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 ارَبِنة اأَلَعاِمَجة لََّجَم

 يف سطور ةالميَّم اإلِسِوُلللُع

 

 ، مجلت جامعت ألاهبار للعلىم ؤلاسالميت
 
 علمي   مجلت

 
 فصلي   ت

 
 م   ت

 
 حك

 
جصدر ، مت

 ىِت، أربعت أعداد في الس  / جامعت ألاهبار، بعً كليت العلىم ؤلاسالميت
 
عن

 
 ى بح

 
 ي

ْ
 رش

غِت العربيِت في العلىم ؤلاسالميت البحىث 
ّ
 .بالل

 

سست اإلا
 
 ببغداد: والىجائم الكخب دار في ؤلاًداع وركم (م،2009سىت )جلت أ

 الدولي اإلاركم: اإلاعياري  الخصييف على (م، وحصلت2009( لسىت )1235)

ISSN (Print): 2071-6028       
ISSN (Online): 2706-8722 

 

سهم في العلىم ؤلاسالميت بما ئلى وشِر اإلاجلت تهدف  قي باإلاسخىي العلمي ٌ  الرُّ

م وشر  في  البحىث العلميت ألاصيلت واإلاخميزةللخخصصاث الشرعيت، وذلك عً طٍر

، ال سيما البحىث التي حعالج اإلاشاكل، وجضع جميع فروعهابالعلىم ؤلاسالميت 

 ئسالميت هليت.الحلىل إلاسخجداث العصر، كل ذلك وفم رؤٍت 
 

تها اباصدار  مسخمرة اإلاجلت الباحثين مً العراق وخارجه، وهي اسخلطبت

 مهمت في اإلاكخبت  الباحثين واإلاإسساث التي جرفد
ً
ت

 
ِبى

 
عدُّ ل

 
بالدراساث والبحىث التي ح

 العلميت كادًميتألا ، ومىكع اإلاجالثاإلاجلتمىكع ، وهي مخىفرة على ؤلاسالميت

 .العراكيت

 

 ييئة التحرير
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 ُشُرِوُط الهَِّصر الِعِلِميَّة
 

د    في البحىث  الب 
 
 جحلم الشروط العلميت آلاجيت: مً مت لليشر لد  اإلا

  البدثأن ًيىن  .1
 
.بالل

ً
 غت العشبُت خطشا

ِشش   كذ البدث ًيىن  ال أن .2
ُ
ِبل   أو ،و

ُ
خشي  مجلت   في لليششِ  ك

ُ
 .أ

 .ؤلاظالمُت العلىماث خططج خذأ في يىن ً أن البدث في شترطٌُ  .3

ال جلبل بدىر جدلُم اإلاخطىطاث، إال إرا اعخمذث على وسخخين ازيخين،  .4

لبل الخدلُم على وسخت واخذة إال  ًُ  ضىابط معُىت.بخدلم وال 

فيال الطابع راث البدىر جلبل ال .5  أو هُئاث أو إلاىظماث جيٍتروال أو خعٍش

 .معُىت حهاث

ذ ال أن على (Turnitin) برهامجب فدظجخضع البدىر لل .6  وعبت جٍض

 وفم ،(%30 )، ووعبت الاكخباط عً: (%20 ): عً البدث في الاظخالٌ

 .الىافزة الخعلُماث

دم  لها أن ب  مً كِ  جخضع البدىر إلى فدظ أوليّ  .7 ش، ٍو ل هُئت الخدٍش

، على أن ال جخجاوص مذة دون بُان ألاظبابحعخزس عً كبٌى البدث مً 

 هظش الهُئت أظبىع
ً
 ، ا

ً
ٌ  بالضشوسة حعني ال الهُئت مىافلت أن   علما  كبى

 .اإلادىمين على عشضه ضالخُت حعني ماإه   لليشش، البدث

م  البدثًخضع  .8 ً لب  كِ  مًللخلٍى  العلمي الخخطظ في ازىين خبيًر

 إلىالبدث  شظلًُ  الخلُُم في اخخالفهما خاٌ وفي، البدث إلاىضىع الذكُم

ِ د  ُم 
ّ
 عً ج زالث، مى

ً
  خبير   لب  كِ  مً البدث مٍلى فضال

ُ
 ل

 
في مذة ال ، ّي ىِ غ

ً  .جخجاوص: شهٍش

شظل .9
ُ
مين مالخظاث ج ِ

ّ
ى د 

ُ
يشش إلى الباخث، وال اإلا  بها. بعذ ألاخز إال البدث ًُ

وألاخز  خلُُمال بعذ بدِث مً ال حذًذة وسخت إسظاٌ الباخِث  على .11

 .الخظاثاإلاب



 

 

ذ ال للبدث بملخظ الباخث طالبًُ  .11 ، وولماث ولمت (200)عً  ًٍض

ذ عً   ولماث، و  (3)مفخاخُت ال جٍض
 
ت، العشبُت غخينبالل  أن على وؤلاهجليًز

 ًيىن اإلالخظ ؤلاهيليزي مطادك
ً
اإلاىخب الاظدشاسي بجامعت علُه مً  ا

 .وعاهُتولُت التربُت للعلىم ؤلا -ألاهباس

12. ً ً  ؤلا  اإلالخظخضم 
 
 .تؤلاهيليًزغت هيليزي عىىان البدث واظم الباخث بالل

طالب الباخث بئسفاق ظيرة راجُت  .13  .عىه ُمىحضةًُ

 لذم الباخث ًُ  .14
ً
ا  ُ  خط

ً
 فُه ًخعهذ  إكشاسا

ُ
 هى حهذ  لليشش م لذ  بأن  البدث اإلا

الاعخذاء على  إلاعؤولُت اللاهىهُت واملت في خاٌاٍخدمل خالظ له، و 

.ً ت لآلخٍش  الحلىق الفىٍش

 ما جمثل سأي أصحابها فلط.جمثل سأي اإلاجلت، وإه  البدىر اإلايشىسة ال  .15

  ظىاء، البدىر معىداثاإلاجلت غير ملضمت بئعادة  .16
ُ
 لم أم البدث ش  ِش و

 ًُ 
ْ
 .ششي
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 الَفهِّيَّةُشُرِوُط الهَِّصر 

 

ر  ر الشروط اً 
ْ

ش
 
لدمت للي

 
يتعى في البحىث اإلا ِ

ّ
ى
 
 آلاجيت: الف

  إسظاٌو مع اإلاجلت،  الخخاطب ًيىن  .1
ً
ذ البدىر إلىتروهُا م بٍش ، عً طٍش

 issccoll@uoanbar.edu.iq:   ؤلالىترووي إلاجلتا

 .مىفشدة وبمعافاث، الحاظىبعلى ( Word)برهامج الُىسد ب البدث طبعًُ  .2

 ، (سم2) وأظفل أعلى: الىدى آلاحي على الطفدت إعذادًيىن  .3
ً
  ًمُىا

ً
عاسا  َو

، و  (سم2)
ً
 .الطفداث مُجشكمع مشاعاة  ،(B5): الىسكت حجمأًضا

، وباللىن ، للمتن والهامش(Simplified Arabic) :بخطجيىن الىخابت  .4

 .ألاظىد

الطفدت ألاولى: : آلاحي الىدى على لبدثا هخابتضفداث  حعلعل ًيىن  .5

بعذ رلً  ،وإًمُالتهم وعىىاهاتهم الباخثين أظماء الشئِغ، البدث عىىان

ت العشبُت باللغخين البدث ملخظ م   ،مع اليلماث اإلافخاخُت وؤلاهيليًز
ُ
ز

م   اإلالذمت،
ُ
م   اإلاطالب، أو اإلاباخثز

ُ
  الخاجمت،ز

ً
 اإلاطادس كائمت واخيرا

 .واإلاشاحع

 ألاهباس حامعت مجلت) :عباسة البدث مً فلط ألاولى الطفدت على ىخبًُ  .6

يىن  الطفدت، ًمين أعلى (ؤلاظالمُت للعلىم  (22) بحجم: خط جدتها ٍو

 .هاٌعاس  إلى الطفدت ًمين مً (Bold) غامم ظىدأ

 الطفدت وظط غامم سىدأ (21) بالحجم الشئِغ البدث عىىان ًيىن  .7

 .ألاولى

8.  
ُ
 (Bold) غامم سىدأ (23) بالحجم، وعىىاهاتهم الباخثين أظماء ىخبج

 ، أظفل  عىىان البدث.ألاولى الطفدت وظط
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9.  
ُ
 واظم الباخث. ترن معافت بين عىىان البدثج

ىخب إًمُل الباخث جدذ اظمه  .11  مباششة، مع مشاعاة الذكت في رلً.ًُ

11.  
ُ
 الخاجمت، اإلاطالب، أو اإلاباخث اإلالذمت،: )ألاولُت العىىاهاث ىخبج

 .الطفدت وظط (Bold) غامم أسىد (23) بالحجم( اإلاطادس الهىامش،

12.  
ُ
 ًمين (Bold) غامم سىدأ (21) بالحجم الثاهىٍت العىىاهاث ىخبج

 .الطفدت

 ، الطفدت ضبط مع، (21) بالحجم البدث متن ىخبًُ  .13
ُ
 معافت ترنوج

ٌ  للعطش (سم2) كذسها بادئت  .اإلاتن مً فلشة ليل فلط ألاو

14.  
ُ
)حىاش ي هفعها  الطفدت فيوجيىن ، (22) حجمالهىامش البدث ب ىخبج

 هىزا: كىظين بين الهامش سكم ًيىن على أن ، البدث متنأظفل  سفليت(

 .خذة على التركُم ليل ضفدت، مع خُاس (2)

شترط هخابت الىطىص اللشآهُت بالشظم العثماوي، ببرهامج:  .15 )مصحف ٌُ

 .(الىبىٍت لليشر الحاسىبياإلادًىت 

:  العشبُت الحشوف بدعب اإلاطادس جشجِب ًيىن  .16
ً
)أ، ب، ث، ر، ج، هجائُا

 ، ح، خ، .... (
ً
 جللائُمشكمت جشكُما

ً
 فُه ًيىن  الزي الخيعُم باظخخذام ا

 ..(2)، هىزا فلط هلطت مع الشكم

 (03)اإلاجلت غير ملضمت بلبٌى البدىر التي ًخجاوص عذد ضفداتها عً  .17

 ضفدت، ظىي ضفداث: العىىان واإلالخظ واإلاطادس.

 

 

 

 

 

 



 

 رــر  الهَِّصِوــُجُأ

ر 
ْ

ش
 
 الىحى آلاحي:على في اإلاجلت  أجىر الي

ْعخىفى مً الباخثين  .1  مبلغداخل العشاق ٌُ
ً
مائت وخمعت وعششون كذسُه:  ا

مً البدث، فئن ضفدت ألاولى  (22)، عً الـدًىاس  عشاقي (125000)ألف 

ضاف مبلغ كذسُه: ألفان وخمعمائت  رلًعلى صاد  عشاقي عً  دًىاس   (2500)ًُ

 .وّلِ ضفدت  

ْعخىفى مً الباخثين  .2  مبلغخاسج العشاق ٌُ
ً
كذسُه: مائت وخمعت وعششون  ا

 رلًلى مً البدث، فئن صاد عضفدت ألاولى  (22)، عً الـ($ 125) دوالس،

ضاف مبلغ كذسُه:  . ($ 3) زالزت دوالساثًُ  عً وّلِ ضفدت 

غ الباخث باليلفت النهائُت  .3
 
بل خدمل أحىس ل ًُ شش لدعذًذها، ٍو

 
حىس الي

ل وافت.ال  خدٍى

عاد اإلابلغ الزي جم  هبدثالباخث سحب إرا  .4 ٌُ بعذ إسظاله إلى الخبراء، 

 ح
ّ
 مىُه أحىس الخبراء فلط.مُه مً عل

ً
 الباخِث مخطىما

 بعذ دفع  .5
ّ

يشش بدثه إال ًُ ش، وال 
ْ

ش
 
ضود الباخث بىخاب كبٌى الي ًُ حىس ألا ال 

 .واملت

 جتراوح مذة خالٌ والفىُت العلمُت الششوط اظخىماٌ بعذ البدث ًيشش .6

خ مً أشهش( 9-3)حععت  إلى زالزت مً ٌ  هخاب ضذوس  جاٍس  اليشش، كبى

 .اليشش ظشوف وبدعب

ض   .7 م ، إلىتروهُت مً بدثه (معخلتبيسخت )ود الباخث ًُ جشظل عً طٍش

لها مً ًمُلؤلا  مىً جٍض   مىكع اإلاجلت، ٍو
ً
 .أًضا
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 الصفخ٘ حبث يف الباحث البخث ت

1 
ستدالل باألحادٓث ميَج الظعساّٖ يف اال

ّاملْضْع٘ ّأثسٍا يف تفشريِ  الضعٔف٘
 منْذجاأسْزٗ البكسٗ 

 الشٔد علٕ حشً عبٔد
 38-1 حدٓث أ.د.ذلنْد محٔد دلبل

2 
 السّاٗ الرًٓ تهله فَٔه 

 اإلماو البدازٖ يف الضعفاٛ الصغري 
 ّأخسج هله يف الصخٔح

 88-39 حدٓث سسمد فؤاد طفٔل أ.و.د.

 و الدزداٛ الهربٚ أأحادٓث  3
 دزاس٘ ىكدٓ٘

 144-89 حدٓث خلدٌّ ىْزٖ إمساعٔل. و.د

4 
تطبٔكات أصْلٔ٘ علٙ أحادٓث صف٘ 

 الْضْٛ مً نتاب عندٗ األحهاو
 دزاس٘ تطبٔكٔ٘

عبدالٍْاب بً عبداهلل . أ.د
 192-145 أصْل فكُ السسٔين

5 
الكاعدٗ األصْلٔ٘ مفَْمَا، ضْابطَا، 

 226-193 أصْل فكُ عنس حشني غّزاٖ. أ.و.د ّظاٜفَا، مشتيداتَا، أىْاعَا

 حل املسٓض يف العيآ٘ الطبٔ٘  6
 ّحفظ الهسام٘ يف الظسٓع٘ اإلسالمٔ٘

ذلند بً عبداهلل بً عابد . أ.د
 268-227 فكُ الصْاط

7 
اليزاعات احلسبٔ٘ بني البالد اإلسالمٔ٘ 

 ّطسم فضَا يف الفكُ اإلسالمٕ
بسأٍه ذلنْد إالشٔدٗ إٓياض 

 326-269 فكُ صادم خلف أْٓب. أ.د

 املشاٜل االفرتاضٔ٘ للنشح علٙ اخلف  8
 يف حاطٔ٘ الباجْزٖ

 و. و. صالح صادم دلٔد
 368-327 فكُ أ. د. عبد السمحً محدٖ طايف

9 
آزاٛ أبٕ احلشً السستغفين احليفٕ 

 ٍـ( 345الفكَٔ٘ )ت: 
 فٔنا عدا العبادات

 412-369 فكُ أ.و.د.فساض دلٔد عبداهلل

 اخلالفٔاتتسجٔخات البَٔكٕ يف نتابُ  11
 دزاس٘ فكَٔ٘ مكازى٘ نتاب الصدقات

 قٔص سعدٖ مجٔلالشٔد 
 466-413 فكُ أ.و.د. أمحد عبٔد جاسه

 

 

 



 

 

 الصفخ٘ حبث يف الباحث البخث ت

11 
 طَادٗ املشتدفٕ دزاس٘ فكَٔ٘ تأصٔلٔ٘

مع دزاس٘ تطبٔكٔ٘ يف احملانه »
 «الشعْدٓ٘

 514-467 فكُ عنس بً عبد اهلل الفآز. أ.و.د

حهه إثبات اليشب بسؤٓا الييب صلٙ اهلل  12
 536-515 فكُ عادل محاد سامل. د.و علُٔ ّسله

13 
 لٔعكْب باطا: حاطٔ٘ علٙ طسح الْقآ٘

 51-46دزاس٘ ّحتكٔل مً اللْح٘: 
 )مشاٜل يف الصٔاو ّاالعتهاف(

 581-537 فكُ ذلند لإمساعٔعبد احلنٔد . و.و

14 
 األىبٔاٛ ّعصن٘ تعاىل اهلل زؤٓ٘

 الهسماسيت حشني بً ْٓسف اإلماو عيد
 (ٍـ916ت)

 الشٔدٗ زىا جرب جفال
 618-581 عكٔدٗ إبسأٍه زجب عبداهلل. أ.د

15 
 ىْز العٌْٔ يف تلدٔص سريٗ األمني املأمٌْ 

 ٍـ(734البً سٔد الياض )ت
 )حبث يف امليَج ّاملْازد (

 654-619 سريٗ و.د. جياٌ قخطاٌ مجٔل

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12 



 

 506 

12 

 باللغة العربية: ملخص
 عادل محاد ساملد. .م

بعد تمام الموضوع بتوفيق اهلل عز وجل ألخص ما جاء في البحث بكممات 
مفيدة وجيزة، إذ موضوع البحث جاء لبيان حكم مرتبط باألحوال الشخصية عن طريق 

فقد بينت معنى إثبات النسب وطرق معرفتو، وعّرفت  .الرؤيا، وخصوصا رؤيا النبي 
تي ليا صمة بالرؤيا، وقد ذكرت ما ذكره الرؤيا لغة واصطالحا، وبينت األلفاظ األخرى ال

في السنة، ورؤيا غير  ؤيا بعض األنبياء في القرآن ورؤيا النبي  اهلل عز وجل من ر
، ذاكرا األدلة عمى وقوع وحدوث ىذه الرؤى، وبينت أقوال النبي بالنبي حال حياتو 

يا الشرعي الفقياء وغيرىم من العمماء في حكم ىذه الرؤى بأنيا حق ووحي وليا حكم
وكذلك بينت ووضحت أقوال الفقياء واختالفيم في الحكم الشرعي المتعمق  الخاص بيا.

، وقد حكمت ، بعد ذكر الدليل عمى وقوع رؤيتو برؤيا غير النبي بالنبي بعد وفاتو 
عمى ىذه الرؤيا المتعمقة بإثبات النسب معتمدا عمى ما ذكره الفقياء رحميم اهلل تعالى، 

ر من البيان واألدلة من عدميا؛ لما لو مالزمة خارجية مرتبطة إلثبات مع شيء يسي
 حكم النسب بيذه الرؤيا من عدمو.

 ، الحكم الفقهيرؤيا النبي ، إثبات النسب الكممات المفتاحية: 
 

THE RULE OF ESTABLISHING LINEAGE  
WITH THE REVELATION OF THE PROPHET  

MAY GOD BLESS HIM AND GRANT HIM PEACE 

Dr. Adel H. Salem 

Summary 

After completing the topic, with the grace of God Almighty, I 

summarize what was mentioned in the research in brief useful 

words, as the topic of the research came to explain a ruling 

related to personal status through a vision, especially the vision of 

the Prophet, peace and blessings be upon him. It showed the 

meaning of establishing lineage and methods of knowing it, 

defined the vision in language and idiomatically, and showed 
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other expressions related to the vision, and it mentioned what God 

Almighty mentioned about the visions of some of the prophets in 

the Qur’an and the vision of the Prophet, may God’s prayers and 

peace be upon him in the Sunnah, and a vision other than the 

Prophet in the course of his life pray God be upon him, citing the 

evidence for the occurrence and occurrence of these visions, and 

the sayings of the jurists and other scholars on the ruling on these 

visions have shown that they are true and revelations and have 

their own legal ruling on them.  The sayings of the jurists and their 

differences in the legal ruling related to a vision other than the 

Prophet, may God bless him and grant him peace, after his death, 

peace be upon him, after mentioning the evidence for the 

occurrence of his vision, may God bless him and grant him peace, 

has also been judged on this vision related to establishing lineage 

relying on what the jurists have mercy on them, with Little or no 

statement and evidence; Because it has an external inherent to 

prove the rule of lineage or not with this vision. 
Keywords: Proof of lineage, the vision of the Prophet, Fiqh  judgment 
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 املقدمة

الحمد هلل رب العالمين منّزل الكتاب المبين، تبيانا وىاديا بو عباده المؤمنين، من 
 قال بو صدق ومن حكم بو عدل ومن عمل بو ىدي إلى صراط مستقيم.

وأشيد أن ال إلو إال اهلل الواحد األحد الذي لم يمد ولم يولد ولم يكن لو كفوا أحد، 
وأشيد أن سيدنا محمدا عبده ورسولو عظيم األخالق والنسب،الميم فصّل وسمم وبارك 

 عميو وعمى آلو وأصحابو ما سار ساٍر وىّب ودّب.
إلى يوم الدين، وارَض الميم عن التابعين وتابع التابعين ومن تبعيم بإحسان 

 وبعد:
فإن الفقو في الدين ومعرفة الحالل والحرام وما بينيما من مشتبيات من أىم 
وأفضل ما ُيعبد بو اهلل سبحانو تعالى بعد االعتقاد بأصول الدين، فَعْن َأِبي ُىَرْيَرَة، َعِن 

َوَلَفِقيٌو َأَشدُّ َعَمى الشَّْيَطاِن  ،َدْينٍ  َما ُعِبَد المَُّو ِبَشْيٍء َأْفَضَل ِمْن ِفْقٍو ِفي»، َقاَل: النَِّبيّْ 
َفَقاَل َأُبو ُىَرْيَرَة: أَلَْن َأْجِمَس «. َوِعَماُد َىَذا الدّْيِن اْلِفْقوُ  ،َوِلُكلّْ َشْيٍء ِعَمادٌ  ،ِمْن َأْلِف َعاِبدٍ 

 .(ٔ)َساَعًة َفَأْفَقَو َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن َأْن ُأْحِيَي َلْيَمًة ِإَلى اْلَغَداةِ 
فقد ذكر عممائنا األجالء رحميم اهلل تعالى: بأن عمم الفقو من أشرف العموم 
وأرفعيا وأعالىا قدرا ومكانة، إذ بو صالح الدنيا واآلخرة، وبو يعرف العبد والمجتمع ال 

 بل حتى الدولة الحقوَق التي ليم والتي عمييم.
 من حيث بيان: فكتبت بيذا الموضوع لما لو من أىمية بالغة في شرعنا العظيم

أىمية الرؤى الصالحة وغيرىا، فقد اىتم ديننا بالرؤى وجعل ليا مكانتيا -
 الخاصة بيا.

 بيان مصدرية األحكام الشرعية. -
                                                           

 (، باب: )كتاب البيوع(.ٖ٘ٛٓ، برقم: )٘٘/ٗسنن الدارقطني:  (ٔ)
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بيان االىتمام فقيا باألحوال الشخصية التي ال تقل اىتماما عن األحكام  -
 التعبدية.

م المأمور االىتمام باألنساب وخاصة الخاصة منيا، إذ بيا صمة األرحا -
 بصمتيا وعدم قطعيا.

 مطالب: فجاء البحث بممخص ومقدمة وثالثة
 معنى إثبات النسب وطرقو المطلب األول:
 تعريف الرؤيا وأنواعيا: المطلب الثاني
 جاء بقسمين.

، واأللفاظ ذات الصمة بيا: )اإلليام، والحمم، األول: تعريف الرؤيا لغة واصطالحا
  والخاطر، والوحي( .

 وحي. ورؤيا غير النبي حال حياة النبي  رؤيا األنبياء أنفسهم،والثاني: 
 . : حكم إثبات النسب برؤيا النبي بعد وفاتووالمطلب الثالث

، والمصادر والمراجع التي اعتمدت عمييا في البحث ، وممخص بالنتائج وخاتمة
 بالمغة اإلنكميزية .

عمى سيدنا محمد سيد المرسمين وآلو  والحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم 
 وأصحابو أجمعين.
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 :املطلب األول
 معهى إثبات الهسب وطرقه

 معنى إثبات النسب لغة واصطالحا. :أولا 
 من مضاف ومضاف إليو سأعرف كال عمى حده.  اعتباره لفظا مركبافمعناه ب

 أثبت الشَّيَء:، ُمثَبتمن أثبَت ُيثبت، إثباتًا، فيو ُمثِبت، والمفعول  لغة:فاإلثبات 

 مج حج مث هت تعالى: وحققو وصححو، قال أقرَّه وثبَّتو ونّفذهو  أبقاه أي،

 . (ٕ)أثبتو شرًعا: حّققو وأّكد صّحتو شْرًعاو ، (ٔ)جح
 .(ٖ))جعل الشئ راسخا غير مائل أو متقمقل(: اصطالحاو 

 والمفعول َمْنسوب)نَسَب َينُسب وَينِسب، َنَسًبا وِنْسَبًة، فيو ناِسب،  والنسب لغة:
 .(ٗ)نَسب الّشخَص: وصفو وذكر َنَسبو، أي: قرابتو وأىمو( 

 .(٘))اْلَقَراَبة َوَما يصل من اأْلََبَوْيِن من الشرافة والدناءة(واصطالحا: 
ثباتيا وتأكيد انتمائيا لنسب معين.  النسب:فإثبات   ىو إبقاء القرابة وا 

 ثانيا: طرق إثبات النسب.
 ، وىي:(ٙ)ثالثطرق  ىحدبإيثبت النسب 

 الزواج الصحيح أو الفاسد. -ٔ

                                                           

 .ٜٖ( سورة الرعد، اآلية ٔ)
 ، مادة: )ث ب ت(.ٖٓٔ/ٔمعجم المغة العربية المعاصرة: ( ٕ)
 .ٔٗ/ٔ( معجم لغة الفقياء: ٖ)
 ، مادة: )ن س ب(.ٜٜٕٔ/ٖ( معجم المغة العربية المعاصرة: ٗ)
 .ٕٙٚ/ٖ( دستور العمماء، ألحمد نكري: ٘)
، مغني المحتاج: ٕٔٗ/ٖ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: ٕٛٔ/ٚ، ٕ٘ٔ/ٖ( بدائع الصنائع: ٙ)

 .ٕ٘ٙٚ/ٓٔ، الفقو اإلسالمي وأدلتو، لمزحيمي: ٗٛٔ/٘، المغني: ٜٕ٘/ٕ
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 اإلقرار بالنسب. -ٕ
 .البينة -ٖ

 .الزواج الصحيح أو الفاسد :الطريق األول
ىو )والزواج الصحيح:  النسب.إلثبات  وطريق الزواج الصحيح أو الفاسد سبب

َيْسَتْوِف َأْرَكاَنُو َوُشُروَط )ُىَو الَِّذي َلْم والفاسد:  .(ٔ)(الذي استوفى أركانو وشروطو كميا
ِتِو(  .(ٕ)اْنِعَقاِدِه َوِصحَّ

 .اإلقرار بالنسب :الطريق الثاني
قرار محمول عمى غير المقر.  اإلقرار بالنسب نوعان: إقرار عمى نفس المقر، وا 
أما اإلقرار بالنسب عمى نفس المقر: فيو أن األب بالولد أو االبن بالوالد، كأن يقول: 

أو ىذا أبي، أو ىذه أمي. ويصح ىذا اإلقرار بشروط أربعة متفق عمى أغمبيا ىذا ابني، 
 بين المذاىب، وىي:

: بأن ال يكون معروف النسب من أب أن يكون المقر بو مجهول النسب -1
 آخر؛ألن الشرع قاض بثبوت النسب من ذلك األب. 

لحاقو واستثنى العمماء من ىذا الشرط ولد المعان، فإنو ال يصح ادعاؤه  بالنسب وا 
بغير األب المالعن، الحتمال أن يرجع المالعن ويكذب نفسو فيما ادعاه من أن الولد 

 ليس منو.
: بأن يكون المقر بو محتمل الثبوت من نسب المقر، بأن أن يصدقو الحس -2

يكون ممن يولد مثل المقر بو لمثل المقر. وكذلك إذا نازع المقر منازع آخر غيره، لم 
؛ ألنو إذا نازعو فيو غيره تعارض اإلقراران، فمم يكن إلحاقو بأحدىما أولى يثبت نسبو
 من اآلخر.

                                                           

 .ٜٛ٘ٙ/ٜ( الفقو اإلسالمي وأدلتو، لمزحيمي: ٔ)
 .ٖٛٔ/ٔٗ( الموسوعة الفقيية الكويتية: ٕ)
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، بأن يكون بالغًا عاقاًل أن يصدقو المقر لو في إقراره إن كان أىالا للتصديق -3
عند الجميور، ومميزًا عند الحنفية؛ ألن اإلقرار حجة قاصرة عمى المقرن فال تتعداه إلى 

 و تصديق من الغير.غيره إال ببينة، أ
وقال المالكية: ليس تصديق المقر بو شرطًا لثبوت النسب من المقر؛ ألن 

 النسب حق لمولد عمى األب.
: سواء كذبو المقر لو أو صدقو؛ ألن أل يكون فيو حمل النسب على الغير -4

إقرار اإلنسان حجة قاصرة عمى نفسو، ال عمى غيره؛ ألنو عمى غيره شيادة أو دعوى، 
 يادة الفرد فيما ال يطمع عميو الرجال غير مقبولة، والدعوى المفردة ليست بحجة.وش

وبناء عميو إذا كان المقر ببنوة الغالم زوجة أو معتدة، فيشترط مع ما ذكر أن 
يوافق زوجيا عمى االعتراف ببنوتو لو أيضًا، أوأن تثبت والدتيا لو من ذلك الزوج؛ ألن 

 فال يقبل إال بتصديقو أو ببينة.فيو تحميل النسب عمى الغير، 
وقد اشترط الحنفية لصحة اإلقرار بالنسب أيضًا حياة الولد، ولم يشترط المالكية 
حياة الولد المقر بو؛ ألن النسب حق لمولد عمى أبيو، وقال الشافعية والحنابمة: يثبت 

وبشرط  النسب باإلقرار عمى الغير بالشروط السابقة، وبشرط كون المقر جميع الورثة،
كون الممحق بو النسب ميتًا، فال يمحق بالحي ولو كان مجنونًا، الستحالة ثبوت نسب 

 الشخص ـ مع وجوده حيًا ـ بقول غيره.
فيو اإلقرار بما يتفرع عن أصل النسب،  وأما اإلقرار بنسب محمول عمى الغير:

 عمي، أو ىذا جدي، أو ىذا ابن ابني. كأن يقر إنسان فيقول: ىذا أخي، أوىذا
ويصح بالشروط السابقة، ويزاد عمييا شرط آخر، وىو تصديق الغير، أو تقوم 
البينة عمى صحة اإلقرار، أو يصدقو اثنان من الورثة إن كان الغير ميتًا؛ ألن اإلقرار 

 حجة قاصرة عمى المقر، لواليتو عمى نفسو دون غيره.
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 الطريق الثالث: البينة.
البينة حجة متعدية ال يقتصر أثرىا عمى المدعى عميو، بل يثبت في حقو وحق 
غيره، وثبوت النسب بالبينة أقوى من اإلقرار؛ ألن البينة أقوى األدلة اليوم؛ ألن النسب 

ن ظير باإلقرار لكنو غير مؤكد، فاحتمل البطالن بالبينة.  وا 
 ونوع البينة التي يثبت بيا النسب كما سبق: 

. وشيادة (ٕ)ومحمد (ٔ)ادة رجمين أو رجل وامرأتين عند أبي حنيفةىي شي-
، والشيادة (ٖ)رجمين فقط عند المالكية، وجميع الورثة عند الشافعية والحنابمة وأبي يوسف

 تكون بمعاينة المشيود بو أو سماعو.
 الشيادة بالتسامع إلثبات النسب.-

اتفق فقياء المذاىب األربعة التسامع: استفاضة الخبر واشتياره بين الناس، وقد 
عمى جواز إثبات النسب بشيادة السماع، كما ىو الشأن في الزواج أو الزفاف والدخول 

 بالزوجة، والرضاع والوالدة والوفاة.

                                                           

بالوالء، الكوفي، أبو حنيفة: إمام الحنفية، الفقيو المجتيد المحقق، أحد األئمة  ( النعمان بن ثابت، التيمئ)
ىـ(. ينظر: الجواىر ٓ٘ٔاألربعة عند أىل السنة، وتنسب إليو رسالة "الفقو األكبر"، توفي سنة )

 .ٜٕ-ٕٙ/ٔالمضية، لمحنفي: 
َمام َصاحب اإِلَمام تَكرر َأصمو من دمشق َوَصحب ( ُمَحمَّد بن اْلحسن بن فرقد بن َأُبو عبد اهلل الشَّْيَباِنّي اإلِ ٕ)

َأَبا حنيَفة َوأخذ َعنُو اْلِفْقو ثمَّ َعن أبي ُيوُسف وصنف اْلكتب َونشر عمم أبي حنيَفة ويروي الَحِديث َعن 
روى َعنُو َمالك َودون اْلُمَوطَّأ َوحدث ِبِو َعن َمالك وروى َعن مسعر َوالثَّْوري َوَعْمرو بن ِديَنار فى آَخرين 

ىـ. ينظر: الجواىر المضية في طبقات ٚٛٔاإِلَمام الشَّاِفِعي والزمو وانتفع ِبِو، وتوفي في الرقة سنة 
 .ٕٗ/ٕالحنفية: 

 ( َيْعُقوب بن ِإْبَراِىيم الَقاِضي اأْلْنَصاِرّي َأُبو ُيوُسف َأخذ اْلِفْقو َعن اإِلَمام َوُىَو اْلُمقدم من َأْصَحاب اإِلَمامٖ)
ىـ. ينظر: الجواىر المضية ٕٛٔاْلَقَضاء لَثاَلَثة خمفاء اْلمْيدي َواْلَياِدي والرشيد َماَت ِبَبْغَداد سنة َوولى 

 .ٕٕٓ/ٕفي طبقات الحنفية: 
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لكن اختمف الفقياء رحميم اهلل تعالى في بيان المراد من التسامع، فقال أبو 
 ع من اليقين.حنيفة: ىو أن تتواتر بو األخبار ليحصل لمسامع نو 

: ىو أن يخبر الشاىد رجالن عدالن أو عدل وامرأتان (ٔ)وقال الصاحبان 
واختار قوليما بعض الفقياء، بدليل أن القاضي يحكم بشيادة شاىدين، ولو لم ير 

 المشيود بو، أو يسمعو بنفسو. 
وتوسط المالكية، فقالوا: أن يكون المنقول عنو غير معين وال محصور، بأن 

 مسموع بو بين الناس العدول وغيرىم.ينتشر ال
وقال الشافعية في األرجح، والحنابمة في األصح مثل قول أبي حنيفة: شرط 

 .(ٕ)التسامع سماع المشيود بو من جمع كثير يؤمن تواطؤىم عمى الكذب
  

                                                           

 ( اإلمامان أبو يوسف ومحمد رحميما اهلل تعالى.ٔ)
غني ، مٜٛٔ/ٗ، حاشية الدسوقي: ٕٙٙ/ٙ، بدائع الصنائع: ٔٔٔ/ٙٔ( ينظر: المبسوط لمسرخسي: ٕ)

 .ٕٕٚٚ/ٓٔ، الفقو اإلسالمي وأدلتو، لمزحيمي: ٔٙٔ/ٜ، المغني: ٛٗٗ/ٗالمحتاج: 
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 :املطلب الجاني
 تعريف الرؤيا وأنواعها

اإللهام، الصلة بها: ) واأللفاظ ذاتتعريف الرؤيا لغة واصطالحا، القسم األول: 
 .(والحلم، والخاطر، والوحي

َعَمى ُفْعَمى وىي ، أي : ما رأيتو في منامك، "ُرْؤَيا" ِفي َمَناِموِ  "َرَأى"الرؤيا لغة: 
ْؤَيا والرؤيا عمى خالف الرؤية إذ ىي  .(ٔ)ُرعىً ِبالتَّْنِويِن ِبَوْزِن  "ىً ُرؤ " ِباَل َتْنِويٍن. َوَجْمُع الرُّ

 .(ٕ)بالبصر حيث كانت، في الدنيا أم في االخرةالمشاىدة 
عمى التعرف المغوي فيما  االصطالحي ال يزيد معنىالتعريف ف واصطالحا:

  سيان.
 .(اإلليام، والحمم، والخاطر، والوحي) :واأللفاظ ذات الصلة بها

إيقاع شيء في القمب يطمئنُّ لو  وىو) مفرد: مصدر أليَم. إليامفاإللهام: 
در، َيُخصُّ اهلُل بو بعَض أصفيائو  .(ٖ)(الصَّ

ْؤَيا ُيَقال َحَمَم َيْحُمم ِإذا رأى ِفي اْلَمَنام) والحلم:  .(ٗ)(الُحُمم الرُّ
 .(٘)(َما َيْخُطُر ِفي اْلَقْمِب ِمْن َتْدِبيٍر َأو َأْمرٍ )والخاطر: 

ىو ما يرد عمى القمب من الخطاب، أو الوارد الذي ال عمل لمعبد فيو، وما )أو 
 كان خطاًبا، فيو أربعة أقسام: 

                                                           

 .ٜٕٚ/ٗٔ، لسان العرب، البن منظور: ٘ٔٔ/ٔينظر: مختار الصحاح:  (ٔ)
 .ٕٕٛ/ٔينظر: معجم لغة الفقياء، محمد رواس قمعجي، حامد صادق قنيبي:  (ٕ)
، الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة: لزكريا ٕٕٗٓ/ٖمعجم المغة العربية المعاصرة: د. أحمد مختار:  (ٖ)

 .ٛٙ/ٔاألنصاري: 
 .ٓٓٔ/ٔ، القاموس الفقيي، سعدي أبو حبيب: ٜٙ/٘تيذيب المغة، لميروي:  (ٗ)
 .ٜٕٗ/ٗلسان العرب:  (٘)
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وىو ال يخطئ أبًدا، وقد يعرف بالقوة والتسمط وعدم  الخواطررباني، وىو أول  -
 االندفاع.

 وممكي، وىو الباعث عمى مندوب أو مفروض، ويسمى: إلياًما. -
 فيو حظ النفس، ويسمى: ىاجًسا.ونفساني، وىو ما  -
 .(ٔ)(وشيطاني، وىو ما يدعو إلى مخالفة -

، َوأوحى يوحي إيحاء فالوحي من ُيَقال: وحى يحي َوحيا ووحيا ِإذا كتب والوحي:
َساَلُة َواْلِكتَاَبُة َوُكلُّ َما َومن النَّاس ِإيَماء ،اهلل عز َوجل إليام َشاَرُة َوالرّْ َأْلَقْيَتُو ، واْلَوْحُي اإْلِ

َوُىَو َمْصَدُر َوَحى إَلْيِو َيِحي ِمْن  ،(ٕ)َقاَلُو اْبُن َفاِرسٍ  ،إَلى َغْيِرَك ِلَيْعَمَمُو َوْحٌي َكْيَف َكانَ 
َباِب َوَعَد َوَأْوَحى إَلْيِو ِباأْلَِلِف ِمْثُمُو َوَجْمُعُو ُوِحيّّ َواأْلَْصُل ُفُعوٌل ِمْثُل ُفُموٍس َوَبْعُض اْلَعَرِب 

وُل َوَحْيُت إَلْيِو َوَوَحْيُت َلُو َوَأْوَحْيُت إَلْيِو َوَلُو ثُمَّ َغَمَب اْسِتْعَماُل اْلَوْحي ِفيَما ُيْمَقى إَلى َيقُ 
 .(ٖ)اأْلَْنِبَياِء ِمْن ِعْنِد المَِّو َتَعاَلى
 لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زثأما قولو تعالى: 

 .(ٗ)يك ىك مك

                                                           

 .ٜ٘/ٔالتعريفات:  (ٔ)
؛ كان إمامًا في ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء بن محمد بن حبيب الرازي المغوي (ٕ)

عموم شتى، وخصوصًا المغة فإنو أتقنيا، وألف كتابو المجمل في المغة، ولو كتاب حمية الفقياء، ولو 
رسائل أنيقة، ومسائل في المغة، ووضع المسائل الفقيية في المقامة الطيبة، وىي مائة مسألة. وكان 

حمو اهلل تعالى. ينظر: وفيات األعيان: مقيمًا بيمذان، توفي بالري سنة تسعين وثمثمائة وىو األشير ر 
ٔ/ٜٔٔ. 

 .ٔ٘ٙ/ٕ، المصباح المنير: ٙٚ٘-٘ٚ٘/ٔينظر: جميرة المغة:  (ٖ)
 .ٛٙالنحل، اآلية سورة  (ٗ)
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 مي خي حي جي يهىه مه  جه ين ىن منوقولو تعالى: 

 .(ٔ)مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي
 .(ٕ)إليام فاإليحاء في الموضعين

 .وحي حياة النبي حال  النبيورؤيا غير  رؤيا األنبياء أنفسهم،: القسم الثاني
 رؤيا األنبياء أنفسهم:أول: 

  الصالة والسالم. اعمييم ورؤيا سيدنا يوسف رؤيا سيدنا إبراىيم، -1
 من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خل حل جل مك قال تعالى:

 .(ٖ)هت مت هب مب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه  مه جههن
 مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حصقال تعالى: 

 .(ٗ)خف حف جف مغ جغ
نما رأكانت رؤيا األنبياء وحيا ال لشك أنو ما قالو ) :في ابن عباس وقال يا وا 
واألحسن في تأويمو أن رؤيا األنبياء في مناماتيم ما شاء أن يوحيو إلييم  ،قالو سماعا

فجعل ما شاء منو في مناماتيم وجعل منو ما شاء في  ،وكل ذلك وحي منو ،فييا
 .(٘)(يقاظاتيم

                                                           

 .ٚالقصص، اآلية سورة  (ٔ)
 .ٜٜ٘/ٕ، تفسير بحر العموم، لمسمرقندي: ٜٜٔ/ٖينظر: تفسير الماوردي:  (ٕ)
 .ٕٓٔالصافات، اآلية سورة  (ٖ)
 .ٗسورة يوسف، اآلية  (ٗ)
، اإلجابة لما استدركت عائشة عمى ٙٚٔ/ٕالمعتصر من المختصر من مشكل اآلثار، لمَمَمطي:  (٘)

 .ٕٚ/ٔالصحابة، لمزركشي: 
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عالم، سواء كان بإرسال أو بإليام أو رؤيا منام، فإن رؤيا ىو اإلاإليحاء ف
 .(ٔ)تاب أم ال، وسواء كان لو كووحي األنبياء حق
 .  رؤيا سيدنا محمد -2

َسَأْلُت َأَبا َسِعيٍد، َوَكاَن ِلي َصِديًقا َفَقاَل: اْعَتَكْفَنا َمَع النَِّبيّْ )َعْن َأِبي َسَمَمَة، َقاَل: 
  :ِإنّْي ُأِريُت َلْيَمَة »الَعْشَر اأَلْوَسَط ِمْن َرَمَضاَن، َفَخَرَج َصِبيَحَة ِعْشِريَن َفَخَطَبَنا، َوَقاَل

نّْي َرَأْيُت  -َأْو ُنسّْيُتَيا  -الَقْدِر، ثُمَّ ُأْنِسيُتَيا  َفاْلَتِمُسوَىا ِفي الَعْشِر اأَلَواِخِر ِفي الَوْتِر، َواِ 
، َفَرَجْعَنا َوَما «، َفْمَيْرِجعْ َماٍء َوِطيٍن، َفَمْن َكاَن اْعَتَكَف َمَع َرُسوِل المَِّو َأنّْي َأْسُجُد ِفي 

َنَرى ِفي السََّماِء َقَزَعًة، َفَجاَءْت َسَحاَبٌة َفَمَطَرْت َحتَّى َساَل َسْقُف الَمْسِجِد، َوَكاَن ِمْن َجِريِد 
اَلُة، َفَرَأْيُت  َيْسُجُد ِفي الَماِء َوالطّْيِن، َحتَّى َرَأْيُت َأَثَر  َرُسوَل المَِّو النَّْخِل، َوُأِقيَمِت الصَّ

 .(ٕ)(الطّْيِن ِفي َجْبَيِتو
ُأِريُت ِفي الَمَناِم »، َقاَل: َعْن َعْبِد المَِّو ْبِن ُعَمَر َرِضَي المَُّو َعْنُيَما، َأنَّ النَِّبيَّ 

َقِميٍب، َفَجاَء َأُبو َبْكٍر َفَنَزَع َذُنوًبا، َأْو َذُنوَبْيِن َنْزًعا َضِعيًفا، َوالمَُّو َأنّْي َأْنِزُع ِبَدْلِو َبْكَرٍة َعَمى 
ِوَي َيْغِفُر َلُو، ثُمَّ َجاَء ُعَمُر ْبُن الَخطَّاِب َفاْسَتَحاَلْت َغْرًبا، َفَمْم َأَر َعْبَقِريِّا َيْفِري َفِريَُّو َحتَّى رَ 

 .(ٖ)«النَّاُس، َوَضَرُبوا ِبَعَطنٍ 
 وغيره من الرؤى التي رآىا صموات ربي وسالمو عميو المذكورة في الصحيحين.

بو حدث ووقع؛ ألن  واوأخبر  رسول اهلل و  األنبياء عمييم السالم فكل ما رآه
 .(ٗ)رؤيا األنبياء حق ووحي

                                                           

 .ٕٓ/ٔ، إعانة الطالبين، لمدمياطي: ٖٚٔ/٘ينظر: األم، لمشافعي:  (ٔ)
 الَقْدِر ِفي السَّْبِع اأَلَواِخِر(. (، باب: )الِتَماِس َلْيَمةِ ٕٙٔٓ، برقم: )ٙٗ/ٖصحيح البخاري:  (ٕ)
(، باب: َمَناِقِب ُعَمَر ْبِن الَخطَّاِب َأِبي َحْفٍص الُقَرِشيّْ الَعَدِويّْ ٕٖٛٙ، برقم: )ٓٔ/٘صحيح البخاري:  (ٖ)

. 
 .ٖٜٖ/ٚٔالبيان والتحصيل: البن رشد القرطبي:  (ٗ)
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  :وحي حياة النبي حال النبي  رؤيا غيرثانيا: 
َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد المَِّو ْبِن َزْيِد ْبِن َعْبِد َربِّْو َقاَل: َحدَّثَِني َعْبُد المَِّو ْبُن َزْيٍد، َقاَل: 

اَلِة َطاَف ِبي َوَأَنا  َلمَّا َأَمَر َرُسوُل المَِّو ) ِبالنَّاُقوِس ِلُيْضَرَب ِبِو ِلمنَّاِس ِفي اْلَجْمِع ِلمصَّ
ِمُل َناُقوًسا ِفي َيِدِه، َفُقْمُت َلُو: َيا َعْبَد المَِّو َأَتِبيُع النَّاُقوَس؟ َقاَل: َما َتْصَنُع ِبِو؟ َناِئٌم َرُجٌل َيحْ 

اَلِة، َقاَل: َأَفاَل َأُدلَُّك َعَمى َما ُىَو َخْيٌر ِمْن َذِلَك؟ َقاَل: َفُقْمُت  َقاَل: َفُقْمُت: َنْدُعو ِبِو ِإَلى الصَّ
ُقوُل المَُّو َأْكَبُر المَُّو َأْكَبُر، المَُّو َأْكَبُر المَُّو َأْكَبُر، َأْشَيُد َأْن اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو، َلُو: َبَمى، َقاَل: تَ 

، َحيَّ َأْشَيُد َأْن اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو، َأْشَيُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل المَِّو، َأْشَيُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل المَّوِ 
اَلِة، َحيَّ َعَمى اْلَفاَلِح، َحيَّ َعَمى اْلَفاَلِح، المَُّو َأْكَبُر المَُّو َعَمى  اَلِة، َحيَّ َعَمى الصَّ الصَّ

اَلُة، المَّ  ُو َأْكَبُر َأْكَبُر، اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو، ثُمَّ اْسَتْأَخَر َغْيَر َبِعيٍد ثُمَّ َقاَل: َتُقوُل: ِإَذا ُأِقيَمِت الصَّ
اَلِة، َحيَّ المَُّو أَ  ْكَبُر، َأْشَيُد َأْن اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو، َأْشَيُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل المَِّو، َحيَّ َعَمى الصَّ

اَلُة، المَُّو َأْكَبُر المَُّو َأْكَبُر، اَل ِإَلَو ِإالَّ المَّ  اَلُة، َقْد َقاَمِت الصَّ ُو، َعَمى اْلَفاَلِح، َقْد َقاَمِت الصَّ
ِإنََّيا َلُرْؤَيا َحقّّ ِإْن َشاَء »َفَأْخَبْرُتُو ِبَما َرَأْيُت، َفَقاَل:  مَّا َأْصَبْحُت َأَتْيُت َرُسوَل المَِّو َفمَ 

، َقاَل: َفُقْمُت «المَُّو، َفُقْم َمَع ِباَلٍل َفَأْلِق َعَمْيِو َما َرَأْيَت َفْمُيَؤذّْْن ِبِو، َفِإنَُّو َأْنَدى َصْوتًا ِمْنكَ 
ِباَلٍل َفَجَعْمُت ُأْلِقيِو َعَمْيِو َوُيَؤذُّْن ِبِو، َقاَل: َفَسِمَع ِبَذِلَك ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َوُىَو ِفي َبْيِتِو َمَع 

وُل َفَخَرَج َيُجرُّ ِرَداَءُه َيُقوُل: َوالَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحقّْ، َلَقْد َرَأْيُت ِمْثَل الَِّذي ُأِرَي، َقاَل: َفَقاَل َرسُ 
 .(ٔ)(«َفِممَِّو اْلَحْمدُ : »مَِّو ال

ْؤَيا ؛ أِلَنَّ النَِّبيَّ  ْؤَيا َحقّّ : "َقالَ  َواَل اْسِتْبَعاَد ِفي ثُُبوِت اأْلََذاِن ِبالرُّ  "،إنََّيا لرُّ
ْؤَيا الَِّتي َأْخَبَر النَِّبيُّ  ُرْؤَيا اْبِن َزْيٍد ِبُرْؤَيا َمْن  ِبَحِقيَقِتَيا ُمْمَحَقٌة ِباْلَوْحِي َوَقْد َتَأيََّدتْ  َوالرُّ

ْؤَيا ُدوَن اْلَوْحِي َأنَّ و  ،َتْنِطُق السَِّكيَنُة َعَمى ِلَساِنِو َوُىَو ُعَمُر  نَّ اْلِحْكَمَة ِفي ثُُبوِتِو ِبالرُّ ا 

                                                           

(، باب: َحِديُث َعْبِد المَِّو ْبِن َزْيِد ْبِن َعْبِد َربِّْو ٛٚٗٙٔ، برقم: )ٕٓٗ/ٕٙمسند اإلمام أحمد بن حنبل:  (ٔ)
(، باب: َما َجاَء ِفي َبْدِء اأَلَذاِن. ٜٛٔ، برقم: )ٕٓٙ/ٔ، سنن الترمذي: َصاِحِب اأْلََذاِن َعِن النَِّبيّْ 

 وقال الترمذي: َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.
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ْنَساِن َعَمى ِلَساِن َغْيِرِه َأْعَظُم َوَأْقَرُب إَلى اْلَقُبوِل َفِإْظَياُرُه لِ  َغْيِرِه اَل َيُجوُز َأْن َتْعِظيَم اإْلِ
َن َأْن َيُكوَن ِفي اْلَيِقَظِة ؛ أِلَنَُّو َوْحٌي َواْلَوْحُي ُمْخَتصّّ ِباأْلَْنِبَياِء َصمَّى المَُّو َوَسمََّم َعَمْيِيْم َفَتَعيَّ 

ٌة ِفي اأْلَْرِض َوِبَيِذِه َسِمَع اأْلََذاَن ِفي السََّماِء َوَلْم َيْعَمْم َأنَُّو ُسنَّ  َيُكوَن ِفي اْلَمَناِم َوَكاَن 
ْؤَيا َتَبيَّنَ  َأنَّ ُمَراَد المَِّو َتَعاَلى ِبَما َأَراُه َأْن َيُكوَن ُسنًَّة ِفي اأْلَْرِض َوِقيَل : إنَُّو ثََبَت ِبَأَذاِن  الرُّ

ْسَراِء َوِقيَل ِبَتْأِذيِن ِجْبِريلَ  ْسَراِء، َوُردَّ ِبَأنَّ  اْلَمَمِك الَِّذي َخَرَج ِمْن اْلِحَجاِب َلْيَمَة اإْلِ َلْيَمَة اإْلِ
َر َوَكْيَف اْىَتمُّوا ِلَتْعِييِن اْلَعاَلمَ  ْسَراُء َكاَن ِبَمكََّة َفَكْيَف تََأخَّ ِة اأْلََذاَن ُشِرَع ِباْلَمِديَنِة َواإْلِ

َأْن َيُكوَن َمْشُروًعا ِفي َحقّْ  َواْخَتَمَف آَراُؤُىْم ِفيَيا َوُأِجيَب ِبَأنَّ اْلَمْسُموَع ِمْن اْلَمَمِك اَل َيْمَزمُ 
َر اأْلَْمُر إَلى َأْن َأِذَن َلُو ِبَذِلَك َوْحًيا َأْو ُرْؤَيا َصاِدَقًة ُمْمَحَقًة ِباْلَوْحيِ  ثُُبوُت ف ،اْلَبَشِر َفَتَأخَّ

ْؤَيا ِفيِو َفَواِئُد الدَّاَلَلِة َعَمى  ْؤَيا َأْمٌر ُمَحقٌَّق اَل َخَياٌل اأْلََذاِن َوُىَو ِمْن َمَعاِلِم الدّْيِن ِبالرُّ َأنَّ الرُّ
َوُظُيوُر ثُُبوِتِو َمَناًما َكَما َظَيَرْت َيِقَظًة َوَتْعِظيُم  ،َباِطٌل َكَما َذَىَب إَلْيِو ُجْمُيوُر اْلُمَتَكمِّْمينَ 

ْؤَيا َحْيُث ثََبَت ِبَيا َما ُىَو ِمْن َشَعاِئِر اإْلِ   .(ٔ)ْساَلِم َوَمَعاِلِم الدّْينِ َشْأِن الدّْيِن ُرِئَي َىِذِه الرُّ
ْسَراِء  بأن النَِّبيَّ  رحمو اهلل تعالى لشربينيوذكر الخطيب ا ُأِرَي اأْلََذاَن َلْيَمَة اإْلِ
 .(ٕ)قد رواه البزار في مسنده

ُمْجَمٌع َوِفيِو ِزَياُد ْبُن اْلُمْنِذِر َوُىَو ) عّما َرَواُه اْلَبزَّاُر: رحمو اهلل تعالى وقال الييثمي
 .(ٖ)َعَمى َضْعِفِو(

َحاَبِة  ْؤَيا ِمْن الصَّ وذكر صاحب الفواكو الدواني: )َوُيْرَوى َأنَُّو تَاَبَع ُعَمَر ِفي الرُّ
ْؤَيا أِلَنَّا َنُقوُل : َلْيَس  ِبْضَعَة َعَشَر َرُجاًل ، َواَل َيُردُّ َعَمى َذِلَك َأنَّ  اأْلَْحَكاَم اَل َتْثُبُت ِبالرُّ

نََّما َواَفَقَيا ُنُزوُل اْلَوْحِي َفاْلُحْكُم ثََبَت ِبِو اَل ِبَيا ُمْسَتَندُ  ْؤَيا َواِ   .(ٗ)(اأْلََذاِن الرُّ

                                                           

 .ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٔتبيين الحقائق، لمزيمعي:  (ٔ)
 .ٖٗٔ/ٕمغني المحتاج:  (ٕ)
 .ٜٕٖ/ٔمجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لمييثمي:  (ٖ)
 .ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٕالفواكو الدواني:  (ٗ)



 

 521 

12 

 : )ثُمَّ َرَأى َعْبد المَّو ْبن َزْيد اأْلََذان، َفَشَرَعُو النَِّبّي (ٔ)وقال الفضيل بن عياض
مَّا ِباْجِتَياِدِه  ، َعَمى َمْذَىب اْلُجْمُيور ِفي َجَواز ااِلْجِتَياد َلُو  َبْعد َذِلَك ِإمَّا ِبَوْحٍي، َواِ 

ِد اْلَمَنام  .(ٕ)َىَذا َما اَل ُيَشّك ِفيِو ِباَل ِخاَلف( ،َوَلْيَس ُىَو َعَماًل ِبُمَجرَّ
قراره وحي صموات  وأقول: ىو إقرار من النبي  عمى رؤيا عبداهلل بن زيد، وا 

 سبحانو واهلل .ربي وسالمو عميو، كما أقر عمى كثير من أقوال وأفعال الصحابة 
  أعمم. تعالى

  

                                                           

الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي، أبو عمي: شيخ الحرم المكّي، من أكابر العباد  (ٔ)
ديث، أخذ عنو خمق منيم اإلمام الشافعّي. ولد في سمرقند، ونشأ بأبيورد، الصمحاء. كان ثقة في الح

ىـ. األعالم لمزركمي: ٚٛٔودخل الكوفة وىو كبير، وأصمو منيا. ثم سكن مكة وتوفي بيا. توفي سنة 
٘/ٖٔ٘. 

 .ٖٗٔ/ٕ، مغني المحتاج: ٚٗ/٘، تحفة المحتاج، لمييتمي: ٓٓٔ/ٕشرح النووي عمى مسمم:  (ٕ)
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 : جالحاملطلب ال
 حكم إثبات الهسب برؤيا الهيب بعد وفاته 

 من القرآن والسنة واإلجماع. الدليل عمى وقوع رؤيا النبي  أول:
 حكم إثبات النسب بيذه الرؤيا بعد وفاتو صموات ربي وسالمو عميو. :ثانيا

 واإلجماع. من القرآن والسنة الدليل عمى وقوع رؤيا النبي  أول:
 األدلة القرآنية: -
 .(ٔ)مه جه ين ىن من خن حن  جنقال تعالى:  -ٔ

 .(ٕ)جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جنقال تعالى:  -ٕ
 ومن السنة: -
اِلَحُة : »عن َعْبُد المَِّو ْبُن َأِبي َقَتاَدَة، َعْن َأِبيِو َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ  -1 ْؤَيا الصَّ الرُّ

ْذ ِمَن المَِّو، َوالُحُمُم ِمَن الشَّْيَطاِن، َفِإَذا َحَمَم َأَحُدُكْم ُحُمًما َيَخاُفُو َفْمَيْبُصْق َعْن َيَساِرِه، َوْلَيتَ  َعوَّ
 .(ٖ)«َىا، َفِإنََّيا اَل َتُضرُّهُ ِبالمَِّو ِمْن َشرّْ 

َلْم َيْبَق ِمَن النُُّبوَِّة ِإالَّ »، َيُقوُل: عن َأَبي ُىَرْيَرَة، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل المَِّو  -2
اِلَحةُ »َقاُلوا: َوَما الُمَبشَّْراُت؟ َقاَل: « الُمَبشَّْراتُ  ْؤَيا الصَّ  .(ٗ)«الرُّ

  

                                                           

 .٘ٗسورة األحزاب، اآلية  (ٔ)
 .ٗ-ٖسورة النجم، اآليتان  (ٕ)
، برقم: ٕٚٚٔ/ٗ(، باب: ِصَفِة ِإْبِميَس َوُجُنوِدِه، صحيح مسمم: ٕٜٕٖ، برقم: )ٕ٘ٔ/ٗصحيح البخاري:  (ٖ)

ْؤَيا.ٕٕٕٙ)  (، باب: كتاب الرُّ
، ٖٛٗ/ٔعباس:  (، باب: المبشرات، وفي صحيح مسمم عن ابنٜٜٓٙ، برقم: )ٖٔ/ٜصحيح البخاري:  (ٗ)

ُكوِع َوالسُُّجوِد.ٜٚٗبرقم: )  (، باب: النَّْيِي َعْن ِقَراَءِة اْلُقْرآِن ِفي الرُّ
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اِمتِ  -3 ُرْؤَيا الُمْؤِمِن ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة »، َقاَل: ، َعِن النَِّبيّْ َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
 .(ٔ)«َوَأْرَبِعيَن ُجْزًءا ِمَن النُُّبوَّةِ 

َتَسمَّْوا ِباْسِمي َواَل َتْكَتُنوا ِبُكْنَيِتي، َوَمْن »َقاَل:  َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة َعِن النَِّبيّْ  -4
ًدا  َرآِني ِفي الَمَناِم َفَقْد َرآِني، َفِإنَّ الشَّْيَطاَن اَل َيَتَمثَُّل ِفي ُصوَرِتي، َوَمْن َكَذَب َعَميَّ ُمَتَعمّْ

 .(ٕ)«َفْمَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ 
 .(ٖ)«َمْن َرآِني َفَقْد َرَأى الَحقَّ : »َرِضَي المَُّو َعْنُو: َقاَل النَِّبيُّ َقاَل َأُبو َقَتاَدَة  -5

الذي ال ينطق عن  فيذه األحاديث الصحاح نطق بيا الصادق المصدوق 
وفييا الشيادة والبشارة والنذارة، كما بّين اهلل ، فظ منو م؛ ألن الاليوى فيي وحٌي معنىً 

  . التي ذكرتيا في اآليتين ذلك سبحانو وتعالى
  ومن اإلجماع: -
ِحيُح َأنَّ ُرْؤَيَتُو )، اْلَمَنامِ ِفي  َحاِديُث َتُدل َعَمى َجَواِز ُرْؤَيِتِو األْ َيِذِه ف ِفي  َوالصَّ

ُكل َحاَلٍة َلْيَسْت َباِطَمًة َواَل َأْضَغاثًا، َبل ِىَي َحقّّ ِفي َنْفِسَيا، َوَلْو ُرِئَي َعَمى َغْيِر ُصوَرِتِو 
وَرِة َلْيَس ِمَن الشَّْيَطاِن َبل ُىَو ِمْن ِقَبل  الَِّتي َكاَنْت َعَمْيَيا ِفي َحَياِتِو  َفَتَصوُُّر ِتْمَك الصُّ

َفَقْد َرَأى " َوَغْيِرِه، َوُيَؤيُّْدُه َقْوُلُو:  (ٗ)َىَذا َقْول اْلَقاِضي َأِبي َبْكِر ْبِن الطَّيّْبِ المَِّو، َوَقال: وَ 
                                                           

: (، وفي صحيح مسمم: َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ٜٚٛٙ، برقم: )ٖٓ/ٜصحيح البخاري:  (ٔ)
اِلَحُة ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة َوَأْرَبِعيَن ُجْزًءا ِمَن »َحِديِث اْبِن ُمْسِيٍر َوِفي « ُرْؤَيا اْلُمْسِمِم َيَراَىا َأْو ُتَرى َلوُ » ْؤَيا الصَّ الرُّ

 ، باب: كتاب الرؤيا.ٗٚٚٔ/ٗ، «النُُّبوَّةِ 
 .(، باب: ِإْثِم َمْن َكَذَب َعَمى النَِّبيّْ ٓٔٔ، برقم: )ٖٖ/ٔصحيح البخاري:  (ٕ)
 ِفي الَمَناِم. اب: َمْن َرَأى النَِّبيَّ (، بٜٜٙٙ، برقم: )ٖٖ/ٜصحيح البخاري:  (ٖ)
محمد أبو بكر بن الطيب بن محمد القاضي المعروف بالباقالني الممقب بشيخ السنة ولسان األمة المتكمم  (ٗ)

عمى مذىب أىل السنة وأىل الحديث وطريقة أبي الحسن األشعري إمام وقتو من أىل البصرة وسكن 
ليو انتيت رياسة المالكيين في وقتو، وكان حسن الفقو  بغداد سمع من القطيعي وابن ماشا وغيرىما وا 

ىــ. ينظر: الديباج ٖٗعظيم الجدل وكانت لو بجامع المنصور ببغداد حمقة عظيمة، وتوفي سنة 
 .ٜٕٕ/ٕالمذىب، لميعمري 
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الَّ َسَعى " اْلَحقَّ  ، َأْي َرَأى اْلَحقَّ الَِّذي َقَصَد ِإْعاَلَم الرَّاِئي ِبِو، َفِإْن َكاَنْت َعَمى َظاِىِرَىا َواِ 
نََّيا ِإمَّا ُبْشَرى ِبَخْيٍر، َأْو ِإْنَذاٌر ِمْن َشرٍّ ِإمَّا ِلُيِخيَف الرَّاِئَي، ألِ  َأْمَرَىا؛ِفي َتْأِويِمَيا َواَل ُيْيِمل 

مَّا ِلُيَنبَّْو َعَمى ُحْكٍم َيَقُع َلُو ِفي ِديِنِو َأْو ُدْنَياهُ   .(ٔ)(ِإمَّا ِلَيْنَزِجَر َعْنُو، َواِ 
 .صلوات ربي وسالمو عليوحكم إثبات النسب بهذه الرؤيا بعد وفاتو : ثانيا

بعد وفاتو في الرؤيا، يقول لو: أنت ابن فالن أو  فمو أّن أحدًا رأى النبي 
أبوك فالن أو من بني فالن، فيل يؤخذ بيذه الرؤيا عمى أّن رؤيتو صموات ربي وسالمو 

  عميو حق؟
 بأن رؤيا غير االنبياء ال: )، فقالرحمو اهلل تعالى ابن عابدين وأجاب عمى ىذا
 .(ٕ)(ينبني عمييا حكم شرعي

 ؛ومن خصائصو صموات ربي وسالمو عميو أّن من رآه في المنام فقد رآه حقا
ولكن ال يعمل بما يسمعو الرائي منو في المنام فيما  ،فإن الشيطان ال يتمثل بصورتو

 ،لعدم ضبط الرائي ال لمشك في الرؤية ؛يتعمق باألحكام إن خالف ما استقر في الشرع
 .(ٖ)مكمف والنائم بخالفو ألن الخبر ال يقبل اال من ضابط

يقول ابن فن أخذ األحكام من الرؤى مسألة تخص األنبياء دون غيرىم، إكما 
)وأن من الرؤيا ما يقع تعبيره مطابقا وترتب األحكام عمى رؤيا  :رحمو اهلل تعالى حجر

 ىم حكم شرعي.بمعنى أن غير األنبياء ال يترتب عمى رؤيا .(ٗ)األنبياء(
 

                                                           

 .ٖٗٛ/ٕٔفتح الباري، لمعسقالني:  (ٔ)
 .ٖٔٗ/ٔحاشية ابن عابدين:  (ٕ)
 .ٓٛٗ/ٔينظر: تربية ممكة االجتياد من خالل بداية المجتيد البن رشد:  (ٖ)
 .ٜٕ٘/ٗفتح الباري:  (ٗ)
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الرائي  وأما الرؤيا التي يخبر فييا رسول اهلل : رحمو اهلل تعالى وقال الشاطبي
ألنو إذا أخبر بحكم موافق لشريعتو فالحكم بما  ؛بالحكم فال بد من النظر فييا أيضا

ن أخبر بمخالف فمحال ،استقر ال ينسخ بعد موتو شريعتو المستقرة في  ألنو  ؛وا 
ألن ذلك  ،ألن الدين ال يتوقف استقراره بعد موتو عمى حصول المرائي النومية ،حياتو

فمن رأى شيئا من ذلك فال عمل عميو، وعمى الجممة فال يستدل بالرؤيا  ،باطل باإلجماع
بحيث ال يقطعون بمقتضاىا  ،في األحكام، نعم يأتي المرئي تأنيسا وبشارة ونذارة خاصة

وىو االعتدال في أخذىا حسبما فيم من الشرع فييا واهلل  ،حكما وال يبنون عمييا أصال
 .(ٔ)أعمم

: )َفَمْو َرآُه ِفي النَّْوِم َفَقاَل َلُو ِإنَّ اْمَرَأَتَك َطاِلٌق َثاَلثًا رحمو اهلل تعالى وقال القرافي
ُر َأنَّ َوالَِّذي َيْظيَ  ،َوَقَع ِفيِو اْلَبْحُث َبْيَن اْلُفَقَياءِ  ؟َىْل َتْحُرُم َعَمْيوِ  ،َوُىَو َيْجِزُم ِبَأنَُّو َلْم ُيَطمّْْقَيا

ِلَتَطرُِّق ااِلْحِتَماِل ِلمرَّاِئي  ؛ِفي اْلَيَقَظِة ُمَقدٌَّم َعَمى اْلَخَبِر ِفي النَّْومِ   ِإْخَباَر َرُسول اهلل
َراٍم ِإنَُّو َحاَلل َأو عين حكما عمى َوَكَذِلَك َلْو َقاَل َلُو َعْن حَ  ،ِباْلَغَمِط ِفي َضْبِط اْلِمثَالِ 

َكَما َلْو َتَعاَرَض  ،الشَِّريَعِة َقدَّْمَنا َما ثََبَت ِفي اْلَيَقَظِة َعَمى َما رئي ِفي الّنوم لما َذكْرَناهُ 
 .(ٕ)َخَبَراِن ِمْن َأْخَباِر اْلَيَقَظِة َفِإنَّا ُنَقدُّْم اأْلَْرَجَح(

لو كانت ليمة الثالثين من رحمو اهلل تعالى المسألة فقال:  وبيَّن اإلمام النووي
الميمة أول  :فقال لو ،في المنام شعبان ولم ير الناس اليالل فرأى إنسان النبي 

وقد  ،ع عميومجم ، وىذالم يصح الصوم بيذا المنام ال لصاحب المنام وال لغيره ،رمضان
أن شرط الراوى والمخبر  :(ٖ)«شرح صحيح مسمم ومختصره»في أول  قررتو بدالئمو

والشاىد أن يكون متيقظا حال التحمل وىذا مجمع عميو ومعموم أن النوم ال تيقظ فيو وال 

                                                           

 .ٜٛٔ/ٔينظر: االعتصام، لمشاطبي:  (ٔ)
 .ٖٕٚ/ٖٔالذخيرة لمقرافي:  (ٕ)
 .ٓ٘/ٔشرح النووي عمى مسمم:  (ٖ)
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ي الرؤية فقد صح عن ضبط فترك العمل بيذا المنام الختالل ضبط الراوى ال لمشك ف
حقا فان الشيطان ال يتمثل في  انو قال "من رآني في المنام فقد رأني رسول اهلل 
 .(ٖ)وىذا ما بينو ابن حجر في الفتاوى كذلك. (ٕ()ٔ)صورتي"

وقد فصل اإلمام الشوكاني رحمو اهلل تعالى القول في حكم ىذه الرؤيا سواء 
 اْلَفاِئَدُة السَّاِبَعُة: ِفي ُرْؤَيا النَِّبيّْ : )كانت أحكام شرعية أو حكم بنسب، فقال

ًة َوَيْمَزُم (ٗ)َجَماَعٌة ِمْن َأْىِل اْلِعْمِم ِمْنُيُم اأْلُْسَتاُذ َأُبو ِإْسَحاقَ َذَكَر  - : َأنَُّو َيُكوُن ُحجَّ
 العمل بو.
ْن َكاَنْت ُرْؤَيُة النبي  - ، َواِ   وقيل: ال يكون حجة، ال َيْثُبُت ِبِو ُحْكٌم َشْرِعيّّ

َواَيِة،ِلَعَدمِ َحق  ِحْفِظِو. ، َوالشَّْيَطاُن اَل َيَتَمثَُّل ِبِو َلِكنَّ النَّاِئَم َلْيَس ِمْن َأْىِل التََّحمُِّل ِلمرّْ
 َوِقيَل: ِإنَُّو ُيْعَمُل ِبِو، َما َلْم ُيَخاِلْف َشْرًعا ثَاِبتًا. -

َمُو المَُّو َعزَّ  َعَمى ِلَساِن َنِبيَّْنا َواَل َيْخَفاَك َأنَّ الشَّْرَع الَِّذي َشَرَعُو المَُّو َلَنا  َقْد َكمَّ
، َوَقالَ  َوَلْم َيْأِتَنا َدِليٌل َيُدلُّ َعَمى َأنَّ ُرْؤَيَتُو ِفي النَّْوِم َبْعَد ، (٘)ىب نب مب زب: َوَجلَّ

ِإَذا َقاَل ِفيَيا ِبَقْوٍل، َأْو َفَعَل فييا فعال يكون دليال وحجة، بل قد قبضو اهلل إليو  َمْوِتِو 
َأْمِر بعد َأْن َكمََّل ِلَيِذِه اأْلُمَِّة َما َشَرَعُو َلَيا َعَمى ِلَساِنِو، َوَلْم َيْبَق َبْعَد َذِلَك َحاَجٌة ِلْْلُمَِّة ِفي 

ْن َكاَن َرُسواًل َحيِّا َوَميّْتًا، ِديِنَيا، َوَقِد اْنَقَطَعِت اْلبَ  ْعَثُة ِلَتْبِميِغ الشََّراِئِع، َوَتَبِييِنَيا ِباْلَمْوِت، َواِ 

                                                           

 . وسبق تخريج رقمو وبابو.ٖٖ/ٔصحيح البخاري:  (ٔ)
 .ٕٕٛ-ٕٔٛ/ٙالمجموع شرح الميذب، لمنووي:  (ٕ)
 .ٖٗ/ٙ( الفتاوى الحديثية، الييتمي: ٖ)
( أبو إسحاق اإلسفراينى الفقيو، ويقال لو: األستاذ أبو إسحاق، ىو إبراىيم بن محمد بن إبراىيم بن ميران ٗ)

ام بيا إلى نيسابور، األسفراينى اإلمام فى الكالم، واألصول، والفقو، وغيرىا. انصرف من العراق بعد المق
 .ٓٚٔ/ٕىـ. تيذيب األسماء والمغات، لمنووي: ٛٔٗفتوفى سنة 

 .ٖ( سورة المائدة، اآلية ٘)
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ًة َعَمْيِو، َواَل  َوِبَيَذا َتْعَمُم َأْن َلْو َقدَّْرَنا َضْبَط النَّاِئِم َلْم َيُكْن َما َرآُه ِمْن قولو  وفعمو ُحجَّ
 .(ٔ)َعَمى َغْيِرِه ِمَن اأْلُمَِّة(

بأن رؤيا  :رحميم اهلل تعالىفممخص ما عرضتو وما ذكرتو من أقوال لفقيائنا 
إال أن تعرض عمى ما في أيدينا من  ،ال يحكم بيا شرعا عمى حال النبي بالنبي غير 

ال عمل بمقتضاىا وافقتيافإن  ،الشرعية والقواعد األحكام نما فائدتيا فال وا  إما تبشير ، وا 
 .إو نذرة 

فقال: )الرؤيا من غير األنبياء ال يحكم  رحمو اهلل تعالى، قرره الشاطبيوىذا ما 
فإن  ،إال أن تعرض عمى ما في أيدينا من األحكام الشرعية ،بيا شرعا عمى حال

ال وجب تركيا واإلعراض عنيا نما فائدتيا البشارة أو النذرة  ،سوغتيا عمل بمقتضاىا وا  وا 
قال: رأيت النبي  ،رحمو اهلل (ٕ)يحكى عن الكتاني كما ،وأما استفادة األحكام فال ،خاصة
 فقال: قل كل يوم أربعين مرة يا حي يا  ،فقمت: ادع اهلل أن ال يميت قمبي ،في المنام

وكون الذكر يحيى القمب  ؛فيذا كالم حسن ال إشكال في صحتو ،قيوم ال إلو إال أنت
نما يبقى الكالم  ،وفائدة الرؤيا التنبيو عمى الخير وىو من ناحية البشارة ،صحيح شرعا وا 

ذا لم يوجد عمى المزوم استقام(  .(ٖ)في التحديد باألربعين وا 
يأمره  ن النائم لو رأى النبي إفقال: ) ،وىذا ما نبو عميو ابن حجر في الفتح

فالثاني  ،أو ال بد أن يعرضو عمى الشرع الظاىر ،بشيء ىل يجب عميو امتثالو وال بد
  .(ٗ)ىو المعتمد(

                                                           

 .ٕٕٓ/ٕإرشاد الفحول، الشوكاني:  (ٔ)
أحمد بن جعفر بن إدريس، أبو العباس الكتاني: من عمماء القرويين مولده ووفاتو بفاس. كان واسع  (ٕ)

 .ٛٓٔ/ٔىـ. األعالم لمزركمي: ٖٓٗٔكتابا ورسالة ، توفي سنة  ٓٚالمعرفة بالحديث والفقو وغيرىا. لو 
 .ٖٖٖ-ٖٖٔ/ٔاإلعتصام، الشاطبي:  (ٖ)
 .ٜٖٛ/ٕٔفتح الباري:  (ٗ)
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فمو أن رجال ثبت أنو من قبيمة فالن بالوثائق والدالئل الظاىرة وكتب األنساب 
ثم رأى النبي  ،وثبت نسبو بأحد الطرق الثالث وشيادة أىل المينة من محققي األنساب

  فيؤخذ بيا عمى أنيا  ،العشيرة نفسياىذه القبيمة أو في الرؤيا يخبره أنو من نسب
 .منو صموات ربي وسالمو عميو وتقوية بشارة وتثبيت

 ،أما لو أخبره بنسب آخر غير ىذه القبيمة أو العشيرة ولو من الوثائق ما ذكرنا
ؤيا، ألنيا األرجح ال لمشك في الر  ؛فالظاىر مما تقدم من كالم الفقياء األخذ بالوثائق

مع البقاء عمى النسب األول ىو البحث عن النسب الذي  ورةواالحتياط في ىذه الص
فيما لو دخميم الشك،  قطعا لمشك باليقين ؛أخبر بو صموات ربي وسالمو في الرؤيا

الثابتة  أرجحية األحكام الشرعية ، وبيان وجو االحتياط ىو أنع رؤيتو وتماشيا م
بأقوال الرجال الذين ال بت من حكم النسب الثا أقوى وأثبت بالكتاب والسنة واالجتياد

  عصمة ليم، وخصوصا عند عدم ثبوتو بأحد الطرق الثالث. 
 واهلل سبحانو وتعالى أعلى وأعلم
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 اخلامتة
 النسب طرق ثالث، وىي : أوال: لمعرفة إثبات

 الزواج الصحيح أو الفاسد. -ٔ
 اإلقرار بالنسب. -ٕ
 البينة. -ٖ

حال حياتو  ورؤيا غيرىم بالنبي ثانيا: رؤيا األنبياء من أنفسيم حق ووحي، 
إن وافقتو  الظاىر تعرض عمى الشرعأن من ال بد عند إقراره وحي وشرع، وبعد وفاتو 

ن خالفتو فال،فيي  فالرؤيا ال تعد طريقا رابعا مستقال ولكن تبعا  منو وىو المعتمد، وا 
 ث.إلحدى الطرق الثال
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 املصادر واملراجع
 القرآن الكريم.

استدركت عائشة عمى الصحابة: أبو عبد اهلل بدر الدين محمد اإلجابة لما  -1
 .تحقيق وتخريج: د ،ىـ(ٜٗٚتبن عبد اهلل بن بيادر الزركشي الشافعي )

-ىـٕٔٗٔ، ٔط ،القاىرة ،رفعت فوزي عبد المطمب، مكتبة الخانجي
 م.ٕٔٓٓ

محمد بن عمي بن محمد  ،إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من عمم األصول -2
الشيخ أحمد عزو  تحقيق: ،ىـ(ٕٓ٘ٔتبن عبد اهلل الشوكاني اليمني )

قدم لو: الشيخ خميل الميس والدكتور ولي الدين صالح  ،عناية، دمشق
 م.ٜٜٜٔ-ىـٜٔٗٔ ،ٔط ،دار الكتاب العربي ،فرفور

إعانة الطالبين عمى حل ألفاظ فتح المعين )ىو حاشية عمى فتح المعين  -3
أبو بكر المشيور بالبكري بن محمد شطا  ،قرة العين بميمات الدين( بشرح

، ٔط ،دار الفكر لمطباعة والنشر والتوريع ،ىـ(ٕٖٓٔبعد  تالدمياطي )
 م.ٜٜٚٔ-ىـٛٔٗٔ

إبراىيم بن موسى بن محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي  ،االعتصام -4
 ،دار ابن عفان، السعودية ،تحقيق: سميم بن عيد الياللي ،ىـ(ٜٓٚت)
 م.ٕٜٜٔ-ىـٕٔٗٔ، ٔط

خير الدين بن محمود بن محمد بن عمي بن فارس، الزركمي  ،األعالم -5
 .مٕٕٓٓ ،٘ٔط ،دار العمم لمماليين ،ىـ(ٜٖٙٔتالدمشقي )

الشافعي أبو عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن  ،األم  -6
 ،ىـ(ٕٗٓتالقرشي المكي ) شافع بن عبد المطمب بن عبد مناف المطمبي

 م.ٜٜٓٔ-ىـٓٔٗٔ ،بيروت ،دار المعرفة
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عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -5
-ىـٙٓٗٔ، ٕط ،دار الكتب العممية ،ىـ(ٚٛ٘ تالكاساني الحنفي )

 م.ٜٙٛٔ
أبو الوليد  ،البيان والتحصيل والشرح والتوجيو والتعميل لمسائل المستخرجة -5

محمد حجي  .حققو: د ،ىـ(ٕٓ٘تمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي )
 م.ٜٛٛٔ-ىـٛٓٗٔ، ٕ، طلبنان ،دار الغرب اإلسالمي، بيروت ،وآخرون

ْمِبيّْ  -5 عثمان بن عمي بن محجن  ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشّْ
رى المطبعة الكب ،ىـ(ٖٗٚتالبارعي، فخر الدين الزيمعي الحنفي )

 ىـ.ٖٖٔٔ ،ٔط ،بوالق، القاىرة ،األميرية
أحمد بن محمد بن عمي بن حجر  ،تحفة المحتاج في شرح المنياج -10

 ،الييتمي روجعت وصححت: عمى عدة نسخ بمعرفة لجنة من العمماء
 م.ٖٜٛٔ-ىـٖٚ٘ٔ ،مصر ،المكتبة التجارية الكبرى

 ،ىـ(ٙٔٛتعمي بن محمد بن عمي الزين الشريف الجرجاني ) ،التعريفات -11
، بيروت ،دار الكتب العممية ،ضبطو وصححو جماعة من العمماء تحقيق:
 .مٖٜٛٔ-ىـ ٖٓٗٔ ،ٔط ،لبنان

تفسير بحر العموم، أبو الميث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراىيم  -12
 ىـ(.ٖٖٚالسمرقندي )ت

أبو الحسن عمي بن محمد بن محمد  ،«النكت والعيون»تفسير الماوردي  -13
 ، تحقيق:ىـ(ٓ٘ٗتبن حبيب البصري البغدادي، الشيير بالماوردي )

 ،بيروت ،دار الكتب العممية ،السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم
 لبنان.
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أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  ،تيذيب األسماء والمغات -14
عميق عميو ومقابمة أصولو: شركة عنيت بنشره وتصحيحو والت، ىـ(ٙٚٙت)

 لبنان. ،بيروت ،العمماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية
محمد بن أحمد بن األزىري اليروي، أبو منصور  ،تيذيب المغة -15

 ،دار إحياء التراث العربي ،محمد عوض مرعب تحقيق: ،ىـ(ٖٓٚت)
 م.ٕٔٓٓ، ٔط ،بيروت

محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن  ،«سنن الترمذي»الجامع الكبير  -16
 ،بشار عواد معروف تحقيق: ،ىـ(ٜٕٚتالضحاك، الترمذي، أبو عيسى )

 م.ٜٜٛٔ ،بيروت ،دار الغرب اإلسالمي
 ،ىـ(ٕٖٔجميرة المغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي )ت -15

 م.ٜٚٛٔ، ٔط ،بيروت ،تحقيق: رمزي منير بعمبكي، دار العمم لمماليين
الجواىر المضية في طبقات الحنفية، عبد القادر بن محمد بن نصر اهلل  -15

ىـ(، مير محمد كتب ٘ٚٚالقرشي، أبو محمد، محيي الدين الحنفي )ت
 كراتشي. ،خانو

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي  ،حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير -15
 دار الفكر. ،ىـ(ٖٕٓٔتالمالكي )

دقيقة، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الحدود األنيقة والتعريفات ال -20
تحقيق: د. مازن  ،ىـ(ٕٜٙاألنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي )ت

 .ىـٔٔٗٔ، ٔط ،بيروت ،المبارك، دار الفكر المعاصر
رد المحتار عمى الدر المختار، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد  -21

، ٕط ،بيروت ،الفكرىـ(، دار ٕٕ٘ٔالعزيز عابدين الدمشقي الحنفي )ت
 م.ٕٜٜٔ-ىـٕٔٗٔ
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: القاضي عبد النبي «جامع العموم في اصطالحات الفنون»دستور العمماء  -22
ىـ(، عرب عباراتو الفارسية: ٕٔق  تبن عبد الرسول األحمد نكري )

-ىـٕٔٗٔ، ٔط ،بيروت ،لبنان ،دار الكتب العممية ،حسن ىاني فحص
 م.ٕٓٓٓ

ء المذىب، إبراىيم بن عمي بن الديباج المذىب في معرفة أعيان عمما -23
تحقيق وتعميق:  ،ىـ(ٜٜٚمحمد، ابن فرحون، برىان الدين اليعمري )ت

 الدكتور محمد األحمدي أبو النور، دار التراث لمطبع والنشر، القاىرة.
الذخيرة، أبو العباس شياب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي  -24

 ىـ(.ٗٛٙالشيير بالقرافي )ت
رقطني: أبو الحسن عمي بن عمر بن أحمد بن ميدي بن مسعود سنن الدا -25

حققو وضبط نصو  ىـ(،ٖ٘ٛتبن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )
وعمق عميو: شعيب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شمبي، عبد المطيف حرز 

-ىـٕٗٗٔ، ٔط ،لبنان ،مؤسسة الرسالة، بيروت ،اهلل، أحمد برىوم
 م.ٕٗٓٓ

 تحقيق: ،محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي ،صحيح البخاري -26
دار طوق النجاة )مصورة عن السمطانية  ،محمد زىير بن ناصر الناصر

 ىـ.ٕٕٗٔ، ٔط ،بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(
صحيح مسمم: مسمم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري  -25

 ،ار إحياء التراث العربيد ،محمد فؤاد عبد الباقي تحقيق: ،ىـ(ٕٔٙت)
 بيروت.

أحمد بن محمد بن عمي بن حجر الييتمي السعدي  ،الفتاوى الحديثية -25
 ىـ(.ٜٗٚتاألنصاري، شياب الدين شيخ اإلسالم، أبو العباس )
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أحمد بن عمي بن حجر أبو الفضل  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري -25
 ىـ.ٜٖٚٔبيروت،  ،دار المعرفة ،العسقالني الشافعي

الِفْقُو اإلسالميُّ وأدلَُّتُو، المؤلف: أ.د. َوْىَبة بن مصطفى الزَُّحْيِمّي، دار  -30
 .دمشق ،سوريَّة ،الفكر

أحمد بن غانم بن سالم  ،الفواكو الدواني عمى رسالة ابن أبي زيد القيرواني -31
دار  ،ىـ(ٕٙٔٔتابن مينا، شياب الدين النفراوي األزىري المالكي )

 م.ٜٜ٘ٔ-ىـ٘ٔٗٔ ،الفكر
 ،سورية ،دمشق ، دار الفكر،الدكتور سعدي أبو حبيب ،القاموس الفقيي -32

 م.ٜٛٛٔ-ىـٛٓٗٔ ،ٕط
محمد بن مكرم بن عمى، أبو الفضل، جمال الدين ابن  ،لسان العرب -33

 ،بيروت ،دار صادر ،ىـ(ٔٔٚتمنظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )
 ىـ.ٗٔٗٔ ،ٖط

السرخسي محمد بن أحمد بن أبي سيل شمس األئمة  ،المبسوط -34
 م.ٖٜٜٔ-ىـٗٔٗٔ ،بيروت ،دار المعرفة ،ىـ(ٖٛٗت)

زين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  ،مختار الصحاح -35
المكتبة  ،يوسف الشيخ محمد تحقيق: ،ىـ(ٙٙٙتالحنفي الرازي )

 م.ٜٜٜٔ-ىـٕٓٗٔ، ٘ط ،صيدا ،الدار النموذجية، بيروت ،العصرية
أبو الحسن نور الدين عمي بن أبي بكر بن  ،الفوائدمجمع الزوائد ومنبع  -36

مكتبة القدسي،  ،حسام الدين القدسي تحقيق: ،ىـ(ٚٓٛتسميمان الييثمي )
 م.ٜٜٗٔ-ىـٗٔٗٔ ،القاىرة

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  ،المجموع شرح الميذب -35
 دار الفكر. ،ىـ(ٙٚٙت)
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أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن  ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل -35
عادل  ،شعيب األرنؤوط تحقيق: ،ىـ(ٕٔٗتىالل بن أسد الشيباني )

مؤسسة  ،عبد اهلل بن عبد المحسن التركي .إشراف: د ،مرشد وآخرون
 م.ٕٔٓٓ-ىـٕٔٗٔ، ٔط ،الرسالة

أحمد بن محمد بن عمي الفيومي  ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -35
 بيروت. ،المكتبة العممية ،ىـ(ٓٚٚنحو  تي، أبو العباس )ثم الحمو 

يوسف بن موسى بن محمد،  ،المعتصر من المختصر من مشكل اآلثار -40
 ،عالم الكتب ،ىـ(ٖٓٛتأبو المحاسن جمال الدين الَمَمطي الحنفي )

 بيروت.
دار النفائس  ،حامد صادق قنيبي ،محمد رواس قمعجي ،معجم لغة الفقياء -41

 م.ٜٛٛٔ-ىـٛٓٗٔ، ٕط ،لمطباعة والنشر والتوزيع
د أحمد مختار عبد الحميد عمر  ،معجم المغة العربية المعاصرة -42

 م.ٕٛٓٓ-ىـٜٕٗٔ، ٔط ،عالم الكتب ،ىـ(ٕٗٗٔت)
أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن  ،المغني البن قدامة -43

الحنبمي، الشيير بابن قدامة قدامة الجماعيمي المقدسي ثم الدمشقي 
 مكتبة القاىرة. ،ىـ(ٕٓٙتالمقدسي )

شمس الدين، محمد بن  ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج -44
، ٔط ،دار الكتب العممية ،ىـ(ٜٚٚتأحمد الخطيب الشربيني الشافعي )

 م.ٜٜٗٔ-ىـ٘ٔٗٔ
يحيى بن المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين  -45

، ٕط ،بيروت ،ىـ(، دار إحياء التراث العربيٙٚٙشرف النووي )ت
 .ىـٕٜٖٔ
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 ،الكويت ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،الموسوعة الفقيية الكويتية -46
 ىـ.ٕٚٗٔ -ىـٗٓٗٔ

أبو العباس شمس الدين أحمد بن  ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -45
 ،ىـ(ٔٛٙتمحمد بن إبراىيم بن أبي بكر ابن خمكان البرمكي اإلربمي )

 .بيروت ،دار صادر ،إحسان عباس تحقيق:
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