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كثرت ف�ي اآلون�ة األخي�رة رؤيتنا صفح�ات إس�امية متخصص�ة في اجلرائ�د احمللي�ة والعاملي�ة لتلبي 

رغبة ش�ريحة كبي�رة من الق�راء،  ومتي�ز بعضها بأس�لوب العرض فأب�دع، بينما س�لك البع�ض اآلخر وهم 

األكثر اس�لوبا جام�دا وطرح�ا تقليدي�ا،   فبهتت الص�ورة اجلميلة وثقل�ت الفائ�دة املرجوة عل�ى القارئ.

»األنباء« كما عودتكم تسعى دائما الى اجلديد واملفيد، وتتلمس ما يرغب فيه قراؤها على اختاف شرائحهم،  فها 

هي تقدم بني أيديكم صفحة إسامية غير تقليدية، بحلة جديدة تواكب اإلبداع واالبتكار في طريقة العرض، أسميناها 

»خواطر إسامية«،  ال نزعم الكمال أو العصمة فيها، لكن طموحنا دائما لألفضل لن يكون له حد،  سنحرص على تقدمي 

الفائدة على طبق جذاب ومشوق مع رشفة من اخلواطر والفوائد واألخبار اإلسامية، تأتيكم كل يوم اثنني بإذن اهلل.

ال ُيرى النبي ژ في المنام إال بصفاته المنقولة عن صحابته رضي اهلل عنهم ومن يره على غير ذلك فإنما رأى شيطانًا

شروخ في جدار الزوجيةأريد حاًل

متى علمت بقدرتك على تفسير الرؤى 
واألحالم؟ وكيف كانت بداياتك؟

بداية األمر كانت من والدتي بارك 
اهلل في عمرها، فقد كانت تفسر األحالم 
بالوراثة، وأخذت هذا العلم من األولني 
م����ن أجدادها، وكنت كلم����ا أرى رؤية 
وأطلب منها تفسيرها تعلمني وتعطيني 
معاني الرموز التي فيها، وتقول لي هذا 
الشيء يرمز إلى كذا وكذا، وكانت تصيب 
كما يقال »واحدة بواحدة«، وبقدر اهلل 
يقع ويصيب تأويلها وتفسيرها، فهي 
أول من لف����ت انتباهي إلى هذا العلم، 
وبعدها بدأت أطالع كتب تفسير األحالم 
وأنا في س����ن 11 عاما، التي يشتريها 
لي والدي، فكنت أرجع للكتب أحيانا 
وإلى أمي أحيانا، وفي سن العشرينات 
بدأ بعض األصدقاء املقربني يسألوني 
تفسير بعض الرؤى في أحيان قليلة 
فأفس����ر وهلل احلمد فأصيب، فعرفت 
ان عندي هذه املوهب����ة لكنها حتتاج 

الى تنمية.

موهبة أم علم؟

مبا أنك قل��ت انك منيت موهبتك فهنا 
س��ؤال يتكرر كثيرا وهو، هل تفسير 
األحالم موهبة وملكة تولد مع اإلنسان 
ال ميك��ن اكتس��ابها، ام عل��م ميك��ن 

تعلمه؟
هذا سؤال جيد ومهم جدا، فبعض 
املختصني يرون ان تفس����ير األحالم 
موهبة، والبعض اآلخر يرى أنها علم، 
والصحيح أن تفسير األحالم يجمعهما 
كليهما، فهو نتيجة علم وموهبة، وهناك 
أدلة كثيرة على أنه علم، ففي س����ورة 
يوسف قال تعالى )كذلك يجتبيك ربك 
ويعلمك من تأويل األحاديث(، ويقول 
القرطبي في تفسير هذه اآلية »كل علم 
علمه اهلل لألنبياء ال يكون فيه كهانة وال 
اطالع على الغيب، وإمنا يجوز تعليمه 
للبشر«، وفي آخر سورة يوسف قال عز 
وجل أيضا على لسان يوسف گ )رب 
قد آتيتني من تأويل األحاديث(، وأيضا 
فإن تفسير األحالم موهبة ألن املفسر 
يحتاج إلى الفراسة وإلى االطالع على 

أحوال الناس قبل أن يفسر لهم.

صفات المفسر

ما أبرز صفات املفس��ر التي ينبغي أن 
يتحلى بها؟

صفات املفسر ذكرها ژ في قوله 
»ال يقص الرج����ل رؤياه إال على عالم 
أو ناص����ح«، والعالم مقصود به عالم 
بأصول الرؤيا وعال����م بأحكام الدين 
وفقيه، ألن أحكام ال����رؤى ذكرت في 

كتب احلديث والفقه، فهي إذن باب من 
أبواب العلم، فينبغي أن يكون املفسر 
مطلعا على هذه األبواب وعلى دراية 
بها، كما يجب أن يكون ورعا وصاحب 
عبادة وحافظا ألسرار الناس كما قال 

ابن سيرين رحمه اهلل.

الرؤى وادعاء علم الغيب

البعض يرى في تفسير الرؤى واألحالم 
نوعا من ادعاء عل��م الغيب ونوعا من 

الدجل والكهانة، فما تعليقك؟
بداية هناك فرق واضح بني الدجل 
الرؤى واألحالم،  والكهانة وتفس����ير 
الرؤى واألح����الم هو علم  فتفس����ير 
شرعي ثابت ومذكور في القرآن والسنة، 
واختص به األنبياء والصاحلون كما 
يقول ابن عبدالبر في تفسير الرؤى أنه 
علم األنبياء والسلف، وقد شرعه اهلل 
في كتابه، وهناك سورة كاملة في القرآن 
ابتدأت برؤيا واختتمت برؤيا  الكرمي 
وهي سورة يوسف، وكذلك فإن نبينا 
ژ كان يعلم الصحابة تفسير األحالم، 
ويجلس بعد صالة الفجر ويقول »من 
رأى منكم رؤيا«، فيفسرها كفلق الصبح، 
وأكد النبي ژ أن الرؤيا جزء من النبوة، 
وهذا الكالم يدل على ان تفسير األحالم 
علم ش����رعي، أما الكهانة والدجل فهي 
االطالع على النجوم واألبراج وادعاء 
علم الغيب، بينما تفسير األحالم قائم 
عل����ى فهم رموز مأخ����وذة من الكتاب 

والسنة.
بطريقة أخرى هل ميكن للمفس��ر أن 

يجزم بتأويله للرؤيا؟
بالطبع ال، تفسير الرؤى واألحالم 
مبني على الظ����ن وليس على اليقني، 

رمبا يصدق ورمبا ال يصدق.
أنواع الرؤى

ه��ل حتدثنا عن أقس��ام م��ا ميكن أن 
يراه النائم في منامه، خاصة أن الناس 
يقع��ون في خلط ش��ديد ب��ن الرؤية 

الربانية واألحالم الشيطانية؟
قال سبحانه وتعالى )هو اجتباكم 
وما جعل عليكم في الدين من حرج(، 
فاهلل س����بحانه بنينّ جمي����ع األحكام 
وأوضحها رسوله ژ، قال النبي ژ 
»الرؤيا ثالثة فرؤيا صاحلة بش����رى 
من اهلل، ورؤيا حتزين من الشيطان، 
ورؤيا مما يحدث املرء نفس����ه« رواه 
مس����لم، والفرق بينهم هو ان الرؤيا 
تكون مكملة، أي مبتدئة بحدث ومنتهية 
كالقصة املتكاملة، ثانيا يكون فيها شيء 
من املبشرات عبر رموز مبشرة، ثالثا 
تكون مطمئنة خاصة حني يستيقظ 
منها وتكون نفس����ية الرائي مرتاحة، 

وهذا نس����تفيده من قول����ه تعالى في 
سورة يونس )لهم البشرى في احلياة 
الدنيا وفي اآلخرة(، أما احللم فيكون 
ش����يئا مخيفا، كمثل أشياء اوضحها 
النب����ي ژ بكونها ش����يطانا، كقوله 
مثال عن الكلب األسود شيطان، وعن 
احلية شيطان، فمن رأى شيئا من هذه 
احليوانات فهي داللة على أن ما رآها 
حلم، وكذلك االحتالم من الش����يطان 
وبالتالي فاالحتالم ليس له تفس����ير 
بل هو من األحالم، واجلزء الثالث هو 
أضغاث األحالم وهي األمور املختلطة، 
كأن ينوي اإلنسان على سفر أو زواج 
فيرى أنه س����افر أو تزوج، أو يحضر 
حفال ثم يرى في منامه نفس األشخاص 
الذين رآهم في ذلك احلفل، والذي يفسر 
في هذه األقسام الثالثة هو القسم األول 

الرؤيا الصاحلة.

البحث عن المفسرين لألحالم

هل من املعقول أن تؤدي الرؤيا إلى القلق 
ولهث الناس في البحث عن املفس��رين 

لها؟
نعم من املالحظ أن الناس منشغلون 
جدا بطلب تفس����ير األحالم، فال يكاد 
يعرف الناس مفسرا إال وانكبوا عليه، 
وأنا تلفوني ال يسكت، وحقيقة أنا ال 
ألومهم ألن هذا الشيء حصل في زمن 
النب����ي ژ، يقول أحد الصحابة كنت 
أرى الرؤيا فتمرضني، حتى سمع قول 
النبي ژ »إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها: 
فإمنا هي من اهلل، فليحمد اهلل عليها، 

وليحدث به����ا، وإذا رأى غير ذلك مما 
يكره: فإمنا هي من الشيطان، فليستعذ 
من ش����رها وال يذكره����ا ألحد فإنها ال 
تض����ره« رواه البخاري، فلما س����مع 
الصحابي هذا احلديث اطمأن وارتاح، 
وكذلك على كل مس����لم إذا رأى رؤية 
طيبة ان يحمد اهلل ويخبر من يحب من 
الناس وإن رأى شرا فليستعذ وينفث 
ويصلي ركعتني وال يحدث بهما أحد، 

والنبي ژ أكد أنها ال تضره.
لكن لو ل��م يجد الرائي مفس��را لرؤياه 
فم��اذا يصنع: هل يجب عليه أن يجتهد 

في البحث عن تفسير لها؟
ال يلزم أن يجتهد ويبحث عن مفسر، 
لكن إن تيسر له مفسر قصها عليه، وإن 

لم يجد فليس هناك بأس.

ال تقع حتى تفسر

ه��ل ميكن أن الرؤيا إذا لم جتد لها من 
يعبرها تقع؟

الرؤيا ال تقع حتى تفسر، والعلم 
عند اهلل، وفي هذا حديث نبينا ژ 
»إن الرؤيا على جناح طائر إذا فسرت 

وقعت«
قلت أن الرؤي��ا ينغي أن تؤول للخير، 
لكن هل ميك��ن لرؤيا التي هي من اهلل 

أن تفسر بالشر؟
ال يكون شرا، وإمنا يكون إنذارا 
من الشر وحتذير من شر قد يحصل، 
وهذا وقع كثيرا، وأقرب مثال ما جاء 
في سورة يوسف في رؤيا امللك الذي 
رأى »سبع بقرات سمان يأكلهن سبع 

عجاف«، فحذر يوسف ملك مصر من 
قدوم سبع سنوات عجاف وقحط، وهذا 
شر بال شك، ولذلك قال من كان حول 
امللك ممن ليس له دراية بعلم الرؤى 
واألحالم قالوا »أضغاث أحالم«، بينما 
انها رؤيا وليست أضغاث  احلقيقة 
أحالم، فلما فسرها يوسف متكن امللك 
من جتاوز احملنة وصمد اقتصاد البلد 
مبش���ورة النبي يوس���ف گ، كما 
قال تعالى على لس���ان يوسف »فما 
حصدمت فذروه في سنبله«، وكذلك 
رؤيا يوس���ف گ األولى التي فيها 
سجود الشمس والقمر وال� 11 كوكبا 
له حيث ح���ذره أبوه النبي يعقوب 
گ من شر إخوانه ونصحه بعدم 

إخباره إخوانه بها.

التواصل معكم

كيف ميكن للقراء التواصل مع الشيخ 
مشعل املطر؟ وهل لك مجلس معن أو 
تلفون أو موق��ع إلكتروني تتلقى فيه 

األسئلة؟
أنا أس����تغل الفرصة من هذا اللقاء 
ألبني أسفي الشديد من بعض املفسرين 
الذين جعلوا من تفسير األحالم جتارة، 
بحيث يلزمون املتصل والس����ائل أن 
يتص����ل على خدمة اتص����االت معينة 
تتقاضى من املتصلني مبلغا كبيرا من 
املال مقابل خدمة التفسير، وألجل هذا 
جعلت تلفوني مفتوحا للجميع وهو 
على الرقم التال����ي 99046729، أجيب 
على اجلميع في أوقات فراغي، وحاليا 

أتلقى اتصاالت واستفسارات من جميع 
أنحاء العالم، وأرد على املكاملات بحسب 

استطاعتي.

يأكل في الحمام

حدثنا عن أغرب ما واجهت من األحالم 
التي طلب منك تفسيرها؟

أغرب هذه القصص أن أحد األصدقاء 
رأى رؤيا تكررت عليه ثالثة أيام، وهي 
أنه يأكل روبيان في احلمام، وفي بداية 
األم����ر لم يهتم بال����رؤى في أول مرة، 
لكن حني تك����ررت عليه قام باالتصال 
علي، وتوقفت في بداية األمر، وقلت له 
امهلني حتى أجد لها تفسيرا، وسبحان 
اهلل وجدت رمزا في كلمة احلمام ذكرها 
ابن ش����اهني في كتابه »اإلشارات في 
علم العبارات«، وهو أن كلمة األكل أو 
احلمامات تعني احلكومة ألنها قريبة 
من احلروف، ففسرتها بأنه سيدعى على 
طعام عند رؤساء دول، ودارت األيام 
وجلس مع أحد رؤساء الدول ووقعت 

الرؤيا كما فسرت.

الشيخ صالح النهام

هل ترجع إلى كتب ومشايخ تستشيرهم 
في هذا العلم اجلليل؟

أرجع إلى كتب الشروحات مثل فتح 
الباري في ش���رح صحيح البخاري، 
وكذلك شروح صحيح مسلم، وأطول 
باب في شرح البخاري هو باب الرؤيا، 
وهذه األبواب م���ن كتب احلديث لها 
شروحات أيضا البن عثيمني وابن باز 
يرحمهما اهلل، وكذلك إعالم املوقعني 
البن القيم حيث ذك���ر أحكام الرؤيا، 
ولذلك على املفسر االطالع على كتب 

أهل العلم.
وعلى مس���توى األشخاص فإني 
أرجع في الكويت إلى الش���يخ صالح 
النه���ام وهو من األناس البارزين في 
علم الرؤى خاصة شرح الرموز، فهو 
ما شاء اهلل متميز بها، وباملناسبة فقد 
كانت لي رؤيا قدمية رأيتها وفسرها 
لي الش���يخ صالح النه���ام، رأيت في 
املن���ام وكأني جالس ف���ي حلقة علم 
وكان الش���يخ الذي يحاضر فيها هو 
الشيخ صالح النهام، وكان يسألني عن 
الرموز وأجيبه بطريقة علمية، فقال 
للحضور عني »هذا فضل اهلل يؤتيه 
من يشاء، انظروا كيف أن القرآن يجعل 
صاحبه يفسر األحالم تفسيرا جيدا«، 
وسألت الشيخ عن هذه الرؤيا بعدما 
استيقظت، فقال لي »ستصبح بإذن 
اهلل علما من أعالم املفسرين«، وبعد 
مرور الوقت رأيت نفسي دخلت هذا 

املجال وبرزت وهلل احلمد.

الرؤيا ليس فيها تشريع جديد

دائم��ا يتك��رر علين��ا انتش��ار بعض 
النش��رات التي يق��ول أصحابها إنهم 
رأوا النبي ژ  يأمرهم بتحذير الناس 
أو تبشيرهم ويأمرهم بنشر هذا األمر 
وطباعة هذه النشرات 25 مرة أو أكثر 
أو أقل وإال فسيصاب من لم يفعل ذلك 
باملصائب الكبي��رة، في حن من يقوم 
بنش��رها يرزق باألرزاق الكثيرة، فما 

تعليقك؟
اهلل عز وجل يقول )اليوم أكملت لكم 
دينكم وأمتمت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم اإلس����الم دينا(، فاهلل عز وجل قد 
أكمل الدين، والرؤيا ليس فيها تشريع، 
فال يقبل أن يأتي أحد فيقول ان النبي 
ژ قال لي »افعل ك����ذا« وهو مخالف 
للشرع وللكتاب والسنة، فهذه ليست 
رؤيا بل هي من الشيطان، وكثير من 
الناس وقع ضحية تلبيس الشيطان 
عليه، فكثيرا ما يأتي الشيطان أحدهم 
ويقول أنت املهدي املنتظر أو أنت كذا 
وكذا، ثم بعد ذلك حتدث فتنة بسبب 
ما رأى، وما قصة املدعو أحمد صاحب 
مفاتيح مسجد الرسول ژ إال إحداها، 
وكيف يأمره النب����ي صلى اهلل عليه 
وس����لم بطباعة أوراق والطباعة غير 
معروفة في زمن النبي صلى اهلل عليه 
وس����لم كطباعة 30 ورقة أو أرسل 30 
رس����الة فيأتيك الفرج، فهذه كلها من 
اخلرافات والدج����ل، ألن الرؤيا ليس 

فيها تشريع.

رؤية النبي ژ بأوصافه

ه��ل كل من رأى النب��ي ژ في املنام 
يكون قد رآه حقا؟

الصحابة رضوان اهلل عليهم وصفوا 
النبي ژ بصفات ثابتة وواضحة ألنهم 
رأوه وصحبوه، والنبي ژ يقول »من 
رآني في املنام فقد رآني حقا«، ويقول 
في ذلك الشيخ ابن جبرين رحمه اهلل 
هذا احلديث يختص بالصحابة ألنهم 
رأوا النبي ژ، ومثل هذا الكالم قاله ابن 
عثيمني رحمه اهلل أيضا، والضابط في 
هذه املسألة هو ان من رأى النبي ژ 
بصفاته احلقيقية التي وصفها الصحابة 
فقد رآه حقا، ونضرب على ذلك مثاال 
فمن من رأى إنس����ان حليقا نقول له 
ه����ل كان النبي ژ حليقا؟ بالطبع ال، 
إذن اإلجاب����ة أنه لم ير النبي ژ، ألنه 
ما رأى النبي ژ بصفاته التي وصفه 
به����ا الصحابة رضي اهلل عنهم، وإمنا 

رأى حلما من الشيطان.

عندما س��قطت الدولة األموي��ة على يد أبي 
عبداهلل السفاح، وقعت تلك املصيبة العظمى 
عل��ى بن��ي أمية، وأخ��ذ الس��فاح يطاردهم 
واح��دا تلو اآلخ��ر، فقت��ل من قت��ل، وفر 
م��ن فر، فقص��دوا عبدالرحمن ب��ن معاوية 
األم��وي، وبحث��وا عن��ه وكان مختفيا، ففر 
إل��ى بالد املغ��رب حيث أخواله ث��م عبر إلى 
ب��الد األندلس الت��ي كانت ترزح باملش��اكل 
واحل��روب واألح��زاب املتصارعة وهجمات 
الفرجن واإلس��بان، تنتظر من يوحدها حتت 

راية واحدة.
ف��إذا بعبدالرحمن ب��ن معاوية ف��ي قرطبة 
قد تواف��دت إليه اجلموع مرحب��ة به أميرا، 

فبايعت��ه، فبدأ تاريخ حاف��ل لألندلس حتت راي��ة واحدة بعدما 
كانت فرق��ا وأحزابا، لذا أثنى عليه خصم��ه أبو جعفر املنصور 
ال��ذي قال ألصحابه: »أتدرون من صقر قريش من امللوك؟ صقر 
قريش هو عبدالرحمن بن معاوية الذي دخل بلدا أعجميا، منفردا 
بنفس��ه، فأذل اجلبابرة الثائرين، وجمع كلمة العرب وكون دولة 

عظيمة«.
فاملصيبة العظمى التي وقعت عليه كانت سببا حلل مشكلة كبرى 

ظل��ت عقودا من الزمن ب��ال حل، وحلها كان 
على ي��د صاحب املصيبة بس��بب مصيبته، 
فدونت له بها سجال حافال من اخليرية لألمة 

اإلسالمية في األندلس على مدى قرون.
أل��م تك��ن مصيبة نبي اهلل يوس��ف گ ملا 
حكم عليه بالس��جن مع ظهور براءته س��ببا 
لشيوع اخلبر مبعرفته لتأويل الرؤى، فلجأ 
إليه امللك لتأويل رؤياه التي كانت سببا حلل 
مش��كلة عظمى كادت تعص��ف مبصر وما 

حولها من البالد؟
فتأم��ل املصيب��ة، وابح��ث ف��ي طياتها عن 
احللول ملش��اكل كثيرة قد اس��تعصى عليك 
حلها، لتج��د حلها في تلك املصيبة بإذن اهلل 
تعال��ى. وكن م��ع اهلل تعالى في املصيبة بصب��رك عليها )إن اهلل 
م��ع الصابرين(، وبظنك احلس��ن باهلل تعالى أن��ه ال يقدر لك إال 
اخلير »أنا عند ظن عبدي بي«، فأبشر بعدها باخليرات التي تنهال 
عليك من أكرم األكرمن الذي يراك بعن الرحمة واحلنان والكرم 
)وبش��ر الصابري��ن الذين إذا أصابتهم مصيب��ة قالوا إنا هلل وإنا 
إلي��ه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم 

املهتدون(.

الزواج عالقة كرمية وميثاق غليظ بني 
الزوجني، عظم من شأنه اإلسالم وشرع 
سبل احلفاظ عليه وطرائق رعايته، فعلى 
الزوجني صون حياتهما الزوجية من كل ما 
يعكر صفوها من املنغصات والوساوس 
وسبل الشيطان وقرناء السوء، وعليهما 
السعي لإلصالح وبذل اجلهد في إذابة ما 
يقع بينهما من خالف حتى ال يصل إلى 

حد االفتراق.
اختيارنا هذا اليوم لسلسلة الشريط 
اإلسالمي هو بعنوان »شروخ في جدار 
الزوجي���ة«، ح���ول أس���باب اخلالفات 
والنزاع���ات الزوجية، وعن كيفية حلها 
على ض���وء الكتاب والس���نة، فاحلياة 
الزوجي���ة كما يقرر الش���ريط علم وفن 
يجب أن يسعى إليه كال الزوجني، مؤكدا 
أن طلب الكمال في الزوج أو الزوجة من 
احملال، فال ينبغي للزوجة أن تطلب زوجا 
كما رسمته في مخيلتها نتيجة ما تبثه 
الفضائيات، وال يجوز للزوج أن يتمنى 

حورا عني كما في اجلنان. 
الشريط يركز على األخطاء الشائعة بني الزوجني، كاإلهمال 
املتبادل بينهما وضياع األولويات عندهما، وكش���ف األس���رار 

الزوجية واخلالفات األس���رية، وتصيد 
الزالت والهفوات ونكران اجلميل، والوقوع 
ضحية الغيرة الزائدة، وكذلك املبالغة في 
اإلنفاق ابت���داء باملهور وانتهاء مبطالب 

البيت الزوجي.
الس���عودي  الداعية  واحملاضر ه���و 
القحطاني،  املعروف د.سعيد بن مسفر 
وهو من األعالم في املضمار الدعوي وال أدل 
على ذلك من كثرة وغزارة املواد الدعوية 
التي تعكس نشاطه الدعوي امللحوظ، كما 
أن للمسفر مشاركات عديدة في القنوات 
الفضائية اإلسالمية وغيرها، وله زيارات 

متكررة إلى الكويت.
والش���ريط هو من إصدار مؤسس���ة 
اليقني لإلنتاج اإلعالمي والتوزيع، الذي 
يتميز بجودة اإلخراج ونقاوة الصوت، 
إضافة إلى أنه يتضمن أش���عارا ألقيت 
بصوت رخيم يأسر القلوب واأللباب في 
بداية وختام الش���ريط، وميكن للقارئ 
واملستمع واملشاهد احلصول على املادة 
بزيارة املواقع اإلس���المية املتخصصة، والتي من أبرزها موقع 
نداء اإلس���الم الذي يشرف عليه الداعية الكويتي بدر احلجرف 

.islam-call.com على الرابط التالي

القارئ ومفسر األحالم مشعل املطر في حديث للزميل ضاري املطيري

بقلم: عدنان عبدالقادر

اإلسامي الشريط االرتقاء بالذاتسلسلة 

غالف الشريط

القارئ ومفسر األحالم عّبر لـ »األنباء« عن أسفه 
الشديد من بعض المفسرين الذين جعلوا من تفسير 
األحالم تجارة عبر عقود خدمات هاتفية باهظة

المطر: ال ُيمكن أن ُيؤخذ 
من الرؤى واألحام تشريع جديد 
وال يجزم بصحة  تفسيرها 
وحتمية وقوعها

كثر في هذه األيام اهتمام املس�لمني بتفسير الرؤى واألحام، وانتشرت برامج من هذا النوع على الفضائيات، فهو موضوع تناوله 
اإلعام والناس في مجالس�هم وفي أطروحاتهم، وموضوع ميس املجتمع حلاجته إليه في بيان أحكامه وأحواله، وموضوع راج 

سوقه في هذا الزمن.
»األنباء« التقت مفس�ر الرؤى واألحام والقارئ املعروف مشعل املطر لتطرح عليه تساؤالت عديدة حول 

هذا املوضوع، حيث أكد املطر أن تفسير الرؤى من علم األنبياء والصاحلني، وهو نتاج املوهبة والعلم 
واالطاع على أح�وال الناس، نافيا أن يكون من قبيل ادعاء عل�م الغيب أو الكهانة، ومؤكدا في 

الوقت نفس�ه على أهمية أن يتحلى املفس�ر بالورع وأن يلم بالعلوم الش�رعية ويكون حافظا 
ألسرار املستفتني.

وأشار إلى عدم إمكانية استفادة تشريع جديد في الدين اإلسامي الكامل من الرؤى 
أو األحام، كما ال يجوز أن يجزم بوقوع تفسيرها ألن علمها عند اهلل، مضيفا أن النبي 

ژ ال ميكن أن يرى في املنام إال بصفاته وشمائله التي حفظتها كتب السنة وتناقله 
الصحابة الكرام، وبغير هذا القيد يكون النائم إمنا رأى شيطانا.

وحول سبب انكبابه على تفسير الرؤى وخدمة الناس في ذلك، أوضح 
املطر أن لوالدته الفضل الكبير في ذلك، حيث عرفت بتفسيرها للرؤى 

ألفراد عائلته، كما كانت تلقنه معاني رموز األحام، مبينا أنه سعى في 
تنمية معرفته بالتفسير من خال اإلكثار من قراءة أبواب وأحكام الرؤى 
واألحام في كتب الفقه واحلديث، كما أوضح أنه استفاد من شيخه 
صالح النهام في بداياته، الفتا إلى أن له رؤيا فس�رها له النهام بأنه 

سيكون علما من أعام املفسرين، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:


