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 ملخص باللغة العربية
 سرمد حامد مولود الطالب

 أ.و.د. خالد عامر عبيد الشويخ

بعد مماتو في عالـ الدنيا قبؿ يكـ القيامة، كىي مف  يتناكؿ البحث مسالة رؤية النبي 
المسائؿ التي تناكليا العمماء المسمميف بالبحث كالتحقيؽ، كييدؼ البحث إلى: تأصيؿ تمؾ 
المسالة كما يتعمؽ بيا، عف طريؽ النصكص الشرعية كاستدالالت العمماء، كاعتمد الباحث في 

آراء ابف أبي جمرة األندلسي في كتابو بيجة دراستو المنيج الكصفي، مع تسميط الضكء عمى 
النفكس، كعرض آراء العمماء اآلخريف كمقارنتيا كبياف الراجح منيا. كمف مجمؿ النتائج: 

بعد مماتو، إما تككف عف طريؽ الرؤيا في المناـ، أك  االحتماالت الكاردة في رؤية النبي 
ي المناـ ال خبلؼ بيف العمماء في ف ، كرؤيتو -عند مف يعتقد ذلؾ-رؤيتو في حاؿ اليقظة 

نما كقع الخبلؼ في حقيقة تمؾ الرؤية كصفتيا، ككذلؾ رؤيتو   في اليقظة. كقكعيا، كا 
 بهجة النفوس ،ابن أبي جمرة ، الكممات المفتاحية : رؤية النبي محمد

SEEING THE PROPHET MUHAMMAD (PEACE BE UPON HIM) 
AFTER HIS DEATH, ACCORDING TO IBN ABI JAMRA AL-
ANDALUSI ( 699 AH) IN HIS BOOK (BAHJAT AL-NOUFUS) 

COMPARATIVE INTELLECTUAL STUDY 

Mr. Sarmad H. Born 
Prof. Khaled A. Obaid Shuwaikh 

Summary 
The research focuses with the question of seeing the Prophet Muhammad (peace be 
upon him) after his death in the world before the Day of Resurrection, and it is one of 
the issues that Muslim scholars have dealt with in their research and investigation, and the
 research aims to do so : Throughout his analysis, the researcher followed the descriptive 
approach by highlighting, through legal texts and scholarly inferences, Ibn Abi Jamra Al-
Andalusi's views (Bahjat Al Noufus) and addressed other students ' viewpoints, their 
similarities and the right ones. Total results included the possibilities mentioned by the 
vision of the Prophet after his death either through the vision of a dream or when he thinks 
about it, with his vision (peace be on him) in a dream there was no dispute between 
scientists but there was a conflict in the reality of that vision and he described it. The 
vision (peace be upon him) was not a conflict in a dream. 
Keywords:Seeing the Prophet Muhammad, Ibn Abi Jamra, Bahjat al-Noufus  
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 املقدمة
ـٌ التسميـ عمى سيدنا محمد خاتـ  الحمد هلل رب العالميف، كأفضؿ الصبلة كأت

األنبياء كالمرسميف، كعمى آلػػو كأصحابو أجمعيف، كالتابعيف كمف تبع ىداىـ بإحساف إلى 
  كبعد: ...يـك الديف

عميو كسمـ أمنية لكؿ مؤمف عابد، يتطمع إلييا كؿ صالح   فإف رؤية النبي
زاىد، فرؤية المحبكب تسعد القمكب، كمف لـ يعش صحبتو في الدنيا، يرجك رفقتو كلقاءه 

بالرفيؽ األعمى، غدت العيكف ترنك لرؤيتو،  في اآلخرة، فبعد أف التحؽى النبي محمد 
 ، فيؿ(ُ)جب يئ ىئ مئ حئ: تقكؿكالقمكب تيفك لمقائو، كلكٌف سٌنة اهلل في الككف 

يمكف أف يراه المؤمنكف بعد مماتو في عالـ الدنيا قبؿ يـك القيامة ؟ ىذا ما تناكلو 
 العمماء بالبحث كالتحقيؽ، متنقميف بيف األدلة كالكقائع.

نما كقع  كالرؤية قد تككف في المناـ، كىذا مما ال خبلؼ فيو بيف العمماء، كا 
في اليقظة، فكانت كال زالت  الخبلؼ في حقيقة تمؾ الرؤية كصفتيا، ككذلؾ رؤيتو 

محؿ جدؿ عند العمماء بيف مثبت كمنكر، كمف ابرز العمماء الذيف تجٌمت مسالة رؤية 
ندلسي، كخصكصا في كتابو )بيجة ي جمرة األنتاجاتيـ الفكرية ابف أب في النبي 

 رؤية النبي محمد)النفكس( كعمى ىذا األساس قمت بدراسة ىذه المسالة تحت عنكاف 
دراسة ، ه( في كتابو بهجة النفوس966)ت ندلسيبي جمرة األأعند ابن  ،بعد مماتو 

 .(فكرية مقارنة
تتمثؿ أىمية البحث ككنو يتناكؿ مسألة عقدية تتعمؽ بشخص أىمية البحث: 

مع ثبكتيا - ، فرؤيتو بعد مماتو كانت محؿ نزاع بيف أىؿ العمـ، كىيالنبي محمد 

                                                           

 .َّ الزمر، اآلية سكرة (ُ)
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مف المسائؿ التي يمكف أف يٌدعى فييا المدعكف كيتسمؿ  -بالنصكص الشرعية الصحيحة
ميط الضكء عمييا، كبياف عف طريقيا الكاذبكف، كبناءن عمى ما سبؽ تتجٌمى أىمية تس

 حدكدىا الشرعية، كالراجح مف اآلراء فييا. 
ككؿ ما يتعمؽ  ييدؼ البحث إلى: تأصيؿ مسالة رؤية النبي أىداف البحث: 

بيا، عف طريؽ النصكص الشرعية كفىٍيـ العمماء لتمؾ النصكص كاستدالالتيـ النقمية 
 كالعقمية، كبياف الراجح منيا.

مع تسميط الضكء ، الباحث في دراستو المنيج الكصفياعتمد منهج البحث: 
بعد مماتو، كعرض آراء  ندلسي في مسالة رؤية النبي عمى آراء ابف أبي جمرة األ

ككذلؾ اإلشارة إلى ، العمماء اآلخريف في المسالة كمقارنتيا كبياف الراجح منيا
يف؛ فكانت دراسة فكرية استدالالتيـ العقمية بعد عرض أدلتيـ النقمية، كفؽ طريقة المتكمم

  مقارنة.
 تتمثؿ إشكالية البحث في اإلجابة عف التساؤالت اآلتية:مشكلة البحث: 

بعد مماتو؟ كما حقيقة تمؾ الرؤية؟ كىؿ يشترط تحقيؽ  ىؿ يمكف رؤية النبي 
ـ يمكف أفي الرؤيا المنامية ليعمـ صدقيا؟ كىؿ ىناؾ شركط لمرائي،  أكصاؼ النبي 

تحققيا لمجميع؟ كىؿ ىناؾ أسباب تعيف عمى تحقؽ تمؾ الرؤية؟ كىؿ يمكف رؤية النبي 
 في اليقظة؟ كعمى فرض حصكليا ىؿ ىي رؤية حقيقية أـ رؤية مثالو   عمى سبيؿ

 الكرامات؟ كؿ ىذا كغيره كاف محكر المسائؿ التي عالجيا البحث.
ت خطة البحث أف تنقسـ بعد لئلجابة عف األسئمة السابقة اقتضخطة البحث: 

فكاف بعنكاف )ابف أبي جمرة أما المبحث األول: إلى مبحثيف كخاتمة، المقدمة ىذه 
كالتعريؼ بكتابو بيجة النفكس(، كفيو ثبلثة مطالب: ذكرت فييا  األندلسي )سيرتو،

كالمطمب الثالث ، المطمب األكؿ )سيرتو الشخصية(، كالمطمب الثاني: )سيرتو العممية(
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تحدثت فيو عف عنكاف الكتاب بعدىا عف مكضكع ، تعريؼ بكتابو بيجة النفكس(ال)
 .الكتاب كمادتو العممية

بعد مماتو عند ابف أبي  رؤية النبي محمد فكاف بعنكاف )وأما المبحث الثاني: 
رؤية كفيو ثبلثة مطالب: خصصت المطمب األكؿ لػػ) ،(جمرة في كتابو بيجة النفكس

إمكاف رؤية النبي في زمف كاحد كالمطمب الثاني: فكاف بعنكاف ) (،في المناـ النبي 
رؤية النبي كالمطمب الثالث تحدثت فيو عف )، (كالرد عمى مف ينكرىا في أقطار مختمفة،

 في اليقظة.) 
 فذكرت فييا ابرز النتائج التي تكصٌمت إلييا. وأما الخاتمة:

كأساؿ اهلل أف ، أبرز المسائؿ التي أردت أف أشير إلييا في ىذه المقدمة ىذه
  .إنو سميع مجيب، يكفقني في ىذا العمؿ، كيجعمو خالصا لكجيو الكريـ

 كصٌؿ الميـ عمى سيدنا محمد كعمى الو كصحبو كسٌمـ
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 :املبحث األول
 ابً أبي مجرة األىدلسي 

 والتعريف بكتابُ بَجة اليفوس سريتُ،
 املطلب األول: 

 سريتُ الشخصية
 : اسمو: أوال

: فقيؿ ىك عبد اهلل بف سعد بف أقكاؿاختمفت المصادر في تحديد اسمو عمى 
، (ِ)جمرة أبيالعباس احمد بف  أبي، كقيؿ ىك عبد اهلل بف سعد بف (ُ)جمرة أبيسعيد بف 

، كقيؿ انو (ّ)جبرة أبيجمرة، كقيؿ انو ابف  أبيكقيؿ ىك عبد اهلل بف اسعد بف احمد بف 
كذكره  ،بالحاء (ٓ)حمزة( أبيمحمد بف  أبكىك ) أيضا، كقيؿ (ْ)جمرة أبيمحمد ابف  أبك

 . (ٔ)حبرة( أبيبعضيـ باسـ )محمد بف 

                                                           

رغاـ إ؛ كينظر: َّٖ/ُسبلـ حتى العصر الحاضر، عادؿ نكييض: معجـ المفسريف مف صدر اإل (ُ)
عبلـ، خير الديف أل؛ كاّٗٗ/ْكلياء الرحمف الككاكب الدرية، المناكم: أكلياء الشيطاف بذكر مناقب أ

بك الطيب الًقنَّكجي: أ؛ كينظر: التاج المكمؿ مف جكاىر مآثر الطراز اآلخر كاألكؿ، ٖٗ/ْالزركمي: 
 .ُٓبي جمرة: أ؛ كمختصر صحيح البخارم، البف ّٖٔ

؛ ّْٗكلياء، سراج الديف بف الممقف: ؛ كطبقات األِِٖ/ٔدب العربي، كارؿ برككمماف: ينظر: تاريخ األ (ِ)
 .ٕٓ/ٔلمؤلفيف، عمر رضا كحالة: كمعجـ ا

 ،ميريةينظر: الككاكب السيارة في ترتيب الزيارة في القرافتيف الكبرل كالصغرل، ابف الزيات، المطبعة األ (ّ)
 .ُّٗـ: َُٕٗ-ىػُِّٓمصر، 

؛ َّٕ/ُ ؛ كتاريخ حكادث الزماف كأنبائو، ابف الجزرم:ِٖٓ/ِٓ تاريخ اإلسبلـ، شمس الديف الذىبي: (ْ)
كشجرة النكر الزكية في  ،ِّٓ/ُ المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة، جبلؿ الديف السيكطي:كحسف 

 .ِٖٓ/ُطبقات المالكية، محمد بف محمد مخمكؼ: 
 .ّْٔ/ُّالبداية كالنياية، ابف كثير:  (ٓ)
؛ كالككاكب الدرية، محمد عبد الرؤكؼ ِِٕ/ُجامع كرامات األكلياء، يكسؼ بف إسماعيؿ النبياني:  (ٔ)

 .ْٕٓ/ِالمناكم: 
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جمرة(  أبي، ك)أبيوك)سعد( ىك اسـ  ،جمرة أبيكالراجح انو عبد اهلل بف سعد بف 
 .(ُ)ىك اسـ جده ال كنيتو

 :كنيتوثانيا:  
كلـ يخالؼ احد في ذلؾ مف  ،(ِ)جمرة رحمو اهلل بابي محمد أبيابف  اإلماـيكنى 
 .كتب التراجـ

 ثالثا: لقبو:
، (ّ))العمدة الكلي( :فمنيا ألقابجمرة رحمو اهلل بعٌدة  أبيابف  اإلماـب لقٌ 

 ،(ٕ)ككذلؾ لقب بالحافظ ،(ٔ)بالعارؼ باهلل بكلقٌ ، (ٓ)بالناسؾ ب، كلقٌ (ْ)القدكة( اإلماـك)
 .(َُ)كالعبلمة المقرئ ،(ٗ)كالزاىد ،(ٖ)الرباني كاإلماـ ،(ٕ)بالحافظ

  

                                                           

 .ُُحاشية الشيخ محمد الشنكاني عمى مختصر ابف ابي جمرة، محمد الشنكاني:  (ُ)
، كمعجـ المفسريف، عادؿ نكييض: ِٖٓ/ِٓ؛ كتاريخ اإلسبلـ، الذىبي: ُُينظر: المصدر نفسو:  (ِ)

ُ/َّٖ. 
 .ِٖٓ/ُشجرة النكر الزكية في طبقات المالكية، محمد بف محمد مخمكؼ:  (ّ)
 .َّٕ/ُ؛ كتاريخ حكادث الزماف، ابف الجزرم: ِْٓ/ِعياف المائة الثامنة: أالدرر الكامنة في  (ْ)
 .ِّٓ/ُ، كحسف المحاضرة، السيكطي: ّْٔ/ُّر: البداية كالنياية، ابف كثير: ينظ (ٓ)
 .ِٖٓ/ُينظر: شجرة النكر الزكية في طبقات المالكية، محمد بف محمد مخمكؼ:  (ٔ)
 .ُٓينظر: مختصر صحيح البخارم، البف ابي جمرة مع فكائد الحافظ ابف حجر:  (ٕ)
 .ّٗٗ/ْكلياء الرحمف، المناكم: أكلياء الشيطاف بذكر مناقب أرغاـ إ (ٖ)
 .ِٖٓ/ِٓسبلـ، الذىبي: تاريخ اإل (ٗ)
 .ِّٕ/ُكفاية المحتاج لمعرفة مف ليس في الديباج:  (َُ)
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  رابعا: مولده ونشأتو:
كلـ تذكر المراجع سنة  ،(ُ)األندلسكالدتو رحمو اهلل مف  أصؿ أفتذكر المراجع 

 .(ّ)سنة كشاخ تطمؽ عمى مف جاكز الخمسيف ،(ِ)ال انو قيؿ عنو انو قد شاخإمكلده، 
، كما نقؿ ذلؾ (ْ)ىػ(ِٓٔفي حكالي سنة  بأنيار بعضيـ سنة كالدتو كقد )قدٌ 

في كتب التراجـ كمف كقفت عميو مف المصادر مف ذىب  أجدمحقؽ كتاب البيجة، كلـ 
 ىذا التقدير. إلى

تكنس طالبا  إلى)ثـ سافر  ،(ٓ)فقد نشا رحمو اهلل في مدينة مرسية نشأتو أما
لى إف بيت المقدس كقيؿ انو )قدـ م ،(ٔ)لى الديار المصرية(إلمعمـ، كبعدىا تكجو 

 .(ٗ)ظاىر القاىرة (ٖ)بالمقس كأقاـ ،(ٕ)مصر(
  

                                                           

 .َّٖ/ُ؛ كمعجـ المفسريف، عادؿ نكييض: ٖٗ/ْعبلـ، الزركمي: ينظر: األ (ُ)
 .َْْطبقات األكلياء، ابف الممقف:  (ِ)
 .ُُْشمس الديف: المطمع عمى ألفاظ المقنع، محمد  (ّ)
 .ِٗ/ُ البف أبي جمرة،: مقدمة تحقيؽ بيجة النفكس، (ْ)
، كمرسيو ىي بمدة مف البمداف األندلسية الميمة، تقع في الجنكب الشرقي ِٗ/ُينظر: المصدر نفسو:  (ٓ)

 .ُّّ/ِعمى نير )شقكرة(؛ ينظر: تعريؼ باألماكف الكاردة في البداية كالنياية البف كثير: 
 .ِٗ/ُحقيؽ بيجة النفكس: مقدمة ت (ٔ)
 .ّٗٗ/ْإرغاـ أكلياء الشيطاف بذكر مناقب أكلياء الرحمف، المناكم:  (ٕ)
معجـ البمداف، ياقكت  كىك بيف يدم القاىرة عمى النيؿ، ككاف قبؿ اإلسبلـ يسمى أـٌ دنيف. ينظر: (ٖ)

 .ُٕٓ/ٓالحمكم: 
 .َّٕ/ُينظر: تاريخ حكادث الزماف كانبائو، ابف الجزرم:  (ٗ)
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 : -رحمو اهلل-: وفاتو خامسا
، (ُ)ابف ابي جمرة رحمو اهلل يـك الخميس تاسع عشر ذم القعدة اإلماـتكفي 

، كقيؿ انو تكفي سنة (ِ)ىػ(ٕٓٔانو تكفي سنة ) :كاختمؼ في سنة كفاتو؛ فقيؿ
 . (ٓ)ىػ(ِٓٓ، كقيؿ سنة )(ْ)ىػ(ٗٗٔ، كقيؿ سنة )(ّ)ىػ(ٓٗٔ)

كىك  ،قد ذكرىا (ٔ)ىػ، الف ابف الجزرمٓٗٔانو تكفي سنة  -كاهلل اعمـ-كالراجح 
 أف فاألكلىمف اقرب المترجميف لكفاتو، كما انو قد ذكر في ترجمتو تفاصيؿ الكفاة، 

 يككف اعمـ بسنة الكفاة. 
  

                                                           

 .َّ/ُ؛ كمقدمة تحقيؽ بيجة النفكس: َّٕ/ُتاريخ حكادث الزماف، ابف الجزرم:  (ُ)
؛ كمعجـ المؤلفيف، عمر ِْٔ/ُسماعيؿ باشا الباباني: إىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف،  (ِ)

بي أ؛ كمختصر صحيح البخارم، البف َْْكلياء، ابف الممقف: ؛ كطبقات األٕٓ/ٔعمر رضا كحالة: 
 .ُٓمرة مع فكائد الحافظ ابف حجر: ج

؛ كزبدة الفكرة في تاريخ ٖٗ/ْعبلـ، لمزركمي: ؛ كاألَّٕ-ِٖٕ/ُتاريخ حكادث الزماف، ابف الجزرم:  (ّ)
؛ كعقد الجماف في َّٖ/ ُ؛ كمعجـ المفسريف، عادؿ نكييض: ُِّاليجرة، لؤلمير ركف الديف بيبرس: 

 .ِٗٗ: يبدر الديف العين يالحنفتاريخ أىؿ الزماف، أبك محمد محمكد بف أحمد 
 .ِٖٓ/ُشجرة النكر الزكية في طبقات المالكية، محمد بف محمد مخمكؼ:  (ْ)
بك الطيب أ؛ كينظر: التاج المكمؿ، ّْٕ/ُسامي الكتب كالفنكف، حاجي خميفة: أكشؼ الظنكف عف  (ٓ)

 .ّٖٔالًقنَّكجي: 
عف إبراىيـ بف أحمد كالفخر بف البخارم. كلد  ىك شمس الديف محمد بف إبراىيـ الجزرم الدمشقي، ركل (ٔ)

، قاؿ ىػّٕٗكتكفي بيا في ذم الحجة مف سنة  ىػ،ُٓٔفي بمدة الحياؿ في شير رمضاف مف سنة 
الذىبي: كاف حسف المذاكرة سميـ الباطف صدكقنا في نفسو لكف في تاريخو عجائب كغرائب. ينظر: ذيؿ 

 .ُّتذكرة الحفاظ: 
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، (ُ)مات أف إلىيقظة  لو رؤية النبي  إلنكارىـكذكر عنو انقطاعو في بيتو 
بمصر، )بجكار تربة الشيخ تاج الديف بف عطا اهلل  (ِ)كقيؿ انو شاخ، كدفف بالقرافة

مي عميو بدمشؽ صبلة الغائب، كلشيرتو )صي  ،(ْ)كقبره معركؼ (ّ)رضي اهلل عنيما(
 .(ٓ)رحمو اهلل(

 املطلب الثاىي: 
 سريتُ العلنية

 مكانتو العلمية: :أوال
اهلل تعالى عميو مف عمـ  أفاضجمرة رحمو اهلل مكسكعة عممية  أبيكاف ابف 

العمـ  فاتخذ حياة الزىد كالتكاضع كبثٌ  ،الحديث النبكم كالتفسير كعمـك الحقيقة كالشريعة
 .لطبلبو كمريديو
 اإلسبلمي،جمرة شخصية مميزة ليا مكانتيا في الفكر  أبيابف  اإلماـ كيعدٌ 

البخارم  اإلماـمف تناكلكا صحيح  أكائؿخاصة فيما يتعمؽ بعمـ الحديث، فيك مف 

                                                           

 .ِِٕ/ُ، كجامع كرامات األكلياء، النبياني: ِٗ/ُيجة النفكس: ينظر: مقدمة تحقيؽ ب (ُ)
. كالقرافة: مف مصر كانت لبني غصف بف سيؼ بف كائؿ مف َْْكلياء، ابف الممقف: ينظر: طبقات األ (ِ)

المعافر، كقرافة: بطف مف المعافر نزلكىا فسٌميت بيـ، كىي اليـك مقبرة أىؿ مصر كبيا أبنية جميمة 
سكؽ قائمة كمشاىد لمصالحيف كترب لؤلكابر مثؿ ابف طكلكف كالماذرائي تدٌؿ عمى كمحاٌؿ كاسعة ك 

 .ُّٕ/ْعظمة كجبلؿ، كالقرافة أيضا: مكضع باإلسكندرية. ينظر: معجـ البمداف، ياقكت الحمكم: 
. كالشيخ تاج الديف بف عطاء اهلل ىك: أبك العباس أحمد بف َّٗ/ُبدائع الزىكر في كقائع الدىكر:  (ّ)

د اإلسكندراني اإلماـ المتكمـ عمى طريقة الشاذلي. كاف جامعا ألنكاع العمـك مف تفسير كحديث محم
كنحك كأصكؿ كفقو عمى مذىب مالؾ كصحب في التصكؼ، الشيخ أبا العباس المرسي مات بالمدرسة 

ف ىػ، ينظر: حسف المحاضرة، جبلؿ الديَٕٗالمنصكرية مف القاىرة في ثالث عشر جمادل اآلخرة سنة 
 .ِْٓ/ُالسيكطي: 

 .َْْكلياء، ابف الممقف: طبقات األ (ْ)
 .ِٖٓ/ِٓسبلـ، الذىبي: تاريخ اإل (ٓ)
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فشاع كانتشر بيف  ،باالختصار كالشرح، حتى صار مختصره مقصد الطبلب كغيرىـ
 اإلماـالناس، كاعتمد عميو كثير ممف جاءكا بعده فشرحكا صحيح البخارم، كمف ىؤالء 

جمرة في كتابو فتح البارم  أبيابف  اإلماـ عف الحافظ ابف حجر العسقبلني فقد نقؿى 
 .(ُ)كثيرا

جمرة بحرا زاخرا في عمـ الجداؿ كالرد عمى المخالفيف في  أبيابف  اإلماـككاف 
 أفكارىـكالخكارج كالمعتزلة كالقدرية كالجبرية كغيرىا كرد  ،خرلالعقيدة مف الفرؽ األ

كذلؾ  ،البسيط كالمقنع في جداليـ بأسمكبوكقد كاف رحمو اهلل متميزا  ،المنحرفة كآراءىـ
عف فكر ىذا  امما يعطي القارئ انطباع ،العممية كالعقمية باألدلةمف خبلؿ مجادلتيـ 

تباعاكمنيجو  متبعا لمرسكؿ  باألثرمتمسكا  بأنوالجميؿ  اإلماـ لصحابتو رضي اهلل  كا 
ا كتابو ظاىرا كجميا عند االطبلع عمى كتبو كخصكص األمر، ككاف ىذا أجمعيفعنيـ 

 بيجة النفكس.
 ثناء العلماء عليو: ثانيا:
 أكلئؾ أنمكذجيف مفنختار ، جمرة كثير مف العمماء أبيابف  اإلماـعمى  أثنى

 :العمماء
)عبد اهلل بف سعد بف احمد بف أبي جمرة : عنو يقكؿ إذ (ِ)ابف الممقفعميو  أثنى

بيت كبير، ليـ تقدـ كرياسة، قدـ مصر، كلو  األندلسي المرسى، القدكة الرباني. مف
، كاعتناء بالعمـ كآلو، كجمعية عمى السيادة، كشيرة باألثرزاكية بالمقسى، ذك تمسؾ 

                                                           

 .ٕ/ُينظر: مقدمة تحقيؽ بيجة النفكس:  (ُ)
ىك سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد بف محمد األنصارم المعركؼ بابف الممقف. كلد سنة  (ِ)

ىػ، مف أكابر العمماء بالحديث كالفقو كتاريخ الرجاؿ، سمع عمى ابف سيد الناس، كالـز الزيف الرحبي ِّٕ
ربيع األكؿ سنة كمغمطام، كاشتغؿ بالتصنيؼ كىك شاب حتى كاف أكثر أىؿ العصر تصنيفنا. مات في 

 .ٕٓ/ٓ؛ كينظر: االعبلـ، خير الديف الزركمي: ّْٖ/ُىػ. حسف المحاضرة، السيكطي: َْٖ
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 ،كبيرة باإلخبلص، كاستعداد لممكت، كفرار مف الناس، كانجماع عنيـ، إال مف الجمع
 .(ُ)كتذكر لو كرامات(

في  (ِ)عبد اهلل بف محمد الغمارم عميو كعمى كتابو )بيجة النفكس( الشيخ كأثنى
 أبيشرح العارؼ  أقرايقكؿ: )كقد كنت في بداية طمبي لمعمـ،  إذكتابو )بدع التفاسير( 

. فكاف الكالد  اإلماـ األستاذجمرة عمى مختصره لمبخارم، عمى سيدنا  أبيمحمد بف 
التي لـ يتفطف ليا شراح البخارم قبمو،  ،ما فيو مف دقائؽ االستنباطات إلىيمفت نظرم 
الحافظ ابف حجر، ينقؿ عنو  إف، كفتح بيا عميو. كيقكؿ لي: إياىااهلل  أليموكىي مما 

 ،الصكفية أنصاركثيرا منيا في )فتح البارم( كيحميو بمقب )العارؼ( مع انو ليس مف 
كذلؾ فضؿ اهلل يؤتيو يقدر عممو كفيمو، كيعترؼ بما فتح اهلل بو عميو  ألنو إالكما ذاؾ 

 .(ّ)مف يشاء، كاهلل ذك الفضؿ العظيـ(
كىناؾ كثير مف العمماء اثنكا عميو كعمى مكانتو العممية، ال يسع المجاؿ لذكر 

 .األقكاؿتمؾ 
 املطلب الثالث: 

 التعريف بكتابُ بَجة اليفوس
 : عنوان الكتاب:أوال

جمرة في مقدمة كتابو )بيجة النفكس(: )فمما كاف مف متضمف ما  أبيقاؿ ابف 
الى  إشارةبرنامج الكتاب الذم سميناه )جمع النياية في بدء الخير كالغاية(  أكدعناه

                                                           

 .ّْٗطبقات االكلياء، ابف الممقف:  (ُ)
ىك الشيخ عبد اهلل بف محمد بف الصديؽ بف احمد الغمارم، الحسني، االدريسي، المغربي، ابك الفضؿ.  (ِ)

ىػ، تعمـ ُِّٖلي، باحث محقؽ، متكمـ متقف. كلد بطنجة سنة عالـ عبلمة، محدث حافظ، فقيو اصك 
 ُِكتربي لدل ابيو كحفظ القراف الكريـ، كعدة متكف لمختصر خميؿ، كبمكغ المراـ، كغيرىا. تكفي في 

 .ِّ/ُىػ. تتمة االعبلـ: ُُّْرمضاف سنة 
 .ُِٓبدع التفاسير، الغمارم:  (ّ)
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، كتعميـ محاسنو، ككنت عزمت عمى تبيينيا، الف اتبع خيرا بخير، أحاديثوتكثير فكائد 
 .(ُ)كىذا ثمره،...( أصموفيككف ذلؾ 
مقدمتو: )كسميت الكتاب )بيجة النفكس كتحمييا بمعرفة ماليا  آخرفي  كقاؿ

 .(ِ)بو( إالكما عمييا( كباهلل استعيف كال حكؿ كال قكة 
المقصكد بعنكانو )جمع النياية في بدء الخير كالغاية( ىك  أفمف ىنا يتبيف 

 .(ّ)اية(مختصره عمى صحيح البخارم، كقيؿ انو بعنكاف )جمع النياية ببعض الخير كالغ
كتاب )بيجة النفكس كتحمييا بمعرفة ماليا كما عمييا( فيك شرح المصنؼ  أما

كقد اختمؼ المترجمكف في تسميتو فمنيـ مف سماه: )بيجة  ،لما اختصره مف الصحيح
، كمنيـ مف سماه: )بيجة النفكس كتحميميا (ْ)النفكس كغايتيا بمعرفة ماليا كما عمييا(

: )بيجة النفكس كتحميميا كمعرفة ما باسـ بعضيـ كأكرده ،(ٓ)بمعرفة ماليا كما عمييا(
 كلعؿ االختبلؼ كارد في نسخ الكتاب. ؛(ٔ)عمييا كليا(

 ثانيا: موضوع الكتاب ومادتو العلمية: 
ىذا  أصؿنذكر باف  أفبيجة النفكس البد كتاب قبؿ الحديث عف مكضكع 

كىك كما ذكرنا سابقا مختصر  ،الكتاب ىك كتاب )جمع النياية في بدء الخير كالغاية(
حديثا،  سبعة كتسعيف كمائتيففيو  أكدع إذجمرة(  أبي)مختصر ابف ػػالبخارم كيعرؼ ب

جمرة في مقدمة  أبيعدا راكم الحديث؛ ليسيؿ حفظيا كما قاؿ ابف ، أسانيدىاحذؼ 
                                                           

 .ِّ/ُبيجة النفكس:  (ُ)
 .ّٕ/ُالمصدر نفسو:  (ِ)
 .ِْْ/ُتاريخ التراث العربي )في عمـك القراف كالحديث(، د. فؤاد سزكيف:  (ّ)
 .ِٗٓ/ُكشؼ الظنكف، حاجي خميفة:  (ْ)
مف القرف األكؿ إلى المعاصريف مع »المكسكعة الميسرة في تراجـ أئمة التفسير كاإلقراء كالنحك كالمغة  (ٓ)

 .ُّْٓ/ِ«: دراسة لعقائدىـ كشيء مف طرائفيـ
 .ِْٓ/ُتاريخ التراث العربي )في عمـك القراف كالحديث(، د. فؤاد سزكيف:  (ٔ)
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البيجة مبينا سبب اختصاره لو: )كرأيت اليمـ قد قصرت عف حفظيا مع كثرة كتبيا مف 
بحسب الحاجة  أحاديثاخذ مف اصح كتبو كتابا اختصر منو  أف فرأيت، أسانيدىااجؿ 
 إففيسيؿ حفظيا كتكثر الفائدة فييا  -ما عدا راكم الحديث- أسانيدىا، كاختصر إلييا

رحمو اهلل -، كلككنو أصحياككف كتاب البخارم لككنو مف ي أفشاء اهلل تعالى، فكقع لي 
 .(ُ)كاف مف الصالحيف ككاف مجاب الدعكة( -تعالى

 كأخرل ،بمقدمة لمكتاب األكؿ يبدأككتاب البيجة المطبكع يقع في مجمديف 
 أكاقتناه  أككتابو  قرألمختصر الصحيح، كفي نياية الكتاب يختـ بدعاء يدعك فيو لمف 

 انتفع بو ثـ يعقبو بدعاء ثاف.
مف شرح حديث )بدء الكحي( كينتيي  يبدأ األكؿعف مادة الكتاب فاف المجمد  أما

مف حديث )النيي عف الجمكس  يبدأبحديث )مف لـ يشرؾ باهلل دخؿ الجنة(، كالثاني 
 آخرعمى الطريؽ( كيختمو بحديث )خطاب اهلل تعالى الىؿ الجنة كرضائو عنيـ(. كفي 

 ب المرائي الحساف كىي سبعيف رؤية.الكتا
جمرة فيو عددا مف القكاعد كالمسائؿ المقاصدية التي تدؿ عمى  أبيفبسط ابف 

الكاردة بالمعنى، كيعد شرحو  األحاديثفيو مف  أكثركقد  ،اف الشريعة كميا معممة بالحكـ
الكتاب  جمرة في أبيشرح معتبر عند أىؿ العمـ كمعتمد كينقمكف عنو كثيران، كنقؿ ابف 

 العمـ. يطالبل كمنافع، جميمة فكائد
 
 

  

                                                           

 .ّٖ/ُبيجة النفكس:  (ُ)
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 املبحث الثاىي: 
 بعد مماتُ  رؤية الييب حمند 

 مجرة يف كتابُ بَجة اليفوس أبيعيد ابً 
بعد مماتو رؤيتو في المناـ، كىذا ال  مف االحتماالت الكاردة في رؤية النبي 

نمااختبلؼ في احتمالية كقكعو،  حصؿ االختبلؼ في حقيقة تمؾ الرؤية ككصفيا،  كا 
كمنيـ ابف ابي  -في اليقظة فيذا كاف محؿ جدؿ بيف العمماء احتماؿ رؤيتو  كأما
في عالـ  رؤيتو كمف حيث ككنو بالبدف كالركح اك مف قبيؿ  ،مف حيث كقكعو -جمرة

الذم قسمتو ، الممككت عمى سبيؿ الكرامات، كؿ ىذا كاف مجاؿ البحث في ىذا المبحث
 كفؽ اآلتي:، عمى ثبلثة مطالب

 املطلب األول: 
 يف املياو رؤية الييب 

في المناـ صحيحة ال  رؤية النبي  أفكردت أحاديث عديدة يدؿ ظاىرىا عمى 
اهلل  كال مف تشبييات الشيطاف كذلؾ مما خٌص  أحبلـ، بأضغاثتنكر كمتحققة كليست 

  :األحاديث، كمف ىذه تعالى بو نبيو 
: سىًمٍعتي النًَّبيَّ أبي  عف. ُ ٍيرىةى، قىاؿى :  ىيرى مىٍف رىآًني ًفي المىنىاـً فىسىيىرىاًني »يىقيكؿي

 .(ُ)«ًفي اليىقىظىًة، كىالى يىتىمىثَّؿي الشٍَّيطىافي ًبي
: قىاؿى النًَّبيُّ عىٍف أىنىسو . ِ نىاـً فىقىٍد رىآًني، فىًإفَّ : »، قىاؿى مىٍف رىآًني ًفي المى

ٍزءنا ًمفى النُّبيكَّةً  ٍزءه ًمٍف ًستَّةو كىأىٍربىًعيفى جي ٍؤيىا الميٍؤًمًف جي يَّؿي ًبي، كىري  .(ِ)«الشٍَّيطىافى الى يىتىخى
ؽَّ : »: قىاؿى النًَّبيُّ قىاؿى أىبيك قىتىادىةى . ّ  .(ّ)«مىٍف رىآًني فىقىٍد رىأىل الحى

                                                           

 .في المناـ كتاب: التعبير، باب: مف رال النبي  ،(ّٗٗٔرقـ )، بّّ/ٗصحيح البخارم،  (ُ)
 .في المناـ كتاب: التعبير، باب: مف رال النبي ، (ْٗٗٔرقـ )ب ّّ/ٗصحيح البخارم،  (ِ)
 .في المناـ كتاب: التعبير، باب: مف رال النبي ، (ٔٗٗٔرقـ )ب ّّ/ٗصحيح البخارم،  (ّ)
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: سىًمٍعتي رىسيكؿى اهلًل ىريرة  أبي. عف ْ :  قىاؿى مىٍف رىآًني ًفي اٍلمىنىاـً »يىقيكؿي
 .(ُ)«فىسىيىرىاًني ًفي اٍليىقىظىًة، أىٍك لىكىأىنَّمىا رىآًني ًفي اٍليىقىظىًة، الى يىتىمىثَّؿي الشٍَّيطىافي ًبي

ٍيرىةى  عىٍف أىًبي .ٓ نىاـً فىقىٍد رىآًني، فىًإفَّ » :قىاؿ: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ىيرى مىٍف رىآًني ًفي اٍلمى
 .(ِ)«الشٍَّيطىافى الى يىتىمىثَّؿي ًبي

ٍيفىةى، عىٍف أىًبيًو، عىٍف رىسيكًؿ اهلًل  .ٔ حى : عىٍف عىٍكًف ٍبًف أىًبي جي مىٍف رىآًني ًفي »، قىاؿى
، فىكىأىنَّمىا رىآًني ًفي اٍليىقىظىًة، ًإفَّ الشٍَّيطىافى الى يىٍستىًطيعي أىٍف يىتىمىثَّؿى ًبي نىاـً  .(ّ)«اٍلمى

تدؿ عمى مسالة  ،صحيحة أحاديث ألفاظياالسابقة جميعيا كباختبلؼ  األحاديث
في  كىي رؤية النبي  أال، كتأكيميافي فيميا  االختبلؼىامة قد كقع فييا بعض 

لقكلو  تأكيميـفي المناـ كفي  المناـ كاالختبلؼ الكاضح بيف العمماء في صكرة النبي 
 « ًفىسىيىرىاًني ًفي اليىقىظىة»(ْ). 

 العمماء في مسالة رؤية النبي أقكاؿفي ذكر  أكالاشرع  أف كاف لزاما عميٌ لذلؾ 
 كاختمفكا في حقيقتيا ككيفيتيا،  ،قد اتفقكا عمى تحقيؽ ىذه الرؤية ألنيـ ؛في المناـ
 :إلييابحسب ما كفقني اهلل  عف التساؤالت اآلتية اإلجابةفي ىذا العرض  سأذكربعدىا ك 

  

                                                           

ـي مىٍف رىآًني ، (ِِٔٔرقـ )ب ُٕٕٓ/ْصحيح مسمـ، كتاب الرؤيا،  (ُ) ةي كىالسَّبلى بلى مىٍيًو الصَّ باب: قىٍكًؿ النًَّبيّْ عى
نىاـً فىقىٍد رىآًني  .ًفي اٍلمى

ـي مىٍف رىآًني ، (ِِٔٔ)رقـ ب ُٕٕٓ/ْ صحيح مسمـ، (ِ) ةي كىالسَّبلى بلى مىٍيًو الصَّ كتاب الرؤيا، باب: قىٍكًؿ النًَّبيّْ عى
نىاـً فىقىٍد رىآًني  .ًفي اٍلمى

، كقاؿ  ُِْٖ/ِ(: َّْٗفي المناـ، رقـ ) سنف ابف ماجو، كتاب: تعبير الرؤيا، باب: رؤية النبي  (ّ)
، كقاؿ ُْٓ/ْح ( ينظر : مصباح الزجاجة : عنو صاحب كتاب مصباح الزجاجة : )ىذا إسناد صحي

 .)حسف صحيح(  عنو األلباني
 .سبؽ تخريجو في الصفحة السابقة (ْ)
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 الرؤية أحاديثالعلماء في معاني  أقوال: ذكر أوال
فيما يخص حقيقة رؤية ، األحاديثعمى معنى ثابت لتمؾ  األقكاؿفمـ تتفؽ تمؾ 

 .فييا أقكاليـ بياف أشيرعمى  كسأقتصر ،في المناـ النبي 
مىى  فأما ًديًث ًإذىا رىآهي عى القاضي عياض فقد قاؿ عنو: )يىٍحتىًمؿي أىٍف يىكيكفى مىٍعنىى اٍلحى

مىى صفة مضادة لحالو فىًإف رؤ  يىاًتًو الى عى مىٍييىا ًفي حى فىًة الًَّتي كىافى عى ٍيًرىىا  مى الصّْ مىى غى عى
ؤٍ  ًقيقىةو فىًإفَّ ًمفى الرُّ ٍؤيىا حى ٍؤيىا تىٍأًكيؿو الى ري ًمٍنيىا مىا يىٍحتىاجي ًإلىى كىانىٍت ري مىى كىٍجًيًو كى رَّجي عى يىا مىا ييخى

)  .(ُ)تىٍأًكيؿو
ًعيؼ اٍلقىاًضي قىالىوي  الًَّذم )ىىذىاالنككم عمى القاضي بقكلو:  اإلماـكقد رد   ،ضى

ًحيح بىؿٍ  ًقيقىة يىرىاهي  أىنَّوي  الصَّ مىى كىانىتٍ  سىكىاء حى كفىة ًصفىتو عى  ذىكىرىهي  كىمىا غىٍيرىىا أىكٍ  اٍلمىٍعري
اًزًرٌم( اٍلمى
(ِ). 

ـ ًمفٍ  ًلي يىٍظيىر )لىـٍ ابف حجر النككم بقكلو:  اإلماـكتعقب   يينىاًفي مىا اٍلقىاًضي كىبلى
ًقيقىة يىرىاهي  أىنَّوي  قىٍكلو ظىاًىر بىؿٍ  ،ذىًلؾى  الىٍيًف. ًفي حى ٍؤيىا تىكيكف اأٍليكلىى ًفي لىًكفٍ  اٍلحى  الى  ًممَّا الرُّ

 .(ّ)التٍَّعًبير( ًإلىى يىٍحتىاج ًممَّا كىالثَّاًنيىة تىٍعًبير ًإلىى يىٍحتىاج
بىٍيفى مىا قىالىوي : )أيضاكقاؿ  ٍمعي بىٍينىوي كى ييٍمًكفي اٍلجى سىفه كى سُّطه حى الًَّذم قىالىوي اٍلقىاًضي تىكى

ًتًو كىأىٍف ييرىل ًفي اٍلمىاًزًرمُّ ًبأىٍف تىكيكفى  مىى صيكرى ًقيقىةن لىًكٍف ًإذىا كىافى عى الىٍيًف حى مىى اٍلحى ٍؤيىاهي عى ري
ًتًو كىافى النٍَّقصي ًمٍف ًجيىًة  مىى غىٍيًر صيكرى ذىا كىافى عى مىى ظىاًىًرًه الى يىٍحتىاجي ًإلىى تىٍعًبيرو كىاً  نىاـً عى اٍلمى

يٍ  مىى غى فىةى عى يًُّمًو الصّْ نىاـً ًإلىى التٍَّعًبيًر الرَّاًئي ًلتىخى يىٍحتىاجي مىا يىرىاهي ًفي ذىًلؾى اٍلمى مىٍيًو كى ًر مىا ًىيى عى
مىمىاءي التٍَّعًبيًر( رىل عي مىى ذىًلؾى جى كىعى
(ْ). 

                                                           

 .ّٖٔ/ُِفتح البارم، ابف حجر العسقبلني:  (ُ)
 .ِٓ/ُٓالمنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، النككم:  (ِ)
 .ّْٖ/ُِفتح البارم، ابف حجر العسقبلني:  (ّ)
 .ّٕٖ/ُِنفسو:  المصدر (ْ)
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 في الرؤيا ليعلم صدقها ؟ ثانيا: ىل يشترط تحقيق أوصاف النبي 
)قد أشكؿ عمى بعض الناس رؤية ابف الجكزم:  اإلماـيقكؿ عف ىذه المسالة 

في المناـ، فقد رآني(؛ فقاؿ: ظاىر الحديث أنو يراه حقيقة!  رآنيكقكلو: )مف  النبي 
ا كمعافى! فالجكاب: أنو مف ظف أف جسد رسكؿ  ا كشابِّا كمريضن كفي الناس مف يراه شيخن

يذا جيؿ المكدع في المدينة خرج مف القبر، كحضر في المكاف الذم رآه فيو؛ ف اهلل 
نما الذم يرل مثالو ال شخصو، فيبقى "مف  ال جيؿ يشبيو، فقد يراه في كقت كاحد؟! كا 

 .(ُ)رآني.. فقد رآني"، معناه: قد رأل مثالي(
ٍؤيىاهي  أىفَّ  )مىٍعنىاهي  :آخركقاؿ  ة ري ًحيحى ، لىٍيسىتٍ  صى  تىٍشًبييىات ًمفٍ  كىالى  ًبأىٍضغىاثو

يّْدي  الشٍَّيطىاف، ييؤى ٌؽ( رىأىل )فىقىدٍ  ًركىايىة قىٍكلو كى ٍؤيىة أىمٍ  اٍلحى ة. الرُّ ًحيحى : الصَّ قىدٍ  قىاؿى  الرَّاًئي يىرىاهي  كى
مىى ؼ عى كفىة، ًصفىتو ًخبلى ا اٍلمىٍعري قىدٍ  المٍّْحيىة. ٍبيىضأى  رىآهي  كىمى افً  يىرىاهي  كى  كىاًحد زىمىف ًفي شىٍخصى

ا دىمى ر اٍلمىٍشًرؽ ًفي أىحى يىرىاهي  اٍلمىٍغًرب، ًفي كىاآٍلخى  .(ِ)(مىكىانو ًفي ًمٍنييمىا كيؿٌ  كى
ٍؤيىةي النًَّبيّْ كقاؿ القرافي نقبل عف قكؿ العمماء: ) مىٍيًف  إنَّمىا تىًصحُّ ري ًد رىجي أًلىحى

ديىيمى  ـى ًبأىنَّوي رىأىل ًمثىالىوي أىحى زى ـى ًصفىتىوي فىاٍنطىبىعى ًفي نىٍفًسًو ًمثىاليوي فىًإذىا رىآهي جى اًبيّّ رىآهي فىعىًم حى ا صى
ٍؤيىًتًو  كـى ًمٍف الشٍَّيطىاًف فىيىٍنتىًفي ًعٍندى المٍُّبًس كىالشَّؾّْ ًفي ري رى اٍلمىٍعصي ثىاًنيًيمىا: رىجيؿه تىكىرَّ ، كى

تَّى اٍنطىبىعىٍت ًفي نىٍفًسًو ًصفىتيوي  ٍنقيكلىًة ًفي اٍلكيتيًب حى مىٍيًو سىمىاعي ًصفىاًتًو اٍلمى ًمثىاليوي  عى كى
ؿى ذىًلؾى ًلمىٍف رىآهي فىًإذىا رىآهي  كـي كىمىا حىصى ٍؤيىًة ًمثىاًلًو  اٍلمىٍعصي ـى ًبري زى ٍف رىآهي كىمىا يىٍجًزـي ًبًو مى  جى

ٍؤيىًتًو  ٍنوي المٍَّبسي كىالشَّؾُّ ًفي ري ٍزـي بىٍؿ يىجيكزي  فىيىٍنتىًفي عى ٍيري ىىذىٍيًف فىبلى يىٍحصيؿي لىوي اٍلجى كىأىمَّا غى
ييٍحتىمىؿي أىٍف يىكيكفى ًمٍف تىٍخًييًؿ الشٍَّيطىاًف، كىالى ييًفيدي قىٍكؿي اٍلمىٍرًئيّْ  أىٍف يىكيكفى رىآهي  ًلمىٍف  ًبًمثىاًلًو، كى

رىسيكؿي اهلًل(رسكؿ  أنا يىرىاهي:
(ّ). 

                                                           

 .ِْْصيد الخاطر، ابك الفرج ابف الجكزم:  (ُ)
 .ِٓ-ِْ/ُٓالمنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، النككم:  (ِ)
 .ِْٓ-ِْْ/ْ، أبك العباس شياب الديف القرافي: «أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ»الفركؽ  (ّ)
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 رأل النبي يبلحظ مما سبؽ االختبلؼ الكاضح بيف العمماء عمى مسالة مف 
فمنيـ مف يجكز ىذه الرؤية كاليو ذىب القاضي عياض  ،عمى غير صكرتو المعركفة

مَّد بف ًسيًريفى كما نقؿ عف  ،كالنككم كالباقبلني كمنيـ مف ال يجكزىا ميحى
بسند صحيح  (ُ)

مىٍيًو رىجيؿه أىنَّوي رىأىل النًَّبيَّ  قىاؿى ًصٍؼ ًليى الًَّذم رىأىٍيتىوي فىًإٍف كىصىؼى لىوي  انو كىافى )ًإذىا قىصَّ عى
ـٍ تىرىهي( ًصفىةن الى يىٍعًرفييىا قىاؿى لى
(ِ). 

باف الرؤية التي ال  راجحا ىك قكؿ القرافي فيما ذكره مف االحتماليف أراهكالذم 
عيانا كالصحابي، أك لمف تكرر لو سماع  لمف رأل النبي ، يتمثؿ الشيطاف بيا

أما غير ىذيف الصنفيف فبل ، كتعمؽ قمبو بو أكصافو حتى انطبعت صكرتو في ذىنو
؛  أكصافوكلـ يقرا عف  الرسكؿ  الذم لـ يرى  : أفمف بداىة العقكؿ ألف يحصؿ الجـز

 ، كيطمئف لذلؾ؟  النبي ىك بأنويعمـ  أفكيؼ لو 
ني( آفي قكلو: )مف ر  الحديث جاء بصيغة المتكمـ مف رسكؿ اهلل  أفكما 

قد حصر الرؤيا في ذاتو المباركة مف قكلو  كالياء ياء المتكمـ كما ىك معمـك أم انو 
 .المذككر

نو ال يكجد في ظاىر الحديث كفي قكلو )ال يتمثؿ الشيطاف بي( ما يمنع أكما 
 .عمى غير ىيئتو  يأتي أف أك، نو النبي أيقذؼ الشيطاف في قمب الرائي  أفمف 

 ،ف كانت عمى غير صكرتو المعركفةا  ك  رآهلكؿ مف  لك جكزنا رؤيتو  أنناككما 
تخالؼ  بأشياء كأمرىـفي المناـ   رأكهالبدع مف  أصحابف ىناؾ مف أنا ال ننكر بإف

 رآهفكيؼ نقطع ليؤالء باف رؤياىـ حؽ؟ كيككف القكؿ فيمف  ،ما كرد في الكتاب كالسنة

                                                           

تابعي. ، ماـ كقتو في عمـك الديف بالبصرةىك: محمد بف سيريف البصرم، األنصارم بالكالء، أبك بكر: إ (ُ)
ىػ(، تفقو كركل الحديث، كاشتير بالكرع ّّكلد سنة )، مف أشراؼ الكٌتاب. مكلده ككفاتو في البصرة

 .ُْٓ/ٔىػ(. االعبلـ، الزركمي: َُُكتعبير الرؤيا، كينسب لو كتاب )تعبير الرؤيا(. تكفي سنة )
 .ّْٖ/ُِفتح البارم، ابف حجر العسقبلني:  (ِ)
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يداخميا الشيطاف عمى  أفكيحتمؿ  ،رؤيا ليست عمى صيغة الجـز بأنياعمى غير صفتو 
 .-كاهلل تعالى اعمـ- إليو أميؿما قاؿ بو القرافي، كىك الذم 

معنى قكلو  أفلو بعض العمماء كىك:  أشاركبقي في ىذه المسالة احتماؿ قد 
 :« َّؽ كاف  إفىك: انو قد تبينت حقيقة الرائي في ىذه الرؤيا « مىٍف رىآًني فىقىٍد رىأىل الحى

فاف رؤيا النبي قد تككف مبشرة  ؛لفظ الحؽ فييما إطبلؽفالحالتيف يصح  ،شرا أكخيرا 
لصاحبيا بالخير فتككف حؽ، كقد تككف منبية لصاحبيا عمى الشر محذرة لو فتككف 

كىك غضباف اك في حالة تذكير  رسكؿ اهلل  رألحالو كمف أم في بيانيا ل ،حؽ
رشاد  . كا 

)مف رأل نبينا عمى حالو يقكؿ:  إذابف حجر  اإلماـىذا القكؿ  إلىكممف ذىب 
كىيئتو فذلؾ دليؿ عمى صبلح الرائي ككماؿ جاىو كظفره بمف عاداه، كمف رآه متغير 

 .(ُ)الحاؿ عابسنا مثبلن فذاؾ داؿ عمى سكء حاؿ الرائي(
 ثالثا: ىل الرؤية لها شروط في الرائي أم يمكن أن تتحقق لجميع البشر؟

 إنما ،الشرع كقكاعده بأدلة إليواف المشار  إلىجمرة يذىب  أبيابف  فاإلماـ
لمجيؿ بعاقبتيـ،  ؛التكفيؽ، كيبقى في غيرىـ عمى طريؽ الرجاء ألىؿالرؤية تتحقؽ 

مف الخير، كيستدؿ  باليأسفبل يقطع عمييـ  األزؿفمعميـ ممف قد سبقت ليـ سعادة في 
نًَّة ًإالَّ : عمى ذلؾ بقكلو  بىٍيفى اٍلجى تَّى لـ يبؽ بىٍينىوي كى نًَّة حى ـٍ لىيىٍعمىؿي ًبعىمىًؿ أىٍىًؿ اٍلجى دىكي )ًإفَّ أىحى

فَّ  ، فىيىٍعمىؿي ًبعىمىًؿ أىٍىًؿ النَّاًر، كىاً  مىٍيًو اٍلًكتىابي ـٍ لىيىٍعمىؿي ًبعىمىًؿ شبر اك ًذرىاعه، فىيىٍسًبؽي عى دىكي أىحى
، فىيىٍعمىؿي  مىٍيًو اٍلًكتىابي بىٍينىو النار ًإالَّ شبر اك ًذرىاعه، فىيىٍسًبؽي عى تَّى لـ يبؽ بىٍينىوي كى أىٍىًؿ النَّاًر، حى

                                                           

 .ّْٖ/ُِفتح البارم، ابف حجر العسقبلني: ( ُ)



 

  
ٓٔٓ 

14 

نًَّة( نًَّة، فىيىٍدخيؿ اٍلجى ًبعىمىًؿ أىٍىًؿ اٍلجى
لكف كيؼ يراه مف ال يصدؽ بقكلو؟ ىذا مف طريؽ ، (ُ)

 .(ِ)بعيد األدلة
 األكلى أما ،جمرة يدؿ عمى التفريؽ بيف نكعيف مف الرؤل أبيكظاىر كبلـ ابف 
أم يمكف  ،جائزة الكقكع مف طريؽ الرجاء بأنياكالتي يرل  ،فيي رؤية العاصي لو 

الرؤية الثانية فيي رؤيا الكفار لو  كأمافي المناـ،  يرل رسكؿ اهلل  أفلمعاصي 
(ّ) ،

كىـ مف قاؿ فييـ: )كيؼ يراه مف ال يصدؽ بقكلو( كمف المعمـك اف الذم ال يصدؽ 
جؿ جبللو يقكؿ:  ألنوكيدخؿ في باب الكفر كالعياذ باهلل؛  اإليمافينقض عنو  بقكلو 
  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ

ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ
(ْ). 

 إشارة،)في ىذا الحديث  في المناـ يقظة: ثـ يقكؿ عف حديث رؤية النبي 
كمالو  أىمومف يكد انو خرج عف  أمتوالزماف مف  آخرفي  أف كىي انو لما اخبر ىك 

(ٓ)رآهباف يككف 
في النـك فسيراه في اليقظة،  رآهمف  بأنونيس العظيـ أليـ ىذا الت أبقى 

                                                           

ًكتىابىًة ًرٍزًقًو  (ُ) ًو كى ٍمًؽ اآٍلدىًميّْ ًفي بىٍطًف أيمّْ ٍيًفيًَّة خى طرؼ مف حديث في صحيح مسمـ، كتاب: القدر، باب: كى
سىعىادىًتًو، رقـ ) ًتًو كى شىقىاكى ًمًو كى ًمًو كىعىمى ًؿ . كالمفظ في مسمـ: )..َِّٔ/ْ(: ِّْٔكىأىجى ـٍ لىيىٍعمىؿي ًبعىمى دىكي . ًإفَّ أىحى

، فىيىٍعمىؿي ًبعىمىؿً  مىٍيًو اٍلًكتىابي بىٍينىيىا ًإالَّ ًذرىاعه، فىيىٍسًبؽي عى تَّى مىا يىكيكفي بىٍينىوي كى نًَّة حى مييىا،  أىٍىًؿ اٍلجى أىٍىًؿ النَّاًر، فىيىٍدخي
تَّ  ًؿ أىٍىًؿ النَّاًر، حى ـٍ لىيىٍعمىؿي ًبعىمى دىكي فَّ أىحى ، فىيىٍعمىؿي كىاً  مىٍيًو اٍلًكتىابي بىٍينىيىا ًإالَّ ًذرىاعه، فىيىٍسًبؽي عى ا يىكيكفي بىٍينىوي كى ى مى

مييىا( نًَّة، فىيىٍدخي ًؿ أىٍىًؿ اٍلجى  .ًبعىمى
 .ُٖٕ-َٖٕ/ِينظر: بيجة النفكس:  (ِ)
)مائة قصة مف رؤل  في المناـ. ينظر مثبل: رايت النبي  ركم عف بعض الكفار ممف راكا النبي  (ّ)

 .َُِ(: ٖٖـ(، القصة )ََِٓ -ىػ ُِْٔ، )ُ(، عبد العزيز احمد، الدار العالمية، طالنبي 
 .ٓٔسكرة النساء: اآلية  (ْ)
ـٍ لىٍك رىآًني ًبأىٍىًموً : »لعمو يشير بذلؾ لقكلو  (ٓ) ديىي دُّ أىحى بِّا، نىاسه يىكيكنيكفى بىٍعًدم، يىكى  ًمٍف أىشىدّْ أيمًَّتي ًلي حي

اًلوً  مى ٍؤيىةى النًَّبيّْ «. كى دُّ ري ٍف يىكى اًلًو،  ًبأىٍىًموً  صحيح مسمـ، كتاب: الجنة كصفة نعيميا كاىميا، باب: ًفيمى مى كى
 .ُِٖٕ/ْ(: ِِّٖرقـ )
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لكف  ،كاري خبً أي ما بو اخبركا، كما  فرأكافطمعت لذلؾ نفكس المحبيف الصادقيف المصدقيف، 
ذاصاحب الشؾ ال يثبت لو في خير قدـ،    رأكه أنيـالذيف ركم عنيـ  أحكاؿتتبعت  كا 

 .(ُ)حبا يزيدكف فيو عمى غيرىـ( تجدىـ مع التصديؽ بيذا الحديث محبيف فيو 
 أسباب تعين على تحقيقها؟ رابعا: ىل لرؤية النبي 

 المعينة لرؤيتو  األسبابنجد جكابا لمسؤاؿ الرابع في بياف  السابؽفي الكبلـ 
كمحبا لو  يككف متبعا لسنتو  أفالرائي البد لو  أفمف خبللو عمى  اإلماـحيث يؤكد 

العاصي  أما، في رؤيتو  األساسصادقا في ىذا الحب كيجعؿ ىذا الحب ىك السبب 
جمرة، كلـ  أبيفاف نسبتو في ىذه الرؤيا ستككف قميمة كىذا الذم يظير لي مف كبلـ ابف 

  استشؼ مف كبلمو انو ينفي الرؤية عنو.
 املطلب الثاىي: 

 يف أقطار خمتلفة زمً واحديف  رؤية الييب إمكاٌ 
 والرد على مً ييكرٍا

كقكع  الدنيا، ىك إمكانيةعالـ بعد مماتو في  مما يتعمؽ بمسالة رؤية النبي 
بيف  -لمف يراه عمى صكرتو الحقيقية–ة دزمف كاحد في أماكف متعد فيرؤية ال تمؾ

ك في أفي منامو،  ثبات ىذا األمر يصدؽ لمف يرل النبي محمد ا  ، ك التأييد كاإلنكار
 ك لمف يعتقد بإمكانية رؤيتو في اليقظة.أعالـ البرزخ، 
 إثباتحديث كبلمو عف في معرض تحدث ابف أبي جمرة عف ىذه المسالة  كقد

 :اآلتيعذاب القبر 
: )مىا ًمٍف  ف النًَّبيُّ أرضي اهلل عنيا  أسماءعف  مىٍيًو، ثيَـّ قىاؿى حمد اهلل كىأىٍثنىى عى

ـٍ تيٍفتى  : أىنَّكي ، فىأيكًحيى ًإلىيَّ نَّةي كىالنَّاري تَّى الجى ـٍ أىكيٍف أيًريتيوي ًإالَّ رىأىٍيتيوي ًفي مىقىاًمي، حى نيكفى ًفي شىٍيءو لى
ـٍ  اًؿ،  -ٍت أىٍسمىاءي الى أىٍدًرم أىمَّ ذىًلؾى قىالى  -قىًريبى  -ًمٍثؿى أىٍك  -قيبيكًركي ًمٍف ًفٍتنىًة المىًسيًح الدَّجَّ

                                                           

 .ُٖٕ/ِبيجة النفكس:  (ُ)
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ًؿ؟ فىأىمَّا الميٍؤًمفي أىًك الميكًقفي   -الى أىٍدًرم ًبأىيًّْيمىا قىالىٍت أىٍسمىاءي  -ييقىاؿي مىا ًعٍمميؾى ًبيىذىا الرَّجي
اءىنىا ًباٍلبىيّْنىاًت كىالييدىل، فىأى  مَّده رىسيكؿي المًَّو، جى : ىيكى ميحى مَّده ثىبلىثنا، فىيىقيكؿي ٍبنىا كىاتَّبىٍعنىا، ىيكى ميحى جى

ًمٍمنىا ًإٍف كيٍنتى لىميكًقننا ًبًو. كىأىمَّا المينىاًفؽي أىًك الميٍرتىابي  ا قىٍد عى اًلحن ـٍ صى : نى الى أىٍدًرم أىمَّ  -فىييقىاؿي
: الى أىٍدًرم، سىًمٍعتي النَّاسى يىقيكليكفى  -ذىًلؾى قىالىٍت أىٍسمىاءي   .(ُ)شىٍيئنا فىقيٍمتيوي(فىيىقيكؿي

كلكف  ،عذاب القبر إثبات أحاديثىذا الحديث لو دالالت عظيمة كىك مف 
ًؿ؟ :مكطف الشاىد قكلو   أفعمى  ظاىر الحديث يدؿٌ ف، ...( )ييقىاؿي مىا ًعٍمميؾى ًبيىذىا الرَّجي

الناس الذيف يمكتكف في الزماف الفرد كفي أقطار األرض عمى اختبلفيا كبعدىا كقربيا 
الناس كميا تراه قريبا منيا؛ كيبرىف ابف  أف إذ ،تعد كميا سكاء بالنسبة لرؤيتو  فإنيا
ال تستعممو العرب  -في الحديث المذككر -جمرة ىذا الدليؿ بقكلو: )الف لفظ ىذا  أبي
 .(ِ)في القريب( إال

في  جمرة باف ىذا الحديث )فيو دليؿ لمف يقكؿ باف رؤية النبي  أبيكيرل ابف 
مختمفة سائغة ممكنة، فدليميـ مف طريؽ النقؿ ما نحف بسبيمو،  أقطارفي  (ّ)الزمف الفرد

يرل فييا صكرتو  إنسافجعمكا ذاتو السنية كالمرآة، كؿ  أنيـكدليميـ مف طريؽ العقؿ 
 .(ْ)قبح، كالمرآة عمى حالتيا مف الحسف لـ تتبدؿ( أكعمى ما ىي عميو مف حسف 

كاحد  آففي  عمى سؤاؿ رؤية الجماعة لو  (ٓ)كلقد أجاب الشػيخ الزركشي 
سراج كنكر الشمس في ىذا  حؽ بقكلو: )انو  رؤيتو  أفمتباعدة مع  أقطارفي 

                                                           

 .ِٖ/ُ(: ٖٔصحيح البخارم، كتاب: العمـ، باب: عبلمات النبكة في االسبلـ، رقـ ) (ُ)
 .ِّْ/ُالنفكس:  بيجة (ِ)
الزمف الفرد : ىك اصغر األزماف كأدقيا ، كىك الذم ال يتعدد كال ينقسـ، ينظر: نفائس األصكؿ في شرح  (ّ)

 .ُٓٓ/َُ، كركح البياف، الخمكتي: ِٗٓ/ِالمحصكؿ، القرافي : 
 .ِّٓ/ُبيجة النفكس:  (ْ)
ىك: محمد بف بيادر بف عبد اهلل الزركشي، أبك عبد اهلل، بدر الديف، فقيو شافعي، أصكلي، مفسر،  (ٓ)

ىػ(، مف تصانيفو ْٕٗىػ(، كتكفي سنة )ْٕٓأديب، تركي األصؿ، مصرم المكلد كالكفاة، كلد سنة )
-َٓٓ/ِييض: الكثيرة "البرىاف في عمـك القرآف"، ك"كشؼ المعاني"، كغيرىا. معجـ المفسريف، عادؿ نك 

َٓٔ. 
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الشمس يراىا كؿ مف في المشرؽ كالمغرب  العالـ مثاؿ نكره في العكالـ كميا، فكما اف
 .(ُ)(في ساعة كاحدة كصفات مختمفة فكذلؾ النبي 
فإف قيؿ: كيؼ يككف ذلؾ كىك في المدينة كقاؿ صاحب )الكككب الكىاج(: )

كالرائي في المشرؽ أك المغرب؟ أجيب بأف الرؤية أمر يخمقو اهلل تعالى كال يشترط فييا 
مقارنة كال خركج شعاع كال غيره كلذا جاز أف يرل أعمى  عقبلن مكاجية كال مقابمة كال

)فإف قمت( كثيرنا يرل عمى خبلؼ صكرتو المعركفة كيراه شخصاف ، الصيف بقة أندلس
 في حالة كاحدة في مكانيف كالجسـ الكاحد ال يككف إال في مكاف كاحد.

مرئية كصفاتو متخيمة  )أجيب( بأنو يعتبر في صفاتو ال في ذاتو فتككف ذاتو 
نما يشترط ككنو  غير مرئية فاإلدراؾ ال يشترط فيو تحديؽ األبصار كال قرب المسافة كا 

 .(ِ)مكجكدنا(
في  األرض أىؿممكف لعامة  رؤيا النبي  أففي رؤيتو: ) أيضا كمنيـ مف قاؿ

ا ياعمى جميع المر  أشرقت إذاكالشمس  يا، كىك امر  األككافليمة كاحدة؛ كذلؾ الف 
صكرتيا، بحسب كبرىا كصغرىا، كصفائيا ككدرىا، كلطافتيا  مرآةظير في كؿ 

 .(ّ)..(.ككثافتيا
  

                                                           

 .ُُٗالفكز كالنجاة في اليجرة الى اهلل، محمد التيجاني:  (ُ)
 .ُْْ/ِِالكككب الكىاج شرح صحيح مسمـ، محمد األميف:  (ِ)
 .ُْٔالذخائر المحمدية:  (ّ)
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 أقطارفي الزمف الفرد في  جمرة عمى مف قاؿ باف رؤية النبي  أبيابف  كأنكر
مختمفة عمى صكر مختمفة ال تمكف كرد عميو: باف القدرة صالحة عمى فعؿ ذلؾ، كقد 

قَّامىٍف رىآًني ًفي » قاؿ  نىاـً فىقىٍد رىآًني حى ب ىذا ، فمف يقكؿ بعدـ الرؤية فقد كذٌ (ُ)«اٍلمى
 .(ِ)لى قياسإحد كال  إلىالحديث، كقد حصر القدرة التي ال تنحصر كال ترجع 

في  النبي  عمى مف ينكر رؤية اإلماـلـ يتضح لي المقصكد مف رد استدراك: 
ممكنة، أم ىؿ كاف رده عمى  بأنيامختمفة عمى صكر مختمفة  أقطارالزمف الفرد في 

في المناـ  أنكرىافي اليقظة؟ فاف كاف رده عمى مف  أـمف ينكر ىذه الرؤية في المناـ 
)فىأىمَّا المازرم فيما ينقمو عنو النككم اذ يقكؿ النككم عنو:  اإلماـىذه الرؤية  أنكرفقد 

ًؼ ًصفىًتًو أىٍك فً  مىى ًخبلى يُّؿه قىٍكليوي ًبأىنَّوي قىٍد ييرىل عى تىخى مىطه ًفي ًصفىاًتًو كى ي مىكىانىٍيًف مىعنا فىًإفَّ ذىًلؾى غى
مىٍيًو( ًؼ مىا ًىيى عى مىى ًخبلى لىيىا عى
 كأجازىذا كبلـ المازرم فيما حكاه عف الباقبلني،  ،(ّ)

 ىذه الرؤية. اآلخركف

ىذه الرؤية  أنكرجمرة في رده عمى مف  أبيكاما اف كاف المقصكد مف كبلـ ابف 
يقظة  العمماء فييا، كرؤية النبي  ألقكاؿيقظة فيذه مسالة تحتاج الى تفصيؿ كبياف 

 اآلتي:كىذا ما سأتناكلو في المطمب  آخركف، كأجازىامنعيا الجميكر 
 املطلب الثالث: 

 يف اليقظة رؤية الييب 
في المناـ كحقيقتيا، نشرع اآلف في ىذا  بعد أف تكممنا إمكانية رؤية النبي 

ابف أبي جمرة في المسالة كبياف قكؿ  في اليقظة المطمب بالكبلـ إمكانية رؤية النبي 
 كمناقشتيا. مع بياف آراء العمماء كأدلتيـ، النقمية كالعقمية

                                                           

مىٍف » ، بمفظ:ّّ/ٗ(: ٔٗٗٔفي المناـ، رقـ ) ل النبي أصحيح البخارم، كتاب: التعبير، باب: مف ر  (ُ)
ؽَّ رىآًني   «.فىقىٍد رىأىل الحى

 .ِّٓ-ِّْ/ُينظر: بيجة النفكس:  (ِ)
 .ِٓ/ُٓالمنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، النككم:  (ّ)



 

  
َٕٓ 

14 

مىٍف رىآًني ًفي »:  في ىذه المسالة ىك ما كرد عف النبي كىك قكلو األصؿ
نىاـً   .(ُ)«فىسىيىرىاًني ًفي اٍليىقىظىةً اٍلمى

 ىي: أقكاؿكليـ في ذلؾ « فىسىيىرىاًني ًفي اٍليىقىظىة» قكلو تأكيؿكاختمؼ العمماء في 
 ديىىا رى )أىحى ـٍ يىكيٍف ىىاجى لى مىٍعنىاهي أىفَّ مىٍف رىآهي ًفي النٍَّكـً كى : اٍلميرىادي ًبًو أىٍىؿي عىٍصًرًه كى

ٍؤيىتيوي  ري فّْقيوي المَّوي تىعىالىى ًلٍمًيٍجرىًة كى   .ًفي اٍليىقىظىًة ًعيىاننا ييكى
  ٍؤيىا ًفي اٍليى  ؛قىظىًة ًفي الدَّاًر اآٍلًخرىةً كىالثَّاًني: مىٍعنىاهي أىنَّوي يىرىل تىٍصًديؽى ًتٍمؾى الرُّ

ـٍ يىرىهي  مىٍف لى ًتًو مىٍف رىآهي ًفي الدٍُّنيىا كى ًميعي أيمَّ  .أًلىنَّوي يىرىاهي ًفي اآٍلًخرىًة جى
 )كًؿ شفاعتو ًتًو ًفي اٍلقيٍرًب ًمٍنوي كىحيصي اصَّ ٍؤيىةى خى : يىرىاهي ًفي اآٍلًخرىًة ري كىالثَّاًلثي

(ِ). 
  انو )إف كاف ىك نائمنا فأنا إمي اليقظة( في معنى قكلو )ف أيضاكقيؿ :

 .(ّ)مستيقظ(
 قكلو "فسيراني في اليقظة" يريد تصديؽ تمؾ الرؤيا في (ْ)كقاؿ ابف بطاؿ :

اليقظة، كصحتيا كخركجيا عمى الحؽ، كليس المراد أنو يراه في اآلخرة، 
، كمف لـ  ألنو ستراه يـك القيامة في اليقظة جميع أمتو، مف رآه في النـك

 .(ٓ)يره منيـ
  

                                                           

 .سبؽ تخريجو (ُ)
 .ِٔ/ُٓالمنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، النككم:  (ِ)
 .ُٖٔ/ٔاإلفصاح عف معاني الصحاح:  (ّ)
(ْ) : ييٍعرىؼي ، كى ، ثيَـّ البىمىٍنًسيُّ ، القيٍرطيًبيُّ مىًؼ بًف بىطَّاؿو البىٍكًرمُّ ًميُّ بفي خى سىًف عى . لو  ىك: العىبلَّمىةي، أىبيك الحى اـً ًباٍبًف المَّجَّ

فّْ  ًفٍيؼ، كغيرىـ. تيكي ٍنًكي، كىاٍبًف عى ٍف: أىًبي عيمىرى الطَّمىمى ذى عى (، أىخى اًرمّْ ًحٍيًح البيخى ، شرح عمى )صى فىرو : ًفي صى يى
 .ْٕ/ُٖعبلـ النببلء، الذىبي: أىػ(. ينظر: سير ْْٗسنة )

 .ْْٕ/ّينظر: شرح صحيح البخارم، البف بطاؿ:  (ٓ)
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لفظ )اليقظة( عمى مقتضى المجاز كليس  كاحممأنيـ السابقة  األقكاؿيتبيف مف 
 آخذايقظة في الدنيا  كىك رؤيتو  ،بعض العمماء حمميا عمى الحقيقة أف إالالحقيقة، 

 أنيا: )شذ بعض الصالحيف فزعـ (ُ)بكر بف العربي أبكبظاىر الحديث، يقكؿ القاضي 
 .(ِ)حقيقة( الرأستقع بعيني  -بعد مكتو أم رؤية النبي  -

قالت طائفة مف القاصريف: ىك عمى ظاىره، فمف رآه القرطبي: ) اإلماـكيقكؿ 
كىك قكؿ ييدرىؾ فساده بأكائؿ العقكؿ، فإنَّو  ،في النـك رأل حقيقتو، كما يرل في اليقظة

يمـز عميو أال يراه أحده إال عمى صكرتو التي تكفي عمييا، كيمـز عميو أال يراه رائياف في 
كقت كاحد في مكانيف، كيمـز عميو أف يحيا اآلف، كيخرج مف قبره، كيمشي في الناس، 

 ...يخمك قبره عنو كعف جسدهكيخاطبيـ، كيخاطبكنو كحالتو األكلى التي كاف عمييا، ك 
 .(ّ)كىذه جياالت ال يبكء بالتزاـ شيء منيا مف لو أدنى مسكة مف المعقكؿ(

كاستدؿ عمى ذلؾ  ،يقظة جمرة ىك جكاز رؤيتو  أبيابف  اإلماـكمما يعتقده 
 :منيا أدلةبعدة 

في حياتو كفي مماتو، كمف  رؤيتو  أم ،لفظ الحديث يعطي العمـك: أوال
 فمتعسؼ. مف غير مخصص منو  - أم في حياتو  – الخصكص بالحياةعي يدٌ 

 عدـ التصديؽ بعمـك الحديث فيو مف المحذكر كجياف خطراف: إفثانيا: 

                                                           

اإلشبيمي المالكي، أبك بكر ابف العربٌي: قاض، مف حفاظ  ىك: محمد بف عبد اهلل بف محمد المعافرم (ُ)
ىػ(، كرحؿ إلى المشرؽ، كبرع في األدب، كبمغ رتبة االجتياد في ْٖٔالحديث. كلد في إشبيمية، سنة )

عمـك الديف. كصنؼ كتبا في الحديث كالفقو كاألصكؿ كالتفسير كاألدب كالتاريخ. ككلي قضاء إشبيمية، 
ىػ. قاؿ ابف بشككاؿ: ختاـ عمماء األندلس كآخر أئمتيا كحفاظيا. ّْٓبيا سنة كمات بقرب فاس، كدفف 

 .َِّ/ٔمف كتبو )العكاصـ مف القكاصـ( جزاف، ك)أحكاـ القرآف(، كغيرىا. االعبلـ، الزركمي: 
 .ّْٖ/ُِفتح البارم، ابف حجر العسقبلني:  (ِ)
 .ِّ-ِِ/ٔالعباس القرطبي:  المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ، ابك (ّ)



 

  
ِٕٓ 

14 

الذم ال ينطؽ عف  انو قد يقع في عدـ التصديؽ لعمـك قكؿ الصادؽ   -ُ
 اليكل

التي تدلؿ عمى قدرة اهلل  األحداثالجيؿ بقدرة القادر كتعجيزىا، كيذكر  -ِ
ژ  ژ    :تعالى كمنيا: قصة البقرة في سكرة البقرة ككيؼ قاؿ اهلل 

ک     ک  ک  ک  ڑڑ
، فضرب قبر الميت اك ىك نفسو فقاـ حيا (ُ)

في  سكيا كاخبرىـ بقاتمو، ككما كقع في قصة العزير كقصة ابراىيـ 
جمرة:  أبينيما، ثـ يقكؿ ابف أعمينا في ش مف الطير، ككيؼ قٌص  األربعة

 إبراىيـفالذم جعؿ ضرب الميت ببعض البقرة سببا لحياتو، كجعؿ دعاء 
  مكتو كمكت  إلىالطيكر، كجعؿ تعجب العزير سببا  إلحياءسببا
حياء إحيائوثـ  ،حماره  أفميتا، قادر عمى  حماره بعد بقائو مائة سنة كا 

 .في النـك سببا لرؤيتو في اليقظة يجعؿ رؤيتو 
 رسكؿ اهلل  رألعمى انو  بحديث يظنو البف عباس  اإلماـاستدالؿ ثالثا: 

 النبي  أزكاجفي النـك فتذكر ىذا الحديث كبقي متفكرا فيو، ثـ دخؿ عمى بعض 
، كقالت لو ىذه جبتو كمرآةلو جبة  كأخرجتيظنيا ميمكنو فقص عمييا قصتو، فقامت 

لنفسي  أرى كلـ  النبي  صكرة فرأيت المرآة: فنظرت في ، قاؿ  تومرآكىذه 
 .(ِ)صكرة

                                                           

 .ّٕية سكرة البقرة: اآل (ُ)
قاؿ صادؽ سميـ صادؽ: )األثر مف أكرده لـ يذكر لو إسنادا يعرؼ، كلـ يعزه إلى كتاب، حتى السيكطي،  (ِ)

 -مع سعة اطبلعو، اقتصر عمى عزكه ابف أبي جمرة، ككذلؾ الحافظ ابف حجر العسقبلني. فيذا األثر 
ف مما ال أصؿ لو(، كقاؿ أيضا: )فانؾ ترل السيكطي يعزك األحاديث إلى مصادر قد يكك  -كاهلل اعمـ

غير مشتيرة ككتاب )الغرر( لككيع، كلعؿ ىذا مما يؤكد أف اثر ابف عباس ال أصؿ لو(،المصادر العامة 
 .ِْٓلمتمقي عند الصكفية عرضا كنقدا: 
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في   رأكهىمـ جرا ممف كانكا  إلىيذكر عف جماعة مف السمؼ كالخمؼ رابعا: 
 كسألكهبعد ذلؾ في اليقظة،  فرأكهىذا الحديث عمى ظاىره  النـك ككانكا ممف يحممكف

ليـ عمى الكجكه التي منيا  كانكا منيا متخكفيف فاخبرىـ بتفريجيا ، كنٌص  أشياءعف 
 كذلؾ ببل زيادة كال نقص األمريككف فرجيا، فجاء 

كاف الذم  ،ىي مف قبيؿ الكرامات إنمايقظة  ف رؤيتو أب اإلماـيرل خامسا: 
يكذب بيا، فاف كاف ممف  أك األكلياءاف يصدؽ بكرامات  إما أمريف:ينكرىا ال يخمك مف 

يكذب ما اثبتتو السنة بالدالئؿ الكاضحة، كاف كاف  ألنويكذب بيا فقد سقط البحث معو؛ 
في  -أشياءتكشؼ ليـ بخرؽ العادة عف  األكلياءمصدقا بيا فيذه مف ىذا القبيؿ؛ الف 

 .(ُ)عديدة فبل ينبغي نكر ىذا مع التصديؽ بذلؾ -العالميف العمكم كالسفمي
 جمرة: أبيابن  اإلمام أدلةمناقشة 

التي استدؿ بيا عمى مسالة  أقكالوجمرة عمى  أبيتعقب الحافظ ابف حجر ابف 
رى  )...يقظة كىذا نص الحافظ:  رؤية النبي  مىى مىٍحمىؿو آخى ٍمرىةى عى  ،كىحممو بف أىًبي جى

ٍيًرًه أىنَّوي رىأىل النًَّبيَّ  ًفي النٍَّكـً فىبىًقيى بىٍعدى أىًف اٍستىٍيقىظى ميتىفىكّْرنا ًفي  فىذىكىرى عىًف بف عىبَّاسو أىٍك غى
ٍت لىوي اٍلًمرٍ  ٍيميكنىةي فىأىٍخرىجى الىتيوي مى لىعىمَّيىا خى مىى بىٍعًض أيمَّيىاًت اٍلميٍؤًمًنيفى كى ؿى عى ًديًث فىدىخى آةى ىىذىا اٍلحى

كرىةى  الًَّتي كىانىٍت ًلمنًَّبيّْ  نيًقؿى عىٍف  النًَّبيّْ فىنىظىرى ًفييىا فىرىأىل صي ـٍ يىرى صيكرىةى نىٍفًسًو كى لى كى
اًلًحيفى أىنَّييـٍ رىأىكيا النًَّبيَّ  مىاعىةو ًمفى الصَّ سىأىليكهي  جى نىاـً ثيَـّ رىأىٍكهي بىٍعدى ذىًلؾى ًفي اٍليىقىظىًة كى ًفي اٍلمى

ـٍ ًإلىى طى  ًفيفى فىأىٍرشىدىىي كّْ اءى اأٍلىٍمري كىذىًلؾى عىٍف أىٍشيىاءى كىانيكا ًمٍنيىا ميتىخى  .ًريًؽ تىٍفًريًجيىا فىجى
ًء  مىى ظىاًىًرًه لىكىافى ىىؤيالى ًمؿى عى لىٍك حي قيٍمتي )ام ابف حجر(: كىىىذىا ميٍشًكؿه ًجدِّا كى

مِّا رىأى  ٍمعنا جى مىٍيًو أىفَّ جى ييعىكّْري عى ٍحبىًة ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامىًة كى ىٍمكىفى بىقىاءي الصُّ ابىةن كىألى حى ٍكهي ًفي اٍلمىنىاـً صى
) مَّؼي اًدًؽ الى يىتىخى بىري الصَّ ـٍ أىنَّوي رىآهي ًفي اٍليىقىظىًة كىخى ـٍ يىٍذكيٍر كىاًحده ًمٍنيي ثيَـّ لى
(ِ). 

                                                           

 .َٖٕ-ٖٕٕ/ِينظر: بيجة النفكس:  (ُ)
 .ّٖٓ/ُِالعسقبلني:  فتح البارم، ابف حجر (ِ)
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كطالت صحبتو  مف رأل النبي ىك ) بأنوكلقد جاء في تعريؼ الصحابي 
ف لـ يرك عنو  ف لـ تىطيٍؿ(معو، كا   .(ُ). كقيؿ: كا 

في اليقظة( عمى ابف  )كىك ممف يعتقد برؤية النبي  (ِ)السيكطي اإلماـ كقد ردٌ 
: أىفَّ ذىًلؾى  كىابي ٍحبىةي ًلمىٍف رىآهي. كىاٍلجى مىى ىىذىا أىٍف تىٍثبيتى الصُّ ـي عى حجر في قكلو: )قاؿ قائؿ: يىٍمزى

، أىمَّا ًإٍف قيٍمنىا: ًبأىفَّ اٍلمىٍرًئيَّ اٍلًمثىاؿي  ًزـو  -تماثمو كليس بجسده كركحو ام:صكرة -لىٍيسى ًببلى
ٍف قيٍمنىا: اٍلمىٍرًئيُّ  ا، كىاً  كحن ٍؤيىًة ذىاًتًو الشًَّريفىًة جىسىدنا كىري ٍحبىةى ًإنَّمىا تىٍثبيتي ًبري  الذَّاتي فىكىاًضحه أًلىفَّ الصُّ

الىـً اٍلميٍمؾً  ٍحبىًة أىٍف يىرىاهي كىىيكى ًفي عى ٍؤيىةه -ام:الدنيا -فىشىٍرطي الصُّ الىـً ، كىىىًذًه ري كىىيكى ًفي عى
ًميعى أي  دىٍت ًبأىفَّ جى اًديثى كىرى يّْدي ذىًلؾى أىفَّ اأٍلىحى ييؤى ٍحبىتىوي، كى ٍؤيىةي الى تيٍثًبتي صي ًتًو اٍلمىمىكيكًت، كىىىًذًه الرُّ مَّ

ٍؤيىةه ًفي  ًميًع أًلىنَّيىا ري ٍحبىةي ًلٍمجى ـٍ تىٍثبيًت الصُّ لى رىأىٍكهي كى ـٍ كى مىٍيًو فىرىآىي كا عى الىـً اٍلمىمىكيكًت فىبلى عيًرضي عى
ٍحبىتىوي(  .(ّ)تيًفيدي صي

 فإما: ؽ بيف نكعيف مف رؤيا النبي السيكطي انو يفرٌ  اإلماـكظاىر كبلـ 
رؤية الذات جسدا كركحا كىذه  كاألخرلفيي رؤية المرئي بصكرة المثاؿ،  أحداىما
اذا كانت في عالـ  ، اماصح بيا الصحبةتتككف في عالـ الدنيا حتى  أفشرطيا 

 .الصحبةالممككت فبل تستمـز 
التي استند  أدلتوجمرة فظاىر كبلمو كبعد النظر الدقيؽ في  أبيابف  اإلماـ أما

عمى صكرتو جسدا كركحا كمخاطبتو  يقصد باليقظة ىي رؤيتو  بأنوتبيف لي  إلييا
 اثنيف: بأمريفمف ىذا االستدالؿ  إليو تكالكبلـ معو كسؤالو، كيمكف تبياف ما تكصمٌ 

                                                           

 .ُِّكتاب التعريفات، الجرجاني:  (ُ)
جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر بف محمد ابف سابؽ الديف الخضيرم السيكطي،: إماـ حافظ  ىك (ِ)

مات ، نشأ في القاىرة يتيما ػمصنؼ، منيا الكتاب الكبير، كالرسالة الصغيرة ََٔمؤرخ أديب. لو نحك 
 .َُّ/ّلمزركمي  ،األعبلـ ينظر: ،ىػُُٗ، كتكفي سنة كاتكالده كعمره خمس سن

 .ُّٗ/ِالحاكم لمفتاكم، السيكطي:  (ّ)
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ستدالؿ عمى قدرة اهلل كانو ال الكا اإلماـالتي ذكرىا  اآليات إلىاستناده : األول
ىك حي متكمـ مخبر  فإذاكذكر منيا قصة البقرة كضربيا بالميت  المكتى، إحياءيعجزىا 

بانو  فأجاباهلل تعالى بعد مائة عاـ كقاؿ لو كـ لبثت؟  أحياهبقاتمو، كقصة العزير الذم 
، ككجو الداللة ىنا ىك ربط ىذه  أكيكما لبث  ، يدلؿ ذلؾ برؤية النبي  األدلةبعض يـك
ىك بالجسد كالركح كما في  إنما -عند ابف أبي جمرة -المقصكد باليقظة أفعمى 
 .المثاليف

كره لنماذج مف السمؼ كالخمؼ عمى رؤيتو في المناـ ثـ رؤيتو بعد ذلؾ ذً الثاني: 
بطمب التفريج فجاءىـ كما اخبر النبي ببل زيادة كال  أمكرعف  إياهاليـ ؤ يقظة كس
 نقصاف.

 –يقظة  ية النبي ؤ جمرة بر  أبيابف  اإلماـ رأم إف: يرى الباحثوعلى ذلك 
مف قبيؿ  أككليس في عالـ األركاح  ،في عالـ الدنيا بمعنى رؤيتو جسدا كركحاإذا كاف 
 :اآلتية لؤلدلة ؛مرجكح ىك رأم  – الكرامات

بألفاظ  كمنيا ثبلثة أحاديث، األحاديث التي تتعمؽ بالرؤية كاف ذكرت سبؽ. أوال
 .كردت فييا لفظ )يقظة( مختمفة

نىاـً فىسىيىرىاًني ًفي اليىقىظىةً ». ُ   «مىٍف رىآًني ًفي المى
 « فىسىيىرىاًني ًفي اٍليىقىظىًة، أىٍك لىكىأىنَّمىا رىآًني ًفي اٍليىقىظىةً ». ِ
 «. فكأنما رآني في اليقظة. »ّ

 ،الثانية فقد كردت بصيغة الشؾ أماجاءت بصيغة االستقباؿ،  األكلىفالركاية 
مىٍف رىآًني ًفي اٍلمىنىاـً فىسىيىرىاًني ًفي اٍليىقىظىًة، أىٍك لىكىأىنَّمىا رىآًني ًفي »داكد  كأبيكىي ركاية مسمـ 

كىي ركاية ابف  أيضاا جاء بصيغة الشؾ كىذا الشؾ مف الراكم، كالثالثة م« اٍليىقىظىةً 
 كأنمانما( اك )أماجو، كمف المعمـك الفرؽ ما بيف المفظيف أم: قكلو )فسيراني( كقكلو )لك

الباقية التي كردت في باب  األحاديث بالجـز كالثاني بالشؾ. كاف جؿٌ  فاألكؿراني(، 
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رىاًني»ىي بصيغة  إنما ،الرؤية نىاـً فىقد ى في الركايتيف  كقكلو «، مىٍف رىآًني ًفي المى
بصيغة االستقباؿ بحرؼ السيف  -كما قمت -المذككرة عند البخارم كمسمـ قد كردت 

يقظة  رؤيتو  أفالركاية ليس فييا جـز كتخصيص عمى  أفكمعنى ذلؾ  ،عمى العمـك
العمماء المختمفة  تأكيبلتكقع  األلفاظرد في تمؾ ككنتيجة لبلختبلؼ الكا ،تككف في الدنيا

 األحاديث.لمفظ اليقظة ليذه 
 إالكالعقائد ال تؤخذ  ،يقظة ىي مف مسائؿ العقائد مسالة رؤية النبي  أف :ثانيا

ال ،ال تحتمؿ الشؾ ألنيا ؛مف الطرؽ المبنية عمى اليقيف كلما  ،الختمط الحؽ بالباطؿ كا 
حصؿ االضطراب في ىذه المسالة عمى اختبلؼ الصيغ المذككرة لـ يصح الجـز  أف

 كسأذكرىا األخرلالقطعية  كاألدلةمعارضة بالنصكص  كأنياكخصكصا  ،بالرؤية يقظة
 .-إف شاء اهلل -الحقا في خبلصة ىذه المسالة 

جمرة مف قدرة اهلل تعالى كعدـ  أبيابف  اإلماـ إليياالتي استند  األدلة :ثالثا
كما ، إلبراىيـالطيكر  ككإحياء ،ىك حي يتكمـ فإذاتعجيزىا كضرب الميت بالبقرة 

صحيحة كثابتة بنص  أدلةىي  إنمابعد المكت،  اإلحياءحصؿ لمعزير كحماره مف 
 أدلةف فيي آفي القر  أليناف ال ينكرىا اال كافر ال يؤمف باهلل، كما دامت قد نقمت آالقر 

 القكؿ باف اهلل قادر عمى جعؿ الرؤية في المناـ سببا أما ،قاطعة نؤمف بيا كال ننكرىا
يقظة فيذا مف طريؽ العقؿ سائغ كجائز الكقكع؛ الف اهلل ال يعجزه شيء في  لرؤيتو 
مف طريؽ القطع  إليناكال في السماء كلكنو غير كاقع، بدليؿ انو لـ ينقؿ  األرض
مف الناس ال في الماضي كال في الحاضر، بؿ عمى العكس  ألحد انو قد كقع كاإلثبات

الحاجة  بأمسككانكا  بعد كفاتو  األمةكالكقائع التي عصفت بيذه  األحداث أكثركما 
كاذكر  األمة، أزماتمف  أزمة إلنياءاك  ،ليدليـ عمى المخرج الرسكؿ محمد  إلى

 :اإلحداثمف ىذه 
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ـ بسبب الخبلفة، فمك كاف يكمٌ  الخبلؼ بيف الصحابة بعد كفاة النبي  كقكع -أ
 كفض النزاع بينيـ. وأصحاب مع تكمـ ،في اليقظة أحدا

 رأل أحدا أفلـ يذكر فييا  بعد كفاتو  األمةجساـ مرت بيا  أحداث -ب
خبلؼ شديد كقع بيف طمحة كالزبير كعائشة مف جية  األحداث،الرسكؿ يقظة كمف ىذه 

بالتػػالي  أدت أخرلمف جية  أجمعيفعنيـ  رضي اهلل كأصحابوطالب  أبيكعمي بف 
كالتابعيف، كمع ذلؾ لـ يظير  كقػػكع معركة الجمؿ كقتؿ فيػػيا الكثيػػر مف الصحابة إلى

ع بيف عمي كمعاكية رضي كمنيا ايضا النزاع الذم كق ،الرسكؿ عندىا ليحقف تمؾ الدماء
فكيؼ لـ يظير يقظة  ،خمؽ كثير أيضاصفيف كقتؿ فييا اهلل عنيما كانتيى بكقكع حرب 

صبلحمف خيػر القركف بعده ليجمع كممة المسمميػف  ألحد ذات بينيـ، مع انو  كا 
ۇ    ۆ  ۆ  المػكصػكؼ بقػكلو تعالى:

(ُ)!(ِ) 
يقظة الحد مف البشر، فكيؼ  خير دليؿ عمى نفي رؤيتو  األحداثيذه ف

 األمر ىـ عنو الزماف كحضكره لمجالس بعضيـ كاخذ آخريصدؽ بخركجو في 
 كالنيي؟

ينقؿ القسطبلني عف شيخو كفي ىذا  حزف فاطمة الشديد بعد كفاتو  -ج
عف أحد مف الصحابة، كال -الرؤية يقظة  أم –: )لـ يصؿ إلينا ذلؾ السخاكم قكلو 

عمى  -حتى ماتت كمدا بعده بستة أشير د حزف فاطمة عميو عف مف بعدىـ. كقد اشت
تأخرت  التيالمدة  فيكبيتيا مجاكر لضريحو الشريؼ، كلـ ينقؿ عنيا رؤيتو  -الصحيح

 .(ّ)عنو(

                                                           

 .ُِٖية سكرة التكبة: اآل (ُ)
 .ْٗ-ْٕ/ِلبلستزادة ينظر: تقديس األشخاص في الفكر الصكفي:  (ِ)
 .ُّٕ/ِالمكاىب المدنية بالمنح المحمدية، القسطبلني،  (ّ)
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 أجدفاني كما قمت لـ  ما استدؿ بو مف الحديث عف ابف عباس  أما :رابعا
نفسو لـ  اإلماـكحتى  -كاهلل اعمـ -مف ركل ىذه الركاية في كتب المتكف كالتخريج 

نما ،ينقميا عمى جية اليقيف  كأظنيا –ابف عباس  كأظنوعمى جية الظف بقكلو ) أكردىا كا 
 .ميمكنو(

: اف صحت ىذه الركاية فيذا دليؿ عميو ال لو، حيث انو مف غير أقكؿكلكف، 
  -كاهلل اعمـ-جسدا كركحا. أمحقيقة  المرآةفي جـر  يحؿ جسد رسكؿ اهلل  أفالمعقكؿ 

ينقؿ عنو  إذالناس لو رحمو اهلل عمى ىذه المسالة  إنكاردليؿ  :خامسا
في طبقاتو ذلؾ في قكلو: )ابتمي باالنكار عميو حيف قاؿ انو يرل رسكؿ اهلل  (ُ)الشعراني

 )يقظة كيشافيو كقاـ عميو بعض الناس فانقطع في بيتو الى اف مات(ِ). 
 ،ىي مف قبيؿ الكرامات إنمايقظة  رؤية النبي  أفاستداللو عمى  أما :سادسا

ب بيا، اف يكذٌ  اك األكلياءاف يصدؽ بكرامات  إما أمريفكاف الذم ينكرىا ال يخمك مف 
في العالميف العمكم كالسفمي  أشياءتكشؼ ليـ بخرؽ العادة  األكلياءفانا ال ننكر باف 

ليا حد كمقدار معيف ال تتجاكزه  األكلياءكاف كانت الكرامات التي تظير عمى يد عديدة، 
ف الكريـ آكالقر  مثؿ معراج النبي  لؤلنبياءالكبرل  اآليات األكلياءفبل يحصؿ عمى يد 

الصغرل مثؿ جنس تكثير الطعاـ كالشراب، لكف ليس  اآلياتكغيرىا كيظير عمى يدييـ 
 .(ّ)عمى ما ذكره ابف تيمية ، بالمقدار كالكيفية التي حصمت لمنبيٌ 

                                                           

نىفي، نسبو إلى محمد ابف الحنفية، الشعراني كيقاؿ: الشعراكم، أبك  (ُ) ىك عبد الكىاب بف أحمد بف عمي الحى
ىػ. لو ّٕٗىػ، كتكفي في القاىرة سنة ٖٖٗمحمد، مف عمماء المتصكفيف. كلد في قمقشندة )بمصر( سنة 

 .َُٖ/ْزركمي: تصانيؼ، منيا )أدب القضاة( ك )البدر المنير(، كغيرىا. ينظر: األعبلـ، ال
 .ِّٔ/ُالطبقات الكبرل، الشعراني:  (ِ)
 .ّٖٓ -َّٖ/ِينظر: النبكات، ابف تيمية:  (ّ)
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مف يقع لو ذلؾ كلكنيا رؤية ال يفيـ  كىذا الباب ضيؽ )أم الرؤية يقظة( كقؿٌ 
ما كردنا مف النصكص الثابتة كالتي تنفي الرجعة كرؤية الذات المباركة جسدا  إالمنيا 

عف الرؤية  (ُ)-تبلميذ ابف أبي جمرةابرز كىك مف – الحاج ابف كركحا، لذلؾ يقكؿ
كىذا باب  ،)... بؿ بعضيـ يدعي رؤيتو عميو الصبلة كالسبلـ كىك في اليقظة يقظة:

مف كاف عمى صفة عزيز كجكدىا في ىذا الزماف  إال األمرمف يقع لو ذلؾ  ضيؽ كقؿٌ 
الذيف حفظيـ اهلل تعالى في  األكابربؿ عدمت غالبا مع اننا ال ننكر مف يقع لو ىذا مف 

 .(ِ)ظكاىرىـ كبكاطنيـ(
يضيؽ  بأنوجمرة  أبيكيبدكا مف كبلـ ابف الحاج السابؽ كىك مف تبلميذ ابف 

مسالة الكذب عمى  إلىربما يفضي  نوألمف جية الكرامات؛  إالعمى ىذا الباب كقكعو 
 .رسكؿ اهلل 

 باف رؤية النبي  كمناقشتيا، الطرفيف أدلةيتبيف لي مما سبؽ مف الخالصة: 
كاف المقصكد بيا رؤيتو بالجسد كالركح فيذه رؤية مخالفة لمنصكص الشرعية  إفيقظة 

 ذكرىا سابقا مف الكقائع التي مرٌ   كلما مرٌ  اإلجماعمف الكتاب كالسنة 
حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   الكتاب فقكلو تعالى:  فأما

حت  خت
(ّ). 

                                                           

كلد بمدينة فاس مف ىك : محمد بف محمد بف محمد ابف الحاج، أبك عبد اهلل العبدرم المالكي الفاسي،  (ُ)
تفقو في  ي جمة االندلسي،ببلد المغرب، كنشأ بيا، ككاف فقييا عارفا ، كىك مف ابرز تبلمذة ابف اب
ىػ. كدفف بالقرافة، ّٕٕسنة ببلده، كقدـ مصر، كحج، ككٌؼ بصره في آخر عمره كأقعد، كتكفي بالقاىرة 

، األعبلـ لمزركمي كقبره بالقرب مف شيخو ابف أبي جمرة ككانت جنازتو عظيمة الجمع جٌدا. ينظر:
ٕ/ّٓ. 

 .ُْٗ/ّالمدخؿ، ابف الحاج:  (ِ)
 .ُّ-َّااليتاف سكرة الزمر:  (ّ)
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ؿي مىٍف يىٍنشىؽُّ عىٍنوي »: السنة فقكلو  كأما ـى يىٍكـى اٍلًقيىامىًة، كىأىكَّ لىًد آدى أىنىا سىيّْدي كى
ؿي مىٍف تىٍنشىؽُّ اأٍلىٍرضي »كفي ركاية: ، (ُ)«اٍلقىٍبري   .(ِ)«عىٍنوي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة كىالى فىٍخرى أىنىا أىكَّ

قد مات  الرسكؿ  أففيذاف نصاف صريحاف ليس فييما لبس تدالف عمى 
مف ينشؽ  أكؿ بجسده كمكت الناس عامة كانو يبعث يـك القيامة مع الخبلئؽ كيككف 

 . آنفايـك القيامة كما كرد في الحديث المذككر  إالعنو القبر كذلؾ ال يككف 
مَّدنا فقد نقمو ابف حـز بقكلو:  اإلجماع كأما ابو الى  )كىاتَّفىقيكا أىف ميحى ًميع أىٍصحى كىجى

ًميع النَّاس( إاليرجعيكفى إلى الدٍُّنيىا  ًحيف يبعثكف مىعى جى
(ّ). 

رؤية  ، اكاألركاحعالـ  أكفي عالـ الممككت  اف كاف المقصكد برؤيتو  كأما
مف  أنيافيمكف قبكؿ ىذه الرؤية عمى  مثالو كليس ببدنو كركحو التي غادر بيا الدنيا،

كأكثر أرباب األحكاؿ عمى أنو  قبيؿ الكرامات مف باب خرؽ العادات عمى يد الصالحيف،
مثالو كبو صرح الغزالي فقاؿ: ليس المراد أنو يرل جسمو كبدنو بؿ مثاال لو صار ذلؾ 

ل بيا المعنى الذم في نفسو قاؿ: كاآللة تارة تككف حقيقة كتارة تككف المثاؿ آلة يتأد
كال  خيالية، كالنفس غير المثاؿ المتخيؿ فما رآه مف الشكؿ ليس ىك ركح المصطفى 

 .(ْ)شخصو بؿ ىك مثاؿ لو عمى التحقيؽ
بعد كفاتو بالبصر ليست كالرؤية المتعارفة  كالذم يغمب عمى الظف أف رؤيتو 

نما ىي جمعية حالية كحالة برزخية كأمر كجداني  عند الناس مف رؤية بعضيـ لبعض كا 
، كلشدة شبو تمؾ الرؤية بالرؤية البصرية مف أىؿ الذكؽ ال يدرؾ حقيقتو إال مف باشره

                                                           

ًئًؽ، رقـ ) صحيح مسمـ، كتاب: الفضائؿ، باب: تىٍفًضيًؿ نىًبيّْنىا  (ُ) بلى ًميًع اٍلخى مىى جى  .ُِٖٕ/ْ(: ِِٖٕعى
، قاؿ شعيب االرناؤكط: ِّٔ/ٓ(: َّْٖسنف ابف ماجو، أبكاب: الزىد، باب: ذكر الشفاعة، رقـ ) (ِ)

 .صحيح لغيره
 ،بيركت ،عامبلت كاالعتقادات، ابف حـز االندلسي، دار الكتب العمميةمراتب اإلجماع في العبادات كالم (ّ)

ُٕٔ. 
 . ِٕينظر: أجكبة الغزالي عف اسئمة ابف العربي، ابك حامد الغزالي:  (ْ)
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ه الرؤية المتعارفة ببصر  المتعارفة يشتبو األمر عمى كثير مف الرائيف فيظف أنو رآه 
كىذه الرؤية إنما تقع  ،كليس كذلؾ، كربما يقاؿ إنيا رؤية قمبية كلقكتيا تشتبو بالبصرية

في األغمب لمكامميف الذيف لـ يخمكا باتباع الشريعة قدر شعيرة، كمتى قكيت المناسبة 
كبيف أحد مف األمة قكم أمر رؤيتو إياه عميو الصبلة كالٌسبلـ، كقد  بيف رسكؿ اهلل 

 .(ُ)تقع لبعض صمحاء األمة
 األمكرمف  ألنياتصديقا؛  أكعقيدة  اآلخريفاف كقع فيك ال يمـز  األمركىذا 

 التي يكثر فييا االدعاءات المزعكمة مف قبؿ المشعكذيف كغيرىـ.
 لآلخريفال تظير كراماتيـ  أفكما اف الصالحيف يحرصكف اشد الحرص عمى 

 ، كاهلل تعالى اعمـ. عنياث التحدٌ كيتحرجكف مف  ،عمنا
 

  

                                                           

 .ُِٔ-ُِٓ/ُُ ينظر: ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني، األلكسي: (ُ)
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 اخلاتــنــة
الحمد هلل الذم بنعمتو تىتـي الصالحات، كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ اهلل، كآلو 

 كبعد:  ...كصحبو أجمعيف
تكٌصمت فبعد أف انتييت بفضؿ اهلل مف ىذا البحث، اذكر أبرز النتائج التي 

 إلييا كىي:
ندلسي شخصية مميزة ليا مكانة عممية في الفكر اإلماـ ابف أبي جمرة األ .ُ

اإلسبلمي، كخصكصا في عمـ الحديث كالتفسير، كىك مف األكائؿ الذيف 
تناكلكا صحيح البخارم باالختصار كالشرح، كتمثؿ ذلؾ بكتابو بيجة 

 النفكس.
 -مف حيث االستدالؿ العقمي- منيج اإلماـ ابف أبي جمرة األندلسي كأسمكبو .ِ

في عرض المسائؿ العقدية في كتابو بيجة النفكس مع انو مف أىؿ 
 الحديث، يتفؽ أحيانا مع أسمكب المتكمميف. 

كتاب بيجة النفكس، شرح لكتاب )جمع النياية في بدء الخير كالغاية( الذم  .ّ
 ىك مختصر عمى صحيح البخارم، ككبلىما البف أبي جمرة.

بعد مماتو، إما تككف عف طريؽ  لكاردة في رؤية النبي االحتماالت ا .ْ
 .-عند مف يعتقد ذلؾ-الرؤية في المناـ، أك رؤيتو في حاؿ اليقظة 

نما حصؿ  رؤية النبي  .ٓ في المناـ ال خبلؼ بيف العمماء في كقكعيا، كا 
الخبلؼ في حقيقة تمؾ الرؤية مف انو ال يتمثؿ الشيطاف بيا مطمقا، كمنيـ 

 طمقا.مف قاؿ ليس م
عيانا  نما تحصؿ لمف رأل النبي إالرؤية التي ال يتمثؿ الشيطاف بيا،  .ٔ

كالصحابي، أك لمف تكرر لو سماع أكصافو حتى انطبعت صكرتو في 
 أما غير ىذيف الصنفيف فبل يحصؿ الجـز فييا.  ذىنو،
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في المناـ في آف كاحد في أقطار مختمفة، مع بقاء كصفيا   تصح رؤيتو  .ٕ
يتمثؿ الشيطاف بيا، ككذلؾ تصح عند مف يقكؿ بجكاز  بأنيا رؤية حؽ ال

 في اليقظة. رؤيتو 
، فمنيـ مف حمؿ «فىسىيىرىاًني ًفي اٍليىقىظىة»اختمؼ العمماء أيضا في تأكيؿ قكلو  .ٖ

الحقيقة، كاإلماـ ابف أبي  لفظ )اليقظة( عمى المجاز، كمنيـ مف حمميا عمى
جمرة األندلسي مف أشير العمماء الذيف حممكىا عمى الحقيقة فقالكا بجكاز 

 في حاؿ اليقظة. رؤيتو 
في حاؿ اليقظة رؤيتو بالجسد  إف كاف المقصكد برؤية النبي محمد  .ٗ

كالركح كالرؤية المتعارؼ عمييا بيف الناس، فيذه رؤية مخالفة لمنصكص 
في عالـ الممككت أك عالـ  كاف المقصكد بيا رؤيتو الشرعية، كاف 

األركاح، أك رؤية مثالو كليس ببدنو كركحو التي غادر بيا الدنيا، فيمكف 
قبكؿ ىذه الرؤية عمى أنيا مف قبيؿ الكرامات، كمف باب خرؽ العادات عمى 

 يد الصالحيف، كىك أمر كجداني ال يدرؾ حقيقتو إال مف باشره.
يىٍجعمو خالصا لكجيو  اهلل عز كجؿ أف يتقٌبؿ مٌنا ىذا العمؿ، كأفأساؿ  وختـامـا:

كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف، كصؿّْ الميـ كسٌمـ عمى سيدنا محمد،  الكريـ،
 أجمعيف. كعمى آلو كصحبو
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 املصادر واملراجع
 ن الكريمآالقر 
 الغزاليبك حامد محمد بف محمد أسئمة ابف العربي، أأجكبة الغزالي عف  .ُ

 .ُط، لبناف ،بيركت ،دار الكتب العممية، محمد عبدك تح: ،ق(َٓٓت)
اإلحاطة في أخبار غرناطة، ابف الخطيب، دار الكتب العممية، بيركت،  .ِ

 .ىػُِْْ، ُط
الككاكب الدرية المناكم،  كلياء الرحمفأإرغاـ أكلياء الشيطاف بذكر مناقب  .ّ

 .ْبيركت، ط ،ديب الجادر، دار صادرأتح: محمد 
 .ـََِِ، ُٓاألعبلـ، خير الديف الزركمي، دار العمـ لممبلييف، ط .ْ
اإلفصاح عف معاني الصحاح، يحيى بف محمد بف ىبيرة الشيباني، تح:  .ٓ

 .ىػُُْٕفؤاد عبد المنعـ أحمد، دار الكطف، 
 .ـُٖٔٗ-ىػَُْٕ، ٕالبداية كالنياية، ابف كثير، دار الفكر، ط .ٔ
ف احمد بف اياس الحنفي، تح: بدائع الزىكر في كقائع الدىكر، محمد ب .ٕ

 .محمد مصطفى، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة
بي الفضؿ عبد اهلل محمد الصديؽ الغمارم، دار الرشاد أبدع التفاسير،  .ٖ

 .ـُٖٔٗ-ىػَُْٔ، ِالحديثة، ط
بك الطيب الًقنَّكجي، أالتاج المكمؿ مف جكاىر مآثر الطراز اآلخر كاألكؿ،  .ٗ

 .ـََِٕ-ىػُِْٖ، ُقطر، ط ،اإلسبلميةكزارة األكقاؼ كالشؤكف 
رمضاف  ،دب العربي، كارؿ برككمماف، تح: عبد الحميـ النجارتاريخ األ .َُ

 .ٓعبد التكاب، دار المعارؼ، ط
سبلـ، شمس الديف الذىبي، تح: عمر عبد السبلـ التدمرم، دار تاريخ اإل .ُُ

 .ـُّٗٗ-ىػُُّْ، ِبيركت، ط ،الكتاب العربي
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تاريخ التراث العربي )في عمـك القراف كالحديث(، د. فؤاد سزكيف، راجعو:  .ُِ
سعيد عبد الرحيـ، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد  ،عرفة مصطفى

 .ـُُٗٗ-ىػُُُْجامعة الممؾ سعكد،  ،اإلسبلمية
نبائو، ابف الجزرم، تح: عمر عبد السبلـ تدمرم، أتاريخ حكادث الزماف ك  .ُّ

 .ـُٖٗٗ-ىػُُْٗ، ُيركت، طب ،المكتبة العصرية، صيدا
ىػ(، محمد خير رمضاف ُُْٓ-ىػُّٔٗكفيات ) ،عبلـ لمزركميتتمة األ .ُْ

، بيركت  .ـََِِ-ىػُِِْ، ِط لبناف، ،يكسؼ، دار ابف حـز
شخاص في الفكر الصكفي عرض كتحميؿ عمى ضكء الكتاب تقديس األ .ُٓ

-ىػُِِْ، ُدار ابف عفاف، ط ،كالسنة، محمد لحمد لكح، دار ابف القيـ
 .ـََِِ

ىؿ سنت أسماعيؿ النبياني، مركز إكلياء، يكسؼ بف جامع كرامات األ .ُٔ
 ـ.ََُِ، ُبركات رضا، ط

بي جمرة، محمد أحاشية الشيخ محمد الشنكاني عمى مختصر ابف  .ُٕ
، ط  .ـُٖٗٗ-ىػُُْٖ، ُالشنكاني، الدار السكدانية لمكتب، الخرطـك

كالنشر،  الحاكم لمفتاكم، جبلؿ الديف السيكطي، دار الفكر لمطباعة .ُٖ
 .ـََِْ-ىػُِْْلبناف،  ،بيركت

حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة، جبلؿ الديف السيكطي، تح:  .ُٗ
عيسى البابي الحمبي  حياء الكتب العربية،إبراىيـ، دار إبك الفضؿ أمحمد 
 .ـُٕٔٗ-ىػُّٕٖ ،ُمصر، ط ،كشركاه

ئرة عياف المائة الثامنة، ابف حجر العسقبلني، داأالدرر الكامنة في  .َِ
 .ىػُّْٗباد، آحيدر  ،المعارؼ العثمانية
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الذخائر المحمدية، السيد محمد بف عمكم المالكي الحسني، دار جكامع  .ُِ
 .القاىرة ،العرب

ذيؿ تذكرة الحفاظ، شمس الديف بف حمزة الحسيني الدمشقي الشافعي، دار  .ِِ
 .ـُٖٗٗ-ىػُُْٗ، ُالكتب العممية، ط

(، عبد العزيز احمد، الدار )مائة قصة مف رؤل النبي  يت النبي أر  .ِّ
 .ـََِٓ-ىػُِْٔ، ُالعالمية، ط

مير ركف الديف بيبرس، تح: دكنالد س. زبدة الفكرة في تاريخ اليجرة، األ .ِْ
 .ـُٖٗٗ، ُبيركت، ط ،ريتشاردر، الشركة المتحدة

ابف ماجة أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني  سنف ابف ماجو، .ِٓ
فيصؿ ، دار إحياء الكتب العربية، الباقيتح: محمد فؤاد عبد  ىػ(،ِّٕ)ت

 .عيسى البابي الحمبي
عبلـ النببلء، شمس الديف الذىبي، تح: مجمكعة مف المحققيف أسير  .ِٔ

-ىػَُْٓ، ّبإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط، مؤسسة الرسالة، ط
 .ـُٖٓٗ

شجرة النكر الزكية في طبقات المالكية، محمد بف محمد مخمكؼ، دار  .ِٕ
 .ىػُِْْ-ـََِّ، ُلبناف، ط ،بيركتالكتب العممية، 

خبار مف ذىب، ابف العماد، تح: محمكد االرناؤكط، أشذرات الذىب في  .ِٖ
 .ـُِٗٗ-ىػُُّْ، ُبيركت، ط ،دار ابف كثير، دمشؽ

البف بطاؿ، ابف بطاؿ أبك الحسف، تح: أبك تميـ  مشرح صحيح البخار  .ِٗ
-ىػُِّْ، ِالرياض، ط ،ياسر بف إبراىيـ، مكتبة الرشد، السعكدية

  .ـََِّ
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الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل »صحيح البخارم  .َّ
 تح:  محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي، ،«كسننو كأيامو

 .ىػُِِْ ،ُط ،محمد زىير بف ناصر الناصر، دار طكؽ النجاة
المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى »صحيح مسمـ  .ُّ

مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم ، «رسكؿ اهلل 
 ،دار إحياء التراث العربي، تح: محمد فؤاد عبد الباقي ىػ(،ُِٔ)ت

 .بيركت
-ىػُِْٓ، ُدمشؽ، ط ،بك الفرج ابف الجكزم، دار القمـأصيد الخاطر،  .ِّ

 .ـََِْ
سراج الديف بف الممقف، تح: نكر الديف شريبو، مكتبة  كلياء،طبقات األ .ّّ

 .ـُْٗٗ-ىػُُْٓ، ِالقاىرة، ط ،الخانجي
، ُالطبقات الكبرل، الشعراني، تح: احمد السايح، مكتبة الثقافة الدينية، ط .ّْ

 ـ.ََِٓ
 يعقد الجماف في تاريخ أىؿ الزماف، أبك محمد محمكد بف أحمد الحنف .ّٓ

 ي.بدر الديف العين
ح صحيح البخارم، ابف حجر العسقبلني، تح: محب الديف فتح البارم شر  .ّٔ

 ق.ُّٕٗبيركت،  ،الخطيب، دار المعرفة
، شياب الديف القرافي، عالـ «أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ»الفركؽ  .ّٕ

 .ت.الكتب، ب
لى اهلل، محمد التيجاني، تح: زكريا عميرات، دار إالفكز كالنجاة في اليجرة  .ّٖ

 .لبناف ،الكتب العممية، بيركت
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كتاب التعريفات، عمي بف محمد الجرجاني، تح: جماعة مف العمماء  .ّٗ
-ىػَُّْ، ُلبناف، ط ،بإشراؼ الناشر، دار الكتب العممية، بيركت

 .ـُّٖٗ
 ،سامي الكتب كالفنكف، حاجي خميفة، مكتبة المثنىأكشؼ الظنكف عف  .َْ

 .ـُُْٗبغداد، 
ا التنبكتي، تح: محمد كفاية المحتاج لمعرفة مف ليس في الديباج، احمد باب .ُْ

 .ـَََِ-ىػُُِْالمغرب،  ،سبلميةكقاؼ كالشؤكف اإلمطيع، كزارة األ
الككاكب السيارة في ترتيب الزيارة في القرافتيف الكبرل كالصغرل، ابف  .ِْ

 .ـَُٕٗ-ىػُِّٓمصر،  ،ميريةالزيات، المطبعة األ
كض البىيَّاج .ّْ في شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، محمد  الكككب الكىَّاج كالرَّ

األميف بف عبد اهلل، راجعو: لجنة مف العمماء برئاسة البرفسكر ىاشـ محمد 
 .ـََِٗ-ىػَُّْ، ُدار طكؽ النجاة، ط ،عمي ميدم، دار المنياج

مختصر صحيح البخارم، البف ابي جمرة مع فكائد الحافظ ابف حجر، دار  .ْْ
 .ـََُِ-ىػُِِْ، ُالمنياج، ط

 .اىرةالق ،، ابف الحاج، مكتبة دار التراثالمدخؿ .ْٓ
مراتب اإلجماع في العبادات كالمعامبلت كاالعتقادات، ابف حـز االندلسي،  .ْٔ

 .بيركت ،دار الكتب العممية
المصادر العامة لمتمقي عند الصكفية عرضا كنقدا، سميـ صادؽ، مكتبة  .ْٕ

ية شراؼ: سالـ بف عبد اهلل الدخيؿ، كمإـ، ُْٗٗ-ىػُُْٓ، ُالرشد، ط
سبلمية، ماـ محمد بف سعكد اإلصكؿ الديف بالرياض، الجامعة اإلأ

 .ـََُِ
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مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو ،أبك العباس شياب الديف أحمد بف  .ْٖ
تح: محمد المنتقى  ىػ(،َْٖأبي بكر بف البكصيرم الكناني الشافعي )ت

  .قَُّْ ،ِط، بيركت ،دار العربية الكشناكم،
المقنع، محمد شمس الديف، تح: محمكد األرناؤكط المطمع عمى ألفاظ  .ْٗ

-ىػُِّْ، ُكياسيف محمكد الخطيب، مكتبة السكادم لمتكزيع، ط
 .ـََِّ

 .ـُٓٗٗ، ِبيركت، ط ،معجـ البمداف، شياب الديف الحمكم، دار صادر .َٓ
سبلـ حتى العصر الحاضر، عادؿ نكييض، معجـ المفسريف مف صدر اإل .ُٓ

 .ّمؤسسة نكييض الثقافية، ط
 ،حياء التراث العربي، بيركتإمعجـ المؤلفيف، عمر رضا كحالة، دار  .ِٓ

 .لبناف
المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ، ابك العباس القرطبي، تح:  .ّٓ

بيركت، دار  ،خركف، دار ابف كثير، دمشؽآك  ،محيي الديف ديب ميستك
 .ـُٔٗٗ-ىػُُْٕبيركت،  ،الكمـ الطيب، دمشؽ

بف ابي جمرة، تح: عادؿ احمد ابراىيـ، مقدمة تحقيؽ بيجة النفكس، ا .ْٓ
  .ـَُِّ-ىػُّْْ، ُمكتبة فياض، ط

المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، أبك زكريا محيي الديف النككم،  .ٓٓ
 .ىػُِّٗ، ِبيركت، ط ،دار إحياء التراث العربي

المكاىب المدنية بالمنح المحمدية، شياب الديف القسطبلني، المكتبة  .ٔٓ
 .مصر ،التكفيقية، القاىرة
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مف القرف »المكسكعة الميسرة في تراجـ أئمة التفسير كاإلقراء كالنحك كالمغة  .ٕٓ
كليد بف «، األكؿ إلى المعاصريف مع دراسة لعقائدىـ كشيء مف طرائفيـ

أحمد الحسيف الزبيرم، إياد بف عبد المطيؼ القيسي، كآخراف، مجمة 
 .ـََِّ-ىػُِْْ، ُبريطانيا، ط ،الحكمة، مانشستر

النبكات، ابف تيمية، تح: عبد العزيز بف صالح الطكياف، أضكاء السمؼ،  .ٖٓ
 .ـَََِ-ىػَُِْ، ُالسعكدية، ط ،الرياض

سماعيؿ باشا الباباني، إىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف،  .ٗٓ
 .لبناف ،دار إحياء التراث العربي بيركت
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