مَل ، سَمغَم : ىَم٤مًُمقا شاًم

  سَملْمَ  مِم٤َّم َأسْمَٕمدُ  سَمْٞمٜمَُٝماَم  وَماَم »: َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل 
ِ
اَمء ًَّ  اًم

َْرضِ  ْٕ  .(8)شَوا

 املٓاّ يف ضجدت اييت يًػجس٠ عٓ٘ اهلل زضٞ اخلدزٟ ضعٝد ٞأب زؤٜا

َثـَا: ُمًٜمدهذم  اهلل رمحف ادوصيل يعذ أبو قال اُح  َحدَّ ـُ  اجْلَرَّ ، خَمَْٚمدٍ  سْم

صَمٜم٤َم ـُ  اًْمَٞماَمنُ  طَمدَّ ىِمٞمِؼ  َص٤مطِم٥ُم  - َٟمٍْمٍ  سْم صَمٜم٤َم - اًمدَّ ٌْدُ  طَمدَّ ـُ  اهللِ قَم  اعْمَُزيِن   ؾَمْٕمدٍ  سْم

صَمٜمِل: ىَم٤مَل  دُ  طَمدَّ ـُ  حُمَٛمَّ صَمٜمِل، اعْمُٜمَْٙمِدرِ  سْم دُ  طَمدَّ ـُ  حُمَٛمَّ ٌْدِ  سْم ـِ  قَم مْحَ ـِ  اًمرَّ  قَمْقٍف  سْم

٧َم  يَم٠َمينِّ  اًمٜم٤َّمِئؿُ  َيَرى ومِٞماَم  َرَأْي٧ُم : َيُ٘مقُل  ؾَمِٕمٞمدٍ  َأسَم٤م ؾَمِٛمْٕم٧ُم : ىَم٤مَل  ، ؿَمَجَرةٍ  حَتْ

َجَرةَ  َويَم٠َمنَّ  ْجَدةِ  قَمغَم  َأشَم٧ْم  وَمَٚمامَّ ، ص شَمْ٘مَرأُ  اًمِمَّ ًَّ  ذِم  وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ، ؾَمَجَدْت  اًم

                                                           
صحٞمح اسمـ ( وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين رمحف اهلل ذم 4925) ؾمٜمٜمفأظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م ذم  (8)

 .(2/445) فُم٤مضم



   أدلة الرؤيا من القرآن الكريم والشنة النبوية

[32] 

  
  

 هِب٤َم زِم  َوَأطْمِدْث ، ِوْزًرا هِب٤َم قَمٜمِّل طُمطَّ  ؿَّ اًمٚمٝمُ ، هِب٤َم زِم  اهْمِٗمرْ  ؿَّ اًمٚمٝمُ : ؾُمُجقِدَه٤م

ٌَّْٚمَٝم٤م، ؿُمْٙمًرا ـْ  ْٚم٧َم ٌَّ شَم٘مَ  يَماَم  ُِمٜمِّل َوشَمَ٘م ٌِْدكَ  ُِم  قَمغَم  وَمَٖمَدْوُت ، ؾَمْجَدشَمفُ  َداُودَ  قَم

شُمفُ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقلِ   َأسَم٤م َي٤م َأْٟم٧َم  ؾَمَجْدَت »: وَمَ٘م٤مَل  وَم٠َمظْمؼَمْ

ُجقدِ  َأطَمؼ   وَم٠َمْٟم٧َم »: ىَم٤مَل ، َٓ : ىُمْٚم٧ُم ، شؾَمِٕمٞمٍد؟  ً ـَ  سم٤ِمًم َجَرةِ  ُِم  ىَمَرأَ  صُمؿَّ ، شاًمِمَّ

ْجَدةِ  قَمغَم  َأشَمك صُمؿَّ  ص ؾُمقَرةَ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  ًَّ  ذِم  َوىَم٤مَل  اًم

َجَرةُ  ىَم٤مًَم٧ِم  َُم٤م ؾُمُجقِدهِ   .(8) ؾُمُجقِدَه٤م ذِم  اًمِمَّ

 يف قتًٛا ممٔ ايصحاب١ بعض ٚزأت اجل١ٓ دخًت أْٗا زأت اييت ايصحاب١ٝ زؤٜا
 قايت نُا اخلرب فجا٤ ايػصٚات بعض

َثـَا: ُمًٜمدهذم  اهلل رمحه قال اإلمام أمحد صَمٜم٤َم، هَبْزٌ  َحدَّ ـُ  ؾُمَٚمٞماَْمنُ  طَمدَّ  سْم

ـْ ، اعْمُِٖمػَمةِ  ـْ ، صَم٤مسم٧ٍِم  قَم  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  يَم٤منَ : ىَم٤مَل  َأَٟمسٍ  قَم

ٌُفُ  ْؤَي٤م شُمْٕمِج ٜم٦َمُ  اًمر  ًَ اَم ، احْلَ  َرَأى وَم٢مَِذا شُرْؤَي٤م؟ ُِمٜمُْٙمؿْ  َأطَمدٌ  َرَأى َهْؾ »: ىَم٤مَل  وَمُرسمَّ

ضُمُؾ  ، إًَِمٞمْفِ  ًمُِرْؤَي٤مهُ  َأقْمَج٥َم  يَم٤منَ ، سَم٠ْمٌس  سمِفِ  ًَمْٞمَس  يَم٤منَ  وَم٢مِنْ ، قَمٜمْفُ  ؾَم٠َمَل  ُرْؤَي٤م اًمرَّ

، اجْلَٜم٦َّمَ  َدظَمْٚم٧ُم  يَم٠َمينِّ  َرَأْي٧ُم ، اهللِ َرؾُمقَل  َي٤م: وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  اُْمَرَأةٌ  وَمَج٤مَءْت : ىَم٤مَل 

ِٛمْٕم٧ُم  ًَ ٤م وَم ٦ٌَمً  هِبَ ٧ْم ، َوضْم ـِ  سمُِٗماَلنِ  ضِملءَ  ىَمدْ  وَم٢مَِذا، وَمٜمََٔمْرُت ، اجْلَٜم٦َّمُ  هَل٤َم اْردَمَّ  سْم

ـِ  َووُماَلنِ ، وُماَلنٍ  ْت  طَمتَّك، وُماَلنٍ  سْم  َرؾُمقُل  سَمَٕم٨َم  َوىَمدْ  َرضُماًل  قَمنَمَ  اصْمٜمَْل  قَمدَّ

                                                           
( وطمًـ إؾمٜم٤مده اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين 8069) ُمًٜمدهأظمرضمف أسمق يٕمغم اعمقصكم ذم ( حسن بطرقه) (8)

 .(2780( رىمؿ )6/209) اًمّمحٞمح٦مرمحف اهلل ذم 
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٦مً  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ يَّ ٌَْؾ  َهِ  صمِٞم٤َمٌب  قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  هِبِؿْ  وَمِجلءَ : ىَم٤مًَم٧ْم ، َذًمَِؽ  ىَم

ٌَْٞمذخِ  هَنْرِ  إمَِم  هِبِؿْ  اْذَهٌُقا: وَمِ٘مٞمَؾ : ىَم٤مًَم٧ْم  َأْوَداضُمُٝمؿْ  شَمِْمُخ٥ُم ، ـُمْٚمٌس   َأوْ  -، اًْم

ٌَْٞمَدِح  هَنَرِ  إمَِم : ىَم٤مَل  قا: ىَم٤مَل  - اًْم ًُ  يَم٤مًْمَ٘مَٛمرِ  ُوضُمقُهُٝمؿْ  ُِمٜمْفُ  وَمَخَرضُمقا، ومِٞمفِ  وَمُٖمِٛم

ٌَْدرِ  ًَمْٞمَٚم٦مَ  ـْ  سمَِٙمَراِدَّ  َأشَمْقا صُمؿَّ : ىَم٤مًَم٧ْم . اًْم  َوُأيِتَ ، قَمَٚمْٞمَٝم٤م وَمَ٘مَٕمُدوا َذَه٥ٍم  ُِم

ةٌ  ومِٞمَٝم٤م - َٟمْحِقَه٤م يَمٚمَِٛم٦مٍ  َأوْ  - سمَِّمْحَٗم٦مٍ  ، ًمِِِمؼ   ُيَ٘مٚمٌُِّقهَن٤َم وَماَم ، ُِمٜمَْٝم٤م وَم٠َميَمُٚمقا، سُمْنَ

 َّٓ ـْ  َأيَمُٚمقا إِ ـْ  اًْمٌَِِمػمُ  وَمَج٤مءَ : ىَم٤مَل . َُمَٕمُٝمؿْ  َوَأيَمْٚم٧ُم ، َأَراُدوا َُم٤م وَم٤ميمَِٝم٦مٍ  ُِم  شمِْٚمَؽ  ُِم

٦مِ  يَّ ِ ـْ  يَم٤منَ ، اهللِ َرؾُمقَل  َي٤م: وَمَ٘م٤مَل  اًمنَّ  وُماَلنٌ  َوُأِصٞم٥َم ، َذاَويمَ  يَمَذا َأُْمِرَٟم٤م ُِم

صْمٜمَْل  قَمدَّ  طَمتَّك، َووُماَلنٌ  ِٓ ـَ  قَمنَمَ  ا ِذي هْتُؿُ  اًمَّ  َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل . اعْمَْرَأةُ  قَمدَّ

 شُرْؤَي٤مكِ  َهَذا قَمغَم  ىُمّصِّ »: ىَم٤مَل ، وَمَج٤مَءْت  شسم٤ِمعْمَْرَأةِ  قَمكَمَّ »: َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ

٧ْم    .(8)اهللِ ًمَِرؾُمقلِ  ىَم٤مًَم٧ْم  يَماَم  ُهقَ : ىَم٤مَل ، وَمَ٘مّمَّ

 يكٛي٘ اَٛافّك ايٛحٞ ٚجا٤ قػري بٔ َعتب يكٍٛ ايصبري زؤٜا

: اهلل رمحف ًمٚمح٤مومظ اًمٕم٤مًمٞم٦م اعمٓم٤مًم٥مذم  يمام راهويه بن إشحاق قال

 قمـ ،إؾمح٤مق سمـ حمٛمد قمـ ،زائدة أيب اسمـ صمٜم٤م ،آدم سمـ حيٞمك أٟم٤م: وىم٤مل -

 ًم٘مد»: ىم٤مل ،أسمٞمف قمـ ،اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد قمـ ،أسمٞمف قمـ ،قم٤ٌمد سمـ حيٞمك

 قمٚمٞمٜم٤م اؿمتد طملم أطمد يقم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ُمع رأيتٜمل

                                                           
( وصححف اًمٕمالُم٦م اًمقادقمل رمحف اهلل ذم 82485) ُمًٜمدهأظمرضمف أمحد ذم ( صحقح) (8)

 (.54( رىمؿ )8/24) اًمّمحٞمح اعمًٜمد
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 ذم - ذىمٜمف: ىم٤مل أو - ذىمٜمف إٓ أطمد ُمٜم٤م ومام ،اًمٜمقم قمٚمٞمٜم٤م وأرؾمؾ اخلقف

 ُمـ ًمٜم٤م يم٤من ًمق ىمِمػم سمـ ُمٕمت٥م ىمقل يم٤محلٚمؿ ٕؾمٛمع إين ،ومقاهلل ،صدره

 صمؿ ذًمؽ ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل وم٠مٟمزل ،ومحٗمٔمتٝم٤م هٜم٤م ه٤م ىمتٚمٜم٤م ُم٤م رء إُمر

 ُمٕمت٥م ًم٘مقل ه٤مهٜم٤م ىمتٚمٜم٤م ُم٤م ىمقًمف إمم ٟمٕم٤مؾم٤م أُمٜم٦م اًمٖمؿ سمٕمد ُمـ قمٚمٞمٙمؿ زلأٟم

  .(8)شاًمّمدور سمذات قمٚمٞمؿ واهلل سمٚمغ طمتك سمٞمقشمٙمؿ ذم يمٜمتؿ ًمق: ىم٤مل ىمِمػم سمـ

 ايصحاب١ يبعض تٓبٝ٘ ٗافٝ عُٓٗا اهلل زضٞ ألَٗا عا٥ػ١ أخٛ يًطفٌٝ زؤٜا
 بتأٜٝدٙ ايٛحٞ ٚجا٤ األيفاظ بعض ع٢ً

َثـَا: ؾمٜمٜمفذم  اهلل رمحف هماج ابن قال ـُ  ِهَِم٤ممُ  َحدَّ رٍ  سْم : ىَم٤مَل  قَمامَّ

َثـَا ـُ  ؾُمْٗمَٞم٤منُ  َحدَّ ـْ ، قُمَٞمْٞمٜم٦َمَ  سْم ـِ  اعْمَٚمِِؽ  قَمٌْدِ  قَم ـْ ، قُمَٛمػْمٍ  سْم ـِ  ِرسْمِٕملِّ  قَم ، طِمَراشٍ  سْم

ـْ  ـِ  طُمَذْيَٗم٦مَ  قَم ـَ  َرضُماًل  َأنَّ ، اًْمَٞماَمنِ  سْم ٚمِِٛملمَ  ُِم ًْ فُ  اًمٜمَّْقمِ  ذِم  َرَأى اعمُْ  َرضُماًل  ًَمِ٘مَل  َأٟمَّ

ـْ  َٓ  َأْٟمُتؿْ  اًْمَ٘مْقمُ  ٟمِْٕمؿَ : وَمَ٘م٤مَل ، اًْمٙمَِت٤مِب  َأْهؾِ  ُِم يُمقنَ  َأٟمَُّٙمؿْ  ًَمْق  َُم٤م: شَمُ٘مقًُمقنَ ، شُمنْمِ

دٌ  َوؿَم٤مءَ  اهللُ ؿَم٤مءَ   َأَُم٤م : وَمَ٘م٤مَل ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  ًمِٚمٜمٌَِّلِّ  َذًمَِؽ  َوَذيَمرَ ، حُمَٛمَّ

قَْمِروُمَٝم٤م يُمٜم٧ُْم  إِنْ ، اهللِوَ  دٌ  ؿَم٤مءَ  صُمؿَّ ، اهللُ ؿَم٤مءَ  َُم٤م: ىُمقًُمقا، ًَمُٙمؿْ  َٕ صَمٜم٤َم، حُمَٛمَّ  طَمدَّ

دُ  ـُ  حُمَٛمَّ ٌْدِ  سْم ـِ  اعْمَٚمِِؽ  قَم َقاِرِب  َأيِب  سْم َثـَا: ىَم٤مَل  اًمِمَّ ـْ ، قَمَقاَٟم٦مَ  َأسُمق َحدَّ ٌْدِ  قَم  قَم

                                                           
( ًمٚمح٤مومظ وأظمرضمف اسمـ 4477) اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦مأظمرضمف إؾمح٤مق سمـ راهقيف يمام ذم  (حسن) (8)

إؾمح٤مق سم٤مًمًامع، وذيمره اًمٕمالُم٦م اًمقادقمل رمحف ( وومٞمف شمٍميح اسمـ 4/795) شمٗمًػمهأيب طم٤مشمؿ ذم 

ؾمٙم٧م قمٚمٞمف : ىم٤مل اعمٕمٚمؼ طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل: ( وىم٤مل8/59) اًمّمحٞمح اعمًٜمداهلل ذم 

 اًمٌقصػمي، وإؾمٜم٤مده ضمٞمد.
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ـْ ، اعْمَٚمِِؽ  ـِ  ِرسْمِٕملِّ  قَم ـِ ، طِمَراشٍ  سْم َٗمٞمْؾِ  قَم ـِ  اًمٓم  ةَ  سْم  قَم٤مِئَِم٦مَ  َأظِمل، ؾَمْخؼَمَ

َٝم٤م ُُمِّ
ـِ ، ِٕ  .(8) سمِٜمَْحِقهِ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلِّ  قَم

 قربٙ َٔ إخساج٘ ٚفٝٗا عٓ٘ اهلل زضٞ اهلل عبٝد بٔ يطًح١ زؤٜت زؤٜا

َثـَا: ُمّمٜمٗمفذم  اهلل رمحف صقبة أيب بن بؽر أبو قال  ،ُأؾَم٤مَُم٦مَ  َأسُمق َحدَّ

صَمٜم٤َم: ىَم٤مَل  ـُ  إؾْماَمقِمٞمُؾ  طمدَّ َٟم٤م: ىَم٤مَل  ،ظَم٤مًمِدٍ  َأيِب  سْم  َُمْرَوانُ  َرَُمك: ىَم٤مَل  ،ىَمْٞمٌس  َأظْمؼَمَ

ـُ  ْٝمؿٍ  ـَمْٚمَح٦مَ  اجْلََٛمؾِ  َيْقمَ  احْلََٙمؿِ  سْم ًَ ٌَتِفِ  ذِم  سمِ مُ  وَمَجَٕمَؾ : ىَم٤مَل  ،ُريْم م َيِٖمذ   اًمدَّ  اًمدَّ

ٞمُؾ  ًِ ُٙمقهُ  وَم٢مَِذا: ىَم٤مَل  ،َوَي ًَ َؽ  َأُْم ًَ  ،َدقُمقهُ : وَمَ٘م٤مَل : ىَم٤مَل  ،ؾَم٤مَل  شَمَريُمقهُ  َوإَِذا ،اُْمتَ

ُٙمقا إَِذا َوضَمَٕمُٚمقا: ىَم٤مَل  ًَ ٌَتُفُ  اْٟمَتَٗمَخ٧ْم  اجْلُْرِح  وَمؿَ  َأُْم اَم  َدقُمقهُ : وَمَ٘م٤مَل  ،ُريْم  ُهقَ  وَم٢مِٟمَّ

  ؿَم٤مـمِئِ  قَمغَم  وَمَدوَمٜم٤َّمهُ : ىَم٤مَل  ،وَماَمَت : ىَم٤مَل  ،اهللُ َأْرؾَمَٚمفُ  ؾَمْٝمؿٌ 
ِ
 وَمَرَأى ،اًْمَٙمالَّء

ـَ  شُمِرحُيقَٟمٜمِل َأَٓ : ىَم٤مَل  َأٟمَّفُ  ،َأْهٚمِفِ  سَمْٕمُض    هذا ُِم
ِ
 صَمالََث  ، هَمِرىْم٧م ىَمدْ  وَم٢ميِنِّ  ، اعْم٤َمء

ٌَُِمقهُ : ىَم٤مَل  ،َيُ٘مقهُل٤َم ُِمَرارٍ  فُ  َأظْمَيُ  ُهقَ  وَم٢مَِذا وَمٜمَ ْٚمِؼ  يَم٠َمٟمَّ ًَّ  ،اعْم٤َمءَ  قَمٜمْفُ  وَمٜمََزوُمقا ،اًم

ـْ  إَْرَض  َيكِم  َُم٤م وَم٢مَِذا اؾْمتَْخَرضُمقهُ  صُمؿَّ   ،إَْرُض  َأيَمَٚمتْفُ  ىَمدْ  َوَوضْمِٝمفِ  حِلَْٞمتِفِ  ُِم

ْوا ـْ  َداًرا ًَمفُ  وَم٤مؿْمؽَمَ ةِ  سَمْٙمَرةَ  َأيِب  آلِ  ُدورِ  ُِم  .(2)ومِٞمَٝم٤م وَمَدوَمٜمُقهُ  آٍَٓف  سمَِٕمنَمَ

                                                           
( وصححف 24449) ُمًٜمده( وأمحد ذم 2888) ؾمٜمٜمفأظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م ذم ( صحقح) (8)

 اًمّمحٞمح اعمًٜمد( واًمقادقمل ذم 8728) ُم٤مضم٦م صحٞمح اسمـاًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين رمحف اهلل ذم 

 (.524( رىمؿ )8/278)

( 4/889) اًمٓمٌ٘م٤مت( واسمـ ؾمٕمد ذم 48925) ُمّمٜمٗمفأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ( صحقح) (2)

 .(2/489) آؾمتٞمٕم٤مب( واسمـ قمٌد اًمؼم ذم 4/44) أٟم٤ًمب إذافواًمٌالذري ذم 



   أدلة الرؤيا من القرآن الكريم والشنة النبوية

[35] 

  
  

 َٔ اضتفادٙ َٚا ،قتٌ ايرٟ يصاحب٘ عٓ٘ اهلل زضٞ عُسٚ بٔ ايطفٌٝ زؤٜا
 َٛت٘ بعد ي٘ ٕ ايٓيب دع٠ٛ بسن١

َثـَا: صحٞمح٦مذم  اهلل رمحف قال اإلمام مسؾم ـُ  سَمْٙمرِ  َأسُمق َحدَّ  َأيِب  سْم

٦ٌَمَ  ـُ  َوإؾِْمَح٤مُق ، ؿَمْٞم ـْ  مَجِٞمًٕم٤م، إسِْمَراِهٞمؿَ  سْم َثـَا: سَمْٙمرٍ  َأسُمق ىَم٤مَل ، ؾُمَٚمْٞماَمنَ  قَم  َحدَّ

ـُ  ؾُمَٚمْٞماَمنُ  صَمٜم٤َم، طَمْرٍب  سْم ـُ  مَح٤َّمدُ  طَمدَّ ـْ ، َزْيدٍ  سْم ٤مٍج  قَم اِف  طَمجَّ قَّ ـْ ، اًمّمَّ  َأيِب  قَم

سَمػْمِ  ـْ ، اًمز  َٗمٞمَْؾ  َأنَّ  ضَم٤مسمِرٍ  قَم ـَ  اًمٓم  ْوِدَّ  قَمْٛمٍرو سْم  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلَّ  َأشَمك، اًمدَّ

ـٍ  ذِم  ًَمَؽ  َهْؾ ، اهللِ َرؾُمقَل  َي٤م: وَمَ٘م٤مَل ، َوؾَمٚمَّؿَ  : ىَم٤مَل  - َوَُمٜمَْٕم٦ٍم؟ طَمِّملمٍ  طِمّْم

ـٌ  ٞم٦َّمِ  ذِم  ًمَِدْوسٍ  يَم٤منَ  طِمّْم
ِل   َذًمَِؽ  وَم٠َمسَمك - اجْل٤َمِهٚمِ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اًمٜمٌَّ

 إمَِم  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّل   َه٤مضَمرَ  وَمَٚمامَّ ، ًمَِْلَْٟمَّم٤مرِ  اهللُ  َذظَمرَ  ًمِٚمَِّذي

َٗمٞمُْؾ  إًَِمٞمْفِ  َه٤مضَمرَ ، اعْمَِديٜم٦َمِ  ـُ  اًمٓم  ـْ  َرضُمٌؾ  َُمَٕمفُ  َوَه٤مضَمرَ  قَمْٛمٍرو سْم ، ىَمْقُِمفِ  ُِم

، سَمَرامِجَفُ  هِب٤َم وَمَ٘مَٓمعَ ، ًَمفُ  َُمَِم٤مىِمَص  وَم٠َمظَمذَ ، وَمَجِزعَ ، وَمَٛمِرَض ، اعْمَِديٜم٦َمَ  وَم٤مضْمَتَقُوا

٧ٌَْم  َٗمْٞمُؾ  وَمَرآهُ ، َُم٤مَت  طَمتَّك َيَداهُ  وَمَِمَخ ـُ  اًمٓم   َوَهْٞمَئتُفُ  وَمَرآهُ ، َُمٜم٤َمُِمفِ  ذِم  قَمْٛمٍرو سْم

ٜم٦َمٌ  ًَ ًٞم٤م َوَرآهُ ، طَم  زِم  هَمَٗمرَ : وَمَ٘م٤مَل  َرسم َؽ؟ سمَِؽ  َصٜمَعَ  َُم٤م: ًَمفُ  وَمَ٘م٤مَل ، َيَدْيفِ  ُُمَٖمٓمِّ

ًٞم٤م َأَراكَ  زِم  َُم٤م: وَمَ٘م٤مَل ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  َٟمٌِٞمِّفِ  إمَِم  هِبِْجَريِت   َيَدْيَؽ؟ ُُمَٖمٓمِّ

ـْ : زِم  ىِمٞمَؾ : ىَم٤مَل  ْدَت  َُم٤م ُِمٜمَْؽ  ُٟمّْمٚمَِح  ًَم ًَ َٝم٤م، َأوْم َٗمْٞمُؾ  وَمَ٘مّمَّ  اهللِ  َرؾُمقلِ  قَمغَم  اًمٓم 
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 اًمٚمُٝمؿَّ »: َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ 

 .(8)شوَم٤مهْمِٗمرْ  َوًمَِٞمَدْيفِ 

 صحتٗا ع٢ً ٚاضح١ قس١ٜٓ ايسؤٜا ع٢ً ايتٛاطؤ

َثـَا: صحٞمحفذم  اهلل رمحف قال اإلمام البخاري ٌْدُ  َحدَّ ـُ  اهللِ قَم  سْم

َٟم٤م، ُيقؾُمَػ  ـْ ، َُم٤مًمٌِؽ  َأظْمؼَمَ ـِ ، َٟم٤مومِعٍ  قَم ـِ  قَم  َأنَّ : قَمٜمُْٝماَم  اهللُ  َريِضَ  قُمَٛمرَ  اسْم

 ًٓ ـْ  ِرضَم٤م ِلِّ  َأْصَح٤مِب  ُِم  اعَمٜم٤َممِ  ذِم  اًمَ٘مْدرِ  ًَمْٞمَٚم٦مَ  ُأُروا، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَّ

ٌْعِ  ذِم  ًَّ  ُرْؤَي٤ميُمؿْ  َأَرى»: َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل ، إََواظِمرِ  اًم

ٌْعِ  ذِم  شَمَقاـَم٠َمْت  ىَمدْ  ًَّ ـْ ، إََواظِمرِ  اًم هَي٤م يَم٤منَ  وَمَٛم َه٤م ُُمتََحرِّ ٌْعِ  ذِم  وَمْٚمَٞمَتَحرَّ ًَّ  اًم

 .(2)شإََواظِمرِ 

ـْ »: رواي٦م وذم ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلِّ  َُمعَ  اقْمَتَٙمَػ  يَم٤منَ  َُم

ضِمعْ  ٞمُتَٝم٤م َوإيِنِّ ، اًمَ٘مْدرِ  ًَمْٞمَٚم٦مَ  ُأِري٧ُم  وَم٢ميِنِّ ، وَمْٚمػَمْ ًِّ ٤َم، ُٟم  ذِم ، إََواظِمرِ  اًمَٕمنْمِ  ذِم  َوإهِنَّ

  ـمِلمٍ  ذِم  َأؾْمُجدُ  يَم٠َمينِّ  َرَأْي٧ُم  َوإيِنِّ ، ِوشْمرٍ 
ٍ
ِجدِ  ؾَمْ٘مُػ  َويَم٤منَ  شَوَُم٤مء ًْ  ضَمِريدَ  اعمَ

  ذِم  َٟمَرى َوَُم٤م، اًمٜمَّْخؾِ 
ِ
اَمء ًَّ  اًمٜمٌَِّل   سمِٜم٤َم وَمَّمغمَّ ، وَم٠ُمُْمٓمِْرَٟم٤م، ىَمَزقَم٦مٌ  وَمَج٤مَءْت ، ؿَمْٞمئ٤ًم اًم

                                                           
 .(886) صحٞمحفأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم  (8)

 .(2085): رواه اًمٌخ٤مري رىمؿ (2)
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  اًمٓمِّلمِ  َأصَمرَ  َرَأْي٧ُم  طَمتَّك َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ 
ِ
ٌَْٝم٦مِ  قَمغَم  َواعَم٤مء  اهللِ  َرؾُمقلِ  ضَم

ٌَتِفِ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ   .(8) ُرْؤَي٤مهُ  شَمّْمِديَؼ  َوَأْرَٟم

 ايسا٥ٞ حاٍ نإ َُٗا بطالْٗا ع٢ً ٚاضح ديٌٝ يًػسع ايسؤٜا خمايف١

َثـَا: ُمّمٜمٗمفذم  اهلل رمحف صقبة أيب بن بؽر أبو قال  سْمـ ُُمَٕم٤مِوَي٦م َحدَّ

ـْ  ،ِهَِم٤ممٍ  ـْ  ،ؾُمْٗمَٞم٤منَ  قَم ـْ  ،إؾِْمَح٤مَق  َأيِب  قَم ـِ  طَم٤مِرصَم٦مَ  قَم ٍب  سْم  َرضُماًل  َأنَّ : ُُمَيِّ

ـْ : ُرْؤَي٤م َرَأى ْٞمَٚم٦مَ  َصغمَّ  َُم ِجدِ  ذِم  اًمٚمَّ ًْ ٌْدُ  وَمَخَرَج  ،! اجْلَٜم٦َّمَ  َدظَمَؾ  اعْمَ ـُ  اهللِ قَم  سْم

ُٕمقدٍ  ًْ وا َٓ  اظْمُرضُمقا: َيُ٘مقُل  َوُهقَ  َُم اَم  شَمْٖمؽَم   .(2)ؿَمْٞمَٓم٤مٍن! َٟمْٗمَخ٦مُ  ِهَل  وَم٢مِٟمَّ

 ايصاحل١ ايسؤٜا غإٔ تعظِٝ

َثـَا: صحٞمحفذم  اهلل رمحف البخاريقال اإلمام  ـُ  حَيَْٞمك َحدَّ ، سُمَٙمػْمٍ  سْم

َثـَا: ىَم٤مَل  ـْ ، اًمٚمَّٞم٨ُْم  َحدَّ ـِ ، قُمَ٘مٞمْؾٍ  قَم ـِ  قَم ـْ ، ؿِمَٝم٤مٍب  اسْم ـِ  قُمْرَوةَ  قَم سَمػْمِ  سْم ـْ ، اًمز   قَم

٤َم اعُم١ْمُِمٜملِمَ  ُأمِّ  قَم٤مِئَِم٦مَ  ُل : ىَم٤مًَم٧ْم  َأهنَّ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  سمِفِ  سُمِدَئ  َُم٤م َأوَّ

ـَ  َوؾَمٚمَّؿَ  ْؤَي٤م اًمَقطْمِل  ُِم ٤محِل٦َمُ  اًمر  َّٓ  ُرْؤَي٤م َيَرى َٓ  وَمَٙم٤منَ ، اًمٜمَّْقمِ  ذِم  اًمّمَّ  ضَم٤مَءْت  إِ

ٌِْح  وَمَٚمِؼ  ُِمْثَؾ  ٥ٌَِّم  صُمؿَّ ، اًمّم    سمَِٖم٤مرِ  خَيُْٚمق َويَم٤منَ ، اخلاَلَءُ  إًَِمٞمْفِ  طُم
ٍ
 وَمَٞمَتَحٜم٨َُّم  طِمَراء

ٌ دُ  َوُهقَ  - ومِٞمفِ  َٞم٤مزِمَ  - اًمتََّٕم دُ ، َأْهٚمِفِ  إمَِم  َيٜمِْزعَ  َأنْ  ىَمٌَْؾ  اًمَٕمَددِ  َذَواِت  اًمٚمَّ  َوَيَتَزوَّ

                                                           
 .( قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف884ذم اًمٌخ٤مري ) (8)

 .(48885) ُمّمٜمٗمفأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم  (حسن) (2)
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دُ  ظَمِدجَي٦مَ  إمَِم  َيْرضِمعُ  صُمؿَّ ، ًمَِذًمَِؽ   هَم٤مرِ  ذِم  َوُهقَ  احلَؼ   ضَم٤مَءهُ  طَمتَّك، عمِِْثٚمَِٝم٤م وَمٞمََتَزوَّ

 
ٍ
 وَم٠َمظَمَذيِن »: ىَم٤مَل  ،شسمَِ٘م٤مِرئٍ  َأَٟم٤م َُم٤م»: ىَم٤مَل ، اىْمَرأْ : وَمَ٘م٤مَل  اعَمَٚمُؽ  وَمَج٤مَءهُ ، طِمَراء

ٜمِل ، سمَِ٘م٤مِرئٍ  َأَٟم٤م َُم٤م: ىُمْٚم٧ُم ، اىْمَرأْ : وَمَ٘م٤مَل ، َأْرؾَمَٚمٜمِل صُمؿَّ  اجلَْٝمدَ  ُِمٜمِّل سَمَٚمغَ  طَمتَّك وَمَٖمٓمَّ

ٜمِل وَم٠َمظَمَذيِن  ، اىْمَرأْ : وَمَ٘م٤مَل ، َأْرؾَمَٚمٜمِل صُمؿَّ  اجلَْٝمدَ  ُِمٜمِّل سَمَٚمغَ  طَمتَّك اًمث٤َّمٟمَِٞم٦مَ  وَمَٖمٓمَّ

ٜمِلوَمٖمَ  وَم٠َمظَمَذيِن ، سمَِ٘م٤مِرئٍ  َأَٟم٤م َُم٤م: وَمُ٘مْٚم٧ُم  ﴿ اىْمَرْأ : وَمَ٘م٤مَل ، َأْرؾَمَٚمٜمِل صُمؿَّ  اًمث٤َّمًمَِث٦مَ  ٓمَّ

ِذي ظَمَٚمَؼ  ـْ قَمَٚمٍؼ  * سم٤ِمؾْمِؿ َرسمَِّؽ اًمَّ ٤مَن ُِم ًَ اىْمَرْأ َوَرسم َؽ إيَْمَرُم  *ظَمَٚمَؼ اإِلٟم

 َيْرضُمُػ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل  هِب٤َم وَمَرضَمعَ ،ش[4-8: ﴾]اًمٕمٚمؼ

ُٚمقيِن »: وَمَ٘م٤مَل ، قَمٜمَْٝم٤م اهللُ  َريِضَ  ظُمَقْيٚمِدٍ  سمِٜم٧ِْم  ظَمِدجَي٦مَ  قَمغَم  وَمَدظَمَؾ ، وُم١َماُدهُ   َزُمِّ

ُٚمقيِن  ُٚمقهُ  ،شَزُمِّ ْوعُ  قَمٜمْفُ  َذَه٥َم  طَمتَّك وَمَزُمَّ َه٤م خِلَِدجَي٦مَ  وَمَ٘م٤مَل ، اًمرَّ : اخلَؼَمَ  َوَأظْمؼَمَ

، َأسَمًدا اهللُ خُيِْزيَؽ  َُم٤م اهللِوَ  يَمالَّ : ظَمِدجَي٦مُ  وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،شَٟمْٗمِز  قَمغَم  ظَمِِمٞم٧ُم  ًَمَ٘مدْ »

طِمؿَ  ًَمَتِّمُؾ  إِٟمََّؽ  ِٛمُؾ ، اًمرَّ ٥ُم ، اًمَٙمؾَّ  َوحَتْ ًِ ْٞمَػ  َوشَمْ٘مِري، اعَمْٕمُدومَ  َوشَمْٙم ، اًمْمَّ

ـَ  َوَرىَم٦مَ  سمِفِ  َأشَم٧ْم  طَمتَّك ظَمِدجَي٦مُ  سمِفِ  وَم٤مْٟمَٓمَٚمَ٘م٧ْم ، احلَؼِّ  َٟمَقاِئ٥ِم  قَمغَم  َوشُمِٕملمُ   َٟمْقوَمؾِ  سْم

ـِ  ـِ  َأؾَمدِ  سْم ٌْدِ  سْم ى قَم ـَ  اًمُٕمزَّ َ  ااُْمرَ ً َويَم٤منَ  ظَمِدجَي٦مَ  قَمؿِّ  اسْم ٞم٦َّمِ  ذِم  شَمٜمٍَمَّ
، اجل٤َمِهٚمِ

ايِنَّ  اًمٙمَِت٤مَب  َيْٙمُت٥ُم  َويَم٤منَ  ـَ  وَمَٞمْٙمُت٥ُم ، اًمِٕمؼْمَ اٟمِٞم٦َّمِ  اإِلْٟمِجٞمؾِ  ُِم  اهللُ ؿَم٤مءَ  َُم٤م سم٤ِمًمِٕمؼْمَ

ـَ  َي٤م: ظَمِدجَي٦مُ  ًَمفُ  وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ، قَمِٛمَل  ىَمدْ  يَمٌػًِما ؿَمْٞمًخ٤م َويَم٤منَ  ،َيْٙمت٥َُم  َأنْ  ، قَمؿِّ  اسْم

ـَ  اؾْمَٛمعْ  ـِ  ُِم ـَ  َي٤م: َوَرىَم٦مُ  ًَمفُ  وَمَ٘م٤مَل ، َأظِمٞمَؽ  اسْم هُ  شَمَرى؟ َُم٤مَذا َأظِمل اسْم  وَم٠َمظْمؼَمَ

 َهَذا: َوَرىَم٦مُ  ًَمفُ  وَمَ٘م٤مَل ، َرَأى َُم٤م ظَمؼَمَ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل 
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ِذي اًمٜم٤َّمُُمقُس  َل  اًمَّ  طَمٞم ٤م َأيُمقنُ  ًَمْٞمَتٜمِل، ضَمَذقًم٤م ومِٞمَٝم٤م ًَمْٞمَتٜمِل َي٤م، ُُمقؾَمك قَمغَم  اهللُ  َٟمزَّ

ِرضُمَؽ  إِذْ   خُمِْرضِملَّ  َأوَ »: َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل ، ىَمْقُُمَؽ  خُيْ

ْ ، َٟمَٕمؿْ : ىَم٤مَل  ،شُهؿْ  َّٓ  سمِفِ  ضِمْئ٧َم  َُم٤م سمِِٛمْثؾِ  ىَمط   َرضُمٌؾ  َي٠ْمِت  مَل  َوإِنْ ، قُمقِدَي  إِ

كَ  َيْقُُمَؽ  ُيْدِريْمٜمِل ا َأْٟمٍُمْ ًرا َٟمٍْمً ْ  صُمؿَّ . ُُم١َمزَّ َ  َأنْ  َوَرىَم٦مُ  َيٜمَِْم٥ْم  مَل  َووَمؽَمَ ، شُمُقذمِّ

 . (8)اًمَقطْمُل 

َثـَا: صحٞمحف ذم اهلل رمحه قال اإلمام مسؾم دُ  َحدَّ ـُ  حُمَٛمَّ  قُمَٛمرَ  َأيِب  سْم

ل   صَمٜم٤َم، اعْمَٙمِّ ٌْدُ  طَمدَّ ٤مِب  قَم ـْ ، اًمثََّ٘مِٗمل   اًْمَقهَّ ْختَِٞم٤ميِنِّ  َأي قَب  قَم ًَّ ـْ ، اًم دِ  قَم ـِ  حُمَٛمَّ  سْم

ـَ  ـْ ، ؾِمػِمي ـِ ، ريض اهلل قمٜمف ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلِّ  قَم

َب  إَِذا» : ىَم٤مَل  َُم٤منُ  اىْمؽَمَ ْ  اًمزَّ ٚمِؿِ  ُرْؤَي٤م شَمَٙمدْ  مَل ًْ  ُرْؤَي٤م َوَأْصَدىُمُٙمؿْ ، شَمْٙمِذُب  اعمُْ

ٚمِؿِ  َوُرْؤَي٤م، طَمِديًث٤م َأْصَدىُمُٙمؿْ  ًْ ـْ  ضُمْزءٌ  اعمُْ ـَ  ضُمْزًءا َوَأْرسَمِٕملمَ  ََخْسٍ  ُِم ةِ  ُِم ُقَّ ، اًمٜمٌ 

ْؤَي٤م ٤محِل٦َمِ  وَمُرْؤَي٤م: صَماَلصَم٦مٌ  َواًمر  ى اًمّمَّ ـَ  سُمنْمَ ـٌ  َوُرْؤَي٤م، اهللِ ُِم ِزي ـَ  حَتْ ْٞمَٓم٤منِ  ُِم ، اًمِمَّ

ُث  مِم٤َّم َوُرْؤَي٤م فُ  اعْمَْرءُ  حُيَدِّ ًَ َٓ ، وَمْٚمُٞمَّمؾِّ  وَمْٚمَٞمُ٘مؿْ  َيْٙمَرهُ  َُم٤م َأطَمُديُمؿْ  َرَأى وَم٢مِنْ ، َٟمْٗم  َو

ْث  ٤ٌَمٌت  َواًْمَ٘مٞمْدُ  ،اًْمُٖمؾَّ  َوَأيْمَرهُ  اًْمَ٘مْٞمدَ  َوُأطِم٥م  »: ىَم٤مَل ،شاًمٜم٤َّمَس  هِب٤َم حُيَدِّ  ذِم  صَم

ـِ  ي ـُ  ىَم٤مًَمفُ  َأمْ  احْلَِدي٨ِم  ذِم  ُهقَ  َأْدِري وَماَل  ،اًمدِّ ـَ  اسْم  .(2)شؾِمػِمي

                                                           
 .(860): وُمًٚمؿ ،(4): رواه اًمٌخ٤مري رىمؿ (8)

 ؾمٜمٜمف(. ىم٤مل اًمؽمُمذي ذم 6-2264( وُمًٚمؿ )7087): ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، رواه اًمٌخ٤مري (2)

ـِ قُمَٛمَر، َوقَم٤مئَِِم٦َم، َوَأيِب ُُمقؾَمك، َوضَم٤مسمٍِر، : (2280) ، َواسْم
ِ
ـْ َأَٟمٍس، َوَأيِب سَمْٙمَرَة، َوُأمِّ اًمَٕماَلء ٤ٌَمب قَم َوذِم اًم

ـِ قَمْٛمرٍ  ٌِْد اهللِ سْم ٤ٌَّمٍس، َوقَم ـِ قَم  .َوَأيِب ؾَمِٕمٞمٍد، َواسْم
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َب  إَِذا»: رواي٦م وذم َُم٤منُ  اىْمؽَمَ ْ  اًمزَّ ـِ  ُرْؤَي٤م، شَمْٙمِذُب  شَمَٙمدْ  مَل  َوُرْؤَي٤م اعُم١ْمُِم

ـِ  ـْ  ضُمْزءٌ  اعُم١ْمُِم ـَ  ضُمْزًءا َوَأْرسَمِٕملمَ  ؾِمت٦َّمٍ  ُِم ةِ  ُِم ٌُقَّ  .(8)شاًمٜم 

َثـَاهُ : صحٞمحفذم  اهلل رمحف قال اإلمام مسؾم ـُ  إؾِْمَح٤مُق  َوَحدَّ  سْم

َٟم٤م، إسِْمَراِهٞمؿَ  ـُ  ُُمَٕم٤مذُ  َأظْمؼَمَ صَمٜم٤َم، ِهَِم٤ممٍ  سْم ـْ ، َأيِب  طَمدَّ ـْ ، ىَمَت٤مَدةَ  قَم دِ  قَم ـِ  حُمَٛمَّ  سْم

ـَ  ـْ ، ؾِمػِمي ـِ ، ريض اهلل قمٜمف ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم ِلِّ  قَم ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَّ

ْ ، اًْمَٙماَلمِ  ََت٤َممِ  إمَِم ، اًْمُٖمؾَّ  َوَأيْمَرهُ : ىَمْقًَمفُ  احْلَِدي٨ِم  ذِم  َوَأْدَرَج  ْؤَي٤م» َيْذيُمرْ  َومَل  اًمر 

ـْ  ضُمْزءٌ  ـَ  ضُمْزًءا َوَأْرسَمِٕملمَ  ؾِمت٦َّمٍ  ُِم ةِ  ُِم ٌُقَّ  .(2)شاًمٜم 

َثـِي: صحٞمحفذم  اهلل رمحف قال اإلمام البخاري ـُ  إسِْمَراِهٞمؿُ  َحدَّ  سْم

صَمٜمِل، مَحَْزةَ  ـُ  طَمدَّ َراَوْرِدي  ، طَم٤مِزمٍ  َأيِب  اسْم ـْ ، َواًمدَّ ـْ ، َيِزيدَ  قَم ٌْدِ  قَم ـِ  اهللِ قَم  سْم

٤ٌَّمٍب  ـْ ، ظَم  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقَل  ؾَمِٛمعَ  َأٟمَّفُ : اخلُْدِريِّ  ؾَمِٕمٞمدٍ  َأيِب  قَم

ْؤَي٤م»: َيُ٘مقُل ، َوؾَمٚمَّؿَ  ٤محِل٦َمُ  اًمر  ـْ  ضُمْزءٌ  اًمّمَّ ـَ  ضُمْزًءا َوَأْرسَمِٕملمَ  ؾِمت٦َّمٍ  ُِم  ُِم

ةِ  ٌُقَّ ٚمِؿِ  ُرْؤَي٤م»: رواي٦م وذم، (4)شاًمٜم  ًْ  .(4) احلدي٨م شًَمفُ  شُمَرى َأوْ  َيَراَه٤م اعمُْ

                                                           
 (.7087) صحٞمحفرواه اًمٌخ٤مري ذم  (8)

 (.5908ٚمؿ )( وُم7087ًرواه اًمٌخ٤مري ) ،ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (2)

 .( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف2264( ورواه ُمًٚمؿ )6989رواه اًمٌخ٤مري ) (4)

 .( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف2264رواه ُمًٚمؿ ) (4)
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ـِ  ُرْؤَي٤م»: رواي٦م وذم ـْ  ضُمْزءٌ  اعُم١ْمُِم ـَ  ضُمْزًءا َوَأْرسَمِٕملمَ  ؾِمت٦َّمٍ  ُِم ةِ  ُِم ُقَّ   ،(8) شاًمٜمٌ 

ضُمؾِ  ُرْؤَي٤م»: رواي٦م وذم ٤مًمِِح  اًمرَّ ـْ  ضُمْزءٌ  اًمّمَّ ـَ  ضُمْزًءا َوَأْرسَمِٕملمَ  ؾِمت٦َّمٍ  ُِم  ُِم

ةِ  ٌُقَّ  .(2)شاًمٜم 

ْؤَي٤م»: رواي٦م وذم ٜم٦َمُ  اًمر  ًَ ـَ ، احلَ ضُمؾِ  ُِم ٤مًمِِح  اًمرَّ ـْ  ضُمْزءٌ ، اًمّمَّ  ؾِمت٦َّمٍ  ُِم

ـَ  ضُمْزًءا َوَأْرسَمِٕملمَ  ةِ  ُِم ٌُقَّ  .(4)شاًمٜم 

 رىمؿ اًمّم٤مُم٧م سمـ قم٤ٌمدة طمدي٨م حت٧م ؾمٜمٜمفذم  اًمؽمُمذي ىم٤مل

٤ٌَمب َوذِم : (2278) ـْ  اًم ـٍ  َوَأيِب ، ريض اهلل قمٜمف ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم ، اًمُٕمَ٘مٞمكِْمِّ  َرِزي

ٌْدِ ، ؾَمِٕمٞمدٍ  َوَأيِب  ـِ  اهللِ َوقَم ـِ  َوقَمْقِف ، قَمْٛمٍرو سْم ـِ ، َُم٤مًمٍِؽ  سْم  ،َوَأَٟمسٍ ، قُمَٛمرَ  َواسْم

٤ٌَمَدةَ  َوطَمِدي٨ُم   .َصِحٞمٌح  طَمِدي٨ٌم  قُم

َثـَا: صحٞمحفذم  اهلل رمحف قال اإلمام مسؾم ـُ  سَمْٙمرِ  َأسُمق َحدَّ  َأيِب  سْم

٦ٌَمَ  صَمٜم٤َم، ؿَمْٞم صَمٜم٤َم ح، ُأؾَم٤مَُم٦مَ  َأسُمق طَمدَّ ـُ  َوطَمدَّ صَمٜم٤َم، ُٟمَٛمػْمٍ  اسْم َٓ  َأيِب  طَمدَّ  مَجِٞمًٕم٤م: ىَم٤م

صَمٜم٤َم ٌَْٞمدُ  طَمدَّ ـْ ، اهللِ  قُم ـِ ، َٟم٤مومِعٍ  قَم ـِ  قَم  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل ، قُمَٛمرَ  اسْم

ْؤَي٤م»: َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  ٤محِل٦َمُ  اًمر  ـْ  ضُمْزءٌ  اًمّمَّ ٌِْٕملمَ  ُِم ـَ  ضُمْزًءا ؾَم ةِ  ُِم ُقَّ  . (4)شاًمٜمٌ 

                                                           
( قمـ أيب هريرة وقم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م 2264( وُمًٚمؿ )6988ُمتٗمؼ قمٚمٞمف رواه اًمٌخ٤مري رىمؿ ) (8)

 .وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمٝمؿ

 .( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف2264رواه ُمًٚمؿ ) (2)

 .( قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف6984رواه اًمٌخ٤مري ) (4)

 .(2265): رواه ُمًٚمؿ (4)
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َثـَا: صحٞمحفذم  اهلل رمحف قال اإلمام البخاري ، اًمَٞماَمنِ  َأسُمق َحدَّ

َٟم٤م ـِ ، ؿُمَٕمْٞم٥ٌم  َأظْمؼَمَ ْهِريِّ  قَم صَمٜمِل، اًمز  ـُ  ؾَمِٕمٞمدُ  طَمدَّ ٞم٥ِِّم  سْم ًَ ، ُهَرْيَرةَ  َأسَم٤م َأنَّ : اعمُ

ْ »: َيُ٘مقُل ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم : ىَم٤مَل  ـَ  َيٌَْؼ  مَل ةِ  ُِم ٌُقَّ  اًمٜم 

 َّٓ اُت  إِ َ ٌَنمِّ اُت؟ َوَُم٤م: ىَم٤مًُمقا شاعُم َ ْؤَي٤م»: ىَم٤مَل  اعُمٌنَمِّ ٤محِل٦َمُ  اًمر   .(8)شاًمّمَّ

ؾَم٤مًَم٦مَ  إِنَّ »: رواية وذم ةَ  اًمرِّ ُقَّ َٓ  سَمْٕمِدي َرؾُمقَل  وَماَل  اْٟمَ٘مَٓمَٕم٧ْم  ىَمدْ  َواًمٜمٌ   َو

ـِ »: وَمَ٘م٤مَل  اًمٜم٤َّمسِ  قَمغَم  َذًمَِؽ  وَمَِمؼَّ : ىَم٤مَل ، شَٟمٌِلَّ  اُت  ًَمٙمِ َ  َي٤م: ىَم٤مًُمقاش. اعُمٌنَمِّ

اُت؟ َوَُم٤م اهللِ  َرؾُمقَل  َ ٚمِؿِ  ُرْؤَي٤م»: ىَم٤مَل  اعُمٌنَمِّ ًْ ـْ  ضُمْزءٌ  َوِهَل ، اعمُ   ُِم
ِ
 َأضْمَزاء

ةِ  ٌُقَّ  .(2)شاًمٜم 

                                                           
 ُمًٜمد أمحد( وضم٤مء سمٜمحقه قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ ريض اهلل قمٜمف يمام ذم 6990رواه اًمٌخ٤مري ) (8)

(5/454.) 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ َوذِم : ( وىم٤مل2272) ؾمٜمٜمفأظمرضمف اًمؽمُمذي ذم  (2) ٤ٌَمِب قَم ، َوطُمَذْيَٗم٦َم ريض اهلل قمٜمف  اًم

٤ٌَّمٍس، َوُأمِّ يُمْرٍز، وصححف إًم٤ٌمين ذم  ـِ قَم ـِ َأؾِمٞمٍد، َواسْم ( واًمقادقمل ذم 8/828) إرواء اًمٖمٚمٞمؾسْم

 ( قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف.90( رىمؿ )8/40) اًمّمحٞمح اعمًٜمد

وىمد اظمتٚمٗم٧م اًمرواي٤مت ذم حتديد : (88)ص  اًمرؤي٤مىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمتقجيري رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف 

هذا اجلزء يمام شم٘مدم، ويمثرت أىمقال اًمٕمٚمامء ذم شمقضمٞمف اًمرواي٤مت سمام ٓ ـم٤مئؾ حتتف وٓ وم٤مئدة ذم ذيمره. 

هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  اًم٘مدر اًمذي أراده اًمٜمٌل صغم ا:  قم٤مرو٦م إطمقذيوىمد ىم٤مل اسمـ اًمٕمريب اعم٤مًمٙمل ذم 

)مل يٌؼ سمٕمدي ُمـ : أن يٌلّم أن اًمرؤي٤م ضمزء ُمـ اًمٜمٌقة ذم اجلٛمٚم٦م ًمٜم٤م ٕٟمف اـمالع قمغم اًمٖمٞم٥م، وذًمؽ ىمقًمف

وشمٗمّمٞمؾ اًمٜم٦ًٌم ختتص سمف درضم٦م اًمٜمٌقة. وىم٤مل أيًْم٤م وأٟم٤م ُمققمز إًمٞمٙمؿ أن ٓ ش اًمٜمٌقة إٓ اعمٌنمات

 هت٤م. اٟمتٝمك.شمتٕمروقا ٕقمداد اًمنميٕم٦م وم٢مهن٤م ممتٜمٕم٦م قمـ إدرايمٝم٤م ذم ُمتٕمٚم٘م٤م

)رؤي٤م اعم١مُمـ ضمزء ُمـ ؾمت٦م وأرسمٕملم : -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -وىم٤مل اخلٓم٤ميب ذم اًمٙمالم قمغم ىمقًمف 

قمـ )شقمٛمدة اًم٘م٤مري ُمٕمٜمك هذا اًمٙمالم حت٘مٞمؼ أُمر اًمرؤي٤م وشم٠ميمٞمده. وٟم٘مؾ اًمٕمٞمٜمل ذم ش ضمزًءا ُمـ اًمٜمٌقة

أن إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ش )ضمزء ُمـ ؾمت٦م وأرسمٕملم ضمزًءا ُمـ اًمٜمٌقة: اًمزضم٤مج أٟمف ىم٤مل شم٠مويؾ ىمقًمف
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ثـَا: ؾمٜمٜمفذم  اهلل رمحف السمذي اإلمام قال دُ  َحدَّ ـُ  حُمَٛمَّ ٤مرٍ  سْم ، سَمِمَّ

َثـَا: ىَم٤مَل  َثـَا: ىَم٤مَل ، َداُودَ  َأسُمق َحدَّ ـُ  طَمْرُب  َحدَّ ادٍ  سْم ـْ ، اًمَ٘مٓم٤َّمنُ  َوقِمْٛمَرانُ ، ؿَمدَّ  قَم

ـِ  حَيَْٞمك ـْ ، يَمثػِمٍ  َأيِب  سْم ٌِّئ٧ُْم : ىَم٤مَل ، ؾَمَٚمَٛم٦مَ  َأيِب  قَم ـْ  ُٟم ٤ٌَمَدةَ  قَم ـِ  قُم ٤مُِم٧ِم  سْم ، اًمّمَّ

ـْ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقَل  ؾَم٠َمًْم٧ُم : ىَم٤مَل  ى ذِم : ىمْقًمِفِ  قَم ٌُنْمَ ﴿ هَلُُؿ اًْم

ْٟمَٞم٤م ﴾ ْؤَي٤م ِهَل : ىَم٤مَل  ؟[64: ]يوكساحْلََٞم٤مِة اًمد  ٤محِل٦َمُ  اًمر  ـُ  يَراَه٤م اًمّمَّ  شمَرى َأوْ  اعْم١ُْمُِم

صمٜم٤َم: طَمِديثِفِ  ذِم ، طَمْرٌب  ىَم٤مَل  ًَمفُ  ـُ  حَيَْٞمك طَمدَّ  .(8)يَمثػِمٍ  َأيِب  سْم

ـْ : رواية ويف ـْ ، َرضُمؾٍ  قَم   َأسَم٤م ؾَم٠َمًْم٧ُم : ىَم٤مَل ، ُِمٍْمَ  َأْهؾِ  ُِم
ِ
ْرَداء ـْ ، اًمدَّ  قَم

ْٟمَٞم٤م ﴾: شَمَٕم٤ممَم  اهللِ ىَمْقلِ  ى ذِم احْلََٞم٤مِة اًمد   َُم٤م: وَمَ٘م٤مَل  ،[64: ]يوكس﴿ هَلُُؿ اًْمٌنُْمَ

كَ  َأطَمدٌ  قَمٜمَْٝم٤م ؾَم٠َمًَمٜمِل  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقَل  ؾَم٠َمًْم٧ُم  ُُمٜمْذُ  َواطِمدٌ  َرضُمٌؾ  إَِّٓ  هَمػْمُ

كَ  َأطَمدٌ  قَمٜمَْٝم٤م ؾَم٠َمًَمٜمِل َُم٤م: وَمَ٘م٤مَل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  ْؤَي٤م ِهَل ، ُأْٟمِزًَم٧ْم  ُُمٜمْذُ  هَمػْمُ  اًمر 

٤محِل٦َمُ  ٚمِؿُ  َيَراَه٤م اًمّمَّ ًْ  .(2)ًَمفُ  شُمَرى َأوْ  اعمُْ

                                                                                                                  
ُمٕمٜم٤مه : خيؼمون سمام ؾمٞمٙمقن واًمرؤي٤م شمدل قمغم ُم٤م يٙمقن. اٟمتٝمك. وذيمر اخلٓم٤ميب قمـ سمٕمض اًمٕمٚمامء أٟمف ىم٤مل

ُمٕمٜم٤مه أهن٤م ضمزء ُمـ أضمزاء : أن اًمرؤي٤م دملء قمغم ُمقاوم٘م٦م اًمٜمٌقة، ٓ أهن٤م ضمزء سم٤مق ُمـ اًمٜمٌقة. وىم٤مل آظمر

صغم اهلل  -وهق ُمٕمٜمك ىمقًمف  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اهلل قمٚمؿ اًمٜمٌقة سم٤مٍق، واًمٜمٌقة همػم سم٤مىمٞم٦م سمٕمد رؾمقل 

 اٟمتٝمك.ش. )ذه٧ٌم اًمٜمٌقة وسم٘مٞم٧م اعمٌنمات اًمرؤي٤م اًمّم٤محل٦م يراه٤م اعمًٚمؿ أو شُمرى ًمف: -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

( واسمـ ُم٤مضم٦م ذم 22687) ُمًٜمده( وأمحد ذم 2275) ؾمٜمٜمفأظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ( صحقح) (8)

 (.8786( رىمؿ )4/285) اًمّمحٞمح٦م( وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين رمحف اهلل ذم 4898) ؾمٜمٜمف

 (.2274) ؾمٜمٜمفيمام قمٜمد اًمؽمُمذي ذم  (2)
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َثـَا: صحٞمحفذم  اهلل رمحف قال اإلمام مسؾم ٞمَك َحدَّ ـُ  حَيْ ٞمَك سْم  حَيْ

سمِٞمعِ  َوَأسُمق، اًمتَِّٛمٞمِٛمل   ـُ  وُمَْمْٞمُؾ  يَم٤مُِمؾٍ  َوَأسُمق، اًمرَّ لْمٍ  سْم ًَ ، ًمِٞمَْحَٞمك َواًمٚمَّْٗمظُ - طُم

َٟم٤م: حَيَْٞمك ىَم٤مَل  ظَمَرانِ  وىَم٤مَل ، َأظْمؼَمَ ْٔ َثـَا: ا ـُ  مَح٤َّمدُ  -َحدَّ ـْ ، َزْيدٍ  سْم  قِمْٛمَرانَ  َأيِب  قَم

ـْ ، اجْلَْقيِنِّ  ٌْدِ  قَم ـِ  اهللِ قَم ٤مُِم٧ِم  سْم ـْ ، اًمّمَّ  ىِمٞمَؾ : ىَم٤مَل ، ريض اهلل قمٜمف َذر   َأيِب  قَم

ضُمَؾ  َأَرَأْي٧َم : َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ  ًمَِرؾُمقلِ  ـَ  اًْمَٕمَٛمَؾ  َيْٕمَٛمُؾ  اًمرَّ ، اخْلَػْمِ  ُِم

َٛمُدهُ  ى قَم٤مضِمُؾ  شمِْٚمَؽ »: ىَم٤مَل  قَمَٚمْٞمِف؟ اًمٜم٤َّمُس  َوحَيْ ـِ  سُمنْمَ  .(8)شاعم١ُْْمُِم

 ايسؤٜا أقطاّ

َثـَا: صحٞمحف ذم اهلل رمحف قال اإلمام مسؾم دُ  َحدَّ ـُ  حُمَٛمَّ  قُمَٛمرَ  َأيِب  سْم

ل   صَمٜم٤َم، اعْمَٙمِّ ٌْدُ  طَمدَّ ٤مِب  قَم ـْ ، اًمثََّ٘مِٗمل   اًْمَقهَّ ْختَِٞم٤ميِنِّ  َأي قَب  قَم ًَّ ـْ ، اًم دِ  قَم ـِ  حُمَٛمَّ  سْم

ـَ  ـْ ، ؾِمػِمي ـِ ، ريض اهلل قمٜمف ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلِّ  قَم

َب  إَِذا»: ىَم٤مَل  َُم٤منُ  اىْمؽَمَ ْ  اًمزَّ ٚمِؿِ  ُرْؤَي٤م شَمَٙمدْ  مَل ًْ  ُرْؤَي٤م َوَأْصَدىُمُٙمؿْ ، شَمْٙمِذُب  اعْمُ

ٚمِؿِ  َوُرْؤَي٤م، طَمِديًث٤م َأْصَدىُمُٙمؿْ  ًْ ـْ  ضُمْزءٌ  اعمُْ ـَ  ضُمْزًءا َوَأْرسَمِٕملمَ  ََخْسٍ  ُِم ةِ  ُِم ُقَّ ، اًمٜمٌ 

ْؤَي٤م ٤محِلَ  وَمُرْؤَي٤م: صَماَلصَم٦مٌ  َواًمر  ى ٦مِ اًمّمَّ ـَ  سُمنْمَ ـٌ  َوُرْؤَي٤م، اهللِ ُِم ِزي ـَ  حَتْ ْٞمَٓم٤منِ  ُِم ، اًمِمَّ

ُث  مِم٤َّم َوُرْؤَي٤م فُ  اعْمَْرءُ  حُيَدِّ ًَ َٓ ، وَمْٚمُٞمَّمؾِّ  وَمْٚمَٞمُ٘مؿْ  َيْٙمَرهُ  َُم٤م َأطَمُديُمؿْ  َرَأى وَم٢مِنْ ، َٟمْٗم  َو

                                                           
 (.2642) صحٞمحفأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم  (8)



   أدلة الرؤيا من القرآن الكريم والشنة النبوية

[45] 

  
  

ْث  ٤ٌَمٌت  َواًْمَ٘مٞمْدُ  اًْمُٖمؾَّ  َوَأيْمَرهُ  اًْمَ٘مْٞمدَ  َوُأطِم٥م  »: ىَم٤مَل  ،شاًمٜم٤َّمَس  هِب٤َم حُيَدِّ  ذِم  صَم

ـِ  ي ـُ  ىَم٤مًَمفُ  َأمْ  احْلَِدي٨ِم  ذِم  ُهقَ  َأْدِري وَماَل  ،شاًمدِّ ـَ  اسْم  .(8)شؾِمػِمي

ْؤَي٤م إِنَّ »: رواية ويف ـَ  َأَه٤مِويُؾ  ُِمٜمَْٝم٤م: صَماَلٌث  اًمر  ْٞمَٓم٤منِ  ُِم  هِب٤َم ًمِٞمَْحُزنَ  اًمِمَّ

ـَ  ضُمُؾ  سمِفِ  هَيُؿ   َُم٤م َوُِمٜمَْٝم٤م، آَدمَ  اسْم اهُ ، َيَ٘مَٔمتِفِ  ذِم  اًمرَّ ـْ  ضُمْزءٌ  َوُِمٜمَْٝم٤م، َُمٜم٤َمُِمفِ  ذِم  وَمػَمَ  ُِم

ـَ  ضُمْزًءا َوَأْرسَمِٕملمَ  ؾِمت٦َّمٍ  ةِ  ُِم ٌُقَّ  .(2)شاًمٜم 

 ٚايسا٥ٞ ايسؤٜا آداب بعض

َثـَا: صحٞمحفذم  اهلل رمحف قال اإلمام مسؾم ، اًمٜم٤َّمىِمدُ  قَمْٛمٌرو َحدَّ

ـُ  َوإؾِْمَح٤مُق  ـُ ، إسِْمَراِهٞمؿَ  سْم ـِ  مَجِٞمًٕم٤م، قُمَٛمرَ  َأيِب  َواسْم ـِ  قَم  َواًمٚمَّْٗمظُ  - قُمَٞمْٞمٜم٦َمَ  اسْم

ـِ  سْم صَمٜم٤َم - قُمَٛمرَ  َأيِب  ِٓ ـِ ، ؾُمْٗمَٞم٤منُ  طَمدَّ ْهِريِّ  قَم ـْ ، اًمز   يُمٜم٧ُْم : ىَم٤مَل ، ؾَمَٚمَٛم٦مَ  َأيِب  قَم

ْؤَي٤م َأَرى ُؾ  َٓ  َأينِّ  هَمػْمَ ، ُِمٜمَْٝم٤م ُأقْمَرى اًمر   وَمَذيَمْرُت  ىَمَت٤مَدةَ  َأسَم٤م ًَمِ٘مٞم٧ُم  طَمتَّك، ُأَزُمَّ

ْؤَي٤م»: َيُ٘مقُل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم : وَمَ٘م٤مَل ، ًَمفُ  َذًمَِؽ   اًمر 

                                                           
: (2280) ؾمٜمٜمف(. ىم٤مل اًمؽمُمذي ذم 6-2264( و ُمًٚمؿ )7087ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، رواه اًمٌخ٤مري ) (8)

ـْ َأَٟمٍس،  ٤ٌَمب قَم ـِ قُمَٛمَر، َوقَم٤مئَِِم٦َم، َوَأيِب ُُمقؾَمك، َوضَم٤مسمٍِر، َوَأيِب ؾَمِٕمٞمٍد، َوذِم اًم ، َواسْم
ِ
َوَأيِب سَمْٙمَرَة، َوُأمِّ اًمَٕماَلء

ـِ قَمْٛمرٍ  ٌِْد اهللِ سْم ٤ٌَّمٍس، َوقَم ـِ قَم  .َواسْم

( 2/440) صحٞمح اسمـ ُم٤مضم٦م( وصححف إًم٤ٌمين ذم 4907أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م ذم ؾمٜمٜمف ) (2)

 .( قمـ قمقف سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف8045( رىمؿ )8/408) ٜمداًمّمحٞمح اعمًواًمقادقمل ذم 
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ـَ  ـَ  َواحْلُْٚمؿُ ، اهللِ ُِم ْٞمَٓم٤منِ  ُِم ـْ  وَمْٚمَٞمٜمُْٗم٨ْم  َيْٙمَرُهفُ  طُمْٚماًم  َأطَمُديُمؿْ  طَمَٚمؿَ  وَم٢مَِذا، اًمِمَّ  قَم

٤مِرهِ  ًَ ذْ ، صَماَلصًم٤م َي ـْ  سم٤ِمهللِ َوًْمَٞمتََٕمقَّ َه٤م ُِم ٤َم، َذِّ ـْ  وَم٢مهِنَّ هُ  ًَم  .(8)ششَمُيَّ

ََرى يُمٜم٧ُْم  إِنْ »: -أسمقؾمٚمٛم٦م– وم٘م٤مل: رواية ذم زاد ْؤَي٤م َٕ  قَمكَمَّ  َأصْمَ٘مَؾ  اًمر 

ـْ  َّٓ  ُهقَ  وَماَم ، ضَمٌَؾٍ  ُِم َذا ؾَمِٛمْٕم٧ُم  َأنْ  إِ  .(2)شُأسَم٤مًمِٞمَٝم٤م وَماَم ، احْلَِدي٨ِم  هِبَ

ْؤَي٤م َأَرى يُمٜم٧ُْم  ًَمَ٘مدْ :  -أسمق ؾمٚمٛم٦م ىم٤مل- رواية وذم  طَمتَّك، وَمُتْٛمِرُوٜمِل اًمر 

ََرى يُمٜم٧ُْم  َوَأَٟم٤م: َيُ٘مقُل ، ىَمَت٤مَدةَ  َأسَم٤م ؾَمِٛمْٕم٧ُم  ْؤَي٤م َٕ  ؾَمِٛمْٕم٧ُم  طَمتَّك، َُتِْرُوٜمِل اًمر 

 .(4)اعمت٘مدم احلدي٨م ٟمحق ومذيمر: َيُ٘مقُل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلَّ 

ٌُّْمْؼ »: رواي٦م ذم زاد ٤مِرهِ  قَمغَم  وَمْٚمَٞم ًَ ـْ  هَي٥ُم   طِملمَ ، َي  صَماَلَث ، َٟمْقُِمفِ  ُِم

اٍت   .(4)شَُمرَّ

ـْ ، ريض اهلل قمٜمف َقَتاَدةَ  َأيِب  وَعنْ   َأٟمَّفُ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقلِ  قَم

ْؤَي٤م»: ىَم٤مَل  ٤محِل٦َمُ  اًمر  ـَ  اًمّمَّ ْؤَي٤م، اهللِ  ُِم ْقءُ  َواًمر  ًَّ ـَ  اًم ْٞمَٓم٤منِ  ُِم ـْ ، اًمِمَّ  َرَأى وَمَٛم

ـْ  وَمْٚمَٞمٜمُْٗم٨ْم  ؿَمْٞمئ٤ًم ُِمٜمَْٝم٤م وَمَٙمِرهَ  ُرْؤَي٤م ٤مِرهِ  قَم ًَ ذْ ، َي ـَ  سم٤ِمهللِ َوًْمٞمََتَٕمقَّ ْٞمَٓم٤منِ  ُِم  َٓ ، اًمِمَّ

                                                           
ٌِْد : ( و ىم٤مل2277) ؾمٜمٜمفوهق قمٜمد اًمؽمُمذي ذم  ،(2268رواه ُمًٚمؿ رىمؿ ) (8) ـْ قَم ٤ٌَمب قَم َوذِم اًم

ـِ قَمْٛمٍرو، َوَأيِب ؾَمِٕمٞمٍد، َوضَم٤مسمٍِر، َوَأَٟمٍس.  اهللِ سْم

 .(2-2268ُمًٚمؿ ) (2)

 (.4-2268( وُمًٚمؿ )7044رواه اًمٌخ٤مري ) ،ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (4)

 .(8 -2268ُمًٚمؿ ) (4)
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هُ  َٓ  شَمُي  ٜم٦َمً  ُرْؤَي٤م َرَأى وَم٢مِنْ ، َأطَمًدا هِب٤َم خُيْؼِمْ  َو ًَ َٓ  وَمْٚمُٞمٌنِْمْ ، طَم ؼِمْ  َو َّٓ  خُيْ ـْ  إِ  َُم

٥م  
 .(8)شحُيِ

ـْ ، ريض اهلل قمٜمف ضَم٤مسمِرٍ  وَعنْ   َأٟمَّفُ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقلِ  قَم

ْؤَي٤م َأطَمُديُمؿُ  َرَأى إَِذا»: ىَم٤مَل  ٌُّْمْؼ ، َيْٙمَرُهَٝم٤م اًمر  ـْ  وَمْٚمَٞم ٤مِرهِ  قَم ًَ َتِٕمذْ  صَماَلصًم٤م َي ًْ  َوًْمَٞم

ـَ  سم٤ِمهللِ ٞمَْٓم٤منِ  ُِم ْل ، صَماَلصًم٤م اًمِمَّ ـْ  َوًْمَٞمتََحقَّ ِذي ضَمٜمٌِْفِ  قَم   .(2)شقَمَٚمٞمْفِ  يَم٤منَ  اًمَّ

 قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلَّ  ؾَمِٛمعَ  َأٟمَّفُ : ريض اهلل قمٜمف اخلُْدِريِّ  ؾَمِٕمٞمدٍ  َأيِب  وَعنْ 

ٌ َٝم٤م ُرْؤَي٤م َأطَمُديُمؿْ  َرَأى إَِذا»: َيُ٘مقُل  َوؾَمٚمَّؿَ 
اَم ، حُيِ ـَ  ِهَل  وَم٢مِٟمَّ  اهللَ وَمْٚمَٞمْحَٛمدِ ، اهللِ ُِم

ْث  قَمَٚمْٞمَٝم٤م اَم ، َيْٙمَرهُ  مِم٤َّم َذًمَِؽ  هَمػْمَ  َرَأى َوإَِذا، هِب٤َم َوًْمُٞمَحدِّ ـَ  ِهَل  وَم٢مِٟمَّ ْٞمَٓم٤منِ  ُِم ، اًمِمَّ

َتِٕمذْ  ًْ ـْ  وَمْٚمَٞم َه٤م ُِم طََمدٍ  َيْذيُمْرَه٤م َوَٓ ، َذِّ ٤َم، ِٕ هُ  َٓ  وَم٢مهِنَّ  .(4)ششَمُي 

َثـَا: ؾمٜمٜمفذم  اهلل رمحف السمذي اإلمام قال ـُ  حَمُْٛمقدُ  َحدَّ ، هَمْٞماَلنَ  سْم

َثـَا: ىَم٤مَل  َثـَا: ىَم٤مَل ، َداُودَ  َأسُمق َحدَّ ٦ٌَمُ  َحدَّ يِن : ىَم٤مَل ، ؿُمْٕم ـُ  َيْٕمغَم  َأظْمؼَمَ   سْم
ٍ
، قَمَٓم٤مء

ـَ  َويمِٞمعَ  ؾَمِٛمْٕم٧ُم : ىَم٤مَل  ـْ ، قُمُدسٍ  سْم ـٍ  َأيِب  قَم  َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل ، اًمُٕمَ٘مْٞمكِمِّ  َرِزي

ـِ  ُرْؤَي٤م»: َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ ـْ  ضُمْزءٌ  اعْم١ُْمُِم ـَ  ضُمْزًءا َأْرسَمِٕملمَ  ُِم ةِ  ُِم ُقَّ ، اًمٜمٌ 

                                                           
 (.4 - 2268( وُمًٚمؿ )5747ُمتٗمؼ قمٚمٞمف رواه اًمٌخ٤مري ) (8)

 .(4909) ؾمٜمٜمفوسمٜمحقه قمـ أيب ىمت٤مدة قمـ اسمـ ُم٤مضم٦م ذم .(5 -2262أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (2)

 .(6985رواه اًمٌخ٤مري ) (4)
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ْ  َُم٤م ـَم٤مِئرٍ  ِرضْمؾِ  قَمغَم  َوِهَل  ْث  مَل َث  وَم٢مَِذا، هِب٤َم َيتََحدَّ دَّ : ىَم٤مَل . شؾَمَ٘مَٓم٧ْم  هِب٤َم حَتَ

ٌُفُ  ًَ ُث  َوَٓ : ىَم٤مَل  َوَأطْم ٤ًٌم َأوْ  ًَمٌِٞم٤ًٌم إَِّٓ  هِب٤َم حُيَدِّ  .طَمٌِٞم

َثـَا ـُ  َحدَّ ًَ ـُ  احلَ َثـَا: ىَم٤مَل ، اخلاَلَُّل  قَمكِم   سْم ـُ  َيِزيدُ  َحدَّ : ىَم٤مَل ، َه٤مُرونَ  سْم

َٟم٤م ٦ٌَمُ  َأظْمؼَمَ ـْ ، ؿُمْٕم ـِ  َيْٕمغَم  قَم   سْم
ٍ
ـْ ، قَمَٓم٤مء ـِ  َويمِٞمعِ  قَم ـْ ، قُمُدسٍ  سْم فِ  قَم  َأيِب  قَمٛمِّ

ـٍ  ـِ ، ريض اهلل قمٜمف َرِزي ٚمِؿِ  ُرْؤَي٤م»: ىَم٤مَل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلِّ  قَم ًْ  اعْمُ

ـْ  ضُمْزءٌ  ـَ  ضُمْزًءا َوَأْرسَمِٕملمَ  ؾِمت٦َّمٍ  ُِم ةِ  ُِم ٌُقَّ ْ  َُم٤م ـَم٤مِئرٍ  ِرضْمؾِ  قَمغَم  َوِهَل  اًمٜم  ْث  مَل  حُيَدِّ

َث  وَم٢مَِذا هِب٤َم  .شَوىَمَٕم٧ْم  هِب٤َم طَمدَّ

ـٍ  َوَأسُمق ،َصِحقٌح  َحَسنٌ  طَمِدي٨ٌم  َهَذا ـُ  ًَمِ٘مٞمطُ : اؾْمُٛمفُ  اًمُٕمَ٘مْٞمكِم   َرِزي  قَم٤مُِمرٍ  سْم

ـُ  مَح٤َّمدُ  َوَرَوى ـْ ، ؾَمَٚمَٛم٦مَ  سْم ـِ  َيْٕمغَم  قَم   سْم
ٍ
ـْ : وَمَ٘م٤مَل ، قَمَٓم٤مء ـِ  َويمِٞمعِ  قَم ، طُمُدسٍ  سْم

٦ٌَمُ  َوىَم٤مَل  ـْ : َوُهَِمْٞمؿٌ ، قَمَقاَٟم٦مَ  َوَأسُمق، ؿُمْٕم ـِ  َيْٕمغَم  قَم   سْم
ٍ
ـْ ، قَمَٓم٤مء ـِ  َويمِٞمعِ  قَم  سْم

 .(8)َأَصح   َوَهَذا، قُمُدسٍ 

َٓ »: رواية وذم َٝم٤م َو َّٓ  شَمُ٘مّمَّ  .(2)شَرْأٍي  ِذي َأوْ ، َواد   قَمغَم  إِ

ْؤَي٤م شُمَ٘مص   َٓ : رواية وذم  .(8)َٟم٤مِصٍح  َأوْ  قَم٤ممِلٍ  قَمغَم  إَِّٓ  اًمر 

                                                           
( وأسمق داود ذم 86895) ُمًٜمده( وأمحد ذم 2278) ؾمٜمٜمفأظمرضمف اًمؽمُمذي ذم  (صحقح) (8)

( وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين رمحف اهلل ذم 4984) ؾمٜمٜمف( واسمـ ُم٤مضم٦م ذم 5020) ؾمٜمٜمف

 .(820( رىمؿ )8/889) اًمّمحٞمح٦م

 .(5020) ؾمٜمٜمفقمٜمد أيب داود ذم  (2)
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َثـَا: صحٞمحفذم  اهلل رمحف قال اإلمام مسؾم ـُ  قُمْثاَمنُ  َوَحدَّ  َأيِب  سْم

٦ٌَمَ  صَمٜم٤َم، ؿَمْٞم ـِ ، ضَمِريرٌ  طَمدَّ قَْمَٛمشِ  قَم ْٕ ـْ ، ا ـْ ، ؾُمْٗمَٞم٤منَ  َأيِب  قَم ريض اهلل  ضَم٤مسمِرٍ  قَم

 اهللِ  َرؾُمقَل  َي٤م: وَمَ٘م٤مَل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلِّ  إمَِم  َأقْمَرايِب   ضَم٤مءَ : ىَم٤مَل ، قمٜمف

َب  َرْأِد  يَم٠َمنَّ  اعْمَٜم٤َممِ  ذِم  َرَأْي٧ُم   وَمَ٘م٤مَل ، َأصَمِرهِ  قَمغَم  وَم٤مؿْمَتَدْدُت  وَمَتَدطْمَرَج  رُضِ

ِث  َٓ »: ًمَِْلَقْمَرايِبِّ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل  دِّ ٥ِم  اًمٜم٤َّمَس  حُتَ  سمَِتَٚمٕم 

ْٞمَٓم٤منِ   .شَُمٜم٤َمُِمَؽ  ذِم  سمَِؽ  اًمِمَّ

ِلَّ  ؾَمِٛمْٕم٧ُم : َوىَم٤مَل   َٓ »: وَمَ٘م٤مَل  خَيُْٓم٥ُم ، سَمْٕمدُ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَّ

َـّ  صَم ٥ِم  َأطَمُديُمؿْ  حُيَدِّ ْٞمَٓم٤منِ  سمَِتَٚمٕم   .(2)شَُمٜم٤َمُِمفِ  ذِم  سمِفِ  اًمِمَّ

٥ِم  َأطَمًدا خُيْؼِمْ  وَماَل  َأطَمُديُمؿْ  طَمَٚمؿَ  إَِذا»: ٤مأيًْم  وقمٜمف ْٞمَٓم٤منِ  سمَِتَٚمٕم   ذِم  سمِفِ  اًمِمَّ

  .(4)شاعْمَٜم٤َممِ 

ْٞمَٓم٤منُ  َيْٕمِٛمدُ »: رواية وذم ُل  َأطَمِديُمؿْ  إمَِم  اًمِمَّ  خُيْؼِمُ  َيْٖمُدو صُمؿَّ ، ًَمفُ  وَمَٞمتََٝمقَّ

 .(4)شاًمٜم٤َّمَس 

                                                                                                                  
( واًمٓمؼماين ذم 2847) ؾمٜمٜمف( واًمدارُمل ذم 2280) ؾمٜمٜمفيمام قمٜمد اًمؽمُمذي ذم  (صحقح) (8)

 ( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.904) اًمّمٖمػم

 (.2268رواه ُمًٚمؿ رىمؿ ) (2)

 .(2268رواه ُمًٚمؿ رىمؿ ) (4)

( 2/448) صحٞمح اسمـ ُم٤مضم٦م( وصححف إًم٤ٌمين ذم 4988) ؾمٜمٜمفأظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م ذم  (4)

 .اهلل قمٜمف ( قمـ أيب هريرة ريض8406( رىمؿ )2/807) اًمّمحٞمح اعمًٜمدواًمقادقمل ذم 
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 ايعاملني زب عٔ اٚتٛقّٝع فت٣ٛ ٜعترب ايتعبري

َثـَا: ُمًتدريمفذم  اهلل رمحف احلاكم قال ـُ  َأمْحَدُ  َٟمٍْمٍ  َأسُمق َحدَّ  ؾَمْٝمؾٍ  سْم

ٌَُخ٤مَرى اًْمَٗمِ٘مٞمفُ  ـُ  إؾِْمَح٤مُق  صَمٜم٤َم، سمِ ـِ  َأمْحَدَ  سْم ٌَُخ٤مِري   َصْٗمَقانَ  سْم ـُ  حَيْٞمَك صَمٜم٤َم، اًْم  سْم

ٌَُخ٤مِري   ضَمْٕمَٗمرٍ  ٌْدُ  صَمٜم٤َم، اًْم اِق  قَم زَّ ٠ٌَمَ ، اًمرَّ ـْ ، َُمْٕمَٛمرٌ  َأْٟم ـْ ، َأي قَب  قَم ، ىِماَلسَم٦مَ  َأيِب  قَم

ـْ   إِنَّ »: َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  قَمٜمْفُ  اهللُ َريِضَ  َأَٟمسٍ  قَم

ْؤَي٤م ُ  َُم٤م قَمغَم  شَمَ٘معُ  اًمر   َُمتَك َيٜمَْتٔمِرُ  وَمُٝمقَ  ِرضْمَٚمفُ  َروَمعَ  َرضُمؾٍ  َُمَثُؾ  َذًمَِؽ  َوَُمثَُؾ ، شُمَٕمؼمَّ

ْث  وَماَل  ُرْؤَي٤م َأطَمُديُمؿْ  َرَأى وَم٢مَِذا، َيَْمُٕمَٝم٤م َّٓ  هِب٤َم حُيَدِّ  .شقَم٤معم٤ًِم َأوْ  َٟم٤مِصًح٤م إِ

ؾْمٜم٤َمدِ  َصِحٞمُح  طَمِدي٨ٌم  َهَذا ْ  اإْلِ ضَم٤مهُ  َومَل   .(8)خُيَرِّ

َثـَا: اًمٙمٌػمذم  اهلل رمحف الطزان قال ـُ  َأمْحَدُ  َحدَّ ـِ  قَمٌْدِ  سْم مْحَ ـِ  اًمرَّ  سْم

٤مرٍ  ٤مئِل   سَمِمَّ ًَ ـُ  إؾِْمَح٤مُق  صمٜم٤م، اًمٜمَّ ـُ  قَمْٛمُرو َأَٟم٤م، َراَهَقْيفِ  سْم دٍ  سْم  صمٜم٤م، اًْمَٕمٜمَْ٘مِزي   حُمَٛمَّ

ـُ  إسِْمَراِهٞمؿُ  ـْ ، َيِزيدَ  سْم ـِ  قَمْٛمِرو قَم ـْ ، ِديٜم٤َمرٍ  سْم ـِ ، قِمْٙمِرَُم٦مَ  قَم ـِ  قَم ٤ٌَّمسٍ  اسْم ـْ ، قَم  قَم

٧ٌُْم »: ىَم٤مَل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقلِ   ويَمَرُِمفِ  ُيقؾُمَػ  َأظِمل ًمّمؼمِ  قَمِج

تَْٗمتَك إًَِمْٞمفِ  ُأْرؾِمَؾ  طَمٞم٨ُْم  ًَمفُ  َيْٖمِٗمرُ  َواهللُ ًْ ْؤَي٤م ذِم  ًمٞمُ ْ  َأَٟم٤م يُمٜم٧ُْم  َوًَمقْ ، اًمر   َأوْمَٕمْؾ  مَل

هِ  وقَمِج٧ٌُْم ، َأظْمُرَج  طَمتَّك ُرْج  وَمَٚمؿْ  ًمِٞمَْخُرَج  ُأيِت  ًَمفُ  َيْٖمِٗمرُ  َواهللُ  ويَمَرُِمفِ  ًمَّمؼْمِ  خَيْ

                                                           
  .(8877) اعمًتدركأظمرضمف احل٤ميمؿ ذم  (صحقح) (8)
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ُهؿْ  طَمتَّك ٤ٌَمَب  ًم٤ٌمدرُت  َأَٟم٤م يُمٜم٧ُْم  َوًَمقْ ، سمُِٕمْذِرهِ  َأظْمؼَمَ َٓ ، اًْم  عَم٤َم اًْمَٙمٚمَِٛم٦مُ  (8) َوًَمْق

ـِ  ذِم  ًَم٨ٌَِم  ْج ًِّ ٌَْتِٖمل طَمْٞم٨ُم  اًم ـْ  اًْمَٗمَرَج  َي ﴿ اْذيُمْريِن قِمٜمَْد : ىَمْقًُمفُ  اهللِ  هَمػْمِ  قِمٜمْدِ  ُِم

 .(2)ش[42: ]يوشفَرسمَِّؽ ﴾

 ايتبػري: ايتعبري يف األصٌ

َكا: ؾمٜمٜمفذم  اهلل رمحف الدارمي قال ـُ  قُمٌَْٞمدُ  َأْخَزَ صَمٜم٤َم، َيِٕمٞمَش  سْم  طَمدَّ

ـُ  ُهقَ  ُيقُٟمُس  َٟم٤م، سُمَٙمػْمٍ  اسْم ـُ  َأظْمؼَمَ ـْ ، إؾِْمَح٤مَق  اسْم دِ  قَم ـِ  حُمَٛمَّ ـِ  قَمْٛمِرو سْم   سْم
ٍ
، قَمَٓم٤مء

ـْ  ـِ  ؾُمَٚمْٞماَمنَ  قَم ٤مرٍ  سْم ًَ ـْ ، َي ِلِّ  َزْوِج ، ريض اهلل قمٜمٝم٤م قَم٤مئَِِم٦مَ  قَم  اهللُ  َصغمَّ  اًمٜمٌَّ

ـْ  اُْمَرَأةٌ  يَم٤مَٟم٧ِم : ىَم٤مًَم٧ْم  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  تَٚمُِػ  شَم٤مضِمرٌ  َزْوٌج  هَل٤َم اعْمَِديٜم٦َمِ  َأْهؾِ  ُِم ، خَيْ

اَم  ُرْؤَي٤م شَمَرى وَمَٙم٤مَٟم٧ْم  َّٓ  َيِٖمٞم٥ُم  َوىَمٚمَّاَم ، َزْوضُمَٝم٤م قَمٜمَْٝم٤م هَم٤مَب  يُمٚمَّ ، طَم٤مُِماًل  شَمَريَمَٝم٤م إِ

، شَم٤مضِمًرا ظَمَرَج  َزْوضِمل إِنَّ : وَمَتُ٘مقُل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقَل  وَمَت٠ْميِت 

يَمٜمِل ْت  سَمْٞمتِل ؾَم٤مِرَي٦مَ  َأنَّ  اًمٜم٤َّمِئؿُ  َيَرى ومِٞماَم  وَمَرَأْي٧ُم ، طَم٤مُِماًل  وَمؽَمَ  َوَأينِّ ، اْٟمَٙمَنَ

 َيْرضِمعُ ، ظَمػْمٌ »: َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل ، َأقْمَقرَ  هُماَلًُم٤م َوًَمْدُت 

ـَ ، َص٤محِل٤ًم شَمَٕم٤ممَم  اهللُ ؿَم٤مءَ  إِنْ  قَمَٚمْٞمِؽ  َزْوضُمِؽ  ا هُماَلًُم٤م َوشَمٚمِِدي  شَمَراَه٤م وَمَٙم٤مَٟم٧ْم  شسَمر 

                                                           
و ىمد : )وم٘م٤مل "اًمّمحٞمح٦مهذه اًمزي٤مدة إمم هن٤مي٦م احلدي٨م اؾمتٜمٙمره٤م اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين رمحف اهلل ذم  (8)

( و ذم سمٕمض ـمرىمف اًمزي٤مدة اًمتل ذم  8867ضم٤مء احلدي٨م سمٜمحقه ُمـ رواي٦م أيب هريرة، و ىمد ُم٣م سمرىمؿ ) 

 .ىمد اؾمتٜمٙمره٤م احل٤مومظ اسمـ يمثػم يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف هٜم٤مكآظمر احلدي٨م و 

 اًمّمحٞمح٦م( وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين رمحف اهلل ذم 88640) اًمٙمٌػمأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم  (2)

 (.8945( رىمؿ )4/444)
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شَملْمِ  : وَمَٞمُ٘مقُل ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقَل  شَم٠ْميِت ، َذًمَِؽ  يُمؾ   صَماَلصًم٤م َأوْ ، َُمرَّ

ضِمعُ ، هَل٤َم َذًمَِؽ  ، شَم٠ْمشمِٞمفِ  يَم٤مَٟم٧ْم  يَماَم  َيْقًُم٤م وَمَج٤مَءْت ، هُماَلًُم٤م َوشَمٚمِدُ ، َزْوضُمَٝم٤م وَمػَمْ

ْؤَي٤م شمِْٚمَؽ  َرَأْت  َوىَمدْ ، هَم٤مِئ٥ٌم  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ  َوَرؾُمقُل   وَمُ٘مْٚم٧ُم ، اًمر 

٠َمًملِمَ  قَمؿَّ : هَل٤َم ًْ  ُرْؤَي٤م: وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ؟اهللِ َأَُم٦مَ  َي٤م َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقَل  شَم

: وَمَٞمُ٘مقُل  قَمٜمَْٝم٤م؟ وَم٠َمؾْم٠َمًُمفُ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقَل  وَمآيِت ، ُأَراَه٤م يُمٜم٧ُْم 

ا يٜمِل: وَمُ٘مْٚم٧ُم : ىَم٤مَل  يَماَم  وَمَٞمُٙمقنُ ، ظَمػْمً  َي٠ْميِتَ  طَمتَّك: ىَم٤مًَم٧ْم  ِهَل؟ َُم٤م وَم٠َمظْمؼِمِ

 اهللِ  وَمقَ ، َأقْمِرُض  يُمٜم٧ُْم  يَماَم ، قَمَٚمْٞمفِ  وَم٠َمقْمِرَوَٝم٤م َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل 

شْمٜمِل طَمتَّك شَمَريْمُتَٝم٤م َُم٤م ـْ  اهللِوَ : وَمُ٘مْٚم٧ُم ، َأظْمؼَمَ َـّ  ُرْؤَي٤مكِ  َصَدىَم٧ْم  ًَمِئ  ًَمَٞمُٛمقشَم

ـَ ، َزْوضُمِؽ  ٌْٙمِل وَمَ٘مَٕمَدْت ، وَم٤مضِمًرا هُماَلًُم٤م َوشَمٚمِِدي  طِملمَ  زِم  َُم٤م: َوىَم٤مًَم٧ْم ، شَم

 َوِهَل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل  وَمَدظَمَؾ ، ُرْؤَي٤مَي  قَمَٚمْٞمِؽ  قَمَرْو٧ُم 

ٌْٙمِل شُمفُ  قَم٤مئَِِم٦ُم؟ َي٤م هَل٤َم َُم٤م: هَل٤َم وَمَ٘م٤مَل ، شَم ًْم٧ُم  َوَُم٤م، اخْلؼََمَ  وَم٠َمظْمؼَمْ  وَمَ٘م٤مَل ، هَل٤َم شَم٠َموَّ

شُمؿْ  إَِذا»: قَم٤مِئَِم٦مُ  َي٤م َُمفْ : َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل  ٚمِؿِ  قَمؼَمْ ًْ ْؤَي٤م ًمِْٚمُٛم  اًمر 

وَه٤م ْؤَي٤م وَم٢مِنَّ ، اخْلَػْمِ  قَمغَم  وَم٤مقْمؼُمُ َه٤م َُم٤م قَمغَم  شَمُٙمقنُ  اًمر  ٌَُٝم٤م َيْٕمؼُمُ ، وَماَمَت ، َص٤مطِم

َٓ ، َزْوضُمَٝم٤م اهللِوَ  َّٓ  ُأَراَه٤م َو  .(8)شوَم٤مضِمًرا هُماَلًُم٤م َوًَمَدْت  إِ

                                                           
( ذم اًمٙمالم قمغم )سم٤مب ُمـ 82/442) ومتح اًم٤ٌمريىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل ذم  (حسن) (8)

 ،وقمٜمد اًمدارُمل سمًٜمد طمًـ قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ي٤ًمر قمـ قم٤مئِم٦م: (اًمرؤي٤م ٕول قم٤مسمر إذا مل يّم٥م مل يَر 

 ومذيمره، وذيمر أيًْم٤م ٟمحقه ُمـ ُمرؾمؾ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح قمٜمد ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر.: ىم٤مًم٧م
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 (8)ملصًح١ بٗا خيرب ايط١٦ٝ ايسؤٜا

َثـَا: ُمًٜمدهذم  اهلل رمحف ادوصيل يعذ أبو قال ـُ  ُُمّْمَٕم٥ُم  َحدَّ ٌْدِ  سْم  قَم

صَمٜمِل: ىَم٤مَل  اهللِ ـُ  طَمدَّ ـِ ، طَم٤مِزمٍ  َأيِب  اسْم   قَم
ِ
ـْ ، اًْمَٕماَلء ـْ ، َأسمِٞمفِ  قَم  َأنَّ ، ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم

 قَمغَم  َيٜمُْزونَ  احْلََٙمؿِ  سَمٜمِل يَم٠َمنَّ  اعْمَٜم٤َممِ  ذِم  َرَأى َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقَل 

هِ  ٌََح ، َوَيٜمِْزًُمقنَ  ُِمٜمْؼَمِ  َيٜمُْزونَ  احْلََٙمؿِ  سَمٜمِل َرَأْي٧ُم  زِم  َُم٤م»: َوىَم٤مَل  يَم٤معْمَُتَٖمٞمِّظِ  وَم٠َمْص

ي قَمغَم   َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل  ُرئَِل  وَماَم : ىَم٤مَل ، شاًْمِ٘مَرَدِة؟ َٟمْزوَ  ُِمٜمؼَْمِ

تَْجِٛمًٕم٤م ًْ  .(2) َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  َُم٤مَت  طَمتَّك َذًمَِؽ  سَمْٕمدَ  َو٤مطِمًٙم٤م ُُم

 تتأخس فكد َباغس٠ ايتأٌٜٚ بعد ٚقٛعٗا ايسؤٜا تأٌٜٚ َٔ ًٜصّ ال

َثـَا: ُمّمٜمٗمفذم  اهلل رمحف صقبة أيب بن بؽر أبو قال ـُ  َأؾْم٤ٌَمطُ  َحدَّ  سْم

دٍ  ـِ  ،حُمَٛمَّ ـْ  ،اًمتَّٞمِْٛملِّ  قَم ـْ  ،قُمْثاَمنَ  َأيِب  قَم  ُيقؾُمَػ  ُرْؤَي٤م سَملْمَ  يَم٤منَ : ىَم٤مَل  ،ؾَمْٚماَمنَ  قَم

 .(4)ؾَمٜم٦َمً  َأْرسَمُٕمقنَ  َوشَم٠ْمِويٚمَِٝم٤م

                                                           
 (.5/80) اجل٤مُمع اًمّمحٞمح مم٤م ًمٞمس ذم اًمّمحٞمحلمُمـ شمٌقي٤ٌمت اًمٕمالُم٦م اًمقادقمل رمحف اهلل ذم  (8)

 اًمّمحٞمح اعمًٜمد( وصححف اًمٕمالُم٦م اًمقادقمل ذم 6468) ُمًٜمدهأظمرضمف أسمق يٕمغم ذم  (2)

 .(8445( رىمؿ )2/854)

 صحٞمح  (4)

( وىم٤مل اًمذهٌل 8278) ُمًتدريمف( واحل٤ميمؿ ذم 48867) ُمّمٜمٗمفأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم 

 .شمٚمخٞمّمف )قمغم ذط اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿذم 
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  (8)اهلل ع٢ً ايهرب َٔ ألْ٘ املٓاّ؛ يف ايهرب حس١َ ِعظِ

َثـَا: صحٞمحفذم  اهلل رمحف قال اإلمام البخاري ـُ  قَمكِم   َحدَّ ، قَمٞم٤َّمشٍ  سْم

صَمٜم٤َم صَمٜمِل: ىَم٤مَل ، طَمِريزٌ  طَمدَّ ٌْدُ  طَمدَّ ـُ  اًمَقاطِمدِ  قَم ي   اهللِ  قَمٌْدِ  سْم : ىَم٤مَل ، اًمٜمٍَّْمِ

ـَ  َواصمَِٚم٦مَ  ؾَمِٛمْٕم٧ُم  : َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : َيُ٘مقُل ، إؾَْمَ٘معِ  سْم

ـْ  إِنَّ » قِمَل  َأنْ  اًمِٗمَرى َأقْمَٔمؿِ  ُِم ضُمُؾ  َيدَّ ْ  َُم٤م قَمٞمْٜمَفُ  ُيِرَي  َأوْ ، َأسمِٞمفِ  هَمػْمِ  إمَِم  اًمرَّ ، شَمرَ  مَل

ْ  َُم٤م َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقلِ  قَمغَم  َيُ٘مقُل  َأوْ   .(2) شَيُ٘مْؾ  مَل

ـْ  إِنَّ »: قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ رواية ويف  ُيِرَي  َأنْ  اًمِٗمَرى َأوْمَرى ُِم

ْ  َُم٤م قَمْٞمٜمَْٞمفِ  ششَمرَ  مَل
(4). 

َثـَا: صحٞمحفذم  اهلل رمحف قال اإلمام البخاري ـُ  قَمكِم   َحدَّ ٌْدِ  سْم  قَم

صَمٜم٤َم، اهللِ ـْ ، ؾُمْٗمَٞم٤منُ  طَمدَّ ـْ ، َأي قَب  قَم ـِ ، قِمْٙمِرَُم٦مَ  قَم ـِ  قَم ٤ٌَّمسٍ  اسْم ـِ ، قَم  اًمٜمٌَِّلِّ  قَم

ـْ »: ىَم٤مَل ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  ٚمَّؿَ  َُم ْ  سمُِحْٚمؿٍ  حَتَ  سَملْمَ  َيْٕمِ٘مدَ  َأنْ  يُمٚمَِّػ  َيَرهُ  مَل

                                                           
ي  اٟمام اؿْمَتدَّ ومِٞمِف اًْمَققمٞمد َُمَع : (82/428) ًمٗمتحاىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل ذم  (8) ؼَمِ ىَم٤مَل اًمٓمَّ

َدًة ُِمٜمُْف إِْذ ىَمْد شَمُٙمقُن ؿَمَٝم٤مَدًة ذِم ىَمْتٍؾ َأْو طَمد  َأوْ  ًَ َنَّ  َأنَّ اًْمَٙمِذَب ذِم اًْمَٞمَ٘مَٔم٦ِم ىَمْد َيُٙمقُن َأؿَمدَّ َُمْٗم ِٕ َأظْمِذ َُم٤مٍل 

ـَ اًْمَٙمِذِب قَمغَم اعمَْْخُٚمقىِملَم اًْمَٙمِذَب ذِم اعمََْٜم٤مِم يَمِذٌب قَمغَم  ْ َيَرُه َواًْمَٙمِذُب قَمغَم اهللَِّ َأؿَمد  ُِم ُف َأَراُه َُم٤م مَل اهللَِّ َأٟمَّ

اَم يَم٤مَن اًْمَٙمِذُب ذِم  َي٦َم َوإِٟمَّ ْٔ ِْؿ ا ـَ يَمَذسُمقا قَمغَم َرهبِّ ِذي  اًمَّ
ِ
ء َٓ ؿَْمَٝم٤مُد َه١ُم ْٕ ٤م قَمغَم اهللَِّ  اعمََْٜم٤مِم يَمِذسمً ًمَِ٘مْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم َوَيُ٘مقُل ا

ٌَِؾ اهللَِّ شَمَٕم٤ممَم اٟمْ  ـْ ىِم ِة وَمُٝمَق ُِم ٌُقَّ  اًمٜم 
ِ
ـْ َأضْمَزاء ِة َوَُم٤م يَم٤مَن ُِم ٌُقَّ ـَ اًمٜم  ْؤَي٤م ضُمْزٌء ُِم ًّم٤محِلَِدي٨ِم اًمر   .َتَٝمك ُُمَٚمخَّ

 .(4509) صحٞمحفأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم  (2)

ـِ : (2282) ؾمٜمٜمفىم٤مل اًمؽمُمذي ذم  .(7044) صحٞمحفرواه اًمٌخ٤مري ذم  (4) ٤ٌَمب قَم َوذِم اًم

ْيٍح، َوَواصمَِٚم٦َم. ٤ٌَّمٍس، َوَأيِب ُهَرْيَرَة، َوَأيِب ُذَ ـِ قَم  اسْم
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ـْ ، ؿَمِٕمػَمشَملْمِ  ـِ ، َيْٗمَٕمَؾ  َوًَم  َأوْ ، يَم٤مِرُهقنَ  ًَمفُ  َوُهؿْ ، ىَمْقمٍ  طَمِدي٨ِم  إمَِم  اؾْمتََٛمعَ  َوَُم

ونَ  ـْ ، اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  َيْقمَ  أُٟمُؽ  ُأُذٟمِفِ  ذِم  ُص٥مَّ ، ُِمٜمْفُ  َيِٗمر  رَ  َوَُم َب  ُصقَرةً  َصقَّ ، قُمذِّ

 َوىَم٤مَل ، َأي قُب  ًَمٜم٤م َوَصَٚمفُ : ؾُمْٗمَٞم٤منُ  ىَم٤مَل  ،شسمِٜم٤َمومٍِخ  َوًَمٞمَْس ، ومِٞمَٝم٤م َيٜمُْٗمَخ  َأنْ  َويُمٚمَِّػ 

٦ٌَمُ  َثـَا: ىُمَتْٞم ـْ ، قَمَقاَٟم٦مَ  َأسُمق َحدَّ ـْ ، ىَمَت٤مَدةَ  قَم ـْ ، قِمْٙمِرَُم٦مَ  قَم : ىَمْقًَمفُ : ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم

ـْ » ٦ٌَمُ  َوىَم٤مَل  شُرْؤَي٤مهُ  ذِم  يَمَذَب  َُم ـْ : ؿُمْٕم ٤ميِنِّ  َه٤مؿِمؿٍ  َأيِب  قَم ُمَّ  ؾَمِٛمْٕم٧ُم ، اًمر 

ـْ »: ىَمْقًَمفُ : ُهَرْيَرةَ  َأسُمق ىَم٤مَل : قِمْٙمِرَُم٦مَ  رَ  َُم ـْ ، ُصقَرةً  َصقَّ ٚمَّؿَ  َوَُم ـِ ، حَتَ  َوَُم

صَمٜم٤َم.  شاؾْمَتَٛمعَ  صَمٜم٤َم، إؾِْمَح٤مُق  طَمدَّ ـْ ، ظَم٤مًمِدٌ  طَمدَّ ـْ ، ظَم٤مًمِدٍ  قَم ـْ ، قِمْٙمِرَُم٦مَ  قَم ـِ  قَم  اسْم

٤ٌَّمسٍ  ـِ »: ىَم٤مَل ، قَم ـْ ، اؾْمتََٛمعَ  َُم ٚمَّؿَ  َوَُم ـْ ، حَتَ رَ  َوَُم ، ِهَِم٤ممٌ  شَم٤مسَمَٕمفُ . َٟمْحَقهُ  شَصقَّ

ـْ  ـْ ، قِمْٙمِرَُم٦مَ  قَم ـِ  قَم ٤ٌَّمسٍ  اسْم  .(8) ىَمْقًَمفُ  قَم

ـْ : رواية ويف ٚمَّؿَ  َُم  ؿَمِٕمػَمشَملْمِ  سَملْمَ  َيْٕمِ٘مدَ  َأنْ  اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  َيْقمَ  يُمٚمَِّػ  يَم٤مِذسًم٤م حَتَ

ـْ    .(2)سَمْٞمٜمَُٝماَم  َيْٕمِ٘مدَ  َوًَم

 املٓاّ يف جٌٚ  عص اهلل زؤٜا

َثـَا: اًمدقم٤مءذم  اهلل رمحف الطزان قال ـُ  َحدَّ ًَ ـُ  احْلَ ، اعمَْْٕمَٛمِري   قَمكِم   سْم

ـُ  ؾُمَٚمْٞماَمنُ  صمٜم٤م دٍ  سْم ٤ٌَمَريمِل   حُمَٛمَّ ـُ  مَح٤َّمدُ  صمٜم٤م، اعْمُ ْـ ، َدًمِٞمؾٍ  سْم ـِ  ؾُمْٗمٞم٤َمنَ  قَم  ؾَمِٕمٞمدٍ  سْم

ـْ ، اًمثَّْقِري   ـِ  ىَمْٞمسِ  قَم ٚمِؿٍ  سْم ًْ ـْ ، ُُم ـِ  ـَم٤مِرِق  قَم ـِ  قَمٌْدِ  َأوْ ، ؿِمَٝم٤مٍب  سْم مْحَ ـِ  اًمرَّ  سْم

                                                           
 .(7042) صحٞمحفرواه اًمٌخ٤مري ذم  (8)

  .(2284) ؾمٜمٜمفيمام قمٜمد اًمؽمُمذي ذم  (صحقح) (2)
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ـُ  مَح٤َّمدُ  ىَم٤مَل  ؾَم٤مسمِطِ  صَمٜمِل: َدًمِٞمؾٍ  سْم ـُ  َوطَمدَّ ًَ ـُ  احْلَ ـِ  َص٤مًمِِح  سْم ـْ ، طَمل   سْم  قَمْٛمِرو قَم

ـِ  ةَ  سْم ـْ ، ُُمرَّ ـِ  قَمٌْدِ  قَم مْحَ ـِ  اًمرَّ ـْ ، ؾَم٤مسمِطٍ  سْم ـْ ، اخْلَُِمٜمِلِّ  صَمْٕمَٚم٦ٌَمَ  َأيِب  قَم ٌَْٞمَدةَ  َأيِب  قَم  قُم

ـِ  اِح  سْم ـِ  قَمٜمْفُ  اهللُ َريِضَ ، اجْلَرَّ َ  َرَأْي٧ُم : ىَم٤مَل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلِّ  قَم  َريبِّ

ـِ  ذِم  َوضَمؾَّ  قَمزَّ  ًَ قَْمغَم؟ اعْمَََلُ  خَيْتَِّمؿُ  ومِٞمؿَ : وَمَ٘م٤مَل  ُصقَرةٍ  َأطْم ْٕ  َٓ : وَمُ٘مْٚم٧ُم  ا

 ومِٞمؿَ : ىَم٤مَل  صُمؿَّ ، َأَٟم٤مُِمٚمِفِ  سَمْردَ  َوضَمْدُت  طَمتَّك يَمتَِٗملَّ  سَملْمَ  َيَدهُ  وَمَقَوعَ ، َأْدِري

َتِّمؿُ  قَْمغَم؟ اعمَََْلُ  خَيْ ْٕ ٤مَراِت  ذِم : ىُمْٚم٧ُم  ا َرضَم٤مِت  اًْمَٙمٗمَّ  َوَُم٤م: ىَم٤مَل ، َواًمدَّ

٤مَراُت؟ ٤ٌَمغُ : ىُمْٚم٧ُم  اًْمَٙمٗمَّ   إؾِْم
ِ
اِت  ذِم  اًْمُقُوقء ؼْمَ ًَّ ىَمْ  َوَٟمْ٘مُؾ ، اًم ْٕ  إمَِم  َدامِ ا

اَلةِ  َواْٟمتَِٔم٤مرُ ، اجْلاََمقَم٤مِت  اَلةِ  سَمْٕمدَ  اًمّمَّ َرضَم٤مُت؟ وَماَم : ىَم٤مَل ، اًمّمَّ : ىُمْٚم٧ُم  اًمدَّ

اَلمِ  َوإوِْمَِم٤مءُ ، اًمٓمََّٕم٤ممِ  إـِْمَٕم٤ممُ  ًَّ ْٞمؾِ  َوَصاَلةٌ ، اًم ، ىُمْؾ : ىَم٤مَل ، ٟمَِٞم٤ممٌ  َواًمٜم٤َّمُس  سم٤ِمًمٚمَّ

ٜم٤َمِت  قَمَٛماًل  َأؾْم٠َمًُمَؽ  إيِنِّ  ؿَّ اًمٚمٝمُ »: ىُمؾِ : ىَم٤مَل  َأىُمقُل؟ َُم٤م: ىُمْٚم٧ُم : ىَم٤مَل  ًَ ، سم٤ِمحْلَ

 هَمػْمَ  إًَِمْٞمَؽ  وَم٤مىْمٌِْْمٜمِل ومِٞمِٝمؿْ  َوَأَٟم٤م ومِْتٜم٦َمً  ىَمْقمٍ  ذِم  َأَرْدَت  َوإَِذا، ًمِْٚمُٛمٜمَْٙمَراِت  َوشَمًريَم٤م

  .(8)شَُمْٗمُتقنٍ 

                                                           
 .( وضم٤مء يمذًمؽ قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف8486) اًمدقم٤مءأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم ( صحقح) (8)

ومجٚم٦م اًم٘مقل: أن : ( وىم٤مل4869( رىمؿ )82/2) اًمّمحٞمح٦موصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين رمحف اهلل ذم 

احلدي٨م صحٞمح، ٓ يِمؽ ذم ذًمؽ أطمد سمٕمد أن ي٘مػ قمغم هذه اًمٓمرق وشمّمحٞمح سمٕمض أئٛم٦م احلدي٨م 

ًمٞمس هذا ُمـ  _ًمٌٕمْمٝم٤م: إٓ إن يم٤من ممـ ـمٛمس اهلل قمغم ىمٚمقهبؿ ُمـ ذوي إهقاء يمذاك )اًمًخ٤مف( 

اب! : ًمتٜم٤مسمز،وإٟمام ُمـ سم٤مب اجلرح :وم٘مد ىم٤مل إئٛم٦م ذم أُمث٤مًمفسم٤مب ا ٤مل يمذَّ اجل٤مهؾ اًمذي  _أوم٤َّمك دضمَّ

خي٤مًمػ ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم واًمٕمٚمامء اًمٕم٤مروملم، ومٞمْمٕمػ ُم٤م صححقه، يمٝمذا احلدي٨م اًمذي ووع ومٞمف رؾم٤مًم٦م 

! )رأي٧م ريب ذم أطمًـ صقرة( ): أىمقال احلٗم٤مظ اعم٠مصمقرة ًمٌٞم٤من ووع طمدي٨م -وُمضَّ ومقه -ؾمامه٤م
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قمٚمٞمٝمؿ، يمٞمػ وقمغم رأس احلٗم٤مظ اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري اًمذي صححف يمام شم٘مدم؟! وشمٌٕمف  -واهلل -ويمذب

)ُمٕمٜم٤مه قمٜمد أهؾ : (24/425) اًمتٛمٝمٞمدشمٚمٛمٞمذه اإلُم٤مم اًمؽمُمذي وهمػمه: وم٘م٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم ذم 

ظ ذم ُمٜم٤مُمف، وهق طمدي٨م طمًـ، رواه اًمث٘م٤مت. ومٝمذا )اًمًخ٤مف( يٕمٚمؿ ي٘مٞمًٜم٤م أن اًمذي ىم٤مل احلٗم٤م: اًمٕمٚمؿ

٤م اعمِم٤مر إًمٞمف آٟمًٗم٤م إًمخ، وًمٞمس هق ( )أٟمف رأى رسمف قمغم إرض... : سمقوٕمف: إٟمام هق احلدي٨م اعمقوقع طم٘م 

 طمدي٨م آظمتّم٤مم اًمذي هق رؤي٤م ُمٜم٤مُمٞم٦م يمام ضم٤مء ُمٍمطًم٤م ذم سمٕمض اًمٓمرق، وىم٤مل سمف اًمٕمٚمامء يمام شم٘مدم.

٦ًم وواهلل! إين ٕظمِمك أن يٙمقن وراء هذا اًمرضمؾ مج٤مقم٦م ُمـ اعمٗمًديـ ذم إرض،  ٞمَّ
اختذوه َُمٓمِ

إلوم٤ًمد اًمديـ، وينوا ًمف أؾم٤ٌمب اًمت٠مًمٞمػ واًمٜمنم: ٓؾمتٛمراره ذم اًمٓمٕمـ ذم اًمًٚمػ واًمٕمٚمامء وشمٕمٛمده 

خم٤مًمٗمتٝمؿ، ورُمٞمف إي٤مهؿ سم٤مًمتجًٞمؿ! وُمـ آظمر ُم٤م فمٝمر ُمٜمف شمٍمحيف سم٠من آقمت٘م٤مد سم٠من اهلل ذم اًمًامء هل 

، ()أيـ اهلل؟: ا طمدي٨م اجل٤مري٦مقم٘مٞمدة اعمنميملم واعمِمٌٝم٦م. ويمذًمؽ مج٤مهػم اًمٕمٚمامء اًمذيـ صححق

ومْمٕمٗمف، سمؾ ىمٓمع سم٠من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل ي٘مٚمف، وؾمٌؼ اًمرد قمٚمٞمف سمحٛمد اهلل حت٧م طمديثٝم٤م سمرىمؿ 

(4862.) 

صغم اهلل قمٚمٞمف  -جي٥م اإليامن سمام أظمؼم سمف رؾمقل اهلل : (48) اًمرؤي٤موىم٤مل اًمتقجيري رمحف اهلل ذم 

ذم اعمٜم٤مم ذم أطمًـ صقرة وأٟمف ووع يمٗمف. وذم رواي٦م يده سملم ُمـ رؤيتف ًمرسمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم  -وؾمٚمؿ 

طمتك وضمد سمرده٤م سملم صمديٞمف. وجي٥م أيًْم٤م إُمرار ُم٤م ضم٤مء ذم  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -يمتٗمل رؾمقل اهلل 

ذًمؽ إطم٤مدي٨م اًمتل شم٘مدم ذيمره٤م يمام ضم٤مء ُمـ همػم حتريػ وٓ شمٕمٓمٞمؾ وٓ شمٙمٞمٞمػ وٓ َتثٞمؾ، وىمد 

وىم٤مسمٚمقه٤م سم٤مًم٘مٌقل واًمتًٚمٞمؿ وأُمروه٤م يمام ضم٤مءت،  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -شمٚم٘م٤مه٤م اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمٜمٌل 

صمؿ شمٚم٘م٤مه٤م ُمـ رواه٤م قمٜمٝمؿ ُمـ اًمت٤مسمٕملم ويمذًمؽ أشم٤ٌمع اًمت٤مسمٕملم ُمـ سمٕمدهؿ وىم٤مسمٚمقه٤م سم٤مًم٘مٌقل واًمتًٚمٞمؿ 

وأُمروه٤م يمام ضم٤مءت صمؿ ظمرضمٝم٤م ُمـ ضم٤مء سمٕمدهؿ ُمـ أيم٤مسمر اعمحدصملم اًمذيـ شم٘مدم ذيمرهؿ وىم٤مسمٚمقه٤م 

وأُمروه٤م يمام ضم٤مءت. وهذه اًمٓمري٘م٦م هل ـمري٘م٦م اًمًٚمػ ذم آي٤مت اًمّمٗم٤مت وأطم٤مدي٨م  سم٤مًم٘مٌقل واًمتًٚمٞمؿ

اًمّمٗم٤مت، وهل أؾمٚمؿ وأطمٙمؿ ُمـ ـمري٘م٦م اخلََٚمػ اًمذيـ ظم٤موقا ذم شم٠مويؾ آي٤مت اًمّمٗم٤مت وأطم٤مديثٝم٤م 

وسومقه٤م قمـ فم٤مهره٤م سمام ؾمٜمح هلؿ ُمـ آطمتامٓت واًمت٠مويالت اًم٤ٌمـمٚم٦م طمتك آل هبؿ ذًمؽ إمم 

إن اًمًٚمػ رووا أطم٤مدي٨م : ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمفقمٌد اًمؼم ذم يمت٤مسمف اًمتٕمٓمٞمؾ. وىمد ىم٤مل اسمـ 

اًمّمٗم٤مت وؾمٙمتقا قمٜمٝم٤م وهؿ يم٤مٟمقا أقمٛمؼ اًمٜم٤مس قمٚماًم وأوؾمٕمٝمؿ ومٝماًم وأىمٚمٝمؿ شمٙمٚمًٗم٤م، ومل يٙمـ ؾمٙمقهتؿ 

ومتح قمغم قمّل، ومٛمـ مل يًٕمف ُم٤م وؾمٕمٝمؿ وم٘مد ظم٤مب وظمن. اٟمتٝمك. وذيمر احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم 

مل خيتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ضمقاز رؤي٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم اعمٜم٤مم. اٟمتٝمك. وذيمر : ٟمف ىم٤ملقمـ اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض أاًم٤ٌمري

اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم ضمقاز رؤي٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم اعمٜم٤مم : قمـ اًم٘م٤ميض أٟمف ىم٤ملذح ُمًٚمؿاًمٜمقوي ذم 

 وصحتٝم٤م. اٟمتٝمك اعم٘مّمقد ُمـ يمالُمف.
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 املٓاّ يف ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايٓيب زؤٜا

َثـَا: صحٞمحفذم  اهلل رمحف قال اإلمام البخاري ٌَْدانُ  َحدَّ َٟم٤م، قَم  َأظْمؼَمَ

ٌْدُ  ـْ ، اهللِ قَم ـِ ، ُيقُٟمَس  قَم ْهِريِّ  قَم صَمٜمِل، اًمز  : ىَم٤مَل ، ُهَرْيَرةَ  َأسَم٤م َأنَّ ، ؾَمَٚمَٛم٦مَ  َأسُمق طَمدَّ

ـْ »: َيُ٘مقُل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلَّ  ؾَمِٛمْٕم٧ُم  ايِن  اعَمٜم٤َممِ  ذِم  َرآيِن  َُم ػَمَ ًَ  ذِم  وَم

ٞمَْٓم٤منُ  َيَتَٛمثَُّؾ  َوَٓ ، اًمَٞمَ٘مَٔم٦مِ  ـُ  ىَم٤مَل : اهللِ قَمٌْدِ  َأسُمق ىَم٤مَل  شيِب  اًمِمَّ ـَ  اسْم  إَِذا»: ؾِمػِمي

 .(8)شُصقَرشمِفِ  ذِم  َرآهُ 

َثـَا: صحٞمحفذم  اهلل رمحف قال اإلمام البخاري ـُ  ُُمَٕمغمَّ  َحدَّ ، َأؾَمدٍ  سْم

صَمٜم٤َم ٌْدُ  طَمدَّ ـُ  اًمَٕمِزيزِ  قَم صَمٜم٤َم، خُمَْت٤مرٍ  سْم ـْ ، اًمٌُٜم٤َميِن   صَم٤مسم٧ٌِم  طَمدَّ ، قَمٜمْفُ  اهللُ  َريِضَ  َأَٟمسٍ  قَم

ـْ »: َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اًمٜمٌَِّل   ىَم٤مَل : ىَم٤مَل   وَم٢مِنَّ ، َرآيِن  وَمَ٘مدْ  اعَمٜم٤َممِ  ذِم  َرآيِن  َُم

ْٞمَٓم٤منَ  ـِ  َوُرْؤَي٤م، يِب  َيتََخٞمَُّؾ  َٓ  اًمِمَّ ـْ  ضُمْزءٌ  اعُم١ْمُِم ـَ  ضُمْزًءا َوَأْرسَمِٕملمَ  ؾِمت٦َّمٍ  ُِم  ُِم

ةِ  ٌُقَّ ـْ »: رواية ويف  .(2)شاًمٜم  ـْ »: رواية ويف. (4)شاحلَؼَّ  َرَأى وَمَ٘مدْ  َرآيِن  َُم  َرآيِن  َُم

ٞمَْٓم٤منَ  وَم٢مِنَّ ، احلَؼَّ  َرَأى وَمَ٘مدْ  ُٟمٜمِل َٓ  اًمِمَّ ـْ »: رواية ويف  .(4)شَيَتَٙمقَّ  ذِم  َرآيِن  َُم

                                                           
 .(2266( وُمًٚمؿ )6994ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، رواه اًمٌخ٤مري رىمؿ ) (8)

 .( قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف80 -2266( ورواه ُمًٚمؿ )6994رواه اًمٌخ٤مري رىمؿ ) (2)

 .( قمـ أيب ىمت٤مدة ريض اهلل قمٜمف2267( وُمًٚمؿ )6996ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، رواه اًمٌخ٤مري ) (4)

 .( قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف6997رواه اًمٌخ٤مري ) (4)
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ٌَِٖمل َٓ  إِٟمَّفُ ، َرآيِن  وَمَ٘مدْ  اًمٜمَّْقمِ  ْٞمَٓم٤منِ  َيٜمْ  ويف. (8)شُصقَريِت  ذِم  َيَتَٛمثََّؾ  َأنْ  ًمِٚمِمَّ

  .(2) (يب يتٛمثؾ أن يًتٓمٞمع ٓ اًمِمٞمٓم٤من إن): رواية

                                                           
 .( قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف 82 - 2268رواه ُمًٚمؿ ) (8)

قم٤مرو٦م ىم٤مل اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر سمـ اًمٕمريب اعم٤مًمٙمل ذم يمت٤مسمف : (42) اًمرؤي٤م٤مل اًمتقجيري رمحف اهلل ىم

إن اًمرؤي٤م ٓ طم٘مٞم٘م٦م هل٤م وهؿ : طمدي٨م رؤي٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اعمٜم٤مم، ىمد ىمٞمؾ إطمقذي

٤م هلؿ. وهمال ص٤مًمح ومٞمف وم٘م٤مل ًً : وهذا مح٤مق، وىمٞمؾيمؾ اًمرؤي٤م واًمرؤي٦م سمٕملم اًمرأس طم٘مٞم٘م٦م، : اًم٘مدري٦م، شمٕم

واًمّمحٞمح قمٜمدي أهن٤م إدراك. وم٠مُم٤م رؤي٦م اًمٜمٌل صغم : ُمدريم٦م سمٕمٞمٜملم ذم ىمٚمٌف، وهذه قم٤ٌمرة جم٤مزي٦م. ىم٤مل

ومٛمـ رآه ذم اعمٜم٤مم سمّمٗم٦م ُمٕمٚمقُم٦م ومٝمق إدراك احل٘مٞم٘م٦م، وإن رآه قمغم همػم صٗمتف ومٝمق  -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 : إدراك اعمث٤مل، وىمد ضم٤مء احلدي٨م قمغم أرسمٕم٦م أًمٗم٤مظ صح٤مح

 .شُمـ رآين وم٘مد رآين وم٢من اًمِمٞمٓم٤من ٓ يتٛمثؾ يب»: إول

 .شُمـ رآين وم٘مد رأى احلؼ»: ىمقًمف: اًمث٤مين

 .شومًػماين ذم اًمٞم٘مٔم٦م»: اًمث٤مًم٨م

 ش.ومٙم٠مٟمام رآين ذم اًمٞم٘مٔم٦م»: اًمراسمع

ومتٗمًػمه ش وم٘مد رأى احلؼ»: وم٘مد سمٞمٜم٤مه ذم وضمف إدرايمف. وأُم٤م ىمقًمفش ُمـ رآين وم٘مد رآين»: وم٠مُم٤م ىمقًمف

ومٞمحتٛمؾ أن يٙمقن ُمٕمٜم٤مه ومًػمى ش )ومًػماين ذم اًمٞم٘مٔم٦م: ، وأُم٤م ىمقًمفشيتٛمثؾ يبإن اًمِمٞمٓم٤من ٓ »: ىمقًمف

ومًػماين ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وهذا ٓ ُمٕمٜمك ًمف وٓ : شمٗمًػم ُم٤م رأى ٕٟمف طمؼ وهمٞم٥م أًم٘م٤مه إًمٞمف اعمٚمؽ، وىمٞمؾ ُمٕمٜم٤مه

ومتِمٌٞمف ووضمٝمف أٟمف ًمق رآه ذم اًمٞم٘مٔم٦م ًمرآه طمً٘م٤م ش ومٙم٠مٟمام رآين»: وم٤مئدة ذم هذا اًمتخّمٞمص، وأُم٤م ىمقًمف

وم٢من رآه : ومٙمذًمؽ هذا يٙمقن طمً٘م٤م ويم٤من إول طمً٘م٤م وطم٘مٞم٘م٦م ويٙمقن اًمث٤مين طمً٘م٤م َتثٞماًل وجم٤مًزا، وم٢من ىمٞمؾ

هل أُمث٤مل. وم٢من رآه طمًـ اهلٞمئ٦م طمًـ إىمقال وإومٕم٤مل ُم٘مٌاًل قمغم : قمغم ظمالف صٗم٦م ُم٤م هق، ىمٚمٜم٤م

ُمـ ذًمؽ رء. اًمرائل يم٤من ظمػًما ًمف وومٞمف. وإن رأى ظمالف ذًمؽ يم٤من ًذا ًمف وومٞمف ٓ يٚمحؼ اًمٜمٌل 

 اٟمتٝمك.

( وهق صحٞمح 2276) ؾمٜمـ اًمؽمُمذيوضم٤مء سمٜمحقه قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف يمام ذم 

٤ٌَّمٍس، َوَأيِب ؾَمِٕمٞمٍد، َوضَم٤مسمٍِر، َوَأَٟمٍس، : ىم٤مل اًمؽمُمذي سمٕمده ـِ قَم ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة، َوَأيِب ىَمَت٤مَدَة، َواسْم ٤ٌَمب قَم َوذِم اًم

ـْ َأسمِٞمِف، َوَأيِب سَمْٙمَرَة، َوَأيِب ضُمَحْٞمَٗم٦َم.َوَأيِب َُم٤مًمٍِؽ إؿَْمَجٕمِ  ، قَم  لِّ

  .(4894) ؾمٜمٜمفيمام قمٜمد اسمـ ُم٤مضم٦م ذم  (2)
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 ٚعربٖا ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايٓيب زآٖا اييت ايسؤ٣

 ُرِؤَيا؟ اللَِّيَلَة ِمِنُكُم َرَأى َمِن

َثـَا: صحٞمحفذم  اهلل رمحف قال اإلمام البخاري ـُ  ُُمقؾَمك َحدَّ  سْم

صَمٜم٤َم، إؾِْماَمقِمٞمَؾ  ـُ  ضَمِريرُ  طَمدَّ صَمٜم٤َم، طَم٤مِزمٍ  سْم   َأسُمق طَمدَّ
ٍ
ـْ ، َرضَم٤مء ـِ  ؾَمُٛمَرةَ  قَم  سْم

ٌََؾ  َصاَلةً  َصغمَّ  إَِذا َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّل   يَم٤منَ : ىَم٤مَل ، ضُمٜمَْدٍب   قَمَٚمْٞمٜم٤َم َأىْم

ـْ »: وَمَ٘م٤مَل  سمَِقضْمِٝمفِ  ْٞمَٚم٦مَ  ُِمٜمُْٙمؿُ  َرَأى َُم َٝم٤م َأطَمدٌ  َرَأى وَم٢مِنْ : ىَم٤مَل  شُرْؤَي٤م؟ اًمٚمَّ ، ىَمّمَّ

٠َمًَمٜم٤َم شاهللُ ؿَم٤مءَ  َُم٤م»: وَمَٞمُ٘مقُل  ًَ  شُرْؤَي٤م؟ ُِمٜمُْٙمؿْ  َأطَمدٌ  َرَأى َهْؾ »: وَمَ٘م٤مَل  َيْقًُم٤م وَم

 .(8)سمٓمقًمف احلدي٨م وذيمر

  املٓاّ يف ايًنب تعبري

َثـَا: صحٞمحفذم  اهلل رمحف اإلمام البخاريقال  ـُ  ؾَمِٕمٞمدُ  َحدَّ  سْم

صَمٜمِل: ىَم٤مَل  ،قُمَٗمػْمٍ  ْٞم٨ُم  طَمدَّ صَمٜمِل: ىَم٤مَل ، اًمٚمَّ ِـ ، قُمَ٘مٞمٌْؾ  طَمدَّ ـِ  قَم ـْ ، ؿِمَٝم٤مٍب  اسْم  قَم

ـِ  مَحَْزةَ  ـِ  اهللِ قَمٌْدِ  سْم ـَ  َأنَّ ، قُمَٛمرَ  سْم  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم : ىَم٤مَل ، قُمَٛمرَ  اسْم

ـٍ  سمَِ٘مَدِح  ُأشمِٞم٧ُم ، َٟم٤مِئؿٌ  َأَٟم٤م سَمْٞمٜم٤َم»: ىَم٤مَل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  ٌَ سْم٧ُم ، ًَم ََرى إيِنِّ  طَمتَّك وَمنَمِ َٕ 

                                                           
 ( خمتًٍما.2275( وأظمرضمف ُمًٚمؿ )8486أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (8)
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يَّ  ُرُج  اًمرِّ ـَ  قُمَٛمرَ  وَمْْمكِم  َأقْمَٓمْٞم٧ُم  صُمؿَّ ، َأفْمَٗم٤مِري ذِم  خَيْ  وَماَم : ىَم٤مًُمقا شاخلَٓم٤َّمِب  سْم

ًْمَتفُ    .(8)شاًمِٕمْٚمؿَ »: ىَم٤مَل  ؟اهللِ َرؾُمقَل  َي٤م َأوَّ

 املٓاّ يف ايكُٝص تعبري

َثـَا: صحٞمحفذم  اهلل رمحف قال اإلمام البخاري دُ  َحدَّ ـُ  حُمَٛمَّ ٌَْٞمدِ  سْم  قُم

َثـَا: ىَم٤مَل ، اهللِ ـُ  إسِْمَراِهٞمؿُ  َحدَّ ـْ ، ؾَمْٕمدٍ  سْم ـِ ، َص٤مًمٍِح  قَم ـِ  قَم ـْ ، ؿِمَٝم٤مٍب  اسْم  َأيِب  قَم

ـِ  ُأَُم٤مَُم٦مَ  ـِ  ؾَمْٝمؾِ  سْم  ىَم٤مَل : َيُ٘مقُل ، اخلُْدِريَّ  ؾَمِٕمٞمدٍ  َأسَم٤م ؾَمِٛمعَ  َأٟمَّفُ ، طُمٜمَٞمٍْػ  سْم

 ُيْٕمَرُوقنَ  اًمٜم٤َّمَس  َرَأْي٧ُم ، َٟم٤مِئؿٌ  َأَٟم٤م سَمْٞمٜم٤َم»: َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل 

 َوقُمِرَض ، َذًمَِؽ  ُدونَ  َُم٤م َوُِمٜمَْٝم٤م، اًمث ِديَّ  َيٌُْٚمغُ  َُم٤م ُِمٜمَْٝم٤م، ىُمُٛمٌص  َوقَمَٚمْٞمِٝمؿْ  قَمكَمَّ 

ـُ  قُمَٛمرُ  قَمكَمَّ  هُ  ىَمِٛمٞمٌص  َوقَمَٚمْٞمفِ  اخلَٓم٤َّمِب  سْم ر  ًْم٧َم  وَماَم : ىَم٤مًُمقا.  شجَيُ  َي٤م َذًمَِؽ  َأوَّ

ـَ »: ىَم٤مَل  ؟اهللِ َرؾُمقَل  ي  .(2)شاًمدِّ

  املٓاّ يف اجلاز١ٜ ايعني تعبري

َثـَا: صحٞمحفذم  اهلل رمحف قال اإلمام البخاري ـُ  ُُمقؾَمك َحدَّ  سْم

صَمٜم٤َم، إؾِْماَمقِمٞمَؾ  ـُ  إسِْمَراِهٞمؿُ  طَمدَّ َٟم٤م، ؾَمْٕمدٍ  سْم ـُ  َأظْمؼَمَ ـْ ، ؿِمَٝم٤مٍب  اسْم ـِ  ظَم٤مِرضَم٦مَ  قَم  سْم

                                                           
َوذِم : (2284) ؾمٜمٜمفىم٤مل اًمؽمُمذي ذم .(2498( وُمًٚمؿ )82ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (8)

ـْ َأيِب  ٤ٌَمب قَم َة، اًم ـِ ؾَمْخؼَمَ َٗمْٞمِؾ سْم ـِ ؾَماَلٍم، َوظُمَزْيَٛم٦َم، َواًمٓم  ٌِْد اهللِ سْم ٤ٌَّمٍس، َوقَم ـِ قَم ُهَرْيَرَة، َوَأيِب سَمْٙمَرَة، َواسْم

 َوؾَمُٛمَرَة، َوَأيِب ُأَُم٤مَُم٦َم، َوضَم٤مسمٍِر.

  .(2490( وُمًٚمؿ )24ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (2)
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ـِ  َزْيدِ    ُأمَّ  َأنَّ ، صَم٤مسم٧ٍِم  سْم
ِ
ـْ  اُْمَرَأةً ، اًمَٕماَلء ٤مئِِٝمؿْ  ُِم ًَ

ِلَّ  سَم٤مَيَٕم٧ِم ، ٟمِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَّ

شْمفُ ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  ـَ  قُمْثاَمنَ  َأنَّ : َأظْمؼَمَ ْٙمٜمَك ذِم  هَلُؿْ  ـَم٤مرَ  َُمْٔمُٕمقنٍ  سْم  ً  لمَ طمِ ، اًم

قَم٧ِم  ـَ  ؾُمْٙمٜمَك قَمغَم  إَْٟمَّم٤مرُ  اىْمؽَمَ   ُأم   ىَم٤مًَم٧ْم ، اعمَُٝم٤مضِمِري
ِ
 قُمْثاَمنُ  وَم٤مؿْمَتَٙمك: اًمَٕماَلء

ْوُتفُ  قِمٜمَْدَٟم٤م َ  طَمتَّك وَمَٛمرَّ  َصغمَّ  اًمٜمٌَِّل   قَمَٚمْٞمٜم٤َم وَمَدظَمَؾ ، َأصْمَقاسمِفِ  ذِم  َوضَمَٕمْٚمٜم٤َمهُ ، شُمُقذمِّ

٤مِئ٥ِم  َأسَم٤م قَمَٚمْٞمَؽ  اهللِ َرمْح٦َمُ : وَمُ٘مْٚم٧ُم ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ ًَّ  ًَمَ٘مدْ  قَمَٚمْٞمَؽ  ؿَمَٝم٤مَديِت ، اًم

ِل   وَمَ٘م٤مَل ، اهللُ َأيْمَرَُمَؽ   اهللَ َأنَّ  ُيْدِريِؽ  َوَُم٤م»: َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَّ

ل َأْٟم٧َم  سم٠َِميِب ، َأْدِري َٓ : ىُمْٚم٧ُم : ىَم٤مًَم٧ْم  ،شَأيْمَرَُمفُ  ؟، اهللِ َرؾُمقَل  َي٤م َوُأُمِّ ـْ  وَمَٛم

٤م»: ىَم٤مَل  َْرضُمق إيِنِّ  اهللِ وَ ، اًمٞمَِ٘ملمُ  اهللِ وَ  ضَم٤مَءهُ  وَمَ٘مدْ  ُهقَ  َأُمَّ  َأْدِري َوَُم٤م، اخلَػْمَ  ًَمفُ  َٕ

ل َٓ  اهللِ وَمقَ : ىَم٤مًَم٧ْم  ،شيِب  ُيْٗمَٕمُؾ  َُم٤م اهللِ َرؾُمقُل  َوَأَٟم٤م اهللِوَ  ، سَمْٕمَدهُ  َأطَمًدا ُأَزيمِّ

ـِ  ًمُِٕمْثاَمنَ  وَم٠ُمِري٧ُم ، وَمٜمِْٛم٧ُم ، َذًمَِؽ  وَم٠َمطْمَزَٟمٜمِل: ىَم٤مًَم٧ْم  ِري قَمْٞمٜم٤ًم َُمْٔمُٕمقنٍ  سْم ، دَمْ

شُمفُ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقَل  وَمِجْئ٧ُم    (8) شقَمَٛمُٚمفُ  َذًمِِؽ »: وَمَ٘م٤مَل ، وَم٠َمظْمؼَمْ

  املٓاّ يف املسأ٠ نػف تأٌٜٚ

َثـَا: صحٞمحفذم  اهلل رمحف البخاريقال اإلمام  دٌ  َحدَّ َٟم٤م، حُمَٛمَّ  َأظْمؼَمَ

َٟم٤م، ُُمَٕم٤مِوَي٦مَ  َأسُمق ـْ ، ِهَِم٤ممٌ  َأظْمؼَمَ ـْ ، َأسمِٞمفِ  قَم  اهللِ  َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مًَم٧ْم ، قَم٤مِئَِم٦مَ  قَم

ٌَْؾ  ُأِريتُِؽ »: َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  ضَمِؽ  َأنْ  ىَم شَملْمِ  َأشَمَزوَّ  اعَمَٚمَؽ  َرَأْي٧ُم ، َُمرَّ

                                                           
 (.4929رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ )(8)
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ِٛمُٚمِؽ  ىَم٦مٍ  ذِم  حَيْ ـْ  َهَ ، َأْٟم٧ِم  ِهَل  وَم٢مَِذا وَمَٙمَِمَػ ، ايْمِِمْػ : ًَمفُ  وَمُ٘مْٚم٧ُم ، طَمِريرٍ  ُِم

ـْ  إِنْ : وَمُ٘مْٚم٧ُم  ـْ  َهَذا َيُٙم ىَم٦مٍ  ذِم  حَيِْٛمُٚمِؽ  ُأِريُتِؽ  صُمؿَّ ، ُيْٛمِْمفِ  اهللِ قِمٜمْدِ  ُِم ـْ  َهَ  ُِم

ـْ  َهَذا َيُؽ  إِنْ : وَمُ٘مْٚم٧ُم ، َأْٟم٧ِم  ِهَل  وَم٢مَِذا، وَمَٙمَِمَػ ، ايْمِِمْػ : وَمُ٘مْٚم٧ُم ، طَمِريرٍ   ُِم

 .(8)شُيْٛمِْمفِ  اهللِ قِمٜمْدِ 

 اخلري فعٌ ع٢ً ٚايدالي١، ايتكصري َٔ ايتحرٜس ايسؤٜا فٛا٥د أعظِ َٔ

َثـِي: صحٞمحفذم  اهلل رمحف قال اإلمام البخاري ٌَٞمْدُ  َحدَّ ـُ  اهللِ قُم  سْم

صَمٜم٤َم، ؾَمِٕمٞمدٍ  ٤منُ  طَمدَّ ـُ  قَمٗمَّ ٚمِؿٍ  سْم ًْ صَمٜم٤َم، ُُم ـُ  َصْخرُ  طَمدَّ صَمٜم٤َم، ضُمَقْيِرَي٦مَ  سْم  َأنَّ ، َٟم٤مومِعٌ  طَمدَّ

ـَ  ًٓ  إِنَّ : ىَم٤مَل ، قُمَٛمرَ  اسْم ـْ  ِرضَم٤م ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقلِ  َأْصَح٤مِب  ُِم

ْؤَي٤م َيَرْونَ  يَم٤مُٟمقا قهَن٤َم، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقلِ  قَمْٝمدِ  قَمغَم  اًمر   وَمَٞمُ٘مّم 

 اهللُ  َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  ومِٞمَٝم٤م وَمَٞمُ٘مقُل ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقلِ  قَمغَم 

ِـّ  طَمِدي٨ُم  هُماَلمٌ  َوَأَٟم٤م، اهللُ ؿَم٤مءَ  َُم٤م َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  ًِّ ِجدُ  َوسَمْٞمتِل، اًم ًْ ٌَْؾ  اعَم  َأنْ  ىَم

  َيَرى َُم٤م ُِمْثَؾ  ًَمَرَأْي٧َم  ظَمػْمٌ  ومِٞمَؽ  يَم٤منَ  ًَمقْ : َٟمْٗمِز  ذِم  وَمُ٘مْٚم٧ُم ، َأْٟمٙمَِح 
ِ
 وَمَٚمامَّ ، َه١ُمَٓء

ا ذِمَّ  شَمْٕمَٚمؿُ  يُمٜم٧َْم  إِنْ  ؿَّ اًمٚمٝمُ : ىُمْٚم٧ُم  ًَمْٞمَٚم٦مٍ  َذاَت  اْوَٓمَجْٕم٧ُم  ، ُرْؤَي٤م وَم٠َمِريِن  ظَمػْمً

ٌَْٞمٜماََم  ـْ  ُِمْ٘مَٛمَٕم٦مٌ  ُِمٜمُْٝماَم  َواطِمدٍ  يُمؾِّ  َيدِ  ذِم ، َُمَٚمَٙم٤منِ  ضَم٤مَءيِن  إِذْ  يَمَذًمَِؽ  َأَٟم٤م وَم  ُِم

ـْ  سمَِؽ  َأقُمقذُ  إيِنِّ  ؿَّ اًمٚمٝمُ : اهللَ  َأْدقُمق سَمْٞمٜمَُٝماَم  َوَأَٟم٤م، ضَمَٝمٜمَّؿَ  إمَِم  يِب  ُيْ٘مٌاِلَنِ ، طَمِديدٍ   ُِم

                                                           
 (.2448( وُمًٚمؿ )7082ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، رواه اًمٌخ٤مري ) (8)
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ـْ  ُِمْ٘مَٛمَٕم٦مٌ  َيِدهِ  ذِم  َُمَٚمٌؽ  ًَمِ٘مَٞمٜمِل ُأَرايِن  صُمؿَّ ، ضَمَٝمٜمَّؿَ  ـْ : وَمَ٘م٤مَل ، طَمِديدٍ  ُِم ، شُمَراعَ  ًَم

ضُمُؾ  ٟمِْٕمؿَ  اَلةَ  شُمْٙمثِرُ  يُمٜم٧َْم  ًَمقْ ، َأْٟم٧َم  اًمرَّ  قَمغَم  يِب  َوىَمُٗمقا طَمتَّك يِب  وَم٤مْٟمَٓمَٚمُ٘مقا. اًمّمَّ

٦مٌ  ِهَل  وَم٢مَِذا، ضَمَٝمٜمَّؿَ  ؿَمِٗمػمِ   يُمؾِّ  سَملْمَ ، اًمٌِئْرِ  يَمَ٘مْرنِ  ىُمُرونٌ  ًَمفُ ، اًمٌِْئرِ  يَمَٓملِّ  َُمْٓمِقيَّ

ـْ  ُِمْ٘مَٛمَٕم٦مٌ  سمَِٞمِدهِ  َُمَٚمٌؽ  ىَمْرَٟملْمِ  ًٓ  ومِٞمَٝم٤م َوَأَرى، طَمِديدٍ  ُِم  ُُمَٕمٚمَِّ٘ملمَ  ِرضَم٤م

اَلؾِمؾِ  ًَّ ًٓ  ومِٞمَٝم٤م قَمَروْم٧ُم ، َأؾْمَٗمَٚمُٝمؿْ  ُرُءوؾُمُٝمؿْ ، سم٤ِمًم ـْ  ِرضَم٤م ومُ ، ىُمَرْيشٍ  ُِم  قاوَم٤مْٟمٍَمَ

ـْ  يِب  ٤م: رواية ويف .(8)اًمَٞمِٛملمِ  َذاِت  قَم ٤ممُهَ ْ : وَمَ٘م٤مَل ، َُمَٚمٌؽ  وَمَتَٚم٘مَّ َٞم٤م شُمَرعْ  مَل  قَمٜمْفُ  ظَمٚمِّ

ْتَٝم٤م طَمْٗمَّم٦مَ  قَمغَم  وَمَ٘مَّمّْمُتَٝم٤م .(2)  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقلِ  قَمغَم  طَمْٗمَّم٦مُ  وَمَ٘مّمَّ

ضُمُؾ  ٟمِْٕمؿَ »: وَمَ٘م٤مَل  َوؾَمٚمَّؿَ  ـَ  ُيَّمكمِّ  يَم٤منَ  ًَمقْ ، اهللِ قَمٌْدُ  اًمرَّ ْٞمؾِ  ُِم  سَمْٕمدُ  وَمَٙم٤منَ  شاًمٚمَّ

ـَ  ََٓيٜم٤َممُ  َّٓ  اًمٚمَّٞمْؾِ  ُِم  .(4) ىَمٚمِٞماًل  إِ

 ايسؤٜا فٛا٥د َٔ فا٥د٠ ايبػاز٠

َثـَا: صحٞمحفذم  اهلل رمحف قال اإلمام البخاري ـُ  ُُمَٕمغمَّ  َحدَّ ، َأؾَمدٍ  سْم

صَمٜم٤َم ـْ ، ُوَهْٞم٥ٌم  طَمدَّ ـْ ، َأي قَب  قَم ـِ ، َٟم٤مومِعٍ  قَم ـِ  قَم : ىَم٤مَل ، قَمٜمُْٝماَم  اهللُ  َريِضَ  قُمَٛمرَ  اسْم

ىَم٦مً  َيِدي ذِم  يَم٠َمنَّ  اعَمٜم٤َممِ  ذِم  َرَأْي٧ُم  ـْ  َهَ  ذِم  َُمَٙم٤منٍ  إمَِم  هِب٤َم َأْهِقي َٓ ، طَمِريرٍ  ُِم

َّٓ  اجلَٜم٦َّمِ   .إًَِمْٞمفِ  يِب  ـَم٤مَرْت  إِ

                                                           
 .(2479( وُمًٚمؿ )7028ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (8)

 .(8857أظمرضمف اًمٌخ٤مري )(2)

  .(8822اًمٌخ٤مري ) (4)
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ْتَٝم٤م، طَمْٗمَّم٦مَ  قَمغَم  وَمَ٘مَّمّْمُتَٝم٤م - 7026 ِلِّ  قَمغَم ، طَمْٗمَّم٦مُ  وَمَ٘مّمَّ  َصغمَّ  اًمٜمٌَّ

 َرضُمٌؾ  اهللِ  قَمٌْدَ  إِنَّ : ىَم٤مَل  َأوْ ، َص٤مًمٌِح  َرضُمٌؾ  َأظَم٤مكِ  إِنَّ »: وَمَ٘م٤مَل ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ

 .(8)شَص٤مًمٌِح 

  يًسجاٍ ايرٖب َٔ احُلًٞ ذّ

َثـَا: صحٞمحفذم  اهلل رمحف قال اإلمام البخاري ، اًمَٞماَمنِ  َأسُمق َحدَّ

َٟم٤م ـْ ، ؿُمَٕمْٞم٥ٌم  َأظْمؼَمَ ٌْدِ  قَم ـِ  اهللِ  قَم لْمٍ  َأيِب  سْم ًَ صَمٜم٤َم، طُم ـُ  َٟم٤مومِعُ  طَمدَّ ـِ ، ضُمٌَػْمٍ  سْم ـِ  قَم  اسْم

٤ٌَّمسٍ  ْٞمٚمَِٛم٦مُ  ىَمِدمَ : ىَم٤مَل ، قَمٜمُْٝماَم  اهللُ َريِضَ  قَم ًَ اُب  ُُم  اهللِ  َرؾُمقلِ  قَمْٝمدِ  قَمغَم  اًمَٙمذَّ

دٌ  زِم  ضَمَٕمَؾ  إِنْ : َيُ٘مقُل  وَمَجَٕمَؾ ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  ـْ  إَُْمرَ  حُمَٛمَّ  سَمْٕمِدهِ  ُِم

ـْ  يَمثػِمٍ  سَمنَمٍ  ذِم  َوىَمِدَُمَٝم٤م، شَمٌِْٕمُتفُ  ٌََؾ ، ىَمْقُِمفِ  ُِم  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  إًَِمْٞمفِ  وَم٠َمىْم

ـُ  صَم٤مسم٧ُِم  َوَُمَٕمفُ  َوؾَمٚمَّؿَ  ـِ  ىَمْٞمسِ  سْم سٍ  سْم  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقلِ  َيدِ  َوذِم  ؿَمامَّ

ٞمْ  قَمغَم  َوىَمَػ  طَمتَّك، ضَمِريدٍ  ىِمْٓمَٕم٦مُ  َوؾَمٚمَّؿَ  ًَ  ًَمقْ »: وَمَ٘م٤مَل ، َأْصَح٤مسمِفِ  ذِم  ٚمَِٛم٦مَ ُُم

ـْ ، َأقْمَٓمْٞمتَُٙمَٝم٤م َُم٤م اًمِ٘مْٓمَٕم٦مَ  َهِذهِ  ؾَم٠َمًْمَتٜمِل ـْ ، ومِٞمَؽ  اهللِ َأُْمرَ  شَمْٕمُدوَ  َوًَم  َأْدسَمْرَت  َوًَمِئ

ََراكَ  َوإيِنِّ ، اهللُ  ًمَٞمْٕمِ٘مَرٟمََّؽ  ِذي َٕ   .(2)شَرَأْي٧ُم  َُم٤م ومِٞمَؽ  ُأِري٧ُم  اًمَّ

ِن  - 3622 ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقَل  َأنَّ : ُهَرْيَرةَ  َأسُمق َفَلْخَزَ

ـِ  َيَديَّ  ذِم  َرَأْي٧ُم ، َٟم٤مِئؿٌ  َأَٟم٤م سَمْٞمٜماََم »: ىَم٤مَل  ـْ  ؾِمَقاَرْي ٜمِل، َذَه٥ٍم  ُِم ، ؿَم٠ْمهُناَُم  وَم٠َممَهَّ

                                                           
 .(7085رواه اًمٌخ٤مري ) (8)

 .(2274( وُمًٚمؿ )4620) صحٞمحفُمتٗمؼ قمٚمٞمف، أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم  (2)
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ًْمُتُٝماَم ، وَمَٓم٤مَرا وَمٜمََٗمْخُتُٝماَم ، اْٟمُٗمْخُٝماَم  َأنِ : اعَمٜم٤َممِ  ذِم  إزَِمَّ  وَم٠ُموطِمَل  اسَملْمِ  وَم٠َموَّ ، يَمذَّ

ُرضَم٤منِ  ٤م وَمَٙم٤منَ  ،شسَمْٕمِدي خَيْ ٞمْٚمَِٛم٦مَ  َوأظَمرُ ، اًمَٕمٜمِْزَّ  َأطَمُدمُهَ ًَ اَب  ُُم ، اًمَٙمذَّ

 .(8) اًمَٞماَمَُم٦مِ  َص٤مطِم٥َم 

 ايسؤٜا يف ٚايطع١ ٠ضساخُل تأٌٜٚ

َثـِي: صحٞمحفذم  اهلل رمحف قال اإلمام البخاري ٌْدُ  َحدَّ ـُ  اهللِ قَم  سْم

دٍ  صَمٜم٤َم، حُمَٛمَّ نُ  َأْزَهرُ  طَمدَّ امَّ ًَّ ـِ ، اًم ـِ  قَم ـْ ، قَمْقنٍ  اسْم دٍ  قَم ـْ ، حُمَٛمَّ ـِ  ىَمٞمْسِ  قَم ٤ٌَمدٍ  سْم ، قُم

٤م يُمٜم٧ُْم : ىَم٤مَل  ًً
ِجدِ  ذِم  ضَم٤مًمِ ًْ  َأصَمرُ  َوضْمِٝمفِ  قَمغَم  َرضُمٌؾ  وَمَدظَمَؾ ، اعَمِديٜم٦َمِ  َُم

ـْ  َرضُمٌؾ  َهَذا: وَمَ٘م٤مًُمقا، اخلُُِمقعِ  زَ  َريْمَٕمَتلْمِ  وَمَّمغمَّ ، اجلَٜم٦َّمِ  َأْهؾِ  ُِم قَّ  صُمؿَّ ، اَم ومِٞمٝمِ  دَمَ

ِجدَ  َدظَمْٚم٧َم  طِملمَ  إِٟمََّؽ : وَمُ٘مْٚم٧ُم ، َوشَمٌِْٕمتُفُ ، ظَمَرَج  ًْ ـْ  َرضُمٌؾ  َهَذا: ىَم٤مًُمقا اعَم  ُِم

ٌَِٖمل َُم٤م اهللِوَ : ىَم٤مَل ، اجلَٜم٦َّمِ  َأْهؾِ  طََمدٍ  َيٜمْ صُمَؽ ، َيْٕمَٚمؿُ  َٓ  َُم٤م َيُ٘مقَل  َأنْ  ِٕ َ  َوؾَم٠ُمطَمدِّ  مِل

ِلِّ  قَمْٝمدِ  قَمغَم  ُرْؤَي٤م َرَأْي٧ُم : َذاكَ  ، قَمَٚمْٞمفِ  وَمَ٘مَّمّْمُتَٝم٤م َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغمَّ  اًمٜمٌَّ

ـْ  َذيَمرَ  - َرْوَو٦مٍ  ذِم  يَم٠َمينِّ  َوَرَأْي٧ُم  هِت٤َم ؾَمَٕمتَِٝم٤م ُِم ـْ  قَمُٛمقدٌ  َوؾْمَٓمَٝم٤م - َوظُمْيَ  ُِم

  ذِم  َوَأقْماَلهُ ، إَْرضِ  ذِم  َأؾْمَٗمُٚمفُ ، طَمِديدٍ 
ِ
اَمء ًَّ : زِم  وَمِ٘مٞمَؾ ، قُمْرَوةٌ  َأقْماَلهُ  ذِم ، اًم

ـْ  صمَِٞم٤ميِب  وَمَروَمعَ ، ُِمٜمَّْمٌػ  وَم٠َمشَم٤ميِن ، َأؾْمَتٓمِٞمعُ  َٓ : ىُمْٚم٧ُم ، اْرَق   وَمَرىِمٞم٧ُم ، ظَمْٚمِٗمل ُِم

                                                           
 .(2274( وُمًٚمؿ )4620ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (8)

ِت َأْٟمَقاع احْلكِمّ ): (8/90) اًمٗمتحىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم  َٓ َقاَر َوؾَم٤مئَِر آ ًِّ ُي١ْمظَمُذ ُِمٜمُْف َأنَّ اًم

ُهؿْ  َٓ َيُن  ضَم٤مل سماَِم يًقؤهؿ َو ٤مء شمٕمؼم ًمٚمرِّ ًَ  .(اًمالئ٘م٦م سم٤ِمًمٜم
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ْؽ : ًَمفُ  وَمِ٘مٞمَؾ ، سم٤ِمًمُٕمْرَوةِ  وَم٠َمظَمْذُت ، َأقْماَلَه٤م ذِم  يُمٜم٧ُْم  طَمتَّك ًِ  اؾْمَتْٛم

٤َم، وَم٤مؾْمَتْٞمَ٘مْٔم٧ُم  ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلِّ  قَمغَم  وَمَ٘مَّمّْمُتَٝم٤م، َيِدي ًَمِٗمل َوإهِنَّ

ْوَو٦مُ  شمِْٚمَؽ »: ىَم٤مَل   َوشمِْٚمَؽ ، اإِلؾْماَلمِ  قَمُٛمقدُ  اًمَٕمُٛمقدُ  َوَذًمَِؽ ، اإِلؾْماَلمُ  اًمرَّ

ضُمُؾ  َوَذاكَ  شََتُقَت  طَمتَّك اإِلؾْماَلمِ  قَمغَم  وَم٠َمْٟم٧َم ، اًمُقصْمَ٘مك قُمْرَوةُ  اًمُٕمْرَوةُ   قَمٌْدُ  اًمرَّ

ـُ  اهللِ َثـَا: ظَمٚمِٞمَٗم٦مُ  زِم  وىَم٤مَل  ؾَماَلمٍ  سْم صَمٜم٤َم، ُُمَٕم٤مذٌ  َحدَّ ُـ  طَمدَّ ـْ ، قَمْقنٍ  اسْم دٍ  قَم ، حُمَٛمَّ

صَمٜم٤َم ـُ  ىَمْٞمُس  طَمدَّ ٤ٌَمدٍ  سْم ـْ ، قُم ـِ  قَم  .(8) ُِمٜمَّْمٌػ  َُمَٙم٤منَ  َوِصٞمٌػ : ىَم٤مَل ، ؾَماَلمٍ  اسْم

 رأي٧م ىم٤مل ؾمٚمؿ و قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمغم ىمّمّمتٝم٤م: رواية وذم

 قمـ قمرو٧م اًمتل اًمٓمريؼ وأُم٤م ،وم٤معمحنم اًمٕمٔمٞمؿ اعمٜمٝم٩م أُم٤م ،اظمػمً 

 قمرو٧م اًمتل اًمٓمريؼ وأُم٤م ،أهٚمٝم٤م ُمـ وًم٧ًم اًمٜم٤مر أهؾ ومٓمريؼ: ي٤ًمرك

 وأُم٤م ،اًمِمٝمداء ومٛمٜمزل: اًمزًمؼ اجلٌؾ وأُم٤م ،اجلٜم٦م أهؾ ومٓمريؼ يٛمٞمٜمؽ قمـ

 ،َتقت طمتك هب٤م وم٤مؾمتٛمًؽ ،اإلؾمالم ومٕمروة هب٤م اؾمتٛمًٙم٧م اًمتل اًمٕمروة

  .(2)ؾمالم سمـ اهلل قمٌد هق وم٢مذا ،اجلٜم٦م أهؾ ُمـ أيمقن أن أرضمق وم٠مٟم٤م

 ايسؤٜا يف ايطُا٤ إىل األزض َٔ املُدٚد ٚايطبب ٚايعطٌ ايطُٔ َع٢ٓ تأٌٜٚ

َثـَا: صحٞمحفذم  اهلل رمحف قال اإلمام البخاري ـُ  حَيَْٞمك َحدَّ ، سُمَٙمػْمٍ  سْم

صَمٜم٤َم ْٞم٨ُم  طَمدَّ ـْ ، اًمٚمَّ ـِ ، ُيقُٟمَس  قَم ـِ  قَم ـْ ، ؿِمَٝم٤مٍب  اسْم ٌَْٞمدِ  قَم ـِ  اهللِ قُم ٌْدِ  سْم ـِ  اهللِ قَم  سْم

                                                           
 .(2484( وُمًٚمؿ )4884ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، رواه اًمٌخ٤مري ) (8)

 .( سمًٜمد طمًٜمف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين رمحف اهلل4980يمام قمٜمد اسمـ ُم٤مضم٦م ) (2)
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٦ٌَمَ  ـَ  َأنَّ ، قُمْت ٤ٌَّمسٍ  اسْم ُث  يَم٤منَ ، قَمٜمُْٝماَم  اهللُ  َريِضَ ، قَم  َرؾُمقَل  َأشَمك َرضُماًل  َأنَّ : حُيَدِّ

ٞمَْٚم٦مَ  َرَأْي٧ُم  إيِنِّ : وَمَ٘م٤مَل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ ٦مً  اعَمٜم٤َممِ  ذِم  اًمٚمَّ  شَمٜمُْٓمُػ  فُمٚمَّ

ـَ  ْٛم ًَّ َؾ  اًم ًَ ُٗمقنَ  اًمٜم٤َّمَس  وَم٠َمَرى، َواًمَٕم َتْٙمثِرُ ، ُِمٜمَْٝم٤م َيَتَٙمٗمَّ ًْ َتِ٘مؾ   وَم٤معْمُ ًْ  َوإَِذا، َواعمُ

٥ٌٌَم  ـَ  َواِصٌؾ  ؾَم   إمَِم  إَْرضِ  ُِم
ِ
اَمء ًَّ  َأظَمذَ  صُمؿَّ ، وَمَٕمَٚمْقَت  سمِفِ  َأظَمْذَت  وَم٠َمَراكَ ، اًم

 َرضُمٌؾ  سمِفِ  َأظَمذَ  صُمؿَّ ، سمِفِ  وَمَٕمالَ  آظَمرُ  َرضُمٌؾ  سمِفِ  َأظَمذَ  صُمؿَّ ، سمِفِ  وَمَٕمالَ  آظَمرُ  َرضُمٌؾ  سمِفِ 

 اهللِ وَ ، َأْٟم٧َم  سم٠َِميِب ، اهللِ  َرؾُمقَل  َي٤م: سَمْٙمرٍ  َأسُمق وَمَ٘م٤مَل . ُوِصَؾ  صُمؿَّ  وَم٤مْٟمَ٘مَٓمعَ  آظَمرُ 

َه٤م ًَمَتَدقَمٜمِّل َه٤م»: َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّل   وَمَ٘م٤مَل ، وَم٠َمقْمؼُمَ ٤م: ىَم٤مَل  شاقْمؼُمْ  َأُمَّ

٦مُ  ٚمَّ ٤م، وَم٤مإِلؾْماَلمُ  اًمٔم  ِذي َوَأُمَّ ـَ  َيٜمُْٓمُػ  اًمَّ ؾِ  ُِم ًَ ـِ  اًمَٕم ْٛم ًَّ ، وَم٤مًمُ٘مْرآنُ  َواًم

َتْٙمثِرُ ، شَمٜمُْٓمُػ  طَماَلَوشُمفُ  ًْ ـَ  وَم٤معْمُ تَِ٘مؾ   اًمُ٘مْرآنِ  ُِم ًْ ٤م، َواعُم ٥ٌَُم  َوَأُمَّ ًَّ  اًمَقاِصُؾ  اًم

ـَ    ُِم
ِ
اَمء ًَّ ِذي وَم٤محلَؼ   إَْرضِ  إمَِم  اًم  صُمؿَّ ، اهللُ وَمُٞمْٕمٚمِٞمَؽ  سمِفِ  شَم٠ْمظُمذُ ، قَمَٚمْٞمفِ  َأْٟم٧َم  اًمَّ

ـْ  َرضُمٌؾ  سمِفِ  َي٠ْمظُمذُ   صُمؿَّ ، سمِفِ  وَمَٞمْٕمُٚمق آظَمرُ  َرضُمٌؾ  سمِفِ  َي٠ْمظُمذُ  صُمؿَّ ، سمِفِ  وَمَٞمْٕمُٚمق سَمْٕمِدكَ  ُِم

ُؾ  صُمؿَّ ، سمِفِ  وَمَٞمٜمَْ٘مٓمِعُ  آظَمرُ  َرضُمٌؾ  َي٠ْمظُمُذهُ  يِن ، سمِفِ  وَمَٞمْٕمُٚمق ًَمفُ  ُيَقصَّ  قَل َرؾُم  َي٤م وَم٠َمظْمؼِمْ

٧ٌُْم ، َأْٟم٧َم  سم٠َِميِب ، اهللِ  : َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اًمٜمٌَِّل   ىَم٤مَل  َأظْمَٓم٠ْمُت؟ َأمْ  َأَص

٧ٌَْم » صَمٜمِّل اهللِ َرؾُمقَل  َي٤م اهللِ وَمقَ : ىَم٤مَل  ،شسَمْٕمًْم٤م َوَأظْمَٓم٠ْمَت  سَمْٕمًْم٤م َأَص  ًَمُتَحدِّ

ِذي ؿْ  َٓ »: ىَم٤مَل ، َأظْمَٓم٠ْمُت  سم٤ِمًمَّ ًِ   .(8)ششُمْ٘م

                                                           
 .(2269( وُمًٚمؿ )7046ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، رواه اًمٌخ٤مري ) (8)
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ـْ »: رواية ويف َٝم٤م ُرْؤَي٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  َرَأى َُم َه٤م وَمْٚمَٞمُ٘مّمَّ  .(8)شًَمفُ  َأقْمؼُمْ

 : ايٛاحد٠ ايسؤٜا يف ايتعبريات تٓٛع

َثـِي: صحٞمحفذم  اهلل رمحف قال اإلمام البخاري دُ  َحدَّ ـُ  حُمَٛمَّ  سْم

 
ِ
صَمٜم٤َم، اًمَٕماَلء ـُ  مَح٤َّمدُ  طَمدَّ ـْ ، ُأؾَم٤مَُم٦مَ  سْم ـِ  سُمَرْيدِ  قَم ـِ  اهللِ  قَمٌْدِ  سْم ـْ ، سُمْرَدةَ  َأيِب  سْم  قَم

هِ  ـْ ، سُمْرَدةَ  َأيِب  ضَمدِّ ـِ ، ُأَراهُ ، ُُمقؾَمك َأيِب  قَم ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلِّ  قَم

ـْ  ُأَه٤مضِمرُ  َأينِّ  اعَمٜم٤َممِ  ذِم  َرَأْي٧ُم »: ىَم٤مَل  ٦مَ  ُِم  وَمَذَه٥َم ، َٟمْخٌؾ  هِب٤َم َأْرضٍ  إمَِم  َُمٙمَّ

٤َم إمَِم  َوَهكِم   ُرْؤَي٤مَي  ذِم  َوَرَأْي٧ُم ، َيثِْرُب  اعَمِديٜم٦َمُ  ِهَل  وَم٢مَِذا، َهَجرُ  َأوْ  اًمَٞماَمَُم٦مُ  َأهنَّ

ـَ  ُأِصٞم٥َم  َُم٤م ُهقَ  وَم٢مَِذا َصْدُرهُ  وَم٤مْٟمَ٘مَٓمعَ ، ؾَمْٞمًٗم٤م َهَزْزُت  َأينِّ  َهِذهِ   َيْقمَ  اعُم١ْمُِمٜملِمَ  ُِم

ـَ  وَمَٕم٤مدَ  سم٠ُِمظْمَرى َهَزْزشُمفُ  صُمؿَّ ، ُأطُمدٍ  ًَ ـَ  سمِفِ  اهللُ ضَم٤مءَ  َُم٤م ُهقَ  وَم٢مَِذا يَم٤منَ  َُم٤م َأطْم  ُِم

 اعُم١ْمُِمٜمُقنَ  ُهؿُ  وَم٢مَِذا ظَمػْمٌ  اهللُ وَ ، سَمَ٘مًرا ومِٞمَٝم٤م َوَرَأْي٧ُم  اعُم١ْمُِمٜملِمَ  َواضْمتاَِمعِ ، اًمَٗمْتِح 

ـَ  سمِفِ  اهللُ ضَم٤مءَ  َُم٤م اخلػَْمُ  َوإَِذا، ُأطُمدٍ  َيْقمَ  ْدِق  َوصَمَقاِب  اخلػَْمِ  ُِم  آشَم٤مَٟم٤م اًمَِّذي، اًمّمِّ

 .(2)شسَمْدرٍ  َيْقمِ  سَمْٕمدَ  اهللُ

: اًمٌزار رواي٦م وذم ،شظمػم واهلل ٟمٗمر اًمٌ٘مر وإن»: اًمدارُمل رواية وذم

 .شظمػم واهلل سم٘مر واًمٌ٘مر»

                                                           
 .( قمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف2270) صحٞمح ُمًٚمؿيمام ذم  (8)

 .(2272( وُمًٚمؿ )4622ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (2)
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َثـَا: ُمًٜمدهذم  اهلل رمحف قال اإلمام أمحد ْي٩ٌم  َحدَّ صَمٜم٤َم، ُهَ ـُ  طَمدَّ  َأيِب  اسْم

َٟم٤مدِ  ـْ ، اًمزِّ ـِ ، َأسمِٞمفِ  قَم قَْمَٛمك قَم ْٕ ٌَْٞمدِ  ا ـِ  اهللِ قُم ٌْدِ  سْم ـِ  اهللِ قَم ٦ٌَمَ  سْم ـِ  قُمْت ُٕمقدٍ  سْم ًْ ، َُم

ـِ  ـِ  قَم ٤ٌَّمسٍ  اسْم َؾ : ىَم٤مَل ، قَم  َذا ؾَمْٞمَٗمفُ ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  شَمٜمَٗمَّ

ِذي َوُهقَ ، سَمْدرٍ  َيْقمَ  اًْمَٗمَ٘م٤مرِ  ْؤَي٤م ومِٞمفِ  َرَأى اًمَّ  ذِم  َرَأْي٧ُم »: وَمَ٘م٤مَل ، ُأطُمدٍ  َيْقمَ  اًمر 

ًْمُتفُ ، وَمال   اًْمَٗمَ٘م٤مرِ  ِذي ؾَمْٞمِٗمل ًٌِْم٤م ُُمْرِدٌف  َأينِّ  َوَرَأْي٧ُم ، ومِٞمُٙمؿْ  َيُٙمقنُ  وَمال  : وَم٠َموَّ ، يَم

ًْمُتفُ  ًْمُتَٝم٤م، طَمِّمٞمٜم٦َمٍ  ِدْرعٍ  ذِم  َأينِّ  َوَرَأْي٧ُم ، اًْمَٙمتِٞم٦ٌَمِ  يَمٌَْش : وَم٠َموَّ ، اعْمَِديٜم٦َمَ : وَم٠َموَّ

ٌََ٘مرٌ ، شُمْذسَمُح  سَمَ٘مًرا َوَرَأْي٧ُم  ٌََ٘مرٌ ، ظَمػْمٌ  اهللِ وَ  وَم ِذي وَمَٙم٤منَ  شظَمػْمٌ  اهللِ وَ  وَم  ىَم٤مَل  اًمَّ

 .(8) َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل 

 : املد١ٜٓ إىل اهلجس٠ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايٓيب زؤٜا

َثـَا: صحٞمحفذم  اهلل رمحف قال اإلمام البخاري ـُ  حَيَْٞمك َحدَّ ، سُمَٙمػْمٍ  سْم

صَمٜم٤َم ْٞم٨ُم  طَمدَّ ـْ ، اًمٚمَّ ـُ  ىَم٤مَل ، قُمَ٘مْٞمؾٍ  قَم يِن : ؿِمَٝم٤مٍب  اسْم ـُ  قُمْرَوةُ  وَم٠َمظْمؼَمَ سَمػْمِ  سْم  َأنَّ ، اًمز 

ِلِّ  َزْوَج ، قَمٜمَْٝم٤م اهللُ َريِضَ  قَم٤مِئَِم٦مَ  ْ : ىَم٤مًَم٧ْم ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَّ  َأقْمِ٘مْؾ  مَل

َّٓ  ىَمط   َأسَمَقيَّ  ٤م إِ ـَ  َيِديٜم٤َمنِ  َومُهَ ي صَمٜمِل: َص٤مًمٍِح  َأسُمق َوىَم٤مَل ، اًمدِّ ٌْدُ  طَمدَّ ـْ ، اهللِ قَم  قَم

ـِ ، ُيقُٟمَس  ْهِريِّ  قَم يِن : ىَم٤مَل ، اًمز  ـُ  قُمْرَوةُ  َأظْمؼَمَ سَمػْمِ  سْم  اهللُ َريِضَ  قَم٤مئَِِم٦مَ  َأنَّ ، اًمز 

ْ : ىَم٤مًَم٧ْم ، قَمٜمَْٝم٤م َّٓ  ىَمط   َأسَمَقيَّ  َأقْمِ٘مْؾ  مَل ٤م إِ ـَ  َيِديٜم٤َمنِ  َومُهَ ي ْ ، اًمدِّ  َيْقمٌ  قَمَٚمْٞمٜم٤َم َيُٛمرَّ  َومَل

                                                           
  .(2445) ُمًٜمدهأظمرضمف أمحد ذم   (حسن) (8)
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 َّٓ ، َوقَمِِمٞم٦َّمً  سُمْٙمَرةً ، اًمٜمََّٝم٤مرِ  ـَمَرذَمِ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  ومِٞمفِ  َي٠ْمشمِٞمٜم٤َم إِ

ٚمُِٛمقنَ  اسْمُتكِمَ  وَمَٚمامَّ  ًْ ٌََِم٦مِ  ىِمٌََؾ  ُُمَٝم٤مضِمًرا سَمْٙمرٍ  َأسُمق ظَمَرَج ، اعُم  سَمْركَ  سَمَٚمغَ  إَِذا طَمتَّك، احلَ

ـُ  ًَمِ٘مٞمَفُ  اًمِٖماَمدِ  هِمٜم٦َمِ  اسْم ـَ : وَمَ٘م٤مَل ، اًمَ٘م٤مَرةِ  ؾَمٞمِّدُ  َوُهقَ ، اًمدَّ  وَمَ٘م٤مَل  سَمْٙمٍر؟ َأسَم٤م َي٤م شُمِريدُ  َأْي

ٌُدَ ، إَْرضِ  ذِم  َأؾِمٞمَح  َأنْ  ُأِريدُ  وَم٠َمَٟم٤م، ىَمْقُِمل َأظْمَرضَمٜمِل: سَمْٙمرٍ  َأسُمق  ىَم٤مَل ، َريبِّ  وَم٠َمقْم

ـُ  هِمٜم٦َمِ  اسْم ٥ُم  وَم٢مِٟمََّؽ ، خُيَْرُج  َوَٓ  خَيُْرُج  َٓ  ُِمْثَٚمَؽ  إِنَّ : اًمدَّ ًِ  َوشَمِّمُؾ ، اعَمْٕمُدومَ  شَمْٙم

طِمؿَ  ِٛمُؾ ، اًمرَّ ٞمَْػ  َوشَمْ٘مِري، اًمَٙمؾَّ  َوحَتْ  َوَأَٟم٤م، احلَؼِّ  َٟمَقاِئ٥ِم  قَمغَم  َوشُمِٕملمُ ، اًمْمَّ

ٌُدْ  وَم٤مْرضِمعْ ، ضَم٤مرٌ  ًَمَؽ  َؾ ، سمٌِاَِلِدكَ  َرسمََّؽ  وَم٤مقْم ـُ  وَم٤مْرحَتَ هِمٜم٦َمِ  اسْم  َأيِب  َُمعَ  وَمَرضَمعَ ، اًمدَّ

اِف  ذِم  وَمَٓم٤مَف ، سَمْٙمرٍ  ٤مرِ  َأْذَ  ُِمْثُٚمفُ  خَيُْرُج  َٓ  سَمْٙمرٍ  َأسَم٤م إِنَّ : هَلُؿْ  وَمَ٘م٤مَل ، ىُمَرْيشٍ  يُمٗمَّ

َرُج  َوَٓ  ٥ُم  َرضُماًل  َأخُتِْرضُمقنَ ، خُيْ ًِ طِمؿَ  َوَيِّمُؾ ، اعَمْٕمُدومَ  ُيْٙم  َوحَيِْٛمُؾ ، اًمرَّ

ْٞمَػ  َوَيْ٘مِري، اًمَٙمؾَّ   ضِمَقارَ  ىُمَرْيٌش  وَم٠َمْٟمَٗمَذْت ، احلَؼِّ  َٟمَقاِئ٥ِم  قَمغَم  َوُيِٕملمُ ، اًمْمَّ

ـِ  هِمٜم٦َمِ  اسْم ـِ  َوىَم٤مًُمقا، سَمْٙمرٍ  َأسَم٤م َوآَُمٜمُقا، اًمدَّ سْم هِمٜمَ  ِٓ ٌُدْ ، سَمْٙمرٍ  َأسَم٤م ُُمرْ : ٦مِ اًمدَّ فُ  وَمْٚمَٞمْٕم  َرسمَّ

ـْ  َوَٓ ، سمَِذًمَِؽ  ُي١ْمِذيٜم٤َم َوَٓ ، ؿَم٤مءَ  َُم٤م َوًْمَٞمْ٘مَرأْ ، وَمْٚمُٞمَّمؾِّ ، َداِرهِ  ذِم  تَْٕمٚمِ ًْ ٤م، سمِفِ  َي  وَم٢مِٟمَّ

ـَ  َأنْ  ظَمِِمٞمٜم٤َم ىَمدْ  ٤مَءَٟم٤م َأسْمٜم٤َمَءَٟم٤م َيْٗمتِ ًَ
ـُ  َذًمَِؽ  ىَم٤مَل ، َوٟمِ هِمٜم٦َمِ  اسْم يَِب  اًمدَّ  وَمَٓمِٗمَؼ ، سَمْٙمرٍ  ِٕ

ٌُدُ  سَمْٙمرٍ  َأسُمق فُ  َيْٕم ـُ  َوَٓ ، َداِرهِ  ذِم  َرسمَّ َتْٕمٚمِ ًْ اَلةِ  َي ، َداِرهِ  هَمػْمِ  ذِم  اًمِ٘مَراَءةِ  َوَٓ ، سم٤ِمًمّمَّ

يَِب  سَمَدا صُمؿَّ  ِجًدا وَم٤مسْمَتٜمَك، سَمْٙمرٍ  ِٕ ًْ   َُم
ِ
 َوَيْ٘مَرأُ ، ومِٞمفِ  ُيَّمكمِّ  وَمَٙم٤منَ ، َوسَمَرزَ  َداِرهِ  سمِِٗمٜم٤َمء

ُػ ، اًمُ٘مْرآنَ  ٤مءُ  قَمَٚمْٞمفِ  وَمَٞمتََ٘مّمَّ ًَ
يملِمَ  ٟمِ  َوَيٜمُْٔمُرونَ  َيْٕمَجٌُقنَ ، َوَأسْمٜم٤َمُؤُهؿْ  اعُمنْمِ

٤مءً  َرضُماًل  سَمْٙمرٍ  َأسُمق َويَم٤منَ ، إًَِمْٞمفِ   وَم٠َموْمَزعَ ، اًمُ٘مْرآنَ  َيْ٘مَرأُ  طِملمَ  َدُْمَٕمفُ  َيْٛمٚمُِؽ  َٓ ، سَمٙمَّ
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اَف  َذًمَِؽ  ـَ  ىُمَرْيشٍ  َأْذَ يملِمَ  ُِم ـِ  مَم إِ  وَم٠َمْرؾَمُٚمقا، اعُمنْمِ هِمٜم٦َمِ  اسْم  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  وَمَ٘مِدمَ ، اًمدَّ

ٌُدَ  َأنْ  قَمغَم  سَمْٙمرٍ  َأسَم٤م َأضَمْرَٟم٤م يُمٜم٤َّم إِٟم٤َّم: ًَمفُ  وَمَ٘م٤مًُمقا فُ  َيْٕم  ضَم٤مَوزَ  َوإِٟمَّفُ ، َداِرهِ  ذِم  َرسمَّ

ِجًدا وَم٤مسْمَتٜمَك، َذًمَِؽ  ًْ   َُم
ِ
ـَ ، َداِرهِ  سمِِٗمٜم٤َمء الَةَ  َوَأقْمَٚم  َأنْ  ظَمِِمٞمٜم٤َم َوىَمدْ ، َواًمِ٘مَراَءةَ  اًمّمَّ

ـَ  ٤مَءَٟم٤م َأسْمٜم٤َمَءَٟم٤م َيْٗمتِ ًَ
ٌُدَ  َأنْ  قَمغَم  َيْ٘متٍَِمَ  َأنْ  َأطَم٥مَّ  وَم٢مِنْ ، وَم٠ْمشمِفِ ، َوٟمِ فُ  َيْٕم  َداِرهِ  ذِم  َرسمَّ

َّٓ  َأسَمك َوإِنْ ، وَمَٕمَؾ  ـَ  َأنْ  إِ ْٚمفُ ، َذًمَِؽ  ُيْٕمٚمِ ًَ َتَؽ  إًَِمٞمَْؽ  َيُردَّ  َأنْ  وَم  يَمِرْهٜم٤َم وَم٢مِٟم٤َّم، ِذُمَّ

ٜم٤َم، ُٟمْخِٗمَركَ  َأنْ  ًْ ـَ  َوًَم ي يَِب  ُُمِ٘مرِّ ؾْمتِْٕماَلنَ  سَمْٙمرٍ  ِٕ ِٓ ـُ  وَم٠َمشَمك: قَم٤مِئَِم٦مُ  ىَم٤مًَم٧ْم ، ا  اسْم

هِمٜم٦َمِ  ِذي قَمٚمِْٛم٧َم  ىَمدْ : وَمَ٘م٤مَل ، سَمْٙمرٍ  َأسَم٤م اًمدَّ ٤م، قَمَٚمْٞمفِ  ًَمَؽ  قَمَ٘مْدُت  اًمَّ  شَمْ٘مَتٍِمَ  َأنْ  وَم٢مُِمَّ

٤م، َذًمَِؽ  قَمغَم  تِل إزَِمَّ  شَمُردَّ  َأنْ  َوإُِمَّ َٛمعَ  َأنْ  ُأطِم٥م   َٓ  وَم٢ميِنِّ ، ِذُمَّ ًْ  َأينِّ ، اًمَٕمَرُب  شَم

 َوَأْرَى ، ضِمَقاَركَ  إًَِمْٞمَؽ  َأُرد   إيِنِّ : سَمْٙمرٍ  َأسُمق ىَم٤مَل ، ًَمفُ  قَمَ٘مْدُت  َرضُمؾٍ  ذِم  ُأظْمِٗمْرُت 

٦مَ  َيْقَُمئِذٍ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ  َوَرؾُمقُل  اهللِ سمِِجَقارِ   َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل ، سمَِٛمٙمَّ

ٌَْخ٦مً  َرَأْي٧ُم ، ِهْجَرشمُِٙمؿْ  َدارَ  ُأِري٧ُم  ىَمدْ »: َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ  َذاَت  ؾَم

٤م ،شٓسََمتَلْمِ  سَملْمَ  َٟمْخؾٍ  شَم٤منِ  َومُهَ ـْ  وَمَٝم٤مضَمرَ ، احلَرَّ ٌََؾ  َه٤مضَمرَ  َُم  َذيَمرَ  طِملمَ  اعَمِديٜم٦َمِ  ىِم

ـْ  سَمْٕمُض  اعَمِديٜم٦َمِ  إمَِم  َوَرضَمعَ ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل  َذًمَِؽ   يَم٤منَ  َُم

زَ ، احلٌَََِم٦مِ  َأْرضِ  إمَِم  َه٤مضَمرَ  ٝمَّ  َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل  ًَمفُ  وَمَ٘م٤مَل ، ُُمَٝم٤مضِمًرا سَمْٙمرٍ  َأسُمق َودَمَ

 َهْؾ : سَمْٙمرٍ  َأسُمق ىَم٤مَل  ،شزِم  ُي١ْمَذنَ  َأنْ  َأْرضُمق وَم٢ميِنِّ ، ِرؾْمٚمَِؽ  قَمغَم »: َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ

فُ  سَمْٙمرٍ  َأسُمق وَمَحٌََس  ،شَٟمَٕمؿْ »: ىَم٤مَل  َأْٟم٧َم؟ سم٠َِميِب  َذًمَِؽ  شَمْرضُمق ًَ  اهللِ َرؾُمقلِ  قَمغَم  َٟمْٗم
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ٌَفُ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  ُٛمرِ  َوَرَق  قِمٜمَْدهُ  يَم٤مَٟمَت٤م َراطِمَٚمتَلْمِ  َوقَمَٚمَػ ، ًمَِٞمّْمَح ًَّ  اًم

 .َأؿْمُٝمرٍ  َأْرسَمَٕم٦مَ 

 َدارَ  ُأِري٧ُم »: َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّل   ىَم٤مَل : قَم٤مِئَِم٦مُ  َوىَم٤مًَم٧ْم 

ـْ  وَمَٝم٤مضَمرَ  شٓسََمتَلْمِ  سَملْمَ  َٟمْخؾٍ  َذاَت ، ِهْجَرشمُِٙمؿْ   َوَرضَمعَ ، اعمَِديٜم٦َمِ  ىِمٌََؾ  َه٤مضَمرَ  َُم

٦مُ  ـْ  قَم٤مُمَّ ٌََِم٦مِ  سم٠َِمْرضِ  َه٤مضَمرَ  يَم٤منَ  َُم ـْ  ومِٞمفِ  اعَمِديٜم٦َمِ  إمَِم  احلَ ، ُُمقؾَمك َأيِب  قَم

ـِ ، َوَأؾْماَمءَ   .اًمٌخ٤مري ذم يمام َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلِّ  قَم

َثـَا: ُمًٜمدهذم  اهلل رمحف قال اإلمام أمحد ـُ  ُُمَٕم٤مِوَي٦مُ  َحدَّ ، قَمْٛمٍرو سْم

صَمٜم٤َم ـْ ، إؾِْمَح٤مَق  َأسُمق طَمدَّ ؿَْمَجِٕملِّ  َُم٤مًمٍِؽ  َأيِب  قَم ْٕ ٤م يُمٜم٧ُْم : ىَم٤مَل  ا ًً
دِ  َُمعَ  ضَم٤مًمِ  حُمَٛمَّ

ـِ   َرَأْي٧ُم  ىَمدْ  إيِنِّ »: َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : وَمَ٘م٤مَل ، طَم٤مـم٥ٍِم  سْم

ٌَْحرِ  ذِم  َوضَمْٕمَٗمرٌ ، طَم٤مـم٥ٌِم  وَمَخَرَج  شوَم٤مظْمُرضُمقا، َٟمْخؾٍ  َذاَت  َأْرًو٤م ٌََؾ ، اًْم  ىِم

ِٗمٞمٜم٦َمِ  شمِْٚمَؽ  ذِم  َأَٟم٤م وَمُقًمِْدُت : ىَم٤مَل ، اًمٜمََّج٤مِرِّ  ًَّ  .(8) اًم

 اجلحف١ إىل املد١ٜٓ ٚبا٤ رٖابي ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايٓيب زؤٜا

َثـَا: صحٞمحفذم  اهلل رمحف قال اإلمام البخاري ـُ  إؾِْماَمقِمٞمُؾ  َحدَّ  سْم

ٌْدِ  صَمٜمِل، اهللِ قَم ٌْدُ  َأظِمل طَمدَّ ـْ ، احلَِٛمٞمدِ  قَم ـِ  ؾُمَٚمْٞماَمنَ  قَم ـْ ، سماَِللٍ  سْم ـِ  ُُمقؾَمك قَم  سْم

٦ٌَمَ  ـْ ، قُمْ٘م ـِ  ؾَم٤ممِلِ  قَم ٌْدِ  سْم ـْ ، اهللِ قَم ِلَّ  َأنَّ : َأسمِٞمفِ  قَم ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَّ

                                                           
( وصححف اًمٕمالُم٦م اًمقادقمل رمحف اهلل ذم 88278) ُمًٜمدهأظمرضمف أمحد ذم ( صحقح) (8)

 .(8802( رىمؿ )2/25) اًمّمحٞمح اعمًٜمد
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ْأسِ  صَم٤مِئَرةَ  ؾَمْقَداءَ  اُْمَرَأةً  يَم٠َمنَّ  َرَأْي٧ُم »: ىَم٤مَل  ـَ  ظَمَرضَم٧ْم ، اًمرَّ  طَمتَّك، اعمَِديٜم٦َمِ  ُِم

ًْم٧ُم  - اجلُْحَٗم٦مُ  َوِهَل  - سمَِٛمْٝمَٞمَٕم٦مَ  ىَم٤مَُم٧ْم    .(8) شإًَِمْٞمَٝم٤م ُٟمِ٘مَؾ  اعمَِديٜم٦َمِ  َوسَم٤مءَ  َأنَّ  وَم٠َموَّ

٥ٌِّْم  ؿَّ اًمٚمٝمُ »: صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ دقم٤مئف ُمـ ويم٤من  اعَمِديٜم٦َمَ  إًَِمْٞمٜم٤َم طَم

ٌِّٜم٤َم ٦مَ  يَمُح َٟم٤م َوذِم  َص٤مقِمٜم٤َم ذِم  ًَمٜم٤َم سَم٤مِركْ  ؿَّ اًمٚمٝمُ ، َأؿَمدَّ  َأوْ  َُمٙمَّ ْحَٝم٤م، ُُمدِّ ، ًَمٜم٤َم َوَصحِّ

 .(2)شاجلُْحَٗم٦مِ  إمَِم  مُح٤َّمَه٤م َواْٟمُ٘مْؾ 

 اخلالف١ إىل اإلغاز٠ فٝٗا زؤٜا

َثـَا: ؾمٜمٜمفذم  اهلل رمحف داود أبو قال دُ  َحدَّ ـُ  حُمَٛمَّ صَمٜم٤َم، اعْمُثَٜمَّك سْم  طَمدَّ

دُ  ـُ  حُمَٛمَّ ٌْدِ  سْم َْٟمَّم٤مِري   اهللِ قَم ْٕ صَمٜم٤َم، ا ؿَْمَٕم٨ُم  طَمدَّ ْٕ ِـ ، ا ـِ  قَم ًَ ـْ ، احْلَ  َأيِب  قَم

ـْ »: َيْقمٍ  َذاَت  ىَم٤مَل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلَّ  َأنَّ ، سَمْٙمَرةَ   ُِمٜمُْٙمؿْ  َرَأى َُم

ـَ  َٟمَزَل  ُِمٞمَزاًٟم٤م يَم٠َمنَّ  َرَأْي٧ُم ، َأَٟم٤م: َرضُمٌؾ  وَمَ٘م٤مَل  شُرْؤَي٤م؟   ُِم
ِ
اَمء ًَّ  َأْٟم٧َم  وَمُقِزْٟم٧َم  اًم

، سَمْٙمرٍ  َأسُمق وَمَرضَمَح ، سَمْٙمرٍ  َوَأسُمق قُمَٛمرُ  َوُوِزنَ ، سَمْٙمرٍ  سم٠َِميِب  َأْٟم٧َم  وَمَرضَمْح٧َم  سَمْٙمرٍ  َوَأسُمق

 َوضْمفِ  ذِم  اًْمَٙمَراِهَٞم٦مَ  وَمَرَأْيٜم٤َم، اعمِْٞمَزانُ  ُرومِعَ  صُمؿَّ  قُمَٛمرُ  وَمَرضَمَح ، َوقُمْثاَمنُ  قُمَٛمرُ  َوُوِزنَ 

 .(4) َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقلِ 

                                                           
 .(7048) صحٞمحفأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم  (8)

 .( قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م8476( وُمًٚمؿ )5677ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (2)

( وصححف 8080) اًمٙمؼمى( واًمٜم٤ًمئل ذم 4644) ؾمٜمٜمفأظمرضمف أسمق داود ذم   (صحقح) (4)

 .(8874( رىمؿ )8/466( واًمقادقمل )8/2) صحٞمح ووٕمٞمػ ؾمٜمـ أيب داودإًم٤ٌمين ذم 
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َثـَا ـُ  ُُمقؾَمك َحدَّ صَمٜم٤َم، إؾِْماَمقِمٞمَؾ  سْم ـْ ، مَح٤َّمدٌ  طَمدَّ ـِ  قَمكِمِّ  قَم ـْ ، َزْيدٍ  سْم ٌْدِ  قَم  قَم

ـِ  مْحَ ـِ  اًمرَّ ـْ ، سَمْٙمَرةَ  َأيِب  سْم  َذاَت : ىَم٤مَل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلَّ  َأنَّ ، َأسمِٞمفِ  قَم

ُٙمؿْ » َيْقمٍ  ْ ، َُمْٕمٜم٤َمهُ  وَمَذيَمرَ  شُرْؤَي٤م؟ َرَأى َأي   هَل٤َم وَم٤مؾْمَت٤مءَ : ىَم٤مَل ، اًْمَٙمَراِهٞم٦َمَ  َيْذيُمرِ  َومَل

٤مَءهُ  َيْٕمٜمِل، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل  ًَ ةٍ  ظِماَلوَم٦مُ »: وَمَ٘م٤مَل ، َذًمَِؽ  وَم ٌُقَّ ، ُٟم

ـْ  اعْمُْٚمَؽ  اهللُ  ُي١ْميِت  صُمؿَّ   .شَيَِم٤مءُ  َُم

 ايتعبري يف األمسا٤ َٔ االغتكام اعتباز

َثـَا: صحٞمحفذم  اهلل رمحف قال اإلمام مسؾم ٌْدُ  َحدَّ ـُ  اهللِ قَم َٚمَٛم٦مَ  سْم ًْ  َُم

ـِ  صَمٜم٤َم، ىَمْٕمٜم٥ٍَم  سْم ـُ  مَح٤َّمدُ  طَمدَّ ـْ ، ؾَمَٚمَٛم٦مَ  سْم ٌُٜم٤َميِنِّ  صَم٤مسم٧ٍِم  قَم ـْ ، اًْم ـِ  َأَٟمسِ  قَم ، َُم٤مًمٍِؽ  سْم

 َيَرى ومِٞماَم ، ًَمْٞمَٚم٦مٍ  َذاَت  َرَأْي٧ُم »: َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل 

ـِ  قُمْ٘م٦ٌَمَ  َدارِ  ذِم  يَم٠َمٟم٤َّم، اًمٜم٤َّمِئؿُ  ـْ  سمُِرـَم٥ٍم  وَم٠ُمشمِٞمٜم٤َم، َراومِعٍ  سْم ـِ  ُرـَم٥ِم  ُِم ، ـَم٤مٍب  اسْم

ًْم٧ُم  وْمَٕم٦مَ  وَم٠َموَّ ْٟمَٞم٤م ذِم  ًَمٜم٤َم اًمرِّ ٦ٌَمَ ، اًمد  ظِمَرةِ  ذِم  َواًْمَٕم٤مىِم ْٔ   .(8)شـَم٤مَب  ىَمدْ  ِديٜمَٜم٤َم َوَأنَّ ، ا

 ايٝٗٛد َٔ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ يًٓيب ب٘ ضحس ايرٟ طحساي َهإ زؤٜا

َثـَا: صحٞمحف ذم اهلل رمحف قال اإلمام البخاري ـُ  إسِْمَراِهٞمؿُ  َحدَّ  سْم

َٟم٤م، ُُمقؾَمك ك َأظْمؼَمَ ًَ ـْ ، قِمٞم ـْ ، ِهَِم٤ممٍ  قَم ـْ ، َأسمِٞمفِ  قَم ، قَمٜمَْٝم٤م اهللُ َريِضَ  قَم٤مئَِِم٦مَ  قَم

ِل   ؾُمِحرَ : ىَم٤مًَم٧ْم   َأٟمَّفُ  ِهَِم٤ممٌ  إزَِمَّ  يَمَت٥َم : اًمٚمَّٞم٨ُْم  َوىَم٤مَل ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَّ

                                                           
 .(2270) صحٞمحفأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم  (8)
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ـْ  َوَوقَم٤مهُ  ؾَمِٛمَٕمفُ  ـْ ، َأسمِٞمفِ  قَم ِل   ؾُمِحرَ : ىَم٤مًَم٧ْم  قَم٤مِئِم٦مَ  قَم  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَّ

ٞمَُّؾ  يَم٤منَ  طَمتَّك، َوؾَمٚمَّؿَ  ءَ  َيْٗمَٕمُؾ  َأٟمَّفُ  إًَِمْٞمفِ  خُيَ ْ  َذاَت  يَم٤منَ  طَمتَّك، َيْٗمَٕمُٚمفُ  َوَُم٤م اًمٌمَّ

 َأشَم٤ميِن ، ؿِمَٗم٤مِئل ومِٞمفِ  ومِٞماَم  َأوْمَت٤ميِن  اهللَ َأنَّ  َأؿَمَٕمْرِت »: ىَم٤مَل  صُمؿَّ ، َوَدقَم٤م َدقَم٤م َيْقمٍ 

٤م وَمَ٘مَٕمدَ : َرضُماَلنِ  ٤م وَمَ٘م٤مَل ، ِرضْمكَمَّ  قِمٜمْدَ  َوأظَمرُ  َرْأِد  قِمٜمْدَ  َأطَمُدمُهَ  َأطَمُدمُهَ

ضُمِؾ؟ َوضَمعُ  َُم٤م ًمِْمظَمرِ  ـْ : ىَم٤مَل ، َُمْٓمٌُقٌب : ىَم٤مَل  اًمرَّ ٌَُّف؟ َوَُم ـُ  ًَمٌِٞمدُ  ىَم٤مَل  ـَم  سْم

 ىَم٤مَل ، َذيَمرٍ  ـَمْٚمَٕم٦مٍ  َوضُمػِّ  َوُُمَِم٤مىَم٦مٍ  ُُمُِمطٍ  ذِم : ىَم٤مَل  ؟ َذا ومِٞماَم : ىَم٤مَل ، إقَْمَّمؿِ 

ـَ  ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّل   إًَِمْٞمَٝم٤م وَمَخَرَج ،شَذْرَوانَ  سمِْئرِ  ذِم : ىَم٤مَل  ُهَق؟ وَم٠َمْي

فُ  َٟمْخُٚمَٝم٤م»: َرضَمعَ  طِملمَ  ًمَِٕم٤مِئَِم٦مَ  وَمَ٘م٤مَل  َرضَمعَ  صُمؿَّ  َٞم٤مـمِلمِ  ُرُءوُس  يَم٠َمٟمَّ  وَمُ٘مْٚم٧ُم  شاًمِمَّ

٤م، َٓ »: وَمَ٘م٤مَل  اؾْمَتْخَرضْمَتُف؟  ًمَِؽ ذَ  ُيثػِمَ  َأنْ  َوظَمِِمٞم٧ُم ، اهللُ ؿَمَٗم٤ميِن  وَمَ٘مدْ  َأَٟم٤م َأُمَّ

ا اًمٜم٤َّمسِ  قَمغَم   .(8) اًمٌِْئرُ  ُدومِٜم٧َِم  صُمؿَّ  شَذ 

                                                           
 .(4268) صحٞمحفأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم  (8)

وًمٞمٕمٚمؿ أن اًمًحر اًمذي أصٞم٥م سمف : (82) اًمرؤي٤مىم٤مل اًمِمٞمخ محقد اًمتقجيري رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف 

وُمرض ُمٜمف ؾمت٦م أؿمٝمر إٟمام يم٤من شم٠مصمػمه ذم ضمًده ٓ ذم ىمٚمٌف وقم٘مٚمف  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -رؾمقل اهلل 

ًمًحر إًمٞمٝمام، وُم٤م يم٤من اهلل ًمٞمًٚمط اًمًحرة واًمِمٞم٤مـملم وم٢من اهلل محك ىمٚمٌف وقم٘مٚمف وص٤مهنام ُمـ وصقل ا

قمغم ىمٚم٥م رؾمقًمف وُم٘مر وطمٞمف وشمٜمزيٚمف، هذا ٓ يٙمقن أسمًدا. وأُم٤م سمدٟمف وم٢مٟمف قمرو٦م ًمَلؾم٘م٤مم وأٓم 

يم٤ًمئر اًمٌنم، وذًمؽ ٓ حيط ُمـ ىمدره، سمؾ يزيده أضمًرا وصمقاسًم٤م ذم اًمدار أظمرة. ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ذم 

ـ إُمراض وقم٤مرض ُمـ اًمٕمٚمؾ جيقز قمٚمٞمف يم٠مٟمقاع إُمراض مم٤م ٓ اًمًحر ُمرض ُم: اًمِمٗم٤ميمت٤مسمف 

يٜمٙمر وٓ ي٘مدح ذم ٟمٌقشمف. وأُم٤م ُم٤م ورد أٟمف يم٤من خيٞمؾ إًمٞمف أٟمف ومٕمؾ اًمٌمء وٓ يٗمٕمٚمف ومٚمٞمس ذم هذا ُم٤م 

ُيْدظمؾ قمٚمٞمف داظمٚم٦م ذم رء ُمـ شمٌٚمٞمٖمف أو ذيٕمتف أو ي٘مدح ذم صدىمف ًم٘مٞم٤مم اًمدًمٞمؾ واإلمج٤مع قمغم قمّمٛمتف 

هذا ومٞمام جيقز ـُمرّوه قمٚمٞمف ذم أُمر دٟمٞم٤مه اًمتل مل يٌٕم٨م سمًٌٌٝم٤م وٓ ومّْمؾ ُمـ أضمٚمٝم٤م وهق  ُمـ هذا، وإٟمام



   النبوية أدلة الرؤيا من القرآن الكريم والشنة

[77] 

  
  

 ايكّٛ بهباز تعرب غايبا ٚايػُظ ايكُس

َثـَا: اًمٙمٌػمذم  اهلل رمحف الطزان قال ـِ  قَمٌْدُ  ُزْرقَم٦مَ  َأسُمق َحدَّ مْحَ ـُ  اًمرَّ  سْم

َُمِْمِ٘مل   قَمْٛمٍرو ٤منُ  صمٜم٤م، اًمدِّ ـُ  مَح٤َّمدُ  صمٜم٤م، قَمٗمَّ ـْ ، ؾَمَٚمَٛم٦مَ  سْم ٌَْٞمدِ  قَم ـِ  اهللِ  قُم ـْ ، قُمَٛمرَ  سْم  قَم

ـِ ، َٟم٤مومِعٍ  ـِ  قَم ةٌ  َصِٗمٞم٦َّمَ  سمَِٕمْٞمٜمَْل  يَم٤منَ : ىَم٤مَل ، قُمَٛمرَ  اسْم  َصغمَّ  اًمٜمٌَِّل   هَل٤َم وَمَ٘م٤مَل ، ظُمْيَ

ةُ  َهِذهِ  َُم٤م»: َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  إيِنِّ : ًمَِزْوضِمل ىُمْٚم٧ُم : وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  شسمَِٕمْٞمٜمَْٞمِؽ؟ اخْلُْيَ

ـَ : َوىَم٤مَل ، وَمَٚمَٓمَٛمٜمِل طِمْجِري ذِم  َوىَمعَ  ىَمَٛمًرا اًمٜم٤َّمئِؿِ  َرىيَ  ومِٞماَم  َرَأْي٧ُم   َأشُمِريِدي

ـْ  إزَِمَّ  َأسْمَٖمُض  يَم٤منَ  َوَُم٤م: ىَم٤مًَم٧ْم  َيْثِرَب؟ َُمٚمَِؽ   َأيِب  ىَمَتَؾ ، اهللِ  َرؾُمقلِ  ُِم

٥َم  َأسَم٤مكِ  إِنَّ  َصِٗمٞم٦َّمُ  َي٤م»: وَمَ٘م٤مَل  إزَِمَّ  َيْٕمَتِذرُ  َزاَل  وَماَم ، َوَزْوضِمل ، اًْمَٕمَرَب  قَمغَم  َأًمَّ

ـْ  َذاكَ  َذَه٥َم  طَمتَّك شَووَمَٕمَؾ  َووَمَٕمَؾ   .(8) َٟمْٗمِز  ُِم

                                                                                                                  
ومٞمٝم٤م قمرو٦م ًمموم٤مت يم٤ًمئر اًمٌنم ومٖمػم سمٕمٞمد أن خيٞمؾ إًمٞمف ُمـ أُمقره٤م ُم٤م ٓ طم٘مٞم٘م٦م ًمف صمؿ يٜمجكم قمٜمف يمام 

٘مٚمف وأٟمف إٟمام إن اًمًحر إٟمام شمًٚمط قمغم فم٤مهره وضمقارطمف ٓ قمغم ىمٚمٌف واقمت٘م٤مده وقم: -إمم أن ىم٤مل  -يم٤من 

أصمر ذم سمٍمه وطمًٌف قمـ وطء ٟم٤ًمئف وـمٕم٤مُمف وأوٕمػ ضمًٛمف وأُمروف، ويٙمقن ُمٕمٜمك ىمقًمف خيٞمؾ إًمٞمف 

أٟمف ي٠ميت أهٚمف وٓ ي٠مشمٞمٝمـ أي ئمٝمر ًمف ُمـ ٟمِم٤مـمف وُمت٘مدم قم٤مدشمف اًم٘مدرة قمغم اًمٜم٤ًمء وم٢مذا دٟم٤م ُمٜمٝمـ أظمذشمف 

يم٤من هذا مل يٙمـ ومٞمام ذيمر ُمـ أظمذة اًمًحر ومٚمؿ ي٘مدر قمغم إشمٞم٤مهنـ يمام يٕمؽمي ُمـ ُأظمذ واقمؽمض. وإذا 

٤م. اٟمتٝمك. ًً ٤م وٓ جيد سمف اعمٚمحد اعمٕمؽمض ُأْٟم ًً ٌْ  إص٤مسم٦م اًمًحر ًمف وشم٠مصمػمه ومٞمف ُم٤م ُيدظمؾ ًَم

: (9/258) جمٛمع اًمزوائد( ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم 877) اًمٙمٌػمأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم ( صحقح) (8)

ِحٞمِح. وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين رمحف اهلل ذم  ، َوِرضَم٤مًُمُف ِرضَم٤مُل اًمّمَّ ايِن  ؼَمَ اًمًٚمًٚم٦م َرَواُه اًمٓمَّ

 .(2794( رىمؿ )6/695) اًمّمحٞمح٦م



   أدلة الرؤيا من القرآن الكريم والشنة النبوية

[78] 

  
  

 املٓاّ يف األزٚاح ايتكا٤

َثـَا: ُمًٜمدهذم  اهلل رمحف قال اإلمام أمحد ٤منُ  َحدَّ صَمٜم٤َم، قَمٗمَّ ـُ  مَح٤َّمدُ  طَمدَّ  سْم

َٟم٤م، ؾَمَٚمَٛم٦مَ  ـْ ، اخْلَْٓمِٛمل   ضَمْٕمَٗمرٍ  َأسُمق َأظْمؼَمَ ـِ  قُماَمَرةَ  قَم ـِ  ظُمَزْيَٛم٦مَ  سْم  َأنَّ ، صَم٤مسم٧ٍِم  سْم

 قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلِّ  ضَمٌَْٝم٦مِ  قَمغَم  َأؾْمُجدُ  يَم٠َمينِّ  اعمَْٜم٤َممِ  ذِم  َرَأْي٧ُم : ىَم٤مَل ، َأسَم٤مهُ 

ُت ، َوؾَمٚمَّؿَ   إِنَّ »: وَمَ٘م٤مَل ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقَل  سمَِذًمَِؽ  وَم٠َمظْمؼَمْ

وَح  وَح  ًَمَتْٚمَ٘مك اًمر  ، َهَٙمَذا َرْأؾَمفُ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اًمٜمٌَِّل   َوَأىْمٜمَعَ  شاًمر 

ٌَْٝمَتفُ  وَمَقَوعَ  ٌَْٝم٦مِ  قَمغَم  ضَم  .(8) َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلِّ  ضَم

هُ : رواية ويف  اضْمٚمِْس : َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّل   ًَمفُ  وَمَ٘م٤مَل  وَم٠َمظْمؼَمَ

  .(2)َرَأْي٧َم  يَماَم  َواْصٜمَعْ  َواؾْمُجدْ 

  جٌٗ أبٞ بٔ عهس١َ بإضالّ ٚفطست ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ يًٓيب زؤٜا

ِن : ُمًتدريمفذم  اهلل رمحف احلاكم قال ٜمَْٕم٤ميِن   اهللِ  قَمٌْدِ  َأسُمق َأْخَزَ  اًمّمَّ

٦مَ  ـُ  إؾِْمَح٤مُق  صمٜم٤م، سمَِٛمٙمَّ ـِ  إسِْمَراِهٞمؿَ  سْم ٤ٌَّمدٍ  سْم ٌْدُ  صمٜم٤م، قَم اِق  قَم زَّ ـِ ، َُمْٕمَٛمرٌ  َأَٟم٤م، اًمرَّ  قَم

                                                           
( 48855) ُمّمٜمٗمف( واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم 28864) ُمًٜمدهأظمرضمف أمحد ذم  (صحقح) (8)

( رىمؿ 84/65) اًمّمحٞمح٦م( وصححف إًم٤ٌمين رمحف اهلل ذم 7648) اًمٙمؼمىواًمٜم٤ًمئل ذم 

 َرَواُه َأمْحَُد سم٠َِمؾَم٤مٟمِٞمَد، َأطَمُدَه٤م َهَذا َوُهَق ُُمتَِّّمٌؾ.: (7/882) جمٛمع اًمزوائدىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم  .(4262)

رضم٤مًمف : (7/477) جمٛمع اًمزوائد( وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم 4787) اًمٙمٌػميمام قمٜمد اًمٓمؼماين ذم  (2)

 .صم٘م٤مت
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ْهِريِّ  ـْ ، اًمز  ـِ  سَمْٙمرِ  َأيِب  قَم ـِ  قَمٌْدِ  سْم مْحَ ـِ  اًمرَّ ـِ  احْل٤َمِرِث  سْم ـْ ، ِهَِم٤ممٍ  سْم  قَم٤مِئَِم٦مَ  قَم

 اعْمَٜم٤َممِ  ذِم  َرَأْي٧ُم »: ىَم٤مَل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقَل  َأنَّ ، قَمٜمَْٝم٤م اهللُ  َريِضَ 

٤ٌَمَيَٕمٜمِل َأشَم٤ميِن  ضَمْٝمؾٍ  َأسَم٤م يَم٠َمنَّ  ـُ  ظَم٤مًمِدُ  َأؾْمَٚمؿَ  وَمَٚمامَّ  ،شوَم  اهللِ ًمَِرؾُمقلِ  ىِمٞمَؾ  اًْمَقًمِٞمدِ  سْم

 إؾِْماَلمُ  يَم٤منَ  َهَذا، اهللِ  َرؾُمقَل  َي٤م ُرْؤَي٤مكَ  اهللُ  َصَدَق  ىَمدْ : َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ 

َـّ »: وَمَ٘م٤مَل ، ظَم٤مًمِدٍ  هُ  ًَمَٞمُٙمقَٟم ُـ  قِمْٙمِرَُم٦مُ  َأؾْمَٚمؿَ  طَمتَّك شهَمػْمُ  َويَم٤منَ ، ضَمْٝمؾٍ  َأيِب  سْم

طِ  قَمغَم  َصِحٞمٌح » ُرْؤَي٤مهُ  شَمّْمِديَؼ  َذًمَِؽ  ٞمَْخلْمِ  َذْ ْ ، اًمِمَّ ضَم٤مهُ  َومَل  .(8) شخُيَرِّ

 ٜعربٖا ٚمل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايٓيب زآٖا اييت ايسؤ٣

 : الرؤيا يف باألعداد يعمل

َثـَا: صحٞمحفذم  اهلل رمحف قال اإلمام البخاري ـُ  ؾَمِٕمٞمدُ  َحدَّ  سْم

صَمٜمِل، قُمَٗمػْمٍ  صَمٜمِل: ىَم٤مَل ، اًمٚمَّٞم٨ُْم  طَمدَّ ـِ ، قُمَ٘مْٞمٌؾ  طَمدَّ ـِ  قَم يِن ، ؿِمَٝم٤مٍب  اسْم  َأظْمؼَمَ

هُ ، ُهَرْيَرةَ  َأسَم٤م َأنَّ ، ؾَمِٕمٞمدٌ  : ىَم٤مَل ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقَل  َأنَّ  َأظْمؼَمَ

، اهللُ  ؿَم٤مءَ  َُم٤م ُِمٜمَْٝم٤م وَمٜمََزقْم٧ُم ، َدًْمقٌ  َوقَمَٚمْٞمَٝم٤م، ىَمٚمِٞم٥ٍم  قَمغَم  َرَأْيُتٜمِل، َٟم٤مِئؿٌ  َأَٟم٤م سَمْٞمٜم٤َم»

ـُ  َأظَمَذَه٤م صُمؿَّ  ، َوْٕمٌػ  َٟمْزقِمفِ  َوذِم ، َذُٟمقسَملْمِ  َأوْ  َذُٟمقسًم٤م ُِمٜمَْٝم٤م وَمٜمََزعَ ، ىُمَح٤موَم٦مَ  َأيِب  اسْم

                                                           
قمغم ذط اًمٌخ٤مري : ُمٚمخّمف( وىم٤مل اًمذهٌل ذم 5060) ُمًتدريمفأظمرضمف احل٤ميمؿ ذم  (8)

قمـ ُمٕمٛمر قمـ اًمزهري قمـ أيب سمٙمر سمـ : (55) اجلٝم٤مدوأظمرضمف اسمـ اعم٤ٌمرك ذم . وُمًٚمؿ

واعمرؾمؾ أصح ٕن اًمدسمري روى قمـ قمٌد اًمرزاق : احل٤مرث سمف ُمرؾماًل، ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م طمٗمٔمف اهلل

 .سمٕمد اًمتٖمػم
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ـُ  قُمَٛمرُ  وَم٠َمظَمَذَه٤م، هَمْرسًم٤م اؾْمَتَح٤مًَم٧ْم  صُمؿَّ ، ًَمفُ  َيْٖمِٗمرُ  اهللُوَ   َأرَ  وَمَٚمؿْ ، اخلَٓم٤َّمِب  سْم

٤م ٌَْ٘مِري  ـَ  قَم ـِ  قُمَٛمرَ  َٟمْزعَ  َيٜمِْزعُ  اًمٜم٤َّمسِ  ُِم َب  طَمتَّك، اخلَٓم٤َّمِب  سْم  اًمٜم٤َّمُس  رَضَ

ـٍ    .(8)شسمَِٕمَٓم

ـُ  ىَم٤مَل  ٌَػْمٍ  اسْم ٌَْ٘مِري  ): ضُم َرايِبِّ  قِمَت٤مُق : اًمَٕم َرايِب  : حَيَْٞمك َوىَم٤مَل  (،اًمزَّ : اًمزَّ

ٜم٤َمومُِس    .(2) َرىِمٞمٌؼ  ََخٌْؾ  هَل٤َم اًمٓمَّ

ـُ ): َوْه٥ٌم  وىَم٤مَل  كُ : اًمَٕمَٓم  اإِلسمُِؾ  َرِوَي٧ِم  طَمتَّك: َيُ٘مقُل ، اإِلسمِؾِ  َُمؼْمَ

 َأؾْمِ٘مل طَمْقضٍ  قَمغَم  َأينِّ  َرَأْي٧ُم ، َٟم٤مِئؿٌ  َأَٟم٤م سَمْٞمٜم٤َم»: رواية ويف .(4)(وَم٠َمَٟم٤مظَم٧ْم 

ًْمقَ  وَم٠َمظَمذَ  سَمْٙمرٍ  َأسُمق وَم٠َمشَم٤ميِن ، اًمٜم٤َّمَس  ـْ  اًمدَّ حَيٜمِل َيِدي ُِم  َوذِم  َذُٟمقسَملْمِ  وَمٜمََزعَ ، ًمػُِمِ

ـُ  وَم٠َمشَمك، ًَمفُ  َيْٖمِٗمرُ  اهللُوَ ، َوْٕمٌػ  َٟمْزقِمفِ   َيٜمِْزعُ  َيَزْل  وَمَٚمؿْ ، ُِمٜمْفُ  وَم٠َمظَمذَ  اخلَٓم٤َّمِب  اسْم

رُ  َواحلَْقُض ، اًمٜم٤َّمُس  شَمَقممَّ  طَمتَّك  .(4) شَيتََٗمجَّ

 أَت٘ خصا٥ٔ َٔ ٜبًؼ ملا ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايٓيب زؤٜا

َثـَا: صحٞمحفذم  اهلل رمحف قال اإلمام البخاري ـُ  َأمْحَدُ  َحدَّ  اعمِْ٘مَدامِ  سْم

صَمٜم٤َم، اًمِٕمْجكِم   دُ  طَمدَّ ـُ  حُمَٛمَّ ٌْدِ  سْم ـِ  قَم مْحَ َٗم٤مِوي   اًمرَّ صَمٜم٤َم، اًمٓم  ـْ ، َأي قُب  طَمدَّ دٍ  قَم ، حُمَٛمَّ

                                                           
 .(2492( وُمًٚمؿ )4682ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (8)

 ( 4682اًمٌخ٤مري ) (2)

 ( 4676اًمٌخ٤مري ) (4)

 ( 7022اًمٌخ٤مري ) (4) 
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ـْ  ِل   ىَم٤مَل : ىَم٤مَل ، ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم  َُمَٗم٤مشمِٞمَح  ُأقْمٓمِٞم٧ُم »: َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اًمٜمٌَّ

ُت ، اًمَٙمٚمِؿِ  ٤ٌَمِرطَم٦مَ  َٟم٤مِئؿٌ  َأَٟم٤م َوسَمْٞمٜماََم ، قْم٥ِم سم٤ِمًمر   َوُٟمٍِمْ  سمَِٛمَٗم٤مشمِٞمِح  ُأشمِٞم٧ُم  إِذْ  اًم

ـِ   َرؾُمقُل  وَمَذَه٥َم : ُهَرْيَرةَ  َأسُمق ىَم٤مَل  شَيِدي ذِم  ُوِوَٕم٧ْم  طَمتَّك إَْرضِ  ظَمَزاِئ

  .(8) شَمٜمَْتِ٘مُٚمقهَن٤َم َوَأْٟمتُؿْ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ

 : ايهبري تٛقري ٚجٛب إىل إغاز٠ فٝٗا زؤٜا

َثـَا: صحٞمحفذم  اهلل رمحف قال اإلمام مسؾم ـُ  َٟمٍْمُ  َوَحدَّ  قَمكِم   سْم

يِن ، اجْلَْٝمَْمِٛمل   صَمٜم٤َم، َأيِب  َأظْمؼَمَ ـُ  َصْخرُ  طَمدَّ ـْ ، ضُمَقْيِرَي٦مَ  سْم  اهللِ قَمٌْدَ  َأنَّ ، َٟم٤مومِعٍ  قَم

ـَ  صَمفُ ، قُمَٛمرَ  سْم  اعمَْٜم٤َممِ  ذِم  َأَرايِن »: ىَم٤مَل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقَل  َأنَّ  طَمدَّ

كُ  قَّ ًَ َقاكٍ  َأشَم ًِ ٤م، َرضُماَلنِ  وَمَجَذسَمٜمِل، سمِ ـَ  َأيْمؼَمُ  َأطَمُدمُهَ ظَمرِ  ُِم ْٔ  وَمٜم٤َمَوًْم٧ُم ، ا

َقاكَ  ًِّ َْصَٖمرَ  اًم ْٕ ْ : زِم  وَمِ٘مٞمَؾ ، ُِمٜمُْٝماَم  ا يَْمؼَمِ  إمَِم  وَمَدوَمْٕمُتفُ ، يَمؼمِّ ْٕ  .(2)شا

 ايساغدٜٔ اخلًفا٤ فضٌ فٝٗا زؤٜا

َثـَا: اًمًٜم٦مذم  اهلل رمحف عاصم أيب ابن قال ـُ  سَمْٙمرِ  َأسُمق َحدَّ ٦ٌَمَ  َأيِب  سْم  ؿَمْٞم

ـُ  قُمَٛمرُ  احْلََٗمِري   َداُودَ  َأسُمق صمٜم٤م ـْ  ؾَمْٕمدٍ  سْم ـِ  اهلل قمٌٞمد قمـ قمثامن سمـ سَمْدرِ  قَم  َأيِب  سْم

ـْ  َُمْرَوانَ  ـِ  قَم٤مئَِِم٦مَ  َأيِب  قَم ـِ  قَم  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  إًَِمٞمْٜم٤َم ظَمَرَج : ىَم٤مَل  قُمَٛمرَ  اسْم

                                                           
 .(524( وُمًٚمؿ )2977رواه اًمٌخ٤مري ). واحلدي٨م شمًتخرضمقهن٤م: أي (8)

 .(2278( وُمًٚمؿ )246ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (2)
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ـَ  اعْمََ٘م٤مًمِٞمدَ  ُأقْمٓمِٞم٧ُم  يَم٠َمينِّ  آٟمًِٗم٤م َرَأْي٧ُم »: وَمَ٘م٤مَل  َيْقمٍ  َذاَت  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ   ،َواعْمََقاِزي

٤م ٦مٍ  ذِم  وَمُقِوْٕم٧ُم  اعْمََٗم٤مشمِٞمُح  وَمِٝمَل : اعْمََ٘م٤مًمِٞمدُ  وَم٠َمُمَّ  يمٗم٦م ذم أُمتل َوُوِوَٕم٧ْم  يَمٗمَّ

 صُمؿَّ  هِبِؿْ  وَمَرضَمَح  سمُِٕمَٛمرَ  ضِملءَ  صُمؿَّ  هِبِؿْ  ومرضمح سمٙمر سم٠ميب ضملء صمؿ هلؿ ومرضمح٧م

ـَ  َرضُمٌؾ  ًَمفُ  وَمَ٘م٤مَل . شُرومَِٕم٧ْم  صُمؿَّ  وَمَرضَمَح  سمُِٕمْثاَمنَ  ضِملءَ  ؟ وَم٠َمْي ـُ  َأْٟمتُؿْ »: ىَم٤مَل . َٟمْح

  .(8)شأٟمٗمًٙمؿ ضمٕمٚمتؿ طَمْٞم٨ُم 

 ٚحل ٚحٞ األْبٝا٤ زؤٜا

ٌَٞمْدَ  ىَم٤مَل  ـَ  قُم   ُرْؤَي٤م»: قُمَٛمػْمٍ  سْم
ِ
 اعَمٜم٤َممِ  ذِم  َأَرى إيِنِّ ﴿ ىَمَرأَ  صُمؿَّ ، َوطْمٌل  إَْٟمٌَِٞم٤مء

 .(2) ش[202: ]الصافات﴾َأْذسَمُحَؽ  َأينِّ 

 عٓ٘ اهلل زضٞ بالٍ فضا٥ٌ يبعض ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايٓيب زؤٜا

َثـَا: صحٞمحف ذم اهلل رمحف قال اإلمام البخاري ـُ  إؾِْمَح٤مُق  َحدَّ ، َٟمٍْمٍ  سْم

صَمٜم٤َم ْـ ، ُأؾَم٤مَُم٦مَ  َأسُمق طَمدَّ ـْ ، طَمٞم٤َّمنَ  َأيِب  قَم ـْ ، ُزْرقَم٦مَ  َأيِب  قَم  اهللُ  َريِضَ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم

 َي٤م »: اًمَٗمْجرِ  َصاَلةِ  قِمٜمْدَ  ًمٌِاِلَلٍ  ىَم٤مَل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلَّ  َأنَّ : قَمٜمْفُ 

صْمٜمِل سماَِلُل   َٟمْٕمَٚمٞمَْؽ  َدفَّ  ؾَمِٛمْٕم٧ُم  وَم٢ميِنِّ ، اإِلؾْماَلمِ  ذِم  قَمِٛمْٚمَتفُ  قَمَٛمؾٍ  سم٠َِمْرضَمك طَمدِّ

                                                           
( وىم٤مل 8848) اًمًٜم٦م( واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم 5469) ُمًٜمدهأظمرضمف أمحد ذم ( صحقح) (8)

 .. ورضم٤مًمف صم٘م٤مت..رواه أمحد واًمٓمؼماين: اهلٞمثٛمل

 .(8848( رىمؿ )2/549) فمالل اجلٜم٦م ذم ختري٩م اًمًٜم٦موصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين رمحف اهلل ذم 

 .(848) صحٞمحفأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم  (2)
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ْ  َأينِّ : قِمٜمِْدي َأْرضَمك قَمَٛماًل  قَمِٛمْٚم٧ُم  َُم٤م: ىَم٤مَل  شاجلَٜم٦َّمِ  ذِم  َيَديَّ  سَملْمَ  رْ  مَل  َأشَمَٓمٝمَّ

َّٓ ، هَن٤َمرٍ  َأوْ  ًَمْٞمؾٍ  ؾَم٤مقَم٦مِ  ذِم ، ـَمُٝمقًرا ْٞم٧ُم  إِ  َأنْ  زِم  يُمت٥َِم  َُم٤م اًمٓم ُٝمقرِ  سمَِذًمَِؽ  َصٚمَّ

 َ ٌْدِ  َأسُمق ىَم٤مَل  ُأَصكمِّ ِريَؽ  َيْٕمٜمِل َٟمْٕمَٚمْٞمَؽ  َدفَّ »: اهللِ قَم  .(8)شحَتْ

 عٓ٘ اهلل زضٞ ايطٝاز فسعجل بػس٣ فٝٗا زؤٜا

َثـَا: ُمًتدريمفذم  اهلل رمحف احلاكم قال دُ  َحدَّ ـُ  حُمَٛمَّ ـِ  َص٤مًمِِح  سْم  سْم

لْمُ  صمٜم٤م، َه٤مٟمِئٍ  ًَ ـُ  احْلُ ـُ  ؾُمَٚمْٞماَمنُ  صمٜم٤م، اًْمَٗمْْمؾِ  سْم ـُ  مَح٤َّمدُ  صمٜم٤م، طَمْرٍب  سْم ، ؾَمَٚمَٛم٦مَ  سْم

ـْ  ـِ  اهللِ  قَمٌْدِ  قَم ـْ ، اعْمُْخَت٤مرِ  سْم دِ  قَم ـِ  حُمَٛمَّ ـَ  سْم ـْ ، ؾِمػِمي  اهللُ  َريِضَ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم

ْٞمَٚم٦مَ  ضَمْٕمَٗمرٌ  يِب  َُمرَّ »: َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  قَمٜمْفُ   َُمََلٍ  ذِم  اًمٚمَّ

ـَ  ٥ُم  َوُهقَ ، اعْمَاَلِئَٙم٦مِ  ُِم مِ  اجْلَٜم٤َمطَملْمِ  خُمَْمَّ  طَمِدي٨ٌم  َهَذا شاًْمُٗم١َمادِ  َأسْمَٞمُض  سم٤ِمًمدَّ

طِ  قَمغَم  َصِحٞمٌح  ٚمِؿٍ  َذْ ًْ ْ ، ُُم ضَم٤مهُ  َومَل  .(2)خُيَرِّ

َثـِي: اعمًتدركذم  اهلل رمحف احلاكم وقال دُ  سَمْٙمرٍ  َأسُمق َحدَّ ـُ  حُمَٛمَّ  سْم

ـِ  َأمْحَدَ  دُ  صمٜم٤م ،سَم٤مًَمَقْيفِ  سْم ـُ  حُمَٛمَّ ـُ  قَمكِم   صمٜم٤م ،هَم٤مًم٥ٍِم  سْم ٌْدِ  سْم ـِ  اهللِ قَم  ،اعْمَِديٜمِل   ضَمْٕمَٗمرٍ  سْم

صَمٜمِل ـُ  اًْمَٕماَلءُ  صمٜم٤م ،َأيِب  طَمدَّ ـِ  قَمٌْدِ  سْم مْحَ ـْ  ،اًمرَّ ـْ  ،َأسمِٞمفِ  قَم  اهللُ  َريِضَ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم

                                                           
: (4/44) اًمٗمتحىم٤مل احل٤مومظ ذم  .(2458( وُمًٚمؿ )8849ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (8)

َنَّ قَم٤مَدشمِِف َصغمَّ اهللُ قمَ  ِٕ ُف يَم٤مَن َوىَمْقًُمُف قِمٜمَْد َصاَلِة اًْمَٗمْجِر ومِٞمِف إؿَِم٤مَرٌة إمَِم َأنَّ َذًمَِؽ َوىَمَع ذِم اعمََْٜم٤مِم  َؿ َأٟمَّ َٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

 اهـ .ؾَمَٞم٠ْميِت ذِم يمَِت٤مِب اًمتَّْٕمٌػِِم سَمْٕمَد َصاَلِة اًْمَٗمْجرِ َيُ٘مص  َُم٤م َرآُه َوَيْٕمؼُمُ َُم٤م َرآُه َأْصَح٤مسُمُف يَماَم 

 .قمغم ذط ُمًٚمؿ: شمٚمخٞمّمفوىم٤مل اًمذهٌل ذم  (4944) ُمًتدريمفأظمرضمف احل٤ميمؿ ذم  (صحقح) (2)
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ـَ  ضَمْٕمَٗمرَ  َرَأْي٧ُم »: َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ،قَمٜمْفُ   َأيِب  سْم

 .(8)شسمَِجٜم٤َمطَملْمِ  اعماََْلِئَٙم٦مِ  َُمعَ  َيٓمػِمُ  َُمَٚمًٙم٤م ـَم٤مًم٥ٍِم 

 ايطسٜل عٔ األذ٣ إشاي١ فضٌ فٝٗا زؤٜا

َثـَا: صحٞمحفذم  اهلل رمحف قال اإلمام مسؾم ـُ  سَمْٙمرِ  َأسُمق هُ َحدَّ  َأيِب  سْم

٦ٌَمَ  صَمٜم٤َم، ؿَمْٞم صَمٜم٤َم، اهللِ  قُمٌَْٞمدُ  طَمدَّ ٤ٌَمنُ  طَمدَّ ـِ ، ؿَمْٞم قَْمَٛمشِ  قَم ْٕ ـْ ، ا ـْ ، َص٤مًمٍِح  َأيِب  قَم  قَم

ـِ ، ُهَرْيَرةَ  َأيِب  ِلِّ  قَم  َرضُماًل  َرَأْي٧ُم  ًَمَ٘مدْ »: ىَم٤مَل ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَّ

ـْ  ىَمَٓمَٕمَٝم٤م ؿَمَجَرةٍ  ذِم ، اجْلَٜم٦َّمِ  ذِم  َيَتَ٘مٚم٥َُّم   شُم١ْمِذي يَم٤مَٟم٧ْم ، اًمٓمَِّريِؼ  فَمْٝمرِ  ُِم

  .(2)اًمٜم٤َّمَس 

 ايدٜٔ عازض َٔ عكٛبات يبعض تبٝني فٝٗا زؤٜا

َثـِي: صحٞمحفذم  اهلل رمحف قال اإلمام مسؾم ـُ  ُزَهػْمُ  َحدَّ ، طَمْرٍب  سْم

صَمٜم٤َم ـْ ، ضَمِريرٌ  طَمدَّ ـْ ، ؾُمَٝمْٞمؾٍ  قَم ـْ ، َأسمِٞمفِ  قَم : ىَم٤مَل ، ريض اهلل قمٜمف ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم

ـَ  قَمْٛمَرو َرَأْي٧ُم »: َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل  ىَم٤مَل  ـِ  حُلَلِّ  سْم ـِ  ىَمْٛمَٕم٦مَ  سْم  سْم

  يَمْٕم٥ٍم  سَمٜمِل َأسَم٤م ظِمٜمِْدَف 
ِ
ء َٓ ٌَفُ  جَيُر  ، َه١ُم   .(4) شاًمٜم٤َّمرِ  ذِم  ىُمّْم

                                                           
( وصححف اًمٕمالُم٦م 4999) ُمًتدريمفواحل٤ميمؿ ذم  ؾمٜمٜمفأظمرضمف اًمؽمُمذي ذم  (صحقح) (8)

 .( سمِمقاهده8226( رىمؿ )4/400) اًمّمحٞمح٦مإًم٤ٌمين ذم 

 .(8984) صحٞمحفأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم  (2)

 .(2856( وُمًٚمؿ )4624ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (4)
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 ايعص٣ عبد بٔ أضد بٔ ْٛفٌ بٔ يٛزق١ بػس٣ فٝٗا زؤٜا

ِن : ُمًتدريمفذم  اهلل رمحف احلاكم قال ٌْدُ  َأْخَزَ ـُ  اهللِ  قَم دِ  سْم ـِ  حُمَٛمَّ  سْم

ـِ  قَمكِمِّ  َُم٤ممُ  صمٜم٤م، اًْمَٕمْدُل  ِزَي٤مدٍ  سْم دُ  سَمْٙمرٍ  َأسُمق اإْلِ ـُ  حُمَٛمَّ  ؾَمِٕمٞمدٍ  َأسُمق صمٜم٤م، إؾِْمَح٤مَق  سْم

ؿََم٩م   ْٕ ـْ ، ُُمَٕم٤مِوَي٦مَ  َأسُمق صمٜم٤م، ا ـِ  ِهَِم٤ممِ  قَم ـْ ، قُمْرَوةَ  سْم ـْ ، َأسمِٞمفِ  قَم  َريِضَ  قَم٤مِئَِم٦مَ  قَم

ٌ قا َٓ »: ىَم٤مَل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلَّ  َأنَّ ، قَمٜمَْٝم٤م اهللُ ًُ  َرَأْي٧ُم  وَم٢ميِنِّ  َوَرىَم٦مَ  شَم

 .شضَمٜمََّتلْمِ  َأوْ  ضَمٜم٦َّمً  ًَمفُ 

طِ  قَمغَم  َصِحٞمٌح  طَمِدي٨ٌم  َهَذا ْ  ٞمَْخلْمِ اًمِمَّ  َذْ ضَم٤مهُ  َومَل  .(8) خُيَرِّ

 عٓٗا اهلل زضٞ عا٥ػ١ املؤَٓني أّ فضا٥ٌ بعض ذنس فٝٗا زؤٜا

َثـَا : اًمٙمٌػمذم  اهلل رمحف الطزان قال ـُ  سَمْٙمرُ  َحدَّ ُْمَٞم٤مـمِل   ؾَمْٝمؾٍ  سْم ، اًمدِّ

ٌْدُ  صمٜم٤م: ىَم٤مَل  ـُ  اهللِ قَم دُ  ُُمَٕم٤مِوَي٦مَ  َأسُمق صمٜم٤م: ىَم٤مَل ، ُيقؾُمَػ  سْم ـُ  حُمَٛمَّ ـْ ، ظَم٤مِزمٍ  سْم  َأيِب  قَم

ـِ  اًمٜم ْٕماَمنِ  طَمٜمِٞمَٗم٦مَ  ـْ ، صَم٤مسم٧ٍِم  سْم ـْ ، مَح٤َّمدٍ  قَم ـِ ، إسِْمَراِهٞمؿَ  قَم ؾَْمَقدِ  قَم ْٕ ـْ ، ا  قَم

نُ  إِٟمَّفُ »: َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  زِم  ىَم٤مَل : ىَم٤مًَم٧ْم ، قَم٤مِئَِم٦مَ   قَمكَمَّ  ًَمُٞمَٝمقِّ

  .(2)شاجْلَٜم٦َّمِ  ذِم  َزْوضَمتِل يُتِؽ ُأرِ  نأ اعْمَْقَت 

                                                           
 اًمّمحٞمح٦م( وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين رمحف اهلل ذم 4288) ُمًتدريمفأظمرضمف احل٤ميمؿ ذم  (8)

 .(405( رىمؿ )8/404)

 اًمّمحٞمح٦م( وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين رمحف اهلل ذم 98) اًمٙمٌػمأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم  (2)

 .(2867( رىمؿ )6/466)
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 املطٝح زؤٜا

َثـَا: صحٞمحفذم  اهلل رمحف البخاريقال اإلمام  ٌْدُ  َحدَّ ـُ  اهللِ قَم  سْم

َٚمَٛم٦مَ  ًْ ـْ ، َُم ـْ ، َُم٤مًمٍِؽ  قَم ـْ ، َٟم٤مومِعٍ  قَم ـِ  اهللِ  قَمٌْدِ  قَم  َأنَّ : قَمٜمُْٝماَم  اهللُ  َريِضَ  قُمَٛمرَ  سْم

ْٞمَٚم٦مَ  ُأَرايِن »: ىَم٤مَل ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقَل  ٦ٌَمِ  قِمٜمْدَ  اًمٚمَّ  وَمَرَأْي٧ُم ، اًمَٙمْٕم

ـِ ، آَدمَ  َرضُماًل  ًَ   َأْٟم٧َم  َُم٤م يَم٠َمطْم
ٍ
ـْ  َراء ضَم٤ملِ  ُأْدمِ  ُِم ـِ  عم٦َِّمٌ  ًَمفُ ، اًمرِّ ًَ  َأْٟم٧َم  َُم٤م يَم٠َمطْم

 
ٍ
ـَ  َراء َٚمَٝم٤م ىَمدْ ، اًمٚمَِّٛمؿِ  ُِم  قَمَقاشمِِؼ  قَمغَم  َأوْ  َرضُمَٚملْمِ  قَمغَم  ُُمتَّٙمًِئ٤م، َُم٤مءً  شَمْ٘مُٓمرُ ، َرضمَّ

ٌَٞم٧ِْم  َيُٓمقُف ، َرضُمَٚملْمِ  ٠َمًْم٧ُم ، سم٤ِمًْم ًَ ـْ : وَم ٞمُح : وَمِ٘مٞمَؾ  َهَذا؟ َُم ًِ ـُ  اعمَ  صُمؿَّ ، َُمْرَيؿَ  اسْم

٤َم، اًمُٞمْٛمٜمَك اًمَٕملْمِ  َأقْمَقرِ ، ىَمَٓمطٍ  ضَمْٕمدٍ  سمَِرضُمؾٍ  َأَٟم٤م إَِذا ٦ٌَمٌ  يَم٠َمهنَّ ٠َمًْم٧ُم ، ـَم٤مومَِٞم٦مٌ  قِمٜمَ ًَ : وَم

ـْ  ٞمُح : وَمِ٘مٞمَؾ  َهَذا؟ َُم ًِ ٤مُل  اعمَ ضمَّ  .(8)شاًمدَّ

َثـَا : إؾمت٤مر يمِمػذم  يمام اهلل رمحف البزار قال ـُ  قَمكِم   َحدَّ  ،اعْمُٜمِْذرِ  سْم

َثـَا: ىَم٤مَل  دُ  َحدَّ ـُ  حُمَٛمَّ ـْ  ،وُمَْمْٞمؾٍ  سْم ـِ  قَم٤مِصؿِ  قَم ـْ  ،يُمَٚمْٞم٥ٍم  سْم ـْ  ،َأسمِٞمفِ  قَم  ظَم٤مًمِفِ  قَم

 ُأِري٧ُم : َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  صغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ،قَمٜمْفُ  اهللُ  َريِضَ  اًْمَٗمَٚمَت٤منٍ 

ٞمُتَٝم٤م صُمؿَّ  اًْمَ٘مْدرِ  ًَمْٞمَٚم٦مَ  ًِ ٞمَح  َوُأِري٧ُم  ،ُأْٟم ًِ الًَم٦مِ  َُم  َيَتالطَمَٞم٤منِ  َرضُمَٚملْمِ  وَمَرَأْي٧ُم  ،اًمْمَّ

ٞمُتَٝم٤م سَمْٞمٜمَُٝماَم  وَمَحَجْزُت  ًِ ٌُقَه٤م وَم٠ُمْٟم ٤م ،ِوشْمًرا إََواظِمرِ  اًْمَٕمنْمِ  ذِم  وَم٤مـْمُٚم ٞمُح  وَم٠َمُمَّ ًِ  َُم

                                                           
 .(869( وُمًٚمؿ )6999ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، رواه اًمٌخ٤مري ) (8)
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الًَم٦مِ  ٌَْٝم٦مِ  َأضْمغَم  وَمَرضُمٌؾ  اًمْمَّ قُح  ،اجْلَ ًُ ى اًْمَٕملْمِ  مَمْ فُ  اًمٜمَّْحرِ  قَمِريُض  ،اًْمٞمُْنَ  يَم٠َمٟمَّ

ٌْدُ  ى قَم ـُ  اًْمُٕمزَّ ـٍ  سْم   .(8) ىَمَٓم

 جِٗٓ يف س٥ايهبا أٌٖ عكٛبات يبعض ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايٓيب زؤٜا

َثـَا: ُمًتدريمفذم  اهلل رمحف احلاكم قال ٤ٌَّمسِ  َأسُمق َحدَّ دُ  اًْمَٕم ـُ  حُمَٛمَّ  سْم

سمِٞمعُ  صمٜم٤م، َيْٕمُ٘مقَب  ـُ  اًمرَّ ـُ  سمنِْمُ  صمٜم٤م، ؾُمَٚمْٞماَمنَ  سْم ٌْدُ  صمٜم٤م، اًمتِّٜمِّٞمِز   سَمْٙمرٍ  سْم ـِ  قَم مْحَ  اًمرَّ

ـُ  ـِ  َيِزيدَ  سْم ـْ ، ضَم٤مسمِرٍ  سْم ـِ  ؾُمَٚمْٞمؿِ  قَم صَمٜمِل، اًْمَٙماَلقِملِّ  قَم٤مُِمرٍ  سْم  ُأَُم٤مَُم٦مَ  َأسُمق طَمدَّ

٤ٌَمِهكِم    َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم : ىَم٤مَل ، قَمٜمْفُ  اهللُ َريِضَ  اًْم

ٌِْٕمل وَم٠َمظَمَذا، َرضُماَلنِ  َأشَم٤ميِن  إِذْ ، َٟم٤مِئؿٌ  َأَٟم٤م سَمْٞمٜم٤َم»: َيُ٘مقُل   ضَمٌاًَل  يِب  وَم٠َمشَمٞم٤َم، سمَِْم

َٓ ، َوقْمًرا َٓ . ُأـمِٞمُؼ  َٓ  إيِنِّ : وَمُ٘مْٚم٧ُم . اْصَٕمدْ : زِم  وَمَ٘م٤م ُٚمفُ  إِٟم٤َّم: وَمَ٘م٤م ٝمِّ ًَ ، ًَمَؽ  ؾَمٜمُ

  ذِم  يُمٜم٧ُْم  طَمتَّك وَمَّمِٕمْدُت 
ِ
ٌَؾِ  ؾَمَقاء  َُم٤م: ىُمْٚم٧ُم ، ؿَمِديَدةٍ  سم٠َِمْصَقاٍت  َأَٟم٤م إَِذا، اجْلَ

َْصَقاُت؟ َهِذهِ  ْٕ  سمَِ٘مْقمٍ  وَم٢مَِذا، يِب  اْٟمَٓمَٚمَؼ  صُمؿَّ ، اًمٜم٤َّمرِ  َأْهؾِ  قُمَقاءُ  ُهقَ  َهَذا: ىَم٤مًُمقا ا

َ٘م٦مً ، سمَِٕمَراىِمٞمٌِِٝمؿْ  ُُمَٕمٚمَِّ٘ملمَ  ٞمُؾ ، َأؿْمَداىُمُٝمؿْ  ُُمَِم٘مَّ ًِ  َُم٤م: وَمُ٘مْٚم٧ُم ، َدًُم٤م َأؿْمَداىُمُٝمؿْ  شَم

؟
ِ
ء َٓ  : ىَم٤مَل  َه١ُم

ِ
ء َٓ ـَ  َه١ُم ِذي ، يِب  َ٘م٤مٚمَ اْٟمٓمَ  صُمؿَّ ، َصْقُِمِٝمؿْ  حَتِٚم٦َّمِ  ىَمٌَْؾ  ُيْٗمٓمُِرونَ  اًمَّ

  َأؿَمدِّ  سمَِ٘مْقمٍ  وَم٢مَِذا
ٍ
ء ـْ : وَمُ٘مْٚم٧ُم ، َُمٜمَْٔمًرا َوَأؾْمَقِئفِ ، ِرحًي٤م َوَأْٟمَتٜمِفِ ، اْٟمتَِٗم٤مظًم٤م َرْ  َُم

؟
ِ
ء َٓ  : ىَم٤مَل  َه١ُم

ِ
ء َٓ اُٟمقنَ  َه١ُم َوايِن  اًمزَّ   َأَٟم٤م وَم٢مَِذا، يِب  اْٟمَٓمَٚمَؼ  صُمؿَّ ، َواًمزَّ

ٍ
٤مء ًَ
ِ  شَمٜمَْٝمُش  سمِٜم

                                                           
اًمّمحٞمح ( وصححف اًمٕمالُم٦م اًمقادقمل رمحف ذم 4698) يمِمػ إؾمت٤مرأظمرضمف اًمٌزار يمام ذم  (8)

 .(8068( رىمؿ )2/9) اعمًٜمد
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َـّ  ؟ سَم٤مُل  َُم٤م: وَمُ٘مْٚم٧ُم ، احْلَٞم٤َّمُت  صُمدهيَّ
ِ
ء َٓ  : ٤مَل وَم٘مَ  َه١ُم

ِ
ء َٓ ـَ  اًمٚمََّقايِت  َه١ُم  َيْٛمٜمَْٕم

َـّ  َدُه َٓ َـّ  َأْو ٤ٌَمهَنُ ٌُقنَ  سمِِٖمْٚماَمنٍ  وَم٢مَِذا يِب  اْٟمَٓمَٚمَؼ  صُمؿَّ ، َأًْم ـِ  سَملْمَ  َيْٚمَٕم ـْ : وَمُ٘مْٚم٧ُم ، هَنَْرْي  َُم

؟
ِ
ء َٓ  : ىَم٤مَل  َه١ُم

ِ
ء َٓ َف  صُمؿَّ ، اعم١ُْْمُِمٜملِمَ  َذَراِري   َه١ُم ٌف  زِم  َذَ  سمَِثاَلصَم٦مِ  َأَٟم٤م وَم٢مَِذا َذَ

سُمقنَ  َٟمَٗمرٍ  ـْ  َينْمَ ـْ : ىُمْٚم٧ُم ، هَلُؿْ  ََخْرٍ  ُِم ؟ َُم
ِ
ء َٓ  : ىَم٤مَل  َه١ُم

ِ
ء َٓ ـُ  ضَمْٕمَٗمرُ  َه١ُم  َأيِب  سْم

ـُ  َوَزْيدُ ، ـَم٤مًم٥ٍِم  ٌْدُ ، طَم٤مِرصَم٦مَ  سْم ـُ  اهللِ  َوقَم َف  صُمؿَّ ، َرَواطَم٦مَ  سْم ٌف  زِم  َذَ ، آظَمرُ  َذَ

ـْ : ىُمْٚم٧ُم ، َٟمَٗمرٍ  سمَِثاَلصَم٦مِ  َأَٟم٤م وَم٢مَِذا ؟ َُم
ِ
ء َٓ ك، َوُُمقؾَمك، إسِْمَراِهٞمؿُ : ىَم٤مَل  َه١ُم ًَ  َوقِمٞم

اَلمُ  قَمَٚمْٞمِٝمؿُ  ًَّ طِ  قَمغَم  َصِحٞمٌح  طَمِدي٨ٌم  َهَذا» َيٜمْتَٔمُِروَٟمَؽ  اًم ٚمِؿٍ  َذْ ًْ ْ ، ُُم  َومَل

ضَم٤مهُ  ٌَُخ٤مِري   اطْمَت٩مَّ  َوىَمدِ ، خُيَرِّ ـِ  ؾُمَٚمْٞمؿِ  هَمػْمَ  ُرَواشمِفِ  سمَِجِٛمٞمعِ  اًْم  َوىَمدِ ، قَم٤مُِمرٍ  سْم

ٚمِؿٌ  سمِفِ  اطْمَت٩مَّ  ًْ   .(8) شُُم

 يًج١ٓ ٚايٓاز  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايٓيب زؤٜا

َثـِي: صحٞمحفذم  اهلل رمحف قال اإلمام البخاري ُؾ  َحدَّ ـُ  ُُم١َمُمَّ  سْم

صَمٜم٤َم، ِهَِم٤ممٍ  َأسُمق ِهَِم٤ممٍ  ـُ  إؾِْماَمقِمٞمُؾ  طَمدَّ صَمٜم٤َم، إسِْمَراِهٞمؿَ  سْم صَمٜم٤َم، قَمْقٌف  طَمدَّ  َأسُمق طَمدَّ

 
ٍ
صَمٜم٤َم، َرضَم٤مء ـُ  ؾَمُٛمَرةُ  طَمدَّ  َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  يَم٤منَ : ىَم٤مَل ، قَمٜمْفُ  اهللُ َريِضَ  ضُمٜمُْدٍب  سْم

َْصَح٤مسمِفِ  َيُ٘مقَل  َأنْ  ُيْٙمثِرُ  مِم٤َّم َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ ـْ  ُِمٜمُْٙمؿْ  َأطَمدٌ  َرَأى َهْؾ »: ِٕ  ُِم

ـْ  قَمَٚمْٞمفِ  وَمَٞمُ٘مص  : ىَم٤مَل  شُرْؤَي٤م  إِٟمَّفُ »: هَمَداةٍ  َذاَت  ىَم٤مَل  َوإِٟمَّفُ ، َيُ٘مصَّ  َأنْ  اهللُ ؿَم٤مءَ  َُم

                                                           
 اًمّمحٞمح٦م( وصححف إًم٤ٌمين ذم 2847) ُمًتدريمفأظمرضمف احل٤ميمؿ ذم  (صحقح) (8)

 .(484( رىمؿ )8/204) اًمّمحٞمح اعمًٜمد( واًمقادقمل ذم 4958( رىمؿ )89/80)
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ْٞمَٚم٦مَ  َأشَم٤ميِن  اَُم ، آشمَِٞم٤منِ  اًمٚمَّ اَُم ، اسْمَتَٕمث٤َميِن  َوإهِنَّ  اْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم  َوإيِنِّ ، اْٟمَٓمٚمِْؼ  زِم  ىَم٤مَٓ  َوإهِنَّ

 َوإَِذا، سمَِّمْخَرةٍ  قَمَٚمٞمْفِ  ىَم٤مِئؿٌ  آظَمرُ  َوإَِذا، ُُمْْمَٓمِجعٍ  َرضُمؾٍ  قَمغَم  َأشَمْٞمٜم٤َم َوإِٟم٤َّم، َُمَٕمُٝماَم 

ْخَرةِ  هَيِْقي ُهقَ   وَمَٞمْتٌَعُ ، ُهٜم٤َم َه٤م احلََجرُ  وَمَٞمَتَدْهَدهُ ، َرْأؾَمفُ  وَمَٞمثَْٚمغُ  ًمَِرْأؾِمفِ  سم٤ِمًمّمَّ

 قَمَٚمٞمْفِ  َيُٕمقدُ  صُمؿَّ ، يَم٤منَ  يَماَم  َرْأؾُمفُ  َيِّمحَّ  طَمتَّك إًَِمْٞمفِ  َيْرضِمعُ  وَمالَ ، وَمَٞم٠ْمظُمُذهُ  احلََجرَ 

ةَ  وَمَٕمَؾ  َُم٤م ُِمثَْؾ  سمِفِ  وَمَٞمْٗمَٕمُؾ   َُم٤م اهللِ ؾُمٌَْح٤منَ : هَلاَُم  ىُمْٚم٧ُم »: ىَم٤مَل  شإُومَم  اعمَرَّ

 َرضُمؾٍ  قَمغَم  وَم٠َمشَمٞمْٜم٤َم، وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘مٜم٤َم»: ىَم٤مَل شاْٟمَٓمٚمِْؼ  اْٟمَٓمٚمِِؼ : زِم  ىَم٤مَٓ  : ىَم٤مَل  َهَذاِن؟

َتْٚمٍؼ  ًْ ـْ  سمَِٙمٚم قٍب  قَمَٚمْٞمفِ  ىَم٤مِئؿٌ  آظَمرُ  َوإَِذا، ًمَِ٘مَٗم٤مهُ  ُُم  َأطَمدَ  َي٠ْميِت  ُهقَ  َوإَِذا، طَمِديدٍ  ُِم

ْل  ِذُ  َوضْمِٝمفِ  ؿِم٘مَّ  -، ىَمَٗم٤مهُ  إمَِم  َوقَمْٞمٜمَفُ ، ىَمَٗم٤مهُ  إمَِم  َوَُمٜمِْخَرهُ ، ىَمَٗم٤مهُ  إمَِم  ؿِمْدىَمفُ  وَمُٞمنَمْ

اَم : ىَم٤مَل    َأسُمق ىَم٤مَل  َوُرسمَّ
ٍ
ُل  صُمؿَّ »: ىَم٤مَل ش- وَمَٞمُِمؼ  : َرضَم٤مء  أظَمرِ  اجل٤َمٟم٥ِِم  إمَِم  َيَتَحقَّ

لِ  سم٤ِمجْل٤َمٟم٥ِِم  وَمَٕمَؾ  َُم٤م ُِمْثَؾ  سمِفِ  وَمَٞمْٗمَٕمُؾ  ـْ  َيْٗمُرغُ  وَماَم ، إَوَّ  طَمتَّك اجل٤َمٟم٥ِِم  َذًمَِؽ  ُِم

ةَ  وَمَٕمَؾ  َُم٤م ُِمْثَؾ  وَمَٞمْٗمَٕمُؾ  قَمَٚمْٞمفِ  َيُٕمقدُ  صُمؿَّ ، يَم٤منَ  يَماَم  اجل٤َمٟم٥ُِم  َذًمَِؽ  َيِّمحَّ   اعمَرَّ

ٌَْح٤منَ : ىُمْٚم٧ُم »: ىَم٤مَل  شإُومَم   اْٟمَٓمٚمِِؼ : زِم  ىَم٤مَٓ »: ىَم٤مَل شَهَذاِن؟ َُم٤م اهللِ ؾُم

٥ُم : ىَم٤مَل  - اًمتَّٜم قرِ  ُِمثْؾِ  قَمغَم  وَم٠َمشَمْٞمٜم٤َم، وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘مٜم٤َم، اْٟمَٓمٚمِْؼ  ًِ فُ  وَم٠َمطْم  - َيُ٘مقُل  يَم٤منَ  َأٟمَّ

َٚمْٕمٜم٤َم»: ىَم٤مَل شَوَأْصَقاٌت  ًَمَٖمطٌ  ومِٞمفِ  وَم٢مَِذا ٤مءٌ  ِرضَم٤مٌل  ومِٞمفِ  وَم٢مَِذا، ومِٞمفِ  وَم٤مـمَّ ًَ
، قُمَراةٌ  َوٟمِ

ـْ  هَل٥ٌَم  َي٠ْمشمِٞمِٝمؿْ  ُهؿْ  َوإَِذا  شَوْقَوْقا ٥ُم اًمٚمٝمَ  َذًمَِؽ  َأشَم٤مُهؿْ  وَم٢مَِذا، ُِمٜمُْٝمؿْ  َأؾْمَٗمَؾ  ُِم

؟ َُم٤م: هَلاَُم  ىُمْٚم٧ُم »: ىَم٤مَل 
ِ
: ىَم٤مَل  ،شاْٟمَٓمٚمِْؼ  اْٟمَٓمٚمِِؼ : زِم  ىَم٤مَٓ : ىَم٤مَل  َه١ُمَٓء

٧ٌُْم  - هَنَرٍ  قَمغَم  وَم٠َمشَمْٞمٜم٤َم، وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘مٜم٤َم»
ًِ فُ  طَم مِ  ُِمثْؾِ  َأمْحَرَ  - َيُ٘مقُل  يَم٤منَ  َأٟمَّ  َوإَِذا، اًمدَّ
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ٌَُح  ؾَم٤مسمٌِح  َرضُمٌؾ  اًمٜمََّٝمرِ  ذِم  ًْ  قِمٜمَْدهُ  مَجَعَ  ىَمدْ  َرضُمٌؾ  اًمٜمََّٝمرِ  ؿَمطِّ  قَمغَم  َوإَِذا، َي

٤مسمُِح  َذًمَِؽ  َوإَِذا، يَمثػَِمةً  طِمَج٤مَرةً  ًَّ ٌَُح  اًم ًْ ٌَُح  َُم٤م َي ًْ ِذي َذًمَِؽ  َي٠ْميِت  صُمؿَّ ، َي  ىَمدْ  اًمَّ

ٌَُح  وَمَٞمٜمَْٓمٚمُِؼ  طَمَجًرا وَمُٞمْٚمِ٘مُٛمفُ  وَم٤مهُ  ًَمفُ  وَمَٞمْٗمَٖمرُ ، احِلَج٤مَرةَ  قِمٜمَْدهُ  مَجَعَ  ًْ  َيْرضِمعُ  صُمؿَّ ، َي

اَم  إًَِمْٞمفِ   شَهَذاِن؟ َُم٤م: هَلاَُم  ىُمْٚم٧ُم »: ىَم٤مَل  شطَمَجًرا وَم٠َمًْمَ٘مَٛمفُ  وَم٤مهُ  ًَمفُ  وَمَٖمرَ  إًَِمْٞمفِ  َرضَمعَ  يُمٚمَّ

 يَمِريفِ  َرضُمؾٍ  قَمغَم  وَم٠َمشَمْٞمٜم٤َم، وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘مٜم٤َم»: ىَم٤مَل  شاْٟمَٓمٚمِْؼ  اْٟمَٓمٚمِِؼ : زِم  ىَم٤مَٓ »: ىَم٤مَل 

  َأْٟم٧َم  َُم٤م يَم٠َميْمَرهِ ، اعَمْرآةِ 
ٍ
َٝم٤م َٟم٤مرٌ  قِمٜمَْدهُ  َوإَِذا، َُمْرآةً  َرضُماًل  َراء َٕمك حَيُِم  ًْ  َوَي

، وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘مٜم٤َم، اْٟمَٓمٚمِْؼ  اْٟمَٓمٚمِِؼ : زِم  ىَم٤مَٓ »: ىَم٤مَل  َهَذا؟ َُم٤م: هَلاَُم  ىُمْٚم٧ُم »: ىَم٤مَل  شطَمْقهَل٤َم

٦مٍ  َرْوَو٦مٍ  قَمغَم  وَم٠َمشَمْٞمٜم٤َم ـْ  ومِٞمَٝم٤م، ُُمْٕمَتٛمَّ سمِٞمعِ  ًَمْقنِ  يُمؾِّ  ُِم  فَمْٝمَرِي  سَملْمَ  َوإَِذا، اًمرَّ

ْوَو٦مِ  ًٓ  َرْأؾَمفُ  َأَرى َأيَم٤مدُ  َٓ ، ـَمِقيٌؾ  َرضُمٌؾ  اًمرَّ   ذِم  ـُمق
ِ
اَمء ًَّ  طَمْقَل  َوإَِذا، اًم

ضُمؾِ  ـْ  اًمرَّ ؟ َُم٤م َهَذا َُم٤م: هَلاَُم  ىُمْٚم٧ُم »: ىَم٤مَل  شىَمط   َرَأْيُتُٝمؿْ  ِوًْمَدانٍ  َأيْمثَرِ  ُِم
ِ
شَه١ُمَٓء

، قَمٔمِٞمَٛم٦مٍ  َرْوَو٦مٍ  إمَِم  وَم٤مْٟمَتَٝمْٞمٜم٤َم وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘مٜم٤َم»: ىَم٤مَل شاْٟمَٓمٚمِْؼ  اْٟمَٓمٚمِِؼ : زِم  ىَم٤مَٓ »: ىَم٤مَل 

 ْ ـَ  َوَٓ  ُِمٜمَْٝم٤م َأقْمَٔمؿَ  ىَمط   َرْوَو٦مً  َأرَ  مَل ًَ : ىَم٤مَل  ،ومِٞمَٝم٤م اْرَق : زِم  ىَم٤مَٓ »: ىَم٤مَل  شَأطْم

ٌْٜمِٞم٦َّمٍ  َُمِديٜم٦َمٍ  إمَِم  وَم٤مْٟمَتَٝمْٞمٜم٤َم، ومِٞمَٝم٤م وَم٤مْرشَمَ٘مْٞمٜم٤َم ـِ  َُم ـِ  َذَه٥ٍم  سمَِٚمٌِ ٦مٍ  َوًَمٌِ  سَم٤مَب  وَم٠َمشَمْٞمٜم٤َم، ومِْمَّ

٤مَٟم٤م، وَمَدظَمْٚمٜم٤َمَه٤م ًَمٜم٤َم وَمُٗمتَِح  وَم٤مؾْمَتْٗمَتْحٜم٤َم اعَمِديٜم٦َمِ  ـْ  ؿَمْٓمرٌ  ِرضَم٤مٌل  ومِٞمَٝم٤م وَمَتَٚم٘مَّ  ُِم

ـِ  ظَمْٚمِ٘مِٝمؿْ  ًَ   َأْٟم٧َم  َُم٤م يَم٠َمطْم
ٍ
ٌَِح  َوؿَمْٓمرٌ ، َراء   َأْٟم٧َم  َُم٤م يَم٠َمىْم

ٍ
: هَلُؿْ  ىَم٤مَٓ : ىَم٤مَل  ،َراء

ٌُقا ٌض  هَنَرٌ  َوإَِذا: ىَم٤مَل ، اًمٜمََّٝمرِ  َذًمَِؽ  ذِم  وَمَ٘مُٕمقا اْذَه  َُم٤مَءهُ  يَم٠َمنَّ  جَيِْري ُُمْٕمؽَمِ

ٌََٞم٤مضِ  ذِم  اعَمْحُض  ٌُقا، اًم  َذًمَِؽ  َذَه٥َم  ىَمدْ  إًَِمْٞمٜم٤َم َرضَمُٕمقا صُمؿَّ ، ومِٞمفِ  وَمَقىَمُٕمقا وَمَذَه
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قءُ   ً ـِ  ذِم  وَمَّم٤مُروا، قَمٜمُْٝمؿْ  اًم ًَ  قَمْدنٍ  ضَمٜم٦َّمُ  َهِذهِ : زِم  ىَم٤مَٓ : ىَم٤مَل  شُصقَرةٍ  َأطْم

اَم »: ىَم٤مَل  شَُمٜمِْزًُمَؽ  َوَهَذاكَ  ًَ ي وَم سَم٤مسَم٦مِ  ُِمْثُؾ  ىَمٍْمٌ  وَم٢مَِذا ُصُٕمًدا سَمٍَمِ  اًمرَّ

 
ِ
ٌَْٞمَْم٤مء  ومِٞمُٙماَم  اهللُ سَم٤مَركَ : هَلاَُم  ىُمْٚم٧ُم : ىَم٤مَل  ،َُمٜمِْزًُمَؽ  َهَذاكَ : زِم  ىَم٤مَٓ : ىَم٤مَل  ،اًم

٤م: ىَم٤مَٓ ، وَم٠َمْدظُمَٚمفُ  َذَرايِن   وَم٢ميِنِّ : هَلاَُم  ىُمْٚم٧ُم »: ىَم٤مَل  شَداظِمَٚمفُ  َوَأْٟم٧َم ، وَمالَ  أنَ  َأُمَّ

ْٞمَٚم٦مِ  ُُمٜمْذُ  َرَأْي٧ُم  ىَمدْ  ٤ًٌم اًمٚمَّ ِذي َهَذا وَماَم ، قَمَج ٤م َأَُم٤م: زِم  ىَم٤مَٓ »: ىَم٤مَل  شَرَأْي٧ُم؟ اًمَّ  إِٟمَّ

كَ  ٤م، ؾَمٜمُْخؼِمُ ضُمُؾ  َأُمَّ ُل  اًمرَّ  وَم٢مِٟمَّفُ ، سم٤ِمحلََجرِ  َرْأؾُمفُ  ُيْثَٚمغُ  قَمَٚمٞمْفِ  َأشَمْٞم٧َم  اًمَِّذي إَوَّ

ضُمُؾ  وُمُْمفُ  اًمُ٘مْرآنَ  َي٠ْمظُمذُ  اًمرَّ ـِ  َوَيٜم٤َممُ  وَمػَمْ اَلةِ  قَم ٤م، اعمَْٙمُتقسَم٦مِ  اًمّمَّ ضُمُؾ  َوَأُمَّ  اًمرَّ

ِذي َذُ ، قَمَٚمْٞمفِ  َأشَمْٞم٧َم  اًمَّ  إمَِم  َوقَمْٞمٜمُفُ ، ىَمَٗم٤مهُ  إمَِم  َوَُمٜمِْخُرهُ ، ىَمَٗم٤مهُ  إمَِم  ؿِمْدىُمفُ  ُينَمْ

ضُمُؾ  وَم٢مِٟمَّفُ ، ىَمَٗم٤مهُ  ـْ  َيْٖمُدو اًمرَّ ٌُْٚمغُ  اًمَٙمْذسَم٦مَ  وَمَٞمْٙمِذُب ، سَمْٞمتِفِ  ُِم ٤م، أوَم٤مَق  شَم  َوَأُمَّ

ضَم٤مُل  ٤مءُ  اًمرِّ ًَ ـَ  اًمُٕمَراةُ  َواًمٜمِّ ِذي   ُِمْثؾِ  ذِم  اًمَّ
ِ
ُؿُ ، اًمتَّٜم قرِ  سمِٜم٤َمء َٟم٤مةُ  وَم٢مهِنَّ َوايِن  اًمز  ، َواًمزَّ

٤م ضُمُؾ  َوَأُمَّ ِذي اًمرَّ ٌَُح  قَمَٚمْٞمفِ  َأشَمٞم٧َْم  اًمَّ ًْ  آيمُِؾ  وَم٢مِٟمَّفُ ، احلََجرَ  َوُيْٚمَ٘مؿُ  اًمٜمََّٝمرِ  ذِم  َي

سَم٤م ٤م، اًمرِّ ضُمُؾ  َوَأُمَّ َٝم٤م اًمٜم٤َّمرِ  قِمٜمْدَ  اًمَِّذي، اعَمْرآةِ  اًمَٙمِريفُ  اًمرَّ َٕمك حَيُِم  ًْ ، طَمْقهَل٤َم َوَي

٤م، ضَمَٝمٜمَّؿَ  ظَم٤مِزنُ  َُم٤مًمٌِؽ  وَم٢مِٟمَّفُ  ضُمُؾ  َوَأُمَّ ِذي اًمٓمَِّقيُؾ  اًمرَّ ْوَو٦مِ  ذِم  اًمَّ فُ  اًمرَّ  وَم٢مِٟمَّ

٤م، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  إسِْمَراِهٞمؿُ  ـَ  اًمِقًْمَدانُ  َوَأُمَّ ِذي  َُمْقًُمقدٍ  وَمُٙمؾ   طَمْقًَمفُ  اًمَّ

ٚمِِٛملمَ  سَمْٕمُض  وَمَ٘م٤مَل : ىَم٤مَل  ،شاًمِٗمْٓمَرةِ  قَمغَم  َُم٤مَت  ًْ  َوَأْوَٓدُ ، اهللِ َرؾُمقَل  َي٤م: اعمُ

يمِلَم؟ يملِمَ  َوَأْوَٓدُ »: َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  اعُمنْمِ ، اعُمنْمِ



   أدلة الرؤيا من القرآن الكريم والشنة النبوية

[92] 

  
  

٤م ـَ  اًمَ٘مْقمُ  َوَأُمَّ ِذي ٜم٤ًم ُِمٜمُْٝمؿْ  ؿَمْٓمرٌ  يَم٤مُٟمقا اًمَّ ًَ ُؿْ ، ىَمٌِٞمًح٤م َوؿَمْٓمرٌ  طَم  ىَمْقمٌ  وَم٢مهِنَّ

٤مَوزَ ، ؾَمٞمِّئ٤ًم َوآظَمرَ  َص٤محِل٤ًم قَمَٛماًل  ظَمَٚمُٓمقا   .(8)شقَمٜمُْٝمؿْ  اهللُ  دَمَ

 فٝٗا َا ٚيبعض يًج١ٓ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايٓيب زؤٜا

َثـَا: صحٞمحفذم  اهلل رمحف قال اإلمام البخاري ـُ  ؾَمِٕمٞمدُ  َحدَّ  سْم

صَمٜمِل، قُمَٗمػْمٍ  صَمٜمِل، اًمٚمَّٞم٨ُْم  طَمدَّ ـِ ، قُمَ٘مْٞمٌؾ  طَمدَّ ـِ  قَم يِن : ىَم٤مَل ، ؿِمَٝم٤مٍب  اسْم  َأظْمؼَمَ

ـُ  ؾَمِٕمٞمدُ  ٞم٥ِِّم  سْم ًَ ـُ  سَمْٞمٜم٤َم: ىَم٤مَل ، ُهَرْيَرةَ  َأسَم٤م َأنَّ ، اعُم  اهللِ  َرؾُمقلِ  قِمٜمْدَ  ضُمُٚمقٌس  َٟمْح

 اُْمَرَأةٌ  وَم٢مَِذا، اجلَٜم٦َّمِ  ذِم  َرَأْيُتٜمِل، َٟم٤مِئؿٌ  َأَٟم٤م سَمْٞمٜم٤َم»: ىَم٤مَل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ 

٠مُ  ـْ : ىُمْٚم٧ُم ، ىَمٍْمٍ  ضَم٤مٟم٥ِِم  إمَِم  شَمَتَقوَّ ؟ َهَذا عمَِ ـِ  ًمُِٕمَٛمرَ : ىَم٤مًُمقا اًمَ٘مٍْمُ ، اخلَٓم٤َّمِب  سْم

شَمفُ  وَمَذيَمْرُت  ْٞم٧ُم  هَمػْمَ  .شُُمْدسمًِرا وَمَقًمَّ

ٌََٙمك: ُهَرْيَرةَ  َأسُمق ىَم٤مَل  ـُ  قُمَٛمرُ  وَم  َأْٟم٧َم  سم٠َِميِب  َأقَمَٚمٞمَْؽ : ىَم٤مَل  صُمؿَّ  اخلَٓم٤َّمِب  سْم

ل  .(2) َأهَم٤مُر؟، اهللِ  َرؾُمقَل  َي٤م َوُأُمِّ

َثـَا: صحٞمحفذم  اهلل رمحف قال اإلمام البخاري ٤مُج  َحدَّ ـُ  طَمجَّ  سْم

صَمٜم٤َم، ُِمٜمَْٝم٤ملٍ  ٌْدُ  طَمدَّ ـُ  اًمَٕمِزيزِ  قَم صَمٜم٤َم، اعَم٤مضِمُِمقنِ  سْم دُ  طَمدَّ ـُ  حُمَٛمَّ ـْ ، اعُمٜمَْٙمِدرِ  سْم  قَم

                                                           
 .(2275( وأظمرج ُمًٚمؿ أصٚمف )7047رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ ) (8)

وذم احلدي٨م احل٨م قمغم قمٚمؿ اًمرؤي٤م : (6/274) ذح ُمًٚمؿىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي رمحف اهلل ذم 

قمٜمٝم٤م وشم٠مويٚمٝم٤م ىم٤مل اًمٕمٚمامء وؾم١ماهلؿ حمٛمقل قمغم أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ يٕمٚمٛمٝمؿ شم٠مويٚمٝم٤م واًم١ًمال 

 .وومْمٞمٚمتٝم٤م واؿمتامهل٤م قمغم ُم٤م ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ُمـ آظم٤ٌمر سم٤مًمٖمٞم٥م

 .(2495( وُمًٚمؿ )7024ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (2)
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ـِ  ضَم٤مسمِرِ  ٌْدِ  سْم : َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّل   ىَم٤مَل : ىَم٤مَل ، قَمٜمُْٝماَم  اهللُ َريِضَ  اهللِ قَم

  َأَٟم٤م وَم٢مَِذا، اجلَٜم٦َّمَ  َدظَمْٚم٧ُم  َرَأْيُتٜمِل»
ِ
َُمٞمَّْم٤مء  َوؾَمِٛمْٕم٧ُم ، ـَمْٚمَح٦مَ  َأيِب  اُْمَرَأةِ ، سم٤ِمًمر 

ـْ : وَمُ٘مْٚم٧ُم ، ظَمَِمَٗم٦مً  ا َوَرَأْي٧ُم ، سماِلٌَل  َهَذا: وَمَ٘م٤مَل  َهَذا؟ َُم ، ضَم٤مِرَي٦مٌ  سمِِٗمٜم٤َمِئفِ  ىَمٍْمً

ـْ : وَمُ٘مْٚم٧ُم   وَمَذيَمْرُت ، إًَِمٞمْفِ  وَم٠َمْٟمُٔمرَ  َأْدظُمَٚمفُ  َأنْ  وَم٠َمَرْدُت ، ًمُِٕمَٛمرَ : وَمَ٘م٤مَل  َهَذا؟ عمَِ

شَمَؽ  ل سم٠َِميِب : قُمَٛمرُ  وَمَ٘م٤مَل شهَمػْمَ   .(8) َأهَم٤مرُ  َأقَمَٚمٞمَْؽ  اهللِ َرؾُمقَل  َي٤م َوُأُمِّ

  ب٘ أخرب مما ايٓب٠ٛ دال٥ٌ بعض فٝٗا زؤ٣
 بعدٙ ٚحصٌ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايٓيب

َثـَا : صحٞمحفذم  اهلل رمحف قال اإلمام البخاري ٌْدُ  َحدَّ ـُ  اهللِ قَم  سْم

ـْ ، ُيقؾُمَػ  ـْ ، َُم٤مًمٍِؽ  قَم ـِ  إؾِْمَح٤مَق  قَم ٌْدِ  سْم ـِ  اهللِ قَم ـْ ، ـَمْٚمَح٦مَ  َأيِب  سْم ـِ  َأَٟمسِ  قَم  سْم

 قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  يَم٤منَ : َيُ٘مقُل  ؾَمِٛمَٕمفُ  َأٟمَّفُ ، قَمٜمْفُ  اهللُ  َريِضَ  َُم٤مًمٍِؽ 

 حَت٧َْم  طَمَرامٍ  ُأم   َويَم٤مَٟم٧ْم  - وَمُتْٓمِٕمُٛمفُ  ُِمْٚمَح٤منَ  سمِٜم٧ِْم  طَمَرامٍ  ُأمِّ  قَمغَم  َيْدظُمُؾ  َوؾَمٚمَّؿَ 

٤ٌَمَدةَ  ـِ  قُم ٤مُِم٧ِم  سْم ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل  قَمَٚمْٞمَٝم٤م وَمَدظَمَؾ  - اًمّمَّ

 صُمؿَّ ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  وَمٜم٤َممَ ، َرْأؾَمفُ  شَمْٗمكِم  َوضَمَٕمَٚم٧ْم  وَم٠َمـْمَٕمَٛمْتفُ 

: ىَم٤مَل  ؟اهللِ َرؾُمقَل  َي٤م ُيْْمِحُٙمَؽ  َوَُم٤م: وَمُ٘مْٚم٧ُم : ىَم٤مًَم٧ْم ، َيْْمَحُؽ  َوُهقَ  اؾْمَتْٞمَ٘مظَ 

ـْ  َٟم٤مٌس  تِل ُِم ٩ٌََم  َيْريَمٌُقنَ ، اهللِ ؾَمٌِٞمؾِ  ذِم  هُمَزاةً  قَمكَمَّ  قُمِرُوقا ُأُمَّ ٌَْحرِ  َهَذا صَم  اًم

                                                           
 .اهلل قمٜمف ( قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض2456( وأظمرضمف وُمًٚمؿ )4679أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (8)
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ةِ  قَمغَم  ُُمُٚمقيًم٤م ةِ  قَمغَم  اعمُُٚمقكِ  ُِمْثَؾ : َأوْ ، إَِهَّ : ىَم٤مًَم٧ْم ، إؾِْمَح٤مُق  ؿَمؽَّ ، إَِهَّ

َٕمَٚمٜمِل َأنْ  اهللَ اْدعُ ، اهللِ  َرؾُمقَل  َي٤م: وَمُ٘مْٚم٧ُم   َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل  هَل٤َم وَمَدقَم٤م، ُِمٜمْٝمؿْ  جَيْ

 َوَُم٤م: وَمُ٘مْٚم٧ُم ، َيْْمَحُؽ  َوُهقَ  اؾْمَتٞمَْ٘مظَ  صُمؿَّ ، َرْأؾَمفُ  َوَوعَ  صُمؿَّ ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ

ـْ  َٟم٤مٌس »: ىَم٤مَل  ؟اهللِ َرؾُمقَل  َي٤م ُيْْمِحُٙمَؽ  تِل ُِم  ذِم  هُمَزاةً  قَمكَمَّ  قُمِرُوقا ُأُمَّ

لِ  ذِم  ىَم٤مَل  يَماَم  - شاهللِ ؾَمٌِٞمؾِ   َأنْ  اهللَ  اْدعُ  اهللِ  َرؾُمقَل  َي٤م: وَمُ٘مْٚم٧ُم : ىَم٤مًَم٧ْم  - إَوَّ

َٕمَٚمٜمِل ـَ  َأْٟم٧ِم »: ىَم٤مَل ، ُِمٜمُْٝمؿْ  جَيْ ًملِمَ  ُِم ٧ٌَِم  ،شإَوَّ
 ُُمَٕم٤مِوَي٦مَ  َزَُم٤منِ  ذِم  اًمٌَْحرَ  وَمَريمِ

ـِ  قَم٧ْم ، ؾُمْٗمَٞم٤منَ  َأيِب  سْم ـْ  وَمٍُمِ تَِٝم٤م قَم ـَ  ظَمَرضَم٧ْم  طِملمَ  َداسمَّ  .(8)وَمَٝمَٚمَٙم٧ْم ، اًمٌَْحرِ  ُِم

َثـَا: ُمّمٜمٗمفذم  اهلل رمحف صقبة أيب بن بؽر أبو قال سمِٞمعِ  َأسُمق َحدَّ  اًمرَّ

٦ٌَمُ ، اًْمَٕمَتٙمِل   ـُ  َوىُمَتٞمْ ٤م، ؾَمِٕمٞمدٍ  سْم ـْ  يماَِلمُهَ ـِ  مَح٤َّمدِ  قَم ٦ٌَمَ  َواًمٚمَّْٗمظُ  - َزْيدٍ  سْم  - ًمُِ٘مَتٞمْ

صَمٜم٤َم ـْ ، مَح٤َّمدٌ  طَمدَّ ـْ ، َأيَّقَب  قَم ـْ ، ىِماَلسَم٦مَ  َأيِب  قَم ـْ ، َأؾْماَمءَ  َأيِب  قَم : ىَم٤مَل ، صَمْقسَم٤منَ  قَم

َْرَض  زِم  َزَوى اهللَ  إِنَّ »: َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل  ىَم٤مَل  ْٕ  وَمَرَأْي٧ُم ، ا

تِل َوإِنَّ ، َوَُمَٖم٤مِرهَب٤َم َُمَِم٤مِرىَمَٝم٤م ٌُْٚمغُ  ُأُمَّ  َوُأقْمٓمِٞم٧ُم ، ُِمٜمَْٝم٤م زِم  ُزِوَي  َُم٤م ُُمْٚمُٙمَٝم٤م ؾَمَٞم

ـِ  مَْحَرَ  اًْمَٙمٜمَْزْي ْٕ سَْمَٞمَض  ا ْٕ تِل َريبِّ  ؾَم٠َمًْم٧ُم  َوإيِنِّ ، َوا ُُمَّ
ٜم٦َمٍ  هُيْٚمَِٙمَٝم٤م َٓ  َأنْ  ِٕ ًَ  سمِ

٦مٍ  ٚمِّطَ  َٓ  َوَأنْ ، قَم٤مُمَّ ًَ ا قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  ُي ـْ  قَمُدو  ِٝمؿْ  ؾِمَقى ُِم ًِ َتٌِٞمَح ، َأْٟمُٗم ًْ ، سَمْٞمَْمَتُٝمؿْ  وَمَٞم

دُ  َي٤م: ىَم٤مَل  َريبِّ  َوإِنَّ  فُ  ىَمَْم٤مءً  ىَمَْمْٞم٧ُم  إَِذا إيِنِّ  حُمَٛمَّ  َأقْمَٓمْٞمُتَؽ  َوإيِنِّ ، ُيَرد   َٓ  وَم٢مِٟمَّ

تَِؽ  ُُمَّ
ٜم٦َمٍ  ُأْهٚمَِٙمُٝمؿْ  َٓ  َأنْ  ِٕ ًَ ٦مٍ  سمِ ا قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  ُأؾَمٚمِّطَ  َٓ  َوَأنْ ، قَم٤مُمَّ ـْ  قَمُدو   ؾِمَقى ُِم

                                                           
 .(8982( وُمًٚمؿ )2788ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، رواه اًمٌخ٤مري ) (8)
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ِٝمؿْ  ًِ َتٌِٞمُح ، َأْٟمُٗم ًْ ـْ  ِٝمؿْ قَمَٚمٞمْ  اضْمتََٛمعَ  َوًَمقِ ، سَمْٞمَْمتَُٝمؿْ  َي ـْ  ىَم٤مَل  َأوْ  - سم٠َِمىْمَٓم٤مِرَه٤م َُم  َُم

ٌِل، سَمْٕمًْم٤م هُيْٚمُِؽ  سَمْٕمُْمُٝمؿْ  َيُٙمقنَ  طَمتَّك - َأىْمَٓم٤مِرَه٤م سَملْمَ  ًْ  سَمْٕمُْمُٝمؿْ  َوَي

  .(8)شسَمْٕمًْم٤م

َكا: اًمٜمٌقة دٓئؾذم  اهلل رمحف البقفؼي قال  اهللِ قَمٌْدِ  َأسُمق َأْخَزَ

َٟم٤م، احْل٤َمومِظُ  ـُ  َأمْحَدُ  َأظْمؼَمَ َٟم٤م، اًْمَ٘م٤ميِض  يَم٤مُِمؾٍ  سْم ـُ  َأمْحَدُ  َأظْمؼَمَ ُل  ؾَمِٕمٞمدٍ  سْم  اجْلاَمَّ

َثـَا: ىَم٤مَل  َثـَا: ىَم٤مَل  ىَمٌِٞمَّم٦مُ  َحدَّ ـِ ، ؾُمْٗمَٞم٤منُ  َحدَّ َْوَزاقِملِّ  قَم ْٕ ـِ ، ا ـِ  إؾِْماَمقِمٞمَؾ  قَم  سْم

ٌَْٞمدِ  ـْ ، اهللِ قُم ـِ  قَمكِمِّ  قَم ٌْدِ  سْم ـِ  اهللِ  قَم ٤ٌَّمسٍ  سْم ـْ ، قَم ـِ ، َأسمِٞمفِ  قَم ِلِّ  قَم  اهللُ  َصغمَّ  اًمٜمٌَّ

تِل قَمغَم  َُمْٗمتُقٌح  ُهقَ  َُم٤م َرَأْي٧ُم »: ىَم٤مَل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ   يَمْٗمًرا يَمْٗمًرا، سَمْٕمِدي ُأُمَّ

يِن  َحك : وَمٜمََزًَم٧ْم  َذًمَِؽ  وَمَنَّ ٞمِْؾ إَِذا ؾَمَجك  *﴿ َواًمْم  قَمَؽ َرسم َؽ  *َواًمٚمَّ َُم٤م َودَّ

َى : ىَمْقًمِفِ  إمَِم ، [3-2: ]الضحىَوَُم٤م ىَمغَم ﴾ ْقَف ُيْٕمٓمِٞمَؽ َرسم َؽ وَمؽَمْ ًَ ﴿ َوًَم

ـْ  ىَمٍْمٍ  َأًْمَػ  ُأقْمٓمَِل : ىَم٤مَل  ،[5: ]الضحى﴾ ُؽ  شُمَراهُب٤َم، ًُم١ْمًُم١مٍ  ُِم ًْ
ِ  ىَمٍْمٍ  يُمؾِّ  ذِم ، اعمْ

ٌَِٖمل َُم٤م  .(2) شًَمفُ  َيٜمْ

                                                           
 .(2889) صحٞمحفأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم  (8)

 صحٞمح  (2)
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 اأفٛاّج اهلل دٜٔ يف ايٓاع بدخٍٛ ايتبػري فٝٗا زؤٜا

َكا: اعمًتدركذم  اهلل رمحف احلاكم قال لْمِ  َأسُمق َأْخَزَ ًَ ـُ  َأمْحَدُ  احْلُ  سْم

ـِ  قُمْثاَمنَ  ٞمَك سْم ارُ  حَيْ ٌَزَّ ٌَْٖمَدادَ ، اًْم ٤ٌَّمُس  صَمٜم٤َم، سمِ ـُ  اًْمَٕم دٍ  سْم وِري   حُمَٛمَّ  َه٤مؿِمؿُ  صَمٜم٤َم، اًمد 

ـُ  ٌْدُ  صَمٜم٤َم، اًْمَ٘م٤مؾِمؿِ  سْم ـِ  قَم مْحَ ـْ ، اًمرَّ ٌْدِ  قَم ـِ  اهللِ قَم ـْ ، ِديٜم٤َمرٍ  سْم ـِ  َزْيدِ  قَم ، َأؾْمَٚمؿَ  سْم

ـِ  ـِ  قَم : َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّل   ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  قَمٜمُْٝماَم  اهللُ َريِضَ  قُمَٛمرَ  اسْم

ًْمتَفُ  وَماَم : ىَم٤مًُمقا شسمِٞمٌض  يَمثػَِمةٌ  هَمٜمْؿٌ  ومِٞمَٝم٤م َدظَمَٚم٧ْم  ؾَمْقَداءَ  يَمثػَِمةً  هَمٜماًَم  َرَأْي٧ُم »  َي٤م َأوَّ

يُمقَٟمُٙمؿْ  اًْمَٕمَجؿُ »: ىَم٤مَل  ؟اهللِ َرؾُمقَل  ٤مسمُِٙمؿْ  ِديٜمُِٙمؿْ  ذِم  َينْمَ ًَ : ىَم٤مًُمقا شَوَأْٟم

ياَمنُ  يَم٤منَ  ًَمقْ »: ىَم٤مَل  ؟اهللِ َرؾُمقَل  َي٤م اًْمَٕمَجؿُ  ً٘م٤م اإْلِ ٤م ُُمَٕمٚمَّ ـَ  ِرضَم٤مٌل  ًَمٜم٤َمًَمفُ  سم٤ِمًمث َريَّ  ُِم

 .شاًمٜم٤َّمُس  سمِفِ  َوَأؾْمَٕمَدُهؿْ  اًْمَٕمَجؿِ 

طِ  قَمغَم  َصِحٞمٌح  طَمِدي٨ٌم  َهَذا ٌَُخ٤مِريِّ  َذْ ْ  اًْم ضَم٤مهُ  َومَل   .(8)خُيَرِّ

 أَت٘ ع٢ً ٚغفكت٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايٓيب زمح١ تبني زؤٜا

ـْ  اًْمٞماََمنِ  َأسُمق صمٜم٤م ُدطَمْٞمؿٌ  ثـا : اًمًٜم٦مذم  اهلل رمحف عاصم أيب ابن قال  قَم

ـِ  ؿُمَٕمْٞم٥ٍم  ْهِريِّ  قَم ـْ  َُم٤مًمٍِؽ  اسمـ أٟمس قمـ اًمز  ٦ٌَمَ  ُأمِّ  قَم ـِ  طَمٌِٞم ِلِّ  قَم  اهللُ  َصغمَّ  اًمٜمٌَّ

                                                                                                                  
 اًمّمحٞمح٦م( وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين رمحف اهلل ذم 7/68) اًمدٓئؾأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم 

 اًمٜمزولاًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ أؾم٤ٌمب ( وذيمره اًمٕمالُم٦م اًمقادقمل ذم 2790( رىمؿ )6/289)

(268). 

 .قمغم ذط اًمٌخ٤مري: ( وىم٤مل اًمذهٌل8894) ُمًتدريمفأظمرضمف احل٤ميمؿ ذم   (صحقح) (8)

 ( 8088( رىمؿ )4/84) اًمّمحٞمح٦موصححف إًم٤ٌمين ذم 
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تِل شَمْٚمَ٘مك َُم٤م ُأِري٧ُم »: ىَم٤مَل  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  ـْ  ُأُمَّ  ِدَُم٤مءَ  سَمْٕمِْمِٝمؿْ  َوؾَمْٗمَؽ  سَمْٕمِدي ُِم

ٌَْٚمَٝم٤م إَُُمؿِ  ُمـ ذًمؽ ؾمٌؼ يمام وؾمٌؼ قَمكَمَّ  َذًمَِؽ  َوؿَمؼَّ  وَم٠َمطْمَزَٟمٜمِل سَمْٕمضٍ   ىَم

٠َمًْم٧ُم  ًَ َٞمٜمِل َأنْ  شَمَٕم٤ممَم  اهللَ  وَم   .(8)شومٗمٕمؾ اًم٘مٞم٤مُم٦م َيْقمَ  ومِٞمِٝمؿْ  ؿَمَٗم٤مقَمَتُٝمؿْ  ُيَقًمِّ

 ايػاّ فضا٥ٌ بعض ذنس فٝٗا زؤٜا

َثـَا : ُمًٜمدهذم  قال اإلمام أمحد ـُ  إؾِْمَح٤مُق  َحدَّ ك سْم ًَ صَمٜم٤َم قِمٞم  حَيْٞمَك طَمدَّ

ـُ  ـْ  مَحَْزةَ  سْم ـِ  َزْيدِ  قَم صَمٜمِل َواىِمدٍ  سْم ـُ  سُمْنُ  طَمدَّ ٌَْٞمدِ  سْم صَمٜمِل اهللِ  قُم  إِْدِريَس  َأسُمق طَمدَّ

يِن   َٓ ـْ  اخْلَْق   َأيِب  قَم
ِ
ْرَداء  َأَٟم٤م سَمْٞمٜم٤َم َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  اًمدَّ

ـْ  اطْمُتِٛمَؾ  اًْمٙمَِت٤مِب  قَمُٛمقدَ  َرَأْي٧ُم  إِذْ  َٟم٤مِئؿٌ  ٧ِم  ُِم فُ  وَمَٔمٜمَٜم٧ُْم  َرْأِد  حَتْ  َُمْذُهقٌب  َأٟمَّ

ٌَْٕمُتفُ  سمِفِ  ي وَم٠َمشْم ٤ممِ  إمَِم  سمِفِ  وَمُٕمِٛمدَ  سَمٍَمِ َٓ  اًمِمَّ ياَمنَ  َوإِنَّ  َأ ـُ  شَمَ٘معُ  طِملمَ  اإْلِ  اًْمِٗمَت

٤ممِ    .(2)سم٤ِمًمِمَّ

 اجل١ٓ دخٍٛ أضباب أعظِ َٔ ايٛايدٜٔ بس إٔ فٝٗا زؤٜا

َثـَا: ُمًٜمدهذم  قال اإلمام أمحد اِق  قَمٌْدُ  َحدَّ زَّ َٟم٤م اًمرَّ ـِ  َُمْٕمَٛمرٌ  َأظْمؼَمَ  قَم

ْهِريِّ  ـْ  اًمز  ـْ  قَمْٛمَرةَ  قَم  ذِم  وَمَرَأْيُتٜمِل ٟمِْٛم٧ُم  اهللِ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل  ىَم٤مًَم٧ْم  قَم٤مِئَِم٦مَ  قَم

                                                           
فمالل ( وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين رمحف اهلل يمام ذم 285) اًمًٜم٦مأظمرضمف اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم  (8)

 .(8440( واًمًٚمًٚم٦م )8/96) اجلٜم٦م ذم ختري٩م اًمًٜم٦م

صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م ( وصححف إًم٤ٌمين ذم 28744) ُمًٜمدهأظمرضمف أمحد ذم  (صحقح) (2)

 .(8052( رىمؿ )2/4) اًمّمحٞمح اعمًٜمد( واًمقادقمل ذم 4/895) واًمؽمهٞم٥م
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ِٛمْٕم٧ُم  اجْلَٜم٦َّمِ  ًَ ـْ  وَمُ٘مْٚم٧ُم  َيْ٘مَرأُ  ىَم٤مِرئٍ  َصْقَت  وَم ـُ  طَم٤مِرصَم٦مُ  َهَذا وَمَ٘م٤مًُمقا َهَذا َُم  سْم

 اًْمؼِم   يَمَذًمَِؽ  اًْمؼِم   يَمَذًمَِؽ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  اًمٜم ْٕماَمنِ 

فِ  اًمٜم٤َّمسِ  َأسَمرَّ  َويَم٤منَ    .(8)سم٠ُِمُمِّ

 ايسؤٜا يف أَت٘ َع َجٌ َٔ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ يًٓيب ُضسب َا

َثـَا: صحٞمحف ذم اهلل رمحف قال اإلمام البخاري دُ  َحدَّ ـُ  حُمَٛمَّ ، ٤ٌَمَدةَ قمُ  سْم

َٟم٤م صَمٜم٤َم، َيِزيدُ  َأظْمؼَمَ ـُ  ؾَمٚمِٞمؿُ  طَمدَّ صَمٜم٤َم، قَمَٚمْٞمفِ  َوَأصْمٜمَك، طَمٞم٤َّمنَ  سْم ـُ  ؾَمِٕمٞمدُ  طَمدَّ ، ُِمٞمٜم٤َمءَ  سْم

صَمٜم٤َم ـَ  ضَم٤مسمِرَ  - ؾَمِٛمْٕم٧ُم  َأوْ  - طَمدَّ ٌْدِ  سْم  إمَِم  َُماَلِئَٙم٦مٌ  ضَم٤مَءْت »: َيُ٘مقُل ، اهللِ قَم

 َوىَم٤مَل ، َٟم٤مِئؿٌ  إِٟمَّفُ : سَمْٕمُْمُٝمؿْ  وَمَ٘م٤مَل ، َٟم٤مِئؿٌ  َوُهقَ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلِّ 

 َهَذا ًمَِّم٤مطِمٌُِٙمؿْ  إِنَّ : وَمَ٘م٤مًُمقا، َيْ٘مَٔم٤منُ  َواًمَ٘مْٚم٥َم ، َٟم٤مِئَٛم٦مٌ  اًمَٕملْمَ  إِنَّ : سَمْٕمُْمُٝمؿْ 

سُمقا، َُمَثاًل   اًمَٕملْمَ  إِنَّ : سَمْٕمُْمُٝمؿْ  َوىَم٤مَل ، َٟم٤مِئؿٌ  إِٟمَّفُ : سَمْٕمُْمُٝمؿْ  وَمَ٘م٤مَل ، َُمثاًَل  ًَمفُ  وَم٤مرْضِ

 ومِٞمَٝم٤م َوضَمَٕمَؾ ، َداًرا سَمٜمَك َرضُمؾٍ  يَمَٛمَثؾِ  َُمَثُٚمفُ : وَمَ٘م٤مًُمقا، َيْ٘مَٔم٤منُ  َواًمَ٘مْٚم٥َم ، َٟم٤مِئَٛم٦مٌ 

ـْ ، َداقِمًٞم٤م َوسَمَٕم٨َم  َُم٠ْمُدسَم٦مً  اقِمَل  َأضَم٤مَب  وَمَٛم ارَ  َدظَمَؾ  اًمدَّ ـَ  َوَأيَمَؾ  اًمدَّ ، اعَم٠ْمُدسَم٦مِ  ُِم

ـْ  ْ  َوَُم اقِمَل  جُي٥ِِم  مَل ْ  اًمدَّ ارَ  َيْدظُمؾِ  مَل ْ  اًمدَّ ـَ  َي٠ْميُمْؾ  َومَل ًُمقَه٤م: وَمَ٘م٤مًُمقا، اعَم٠ْمُدسَم٦مِ  ُِم  َأوِّ

                                                           
( وصححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين رمحف اهلل يمام ذم 25447) ُمًٜمدهأظمرضمف أمحد ذم  (صحقح) (8)

 اًمّمحٞمح اعمًٜمد( واًمقادقمل ذم 80/827) ٤ًمن قمغم صحٞمح اسمـ طم٤ٌمناًمتٕمٚمٞم٘م٤مت احل

 .(7427( رىمؿ )4/268)
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، َٟم٤مِئَٛم٦مٌ  اًمَٕملْمَ  إِنَّ : سَمْٕمُْمُٝمؿْ  َوىَم٤مَل ، َٟم٤مِئؿٌ  إِٟمَّفُ : سَمْٕمُْمُٝمؿْ  وَمَ٘م٤مَل  (8)، َيْٗمَ٘مْٝمَٝم٤م ًَمفُ 

ارُ : وَمَ٘م٤مًُمقا، َيْ٘مَٔم٤منُ  َواًمَ٘مْٚم٥َم  اقِمل، اجلَٜم٦َّمُ  وَم٤مًمدَّ دٌ  َواًمدَّ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  حُمَٛمَّ

ـْ ، َوؾَمٚمَّؿَ  ًدا َأـَم٤معَ  وَمَٛم ـْ ، اهللَ َأـَم٤معَ  وَمَ٘مدْ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  حُمَٛمَّ  قَمََم  َوَُم

ًدا دٌ ، اهللَ قَمََم  وَمَ٘مدْ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغمَّ  حُمَٛمَّ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  َوحُمَٛمَّ

ـْ ، ىُمَتْٞم٦ٌَمُ  شَم٤مسَمَٕمفُ .شاًمٜم٤َّمسِ  سَملْمَ  وَمْرٌق  ـْ ، ًَمٞم٨ٍْم  قَم ـْ ، ظَم٤مًمِدٍ  قَم ـِ  ؾَمِٕمٞمدِ  قَم  َأيِب  سْم

ـْ ، ِهاَللٍ    .(2)َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اًمٜمٌَِّل   قَمَٚمْٞمٜم٤َم ظَمَرَج ، ضَم٤مسمِرٍ  قَم

َكا: ُمًتدريمفذم  اهلل رمحف احلاكم قال ٌْدِ  َأسُمق َأْخَزَ دُ  اهللِ  قَم ـُ  حُمَٛمَّ  سْم

٤ٌَميِن   َيْٕمُ٘مقَب  ٞمْ ٞمَك صَمٜم٤َم، اًمِمَّ ـُ  حَيْ دٍ  سْم ْهكِم   حُمَٛمَّ دٌ  صَمٜم٤َم، اًمذ  دَّ ًَ ـُ  اعْمُْٕمَتِٛمرُ  صَمٜم٤َم، ُُم  سْم

ـْ ، ؾُمَٚمْٞماَمنَ    َأسُمق صَمٜم٤َم، قَمْقٍف  قَم
ٍ
ـْ ، َرضَم٤مء ـِ  ؾَمُٛمَرةَ  قَم  قَمٜمْفُ  اهللُ  َريِضَ  ضُمٜمُْدٍب  سْم

 ُِمٜمُْٙمؿْ  َأطَمدٌ  َرَأى َهْؾ »: َيُ٘مقُل ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  يَم٤منَ : ىَم٤مَل 

ـْ  قَمَٚمْٞمفِ  وَمَٞمُ٘مص  : ىَم٤مَل  شُرْؤَي٤م؟ ٞمَْٚم٦مَ  َأشَم٤ميِن  إِٟمَّفُ  :هَمَداةٍ  َذاَت  ىَم٤مَل  َوإِٟمَّفُ ، ؿَم٤مءَ  َُم  اًمٚمَّ

٤م وَمَ٘مَٕمدَ  َُمَٚمَٙم٤منِ  اصْمٜم٤َمنِ  ظَمرُ  َرْأِد  قِمٜمْدَ  َأطَمُدمُهَ ْٔ ِذي وَمَ٘م٤مَل ، ِرضْمكَمَّ  قِمٜمْدَ  َوا  اًمَّ

ْب : َرْأِد  قِمٜمْدَ  ًمِٚمَِّذي ِرضْمكَمَّ  قِمٜمْدَ  تِفِ  َوَُمَثَؾ  َهَذا َُمَثَؾ  ارْضِ  َُمَثَٚمفُ  إِنَّ : وَمَ٘م٤مَل ، ُأُمَّ

تِفِ  َوَُمَثَؾ  ْ  َُمَٗم٤مَزةٍ  َرْأسِ  إمَِم  اْٟمتََٝمْقا ؾَمْٗمرٍ  ىَمْقمٍ  يَمَٛمَثؾِ  ُأُمَّ ـْ  َومَل ـَ  َُمَٕمُٝمؿْ  َيُٙم ادِ  ُِم  اًمزَّ

                                                           
ومتح ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم : (848) اًمرؤي٤مىم٤مل اًمِمٞمخ محقد اًمتقجيري رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف  (8)

اسمـ سمٓم٤مل  ىمٞمؾ ي١مظمذ ُمٜمف طمج٦م ٕهؾ اًمتٕمٌػم، أن اًمتٕمٌػم إذا وىمع ذم اعمٜم٤مم اقمتٛمد قمٚمٞمف. ىم٤مل:  اًم٤ٌمري

 يدل قمغم أن اًمرؤي٤م قمغم ُم٤م قمؼمت ذم اًمٜمقم. اٟمتٝمك. ()أّوًمقه٤م: ىمقًمف

 ( 7288) صحٞمحفأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم  (2)
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َٓ  اعمََْٗم٤مَزةَ  سمِفِ  َيْ٘مَٓمُٕمقنَ  َُم٤م ٌَْٞمٜماََم  سمِفِ  َيْرضِمُٕمقنَ  َُم٤م َو  َرضُمٌؾ  َأشَم٤مُهؿْ  إِذْ  يَمَذًمَِؽ  ُهؿْ  وَم

ٌؾ  ةٍ  طُمٚم٦َّمٍ  ذِم  ُُمَرضمِّ ٦ٌَمً  ِرَي٤مًو٤م سمُِٙمؿْ  َوَرْدُت  إِنْ  َأَرَأْيتُؿْ : وَمَ٘م٤مَل ، طِمؼَمَ  ُُمْٕمِِم

 ِرَي٤مًو٤م وَم٠َمْوَرَدُهؿْ  هِبِؿْ  وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ ، َٟمَٕمؿْ : وَمَ٘م٤مًُمقا َأشَمتٌَُِّٕمقيِن؟ ُرَواءً  َوطِمَٞم٤مًو٤م

٦ٌَمً  سُمقا وَم٠َميَمُٚمقا ُرَواءً  َوطِمَٞم٤مًو٤م ُُمْٕمِِم ْ : هَلُؿْ  وَمَ٘م٤مَل ، َوؾَمِٛمٜمُقا َوَذِ  قَمغَم  َأًْمَ٘مُٙمؿْ  َأمَل

 ُرَواءً  َوطِمٞم٤َمًو٤م ُُمْٕمِِم٦ٌَمً  ِرَي٤مًو٤م سمُِٙمؿْ  َوَرْدُت  إِنْ : ًَمُٙمؿْ  وَمُ٘مْٚم٧ُم  احْل٤َملِ  شمِْٚمَؽ 

ـْ  َأقْمَِم٥َم  ِرَي٤مًو٤م َأْيِديُٙمؿْ  سَملْمَ  إِنَّ : وَمَ٘م٤مَل ، سَمغَم : وَمَ٘م٤مًُمقا، َأشَمتٌَُِّٕمقيِن   َهَذا ُِم

ـْ  َأْرَوى َوطِمَٞم٤مًو٤م ٌُِٕمقيِن  َهِذهِ  ُِم َـّ  اهللِوَ  َصَدَق : ـَم٤مِئَٗم٦مٌ  وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ، وَم٤مشمَّ ، ًَمٜمَتٌََِّٕم

َذا َرِوٞمٜم٤َم ىَمدْ : ـَم٤مِئَٗم٦مٌ  َوىَم٤مًَم٧ْم    شقَمَٚمْٞمفِ  ُٟمِ٘مٞمؿُ  هِبَ

طِ  قَمغَم  َصِحٞمٌح  طَمِدي٨ٌم  َهَذا ٞمَْخلْمِ  َذْ ْ  اًمِمَّ ضَم٤مهُ  َومَل  .(8) خُيَرِّ

 ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايٓيب هلِ ٚعربٖا ايصحاب١ بعض زآٖا زؤ٣

 فأوهلا صلى اهلل عليه وسلم  النيب أعضاء من لعضو املرأة رؤيا

 : عنه اهلل رضي احلشن مبولد

َثـَا: ُمًٜمدهذم  اهلل رمحف قال اإلمام أمحد ٤منُ  َحدَّ صَمٜم٤َم، قَمٗمَّ ، ُوَهْٞم٥ٌم  طَمدَّ

َثـَا: ىَم٤مَل  ـْ ، َأي قُب  َحدَّ ـْ ، اخْلَٚمِٞمؾِ  َأيِب  َص٤مًمٍِح  قَم ٌْدِ  قَم ـِ  اهللِ قَم ـْ ، احْل٤َمِرِث  سْم  قَم

                                                           
قمغم ذط : شمٚمخٞمّمف )( ىم٤مل اًمذهٌل ذم 8200) ُمًتدريمفأظمرضمف احل٤ميمؿ ذم  (صحقح) (8)

( 82940) ػماًمٙمٌ( واًمٓمؼماين ذم 2402) ُمًٜمدهوأظمرج اإلُم٤مم أمحد ذم . اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ

 .ٟمحقه ُمـ ـمريؼ همكم سمـ زيد سمـ ضمدقم٤من وهق وٕمٞمػ
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 ذِم  َرَأْي٧ُم  إيِنِّ : وَمُ٘مْٚم٧ُم ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلَّ  َأشَمٞم٧ُْم : ىَم٤مًَم٧ْم ، اًْمَٗمْْمؾِ  ُأمِّ 

ـْ  قُمْْمًقا طُمْجَريِت  َأوْ ، سَمْٞمتِل ذِم ، َُمٜم٤َمُِمل  إِنْ  وَم٤مـمَِٛم٦مُ  شَمٚمِدُ »: ىَم٤مَل ، َأقْمَْم٤مِئَؽ  ُِم

ٜم٤ًم وَم٤مـمَِٛم٦مُ  وَمَقًَمَدْت  شوَمتَْٙمُٗمٚمِٞمٜمَفُ ، هُماَلًُم٤م اهللُ ؿَم٤مءَ  ًَ  وَم٠َمْرَوَٕمْتفُ ، إًَِمْٞمَٝم٤م وَمَدوَمَٕمْتفُ ، طَم

ـِ  ٌَ  اًمٜمٌَِّل   وَم٠َمظَمَذهُ ، َأُزوُرهُ  َيْقًُم٤م َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلَّ  سمِفِ  َوَأشَمٞم٧ُْم ، ىُمَثؿَ  سمَِٚم

٤ٌَمَل ، َصْدِرهِ  قَمغَم  وَمَقَوَٕمفُ ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ   وَم٠َمَص٤مَب ، َصْدِرهِ  قَمغَم  وَم

ٌَْقُل   َأْصَٚمَحِؽ  اسْمٜمِل َأْوضَمْٕم٧ِم »: وَمَ٘م٤مَل ، يَمتَِٗمْٞمفِ  قَمغَم  سمَِٞمِدي وَمَزظَمْخ٧ُم ، إَِزاَرهُ  اًْم

ْٚمفُ  إَِزاَركَ  َأقْمٓمِٜمِل: وَمُ٘مْٚم٧ُم .  شاهللُ  َرمِحَِؽ »: ىَم٤مَل  َأوْ  شاهللُ ًِ  إِٟمَّاَم »: وَمَ٘م٤مَل ، َأهْم

ُؾ  ًَ  .(8)شاًْمُٖماَلمِ  سَمْقلِ  قَمغَم  َوُيَّم٥م  ، اجْل٤َمِرَي٦مِ  سَمْقُل  ُيْٖم

 ايطُا٤ إىل تسفع األزض يف ايكُس أٚ يًػُظ عٓ٘ اهلل زضٞ ايعباع زؤٜا
 بٛفات٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايٓيب فأٚهلا

َكا: ؾمٜمٜمفذم  اهلل رمحف الدارمي اإلمام قال دُ  َأْخَزَ ـُ  حُمَٛمَّ ، ُِمْٝمَرانَ  سْم

صَمٜم٤َم ٙمِلمٌ  طَمدَّ ًْ ايِن   ُِم ـْ ، احْلَرَّ ـِ  ضَمْٕمَٗمرِ  قَم ـْ ، سُمْرىَم٤منَ  سْم ـِ  َيِزيدَ  قَم ََصؿِّ  سْم ْٕ ـْ ، ا  قَم

٤ٌَّمسِ  ـِ  اًْمَٕم ٚم٥ِِم  قَمٌْدِ  سْم ٤م يَم٠َمنَّ  اعْمَٜم٤َممِ  ذِم  َرَأْي٧ُم : وَمَ٘م٤مَل ، اعْمُٓمَّ ًً  ؿَمؽَّ ، ىَمَٛمًرا َأوْ  ؿَمْٛم

َْرضِ  ذِم  ضَمْٕمَٗمرٍ  َأسُمق ْٕ   إمَِم  شُمْروَمعُ ، ا
ِ
اَمء ًَّ  ًمِٚمٜمٌَِّلِّ  َذًمَِؽ  وَمَذيَمرَ ، ؿِمَدادٍ  سم٠َِمؿْمَٓم٤منٍ  اًم

                                                           
( وطمًٜمف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين رمحف اهلل ذم 26878) ُمًٜمدهأظمرضمف أمحد ذم ( صحقح) (8)

 .(828( رىمؿ )2/420) اًمّمحٞمح٦م
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ـِ  َووَم٤مةُ  َذاكَ »: وَمَ٘م٤مَل ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ   َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل  َيْٕمٜمِل، َأظِمٞمَؽ  اسْم

فُ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ ًَ  .(8) شَٟمْٗم

 عِٓٗ اهلل زضٞ ايصحاب١ يبعض ٚتعبريات زؤ٣

 يًسؤٜا األ١َ ٖرٙ أعرب عٓ٘ اهلل زضٞ ايصدٜل بهس أبٛ
 ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  ايٓيب بعد

: مسدد قال: اًمٕم٤مًمٞم٦م اعمٓم٤مًم٥مذم  اهلل رمحف حجر ابن احلافظ قال

 أقمؼم سمٙمر أسمق يم٤من»: احمٛمدً  ؾمٛمٕم٧م ،(2) هِم٤مم قمـ ،زيد سمـ مح٤مد طمدصمٜم٤م

 .(4)ش وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل سمٕمد إُم٦م هذه

 ايدٜٔ ظُع املٓاّ يف ايعٓل إىل املػًٛي١ ايٝد تؤٍٚ قد

َثـَا: ُمّمٜمٗمفذم  اهلل رمحف صقبة أيب بن بؽر أبو قال  ،ُُمَٕم٤مِوَي٦مَ  َأسُمق َحدَّ

ـِ  ـْ  ،إقَْمَٛمشِ  قَم ٚمِؿٍ  قَم ًْ ـْ  ،ُُم وٍق  قَم  سَمْٙمرٍ  سم٠َِميِب  ُصَٝمْٞم٥ٌم  َُمرَّ : ىَم٤مَل  ،َُمْنُ

                                                           
 .(2204) ؾمٜمٜمفأظمرضمف اًمدارُمل ذم ( حسن) (8)

 .اهللاسمـ ؾمػميـ رمحف : اسمـ طم٤ًمن اًمٗمردود، وحمٛمد هق: هق (2)

إحت٤مف ( وأظمرضمف اًمٌقصػمي ذم 2940) اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦مأظمرضمف احل٤مومظ ذم ( صحقح) (4)

 .( قمـ ُمًدد سمف6047) اخلػمة اعمٝمرة

( ُمـ ـمريؼ خمٚمد اسمـ طمًلم قمـ هِم٤مم سمـ طم٤ًمن 24/48) اًمتٛمٝمٞمدوأظمرضمف اسمـ قمٌد اًمؼم ذم 

اًمًػم وذيمره اًمذهٌل ذم  .(اًمرؤي٤ميم٤من أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف أسمٍم اًمٜم٤مس سمت٠مويؾ ): سمٚمٗمظ

 .(84)ص  جمٚمد شمراضمؿ اخلٚمٗم٤مء
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ءٌ  َأسْمَٚمَٖمؽ ؟ قَمٜمِّل َأقْمَرْو٧م َُم٤مًَمؽ: وَمَ٘م٤مَل  ،قَمٜمْفُ  وَم٠َمقْمَرَض  : ىَم٤مَل  ؟ شَمْٙمَرُهفُ  َرْ

 َيَدك َرَأْي٧ُم : ىَم٤مَل  ؟ َرَأْي٧م َوَُم٤م: ىَم٤مَل  ،يَمِرْهُتَٝم٤م ًَمَؽ  َرَأْيتَٝم٤م ُرْؤَي٤م إَّٓ  َواهللِ  َٓ 

ـَ  َرضُمؾٍ  سَم٤مِب  قَمغَم  قُمٜمُِ٘مَؽ  إمَم  َُمْٖمُٚمقًَم٦مً   وَمَ٘م٤مَل  ! احْلنَْمِ  َأسُمق: ًَمفُ  ُيَ٘م٤مَل  إَْٟمَّم٤مرِ  ُِم

  .(8)احْلنَْمِ  َيْقمِ  إمَم  َدْيٜمِل زِم  مَجَعَ  ،َرَأْي٧م َُم٤م ٟمِْٕمؿَ : سَمْٙمرٍ  َأسُمق ًَمفُ 

 عٓ٘ اهلل زضٞ ايصدٜل بهس أبٞ تعبريات َٔ

َثـَا: ُمًٜمدهذم  اهلل رمحف احلؿقدي قال ـَ  حَيَْٞمك ؾَمِٛمْٕم٧ُم  ؾُمْٗمَٞم٤منُ  َحدَّ  سْم

ُث  ؾَمِٕمٞمدٍ  ـْ  حُيَدِّ ـِ  ؾَمِٕمٞمدِ  قَم ٞم٥َِّم  سْم ًَ  صَمالَصَم٦مَ  يَم٠َمنَّ  َرَأْي٧ُم : قَم٤مِئَِم٦مُ  ىَم٤مًَم٧ْم  ىَم٤مَل  اعْمُ

٠َمًْم٧ُم . طِمْجِرى رِم  ؾَمَ٘مَٓم٧ْم  َأىْماَمرٍ  ًَ  َصَدىَم٧ْم  إِنْ  ،قَم٤مِئَِم٦مُ  َي٤م: وَمَ٘م٤مَل  ،سَمْٙمرٍ  َأسَم٤م وَم

ـْ  ُرْؤَي٤مكِ   َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  ىُمٌَِض  وَمَٚمامَّ . صَمالَصَم٦مٌ  إَْرضِ  َأْهؾِ  ظَمػْمُ  سَمْٞمتِِؽ  ذم ُيْدوَم

ـَ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َوُهقَ  َأىْماَمِركِ  ظَمػْمُ  َهَذا ،قَم٤مِئَِم٦مُ  َي٤م: سَمْٙمرٍ  َأسُمق زم ىَم٤مَل  َوُدومِ

  .(2)َأطَمُدَه٤م

                                                           
 ومتح اًم٤ٌمري( ىم٤مل احل٤مومظ رمحف اهلل ذم 48846) ُمّمٜمٗمفأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم  (صحقح) (8)

ٜمٍَد َصِحٞمٍح ومذيمره: (82/408) ًَ ٦ٌََم سمِ ـُ َأيِب ؿَمْٞم  .َأظْمَرَج َأسُمق سَمْٙمِر سْم

 ُمًتدريمف( وُمـ ـمري٘مف احل٤ميمؿ ذم 8458) ُمًٜمدهأظمرضمف احلٛمٞمدي ذم ( صحٞمح) (2)

ـُ : ( ىم٤مل826) اًمٙمٌػم( وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم 4400) ٤مُج سْم ٌِْد اًْمَٕمِزيِز، صمٜم٤م طَمجَّ ـُ قَم صَمٜم٤َم قَمكِم  سْم طَمدَّ

ـْ قَم٤مئِ  ، قَم ـَ ـِ ؾِمػِمي ِد سْم ـْ َٟم٤مومٍِع، َأْو حُمَٛمَّ ـْ َأي قِب، قَم ـُ ؾَمَٚمَٛم٦َم، قَم ٤مُد سْم  .َِم٦َم سمفاعمِْٜمَْٝم٤مِل، صمٜم٤م مَحَّ

ـْ : (7/885) جمٛمع اًمزوائدىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم  َْوؾَمِط قَم ْٕ ؼَمايِن  ذِم اًْمَٙمٌػِِم، َوَهَذا ؾِمَٞم٤مىُمُف، َوا َرَواُه اًمٓمَّ

ِحٞمِح. ، َوِرضَم٤مُل اًْمَٙمٌػِِم ِرضَم٤مُل اًمّمَّ ـْ هَمػْمِ ؿَمؽ  َِم٦َم ُِم
اعمٓم٤مًم٥م وذيمره احل٤مومظ رمحف اهلل ذم  قَم٤مئِ

 .(82/244) اًمٕم٤مًمٞم٦م
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َثـَا: اًمٖمٞمالٟمٞم٤مت اًمٗمقائد يمت٤مبذم  يمام البزاز بؽر أبو قال  َحدَّ

ـُ  اًمٜم ْٕماَمنُ  دُ  صمٜم٤م، اًْمَقاؾِمٓمِل   َأمْحَدَ  سْم ـُ  حُمَٛمَّ  ؾُمْٗمَٞم٤منُ  صمٜم٤م، احْلَُٛمْٞمِدي   صمٜم٤م، إِْدِريَس  سْم

ـُ  ـْ ، قُمَٞمْٞمٜم٦َمَ  سْم ٤م قَم ـِ  َزيَمِريَّ ـِ ، َزاِئَدةَ  َأيِب  سْم ْٕمٌِلِّ  قَم ـْ ، اًمِمَّ ـِ  ضَم٤مسمِرِ  قَم ٌْدِ  سْم  اهللِ قَم

يِؼ  سَمْٙمرٍ  َأيِب  إمَِم  َرضُمٌؾ  ضَم٤مءَ : ىَم٤مَل  دِّ  اًمثَّْٕمَٚم٥َم  ُأضْمِرَي  يَم٠َمينِّ  َرَأْي٧ُم  إيِنِّ : وَمَ٘م٤مَل  اًمّمِّ

ـَ  ًَ ٤مٟمَِؽ  ذِم  َرضُمٌؾ  َأْٟم٧َم  جَيِْري َٓ  َُم٤م َأضْمَرْي٧َم »: ىَم٤مَل  ضَمْرٍي  َأطْم ًَ
، يَمِذٌب  ًمِ

ِؼ    .(8)شَوضَمؾَّ  قَمزَّ  اهللَ وَم٤مشمَّ

َثـَا: ُمّمٜمٗمفذم  اهلل رمحف صقبة أيب بن بؽر أبو قال ٤منُ  َحدَّ : ىَم٤مَل ، قَمٗمَّ

َثـَا ـُ  مَح٤َّمدُ  َحدَّ َٟم٤م: ىَم٤مَل ، ؾَمَٚمَٛم٦مَ  سْم ـُ  قَمكِم   َأظْمؼَمَ  َأنَّ ، اجْلَْقيِن   قِمْٛمَرانَ  َوَأسُمق، َزْيدٍ  سْم

ـَ  ؾَمُٛمَرةَ  يَِب  ىَم٤مَل  ضُمٜمَْدٍب  سْم يًٓم٤م َأوْمتُِؾ  يَم٠َمينِّ  اعمَْٜم٤َممِ  ذِم  َرَأْي٧ُم »: سَمْٙمرٍ  ِٕ  َذِ

ُج : ىَم٤مَل ، شَي٠ْميُمُٚمفُ  َوَٟمَٗمرٌ  ضَمٜمٌِْل إمَِم  َوَأَوُٕمفُ  ٌََؽ  َي٠ْميُمُؾ  َوًَمدٍ  َذاَت  اُْمَرَأةً  شَمَزوَّ ًْ ، يَم

ـْ  ظَمَرَج  صَمْقًرا َوَرَأْي٧ُم »: ىَم٤مَل  َتٓمِعْ  وَمَٚمؿْ  ضُمْحرٍ  ُِم ًْ  َهِذهِ : ىَم٤مَل ، شومِٞمفِ  َيُٕمقدُ  َي

ـْ  خَتُْرُج  اًْمَٕمٔمِٞمَٛم٦مُ  ضُمؾِ  ذِم  ُِم َتٓمِٞمعُ  وَماَل  اًمرَّ ًْ َه٤م َأنْ  َي  يَم٠َمٟمَّفُ  َوَرَأْي٧ُم : ىَم٤مَل ، َيُردَّ

٤مُل : ىِمٞمَؾ  ضمَّ ُرُج  اًمدَّ ؿُ  وَمَجَٕمْٚم٧ُم ، خَيْ  زِم  وَمُٗمِرضَم٧ْم  ظَمْٚمِٗمل وَم٤مًْمَتَٗم٧م  ، اجْلُُدرَ  َأشَمَ٘محَّ

                                                           
اًمدٓئؾ ذم ( وأظمرضمف اًمنىمًٓمل يمام ذم 45) اًمٖمٞمالٟمٞم٤متأظمرضمف اًمٌزاز يمام ذم ( صحقح) (8)

 .طمٞم٤مة احلٞمقان اًمٙمؼمى( وذيمره اًمدُمػمي ذم 894) همٞم٥م احلدي٨م
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َْرُض  ْٕ ٌَُؽ : ىَم٤مَل ، شوَمَدظَمْٚمُتَٝم٤م ا ٤مُل ، ِديٜمَِؽ  ذِم  ىَمْحؿٌ  ُيِّمٞم ضمَّ  َأصَمِركَ  قَمغَم  َواًمدَّ

٤ًٌم  .(8)ىَمِري

َكا: اًمٓمٌ٘م٤متذم  اهلل رمحف شعد ابن قال ٌْدُ  َأْخَزَ ـُ  اهللِ قَم  ضَمْٕمَٗمرٍ  سْم

ىمِّل   َٟم٤م: ىَم٤مَل  اًمرَّ ٌَٞمْدُ  َأظْمؼَمَ ـُ  اهللِ قُم ـْ  ،قَمْٛمٍرو سْم ٌْدِ  قَم ـِ  اعْمَٚمِِؽ  قَم ـْ  ،قُمَٛمػْمٍ  سْم  َأيِب  قَم

ـْ  ،سُمْرَدةَ  ـُ  قَمْقُف  َرَأى: ىَم٤مَل  َأسمِٞمفِ  قَم  َصِٕمٞمدٍ  ذِم  مُجُِٕمقا اًمٜم٤َّمَس  َأنَّ  َُم٤مًمٍِؽ  سْم

ـْ : ىُمْٚم٧ُم  ،َأْذُرعٍ  سمَِثاَلصَم٦مِ  اًمٜم٤َّمَس  قَمالَ  ىَمدْ  َرضُمٌؾ  وَم٢مَِذا ،َواطِمدٍ   قُمَٛمرُ : ىَم٤مَل  ؟ َهَذا َُم

ـُ   ذِم  خَي٤َمُف  َٓ : ظِمَّم٤ملٍ  صَماَلَث  ومِٞمفِ  إِنَّ : ىَم٤مَل  ؟ َيْٕمُٚمقُهؿْ  سمِؿَ : ىُمْٚم٧ُم  ،اخْلَٓم٤َّمِب  سْم

تَِْمَٝمدٌ  ؿَمِٝمٞمدٌ  َوإِٟمَّفُ  ،َٓئِؿٍ  ًَمْقَُم٦مَ  اهللِ ًْ َتْخَٚمٌػ  َوظَمٚمِٞمَٗم٦مٌ  ،ُُم ًْ  َأسَم٤م قَمْقٌف  وَم٠َمشَمك ،ُُم

صَمفُ  سَمْٙمرٍ  هُ  قُمَٛمرَ  إمَِم  وَمٌََٕم٨َم  ،وَمَحدَّ َ  وَمَٚمامَّ : ىَم٤مَل  ،ُرْؤَي٤مكَ  ىُمصَّ : سَمْٙمرٍ  َأسُمق وَمَ٘م٤مَل  وَمٌنَمَّ

َتْخَٚمٌػ  ظَمٚمِٞمَٗم٦مٌ : ىَم٤مَل  ًْ  إمَِم  اْٟمَٓمَٚمَؼ  ،قُمَٛمرُ  َوزِمَ  وَمَٚمامَّ  ،وَم٠َمؾْمَٙمَتفُ  قُمَٛمرُ  اْٟمَتَٝمَرهُ  ُُم

٤ممِ  ٌَْٞمٜماََم  اًمِمَّ ـَ  قَمْقَف  َرَأى إِذْ  خَيُْٓم٥ُم  ُهقَ  وَم  اعْمِٜمؼَْمَ  َُمَٕمفُ  وَمَّمِٕمدَ  وَمَدقَم٤مهُ  َُم٤مًمٍِؽ  سْم

َٝم٤م ،ُرْؤَي٤مكَ  اىْمُّمْص : وَمَ٘م٤مَل  ٤م: وَمَ٘م٤مَل  ،وَمَ٘مّمَّ  َٓئِؿٍ  ًَمْقَُم٦مَ  اهللِ  ذِم  َأظَم٤مُف  َأَّٓ  َأُمَّ

َٕمَٚمٜمِل َأنْ  وَم٠َمْرضُمق ٤م ،ومِٞمِٝمؿْ  اهللُ  جَيْ َتْخَٚمٌػ  ظَمٚمِٞمَٗم٦مٌ  َوَأُمَّ ًْ  اؾْمُتْخٚمِْٗم٧ُم  وَمَ٘مدِ  ُُم

٤م ،َوَّٓيِن  َُم٤م قَمغَم  ُيِٕمٞمٜمَٜمِل َأنْ  اهللَ وَم٠َمؾْم٠َمُل  تَِْمَٝمدٌ  ؿَمِٝمٞمدٌ  َوَأُمَّ ًْ َٝم٤مَدةُ  زِمَ  وَم٠َمٟمَّك ُُم  اًمِمَّ

                                                           
  .(40586) ُمّمٜمٗمفأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم  (8)
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٧ُم  اًْمَٕمَرِب  ضَمِزيَرةِ  فَمْٝمَرايَنْ  سَملْمَ  َوَأَٟم٤م ًْ  َوْيكِم : ىَم٤مَل  صُمؿَّ  ،طَمْقزِم  اًمٜم٤َّمَس  َأهْمُزو ًَم

٤م َي٠ْميِت  ،َوْيكِم    .(8)اهللُ ؿَم٤مءَ  إِنْ  اهللُ هِبَ

، ؾَمٌِٞمٚمَِؽ  ذِم  ؿَمَٝم٤مَدةً  اْرُزىْمٜمِل ؿَّ اًمٚمٝمُ »: قمٜمف اهلل ريض دعائه من وكان

  .(2)شَوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  َرؾُمقًمَِؽ  سَمَٚمدِ  ذِم  َُمْقيِت  َواضْمَٕمْؾ 

 عُٓٗا اهلل زضٞ قدا١َ ٜصاحل بإٔ يعُس زؤٜا

ـِ ، َمْعَؿرٍ  َعنْ : ُمّمٜمٗمفذم  اهلل رمحف الرزاق عبد قال ْهِريِّ  قَم  اًمز 

يِن : ىَم٤مَل  ٌْدُ  َأظْمؼَمَ ـُ  اهللِ قَم ـِ  قَم٤مُِمرِ  سْم  قُمَٛمرَ  نَّ أ سَمْدًرا ؿَمِٝمدَ  َأسُمقهُ  َويَم٤منَ ، َرسمِٞمَٕم٦مَ  سْم

ـَ  ـَ  ىُمَداَُم٦مَ  اؾْمتَْٕمَٛمَؾ ، اخْلَٓم٤َّمِب  سْم ـِ  قَمغَم  َُمْٔمُٕمقنٍ  سْم ٌَْحَرْي  طَمْٗمَّم٦مَ  ظَم٤مُل  َوُهقَ  اًْم

ٌْدِ  ـِ  اهللِ َوقَم ٌْدِ  ؾَمٞمِّدُ  اجْل٤َمُرودُ  وَمَ٘مِدمَ  قُمَٛمرَ  سْم ـَ  قُمَٛمرَ  قَمغَم  اًْمَ٘مٞمْسِ  قَم ـِ  ُِم ٌَْحَرْي  اًْم

َب  ىُمَداَُم٦مَ  إِنَّ  اعم١ُْْمُِمٜملِمَ  َأُِمػمَ  َي٤م: وَمَ٘م٤مَل  ٙمِرَ  َذِ ًَ ا َرَأْي٧ُم  َوًَمَ٘مدْ ، وَم ـْ  طَمد   ُِم

٤م اهللِ طِمُدودِ  ـْ »: قُمَٛمرُ  وَمَ٘م٤مَل  إًَِمْٞمَؽ  َأْروَمَٕمفُ  َأنْ  قَمكَمَّ  طَم٘م  : ىَم٤مَل  شَُمَٕمَؽ  َيِْمَٝمدُ  َُم

                                                           
( وأظمرضمف اسمـ ؿم٦ٌم ذم 4047( رىمؿ )4/448) اًمٓمٌ٘م٤متأظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم  (صحقح) (8)

سمغم  _( وقمٜمده سمدل ويكم ويكم 80/409) أٟم٤ًمب إذاف( واًمٌالذري ذم 4/870) شم٤مرخيف

( وصححف احل٤مومظ اسمـ طمجر رمحف 245) آؾمتٞمٕم٤مبسمغم وهق إفمٝمر، وأظمرضمف اسمـ قمٌد اًمؼم ذم 

٥ٌََم ُدقَم٤مئِِف : ( وم٘م٤مل4/808) ومتح اًم٤ٌمرياهلل ذم  ٤م َأصَمُر قُمَٛمَر وَمذيمر اسمـ ؾَمْٕمٍد ؾَم سمَِذًمَِؽ َوُهَق َُم٤م َوَأُمَّ

َتِْمَٝمٌد وَمَ٘م٤مَل  ًْ ُف َرَأى ُرْؤَي٤م ومِٞمَٝم٤م َأنَّ قُمَٛمَر ؿَمِٝمٞمٌد ُُم ـِ َُم٤مًمٍِؽ َأٟمَّ ـْ قَمْقِف سْم َٝم٤م َأظْمَرضَمُف سم٢ِمؾِْمَٜم٤مٍد َصِحٞمٍح قَم  عم٤ََّم ىَمّمَّ

٧ُم َأهمْ  ًْ َٝم٤مَدِة َوَأَٟم٤م سَملْمَ فَمْٝمَرايَنْ ضَمِزيَرِة اًْمَٕمَرِب ًَم ٤م اهلل قَمَٚمْٞمِف َأٟمَّك زِم سم٤ِمًمِمَّ ُزو َواًمٜم٤َّمُس طَمْقزِم صُمؿَّ ىَم٤مَل سَمغَم َي٠ْميِت هِبَ

 .إِن ؿَم٤مءَ 

 .(8890) صحٞمح اًمٌخ٤مرييمام ذم  (2)
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ْ : ىَم٤مَل  َأؿْمَٝمُد؟ سمِؿَ : وَمَ٘م٤مَل  ُهَرْيَرةَ  َأسَم٤م وَمَدقَم٤م: ُهَرْيَرةَ  َأسُمق ُب  َأَرهُ  مَل  َوًَمٙمِٜمِّل َينْمَ

َٝم٤مَدةِ  ذِم  شَمٜمَٓمَّْٕم٧َم  ًَمَ٘مدْ »: قُمَٛمرُ  وَمَ٘م٤مَل  ؾَمْٙمَرانَ  َرَأْيُتفُ   إمَِم  يَمَت٥َم  صُمؿَّ : ىَم٤مَل  اًمِمَّ

ـَ  إًَِمْٞمفِ  َيْ٘مِدمَ  َأنْ  ىُمَداَُم٦مَ  ـِ  ُِم  يمَِت٤مَب  َهَذا قَمغَم  َأىِمؿْ : ًمُِٕمَٛمرَ  اجْل٤َمُرودُ  وَمَ٘م٤مَل  اًْمٌَْحَرْي

: ىَم٤مَل  ؿَمِٝمٞمدٌ  سَمْؾ : ىَم٤مَل  شؿَمِٝمٞمدٌ  َأمْ  َأْٟم٧َم  َأظَمّْمؿٌ : قُمَٛمرُ  وَمَ٘م٤مَل  َوضَمؾَّ  قَمزَّ  اهللِ

ْي٧َم  وَمَ٘مدْ »  قُمَٛمرَ  قَمغَم  هَمَدا طَمتَّك اجْل٤َمُرودُ  َصَٛم٧َم  وَمَ٘مدْ : ىَم٤مَل  شؿَمَٝم٤مَدشَمَؽ  َأدَّ

َّٓ  َأَراكَ  َُم٤م»: قُمَٛمرُ  وَمَ٘م٤مَل  اهللِ  طَمدَّ  َهَذا قَمغَم  َأىِمؿْ : وَمَ٘م٤مَل   ؿَمِٝمدَ  َوَُم٤م، ظَمّْماًم  إِ

َّٓ  َُمَٕمَؽ  َـّ »: قُمَٛمرُ  وَمَ٘م٤مَل ، اهللَ ُأْٟمِِمُدكَ  إيِنِّ : اجْل٤َمُرودُ  وَمَ٘م٤مَل  شَرضُمٌؾ  إِ َٙم
ًِ  ًَمُتْٛم

٤مَٟمَؽ  ًَ
ؾُمقَءٟمََّؽ  َأوْ  ًمِ ٤م: اجْل٤َمُرودُ  وَمَ٘م٤مَل  شَٕ َب  َأنْ  سم٤ِمحْلَؼِّ  َذاكَ  َُم٤م اهللِ وَ  َأُمَّ  َذِ

ـُ  َؽ  اسْم قُءيِن  قَمٛمِّ ًُ  َؾ ؾِم وَم٠َمرْ  ؿَمَٝم٤مَدشمِٜم٤َم ذِم  شَمُِمؽَّ  يُمٜم٧َْم  إِنْ : ُهَرْيَرةَ  َأسُمق وَمَ٘م٤مَل ، َوشَم

ْٚمَٝم٤م اًْمَقًمِٞمدِ  اسْمٜم٦َمِ  إمَِم  ًَ  اًْمَقًمِٞمدِ  اسْمٜم٦َمِ  ِهٜمْدَ  إمَِم  قُمَٛمرُ  وَم٠َمْرؾَمَؾ  ىُمَداَُم٦مَ  اُْمَرَأةُ  َوِهَل ، وَم

َٝم٤مَدةَ  وَم٠َمىَم٤مَُم٧ِم  َيٜمُِْمُدَه٤م  شطَم٤مد كَ  إيِنِّ »: ًمُِ٘مَداَُم٦مَ  قُمَٛمرُ  وَمَ٘م٤مَل  َزْوضِمَٝم٤م قَمغَم  اًمِمَّ

سْمت ًَمقْ : وَمَ٘م٤مَل  ُٚمُدويِن  َأنْ  ًَمُٙمؿْ  يَم٤منَ  َُم٤م َيُ٘مقًُمقنَ  يَماَم  ٧ُم َذِ  شمِلَ؟»: قُمَٛمرُ  وَمَ٘م٤مَل ، دَمْ

ـَ  قَمغَم  ًَمْٞمَس ﴿: شَمَٕم٤ممَم  اهللُ  ىَم٤مَل : ىُمَداَُم٦مُ  ىَم٤مَل  ِذي ٤محِل٤َمِت  َوقَمِٛمُٚمقا آَُمٜمُقا اًمَّ  اًمّمَّ

َ٘مْقا َُم٤م إَِذا ـَمِٕمُٛمقا ومِٞماَم  ضُمٜم٤َمٌح  َي٦مُ  [93: ]ادائدة﴾َوآَُمٜمُقا اشمَّ ْٔ : قُمَٛمرُ  وَمَ٘م٤مَل  ،ا

َ٘مٞم٧َْم  إَِذا إِٟمََّؽ  اًمت٠َّْمِويَؾ  َأظْمَٓم٠ْمَت » مَ  َُم٤م اضْمَتٜم٧ٌََْم  اشمَّ  صُمؿَّ : ىَم٤مَل  شقَمَٚمٞمَْؽ  اهللُ طَمرَّ

ٌََؾ   َأنْ  َٟمَرى َٓ : ىَم٤مًُمقا شىُمَداَُم٦مَ  ضَمْٚمدِ  ذِم  شَمَرْونَ  َُم٤مَذا»: وَمَ٘م٤مَل  اًمٜم٤َّمسِ  قَمغَم  قُمَٛمرُ  َأىْم

ٚمَِدهُ  َٙم٧َم ، َُمِريًْم٤م يَم٤منَ  َُم٤م دَمْ ًَ ـْ  وَم ٤مًُم٤م َذًمَِؽ  قَم  قَمغَم  قَمَزمَ  َوىَمدْ  َيْقًُم٤م َوَأْصٌََح  َأيَّ
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َْصَح٤مسمِفِ  وَمَ٘م٤مَل  ضَمْٚمِدهِ   َأنْ  َٟمَرى َٓ : ىَم٤مًُمقا شىُمَداَُم٦مَ  ضَمْٚمدِ  ذِم  شَمَرْونَ  َُم٤مَذا»: ِٕ

ٚمَِدهُ  َنْ »: قُمَٛمرُ  وَمَ٘م٤مَل  َوِٕمٞمًٗم٤م يَم٤منَ  َُم٤م دَمْ ٞم٤َمطِ  حَت٧َْم  اهللَ َيْٚمَ٘مك َٕ ًِّ  إزَِمَّ  َأطَم٥م   اًم

ـْ  ْقطٍ  اْئتُقيِن  قُمٜمُِ٘مل ذِم  َوُهقَ ، َيْٚمَ٘م٤مهُ  َأنْ  ُِم ًَ  وَمُجٚمِدَ  سمُِ٘مَداَُم٦مَ  وَم٠َمَُمرَ  ششَم٤مم   سمِ

٤ًٌم َُمَٕمفُ  َوىُمَداَُم٦مُ  وَمَح٩مَّ  َوَهَجَرهُ  ىُمَداَُم٦مَ  قُمَٛمرُ  وَمَٖم٤مَو٥َم  ـْ  ىَمَٗماَل  وَمَٚمامَّ ، ًَمفُ  ُُمَٖم٤مِو  ُِم

ِٝماَم  ْ٘مٞم٤َم قُمَٛمرُ  َوَٟمَزَل ، طَمجِّ  ً ـْ  اؾْمَتْٞمَ٘مظَ  صُمؿَّ ، َٟم٤ممَ  سم٤ِمًم ُٚمقا»: ىَم٤مَل  َٟمْقُِمفِ  ُِم  قَمكَمَّ  قَمجِّ

ََرى إيِنِّ  اهللِوَمقَ  سمِفِ  وَم٤مْئُتقيِن  سمُِ٘مَداَُم٦مَ  ْ : وَمَ٘م٤مَل  شَأشَم٤ميِن  آٍت  َٕ فُ  ىُمَداَُم٦مَ  ؾَم٤ممِل  َأظُمقكَ  وَم٢مِٟمَّ

ُٚمقا وهُ  نْ أ َأسَمك إنْ  قُمَٛمرُ  سمِفِ  وَم٠َمَُمرَ ، َي٠ْميِتَ  َأنْ  َأسَمك َأشَمْقهُ  وَمَٚمامَّ  سمِفِ  إزَِمَّ  وَمَٕمجِّ  إًَِمٞمْفِ  جَيُر 

َٛمفُ  َل  َذًمَِؽ  وَمَٙم٤منَ  ًَمفُ  َواؾْمتَْٖمَٗمرَ  قُمَٛمرُ  وَمَٙمٚمَّ   .(8)ُصْٚمِحِٝماَم  َأوَّ

 ضٝكتٌ أْ٘ عٓ٘ اهلل زضٞ عُس زؤٜا

َثـَا: صحٞمحفذم  اهلل رمحف قال اإلمام مسؾم دُ  َحدَّ ـُ  حُمَٛمَّ ، اعْمَُثٜمَّك سْم

صَمٜم٤َم ـُ  حَيْٞمَك طَمدَّ صَمٜم٤َم، ؾَمِٕمٞمدٍ  سْم صَمٜم٤َم، ِهَِم٤ممٌ  طَمدَّ ـْ ، ىَمَت٤مَدةُ  طَمدَّ ـِ  ؾَم٤ممِلِ  قَم  َأيِب  سْم

ـْ ، اجْلَْٕمدِ  ـِ  َُمْٕمَدانَ  قَم ـَ  قُمَٛمرَ  َأنَّ ، ـَمْٚمَح٦مَ  َأيِب  سْم  َيْقمَ  ظَمَٓم٥َم ، اخْلَٓم٤َّمِب  سْم

 َرَأْي٧ُم  إيِنِّ : ىَم٤مَل  سَمْٙمرٍ  َأسَم٤م َوَذيَمرَ ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ  َٟمٌِلَّ  وَمَذيَمرَ ، اجْلُُٛمَٕم٦مِ 

َّٓ  ُأَراهُ  َٓ  َوإيِنِّ ، َٟمَ٘مَراٍت  صَماَلَث  َٟمَ٘مَريِن  ِديًٙم٤م يَم٠َمنَّ   َأىْمَقاًُم٤م َوإِنَّ ، َأضَمكِم  طُمُْمقرَ  إِ

ْ  اهللَ َوإِنَّ ، َأؾْمَتْخٚمَِػ  َأنَّ  َي٠ْمُُمُروَٟمٜمِل ـْ  مَل َٓ ، ِديٜمَفُ  ًمِٞمَُْمٞمِّعَ  َيُٙم َٓ ، ظِماَلوَمَتفُ  َو  َو

                                                           
 اًمٙمؼمى( وُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل ذم 87076) ُمّمٜمٗمفأظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم  (صحقح) (8)

 .ُمٕمٛمر سمف ( قمـ قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك قمـ8428) شم٤مريخ اعمديٜم٦م( وأظمرضمف اسمـ ؿم٦ٌم ذم 8/485)
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اَلوَم٦مُ ، َأُْمرٌ  يِب  قَمِجَؾ  وَم٢مِنْ ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  َٟمٌِٞمَّفُ  سمِفِ  سَمَٕم٨َم  اًمَِّذي  وَم٤مخْلِ

  سَملْمَ  ؿُمقَرى
ِ
ء َٓ ت٦َّمِ  َه١ُم ًِّ ـَ ، اًم ِذي َ  اًمَّ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  شُمُقذمِّ

َُْمرِ  َهَذا ذِم  َيْٓمَٕمٜمُقنَ  َأىْمَقاًُم٤م َأنَّ  قَمٚمِْٛم٧ُم  ىَمدْ  َوإيِنِّ ، َراضٍ  قَمٜمُْٝمؿْ  قَ َوهُ  ْٕ  َأَٟم٤م، ا

سْمُتُٝمؿْ  ؾْماَلمِ  قَمغَم  َهِذهِ  سمَِٞمِدي رَضَ ، اهللِ َأقْمَداءُ  وَم٠ُموًَمِئَؽ  َذًمَِؽ  وَمَٕمُٚمقا وَم٢مِنْ ، اإْلِ

ُل  اًْمَٙمَٗمَرةُ  الَّ ـَ  قِمٜمِْدي َأَهؿَّ  ؿَمْٞمًئ٤م سَمْٕمِدي َأَدعُ  َٓ  إيِنِّ  صُمؿَّ ، اًمْم   َُم٤م، اًْمَٙماَلًَم٦مِ  ُِم

  ذِم  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقَل  َراضَمْٕم٧ُم 
ٍ
ء ، اًْمَٙماَلًَم٦مِ  ذِم  َراضَمْٕمُتفُ  َُم٤م َرْ

  ذِم  زِم  َأهْمَٚمظَ  َوَُم٤م
ٍ
ء ـَ  طَمتَّك، ومِٞمفِ  زِم  َأهْمَٚمظَ  َُم٤م َرْ ٌَِٕمفِ  ـَمَٕم ، َصْدِري ذِم  سم٢ِمِْص

َٓ  قُمَٛمرُ  َي٤م»: وَمَ٘م٤مَل  ْٞمِػ  آَي٦مُ  شَمْٙمِٗمٞمَؽ  َأ تِل اًمّمَّ ؟ ؾُمقَرةِ  آظِمرِ  ذِم  اًمَّ
ِ
٤مء ًَ  َوإيِنِّ  شاًمٜمِّ

ـْ  هِب٤َم َيْ٘مِِض ، سمَِ٘مِْمٞم٦َّمٍ  ومِٞمَٝم٤م َأىْمضِ  َأقِمْش  إِنْ  ـْ  اًْمُ٘مْرآنَ  َيْ٘مَرأُ  ُِم  َيْ٘مَرأُ  َٓ  َوَُم

  قَمغَم  ُأؿْمِٝمُدكَ  إيِنِّ  اًمٚمُٝمؿَّ : ىَم٤مَل  صُمؿَّ ، اًْمُ٘مْرآنَ 
ِ
َُْمَّم٤مرِ  ُأَُمَراء ْٕ اَم  َوإيِنِّ ، ا  سَمَٕمْثُتُٝمؿْ  إِٟمَّ

 اهللُ َصغمَّ  َٟمٌِٞمِِّٝمؿْ  َوؾُمٜم٦َّمَ ، ِديٜمَُٝمؿْ  اًمٜم٤َّمَس  َوًمُِٞمَٕمٚمُِّٛمقا، قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  ًمَِٞمْٕمِدًُمقا قَمَٚمْٞمِٝمؿْ 

ُٛمقا، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  ًِ ـْ  قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  َأؿْمَٙمَؾ  َُم٤م إزَِمَّ  َوَيْروَمُٕمقا، وَمْٞمَئُٝمؿْ  ومِٞمِٝمؿْ  َوَيْ٘م  ُِم

٤َم، إِٟمَُّٙمؿْ  صُمؿَّ ، ُْمِرِهؿْ أَ  ٤م َٓ  ؿَمَجَرشَملْمِ  شَم٠ْميُمُٚمقنَ  اًمٜم٤َّمُس  َأهي  َّٓ  َأَرامُهَ  َهَذا، ظَمٌِٞمَثَتلْمِ  إِ

ٌََّمَؾ   َوضَمدَ  إَِذا، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقَل  َرَأْي٧ُم  ًَمَ٘مدْ  َواًمث قمَ  اًْم

ـَ  ِرحَيُٝماَم  ضُمؾِ  ُِم ِجدِ  ذِم  اًمرَّ ًْ ٌَِ٘مٞمعِ  إمَِم  وَم٠ُمظْمِرَج  سمِفِ  َأَُمرَ ، اعْمَ ـْ ، اًْم  َأيَمَٚمُٝماَم  وَمَٛم

ًٌْخ٤م وَمْٚمُٞمِٛمْتُٝماَم   .(8)ـَم

                                                           
 .(567) صحٞمحفرواه ُمًٚمؿ ذم  (8)
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ُٝكتٌ عٓ٘ اهلل زضٞ عُس إٔ عٓ٘ اهلل زضٞ األغعسٟ َٛض٢ ألبٞ زؤٜا  ض

َثـَا: ُمّمٜمٗمفذم  اهلل رمحف صقبة أيب بن بؽر أبو قال ٤منُ  َحدَّ : ىَم٤مَل  قَمٗمَّ

َثـَا ـُ  مَح٤َّمدُ  َحدَّ يِن : ىَم٤مَل ، ؾَمَٚمَٛم٦مَ  سْم ـْ ، صَم٤مسم٧ٌِم  َأظْمؼَمَ ـِ  َأَٟمسِ  قَم  َأسَم٤م َأنَّ ، َُم٤مًمٍِؽ  سْم

ؿَْمَٕمِريَّ  ُُمقؾَمك ْٕ ٤م َأوْ ، ا ًً  يَمثػَِمةً  ضَمَقادَّ  َأظَمْذُت  يَم٠َمينِّ  اعْمَٜم٤َممِ  ذِم  َرَأْي٧ُم »: ىَم٤مَل  َأَٟم

َٚمْٙمُتَٝم٤م ًَ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل  وَم٢مَِذا، ضَمٌَؾٍ  إمَِم  اْٟمَتَٝمْٞم٧ُم  طَمتَّك وَم

ٌَؾِ  وَمْقَق   هللَِِّ إِٟم٤َّم: وَمُ٘مْٚم٧ُم ، شقُمَٛمرَ  إمَِم  سمَِٞمِدهِ  ُيقُِمُئ  َوضَمَٕمَؾ  ضَمٜمٌِْفِ  إمَِم  سَمْٙمرٍ  َوَأسُمق اجْلَ

َٓ : وَمُ٘مْٚم٧ُم ، قُمَٛمرُ  اهللِوَ  َُم٤مَت ، َراضِمُٕمقنَ  إًَِمْٞمفِ  َوإِٟم٤َّم : وَمَ٘م٤مَل  قُمَٛمَر؟ إمَِم  سمِفِ  شَمْٙمُت٥ُم  َأ

فُ  قُمَٛمرَ  إمَِم  َأْٟمِٕمل َأيْمت٥ُُم  يُمٜم٧ُْم  َُم٤م» ًَ   .(8)شَٟمْٗم

 عٓ٘ اهلل زضٞ عجُإ ايٓٛزٜٔ ذٟ َكتٌ زؤٜا

َثـَا: ُمّمٜمٗمفذم  اهلل رمحف صقبة أيب بن بؽر أبو قال  إؾِْمَح٤مُق  َحدَّ

اِزي   ـْ  ،اًمرَّ ـْ  ،ضَمْٕمَٗمرٍ  َأيِب  قَم ـْ  ،َأي قَب  قَم ـِ  ،َٟم٤مومِعٍ  قَم ـِ  قَم  قُمْثاَمنَ  َأنَّ  : قُمَٛمرَ  اسْم

ٌََح  ُث  َأْص ْٞمَٚم٦مَ  وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌَِّلَّ  َرَأْي٧ُم : ىَم٤مَل  ،اًمٜم٤َّمَس  حُيَدِّ  ذِم  اًمٚمَّ

ٌََح  ،قِمٜمَْدَٟم٤م َأوْمٓمِرْ  ،قُمْثاَمن َي٤م: وَمَ٘م٤مَل  ،اعْمَٜم٤َممِ  ـْ  َوىُمتَِؾ  َص٤مِئاًم  وَم٠َمْص   .(2)َيْقُِمفِ  ُِم

                                                           
 شم٤مريخ اعمديٜم٦م( وأظمرضمف اسمـ ؿم٦ٌم ذم 40528) ُمّمٜمٗمفأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ( صحقح) (8)

ـُ إؾِْماَمقِمٞمَؾ، ىَم٤مَل : ( ىم٤مل4/877) صَمٜم٤َم ُُمقؾَمك سْم ـُ ؾَمَٚمَٛم٦َم سمف: طَمدَّ ٤مُد سْم صَمَٜم٤م مَحَّ   .طَمدَّ

( و اسمـ 445)  أٟم٤ًمب إذاف(، و اًمٌالذري ذم 4/442وأظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت )

 .( 447)  شم٤مريخ دُمِمؼقم٤ًميمر ذم 

( واحل٤ميمؿ ذم 48240) ُمّمٜمٗمفأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم (، حسن بؿجؿوع ضرقه) (2)

  .(4554) ُمًتدريمف
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 ايٛزع َٔ عٓٗا اهلل زضٞ عا٥ػ١ عٓد َا بعض تبني زؤٜا

َثـَا: ُمّمٜمٗمفذم  اهلل رمحف صقبة أيب بن بؽر أبو قال ـُ  اهللِ قَمٌْدُ  َحدَّ  سْم

ْٝمِٛمل   سَمْٙمرٍ  ًَّ ـْ  ،اًم ـِ  طَم٤مشمِؿِ  قَم ـِ  ،َصِٖمػَمةٍ  َأيِب  سْم ـِ  قَم ـْ  ،ُُمَٚمٞمَْٙم٦مَ  َأيِب  اسْم  قَم٤مِئَِم٦مَ  قَم

ـْ  ،ـَمْٚمَح٦مَ  سمِٜم٧ِْم  ٤َم ،ريض اهلل قمٜمٝم٤م اعم١ُْْمُِمٜملِمَ  ُأمِّ  قَم٤مئَِِم٦مَ  قَم  ،ضَم٤مٟم ٤م ىَمتََٚم٧ْم  َأهنَّ

ٚماًِم  ىَمَتْٚم٧ِم  ًَمَ٘مدْ  َواهللِ  َأَُم٤م: هَل٤َم وَمِ٘مٞمَؾ  ،اًمٜم٤َّمِئؿُ  َيَرى ومِٞماَم  وَم٠ُمشمَِٞم٧ْم  ًْ  وَمٚمِؿَ : ىَم٤مًَم٧ْم  ،ُُم

 قَمَٚمٞمْؽ َيْدظُمُؾ  َُم٤م: هَل٤َم وَمِ٘مٞمَؾ  وؾمٚمؿ؟ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌَِّل   َأْزَواُج  قَمكَمَّ  َيْدظُمْؾ 

ٌََح٧ْم  ،صمَِٞم٤مسُمؽ َوقَمَٚمْٞمؽ إَّٓ   ذِم  وَمجٕمَٚم٧م ،َأًْمًٗم٤م قَمنَمَ  سم٤ِمصْمٜمَْل  َوَأَُمَرْت  وَمِزقَم٦مً  وَم٠َمْص

 .(8)اهللِ ؾَمٌِٞمؾِ 

 عٓٗا اهلل زضٞ عا٥ػ١ ب٘ ضحست ايرٟ ايطحس َهإ إظٗاز فٝٗا زؤٜا

َكا : اعمقـم٠مذم  اهلل رمحف مالك اإلمام قال ضَم٤ملِ  َأسُمق َأْخَزَ دُ  اًمرِّ ـُ  حُمَٛمَّ  سْم

ٌْدِ  ـِ  قَم مْحَ ـْ ، اًمرَّ فِ  قَم ـِ  قَمٌْدِ  سمِٜم٧ِْم  قَمْٛمَرةَ  ُأُمِّ مْحَ  َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلِّ  َزْوَج  قَم٤مئَِِم٦مَ  َأنَّ ، اًمرَّ

                                                           
 .(2/49) احلٚمٞم٦م( وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم 48854) ُمّمٜمٗمفأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم  (صحقح) (8)

ضَم٧ْم ): (896/ 2) اًمًػموذيمره اًمذهٌل رمحف اهلل ذم  َِم٦َم، وَمَحرَّ
( قَمَٚمْٞمِف 4يَم٤مَن ضَم٤من  َيْٓمُٚمُع قَمغَم قَم٤مئِ

ٍة، وَم٠َمسَمك إَِّٓ َأْن َئْمَٝمَر، وَمَٕمَدْت قَمَٚمْٞمِف سمَِحِدْيَدٍة،  ٍة سَمْٕمَد َُمرَّ ًة سَمْٕمَد َُمرَّ : وَم٠ُمشمَِٞم٧ْم ذِم َُمَٜم٤مُِمَٝم٤م، وَمِ٘مْٞمَؾ هَل٤َم وَمَ٘مَتَٚمْتُف.َُمرَّ

ا ) َٛمُع 4َأىَمَتْٚم٧ِم وُماَلًٟم٤م، َوىَمْد ؿَمِٝمَد سَمْدًرا، َويَم٤مَن َٓ َيْٓمُٚمُع قَمَٚمْٞمِؽ، َٓ طَم٤مِهً ًْ ُف يَم٤مَن َي َدًة، إَِّٓ َأٟمَّ ( َوَٓ ُُمَتَجرِّ

َر: وَمَذيَمَرْت َذًمَِؽ ٕسَمِْٞمَٝم٤م.-َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّؿَ -طَمِدْي٨َم َرؾُمْقِل اهللِ  َم َوَُم٤م شَم٠َمظمَّ : وَمَ٘م٤مَل  ؟ وَم٠َمظَمَذَه٤م َُم٤م شَمَ٘مدَّ

ىِمل سم٤ِمصْمٜمَْل قَمنَمَ َأًْمًٗم٤م ِدَيَتُف.  شَمَّمدَّ

ؾِ : َرَواهُ : صمؿ ىم٤مل اًمذهٌل رمحف اهلل ـُ اعم١َُمُمَّ ـْ قَمِٗمْٞمٍػ، َوُهَق صمَِ٘م٦ٌم. َواسْم ٌٍَؾ، قَم ـِ طَمٜمْ ـُ َأمْحََد سم ٌُْد اهللِ سم ومِْٞمِف : قَم

، َوَُم٤م َأقْمَٚمُؿ َأطَمًدا اًمَٞمْقَم َيُ٘مْقُل سمُِقضُمْقِب ِدَي٦ٍم ذِم ُِمْثِؾ َهَذا. َوْٕمٌػ. ُل َأَصح   َواإِلؾْمٜم٤َمُد إَوَّ
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ـْ  هَل٤َم ضَم٤مِرَي٦مً  َأقْمَتَ٘م٧ْم  يَم٤مَٟم٧ْم ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  قَم٤مِئَِم٦مَ  إِنَّ  صُمؿَّ ، ُِمٜمَْٝم٤م ُدسُمرٍ  قَم

فُ  صُمؿَّ ، شَمِْمَتٙمَِل  َأنْ  اهللُ ؿَم٤مءَ  َُم٤م اؿْمتََٙم٧ْم  َذًمَِؽ  سَمْٕمدَ  قَمٜمَْٝم٤م اهللُ َريِضَ   َدظَمَؾ  إِٟمَّ

، َوْيَٚمَؽ : قَم٤مئَِِم٦مُ  ًَمفُ  وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ، َُمٓمٌُقسَم٦مٌ  َأْٟم٧ِم ، هَل٤َم وَمَ٘م٤مَل ، ؾِمٜمِْدي   َرضُمٌؾ  قَمَٚمْٞمَٝم٤م

ـْ  ٌَّٜمِل؟ َُم ـْ  اُْمَرَأةٌ : ىَم٤مَل  ـَم  ذِم  إِنَّ : َوىَم٤مَل ، وَمَقَصَٗمَٝم٤م، َويَمَذا يَمَذا َٟمْٕمتَِٝم٤م ُِم

 يَم٤مَٟم٧ْم  ضَم٤مِرَي٦مً  وُمالَٟم٦مً  زِم  اْدقُمقا: قَم٤مِئَِم٦مُ  وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ، سَم٤مَل  ىَمدْ  َصٌِٞم ٤م أنَ  طَمْجِرَه٤م

ُدُُمَٝم٤م  أنَ : ىَم٤مًَم٧ْم ، َصٌِل   طَمْجِرَه٤م ذِم  هَلُؿْ  ضِمػَمانٍ  سَمٞم٧ِْم  ذِم  وَمَقضَمُدوَه٤م، خَتْ

َؾ  طَمتَّك ًِ ٌِلِّ  َهَذا سَمْقَل  َأهْم َٚمْتفُ ، اًمّمَّ ًَ : قَم٤مِئَِم٦مُ  هَل٤َم وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ، ضَم٤مَءْت  صُمؿَّ  وَمَٖم

٧ٌُْم : ىَم٤مًَم٧ْم  مِلَ؟: ىَم٤مًَم٧ْم ، َٟمَٕمؿْ : ىَم٤مًَم٧ْم  َأؾَمَحْرشمِٜمِل؟ ٌَ  اهللِ وَمقَ : ىَم٤مًَم٧ْم ، اًْمِٕمْتَؼ  َأطْم

ـَ  قَم٤مئَِِم٦مُ  َأَُمَرْت  صُمؿَّ ، َأسَمًدا شَمْٕمَتِ٘ملمَ  ٓ ـَ  َيٌِٞمَٕمَٝم٤م َأنْ  ُأظْمتَِٝم٤م اسْم ـْ  إقَْمَراِب  ُِم  مِمَّ

٦ٌَمً  سمَِثَٛمٜمَِٝم٤م زِم  اسْمَتعْ  صُمؿَّ : ىَم٤مًَم٧ْم ، َُمْٚمَٙمَتَٝم٤م ُيِزءُ  : قَمْٛمَرةُ  ًَم٧ْم وَمَ٘م٤م، َأقْمتِْ٘مَٝم٤م صُمؿَّ ، َرىَم

ـَ  اهللُ ؿَم٤مءَ  َُم٤م قَمٜمَْٝم٤م اهللُ  َريِضَ  قَم٤مئَِِم٦مُ  وَمَٚمٌَِث٧ْم  َُم٤منِ  ُِم ٤َم صُمؿَّ ، اًمزَّ  اعمَْٜم٤َممِ  ذِم  َرَأْت  إهِنَّ

كِم  َأنِ  ًِ ـْ  اهْمَت  قَمغَم  وَمَدظَمَؾ ، شُمِْمَٗملْمَ  وَم٢مِٟمَِّؽ ، سَمْٕمْم٤م سَمْٕمُْمَٝم٤م َيُٛمد   صَمالصَم٦مٍ  آسَم٤مرٍ  ُِم

ـُ  إؾِْماَمقِمٞمُؾ  قَم٤مِئَِم٦مَ  ٌْدُ ، سَمْٙمرٍ  َأيِب  سْم ـِ  َوقَم مْحَ ـُ  اًمرَّ ـِ  ؾَمْٕمدِ  سْم  ُأم   وَمَذيَمَرْت ، ُزَراَرةَ  سْم

ِذي قَم٤مِئَِم٦مَ   سَمْٕمُْمَٝم٤م َيُٛمد   صَمالصَم٦مً  آسَم٤مًرا وَمَقضَمَدا، ىَمٜم٤َمةٍ  إمَِم  وَم٤مْٟمَٓمَٚمَ٘م٤م، َرَأْت  اًمَّ

ـْ  وَم٤مؾْمَتَ٘مْقا، سَمْٕمًْم٤م ُج٥َم  َُمَٚمُئقا طَمتَّك ؿُمُج٥ٍم  صَمالَث  ُِمٜمَْٝم٤م سمِْئرٍ  يُمؾِّ  ُِم ـْ  اًمِم   ُِم

  سمَِذًمَِؽ  َأشَمْقا صُمؿَّ ، مَجِٞمِٕمَٝم٤م
ِ
َٚم٧ْم ، قَم٤مِئَِم٦مَ  إمَِم  اعْم٤َمء ًَ   .(8)وَمُِمِٗمَٞم٧ْم  ومِٞمفِ  وَم٤مهْمَت

                                                           
ذح ( وأظمرضمف اًمٌٖمقي ذم 844( رىمؿ )8/299) اعمقـم٠مأظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم ( صحقح) (8)
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ُٔ تعبريات َٔ ِّ ِفٞ ايًََّب َٓا َُ  اِي

َثـَا: ُمّمٜمٗمفذم  اهلل رمحف صقبة أيب بن بؽر أبو قال  ،ُأؾَم٤مَُم٦مَ  َأسُمق َحدَّ

ـْ  ـْ  ،ِهَِم٤ممٍ  قَم دٍ  قَم ـْ  ،حُمَٛمَّ  َوَأيْمَرهُ  ،اعْمَٜم٤َممِ  ذِم  اًْمَ٘مٞمْدَ  ُأطِم٥م  : ىَم٤مَل  ،ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم

ـِ  ذِم  صَم٤ٌَمٌت  اًْمَ٘مٞمْدُ  ،اًْمُٖمؾ ي ـُ : ُهَرْيَرةَ  َأسُمق َوىَم٤مَل  ،اًمدِّ ٌَ   (8). اًْمِٗمْٓمَرةُ  اعْمَٜم٤َممِ  ذِم  اًمٚمَّ

 املٓاّ يف ايتُس تعبريات َٔ

َثـَا: ُمّمٜمٗمفذم  اهلل رمحف صقبة أيب بن بؽر أبو قال ـُ  اهللِ قَمٌْدُ  َحدَّ  سْم

صَمٜم٤َم: ىَم٤مَل  ،سَمْٙمرٍ  ـْ  ،مُحَْٞمدٌ  طمدَّ ٌْدَ  يَم٠َمنَّ  اًمٜم٤َّمئِؿُ  َيَرى ومِٞماَم  َرَأْي٧ُم : ىَم٤مَل  ،َأَٟمسٍ  قَم  قَم

ـَ  اهللِ  طَماَلَوةُ  َوُهقَ  ََتًْرا شَم٠ْميُمُؾ  َرَأْيتُؽ إينِّ : إًَمْٞمفِ  وَمَٙمَت٧ٌُْم  ،ََتًْرا َي٠ْميُمُؾ  قُمَٛمرَ  سْم

  .(2)شَمَٕم٤ممَم  اهللُ ؿَم٤مءَ  إنْ  اإِلياَمنِ 

 عٓ٘ اهلل زضٞ أَا١َ ألبٞ ايبػازات بعض فٝٗا زؤٜا

َثـَا: ُمًتدريمفذم  اهلل رمحف احلاكم قال ٤ٌَّمسِ  َأسُمق َحدَّ دُ  اًْمَٕم ـُ  حُمَٛمَّ  سْم

دُ  صمٜم٤م، َيْٕمُ٘مقَب  ـُ  حُمَٛمَّ وسِ  قَمٌْدُ  صمٜم٤م، اًمٓم٤َّمِئل   قَمْقٍف  سْم ـُ  اًْمُ٘مد  ٤مِج  سْم ، احْلَجَّ

صَمٜمِل ـُ  َصْٗمَقانُ  طَمدَّ صَمٜمِل، قَمْٛمٍرو سْم ـُ  ؾُمَٚمْٞمؿُ  طَمدَّ  إمَِم  َرضُمٌؾ  ضَم٤مءَ : ىَم٤مَل ، قَم٤مُِمرٍ  سْم

                                                                                                                  
( وىم٤مل احل٤مومظ رمحف اهلل 8874) آؾمتذيم٤مر( واسمـ قمٌد اًمؼم ذم 4268( رىمؿ )82/889) اًمًٜم٦م

  .إؾِْمٜم٤َمُدُه َصِحٞمٌح : (4/880) اًمتٚمخٞمصذم 

  .(48852) ُمّمٜمٗمفأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم  (8)

 .(48857) ُمّمٜمٗمفأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ( صحقح) (2)



   رؤى وتعبريات لبعض الصحابة رضي اهلل عنهم

[224] 

  
  

 َأنَّ  َُمٜم٤َمُِمل ذِمَ  َرَأْي٧ُم  إيِنِّ ، ُأَُم٤مَُم٦مَ  َأسَم٤م َي٤م: وَمَ٘م٤مَل ، قَمٜمْفُ  اهللُ  َريِضَ  ُأَُم٤مَُم٦مَ  َأيِب 

اَم  قَمَٚمٞمَْؽ  شُمَّمكمِّ  اعْمَاَلِئَٙم٦مَ   َويُمٚمَّاَم ، ىُمْٛم٧َم  َويُمٚمَّاَم ، ظَمَرضْم٧َم  َويُمٚمَّاَم ، َدظَمْٚم٧َم  يُمٚمَّ

٧َم  ًْ  ؿِمْئتُؿْ  ًَمقْ  َوَأْٟمُتؿْ  قَمٜمُْٙمؿْ  َدقُمقَٟم٤م هُمْٗمًرا ؿَّ اًمٚمٝمُ  : ُأَُم٤مَُم٦مَ  َأسُمق ىَم٤مَل . ضَمَٚم

ـَ آَُمٜمُقا اْذيُمُروا اهللَ ِذيْمًرا : ىَمَرأَ  صُمؿَّ ، اعماََْلِئَٙم٦مُ  قَمَٚمْٞمُٙمؿُ  َصٚم٧َّْم  ِذي ٤َم اًمَّ ﴿ َي٤م َأهي 

ٌُِّحقُه سُمْٙمَرًة َوَأِصٞماًل  * يَمثػًِما ِذي ُيَّمكمِّ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َوَُمالِئَٙمتُُف  *َوؾَم ُهَق اًمَّ

ُٚماَمِت إمَِم اًمٜم قِر َويَم٤مَن سم٤ِمعْم١ُْمُِمٜملَِم َرطِمٞماًم ﴾ ـَ اًمٔم  -42: ]إحزابًمُِٞمْخِرضَمُٙمْؿ ُِم

43]. 

طِ  قَمغَم  َصِحٞمٌح  طَمِدي٨ٌم  َهَذا ٚمِؿٍ  َذْ ًْ ْ  ُُم  .(8)خُيِْرضَم٤مهُ  َومَل

 عٓ٘ اهلل زضٞ عٛف بٔ ايسمحٔ يعبد ايبػازات بعض فٝٗا زؤٜا

 قال: اًمٕم٤مًمٞم٦م اعمٓم٤مًم٥مذم  يمام اهلل رمحف حجر ابن احلافظ قال

 قمٌد سمـ محٞمد قمـ ،اًمزهري قمـ ،ُمٕمٛمر أٟم٤م ،اًمرزاق قمٌد أٟم٤م: إشحاق

 إول اعمٝم٤مضمريـ ُمـ ،ويم٤مٟم٧م ،قم٘م٦ٌم سمٜم٧م يمٚمثقم أم أُمف قمـ ،اًمرمحـ

 وم٤مو٧م أٟمف فمٜمقا طمتك همِمٞم٦م قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌد قمغم همٌم: ىم٤مًم٧م

 اًمّمؼم ُمـ سمف أُمرت سمام شمًتٕملم اعمًجد إمم يمٚمثقم أم ومخرضم٧م ،ٟمٗمًف

 إٟمف ،صدىمتؿ: ىم٤مل ،ٟمٕمؿ: ىم٤مًمقا ؟ قمكم أهمٌم »: ىم٤مل أوم٤مق ومٚمام ،واًمّمالة

                                                           
 دٓئؾ اًمٜمٌقة( وُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل ذم 4565) ُمًتدريمفأظمرضمف احل٤ميمؿ ذم ( صحقح) (8)

 .قمغم ذط ُمًٚمؿ: ُمٚمخّمف( وىم٤مل اًمذهٌل ذم 7/25)
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 :آظمر ُمٚمؽ وم٘م٤مل ،إُملم اًمٕمزيز إمم ٟمح٤ميمٛمؽ اٟمٓمٚمؼ: وم٘م٤مٓ ُمٚمٙم٤من ضم٤مءين

 وؾمٞمٛمتع ،أُمٝم٤مهتؿ سمٓمقن ذم وهؿ اًمًٕم٤مدة هلؿ يمت٥م ممـ هذا وم٢من ،أرضمٕم٤مه

 .(8)ُم٤مت صمؿ اؿمٝمرً  ذًمؽ سمٕمد ومٕم٤مش ،اهلل ؿم٤مء ُم٤م سمٜمقه سمف

 ايدعا٤ بهجس٠ عٓ٘ اهلل زضٞ َايو بٔ زبٝع١ بٔ يعاَس إزغاد فٝٗا زؤٜا
 ايفنت عٓد باألخص

َكا: اًمٓمٌ٘م٤متذم  اهلل رمحف شعد ابن قال ـُ  سَمْٙمرِ  َأسُمق َأْخَزَ ٌْدِ  سْم  اهللِ قَم

ـِ  ـُ  َوظَم٤مًمِدُ  ،اعْمََديِن   ُأَوْيسٍ  َأيِب  سْم ٌََجكِم   خَمَْٚمدٍ  سْم َٟم٤م: ىَم٤مَٓ  ،اًْم ـُ  ؾُمَٚمْٞماَمنُ  َأظْمؼَمَ  سْم

ـْ  ،سماَِللٍ  ـِ  حَيَْٞمك قَم يِن : ىَم٤مَل  ؾَمِٕمٞمدٍ  سْم ٌْدُ  َأظْمؼَمَ ـُ  اهللِ قَم ـِ  قَم٤مُِمرِ  سْم  َويَم٤منَ  ،َرسمِٞمَٕم٦مَ  سْم

٤م قَم٤مُِمرٌ  ـُ  قَم٤مُِمرُ  ىَم٤ممَ : ىَم٤مَل  ،سَمْدِري  ـَ  ُيَّمكمِّ  َرسمِٞمَٕم٦مَ  سْم  َٟمِِم٥َم  طِملمَ  َوَذًمَِؽ  ،اًمٚمَّٞمْؾِ  ُِم

ـِ  ذِم  اًمٜم٤َّمُس  ْٕم ـَ  وَمَّمغمَّ  ،قُمْثاَمنَ  قَمغَم  اًمٓمَّ ْٞمؾِ  ُِم  وَمِ٘مٞمَؾ  اعْمَٜم٤َممِ  ذِم  وَم٠ُميِتَ  ،َٟم٤ممَ  صُمؿَّ  اًمٚمَّ

ـَ  ُيِٕمٞمَذكَ  َأنْ  اهللَ  وَم٤مؾْم٠َملِ  ىُمؿْ : ًَمفُ  تِل اًْمِٗمتْٜم٦َمِ  ُِم ٤ٌَمِدهِ  َص٤مًمَِح  ُِمٜمَْٝم٤م َأقَم٤مذ اًمَّ  وَمَ٘م٤ممَ  ،قِم

  (2). ضَمٜم٤َمَزةً  إَِّٓ  سمِفِ  ُأظْمِرَج  وَماَم  ،اؿْمَتَٙمك صُمؿَّ  ،وَمَّمغمَّ 

                                                           
 ،(2/296) اعمًتدرك( واحل٤ميمؿ ذم 4078) اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦مأظمرضمف احل٤مومظ ذم  (صحقح) (8)

وأظمرج يٕم٘مقب  .إؾمٜم٤مده صحٞمح: ( 9/205) خمتٍم إحت٤مف اًم٤ًمدة اعمٝمرةوىم٤مل اًمٌقصػمي ذم  

 .( قمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ٟمحقه8/467) اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخسمـ ؾمٗمٞم٤من ذم 

( 8/870) يمت٤مب اًمٗمتـ( وأسمق شمٕمٞمؿ ذم 4258) اًمٓمٌ٘م٤متأظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم ( صحقح) (2)

( قمـ أيب 42707) ُمّمٜمٗمفوأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم . (6/404) دٓئؾ اًمٜمٌقةواًمٌٞمٝم٘مل ذم 

 .ظم٤مًمد إمحر قمـ حيٞمك سمف
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 ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايٓيب غطٌ تٛيٛا يًرٜٔ ٚنسا١َ إزغاد فٝٗا زؤٜا

َثـَا: ُمًٜمدهذم  اهلل رمحف قال اإلمام أمحد صَمٜم٤َم َيْٕمُ٘مقُب  َحدَّ ـِ  َأيِب  طَمدَّ  قَم

ـِ  صَمٜمِل ىَم٤مَل  إؾِْمَح٤مَق  اسْم ـُ  حَيْٞمَل طَمدَّ ٤ٌَّمدِ  سْم ـِ  قَم ـِ  اهللِ قَمٌْدِ  سْم سَمػْمِ  سْم ـْ  اًمز  ـْ  َأسمِٞمفِ  قَم  قَم

َؾ  َأَراُدوا عَم٤َّم ىَم٤مًَم٧ْم  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلِّ  َزْوِج  قَم٤مِئَِم٦مَ  ًْ  اهللِ  َرؾُمقلِ  هُم

دُ  َٟمّْمٜمَعُ  يَمْٞمَػ  َٟمَرى َُم٤م اهللِوَ  وَمَ٘م٤مًُمقا ومِٞمفِ  اظْمَتَٚمُٗمقا َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ   َأُٟمَجرِّ

دُ  يَماَم  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  هللِا َرؾُمقَل  ُٚمفُ  َأمْ  َُمْقشَم٤مَٟم٤م ُٟمَجرِّ ًِّ  صمَِٞم٤مسُمفُ  َوقَمَٚمْٞمفِ  ُٟمَٖم

ٜم٦َمَ  قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  اهللُ َأْرؾَمَؾ  اظْمَتَٚمُٗمقا وَمَٚمامَّ  ىَم٤مًَم٧ْم  ًِّ ـْ  َُم٤م اهللِوَ  طَمتَّك اًم ـْ  اًْمَ٘مْقمِ  ُِم  ُِم

َّٓ  َرضُمؾٍ  ـْ  يَمٚمََّٛمُٝمؿْ  صُمؿَّ  ىَم٤مًَم٧ْم  َٟم٤مِئاًم  َصْدِرهِ  ذِم  َذىْمٜمُفُ  إِ ٌَٞم٧ِْم  َٟم٤مطِمَٞم٦مِ  ُِم  َيْدُرونَ  َٓ  اًْم

ـْ  ُٚمقا وَمَ٘م٤مَل  ُهقَ  َُم ًِ  وَمَث٤مُروا ىَم٤مًَم٧ْم  صمَِٞم٤مسُمفُ  َوقَمَٚمْٞمفِ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّلَّ  اهْم

ُٚمقا إًَِمْٞمفِ  ًَّ  قَمَٚمْٞمفِ  ُيَٗم٤مُض  ىَمِٛمٞمِّمفِ  ذِم  َوُهقَ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقَل  وَمَٖم

ْدرُ  اعْم٤َمءُ  ًِّ ُٙمفُ  َواًم ضَم٤مُل  َوُيَدًمِّ ٌَْٚم٧ُم  ًَمقْ  شَمُ٘مقُل  َويَم٤مَٟم٧ْم  سم٤ِمًْمَ٘مِٛمٞمصِ  اًمرِّ ـْ  اؾْمتَْ٘م  ُِم

َُْمرِ  ْٕ َؾ  َُم٤م اؾْمَتْدسَمْرُت  َُم٤م ا ًَّ َّٓ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقَل  هَم ٤مُؤهُ  إِ ًَ
  .(8)ٟمِ

                                                           
إرواء ( وصححف إًم٤ٌمين رطمؿ اهلل ذم 26406) ُمًٜمدهأظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم  (حسن) (8)

 .(8548( رىمؿ )2/889) اًمّمحٞمح اعمًٜمد( واًمقادقمل ذم 4/862) اًمٖمٚمٞمؾ
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 ٚص١ُٝ ثابِت بٔ قٝظ بٔ مشاع بعد َٛت٘ زضٞ اهلل عٓ٘ 

َثـَا: (8928) واعمث٤مين أطم٤مدذم  اهلل رمحف عاصم أيب ابن قال  َحدَّ

دُ  ـُ  حُمَٛمَّ ك سْم ـُ  اًْمَقًمِٞمدُ  ٟم٤م، ُُمَّمٗم  ٚمِؿٍ  سْم ًْ ٌْدُ  ٟم٤م، ُُم ـِ  قَم مْحَ ـُ  اًمرَّ ـِ  َيِزيدَ  سْم ، ضَم٤مسمِرٍ  سْم

ـْ    قَم
ٍ
٠َمًْم٧ُم  اعْمَِديٜم٦َمَ  ىَمِدُْم٧ُم : ىَم٤مَل  اخْلَُراؾَم٤ميِنِّ  قَمَٓم٤مء ًَ ـْ  وَم صُمٜمِل قَمٛمَّ  سمَِحِدي٨ِم  حُيَدِّ

ـِ  صَم٤مسم٧ِِم  ـِ  ىَمْٞمسِ  سْم سٍ  سْم ٠َمًْمُتَٝم٤م اسْمٜمَتِفِ  إمَِم  وَم٠َمْرؿَمُدويِن  ؿَمامَّ ًَ  َأيِب  ؾَمِٛمْٕم٧ُم : وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  وَم

اَلمُ  قَمَٚمْٞمفِ  َرؾُمقًمِفِ  قَمغَم  شَمَٕم٤ممَم  اهللُ َأْٟمَزَل  عَم٤َّم: َيُ٘مقُل  ًَّ  يُمؾَّ  حُي٥ِم   َٓ  اهللَ  إِنَّ ﴿: اًم

ْت  ،[28: ]لؼَمن﴾وَمُخقرٍ  خُمَْت٤ملٍ  ٌْٙمِل َوـَمِٗمَؼ  سَم٤مسَمفُ  َوهَمٚمََّؼ  صَم٤مسم٧ٍِم  قَمغَم  اؿْمتَدَّ  َي

٠َمًَمفُ  إًَِمٞمْفِ  وَم٠َمْرؾَمَؾ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل  وَم٠ُمظْمؼِمَ  ًَ هُ  وَم  يَمؼُمَ  سماَِم  وَم٠َمظْمؼَمَ

: ىَم٤مَل  ىَمْقُِمل َأؾْمَقدَ  َأنْ  َوُأطِم٥م   اجْلاََمَل  ُأطِم٥م   َرضُمٌؾ  َأَٟم٤م: وَمَ٘م٤مَل  ُِمٜمَْٝم٤م قَمَٚمْٞمفِ 

٧َم  إِٟمََّؽ » ًْ  َوضَمؾَّ  قَمزَّ  اهللُ َوُيْدظِمُٚمَؽ  سمَِخػْمٍ  َوََتُقُت  سمَِخػْمٍ  شَمِٕمٞمُش  سَمْؾ  ُِمٜمُْٝمؿْ  ًَم

اَلمُ  قَمَٚمْٞمفِ  َرؾُمقًمِفِ  قَمغَم  َوضَمؾَّ  قَمزَّ  اهللُ َأْٟمَزَل  وَمَٚمامَّ : ىَم٤مًَم٧ْم .  شاجْلَٜم٦َّمَ  ًَّ ٤َم : اًم ﴿ َي٤م َأهي 

ُ٘مقا اهللَ إِنَّ اهللَ ؾَمِٛمٞمٌع  ُُمقا سَملْمَ َيَدِي اهللِ َوَرؾُمقًمِِف َواشمَّ ـَ آَُمٜمُقا ٓ شُمَ٘مدِّ ِذي اًمَّ

ـَ آَُمٜمُقا ٓ شَمْروَمُٕمقا َأْصَقاشَمُٙمْؿ وَمْقَق َصْقِت اًمٜمٌَِّلِّ َوٓ  * قَمٚمِٞمؿٌ  ِذي ٤َم اًمَّ َي٤م َأهي 

ٌََط َأقْماَمًُمُٙمْؿ َوَأْٟمُتْؿ ٓ  ٌَْٕمٍض َأْن حَتْ
َٝمُروا ًَمُف سم٤ِمًْمَ٘مْقِل يَمَجْٝمِر سَمْٕمِْمُٙمْؿ ًمِ دَمْ

 .[2-2: ]احلجراتشَمِْمُٕمُروَن ﴾
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هُ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَِّل   وَم٠ُمظْمؼِمَ  َذًمَِؽ  ُِمثَْؾ  وَمَٕمِٛمَؾ   يَمؼُمَ  سماَِم  وَم٠َمظْمؼَمَ

فُ  ُِمٜمَْٝم٤م قَمَٚمْٞمفِ  ْقِت  ضُمَٝمػْمُ  وَم٢مِٟمَّ ُف  َوَأٟمَّفُ  اًمّمَّ ـْ  َيُٙمقنَ  َأنْ  َيَتَخقَّ ، قَمَٛمُٚمفُ  طَمٌِطَ  مِمَّ

ِل   وَمَ٘م٤مَل  ٧َم  إِٟمََّؽ »: َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمٌَّ ًْ  سمَِخػْمٍ  شَمِٕمٞمُش  سَمْؾ  ُِمٜمُْٝمؿْ  ًَم

 َريِضَ  سَمْٙمرٍ  َأسُمق اؾْمَتٜمَْٗمرَ  وَمَٚمامَّ . شاجْلَٜم٦َّمَ  َوضَمؾَّ  قَمزَّ  اهللُ َوُيْدظِمُٚمَؽ  ؿَمِٝمٞمًدا َوشُمْ٘متَُؾ 

ٚمِِٛملمَ  قَمٜمْفُ  اهللُ ًْ ةِ  َأْهؾِ  إمَِم  اعْمُ دَّ ٞمْٚمَِٛم٦مَ  َواًْمَٞماَمَُم٦مِ  اًمرِّ ًَ اِب  َوُُم ـُ  صَم٤مسم٧ُِم  ؾَم٤مرَ  اًْمَٙمذَّ  سْم

ـْ  ىَمْٞمسٍ  ْٞمٚمَِٛم٦مَ  ًَمُ٘مقا وَمَٚمامَّ ، ؾَم٤مرَ  ومِٞمَٛم ًَ ٚمِِٛملمَ  َهَزُُمقا طَمٜمِٞمَٗم٦مَ  َوسَمٜمِل ُُم ًْ  صَماَلَث  اعْمُ

اٍت  ـُ  صَم٤مسم٧ُِم  وَمَ٘م٤مَل  َُمرَّ ٌ  ىَمْٞمسٍ  سْم  َُمعَ  ُٟمَ٘م٤مشمُِؾ  يُمٜم٤َّم َهَٙمَذا َُم٤م: طُمَذْيَٗم٦مَ  َأيِب  َُمْقمَم  َوؾَم٤ممِل

ِٝماَم  وَمَحَٗمَرا، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقلِ  ًِ َْٟمُٗم  وَمَ٘م٤مشماَِل  ومِٞمفِ  وَمَدظَماَل  طُمْٗمَرةً  ِٕ

ـَ  َرضُمٌؾ  َوَرَأى: ىَم٤مًَم٧ْم ، ىُمتاَِل  طَمتَّك ٚمِِٛملمَ  ُِم ًْ ـَ  صَم٤مسم٧َِم  اعْمُ  قَمٜمْفُ  اهللُ َريِضَ  ىَمْٞمسٍ  سْم

َُْمسِ  ىُمتِْٚم٧ُم  عَم٤َّم إيِنِّ : وَمَ٘م٤مَل  َُمٜم٤َمُِمفِ  ذِم  ْٕ ـَ  َرضُمٌؾ  يِب  َُمرَّ  سم٤ِم ٚمِِٛملمَ  ُِم ًْ  ُِمٜمِّل وَم٤مْٟمَتَزعَ  اعمُْ

٦مً  ِدْرقًم٤م ًَ َٙمرِ  َأىْمََم  َوَُمٜمِْزًُمفُ  َٟمِٗمٞم ًْ ػمُ  وَمَرٌس  َُمٜمِْزًمِفِ  َوقِمٜمْدَ ، اًْمَٕم ًِ ًَمفُ  ذِم  َي  َوىَمدْ  ـَمقَّ

ْرعَ  قَمغَم  َأيْمَٗمك َُم٦مِ  وَمْقَق  َوضَمَٕمَؾ  سُمْرَُم٦مً  اًمدِّ ٌَْٕم٨ْم  ظَم٤مًمًِدا وَم٠ْمِت  َرطْماًل  اًْمؼُمْ  إمَِم  وَمْٚمَٞم

 َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقلِ  ظَمٚمِٞمَٗم٦مِ  قَمغَم  ىَمِدُْم٧َم  وَم٢مَِذا وَمْٚمَٞم٠ْمظُمْذَه٤م ِدْرقِمل

ـَ  قَمكَمَّ  َأنَّ  وَم٠َمقْمٚمِْٛمفُ  ـِ  ُِم ْي ـَ  َوزِم  يَمَذا اًمدَّ ـْ  َووُماَلنٌ  يَمَذا اعْم٤َملِ  ُِم  قَمتِٞمٌؼ  َرىِمٞمِ٘مل ُِم

٤مكَ  ٌََٕم٨َم  ظَم٤مًمًِدا وَم٠َمشَمك، وَمتُِْمٞمَٕمفُ  طُمُٚمؿٌ  َهَذا شَمُ٘مقَل  َأنْ  َوإِيَّ ْرعِ  إمَِم  وَم  وَمَقضَمَدَه٤م اًمدِّ

هُ  قَمٜمْفُ  اهللُ َريِضَ  سَمْٙمرٍ  َأيِب  قَمغَم  َوىَمِدمَ  َذيَمرَ  يَماَم   اهللُ َريِضَ  سَمْٙمرٍ  َأسُمق وَم٠َمْٟمَٗمذَ  وَم٠َمظْمؼَمَ
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َٓ  َوِصٞمََّتفُ  قَمٜمْفُ  َّٓ  َُمْقشمِفِ  سَمْٕمدَ  َوِصٞمَُّتفُ  ضَم٤مَزْت  َأطَمًدا َأنَّ  ُيْٕمَٚمؿُ  َو ـَ  صَم٤مسم٧َِم  إِ  ىَمْٞمسٍ  سْم

 .(8)قَمٜمْفُ  اهللُ  َريِضَ 

 غسعٞ حهِ ايسؤٜا ع٢ً ٜب٢ٓ ال

َثـَا: اعمحتييـيمت٤مسمف ذم الدكقا أيب ابن قال : ىَم٤مَل  اهللِ  قَمٌْدُ  َحدَّ

َثـَا ـُ  َأمْحَدُ ، َحدَّ َٟم٤م: ىَم٤مَل ، مَجِٞمؾٍ  سْم ـُ  اهللِ  قَمٌْدُ  َأظْمؼَمَ ٤ٌَمَركِ  سْم َٟم٤م: ىَم٤مَل ، اعْمُ  قمٌد َأظْمؼَمَ

ـُ ا اًمرمحـ ٌْدِ  سْم ـِ  اهللِ قَم ـْ  (2) ِديٜم٤َمرٍ  سْم ـِ  َزْيدِ  قَم َقرِ  قَمغَم  ُأهْمِٛمَل : ىَم٤مَل  َأؾْمَٚمؿَ  سْم ًْ
 اعْمِ

ـِ  َّٓ  إًَِمفَ  َٓ  َأنَّ  َأؿْمَٝمدُ ): وَمَ٘م٤مَل  َأوَم٤مَق  صُمؿَّ ، خَمَْرَُم٦مَ  سْم ًدا َوَأنَّ ، اهللُ إِ ، اهللِ  َرؾُمقُل  حُمَٛمَّ

                                                           
: (9/422) جمٛمع اًمزوائد( وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم 8420) اًمٙمٌػمأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم  (حسن) (8)

، َوسمِٜم٧ُْم صمَ  ايِن  ؼَمَ ٤مِهُر َأنَّ سمِٜم٧َْم صَم٤مسم٧ِِم َرَواُه اًمٓمَّ ِحٞمِح، َواًمٔمَّ ـِ ىَمْٞمٍس مَلْ َأقْمِروْمَٝم٤م، َوسَمِ٘مٞم٦َُّم ِرضَم٤مًمِِف ِرضَم٤مُل اًمّمَّ ٤مسم٧ِِم سْم

ـِ ىَمْٞمٍس َصَح٤مسمِٞم٦ٌَّم  ٤َم ىَم٤مًَم٧ْم  ;سْم ( 5800) اعمًتدركذم  وأخرجه احلاكم ؾَمِٛمْٕم٧ُم َأيِب، َواهللُ َأقْمَٚمُؿ.: وَم٢مهِنَّ

ُد : ىم٤مل صَمٜمِل حُمَٛمَّ ـُ طَمدَّ ـُ إؾِْماَمقِمٞمَؾ، صمٜم٤م مَح٤َّمُد سْم ـُ ظُمَزْيَٛم٦َم، صمٜم٤م ُُمقؾَمك سْم ي  سْم ِ ـِ َه٤مٟمٍِئ، صمٜم٤م اًمنَّ ـُ َص٤مًمِِح سْم سْم

ـَ ىَمْٞمٍس ومذيمر احلدي٨م خمتًٍما وىم٤مل ـْ َأَٟمٍس، )َأنَّ صَم٤مسم٧َِم سْم ِط : ؾَمَٚمَٛم٦َم، صمٜم٤م صَم٤مسم٧ٌِم، قَم )َصِحٞمٌح قَمغَم َذْ

ضَم٤مُه، َوحِلَدِ  ْ خُيَرِّ ٚمٍِؿ، َومَل ًْ ٦ٌَمٌ ُُم ٦ٌم قَمِجٞم  دٓئؾ اًمٜمٌقة)وأظمرضمف ُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل ذم : ي٨ِم َوَص٤مَي٤مُه ىِمّمَّ

وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم  .( خمتًٍما8249) ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م( وأظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم 6/465)

 .( قمـ مح٤مد سمف خمتًٍما8407) اًمٙمٌػم

صمٜم٤م أمحد سمـ : ىم٤مل أسمق يٕمغم: ( ىم٤مل4884) اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦مرمحف اهلل ذم  وذكره احلافظ ابن حجر

ىمدُم٧م اعمديٜم٦م، وم٠مدظمٚمٜمل رضمؾ قمغم : قمٞمًك، صمٜم٤م اسمـ سمٙمػم، صمٜم٤م اسمـ ضم٤مسمر، طمدصمٜمل قمٓم٤مء اخلراؾم٤مين، ىم٤مل

 .اسمٜم٦م صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس سمـ ؿمامس، ومحدصمتٜمل سم٘مّم٦م صم٤مسم٧م ومذيمر احلدي٨م سمٓمقًمف

اًمّمديؼ واًمّمح٤مسم٦م وم٘مد اشمٗمؼ ظم٤مًمد أسمق سمٙمر : (8/85) اًمروحرمحف اهلل ذم يمت٤مسمف  وقال ابن الؼقم

 .ُمٕمف قمغم اًمٕمٛمؾ هبذه اًمرؤي٤م وشمٜمٗمٞمذ اًمقصٞم٦م هب٤م واٟمتزاع اًمدرع ممـ هل ذم يده وهذا حمض اًمٗم٘مف

 اعمٜمتٔمؿقمٌد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ ديٜم٤مر واًمّمقاب اعمث٧ٌم، يمام ذم : اعمحتييـوىمع ذم يمت٤مب  (2)

 .اًمتٝمذي٥مو
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ـَ  إزَِمَّ  َأطَم٥م   اهللِ  َوْصُؾ  ْٟمَٞم٤م ُِم ـِ  قَمٌْدُ ، ومِٞمَٝم٤م َوَُم٤م اًمد  مْحَ ـُ  اًمرَّ ومِٞمِؼ  ذِم  قَمْقٍف  سْم  اًمرَّ

قَْمغَم  ْٕ ِٞمِّلَم : ا ـَ اًمٜمٌَّ ـَ َأْٟمَٕمَؿ اهللُ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ُِم ِذي  ﴿ َُمَع اًمَّ
ِ
َٝمَداء يِ٘ملَم َواًمِم  دِّ َواًمّمِّ

ـَ ُأْوًَمِئَؽ َرومِٞمً٘م٤م ﴾ ًُ لَم َوطَم
٤محِلِ ٌْدُ . [69: ]الـساءَواًمّمَّ ٤مُج  اعْمَٚمِِؽ  قَم  َواحْلَجَّ

انِ  ٤م جَيُرَّ   .(8)(اًمٜم٤َّمرِ  ذِم  َأُْمَٕم٤مَءمُهَ

َثـَا: صحٞمحف ذم اهلل رمحف قال اإلمام البخاري ـُ  إؾِْمَح٤مُق  َحدَّ  سْم

َٟم٤م، َُمٜمُّْمقرٍ  َٟم٤م، اًمٜمَّْيُ  َأظْمؼَمَ ٦ٌَمُ  َأظْمؼَمَ صَمٜم٤َم، ؿُمْٕم ـَ  ؾَم٠َمًْم٧ُم : ىَم٤مَل ، مَجَْرةَ  َأسُمق طَمدَّ  اسْم

٤ٌَّمسٍ  ـِ ، قَمٜمُْٝماَم  اهللُ  َريِضَ  قَم ٤م وَم٠َمَُمَريِن ، اعُمتَْٕم٦مِ  قَم ـِ  َوؾَم٠َمًْمُتفُ ، هِبَ : وَمَ٘م٤مَل ، اهلَْدِي  قَم

كٌ  َأوْ  ؿَم٤مةٌ  َأوْ  سَمَ٘مَرةٌ  َأوْ  ضَمُزورٌ  ومِٞمَٝم٤م» ، يَمِرُهقَه٤م َٟم٤مؾًم٤م َويَم٠َمنَّ : ىَم٤مَل  ،شَدمٍ  ذِم  ِذْ

٤مًٟم٤م يَم٠َمنَّ  اعمَٜم٤َممِ  ذِم  وَمَرَأْي٧ُم  وَمٜمِْٛم٧ُم  ًَ ورٌ  طَم٩م  : ُيٜم٤َمِدي إِْٟم ٌََّٚم٦مٌ  َوُُمتَْٕم٦مٌ ، َُمؼْمُ ، ُُمَتَ٘م

ـَ  وَم٠َمشَمْٞم٧ُم  ٤ٌَّمسٍ  اسْم صْمُتفُ  قَمٜمُْٝماَم  اهللُ َريِضَ  قَم  َأيِب  ؾُمٜم٦َّمُ ، َأيْمؼَمُ  اهللُ»: وَمَ٘م٤مَل ، وَمَحدَّ

 .شَوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ  اًمَ٘م٤مؾِمؿِ 

                                                           
اعمٜمتٔمؿ ذم ( واسمـ اجلقزي ذم 457) يـأظمرضمف اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم يمت٤مسمف )اعمحتي( صحقح) (8)

  .(7/5) شم٤مريخ اعمٚمقك وإُمؿ

( حت٧م شمرمج٦م احلج٤مج سمـ يقؾمػ 2/884) هتذي٥م اًمتٝمذي٥مرمحف اهلل ذم  وقال احلافظ ابن حجر

هذا اؾمٜم٤مد صحٞمح ومل يٙمـ ًمٚمحج٤مج طمٞمٜمئذ ذيمر وٓ يم٤من قمٌداعمٚمؽ ومم اخلالوم٦م سمٕمد : ىمٚم٧م: اًمث٘مٗمل

اًمٞمقم اًمذي ضم٤مء ومٞمف ٟمٕمل يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م ُمـ اًمِم٤مم وذًمؽ ذم رسمٞمع آول ؾمٜم٦م ٓن اعمًقر ُم٤مت ذم 

 .( ُمـ اهلجرة وىم٤مل اًم٘م٤مؾمؿ سمـ خمٞمٛمرة يم٤من احلج٤مج يٜم٘مض قمرى آؾمالم64)
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ـُ  َوَوْه٥ُم ، آَدمُ  َوىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ـْ ، َوهُمٜمَْدرٌ ، ضَمِريرٍ  سْم ٦ٌَمَ  قَم ٌََّٚم٦مٌ  قُمْٛمَرةٌ : ؿُمْٕم  ُُمَتَ٘م

ورٌ  َوطَم٩م     .(8) َُمؼْمُ

 عٓ٘ اهلل زضٞ احلطني كتٌَ زؤٜا

َثـَا: ُمًٜمدهذم  اهلل رمحف قال اإلمام أمحد ٌْدُ  َحدَّ ـِ  قَم مْحَ صَمٜم٤َم، اًمرَّ  طَمدَّ

ـُ  مَح٤َّمدُ  ـْ ، ؾَمَٚمَٛم٦مَ  سْم رِ  قَم ـِ  قَمامَّ رٍ  َأيِب  سْم ـِ ، قَمامَّ ـِ  قَم ٤ٌَّمسٍ  اسْم  اًمٜمٌَِّلَّ  َرَأْي٧ُم ): ىَم٤مَل ، قَم

 ىَم٤مُروَرةٌ  َُمَٕمفُ  َأهْمؼَمَ  َأؿْمَٕم٨َم  اًمٜمََّٝم٤مرِ  سمِٜمِّْمِػ  اعْمَٜم٤َممِ  ذِم ، َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ  َصغمَّ 

ٌَّعُ  َأوْ  َيْٚمَتِ٘مُٓمفُ  َدمٌ  ومِٞمَٝم٤م : ىَم٤مَل  َهَذا؟ َُم٤م اهللِ َرؾُمقَل  َي٤م: ىُمْٚم٧ُم : ىَم٤مَل  ؿَمٞمًْئ٤م ومِٞمَٝم٤م َيتََت

لْمِ  َدمُ  ًَ ْ  َوَأْصَح٤مسمِفِ  احْلُ ٌَُّٕمفُ  َأَزْل  مَل رٌ  ىَم٤مَل  (،اًْمٞمَْقمَ  ُُمٜمْذُ  َأشَمتَ  َذًمَِؽ  وَمَحِٗمْٔمٜم٤َم»: قَمامَّ

 .(2)شاًْمَٞمْقمَ  َذًمَِؽ  ىُمتَِؾ  وَمَقضَمْدَٟم٤مهُ  اًْمَٞمْقمَ 

 هِلِضْفَاىل وَعَتَ اهللِ دِمْحَبِ مَّتَ
   

  

                                                           
ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل ذم  .(8242( وُمًٚمؿ )8688ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (8)

ُه َووَمَرُح اًْمَٕم٤ممِلِ سمُِٛمَقاوَمَ٘متِِف احْلَؼَّ َوُي١ْمظَمُذ ُِمٜمُْف : (4/448) اًمٗمتح ـْ َأظْمؼَمَ اعمَْْرَء سماَِم َيُن  إيِْمَراُم َُم

ْؤَي٤م قَمغَم اًْمَٕم٤ممِلِ َواًمتَّْٙمٌػُِم قِمٜمْ قِملِّ َوقَمْرُض اًمر  ْ ًمِٞمِؾ اًمنمَّ ْؤَي٤م عمَُِقاوَمَ٘م٦ِم اًمدَّ ؾْمتِْئٜم٤َمُس سم٤ِمًمر  ِٓ ِة َواًْمَٕمَٛمُؾ َوا َد اعمُِْنَّ

َدِ  ْٕ ًمِٞمؾِ سم٤ِم اضِمِح ُِمٜمُْف اعمَُْقاومِِؼ ًمِٚمدَّ ٦ِم اًمٔم٤َّمِهَرِة َواًمتَّٜمٌِْٞمُف قَمغَم اظْمتاَِلِف َأْهِؾ اًْمِٕمْٚمِؿ ًمُِٞمْٕمَٛمَؾ سم٤ِمًمرَّ  .ًمَّ

( وصححف اًمٕمالُم٦م اًمقادقمل رمحف اهلل ذم 2865) ُمًٜمدهأظمرضمف أمحد ذم  (صحقح) (2)

 .(597( رىمؿ )8/297) اًمّمحٞمح اعمًٜمد
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 فٗسع اآلٜات

سَمِٞمِف َي٤م َأسَم٧ِم إيِنِّ َرَأْي٧ُم  ِٕ ﴿ إِْذ ىَم٤مَل ُيقؾُمُػ 

٤ًٌم  ْٛمَس َواًْمَ٘مَٛمَر َأطَمَد قَمنَمَ يَمْقيَم َواًمِمَّ

ـَ   24 ............. َرَأْيُتُٝمْؿ زِم ؾَم٤مضِمِدي

﴿ إِْذ ُيِريَٙمُٝمُؿ اهللُ ذِم َُمٜم٤َمُِمَؽ ىَمٚمِٞماًل َوًَمْق 

َأَرايَمُٝمْؿ يَمثػًِما ًَمَٗمِِمْٚمُتْؿ َوًَمَتٜم٤َمَزقْمُتْؿ ذِم إَُْمرِ 

 ................................ 24 

 58 ............ ﴿ اْذيُمْريِن قِمٜمَْد َرسمَِّؽ ﴾

ِذي ظَمَٚمَؼ( أ َؽ اًمَّ  48ي٤مت﴿ اىْمَرْأ سم٤ِمؾْمِؿ َرسمِّ

٤مِرىُمقَن  ًَ ُٙمْؿ ًَم ُتَٝم٤م اًْمِٕمػُم إِٟمَّ ٌن َأيَّ َن ُُم١َمذِّ ﴿ صُمؿَّ َأذَّ

﴾ .............................. 84 

ْٕمَل ىَم٤مَل َي٤م سُمٜمَلَّ إيِنِّ َأَرى  ًَّ ﴿ وَمَٚمامَّ سَمَٚمَغ َُمَٕمُف اًم

 26ذِم اعمَْٜم٤َمِم َأينِّ َأْذسَمُحَؽ وَم٤مٟمُٔمْر َُم٤مَذا شَمَرى(

ْؤَي٤م سم٤ِمحْلَ  ؼِّ ﴿ ًَمَ٘مْد َصَدَق اهللُ َرؾُمقًَمُف اًمر 

ِجَد احْلََراَم إِْن ؿَم٤مَء اهللُ  ًْ َـّ اعمَْ ًَمَتْدظُمُٚم

 26 ......................... آُِمٜملَِم(

ْٟمَٞم٤م ﴾ ى ذِم احْلََٞم٤مِة اًمد  ٌُنْمَ  44 ... ﴿ هَلُُؿ اًْم

ِٞمِّلَم  ـَ اًمٜمٌَّ ـَ َأْٟمَٕمَؿ اهللُ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ُِم ِذي ﴿ َُمَع اًمَّ

لَم  ٤محِلِ  َواًمّمَّ
ِ
َٝمَداء يِ٘ملَم َواًمِم  دِّ َواًمّمِّ

ـَ ُأْوًَمئَِؽ َرومِ  ًُ  820 ........ ٞمً٘م٤م ﴾َوطَم

ن ذِم اًمٜم٤َّمِس سم٤ِمحْل٩َمِّ ﴾  84 ........ ﴿ َوَأذِّ

ْٞمِؾ إَِذا ؾَمَجك * َُم٤م  َحك * َواًمٚمَّ ﴿ َواًمْم 

َؽ َوَُم٤م ىَمغَم ﴾ قَمَؽ َرسم   95 ......... َودَّ

٤م  ـَ وَمَتَٞم٤مِن ىَم٤مَل َأطَمُدمُهَ ْج ًِّ ﴿ َوَدظَمَؾ َُمَٕمُف اًم

إيِنِّ َأَرايِن َأقْمٍِمُ ََخًْرا َوىَم٤مَل أظَمُر إيِنِّ 

ػْمُ َأَرايِن َأمْحِ  ًٌْزا شَم٠ْميُمُؾ اًمٓمَّ ُؾ وَمْقَق َرْأِد ظُم

ٌِّْئٜم٤َم سمَِت٠ْمِويٚمِِف(  24 ................ ُِمٜمُْف َٟم

ـْ ىَمٌُْؾ ىَمْد  ﴿ َي٤م َأسَم٧ِم َهَذا شَم٠ْمِويُؾ ُرْؤَي٤مَي ُِم

٤م  24 ................. ضَمَٕمَٚمَٝم٤م َريبِّ طَم٘م 

ُ٘مقا اهللَ طَمؼَّ شُمَ٘م٤مشمِِف َوٓ  ـَ آَُمٜمُقا اشمَّ ِذي ٤َم اًمَّ ﴿ َي٤م َأهي 

َّٓ َوأَ  َـّ إِ ٚمُِٛمقَن ﴾ََتُقشُم ًْ  4 ....... ْٟمُتْؿ ُُم

 ًٓ ُ٘مقا اهللَ َوىُمقًُمقا ىَمْق ـَ آَُمٜمُقا اشمَّ ِذي ٤َم اًمَّ ﴿ َي٤م َأهي 

 4 ............................ ؾَمِديًدا

ـَ آَُمٜمُقا اْذيُمُروا اهللَ ِذيْمًرا يَمثػًِما( ِذي ٤َم اًمَّ ﴿ َي٤م َأهي 

 .............................. 884 

ُُمقا سَملْمَ َيَدِي اهللِ  ـَ آَُمٜمُقا ٓ شُمَ٘مدِّ ِذي ٤َم اًمَّ ﴿ َي٤م َأهي 

ُ٘مقا اهللَ إِنَّ اهللَ ؾَمِٛمٞمٌع قَمٚمِٞمٌؿ(َوَرؾُمقًمِِف  َواشمَّ

 .............................. 887 

ِذي ظَمَٚمَ٘مُٙمْؿ  ُٙمُؿ اًمَّ ُ٘مقا َرسمَّ ٤َم اًمٜم٤َّمُس اشمَّ ﴿ َي٤م َأهي 

ـْ َٟمْٗمٍس َواطِمَدةٍ   4 .................. ُِم

ىُمقَن ظَمػْمٌ  ـِ َأَأْرسَم٤مٌب ُُمَتَٗمرِّ ْج ًِّ ٌَِل اًم ﴿ َي٤م َص٤مطِم

٤مُر(  24 ........... َأِم اهللُ اًْمَقاطِمُد اًْمَ٘مٝمَّ

َٓ حُي٥ِم    887يُمؾَّ خُمَْت٤مٍل وَمُخقٍر﴾ ﴿إِنَّ اهللَ 

 82 ... ﴿إيِنِّ َأَرى ذِم اعمَٜم٤َمِم َأينِّ َأْذسَمُحَؽ﴾

٤محِل٤َمِت  ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّمَّ ِذي ﴿ًَمْٞمَس قَمغَم اًمَّ

َ٘مْقا َوآَُمٜمُقا﴾ ضُمٜم٤َمٌح ومِٞماَم ـَمِٕمُٛمقا إَِذا َُم٤م اشمَّ

 .............................. 807 

ـْ  ْٛمَتٜمِل ُِم ـَ اعمُْْٚمِؽ َوقَمٚمَّ )َربِّ ىَمْد آشَمْٞمَتٜمِل ُِم

 24 .............. شَم٠ْمِويِؾ إطََم٤مِدي٨ِم(
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ٌَْع ؾِمٜملَِم َدَأسًم٤م وَماَم طَمَّمْدشُمْؿ  )ىَم٤مَل شَمْزَرقُمقَن ؾَم

َّٓ ىَمٚمِٞماًل مِم٤َّم شَم٠ْميُمُٚمقَن( ٌُٚمِِف إِ  25وَمَذُروُه ذِم ؾُمٜمْ

٠ٌَّْمشُمُٙماَم  َّٓ َٟم )ىَم٤مَل ٓ َي٠ْمشمِٞمُٙماَم ـَمَٕم٤مٌم شُمْرَزىَم٤مٟمِِف إِ

ٌَْؾ َأْن َي٠ْمشمَِٞمُٙماَم  ِف ىَم
َٛمٜمِل  سمَِت٠ْمِويٚمِ َذًمُِٙماَم مِم٤َّم قَمٚمَّ

)  24 ........................... َريبِّ

)َوإِْذ ُيِريُٙمُٛمقُهْؿ إِِذ اًْمَتَ٘مْٞمُتْؿ ذِم َأقْمُٞمٜمُِٙمْؿ ىَمٚمِٞماًل 

ُٚمُٙمْؿ ذِم َأقْمُٞمٜمِِٝمْؿ ًمَِٞمْ٘مِِضَ اهلُل َأُْمًرا يَم٤مَن  َوُيَ٘مٚمِّ

) ًٓ  24 ....................... َُمْٗمُٕمق

٦ٍم َأَٟم٤م  يَمَر سَمْٕمَد ُأُمَّ ِذي َٟمَج٤م ُِمٜمُْٝماَم َوادَّ )َوىَم٤مَل اًمَّ

 25 ....... ٌُِّئُٙمْؿ سمَِت٠ْمِويٚمِِف وَم٠َمْرؾِمُٚمقِن(ُأٟمَ 

ٌَْع سَمَ٘مَراٍت ؾِماَمٍن  ُؽ إيِنِّ َأَرى ؾَم
)َوىَم٤مَل اعمَْٚمِ

ٌُالٍت  ٌَْع ؾُمٜمْ ٌٌْع قِمَج٤مٌف َوؾَم َـّ ؾَم َي٠ْميُمُٚمُٝم

٤َم اعمَََْلُ َأوْمُتقيِن ذِم  ٤مٍت َي٤م َأهي  ًَ
ظُمْيٍ َوُأظَمَر َي٤مسمِ

ْؤَي٤م شَمْٕمؼُمُ   25 . وَن(ُرْؤَي٤مَي إِْن يُمٜمُتْؿ ًمِٚمر 

٤م َأطَمُديُماَم( ـِ َأُمَّ ْج ًِّ ٌَِل اًم  24 ... )َي٤م َص٤مطِم

--------------------------------------------------- 

 فٗسع األحادٜح ٚاآلثاز
 884)ُأطِم٥م  اًْمَ٘مْٞمَد ذِم اعمَْٜم٤َمِم، َوَأيْمَرُه اًْمُٖمؾ( 

اَم ِهَل َٟمْٗمَخ٦ُم  وا وَم٢مِٟمَّ )اظْمُرضُمقا َٓ شَمْٖمؽَم 

 47 ...................... ؿَمْٞمَٓم٤مٍن!( أصمر

ْ شَمَٙمْد شَمْٙمِذُب، ُرْؤَي٤م  َُم٤مُن مَل َب اًمزَّ )إَِذا اىْمؽَمَ

ـْ ؾِمت٦ٍَّم  ـِ ضُمْزٌء ُِم ـِ َوُرْؤَي٤م اعم١ُْمُِم َوَأْرسَمِٕملَم اعم١ُْمُِم

ِة( ٌُقَّ ـَ اًمٜم   40 .................. ضُمْزًءا ُِم

ٚمِِؿ  ًْ ْ شَمَٙمْد ُرْؤَي٤م اعمُْ َُم٤مُن مَل َب اًمزَّ )إَِذا اىْمؽَمَ

شَمْٙمِذُب، َوَأْصَدىُمُٙمْؿ ُرْؤَي٤م َأْصَدىُمُٙمْؿ طَمِديًث٤م(

 ................................... 49 

ْؤَي٤م َيْٙمَرُهَٝم٤م،  )إَِذا َرَأى َأطَمُديُمُؿ اًمر 

٤مِرِه صَماَلصًم٤م ..( احلد ًَ ـْ َي ٌُّْمْؼ قَم  47ي٨م.وَمْٚمَٞم

اَم ِهَل  ٌ َٝم٤م، وَم٢مِٟمَّ
)إَِذا َرَأى َأطَمُديُمْؿ ُرْؤَي٤م حُيِ

ـَ اهللِ، وَمْٚمَٞمْحَٛمِد اهللَ(  47 .............. ُِم

وَه٤م قَمغَم  ْؤَي٤م وَم٤مقْمؼُمُ ِؿ اًمر 
ٚمِ ًْ شُمْؿ ًمِْٚمُٛم )إَِذا قَمؼَمْ

َه٤م  ْؤَي٤م شَمُٙمقُن قَمغَم َُم٤م َيْٕمؼُمُ ، وَم٢مِنَّ اًمر  اخْلػَْمِ

ٌَُٝم٤م(  52 ......................... َص٤مطِم

٦ٌَِم، وَمَرَأْي٧ُم َرضُماًل )ُأَرايِن اًمٚمَّٞمْ  َٚم٦َم قِمٜمَْد اًمَٙمْٕم

ضَم٤مِل( ـْ ُأْدِم اًمرِّ  ُِم
ٍ
ـِ َُم٤م َأْٟم٧َم َراء ًَ آَدَم، يَم٠َمطْم

 ................................... 86 

َقاٍك، وَمَجَذسَمٜمِل  ًِ ُك سمِ قَّ ًَ )َأَرايِن ذِم اعمَْٜم٤َمِم َأشَم

 88 .......................... َرضُماَلِن(

ٌِْع  ًَّ )َأَرى ُرْؤَي٤ميُمْؿ ىَمْد شَمَقاـَم٠َمْت ذِم اًم

 46 ..........................إََواظِمِر(

ٞمُتَٝم٤م، َوُأِري٧ُم )ُأِري٧ُم  ًِ ًَمْٞمَٚم٦َم اًْمَ٘مْدِر صُمؿَّ ُأْٟم

الًَم٦ِم( ٞمَح اًمْمَّ ًِ  86 ................... َُم

ـْ سَمْٕمِدي َوؾَمْٗمَؽ  تِل ُِم )ُأِري٧ُم َُم٤م شَمْٚمَ٘مك ُأُمَّ

سَمْٕمِْمِٝمْؿ ِدَُم٤مَء سَمْٕمٍض وَم٠َمطْمَزَٟمٜمِل َوؿَمؼَّ َذًمَِؽ 

)  97 .............................. قَمكَمَّ
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) شَملْمِ ضَمِؽ َُمرَّ ٌَْؾ َأْن َأشَمَزوَّ  62 )ُأِريُتِؽ ىَم

َأنَّ اهلَل َأوْمَت٤ميِن ومِٞماَم ومِٞمِف ؿِمَٗم٤مئِل،  )َأؿَمَٕمْرِت 

 76 ..................... َأشَم٤ميِن َرضُماَلِن(

ُت  )ُأقْمٓمِٞم٧ُم َُمَٗم٤مشمِٞمَح اًمَٙمٚمِِؿ، َوُٟمٍِمْ

قْم٥ِم(  88 ......................... سم٤ِمًمر 

ِلَّ َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ  ُٚمقا اًمٜمٌَّ
ًِ )اهْم

 886 ......................َوقَمَٚمْٞمِف صمَِٞم٤مسُمُف(

ـِ خَمَْرَُم٦َم، صمُ  َقِر سْم ًْ
ِ ؿَّ َأوَم٤مَق()ُأهْمِٛمَل قَمغَم اعمْ

 .................................. 889 

٤مًمِِح،  ضُمِؾ اًمّمَّ ـَ اًمرَّ ٜم٦َُم، ُِم ًَ ْؤَي٤م احلَ )اًمر 

ِة( ٌُقَّ ـَ اًمٜم  ـْ ؾِمت٦ٍَّم َوَأْرسَمِٕملَم ضُمْزًءا ُِم  48ضُمْزٌء ُِم

ـْ ؾِمت٦ٍَّم َوَأْرسَمِٕملَم  ٤محِل٦َُم ضُمْزٌء ُِم ْؤَي٤م اًمّمَّ )اًمر 

ِة( ٌُقَّ ـَ اًمٜم   40 .................. ضُمْزًءا ُِم

ـَ اهللِ ٤محِل٦َُم ُِم ْؤَي٤م اًمّمَّ ْقُء )اًمر  ًَّ ْؤَي٤م اًم ، َواًمر 

ْٞمَٓم٤مِن( ـَ اًمِمَّ  46 ..................... ُِم

ْٞمَٓم٤مِن( ـَ اًمِمَّ ـَ اهللِ، َواحْلُْٚمُؿ ُِم ْؤَي٤م ُِم )اًمر 

 ................................... 46 

٦َم َأْو  ٌِّٜم٤َم َُمٙمَّ ٥ٌِّْم إًَِمْٞمٜم٤َم اعمَِديٜم٦ََم يَمُح )اًمٚمُٝمؿَّ طَم

)  74 ............................. َأؿَمدَّ

ٌُِّحقا ُدسُمَر يُمؾِّ َصاَلٍة صَماَلصًم٤م  ًَ )ُأُِمُروا َأْن ُي

 27 .......................... َوصَماَلصملَِم(

 65 ........ إِنَّ َأظَم٤مِك َرضُمٌؾ َص٤مًمٌِح()

َة ىَمْد اْٟمَ٘مَٓمَٕم٧ْم وَماَل  ٌُقَّ ؾَم٤مًَم٦َم َواًمٜم  )إِنَّ اًمرِّ

) َٓ َٟمٌِلَّ  42 ............ َرؾُمقَل سَمْٕمِدي َو

، َوَُمَثُؾ َذًمَِؽ( ُ ْؤَي٤م شَمَ٘مُع قَمغَم َُم٤م شُمَٕمؼمَّ )إِنَّ اًمر 

 ................................... 50 

ـَ  ْؤَي٤م صَماَلٌث: ُِمٜمَْٝم٤م َأَه٤مِويُؾ ُِم )إِنَّ اًمر 

ْٞمَٓم٤مِن ًمِ  ـَ آَدَم ...(اًمِمَّ ٤م اسْم  45 ... َٞمْحُزَن هِبَ

)إن اًمِمٞمٓم٤من ٓ يًتٓمٞمع أن يتٛمثؾ يب(

 ................................... 59 

َْرَض، وَمَرَأْي٧ُم  ْٕ )إِنَّ اهللَ َزَوى زِم ا

 94 ................ َُمَِم٤مِرىَمَٝم٤م َوَُمَٖم٤مِرهَب٤َم(

ـْ ذم سَمْٞمتِِؽ ظَمػْمُ  )إِْن َصَدىَم٧ْم ُرْؤَي٤مِك ُيْدوَم

 804 .............. َأْهِؾ إَْرِض صَمالَصَم٦ٌم(

ََرى  َٕ ـْ )إِْن يُمٜم٧ُْم  ْؤَي٤م َأصْمَ٘مَؾ قَمكَمَّ ُِم اًمر 

ٌٍَؾ( أصمر  46 ......................... ضَم

ضُمُؾ  قِمَل اًمرَّ ـْ َأقْمَٔمِؿ اًمِٗمَرى َأْن َيدَّ )إِنَّ ُِم

 54 .. إمَِم هَمػْمِ َأسمِٞمِف، َأْو ُيِرَي قَمْٞمٜمَُف َُم٤م مَلْ شَمَر(

)اٟمٓمٚمؼ ٟمح٤ميمٛمؽ إمم اًمٕمزيز إُملم، 

 885 ........ وم٘م٤مل ُمٚمؽ آظمر: أرضمٕم٤مه(

ْٞمَٚم٦َم آشمِٞمَ  ُف َأشَم٤ميِن اًمٚمَّ اَُم اسْمَتَٕمَث٤ميِن، )إِٟمَّ ٤مِن، َوإهِنَّ

اَُم ىَم٤مَٓ زِم اْٟمَٓمٚمِْؼ(  89 ............... َوإهِنَّ

)إيِنِّ َرَأْي٧ُم ذِمَ َُمٜم٤َمُِمل َأنَّ اعماََْلئَِٙم٦َم شُمَّمكمِّ 

اَم َدظَمْٚم٧َم، َويُمٚمَّاَم ظَمَرضْم٧َم(  884قَمَٚمْٞمَؽ يُمٚمَّ

)إيِنِّ َرَأْي٧ُم ذِم َُمٜم٤َمُِمل، ذِم سَمْٞمتِل، َأْو طُمْجَريِت 

ـْ َأقْمَْم٤مئَِؽ(قُمْْمًقا   808 ............ ُِم

)إيِنِّ َرَأْي٧ُم ومِٞماَم َيَرى اًمٜم٤َّمئِِؿ ىَمَٛمًرا َوىَمَع ذِم 

 77 .............. طِمْجِري وَمَٚمَٓمَٛمٜمِل( أصمر

)إيِنِّ َرَأْي٧ُم يَم٠َمنَّ ِديًٙم٤م َٟمَ٘مَريِن صَماَلَث 

َّٓ طُمُْمقَر َأضَمكِم( أصمر َٓ ُأَراُه إِ َٟمَ٘مَراٍت، َوإيِنِّ 

 ................................. 808 
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ََتًْرا َوُهَق طَماَلَوُة اإِلياَمِن )إينِّ َرَأْيُتؽ شَم٠ْميُمُؾ 

 884 ............. إْن ؿَم٤مَء اهللُ شَمَٕم٤ممَم( أصمر

)إيِنِّ ىَمْد َرَأْي٧ُم َأْرًو٤م َذاَت َٟمْخٍؾ، 

 74 ........................ وَم٤مظْمُرضُمقا(

ُل َُم٤م سُمِدَئ سمِِف َرؾُمقُل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف  )َأوَّ

٤محِل٦َُم ذِم اًمٜمَّْقِم،  ْؤَي٤م اًمّمَّ ـَ اًمَقطْمِل اًمر  َؿ ُِم َوؾَمٚمَّ

َّٓ ضَم٤مَءْت ُِمْثَؾ وَمَٚمِؼ ومَ  َٙم٤مَن َٓ َيَرى ُرْؤَي٤م إِ

ٌِْح(  47 .......................... اًمّم 

ل َي٤م َرؾُمقَل اهللِ َأقَمَٚمْٞمَؽ َأهَم٤مُر(  )سم٠َِميِب َوُأُمِّ

 94 ................................ أصمر

)سَمْٞمٜم٤َم َأَٟم٤م َٟم٤مئٌِؿ إِْذ َرَأْي٧ُم قَمُٛمقَد اًْمٙمَِت٤مِب 

٧ِم َرْأِد وَمَٔمٜمَٜم٧ُْم َأٟمَُّف  ـْ حَتْ اطْمُتِٛمَؾ ُِم

 97 ......................... َُمْذُهقٌب(

سْم٧ُم()سَمْٞمٜمَ ، وَمنَمِ ـٍ ٌَ ٌؿ، ُأشمِٞم٧ُم سمَِ٘مَدِح ًَم
٤م َأَٟم٤م َٟم٤مئِ

 ................................... 60 

)سَمْٞمٜم٤َم َأَٟم٤م َٟم٤مئٌِؿ، إِْذ َأشَم٤ميِن َرضُماَلِن، وَم٠َمظَمَذا 

ٌِْٕمل، وَم٠َمشَمَٞم٤م يِب ضَمٌَاًل َوقْمًرا(  87 ...... سمَِْم

)سَمْٞمٜم٤َم َأَٟم٤م َٟم٤مئٌِؿ، َرَأْي٧ُم اًمٜم٤َّمَس ُيْٕمَرُوقَن قَمكَمَّ 

 68 ................... َوقَمَٚمْٞمِٝمْؿ ىُمُٛمٌص(

َأَٟم٤م َٟم٤مئٌِؿ، َرَأْي٧ُم َأينِّ قَمغَم طَمْقٍض )سَمْٞمٜم٤َم 

 80 ..................... َأؾْمِ٘مل اًمٜم٤َّمَس(

)سَمْٞمٜم٤َم َأَٟم٤م َٟم٤مئٌِؿ، َرَأْيُتٜمِل قَمغَم ىَمٚمِٞم٥ٍم، َوقَمَٚمٞمَْٝم٤م 

 79 ..... َدًْمٌق، وَمٜمََزقْم٧ُم ُِمٜمَْٝم٤م َُم٤م ؿَم٤مَء اهللُ(

)سَمْٞمٜم٤َم َأَٟم٤م َٟم٤مئٌِؿ، َرَأْيُتٜمِل ذِم اجلَٜم٦َِّم، وَم٢مَِذا اُْمَرَأٌة 

٠ُم  (شَمَتَقوَّ  92 ........... إمَِم ضَم٤مٟم٥ِِم ىَمٍْمٍ

ـْ  ـِ ُِم ٌؿ، َرَأْي٧ُم ذِم َيَديَّ ؾِمَقاَرْي
)سَمْٞمٜمَاَم َأَٟم٤م َٟم٤مئِ

ٜمِل ؿَم٠ْمهُناَُم(  65 ............. َذَه٥ٍم، وَم٠َممَهَّ

َؿ يَم٤مِذسًم٤م يُمٚمَِّػ َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َأْن َيْٕمِ٘مَد  ٚمَّ )حَتَ

)  55 ..................... سَملْمَ ؿَمِٕمػَمشَملْمِ

َؾ َرؾُمقُل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمٞمْ  ِف َوؾَمٚمََّؿ، )شَمٜمَٗمَّ

ِذي َرَأى ومِٞمِف  ؾَمْٞمَٗمُف َذا اًْمَٗمَ٘م٤مِر َيْقَم سَمْدٍر، َوُهَق اًمَّ

ْؤَي٤م َيْقَم ُأطُمٍد(  70 ................... اًمر 

ـَ اخلَٓم٤َّمِب(  68)صُمؿَّ َأقْمَٓمْٞم٧ُم وَمْْمكِم قُمَٛمَر سْم

ـْ آسَم٤مٍر  كِم ُِم
ًِ ٤َم َرَأْت ذِم اعمَْٜم٤َمِم َأِن اهْمَت )صُمؿَّ إهِنَّ

 882 ......... ْٕمْم٤م(صَمالصَم٦ٍم َيُٛمد  سَمْٕمُْمَٝم٤م سمَ 

ِلِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف  )ضَم٤مَءْت َُماَلئَِٙم٦ٌم إمَِم اًمٜمٌَّ

َؿ َوُهَق َٟم٤مئٌِؿ(  98 .................. َوؾَمٚمَّ

ٌَُّٕمُف ُُمٜمُْذ  ْ َأَزْل َأشَمَت  َوَأْصَح٤مسمِِف مَل
لْمِ ًَ )َدُم احْلُ

 828 ........................... اًْمَٞمْقَم(

)َرَأْي٧ُم آٟمًِٗم٤م يَم٠َمينِّ ُأقْمٓمِٞم٧ُم اعمََْ٘م٤مًمِٞمَد 

) ـَ  82 ........................ َواعمََْقاِزي

٤م ذِم )َرَأيْ  ٧ُم َذاَت ًَمْٞمَٚم٦ٍم، ومِٞماَم َيَرى اًمٜم٤َّمئُِؿ، يَم٠َمٟمَّ

ـِ َراومٍِع( ٦ٌََم سْم  75 ................. َداِر قُمْ٘م

ـِ ُصقَرٍة( ًَ َ قَمزَّ َوضَمؾَّ ذِم َأطْم )َرَأْي٧ُم َريبِّ

 ................................... 56 

ـِ  ـِ ىَمْٛمَٕم٦َم سْم ـَ حُلَلِّ سْم )َرَأْي٧ُم قَمْٛمَرو سْم

ٌَُف ذِم  ر  ىُمّْم ، جَيُ
ِ
ء َٓ  ظِمٜمِْدَف َأسَم٤م سَمٜمِل يَمْٕم٥ٍم َه١ُم

 84 ............................. اًمٜم٤َّمِر(

٦َم إمَِم  ـْ َُمٙمَّ )َرَأْي٧ُم ذِم اعمَٜم٤َمِم َأينِّ ُأَه٤مضِمُر ُِم

٤م َٟمْخٌؾ(  69 ................... َأْرٍض هِبَ
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٤م َأْو ىَمَٛمًرا( ًً )َرَأْي٧ُم ذِم اعمَْٜم٤َمِم يَم٠َمنَّ ؿَمْٛم

 .................................. 808 

ـْ  ىَم٦ًم ُِم )َرَأْي٧ُم ذِم اعمَٜم٤َمِم يَم٠َمنَّ ذِم َيِدي َهَ

 64 ............................ طَمِريٍر(

يَم٠َمينِّ َأظَمْذُت ضَمَقادَّ يَمثػَِمًة )َرَأْي٧ُم ذِم اعمَْٜم٤َمِم 

َٚمْٙمُتَٝم٤م( أصمر ًَ  880 .................... وَم

٧َم ؿَمَجَرٍة،  )َرَأْي٧ُم ومِٞماَم َيَرى اًمٜم٤َّمئُِؿ يَم٠َمينِّ حَتْ

َجَرَة شَمْ٘مَرُأ ص(  40 ........... َويَم٠َمنَّ اًمِمَّ

ْأِس،  )َرَأْي٧ُم يَم٠َمنَّ اُْمَرَأًة ؾَمْقَداَء صَم٤مئَِرَة اًمرَّ

ـَ اعمَِديٜم٦َِم(  74 ............... ظَمَرضَم٧ْم ُِم

 وَمُقِزْٟم٧َم )َرَأْي٧ُم 
ِ
اَمء ًَّ ـَ اًم يَم٠َمنَّ ُِمٞمَزاًٟم٤م َٟمَزَل ُِم

 74َأْٟم٧َم َوَأسُمق سَمْٙمٍر وَمَرضَمْح٧َم َأْٟم٧َم سم٠َِميِب سَمْٙمٍر(

)َرَأْي٧ُم َيَدك َُمْٖمُٚمقًَم٦ًم إمَم قُمٜمُِ٘مَؽ قَمغَم سَم٤مِب 

ـَ إَْٟمَّم٤مِر( اصمر  804 ........... َرضُمٍؾ ُِم

)َرَأْيُتٜمِل َدظَمْٚم٧ُم اجلَٜم٦ََّم، وَم٢مَِذا َأَٟم٤م 

َُمٞمْ  ، اُْمَرَأِة َأيِب ـَمْٚمَح٦َم(سم٤ِمًمر 
ِ
 94 ...... َّم٤مء

ـُ احْلََٙمِؿ َيْقَم اجْلََٛمِؾ  )َرَُمك َُمْرَواُن سْم

ٌَتِِف( أصمر. ْٝمٍؿ ذِم ُريْم ًَ  44 ........ ـَمْٚمَح٦َم سمِ

 َوطْمٌل ..(
ِ
 82 ......... )ُرْؤَي٤م إَْٟمٌَِٞم٤مء

ـْ ؾِمت٦ٍَّم  ٤مًمِِح ضُمْزٌء ُِم ضُمِؾ اًمّمَّ )ُرْؤَي٤م اًمرَّ

ِة( ٌُقَّ ـَ اًمٜم   48 .......... َوَأْرسَمِٕملَم ضُمْزًءا ُِم

ـَ  ـْ َأْرسَمِٕملَم ضُمْزًءا ُِم ـِ ضُمْزٌء ُِم )ُرْؤَي٤م اعم١ُْْمُِم

ْث  ْ َيَتَحدَّ ِة، َوِهَل قَمغَم ِرضْمِؾ ـَم٤مئٍِر َُم٤م مَل ٌُقَّ اًمٜم 

٤م (  48 .............................. هِبَ

ـْ ؾِمت٦ٍَّم َوَأْرسَمِٕملَم ضُمْزًءا  ـِ ضُمْزٌء ُِم )ُرْؤَي٤م اعم١ُْمُِم

ِة( ٌُقَّ ـَ اًمٜم   48 ........................ ُِم

ِلِّ َصغمَّ اهلُل قَمَٚمٞمْ  َؿ ىَم٤مًَم٧ْم: )َزْوِج اًمٜمٌَّ ِف َوؾَمٚمَّ

ـْ َأْهِؾ اعمَِْديٜم٦َِم هَل٤َم َزْوٌج شَم٤مضِمٌر( يَم٤مَٟم٧ِم اُْمَرَأٌة ُِم

 ................................... 58 

ـْ ىَمْقِل اهللِ شَمَٕم٤ممَم:  ، قَم
ِ
ْرَداء )ؾَم٠َمًْم٧ُم َأسَم٤م اًمدَّ

ْٟمَٞم٤م( .. هل  ى ذِم احْلََٞم٤مِة اًمد  ٌُنْمَ ﴿ هَلُُؿ اًْم

 44اًمرؤي٤م اًمّم٤محل٦م يراه٤م اعمًٚمؿ أو شمرى ًمف.

٧ٌُْم ًمّمؼمِ   َأظِمل ُيقؾُمَػ ويَمَرُِمِف َواهللُ )قَمِج

 50 ...........................َيْٖمِٗمُر ًَمُف(

ُٚمقا قَمكَمَّ سمُِ٘مَداَُم٦َم وَم٤مْئُتقيِن سمِِف وَمَقاهللِ إيِنِّ  )قَمجِّ

ََرى آٍت َأشَم٤ميِن( أصمر َٕ ............. 808 

)وَم٠ُميِتَ ذِم اعمَْٜم٤َمِم وَمِ٘مٞمَؾ ًَمُف: ىُمْؿ وَم٤مؾْم٠َمِل اهللَ َأْن 

ـَ اًْمِٗمْتٜم٦َِم(  885 ................ ُيِٕمٞمَذَك ُِم

ٌَحَ  ٧ْم وَمِزقَم٦ًم َوَأَُمَرْت سم٤ِمصْمٜمَْل قَمنَمَ )وَم٠َمْص

 888َأًْمًٗم٤م، وَمجٕمَٚم٧م ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهلِل( أصمر قم٤مئِم٦م

 67 )وَم٠َمْٟم٧َم قَمغَم اإِلؾْماَلِم طَمتَّك ََتُقَت(

)يم٤من أسمق سمٙمر أقمؼم هذه إُم٦م سمٕمد رؾمقل 

 802 ........ اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (

٥ِم  َـّ َأطَمُديُمْؿ سمَِتَٚمٕم  صَم َٓ حُيَدِّ ْٞمَٓم٤مِن سمِِف ذِم ) اًمِمَّ

 49 ............................ َُمٜم٤َمُِمِف(

)ًَمَ٘مْد َرَأْي٧ُم َرضُماًل َيَتَ٘مٚم٥َُّم ذِم اجْلَٜم٦َِّم، ذِم 

 84 ........................... ؿَمَجَرٍة(

)ًم٘مد رأيتٜمل ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

وؾمٚمؿ يقم أطمد طملم اؿمتد قمٚمٞمٜم٤م اخلقف 

 44 ............... وأرؾمؾ قمٚمٞمٜم٤م اًمٜمقم(

٤م َيِديٜم٤َمنِ  َّٓ َومُهَ ْ َأقْمِ٘مْؾ َأسَمَقيَّ ىَمط  إِ  )مَل

( أصمر قم٤مئِم٦م ـَ ي  70 .................. اًمدِّ
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اُت( َ ٌَنمِّ َّٓ اعمُ ِة إِ ٌُقَّ ـَ اًمٜم  ٌَْؼ ُِم  42 . )مَلْ َي

)عم٤ََّم َأَُمَر َرؾُمقُل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ 

َب سمِِف ًمِٚمٜم٤َّمِس جِلَْٛمِع  سم٤ِمًمٜم٤َّمىُمقِس ُيْٕمَٛمُؾ ًمُِٞمْيَ

اَلِة ـَم٤مَف يِب َوَأَٟم٤م َٟم٤مئٌِؿ َرضُمٌؾ(  28 ... اًمّمَّ

ـْ  ضُمُؾ َأْٟم٧َم، ًَمْق يُمٜم٧َْم )ًَم شُمَراَع، ٟمِْٕمَؿ اًمرَّ

اَلَة(  64 ..................... شُمْٙمثُِر اًمّمَّ

)ًَمْق ؾَم٠َمًْمَتٜمِل َهِذِه اًمِ٘مْٓمَٕم٦َم َُم٤م َأقْمَٓمْٞمُتَٙمَٝم٤م، 

ـْ شَمْٕمُدَو َأُْمَر اهللِ ومِٞمَؽ(  65 ........... َوًَم

٤م ًَمٜم٤َمًَمُف ِرضَم٤مٌل  ياَمُن ُُمَٕمٚمًَّ٘م٤م سم٤ِمًمث َريَّ )ًَمْق يَم٤مَن اإْلِ

ـَ اًْمَٕمَجِؿ(  96 ....................... ُِم

ـَ اعمَْاَلئَِٙم٦ِم،  )َُمرَّ   ُِم
ْٞمَٚم٦َم ذِم َُمََلٍ يِب ضَمْٕمَٗمٌر اًمٚمَّ

ِم َأسْمَٞمُض اًْمُٗم١َماِد( ٥ُم اجْلَٜم٤َمطَملْمِ سم٤ِمًمدَّ َوُهَق خُمَْمَّ

 ................................... 84 

َؿ سمُِحْٚمٍؿ مَلْ َيَرُه يُمٚمَِّػ َأْن َيْٕمِ٘مَد سَملْمَ  ٚمَّ ـْ حَتَ )َُم

ـْ َيْٗمَٕمَؾ( ، َوًَم  55 ............. ؿَمِٕمػَمشَملْمِ

ـْ َرآيِن ذِم اعمَٜم٤َمِم ومَ  ايِن ذِم اًمَٞمَ٘مَٔم٦ِم، َوَٓ )َُم ػَمَ ًَ

ْٞمَٓم٤مُن يِب(  58 ................ َيَتَٛمثَُّؾ اًمِمَّ

ْٞمَٓم٤مَن  ـْ َرآيِن ذِم اعمَٜم٤َمِم وَمَ٘مْد َرآيِن، وَم٢مِنَّ اًمِمَّ )َُم

 58 ...................... َٓ َيَتَخٞمَُّؾ يِب(

ِلِّ َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف  ـْ يَم٤مَن اقْمَتَٙمَػ َُمَع اًمٜمٌَّ )َُم

ضِمْع، وَم٢ميِنِّ ُأِري٧ُم ًمَ  َؿ، وَمْٚمػَمْ ْٞمَٚم٦َم اًمَ٘مْدِر، َوؾَمٚمَّ

ٞمُتَٝم٤م( ًِّ  46 ...................... َوإيِنِّ ُٟم

تِل قُمِرُوقا قَمكَمَّ هُمَزاًة ذِم  ـْ ُأُمَّ )َٟم٤مٌس ُِم

ٌَْحِر( ٩ٌََم َهَذا اًم ٌُقَن صَم  94 ؾَمٌِٞمِؾ اهللِ، َيْريَم

ِٛمْٕم٧ُم َصْقَت  ًَ )ٟمِْٛم٧ُم وَمَرَأْيُتٜمِل ذِم اجْلَٜم٦َِّم وَم

 98 ....................... ىَم٤مِرٍئ َيْ٘مَرُأ(

 5 .... )هؾ رأى أطمٌد ُمٜمـٙمؿ رؤيـ٤م؟(

 40 يْمَرُه اًْمُٖمؾَّ ..( إمَِم ََت٤َمِم اًْمَٙماَلِم.)َوأَ 

ـَ  ى ُِم ٤محِل٦َِم سُمنْمَ ْؤَي٤م صَماَلصَم٦ٌم: وَمُرْؤَي٤م اًمّمَّ )َواًمر 

ْٞمَٓم٤مِن، َوُرْؤَي٤م مِم٤َّم  ـَ اًمِمَّ ـٌ ُِم ِزي اهللِ، َوُرْؤَي٤م حَتْ

ُف( ًَ ُث اعمَْْرُء َٟمْٗم  44 ................. حُيَدِّ

ْؤَي٤م َُتِْرُوٜمِل، طَم  ََرى اًمر  َٕ تَّك )َوَأَٟم٤م يُمٜم٧ُْم 

َؿ َيُ٘مقُل(  ِلَّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ؾَمِٛمْٕم٧ُم اًمٜمٌَّ

 46 ................................ أصمر

صْمٜمِل سم٠َِمْرضَمك قَمَٛمٍؾ قَمِٛمْٚمَتُف ذِم  )َي٤م سماَِلُل طَمدِّ

 82 ......................... اإِلؾْماَلِم(

)َي٤م َرؾُمقَل اهلِل َرَأْي٧ُم ذِم اعمَْٜم٤َمِم يَم٠َمنَّ َرْأِد 

َب وَمَتَدطْمَرَج وَم٤مؿْمَتَدْدُت قَمغَم َأصَمِرِه(  49رُضِ

َٓ جَيِْري َأْٟم٧َم َرضُمٌؾ ذِم » َأضْمَرْي٧َم َُم٤م 

ِؼ اهللَ قَمزَّ َوضَمؾَّ  ٤مٟمَِؽ يَمِذٌب، وَم٤مشمَّ ًَ
 804 شًمِ

٥ِم » ؼِمْ َأطَمًدا سمَِتَٚمٕم  إَِذا طَمَٚمَؿ َأطَمُديُمْؿ وَماَل خُيْ

ْٞمَٓم٤مِن سمِِف ذِم اعمَْٜم٤َممِ   49 ............... شاًمِمَّ

ُأِري٧ُم َداَر ِهْجَرشمُِٙمْؿ، َذاَت َٟمْخٍؾ سَملْمَ »

 74 ............................ شٓسََمَتلْمِ 

٧ٌَْم سَمْٕمًْم٤م َوَأظْمَٓم٠ْمَت سَمْٕمًْم٤م»  68 . شَأَص

، ؾُمٜم٦َُّم َأيِب اًمَ٘م٤مؾِمِؿ َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف » اهللُ َأيْمؼَمُ

 820 .......................... شَوؾَمٚمَّؿَ 

 46 ........... شاًمٚمُٝمؿَّ َوًمَِٞمَدْيِف وَم٤مهْمِٗمرْ »

ىَم٤مًُمقا: ش َأًَمْٞمَس ىَمْد َُمَٙم٨َم َهَذا سَمْٕمَدُه ؾَمٜم٦ًَم؟»

 40 ............................... سَمغَم.

وَح ًَمَتْٚمَ٘مك اًم» وَح إِنَّ اًمر   78 ....... شر 
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ـْ َأوْمَرى اًمِٗمَرى َأْن ُيِرَي قَمْٞمٜمَْٞمِف َُم٤م مَلْ » إِنَّ ُِم

 54 ............................... ششَمرَ 

٧َم ُِمٜمُْٝمْؿ سَمْؾ شَمِٕمٞمُش سمَِخػْمٍ َوََتُقُت » ًْ إِٟمََّؽ ًَم

 887شسمَِخػْمٍ َوُيْدظِمُٚمَؽ اهللُ قَمزَّ َوضَمؾَّ اجْلَٜم٦َّمَ 

ُن قَمكَمَّ اعمَْْقَت أن ُأِريُتِؽ َزْوضَمتِل» ُف ًَمُٞمَٝمقِّ  إِٟمَّ

 85 .......................... شذِم اجْلَٜم٦َّمِ 

٤َم ًَمُرْؤَي٤م طَمؼ  إِْن ؿَم٤مَء اهللُ، وَمُ٘مْؿ َُمَع سماَِلٍل » إهِنَّ

ُف َأْٟمَدى  ْن سمِِف، وَم٢مِٟمَّ وَم٠َمًْمِؼ قَمَٚمْٞمِف َُم٤م َرَأْي٧َم، وَمْٚمُٞم١َمذِّ

 29 ...................... شَصْقشًم٤م ُِمٜمَْؽ 

ـِ » ى اعم١ُْْمُِم  44 .... ششمِْٚمَؽ قَم٤مضِمُؾ سُمنْمَ

، َيْرضِمُع َزْوضُمِؽ قَمَٚمْٞمِؽ إِْن ؿَم » ٤مَء اهللُ ظَمػْمٌ

ا ـَ هُماَلًُم٤م سَمر   58 ... ششَمَٕم٤ممَم َص٤محِل٤ًم، َوشَمٚمِِدي

ـَ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم َُمَٚمًٙم٤م َيٓمػُِم » َرَأْي٧ُم ضَمْٕمَٗمَر سْم

 84 ............. شَُمَع اعمَْاَلئَِٙم٦ِم سمَِجٜم٤َمطَملْمِ 

َرَأْي٧ُم هَمٜماًَم يَمثػَِمًة ؾَمْقَداَء َدظَمَٚم٧ْم ومِٞمَٝم٤م »

 96 .................. شهَمٜمٌْؿ يَمثػَِمٌة سمِٞمٌض 

ِم يَم٠َمنَّ َأسَم٤م ضَمْٝمٍؾ َأشَم٤ميِن َرَأْي٧ُم ذِم اعمَْٜم٤َم»

٤ٌَمَيَٕمٜمِل  79 .......................... شوَم

يًٓم٤م َوَأَوُٕمُف » َرَأْي٧ُم ذِم اعمَْٜم٤َمِم يَم٠َمينِّ َأوْمتُِؾ َذِ

 804 ............ شإمَِم ضَمٜمٌِْل َوَٟمَٗمٌر َي٠ْميُمُٚمفُ 

ٌ قا َوَرىَم٦َم وَم٢ميِنِّ َرَأْي٧ُم ًَمُف ضَمٜم٦ًَّم َأْو » ًُ َٓ شَم

 85 ........................... شضَمٜمََّتلْمِ 

ـِ » ْج ًِّ َُم٤م ًَم٨ٌَِم ُيقؾُمُػ، صُمؿَّ  ًَمْق ًَمٌِْث٧ُم ذِم اًم

ٌُْتفُ  ضََم َٕ اقِمل    26 .............. شَأشَم٤ميِن اًمدَّ

ًمٞمس يٌ٘مك سمٕمدي ُمـ اًمٜمٌقة إٓ اًمرؤي٤م »

 7 ............................شاًمّم٤محل٦م

َُم٤م زِم َرَأْي٧ُم سَمٜمِل احْلََٙمِؿ َيٜمُْزوَن قَمغَم »

ي َٟمْزَو اًْمِ٘مَرَدِة؟  54 ............... شُِمٜمؼَْمِ

ْٞمَٓم٤مَن » ، وَم٢مِنَّ اًمِمَّ ـْ َرآيِن وَمَ٘مْد َرَأى احلَؼَّ َُم

ُٟمٜمِلَٓ يَ   58 ....................... شَتَٙمقَّ

ـْ َرآيِن وَمَ٘مْد َرَأى احلَؼَّ »  58 ....... شَُم

ـِ » ٚمََّؿ، َوَُم ـْ حَتَ َر ُصقَرًة، َوَُم ـْ َصقَّ َُم

 55 ........................... شاؾْمَتَٛمعَ 

تِل قُمِرُوقا قَمكَمَّ هُمَزاًة ذِم » ـْ ُأُمَّ َٟم٤مٌس ُِم

 94 ......................... شؾَمٌِٞمِؾ اهللِ 

ـَ » ٌُْد اهللِ، ًَمْق يَم٤مَن ُيَّمكمِّ ُِم ضُمُؾ قَم ٟمِْٕمَؿ اًمرَّ

 64 .............................شاًمٚمَّْٞمؾِ 

 48 .... شَهْؾ َرَأى َأطَمٌد ُِمٜمُْٙمْؿ ُرْؤَي٤م؟»

، َأْو ِذي َرْأٍي » َّٓ قَمغَم َواد  َٝم٤م إِ َٓ شَمُ٘مّمَّ شَو

 ................................... 48 

 62 ...... شَوَُم٤م ُيْدِريِؽ َأنَّ اهللَ َأيْمَرَُمفُ »

ُل ًَمُف، » ْٞمَٓم٤مُن إمَِم َأطَمِديُمْؿ وَمَٞمَتَٝمقَّ َيْٕمِٛمُد اًمِمَّ

ؼِمُ اًمٜم٤َّمَس   49 .............. شصُمؿَّ َيْٖمُدو خُيْ

ِل   َؿ إَِذا َصغمَّ  يَم٤مَن اًمٜمٌَّ َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

ٌََؾ قَمَٚمْٞمٜم٤َم سمَِقضْمِٝمِف وَمَ٘م٤مَل:  ـْ َرَأى »َصاَلًة َأىْم َُم

ْٞمَٚم٦َم ُرْؤَي٤م؟  60 ................ شُِمٜمُْٙمُؿ اًمٚمَّ
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 ايفٗسع ايعاّ
 8 ........................... أحـاديـث الرؤيـــامن  ادســــدالصحقــح 

 4 ................ ُم٘مدُم٦م اًمِمٞمخ أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمكم سمـ طمزام اًمٗمْمكم

 4 ................................................................ اعم٘مدُم٦م

 84 ................................... سمٞم٤من و٤مسمط آقمتامد ذم شمٕمٌػم اًمرؤى

 84 ............................................................ شمٜمٌٞمف ُمٝمؿ:

 24 ........................... أدًم٦م اًمرؤي٤م ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م

 24 ..................... سمٕمض أي٤مت ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمداًم٦م قمغم اًمرؤي٤م

 24 .......................................................... ُرْؤَي٤م ُيقؾُمَػ 

كِ  ْ ٤مِد َواًمنمِّ ًَ ُجقِن َواًمَٗم  ً  24 .................................. ُرْؤَي٤م َأْهِؾ اًم

اَلمُ  ًَّ  26 ........................................ سَم٤مُب ُرْؤَي٤م إسِْمَراِهٞمَؿ قَمَٚمْٞمِف اًم

 26 ......................................................... طم٘مٞم٘م٦م اًمرؤي٤م

 27 ........................................ )ُيٕمٛمؾ سم٤مًمرؤي٤م إذا أىمره٤م اًمنمع

 28 ........................... ذم إذان رؤي٤م قمٌد اهلل سمـ زيد ريض اهلل قمٜمف

رؤي٤م ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل ريض اهلل قمٜمف ذم رضمٚملم اؾمتِمٝمدا صمؿ دظمؾ أطمدمه٤م 

 29 ........................................................ اجلٜم٦م ىمٌؾ أظمر

 40 ... رؤي٤م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف ًمٚمِمجرة اًمتل ؾمجدت ذم اعمٜم٤مم

رؤي٤م اًمّمح٤مسمٞم٦م اًمتل رأت أهن٤م دظمٚم٧م اجلٜم٦م ورأت سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ممـ ىمتٚمقا 

 48 ..................................ذم سمٕمض اًمٖمزوات ومج٤مء اخلؼم يمام ىم٤مًم٧م

 42 ............ رؤي٤م اًمزسمػم ًم٘مقل ُمٕمت٥م سمـ ىمِمػم وضم٤مء اًمقطمل ُمقاومً٘م٤م ًم٘مقًمف
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رؤي٤م ًمٚمٓمٗمٞمؾ أظمق قم٤مئِم٦م ُٕمٝم٤م ريض اهلل قمٜمٝمام ومٞمٝم٤م شمٜمٌٞمف ًمٌٕمض اًمّمح٤مسم٦م 

 44 ................................. قمغم سمٕمض إًمٗم٤مظ وضم٤مء اًمقطمل سمت٠ميٞمده

 44 ... رؤي٤م رؤي٧م ًمٓمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل ريض اهلل قمٜمف وومٞمٝم٤م إظمراضمف ُمـ ىمؼمه

رؤي٤م اًمٓمٗمٞمؾ سمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمف ًمّم٤مطمٌف اًمذي ىمتؾ، وُم٤م اؾمتٗم٤مده ُمـ 

 45 .......................................... سمريم٦م دقمقة اًمٜمٌل ن ًمف سمٕمد ُمقشمف

 46 ......................... اًمتقاـم١م قمغم اًمرؤي٤م ىمريٜم٦م واوح٦م قمغم صحتٝم٤م

 47 ..... خم٤مًمٗم٦م اًمرؤي٤م ًمٚمنمع دًمٞمؾ واوح قمغم سمٓمالهن٤م ُمٝمام يم٤من طم٤مل اًمرائل

 47 ........................................... شمٕمٔمٞمؿ ؿم٠من اًمرؤي٤م اًمّم٤محل٦م

 44 ......................................................... أىم٤ًمم اًمرؤي٤م

 45 ........................................... سمٕمض آداب اًمرؤي٤م واًمرائل

 50 ........................... اًمتٕمٌػم يٕمتؼم ومتقى وشمقىمٞمًٕم٤م قمـ رب اًمٕم٤معملم

 58 ............................................ إصؾ ذم اًمتٕمٌػم: اًمتٌِمػم

 54 ......................................... )اًمرؤي٤م اًمًٞمئ٦م خيؼم هب٤م عمّمٚمح٦م

 54 ........ شمت٠مظمرٓ يٚمزم ُمـ شم٠مويؾ اًمرؤي٤م وىمققمٝم٤م سمٕمد اًمت٠مويؾ ُم٤ٌمذة وم٘مد 

 54 ................. )قِمٔمؿ طمرُم٦م اًمٙمذب ذم اعمٜم٤مم: ٕٟمف ُمـ اًمٙمذب قمغم اهلل

 55 ............................................ اهلل قمز  وضمؾ ذم اعمٜم٤ممرؤي٤م 

 58 ................................رؤي٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اعمٜم٤مم

 60 ................... اًمرؤى اًمتل رآه٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وقمؼمه٤م

ْٞمَٚم٦َم ُرْؤَي٤م؟ ـْ َرَأى ُِمٜمُْٙمُؿ اًمٚمَّ  60 ........................................... َُم

 60 ................................................... شمٕمٌػم اًمٚمٌـ ذم اعمٜم٤مم
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 68 ................................................ شمٕمٌػم اًم٘مٛمٞمص ذم اعمٜم٤مم

 68 ........................................... شمٕمٌػم اًمٕملم اجل٤مري٦م ذم اعمٜم٤مم

 62 ............................................ شم٠مويؾ يمِمػ اعمرأة ذم اعمٜم٤مم

 64 ...ُمـ أقمٔمؿ ومقائد اًمرؤي٤م اًمتحذير ُمـ اًمت٘مّمػم، واًمدًٓم٦م قمغم ومٕمؾ اخلػم

 64 ......................................... اًمٌِم٤مرة وم٤مئدة ُمـ ومقائد اًمرؤي٤م

 65 .......................................... ذم احُلكم ُمـ اًمذه٥م ًمٚمرضم٤مل

 66 ....................................... شم٠مويؾ اخُلية واًمًٕم٦م ذم اًمرؤي٤م

ُمـ إرض إمم اًمًامء ذم شم٠مويؾ ُمٕمٜمك اًمًٛمـ واًمٕمًؾ واًم٥ًٌم اعمٛمدود 

 67 .................................................................. اًمرؤي٤م

 69 .................................... شمٜمقع اًمتٕمٌػمات ذم اًمرؤي٤م اًمقاطمدة:

 70 ..................... رؤي٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اهلجرة إمم اعمديٜم٦م:

 74 ......... رؤي٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمذه٤مب وسم٤مء اعمديٜم٦م إمم اجلحٗم٦م

 74 ......................................... رؤي٤م ومٞمٝم٤م اإلؿم٤مرة إمم اخلالوم٦م

 75 ................................ اقمت٤ٌمر آؿمت٘م٤مق ُمـ إؾمامء ذم اًمتٕمٌػم

 75 . اًمٞمٝمقدرؤي٤م ُمٙم٤من اًمًحر اًمذي ؾمحر سمف ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ 

 77 ................................ اًم٘مٛمر واًمِمٛمس هم٤مًم٤ٌم شمٕمؼم سمٙم٤ٌمر اًم٘مقم

 78 ................................................ اعمٜم٤مماًمت٘م٤مء إرواح ذم 

 78 .. رؤي٤م ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وومنت سم٢مؾمالم قمٙمرُم٦م سمـ أيب ضمٝمؾ

 79 ................. اًمرؤى اًمتل رآه٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومل يٕمؼمه٤م

 79 ............................................. يٕمٛمؾ سم٤مٕقمداد ذم اًمرؤي٤م:
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 80 ................. رؤي٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عم٤م يٌٚمغ ُمـ ظمزائـ أُمتف

 88 ............................. رؤي٤م ومٞمٝم٤م إؿم٤مرة إمم وضمقب شمقىمػم اًمٙمٌػم:

 88 ..................................... رؤي٤م ومٞمٝم٤م ومْمؾ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ

 82 .............................................. رؤي٤م إٟمٌٞم٤مء وطمل وطمؼ

 82 ...... سمالل ريض اهلل قمٜمفرؤي٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٌٕمض ومْم٤مئؾ 

 84 ........................... رؤي٤م ومٞمٝم٤م سمنمى جلٕمٗمر اًمٓمٞم٤مر ريض اهلل قمٜمف

 84 ............................... رؤي٤م ومٞمٝم٤م ومْمؾ إزاًم٦م إذى قمـ اًمٓمريؼ

 84 ..................... رؤي٤م ومٞمٝم٤م شمٌٞملم ًمٌٕمض قم٘مقسم٤مت ُمـ قم٤مرض اًمديـ

 85 ................ رؤي٤م ومٞمٝم٤م سمنمى ًمقرىم٦م سمـ ٟمقومؾ سمـ أؾمد سمـ قمٌد اًمٕمزى

 85 .......... رؤي٤م ومٞمٝم٤م ذيمر سمٕمض ومْم٤مئؾ أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م

 86 .......................................................... رؤي٤م اعمًٞمح

 87 .. رؤي٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٌٕمض قم٘مقسم٤مت أهؾ اًمٙم٤ٌمئر ذم ضمٝمٜمؿ

 88 ........................... وؾمٚمؿ ًمٚمجٜم٦م واًمٜم٤مررؤي٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

 92 ................. رؤي٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٚمجٜم٦م وًمٌٕمض ُم٤م ومٞمٝم٤م

رؤى ومٞمٝم٤م سمٕمض دٓئؾ اًمٜمٌقة مم٤م أظمؼم سمف  اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 94 ........................................................... وطمّمؾ سمٕمده

 96 ..................... رؤي٤م ومٞمٝم٤م اًمتٌِمػم سمدظمقل اًمٜم٤مس ذم ديـ اهلل أومقاضًم٤م

 96 ............. وؿمٗم٘متف قمغم أُمتفرؤي٤م شمٌلم رمح٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 97 .................................... رؤي٤م ومٞمٝم٤م ذيمر سمٕمض ومْم٤مئؾ اًمِم٤مم

 97 ................ اًمقاًمديـ ُمـ أقمٔمؿ أؾم٤ٌمب دظمقل اجلٜم٦مرؤي٤م ومٞمٝم٤م أن سمر 
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 98 ......... ُم٤م رُضب ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ُمثؾ ُمع أُمتف ذم اًمرؤي٤م

 800 .... رؤى رآه٤م سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م وقمؼمه٤م هلؿ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

رؤي٤م اعمرأة ًمٕمْمق ُمـ أقمْم٤مء اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  وم٠موهل٤م سمٛمقًمد 

 800 ................................................. احلًـ ريض اهلل قمٜمف:

اًمٕم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف ًمٚمِمٛمس أو اًم٘مٛمر ذم إرض شمرومع إمم اًمًامء رؤي٤م 

 808 ................................ وم٠موهل٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمقوم٤مشمف

 802 .................... رؤى وشمٕمٌػمات ًمٌٕمض اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ

أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف أقمؼم هذه إُم٦م ًمٚمرؤي٤م سمٕمد اًمٜمٌل صغم اهلل 

 802 ........................................................... قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 802 ................. ىمد شم١مول اًمٞمد اعمٖمٚمقًم٦م إمم اًمٕمٜمؼ ذم اعمٜم٤مم سمجٛمع اًمديـ

 804 .......................... ُمـ شمٕمٌػمات أيب سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف

 806 ......................... رؤي٤م ًمٕمٛمر سم٠من يّم٤مًمح ىمداُم٦م ريض اهلل قمٜمٝمام

 808 .................................. رؤي٤م قمٛمر ريض اهلل قمٜمف أٟمف ؾمٞم٘متؾ

 880رؤي٤م ٕيب ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف أن قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ؾمُٞم٘متؾ

 880 .......................... اهلل قمٜمفرؤي٤م ُم٘متؾ ذي اًمٜمقريـ قمثامن ريض 

 888 .............. رؤي٤م شمٌلم سمٕمض ُم٤م قمٜمد قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ُمـ اًمقرع

 888 رؤي٤م ومٞمٝم٤م إفمٝم٤مر ُمٙم٤من اًمًحر اًمذي ؾمحرت سمف قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م

ـُ ذِم اعْمَٜم٤َممِ  ٌَ  884 .......................................... ُمـ شمٕمٌػمات اًمٚمَّ

 884 .......................................... ُمـ شمٕمٌػمات اًمتٛمر ذم اعمٜم٤مم

 884 .................. رؤي٤م ومٞمٝم٤م سمٕمض اًمٌِم٤مرات ٕيب أُم٤مُم٦م ريض اهلل قمٜمف
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 884 ....... اهلل قمٜمفرؤي٤م ومٞمٝم٤م سمٕمض اًمٌِم٤مرات ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ريض 

رؤي٤م ومٞمٝم٤م إرؿم٤مد ًمٕم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف سمٙمثرة اًمدقم٤مء 

 885 .................................................. سم٤مٕظمص قمٜمد اًمٗمتـ

 886 رؤي٤م ومٞمٝم٤م إرؿم٤مد ويمراُم٦م ًمٚمذيـ شمقًمقا همًؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 887 .............. وصٞم٦ُم صم٤مسم٧ِم سمـ ىمٞمس سمـ ؿمامس سمٕمد ُمقشمف ريض اهلل قمٜمف

 889 ..................................... ٓ يٌٜمك قمغم اًمرؤي٤م طمٙمؿ ذقمل

 828 .................................... رؤي٤م ُم٘متؾ احلًلم ريض اهلل قمٜمف

 822 ..................................................... ففرس أيات

 824 ........................................... ففرس إحاديث وأثار

 829 ...................................................... الػفرس العام

 


