
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 اَـ ؤيالرُّ 



  
  الرحيم الرمحن هللا بسم

 َسيَِّئاتِ  َوِمنْ  أَنـُْفِسَنا ُشُرورِ  ِمنْ  بِاهللَِّ  َونـَُعوذُ  َوَنْستَـْغِفرُُه، َوَنْسَتِعيُنهُ  َحنَْمُدهُ  هللَِّ  احلَْْمدُ  ِإنْ 
 َوْحَدهُ  اهللَُّ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َوَأْشَهدُ  َلُه، ِديَ َها َفَال  ُيْضِللْ  َوَمنْ  َلهُ  ُمِضلَّ  َفَال  اهللَُّ  يـَْهِدهِ  َمنْ  َأْعَمالَِنا،

ًدا َأنَّ  َوَأْشَهدُ  َلهُ  َشرِيكَ  َال   هِ بِ حْ صَ وَ  هِ آلِ  ىلَ عَ وَ  يهِ لَ عَ  كَ ارَ بَ وَ  مَ لَ سَ وَ  هللاُ  ىلَ صَ  ،َوَرُسولُهُ  َعْبُدهُ  ُحمَمَّ
  .نيعِ مجَْ أَ 

  :بـَْعدُ  أَمَّا 
- املرداوي للشيخ الشرعية اآلداب يف املنظومة هذه يف درسنا نبدأ أن قبل: اإلخوة هاأيُّ 
 وخلط ا،اؤهَ يَ أدعِ  رَ ثُـ وكَ  الناس، بني خلطٌ  فيها حصل طاملا مسألة على أُنَِبهَ  أنْ  أودُّ  ،-هللا رمحه
 ةاملناميَّ  الرؤى" مسألة ،"اؤيَ الرُّ " مسألة هي املسألة هذه والباطل، احلق بني الناس فيها

 أصبحت بل ا؛ املفتونون أو فيها املفتون وكثر ،ااؤهَ يَ أدعِ  كثر اليت املسألة تلك ،"واألحالم
 على لُ صَ تَ يُـ  حيث االتصاالت؛ وسائل بعض يف وجتارة الفضائية، القنوات بعض يف جتارة

 وأكل ،وخداع ومقامرة قمار فيها اليت األرقام على القنوات بعض يف الرؤى تعبري يعِ دَّ مُ 
 تلك عرب أو األرقام، من غريه  ماذا أدري ما أو ،ئةاالسبعم مرق مثل بالباطل الناس ألموال
 تعبري أدعياء وإىل ،الشركات تلك إىل يعود والريع األمثان، بأغلى هي اليت اهلاتفية الرسائل
   النصوص. عند فيها الوقوف جيب اإلخوة اأيـُّهَ  املسألة هذه، الرؤى

  :أقسام ةثالث على املنام يف يُرى ما أو ،حالماأل أو والرؤى

 أو النهار، يف املرء به يرتاءى ما وهو اليقظة، أحالم من يكون أن يعدو ال قسم 
 أحالم من ،نومه حال يف به يتعلق ما بعض فريى فيه التفكري ويكثر ،مستيقظًا يكون عندما
 من املنام يف تراها فرمبا ما، أمر يف التفكري يكثر شخص ألي ختطر عادية أمور وهي اليقظة،
  شيء. عليه يرتتب وال فيه، يفكر الذي األمر بذلك علقهت كثرة



 هللا ذكر قلة من للعبد حتصل ،منامية كوابيس عن عبارة هي أحالم وهناك  -
 البطن ملئ كثرة عن نتج ورمبا وتفتنه، بعقله وتتالعب ،الشياطني به فتلعب ،- وعال جل
 السنة يطبق أن من بدالً  لنفسه، حىت شيًئا يرتك ومل بطنه حشا وقد املرء نام فإذا الطعام، من
 ثلث: "عند بعض العوام– القائل املثل يطبق فإنه لشرابه، وثلث لنفسه وثلث لطعامه ثلث

 فإذا شيء، بقي ما ،))ريب سيدي على والباقي )(.. للطعام وثلث للطعام وثلث للطعام
 رف وأخذت الطمث جاءها امرأة رمبا أو مريًضا، كان رمبا أو نومه، يف يهرف أخذ نام
 النهار؛ يف احليض آالم جراء من الكوابيس بعض رأت وقد أصبحت إذا مث الليل؛ طول
 صاحب ىلع أو القناة صاحب على تتصل مث الكوابيس؛ بعض يف الليل يف ذلك فترتائى

 تلدين سوف: "قال" رجلي بني من يأيت القمر رأيت وهللا أنا شيخ يا" الفضائيات؛
 يف سألوايُ  أن وال م،إليه نُ ركَ يُ  أن جيوز ال دجالون، هؤالء ،وهي أنت مسكني ،"املهدي
م الرؤى؛ تعبري  أو فالن الشيخ بأنه فَ صِ وُ  لو حىت بالباطل، الناس أموال أكلة من أل
 ورمبا اخلطورة، غاية يف أمر وهذا ،الرؤى لتعبري جاهز أنه وزعم ،مهنة ذلك اختذ إذا عالن،
 أمرٌ  وهذا األمة، سلف عليه ما وختالف والسنة، الكتاب ختالف شرعية أحكاًما عليه رتبوا

 .أيًضا جًدا خطريٌ 
 ضوابط من فيها البد ولكن حق، هي رؤى الشك وهناك 

 جل- هللا طاعة على مستقيم صاحل إنسان من أو صاحل رجل من تكون أن -
  .وعال

 األذكار. على حيافظ ممن باألذكار، النوم عند السنة طبق يكون وأن -
  الشرع. خيالف ما فيها يدعى وأال -
 من كانت إن ا تفاءليُ  وإمنا شرعية؛ أحكاًما عليها يبين أو ا جيزم وأال -
  .به ليُتفاء ومما ،املبشرات

                                                            
 كلمة لم أتبيَّنُها  



 من الصادقة والرؤى املؤمنني، من الصادقة الرؤيا إال تبقى مل الزمان آخر يف أنه شك وال
 من فيها بد ال قلت كما ولكن ة،النبو  من جزًءا وأربعني ست من جزء وهي النبوة، مبشرات
 وأال الشرع، خيالف ما فيها يدعي وأال والتقى، الصالح ذوي من مدعيها يكون أن: ضوابط
  .طيبة رؤى كانت إذا ا لتفاءيَ  وإمنا ويطبقها؛ ا جيزم شرعية أحكاًما عليها يرتب

 ت،مرا ثالث يساره عن يتفل بل أحًدا؛ ا خيرب أال مزعجة كانت إن والسنة
  .شيء يضره ال هللا وبإذن ضجعته، ويغري الرجيم، الشيطان من باهلل ويستعيذ
 مع-  فليسأل تعبريها أراد وإذا حيب، من ا خيرب أن بأس ال به ليُتفاء مما كانت وإن
 يسأل بل الدجالني؛ من مفتني أنفسهم بواصِّ نَ يُـ  مل الذين أولئك يسأل - هللا على اعتماده
 هذه يف مفتني أنفسهم يعلنوا ومل ا، لونيتفاء وإمنا األمور؛ هذه مبثل نجيزمو  ال الذين أولئك
  .املسألة

 وهو يدعيها الناس من فكثري ،املنام يف وسلم عليه هللا صلى النيب رؤية دعوى وأما
 ال ألنه حق؛ يف املنام وسلم عليه هللا صلى النيب رؤية أن حقٌ  نعم ضوابط، وهلا كذاب،
 بضوابط وذلك حق، فهو منامه يف رآه فمن به، نؤمن أن جيب أمر ذاه الشيطان، به يتمثل
 املسمى ،النبوية احلجرة خادم الكعبة حمفاتي حامل دعاوى رؤى مثل توليس شرعية،
 من كثري وتدعي ،-عنها هللا رضي- احلسني بنت زينب إيل املنسوبة الرؤى أو أمحد، بالشيخ
 مبا ويهرفون فيكذبون باالمتحانات، عالقة هلا أشياء وحىت أدعية، ذلك على ويرتنب النسوة،

  .الناس ويضللون يعرفون ال
  .يأيت ما على ننبه أن جيب ولكن حق وسلم عليه هللا صلى النيب رؤية: أقول
 دجل وهو ،الدجالني املتصوفة غالة بعد هيدَّعي باطل فهذا اليقظة يف رويته دعوى أما
  .أصالً  بصحيح وليس ،وسفه

  :شروط ثالثة وسلم عليه هللا صلى النيب يارو  ملدعي ويشرتط
  .والصالح التقى أهل من الرؤيا تلك مدعي يكون أن :األول الشرط



 السرية يف جاءت اليت النبوية األوصاف على رآه أنه يدعي أن :الثاين والشرط
 الصحيحة، والسري األحاديث ا صحت اليت الصحيحة الصفات على يكون أن الصحيحة،

 من وكذب ،باطلة الرؤى هذه فإن الئق، غري منظر يف أو بشع، منظر يف رآه أنه ادعى فلو
  .قصدَّ يُ  وال مدعيها

 جاءنا فلو سنته، خيالف أو شرعه، خيالف بأمر أمره أنه عييدَّ  أال :الثالث واألمر
 مال خذ أو فالنًا، اقتل يل وقال وسلم عليه هللا صلى النيب رأيت أنا وهللا: وقال شخص،

 إنك :له قلنا ابتداءً  ابتداًء، تكذب،: له قلنا ذلك؛ حنو أو املهدي، أنت إنك أو ،فالن
 تدعيه، ودجل ،تدعيها دعوى هذه وإمنا املنام؛ يف وسلم عليه هللا صلى النيب ترى مل اب،كذَّ 
: له قال أو اإلسالم، يف مشروعة ليست بطاعة أمره أو سادسة، بصالة أمره أنه ادعى وأ

 غري دعاوى هذه ،ابكذَّ : له قلنا الناس؛ بني ووزعها كذا واطبع ا،كذ واكتب كذا، افعل
 إمنا العصر هذا يف اجلماعات بعض الرؤى، ذه يضلون الناس من كثري ولذلك صحيحة،

  .الناس ا لُ ضِّ فتُ  املنامية الرؤى على أحكامها من كثريًا تبين
 كذا وضع يف ورأيتك املنام يف رأيتك أنا وهللا: أحد إىل يتزلف أن أراد إذا الناس وبعض

 !يدعيها أحد لكل جائزة أصبحت وكذا، بكذا وأبشرك وكذا، كذا لك حصل وقد وكذا،
  .دجالون فهؤالء

 هذه مراعاة من فيها البد وسلم عليه هللا صلى النيب رؤية دعوى ضوابط إًذا
  :املسائل

 والتقوى. الصالح ذوي من مدعيها يكون أن -
 الصحيحة. النبوية والسنة السرية ا صحتها اليت عيةالشر  األوصاف على يراه وأن -
  .شرعه خيالف بأمر أمره أنه يدعي وأال -



 ُكلِّفَ  بصحيح ليس ما الرؤى هذه من ادعى ومن األمور، هذه يف نتحرى أن فعلينا
 بينهما؟ تعقد أن تستطيع شعري وحبة شعري حبة تصور شعريتني، بني يعقد أن القيامة يوم
 هذا يف أمرين بني احلجم، هذا يف شيء بني تعقد أن ميكن ما يعين مستحيل، أمر هذا

  .ببعضها تربطهما يعين احلجم،
   الباطلة. الدعاوى هذه من حنذر وأن ،هنتنبَّ  أن فعلينا
 كان فإن مبكرًا، للخروج مضطر ألين نظرًا املنظومة؛ لدرس وقتٌ  يعد مل أنه وأظن

  .بأس ال سريًعا يطرح هناك
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  :األسئلة
  :الطالب
 والسامعني ولكم لنا هللا وغفر ،واآلخرون يًعامج إليكم وأحسن خريًا هللا جزاكم
  أمجعني واملسلمني
  :الكرمي السائل يقول
  جائزة؟ مرتني الصالة يف الفاحتة قراءة هل

  :الشيخ
  الواحدة؟ الركعة يف مرتني

  .نعم :الطالب
  :خالشي
 أو إماًما كنت سواء ركعة كل يف فقط واحدة مرة تقرئها إمنا عبث، هذا جيوز، ال هذا
 هللا صلى النيب لقول اجلهرية؛ يف حىت الفاحتة يقرأ أن البد أيًضا املأموم أن والصحيح مأموًما،
  ))الكتاب بفاحتة يقرأ مل ملن صالة ال: ((وسلم عليه

ا يقول الذي واملذهب   .نعم. مرجوح مذهبٌ  اإلمام، اويتحمله تسقط أ
****    ****    ****    ****  

  :الطالب
  الثقلني؟ بإمام العلماء أحد تلقيب حكم ما

  :الشيخ
 والرسول األوصاف، يف بالغاتوامل الغلو عن املغاالة، عن البعد املسلمني على الواجب

 الصالة عليه" سيدنا نواب سيدنا: "له قالوا ملا)) قولكم ببعض قولوا: ((وسلم عليه هللا صلى
 هللا عبد فقولوا عبد أنا فإمنا مرمي، ابن النصارى أطرت كما تطروين ال: ((وقال والسالم،
 عليه هللا صلى والنيب جتوز، ال زائد مدح وفيها مبالغة، فيها اليت العبارات بعض)) ورسوله



 الكاذب، دحامل عن فلنبتعد ،))عنقه قطعت لقد: ((قال أخاه مدح الذي للرجل قال وسلم
  .األشخاص يف واملغاالة ،واملبالغة الغلو وعن

****    ****    ****    ****  
  :الطالب
 أن حري أنه وسلم عليه هللا صلى النيب أحاديث من النوم قبل يقرأ من أن مسعت: يقول

  .النوم يف يراه
  :الشيخ
 ليس هذا ،يراه الذي هو فقط األحاديث يقرأ من أن األمر هذا حتديد حال كل على

 بأن حريٌ  ؛الباطلة الدعاوى عييدَّ  وال ،يكذب ال الذي الورع التقي املؤمن لكن دليل؛ عليه
  .ذكرنا اليت والضوابط بالشروط ]اليقظة[ يف وسلم عليه هللا صلى النيب يرى

  :الطالب
 وإن الصالة، فاتته ؛املتصلة الصفوف إيل تقدم فإن راكًعا، اإلمام ووجد متأخرًا جاء من

  .الصالة حلق املتأخرة الصفوف مع ربك
  :الشيخ
 يكمل حىت السكينة وعليه ميشي فاته، ما فاته ولو حىت الصف ويكمل ميشي أن عليه
  .الناقص الصف

  .ويرضى حيب ملا وإياكم يوفقين أن العظيم العرش رب الكرمي هللا أسأل
 .حممد نبينا على وبارك وسلم هللا وصلى

                                                            
 قرره في جزء من هذه ، وهو ما "في المنام" هو وأنَّ مقصوده باألساس -حفظه هللا- الشيخ  من ه سبق لسانلعل

  لمتصوفة.دعي بعض اتكما  ؛يقظةالنبي صلى هللا عليه السالم تكون في المنام ال في ال ؤيةر أنَّ  المحاضرة، 


