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 المقدمة 

ان الحمد هلل نحمده ونستعٌنه ونستؽفره ونتوب الٌه , ونعوذ به من شرور         

 انفسنا وسٌئات اعمالنا ومن نزعات الشٌطان وتضلٌله من تحزبته فً النوم وتهوٌله 

اما بعد ... اقتضت حكمة هللا تعالى ان ٌكون نبٌنا محمد خاتم االنبٌاء والمرسلٌن , 

للعالمٌن , فبلػ الرسالة وادى االمانة ونصح االمه ودلهم على كل  وارسله هللا رحمه

 خٌر وحذرهم من كل شر .

فقد جاء فً الرؤٌا احادٌث كثٌرة عن النبً صل هللا علٌه واله وسلم بعضها         

فً تعظٌم شأن الرؤٌا الصالحة وبعضها فً بٌان انواع الرؤٌا وما ٌنبؽً ان ٌفعله , 

كتابة فً هذا الموضوع وهو ما رأٌته من تهاون االكثرٌن بشأن والذي دعانً الى ال

الرؤٌا سواء كانت صالحة او ؼٌر صالحة , وقد رأٌت كثٌرا من الناس ٌسارعون 

الى السؤال عما ٌرونه فً المنام من الرؤٌا المكروهة وذلك لعدم علمهم بأنه ال 

نه وربما حملهم حب من تهوٌل الشٌطان وتحزٌ ألنهاٌجوز ذكرها وال السؤال عنها 

 .الرؤٌا  ادأباالطالع لبعض المشعوذٌن الذي ال علم لدٌهم فً 

قد قسمت بحثً الى المقدمة ومبحثٌن وخاتمه اما المقدمة فقد وضحت فٌها         

اهمٌة الموضوع وسبب اخٌار الموضوع المبحث االول تناولت فٌه الرؤٌا وقسمته 

ؾ لؽة واصطالحا , والمطلب الثانً الفرق الى ثالثة مطالٌب المطلب االول تعارٌ

بٌن الحلم والرؤٌا , والمطلب الثالث اراء العلماء فً الرؤٌا , اما المبحث الثانً 

تناولت فٌها انواع الرؤٌا فً القران الكرٌم وقسمته الى ثالثة مطالٌب , المطلب 

النبً االول روى النبً محمد )صل هللا علٌه واله وسلم( والمطلب الثانً رأى 

فقد اما الخاتمة ٌوسؾ )علٌه السالم( , والمطلب الثالث رؤٌا ابراهٌم )علٌه السالم( 

وضحت فٌها نتائج البحث واخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم 

على سٌدنا محمد خاتم االنبٌاء والمرسلٌن وعلى اله واصحابه اجمعٌن وعلى من 

 دٌن . تبعهم باإلحسان الى ٌوم ال

 المبحث االول                                       
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 تعريف الرؤيا واراء العلماء فيها 

 المطلب االول 

 تعريف الرؤيا لغة واصطالحا 

ان تنظر وال تتعجل , )روٌت( فً االمر وتقٌده وتنكره ) -الرؤٌا فً االمر :        

ؼٌر مهموزة , قال ابن االثٌر :  بهمزه و )الروٌة( الفكر فً االمر جرت فً كالمهم

هً جمع روٌة وهو ما ٌروى الهمزة , ٌقال )رأت( فً االمر , وقٌل هً جمع 

 ٌرونالذٌن هاء للمبالؽة وقٌل جمع رواٌة أي رواٌة للرجل الكثٌر الرواٌة , وال

 (. ( 1)الكذب او تكثر رواٌاتهم فٌه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
منظور االنصاري لدٌن ابن لسان العرب , عمر بن مكرم بن علً ابو الفضل جمال ا - 1

 4/313( 1414)هـ( دار صادر بٌروت ,ط الثالثة111ً )ت:الروبف
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 ألولما ٌرى فً النوم جمع رؤى )الرؤٌة( ابصار هالل روضات  -الرؤٌا :       

) الرئة( عضو التنفس وهما رئتان  ( 1) (منه وفً الحدٌث )صوموا لرؤٌتهلٌلة 

وجمع رئات ورئوت وذات الرئة )انظر ذات( )الرئً( الثوب الفاخر الذي ٌنشر 

الؽٌب وٌقال فالت لٌرى حسنه والذي ٌعرض لإلنسان وٌطلعه على ما ٌزعم من 

رئً قومه )بالفتح( اذا كان صاحب رأٌهم )الرواء( حسن النظر فً البهاء والجمال 

 . (  2)رواحه )رؤاء( وٌقال لها رواء: اذا كان حسنه المرأى

ومن العرب من ٌلٌن الهمزة فٌقول رؤٌا ,ومن حول الهمزة فانه  -الرؤٌا:      

 نه ., ثم ٌكسر فٌقول رأٌت رٌا حسٌجعلها ٌاء

  والرئً : ما رأت العٌن من حال حسنة من المتاع , اللباس , الرئً 

الرئً: حتى ٌتعرض )للرجل( ٌرٌه كهانه وطٌا, نقول: معه رئً وبعض        

 .(   3)العرب نقول رنٌت بمعنى رأٌت

ٌْتَ وعلى هذا ترى قول تعالى : ))  ْنَهى الَِّذي أََرأَ  (   4)((َصلَّى إَِذا َعْبًدا ٌَ

 

 

 

 

                                                             
الجامع المسند الصحٌح المختصر من امور رسول )صل هللا علٌه واله وسلم( وسنته واٌامه  - 1

صحٌح البخاري , محمد بن اسماعٌل ابو عبدهللا البخاري الجعفً , المحقق , محمد زهٌر بن 
  1011, رقم  3/25,  1421ناصر الناصر ,ط االولى , 

هرة )ابراهٌم مصطفى / احمد الزٌات / حامد المعجم الوسٌط , مجمع اللؽة العربٌة بالقا - 2

 321دار الدعوة , / –عبدالقادر / محمد البخار( , الناشر 
كتاب العٌن , ابو عبد الرحمن الخلٌل بن احمد بن عمرو بن تمٌم الفراهٌدي البصري )ت  - 3

 8:  هـ( , تحقٌق مهدي المخززمً , ابراهٌم السامرائً , دار النشر : دار مكتبة الهالل111
/311  
 (110سورة العلق اٌة ) - 4
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 تعريف الرؤية اصطالحا 

 الرؤيا اصطالحا 

فً النوم كما فً او ما ٌرى  لضم وسكون الهمزة الرؤٌا المنامٌةبا -الرؤيا:     

المنتخب واما فً مجمع السلوك فٌقول : ثمة فرق بٌن الرؤٌا وبٌن ما ٌرى من وقائع 

لموافقة من من وجهٌن االول : من طرٌق الصورة والثانً : من طرٌق المعنى : ما 

طرٌق الصورة تكون بٌن النوم والٌقظة واما تكون صرفا فً الٌقظة وماض طرٌق 

 .المعنى: فذلك بأن حجاب الخٌال فٌخرج وهو ؼٌبً صرؾ

اما المنام فهو زوال االحساس بالكلٌة وصار الشأن للخٌال وعندئذ تبدأ المخٌلة       

 -1ٌالت على قسمٌن احدهما : برؤٌة اشٌاء بعد ؼلبة الحواس وهذا النوع من التخ

اضعاؾ احالم وهً رؤى تدعها النفس بواسطة الخٌال , وهً وسادس شٌطانٌه 

 .وهواجس نفسانٌة 

والثانً : الرؤٌا الجٌدة وهً التً ٌقال لها )الرؤٌا الرجل الصالح( وهً الجزء       

 (   2)مكما اخبر بذلك علٌه الصالة والسال (  1)من ستة واربعٌن جزءا من النبوة

 

 

 

                                                             
المسند الصحٌح المختصر ٌنقل العدل عن العدل الى رسول هللا )صل هللا علٌه واله وسلم(  - 1

 –هـ( , دار احٌاء التراث العربً 261, )ت:الٌازوري:مسلم بن الحجاج ابو الحسن القشٌري 
, 8بٌروت , التحقً, محمد فؤاد عبد الباقً كتاب الرؤٌا , باب فً تأؤٌل الرؤٌا, رقم الحدٌث 

4/1111  
والعلوم, محمد بن علً ابن القاضً محمد بن  فنونٌنظر موسوعة كشاؾ اصطالحات ال - 2

هـ( تحقٌق: د. علً وصروح , الناشر 1158بعد  1محمد صابر الفاروقً الحنفً التهاندي , )ت
  1/886م ,1006 –بٌروت ط االولى  –مكتبة لبنان ناشرون , 
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الرؤٌا والحلم : عبارة عما ٌراه النائم فً نومه من االشٌاء , كلت ؼلبت         

الرؤٌا على ما ٌراه من الخٌر والشًء الحسن , وؼلبت الحلم على ما ٌراه من الشر 

 .(   1)والتبٌٌح , وٌقال حلم بالفتح اذا رأى وحكم اذا اوعى الرؤٌا كاذبا

واالحالم من القضاٌا التً شؽلت االنسان منذ القدٌم فلٌس ان قضٌة الرؤى        

 .(   2)بمستؽرب ان نتناولها

فالرؤٌا معروفة الؽٌب فً النوم من العجائب صنع هللا تعالى وٌدافع الفطرة        

دمً وهو من اوضح االدلة على عالم الملكوت والخلق ؼافلون عنه كؽفلتهم عن اال

  .(   3)ً حقٌقة الرؤٌاسائر عجائب العالم والقول ف

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ٌنظر : النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واالثر , عبد الدٌن ابو السعادات المبارك بن محمد ابن  - 1

هـ 1300بٌروت ,  –هـ( , المكتبة العلمٌة 616عبد الكرٌم الشٌبانً الجرزي ابن االثٌر , )ت:
  1/434احً , محمود محمد الطن –م , تحقٌق: طاهر احمد الزاوي 1010

الرؤى واالسالم فً النصوص الشرعٌة , اسامة عبد القادر الملقب بـ الرٌس , دار االندلس  - 2

  25م ( , ط االولى / 1003 -هـ 1414المملكة العربٌة السعودٌة )
روت هـ ( دار المعرفة ب515ٌٌنظر احٌاء علوم الدٌن للؽزالً ابو حامد محمد بن محمد )ت: - 3

المقدمات والممهدات السلفٌات فً التفسٌر الرؤى والمقامات دار االمام ملك , ابو  4/514ب/ت 
  10م , ط الثانٌة ,  2111-هـ 1428ظبً 
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 المطلب الثاني 

 الفرق بين الحلم والرؤيا 

ٌوجد عدة فروق بٌن الرؤٌا والحلم من ذلك ما روي عن ابً قتادة )رضً         

هللا عنه( قال سمعت رسول هللا )صل هللا علٌه واله وسلم( ٌقول: )الرؤٌا من هللا 

فلٌنفث عن ٌساره ثالث مرات اذا  ٌكرههوالحلم من الشٌطان فذا رأى احدكم شًء 

لن تضره ان شاء هللا ( قال: ابو سلمه : ان كنت  فأنهااستٌقظ ولٌتعوذ باهلل من شرها 

 . (   1)الرؤٌا هً اثقل علً من الجبل فلما سمعت هذا الحدٌث ما كنت ابالٌها ألرى

ا الصالحة الرؤٌا الصالحة من هللا والحلم من الشٌطان وحٌث تكون الرؤٌ       

جزاء من اجزاء النبوة لكونها من هللا تعالى بخالؾ التً من الشٌطان فاانها لٌست 

اجزاء من النبوة , عند ابً داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه واستثنى 

الداودي من عموم قوله اذا رأى ما ٌكره ما ٌكون فً الرؤٌا الصادقة لكونها قد تقع 

االنذار نوع ما ٌكرهه الرائً فال ٌشرع اذا عرؾ انها  انذارا كما تقع تبشٌرا وفً

صادقة وما ذكره من اال سعادة وٌقال ال ٌلزم من االستعاذة فً الرؤٌا الصادقة وال 

ٌتحول عن جنبه وال ٌتعوذ وال ٌصلً فقد تكون ذلك سببا لدفع مكروه واالنذار 

 . (   2)لإلنسان

 

 

 

 
                                                             

الجامع المسن الصحٌح من امور الرسول هللا )صل هللا علٌه واله وسلم( وسنه اٌامه صحٌح  - 1

البخاري: محمد بن اسماعٌل ابو عبدهللا البخاري الجعفً , )د.ت( دار طوق النجاة )مصوره 
ترقٌم محمد فؤاد عبد الباقً ( التحقٌق : محمد زهٌر بن ناصر الناصر, عن السلطانٌة باضافة 

   0/31,  6084هـ , باب الرؤٌا من هللا , رقم الحدٌث 1422لى : ط االو
فتح الباري شرح صحٌح البخاري , احمد بن علً بٌن حجر ابو الفضل العسقالنً  –ٌنظر  - 2

  4/33, رقم كتبه : محمد فؤاد عبد الباقً  1310بٌروت  –الشافعً , النشر دار المعرفة 
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لقسم االول رؤٌا حسنة صالحة فهذا من هللا عز )قد بٌن ان الرؤٌا ثالثة اقسام: ا     

وجل ذكرنا فٌها ٌسر وانها من عاجل بشري المؤمن , القسم الثانً الحلم وهذا من 

الشٌطان والؽالب انه ٌكون فٌها ٌكره االنسان أي ان الشٌطان ٌري االنسان حتى 

ٌحب ما ٌسوء  لإلنسانٌفزع وٌتكرر وٌحزن وربما ٌمرض الن الشٌطان عدو 

َطانِ  ِمنَ  النَّْجَوى   إِنََّمااالنسان وما ٌحزنه قال تعالى )) ٌْ ٌَْحُزنَ  الشَّ ٌْسَ  آَمُنوا الَِّذٌنَ  لِ  َولَ

ِهمْ  ًئا بَِضارِّ ٌْ ِ  بِإِْذنِ  إاِلَّ  َش ِ  َوَعلَىۚ   هللاَّ لِ  هللاَّ َتَوكَّ ٌَ  .(   1)((اْلُمْؤِمُنونَ  َفْل

 امه ٌكرهه وٌزعجه فالحلم هو الذي ٌراه االنسان فً من

القسم الثالث: فهو الحلم الذي ٌكون حدٌث النفس االنسان متعلقا بشًء من        

االشٌاء دائما فهذا وربما ٌراه فً المنام وهذا أٌضا حكم وال اثر له وٌنبؽً لإلنسان 

 . (  2)اذا رأى رؤٌا الصالحة ان ٌؤولها على خٌر ما ٌقع فً نفسه((

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 ( 11سورة المجادلة اٌة : ) - 1
هـ( , دار الوطن 1421شرح رٌاض الصالحٌن , محمد بن صالح بن محمد العٌثمٌن ,)ت: - 2

  36064هـ , باب الرؤٌا وما ٌتعلق بها ,1426للنشر , الرٌاض , طبع 
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تكون ابرز عالمات الرؤٌا الصادقة عن الرائً سرعة انتباهه عندما ما           

ٌراها , متى ٌشكل لدٌه ادراك بانها رؤٌا حتى ٌنتبه الٌها ٌرجح الى الحس من خالل 

الٌقظة , حتى وان كان نائم , وذلك بسبب ثقل ما القى علٌه من خالل الحلم والرؤٌا 

ٌحبه وتكون فً اصلها من هللا سبحانه حٌث تكون الرؤٌا عبر مشاهده النائم شًء 

وتعالى , قد تكون فٌه خٌر للرائً او من ٌحبه او احد من اهله , وقد تكون الرؤٌا 

ربما ٌأتً الٌه حتى ٌستطٌع صرفة عن نفسه او عن من ٌحب فٌها تحذٌر من شر 

وقد تكون الرؤٌا مساعدة او ارشاد الى طرٌق علٌه وٌخبر به من احب من الناس 

ٌكون فً الرؤٌا خٌر لإلنسان اما الحلم عبارة عن ما ٌراه أي منام من امور وحٌث 

مكروهة وقد تكون فً االصل من الشٌطان قد تسبب له القلق والتوتر وهً تكون 

احالم من الشٌطان حٌث جاء فً السنة من رأى شًء سبب له الفزع ٌجب ان 

 ٌخبر احد بها حٌث ال ٌبصق عن ٌساره ثالثة وٌستعذ باهلل من شرها وكذلك ان ال

تسبب له االنزعاج والقلق منها وٌحث ٌكون فٌها توتر فً حٌاة االنسان بسبب احالم 

  .من الشٌطان

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

0 
 

 المطلب الثالث 

  اقوال العلماء في الرؤيا

قال القرطبً : المسلم الصادق الصالح هو الذي ٌناسب حاله حال االنبٌاء        

االنبٌاء وهو االطالع على الؽٌب واما الكافر والفاسق  فاكرم بنوع مما اكرم به

والمخلط فال ولو صدقت رؤٌاهم احٌانا فذاك كما قد ٌصدق الكذوب ولٌس كل من 

 .(   1)حدث عن الؽٌب ٌكون جزء من النبوة كالكاهن والمنجم

اذا نام فان هللا تعالى  فاإلنسانقال النوري رحمه هللا : الرؤٌا ٌعنً رؤٌا المنام        

ُ ٌتوفى روحه لكنها وفاة صؽرى قال تعالى )) َتَوفَّى هللاَّ  لَمْ  َوالَّتًِ َمْوتَِها ِحٌنَ  اأْلَنفُسَ  ٌَ

 .(   2)((َمَناِمَها فًِ َتُمتْ 

وهذه الوفاة الصؽرى الذي تذهب الروح الى هللا ولهذا كان من اذكار المنام        

بة ورؤٌا مكروهة عبارة عن اشٌاء لٌس لها معنى وحٌث تكون هناك رؤٌا محبو

وهً من الشٌطان وقد تكون من حدٌث النفس اما الرؤٌا المحبوبة وهً اذا رأى 

 .(   3)االنسان ما ٌحب فهذه من هللا تعالى وهً نعمة هللا على االنسان

 

 

 

 

 

 

                                                             
  12/362ٌنظر فتح الباري شرح صحٌح البخاري ,  - 1
 (42سورة الزمر : من اٌة ) - 2
  4/311ٌنظر شرح رٌاض الصالحٌن ,  - 3
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ما خالؾ قال شٌخ االسالم ابن تٌمٌه رحمه هللا : وقد علم الصحابة ان           

الشرع والدٌن فانه ٌكون من النفس والشٌطان , وان كان بقضاء هللا وقدرة , وان 

 .(   1)كان ٌعفً عن صاحبه كما ٌعفً عن النسٌات والخطأ

  (  2)((ۚ   أَْخَطأَْنا أَوْ  نَِّسٌَنا إِن ُتَؤاِخْذَنا اَل  َربََّناقول تعالى ))

ناس فً حقٌقة الرؤٌا ذكر ان هناك من اضطراب ال قال ابن القٌم )رحمه هللا(        

ٌعرؾ الرؤى بانها : علوم علقها هللا فً نفس ابتداء بال سبب وهذا قول منكري 

 .(  3)االسباب والحكم القوى وهو قول )مخالؾ للشرع والعقل والفطرة(

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ٌنظر :منهاج السنة النبوٌة , تقً الدٌن ابو عباس احمد بن عبد الحلٌم بن عبدهللا بن ابً  - 1

هـ(, التحقٌق: محمد رشاد سالم 128القاسم بن محمد ابن تٌمٌه الحرانً الحنبلً الدمشقً , )ت:
  185-5/183م / 1086 -هـ 1416النشر, جامعة االمام محمد بن سعود االسالمٌة ,ط االولى 

 ( 286سورة البقرة : من اٌة ) - 2
الروح فً الكالم على ارواح االموات واالحٌاء بالدالئل من الكتب والسنة , محمد بن ابً  - 3

بٌروت ,  –( , النشر : دار الكتب العلمٌة 151بكر بن اٌوب سعد الدٌن ابن القٌم الجوزٌة )ت:
1/31  
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قال ابو زكرٌا النواوي : وكذا قال ؼٌره من اصحابنا وؼٌرهم فنقلوا االتفاق          

على انه ال ٌؽٌر بسبب ما ٌراه النائم ما تقرر فً الشرع وال ٌخلؾ هذا قوله ))من 

 .(   1)((رانًفً المنام فقد  رانً

فان معنى الحدٌث ان رؤٌته صحٌحة , لٌست من اضعاؾ االحالم وتلبس         

, ولكن ال ٌجوز اثبات حكم شرعً به الن حالة النوم لٌست حالة ضبط  الشٌطان

 .(   2)وتحقٌق لما ٌسمعه الرائً

قال القاضً واالستاذ ابو بكر : انها او هام وخواطر و اعتقادات وقال :         

االستاذ ابو اسحاق : هً ادراك حقٌقة حمل القاضً واالستاذ على رؤٌة االنسان 

 .(   3)ادراكا حقٌقةلنفسة ٌطٌر وهو 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
الجامع المسند الصحٌح المختصر من امور رسول هللا )صل هللا علٌه واله وسلم( وسننه  - 1

  6004, برقم  0/33واٌامه , كتاب التعبٌر , باب من رأى النبً فً المنام : 
ٌنظر االداب الشرعٌة والمنع المرعٌة , محمد بن مفلح بن مفرج ابو عبدهللا , شمس الدٌن  - 2

  3/441هـ( , النشر : عالم الكتب , 163الصالحً الحنبلً, )ت:المقدسً الرامٌن ثم 
احكام القران , القاضً محمد بن عبدهللا ابو بكر بن العربً المعافري االشبٌلً المالكً  - 3

لبنان  –هـ( راجع اصوله : محمد عبد القادر عطا , النشر : دار الكتب العلمٌة بٌروت 543)ت:
  3/36م ,  2113هـ ,  1424, ط الثالثة , 
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 المبحث الثاني 

 انواع الرؤيا في القران الكريم 

 المطلب االول: رأى النبي محمد )صل هللا عليه واله وسلم( 

 اوال: رؤيا دخول المسجد الحرام 

ُ  َصَدقَ  لََّقدْ قول تعالى ))         ا َرُسولَهُ  هللاَّ ٌَ ْؤ  إِن اْلَحَرامَ  اْلَمْسِجدَ  لََتْدُخلُنَّ ۚ   بِاْلَحقِّ  الرُّ

ُ  َشاءَ  ِرٌنَ  ُرُءوَسُكمْ  ُمَحلِّقٌِنَ  آِمنٌِنَ  هللاَّ  ِمن َفَجَعلَ  َتْعلَُموا لَمْ  َما َفَعلِمَ ۚ   َتَخافُونَ  اَل  َوُمَقصِّ

لِكَ  ُدونِ   .(   1)((َقِرًٌبا َفْتًحا َذ 

انه ٌدخل هو ٌقول تعالى ذكره : لقد صدق هللا رسوله محمد رؤٌاه التً اراها         

واصحابه بٌت الحرام امنٌن , ال ٌخافون اهل الشرك مقصرا بعضهم رأسه وملحقا 

بعضهم وبنو الذي قلنا فً اهل التأوٌل , قال ابن عباس : هو دخول محمد )صل هللا 

وسهم ومقصرٌن وعن قتادة قال : علٌه واله وسلم( البٌت والمؤمنٌن , محلقٌن رؤ

علٌه واله وسلم( انه ٌطوؾ بالبٌت واصحابه فصدق هللا رأى رسول هللا )صل هللا 

 رؤٌاه

قول بالحق متصل بـ)صدق( أي تحقٌقه ما راه كما اراه والؽرٌب تم الكالم على 

الرؤٌة , )وبالحق( قسم , )لتدخلن( جواب وقول )ان شاء هللا( بتحقٌق ال تعلٌق كما 

ستثناء وقول )محلقٌن جاء )ٌؽفر لمن ٌشاء( وقٌل هذا ٌجري مجرى تسبٌح ولٌس با

رؤوسهم ومقصرٌن( نصب على الحال أي بعض حلقٌن وبعض مقصرٌن قول )ال 

 . (   2)تخافون( جملة فً محل نصب على الحال اٌضا

                                                             
 (21سورة الفتح اٌه ) - 1
ٌنظر جامع البٌان فً تأوٌل القران , محمد بن جرٌر بن ٌزٌد عن ؼالب االعلى , ابو جعفر  - 2

 -هـ 1421( تحقٌق احمد محمد شاكر النشر مؤسسة الرسالة , ط االولى , 311الطبري )ت:
زه بن نصر , ابو القاسم ؼرٌب التفسٌر وعجائب التأوٌل , محمود بن حم 22/250م /  2111

جدة  –هـ( دار القبلة للثقافة االسالمٌة  515 -برهان الدٌن الكرمانً , وٌعرؾ بتاج الفراد )ت
 2/1116بٌروت  –مؤسسة علوم القران 
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 ثانيا: رؤيا الجيش المشركين 

ُ  ٌُِرٌَكُهمُ  إِذْ قول تعالى ))           لََّفِشْلُتمْ  َكثًٌِرا أََراَكُهمْ  َولَوْ ۚ   َقلٌِاًل  َمَناِمكَ  فًِ هللاَّ

ِكنَّ  اأْلَْمرِ  فًِ َولََتَناَزْعُتمْ  َ  َولَ  ُدورِ  بَِذاتِ  َعلٌِم   إِنَّهُ ۚ   َسلَّمَ  هللاَّ  .(   1)((الصُّ

عن الحسن : فً قول ) اذ ٌرٌكهم هللا فً منامك قلٌال( قال بعٌنك وهذا القول         

ال دلٌل علٌة وقول  ؼرٌب, وقد صرح بالمنام ها هنا , فال حاجه الى التأوٌل الذي

)ولو اراكهم كثٌرا لفشلتم( أي: لجنبتم عنهم واختلفتم فٌما بٌنكم , قول )ولكن هللا 

بما تجنه الضمائر وتنطوي علٌة االحشاء فٌعلم خائنة االعٌن وما تخفً   سلم( أي:

 .(   2)الصدور

م بدر ما روي عن ابن مسعود )رضً هللا عنه( قال: لقد تلوا فً اعٌننا ٌو        

حتى قلت لصاحب لً تراهم سبعٌن فقال: اراهم مائة حتى اخذنا رجال منهم فسألناه 

فقال الفا , فان كان التأوٌل هذا انه اراهم رسوله قلٌال فً الٌقظة بالذي ٌنام , فهو 

ظاهر وان كان اراه اٌاهم فً المنام الحقٌقً , فلقائل ان ٌقول: ان رؤٌا رسول وهً 

 .(   3)ٌال وهم كثٌر خالؾ ما هو فً الحقٌقةفكٌؾ اراه اٌاهم قل

 

 

 

 

 ثالثا: رؤيا الشجرة الملعونة 

                                                             
 ( 43سورة االنفال : اٌة ) - 1
ٌنظر تفسٌر القران العظٌم , ابو الفداء اسماعٌل بن عمر بن كثٌر القرشً ثم الدمشقً ,  - 2

هـ( تحقٌق: سامً بن محمد سالمة النشر : دار طٌبة للنشر , التوزٌع , ط الثانً 114)ت:
  4/60م , 1000 -هـ 1421

ور الماترٌدي , )تاوٌالت اهل السنة( , محمد بن محمود , ابو منظ الماترٌدي ٌنظر تفسٌر - 3

بٌروت , لبنان , ط االولى  –هـ( تحقٌق: د. مجدي باسلوم النشر : دار الكتب العلمٌة 333)ت:
   5/221م ,  2115 -هـ  1426, 
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ا َجَعْلَنا َوَماۚ   بِالنَّاسِ  أََحاطَ  َربَّكَ  إِنَّ  لَكَ  قُْلَنا َوإِذْ قول تعالى ))         ٌَ ْؤ  الَّتًِ الرُّ

َناكَ  ٌْ فُُهمْ ۚ   اْلقُْرآنِ   فًِ  اْلَمْلُعوَنةَ  َوالشََّجَرةَ   لِّلنَّاسِ  فِْتَنةً  إاِلَّ  أََر ِزٌُدُهمْ  َفَما َونَُخوِّ  إاِلَّ  ٌَ

اًنا ٌَ  .(   1)((َكِبًٌرا ُطْؽ

واذا قلنا لك ان ربك احاط بالناس واذكر اذ اوحٌنا الٌك ان ربك احاط بقرٌش        

, ٌعنً : بشرناك بدر وبالنصرة علٌهم وذلك قوله سٌهزم الجمع وٌولون الدبر, قل 

ستؽلبون وتحشرون وؼٌر ذلك نجعله كان قد كان ووجد فقال : احاط للذٌن كفروا 

بالناس على عادته فً اخباره , ولعل هللا تعالى اراه مصارئهم فً منامه , فقد كان 

ٌقول حٌن ورد ماء بدر )وهللا لكافً انظر الى مصارع القوم( فكانوا ٌضحكون 

رة الزقوم طعام جلون به استهزاء وحٌن سمعوا بقول ) ان شجوٌسخرون وٌس

 .(   2)االثٌم(

جعلوهم سخرٌة و قالوا: ان محمد ٌزكم ان الجحٌم تحرق الحجارة, ثم ٌقول         

ٌنبت فٌها الشجر وما قدر هللا حق قدره من قال ذلك, وما انكروا ان ٌجعل هللا 

الشجرة من جنس ال تأكله النار! المعنى: ان اآلٌات انما ٌرسل بها تخوٌفا للعباد 

 .(   3)ؤالء قد خوفوا بعذاب الدنٌا وهو القتل ٌوم بدروه

 

 

 

 

 

                                                             
 ( 61سورة االسراء : اٌة ) - 1
 ( 44 – 43سورة الدخان : اٌة ) - 2
ٌنظر : الكشاؾ عن حقائق ؼوامض التنزٌل , ابو قاسم محمود بن عمرو احمد , الزمخشري  3

  2/615هـ ,  1411بٌروت , ط الثالثة  –هـ( , النشر دار الكتاب العربً 538جار هللا ,)ت:
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قال الجمهور هً رؤٌا عٌن وٌقضه وهً ما رأى فً لٌلة االسراء من          

نخب الى بٌت المقدس اقباال وادبارا وٌقول العجائب قال الكفار: ان هذا العجب 

ن ضعفاء المسلمٌن محمد جاءه من لٌلته وانصرؾ منه , فافتتن بهذا التلبٌس قوم م

 فارتدوا وشق ذلك على رسول هللا صل هللا علٌه واله وسلم فنزلت هذه اآلٌة .......

قال النقاش جاء ذلك من اعتقاد من اعتقاداتها منامٌه وان كانت الحقٌقة ؼٌر         

ذلك انتهى وعن ابن عباس والحسن ومجاهد وؼٌرهم هو قصة االسراء والمعراج 

منافقون وكفر به المخذولون وسماه رؤٌا لوقوعه فً اللٌل وسرعة عٌانا أمن به ال

 . (  1)منام  تقضٌه كأنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني 

                                                             
ٌنظر البحر المحٌط فً التفسٌر ابو حٌان محمد بن ٌوسؾ بن علً بن حٌان اثٌر الدٌن  - 1

بٌروت الطبعة  –هـ( تحقٌق صدقً محمد جمٌل , النشر : دار الفكر 145االندلسً :) ت:
  1/64هـ ,  1421
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 (رؤى النبي يوسف )عليه السالم

ا أِلَبٌِهِ  ٌُوُسؾُ  َقالَ  إِذْ قول تعالى )        تُ  إِنًِّ أََبتِ  ٌَ ٌْ  َوالشَّْمسَ  َكْوَكًبا َعَشرَ  أََحدَ  َرأَ

ُتُهمْ  َواْلَقَمرَ  ٌْ  .(   1)(َساِجِدٌنَ  لًِ َرأَ

قول تعالى ) اذ قال ٌوسؾ( "اذ" فً موضع نصب على الظرؾ , أي اذكر         

لهم حٌن قال ٌوسؾ , وقراءة العامة بضم السٌن , وقرأ صلة بن مصرؾ )ٌوسؾ( 

نه بالهمزة وكسر السٌن وحكً ابو زٌد )ٌوسؾ( بالهمزة وفتح السٌن ولم ٌنصرؾ أل

اعجمً وقٌل هو عربً وعن )ٌوسؾ( فقال هو االسؾ فً اللؽة الحزن واالسٌؾ 

العبد وقد اجتمعا فً ٌوسؾ قول ) ٌا ابت ( اصله )ٌا ابً( فعوض عن الٌاء تاء 

التأنٌث لتناسبهما فً الزٌادة ولذلك قلبها هاء فً الوقؾ ابن كثٌر وابو عمرو 

تحها ابن عامر فً كل القران وٌعقوب وكسرها ألنها عوض حرؾ ٌناسبها , وف

ألنها حركة اصلها او ألنه كان )ٌا ابتا( فحذؾ وبقى الفتحة وانما جاز ) ٌا ابتا( ولم 

جمع بٌن العوض والمعوض روي عن جابر )رضً هللا عنه( )  ألنهٌجز ) ٌا ابتً( 

ان ٌهودٌا جاء الى رسول هللا صل هللا علٌه واله وسلم( وقال اخبرنً ٌا محمد عن 

جبرٌل )علٌه السالم( فاخبره بذلك  كت فنزل الوحًالتً راهن ٌوسؾ , فب نجومال

فقال اذا اخبرتك هل تسلم قال نعم , قال جرٌان والفارق والذٌال وقابس وعمودان 

والفلٌق والمصبح والقروح والفرغ ووثاب وذو الكتفٌن راها والشمس والقمر نزلت 

 .(   2)انها ال سماؤها من السماء وسجدن له فقال الٌهود أي وهللا

 

 

                                                             
  4سورة ٌوسؾ : اٌه  - 1
( النشر: دار الشروق 1385ٌنظر فً ظالل القران , سٌد قطب ابراهٌم حسٌن الشاربً )ت: - 2

, انوار التنزٌل واسرار التأوٌل ,  4/1011هـ , 1412بٌروت القاهرة , د السابعة عشر ,  –
هـ( , التحقٌق : 685ناصر الدٌن ابو سعٌد عبدهللا بن عمر بن محمد الشٌرازي البٌضاوي )ت:

االولى ,  بٌروت , ط –محمد عبدالرحمن المرعشلً , النشر : دار احٌاء التراث العربً 
  155-4/154هـ , 1418
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أُْكلُُهنَّ  ِسَمان   َبَقَرات   َسْبعَ  أََرى   إِنًِّ اْلَملِكُ  َوَقالَ قال تعالى )        َوَسْبعَ  ِعَجاؾ   َسْبع   ٌَ

ابَِسات   َوأَُخرَ  ُخْضر   ُسنُباَلت   اۚ   ٌَ ٌَُّها ٌَ ٌَايَ  فًِ أَْفُتونًِ اْلَمَلُ   أَ ا ُكنُتمْ  إِن ُرْؤ ٌَ ْؤ  لِلرُّ

 .(  1)(َتْعُبُرونَ 

كان ابتد بالء ٌوسؾ )علٌه السالم( بسبب رؤٌا راها ففسرها واظهرها ,وكان       

سبب نجاته اٌضا رؤٌا راها الملك فأظهرها لٌعلم ان هللا ٌفعل ما ٌرٌد فكما جعل 

بالءه فً اظهار رؤٌا جعل نجاته فً اظهار رؤٌا , لٌعلم الكاؾ ان االمر بٌد هللا 

وقال ملك مصر: انً ارى فً المنام سبع بقرات سمان ٌأكلن  (  2)ٌشاء   ٌفعل ما 

سبع من البقر عجاؾ وقال: )انً ارى( ولم ٌذكر انه راى فً منامه وال فً ؼٌره 

وقول )سبع سنبالت خضر( ٌقول: وارى سبع سنبالت خضر فً منامً و سبع 

االشراؾ من رجالً  ٌا اٌها الملاخرى من السنبل وقوله )ٌا برات ٌا اٌها المال( 

 .(   3)واصحابً قوله )افتونً فً رؤٌاي( فاعبروها , )ان كنتم للرؤٌا(

 

 

 

 

 

 

                                                             
 43سورة ٌوسؾ : اٌة  - 1
لطائؾ االستشارات , تفسٌر القشٌري , عبدالكرٌم هوزان بن عبدالملك  - 2

 –هـ( , التحقٌق :ابراهٌم البسٌونً , النشر: الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب 465القشٌري)ت:
 2/188مصر ط الثالثة , 

  115-16/116جامع البٌان فً تأوٌل القران ,  - 3
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ْجنَ  َمَعهُ  َوَدَخلَ قال تعالى )        ٌَانِ  السِّ ۚ   َخْمًرا أَْعِصرُ  أََرانًِ إِنًِّ أََحُدُهَما َقالَ ۚ   َفَت

رُ  َتأُْكلُ  ُخْبًزا َرْأِسً َفْوقَ  أَْحِملُ أََرانًِ إِنًِّ اآْلَخرُ  َوَقالَ  ٌْ ْئَناۚ   ِمْنهُ  الطَّ  إِنَّاۚ   بَِتأِْوٌلِهِ  َنبِّ

 . (  1)(اْلُمْحِسنٌِنَ  ِمنَ  َنَراكَ 

فذلك قوله )ودخل معه السجن فتٌان( وقد قٌل : ان الخباز وضع السم فً         

ل الطعام , فلما حضر الطعام قال الساقً : اٌها الملك ال تأكل فأن الطعام مسموم وقا

الخباز : اٌها الملك ال تشرب فأن الشراب مسموم , فقال الملك للساقً اشرب فشرب 

فلم ٌضره , وقال للخباز : كل فأبى فجرب الطعام على حٌوان فنفث مكانه فحبسهما 

سنة وبقٌا فً السجن تلك المدة مع ٌوسؾ, واسم الساقً منجمً و االخر مجلث 

سم احدهما شرهم واالخر سرهم واالول ,ذكره الثعلبً عن كعب وقال النقاش : ا

بالشٌن المعجمة واالخر بالسٌن المهملة , وقال الطبري الذي راى انع ٌعصر خمرا 

بٌدٌن هو بنو : قال السهٌلً : وذكر اسم االخر ولم اقٌده وقال )فتٌان( النهما كانا ع

عل والعبد ٌسمى فتى , صؽٌرا كان او كبٌرا ذكره الماوردي وقال القشٌري , ول

وٌحتمل ان  (  2)فتاها عن نفسه( هذا قال: )تراودالفتى كان اسما للعبد فً كونهم ول

ٌكون الفتى اسما للخادم وان لم ٌكن مملوكا وٌمكن ان ٌكون حبسهما مع حبس 

ٌوسؾ او بعده او قبله , ؼٌر انهما دخال فً البٌتٌن الذي كان فٌه )قال احدهما انً 

ارانً اعصر خمرا( أي عنبا , كان لٌوسؾ قال ألهل السجن : انً اعبر االحالم , 

فقال حتى تجرب هذا العبد الحٌرانً , فنساه من ؼٌر ان  فقال احد الفتٌٌن لصاحبه ,

ٌكون رأى شٌئا قال اٌن مسعود وحكى الطبري انهما سأاله عن علٌه فقال : انً 

اعبر الرؤٌا , فسأاله عن رؤٌاهما قال ابن عباس ومجاهد كانت رؤٌا صدق رأٌاها 

بً )صل هللا وسأاله عنها ولذلك صدق تأوٌلها وفً الصحٌح عن ابً هرٌره عن الن

 .(  3)علٌه واله وسلم( اصدقكم رؤٌا احدكم

                                                             
  36سورة ٌوسؾ : اٌه  - 1

 (31سورة ٌوسؾ آٌة رقم ) -2
ٌنظر: الجامع االحكام القرآن ابو عبدهللا محمد بن احمد ابً بكر بن فرح االنصاري  -3

هـ( تحقٌق: احمد البردوفً وابراهٌم الحنٌؾ النشر:دار 611الخزرجً شمس الدٌن القرطبً)ت:
 م1064 -هـ 1384القاهرة ط الثانٌة  –الكتب المصري 
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 المطلب الثالث 

 رؤيا النبي ابراهيم )عليه السالم( وهي ذبح ابنه 

اقال تعالى )        ًَ  َمَعهُ  َبلَػَ  َفلَمَّ ْع ا َقالَ  السَّ ٌَ  ًَّ  أَْذَبُحكَ  أَنًِّ اْلَمَنامِ  فًِ أََرى   إِنًِّ ُبَن

ا الَ قَ ۚ   َتَرى   َماَذا َفانُظرْ  ُ  َشاءَ  إِن َسَتِجُدنًِۚ   ُتْؤَمرُ  َما اْفَعلْ  أََبتِ  ٌَ  ِمنَ  هللاَّ

ابِِرٌنَ   .(   1)(الصَّ

 م )قال ٌا بنً انً ارى فً المنامفبشرناه بؽالم حلٌم فلما بلػ السعً ذلك الؽال      

انً اذبحك( حٌث اختلؾ علماء السلؾ والمسلمٌن فً الذي امر ابراهٌم بذبحه من 

ابنٌه بعد اجماع )اهل الخاص( على انه كان اسحاق , فقال قوم: الذبٌح اسحاق والٌه 

ذهب الصحابة عمر بن الخطاب وعلً بن ابً طالب وعبدهللا بن مسعود والعباس 

 بن عبد المطلب , ومن الباقٌن واتباعهم 

وعن ابن عباس قال: الذي اراد ابراهٌم ذبحه هو اسحاق وعن سعٌد بن جبٌر       

قال: لما اري ابراهٌم ذبح اسحاق فً المنام سار به مٌسره شهر فً روحه واحده 

  (  2)طوٌت له االودٌة والجبال

 

 

 

 

 

                                                             
  12سورة الصافات : اٌه  - 1
ٌنظر: الكشؾ والبٌان عن تفسٌر القران , احمد بن ابراهٌم الثعلبً , ابو اسحاق ,  - 2

 –هـ( , التحقٌق , االمام ابً محمد بن عاشور , النشر : دار احٌاء التراث العربً 421)ت:
  151-8/140م ,  2112 -هـ 1422االولى , بٌروت , لبنان , ط 
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ان كالم هللا تعالى لما وعده فً اآلٌة االولى ٌكون ذلك الؽالم حلٌما , بٌن فً        

هذه اآلٌة ما ٌدل على كمال حلمه وذلك ألنه كان به من كمال الحلم وفسحه الصدر 

 .ما قواه على احتمال تلك البلٌة العظٌمة واالتٌان بذلك الجواب الحسن 

 مسائل : قول ) انً ارى فً المنام انً اذبحك( ففٌه 

قبل ان ٌولد  بإسحاقكان ابراهٌم حٌن بشر  اللفظة:المسالة االولى: تفسٌر هذه        

له قال: هو اذن هللا ذبٌح فقٌل إلبراهٌم فقد نذرت نذر قؾ بنذرك فلما اصبح )قال ٌا 

بذبح ابنك هذا , فلما  ٌأمركبنً انً ارى فً المنام انً اذبحك( وٌقول له ان هللا 

اصبح تروى فً ذلك من الصٌح الى الروح امن هللا هذا الحلم ام من الشٌطان؟ فمن 

فلما امس ارى مثل ذلك فعرؾ انه من هللا وٌسمى ٌوم عرفة ,  التروٌة,لم سمً ٌوم 

 .فً اللٌة الثالثة فهم النحر وسمٌه ٌوم النحر  رأىثم 

ان هذا الذبٌح من هو ؟ فقٌل انه اسحاق وهذا قول  فوا فًاختل الثانٌة:المسالة       

عمرو علً والعباس بن عبد المطلب وابن مسعود وؼٌرهم من العلماء )رضً هللا 

عنهم( وقٌل اسماعٌل وهو قول ابن عباس وابن عمر وسعٌد بن المسٌب والحسن 

 .والشعبً ومجاهد 

ه السالم( كان مأمورا بهذا المسالة الثالثة: اختلؾ الناس فً ان ابراهٌم )علٌ       

وهً انه هل  الفقهوهذا االختالؾ مفرع على مسالة من مسائل اصول  رأىبما 

الحضور و اختالؾ و اختالؾ المعتزلة وكثٌرا من الشافعٌة ٌجوز نسخ الحكم قبل 

 .(   1)والحنفٌة انه ال ٌجوز

 

 

 
                                                             

ٌنظر: مفاتٌح الؽٌب + تفسٌر الكبٌر , ابو عبدهللا محمد بن عمر بن الحسٌن التمٌمً الرازي  - 1

هـ( , النشر : دار احٌاء التراث العربً 616, الملقب : بفخر الدٌن الرازي خطٌب الري ,)ت:
  341-26/348هـ , 1421 –بٌروت , ط الثالثة  –
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 الخاتمة 

 النتائج التً توصلت الٌها من خالل بحثً 

بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا وعلى اله وصحبه ومن واله             

وبعد: احمده تعالى الذي ٌستحق الحمد والعبادة وحده ربً هللا الذي اعاننً وبفضله 

الرؤٌا فً القران الكرٌم دراسة موضوعٌة(  آٌاتاتممت كتابه بحثً والذي عنوانه )

التعارٌؾ و ن المصادر من كتب ومن خالل كتابتً للبحث واطالعً على كثٌر م

كتب الحدٌث وكذلك كتب التفسٌر وؼٌرها من الكتب االخرى توصلت الى نتائج 

 ومن اهمها :

 ان الرؤٌا والحلم من االلفاظ المترادفة فكانت الرؤٌا للخٌر والحلم لضده  -1

وجدت الرؤى واالحالم مع االنسان انها مرتبطة بالنوم هو جزء من حٌاة  -2

 االنسان 

تعد الرؤٌا الصالحة فً الشرٌعة االسالمٌة جزاء من اجزاء النبوة فٌجب التعامل  -3

احالم من الشٌطان اما ذا  ت حكم شرعٌا اذا انها تعتبر اضفاثمعها بكل جدٌة اذ قال

 فهً بشارة خٌر  وافق القران الكرٌم والسنة

حٌث ٌكون الحلم عبارة عن امور مكروهة وتكون وسواس من الشٌطان وٌجب  -4

 على الناس عدم حكً الحلم للناس

وبعد التوفٌق من هللا تعالى اصبحت لدي معلومات استطٌع ان افرق بٌن الحلم  -5

 والرؤٌا حٌث ٌكون الرؤٌا من هللا والحلم من الشٌطان 
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تكون الرؤٌا فٌها تحذٌر من شهر وبما ٌأتً الٌه حتى ٌستطٌع صرفة عنه عن  -6

 اهلها وان تكون الرؤٌا مساعدة او ارشاد الى طرٌقة الخٌر 

تعتبر رؤٌة الباري عز وجل ورؤٌة النبً )صل هللا علٌه واله وسلم( من الرؤى  -1

 النبوٌةالمباركة والعظٌمة اذا كانت وفق القواعد الشرعٌة والضوابط 

وفً ختام هذا البحث فانا بتوفٌق هللا عز وجل ذكرنا ما تٌسر لنا من المعلومات الذي 

كتبناها فً هذا البحث وما دون فً هذه االوراق ما هو اال الشًء الٌسٌر من هذا 

العلم العزٌز راجٌن هللا عز وجل ان ٌؤخذ بأٌدٌنا الى الصواب وان ال ٌؤخذنا ان 

 نسٌنا او اخطانا 
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 المصادر

 القرآن الكريم      

 المعافري العربً بن بكر ابو عبدهللا بن محمد القاضً,  القران احكام .1

 النشر,  عطا القادر عبد محمد:  اصوله راجع( هـ543:ت) المالكً االشبٌلً

 م 2113,  هـ 1424,  الثالثة ط,  لبنان – بٌروت العلمٌة الكتب دار: 

 دار(  هـ515:ت) محمد بن محمد حامد ابو للؽزالً الدٌن علوم احٌاء .2

 التفسٌر فً السلفٌات والممهدات المقدمات 4/514 ت/ب بٌروت المعرفة

 الثانٌة ط,  م 2111- هـ1428 ظبً ابو,  ملك االمام دار والمقامات الرؤى

,  عبدهللا ابو مفرج بن مفلح بن محمد,  المرعٌة والمنع الشرعٌة االداب .3

:  النشر( , هـ163:ت, )الحنبلً الصالحً ثم الرامٌن المقدسً الدٌن شمس

 الكتب عالم

 بن عمر بن عبدهللا سعٌد ابو الدٌن ناصر,  التأوٌل واسرار التنزٌل انوار .4

 عبدالرحمن محمد:  التحقٌق( , هـ685:ت) البٌضاوي الشٌرازي محمد

,  االولى ط,  بٌروت – العربً التراث احٌاء دار:  النشر,  المرعشلً

 هـ1418

 اثٌر حٌان بن علً بن ٌوسؾ بن محمد حٌان ابو التفسٌر فً المحٌط البحر .5

 دار:  النشر,  جمٌل محمد صدقً تحقٌق( هـ145:ت:)  االندلسً الدٌن

 هـ 1421 الطبعة بٌروت – الفكر

 ثم القرشً كثٌر بن عمر بن اسماعٌل الفداء ابو العظٌم, القران تفسٌر .6

 طٌبة دار:  النشر سالمة محمد بن سامً: تحقٌق( هـ114:ت, ) الدمشقً

 م1000 - هـ1421 الثانً ط,  التوزٌع,  للنشر
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 منظور ابو,  محمود بن محمد( , السنة اهل تاوٌالت) الماترٌدي تفسٌر .1

 العلمٌة الكتب دار:  النشر باسلوم مجدي. د: تحقٌق( هـ333:ت, ) الماترٌدي

 م 2115 - هـ 1426,  االولى ط,  لبنان,  بٌروت –

 برهان القاسم ابو,  نصر بن حمزه بن محمود,  التأوٌل وعجائب التفسٌر .8

 للثقافة القبلة دار( هـ 515 -ت) الفراد بتاج وٌعرؾ,  الكرمانً الدٌن

 بٌروت – القران علوم مؤسسة جدة – االسالمٌة

 االنصاري فرح بن بكر ابً احمد بن محمد عبدهللا ابو القران االحكام الجامع .0

 البردوفً احمد: تحقٌق( هـ611:ت) القرطبً الدٌن شمس الخزرجً

 هـ1384 الثانٌة ط القاهرة – المصري الكتب دار:  النشر الحنٌؾ وابراهٌم

 م 1064 -

 ؼالب عن ٌزٌد بن جرٌر بن محمد,  القران تأوٌل فً البٌان جامع .11

 النشر شاكر محمد احمد تحقٌق( 311:ت) الطبري جعفر ابو,  االعلى

 م 2111 - هـ1421,  االولى ط,  الرسالة مؤسسة

 علٌه هللا صل) رسول امور من المختصر الصحٌح المسند الجامع .11

 عبدهللا ابو اسماعٌل بن محمد,  البخاري صحٌح واٌامه وسنته( وسلم واله

,  االولى ط, الناصر ناصر بن زهٌر محمد,  المحقق,  الجعفً البخاري

1421 

 الكتب من بالدالئل واالحٌاء االموات ارواح على الكالم فً الروح .12

( 151:ت) الجوزٌة القٌم ابن الدٌن سعد اٌوب بن بكر ابً بن محمد,  والسنة

 بٌروت – العلمٌة الكتب دار:  النشر, 

 العٌثمٌن محمد بن صالح بن محمد,  الصالحٌن رٌاض شرح .13

 الرؤٌا باب,  هـ1426 طبع,  الرٌاض,  للنشر الوطن دار( , هـ1421:ت,)

 بها ٌتعلق وما

( 1385:ت) الشاربً حسٌن ابراهٌم قطب سٌد,  القران ظالل فً .14

 هـ1412,  عشر السابعة د,  القاهرة بٌروت – الشروق دار: النشر
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 تمٌم بن عمرو بن احمد بن الخلٌل الرحمن عبد ابو,  العٌن كتاب .15

  الهالل مكتبة النشر دار,  السامرائً

 عمرو بن محمود قاسم ابو,  التنزٌل ؼوامض حقائق عن الكشاؾ .16

 – العربً الكتاب دار النشر( , هـ538:ت,) هللا جار الزمخشري,  احمد

 هـ 1411 الثالثة ط,  بٌروت

 ابو,  الثعلبً ابراهٌم بن احمد,  القران تفسٌر عن والبٌان الكشؾ .11

:  النشر,  عاشور بن محمد ابً االمام,  التحقٌق( , هـ421:ت, ) اسحاق

 2112 - هـ1422,  االولى ط,  لبنان,  بٌروت – العربً التراث احٌاء دار

 م

 ابن الدٌن جمال الفضل ابو علً بن مكرم بن عمر,  العرب لسان .18

 (1414) 3ط, بٌروت صادر دار( هـ111:ت) الروبفً االنصاري منظور

 صل) هللا رسول الى العدل عن العدل ٌنقل المختصر الصحٌح المسند .10

, الٌازوري القشٌري الحسن ابو الحجاج بن مسلم( :وسلم واله علٌه هللا

 فؤاد محمد, التحقً,  بٌروت – العربً التراث احٌاء دار( , هـ261:ت)

 ,الرؤٌا تأؤٌل فً باب,  الرؤٌا كتاب الباقً عبد

/  مصطفى ابراهٌم) بالقاهرة العربٌة اللؽة مجمع,  الوسٌط المعجم .21

 الدعوة دار – الناشر( , البخار محمد/  عبدالقادر حامد/  الزٌات احمد

 الحسٌن بن عمر بن محمد عبدهللا ابو,  الكبٌر تفسٌر+  الؽٌب مفاتٌح .21

( , هـ616:ت,) الري خطٌب الرازي الدٌن بفخر:  الملقب,  الرازي التمٌمً

 هـ1421 – الثالثة ط,  بٌروت – العربً التراث احٌاء دار:  النشر

 بن الحلٌم عبد بن احمد عباس ابو الدٌن تقً,  النبوٌة السنة منهاج .22

,  الدمشقً الحنبلً الحرانً تٌمٌه ابن محمد بن القاسم ابً بن عبدهللا

 بن محمد االمام جامعة, النشر سالم رشاد محمد: التحقٌق(, هـ128:ت)

 االولى ط, االسالمٌة سعود
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 المبارك السعادات ابو الدٌن عبد,  واالثر الحدٌث ؼرٌب فً النهاٌة .23

( , هـ616:ت, ) االثٌر ابن الجرزي الشٌبانً الكرٌم عبد ابن محمد بن

 الزاوي احمد طاهر: تحقٌق,  م1010 هـ1300,  بٌروت – العلمٌة المكتبة

 الطناحً محمد محمود –

 علً بن محمد, والعلوم الفنون اصطالحات كشاؾ موسوعة ٌنظر .24

 بعد 1ت, ) التهاندي الحنفً الفاروقً صابر محمد بن محمد القاضً ابن

 – ناشرون لبنان مكتبة,  الناشر,  وصروح علً. د: تحقٌق( هـ1158
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