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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مقدمة الشيخ عبد العزيز السدحان

 :احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد
فإإإإبي ة اعإإإإا الإإإإتشت ال ىلإإإإفةا اىلإإإإهلا      عففإإإإا  إإإإا  إإإإد   إإإإا   
 سإإإهله لما  إإإت احإإإ اا تالإإإوال وا إإإهلالا  إإإإىلفاا، ا مإإإ  الإإإتشت    

 .لك الىلعورذلك، ةدفعما غفةزة جاحما    ذ
وملإإإا  إإإاي ت إإإف الحاإإإ  و إإإا ةاإإإوي   تةا إإإهلل ولاالاإإإهلل  إإإا اسإإإهل ىلف اهلل 

قُلل َل  ي يليعَلميللُم ميللنَل َّسللا الِسللمياوياَ  : اعإإا  بعلمإإهلل، والع إإهلل عإإت  لهإإهلل
يرَلَض الَلغييَلبي َإِ  الِمهُ  ُُمَل عيميلا الَلغييَللبَ  ،وياألَل ، ويميا كياني الِمُه لَلُيطَلَمعي

 ُُه ميفياَتح ويلَِمَه غييَلُب الِسمياوياَ   ،الَلغييَلَب  ي يليعَلميُمهيا َإِ  ُهوي  ويَعنَلدي
يرَلضَ  ملإإا  إإاي اك إإف  إإنلك، و إإاي ت إإف الحاإإ    وة إإا عإإت ا لإإ ،  وياألَل

تراد بعض التاس تي ةُلِ ت نشسهلل الهدرة على  عففا  إا ةاإوي  إت ت إور 
وا الحاإإإإ ، فإإإإزةت  إإإإم الىلإإإإا اي تعمإإإإا م، ف سإإإإت    تعاإإإإتمم، ف إإإإل

 .سواء الس ال توتضلوا  ث ًا ع
و إإت تول إإك  إإت ةسإإموي بالامتإإا والعإإفافني والف إإالني واملتعمإإني، 
ل رإإد ةإإف  تبإإواجم  ثإإ   إإت جمإإال املسإإلمني، ة ل إإوي  وهإإإ ء ال اإإالد
 تمم عافاا   ال إدي، تو رد غابإ ، تو العثإور علإى  شهإودُ و إلا هإنا 

 .الفامُ فال جيوز سإا م و  اصدةهمم
من أتا عراّسًا ّسسأله عن شاء ّسصدقه بما يقول للم »:  رال
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ت فجهلل  سلم عت بعض ت ماا املإ تني . «تقب  له صالة أربعين ليمة
 رضي اهلل اعإا  عإتمت، وعإت توإد واحلإا م  إت الإدةي ت  هفةإفة 

من أتا كاهًنا ّسصدقه بما يقول ّسقد كفلر »: رال رسول اهلل : رال
 .«بما أنزل عما محمد 

إإإإاُي رإإإإوما  إإإإم تذهإإإإاي الإإإإاددة ونشإإإإوس  إإإإِفةفة : ] دإإإإا ا رإإإإال ا  الامد
وة إإاب  نارةدإإاُ فمإإم ةشزعإإوي    اتإإت وةسإإهلشهلوفم   احلإإواد  فالهإإوي 

 .انهلمى  ال هلل خمهلصفًا[.  لامم الالماا
العفداا الني ةددعي  عففا اك ور : ]روهلل اهلل اعا  -ورال ال حويا 

ورإال [. سإفو  و اإاي ال دإالدا وذإو ذلإكمبهِد اا ةسهلدلا جا علإى امل
اسإإإم للاإإإاهت : العإإإف اا: ]روإإإهلل اهلل اعإإإا  - إإإاإل امسإإإالم ابإإإت ااماإإإا

 اهإ[.واملتِعم والف  دال وذوهم  دت ةهلالم    عففا اك ور جنه ال ف 
رد  فج تناس اسموا ب مسإاء وياإا، وهإم   احلهاهإا  متإا عفافإوي 

ت ةُعففإإإإإوي بهإإإإإفداء الاإإإإإِ  تو رإإإإإفداء ر إإإإإالوي  تعمإإإإإوي، وتول إإإإإك هإإإإإم  إإإإإ
الشتاجاإإإإل، ةهإإإإوم تالإإإإدهم فات إإإإف    إإإإِ  ذلإإإإك اتاهإإإإل،    إإإإ ه مبإإإإا 

َإنِلُهلمَل لييليُقولُلوني سا صل لهلل    سإهله لهلل  إت امل ىلإفاا واملتحصإااُ  وي
َل ويُزورًا ًرا َمني الَلقيوَل ُي  .ُمنَل

و إإ  هإإإنا  لإإهلل فإإإبي ذلإإإك اتاهإإل ة إإإك علإإإى ترإإوال ذلإإإك الاإإإاهت 
 . ً ةهلور  الدوىلما تو آ ً ا ةهلور   درها ونادهاآ ا

و ثل هنا اتاهإل جمدإالا  ثإ وي ةهلإابعوي بىلإح  وفإم  إا ةسإمى 
بإإ بفاج احلإإلُ الإإك اكبإإفاج الإإر ةهإإوم بتىلإإفها بعإإض ا إإالا الوافإإدة، 
اهوم الك ا الا بهلخصاص زاوةا  عاتا لىل ي الك اكبإفاج،   اإن ف 
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فا وهي  ا ةسمى ب ج اكسد وبإفج اتإدي اكبفاج الستوةا ب مساء  عفو 
وبإإفج اتإإوزاء واملاإإزاي،    آ إإف الإإك اكبإإفاج،   ةوضإإ  ت إإام  إإل بإإفج 
ت  إإارا سإإارة، وت إإف، ضإإارة، فاإإ ه تول إإك اتمإإال وة  إإي  إإل واالإإد 
 إإإتمم عإإإت الإإإ ج الإإإني ةوافإإإ   إإإاالده،   ةهإإإفت بفغ إإإا وره إإإا  إإإا ةوافإإإ  

َُل ليُهللمَل ،  إإاالده، فاشإإفز و إإزي علإإى ضإإوء  إإا ةاهلإإ  ليبَللسَل ي ميللا قيللِدمي
 .أينلَلُفُسُهمَل 

فإإبي  إإت املسإإلدماا تيد ت إإفهلل الحاإإ  هلل اعإإا  والإإده، : وباإإل الإإال
 لَر ُه ميفياَتُح الَلغييَلَب  ي يليعَلميُمهيا َإِ  ُهوي وييليعَلميُم ميا َّسلا الَلبليلرو ويالَلبيحَل ويَعنَلدي

للا  ُِ َمللنَل ويريقيللة  َإِ  يليعَلميُمهي للُق يرَلَض وي ي ويميللا تيسَل للاَ  األَل بِللة  َّسللا مُُممي وي ي حي
 .ريطَلب  وي ي يياَب   َإِ  َّسا َكتياب  ُمَبين  

إإإإف بإإإإهلل الع إإإإد عملُإإإإهلل الصإإإإا ُ الف ةإإإإا : وبعإإإإد هإإإإنا ةهإإإإال  يد  دإإإإا ة ىلد
للللم يبلللل ملللن النبلللوة إ  »: الصإإإاحلا ةفاهإإإا الع إإإد تو اإإإف، لإإإهلل، رإإإال 

رواه . «لرؤيلللا الصلللالحةا»: و إإإا امل ىلإإإفاا  رإإإال: ، رإإإالوا«المبشلللرا 
 .ال خاري عت ت  هفةفة 

رإال رسإول اهلل : رإال -رضي اهلل عتممإا -وعت ع د اهلل بت ع اس
 :« إنه للم يبلل ملن النبلوة إ  الرؤيلا يراهلا العبلد الصلالح أو تلرى
 .ت فجهلل  سلم. «له

الهلع إإإ  بامل ىلإإإفاا  إإإفج لَغلإإإ ُ فإإإبيد  إإإت : ]رإإإال بعإإإض الىلإإإفاز
نرة وهإي اإادرا ةفةمإا اهلل للمإإ ت رفًهإا بإهللُ لاسإهلعدد الفا ةا  ا ااإوي  تإ
 [.ملا ةه  ر ل وروعهلل

لهد  اي للف ةا  تزلاا ع امإاا و اانإاا رفاعإاا : وعوًدا على بدء ةهال
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ر إإل امسإإالم و  امسإإالمُ ف الف ةإإا بعإإد ف إإل اهلل اعإإا   إإفج ةوسإإ  
د ف ل اهلل اعإا   ت الِسعت وا ودتهلل  اانًا رفاعًا عتد امللك، وبالفا ةا بع

ور   ا رصد علاتا  ت    ا لال  بفاهام   ذبح ابتهلل  مساعال علاممإا 
ليقيلدَل صيلدي ي  :السالم، و نلك  إا ت  نإا اهلل اعإا  عإت ر ةإا ن اتإا 

ييا بَالَلحيلو   .الِمُه ريُسوليُه الُرؤَل
رإد رت،     إاي رسإول اهلل : ]روإهلل اهلل اعإا  -رال ابُت  ثإ  

تإإإإام تنإإإإهلل د إإإإل  اإإإإا وةإإإإاا ال اإإإإ ، فإإإإ    تاإإإإ ابهلل بإإإإنلك وهإإإإو امل
باملدةتا، فلما ساروا عام احلدة اا مل ةىلإك ااعإا  إتمم تيد هإنه الفا ةإا 
اهلشسإإف هإإنا العإإام، فلمإإا ورإإ   إإا ورإإ   إإت ر إإاا الصإإلح رجعإإوا عإإا مم 

 إت  ذلك على تي ةعإودوا  إت رابإل، ورإ    نشإت بعإض الصإ ابا 
  ذلإإإك فهإإإال فامإإإا  ت ا  إإإاب ذلإإإك  إإإيء، الإإإ  سإإإ ل عمإإإف بإإإ

بملللللا  »: تفلإإإإإم أ نإإإإإا تندإإإإإا سإإإإإت ه ال اإإإإإ  ون إإإإإوا بإإإإإهلل  رإإإإإال: ]رإإإإإال
ّسإنلك »:  ، رال التّيبا : ، رال«أّسأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟

 .«آتيه ومطووف به
 ذا  – مإا سإل  آنًشإا  –فلهد  اي للف ةا   يا ع اما : وبال الال

 .الىلدفعاا روعي   نهلما و  اع  ها ال دوابط
 يد  دإإا عمدإإ  بإإهلل ال لإإو،   هإإنا الورإإ  اعلاإإ   ثإإ  :  إإاهد املهإإال

 ت التاس باملتا اا  ت الإفا هلل، واكضإحا ُ سإواًء  إاي الىلدإ ُي   املتإام 
 .نشسهلل تو بهلع  ه دوي الت ف    وي املتام ر ةا تو تضحا  تالالم

وةزةإإد هإإنا ا إإ   فاثإإ اً  إإا ةسإإم    ا إإالت بإإ يد فالنإإاً رت، ر ةإإا
إا آةإا  انهلىلارًا ونهاًل   د ُعِ ا الك الف ةا فاهلتارلمإا  ثإ   إت التإاس و  فد
حماما، و ا زاد   اعلا  التاس جا جزم املعِ  بهل دةد الز اي واملاإايُ 
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وهإإإنا اتإإإزُم رإإإد ةاإإإوي نوعإإإاً  إإإت الهلدخإإإفا  تو الإإإهلداماتُ فاإإإم رإإإد مسإإإ  
إزهللمهلل  املعإِ  بإإنلك الهلد وةإل واىلإودر  نشإوُس  ثإ   إإت  التإاس بهل وةإل ر ةإا جهلل

إإفا ، و تىلإإإه ضإإعُ   هلل ذلإإك الهلدع إإ  ضإإفبًا  إإت الهلدخهلل التإإاس  إإا،  د ا إإنيد
الهلد اإإال الىلدإإفعِي لإإنلك املعإإِ  وعإإدم دراةهلإإهلل باإإالم تهإإل العلإإم   هإإنا 
م، ال ابُ هنا على الهلإدتإهللزال ب يد ذلك املتإام ر ةإا ولاسإ  تضإحا  تالإال

ولهإإإد توضإإإح تهإإإُل العلإإإم وبادتإإإوا  إإإا ةهلعلدإإإ  بإإإالفا ،ُ لعمإإإوم ال لإإإو، جإإإا، 
و اي  ا  صاإوه بالهلدت اإهلل والهلد إنةف بتإاء اكالاإام علامإاُ فمإت ذلإك  إا 

إإإإاةّيبا  وعلإإإإى اتملإإإإا فإإإإال ةسإإإإهلدل : )روإإإإهلل اهلل اعإإإإا  -رالإإإإهلل ام إإإإاُم الىلد
يا ا ناًسإإا وبىلإإإارًة بالف ةإإا   اكالاإإام    ضإإإعا  املتإإاُ نعإإإم ةإإ ه املفبإإإ

ونإإإإنارًة  اادإإإإًا طاإإإإي   ةه عإإإإوي مبههل إإإإاها الاًمإإإإا و  ة تإإإإوي علامإإإإا 
إإمهلل  إإت الىلدإإف ، واهلل تعلإإم . تاإالًُ وهإإو ا عهلإإدال   ت إإنها السإإ ما ُفمّش

 .1/757ا عهلصام 
و إإإا ةت حإإإي الهلدت اإإإهلُل علاإإإهلل والهلد إإإنةف  تإإإهلل   هإإإنا املهإإإام احلإإإنر  إإإت 

تا ااُ وخبااا   تورإاا الشإو والتدإوازلُ فإبيد امةحال     ي الفا هلل، امل
 دإإإإا ةل إإإإل   ز إإإإت الشإإإإو والتدإإإإوازل ام ثإإإإارهلل  إإإإت احلإإإإدةي عإإإإت الإإإإف ، 
املتا اا وانهلىلإار   هإا و سإارعا اكلسإتا   بِثمإا وسإفعا الهاإ  ا ذاي 
 إا الإ  تاإ ح احلإدةي عتمإا عتإد بعإض تو  ثإ   إت التإاس ت ثإف  إإت 

الىلدإفعاداُ رفآنادإًا  انإ  تو ن وةدإًاُ بإل رإد ةسإار  احلدةي عت التاصإو  
بعُض التاس املهل ىلِفةت بنلك املتام    اتزم بورو   ا ُعِ  بهلل املتام جزً إا 

ُ وهنا  ت اتمل الع ام  .ر عا ا    كد فاهلل و  رة هلل
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 :بعد هنا ةهال
 إإت ت  إإاء اكنإإام الإإول الإإف ، ) يد هإإنا ال  إإيهلل الإإني بإإنيد ذلإإك 

 إإت تالسإإت  إإا ُ هلإإ  وُاإإ   إإت ال  إإو  املخهلصإإفة   هإإنا ( اكالإإالمو 
/ الورإإإ    باإإإاي  سإإإابل ها إإإا اهلعلإإإ  بالف ةإإإاُ فلهإإإد بإإإنل فاإإإهلل  إِلُشإإإهلل

الىلإإاإل توإإد بإإت ع إإد اهلل بإإت فإإفةح التدااإإف جمإإًدا  ىلإإاورًا  إإت الاإإي 
ااإإ  والهلدوىلاإإ  العلمإإي  وا نهلهإإاء املوف إإ ُ  دإإا جعإإل ال  إإيهلل لإإهلل اإإ حُا  الَّتد

لىلامولادا    احف العمهللُ لاتهلل اح  احلعم ع إام التشإ ، عإاي فاإهلل ا
 ثإإ ًا  إإت املسإإابل املهلعِلهإإا بالفا ةإإا الإإر ةلهلإإ ت   –تىلابإإهلل اهلل اعإإا  – إِلُشإإهلل

 .ت فُها على  ث   ت التداس
إإإإاإل توإإإإد بإإإإت ع إإإإد اهلل التدااإإإإف وبإإإإار    : ختاًمللللا إإإإاهللفهلل اهللُ للىلد  هلل

 .ي  ازايهلل الستااهللجموده وىلإهللهدلهلل جنا ال  
 .واحلمد هلل الني بتعمهلهلل اهلما الصداحلاا

 عبد العزيز بن محمد بن عبد اهلل السدحان
 هل91/2/9121
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 بسم اهلل الرحمن الرحم

 المقدمة

إإإالُم علإإإى  هللإإإت  احلمإإإد هلل الإإإني تنإإإزل الهإإإفآي نإإإنةفًا، والصدإإإالُة والسد
 .بُعي للعاملني روًا وبىل ًا
اكالالم زلد  بهلل  ث ا  إت اكفمإامُ فمإتمم  إت  يد  وضو هلل الفا ، و 

رف  الفا هلل،     تزلا الهفآي، و تمم  هللإت جهللعهلللهللمإا  إت وسإاوس الىلدإا ايُ 
 .فهلخ دط ال عُض   تالاا ما ف الً عت ا وةلما

و   إإكد تيد  وضإإو هلل الإإفا ،  هلإإلا  اانإإًا ها دإإًا   الىلدإإف  والوارإإ ُ 
 -بإإل بعإإض ال إإد  وا فافإإاا -  إإاءولاإإت رإإد انهلىلإإفا  ثإإ ا  إإت اك

نهلاعًا للعمل بالفا هلل، وتالاا ما، وملا  اي اك ف  نلك رتةُ  تي تا هلل 
 إإإت  إإإالم تهإإإل العلإإإم رإإإدفًا والإإإدةثًا  إإإا فاإإإهلل باإإإايا للمإإإتم  التد إإإوِي   
 ُ الهلدعا ل    الإفا ، واكالإالم، واهللهلل تسإ ل تي ةفزرهللتإا ام إال هلل واله إولهلل

 . ندهلل مسا ا جما ا 
 كتبه

 أحمد بن عبد اهلل بن ّسريح الناصر
 دومة الجندل
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 أخطاٌء ومخاليفا  حولي الُرؤى واألحالم

اعتقلاد بعلا النلاّن أِن تفسلليري الُرؤيلا ّسيله عملٌم لمغيللب أو  -9
ادوعاٌء لعملم الغيلب ملي بيلان كيلَ تفِسلر بعلُا اللُرؤى و كلر بعلا 

 :لُرؤياالُطُر  والقواعد المهِمة ّسا كيفِية تفسير ا
 يد  ت اتمل تي ةهلصودر امنساي تيد اشس هلل الفا ةا  ت علإم الحاإ  
الإإإني ا إإإإهلصد اهلل بإإإإهلل، فتإإإإهل  عإإإإت هإإإإنا ا  إإإإ  الحُلُإإإإوا   املشِسإإإإف الإإإإني 
ةهللْصُدُ  اع  ُهُ فمتمم  هللت رهللفإهللعهللهلل     تزلإا اكن اإاء، و إتمم  هللإت جهللعهللإلهلل لإهلل 

املشِسإإإفهلل اعهلمإإإد   اشسإإإ ه   إإإاً ا  إإإت  صإإإابص اكلوهادإإإا،  إإإ  تيد ذلإإإك
علإإإى ةإإإف  واسإإإهلد  ا  عادتإإإا فاإإإت  عففهلمإإإا، ورإإإد ذ إإإف ابإإإُت الههللإإإِام 

 الً إإإإإإإإا نشاًسإإإإإإإإا    اشادإإإإإإإإا اشسإإإإإإإإ  الفا ةإإإإإإإإا   -روممإإإإإإإإا اهلل -والهإإإإإإإإفةّيبا 
وا سهلد ل بالىلديء على ن  ه، رتةإُ   إت املتاسإ  ذ إفُه الإ  ةاإوي 

ةهلالعإإ  بإإهلل املهلخِفاإإوي الهإإارع علإإى علإإم  إإت اشسإإ  الإإف ، والإإ    
عتإد اعإنار العإإامل املعإِ ، و ي  إإاي بعُ إما سإإاخهلل  ا وةُلمإا بإإا هلالا 

 .الفدابي وتالوالهلل
بإإل هإإنا تهإإل ع إإارة الفا ةإإا الإإر هإإي جإإزء  إإت : )(1)رإإال ابإإُت الهإإِام 

تجإإزاء التا ُإإإودة ونإإو   إإت تنإإوا  الإإواليُ فبفإإا   تادإإاا علإإى الهاإإاس والهلدمثاإإل 
ملعهإإإول باسسإإإوسُ ت  اإإإف، تيد الثِاإإإاب   الهلد وةإإإل  إإإالهُمص واعهل إإإار ا

                              
 (.1/191) عالم املورعني  (1)
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اإدلا علإى الإِدةتُ فمإا  إاي فامإإا  إت ةإول تو رصإف تو ن افإا تو دهللنهللإإت 
الهمإإإإاصهلل بالإإإإِدةت والعلإإإإم، والهإإإإدُر  فمإإإإو   الإإإإِدةت  مإإإإا تودل التدإإإإّيبا 

سُ املىلإإإإإَّت  باتممإإإإإا تيد  إإإإإال   تممإإإإإا ةسإإإإإَّت اإإإإإاال هللهلل وجُيِملإإإإإهلل بإإإإإني التإإإإإا
 .فالهماُص ةسَّت بدنهللهلل والعلم والِدةت ةسَّت روالهللهلل ورل هللهلل وجُيهللِمُلهلل

و إإإت هإإإنا الهلد وةإإإل اللدإإإملهلل بإإإالش فةُ ملإإإا    إإإل   تممإإإا  إإإت الهلدحنةإإإا 
املوج إإا لل اإإاة و مإإال التدىلإإإ ة، وتيد ال شإإلهلل  ذا ُ ل إإي وف فاإإهلل مل ةعإإإدل 

لك ف إإإإفُة عإإإإت اللدإإإإملُ فمإإإإو  ش إإإإورا علإإإإى  ةثإإإإاره علإإإإى  إإإإا سإإإإواه، و إإإإن
 .امسالم الر فهلل هللفهلل اهللُ علاما التداس

و إإإإت هإإإإإنا ا وةإإإإُل ال هإإإإإف ب هإإإإإل الإإإإِدةت وا إإإإإ  الإإإإنةت جإإإإإم عمإإإإإارُة 
اكرضُ  مإإإا تيد ال هإإإفهلل  إإإنلك،  إإإ  عإإإدم  إإإِفها و ثإإإفة   هإإإا والاجإإإا 

بهإفًا ات إف  إاي ذلإك ذإفًا  اكرض وتهلما  لامإاُ و إنا ملإا رت، التدإّيبا 
 .  تا ابهلل
لإإك ا وةإإُل الإإزدر  واحلإإف  بالعمإإلُ كيد العا إإلهلل زار ا للخإإ  و إإت ذ

إإإِف، و بإإإدد تي  إإإفج لإإإهلل  إإإا بإإإنرهلله  مإإإا  إإإفج لل إإإاذر زر   إإإا بإإإنرهُ  والىلد
ناا  ْزرهللعإإا، واكعمإإال ال إإنر، وةإإوُم الهاا إإا ةإإوم ةلإإو  الإإزدر  لل إإاذر  فالإإدا

 .والصاده
، واتإإإا   و إإإت ذلإإإك ا وةإإإُل ا ىلإإإ  امله إإإو  املهلسإإإاند باملتإإإافهني

ُ فمو مبتزلا ا ىل  الإني  باتمما تيد املتاف هلل   روزهلل فاهلل و  ظلد و  مثفهلل
إإإم  سإإإتددةُ كفد

ُ
هإإإو  إإإنلك، و إإإنا  إإإ دهلل اهلل اعإإإا  املتإإإافهني باُ ىُلإإإُ  امل

تجساما  الااا عت امفاي وا  ، و   وفإا  سإتدة ناهلإا ت إف،ُ وهإي 
تو جإدار تو غ هإا  إت   إاِي تيد ا ىل هلل  ذا انهلش  بهلل جعل   سإه  
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ا نهلشإإا ، و إإا دام  َّتوً إإا فارًغإإا غإإ هلل  تهلإهللشهللإإ  بإإهلل جعإإل ُ سإإتًدا بعُ إإهلل    
 .بعضُ فىل هلل املتافهني با ىل    احلالا الر   ةتهلش  فاما جا

و إإإت ذلإإإك ا وةإإإل التدإإإار بالشهلتإإإا مفسإإإاد  إإإل   تممإإإا  إإإا فإإإفا علاإإإهلل 
ا هلل واكبإإدايهلل، وهإإنه ثإإف  الهلإإوبهلل وةهلدصإإل بإإهللُ فمإإنه ثإإف  اكىلإإا هلل واملهلإإ

 .واكدةايهلل وامفايهلل 
و ت ذلك ا وةُل التاعوم بالعلمإاء واك إفااُ حلصإول هداةإا تهإل 

 .اكرض بال   تمما، و راشا  اك فاا بني التاس  اراشا  التاعوم
و إت ذلإك ا وةإإُل الحاإي بالفدوإا والعلإإم والهإفآي واحلامإا واإإالز 

 .الال التاس
 إإإإفوج الإإإإدم   الهلد وةإإإإل علإإإإى  إإإإفوج املإإإإال، والهإإإإدر و إإإإت ذلإإإإك 

 .املىلَّت  تي روام ال دي بال واالد  تمما
و إإإإإت ذلإإإإإك احلهللإإإإإدُ    الهل وةإإإإإل ةإإإإإدل علإإإإإى احلإإإإإد    الإإإإإدةتُ 

 .فاحلد  اكاحف ذن  اح  واك   ذن     
و إإإإت ذلإإإإك تيد الامودةدإإإإاهلل والتدصإإإإفاناداهلل   الهلد وةإإإإل بدعإإإإا   الإإإإدةتُ 

اإإإدلا علإإإى فسإإإاد الهصإإإد وااِ إإإا  غإإإ  احلإإإ  ، والتدصإإإفانادُا اإإإدلا  فالامودةدإإاُ 
 .على فساد العلم واتمل وال دالل

و إإإإت ذلإإإإك احلدةإإإإد   الهلد وةإإإإل وتنإإإإوا  الِسإإإإالز ةإإإإدلا علإإإإى الهإإإإودة 
 .والتدصف طس  جوهف ذلك الِسالز و فا هلهلل

وةاإإ  الهإإول و إإت ذلإإك الفداب إإُا ال دِا إإا اإإدلا علإإى الثدتإإاء احلسإإت 
والعمإإل، والفاب إإا ا  اثإإا بإإالعات، واملاإإزاي ةإإدلا علإإى العإإدل، واتإإفاد 
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ةإإإدلا علإإإى اتتإإإود والعسإإإا ف والحهللْوغإإإاء الإإإنةت فُإإإوُج بع إإإمم   بعإإإض، 
والتد إُل ةإإدلا علإى  هللإإْت ة  إل ةِا ًإإا وةعمإل اإإاحلًا، والإِدةك رجإإل عإإا  

عإإإإا ةملإإإإك بسإإإإِمهلل، ا مإإإإا بعاإإإإُد الِصإإإإا ، واحلادإإإإا عإإإإدو تو اإإإإاال  بد
واحلىلإإفاا توغإإاد التإإاس، وا لإإد رجإإل تعمإإى ةهلاشدإإُ  التإإاس بالسإإإال، 
إإإار  والإإإنب  رجإإإل غىلإإإوم ظلإإإوم غإإإادر فإإإاجف، والثعلإإإ  رجإإإل غإإإادر  اد
حمهلإإال  إإفاو  عإإت احلإإِ ، والالإإ  عإإدول ضإإعا   ثإإ  الصإإخ  والىلإإف 
إإإتإد  إإإواه  إإإإىلفا لإإإهلل علإإإى دةتإإإهلل، والس  ْوُر    ال إإإهلل وسإإإ ابهلل، تو رجإإإلا  هلد إإإ  ههلل

الع د وا ادم الني ة إوا علإى تهإل الإددار، والشإ رة ا إفتُة سإوء فاسإها 
هلُ و 

هلل
 .فاجفة، واكسد رجل راهف  سل ط، والا ش الفجل املتاُ  امل

و إإإت  ِلادإإإاا الهلع إإإ  تيد  إإإلد  إإإا  إإإاي وعإإإاء للمإإإاء فمإإإو دال  علإإإى 
فمإإو اكىلإإا ، و إإلد  إإا  إإاي وعإإاًء للمإإال  الصاإإتدو  والاإإات واتإإفاب 

دال  علإإى الهلإإ ، و إإلد  إإد ول بع إإهلل   بعإإض و هلإإزج وخمإإهللط فإإدال  
علإإى ا  إإَّتا  والهلدعإإاوي تو الِتاإإاز، و إإلد سإإهُو و إإفور  إإت ُعلُإإو     
سشل فمن وم، و إلد ُاإُعود واراشإا  فم مإود  ذا مل جيإاوز العإادة و إاي 

اإإالاُلهلُل و   دإإت ةلاإإ  بإإهلل، و إإلد  إإا تالفرهلإإهلل التإإاُر فعاب إإا ولإإات ةُفجإإى 
الاااهلل، و نلك  ا اناسف  إت اكوعاإا الإر   ةتىلإع   ثُلمإا، و إلد  إا 
ُ  إإإ  وُسإإإف   إإإت الاإإإي   ةإإإف،  اةشإإإهلل و  سإإإاررهلل فبندإإإهلل ضإإإاب ا   
إإى، و إإا عإإفا  اةُشإإهلل تو سإإإاررهلل تو  اانُإإهلل تو مل ةحاإإ  عإإت عإإإني  ةُفجهلل
إإإإإى عإإإإإوُده، و إإإإإلد زةإإإإإادة حممإإإإإودة   اتسإإإإإم والها إإإإإا  اإإإإإاال هلل فبندإإإإإهلل ةفجهلل
والِلساي والنِ ف والِل اا والاد والِفجل فزةإادة  إ ، و إلد زةإادة  هلعإاوزة 
إإِد   ذلإإك فمن و إإاا و إإف  وف إإا اا، و إإلد  إإا رُبإإي  إإت الِل إإاس    لل هلل
غ   وضعهلل املخهلِص بهلل فمافوهاُ  العما ا   الِفجإل وا إِ    الإفتس 
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  تو ت إإف تو اسإإهلوزر والعهإإد   السدإإا ، و إإلد  هللإإت اسهله إإى تو اسإإهلخل
ناا و إإإف ا وف إإإا ًا  تو   إإإ   دإإإت   ةلاإإإ  بإإإهلل ذلإإإك نإإإال بإإإالًء  إإإت الإإإدا
و إإمفًة ر ا إإًا، و إإلد  إإا  إإاي  افوًهإإا  إإت املالبإإت فخهلللّشُهإإهلل تهإإوُي علإإى 
 بسإإهلل  إإت جدةإإده، واتإإوز  إإال  اتإإوزُ فإإبي اشهدإإ   إإاي ر اً إإا و إإف ا، 

 .فو ت اار لهلل رةش تو جتاز لهلل  ال، فبي ةار ساف
و إإإفوُج املإإإفةض  إإإت داره سإإإا ًتا ةإإإدلا علإإإى  واإإإهلل، و هلاِلًمإإإا ةإإإدلا 
علإى الاااإإهلل، وا إإفوُج  إت اكبإإواب ال دإإِاها ةإدلا علإإى التدعإإاة والسدإإال ا 
 إإإت  إإإف  وضإإإا  هإإإو فاإإإهلل، وعلإإإى اوبإإإا، و  سإإإادما  ي  إإإاي ا إإإفوُج    

، والسدإإشف والت هلإإا  إإت  اإإاي    إإعهللاُ فمإإو  إإ ا حمإإضا  اإإاي  ف إإاء وسهلل
انهلهإإالا  إإت الإإال    الإإال طسإإ  الإإال املاإإانني، و إإت عإإاد   املتإإام 
 ،    الإإإال  إإإاي فامإإإا   الاه إإإا عإإإاد  لاإإإهلل  إإإا فاررإإإهلل  إإإت  إإإ  تو  إإإف 
إإا ةإإدلا علإإى اوبهلإإهلل ورجوعإإهلل    اهللُ كيد املإإواهلل رجإإو ا  و إإوُا الفجإإل رمبد

هُ :    اهللُ رإإال اعإإا  لللو ثُللِم رُُدوا َإليللا المِللَه ميللوَل ي واملفهإإوُي . ُم الَلحي
ْةت تو طإإإإإإ   علاإإإإإإهلل هلل تو لع اإإإإإإده، وودهللاُ  املإإإإإإفةض تهلإإإإإإهلل تو    سإإإإإإورا بإإإإإإدهلل

 .اودةعمم لهلل دال  على  واهلل
وباتملإإإا فمإإإا اهإإإددم  إإإت ت ثإإإال الهإإإفآي  ل مإإإا تاإإإول ورواعإإإد لعلإإإم 
الهلدع إ  ملإت تالسإإت ا سإهلد ل جإا، و إإنلك  هللإت فمإم الهإإفآيُ فبندإهلل ةُعإإ  

إإإإا ت إإإإنا  إإإإت بإإإهلل الفا ةإإإإ ا تالسإإإإت اع إإإإ ، وتاإإإإوُل الهلدع إإإ  الصدإإإإ ا ا   د
إإإإشاتا اُعإإإإ هلل بالتدعإإإإاةُ لهولإإإإهلل اعإإإإا  نيللللاُه :  ىلإإإإااة الهإإإإفآيُ فالسد يلَل ّسيأينَلجي

، واُإْع إهللإُف بالهِلعإارة، وا ىلإ  باملتإافهني، واحلعإارة ويأيصَلحيابي الِسلَفينيةَ 
، و إإإفب املإإإاء بهسإإإاوة الهلإإإ ، وال إإإاض بالتسإإإاء، والِل إإإاس تةً إإإا جإإإتد 

بالشهلتإإإإإإا، وت إإإإإإل حلإإإإإإم الفجإإإإإإل بحا هلإإإإإإهلل، واملشإإإإإإاااح بالاْسإإإإإإ  وا إإإإإإزابت 
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واك وال، والشهلح ةُع هلل  فدًة بالداعاء و فدًة بالتدصف، و املالك ةإف،   حملإا 
  عإإادةهلل لإإهلل بإإد و ا ةُعإإ هلل بإإبذ ل تهلمإإا وفسإإادها، واحل إإل ةُعإإ هلل بالعمإإد 

 .باك ت واحل   والع د، والتاعاس رد ةع هلل 
وال هإإل وال صإإل والثدإإوم والعإإإدس ةع إهللإإُف ملإإت ت إإإنه ب ندإإهلل رإإد اسإإإهل دل 
 إإإاً ا تدا مبإإإا هإإإو  إإإ   تإإإهللُ  إإإال تو رز  تو علإإإم تو زوجإإإإا تو دار، 
إإإإك  و إإإإموة الِفةإإإإاء، وال شإإإإل الفدضإإإإا  ةُعإإإإ   واملإإإإفض ةُع إهللإإإإُف بالِتشإإإإا  والىلد

ني : بالعإإإإدوُ لهولإإإإهلل اعإإإإا  للللوني ليُهللللمَل عيللللُدو ا  ّسيالَلتليقيطيللللُه آيُل َّسرَلعيللللوَل ُُ لَيي
ميثيلُ  : ، والِتااز بال تاء، والفد اد بالعمإل ال اةإلُ لهولإهلل اعإا ويحيزينًا

لتيِد َل بَلَه اللرويحُ  لاُلُهمَل كيريميلاد  اشَل ، والتإور ةُعإ هلل اِلَذيني كيفيُروا َبريبوَهمَل أيعَلمي
حلابت بت  با د،، وال الما بال دالل،  ت همتا رال عمف بت ا  داب

ه اله إإاء، فهإإال لإإهلل ِّ »: سإإعد ال دإإابف ورإإد و د  رتةإإ  ةإإا ت إإ  املإإإ تني  
 إإ  : فهإإال عمإإف. «عإإوم باتممإإا نصإإشنيةههلإإهلالي، والتا  والهمإإفهلل  متهلل الىلدإإ

إإإمت، رإإإال: تةممإإإا  تإإإ   رإإإال  تإإإ   إإإ  ا ةإإإا :  إإإ  الهمإإإف علإإإى الىلد
لإإإْ ت  إإإت املْمُ إإإودةُ اذهإإإ  فلسإإإ  اعمإإإل   عمإإإاًل، و  اههلإإإل   د   

رتةإُ  الىلدإمتهلل والهمإفهلل د إال   : فههلإل ةإوم اإِشني، وراإل لعإابف. اك ف
إإإإو ، فهإإإإال * ّسيللللَإ يا بيللللَر ي الَلبيصيللللُر : واالإإإإهل د بهولإإإإهلل اعإإإإا . متإإإإوا: جهلل

للُر  َي الَلقيمي لل للُر * ويخيسي ُ  ويالَلقيمي ميسَللذ  * ويُجَملليي الِشللمَل للاُن يليوَل نَلسي يليُقللوُل اَِلَ
 .أييَلني الَلميفيرُ 

رتةإإإُ   عإإإي تربعإإإاهلل ترغشإإإا   إإإز ف لعإإإ  : لا  بإإإت سإإإ ةتورإإإال رجإإإ
ثُللِم جيعيمَلنيللا : متإإوا    تربعإإا تةدإإام،   رإإفت رولهللإإهلل اعإإا : الىلدإإمُت، فهإإال

للا ييَسليًرا* الِشلمَل ي عيمييَلللَه ديلَللياًل  ًْ نيللا قليبَل للنياُه َإلييلَل َْل ، وت إإن هإإنا ثُلِم قليبي
رتةإإ   اسإإي  لإإوًءا : آ إإفالهلد وةإإل تندإإهلل وإإل رزرإإهلل تربعإإاهلل تةإإام، ورإإال لإإهلل 
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نيا عيمييَلَه الَلميوَل ي ميلا ديِلُهلمَل   رفت . تن   ا : ترضا، فهال ْييلَل ّسليميِما قي
يرَلضَ  تََه َإِ  ديابُِة األَل ، والتخلإُا اإدلا علإى الفجإل املسإلم وعلإى عيميا ميوَل

 الالما ال دِا ا، واحلت لا ادلا على ضِد ذلك، والصدتم ةدلا على الع إد
الساإوء الإإني   ةتشإإ ، وال سإهلاي ةإإدلا علإإى العمإل، واالَّتارُإإهلل ةإإدلا علإإى 
ال وةإإهللُ ملإإا اهإإددم   ت ثإإال الهإإفآي، و إإت رت، تندإإهلل ةإإتهض غإإز ً تو ىلوبًإإا 
لاعاإإإده  إإإفدًة ىلاناإإإًا فبندإإإهلل ةتإإإهلهض عمإإإًدا وةتاثإإإهلل، واملىلإإإي سإإإوة ا   ةفةإإإ  

واك إن   بُإتإهللادإاا   سهلهام ةدلا على اسهلها هلهلل على الِصفاُ املسإهلهام،
  إإا  الهللشهللإإهلل، و ذا عفضإإ  لإإهلل ةفةهإإاي ال دفةإإ  ةإإدلا علإإى ُعدولإإهلل عتإإهلل   

إإلهللك تالإإدهلليا فبندإإهلل  إإت تهلمإإا، وظمإإور عإإورة  ذاا فإإني وذاا لإإال فهللسهلل
امنسإإاي لإإهلل ذنإإ ا ةفاا إإهلل وةشهل إإح بإإهلل، وهفوبُإإهلل وفإإفارُه  إإت  إإيء  إإاة 

واعلاُهإإهلل ط إإل بإإني السدإإماء وظشإإف، وغفهللرُإإهلل   املإإاء فهلتإإا   دةتإإهلل ودناإإاه، 
إإإاهلل باهلإإإاب اهلل وعمإإإده واعهلصإإإا هلل ط لإإإهللُ فإإإبي انه إإإ  بإإإهلل  واكرض متسا

 .فارهلل هلل العصماهللُ   د تي ةاوي وهلل هلل ت فًاُ فبندهلل رد ةههلل تو فوا
فالفا ةإإإا ت ثإإإالا   إإإفوباا ة إإإفجا امللإإإك الإإإني رإإإد و دلإإإهلل اهللُ بالفا ةإإإا 

املثل على ن  ه، وةهللع   تإهلل     إ مهللُ لاسهلدل  الفدابي مبا ضفب لهلل  ت 
و إإإنا مُسِإإإي ا وةُلمإإإا اع إإإ ًاُ وهإإإو اشعاإإإلا  إإإت الع إإإورُ  مإإإا تيد ا ِاعإإإا هلل 

 .ُةسمدى اعهل ارًا وع ًة لع ور املهلدعل  ت التد      ن  ه
إإإيء الاإإإُم  ثلإإإهلل والاإإإمهلل التد إإإ  الاإإإُم ن إإإ ه   ولإإإو  تيد الاإإإمهلل الىلد

إإإدهلل  لاإإإهلل سإإإ ااًل، ورإإإد ت إإإ  اهللل  إإإل هإإإنا الهلدع إإإ  وا   -عهل إإإار، وملإإإا وهللجهلل
تندإإإهلل ضإإإفب اك ثإإإالهلل لع إإإاده   غإإإ   وضإإإ   إإإت  هلابإإإهلل، وت إإإف  -سإإإ  انهلل

باسإهلما  ت ثالإهلل، ودعإإا ع إادهلله    اعهالمإإا والهلدشاإ  فامإإا، وا عهل إار جإإاُ 
 .انهلمى  الُم ابت الههللِام. وهنا هو املهصوُد جا
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ورد رال علمإاُء : )عت ةف  اع   الفا ةا -روهلل اهلل -ورال الهفةّيبا 
 :تهل الع ارة تيد  ا تربعا ةف 

  إإإإارًة    ) إإإإا ُةىْلإإإإهلهلل ا  إإإإت اكمسإإإإاء  مإإإإا ذ فنإإإإاه آنًشإإإإاُ : تالإإإإديا
رتةإإ  لالإإًا فامإإا ةإإف، التدإإابم  : رإإال رسإإول اهلل : الإإدةي تنإإت، رإإال

لإُ    ندا   دار عه ا بإت رافإ  ف ااتإا بُفةإ   إت رةإ  ابإت ةإاب، ف ود 
ناا والعار إإإا   ا  إإفة، وتيد دةتهللتإإا رإإد ةإإإاب رواه . (1)(الِففعإإا لتإإا   الإإدا

 . سلم
 ا ةُعهل   ثالهلل وُفهللاإدإُز  إاُلهللُ  د لإا  علِإم الاهلإاب علإى : وىلانامما

 .الهاضي، والسال اي وااال  السعت ورتس السدشاتا
ِيُ  د لإا  ا ةع ه املعىن املهصود  إت ذلإك الىلدإيء املفبإ: وىلالثمما

فعإإل السدإإشف علإإى السدإإشف وفعإإل الساإإو  علإإى املعاىلإإا وفعإإل الإإددار علإإى 
 .الزدوجا واتارةا
الهلدع ُ  مبا اهددم لهلل ذ إفا   الهإفآي والساإتدا تو الىِلإعف، تو  : ورابعمما

 إإالم العإإفب وت ثا إإا و إإالم التإإاس وت ثإإا م، تو  إإ   عإإفوا تو  لمإإا 
للأينِلُهمَل :  ا ىلإإ  باملتإإاف ُ لهولإإهلل اعإإا الامإإاُ وذلإإك  ت إإو اع إإ  كي

ةٌ  لللِندي مسدإإإاه فوةسإإإًها،  ، و هلع إإإ  الشإإإ ر بالشاسإإإ ُ كندإإإهلل ُخُشلللٌب ُمسي
ةعإإإإك ضإإإإعشا . «رّسًقللللا بللللالقوارير»: و هلع إإإ  الهإإإإارورة بإإإإاملفتةُ لهولإإإإهلل 

الِتساء، واإهللهلهلل اُ  ت ثلا  ا ذُ ف ةهلل ول 
(1). 

ما بعلا الُتلب المطبوعلة ا عتماُد عما تفسير الُرؤيا ع -2
                              

 (.1171بفرم  15/15 فز التووي )رواه  سلم  (1)
 (.6/71)املشمم  (1)
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 :التا تفسر األحالم
 يد  هلإإإ هلل اشسإإإ  اكالإإإالم فاإإإت تي ةسإإإهلشاد  تمإإإا امنسإإإاُي     -

 اشاا الهلدشس ُ ت دا تي ةشس ف  ت  ال إا فإال  إكد تيد هإنا   إ ُا كيد 
هلل  با هلالا اك خا  والزد اي واملااي  .الفا هلل، واكالالمهلل أهلل

إإاإُل ابإإت عث ملإإا ُسإإ ل عإإت  هلإإ   -روإإهلل اهلل -امإإنيورإإد تجإإاب الىلد
ِّ تنصإإإإح   إإإإواّ املسإإإإلمني ت د ةههلتإإإإوا هإإإإنه : اشسإإإإ  اكالإإإإالم فهإإإإال  

إا هإي رتي رإد  إا لاسإ  والاًإا  تإزد ًُ و  د الاهل ، و  ة العوا فامإاُ كفد
ةاإإإوي اإإإ اً ا ورإإإد ةاإإإوي غإإإ هلل اإإإ احُ  د  يد الإإإفا هلل، رإإإد اهلدشإإإ    

ا طسإإ   هللإإت رآهإإا وطسإإ  الإإزد ت وطسإإ  ر ةهلمإإا وأهللإإ    الهاههلمإإ
 .(1)...املااي

إإإإإاإُل و إإإإإود الهلاإإإإإوجيفي   ورإإإإإد تُلِإإإإإ    اع إإإإإ  : )روإإإإهلل اهلل -ورإإإإال الىلد
ُة  إلدشإإااُ  تمإإا  إإا ةُتسهللإإ     ابإإت سإإ ةت اكالإإالم عإإدد
، و تمإإا  إإا (1)

ةُتسهللُ     غ ه، و    هلل   ا  هلحال جا و ثفة التد هللف فاماُ كيد ذلإك 
إإا الصإإل  إإت الهلإإ  والهلتحإإاص  إإت ر ةإإا املتا إإاا  إإِوُل الشاإإفهلل ورمبد رإإد ُةىلهلل
املافوهإإإا، ورإإإد ةإإإدعو بعإإإض  هللإإإت   علإإإمهلل  إإإم    اع إإإ  اكالإإإالم علإإإى 
وهللفإإ   إإا جيدونإإهلل   الإإك الاهلإإ ، وةاإإوي  إإت املهلخِفاإإني الهإإابلني بحإإ  
علإإمُ ولإإو  إإاي  إإا راإإل   الإإك الاهلإإ   إإت الهلدع إإ  اإإ اً ا و  ابًهإإا 

ِل  ا ذ فوه  ت تنوا  الفا ةا لااي املعِ وي للفا ةا  ث ةت جإد ا    إِل لا
                              

 (.181-1/187)نور على الدرب  فهلاو، (1)
لىلاإل  ىلمور الست تي  هلاب اع   الف ةا و تهلخ  الاالم   اشس  اكالالم ذ ف ا (1)

ورد بني اكس اب    هلابهلل،  هل  النر  تما العلماء .   ةصح نس هلما  بت س ةت
(1/175.) 
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عصإإف و صإإفُ ورإإد ُعلإإم با سإإهلهفاء والهلدهلهلل اإإ  ك  إإار املاضإإني  إإت هإإنه 
إم   غاةإا التاإدرة    اك دا تيد العاملني بهل وةل الفا ةا رلالإوي جإد اُ بإل  فد

 . ت  هلاب الفا ةا 169 ( ...العلماءُ ف الً عت غ  العلماء
 :عدُم ا توعاظ وا عتبار بما يليريى اِنساُن ّسا منامه -3

 يد  ت ل   اهلل بالع د تي ةفةهللهلل    تا إهلل بعإضهلل الإفا هلل، الإر ااإوي 
ت ذنإإ  تو ةهللسهل ىلإإف  إإ ًا  إإاا لإإهللُ فاتعإإو  إإت  إإف  تو ةُهلإإ  عإإفامإإا  وع

للم يبللي ملن النبلوة »: رإال رسإول اهلل : بس  ماُ فعت ت  هفةفة رإال
 .(1)«الرؤيا الصالحة»: فاا  رالو ا امل ىلِ : ، رالوا«إ  المبشرا 
الهلع   بامل ىِلفاا  إفج لَغلإ ُ فإبيد  إت الفا ةإا  إا : )رال اململ 

ااإإوي  تإإنرًة وهإإي اإإادرا ةفةمإإا اهللُ للمإإإ ت رفًهإإا بإإهللُ لاسإإهلعدد ملإإا ةهإإ  
 .(1)(ر ل وروعهلل

اقتللرب الزمللان لللم تُللد رؤيللا  إ ا»: و  اإإ اح  سإإلم رإإال 
و إإإإ  . (7)«..المسلللمم تُللللذب  وأصلللدقُم رؤيللللا أصلللدقُم حللللديثًا

 م  ت  خص  هام على  ث   ت الإنانوب وا ىلإام وهإو ةإف، .. ذلك
التاإإإُنرهلل   املتإإإام فإإإال ةإإإهلدعل  إإإت الإإإك الإإإف ، بىلإإإيء، واهللإإإدهلل هلل اهللُ الإإإني 

رإإال ! تإإا مم ت إإ  عإإت رإإوم مل ةتهلشعإإوا بالتاإإُنر تىلتإإاء ةه إإهلممُ فااإإ  مب
َمُنوني : اعا  م   ي يُلؤَل ييياُ  ويالُنُذُر عينَل قليوَل  .ويميا تُلغَلَنا اْلَل

و إإإتمم  هللإإإت ااإإإوي الفا ةإإإا سإإإ ً ا  داةهلإإإهلل و إإإاًة كسإإإفاهللُ فمإإإت ذلإإإك 
                              

 .11/771رواه ال خاري الشهلح  (1)
 (.11/775)فهلح ال اري  (1)
 (.1167)رواه  سلم    هلاب الف ةا بفرم  (7)
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على س ال املثال تيد تالدهللهم رت، رجالً تسودهلل ةّز با فتاهلل وهو ةفةد تي 
هلاهل، فلمإإا سإإ ل تالإإد ةصإإفب بإإهلل ولاإإت    إإفج  تإإهلل اإإوا    تي اسإإ

ف ةهت تيد الفجإلهلل هإو . فورًا الِ م الِدلد الني   باهلك: املع ةت رال لهلل
ّا جإإا فاانإإ  ات إإف    هإإنا الإإِدِل، ورإإد  ، وت إإا زوجهلإإهلل املإإز ذلإإك الإإِدل 

، واك ثلإإإا   هإإإنا اتانإإإ   ثإإإ ةا جإإإد ا «زنلللا العلللين الن لللر»: رإإإال 
 .وة وُل ذ فُها

 :يُ بتفسيرا  خاطسةتفسير رؤية الم -1
فمإإت التدإإاس  هللإإت  ذا رت، رفة هللإإهلل املاإإ    املتإإام ابهلإإدر    ذهتإإهلل تيد 
هإإإنا املاإإإ هلل حمهلإإإاجا    الصدإإإدهللرا فاهلصإإإدد  عتإإإهلل و هلسإإإ  اكجإإإفهلل لإإإنلك 
إإإا راإإإل ذلإإإك  عهلهإإإًدا الوجإإإوب، و إإإتمم  هللإإإت ة إإإتا تيد ر ةإإإاهلل  املاِإإإ ، ورمبد

ا سإإإال   بإإنلك املاإإإ ، فادا لإإإهلل  إإإت املاِإإ  اإإإدلا علإإإى تيد الفدابإإيهلل رفة ًإإإ
احلإإإزي  إإإا اهلل بإإإهلل علإإإام، و إإإتمم  هللإإإت ةشِسإإإُف ر ةإإإاهلل املاإإإ  بحإإإ  ذلإإإك  إإإت 

 .الهلدشس اا ا اة ا الر مل ةعهلمد جا على رول تالد  ت املع ةت
 -روإإهلل اهلل -و لاإإك  الً إإا رِاًمإإا للىلإإاإل حممإإد بإإت اإإا  العثامإإني

ّد  ر ةإإاُ »: رإإال إإى لإإهلل  ي      املتإإاماملهلإإو انإإ  علإإى وجإإهلل ةاِإإ  فبندإإهلل ةفجهلل
ا إإ ، و ي  انإإ  علإإى غإإ  ذلإإك فهإإد ةاإإوي هإإنا  إإت ضإإفب اك ثإإال 
 إإت الىلدإإااةنيُ كيد الىلدإإا ايهلل الإإفةصا علإإى  إإِل  إإا ةإإد ل احلإإزي وا إإم 

ُزني : والحم على املإ تنيُ لهولهلل اعا  ويى َمني الِشيَلطياَن لَييحَل َإنِميا الِنجَل
ْياروَهمَل شييَلًسا َإِ  بََإ َلَن الِمهَ اِلَذيني آيمينُ   .وا ويلييَل ي َب

وعلإإإى هإإإنا فامنسإإإاي  ي رت،  إإإا ةاإإإفه    تا إإإهلل بالِتسإإإ ا للماِإإإ  
إِف الىلدإا اي، و إت  إِف  إا رت،، وت د  فبندهلل ةت حي لهلل تي ةهلعودذهلل باهلل  إت  هلل
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وهاإنا  إلا  ِد  تالًدا مبا رآه   هنا املِا ، والات ن   ة فاه  يء، 
إإإِف   هللإإإت رت،    تا إإإهلل  إإإا ةهللاإإإفه فإإإبيد املىلإإإفو هلل لإإإهلل تي ةهلعإإإودذهلل بإإإاهلل  إإإت  هلل
ُشإإإلهلل عإإإت لالإإإهلل ىلإإإال   إإإفاا، وتي  الىلإإإا اي و إإإت  إإإِف  إإإا رت،، وتي ةإهللهلإْ
ةتهلإإ   إإت جت إإهلل الإإني  إإاي نابًمإإا علاإإهلل    اتتإإ  ا  إإف، و ي اوضإإ  

ات إن    ة إفاه والدى فمو تةا  وتف ل، و   ِد  تالًدا مبإا رت،، وال
 .(1)« ا رت،

   يطاني الِشللل إنِ »: واعلإإإم تةامإإإا اكُب املسإإإلم تي  شمإإإومهلل رولإإإهلل 
ثِلل  بللا ةإإدلا علإإى تيد الىلإإا ايهلل رإإد ةهلمثدإإل بحإإ هُ فهإإد ة ااإإك  (1)«يليتيمي

الىلدإا اي   املتإام علإإى اإورة تباإإك تو تِ إك تو تالإإد ت وااإك وةسإإِ   
اتهل إإهللهلل تيد ذلإإك رإإد ةاإإوي جمإإفددهلل الإإدةي لإإك احلإإزيهلل والا؛بإإاهللُ فعلاإإك تي 

الرؤيللا »: ت إإ  تيد  نشإإتُ م ثإإار   إإت الهلدشاإإ  مبِاهلإإكُ فإإبيد التدإإّيبد 
ّسالرؤيا الصالحة بشرى من اهلل  ورؤيا تحلزين ملن الشليطان  : ثالثة

 .(7)«ث المرء نفسهورؤيا مما يحدو 
 :تهاُوُن البعا بشأن الُرؤيا وتعبيرها -5

ُف لإإهلل فمإإت اك إإخا    هللإإت   ةهلعا إإل  إإ   إإا ةإإف،    تا إإهلل تو ةُإإْن هلل
فإهللاهللصإإإإ  ااإإإإ هلل الإإإإفا هلل، (!! تضإإإإحا  تالإإإإالم) إإإإت ر هلل،   د جإإإإنا امل إإإإدتُ 

ا رت، تيد الهلدىلإاُغلهلل بإالفا هلل،   إاعاا للورإ  تو  املتا ادا جنا الوا ، ورمبد
  يد :  إإت الع إإيُ وذلإإك بسإإ   جملإإهلل بإإالفا هلل، واع  االإإاُ فتهإإول  إإإ ء

                              
 (.1/711) سال اا  فهلاو، (1)
 (.1166بفرم  15/76 فز التووي )رواه  سلم    هلاب الف ةا  (1)
 (.1167بفرم  15/71 فز التووي )رواه  سلم    هلاب الف ةا  (7)
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إإإإإالم -بإإإإإنيد  اانإإإإاهلل الفا ةإإإإإا فهإإإإال التدإإإإّيبد  رؤيلللللا »: علاإإإإإهلل الصدإإإإالُة والسد
عإإت  ، ورإإال (1)«المللؤمن جللزٌء مللن سللتة وأربعللين جللزًءا مللن النبللوة

إ ا اقتللرب الزمللان لللم تُللد رؤيللا المسللمم »الفا ةإإا   آ إإف الزد إإاي تندإإهلل 
 .ت فجهلل  سلم. (1)«تُذب

إإا و إإاي التدإإّيبا  رهللتهللوا    تإإا مم وةشِسإإف  إإمُ  ةسإإ ل تاإإ ابهللهلل عمد
علإإى الفدابإإي تي ةإهللْعهلهللإإك جإإا وةسإإعى   اشماممإإا : )رإإال الهإإفةّيبا   املشمإإم
إإ ُ فإإبي ا   دإإا   ىِلإإفةا لإإهلل خبإإ ، تو حمإإنو عففإإا ا وةلمإإاُ فبفد إإف  رةا لإإهلل  إإت  هلل

تدر  ا وةلهللمإإا بتشسإإهلل و  د سإإ ل عتمإإا  هللإإت لإإهلل تهلادإإُا ذلإإكُ وهإإو اللد اإإُ  
ه  رأى أحد منُم »: ةهول  ذا تا ح ، ولنلك  اي التدّيبا احل ا ُ 

 .(7)فاانوا ةهصاوي علاهلل وةع ُ . «الميمة رؤيا ّسميقصها أعبرها له
 :الجه  بآداب الرؤيا واألحالم -6

 يد اتمإإلهلل بإإ؛داب الإإفا هلل، واكالإإالم رإإد ةورإإ  امنسإإايهلل   وسإإاوس 
ت  ان  الفا ةا مُتفضهلل، و إتمم وتوهام   الدودهلل  اُ فبيد  ت الصد ابا  هلل 

 هللإإت  إإاي ةإإف، الفا ةإإا  ات إإل الإإني ةفةإإُد تي ةسإإهط علاإإهلل، فلمإإا ت إإنوا 
بهللإإإك ا داب تاإإإ  وا   ةُ إإإالوي بهللإإإك الإإإفا هلل، الإإإر  انإإإ  اُإإإإْزععممُ 
فعلإإى املسإإلم تي ةإإهلعلدمهلل آدابهلل الإإفا هلل، واكالإإالمُ  إإي ةتعإإوهلل  إإت ا عاالإإا 

 :صداحلا  ا ةليوآىلارهاُ فمت آداب الفا ةا ال
 .تي  مد اهلل علاما وةسهل ىلف جا -ت

                              
 (.1161)ُ و سلم (6987)م ررواه ال خاري بف  (1)
 (.1167)ت فجهلل  سلم بفرم  (1)
 .6/11املشمم ملا ت ال  ت الخاص  هلاب  سلم  (7)
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 .تي  ِد  جا  ت    -ب
 .     جا الاسًدا تو جاهالً  -ج

وت دإا آداُب الفا ةإا املافوهإإا فمإي سإإهلداا  مإا دلدإإ  علامإا اكالادةإإي 
 :الصد ا ا وهي

 .تي ةسهلعانهلل باهلل  ت  فورها -ت
 .تي ةسهلعان باهلل  ت الىلا اي -ب
 .تي ةتشي ىلالىلًا عت لالهلل -ج
 .     جا تالًدا -د
 .ةهل ول    جت هلل ا  ف -هإ
 .(1)ةهوم ةهلوض  وةصلي  -و
ُي الِسحير -7  :مُن البعا أِن الُرؤيا   تُون صادقًة إِ  وق

الصدواُب تيد الفا ةا اصد    ورإ  السدإ هللف و  غإ ه  إت اكورإاا 
اصإإد    السدإإ هللف غال ًإإا، هإإنا   ةعإإك   إإت لاإإل تو فإإار، و إإوي الفا ةإإا

إإإإا   اصإإإإد    غإإإإ  هإإإإنا الورإإإإ ، وت إإإإا احلإإإإدةي الإإإإني رواه توإإإإد  تفد
: رإإإإإإال والَِّت إإإإإإنيا والإإإإإإددار يا وابإإإإإإُت ال دإإإإإإاي   اإإإإإإ ا هلل، تيد التدإإإإإإّيبد 

ُ فمإإنا احلإإدةُي  ي اإإحد حممإإولا علإإى (1)«ؤيللا باألسللحارالرُ  أصللد ُ »
فمو ورإُ  التاإزول ام إِي وارإَّتاب الفدوإا  الحال ُ لش الا ذلك الور ُ

                              
 (.11/159)ان ف فهلح ال اري  (1)
وان ف السلسلا ال عاشا .  ستاده ضعا ( 1/1711)رال اكل اّ   املىلااة  (1)

 (.1771)الدةي ررم 
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 .وساوي الىلدااةني
ورإإإد رو، ال خإإإاريا   اإإإ ا هلل بإإإاب الفا ةإإإا بالتدمإإإار   ذ إإإف عإإإت 

ر ةإا التدمإار  ثإل ر ةإا اللداإل،   ذ إف الإدةي : ابت عوي عت ابت سإ ةت
 .الول   اانادا الفا ةا بالتدمار( 7111)ررم 

ؤيلللا يقلللي تعبيرهلللا مباشلللرة ّسلللا اليلللوم اعتقلللاد اللللبعا أن الر  -8
 :الثانا أو قريًبا منه

رد ةهل ادُر لل عض تيد الفا ةا ةه  اع  ُهإا   الاإوم الثإاّ تو الثالإي، 
ُة الهلالإإُا ومل ةهإإ  اع  ُهإإا ياهإإل هإإنه الفا ةإإا و إإا  فإإبذا   إإ  هإإنه املإإدد

 دإ يا فاما  إت بىلإارة تو نإنارةُ وهإنا    إكد تندإهلل   إ ُا فهإد ت إفج ال
: واحلا م وال امهيا   الىلع  بستد ا اح عت سلماي الشارسِي رإال

 .(1)( اي بني ر ةا ةوس  وع ارالا تربعوي عاً ا)
اعتقللللاُد الللللبعا أِن الُرؤيللللا الِصللللادقة تللللدُل عمللللا صللللد   -1

 :وصالح الِرائا
 ت اك خا   هللت ةهلسفدب    نشسهلل الععُ  والحفوُر  ذا اهللإدهللرهللْ  

وً ا  ت اكةإام فهلعإده ةإن ف لحإ ه الإك الفا ةإا الإر اإدر  علإى ر ةاه ة
إإإمور واكعإإإوام  عهلهإإإًدا تيد ذلإإإك دال  علإإإى اسإإإهلها هلهلل واهإإإواه،   إإإد، الىلا
و هللْت ا  دل الهفآيهلل الافميهلل وهللجهللدهلل تيد اد هلل الفا ةا الد  ل عض الااففةتُ 

: ملهلدهإني، وت دإا رولإهلل دا ةدلا على تيد اد هلل الفا ةا لات  اا ا باملإ تني ا

                              
 (.11/166)ذ ف ذلك احلافل   الشهلح  (1)
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إإإا (1)«ُم حلللديثًاُم رؤيلللا أصلللدقُ أصلللدقُ » ، فمإإإنا   ةعإإإك احلصإإإفُ و  د
 ي اإإإد  احلإإإدةي رإإإد : ةشاإإإد تيد احلاإإإمهلل علإإإى اكغلإإإ ، وةُهإإإال تةً إإإا

ورإإإإد وهللرإهللعهللإإإإ  الفا ةإإإإا : روإإإإهلل اهلل - إإإإد   إإإإت الاإإإإاففةتُ رإإإإال احلإإإإافل
عت  إإ  ةوسإإ  الصدإإادرا  إإت بعإإض الاشدإإار  مإإا   ر ةإإا اإإاالّيب الِسإإ

وت دا الاافُف والشاسُ  : ورال الُهفةّيبا . ، ور ةا  لامما، وغ  ذلك
واملخلإإط فلإإو اإإدر  ر ةإإاهم تالاانًإإا فإإنا   مإإا رإإد ةصإإدد  الاإإنوب 

(1). 
تفسيُر اِنسان الُرؤيلا لنفسله ملي جهمله بلالِتعبير وأخلذه  -91

 :ب اهر الُرؤيا
إإا اإإدلا علإإى     ذهتإإهلل رإإد ةإإف، امنسإإاُي    تا إإهلل ر ةإإا فاهل إإادهللر  تفد

إا   نا و نا، فاشز  تو ة مإ ت  ملإا ورإ    نشسإهلل  إت ذلإك الهلدشسإ ، ورمبد
جزم بهلل وبىن علاهلل بعضهلل اكالاام، ولو  اي عاملاً بهلع   الفا هلل، لوجدا 
لإإهلل عإإنرًاُ لاتدإإهلل   ةعإإفا   ا وةلمإإا  إإا اً سإإو، اكوهإإام والهلدخهللفااإإاا 

اهلله إإإل اتإإإدلُ وهتإإإا ةهل إإإنيد لإإإك تيادإإإُا  الإإإر تاإإإ    عتإإإده الهإإإاب هلل  
عفضإإما علإإى العإإامل بهل وةإإل الإإفا هلل،ُ الإإ    ةورعإإك الىلدإإا اُي    إإ ا  
اكوهإإام واكالإإزايُ فاإإم  إإت ر ةإإا اسإإا ف علإإى اشاإإ   وة إإ فب  إإا 

، وهتا ة مف لك تيادُا هنا ا جا   ا لك   دةتك تو دناا  رلُ ك و ذ
 .العلم و عففهلهلل

                              
 (.1167)رواه  سلم    هلاب الف ةا بفرم  (1)
 (.11/119)ان ف الشهلح  (1)
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ت ثلإإًا علإإى ( ُثهللإإ   إإت ذ إإابف السدإإلهلل )ال   هلإإاب ورإإد ذ إإف اإإا
تيد امنسإإإايهلل   ةت حإإإإي لإإإهلل تي ةهلسإإإإفد    اك إإإإن ب إإإاهف الفا ةإإإإا   لهللًهإإإإاُ 

 :فااي  دا رال
اُلاإإإي تيد رجإإإالً  إإإت الهإإإفداء تاإإإى    تا إإإهلل   ندإإإهلل ةه إإإ  وررإإإًا  إإإت )

 املص   فا إعما علإى التدإار فاسإات   مإا، فففعمإا    بعإض املعإ ةت
 (.سهلاوي فهلتًا  ت جما السال اي واسات بهفاءاك الهفآي: فهال
فإإان ف  اإإ  تيد ظإإاهفهلل هإإنه الفا ةإإا خماإإ ا و إإوالشا واع  ُهإإا ضإإدا  

نعإإوذ بإإاهللُ فإإالي : ذلإإكُ لإإو ُ ْ إإتا   هإإنه الفا ةإإا  إإ  ا اب إإني لهلتإإا
تهللإإإإا علإإإإى  فرمإإإإا بالتدإإإإار،  د بإهللتإهللاإْ هإإإإنا رت، تندإإإإهلل ةه إإإإ  تورا هلل املصإإإإ   و هلل

 ..اعهلهادهلل سوء   الىلدخص وا   ذلك آىلار  ت املعاداة والهلد نةف
 ت جإتت  إا اهإددمهلل  إا اُلاإي تيد هإارويهلل الفد إاد رت،  لإكهلل املإوا 

 ةا  لكهلل املوا،  م بهي  ت عمفي  ف  إار : رد ُ ِثل لهلل فهال لهلل
 لاهلل خبمت تاإاب   ِشإهلل   سإوةا، فهإام  إنعورًا  إت ر ةإاه ورصدإما علإى 

إإ ةإإا ت إإ هلل املإإإ تني رإإد ت إإ   تي  سإإا : ام  واإإوا بإإالهلدع   فهإإالالعد
ُه َعمَلللللُم : ت إإإإااء علممإإإإا عتإإإإد اهلل يمُعمإإإإا هإإإإنه ا ةإإإإا َإِن المِللللهي َعنَلللللدي

لٌ  ميلا يا  رَْ نليفَل لاَم ويميلا تيلدَل يرَلحي الِساعيَة وييُلنليزوُل الَلغييَلثي وييليعَلميلُم ميلا َّسلا األَل
رَْ نلي  َسلللُب غيلللًدا ويميلللا تيلللدَل َُل ْو أيرَلض  تيُملللوُ  َإِن المِلللهي عيَمللليٌم تي لللٌ  بَلللأي فَل

َبيللرٌ  ف إإ ك هإإاروي وفإإفز بإإنلكُ فإإان ف  اإإ  [.. 71: لهمإإاي] خي
ظإإتد هإإاروي تندإإهلل مل ة إإ هلل  إإت عمإإفه   د  سإإا تةإإام، فإإبي ةالإإ  فخمسإإا 
ت إإمف، و ي ةالإإ  فخمإإت سإإتني، و  ةفةإإد ذلإإكُ ةفةإإد تي ةهلمهلدإإ هلل   
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 .(1)....لات على  ا ة دو  ت ال داهف  لاهلل، واملفاُد تيد اك فهلل 
 :الُذُب ّسا الُرؤيا بقصد الِدعوة إلا اهلل -99

عهوبإإإإاهلل  هللإإإإت ةاإإإإنب   ر ةإإإإاه فهإإإإال علاإإإإهلل  لهإإإإد بإإإإنيد الفدسإإإإوُل 
ملللن تحملللم بحملللم للللم يلللره ُكمولللَ أن ييعقلللد بلللين »: الصدإإإالة والسإإإالم

 .(1)«شعيرتين ولن يفع 
لإف ، واكالإالم   لًهإا، و  فمإنا احلإدةي ةشاإد ثإفمي الاإنب   ا

إدهلل  ةُإْعنهللر   ذلك  هللت ةانب   الفا ةإا كجإل الإددعوة    اهللُ  إ ي ةإهللْعمهلل
. رتةهُلك اعنب   اله :     نساي عا   ةفةد بنلك هداةهلهللهلل وةهول لهلل

تو ذإإإإو ذلإإإإك  إإإإت اكسإإإإالا ُ فاإإإإلا ذلإإإإك الإإإإفاماُ كندإإإإهلل   سإإإإ الهلل    
  املىلفوعا، والحاةُا   اإ ُِر الوسإالاُ فإال جيإوز الددعوة    اهلل   د بال افُ 

إإإابهني  لتإإا تي نسإإهل د هلل ةُفُرًإإا أإإال   إإإف هلل اهلل، ولاسإإعتا  إإا وسإإ  السد
فتإإإدعو     إإإف  اهلل مبإإإا  إإإفد  اهلل، ولسإإإتا  لإإإزهلل ني باسإإإهل دا  ال اإإإُف  
اسفد إإإا كجإإإل دعإإإوة ا  إإإفةت، ولإإإو ظمإإإف لتإإإا  جيابادااُلإإإاُ كيد سإإإل ااالا 

ملللن »: هلاوي ت ثإإإف، وةاشإإإي زجإإإفًا عإإإت الاإإإنب   الفا ةإإإا رولُإإإهلل سإإإ
 .(7)«ه ما لم تري ْر عيني أّسرى الَفريى أن يُ 

 :عدُم مراعاة اْلداب التا لها تأثيٌر عما صالح الُرؤيا -92

                              
 .81ث   ت ذ ابف السل    (1)
بفرم  11/519الشهلح )ه ال خاري    هلاب الهلع   باب  ت  نب   اللمهلل روا (1)

7117.) 
بفرم  11/518الشهلح )رواه ال خاري    هلاب الهلع   باب  ت  نب   اللمهلل  (7)

7117.) 
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فهإإإد ةهلىلإإإإود  امنسإإإاُي    اإإإإد  الفا ةإإإا واإإإإالالما، ولاإإإإت دوي 
 . فاعاة اكس اب الر اوال    ذلك

 :اب التا توص  إلا صد  الُرؤيا وصالحهاومن األسب
ُم رؤيلا أصلدقُ »: لنا رال الصودُ  ّسا القول والعم ؛ : أِو ً 
 .(1)«ُم حديثًاأصدقُ 

ُ  إإإإالتدوم علإإإإى ةمإإإإارة، والتدإإإإوم علإإإإى مراعللللاة آداب النللللوم: ثانيًللللا
اتت  اكفت، ورإفاءة آةإا الافسإي  واملعإِوذاا وغ هإا  إت تذ إار التدإومُ 

و هللإإإت تراد تي اهللْصإإإُد هلل ر ةإإإاه فلاهل إإإفد الِصإإإد هلل وت إإإلهلل : )الههللإإإِام رإإإال ابإإإتُ 
احلالل واسافهلل ا على اك إف والتدمإي، وهللْلاإهللإتهللْم علإى ةمإارة  ا لإا  سإهله لهلل 

اتإإإإإاهُ فإإإإإبيد ر ةإإإإإاه   ااإإإإإاد ااإإإإإنب اله لإإإإإا، وةإإإإإن ف اهلل الإإإإإ  احل هللإإإإإهلل ع
 .(1)(ل هلداا

 :نهاالجه  بأنواع الُرؤى وعدُم الِتفريل بي -93
هلل  لإإات  إإلا  إإا ةإإفاه امنسإإاُي    تا إإهلل ةعهلإإ  ر ةإإا اإإادراُ فهإإد بإإنيد

والرؤيللا ... »: تيد الإإفا هلل، تنإإوا ُ فإإال ألإإط باتمإإاُ رإإال  الفسإإوُل 
تحللزين مللن الشلليطان   ّسرؤيللا صللالحة بشللرى مللن اهلل  ورؤيللا: ثالثللة

 .(7)«...ورؤيا مما يحدث المرُء نفسه
: فإإبي رلإإ (: ا   اع إإ  الفا ةإإااععاإإل الساإإها)رإإال اإإاال   هلإإاب 

 -عهللإزد وجهللإلد  -هإل  إت اهلل:  ا  تفِفُ  بني هنه الثدالىلا  و اإ  تا  دإد
                              

 (.15/19التووي ) 1167رواه  سلم    هلاب الف ةا بفرم  (1)
 (.1/67) دارج السالاني  (1)
 (.11، 15/11التووي )و سلم ( 11/111) رواه ال خاري   الشهلح (7)
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 تو  ت الىلدا اي تو الدةي نشت 
إإهلل و  الفا ةإإا و  ورهلمإإا وظإإفوا الفا ةإإا : رلإإ  بهإإفابت   الفدابإإي نشسهلل

 إا ةإفاه  إت  و البساالاُ فبي  إاي الفدابإي  إت املإإ تني الصدإادرني فحالإ ُ 
إإإإإإلدُ  مإإإإإإا   احلإإإإإإدةي -اهلل أصللللللدقُم رؤيللللللا أصللللللدقُم »: عهللإإإإإإزد وجهلل

، و ي  اي  ت الاشدار تو املخل ني  ت تهل امفإاي فحالإُ   إا «حديثًا
ةإهللفهللْونهللإإإإإهلل  إإإإإت الهلدخلإإإإإاط وتضإإإإإحا  اكالإإإإإالم، و ي جإإإإإاز تي ةإإإإإف، الاإإإإإافف 

ر ةا امللك  والشاس  الفا ةا الصدادرا ولات على وجهلل التادرة  ما   رصدا
 ..  سورة ةوس 

ت دا الفا ةا الصدادرا ااوي واض اهلل املعامل لات فاما ألاطا ةهلإن فها  
ااال ما   ندهلل عاةهللىلهللماُ وهي   دا ا ىل ا للمإإ ت، و  دإا تي ااإوي ثإنةفًا 

واحللإإم الإإني هإإو  إإت وسإإاوس الىلإإا اي ةاإإوي ...  إإت عإإدو  تو   إإف
و   عإىن حمإددد ... خلاُط والهلدخوةُ  والهلد زةتُ غ هلل حمددد املعامل، وفاهلل الهلد 

لإإهلل، ولإإات فاإإهلل ا ىلإإ ا و  ثإإإنةفُ فإإبي نإإام وهإإو  ىلإإحولا بإإإ  ف ورآه   
 . تا هلل فالحالُ  تندهلل الدةُي نشت

َُ اِخللالإل واِصللابُة بالعجللب والغللرور إ ا وّسوللل  -91 ضللعي
 :اِنساُن لمِتأوي  الِصحيح

ةإإا وتاإإاب فامإإا الهلدشسإإ هلل الصدإإ احهلل  يد  إإت التإإاس  هللإإت  ذا فسدإإف ر  
تاإإإإإإ ح ةهل إإإإإإدد  بإإإإإإنلك   ا إإإإإإالت وعتإإإإإإد اكاإإإإإإ اب علإإإإإإى جمإإإإإإا 
امععاب والحفور بالتدشت، ولإات علإى جمإا ا عإَّتاا بالِتعمإاُ وهإنا 
الصإإإتُ   إإإت التإإإاس  ي ُوفِإإإ  للصدإإإواب  إإإفدًة فسإإإاخنل عإإإت احلإإإِ   إإإفاا 

ء فعلاإهلل تي ةتسإإ هللهلل    اهلل و إفدااُ فإاملإ ت  ذا تاإاب احلإإ د    إِل  إي
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: و مد اهلل الني تواإلهلل    فممإهلل و عففهلإهلل، وا  دإل رإولهلل ةوسإ  
 َيحياَديث تيَنا َمنَل تيأَلَويَ  األَل  .ريبو قيدَل آيتلييَلتيَنا َمني الَلُممَلَك ويعيِممَل

و   إإكد تيد علإإمهلل اشسإإ  الفا ةإإا  إإدعاةا لبععإإاب وا ن مإإار  إإت  
ى املعإإإإإِ  تي ةواجإإإإإهللهلل ذلإإإإإك امععإإإإإابهلل بهإإإإإودة ر إإإإل ا  إإإإإفةت، ولاإإإإإت علإإإإإ

ام إإإإال  هلل، و  جيعإإإإل هإإإإنا العلإإإإم  إإإإت العلإإإإوم الإإإإر ةهلهإإإإفدب جإإإإا    
التإاس و سإ   ععإإاجم وىلتإابممُ بإإل علاإهلل تي جيعلهللإهلل  إإت اكعمإال الإإر 
ةهلهإإفدب جإإا    اهللُ فاإإم  إإت اكجإإف الإإني ةتالُإإك الاتمإإا ا ىِلإإف املإإإ تهلل 

إإإإفورهلل علإإإإى ر ل إإإإهلل بهلشسإإإإ  الإإإإك الفا ةإإإإا امل ىِلإإإإفة الإإإإر رآهإإإإا، واُإإإإد ل السا
مللللن أّسْلللل  األعمللللال إدخللللال السللللرور عمللللا »: وةاشاإإإإك رولإإإإهلل 

 .(1)«المؤمن تقْا عنه ديًنا  تقْا له حاجة  تنف  له كربه
وان دف تيد  ا آاا  اهللُ فمو ا هل إار لإك وفهلتإاُ فإ  لص نادهلهللإك هللُ 

 .للثدواب والصدواب فمهللت ت لص نادهلهللهلل هلل الفي  تي ةُإوهللفد هلل 
 :ميُن البعا أِن الُرؤيا ييقتصر تعبيُرها عما الِرائا ّسقِ -95

رد ةف، امنساُي الىلديءهلل   املتام وةاوي الهلد وةُل لولده تو رفة إهلل تو 
  املتام   اةعاهلل ت  جمل  عهلل، فااي ذلإك  ادةههلل، ورد رت، التدّيبا 

 .ناهو ه:  بتهلل عاف ا، فلما تسلم رال 
ورُبإإي كسإإاد بإإت العإإا  و ةإإا  اإإا فاإإاي  بتإإهلل عهلدإإاب بإإت تسإإاد 

ه التدّيبا   .(1) اا و د

                              
 (.1191)وهو   السلسلا الص ا ا بفرم (  ع  امفاي)ال امهي    (1)
  (.6/717) فز الستا  (1)
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قللُ  الرؤيللا عمللا ميللن يُللره أو عمللا المتخرصللين الللذين  -96
 :  عمم لهم بتأوي  الُرؤيا
 عمللللللا عللللللالم أو ؤيللللللا إِ  الرُ   ُ قيلللللل  تلُ »: فهإإإإإإد ورد   احلإإإإإإدةي

 .(1)«ناصح
 حلبُ كم ملا يُ حسنة من اهلل  ّسإ ا رأى أحلدُ ؤيا الالرُ »: ورإال 
 .(1)«...ن يحبُ  مي ث إِ  ّسال يحدو 

إا وهلللهللإهلل الإُ حُض : )رال التدوويا  س ُ هلل تندهلل  ذا ت   جا  هللت    إ ا رمبد
تو احلسإإإُد علإإإى اشسإإإإ ها مباإإإفوهُ فهإإإإد ةهإإإ  علإإإإى الإإإك الِصإإإإشا، و  د 

 .(7)(ا، واهلل تعلمفا صل لهلل   احلال الزيا ونادا  ت سوء اشس ه
ورد رهللوهلل، ابإُت  اجإهلل واحلإا ُم وابإت ال دإاي والإددار ي  وتوإد عإت ت  

ر ّسلللإ ا بيلللعَل ؤيلللا عمللا رََجللل  ملللا لللم تلُ الرُ »: رإإال : رزةإإت العهالإإي  رإإإال
 .(1)«عبر  وقعُ

ّا  واحلإإدةُي اإفةحا بإإ يد الفا ةإا اهإإ  علإى  ثإإل  إا اعإإ ، : رإال اكل إا
ما    علإإإإإى نااإإإإإح تو تي   نهصدإإإإإ»: ولإإإإإنلك تر إإإإإدنا رسإإإإإول اهلل 

املعإاّ   ا وةلمإا فهلهإ  علإى  فاما تي  هلار تالسإتهلل  املشفوضهلل  كيد  ُعامل
ا  دإ ع إ ُ مبإا  ذا  إاي الهلد  دا ذلإك  هادإ فاإهلل تيد  ا   رةإ هلل لاإت  دإ ُوف  ذلإك

                              
وا  هلل اكل اّ   السلسلا الص ا ا ( 1/116)والدار ي ( 1/15)رواه الَّت ني  (1)

(119.) 
 (.1161)م   الف ةا ررم و سل( 6591)رواه ال خاري    هلاب الهلع   بفرم  (1)
 (.15/18) فز التووي  (7)
 (.111)ان ف السلسلا الص ا ا  (1)
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لإإإهلل   فإإإال اإإإ ىل هلل حمً إإإا، و  د  ولإإإات   إإإ ً  ،ولإإإو علإإإى وجإإإهلل ُ ةإإإاثهلملإإإهلل الفا 
 .(1)«هلل تعلمالات ن، وا
اعتقلللاُد اللللبعا أِن تفسللليري اللللُرؤى هبلللٌة محْلللٌة ملللن اهلل  -97

 :لي  لمعبد ّسيها سببٌ 
سإإ  انهلل، والهإإول تندإإهلل ه إإاا  -   إإكد تيد اع إإ هلل الإإفا ، ه إإاا  إإت اهلل

ل  إإت نو إإهلل فاعإإد نشسإإهلل تاإإ ح اه إت اهلل   ةعإإك تيد امنسإإايهلل رإإد ةسإإهل
ذلإإك لإات علإى اهلل بعسإإ ُ ولاإت  إإت  شِسإفًا لَالإالم  إإ  ةهاتتإا بإ يد 

إإإإ هلل هلل و   سإإإتدا اهلل تندإإإهلل عهلللدإإإ هلل اك إإإورهلل ب سإإإ اجا، ورإإإد ةإهللْ إإإُنُل امنسإإإاُي السد
ةهل هدإإ  لإإهلل  إإا ةفةإإد  إإت  عففإإا الهلد وةإإلُ وذلإإك حلامإإا ةعلُممإإا اهلل، تو 
بس   ضع  ام ال  والهلدهو، تو لس   آ إفُ فإبًذا  بإدد  إت بإنل 

    عففا رواعد هنا العلم، ورد س   ذ ف  ثل هإنه اكس اب املوِالا 
 اإإإإ  اشِسإإإإف : الهواعإإإإد   تودل فهإإإإفاا هإإإإنا الاهلإإإإاب ثإإإإ   وضإإإإو 

 .اكالالم، ونهل  لك  المهلل ابت الهِام والهفةّيب  الولهلل ذلك
إإإإإلد  -ت دإإإإا اكن اإإإإاُء فمإإإإم لاسإإإإوا  حإإإإإ هم   ذلإإإإكُ فإإإإاهللُ   -عهللإإإإزد وجهلل

 .و تاً ا ة لعمم وةعِلممم وةوالي  لامم ةه اً 
 :الفهم الخاطئ ّسا معنا أِن الُرؤيا جزٌء من الُنبِوة -98

 :رال رسول اهلل : عت ع ادة بت الصدا   رال
ُ (1)«ةوِ بُللة وأربعلين جلزًءا ملن النُ من سلتِ  ءرؤيا المؤمن جز ... »

                              
 (.1/188)السلسلا الص ا ا  (1)
 (.1161)و سلم ( 6987)رواه ال خاري بفرم  (1)
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إإإإإإا جإإإإإإزءا  إإإإإإت التا إإإإإإودةُ لاإإإإإإت لإإإإإإات   الهلىلإإإإإإفةعاا  فالفا ةإإإإإإا    إإإإإإكد تفد
إإإ ا   ذ إإإف بعإإإض اك إإإور املسإإإهله لادا جإإإزءا  إإإت التا ُإإإإودة   واكالاإإإامُ و  د

اك  ار املسهله لاداُ فهللهلهي الفا ةا    التا ودة   هنه اتزباداُ رإال الىلدإاإُل 
ة ملؤمن جلزٌء ملن سلتِ لرؤيا ا»:  عىن رولهلل : )روهلل اهلل -ابُت عثامني

إإا ت ثإإالا تيد ر ةإإا املإإإ ت اهإإ. «ةوِ بُلللمللن النُ  اً وأربعللين جللزء   اإإادراُ كفد
ة إفجا امللإك للفدابإإي، ورإد ااإوي  إإ اً عإت  إيء وارإإ  تو  إيء سإإاه  
  ابهاً للفا ةاُ فهلاوي هنه الفا ةا  إوالي التا ُإإودة   اإد   إدلو ا، و ي  

ُ فمت ا     ذاً تي ة تد امنساُي تيد الفا ةإا (1)«... ان  أهلل  عتما
 .وه التا ُإودة  ت اا  الوج

جإزًءا  إت  ت ت  سإا وعىلإفة جزءا  احلاهلل  ةا الصد الفا »ورد تيد  :ّسائدة
ّا (1)«ةود  إُ التا  ا جزءا  ت س عني جزًءاُ رال اكل إا واعلإم تندإهلل   : ، وورد تفد

الرؤيللللا الصللللالحة جللللزء مللللن » تيد :  تافإإإإاةهلل بإإإإني رولإإإإهلل   هإإإإنا احلإإإإدةي
، «ة وأربعللينجللزء مللن سللت»: ، و  احلإإدةي الهلدإإا «خمسللة وعشللرين

 -(7/51)رواه  سإإلم  -«جللزء مللن سللبعين»: و  الإإدةي ابإإت عمإإف
وغ هُ فبيد هنا ا  هلالاهلل راج ا    الفدابيُ فالدما  اي اإاحلًا  انإ  

 .اهإ. الِتس ُا تعلى، ورال غ  ذلك، ففاج   فزهلل  سلم لب ام التإدوهللوي  
رفجا الوجهلل  ساهلل وجوه مزالا ذلك ا ض فاب ت (7)وذ ف الهفةّيبا 

 يد املإإإإفادهلل جإإإإنا احلإإإإدةي تيد املتإإإإامهلل الصدإإإإاد هلل  صإإإإلاا  إإإإت : الثإإإإاُّ رإإإإال
وا قتصللللار  ةدؤي التُللللل»:  صإإإإال التا ُإإإإإودة  مإإإإا جإإإإاء   احلإإإإدةي ا  إإإإف

                              
 (.1/511)ا مو  الثمني  (1)
 (.1869)ا  هلل اكل اّ   السلسلا الص ا ا بفرم  (1)
 (.6/15)املشمم  (7)
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 .(1)«من النبوة اوحسن السمُ جزء من ستة وعشرين جزءً 
تيصيُوُر اللبعا إمُانيِلة كسلب الثِلواب ملن خلالل مجلِرد  -91

ؤيى المنامِية؛ كمين ي ُن أِن أجري ليمة القدر يُون لملن رآهلا ّسلا الرُ 
 :المنام

  ةوجهللُد دلالا ا احا اإفةحا علإى السإ  علمإي تيد  هللإت رت،   
املتام  نا و إنا ةاإوي لإهلل  إت اكجإف  إنا و إنا، تو  هللإت رت، لالإاهلل الهإدر 

ِا ا على  هللإت  هللُْصُل على تجفها وىلواجاُ وذلك كيد تجفهلل لالا الهدر  َّت 
 .را ما  فانًا واالهلسابًاُ ولات ملت رآها

إإاإُل ابإإُت بإإاز ، لالإإا الهإإدر بإإالعني ملإإت فهلل رإإد اُإإإ»: روإإهلل اهلل -رإإال الىلد
   اباُ وذلإإك بف ةإإا ت اراالإإا، و إإاي الصدإإ ُسإإ  انهلل واعإإا  -هلل اهللههللإإفإد وهلل 

ةسإإهلدلاوي علامإإا بعال إإااُ ولاإإت عإإدم ر ةهلمإإا   فتإإ  الصإإولهلل ف إإلما 
، وت دا اكالادةُي الر وهللرهللدهللْا عإت ر ةإا (1)«... هللما  فاناً واالهلساباً ملت را
 .  املتام فسا ه اتواُب مبىلا ا اهلل اعا  التدّيِب 
إإإإلد  - ًذا فإإإإاهللُ   ةفاِإإإإُ  الثدإإإإوابهلل والعهإإإإابهلل علإإإإى اكعمإإإإال،  -عهللإإإإزد وجهلل

 .ولات على املتا اا واكالالم الر رُف  الهلُم عت ااال ما
الللبعا أِن الُرؤيللا تقللي عمللا أِول مللا تفِسللر بلله ولللو   ميللنُ  -21

 :كان  لك عما وجه خاطئ
م  ويميلا : رال الهإفةّيبا   اشسإ ه لهولإهلل اعإا  لالي لغياُث أيحَل قيلاُلوا أيضَل

                              
 (.11/768)ه ابت العف   فهلح ال اري ذ ف  (1)
 (.7/1181)جممو  فهلاو، ابت باز  (1)
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َم َبعياَلَميني  الي يحَل ُن بَتيأَلَويَ  األَل  .نيحَل
ا الفا ةإإإا علإإى تودل  إإإ:   ا ةإإإا دلاإإلا علإإإى ب إإالي  هللإإإت ةهللهإإول: رإإال

، ومل اهإ   إنلكُ فإبيد ةوسإ  (تضحا  تالالم: )اع ُ كيد الهومهلل رالوا
فسدفهللها على سك  اتدب وا ص  فااي  ما ع  
(1). 

باب  هللإت مل ةإفهلل الفا ةإا كودل عإابف : ورد بودبهلل ال خاريا   ا ا هلل
 ُ وفاإإإهلل رإإإوُل التدإإإّيِب (7116) د سإإإا  احلإإإدةيهلل ررإإإم .  ذا مل ةصإإإ 

ُي » :ك  باف  .«وأخطأ  بعْاً  اً بعْ أصب
إإا ث بهللا ّسللإ ا عمللا رجلل  طللائر مللا لللم يحللدو »: وت دإإا الإإدةُي تفد

، فهد ا هلل  العلماُء   ا دهلهلل، وعلى افإَّتاض (1)«ث بها وقعُحدِ 
إإا اهإإ   ذا  إإاي الهلدشسإإُ  اإإواباًُ ت دإإا  ذا  إإاي الهلدشسإإُ   اإإ دهلهلل فمعتإإاه تفد

ّا   نه الفا ةا    ً فال ااوي على روإهلل  -تودل  ا اُإشهللسدإف بإهللُ رإال اكل إا
 فاإإإهلل تيد  ا   رةإإإ هلل ولاإإإت  دإإإ»: الاتمإإإا االدإإإم الإإإولهلل هإإإنا احلإإإدةي -اهلل

ولإإو علإإى وجإإهلل ولإإات  ُ ةإإاا ثهلملإإهلل الفا  دإإ ع إإ ُ مبإإا  ذا  إإاي الهلد  دا ذلإإك  هادإإ
 .(7)«واهلل تعلم ُلهلل الات ن    فال ا ىل هلل و  د  ُ    حم اً 
 -سللبحانه وتعللالا -بعا إمُانيِللة رؤيللة الللِربو تيصيللُوُر اللل -29

 :عما حقيقته ّسا المنام
 إا الاإُم  هللإت ةهللإددعي تندإهلل رإد رت، : روإهلل اهلل -ُس ل الىلداإُل ابُت باز

 -ذ إإف  إإاإُل امسإإالم ابإإُت ااماإإا: )ربد العإإزدة   املتإإام  ف جإإاب بهولإإهلل
                              

 (.9/111)اشس  الهفةّيب  (1)
 (.1/711)ا اح اتا    (1)
 (.1/188)السلسلا الص ا ا  (7)
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تإإإامُ ولاإإإت وآ إإإفوي تندإإإهلل فاإإإت تي ةإإإف، امنسإإإاي ربدإإإهلل   امل -روإإإهلل اهلل
سإإإ  انهلل  -ةاإإإوي  إإإا رآه لإإإات هإإإو احلهاهإإإاهللُ كيد اهللهلل   ةىلإإإ مهلل  إإإيء

ُهلللوي الِسلللَميُي الَلبيَصللليرُ : واعإإإا ُ رإإإال اعإإإا  ٌء وي لللاَل َمثَلَملللَه شي ُ ليللليَل ي كي
فلات ُةىْل مهلل  يءا  ت خملورااهللُ لات رد ةف،   املتام تندهلل ةاِلمهلل رباهلل، 

 جإلد وعإالُ كيد اهللهلل   ُةىْلإ مهلل و مما رت،  إت الصاإوهللر فلاسإ  هإي اهلل
 ... يءا س  انهلل واعا 

وت دإإإا الف ةإإإا   التدإإإوم الإإإر ةإإإددعاما الاثإإإ   إإإت التإإإاس :    تي رإإإال
 – مإإإإا رإإإإال  إإإإاإل امسإإإإالم روإإإإهلل اهلل  –فمإإإإي أهللإإإإ  طسإإإإ  الفابإإإإي

طس  االالمم واهواهمُ ورد ُ هللادل ل عض التإاس تندإهلل رت، ربدإهلل ولإات 
إإمُ  مإإا روي تندإإهلل   إإنلكُ فإإبيد  الىلإإا ايهلل رإإد ُ هللاِإإل  إإم وةإإويمم تندإإهلل رجا

ّ  علإى عإإفل فإإو  املإإاء، ورإال تنإإا رباإإك ورإإد : أهللهللادإلهلل لع إإد الهإإادر اتإإاال
ا س  ةا عدود اهلل، : فهال الىلداإُل ع د الهادر. وضع  عتك الهلداالا 

 مإا رإال روإهلل   تو. لس هلل بإفِ ُ كيد توا إفهلل رِ    اسإهط عإت املال شإني
 .اهلل

ناا  -عإإإإزد وجإإإإلد  -واملهصإإإإوُد تيد ر ةإإإإاهلل اهلل  ةه إإإإًا   ثصإإإإل   الإإإإدا
كالإإد  إإت التإإاس الإإ  اكن اإإاء علإإامم الصدإإالُة والسدإإالم،  مإإا اهإإددم   

، و ما دلد على ذلك رولهلل  -ملوسإى -سإ  انهلل واعإا  -الدةي ت  ذر 
 ...ليلنَل تليريانَلا: فا ةإاهللُ رإال لإهللملإا سإ ل ربدإهلل ال -علاهلل الصدالة والسدالم

ا ةإإاُ لاإإت رإإد ثهللُْصإإُل الفا ةإإا   املتإإام لَن اإإاء وبعإإض الصدإإاحلني علإإى 
، ا لإ هلل  مإا اهإددم   الإدةي  عإاذ  -س  انهلل -وجهلل   ةىل هلل فاما

إإا رت،  و ذا ت إإفه بىلإإيء  إإالُ  الىلدإإف هلل فمإإنا عال إإُا تندإإهلل مل ةإإفهلل ربدإإهللُ و  د



 

 79أخطاء األنام حول الرؤى واألحالم
 

 .(1)...( ا انًا
اعتقللاُد الللبعا بللأِن اِنسللاني إ ا كللان بمنزلللة عاليللة ّسللا  -22

الُزهلللد واللللويريع والِتقلللوى كانلللُ خلللواطُره ورؤاه كُمهلللا صلللادقًة وللللي  
 :لمِشيطان عميه سبي ٌ 

وهإإإنا ا  إإإ  تورإإإ  ترواً إإإا علإإإى تي ةعملإإإوا باإإإِل  إإإا مُتلاإإإهلل تفمإإإاُ مم 
إإم ت إإا تفد اهاإإاءُ و   إإكد تيد هإإنه ونشوُسإإمم  إإت الإإفا هلل، تو ا إإواةف طعد

إإإإإا اُي ةوابإإإإإ هلل  إإإإإت التدإإإإإاسُ  الصاإإإإإوفادا    دإإإإإاا  إإإإإا اناداا اإإإإإاد جإإإإإا الىلد
وغ همُ فا حض وةعادي الواالد  تمم وة تا با  فةت بتإاًء علإى ر ، 
و إإإواةف وهإإإواجت، وهلل درا ابإإإت الهإإإِام الإإإني االدإإإم عإإإت تربإإإاب الزاهإإإد 

لِإإإإي فهإإإإال  ذا  إإإإاي حمشوظإإإإاً  إإإإ  اهلل  انإإإإإ   الهلإإإإ : وةهولإإإإوي: )والهلدخهلل
وهإإإإنا  إإإت تبلإإإإِ  اإإإإد العإإإإدِو . هواجُسإإإهلل و إإإإواةفُه  عصإإإإو ًا  إإإت ا  إإإإ 

روانادإإإإإا، و إإإإإإا انادا، : فإإإإإاممُ فإإإإإبيد ا إإإإإإواةفهلل وا إإإإإواجتهلل ىلالىلإإإإإُا تنإإإإإإوا 
ونشساناداُ  الفا ةاُ فلو بلِ  إت الزاهإد  إت الع إاد  إا بإهلللهللإِ فمعإهلل  إا انهلل 

إإإإإا اُي جيإإإإإفي  تإإإإإإهلل جمإإإإإف، الإإإإإإددم، ونشُسإإإإإهلل   ةشاررانإإإإإهلل    ا ملإإإإإإوا، والىلد
إإإا هإإإي للفاُسإإإل  الإإإنةت هإإإإم ( اإإإلواا اهلل وسإإإال هلل علإإإامم)والعصإإإما   د

وسإإإإابُط بإإإإني اهلل و لهإإإإهلل   ا لاإإإإِ ت إإإإفه وفاإإإإهلل ووعإإإإده ووعاإإإإده، و هللإإإإت 
 .(1)...(عداهم ةصاُ  و  ُئ، ولاس  طعدا على ا ل 

واألحالم ملي علدم الفراُر من مواجهة الواقي إلا الُرؤيى  -23
 :العم  وبذل األسباب

                              
 .61  58جملا ال  و  امسال اا العدد  (1)
 .1/191 غاىلا اللمشاي  (1)
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عتإإد ا ةهلصإإادُم امنسإإإاُي  إإ  وارعإإهلل ةهلدخإإإن الإإفا هلل، واكالإإالمهلل خمفًجإإإا 
إإإفعيد املتاسإإإ هلل  و مفبًإإإا  دإإإا ةعاةىلإإإهلل، وة مإإإ تا  لامإإإا، وةإإإَّت  املإإإتم هلل الىلد
ا   ثهلاج  تإهلل  زةإد عمإلُ  ملعاةىلا وارعهلل، وةلع     الك اكالالم كفد

الفا ةإإا ت إإفًا  اررًإإا للعإإادةُ ف ةإإد تي ةإُإإْفزهلل هلل  ولإإوًدا دويهلل فمإإو ةتهل إإف لهللإإك 
تي ةإهللهلهللعإإإايهلل  ذا  إإإاي  فةً إإإاُ اسإإإهلتاًدا    ر ةإإإا رآهإإإا، تو ةفةإإإد تي ةإإإتعح 
دوي تي ةإإإإإإإنا فُ فامنسإإإإإإإاُي   الهللإإإإإإإ ا باكسإإإإإإإ اب، و   إإإإإإإان هلل  إإإإإإإت تي 

 .ةهللْسهلهللْ ىلفهلل بالفا ،   ًا
 إا هللم وانهلصإاراالم علإى و ت هتا ةهل نيد     تول ك النةت ة تإوي آ 

الإإفا هلل، واكالإإالم الإإر   اعإإدو تي ااإإوي جمإإفددهلل بىلإإارة تو نإإنارة دوي تي 
إإإفعادا املوِاإإإلا    ثهاإإإ  الإإإك  ةعاةىلإإإوا وارعهللمإإإم تو ة إإإنلوا اكسإإإ ابهلل الىلد

َإِن ا  الُ  هلعاوزةت بإنلك الساإتدا الاونادإا الإر   اهلحإ د و  اهل إددلُ 
م  حيِتا يُلغييلوُروا ميا بَأينلَلُفَسَهمَل الِمهي  ي يُلغي   .يلوُر ميا َبقيوَل

  غإإزوة تالإإدُ سإإهلعد تندإإهلل عمإإل مبإإا ةفةإإُده  وا  دإإل هإإديهلل التدإإّيب  
 تإإهلل الىلدإإفُ ُ فإهلل هللإإنهلللهلل اكسإإ ابهلل لسإإال هلهللُ الاإإي ت إإن سإإالالهللهلل واسهلىلإإار 
تاإإ ابهللهلل، ف  إإار علاإإهلل تاإإ ابهلل تي  إإفج    اكعإإداءُ فإإَّت  الفا ةإإا و إإا 

  علاهلل  ت تيد املدةتاهلل هإي الإد ر  احلصإني الإني رآهإا   املتإامُ فلإم دلد 
إإإإفعادا، و إإإإ  ذلإإإإك  إإإإا بإإإإنل اكسإإإإ اب احلِسإإإإادا والىلد ةإإإإف ت    الفا ةإإإإاُ و  د
الإإد   إإم  إإا الإإد   إإت سإإهُو بعإإض الههللإإى بسإإ   خمالشإإا الفا إإاة 

فاإإإإإهلل ُ فمإإإإإاذا ةُهإإإإإال  ًذا   هإإإإإنا الزد إإإإإاي الإإإإإني  ثإإإإإفا ك إإإإإف التدإإإإإّيِب 
، ولإإات اتإإاُش املخالشإإاا بإإف ا وطإإفًا وجإإو ا، ولإإات الهابإإُد رسإإولهلل اهلل 

 .فب  اهلل املىلهلهللاهللى و  الولهلل و  رودةهلل   د باهلل!  ا اباهلل رسول اهلل 
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 :تزكية النف  وتزكية الغير من خالل الرؤى واألحالم -21
ام على نشسهلل تو على غ ه ب ندهلل   يد  ت اك  اء تندك اف،  ت  هلل

 إإت تهإإل اتتإإا وتندإإهلل  إإت تهإإل الهلدهإإو، فاز إإي نشسإإهلل وةز إإي غإإ هُ وبتإإاًء 
على ر ، وتالالم رد ااإوي  اذبإًا ورإد ااإوي اإادرًا فاصإا هلل الععإ  
 -والحفور مبا رت، تو ر ي فاهللُ  هلتاسًاا وااداهلل اهلل لتا الني تواانا بهولهلل

ُُمَل ُهلللوي أيعَلميللل: جإإإلد وعإإإال للل لللَن اتِلقيلللاّسيلللالي تُلزيُكلللوا أينلَلُفسي ، وا  دإإإْل ُم َبمي
تالوالهلل السدلهلل    ذلكُ فهد  إاي سإشااي الثدإوريا ةُإثْإك علاإهلل التدإاُس و  
ا ت  ه بعُض التداس ب عض املتا اا احلستا الر  ةلهلش     ىلتابممُ ففمبد

 .تنا تعلم بتشسي  ت تهل املتا اا: رد رآها التداس بهلل فُاعفض وةهول
هإإإ  الإإإك الفا ةإإإا اإإإالاًلا هإإإو ةعلمإإإهلل تي ةهلدخإإإنهللها و   إإإان هلل  ي واف

بىلارًة ةهللسهل نت جا، وملا د ل  بفاهاُم احلصإفي  علإى ت  ع إد اهلل توإد 
فهإإال .  يد تِ إإي رتا بإإك  إإنا و إإنا وذ إإفا اتتإإا: بإإت الت إإل ورإإال لإإهلل

ةا ت يُ  يد سملهلل بتهلل سإال ا  إاي التإاُس ُ ْ ونإهلل مبثإل : تود بت الت ل
 .الفا ةا اهللُسفا املإ ت و  اهللُ فاه:  د رال. لسهللْشك الِد اء هنا و فج سملا 

ُي النِللوم ألجلل  طللرد  -25 وضللي المصللحَ عنللد الللِرأّن وقلل
 :األحالم المزعجة

إإإا ورد رإإإفاءُة الهإإإفآيُ   إإإتداُ   د فمإإإنا العمإإإُل مل ةهللإإإفد   الاهلإإإاب تو السا
املىلإإفوعاُ ت دإإا   هإإفاءة آةإإا الافسإإي  واملعإإِوذاا وغ هإإا  إإت تذ إإار التدإإوم

وض  املص   عتد الفدتس كجل اِاهاء اكالالم املزععا تو اِاهإاء اتإِت 
والىلدإإااةني فمإإإنا العمإإل مل ةُإْتإإإزل اهللُ بإإإهلل  إإت سإإإل اي، ولإإات  إإإت فعإإإل 

 .السدلهلل  النةت هم تالفُ   تدا على فعل ا  
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إإإإإاإُل ابإإإإإُت بإإإإإاز ذإإإإإو ذلإإإإإك  إإإإإت وهللْضإإإإإ   -روإإإإإهلل اهلل -وملدإإإإإا ُسإإإإإ ل الىلد
إإإإإإإإاداراا واعلاإإإإإإإإ  ا ةإإإإإإإإاا   ا ملصإإإإإإإإ     غإإإإإإإإفا املتإإإإإإإإازل تو   السد

إإإااةني واسإإإهلعالب ال  إإإاا املسهلىلإإإشااا تو املاااإإإ  كجإإإل ةإإإفد ا لىلد
 ذا  اي املهصوُد مبا ذ فه السدابل التداس واعلإاممم  إا : "روهلل اهلل -رال

ةإإإتشعمم فإإإال الإإإفج   ذلإإإكُ ت دإإإا  ذا  إإإاي املهصإإإوُد اعهل ارهللهإإإا الإإإفزًا  إإإت 
الىلإإإااةني تو اتإإإت  فإإإال تعلإإإم  إإإنا تاإإإاًل، وهاإإإنا وهللضإإإُ  املصإإإ     

إإادارة للهلدإإ ا  بإإنلك لإإات لإإهلل تاإإل ولإإات مبىلإإفو ُ ت دإإا  ذا وهللضهللإإعهللهلل    السد
السدادارة لاهفت فاهلل بعضهلل اكالاإاي تو لاهإفت فاإهلل بعإُض الفا دإاب فمإنا ةهللاِإ ا 

 .(1)واهلل و ا الهلدوفا  ... و  ب س
المباليغيلُة ّسلا ا هتملام برؤيلا المعِ ملين ملن قبل  النِللاّن؛  -26

ُِامهم  :مث  كبراء القوم وح
 إإت التدإإاس   بعإإض اكالاإإاي ةهلتإإارلوي ر ةإإا رآهإإا تالإإُد   فإإَّت،  ثإإ ًا

إإا    إإار الهإإوم وة إإدوي اههلمإإا هللمم الزدابإإدهلل جإإاُ   دإإا جمإإالً تو جما لإإًاُ   فد
ُ  إإإإ  تيد هإإإإإ ء   إإإإكد إإإإا الإإإإ     اه إإإإُل الىلد ر ةإإإإا نإإإإّيب   إإإإت اكن اإإإإاء، تو تفد
 حإإ هم  إإت التإإاس رإإد ااإإوي ر ةإإاهم الإإدةيهلل نشإإت تو  إإت الىلدإإا ايُ 

فاإلا واالإإد  إإتمم غإإُ   عصإإومُ بإإل  وت دإإا ت دإإا التدإإّيِب : )رإال الىلدإإاةّيبا 
وز علاهلل الحهلللهللُط وا   ُ والِتسااي، وجيوز تي ااوي ر ةاه اُلْلًما، واحللُم  جيهلل

 .(1) ت الىلدا اي
وُ اإإإإى تيد ا لاشإإإإاهلل املمإإإإديد رت، ر ةإإإإا بىلإإإإفةك الهاضإإإإي ف بإإإإد، 

                              
 (.1/19) سال اا  فهلاو، (1)
 (.1/171)املوافهاا  (1)
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علإإإى  هللإإإت ةهللعإإإ  الإإإفا هلل،، فلمإإإا د إإإل علاإإإهلل  اههلما هللإإإهلل جإإإنه الفا ةإإإا ورصدإإإما
إإإا  والتد إإإإ : الهاضإإإي  إإإفةك رإإإإال املمإإإدي فهإإإال  إإإإفةك . علإإإإيد بالسد

رتةُ     تا ي   ندك ا   بساةي : وملّشهلل ةا ت   املإ تني  رال: الهاضي
ةُ مف لإك : وتن   عفضا عِك، فإهللههللصهللْصُ  ر ةاي على  هللت عهلل إهللفهللها فهال

واهلل  إإا ر ةإإا  بف ةإإا  بإإفاهام : ل لإإهلل  إإفةكفهإإا. ةاعإإا وُة إإمف  عصإإاا
، تف إإإإاكالالم الااذبإإإإا ا لاإإإإل، و  تيد  عإإإإ هلل  باوسإإإإ  الِصإإإإِدة  

 د اهللإإفهللفهللهلل . ا إفج عإِك : ُاْ إفهللُب تعتإا  املإإإ تني  فاسإهل ى املمإديا ورإإال
 .(1)(وتبعدهلله

 :أخطاء ّسا العم  بالُرؤيا وأخذ األحُام منها -27
نبياء عما رؤيلا األنبيلاء ّسلا العمل  وأخلذ قياّن رؤيا غير األ -أ

 :األحُام
وهإإنا ا  إإ ُ وهللرهللإإ هلل بإإهلل بعإإض تفإإفاد  الإإد، اتماعإإاا الاتمإإا رهللتهللوا   
م ةهللإنطوي بعإضهلل تو دهإم الإنا ورُ  اادإًا، فلمإا تاإ  وا ظتاإوا  املتام تفد

   – تإإإا هللمم   ا إإإاً وت إإإفاً وابإإإهلالًء  إإإت اهلل، فهإإإا وا وت إإإزوا  إإإا ت إإإفوا بإإإهلل
فإإإإإنطوا تبتإإإإإاءهم  مإإإإإا ةإإإإإنبح الاإإإإإ ش وتالسإإإإإتوا ذطإإإإإهلمم    –ممإإإإمزع

: زعممم واالهلس وهم وتالسإتوا االهلسإاجم   زعممإم، وملإا نورىلإوا رإالوا
إإا ت زنإإا  إإا ت فنإإا بإإهلل واا عتإإا فاإإهلل سإإتا  مل نإإ ا ت إإفًا ومل ذإإد  ناإإفاًُ و  د

ُ و  ةعلمإإإإإإإوي تيد  تإإإإإإإامهلل اكن اإإإإإإإاء والإإإإإإإيا و تإإإإإإإامهلل سإإإإإإإادنا  بإإإإإإإفاهام 
ء بىلإإإإإإابُف تو تضإإإإإإحاُ  تالإإإإإإالم وجمإإإإإإفدد ر ةإإإإإإا  تإإإإإإام تو  ضإإإإإإالل الصاإإإإإإلهلل ا

                              
 (.1/161)ا عهلصام للىلاةّيب  (1)
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 .(1)...( ا اي
إإكد فاإإهللُ ت دإإا غإإ ُهم  فف ةإإا اكن اإإاء والإإيا  إإت اهللُ وهإإي الإإ      هلل

إإم جإإا  إإفعاً علإإى : )فامإإا رإإال الىلدإإاةّيبا  الفا ةإإا  إإت غإإ  اكن اإإاء   ُ ْاهلل
إإإ فعاداُ فإإإبي الإإإالُ   د تي اعإإإفض علإإإى  إإإا   تةإإإدةتا  إإإت اكالاإإإام الىلد

إإإإا  إإإإ هلل افُ مإإإإا وامعإإإإفاُض عتمإإإإاُ و  د سإإإإودغهللهْلما عمإإإإل مبههل إإإإاها، و  د وهللجهلل
 .(1)(فابداُلا ال ىلارُة تو الِتنارُة  اادًا، وت دا اسهلشادُة اكالاام فال

تو تهللْ  إهللفهلل عتهلل  إت   ّيبا بهلل التد  مهلل اهلل  ا الهلل  فالا »: ورال   املوافهللهاا
 ا الام بهلل  دا تلهى  لاإهلل امللإك عإت جما ر ةا نوم تو ر ةا  ىل   ثل 

عهللزد وجهلللدُ وت دا ت دهُلهلل فالا واالد  تمم غُ   عصومُ بل جيوز علاهلل  -اهلل
 .(7)«...الحلُط وا   ُ والِتسااي

 :تطبيل الحدود استناًدا عما بعا الُرؤى -ب
إإإاةّيبا  إإإ  يد : وم رإإإابالً ةهإإإولفلإإإو رت،   التدإإإ»: رإإإال الىلد   هلل فهلل فالنًإإإا سهلل

 ،هفار عهلل، تو عامل فاس لهلل، تو اعمل مبا ةهول لإك، تو فإالي زا ف إدد 
 ُ  الاه إإا اهدُ لإإهلل العمإإل الإإ  ةهإإوم الىلدإإ مل ةصإإحد  ،تو  إإا ت إإ هلل ذلإإك

 .(1)«  اي عا الً بح   فةعاو  د 
وذ ف تيد ابتهلل ر د ُس ل عت الإا م  إمد عتإده عإد ي  ىلإموراي 

  : ورإال لإهلل  هللفهلل تندهلل رهللتهلل، التدإّيبد بالعدالا   ر ادا، فلما نام احلا ُم ذهلل 
                              

 .196 هلاب الف ةا للهلوجيفي روهلل اهلل   (1)
 .ثها   ىلمور الست( 1/78)ا عهلصام  (1)
 (.1/171)املوافهاا  (7)
 .ثها   ىلمور الست( 1/79)ا عهلصام  (1)
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ا باةلا   .ثام جنه الىلدمادةُ فبفد
ف جاب ب ندهلل    لا لهلل تي ةإَّت  العمإل بهللإك الىلدإمادةُ كيد ذلإك 

 .(1) ب الا كالاام الىلدفةعا بالفا ةا 
إإا هلل تفإإ  بوجإإوب رهلإإل رجإإل تندإإ»: والاإإى الحإإوا   عإإت بعإإض اكبمد

رجإإإإالً رت،    تا إإإإهلل  بإإإإ يد  اسإإإإهلدلد ف ،ففوجإإإإ  فاإإإإهلل ،ةهإإإإول خبلإإإإ  الهإإإإفآي
 .  د لهلمإا:  بلات رد اجهلاز ب اب هإنه املدةتإا ومل ةإد لما، فهاإل لإهلل

 جإإلُ فهإإام ذلإإك الفد  .لإإ  الهإإفآيةهإإول خبهلل  تغتإإاّ عإإت د و إإا رجإإلا : فهإإال
إإلإإو تهلل : فهإإال دونإإهلل   فهلإإواه  ا هإإل اهلِ  هللإإ  بلإإات بوجإإوب رهللإإي   الاههلل  هلل فإْ
 .(1)«ا هلل ههلل زةد على رولهلل   الاإهلل فهولهلل   املتام   ةهلل : رال . : فهالوا
 :رّسُا العمم بالُرؤى مطميًقا أو العم  بها مطميًقا -ج

و   كد تيد  ال اك فةت    ُا فالصد اح تندإهلل جيإوز العمإُل بالفا ةإا 
إإإف ُ  امل االإإإاا الإإإر فامإإإا سإإإعا، و إإإنلك   ذا مل أإإإال   إإإاً ا  إإإت الىلد

 ذا  انإإإ   وافهإإإًا و تدرجإإإًا ثإإإ  تاإإإل  إإإت تاإإإول  جيإإإوز العمإإإل جإإإا
 .الىلدفةعاُ فاعوز العمُل جا و  جي 

إإإإإا  عصإإإإإو اا  إإإإإت : )ورإإإإإال ابإإإإإُت الههللإإإإإِام ور ةإإإإإا اكن اإإإإإاء والإإإإإياُ فبفد
إإإإا ايُ وهإإإإنا باِاشإإإإا  اك دإإإإا، و إإإإنا ترإإإإدم ا لاإإإإُل علإإإإى ذبإإإإح ابتإإإإهلل  الىلد

 .بالفا ةا -علامما السدالم - مساعال
فهُلعفض على الوالي الصدفةحُ فبي وافإهللههللهْلهلل و  د مل : هموت ا ر ةا غ  

                              
 (.1/81)ا عهلصام  (1)
 (.1/81)ا عهلصام  (1)
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 فما اهولوي  ذا  ان  ر ةا اادرًا، تو اواة ا : ةعمل جاُ فبي رال
    ان   نلك اسهل ال خمالشهُلما للواليُ بل   ااوي   د : رلتا

  ابهًا لهلل  تِ مًا علاهلل تو  تِ مًا على اندراج ر ادا  اادا   الامهلل مل 
 .(1)(فا الفدابي اندراجهللما فاهللُ فإهللاهللهلإهللتهلل دهلل بالفا ةا على ذلكةإهللعْ 

إإإاةّيبِ  إإإم جإإإا : )ورإإإد اهإإإددمهلل رإإإوُل الىلد الفا ةإإإا  إإإت غإإإ  اكن اإإإاء   ُ اهلل
 إإإإإفًعا علإإإإإى الإإإإإال   د تي اُإْعإإإإإفهللضهلل علإإإإإى  إإإإإا   تةإإإإإدةتا  إإإإإت اكالاإإإإإام 

إإإ هلل افُ مإإإا إإإودغهللهْلما عمإإإل مبههل إإإاها و  د وهللجهلل إإإفعاداُ فإإإبي سهلل وامعإإإفاُض  الىلد
ا فابداُلا ال ىلارُة تو الِتنارُة  اادا  .(1)...(عتماُ و  د

فإإإإإالهوُل   ذلإإإإإك تيد اك إإإإإورهلل اتإإإإإابزاا تو : )ورإإإإإال   املوافهإإإإإاا
 (.امل لوباا الر فاما سهللعهللاا جيوز العمل فاما

 يد املتشإإيد هتإإا تي ةعمإإل علامإإا خبإإفم راعإإدة  إإفعاداُ ف  دإإا : )ورإإال
، وذ ف ىلالىلا توجهلل على جإواز (7)(  املوافإهللههللا فلات مبتشي  العمل علاما  

 .العمل جا
وعلإإى ضإإوء  إإا سإإ   اتإإزل ر ةإإا ىلابإإ  بإإت رإإات بإإت لإإاس الاتمإإا 
ّا تيد ىلابإ هلل  نشنا واادهُلهلل بعإد  واإهلل عإت ةفةإ  الفا ةإاُ فهإد رهللوهلل، ال دإ ا

ِّ تبإفت  اللممد : بت رات جاء ةوم الاما ا ورد ثتدطهلل ونهللىلهللفهلل ت شانهللهلل فهال  
فههلإإل، و انإإ  لإإهلل .  لاإإك  دإإا جإإاء بإإهلل هإإإ ء، وتعهلإإنر  دإإا اإإتعهلل هإإإ ء

 يد درعي   ردر ث  : در ا فسفر ، ففآه رجلا فاما ةف، التدابم فهال
                              

 (.1/61) دارج السالاني  (1)
 (.1/68) ا عهلصام (1)
 (.171-1/171)املوافهاا  (7)
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وتوااه بواإاةا، ف ل إوا الإد ر  فوجإدوه . الاانوي    ااي  نا تو  نا
إإ(1)وتنشإإنوا الواإإاةا  إإإا مل ُ فمتإإا تجاإإزا الفا ةإإاُ كفد ا ر ةإإا اإإادراا وكفد

 .أال  الىلدف هلل 
نسلبة بعلا األحلداث إللا اللرؤى واألحلالم وأنِهلا الفاعملُة  -د
 :بذاتها

رإإد يإإد  هللإإت ةهللتسإإ  ا إإ هلل الإإني  صإإل تو الىلدإإفد الإإني ةتإإدف     
إا نسإإ  الاإإاةهلل امنسإإاي تو  إإا هإي املإإإىلِفة بإإناالاُ ففمبد الإفا هلل، واكالإإالم وتفد

و ىلإإإإا هلهللهلل فاهإإإإ     -سإإإإ  انهلل واعإإإإا  - هلتاسإإإإااً رإإإإدرةهلل اهلل وفااهللإإإإهلل  لامإإإإا
 :الىِلف  ووسابلهللُ و ت ت ثلا ذلك

تيد الإإإإ عضهلل  ذا تراد تي ةسإإإإإِميهلل  ولإإإإودهلله فإإإإإفت، ر ةإإإإا تي اسإإإإإم ابتإإإإإهلل 
فإإإالي، فإإإبذا مل ةسإإإم ابتإإإهلل جإإإنا ا سإإإم الإإإني رآه   املتإإإام ف إإإد  لإإإهلل 

ِّ مل ُتمسِإإهلل با :  اإإفوه تو  إإاا رإإال سإإم الإإني رتةهلُإإهلل   هإإنا بسإإ   ت
 تا ي، فاتس  هنه الوفاة    الإك الفا ةإا، وتيد اسإماهلهللهلل بإنلك ا سإم 
ْتهللإ  عتإهلل الوفإاةُ وهإنا    هللإكد تندإهلل  إت ا  إ  وةهللإُدلا  الني رآه   املتام متهلل

 .عهللزد وجهلللد  -على اتمل بهدرة اهلل
ا غتللراُر باستشللهاد بعللا العممللاء ّسللا الللُرؤيى واألحللالم  -هللل

 .ي ِن البعُا أِن هذه الُرؤيى بمثابة الِدلي  المستق   ّس
إإكد تندإإهلل فمإإما  إإاةئاُ فالعلمإإاُء   ةهللْسهلهللىْلإإمدوي بإإالفا هلل،  وهإإنا    هلل

                              
ا اح على  ُف  سلم ومل  فجاه : ورال( 7/175)وت فجهلل احلا م   املسهلدر   (1)

، وال امهي   الد بل (1/717)ووافههلل النهّيبُ وت فجهلل ال  اّ   املععم الا   
 (.1/117)، وذ فها ابت العف   اماابا 6/756
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ا ةس مدوي جا ا ناًسا، و  فات تي ااوي مبثابا الددلال هلىلاسهلهال ًُ   د
ن الاإإإإمهلل تو ترفدهإإإإاُ فمتإإإإا ا  إإإإ املسإإإإهلهل    د  ذا وردا عإإإإت الفدسإإإإول 
 .الددلال املسهلهل ُ  ف ةا اكذاي و اشادهلهلل

  ّ رإإال الىلدإإاةّيبا الاتمإإا االدإإم عإإت هإإنا املوضإإو  وذ إإف ر ةإإا الاتإإا
ّ  املإإن ورة آنشإإاً : )فهإإال  مإإا   ر ةإإا الاتإإا

ُ فإإبيد  إإا رإإال فامإإا  إإ  (1)
بإإإإت  عإإإإني اإإإإ احُ ولاتدإإإإهلل مل  إإإإهل د بإإإإهلل الإإإإ  عفضإإإإتاه علإإإإى العلإإإإم   

إإإا الاه إإإا فصإإإار ا  سهلىلإإإماُد بإإإهلل  إإإ  وًذا  إإإت الاه إإإا    إإإت املتإإإامُ و  د
إإإإُل  إإإإا جإإإإاء عإإإإت العلمإإإإاء  إإإإت  ذ إإإإفُا الفا ةإإإإا ا ناًسإإإإاُ وعلإإإإى هإإإإنا ُ ْمهلل

 .(1)(ا سهلىلماد بالفا ةا
 :تقديم الرؤى واألحالم عما المصمحة الشرعية الراجحة -و

  يد  إإت ا  إإ  تي ةإإف، امنسإإاُي املصإإل اهلل   ت إإف ةإإفاه تو  ساإإهلل تو
ةىلإإاهده، وةإإَّت  ذلإإك  لدإإهلل بتإإاًء علإإى ر ةإإا رآهإإا رإإد ااإإوي  إإت الإإدةي 
إإا ذهإإإ   لاإإهللُ بإإل الإإ  لإإو  انإإإ   هللإإ  عمد الإإتدشت تو تيد  إإا اإإ وةالً  هلل
الإإإإك الفا ةإإإإا ةحلإإإإ  علإإإإى ال دإإإإِت اإإإإدُرما فلإإإإات لإإإإهلل تي ةهإإإإِد هللما علإإإإى 

لفا ةإإإا املصإإإل ا الفداج إإإا اسسوسإإإاُ فالاه إإإُا  هدد إإإاا علإإإى املتإإإام، وت دإإإا ا
  ذلإإإك  فُاْسإإإهلشاد  تمإإإا ال ىلإإإارُة والتِإإإنارُة، و هللإإإت ا  دإإإل هإإإديهلل التدإإإّيِب 

                              
 فج  : عمف ابت ع د ال  عت وزة بت حممد الاتاّ رال ر ةا الاتاّ، ت فجما تبو (1)

 – هللكد الفاوي – ت   ر ةفة  تو  ت ذو   ر ةفة  الدةثًا واالًدا عت التّيب 
فدا لك  ت ذلك  ت الشفز غُ  رلال وتعع   بنلك، ففتة   هلل  بت  عني : رال

:  ت   ر ةفة  رال  ةا تبا ز فةا رد  فج  الدةثًا عت التدّيبِ :   املتام، فهل  لهلل
 (.ت ا م الهلدااىلُإفُ )ت ىلى تي ةد ل هنا ث  :   رال. عِك ساعا: رل ُ 

 (.1/111)املوافهاا  (1)
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جيإإده رإإددم املصإإل اهلل الىلدإإفعاداهلل   اإإلح احلدة اإإا   ذلإإك العإإام، ففجإإ  
إإم  إإانوا   ىلدإإفةت بهللإإك الفا ةإإا، وترإإفب  الصدإإ ابُا دوي تي ةعهلمإإفوا  إإ  تفد

إإإ د علإإإامم ذلإإإك  إإإا ةاإإإوي ةهاتًإإإا عتإإإدهم تيد اكعإإإداءهلل  لإإإت فتعإإإوهمُ فىلهلل
ةإإإا رسإإإول اهلل، تولسإإإ هلل : الإإإني  تعإإإوهم الإإإ  رإإإال عمإإإف بإإإت ا  إإإاب

ا ك تندإإهإإل ت  اُإإ ،بلإإى»: فهإإال. ثإإِدىلُتا تندإإا سإإت ه ال اإإ هلل ون إإوا بإإهلل
. «فبن إإك آاّشاإإهلل وهللُ  دإإِواا بّشإإهللّش  »:  ، فهإإال: فهإإال«  ن ااإإهلل   هإإنا العإإام

الإإإإيا  إإإإت اهلل علإإإإى تي ةإإإإَّت هلل الإإإإك فلإإإإم ادفعإإإإهلل الإإإإك الفا ةإإإإا الإإإإر هإإإإي و 
إإإفعادا الإإإر رآهإإإاُ فااإإإ  مبهللإإإت ةهلخلدإإإى عإإإت  صإإإا   إإإفعادا  املصإإإل ا الىلد
 إإفدد ر هلل، تو ظتإإوي تو توهإإام  اذبإإا  بإإل الإإ  لإإو اعهلهإإد اإإ داهلل ر ةإإاه 
إإا ة  إإن مبإإا  فعلاإإهلل تي   ةهللسإإهلععل اك إإورهلل فاهإإ    العتإإ  واملىلإإهداُ و  د

إإإفعاد  ُا، وةإإإَّت   إإإ يهلل الفا ةإإإا  ي اإإإدر     اهإإإدةف اههل إإإاهلل املصإإإل ُا الىلد
 .اهللُ   سادما تيد ورهلهللما غُ  حمددد مبددة  علو ا

 :التساه  ّسا تعبير الرؤيا بغير عمم -28
إإاإُل السدإإعديا تىلتإإاء  ال إإهلل عإإت الشوابإإد املسإإهلهللت هلل ا  إإت رصدإإا  رإإال الىلد

  إإلا كالإإد وفاإإهلل تيد علإإمهلل الهلدع إإ  دا إإلا   الشهلإإو،ُ فإإال: ةوسإإ  
إإإإإزمهلل بإإإإإالهلدع   ر إإإإإل تي ةعإإإإإفا ذلإإإإإكُ  مإإإإإا لإإإإإات لإإإإإهلل تي ةُشإإإإإر    تي جيهلل

إإإورة اهإإإإُ فهإإإد . اكالاإإإام بحإإإ  علإإإمُ كيد اهلل مسداهإإإا فهلإإإو،   هإإإنه السا
اُع  الفا ةا    ً وبح  علمُ فاه    نشت الفدابإي الا؛بإُا واحلإزُي، ولعإلد 

فا ةإإا   د لعإإامل تو  عإإِ   ىلإإاُا عإإت رإإِص ال  إإت احلاإإم  إإت فإإي التدإإّيِب 
 .الهلدالُع    اع  ها

تهللةإهللْعإ  الفا ةإا : ورال ام اُم  الك فاما الااه ابُت ع د ال إهللِف تندهلل س ل
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الفا ةإإا جإإزءا  إإت التا ُإإإودة فإإال : تبإإالتا ودة ةلعإإ     رإإال:  إإلا تالإإد  فهإإال
 .ةلع  بالت وة

إإا ن إإود : رإإال ابإإُت العإإف إإا ملإإا ت إإ م  مل ةهللإإفد تفد إإا تراد تفد ةا باراإإااُ   د
التا إإودة  إإت جمإإا ا ةِإإال  علإإى بعإإض الحاإإ    ةت حإإي تي ةإإهلالدمهلل فامإإا 

 .(1)بح  علم 
إإإاي تندإإإهلل رإإإال  إإإاي ابإإإُت : وذ إإإف ابإإإُت ع إإإد ال إهللإإإِف عإإإت هىلإإإام بإإإت السد

اادإ  اهلل : س ةت ةس ل عت   ا ر ةا فال جيا  فاما بىليء   د تندهلل ةهول
و إاي جُياإ   إت . ست   الاه اُ فبندإهلل   ةهللُ إفا   إا رتةإ هلل   التدإوموتال

ا تجا  بال دِت وال دتا   ئ وةصا :  الل ذلك وةهول  .  د
 :تفسير الرؤيا بدون معرّسة حال الرائا -21

إإهلل اولإإ  ةعإإك وفإإاة تالإإد تبتابإإهلل، تو تيد  لإإات  إإلا  هللإإت رهللتهلل، تيد ضفسهلل
وذلإإإك كيد الإإإفا هلل، أهللإإإ  بإإإا هلالا ...  إإإناال  إإإفهلل ةإإإدلا علإإإى  إإإنا و 

اكالوال واك خا ُ فهد ااوي الفا ةا واالدًة، ولات  هلل  اشسإ ُها 
فإإاملعهلهلل إهللُف   تع إإم : وباتملإإا: ) إإت  إإخص     إإخصُ رإإال الهإإفةّيبا 

التد هللإإُف    تالإإوال الفابإإي وا هلالفمإإاُ فهإإد ةإإف، الفداباإإاي  (1)تاإإول الع إإارة
لا   الإِ  تالإديا علإى  إالا  إا ةإدلا علاإهلل   الإِ   اً ا واالإًدا وةإد

 .(7)(ا  ف
 -روإهلل اهلل -و ت اك ثلا الر اُإ إهللنِيُ ذلك  ا ذُ إف عإت ابإت سإ ةت 

                              
 (.11/151)فهلح ال اري  (1)
 .اشس  الف ةا واع  ها: تي (1)
 (.6/11)املشمم  (7)
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ِّ تُ هللِذي: تندإإإهلل سإإإ لهللهلل رجإإإلا فهإإإال : رإإإال ابإإإُت سإإإ ةت. رتةإإإُ    املتإإإام  إإإ 
هلل به إإإإ  ةإإإإده   وسإإإإ لهلل آ إإإإُف تندإإإإهلل رهللتهلل،   املتإإإإام تندإإإإهلل ةإإإإإِذي ف ودلإإإإ. ثإإإإ   

رتةإإُ  اكهللودلهلل علاإإهلل سإإاماء السإإتا : السدإإفرا، فهاإإل لإإهلل   الهلإإ وةلني فهإإال
، ومل ترض ويأي ونَل َّسللا النِللاَّن بَللالَلحي و : ف هللودلْإإُ  رولهللإإهلل سإإ  انهلل واعإإا 

ثُِم أيِ ني ُمؤي وٌن أييِلتُلهيا الَلَعيُر : س  انهلل واعا  -ها اهلل الثداّ ف هللودلُ  رولهلل
 .(1)...ُُمَل ليسيارَُقوني َإنِ 

الخللوُف الِشللديُد مللن األحللالم المزعجللة والمباليغللة ّسللا  -31
 : لك

إإ  تي ةهإإِوي  فانهللإإهلل و  جيعإإل بعإإض اكالإإالم الإإر هإإي  فإإاملإ ُت جيهلل
     ت الىلدإا اي  صإدرهلل رلإ  و زعإاج   الاااإهلل، ورإد تر إدنا التدإّيبا 

لتدايإإإا  إإإإت الإإإإك العإإإالج الإإإإني ةتعإإإو بإإإإهلل الع إإإإُد  إإإت الإإإإك املخإإإإاوا ا
 اكالالم الىلدا انادا املزععاُ فإهللفهللوهلل، ال خإاريا و سإلم عإت ت  رهلإادة 

مللللن اهلل والحمللللم مللللن  الرؤيللللا»: ةهإإإإول مسعإإإإ  رسإإإإول اهلل : رإإإإال
الشلليطان  ّسللإ ا رأى أحللدكم الحمللم يُرهلله  ّسميبصللل عللن يسللاره  

 .«وليستعذ باهلل منه ّسمن يْره
اا متفضك ال  مسع  تبا رهلادة  ي  تُ  كر، الدان: رال تبو سلما

 .احلدةي... ةهول
إلهللمهللا رإال  ي  تإُ  كهللرهلل، الفا ةإا هإي تىلهإل علإيد : و  رواةا تيد تبا سهلل

ُ فاإإم  إإت (1) إإت ات إإل، فلمإإا مسعإإ  هإإنا احلإإدةي فمإإا  تإإ  تبالامإإا 
                              

 (.11/111)ان ف  فز الستا  (1)
 .1/511ان ف جا   اكاول  (1)
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إإإهلل و إإإاا  تمإإإا  وفًإإإا   إإإخص ةإإإف،    تا إإإهلل ر ةإإإا ا إإإ فب  إإإا الواسا
فهإإد ةإإف،    تا إإهلل تندإإهلل  إإاا فااإإوي اشسإإُ   إإدةًدا فإإبذا جإإا  إإ ا لإإهللُ 

ذلإإإإك تندإإإإهلل ةهلإإإإوب وةعإإإإود    اهلل سإإإإ  انهلل، تو ةإإإإف، تنإإإإهلل ةإإإإتاح  الإإإإد، 
 .حمار هلل فااوي اشس ها تنهلل ةصلمم وهانا

عإت اللإإم  -روإإهلل اهلل -وملإا سإ ل تالإإُد اك إخا  الىلدإإاإل ابإت بإاز
: لتندإإإإهلل رإإإإا ىلإهلل هللإإإإ هلل عإإإإت التدإإإإّيِب :  إإإإزع   هلاإإإإِفر تجإإإإاب مساالهلُإإإإهلل فهإإإإال

الرؤيللا الصللالحة مللن اهلل والحمللم مللن الشلليطان  ّسللإ ا رأى أحللدكم »
ما يُره ّسمينفث علن يسلاره ثالثًلا  وليتعلو  بلاهلل ملن الشليطان وملن 
شر ما رأى ثالثًا  ثم ينقملب عملا جنبله اْلخلر  ّسإنهلا   تْلره و  

ُ فمإنا احلإإدةُي الصدإ اح فاإإهلل راالإاا للمإإإ ت  ذا رت، «يخبلر بهللا أحللًدا
وهاإإنا املإ تإإُا  ذا رتا  إإا ااإإفه، وهإإو طمإإد اهلل دواءا ع إإام   إإا ةهللاإإفه،

ُ فعلاك ةا ت ي تي اعمل بنلك، علاك تي ا م تد وافةحهلل رل هللك  ُ اهللسدفا
ونشسهللك جنا الددواء التد وي  الع ام، وفد هلل اهللُ اتما هلل 
(1). 

 :الُذب ّسا الرؤى واألحالم بقصد المزاح -39
ت ا فإَّتاءُ بإل  إت تفإف، الشّشإف،  مإا ورد الانُب   الفا هلل، ةعهل   

مللن أّسللرى الَفللرى »: رإإال   احلإإدةي الإإني رواه ال خإإاريا تيد التدإإّيبد 
ت إإإإإنب : تي ":تفإإإإإف، الشإإإإف،"و عإإإإىن  .«أن يُللللْر عينيللللله مللللا للللللم تللللري 

 .الانباا
بحملم للم  مي مِلحي ن تي مي »: رإال تيد رسولهلل اهلل  وعت ت  هفةفة 

                              
 (.1/711) سال اا فهلاو،  (1)
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للللل قلللللدي عَل أن يلي  َي موللللله كُ ري يليللللل ُ فمإإإإإنه (1)«...وللللللن يفعللللل   عيرتينبلللللين شي
إإنهلل الإإفا هلل، واكالإإالم  ُ فإإال جيإإوز تي اُإهلدخهلل اكالادةإإُي اهللىْلإإمهللُل اتإإادد وا إإازلهلل

 .تسلوبًا مض ا  ا  فةت تو افوةعممُ ولو  اي بهصد املزاز
 :عدم التفريل بين الرؤيا والحمم -32

ل   تممإإإإا فاثإإإ اً  إإإإا  لإإإإط الإإإإ عُض بإإإإني الف ةإإإإا واحللإإإإم  إإإإ  تيد لاإإإإ
 مإإإإا     تالااً إإإإا وآدابًإإإإا أصاإإإإما، والشإإإإف  باتممإإإإا ت إإإإ  عتإإإإهلل التدإإإإّيبا 

الُرؤيللا »: ةهإإول مسعإإُ  رسإإولهلل اهلل : الصدإإ ا ني عإإت ت  رهلإإادة رإإال
رهلللله  مللللن اهلل والحمللللم مللللن الِشلللليطان  ّسللللإ ا رأى أحللللدُكم شلللليًسا يُي
ّسمينفلللث علللن يسلللاره ثلللالث ملللرا  إ ا اسلللتيق   وليتعلللِو  بلللاهلل ملللن 

 .(1)«شرها؛ ّسإنِها لن تِْره إن شاء اهللُ 
إإا ةإإفاه التدإإابُم   نو إإهلل  إإت : )رإإال ابإإُت اكىلإإ  الفا ةإإا واحللإإم ع إإارة عمد

اك إإااءُ لاإإت غهلللهلل هللإإ  الفا ةإإا علإإى  إإا ةإإفاه  إإت ا إإ  والىلدإإيء احلسإإت، 
إإإِف واله إإإاح، وةسإإإهلعمل  إإإلا واالإإإد  وغلإإإ  احلُلإإإُم علإإإى  إإإا ةإإإفاه  إإإت الىلد

 .اهإ. (7)(ا  ف  تمما  وض هلل 
و إإإت الشإإإفو  الإإإر بإإإني الفا ةإإإا الصدإإإاحلا وبإإإني احللإإإم الإإإني هإإإو  إإإت 
الىلدإإا اي تيد الإإر  إإت الىلدإإا اي يإإدها علإإى اإإشا  سإإهل الاُ بإإ ي ةإإف، 
 اً ا  ت اسا ا وروعهللُ  ما جاء   الإدةي الفدجإل الإني رإال للتدإّيِب 

 :رتةُ  رتسي ُر   وتنا تا عهلل ِّ كم دُ حلعالم يخبلر أ»: فهال .  
                              

 (.6676)رواه ال خاري   الهلع   باب  ت  نب   اللمهلل بفرم  (1)
 (. فز التووي( 11-15/19)ُ و سلم (الشهلح 11/118)ال خاري  (1)
 (.1/171)التماةا  (7)
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، وهإإنه هإإي الإإر وردا   احلإإدةي (1)«يطان ّسللا منامللهبتالعللب الِشلل
ا ثزةتا  ت الىلدا اي  .ب فد

ا  تهل ماا   تالداىلما ولاس   سإهل الاهلل الورإو ، و   ت دا الفا ةا فبفد
ا ااوي ملت نام على ةمارة ورفت تذ ارهلل التدوم، و ي  اي ذلإك  الحال  تفد

 .لات  زً ا
 :التسميم المطمل لقول المفسر وتصديقه مباشرة -33

فمإإإإإت املعلإإإإإإوم تي الإإإإإنةت ةشسإإإإإإفوي الإإإإإإفا هلل، لاسإإإإإوا ب ن اإإإإإإاء ولاسإإإإإإوا 
مبعصإإو نيُ فهإإد   إإئ ذلإإك املشِسإإُف   اشسإإ ه لإإ عض الإإفا هلل، و  ةُتإإزل 
ذلإإك  إإت رامهلإإهللُ كيد ال ىلإإفةداهلل اسإإهللزم ذلإإك واههل إإاهلل، وملإإا ذ إإف رجإإلا 

ةإإا رسإإولهلل اهلل بإإ   تنإإ ، واهلل لهلإإدعتد : تبإإو باإإف رإإال ر ةإإا للفدسإإول 
إإا عهلل إهللفهللهإإا رإإال تبإإو باإإف «..اعبرهللا»: فهإإال التدإإّيبا . ف ع هإإا ةإإا »: فلمد

للا »: رسإإول اهلل بإإ   تنإإ  تاإإ ُ  تم ت  إإ ُا  فهإإال  ًْ أصللبُ بع
للا ًْ ، واحلإإدةي   ال خإإاري  و سإإلم والَِّت إإنِي وت  داود «وأخطللأ  بع

 .س رضي اهلل عتمما ت الدةي ابت ع دا
 إإإإ  السإإإإت الهصإإإإد وسإإإإال هلهلل  والحلإإإإطُ  وا  إإإإ ُ »: رإإإإال ابإإإإُت ااماإإإإا

فلإإات  ُجإإًدا واإإالز الفجإإل وف إإلهلل ودةتإإهلل وزهإإده وورعإإهلل و فا ااإإهلل  ثإإ ا 
بإإإل و   إإإت  ُاهلل تي ةاإإإوي  عصإإإوً ا  إإت ا  إإإ  والحلإإإط  إإت  إإإُف و ِ 

، ورإإإد ة  دِ ل تبإإإو باإإإف الِصإإإُسإإإتولاإإإاء اهلل بعإإإد الفا  نوب، وتف إإإلُ الإإإنا 
للا وأخطللأ  »: تندإإهلل رإإال ملإإا عإإ  الفا ةإإا ىل إإ  عإإت التدإإّيِب  ًْ أصللبُ بع

                              
 15/79)رو، ذوه  سلم    هلاب الف ةا باب      بهللع  الىلا اي   املتام  (1)

 (.1168 فز التووي بفرم 
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ًْا  .(1)«بع
ورد سإ هْ  رصدإُا الهاضإي  إفةك  إ  املمإدي  الاتمإا تراد املمإديا 
ضإفبهلل ُعتُإ   إفةك بتإاًء علإى ر ةإإا رآهإا املمإدي  فُعإ ا لإهلل بإ يد  إإفةااً 

واهلل  إإإإا :  إإإفةكةُ مإإإف لإإإك ال داعإإإا وُة إإإمف لإإإك املعصإإإاا، فهإإإال لإإإهلل 
 .(1)ر ةا  بف ةا  بفاهام ا لال و  تيد  ع   باوس  الِصِدة 

كتمان الُرؤيى الحيسينية وعلدُم محاوللة تفسليرها واِخبلار   -31
 :ببعا الُرؤيى القبيحة ومحاولة تفسيرها

فاإإم  إإت  إإخص ةإإف، تالال إإاً  زععإإًا فاإإدعوه الإإ ا ا سإإهل ال  
  إإإفةت جإإإا وحماولإإإا اشسإإإ هاُ وهإإإنا   تو ا إإإوا املإإإن وم       إإإار ا

 هللكد تندهلل  الُا الساتدا الإر جإاءا باحلإِي علإى  ظمإار الإفا هلل، احلسإتا 
: تندإإهلل رإإال ملإإت ثإإ ، و هلمإإاي الإإفا هلل، اله ا إإاُ فهإإد ىل إإ  عإإت التدإإّيِب 

لؤيلا الحي كم الرُ إ ا رأى أحلدُ » لفي يلُ مَل ة ّسلي ني سي بلر بهللا  وإ ا رأى خَل يُ لَل ها وي رَل سو
ُ فمهللإت ظهللإتد تيد اكف إلهلل (7)«بلر بهلاخَل رها و  يُ سو في ؤيا القبيحة ّسال يلُ الرُ 

 فًعا تي   ةُإشهللِسف الفا ةا تو تيد  ت الهلإدوهللرا   هلمافا فمنا خمال ا حلإدةي 
الني ندب    اشس ها وام  ار جا  ذا  انإ  السإتًاُ  رسول اهلل 
رأى أحللٌد ملللنُم  هللل »:  إإإاي ةسإإ  م بعإإد اإإإالة الصاإإ ح  بإإل  ندإإهلل 

ت دإا  ذا  انإ  ر ةإا ةافهمإا فمتإا اكف إل  . «رؤيا؟ ّسميقص ها أيعَلبُلرَلها له
 هلمافإإا، ولعإإلد احلامإإاهلل  إإت  هلمافإإا  إإا ت إإار  لاإإهلل ابإإُت العإإفُ الاإإي 

                              
 (.11/697)جممو  الشهلاو،  (1)
 (.1/161)وان ف الهصا  ت ا عهلصام للىلاةّيب  (1)
 (.7/711)ا اح اتا    (7)



 56 أخطاء األنام حول الرؤى واألحالم
 
ا رد ااوي اإادرًا فخشاإ  الامهلُإهلل، و هلمإل : )رال وت دا  هلُمما    تفد

إا رإد تي ةاوي ملخافا اععاإل ا إهلحال سإِف الفدابإي مب اإفوه اشسإ هاُ كفد
ههللإإإإى  ذا مل  ا  إإإإئ، فإإإإبذا مل ُ ْإإإإ  جإإإإا زال اععاإإإإُل رهللْوعإإإإهلل وأوةشمإإإإا، وةإهلل إْ
إإا  إإ    تيد  إإا اشسإ ًا السإإًتا، تو الفدجإإاء   تفد ةإهللْع ُإْفهإا لإإهلل تالإإدا بإني ال دمهلل

 .(1)( ت اكضحا ُ فااوي ذلك تسات لتشسهلل
 :وتعميقها بهاتقديُم الُرؤى واألحالم عما ا ستخارة  -35

فهد ةف، امنسإاُي ر ةإا   اك إف الإني ةفةإد تي ةمإمد بإهلل فاعمإل مبإا 
فمم  ت هنه الف ةا اارً ا ا سهلخارة  إ  اإن اف  إا و اهلشاًإا بهللإك الف ةإا 
ا ااوي الدةيهلل نشت، وةَّت  ا سهلخارةهلل الر ىل    غ  املهلاهدتا، والر رمبد

 .ادُرما ونشُعما باهني
  اإإالةهلل ا سإإهلخارة بالفا ةإإاُ فإهللاهللسإإهلخ  ا سإإهلخارةهلل و إإتمم  هللإإت ةُإعهلللِإإ

الىلدإإفعادا وةهلوردإإ  بعإإدها الإإ  ةإإف،  تاً إإا ةشمإإم  تإإهلل فعإإل  إإا اسإإهلخارُ 
افُ  لإإإهلل عتإإإد الشعإإإل تو الإإإَّتد  هإإإو  إإإا رآه    تا إإإهلل، ولإإإات  فااإإإوي الإإإدد
اإإالة ا سإإهلخارة الإإر فامإإا اشإإوةُض اك إإف    اهلل واع امإإهلل وا لهلعإإاء 

 .(1) لاهلل 
 :ّسا المنام أخطاء ّسا رؤية الِنباو  -36

   لهد زهلللد  ترداُم  ث   ت اك خا  فامإا ةهلعلدإ  بف ةإا التدإّيِب 
وا وبددلوا بىلفةعا اهلل اسهلتاًدا    ر ،  اذبإاُ فلإم ةشِفرإوا بإني  املتامُ فإهللحهلل د

تىلتإإإإاءهلل الاااإإإإهلل، وبإإإإني  اكالاإإإإام الإإإإر  إإإإفعما اهلل علإإإإى لسإإإإاي التدإإإإّيِب                                
 (.11/161)الشهلح  (1)
 (.1/77)ان ف املد ل  بت احلاج  (1)
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بعإإد وفااإإهللُ فبلاإإك  إإاً ا  كالاإإام املزعو إإا املتسإإوبا  إإنبًا    التدإإّيِب ا
 : ت هنه اك  اء واملزال 

ّسللللا المنللللام يمللللزم منهللللا  اعتقللللاد الللللبعا أن رؤيللللة النبللللا ( أ
 :صالح وتقوى الرائا

  املتإإام ب واإإافهلل املعفوفإإا فإإا تا هإإنا  رإإد ةإإف، امنسإإاُي التدإإّيبد 
إإا تاإإ ح  عع ًإإا بتشسإإهلل الفدابإإي تيد هإإنا دلاإإلا  علإإى اهإإواه واإإالالهلل، ورمبد

 -روإهلل اهلل -و زِ اًإا  إاُ و   هللإكد تيد ذلإك   إ ُا رإال الىلدإاإُل ابإُت بإاز
و  ةهلللإإزم  إإت ذلإإك تي : )  املتإإام    عإإفض  ال إإهلل عإإت ر ةإإا التدإإّيِب 

ترإواما  ثإ وي فلإم  ورإد رآه   الاااإهلل ... ةاوي الفدابإي  إت الصدإاحلني
موا ومل ةتهلشعإإإإوا بف ةهلإإإإهللُ  إإإإ   جمإإإإل وت   إإإإ  وع إإإإد اهلل بإإإإت ت  ُةسإإإإل

 -علاإهلل الصدإالُة والسدإالمُ  -سلول رتس املتافهني وغ همُ فف ةهلهلل   التدوم
  املتإام فإال بإ سهلل تي  اهإُ فإاملإ ُت  ذا رهللتهلل، التدإّيبد . (1) ت باب تو  

جإإا علإى اإإالالهلل واهإواه، فمإإنا  ةهللْسهلهللْ ىلإفهلل جإنه الفا ةإإا  إ اًُ ت دإإا تي جيهللْإزمهلل 
 .لات علاهلل دلالا ا احا 

ّسللا المنللام ّسللا مخالفللة مللا  ا عتمللاد عمللا رؤيللة النبللا ( ب
 :عمم من الشرع

  د بعإإد تي اسإإهلامل هإإنا الإإِدةتُ فإإال فاإإت تي  مل فإإ  التدإإّيبا 
، وت دإإا الإإفا ، فإإال ةهللث إإ  جإإا ةإإ ه الاإإما جدةإإدا   الإإِدةت بعإإد وفااإإهلل 

إدهلل علامإا : )... روإهلل اهلل -ل الىلاإل ابإُت بإازالامُ را   جيإوز تي ةُإْعهلهللمهلل
   يء  ال   ا علم  ت الىلدف ُ بل جي  عفُض  ا مسعهلل الفدابي  ت 

                              
 (.1/111)إل ابت باز جممو  فهلاو، مساالا الىلا (1)
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 إإإإت توا إإإإفه ونواهاإإإإهلل تو  إإإإ  تو غإإإإ  ذلإإإإك  إإإإت اك إإإإور الإإإإر  التدإإإإّيِب 
إإتدا الصدإإ ا ا ةسإإمعما تو ةفاهإإا الفدابإإي للفدسإإول  ُ علإإى الاهلإإاب والسا

 -فمإإا وافهممإإا تو تالإإديا رُ إإل و إإا  الشممإإا تو تالإإديا اُإإف ُ كيد اهلل
َد علامإا الِتعمإاهلل ر إلهلل وفإاة التدإّيِب  -س  انهلل رد ت مل  نه اك دا دةتهللمإا وت
  فال جيوز تي ةُه لهلل  ت تالد  ت التاس  ا  الُ   ا علإم  إت  إف ُ

 هاُ وهإنا حمهللهللإلا  اإا  اهلل ودةتهللُ سواء  اي ذلك  ت ةفة  الفا ةا تو غ
 .(1)...(بني تهل العلم املعهلِد جم

و ا تاإل ذلإك الإفددد   اسادىلإا الإر الصإل فامإا ا لهل إاس والىلدإكا 
بإإإإإني بعإإإإإض املسإإإإإلمني   د إإإإإول  إإإإإمف ر  إإإإإاي ور ةإإإإإا ا إإإإإاللُ رإإإإإال 

ِّ رتةإإُ  التدإإّيبد : تالإإُدهم    ،املتإإام وت إإّ  تيد ةإإومهلل غإإد ةإإوُم اإإاام  
 يد الإإإني رتةهلُإإإهلل   املتإإإام ر ي   الاه إإإا : فهللدد علاإإإهلل ذلإإإك العإإإامل رإإإابالً فإهللإإإ

 .«موا لرؤيته وأّسطروا لرؤيتهو ص»: ورال
ّسلا المنلام كرؤيتله حقيقلًة  اعتقاُد البعا أِن رؤيلةي الِنبلاو ( ج

 :مي عدم تطابل وتشابه الُصورتيين
ومل اوافإإإإ    فإإإإبذا رت، امنسإإإإاُي   املتإإإإام تالإإإإًدا علإإإإى تندإإإإهلل التدإإإإّيبا 

املعفوفإإا عتإإد تهإإل العلإإم  الِصإإشاا الإإر رآهإإا   املتإإام اإإشاا التدإإّيِب 
  ّسللا ثِللمي تي   يلي »: رإإال عإإت الىلدإإا اي فلإإاعلم تندإإهلل مل ةإإفهلل التدإإّيب ُ كندإإهلل 

 .(1)«صورتا
املإفاُد بإهلل  ذا رآه علإى اإشهلهلل املعفوفإا لإهلل   الاااإهللُ »: رال الهاضإي

                              
 (.1/111)جممو  فهلاو، مساالا الىلاإل ابت باز  (1)
 (.1168)   هلاب الف ةا بفرم رواه  سلم  (1)
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 .(1)«ر ةا ا وةل   ر ةا الهاها فبي ر ي على  الفما  ان 
  املتام فهد  فهللمهللت رت، التدّيبد : )روهلل اهلل -ورال الىلداإُل ابُت باز
 ذا رآه   اإوراهلل الإر  -علاإهلل الصدإالة والسدإالم -رت، احلهاها، ورإد رآه

ربعإإاا  إإت  -علاإإهلل الصدإإالة والسدإإالم -هإإي  عفوفإإاا عتإإد تهإإل العلإإمُ وهإإو
 .(1)...(ورة تباض  ىلفب طمفة  ي  الِل اا سوداءالِفجال السُت الصا 

ّسلللا المنلللام سلللبٌب ّسلللا  اعتقلللاُد اللللبعا أِن رؤيلللةي الِنبلللاو ( د
ِنة  :دخول الجي

  املتإام    ةوجهللد دلالا اإ احا اإفةح علإى تيد  هللإت رت، التدإّيبد 
فسإ اه   اتتإإا، تو تيد ر ةهلهللإهلل سإإ  ا   د و إا، و إإا وهللرهللدهلل  إت تالادةإإي 

 :ر ةهلهلل تجاب عتما العلماء ب جوباُ  تما  
ملن رآنلا ّسلا المنلام ّسسليرانا ّسلا »: رولإهلل : فهال ابإُت الهلِإني"
ُ واملفاُد  هللت آ ت بهلل   الاااهلل ومل ةإهللفهللهُ لاونهلل الات ن  غابً ا عتهللُ «اليق ة

فااوي جنا   ىِلفًا لاِل  هللت آ ت بهلل ومل ةفهُ تي  بدد تي ةإفاه   الاإهللههلل هللإا 
فهإإولا ضإإعا ا  «سلليرانا ّسللا اْلخللرة»: ُ وت دإإا رولُإإهلل تندإإهلل ر إإل  واإإهلل

(7). 
تجإاب عتإهلل  .«ارُ ُ عميله النِلميلرُ ن رآنلا ّسقلد حي مي »: وت دا الدةيُ 
إإإإإإإاإُل ابإإإإإإإُت بإإإإإإإاز ب ندإإإإإإإهلل الإإإإإإإدةيا   تاإإإإإإإلهلل لإإإإإإإهلل ولإإإإإإإات  -روإإإإإإإهلل اهلل -الىلد

                              
 (.15/77) فز التووي  (1)
 (.1/111)جممو  فهلاو، مساالا الىلاإل ابت باز  (1)
 (.11/785)الشهلح  (7)
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 .(1)بص اح
 «ّسسللليرانا ّسلللا اليق لللة»: رولإإإهلل : )ورإإإال الهاضإإإي ابإإإُت العإإإف 

إإ هلل :  عتإإاه ت دإإا : ، اشسإإ هلل  إإا رت،ُ كندإإهلل الإإ   وغاإإ ا تلهإإي فاإإهلل، ورإإالفهللسهلل
تندإهلل لإو رآه : هو اىلإ اهللا، و عتإاه. «ا ّسا اليق ةنّسُأنما رآ»: رولهلل 

   الاه ا ل اب   ا رآه   املتامُ فااوي اكودُل اله ا والهاهًا،
وهإإإإإنا  لاإإإإإهلل  ذا رآه علإإإإإى اإإإإإوراهلل : والثإإإإإاّ اله إإإإإا ومتثإإإإإااًل،   رإإإإإال

 .(1)(اُ فبي رآه على  الا اشهلهلل فمي ت ثالا املعفوف
تنبيلله هللامى عمللا كللذب الوصللِية المنسللوبة إلللا خللادم الحللرم * 

ْ  بقمم الشيح ابن باز رحمه اهلل  :الِنبو
 إإإإت ع إإإإد العزةإإإإز بإإإإت ع إإإإد اهلل بإإإإت بإإإإاز     هللإإإإت ة دلإإإإ  علاإإإإهلل  إإإإت "

 الش مإإم اهلل بامسإإالم، وتعاذنإإا و ةدإإاهم  إإت  إإِف  شَّتةإإاا -املسإإلمني
 .اتملا ال  حام، آ ني

 :سالم علاام وروا اهلل وبف ااهللُ ت ا بعد
إإإإاإل توإإإإد  إإإإادم احلإإإإفم  فهإإإإد اةدلعإإإإُ  علإإإإى  لمإإإإا  تسإإإإوبهللا    الىلد

هنه وااداا  ت املدةتا املتودرة عت الىلداإل توإد : )التد وِي الىلدفة  بعتواي
 :رال فاما(  ادم احلفم التد وِي الىلدفة 

اهلل اتمعإإا تالإإو الهإإفآي الاإإفمي، وبعإإد اإإالوة رإإفاءة  تإإ  سإإاهفًا لالإإ)
اد ُا للتدوم، ففتةُ  ااال هلل  تمساء اهلل احلسىن، فلمدا فإهللفهللْغُ   ت ذلك اإهللمهلل

                              
 (.1/111)جممو  فهلاو، مساالا الىلاإل ابت باز  (1)
 .11/785ان ف الشهلح  (1)
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الإإإإني تاإإإإى با ةإإإإاا الهفآناإإإإا واكالاإإإإام  ال دلعإإإإا ال مادإإإإا رسإإإإولهلل اهلل 
: رلإإ . ةإإا  إإاإل توإإد: فهإإال الىلإإفةشا روإإًا بالعإإاملني سإإادنا حممإإد 

تنإا  عإالي  إت تفعإال : فهال  . ةا رسول اهلل ةا ت فم  ل  اهللل داك 
التإإإاس اله ا إإإا، ومل ترإإإدر تي ترابإإإل ر  و  املالباإإإاُ كيد  إإإت اتمعإإإا 

إإإف ".    اتمعإإإا  إإإاا   إإإاا وسإإإهلاوي تلًشإإإا علإإإى غإإإ  دةإإإت امسإإإالم   ذهلل هلل
جإم  فمإنه الواإادُا روإاا : بعضهلل  ا ور  فاهلل التداُس  إت املعااإي،   رإال

إفهلل بعإض ت إإفاُ السدإاعا    تي رإال.  إت العزةإز ات دإإار فإإ   هم :  د ذهلل هلل
ا  تهولاا بهلم الهدر  ت اللدوز اسشو ،  ةا  اإل تود جنه الوااداُ كفد
و إإت ةاهل مإإا وةفسإإلما  إإت بلإإد    بلإإد و إإت حمإإل     حمإإل  بإإك لإإهلل رصإإفا 

علاإإهلل  إإشاعر ةإإوم الهاا إإا،    اتتدإإا، و هللإإت مل ةاهلْ مإإا وةفسإإلما الف إإ 
هلهلل هللمإإإا و إإإاي فهإإإ ًا تغتإإإاه اهلل، تو  إإإاي  إإإدةونًا ر إإإى اهلل دةتهللإإإهلل، تو  و هللإإت  هلل
علاهلل ذن  غهللشهللفهلل اهللُ لهلل ولوالدةهلل ب  ا هإنه الواإادا، و هللإت مل ةاهل مإا  إت 

ناا وا  إفة واهلل الع إام ىلالىلًإا هإنه : ورإال. ع اد اهلل اسودد وجُمهلل   الدا
ناا علإإإى غإإإ  امسإإإالم، و إإإت الهاهإإإا، و ي   تإإإ   اذبًإإإا ت إإإفج  إإإت الإإإدا

 (.ةصِد  جا ةتعو  ت عناب التار، و ت ةاِنُب جا  هللشهللفهلل 
، ولهإإد هإإنه  الاإإُا  إإا   الواإإادا املانوبإإا علإإى رسإإول اهلل 

مسعتا هنه الوااداهلل املانوباهلل  فداا  ث ة  تن ستواا  هلعِددة اُإْتىلهللإف بإني 
 ف، وافوز بني الاث   ت العا دا، و  تلشاظما التاس فاما بني ور  وآ

  التإإإإإوم ف مدلإإإإإهلل هإإإإإنه  ا إإإإإهلالا، و اذجإإإإإا ةهإإإإإول تندإإإإإهلل رهللتهلل، التدإإإإإّيبد 
الواإإإادا، و  هإإإنه التىلإإإفة اك إإإ ة الإإإر ذ فنإإإا لإإإك تةامإإإا الهإإإارع زعإإإم 

اد هلل للتدومُ فاملعىن تندهلل رآه املشَّتي فاما تندهلل رهللتهلل، التدّيبد   !ةه اً  عتد ا اإهللمهلل
زهللعهللمهلل املشَّتي   هإنه الواإادا ت إااًء  ثإ ًة هإي  إت توضإح الاإنب 
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وتبني ال اةل، س ن ِإُمك علاما رفةً ا   هنه الالمإا  ي  إاء اهلل، ولهإد 
إإإإا  إإإإت توضإإإإح  إإإإتواا املاضإإإإاا، وبادتإإإإُ  للتإإإإاس تفد نإهلل دمإإإإُ  علامإإإإا   السد

ىلإفة اك إ ة اإفدددُا الانب، وتبني ال اةلُ فلمدا اةدلهللعُ  على هنه التد 
 شَّتةًإإا علإإى الاإإنب،  عتمإإاُ ل مإإور ب الفإإا وع هللإإم جإإفاءة  الاهلابإإا 

إإإا ةإإإفوج علإإإى  هللإإإت لإإإهلل تدا بصإإإ ة، تو ف إإإفة  و إإإا  تإإإُ  تظإإإتا تيد ب الفهلل
إإا رإإد راجإإ  علإإى  ثإإ   إإت  سإإلاما، و إإاي ت إإّ   ثإإ ا  إإت ام إإواي تفد

تجإل ذلإك رتةإُ  تندإهلل التاس، واداولوها باتمم، واددرما بع مم، فمإت 
ا  شَّتاةا على رسول  ةهلعنيد على ت ثا  الاهلابا عتماُ ل ااي ب الفا، وتفد

ُ الإإ    ةحإإَّتد جإإا تالإإد، و هللإإت ا  دلهللمإإا  إإت ذوي العلإإم وامفإإاي، اهلل 
ا  إنب وافإَّتاء  إت  تو ذوي الش فة السلاما والعهل الصد اح، عفا تفد

 .وجوه  ث ة
رإإارب الىلدإإاإل توإإد املتسإإوبا  لاإإهلل هإإنه الشفةإإا ولهإإد سإإ لُ  بعإإضهلل ت

إإإا  انوبإإإاا علإإإى الىلإإإاإل توإإإد، وتندإإإهلل مل  عإإإت هإإإنه الواإإإاا ف جإإإانّيب ب فد
ةإهللُهْلمإا تاإإاًل، والىلإإاإل توإإد املإإن ور رإإد  إإاا  إإت  إإددة، ولإإو ففضإإتا تيد 

   الىلدإإاإلهلل توإإإد املإإإن ور تو  هللإإت هإإإو ت إإإُ   تإإهلل زهللعهللإإإمهلل تندإإإهلل رت، التإإإّيبد 
، تو تيد التدإإإوم ت و   الاه إإإا وتواإإإاه جإإإنه الواإإإاا، لعلمتإإإا تندإإإهلل  إإإاذبا

ُ لوجإإإوه  ثإإإ ة، الإإإني رإإإال لإإإهلل ذلإإإك  إإإا ايا، ولإإإات هإإإو الفدسإإإوُل 
 : تما

، و هللإإإت زهللعهللإإإمهلل   ةُإإإف،   الاه إإإا بعإإد وفااإإإهلل  تيد الفدسإإولهلل  -1
ولإد تو   الاه إا، تو تندإهلل   إف امل  ت جملا الصاوفادا تندهلل ةف، التدّيبد 

 ا  ابهلل ذلك، فهد غهلللهللطهلل تر حهلل الحلإط ولإ دت علاإهلل غاةإاهلل الهلدل إات، وورإ  
إإإإتدا و اإإإإا  تهإإإإل العلإإإإمُ كيد      إإإإ  ع إإإإام، و إإإإال  الاهلإإإإابهلل والسا
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ناا، و إإإت رإإإإال  إإإا  فجإإإوي  إإإإت ر إإإورهم ةإإإوم الهاا إإإإا     الإإإدا املإإإواى   د
علاإإهلل مل ةعإإفا   إإالا ذلإإك فمإإو  إإاذبا  إإنبًا باِإتًإإا، تو غإإالطا  لإإ دتا 

إإلهللُ  الصدإإا ، ودرج علاإإهلل تاإإ اُب رسإإول اهلل   احلإإ د الإإني عهللفهللفهللإإهلل السد
يوتُللوني : وتا إإاُعمم ببالسإإايُ رإإال اهللُ اعإإا  للمَل بليعَلللدي  يلَللكي ليمي ُُ * ثُللِم َإِن
عيثُلللوني  مي الَلَقيياميلللَة تُلبلَل لللمَل يليلللوَل ُُ ثُلللِم َإِن

ن ميللل لُ ا أوِ نلللأ»: ، ورإإإال التدإإإّيبا (1)
لللمُ  لُ وِ شلللاّسي وأي  لُ وِ القياملللة  وأنلللا أي  يلللومي  عنللله األرضُ  لُ نشلللتي  . «يفِ شي

 .وا ةاا واكالادةي   هنا املعىن  ث ةا 
  ةهإإإوُل  إإإالاهلل احلإإإِ ُ       يد الفسإإإولهلل : الوجإإإهلل الثإإإاّ -1

الاااإإإهلل و    وفااإإإهلل، وهإإإنه الواإإإاُا أإإإال   إإإفةعهلهللهلل خمالشإإإًا ظإإإاهفًة  إإإت 
رإإإد ةُإإإف،   التدإإإوم، و هللإإإت رآه   املتإإإام  و وجإإإوه  ثإإإ ة  مإإإا ةإإإ هُ وهإإإ

ثدإل   اإوراهللُ  مإا  على اوراهلل الىلدفةشا فهد رآهُ كيد الىلدإا ايهلل   ةإهللهلهللمهلل
إإ ُي    فإإاي الفدابإإي  جإإاء بإإنلك احلإإدةُي الصدإإ اُح الىلدإإفة ُ ولاإإت الىلد

  اإوراهلل  وادرهلل وعدالهلهلل وض  هلل ودةانهلهلل وت انهلإهلل، وهإل رت، التدإّيبد 
الإإدةيا رالهللإإهلل   الاااإإهلل  إإت غإإ    غ هإإا، ولإإو جإإاء عإإت التدإإّيِب تو  

إإد علاإإهلل ومل ُ إإهل   بإإهلل، تو جإإاء  ةفةإإ  الِثهإإاا العإإدول ال دإإاب ني مل ةُعهلهللمهلل
 إإت ةفةإإ  الث هإإاة ال دإإاب نيُ ولاتدإإهلل ُ إإال  رواةإإاهلل  هللإإت هإإو تالشإإُل  إإتمم 

تالإإإإُديا لاإإإإاي  -وتوىلإإإإ ُ خمالشإإإإًا   فاإإإإت  عمإإإإا اتمإإإإُ  بإإإإني الإإإإِفواةهلني
إإإل بإإإهلل، والثإإإاّ ناسإإإإلا ةُعمإإإل بإإإهللُ الاإإإي ت اإإإت ذلإإإك   تسإإإوً ا   ةُعمهلل
بىلفوةهلل، و ذا مل فات اتمُ  و  التدسإُل وهللجهلل هلل تي ا فزهلل رواةا  هللإت هإو 

ا  اذدةا   ةُعمهللل جا  .ترلا الش ًا وتدا عدالًا، واحلام علاما ب فد
                              

 .16، 15: سورة املإ توي ا ةهلاي (1)
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 ول اهلل فااإ  بواإادا   ةُعإإفا اإاالُ ما الإني نإهللههلللهللمإإا عإت رسإإ
و  اُعإإإفهللا عدالهلُإإإهلل وت انهلُإإإهللُ فمإإإي واحلالإإإا هإإإنه الهاهإإإاا بإإإ ي ُا ْإإإفهللزهلل و  
ةُلهلش   لاما، و ي مل ةات فاما  يء  ال  الىلدف ُ فاا   ذا  انإ  
ا  انوباا علإى  الواادُا  ىلهلملًا على ت ور  ث ة ادلا على ب الفا، وتفد

 .بهلل اهللو هل ِمتاا لهلىلفة  دةت مل ة ذي  رسول اهلل 
من قال عما ما لم أق  ّسميتبوأ مقعلده ملن »: ورد رال التدّيبا 

 إا مل ةإهللُهإإل،  ، ورإد رإإال  شإَّتي هإإنه الواإادا علإى رسإإول اهلل «النلار
إإنهللبهلل علاإإهلل  إإنبًا اإإفً ا   إإ ًا، فمإإا تالإإفاه جإإنا الوعاإإد الع إإام و إإا  و هلل

واإإادا علإإى ه إإهلل بإإهلل  ي مل ة إإادْر بالهلدوبإإا، وةتىلإإف للتإإاس  إإنبهلل هإإنه التال
إإإ هللهلل    الإإإِدةت مل رسإإإول اهلل  إإإفهلل بإإإاةالً بإإإنيهلل التإإإاس ونهللسهلل ُ كيد  هللإإإت نهللىلهلل

اصإإحد اوبهلُإإهلل  تإإهلل   د ببعالفإإا و ظمارهإإاُ الإإ  ةعلإإمهلل التإإاُس رجوعهللإإهلل عإإت  
ُتُملوني ميلا : عهللإزد وجهللإلد  - نبهلل واانة هللهلل لتشسهللُ لهول اهلل َُل َإِن الِلَذيني يي

َُتيللاَب أينلَلزيلَلنيللا َمللني الَلبلييلو  نيللاَ  ويالَلُهللديى َمللنَل بليعَلللَد ميللا بلييِلنِللاُه لَمنِللاَّن َّسللا الَل
لميُحوا * ُأوليَسكي يليمَلعينُلُهُم المِلُه وييليمَلعيلنُلُهُم الاِلَعنُلوني  َإِ  الِلَذيني تيلابُوا ويأيصَل

ويبلييِلُنوا ّسيُأوليَسكي أيُتوُب عيمييَلَهمَل ويأينيا التِلِواُب الِرَحيمُ 
(1). 

إإإهلهللمهلل  -سإإإ  انهلل واعإإإا  -ف وضإإإح    هإإإنه ا ةإإإا الاففإإإا تيد  هللإإإت  هلل
 إإإاً ا  إإإت احلإإإِ  مل اصإإإحد اوبهلُإإإهلل  إإإت ذلإإإك   د بعإإإد اماإإإالز والهلد اإإإني، 

رإإإإد ت مإإإإل لع إإإإاده الإإإإِدةت وتهللهلَلد علإإإإامم الِتعمإإإإاهلل ب عإإإإي  -سإإإإ  انهلل -واهلل
إإإد  إإإف  الاا إإإل، ومل ةه  إإإهلل رسإإإولهلل حممد ، و إإإا توالإإإى اهللُ  لاإإإهلل  إإإت الىلد

إلد  -لاهلل   د بعد ام مال والهلد انيُ  مإا رإال  ُُ : عهللإزد وجهلل مَلل مي مي أيكَل الَليليلوَل
                              

 .161، 159: سورة ال هفة ا ةهلاي (1)
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تَللا ُُمَل نَعَلمي ُُ عيميلليَل لل ُُمَل ويأيتَلميمَل للمَل َديللني ُُ لي
، و شإإَّتي هإإنه الواإإاا رإإد (1)

جإإإاء   الهإإإإفي الفدابإإإ  عىلإإإإف ةفةإإإد تي ةُإلهللإإإإِ تهلل علإإإى التإإإإاس دةتًإإإا جدةإإإإًدا 
بهلىلفةعهلل، والف اي اتتا ود ول التإار  ةَّتاد  علاهلل د ول اتتدا ملت ت ن

ملإإت مل ة  إإن بهلىلإإفةعهلل، وةفةإإد تي جيعإإل هإإنه الواإإاداهلل الإإر افَّتاهإإا تع إإم 
تيد  هللإت  هل مإا وترسإلما  إت بلإد :  ت الهإفآي وتف إلُ الاإي افإَّت، فامإا

   بلإإإد تو  إإإت حمإإإل     حمإإإل  بُإإإك لإإإهلل رصإإإفا   اتتدإإإا، و هللإإإت مل ةاهلْ مإإإا 
 .ةوم الهاا ا اعُا التدّيِب وةفسلما الف   علاهلل  ش

وهإإإنا  إإإت ترإإإ ح الاإإإنب و إإإت توضإإإح الإإإدد بل علإإإى  إإإنب هإإإنه 
الواإادا ورلدإا الاإاء  شَّتةمإا وع إم جفتاإهلل علإى الاإنبُ كيد  هللإت  هلإ  
الهإإفآيهلل الاإإفميهلل وترسإإلهلل  إإت بلإإد    بلإإد، تو  إإت حمإإل     حمإإل  مل  صإإل 

ااإإإ   صإإإل لاااإإإ  لإإإهلل هإإإنا الش إإإل  ذا مل ةعمإإإل بإإإالهفآي الاإإإفميُ ف
 !هنه الشفةا ونارلما  ت بلد    بلد 

و إإت مل ةاهلإإ  الهإإفآي ومل ةفسإإلهلل  إإت بلإإد    بلإإد مل ُ ْإإفهللْم  إإشاعا  
 ذا  إإإاي  إ تًإإإا بإإإهلل، اابًعإإإا لىلإإإفةعهلهلل، وهإإإنه الشفةإإإُا الواالإإإدُة    التإإإّيب 

هإإإإنه الواإإإإادا ااشإإإإي والإإإإدهللها للِد لإإإإا علإإإإى ب الفإإإإا و إإإإنب نا إإإإفها 
وبُعده عإت  عففإا  إا جإاء بإهلل الفدسإول  إت ا إد،، و   ووراالهلهلل وغ اواهلل

هنه الوااا سو،  ا ذ ف ت ورا ت ف،  لاما ادلا على ب الفا و نجا، 
ولإإو ترسإإم  شَّتةمإإا تلإإ هلل رسإإم تو ت ثإإف علإإى اإإ دهلماُ ولإإو دعإإا علإإى 
نشسإإهلل بإإ ع م العإإناب وت إإِد التداإإال علإإى تندإإهلل اإإاد ا مل ةاإإت اإإادرًا، 

 .بل هي واهلل   واهلل  ت تع م وتر ح ال اةلومل اات ا ا ًاُ 
                              

 .7: سورة املابدة  ت ا ةا (1)
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و هللت الهلل هللفهللنا  ت املالباا و هللإت اةدلهللإ   -س  انهلل -وذت ُنىلمد اهللهلل  
تيد  -عهللإزد وجإلد  -على هنه الاهلابا  إت املسإلمني  إمادًة نإهللْلههللإى جإا ربدتإا

ا  هإإإنه الواإإإاداهلل  إإإنبا وافإإإَّتاءا علإإإى رسإإإول اهلل  إإإنهللجهلل ت إإإز، اهلل  هللإإإت  هلل
هلل مبإإا ةسإإهل  اُ وةهللإإُدلا علإإى  إإنجا وب الفإإا سإإو،  إإا اهإإددمهلل ت إإورا  وعا هلللهللإإ
 : ث ة
كيد  إإت اتمعإإا    اتمعإإا  إإاا   إإا : )اكوُل  تمإإا رولإإهلل فامإإا -

ُ كيد هإإإإنا  إإإإت علإإإإم الحاإإإإ  (وسإإإإهلاوي تلًشإإإإا علإإإإى غإإإإ  دةإإإإت امسإإإإالم
رإد انه إ  عتإإهلل الإوالي بعإد وفااإإهلل، وهإو   الاااإهلل   ةعلإإم  والفدسإوُل 

ُ فاا  بعد وفااهلل ا لمَل : سإ  انهلل -لهول اهلل! لحا هلل ُُ قُل َل  ي أيقُلوُل لي
َعنَلَدْ خيزياَئُن الِمَه وي ي أيعَلميُم الَلغييَلبي 

قُل َل  ي يليعَلميلُم : ، ورولهلل اعا (1)
يرَلَض الَلغييَللللللبي َإِ  المِلللللهُ  ميلللللنَل َّسلللللا الِسلللللمياوياَ  وياألَل

، و  احلإإإإإدةي (1)
يُللللذاد رجللللال عللللن حوضللللا يللللوم »: تندإإإإهلل رإإإال الصدإإإ اح عإإإإت التدإإإّيِب 

يلللا رب أصلللحابا أصلللحابا  ّسيقلللال للللا  إنلللك   : القياملللة  ّسلللأقول
ُُ  :تللدْر مللا أحللدثوا بعللد   ّسللأقول كمللا قللال العبللد الصللالح ويُكنَللل

ُي الِرَقيللبي  ُي أينَللل ُُ َّسلليَهمَل ّسليميِمللا تليللويّسِليَلتيَنا ُكنَللل لل للَهيًدا ميللا ُدمَل عيميلليَلَهمَل شي
ُي  ء  شيَهيدٌ عيمييَلَهمَل ويأينَل  .»(7)عيميا ُك و شياَل

إإا  إإنبا  - الدإإا علإإى ب إإالي هإإنه الواإإادا وتفد الثإإاّ  إإت اك إإور الدد
هلهلل هللما و اي فهإ ًا تغتإاه اهلل، تو  إدةونًا ر إى اهلل دةتإهلل، : )رولهلل فاما  ت  هلل

   آ إإفه، ...( تو علاإإهلل ذنإإ  غشإإف اهلل لإإهلل ولوالدةإإهلل ب  إإا هإإنه الواإإاا
                              

 .51: سورة اكنعام  ت ا ةا (1)
 .65: سورة التمل  ت ا ةا (1)
 .117: سورة املابدة  ت ا ةا (7)



 

 67أخطاء األنام حول الرؤى واألحالم
 

وتوضح الإدد بل علإى  شَّتةمإا ورلدإا الاابإهلل  إت  وهنا  ت تع م الانب
صإل مبعإفدد  هلإ  الهإفآي  اهلل و ت ع إادهُ كيد هإنه اك إور الثدالىلإا   ثهلل
إإا ةفةإإد هإإنا  الاإإفمي، فااإإ  ثصإإل ملإإت  هلإإ  هإإنه الواإإادا ال اةلإإاهللُ و  د
ا  اإإإإُي الهلدل إإإإاتهلل علإإإإى التدإإإإاس واعلإإإإاههللمم جإإإإنه الواإإإإادا الإإإإ  ةاهل وهإإإإا 

هوا جنا الش ل املزعإوم، وةَّت إوا اكسإ اب الإر  إفدعما اهللُ لع إاده، وةهلعلد 
وجعلمإإا  واإإلا    الحإإىن ور إإاء الإإإددةت و حشإإفة الإإننوبُ فتعإإوذ بإإإاهلل 

 . ت تس اب ا ن ي وةاعا ا و، والىلدا اي
الدإإإا علإإإى ب إإإالي هإإإنه الواإإإادا رولإإإهلل  اك إإإف الثالإإإُي  إإإت اك إإإور الدد

ناا وا  إإفةو إإت مل ةاهل مإإا : )فامإإا (.  إإت ع إإاد اهلل اسإإودد وجُمإإهلل   الإإدا
وهإإإنا تةً إإإا  إإإت ترإإإ ح الاإإإنب، و إإإت تبإإإني اكدلدإإإا علإإإى ب إإإالي هإإإنه 
الواإإإادا، و إإإنب  شَّتةمإإإاُ  اإإإ  جيإإإوز   عهإإإل عارإإإل تي ةاهلإإإ  هإإإنه 
الواإإاداهلل الإإر جإإاء جإإا رجإإلا جممإإولا   الهإإفي الفدابإإ  عىلإإف ةشَّتةمإإا علإإى 

ناا وا  إفة، وةزعم تيد  هلل  رسول اهلل  ت مل ةاهلْ ما ةسإودا وجُمإهلل   الإدا
و هللت  هل ما  اي غتا إا بعإد الشهإف، وسإلاًما  إت الإددةت بعإد افا مإهلل علاإهلل، 

 !و حشورًا لهلل  ا جتاه  ت النانوب 
س  انك، هنا جهلاي ع ام، و يد اكدلدإاهلل والوارإ هلل ةهللىلإمداي باإنب 

اابإهلل  إت اهلل و إت التإاسُ هنا املشَّتي، وع ام جفتاإهلل علإى اهلل، ورلدإا ال
فمإ ء ت ما  ث ةا مل ةاهل وهإا فلإم اسإودد وجإوُهمم، وهمتإا اإ  غشإ    
 صإإإامم   د اهلل رإإإد  هل وهإإإا  إإإفداا  ثإإإ ة، فلإإإم ةُإْهإإإضهلل دةإإإُتمم، ومل ةإهللإإإُزْل 
فهإإإفُهم، فتعإإإوُذ بإإإاهلل  إإإإت زهللةْإإإِ الهلإإإوب ورةإإإإت الإإإنانوب، وهإإإنه اإإإإشاا 

ملت  هل  تف ل  هلإاب وتع مإهلل وهإو  وجزاءاا مل ة ا الىلدفُ  الىلفة 
الهإإفآي الاإإفمي، فااإإ  ثصإإل ملإإت  هلإإ  واإإاًا  انوبإإًا  ىلإإهلملًا علإإى 
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تنوا   ت ال اةل وُاهللإل  ثإ ة  إت تنإوا  الاشإف، سإ  اي اهلل،  إا تاللمإهلل 
 .على  هللت اجَّتتهلل علاهلل بالانب

الدإإإا علإإإى تيد هإإإنه الواإإإاداهلل  إإإت تب إإإل  اك إإإف الفابإإإ   إإإت اك إإإور الدد
و ت ةصإِدُ  جإا ةتعإو  إت عإناب : )توضح الانب رولهلل فاماال اةل و 

وهإنا تةً إا  إت تع إم اتإفتة علإى الاإنب . التار، و هللت  ندب جإا  هللشهللإف
و إإإإت ترإإإإ ح ال اةإإإإلُ ةإإإإدعو هإإإإنا املشإإإإَّتي ااإإإإ هلل التإإإإاس    تي ةصإإإإِدروا 
م بنلك ةتعإوي  إت عإناب التإار، وتيد  هللإت  هللإندبهلل جإا   بشفةهلهلل، وةزعم تفد

هإإإد تع إإإم واهلل هإإإنا الاإإإنداُب علإإإى اهلل الشفةإإإاهلل، ورإإإال واهلل غإإإ هلل  هللشهللإإإفُ ل
 .احل ِ 
 يد  هللإإإت اهللإإإدد هلل جإإإا هإإإو الإإإني ةسإإإهل  ا تي ةاإإإوي  إإإاففًاُ    هللإإإت   

إإا ففةإإاا وباةإإلا و إإنبا   تسإإاسهلل لإإهلل  إإت الِصإإ دا، وذإإت  إإندب جإإاُ كفد  هلل
، وتيد  شَّتةمإا  إندابا ةفةإد  إا  إنبا تي ةىلإفِ هلل للتدإاس نىلمد باهلل علإى تفد

 إإإا مل ةإإإ ذي بإإإهلل اهلل، وةإإإد ل   دةإإإتمم  إإإا لإإإات  تإإإهلل، واهلل رإإإد ت مإإإل 
 .الِدةتهلل وتمتدهلل  نه اك دا  ت ر ل هنه الشفةا ب ربعا عىلف رفنًا

فإإإإانهل موا تةامإإإإا الهإإإإفداء وام إإإإواي، و ةدإإإإا م والهلدصإإإإدة  ب  ثإإإإال هإإإإنه 
احلإإإ د علاإإإهلل نإإإور    املشَّتةإإإاا، وتي ةاإإإوي  إإإا رواج فامإإإا باإإإتامُ فإإإبيد 

ةلهل ت على ةال هللُ فاةل وا احل د بدلالهلل، واس لوا تهلهلل العلم عمدا ت ال 
علاام، و  احَّتاوا طل  الاهللندابنيُ فهد اللإ   بلإات اللدعإني كبإوةام 
آدم والوداء على تندهلل  مإا  إت التدااإ ني، وهإو تع إم ا إابتني وت إنب 

 -ذلإإك   سإإورة اكعإإفااُ الاإإي رإإال الاإإندابنيُ  مإإا الاإإى اهللُ عتإإهلل
لللللا ليَملللللني الِناَصلللللَحيني : سإإإإإ  انهلل ُُمي لللللميُهميا َإنولللللا لي ، فاالإإإإإنروه ويقياسي
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واالنروا تا اعهللهلل  ت املشَّتةتُ فاإم لإهلل و إم  إت اكفإاي الااذبإا والعمإود 
 .الحادرة واكروال املز ففا لبغواء والهلد لال

إإإإ إإإإااةني وفإإإإو عصإإإإمك اهللُ و ةدإإإإا م وسإإإإابف املسإإإإلمني  إإإإت  هلل ِف الىلد
امل إإإِلني وزةإإإِ الإإإزدابحني وال إإإات تعإإإداء اهلل امل  لإإإني الإإإنةت ةفةإإإدوي تي 
ة ش إإوا نإإورهلل اهلل بإإ فواهمم، وةُإلهللِ سإإوا علإإى التدإإاس دةإإتهللمم، واهللُ  إإهلما نإإوره 
ونااإإُف دةتإإهلل، ولإإو  إإفه تعإإداُء اهلل  إإت الىلدإإااةني وتا إإاعمم  إإت الاشدإإار 

 .واملل دةت
إإإفاا فمإإإو ت إإإفا وارإإإ ا، وت دإإإا  إإإا ذهلل  إإإفهلله هإإإنا املشإإإَّتي  إإإت ظمإإإور املتاهلل  هلل

إإفة رإإد الإإندرا  تمإإا غاةإإاهلل الهلد إإنةف، وفاممإإا  إإتدُا امل مد والهإإفآي الاإإفمي والسا
ُإإإإإتد  ا داةإإإإإُا والاشاةإإإإإُا، نسإإإإإ ل اهللهلل تي ةصإإإإإلحهلل تالإإإإإوالهلل املسإإإإإلمني، وتي فهلل

 انهلل  إإت سإإابف علإإامم بااِ إإا  احلإإ   وا سإإهلها ا علاإإهلل والهلدوبإإا    اهلل سإإ 
 .النانوبُ فبندهلل الهلإدوداُب الفالام الهادُر على  ِل  يء

وت دا  ا ذ ف عإت  إفُو السدإاعا فهإد توضإ   اكالادةإُي التد هللوةدإا 
 إإا ةاإإوي  إإت ت إإفاُ السدإإاعا، وت إإار الهإإفآُي الاإإفمُي    بعإإض ذلإإكُ 

إدهلله   حملِإهلل  إت  هلإ  الساإتدا و   إلدشإاا تهإل فمهللت تراد تي ةهللعلم ذلك وهللجهلل
العلم وامفاي، ولات بالتداس الاجاا    بااي  ثل هنا املشإَّتي وال اسإهلل 

 .و زجهلل احل د بال اةل
والسإإإإإإ ُتا اهللُ ونعإإإإإإم الو اإإإإإإل، و  الإإإإإإولهلل و  رإإإإإإودةهلل   د بإإإإإإاهلل العلإإإإإإِي 
إلدمهلل علإى ع إده ورسإولهلل  الع ام، واحلمإُد هلل رِب العإاملني، واهللإلدى اهللُ وسهلل

 . ني وعلى آلهلل وتا ابهلل وتا اعهلل ببالساي    ةوم الِدةتالصداد  اك
*     *     * 
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 الخاتمة

إإإإإفهلل اُعإإإإإهلل    وضإإإإإو  ت  إإإإإاء اكنإإإإإام الإإإإإول الإإإإإفا هلل،  هإإإإإنا  إإإإإا اإهللاهللسد
 إإ  تيد ]واكالإإالم، ورإإد ةاإإوي ورإإ    بع إإما الهِلاإإفار تو ا  هلصإإار، 

عإإلد بعإإضهلل املسإإابل  إإت الِهمإإا ال سإإط   ا  هلاإإارُ لاإإت فعلإإُ  ذلإإك ل
ُ فعلإإى  إإِل الإإال فمإإا [اهللهلل تي ةتشإإ هلل بإإهلل  هللإإت  إإاء  إإت الا إإار والِصإإحار

إإإا اي، واهلل  تاإإ ُ  فاإإهلل فمإإإت اهلل، و إإا ت  إإإ ُا فاإإهلل فمإإإت نشسإإي والىلد
 .والدهلله هو املسهلعاي وعلاهلل الهلاالي
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 الفهرّن

 د العزةز السدالاي هد ا الىلاإل ع
املهد ا

ت  اءا وخمالهللشاا الولهلل الفا ، واكالالم
اعهلهاد تيد اشس هلل الفا ةا فاهلل علما للحا  تو اِدعاءا لعلم  -1

الحا     بااي  ا  اشسدف بعُض الفا ، وذ ف 
:بعض ال اُف  والهواعد املممدا    اشادا اشس  الفا ةا

ى اشس  الفا ةا على بعض الاهل  ا عهلماُد عل -1
:امل  وعا الر اشسف اكالالم

:عدُم ا ِاعا  وا عهل ار مبا ةإهللفهلل، امنساُي    تا هلل -7
:  ر ةا املا  بهلشس اا  اة ااشس -1
:الاُوُي ال عض بىل ي الفا ةا واع  ها -5
:اتمل ب؛داب الف ةا واكالالم -6
ظتا ال عض تيد الفا ةا   ااوي اادرًا   د ور هلل  -7

:السد هللف
اعهلهاد ال عض تي الف ةا ةه  اع  ها   ا فة   الاوم  -8

:الثاّ تو رفةً ا  تهلل
اعهلهاُد ال عض تيد الفا ةا الصدادرا ادلا على اد   -9

:واالز الفدابي
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 اشسُ  امنساي الفا ةا لتشسهلل    جملهلل بالهلدع   -11
:وت نه ب اهف الفا ةا

:الانُب   الفا ةا بهصد الددعوة    اهلل -11
عدُم  فاعاة ا داب الر  ا ا ىل ا على االز  -11

: ةاالفا 
:اتمل ب نوا  الفا ، وعدُم الهلدشفة  باتما -17
ضعاُ  ام ال  واماابُا بالعع  والحفور  ذا  -11

:وةل الصد احوِف  امنساُي للهلد 
ظهللتا ال عض تيد الفا ةا ةهللههلصف اع  ُها على الفدابي  -15

:فهط
 النةت رصا الف ةا على  هللت ةافه تو على املهلخفاني -16

:  علم  م بهل وةل الفا ةا
اعهلهاُد ال عض تيد اشس هلل الفا ، ه اا حم اا  ت اهلل  -17

:لات للع د فاما س  ا 
:م ا اةئ    عىن تيد الفا ةا جزءا  ت التا ودةالشم -18
اهللصهللواُر ال عض   اانادا  س  الثدواب  ت  الل  -19

جمفدد الفا هلل، املتا اداُ  مهللت ة تا تيد تجفهلل لالا الهدر 
:ةاوي ملت رآها   املتام

ظهللتا ال عض تيد الفا ةا اه  على تودل  ا اشسدف بهلل ولو  -11
: اي ذلك على وجهلل  اةئ

س  انهلل  -اهللصهللواُر ال عض   اانادا ر ةا الفدبِ  -11
:على الهاههلهلل   املتام -واعا 
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اعهلهاُد ال عض ب يد امنسايهلل  ذا  اي مبتزلا عالاا    -11
الزاهد والوهللرهلل  والهلدهو،  ان   واةفُه ور اه  لاما 

:اادرًا ولات للىلدا اي علاهلل س الا 
الشفاُر  ت  واجما الوار     الفا هلل، واكالالم     -17

:عدم العمل وبنل اكس اب
از اا التشت واز اا الح   ت  الل الف ،  -11

:المواكال
وض  املص   عتد الفدتس ور هلل التدوم كجل ةفد  -15

:اكالالم املزععا
التداسُ  امل الهللحهللُا   ا ههلمام بف ةا املع دمني  ت ر ل -16

: ثل   اء الهوم والادا مم
:ت  اء   العمل بالفا ةا وت ن اكالاام  تما -17
:الهلساهل   اع   الف ةا بح  علم -18
:اشس  الف ةا بدوي  عففا الال الفابي -19
ا وُا الىلددةُد  ت اكالالم املزععا وامل الهللحا    -71

:ذلك
:الانب   الف ، واكالالم بهصد املزاز -71
:عدم الهلشفة  بني الف ةا واحللم -71
:الهلسلام امل ل  لهول املشسف واصدةههلل   ا فة -77
 هلماي الفا هلل، احلهللسهللتهللا وعدُم حماولا اشس ها   -71

:وام  ار ب عض الفا هلل، اله ا ا وحماولا اشس ها
اهدمُي الفا ، واكالالم على ا سهلخارة واعلاهما  -75

:جا
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:  املتام ت  اء   ر ةا التدّيِب  -76
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