
 مسائل متفرقة 
 �خبره �صح�ة رجل  -صلى هللا عل�ه وسلم -قسم أنه رأى النبي ن �ُ تصدیق مَ 

 
ق رجًال هل یجوز أن أُ  :السؤال   ، في المنام -صلى هللا عل�ه وسلم-قسم �اهلل أنه رأى النبي �ُ  صدِّ

وهو رجل   ،-صلى هللا عل�ه وسلم -وأنه أخبره أن فالًنا من الناس كان من أصحاب النبي 
 صحبته أم ال؟   مختَلف ف�ه بین المؤرخین هل ثبتْت 

ألن   ؛ئي حق�قةً ئي في المنام فقد رُ إذا رُ  -عل�ه الصالة والسالم-ال شك أن النبي  :الجواب
ب على هذه  رتَّ لكن ال یُ  ،]110[البخاري:  -سالمعل�ه الصالة وال-الش�طان ال یتمثل �ه كما قال 

ألنه في حال   ؛ولكن لضعف إدراك الرائي -عل�ه الصالة والسالم-ف�ه  الرؤى أحكام ال للشكِّ 
ح �ه أحادیث  صحَّ وال تُ  ،ولذا ال یثبت بذلك أحكام ،والنائم ال �كون إدراكه كإدراك ال�قظان ،نوم

  ، ألن الش�طان ال یتمثل �ه  ؛ ه حكم الحق�قةترؤ�  وحكمُ  ،-والسالمعل�ه الصالة -ولو رأى النبي 
بدلیل أنه وٕان كان من أض�ط الناس وأتقنهم أنه ال �مكن أن �سوق الرؤ�ا   ،لكن الخلل في الرائي

على كل حال الرؤ�ا ال یثبت بها  ف ،ما رآه وقد ینسى �عضها وال یجزم �أن هذا كلُّ  ،كما حصلْت 
هذا ما قرره  ،عتمد عل�ه في الرؤى هذا ال �ُ  ومثلُ  ،ف بها آخرضعَّ بر وال �ُ ح بها خ صحَّ حكم وال �ُ 
ألن النائم عرضة ألن   ؛ن أوثق الناسوٕان كان مِ  ،وذلكم لضعف الرائي في هذه الحال ،أهل العلم

الراوي �ما   وجزمُ  التثبتُ  :ومن شرط قبول الروا�ة ،ختلط عل�ه �عض األمورتعرضة ألن و ینسى 
ثبت ولذا قرر أهل العلم أنه ال یَ  ،والنائم قد �حصل له شيء من ذلك ،�سد ودون لَ روى دون تردُّ 
صلى هللا عل�ه  -ا كان من أصحا�ه أن فالنً (وكونه أخبره  ،ن الواقع شیًئار مِ غیِّ وال تُ  ،�الرؤى شيء

ثبت على كل حال ال تَ  )،صحبته أو ال ْت وهو رجل مختَلف ف�ه بین المؤرخین هل ثبت ،-وسلم
�عني ل�س  -سواء  وٕان كان في هذا الخالف على قولین على حدٍّ  ،الصح�ة �مثل هذه الرؤ�ا
تحفة  ( فالترج�ح �كون �الخبر الضعیف كما قرر ذلك ابن الق�م في  -أحدهما �أرجح من اآلخر

لى إلكن إن مالت النفس  ،ثبت بها شيءأن الرؤ�ا ال یَ  :عید ما قدمناهوعلى كل حال نُ  )،المودود
ن الترج�ح �كون �الخبر  إ  :رجى أن یدخل في قول ابن الق�مأحد القولین الذي دعمته هذه الرؤ�ا فیُ 

 الضعیف.
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