بسم اهلل الرحمن الرحيم

شرح رياض الصالحين

( )1شرح حديثي أبي هريرة" :لم يبق من النبوة "..وحديث" :إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب"
الشيخ /خالد بن عثمان السبت
الحمد هلل ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،أما بعد:
فيذا باب الرؤيا وما يتعمق بيا.

والرؤيا ىي :ما يراه اإلنسان حال نومو ،وىذه الرؤيا ليا أحكام ،وىي أنواع ،وسيأتي شيء من ذلك في ثنايا

الكالم عمى األحاديث التي أوردىا المصنف -رحمو اهلل.

وأما اآلية التي أوردىا فيي قولو -تبارك وتعالى{ :-و ِمن آي ِات ِه منام ُكم ِبالمَّي ِل و َّ
النه ِ
ار} [الروم ،]34 :ووجو تعمق
ُ
ىذه اآلية بموضوع الرؤيا ىو :أن النوم آية من آيات اهلل -تبارك وتعالى ،-وذلك أن اإلدراك والشعور يرتفع فيو،

مع أن الروح ال تفارق البدن مفارقة تامة ،كما ىو في الموت ،وانما يبقى ليا تعمق بالجسد ،لكنو يرتفع معو

أمور
اإلدراك ،فيذه الروح ليا أحوال ،وتنقالت ،وتحوالت ،وأمور غيبية ال ندركيا ،فتنتقل في المأل األعمى ،وترى ًا
في نوميا ،قد تكون من اهلل -جل جاللو ،-وقد يكون ذلك من تالعب الشيطان ،وقد يحصل لإلنسان شيء في
منامو يراه مما كان يحدث بو نفسو ،ويشتغل بو قمبو ،فمن ىذه اآليات المتصمة بالنوم في ىذه الحال العجيبة:
أمور يطمعو اهلل -عز وجل -عمييا ،ويكشف لو عن أشياء قد تكون في المستقبل مما يقع لو،
أن اإلنسان يرى ًا
أو يقع لغيره من الناس.
{و ِمن آي ِات ِه منام ُكم ِبالمَّي ِل و َّ
النه ِ
اؤ ُكم ِمن فضِم ِه} [الروم ،]34 :من أىل العمم من يقول :إن قولو{ :و ِمن
ار واب ِتغ ُ
ُ
آي ِات ِه منام ُكم ِبالمَّي ِل} ىو :النوم بالميل ،وقولو -تبارك وتعالى{ :-و َّ
النه ِ
ار} أي :أن ابتغاءكم المعاش والرزق في
ُ
النيار آية من آيات اهلل -جل جاللو ،-فالنوم في الميل ،وابتغاء الرزق بالنيار{ ،وجعمنا المَّيل و َّ
النهار آيتي ِن}

[اإلسراء ،]23 :فيما داالن عمى قدرة اهلل -تبارك وتعالى.

وذكر حديث أبي ىريرة -رضي اهلل عنو -قال :سمعت رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -يقول(( :لم يبق من

النبوة إال المبشرات)) ،قالوا :وما المبشرات؟ قال(( :الرؤيا الصالحة))

()2

رواه البخاري.

قولو(( :لم يبق من النبوة إال المبشرات)) ،ىذا باعتبار الغالب ،يعني :لم يبق بعد النبي -صمى اهلل عميو وسمم،-
بعد وفاتو ،إال المبشرات ،وىي :الرؤيا ،فسميت بالمبشرات باعتبار الغالب -واهلل تعالى أعمم ،-وذلك أن الرؤيا:

ال تكون دائما مبشرة ،بل قد تكون منذرة ،محذرة ،منبية لإلنسان عمى أمر من األمور ،بمعنى :أنو ليس فييا

أحيانا ،ليس كل رؤيا فييا تبشير ،الرؤيا الصحيحة ،الرؤيا التي من اهلل.
تبشير
ً
قالوا :وما المبشرات؟ قال(( :الرؤيا الصالحة)) ،وىي التي تكون من اهلل.

 - 2أخرجو البخاري ،كتاب التعبير ،باب المبشرات ،رقم.)7996( :

أيضا :حديث أبي ىريرة أن النبي -صمى اهلل عميو وسمم -قال(( :إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن
وذكر ً
تكذب ،ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزًءا من النبوة))( )3متفق عميو.

قولو(( :إذا اقترب الزمان)) ،ما معنى اقترب الزمان؟

بعض أىل العمم قال :إذا اقترب الزمان يعني :وقت االعتدال ،في وقت الربيع والخريف ،اعتدال الميل والنيار،
تقارب الميل والنيار ،فيذا :إذا اقترب الزمان.

وبعضيم يقول :إذا اقترب الزمان بمعنى :ما ذكر في آخر الزمان من أشراط الساعة ،ما ذكره النبي -صمى اهلل

عميو وسمم -من أن السنة كشير ،والشير كأسبوع ،واألسبوع كيوم ،واليوم كساعة(.)4

وبعضيم يقول :إذا اقترب الزمان يعني :كان ذلك في آخر الدنيا ،فاقترب زمن اآلخرة ،وىذا يرجع إلى القول

الذي قبمو ،إال أن القول الذي قبمو فيو تفصيل أكثر ،وىؤالء قصدوا اقترب من اآلخرة ،والذين قبميم يمزم من
قوليم االقتراب من اآلخرة؛ ألن كون السنة كشير ،والشير كأسبوع ،إلى آخره ،ىذا ال يكون إال عند قرب

القيامة ،في آخر الوقت ،آخر الدنيا.

وبعضيم يقول :إن معنى اقتراب الزمان :ىذا بالنسبة لممعين ،لمشخص المعين ،أنو يكون في آخر أيامو ،فيكون

ىذا وقت االستواء ،والتؤدة ،واألناة ،واالعتدال ،فتصدق رؤياه.

ىذه أربعة أقوال في قولو -صمى اهلل عميو وسمم(( :-إذا اقترب الزمان)) ،ولعل األقرب -واهلل تعالى أعمم -أن

المقصود :قرب اآلخرة ،والعمة في ذلك -واهلل تعالى أعمم -من جية :أن الزمان زمان غربة ،واذا كان زمان غربة
بالنسبة لممؤمن ،فإنو بحاجة إلى المبشرات ،والى ما يثبتو ،والوحي قد انقطع ،ومن جية أخرى :فإن النبي -

صمى اهلل عميو وسمم -ليس بعده نبي ،واألنبياء كانوا يسوسون األمم التي قبمنا في كل وقت ،فال يخمو وقت من
نبي ،وأما في ىذه األمة فإنو ال يوجد نبي بعد رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم ،-فإذا كان آخر الزمان فإن
رؤيا المؤمن ال تكاد تخطئ ،يقول(( :لم تكد رؤيا المؤمن تكذب)).

قال(( :ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزًءا من النبوة)) ،فكون رؤيا المؤمن في آخر الزمان ال تكاد
تخطئ ،أو تكذب ،ليس معنى ذلك أن الذين يكونون في ذلك الوقت أنيم أفضل من الصحابة -رضي اهلل
عنيم ،-ال ،وانما لما كانوا لضعفيم وبحاجة إلى تثبيت أيدىم اهلل -عز وجل -بالرؤيا ،كما قال شيخ اإلسالم

أيضا في باب الكرامات :إن وقوع الكرامة ال يدل عمى أن صاحبيا أفضل ممن لم يقع لو شيء من ذلك؛ ألنو قد
ً
يحتاج إلى تثبيت؛ لضعفو ،فتظير عمى يده الكرامة.

قال(( :ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزًءا من النبوة)) متفق عميو ،وجو ذلك -واهلل تعالى أعمم :-ما ذكره
أىل العمم من أن الرؤيا وقعت ستة أشير قبل نزول القرآن ،قبل نزول "اق أر" عمى النبي -صمى اهلل عميو وسمم،-
كانت ستة أشير ،ابتدئ بالرؤيا الصالحة ،كما في حديث عائشة -رضي اهلل عنيا ،-فكان ال يرى رؤيا إال

 - 3أخرجو البخاري ،كتاب التعبير ،باب القيد في المنام ،رقم ،)8628( :ومسمم ،كتاب الرؤيا ،رقم.)3374( :
 - 4أخرجو الترمذي ،أبواب الزىد عن رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم ،-باب ما جاء في تقارب الزمان وقصر األمل ،رقم:
( ،)3443وصححو األلباني في صحيح الجامع الصغير وزيادتو،)2348 /3( :رقم.)8533( :

جاءت مثل فمق الصبح ،ثم حبب إليو الخالء ،فكان يخمو في غار حراء ،حتى جاءه الممك( ،)5وبقي النبي -
صمى اهلل عميو وسمم -في مدة النبوة ثالث عشرة سنة في مكة ،وعشر سنين في المدينة ،فيذه ثالث وعشرون

احدا إلى ستة وأربعين ،فيكذا فسر بأنيا جزء من ستة
سنة ،ونسبة ستة أشير إلى ثالث وعشرين تساوي و ً
وأربعين جزًءا من النبوة.

وفي رواية(( :أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثًا))( ،)6باعتبار أن صدق الرؤيا مرتبط بصدق اإلنسان؛ وليذا قالوا :إن

غالبا ما تكون حقا ،وقد
قطعا؛ ألن الشيطان ال يتالعب بيم ،ورؤيا أىل الصالح واالستقامة ً
األنبياء رؤياىم حق ً
غالبا ما تكون صدقًا وحقا ،ورؤيا من كان بين بين تكون بين
يقع فييا الخطأ ،وقد يقع فييا من الشيطان ،لكنيا ً

أحيانا تكون رؤيا ،وأما أىل الفسق والفجور فعامة ما يرون من الشيطان ،من
بين،
أحيانا من تخميط الشيطان ،و ً
ً
تالعب الشيطان بيم ،وأما الكافر فقالوا :قل ،أو يندر أن يرى رؤيا صدق ،وقد يرى ،مثمما رأى الممك في قصة
يوسف -عميو الصالة والسالم{ -إِ ِّني أرى سبع بقرات ِسمان يأ ُكمُ ُه َّن سبع ِعجاف} [يوسف ،]54 :ولم يكن عمى
نادر ،واهلل تعالى أعمم ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،وآلو
التوحيد ،فقد تصدق رؤيا الكافر ،ولكن ذلك يكون ًا
وصحبو.

 - 5أخرجو البخاري ،باب بدء الوحي ،كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم؟ ،رقم ،)4( :ومسمم ،كتاب
اإليمان ،باب بدء الوحي إلى رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم ،-رقم.)276( :
 - 6أخرجو مسمم ،كتاب الرؤيا ،رقم.)3374( :

