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 هذه السلس��

 

يا الصا��ة ���ى �� تنقطع من ��ارات النبوة، والص��ة  ا���د ��ّٰ� ا��ي جعل ا��ؤ

عوث ر��ة للعا���ن، وا��ب سيد ا��ع���ن،و ا��ب���ن،إمام  الن�ي ال�����؛ والس��م ���

 سيدنا ���د و��� آ�� و��به أ��ع�ن ... أما بعد،،،

يا  ي�� من البحث النظري والعمل مع الناس �ي ��ال تعب�� ا��ؤ فبعد سنوات طو

��تلف ومشك� وقابلتنا العد�� من ا��سئ�� ا��ت��رة من وقت ����، بع��ا صعب 

 طبيقيًا. ���يًا وت مقنعو��تاج لتوضيح ���ح فهو  ،فيه

و��ذا قررنا ��ع هذه ا��سئ�� وا���ابة �ل��ا ��ك� ��ت�� مفيد �� لبس فيه بناء 

��� ما تع��ناه من القرآن ال����� وا��ديث ال��يف وما ��حظناه من ت��ار التعامل 

ي�� آمل�ن أن ��رج القارئ من هذا ال��اب ببيِّن مع ا��ؤى ا���تلفة  ةلف��ات طو

يا.�ي هذه ا��سائل ا ونور  لشائ�� �ي تعب�� ا��ؤ

��توي ك� ��ء من هذه السلس�� ��� مائة سؤال وجواب وضعنا ف��ا ���صة 

يا وا���د ��ّٰ�. ية �ي تعب�� ا��ؤ  ��ث و���ة و��ربة ��

��أل ا��ّٰ� تعا�ى التوفيق والسداد، وأن ينفع بنا عباده وأن ينفعنا به �ي ا��نيا 

 ك�ن من صواب ��ن ا��ّٰ� وما ك�ن من خطأ ��ن نف�� والشيطان.ما و وا����ة.

 ��ال حس�ن عبد الفتاح
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ياالسلس��  ية �ي تعب�� ا��ؤ  ا��ئو

 

يا وتفس�� ا�����م؟ .1  ما هو الفرق ب�ن تعب�� ا��ؤ

 

مصطلح �ام يُقصد به هو  Interpretation of dreamsأو  تفس�� ا�����م

��د��  دون استخراج معاٍن �اصة من ا��شياء ال�ي ��اها ا����ان �ي ا��نام

  .��ذه ا�����م ��ددأو تصنيف  �ي التفس�� ����ج ���ي مع�ن

يل ا�����م �ي قول ا� تفس�� ا�����م وقد ورد �ّٰ� �ي القرآن ال����� بلفظ تأو

�ْ��َِم بِعَا�ِ�ِ�ن﴾ : )تعا�ى( يِل ا��� وِ ِتَأ� �ْ��ٍَم وَمَا َ��ُْن ب ْضغَاُث أ� ْ أ� ﴿قَالُوا

ون من النفسانيِّ�ن ��� ا��س���ن هذا ا��صطلح �ي ].44[يوسف: ُّ بي  واست�دم الغر

 ل�����م. تفس��هم

يا فهو مصطلح ���ي إس���ي يُقصد به ت صنف �اص من  فس��أما تعب�� ا��ؤ

يا الصادقة ال�ي تكون من ا��ّٰ�  ل تعب��ها ، وال�ي ��)تعا�ى(ا�����م وهو ا��ؤ

يكون هذا التعب�� وفق م��ج ���ي  ��� معاٍن تنطبق ��� أ�داث الواقع. و

 إس���ي وبضوابط ��عية.

 

 ما هو ا����؟ .2

 

��رك  �� ا����ف و��تلف عن اليقظة. ��دث أثناء النوم هو نوع من الو�يا���� 

 ا��واس ا���س (السمع، الب��، ال��، دون است�داما����ان أ�دا�ًا معينة 

 ال��س، التذوق) ��� ��دث �ي اليقظة.
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 وهل �� مدة ��ددة؟ هل ا���� يكون با��وح أم بالعقل؟ .3

 

عود إليه روح ا����ان، وعندما ��تيقظ، ت )تعا�ى(�ي أثناء النوم يقبض ا��ّٰ� 

يا فإنه ��رك أ�دا��ا بعق�� بعد ا��ستيقاظ.  أثناء النوم رو�ه، فإذا رأى رؤ

بار إ�� أنه �� ��كن اعت ورغم إحساس ا��ا�� بق�� أو بطول بعض ا�����م

عروف أو تطبيق أي معيار زم�ي م هذا ا��حساس معيارًا لقياس زم�ي ��دة ا����

 �ّٰ� أ���.وا� .�ليه

 

يا الصا��ة؟ .4 يا الصادقة وا��ؤ يا الك ما هو الفرق ب�ن ا��ؤ  �ذبة؟وما �ي ا��ؤ

 

يا ال�ي تكون من ا��ّٰ�  يا الصادقة والصا��ة يُقصد ��ما ا��ؤ . )ع� و�ل(ا��ؤ

نطبق ��� أ�داثه وي ،و���قق فيه ،و�ي صادقة؛ ��ن تعب��ها يصدق ��� الواقع

ا  يا الصادقة ��اها ا��س�� أو الك�فر وقد تكون سعيدة أو ��ينة. أمَّ ا. وا��ؤ حّقً

يا صادقة ل�كن ��اها ا��س�� الصا�� وتكون سعيدة مب��ة  يا الصا��ة فهي رؤ ا��ؤ

. وقد ��توي ��� رموز إس��مية ���� ا��ّٰ� (تعا�ى) أو ين��ح ��ا الصدر

 وا��ّٰ� أ���.. ا��سا�د
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يا ��ء من أ��اء النبوة؟ .5  ما مع�ى أن ا��ؤ

 

يا الصا��ة ال�ي ��اها ا��س�� الصا�� ��ء من أ��اء النبوة مب��ات النبوة  أو ا��ؤ

فها ��ذا الوصف؛ ����ا تب�� ا�ملسو هيلع هللا ىلص . ولعل الن�ي ملسو هيلع هللا ىلص��� قال الن�ي  �س�� قد ��َّ

 � من ا��ّٰ���� ك�نت ا��ؤى تب�� ا��نبياء با���� (تعا�ى) الصا�� با����� من ا��ّٰ�

يا تب�� ا��س�� الصا�� با����� ��� ك�ن ا��سل مب���ن (ع� و�ل) ، أو ��ن ا��ؤ

 للصا����ن من أقوا��م. وا��ّٰ� أ���.

 

يا �ديث النفس؟ .6  ما �ي رؤ

 

يغًا ل���داث ال�ي تتعرض ��ا نفس ا����ان  وه نوع من ا�����م يكون تفر

�ى. ي ينشغل ��ا تفك��ه، فتعاود العرض �� �ي ا��نام ��ة أ��ي اليقظة أو ال�

يا �ي ا��س��م.  وا��ّٰ� أ���. و�� ���ل �من تعب�� ا��ؤ

 

يا من الشيطان؟ .7  ما �ي ا��ؤ

 

ن طايهو نوع من ا�����م ا��ؤذية ل��س�� �ي دينه ودنياه ويتسبب �� ف��ا الش

، أو و ��عبةأ ،و�البًا ما تكون ��يفة ،�� ��اعبا��ج��. و�ي أ���م ك�ذبة �� ت

 وا��ّٰ� أ���. أو ��هقة ل��س�� نفسيًا وجسد�ًا. مضل��،
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يا ��ينة تكون من الشيطان؟ .8  هل ك� رؤ

 

يا ا���زنة تكون �البًا من الشيطان ليحزن ا��س��، إ��  ��، فع�� ا��غم من أن ا��ؤ

يا الصادقة ��ينة �ي  يكون  ظاهرها، ول�كنأنه �ي بعض ا��حيان تكون ا��ؤ

يا الص ��ا تفس�� ��يل ��تلف عن هذا ا��زن الظاهر. ادقة ��ينة وقد تأ�ي ا��ؤ

أو ��يفة أحيا�ًا لبعض ا��س���ن لتنب��هم أو ��ذ��هم من أ�� خط��، أو لتلفت 

 وا��ّٰ� أ���. نظرهم إ�ى أ�� قد ي�� ��م دينًا أو دنيا.

  

يا ا���زنة أوا��فز�ة م .9  عصية أو ��الف ل���ن؟هل السؤال عن ا��ؤ

 

ال أك�� ا��ؤى السيئة ل��س�� الصا�� تكون ك�ذبة أو من الشيطان. وبالتا�ي فالسؤ

يا القبي«: ملسو هيلع هللا ىلصأو ا��ديث ع��ا م��وه ��� ورد �ي قول الن�ي  �ة ف�� و�ذا رأى ا��ؤ

يا ��يف ا��س�� ��ك� كب��»يف��ها و�� ����� ��ا  وتلّحُ  ،. ول�كن إذا ك�نت ا��ؤ

و��عر أ��ا قد ���ل مع�ى ��مًا، ف�� مانع أن ��أل ع��ا،  ،�ليه إ��ا�ًا شد��ًا

 ،إ�� �ا��ًا م��ودًا �� �ي هذا ا���ال، و��� فليكتمها ع��ا � ��أل�َّ أ ���ط ول�كن

 �ّٰ� أ���.وا� و��تعذ با��ّٰ� (تعا�ى) من ال�� وال��ر، و�� ��دث ��ا أ�دًا.
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��نع ا��ؤى ا���يفة أو ال�ي تكون من  قبل النوم هل أداب النوم وأذك�ره  .10

 الشيطان ��امًا؟

 

نعم، ف�� شك أن نوم ا��س�� ��� وضوء وذ�� ��ّٰ� (تعا�ى) هو أ�� ينفر منه 

الشيطان. وقد ورد �ي ا��ديث ال��يف ��ا�ة ما ��ل ��� أن قراءة آية 

ل�، فقد ومع ذ .نومه��نع اق��اب الشيطان من ا��س�� �ي  ال����� قبل النوم

لوحظ �ي بعض ا��ا��ت ال�ي تعا�ي من ��ض السحر أو ا��س الشيطا�ي 

� وضوء رغم النوم ��أحيا�ًا معانا��م من بعض ا��ؤى السيئة أو الشيطانية 

وذ�� ��ّٰ� (ع� و�ل). ولعل ا��ّٰ� (تعا�ى) قد أذن ��دوث ذل� �ي مثل هذه 

يك�� من  ساعا��ا��ت ح�ى ��رك ا��س�� أنه ��يض و���� للع��ج و�� يتق و

 . و��ّٰ� �ي ك� ��ء ���ة. وا��ّٰ� أ���.ذ�� ا��ّٰ� (تعا�ى)

 

 ن؟من �ديث النفس أو الشيطا ��� صادق هل ��يح أن أك�� رؤى الناس  .11

 

ي ا��س�� الصادق الصا�� أ�لب رؤاه صادقة، ف أنه ف��� �اء �ي ا��ديث ال��

نه أ�ي آ�� ا��مان ك��ا اق��ب يوم القيامة تكون أ�لب رؤى ا��س�� صادقة، و

اسد الك�ذب والف أما � صادقًا �ي �ديثه رأى رؤى صادقة.ك��ا ك�ن ا��س�

ياه. وا��ّٰ� أ���.فغالبًا ما   يقل الصدق �ي رؤ
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يا �ديث ما �ي أضغاث ا�����م؟ وهل أضغاث ا�����م �ي   .12 نف��ا رؤ

 النفس؟

 

�ليط من مشاهد رؤى متفرقة و��� م��ابطة ��اها النا��.  يأضغاث ا�����م �

وأ�لب ا��ؤى الصادقة يكون مشاهد م��ابطة ومتناسقة، بينما أ�لب رؤى 

أ�اديث النفس يكون مشاهد متفرقة و��� م��ابطة ومتنافرة، وبالتا�ي يُط�� 

 وا��ّٰ� أ���.��� �ديث النفس أضغاث ا�����م أيًضا. 

 

يا إ�ى تعب��؟  .13  ��اذا ��تاج ا��ؤ

 

يا �ديث  يا ��تاج إ�ى تعب��؛ فرؤ يا من الشيطان ا�� النفس أوليست ك� رؤ ؤ

يُط�� �ل��ما مصطلح  يا الك�ذبة«�� تعب�� ��ا، و يا ال ».ا��ؤ صادقة فتحتاج أما ا��ؤ

 ً �ل ��� ظاهرة �� � اإ�ى تعب��؛ ��ن الغالب �ل��ا أ��ا تكون رموزًا؛ أي أ�دا�

�ا�� بقوا�د  بمس�� لبي نف��ا، ول�كن ��ل ��� مع�ى مست�� ��تاج لشخص

 ا��ّٰ� أ���.و .يا، و�ُ�مى هذا الشخص مُع�ِّ� ا��ؤ ليستكشفه ياتعب�� ا��ؤ 

 

يا بك��ات قلي�� دون ذ�� تفاص  .14 يل ��اذا يقوم العد�� من ا��ع���ن بتفس�� ا��ؤ

 عن معا�ي رموزها؟

 

يا ��كن أن يكون باستخراج مع�ى �ام من أ�دا��ا، والتعب�� عنه  تعب�� ا��ؤ

بك��ات ��يطة، و��كن أن يكون بالتفصيل ر�ً�ا ر�ً�ا. وك����ا ��يح وارد 

 ، و�� ��ج فيه ���ًا إن شاء ا��ّٰ�. وا��ّٰ� أ���.ملسو هيلع هللا ىلصعن الن�ي 
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15.   َّ  ى القرآن ا��ؤى أ�اديث؟��اذا �م

 

يلِ  :)تعا�ى(�اء ذل� �ي قول ا��ّٰ�  وِ يُعَ�ِّ�َُك مِن �َأ� َك وَ ُّ  ﴿وَ�َ�َلَِ� َ��ْتَبِيَك رَب

�َادِيِث﴾ َّ  )ع� و�ل(ولعل ا��ّٰ�  ].6[يوسف: ا��� اها أ�اديث؛ ��ا روي �م

ُ ��اها ا��ؤمُن لنفِسه أو �ُ�َى ��« :ملسو هيلع هللا ىلصعن الن�ي  يا الصا��ة  وهو ،ا��ؤ

ُّك يُكَ�ِّ�ُ به ك��مٍ  من �أنه �ديث مَ  . وقيل»�ي ا��نامِ  عبدَه رب يا؛  لٍَ� موكَّ با��ؤ

��ا لصاح��ا أو يوصلها ��،  �ليه. ��ي� دليليو�د ل�كن هذا الك��م ��  أي �ُ�

 وا��ّٰ� أ���.

 

يا«هل يو�د �ي ا��س��م ��� ا�مه   .16  ؟»��� تعب�� ا��ؤ

 

يا ��يح  نعم، وقد . ملسو هيلع هللا ىلصة رسو�� ��اب ا��ّٰ� وسن ��ا �اء �ي ثابت��� تعب�� ا��ؤ

ِ : )ع� و�ل(�ِ��ًا �ي القرآن ال�����، فقال  )تعا�ى(ا��ّٰ�  �ماه َ� َ��ْتَبِيَك ﴿وَ�َ�َل

�َادِيِث﴾ يلِ ا��� وِ يُعَ�ِّ�َُك مِن �َأ� َُّك وَ أن ملسو هيلع هللا ىلص الن�ي  و��ل� أ���]؛ 6[يوسف: رَب

يا تُقَّصُ  ��« �� ���اء، فقال: ؤ ُّ � ��� �ا�ٍِ� أو ناِ�حٍ  ا�� رواه -(��يح» إ�َّ

 وا��ّٰ� أ���. ال��مذي).

 

يا قوا�د هل لتعب��  .17  مع إعطاء أمث��. ؟وأصول ا��ؤ

 

يا قوا�د وضوابط متعددة مُستنبطة لقرآن ال����� ا نم نعم، لع�� تعب�� ا��ؤ

َ «ملسو هيلع هللا ىلص: م��ا ما روي عن الن�ي ؛ وا��ديث ال��يف ِ اعت وها ا��وها بأ�ما�ِ � ُّ ، وكن
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َاها يا با�تعبع�ي ، ي»ب�ُ� يا ��ص ا�مه سعيد ��ل ��� ����� ا��ؤ السعادة،  ��ؤ

يا تعب��ها بال��اية، أي ��ا ���� �� من معاٍن ��تبط ��ا أو ا��س�د ��ل ���  ��ؤ

 وا��ّٰ� أ���. .الص��ة

 

يا الصادقة ��� ا��ستقبل؟  .18  هل ��ل ا��ؤ

 

َّت ��� أ�داث  نعم، فالعد�� من ا��ؤى �ي القرآن ال����� وا��ديث ال��يف دل

يا �ذا فُ��ت�ي ا��ستقبل. و ه ا��ّٰ� (تعا�ى) تفس��ًا ��ي�ًا يتفق مع ما كتب ا��ؤ

 ��ل ��� ا��ستقبل. والعد�� من ا��ؤى ف��تقد من القضاء والقدر، فإ��ا 

 ا��ّٰ� أ���.و تفس��ًا ��ي�ًا و��ققت تفس��ا��ا ��� أ�داث مستقبلية.

 

يا يقوم ��� الظن؟  .19  ما مع�ى أن تعب�� ا��ؤ

 

يا ��ضع أن تعب�و (تعا�ى) و�ده،أن الغيب اليقي�ي هو �ي ��� ا��ّٰ�  معناه � ا��ؤ

يا. والعد� � للصواب وا��طأ من ا��ع�ِّ�، ف�� يو�د مع�ِّ� �� ��طئ أ��ًا �ي تعب�� رؤ

من ا��ؤى الصادقة تكون رموزًا تتعدد احتما��ت تعب��ها. وبالتا�ي، فقد ��تار 

يا. ل ا��ع�ِّ� ا��حتمال ا��طأ أو �� ��الفه التوفيق �ي تقد�� ا��ع�ى الصحيح لرؤ

 وا��ّٰ� أ���.
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يا الصادقة؟  .20  ما �ي ا��شياء ال�ي ����� ��ا ا��ؤ

 

يا الصادقة قد  ذر تب�� ا��س�� با�����، أو تنذر بال��ر أو العقوبة، أو ��ا��ؤ

��جتناب ��، أو تأ�� با��عروف، أو ���ى عن من��، أو تب�ن �ا�� بعض 

ا��ع��مات  و��شد إ�ى بعضا����اص دينًا ودنيا فتمتدحهم أو ����م، أو تنبه 

 وا��ّٰ� أ���. ا��فيدة.

 

يا يتذ��ها ا����ان جيدًا تكون صادقة؟ هل  .21  ك� رؤ

 

ي��، بينما قد ��ى  العد�� من ا��ؤى ا��همة ظل يتذ��ها أ��ا��ا سنوات طو

يا الصادقة و �� ينساها بعد ف��ة قص��ة. ا����ى ا��س�� العد�� من ا��ؤى ا��ؤ

دقة لف��ات متفاوتة. ومع ذل�، فبعض ا��ؤى الصاأو النسيان ع�ضة للتذ�� 

يل أو يكون ��ا مع�ى ��م �ي حياة ا��ائي قد يظل  ال�ي ���قق بعد وقت طو

ي�� �دًا. يا يوسف (�ليه الس��م) وهو يتذ��ها لف��ات طو  ومن أمث�� ذل� رؤ

صغ�� أن الشمس والقمر وال�كواكب ���دون ��، وال�ي ظل يتذ��ها ح�ى 

ي��.��ققت بعدها ��  وا��ّٰ� أ���. نوات طو

 

يا ��� أم موهبة؟  .22  هل تعب�� ا��ؤ

 

يا ��� �� قوا�د مع��مة من ��اب ا��ّٰ�  رسول ا��ّٰ�  و�ديث )تعا�ى(تعب�� ا��ؤ

. ومع ذل�، فللتأييد ا����ي وا��وهبة دور ��م وأسا�� �ي حسن تطبيق ملسو هيلع هللا ىلص
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يا  يا. فالع�� وا��وهبة �ي تعب�� ا��ؤ تك�م��ن و�� يهذه القوا�د وتعب�� ا��ؤ

 يتعارضان. وا��ّٰ� أ���.

 

يا الصادقة من ���مات رضا ا��ّٰ� ��� ا����ان؟  .23  هل ا��ؤ

 

يا الصادقة ا���ي�� من ���مات رضوان ا��ّٰ�  �ي كث�� من ا��حيان تكون ا��ؤ

�� طيب و�ي بعض ا��حيان يكون ا��س (سب�انه وتعا�ى) ��� ا��س�� الصا��.

القلب ��بًا ��ّٰ� (ع� و�ل) ل�كن ��يه بعض التقص�� �ي ا��ل��ام، في��مه ا��ّٰ� 

� �ي بعض العمل ��هل(تعا�ى) با��ؤى الصا��ة  أو  بنواياه الطيبة و�ن ق�َّ

أو  ،بضعف. و�ي أحيان قلي�� قد ��ى الفاسد أو الك�فر رؤى تب��ه با��داية

 أ���. أو تنذره بعقوبة ����ة يع��ها ا��ّٰ� (تعا�ى). وا��ّٰ� ،��نياببعض من متاع ا

 

يا أ�� مط��ب أو مستحب؟ وما �ي الفا��ة منه؟  .24  هل تعب�� ا��ؤ

 

يا أ�� مط��ب ومستحب؛ لقول الن�ي  أ�دُ��  إذا رأى«: ملسو هيلع هللا ىلصنعم، تعب�� ا��ؤ

َ فلْيُف��ْها يا ا��سنة ن ��أل عن ��� ا��س�� أ . ول�كن ��ب»لْيُ���ْ ��ا، وا��ؤ

ياه ا��س�� العا�� ا��وثوق ا����ود �� بالع�� وا�����ق؛ لقول الن�ي  �� «: ملسو هيلع هللا ىلصرؤ

يا إ�� ��� �ا�ٍ� أو نا�حٍ  ؤ ُّ وا ا��   . وا��ّٰ� أ���.»تَقُّصُ
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 ��اذا تت��ر بعض ا��ؤى؟  .25

 

ت��ار بعض ا��ؤى بنفس الشك� ��ى نفس الشخص قد يفيد بتأكيد ا��ع�ى 

يا إن شاء ا��ّٰ�. وا��ّٰ� أ���.ا��ي ��ل �ليه   إن صدقت ا��ؤ

 

يا �� ��ي��ا بعد ا��ستيقاظ، فهل تكون صادقة؟  .26  رأيت رؤ

 

بعض ا��ؤى قد ينساها ا��س�� بعد ا��ستيقاظ، ل�كنه يتذ�� فقط أنه قد رأى 

يا طيبة دون أن ���� أي تفاصيل. هذه  والنسيان ليس دلي�ً� ��� أن مثل رؤ

ون كعض ا��ؤى الصادقة قص�� �دًا وقد تا��ؤى ��� صادقة بال��ورة. فب

 . وا��ّٰ� أ���.باليقظة ا��د�ال ال��ور ��� ا��س�� �ي ا��نام فقط و�� ���قة ��

 

يا تكون أمثا�ً� م��وبة؟  .27  ما مع�ى أن ا��ؤ

 

يا الصادقة تكون رموزًا �� ��ل ��� نف��ا، ول�كن ��ل ��� أشياء  معناه أن ا��ؤ

د ��ل صفة أو �ال. مثال: ا��صباح �ي ا��نام قشك� أو ��اثلها أو ��ا��ها �ي 

الشمس؛ ��ن ك����ا م��ء، وا����ان �ي ا��نام قد ��ل ��� إ��ان آ�� 

 ���.وا��ّٰ� أ .�الأو ا� صفة،أوال ،يتشابه معه �ي الشك�
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يا فتحققت ��� رأ���ا ��امًا، ��ا مع�ى ذل�؟  .28  رأيت رؤ

 

 ا��صل �ي ا��ؤى الصادقة والغالب �ل��ا أ��ا تكون رموزًا ذات معاٍن مست��ة

يا لبيب  �ّٰ� (تعا�ى) ��� و�� ��نع ذل� أن ينعم ا� ليكتشفها.�ا�� ��تاج ��ع�� رؤ

بعض عباده ب��امة أن ��وا رؤى فتحقق ��� �ي دون تعب��. و�� ��دث ذل� 

 إ�� �ي بعض ا��ا��ت ا��ستثنائية القلي��. وا��ّٰ� أ���.

 

 بعض الناس ����ون كث��ًا وبع��م نادرًا ما ����، ف��اذا ذل�؟  .29

 

يا الصادقة ��ا ���ة من ا��ّٰ�  قد (تعا�ى). وقد ��اها ا��س�� أو ��� ا��س��. وا��ؤ

��ل ك��ة ا��ؤى الصا��ة ا��سنة ا��ب��ة ��� قرب ا��س�� من ا��ّٰ� (تعا�ى) 

ي�� ��� العكس.  يا لف��ة طو وتع�� قلبه به (سب�انه)، بينما قد ��ل �دم ا��ؤ

يا ًا و�� ��ى رؤ �ًا ، وأحيا�ةصادقة لف� ومع ذل�، فأحيا�ًا قد يكون ا��س�� صا��

يا . وا��ّٰ� ����ة يع��ها ا��ّٰ� (تعا�ى) صادقة قد يكون الشخص فاسدًا و��ى رؤ

 أ���.

 

يا الك�ذبة؟ ��كنكيف  .30 يا الصادقة وا��ؤ  ا���ي�� ب�ن ا��ؤ

 

يكون ف��ا الن�ي  يا الصا��ة ا��سنة ا���ي�� ال�ي ��اها ا��س�� و��عد ��ا و  ملسو هيلع هللا ىلصا��ؤ

يا السيئة ا��فز�ة  أو رموز ��ي�� �ي ا���ن وا��نيا صادقة إن شاء ا��ّٰ�، بينما ا��ؤ
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ا��حوال إ�� قلي�ً�  ك�ذبة �ي أ�لب ��ؤذية ال�ي ��اها ا��س�� الصا��ا�����ة ا��ز��ة ا

 أ���.إن شاء ا��ّٰ�. وا��ّٰ� 

 

يا أن أفعل شيئًا، فهل أطيعه؟  .31  ��ص يأ���ي �ي ا��ؤ

 

 طاعتكوهو �ي استملسو هيلع هللا ىلص ك�ن يأ��ك ����� أ��ك به ا��ّٰ� (تعا�ى) أو الن�ي  إن

أو فيه ��ر  ةأو فيه ��� ك�ن يأ��ك ��� ��الف ل���ن فإنفافع��،  دون مشقة

�� و، و�ن ك�ن يأ��ك ���ء �� ��الف ا���ن ، ف�� تفع����رم ل� أو للغ��

يتسبب ل� أو لغ��ك �ي ��ر أو مشقة، فا��يار ل�. و�ي بعض ا��ؤى قد 

تكون هذه ا��وا�� رموزًا ��عاٍن مست��ة ��تاج ��ع�ِّ� مس�� لبيب �ا�� ليكتشفها. 

 وا��ّٰ� أ���.

 

يا ��� ذل�؟  .32  أر�� ا��اذ قرار ��م �ي حيا�ي، فهل تعين�ي ا��ؤ

 

يا أحيانا ببعض النصا�حو ،نعم ظر ��شياء وا��واعظ وتلفت الن قد تأ�ي ا��ؤ

�ها  . ومن أمث�� ذل���مة َّ يا ال�ي �� ر�� ا��ّٰ� ( لعبد ا��ّٰ� �ن ��ر ملسو هيلع هللا ىلصالن�ي ا��ؤ

� ��ب أن ل�كن �  .»نعم ا���ل عبد ا��ّٰ� لو ك�ن يص�� بالليل«بقو��:  عنه)

ياكون ت ��ي�ً� عن أ�ك�م ال��ع و�� التفك�� السل�� واستشارة أهل ا����ة  ا��ؤ

يا م���ً� ومتممًا  ّٰ  ��ذه ا��مور.ومؤ��ًا وا�����ة، و���ا يكون دور ا��ؤ  � أ���.وا��
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 هل يو�د ��ء ا�مه التفس�� بالعكس أو الضد؟  .33

 

، خصوًصا �يل��ك�� بعض ا��ؤى يكون ظاهرها قبيح، بينما تعب��ها فنعم، 

ًا.إذا   ��يفال ما روي �ي ا��ديث ومن أمث�� ذل� ك�ن ا��ائي مس��ًا صا��

لت روي أ��ا سأ ،�ي ��ارة و��كها �ام�ً� ا��أة مس��ة ك�ن ��ا زوج سافر أن

يا أن ��ود بي��ا انك�� وأ��ا أ��بت و��ًا أعور، فقال ��ا: ملسو هيلع هللا ىلص الن�ي  عن رؤ

َ���َن ���ٌ ��جُع زو�ُِك إن شاءَ ا��ّٰ�ُ صا�ً « ا�ا وت  وا��ّٰ� أ���. .»���مًا ��ًّ

 

يا تكون ��� رِ�ل طا��  .34  ؟فإذا ���ت وقعت ما مع�ى أن ا��ؤ

 

يامعناه  مع�ى  ال�ي ��اها �ي ا��نام �� ���� �ي ذا��ا إ�ى الصادقة أن أ�داث ا��ؤ

 ِّ فق لقضاء وا� و��د�� معناها ��ك� ��يح م��دد إ�� بعد أن يقوم بتعب��ها ا��ع�

 ا��ّٰ� أ���.و �إذن ا��ّٰ� (تعا�ى). تحقق �ي الواقعا��ّٰ� وقدره ا��كتوب فت

 

يا  .35  ؟بالتأكيد سيتحقق التعب��فهل  من مع�ِّ� إذا �ُ�ِّ�ت ا��ؤ

 

ح ا��ّٰ� أ���. وليس بال��ورة أن ���قق ك� تعب��، ول�كن ���قق التعب�� الصحي

 ا��وافق للقضاء والقدر ا��ي يع��ه ا��ّٰ� (سب�انه وتعا�ى). 
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36.   � َّ يا ح�ى ���قق؟هل ��ب أن تُع�  ا��ؤ

 

يا الصادقة إ�� تعب��  قضاء ا��ّٰ� (تعا�ى) وقدره ا��كتوب واقع �� ��ا��. وما ا��ؤ

 ُ ِّ عن هذا القضاء والقدر. فهو واقع سواء � � ُ يا أم �� ت َّ �ت ا��ؤ ن ��تحب �. ول�كع�

يا الصا��ة ا��سنة من باب الب��ى والفأل إن شاء ا��ّٰ�. وا��ّٰ� أ���.    تعب�� ا��ؤ

 

يا؟هل   .37 � با��ؤ  يو�د مَلَ� موكَّ

 

�ن يا أن للر�وبعض الع��اء ا��هتم قال بعض ا��ع�ِّ� يا ملكً� من ن بتعب�� ا��ؤ ؤ

��ا للناس. ومع ذل�، ف  هذه مسأ�� من مسائل الغيب �� يو�د �يا����ئ�� �ُ�

 ا��ّٰ� أ���.و القرآن ال����� وا��ديث ال��يف الصحيح ما يؤ��ها أو ينف��ا.

 

يا؟هل يو�د توقيت   .38  مع�ن ���قق فيه ا��ؤ

 

ل أن ��تيقظ ��قق قب��ي هذه ا��سا��. فبعض ا��ؤى قد  و�د قا�دة ��ددةت�� 

ا��ائي من منامه، بينما رؤى أ��ى قد ���قق بعد وفاة ا��ائي. ومع ذل�، 

فبعض ا��ؤى قد تكون ف��ا رموز ��ل ��� قرب ��ققها. وقد لوحظ أن ال�كث�� 

يعًا من رؤى ال��ر والت�ذ�� ���قق ��ة قد ببينما العد�� من ا��ؤى ا�� ،��

��يع  دون اعتبار ذل� قا�دة ��كن تطبيقها ��� يتأ�� ��ققها لبعض الوقت

 وا��ّٰ� أ���. ا��ؤى.
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39.   ً يا ستتحقق قريب  ؟إن شاء ا��ّٰ� اكيف أع�ف إن ا��ؤ

 

ِّ  وهذه ��تاجبعض ا��ؤى ���ل رموزًا معينة ��ل ��� قرب ��ققها،  � لبيب ��ع�

�ن تتوافق ك ��� قرب ��ققها الوقائعوبعض ا��ؤى ��ل  ح�ى يكتشفها.�ا�� 

ُ  أوأسباب الواقع  ياما ي  ���.. وا��ّٰ� أتوقع �دوثه قريبًا مع تعب�� ا��ؤ

 

يا؟  .40  ما هو هاتف ا��نام؟ وهل هو رؤ

 

يا ل�كن ��ون أي مشاهد أو صورا��اتف   .هو ك��م ��معه النا�� ك�نه رؤ

ذه ه بعضنوع من ا��ؤى قد يصدق وقد ي��ب. وقد لوحظ أن أنه الظاهر و

�ى) لبعض كون ��امة من ا��ّٰ� (تعايدون ا��ا�ة لتعب�� و  و��قق ��� ه�ا��واتف 

 عباده. وا��ّٰ� أ���.

 

يا نف��ا من ��ص ����؟  .41  هل ��تلف تعب�� ا��ؤ

 

ياإ ��ث�ً�: ي. ��تلف التعب�� ��سب �ال ا��ائفر��ا  نف��ا ذا رأى ��صان ا��ؤ

يا يوسف (�ليه الس��م) دلت ��� أ�د ع��  ًا �ي رؤ يا ا���د ع��كو�� رؤ

يا  ؛اأ�ً  ��ن ا��ائي ��يه هذا العدد من ا��خوة. فإن رأى ��ص آ�� نفس ا��ؤ

 ��ل �� ��� مع�ى ��تلف. وا��ّٰ� أ���.فر��ا و�� يكن �� أخوة �ي الواقع 
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� الن�ي   .42 َّ يا بالقرآن ال�����؟ملسو هيلع هللا ىلص هل ��  ا��ؤ

 

يا عبد ا��ّٰ� �ن س��م (ر�� ا��ّٰ� عنه) ال�ي رأى نفسه ف��ا  الظاهر هذا �ي رؤ

ُ «بقو��: ملسو هيلع هللا ىلص مستمسكً� بعروة، فع��ها �� الن�ي  ُ الو ُ عُ�وَة ثْ��، �� وتل� العُروَة

َ من قول ا��ّٰ� (تعا�ى): » �َ�اُل مُستَمِسكً� با��س��ِم ح�ى ��وتَ  �َْن يَْكفُرْ ﴿�

 ّ يُؤْمِن �ِا�� اغُوِت وَ َ انفَِصامَ �َ�َا﴾�ِالّطَ ِ الْوُثْ�ََ� ��  �ِ فَقَدِ اْ��َ�ْسََك �ِالْعُرْوَة

 ]. وا��ّٰ� أ���.265[البقرة:

 

يا بأ�ماء ا����اص ��يح؟  .43  هل تعب�� ا��ؤ

 

يا ��� معاٍن معينة ��تبط بأ�ما��م  نعم، فأحيا�ًا ��ل أ�ماء ا����اص �ي ا��ؤ

التعب��  و�ي قا�دة �يمثل ���� ��ل ��� ال���م أو سعيد ��ل ��� السعادة. 

ا �«�ي قو��:  ملسو هيلع هللا ىلص ثابتة عن الن�ي َّ اِ��ُ  ك�� َّ ي دارِ رأيُت ذاَت لي�َ�ٍ ، فيما ��ى الن

نيا،  لُت ا��ِّفعةَ لنا �ي ا��ُّ عقبةَ �َن رافٍِع، فُأتينا ��ُطٍِب مِن رُطِب ا�ِن طاٍب. فأوَّ

 ��ّٰ� أ���.(رواه مس��). وا» والعاقبةَ �ي ا��ِ��َةِ، وأّنَ دينَنَا قد طاب

 

يا الض�ك ��ون صوت جيد، بينما الض�ك بصوت سيئ��اذ  .44  ؟ا تعب�� رؤ

 

� ا���مود ا��ي فع�� الن�ي  ُّ هو �ي ا��نام ، فملسو هيلع هللا ىلصالض�ك ��ون صوت هو التب�

���ود، وأما الض�ك بصوت أو القهقهة، فهو ا��ذموم ا��ي ��يت القلب ويبطل 

 الص��ة، فهو �ي ا��نام مذموم. وا��ّٰ� أ���.
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بعض ا��ؤى يكون �� تعب�� جيد �ي فصول وأوقات وتعب�� ��ء �ي هل   .45

 فصول وأوقات أ��ى؟

 

يا �� طبيعة متغ��ة حسب الفصول. ��ث�ً�: الشمس �ي الصيف  بعض رموز ا��ؤ

 تكون شد��ة مؤ��ة ��رب م��ا الناس، بينما �ي �ي الشتاء خفيفة ��بوبة ��رب

يا فهل  د أم نع��ها ��� ا��ع�ى ا��يإل��ا الناس. فإذا ظهرت الشمس �ي رؤ

يا،  يا لت�د�� طبيعة ا���� وقت ا��ؤ ال��ء؟ و��ذا ��أل ا��ع�� عن وقت ا��ؤ

 وبالتا�ي ��د�� ا��ع�ى ا��قرب للصواب �ي التعب��. وا��ّٰ� أ���.

 

 ��اذا ��أل مع�� ا��ؤى عن مع��مات ��ص ا��ائي؟  .46

 

يا �� يا ����ىن ��تلف م��كن أن ن تعب�� ا���� الوا�د �ي ا��ؤ باخت��ف  رؤ

. مثال ي�ائحيث ��تلف مع�ى ا���� نفسه باخت��ف �ال ا� سأحوال النا

يا ة �ي ا��نام أ��ا �امل ورأى ر�ل��يط: لو رأت ا��أ أت �ذا ر، ونف��ا ا��ؤ

يا ا��أة أن ��ا ��ية، ورأى ر�ل �� ا���� ؤ�� سيختلف تعبن ا���� نف��ا، ا��ؤ

�رأة، ؛ ��ن ا���ل مسأ�� طبيعية عند ا�أ��ى باخت��ف نوع ا��ائي ذ��ًا ك�ن أو

بيعية بينما ا���ية ��� طبيعية ����ا، وا���ل ��� طبي�� عند ا���ل، بينما ا���ية ط

 . وا��ّٰ� أ���.��يه
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 ��اذا ��فض ا��ع�� تعب�� بعض ا��ؤى؟  .47

 

�ن إما ��نه �� يع�� تعب��ها أو ��نه ��ى ف��ا شيئًا ���� إن قا�� أن يتسبب �ي �

 أو أو أ�� أو ��ر للرائي. وا��ّٰ� أ���.

 

يا موثوق فيه؟  .48  هل ��اب ا�ن س���ن �ي تعب�� ا��ؤ

 

 ً ا أثبت بعض الباحث�ن ا��عا���ن أن ���د �ن س���ن (ر��ه ا��ّٰ�) �� يؤلف ��ا�

ياء العد�� من ا��ش وأن ذاك ال��اب منسوب ��. وال��اب نفسه قد�� وبه

ي تعب�� ���� من بعض الفوا�� أيًضا � ا��نضبطة. ومع ذل� ف��الغامضة و��� 

يا. وا��ّٰ� أ���.  ا��ؤ

 

يا فاختلف تعب��هم، ف��اذا  سألت أك�� من مع��  .49  ؟��فا��ختعن رؤ

 

يا و�تقانه در�ات، بل إن بع��م د���ء ��� هذا  ا��ع��ون �ي الع�� بتعب�� ا��ؤ

يا الوا� يا �ي تعب�� ا��ؤ دة، الع�� ال��يف. ومع ذل� فقد ��تلف ���اء تعب�� ا��ؤ

يا �� احتما��ت متعددة وقد ��تلف  ا��ع�ِّ�  اختياروذل� ��ن تعب�� ا��ؤ

 ،خصيةوظروفه الش ،ا��ائي��حوال  ا��قرب للصواب ��سب فهمه ل��حتمال

وا��نفع ��  ،وتقد�� ا��ع�ِّ� ��حتمال التعب�� ا��قرب إ�ى �ا�� ؛والواقع ا���يط به

�ن ما ب�ن تع دينًا ودنيا. ب�� هذا با��ضافة إ�ى اخت��ف منا�ج التعب�� عند ا��ع�ِّ�

يا أو تفصي�� ر�ً�ا ر�ً�ا.  �ّٰ� أ���.وا� إ��ا�ي باست���ص مع�ى �ام من ا��ؤ
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ِّ بعُ   .50 يا من أك�� من مع�� واتفقوا ��� تعب�� وا�د، ومع ذل�� � ���قق � رت ا��ؤ

يل، ف��اذا؟  لوقت طو

 

ي�ً� ح�ى ���قق تعب��ه�تغربعض ا��ؤى قد � . وهذا ك�ن ��ي�ًا إن ق وقتًا طو

يا يوسف  أ�� طبي�� �� ��ج فيه ���ًا إن شاء ا��ّٰ�. ��� و ومن أمث�� ذل� رؤ

�ي الوقت ا ا��ّٰ� (تعا�ى) �� ��� أفضل ما ��تمل وا��س�� الص�� وا���اء أن ��ققه

 ا��ناسب. وا��ّٰ� أ���.

 

يا ��� أذان الفجر، فهل ��ذا مع�ى؟  .51  استيقظت من ا��ؤ

 

يا ا��ستيقاظ �س���ن. وهو ب�ن ا�الشائعة  ��� أذان الفجر هو من ا��مور من ا��ؤ

يا تتع�� بتغي�� ��م �ي حياة ا��ائي  ب��و��ول ك ،و��د�� قوي ،���� إ�ى أن ا��ؤ

 بفضل ا��ّٰ� (تعا�ى) و��مه ور��ته. وا��ّٰ� أ���.

 

يا وأنا أب��، ��ا مع�ى هذا؟  .52  استيقظت من ا��ؤ

 

��رجح أن ا كث�� من ا��س���ن ��تيقظون من بعض ا��ؤى وهم يبكون. و���

يا تتع�� ��ع�ى �دوث فرح عظ�� بعد ��وم وأ��ان  هذا ��ل ��� أن ا��ؤ

 ا��ائي إن شاء ا��ّٰ�. وا��ّٰ� أ���.يعا�ي م��ا  شد��ة
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 كنت أ��� أثناء ا���� أ��ي أ���، ��ا مع�ى ذل�؟  .53

 

، ف�� ُ��اسب ا��س�� ���ن الق�� ��فوع عن النا��� ��كن للرائي أن ����� �ي ا���� 

ي ا��نام أنه و�دراك ا��ائي � وبالتا�ي ف�� اختيار �� ف��ا و�� قرار. .��� أ���مه

قد ��ل و أ�� قليل ا��دوث ل�كنه موجود وقد �دث لبعض ا��س���ن. ���� هو

إدراك ا��س�� اثناء ا���� أنه ���� ��� هداية عظيمة من ا��ّٰ� (تعا�ى) أو نوع من 

 ��بق به ا��ائي من حو�� ويتفوق �ل��م إنوالوقائع  الو�ي وا��دراك ل��مور

 أ���.شاء ا��ّٰ�. وا��ّٰ� 

 

يعيق استيقاظي أ�اول أن أستيقظ ول�كن شيئًا ما ��نع�ي  .54  ��ا مع�ى ذل�؟ ،و

 

بآداب النوم  ا��ج��. وا��ل��ام بعض هذه ا���اسيس ا��ؤ��ة قد ��ببه الشيطان

يس وقلي�ً� ما تكون مثل هذه ا���اس وأذك�ره يقلل م��ا كث��ًا أو ��نعها ��امًا.

صادقة، و�ن صدقت فقد ��ل ��� عوائق شد��ة ��ى ا��ائي ���روج من 

 ظروف صعبة. وا��ّٰ� أ���.

 

ياه بنفسه دون ا��ا�ة ��ع��؟  .55  هل ��كن ل��س�� العادي أن يع�� رؤ

 

يا  ،��تلف ذل� من مس�� ���� ��سب در�ة ���ه من �دمه بتعب�� ا��ؤ

يا أو صعو���ا. ول�كن إن و�د العا�� الت�� الفاهم ذو ا�����و��سب ��و�� ا�� ة ؤ

يا ��ن ا��فضل استشارته.  وا��ّٰ� أ���. �ي تعب�� ا��ؤ
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 ��� شك� إ��ان، ��ا مع�ى ذل�؟ )ع� و�ل(رأيت �ي ا��نام ا��ّٰ�   .56

 

أو أن ��ا  )تعا�ى(بعض ا��ؤى تكون ف��ا رموز يعتقد ا��ائي �ي ا��نام أ��ا ا��ّٰ� 

نؤ�� هنا أن و ويت��ر �ي بعض ا��ؤى. هذا قد ��دثو .(سب�انه) ���قة با��ّٰ�

ا��ّٰ� (تعا�ى) ليس ��ث�� ��ء من ����قاته، ل�كن �ي ��رد رموز فقط قد تأ�ي 

يا م نأ�ذو��  .ل������ ��� معاٍن ��تلفة عن الظاهر�ي ا��ؤى  عتقدات من ا��ؤ

 وا��ّٰ� أ���. أو ��ائع أو أ�ك�م �ي ا���ن مطلقًا.

 

 ��ا مع�ى هذا؟ ،أو ��� ��� صورته �ي ا��نام �ي هيئة �� تليقملسو هيلع هللا ىلص الن�ي رأيت   .57

 

يكون ��ا  يا أحيا�ًا و يا أ��ا ك�ذبة. وقد تصدق هذه ا��ؤ ا��صل �ي هذه ا��ؤ

�ي�ي والغالب ��� مع�ى هذه ا��ؤى تقص�� �ي ا��ل��ام ا� معاٍن بع��ا ��� ���ود.

 ��ّٰ� أ���.وا عند ا��ائي. وقد ��ل ��� معاٍن أ��ى أيًضا.

 

يا يوا�ه ا��ع���ن؟  .58  ما هو أصعب ر�� �ي ا��ؤ

 

يل  ��تلف ذل� من مع�� ����، ل�كن ر��ا يتفق ال�كث��ون م��م ��� صعوبة تأو

 ا��رقام أو ا��ول أو بعض ا��موز ا��ديثة �ي ا��نامات. وا��ّٰ� أ���.
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يا،  .59  فهل ��كن أن يع��ها �ي إمام ا��س�د؟ رأيت رؤ

 

عظ�� �� يف��ض أن يقوم به إ�� الع��اء وا��تقياء. ومع إمامة ا��سا�د ��ل 

يا ��صص ��تلف �� مؤه��ت ��صية و���ية قد �� ��تل�كها  ذل�، فتعب�� ا��ؤ

 إمام ا��س�د. وا��ّٰ� أ���.

 

هل ��كن ل��يت أن يأ�ي ��و�ه ���ي �ي ا��نام؟ وهل ا��يت ا��ي أراه �ي   .60

 ا��نام هو ا��يت نفسه فع�ً�؟

 

يا ����ى. فبعض ا��ؤى قد ���ثل الشيطان ف��ا �ي ص ا���� ��تلف من ورة رؤ

ا��يت، وبعض ا��ؤى ا����ى قد يكون ا��يت ر�ً�ا ��ع�ى، وبعض ا��ؤى قد 

تلت�� أرواح ا��حياء وا��موات فع�ً� ��� روي عن سيدنا عبد ا��ّٰ� �ن عباس 

 فون.ر(ر�� ا��ّٰ� ع��ما) قو��: تلت�� أرواح ا��حياء وا��موات �ي ا��نام فيتعا

 وا��ّٰ� أ���.

 

يا حق ��نه �ي دار ا��ق" ما ��ة هذه ا��قو��؟  .61  "ك��م ا��يت �ي ا��ؤ

 

يا هو صورة ا��يت وليس  ��يح ا��يت �ي دار ا��ق، ل�كن ا��ي ظهر �ي ا��ؤ

ا��يت نفسه. و��تطيع الشيطان أن ���ثل �ي صورة أي إ��ان �ادي �ي ا��نام 

، ). وبالتا�ي، فك��م ا��يت �ي ا��نام حق ما وافق ا��قملسو هيلع هللا ىلص(����ف رسول ا��ّٰ� 
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يل ��تلف عن  وباطل إذا �الف ا��ق، وقد يكون ك��مه ر���ًا و�� تأو

 الظاهر. وا��ّٰ� أ���.

 

يا، فع��ها �ي تعب��ًا سيئًا أ����ي، ��اذا أفعل؟  .62  سألت مع��ًا عن رؤ

 

انيًا: ادع ا��ّٰ�. ثأو�ً�: أصلح ���قتك مع ا��ّٰ� (تعا�ى) �� ي��ك ��ء إن شاء 

ية �ي �دم سؤا�� ��ة  يا. ثالثًا: ل� ا��ر ا��ّٰ� (تعا�ى) أن ��فظك من �� ا��ؤ

 أ��ى إن كنت ��ك �ي ���ه أو تقواه. وا��ّٰ� أ���.

 

 أحبه �ي �ا�� سيئة �ي ا��نام، ��ا مع�ى هذا؟ ارأيت ��صً   .63

 

اك� شهذا ���ل فيه احتما��ت. فقد ��ل هذه ا��يئة السيئة �ي ا��نام ��� م

يا واقع ��ل ��� ال�ي وك�ن �ا��  ،�ي ال��امه ا��ي�ي وا������ي إن صدقت ا��ؤ

فنسأل  ،قو�ً� و���ً���ل ��� الص��ح  الظاهر . فإن ك�ن �ا��فع�ً� أنه ��ل�

يا ك�ذبة.   وا��ّٰ� أ���.ا��ّٰ� (تعا�ى) أن تكون رؤ

 

يا ��� �ال ا��يت �ي ا����ة؟  .64  هل ��كن أن ��ل ا��ؤ

 

بعض ا��ؤى قد يظهر ف��ا ا��يت �ي �ال طيب، فتدل �� ��� حسن �ال �ي 

ا����ة خصوًصا إن ك�ن م��ورًا بالص��ح �ي ا��نيا. وبعض ا��ؤى قد يظهر 

اء ف��ا ا��يت �ي �ا�� سيئة خصوًصا إن ك�ن فاسدًا أو ��يه تقص�� �ي ا���ن أثن
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وا��ّٰ�  ا����ة.� با��غفرة وحياته. و��� أهل ا��يت ا��س�� �ي هذه ا��ا�� ا���اء �

  أ���.

 

 رأيت أ��ي أ��وج من ��ص مع�ن �ي ا��نام، ��ا مع�ى هذا؟  .65

 

وقد  .ظة��ورة مع�ى ا��واج منه �ي اليقا��واج من ��ص �ي ا��نام �� يع�ي بال

��ل  وقد .� تفس��ات ر��ية أ��ى ��� ا��واج��ل ا��واج �ي ا��نام ��

الشخص ا��ي ظهر �ي ا��نام ��� ��ص آ�� ���ه وليس ��� نفسه. و��ذا 

يا وأمثا��ا أن يتأ�ى و�� يندفع للقيام بأمور  ��ب ��� ا��س�� ا��ي ��ى هذه ا��ؤ

ل مما  ً يقد وا��اذ قرارات ��مة دون تفك�� وتعّقُ  ا ودنيا.عود �ليه بال��ر دين

 وا��ّٰ� أ���.

 

يا، فهل س توفيتخط�� وأ��ي رأيت أ��ي ��يض ��رض   .66 ي�دث �ي �ي ا��ؤ

 ذل� �ي الواقع؟

 

� ��ل � ال���ح الظاهر �ي أ�داث ا��نام الغالب ��. فا��رض ا��ط�� أو ا��وت

. ول�كن ��� ا��ائي أن ��رص ��� مداومة ا��ستغفار �البًا ��� هذه ا��عا�ي

�داومة ��� مع ا� والتوبة وأن تكون ���قته طيبة مع ا��ّٰ� (سب�انه وتعا�ى)

 وا��ّٰ� أ���. .آداب النوم وأذك�ره
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 أ��� ��خص مع�ن كث��ًا و��ك� مت��ر، ��ا مع�ى ذل�؟  .67

 

ياه  إن ك�ن بينك وبينه �ي الواقع معروفًا ���� ا��ّٰ� (تعا�ى)، فلعل ت��ار رؤ

يادة ا��عروف ، و�ن ك�ن بينك وبينه معصية ورذائل أو ��ل ��� تواصل وز

فلعلها تكون ��ذ��ًا منه. وبعض هذه ا��ؤى قد  ،الفسادك�ن من أهل ال�� و

ن ��ل ف��ا الشخص ��� ��ص آ�� ��اث�� �ي الشك� أو الصفة وتكون بينه وب�

يا ت �لوقد � إن شاء ا��ّٰ�. �ي ا��ا�� أو ا��ستقبل ا��ائي أمورًا ��مة ��ار رؤ

يا ا� نفسه شخصال��ص مع�ن ��� مع�ى ر��ي �� ���قة �� ب ���ك والع��اء ��ؤ

 وا��ّٰ� أ���. والقضاة.

 

رأيت �ي ا��نام من يطلب م�ي أن أدعو ���اء مع�ن أو أقرأ سورة ��ددة   .68

 من القرآن ال����� فهل أقوم بتنفيذ ذل�؟

 

 و�� فرض إ�� ما فرضه ا��ّٰ� (ع� و�ل) ورسو�� ملسو هيلع هللا ىلصاكتمل ا���ن بوفاة الن�ي 

 ،بالتا�ي. و ملسو هيلع هللا ىلص�ى ع��ا رسول ا��ّٰ� ، وما زاد ��� ذل� فهو من البد�ة ال�ي �ملسو هيلع هللا ىلص

يا  كون ���ل �ي ��ال نصي�ة ��� ملزمة. وقد تقد فتنفيذ ما �اء �ي هذه ا��ؤ

يا ر��ية ��ل ��� مع�ى �� ���قة �� ��ذا ا���� أو النصي�ة. ذا ه مثل هذه ا��ؤ

 إن صدقت مثل هذه ا��ؤى أص�ً�. وا��ّٰ� أ���.
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يا الصادق والك�ذب؟  .69  كيف ��كن ا���ي�� ب�ن مع�ِّ� ا��ؤ

 

يا هو ��ال �� ��ال ��� مُ  بالتا�ي س با��امعات وا��عاهد التعليمية. و درَّ تعب�� ا��ؤ

يا إ�ى وقت وجهد و���ة و��رة ��كتساب �معة طيبة  ��تاج مع�� ا��ؤ

 ؛م��ج ا��ع�� و��اطه ا��ع���ن هو ومصداقية ب�ن الناس. وأ��ط وسائل ا���ي�� ب�ن

فك��ا ك�ن م���ه إس��ميًا ك�ن تعب��ه أوثق، وك��ا ك�نت �� ��اطات ���ية 

يا، دل ذل� ��� سعة درايته ��ذا الع��،  �مك�نية وو��ثية منضبطة �ي تعب�� ا��ؤ

 ا��عتماد �ليه �ي هذا ا���ال. وا��ّٰ� أ���. 

 

يا ا����و هل ��تطيع ا��ع�� معرفة   .70  ؟بةا��ؤ

 

 َ كن أن � ا��ؤى مفتوح، وك� إ��ان ��الغالب �� ��تطيع ا��ع�� ذل�، ��ن �ا�

 ً ا. ومع ذل�، فبعض ا���ن ي��بون �ي رؤاهم ينكشفون ��ى أي ��ء تقريب

أحيا�ًا بتأليفهم رؤى سطحية تافهة بعيدة عن قوة و��ق ا��ؤى الصادقة ال�ي 

عض أولئك بقول ��� ينكشف ب �ي التعب��. يتشبع ��ا ا��ع�� من ���ل ���ته

 ِّ يا أوا���ابة ��� أسئ�� ا��ع� . وبعض ا��ع���ن �ك��م متناقض سواء �ي قص ا��ؤ

  وا��ّٰ� أ���. .)تعا�ى(يكشفون هؤ��ء ال���اب�ن بتوفيق من ا��ّٰ� 
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يا ال�ي أراها لنف�� أو لغ��ي؟  .71  كيف أستطيع ا���ي�� ب�ن ا��ؤ

 

يا ا��س�� ��صه هو س�� و�ده. ومع ذل�، فقد ��ى ا�� ا��صل �ي ا��ؤى أن رؤ

�ي  يتعامل معهم فيكون وأ����اص يعرفهم  رؤى ��دث ف��ا أمور وأ�داث

يا مع�ى ����م  . وا��ّٰ� أ���.أيًضا ا��ؤ

 

 

يا �ي ���ج بعض ا����اض؟  .72  هل ��كن أن تفيد ا��ؤ

 

يا ليست ��ي�ً� عن الطب، بل ومن ا��طورة التعامل معها ��� أ��ا ��ل�.  ا��ؤ

يا تفيد أحيا�ًا �ي وصف بعض ����ات ��� ومع  ذل�، فقد لوحظ أن ا��ؤ

ض أو ح�ى بعض ا����ا ،أو السحر ،الع�نب ا��صابة م��ة لبعض �ا��ت

ا��سدية ك�ن تو�� باست�دام زيت ا��يتون أو ا���ر أو بعض أعشاب ��� 

م��ة مث�ً� من ال�ي ��ت�د��ا الناس ��ك� معتاد. ول�كن �ي ك� ا��حوال �� 

يا عن استشارة الطبيب ا���تص، و�� ��ب أن تكون سببًا  ��ب أن تغ�ي ا��ؤ

ّٰ ��ست�دام عشوائي لع���ات �� يُعرف ��ست  � أ���.�دا��ا سببًا أو فا��ة. وا��

 

 هل ��ا�ج تفس�� ا�����م موثوق ف��ا؟  .73

 

ا��شك�� �ي هذه ال��ا�ج أن أ�لب القنوات الفضائية �� ���رى ا��ع�� صاحب 

ال الع�� بالتعب��، ��� أن ال��احم وا��نتظار ال�كث�� ��� ا��اتف يضيع الوقت وا��
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��ائي وا��ع�� �� ة ا���ددة للتواصل ب�ن اال�كث�� ب�� فا��ة. و��ل� الف��ة القص��

يا أو مناقشة  ية �ي أحوا�� أو ظروف ا��ؤ تك�� لسؤال ا��ائي عن أشياء ��ور

 وا��ّٰ� أ���. ا��ائي ف��ا.

 

 وهل ��ى ا��سحور رؤى معينة؟ ؟ما �ي ���قة ا��ؤى بالسحر  .74

 

يعينه ���  قد بعض ا��ؤى قد تكشف ل��س�� أنه ��يض بالسحر، وبع��ا

الع��ج و��جيع  الع��ج منه، أو كشف مك�ن السحر، أو إظهار مدى تطور

  ا��س�� �ليه. وا��ّٰ� أ���.

 

 وما �ي أ��يته؟ ما هو تواطؤ ا��ؤى؟  .75

 

تواطؤ ا��ؤى هو أن ��ى ���و�ة من ا��س���ن رؤى متشا��ة ا��ع�ى، فيتقوى 

 وا��ّٰ� أ���. ذل� ا��ع�ى وتكون الب��ى ��دوثه أك�� إن شاء ا��ّٰ�.

 

يا م��وب وال .76  ؟شا�� مشتوم والغالب مغ��بما مع�ى الضارب �ي ا��ؤ

 

ه بعض ا��ؤى قد يأ�ي ف��ا اعتداء بالك��م أو الفعل، ف��ى ا��س�� أن ��ًصا ���

يل بالعكس أن ا��ّٰ�   ،أ�ي �� ��قهأو ي ،يعوضه )تعا�ى(أو ��به، فيكون التأو

 ،(ع� و�ل)أو ين��ه ��� من ظ��ه. ذل� أن هذه ا��ؤى الصادقة من ا��ّٰ� 

َّ فهي ت و��ذا هو العدل  )تعا�ى(ا��ّٰ� ��ا أن و  .� ��ا هو أقرب للعدا�� ا����يةع�
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 بالتا�ي ي�� تعب�� هذه ا��ؤى بالعكس ه��ا. مع، فده أ�دا��ي �� يظ�� عن

دى عت��مًا فع�ً� أو مُ ��ورة ��ا�اة أحوال ا��ائي �ي الواقع ك�ن يكون مظ

ًا. وا��ّٰ� أ���. يكون مس��ًا صا��  �ليه فع�ً� و

 

يا؟  .77  هل ��وز أ�ذ ا����ة مقابل تعب�� ا��ؤ

 

يا ويبذل جهدًا �ي  ��وز ذل� إن ك�ن ا��ع�� م��ودًا �� بالع�� �ي تعب�� ا��ؤ

ّٰ  �دمة السائل، ول�كن ���ط �دم ا��داع أو ا��بالغة أو ا��ب��از.  � أ���.وا��

 

 أو ��ي�� ��علنا ��اه ��ديث نفس؟ملسو هيلع هللا ىلص التفك�� �ي ا��سول هل   .78

 

يا رسول ا��ّٰ�  لنفس. و�� تكون من �ديث ا��� هيئته الصحي�ة صادقة ملسو هيلع هللا ىلص رؤ

ي يًضا أن تكون و��تمل أ أحيا�ًا، تكون صادقة ر��ا��� ��� هيئته ف ملسو هيلع هللا ىلص هاأما رؤ

 من الشيطان أو �ديث النفس. وا��ّٰ� أ���.

 

يإذا ��قق ��ء من   .79  ؟ه �ا��ً�أو ��قق فهل هذا يؤ�� ��قق ا��زء ا����ا ا��ؤ

 

ليس بال��ورة، فبعض ا��ؤى قد ي�� تفس�� ��ء م��ا ��ك� ��يح وا��زء 

ا���� ��ك� خطأ. وبعض ا��ؤى قد ���قق ��ء م��ا بينما ���قق ا��زء ا���� 

يا نف��ا ��ون فاصل.  يل رغم أ��ما ك�نا مت��حق�ن �ي ا��ؤ بعدها بوقت طو

 ��.وا��ّٰ� أ�
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 أم أن فهم معا�ي هل ��ب أن يكون مع�� ا��ؤى �افظًا للقرآن ال�����  .80

 ؟القرآن فقط ك�فية ��

 

�� ��ب ��� ا��ع�� أن يكون �افظًا للقرآن ال�����. ومع ذل�، فك��ا زاد ا��فظ 

يا وأقد فهم ا��عا�ي وربطها ��موز ا��ؤى مع ر ��� ك�ن ا��ع�� أ��� بتعب�� ا��ؤ

 فهم معا���ا إن شاء ا��ّٰ�. وا��ّٰ� أ���.

 

ُاها، واعت��وها «ما مع�ى �ديث:   .81 وها ب�� ُّ يا ُك�َى و��ا أ�ماء، فكن إن للرؤ

ل �ا�� يا ��وَّ  ؟»بأ�ما��ا، وا��ؤ

 

تقات واعت��وها بأ�ما��ا؛ أي ف��وها ��ش .ا��ديث ضعيف، ل�كن معناه ��يح

ا���ماء، ك�ن ��ل ��ص ا�مه ���� �ي ا��نام ��� مع�ى ال���م، أو ��ل منطقة 

 ُّ يا من �ي ا�� ها ب�ُ�اها؛ أي أن ما يظهروا�مها السعيدية ��� السعادة. وكن ؤ

يا  كون رموزًا أو ��ايات تنوبيأ�داث  عن معناها ا��قي��، فف��وا ا��ؤ

يا ��ول �ا��  ه ا��موز أو ال��ايات ��عا���ا ا��قيقية.بنسبة هذ ؛ أي ���قق وا��ؤ

وليس  .)ع� و�ل(��� أول تعب�� ��يح موافق للقضاء والقدر ا��ي كتبه ا��ّٰ� 

 وا��ّٰ� أ���. التعب�� ا��طأ أو ا���الف للقضاء والقدر.
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يا بقراءة ��اب �ي تعب�� ا��موز ���ً� من سؤال   .82 ع�� مهل يصلح تعب�� ا��ؤ

يا؟  ا��ؤ

 

يا قد قراء تفاوتة. فيد �ي فهم معناها ��ر�ات مية ��اب �ي تعب�� رموز ا��ؤ

ل�كن بعض ا��ؤى معقد ��توي ��� العد�� من ا��موز وا��واقف ذات سياق 

�ل قراءة ��د�� معناه ��قة من �� ��� ا��تخصص و��ا�ل يصعب ��� ا��ائي

يا ك�ها مع�ى �امًا قد ��تلف عن  ��اب فيحتاج ��ع�� لبيب ��تخرج من ا��ؤ

 ف��ا ��� �دة. وا��ّٰ� أ���.  مع�ى ك� ر��

 

يا وتعب�� ر��  ر�� �ي ما هو الفرق ب�ن تعب��  .83 ي ��ونا��ؤ   ا؟رؤ

 

يا هو أ�� فيه احتما��ت متعددة دون  قو��م: ��د��، كتعب�� ا���� ��ون رؤ

�ل والقمر �ي ا��نام قد � ،الشمس �ي ا��نام قد ��ل ��� ��ا أو ��ا أو ��ا

يك�� ذل� �ي كتب وقواميس تعب�� ا��موز. ول�كن تعب��  ��� ��ا و��ا ... و

يا �� �� أن يكون وا�دًا فقط من ب�ن ا��حتما��ت وأن يكون  ا���� �ي ا��ؤ

يا.متناسبًا مع أحوال ا��ائي وظروفه والس  وا��ّٰ� أ���. ياق العام للرؤ
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يا؟  .84  هل ��تطيع ا��ع�� ��د�� وقت دقيق لتحقق ا��ؤ

 

يا �دود � تتعداها، � �ي كشف الغيوب الغالب أنه �� ��تطيع ذل�، فللرؤ

يا  ومن ب�ن هذه ا��دود ��د�� التوقيتات ا��قيقة لتحققها. و�ذا ك�ن تعب�� ا��ؤ

مع و نفسه مب�ي ��� الظن وا��حتمال، ��ا بال� ���د�� توقيت دقيق لوقو�ه.

ذل�، فبعض ا��ؤى قد تأ�ي ف��ا رموز ��تم��قوعها قريبًا إن شاء ا��ّٰ� ول�كن 

 ��.دون ��د�� دقيق ��و�د. وا��ّٰ� أ�

 

 

يا هو ا��ي ���قق؟  .85  هل ��يح أن التعب�� ا��ول للرؤ

 

يا قد ���قق احتما�ً�؛ لقول الن�ي  يا ��� ر�ل طا�� ا��«ملسو هيلع هللا ىلص: التعب�� ا��ول للرؤ ؤ

� من ومما ���� احتمال وقوعها أن يصدر التعب�». ما �� تع��، فإذا ���ت وقعت

يا وأحوال الناس  وا��ّٰ� أ���. .��ص مس�� لبيب �ا�� بتعب�� ا��ؤ

 

��اذا ��أل ا��ع�� ا��ائي عن مع��مات عنه؟ أليس من الواجب أن يعرف   .86

يا دون سؤا��؟  ا��ع�� أحوال ا��ائي من ا��ؤ

 

يا ��تمل احتما��ت متعددة،تعب ا��ع��  ��ن ال��وري أن يعرفو��ذا  �� ا��ؤ

�� ا����ب ليختار �� التعب ؛عن ظروفه الشخصية والعامة وشيئًا أحوال ا��ائي

وا��قرب إ�ى �ا��. ��ث�ً�: ا��اء �ي ا��نام قد ��ل ��� ا���ل وا����اب، ل�كن 
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تمال هذا ��عل التعب�� ين��ف إ�ى احماذا لو ك�نت ا��ائية ��وزًا �� ���ب؟! 

 آ�� يتناسب مع �ال ا��ائية ��غفرة ا��نوب �ي آ�� العمر مث�ً�. وا��ّٰ� أ���. 

 

ياي ��� أك�� من مع��؟هل من ا��ف  .87 وهل من ا��يد  يد أن أع�ض رؤ

 تعب��ها أك�� من ��ة؟

 

يا ��� أك�� من مع�� خصوًصا إذا �� ��د ا��ائي مع��ًا  �� مانع من ع�ض ا��ؤ

يا  ثقة يطم�ن إ�ى تعب��ه. وقد رأى سيدنا ��ر �ن ا��طاب (ر�� ا��ّٰ� عنه) رؤ

�ها لنف��ا، وع���ا أيًضا  َّ نت ��يس ��� السيدة أ�ماء ب�ي آ�� حياته، فع�

الص�ابية (ر�� ا��ّٰ� ع��ا). ومع ذل� �� ينصح ا��ائي با��بالغة �ي ذل� بعرض 

ياه ��� العد�� من ا��ع���ن ا��عروف م��م وا���هول ��ك� عشوائي ح�ى ��  رؤ

يتسبب ذل� �ي البلب�� وا�����ة للرائي، وقد يع�ِّ�ها �� أ�دهم ��� ال�� أو 

ياه ��� مع�� �ا�� ثقة ��رة وا�دال��ر فيؤذيه. وا�� ة فضل أن يعرض ا��ائي رؤ

 فقط. وا��ّٰ� أ���.

 

يا؟  .88  هل يصلح الك�فر لتعب�� ا��ؤ

 

يا الصادقة  �� يصلح يا الصادقة خصوًصا ل��س��؛ ��ن تعبالك�فر لتعب�� ا��ؤ �� ا��ؤ

وال�ي ��  ملسو هيلع هللا ىلصيقوم ��� أصول ا��س��م وعقيدته ونبوة سيدنا ���د �ي عقيدتنا 

��ا الك�فر أص�ً�. ومع ذل�، ف�� مانع �ي بعض ا��حيان أن يع�� بعض يؤمن 

ا لبع��م خصوصً  ال�كفار ا��ؤى ��ك� ��ئي أواستثنائي فيصيب أحيا�ًا
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يل �ل��م أو  البعض، وا��ّٰ�  �� أ��ًا.تماد ��� تعب��هم ل��سا��عل�كن ����ب التعو

 أ���.

 

يا ��ص ����؟  .89  هل ��تلف مع�ى ا���� الوا�د من رؤ

 

يا ����ى ومن ��ص ����. وذل�  ،منع قد ��تلف مع�ى ر�� مع�ن من رؤ

يا قد ل�كن و .��تمل ا������ ��� أك�� من مع�ى ��ن ك� ر�� من رموز ا��ؤ

��ب ��� ا��ع�� أن ��تار مع�ى وا�دًا من ب�ن هذه ا��حتما��ت، فيكون هو 

يا معينة. مثال: ر�� السم�� �ي ا��نام قد ��ل ��� ا��زق  التعب�� الصحيح ��ؤ

يا أ��ى. يا بينما قد ��ل ��� إ��ان �ي رؤ  وا��ّٰ� أ���. �ي رؤ

 

يا با��امعات وا��عاهد   .90  ة؟ا��س��مي��اذا �� ي�� ��ر�� تعب�� ا��ؤ

 

يا ��يح ثابت بالقرآن ال����� وا��ديث ال��يف. ومع ذل�،  ��� تعب�� ا��ؤ

���رج ا��عاهد ال��عية ا��س��مية من ��ر��ه نظرًا لصعوبته مع ق�� ��اجعه 

فهو ��� متغ�� ��تاج ��ج��اد وتعديل متواصل باخت��ف  وضعف مستواها.

يه �اليًا �� ة فنت��ا��ؤلفات ا��ا��مان وا��ك�ن والناس وا��حوال، بينما أك�� 

�ل� فهي �� تواكب و� .�ية ��عية يعتمد �ل��ا أك�د��يًا��ت�� لتكون مؤلفات ��

 أ���. وا��ّٰ� هذه ا��ا�� من التغ�� ا��ستمر �ي رموز ا��ؤى وأحوال الب��.
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 بعض أ�اديث ا��ؤى ضعيفة فهل ��وز روا���ا أو ا��عتماد �ل��ا؟  .91

 

 ملسو هيلع هللا ىلصا��ديث الضعيف ليس معناه أنه م��وب أو م��وك، بل معناه أن الن�ي 

يا ليس با���� ا��ط�� ا��ي ت��تب �ليه  ر��ا قا�� أو ر��ا �� يق��. وتعب�� ا��ؤ

تك�ليف ��عية من ���ل و��ام. وبالتا�ي، فإذا ورد �ديث فيه ضعف 

يا وتعب��ها و�� يكن هناك ما يعارضه ���ًا، ف� ع أ��ًا من � مانمعقول عن ا��ؤ

يا، فهو أفضل من القيل والقال وآراء  ا���ذ به وا��ستفادة منه �ي تعب�� ا��ؤ

 ا���ال دون ا��زم ا��ط�� بصحته. وا��ّٰ� أ���.

 

ِّ بعُ   .92 يا عند مع�� فتحققت ��� ��ء ��تلف، فهل خطأ ا��ع�� معناه � رت رؤ

يا؟  أنه �اهل أو��� �ا�� بتعب�� ا��ؤ

 

يا أ�� وارد. وقد يصدر ا��طأ عن ا��ع�� نتي�ة ا��هل، أو  ا��طأ �ي تعب�� ا��ؤ

نتي�ة سوء تقد�� ل��حتمال ا��قرب إ�ى �ال ا��ائي وظروفه، أو نتي�ة التعمق 

يا و��او�� است���ص تفاصيل دقيقة م��ا و���يلها فوق ما ��تم ل، ا��ا�� �ي ا��ؤ

يا نف��ا و��وض والتبا  س �ي بعض أ��ا��ا.أو لصعوبة �ي ا��ؤ

 ِّ ياهو��� ا��ائي إذا ��  أ�� ��زم بوقوعها قطعًا، ول�كن ��� ا����� �ت �� رؤ

ل ما ��تمل. ا��ّٰ� (تعا�ى) أن ��ققها �� ��� أفض و��عو ،��تب�� بالتعب�� ���ًا

 وا��ّٰ� أ���.
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 ��؟يع��هم التعب ملسو هيلع هللا ىلصهل ك�ن الص�ابة يع��ون ا��ؤى؟ وهل ك�ن الن�ي   .93

 

�م ا��ؤى. وقد وردت عن بع� ك�ن الص�ابة (ر�� ا��ّٰ� ع��م) يع��ون ،نعم

��ى  ملسو هيلع هللا ىلصلن�ي ا ك�نالعد�� من ا���اديث  و�ي ��ي�ة ��ل ��� ذل� قطعًا. آثار

يا، �� يع�ِّ�ها والص�ابة ال���ام ��تمعون، و��سب أن فيه تعليمًا ��م. وقد  ا��ؤ

 أ���.. وا��ّٰ� »الل�ن �ي ا��نام فطرة«قو��:  ملسو هيلع هللا ىلصروي عن الن�ي 

 

 أ��� كث��ًا، ومع ذل� أشعر أن أ����ي �� ���قق، ف��اذا؟  .94

 

يع��ها � �� بعض ا��س���ن ��ى العد�� من ا��ؤى، و َّ ��ًا جيدًا، ل�كنه تعب أو تع�

الواقع أنه �� تو�د و أو ليس ��يه الثقة �ي ��ققها. ��تثقل الص�� ��� ��ققها

يا �ي ا��ستقبل ��� ��ِّ�ت، فالغيب اليقي� ي هو �مانات مؤ��ة لتحقق تعب�� ا��ؤ

يا ���ل �ي تعب��ها الظن وا��حتمال. ومع  �ي ��� ا��ّٰ� (تعا�ى) و�ده، وا��ؤ

ن ذل�، ��تأ�� ا��س�� بالتعب�� الطيب، و��سن الظن با��ّٰ� (تعا�ى)، و��عوه أ

 وك� �ليه (سب�انه). وا��ّٰ� أ���.���قق ��� ا�����، ويت

 

 هل ��كن أن يأتيك ا��ن �ي ا��نام و�����ك بأشياء معينة؟  .95

 

ا��صل �ي الع��قة ب�ن ا���� وا��ن أن لك� م��ما �ا��ه ا��اص ا��نفصل عن 

ا����. وقد �اء �ي القرآن ال����� ما يُفهم منه أن الع��قة ب�ن ا���� وا��ن 

هُ كَ�نَ رِ�َاٌل ﴿مسأ�� ��� طبيعية وقد تتسبب �ي أ��ار؛ لقول ا��ّٰ� (تعا�ى):  َّ ن وَأ�
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�ِ� يَعُوذُونَ �ِ�ِ�َالٍ  يا ]6[ا��ن: ﴾مَِّن اْ��ِّنِ فَزَادُوهُْم رَهَقًا مَِّن ا��� . وح�ى ا��ؤ

ُ  الك�ذبة �ُ�بت للشياط�ن و��  �ً�.الصا�� مثا��س�� نسب ���ن ت

ًا فهو �� يأ�ي �مس��ًا وبناء ��� ذل�، فا��رجح أن ا��ن لو ك�ن  ي ا��نام صا��

�ي  عب با��س��فقط ليت�� ا��ج�� يأ�ي الشيطانقد ول�كن  لي���ك بأي ��ء،

يؤذيه. يكونون �ي منامه و يا ف��ا ا��ن �ي ا��نام و  ومع ذل�، فقد ��ى ا��س�� رؤ

يا رموزًا ��ل ��� معاٍن ��تاج لتعب��. وا��ّٰ� أ���.  ا��ؤ

 

يا فو�دت بعض آثاراس  .96 ، أو ���مات غ�يبة ��� جسدي تيقظت من ا��ؤ

 ��ا مع�ى ذل�؟

 

يا  ، �بفو�دوا آثارًا ك���ا ���� بعض ا��س���ن أ��م استيقظوا من ا��ؤ

��دث قلي�ً� لبعض �ا��ت السحر أو ا��س ا��تقدمة (والعياذ  ر��اوهذا 

ر��ا وهذا  ،وبع��م ��� أنه استيقظ فرأى �ي قدمه مثل لون ا��ناء با��ّٰ�)،

 ومع ذل�، فهذه �ا��ت .��دث قلي�ً� كنوع من ال���امة لبعض الصا����ن

 �ل��ا أو اعتبارها قا�دة. وا��ّٰ� أ���. شاذة ونادرة ا��دوث و�� ��كن القياس

 

يا ال�ي أ���� بع��ا فقط صادقة؟ وهل تصلح للتعب��؟  .97  هل ا��ؤ

 

ذل� �� مانع  معنعم، بعض ا��ؤى الصادقة قد يتذ�� ا��س�� ��ءًا م��ا فقط، و

� ���ًا من تعب�� ا��زء ا��ذكور، بل ر��ا يكون للنسيان هنا مع�ى مفيد �ي تعب�
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يا ا��ّٰ�.  زها ��تاج إ�ى تعب�� إن شاءوأو يكون النسيان نفسه ر�ً�ا من رم ،ا��ؤ

 وا��ّٰ� أ���.

 

يا الك�ذبة أو ال�ي �� ��اها صاح��ا؟  .98  هل ���قق تعب�� ا��ؤ

 

ض ا��ثار �ي كتب تفس�� القرآن ال����� أن صاح�ي السجن ��با وردت بع

يا��ا سند  ومع ذل� فا���� ليس �� .ا ��قق رغم ����ما�وأن تعب��� ،�ي رؤ

ً  ،وبالتا�ي. �ي القرآن ال����� ما يقطع بصحته ��يح و�� ��د � فهو �� يعت�� دلي�

يا الك�ذبة �� يقعتعب�� اهنا أن  ا��اجحا ��� ��ة هذا ا����. ومؤ��ً  وا��ليل:  .��ؤ

يا الصادقة �� يقع ��� قال الن�ي  (ر��  ���ي ب�� ملسو هيلع هللا ىلصإذا ك�ن التعب�� ا��طأ للرؤ

يا فهل يقع تعب�� ما ليس �، »اا وأخطأت بعضً أصبت بعضً «: ��ّٰ� عنه)ا �ؤ

 وا��ّٰ� أ���. !أص��؟

 

يا   .99 ، ��ا ا��رام مؤا��ة ضد ا��س�د��� أ��ا لطف�� مع��ة رؤى قامت بتعب�� رؤ

 رأيك �ي ذل�؟

 

ب من الشيطان وأ�اد ك� ما ��اه النا�� صادقًا، فبعض ا��ؤى ليس يث تلعُّ

يا الصادقة قد ��تمل تعب��ها العد�� من ا��حتما��ت. ومن  نفس. وا��ؤ

يا أن ���رى التعب�� ا����ل واحتما��ت الب��ى �ي  الواجب ��� مع�ِّ� ا��ؤ

وم ا��ؤى و�� يع�ِّ�ها ��� ال��ر ل��س���ن ح�ى �� يتسبب �ي ��اوف وبلب�� لعم

�ب تعب��ها ، و�� �ملسو هيلع هللا ىلصب��ات النبوة ��� أ��� الن�ي فا��ؤى الصا��ة م الناس.
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ت ا��رام رب للبينؤ�� هنا أن و ��� ��� ذل� إ�� �ي أضيق ا��دود.ل��س���ن 

 ���يه وهو ��فوظ من ا��ّٰ�(سب�انه وتعا�ى). وا��ّٰ� أ���.

 

 دقيقة؟وأ�داث هل ��ل ا��ؤى �ادةً ��� تفاصيل  .100

 

ل �البًا ما تفاصيل وأوصاف دقيقة، بمن طبائع ا��ؤى أ��ا �� تأ�ي لتدل ��� 

يا عن أمور �امة دون ا��خول �ي تفاصيل �ددة ��قة. أو توقيتات �  ���دث ا��ؤ

يا يوسف (�ليه الس��م) أن الشمس والقمر وال�كواكب  ومن أمث�� ذل� رؤ

يا ��� م��د أو �دث مع�ن رق إ�ى ل�كن �� تتط ،���دون ��، فقد دلت ا��ؤ

عد�� من توقيته، أو بكيفية �دوثه. و��ذا ��يل التفاصيل ��يط به، أو ب ةأي

 وا��ّٰ� أ���. ا��ع���ن إ�ى تعب�� ا��ؤى بك��ات قلي�� ومعاٍن �امة.

 

يليه الثا�ي إن شاء ا��ّٰ� ���د ا��ّٰ� �� ال��اب ا��ول  و
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