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مـة  الكتاب مقدِّ

 

 

 :) م، فقال )عزَّ وجلَّ ي علَّم وفهَّ إ احلمد هلل ربِّ العاملني الذِّ نإَساَن َما ََل ِ َم اْلإ ﴿َعلَّ

َلمإ  نَاَها ُسَليإاَمَن...[، وقال أيًضا )سبحانه(: 5﴾ ]العلق:َيعإ مإ [. 79﴾ ]األنبياء:﴿َفَفهَّ

ث والص د الذي ورَّ ة؛ إذ يقول )صىلَّ   مرياثخري الة والسالم عىل سيِّدنا حممَّ خلري أمَّ

ثوا العلم، فمن اهلل عليه وسلَّم(: »... ثوا ديناًرا، وال درمها، إنـَّام ورَّ وإنَّ األنبياء َل يورِّ

ا بعد:  اجلامع(، وعىل آله وأصحابه أمجعني. صحيح« )َأَخَذه، أخذ بحظٍّ وافر  ثم أمَّ

ري  عبففي الكتب التي ُتعنى بت .ها رموزريات عبهي عكس ت ياالرؤ عبريعد تقواف

ا ثم يرشح ما يمكن أن يدل عليه يف املنام ا معينً رموز الرؤى يتناول الكتاب رمزً 

مثال: رمز السامء يدل عىل كذا، ورمز اجلبل يدل عىل كذا، ورمز املرأة يدل  .تفصيال 

 املكتبة اإلسالمية األكثر انتشاًرا يف هو بحاثوهذا النوع من الكتب واأل .عىل كذا

يمكن تطبيق الواحدة منها ،  شاملةفهي قوانني ُكليَّة    ياري الرؤعب. أما قواعد تيف التعبري

 ؤى ورموزها. ري عدد كبري من الرلتعب

  أصعب يف التطبيق من عبري الرؤيات اجلامعة يف قواعدالومما ال شك فيه أن 

ة  أكثر فائد  هذا الكتاب  كوني فقد    ،وبالتايل  لرموز الرؤى.البسيطة  املبارشة    عبرياتالت

عىل   قدر االستطاعة فقد حرصنا ،ومع ذلك للمتخصصني منه لعموم املسلمني.

سواء    ،ويوضح كيفية تطبيقها  ،معناها  طبسِّ بام يُ   ،وتدعيمها باألمثلة   ،رشح كل قاعدة

 . غري املتخصصحتى أو  ياري الرؤعبص يف تللمسلم املتخصِّ 



4 

 

هو عدد كبري؛ ألن هذا العدد    قد يظن البعض أن عدد القواعد املوجود يف الكتاب

األبحاث التي تتناول الرؤى  ري الرؤى ربام يكون غري مسبوق يف عب من قواعد ت

أنَّ للرؤى عدًدا من القواعد أكرب من أن حيصيه أو  لدينا قناعة  ف  ،ومع ذلك  .ريها عبوت

(عدًدا   حييط به أيُّ شخص ؛ لنكشف عن ، ولكن نجتهد قدر ما يَّسَّ لنا اهلل )عزَّ وجلَّ

 ، وباهلل )تعاىل( التوفيق. بعض هذه القواعد

ر أن يتمَّ نرش هذا البحث كملحق إضايفٍّ  شمس دنيا  »كتاب لوقد كان من املقرَّ

رشه يف بحث مستقلٍّ نظًرا ألمهيته  نن فصله عن الكتاب، وأن نأن  ناولكن آثر .«املنام

 . املذكور للكتاب برية، ومتيُّزه عن اخلطِّ العامالك

( أن ينفع هبذا البحثن ويف النهاية،  اإلسالم واملسلمني، وال   سأل اهلل )عزَّ وجلَّ

 تنسونا من صالح دعائكم. 

                                           

 كتبه الفقري إىل اهلل )تعاىل( 

 مجال حسني عبد الفتاح

 م  2011/ 17/5 -هـ   1432 مجادى اآلخر 14القاهرة يف 
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 القاعدة األوىل 

مردودة   واْلحسان التي يقوم هبا الرائي يف الرؤيا جتاه اآلخرين  أعامل البِّ   

 إليه يف اليقظة، وكذلك اْليذاء مردود عليه.

 

عمل من أعامل اخلري جتاه  نفسه يف املنام يقوم بأي سلمامل معنى ذلك أن يرى

اآلخرين كالصدقة للفقراء، والرمحة بالضعفاء، والعطف عىل املساكني، أو الشفاعة 

أن يرى نفسه   -عىل العكس    -أو    ؛االنتصار للمظلومني...إلخ  وأ للمغلوبني،    احلسنة

، والرضب، والَّسقة، والتعايل،  يقوم بعمل من أعامل األذى جتاه اآلخرين كالسبِّ

...إلخ.    واملنِّ

ريه يف كثري من األحيان بأن ينعكس معناه عىل  عبوهذا النوع من الرؤى قد يتمُّ ت

 (.  الرائي يف يقظته كمثوبة من اهلل )تعاىل(، أو كعقوبة منه )سبحانه

َن إاِلَّ َما ُكنُتمإ  والدليل عىل صحة هذه القاعدة هو قول اهلل )تعاىل(: َزوإ ﴿َوَما جُتإ

َمُلونَ  (:  (، 39)الصافات:﴾  َتعإ َملإ ﴿   وكذلك قوله )عزَّ وجلَّ ا    َفَمن َيعإ ً ٍة َخريإ ِمثإَقاَل َذرَّ

َملإ ( 7َيَرُه ) ا َيَرُه ) َوَمن َيعإ ٍة ََشًّ  )سورة الزلزلة(. ﴾ ( 8ِمثإَقاَل َذرَّ

وقد تناول القدماء هذه القاعدة يف كتبهم، ولكن مل يضعوا هلا الضوابط  

الضارب يف الرؤيا مرضوب يف اليقظة والعكس، والشاتم  :املطلوبة، فكانوا يقولون

 يف الرؤيا مشتوم والعكس، واآلخذ يف الرؤيا ُمعٍط والعكس...إلخ. 
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 ومن أمثلة هذا النوع من الرؤى:

رأى نفسه يف املنام حيتضن طفاًل  ،قسوة املجتمع واملحيطني بهشخص يعاين من  .1

صغرًيا ويعطف عليه. فهذه رؤيا يرحم فيها الرائي طفاًل صغرًيا، فيمكن أن يتمَّ  

 . يرمحوه يكرمه بناسأو  ريها بأنَّ اهلل )تعاىل( يرحم الرائي يف اليقظةعبت

رأى نفسه يف املنام يأوي يف منـزله  لديه مشكلة يف احلصول عىل مسكن شخص .2

 شخًصا مسكينًا بال مأوى. فهذه الرؤيا قد تدلُّ عىل برشى بمسكن للرائي. 

ويدفع له  ،شخص مريض رأى نفسه يف املنام يصطحب مريًضا إىل املستشفى  .3

ثمن العالج حتَّى شفي املريض وخرج من املستشفى. فلعلَّ هذه الرؤيا تدلُّ هلذا  

 برشى بالشفاء من املرض إن شاء اهلل. الرائي عىل 

. شخص فاسد رأى نفسه يف املنام يتآمر ويكيد لشخص، ويتسبَّب له يف أذى. فهذه  4

 ليقظة بمن يقومون معه هبذه األعامل. الرؤيا قد تدلُّ عىل أنَّ اهلل يبتيل هذا الرائي يف ا

أو تدعو   هلا عىل الزواج   مسلمة  غري متزوجة رأت نفسها يف املنام تعني أخًتا   امرأة.  5

(  برشى بزواجها. فلعلَّ هذه الرؤيا تدلُّ للرائية عىل  هلا بالزواج   .بفضل اهلل )عزَّ وجلَّ

 فإن كانت الرائية متزوجة، كانت البرشى البنتها أو أختها أو غري ذلك. 

عىل برشى   هذه الرؤيا للرائيجوعى. فقد تدلُّ  رجل رأى نفسه يف املنام يطعم. 6

 بالرزق بإذن اهلل )تعاىل(. 

 له عىل العلم النافع، فقد يدل ذلك أن  سلاًم ا مُ يعني أًخ  نفسه يف املنامرجل رأى . 7

 . يعني الرائي عىل حتصيل العلم النافع (تعاىل)اهلل 
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  أن يراعي بعض الضوابط يف استخدام هذه القاعدة، ومنها:عبِّ ينبغي عىل املُ  

ى  .1 استخدام هذه القاعدة إذا كان من يقوم الرائي جتاهه بالعمل يف املنام جمهواًل؛   يتقوَّ

مثاًل(، بينام  أو احلب )كالرمحة "معنى"ألنَّ الشخص املجهول أقوى يف الداللة عىل 

الشخص املعروف للرائي يف الرؤيا )كابنه، أو أخيه، أو صديقه مثاًل( أقوى يف الداللة 

 . "عىل شخص آخر مثلهنفس هذا الشخص أو "عىل 

ل أن يكون الطفل الصغري جمهواًل للرائي حتَّى يتمَّ   السابقفمثاًل: يف املثال األول  ُيفضَّ

ا إذا كان الطفل معلوًما للرائي )كأن يكون ابنه(، فقد تدلُّ الرؤيا  تطبيق هذه القاعدة. أمَّ

حينئٍذ عىل خري يناله الطفل عىل يد والده، بينام يضعف هنا احتامل أن يكون املقصود 

لرائي يف اليقظة. ومع ذلك، فال مانع من تطبيقها يف  بالرؤيا معنى الرمحة العائد عىل ا

 رؤيا األشخاص املعروفني أيًضا بحسب ما يتناسب ويتقارب مع أحوال الرائي وظروفه. 

. ال يتمُّ تطبيق هذه القاعدة إذا كان الرائي صاحلًا وقد رأى نفسه ييسء لشخص فاسد 2

نفسه يف املنام يسبُّ أو يرضب  يف الرؤيا أو فاسد يف اليقظة. فمثاًل: مسلم صالح رأى

شخًصا يغتصب امرأة مسكينة يف الرؤيا، أو رأى نفسه ييسء إىل شخص فاجر جماهر 

سُيرَضب أو ُيشَتم  الصالح بفجوره يف اليقظة، فال تدلُّ هذه الرؤيا حينئٍذ عىل أنَّ الرائي

 اهها.يف اليقظة، أي ال تعود الرؤيا عىل الرائي بالرشِّ يف هذه احلاالت وأشب

. ينبغي أن ُتراعى أحوال الرائي وظروفه عند تطبيق هذه القاعدة، فال ُيبرشَّ الفاسد، 3

وال ُينَذر الصالح، وال ُيبَّرش بالشفاء من هو غري مريض، وال باملأوى والسكن من هو 

 واهلل )تعاىل( أعلم. غني...إلخ.
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 القاعدة الثانية 

 التقوى يف الرؤيا فرج من مهوم وتيسري أمور       

 

َـّه يقوم بعمل يمكن وصفه  معنى هذه القاعدة أنَّ املسلم إذا ما رأى يف منامه أن

ريها عىل عببأنَّ فيه تقوى هلل )تعاىل( أو مراقبه له )سبحانه(، فإنَّ هذه الرؤيا يمكن ت

د نوعيَّة هذا الفرج أو   أهنا فرج من اهلموم وتيسري لألمور للفاعل يف الرؤيا. وتتحدَّ

 التيسري بحسب العمل الذي يقوم به الشخص يف الرؤيا. 

ع عن إيذاء الناس  ومن أمثلة هذه األعامل التي قد يراها النائم يف رؤياه: التورُّ

ي الصدق يف الكالم لوجه اهلل )تعاىل(، ومراعاة الضمري يف  لوجه اهلل )تعاىل(، وحترِّ

 كلِّ عمل لوجه اهلل )تعاىل(...إلخ. 

ََيإَعل لَُّه ََمإَرًجا  َوَمن َيتَِّق اهللَ﴿ والدليل عىل هذه القاعدة هو قول اهلل )تعاىل(:

ُه ِمنإ َحيإُث اَل ََيإَتِسُب 2) ُزقإ   )سورة الطالق(، وكذلك قول اهلل )تعاىل(: ﴾ ( َوَيرإ

ا  َوَمن َيتَِّق اهللَ﴿ ً ِرِه ُيْسإ  (. 4)الطالق:﴾ ََيإَعل لَُّه ِمنإ َأمإ

 

 من أمثلة هذا النوع من الرؤى:

ممكنة للَّسقة لوجه اهلل )تعاىل(، فقد . مسلم رأى نفسه يف املنام جيتنب فرصة  1

 تكون هذه الرؤيا برشى له بالرزق.
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. مسلم رأى نفسه يف املنام جيتنب اغتياب شخص لوجه اهلل )تعاىل(، فقد تدلُّ 2

 هذه الرؤيا للرائي عىل أنَّ اهلل )تعاىل( يكفيه رشَّ فضائح أو كالم سوء. 

جه اهلل، فقد تدلُّ له هذه  . مسلم رأى نفسه يف املنام جيتنب رشب اخلمر لو3

ه عقله، وذكاء الرؤيا عىل أنَّ اهلل ) ته. تعاىل( حيفظ له قوَّ ، وصحَّ  ه، ونبوغه الفكريِّ

لسجائر لوجه . مسلم رأى نفسه يف املنام جيتنب أكل حلم اخلنـزير أو تدخني ا4

ته أو جهازه  اهلل )تعاىل(، فقد تدلُّ له هذه الرؤيا عىل أنَّ اهلل )تعاىل( حيفظ له صحَّ

 .  اهلضميِّ أو التنفُّيسِّ

فقد تدلُّ له  ،لعب امليَّس لوجه اهلل )تعاىل( جيتنب. مسلم رأى نفسه يف املنام 5

 هذه الرؤيا عىل أنَّ اهلل )تعاىل( حيفظ له ماله من الضياع. 

فقد تدل له هذه   جيتنب االنتحار لوجه اهلل )تعاىل(،. مسلم رأى نفسه يف املنام  6

 اهلل )تعاىل( حيفظ له حياته أو يرزقه بعمر طويل.  الرؤيا عىل أنَّ 

 … وهكذا 

وينبغي للمفَّس أن يراعي أن يتناسب التفسري مع أحوال الرائي، فريبط بني ما 

   .نفسهاوسياق الرؤيا  وما يتالئم مع ظروفه وأحواله  حيتاجه الرائي من البرشى،

    واهلل )تعاىل( أعلم.
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 القاعدة الثالثة  

 من حكى مهومه، أو َماوفه، أو مظلمته يف الرؤيا، 

ر فيها يف الرؤيا،   أو من ضايقته مهومه، أو أقلقته، أو فكَّ

 نجا منها يف اليقظة بفضل اهلل )تعاىل( 

 

َـّه إذا رأى مسلم نفسه يف الرؤيا حيكي  لشخص عن همٍّ معنى هذه القاعدة أن

ا نجاة  عربَّ ُيعاين منه، أو يشء خياف منه، أو ظلم وقع عليه، فقد تُ   هذه الرؤيا عىل أهنَّ

 للرائي من هذه األمور. 

  َوَقصَّ َعَليإِه الإَقَصَص َفَلامَّ َجاءُه  ﴿  والدليل عىل هذه القاعدة هو قول اهلل )تعاىل(:

َت ِمَن  ِم الظَّاملِِيَ َقاَل اَل ََتَفإ َنَجوإ  (. 25)القصص:﴾ الإَقوإ

إذا رأى مسلم نفسه يف املنام مهموًما، أو مشغواًل، أو قِلًقا بيشء من  ،وكذلك

الضيق  زوال هذا  أو    ،مهومه يف اليقظة، كان ذلك برشى بالنجاة والفرج من هذا اهلمِّ 

 . )تعاىل( بمشيئة اهلل

اِت َوآَمنُوا   َوالَِّذينَ ﴿ والدليل عىل ذلك قول اهلل )تعاىل(: احِلَ آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

ٍد َوُهَو الإ  َل َعىَل حُمَمَّ مإ ـباَِم ُنزِّ َلَح َباََلُ َر َعنإُهمإ َسيَِّئاِِتِمإ َوَأصإ ِمإ َكفَّ هبِّ (، 2)حممد:﴾  َحقُّ ِمن رَّ

مإ ﴿  وكذلك قول اهلل )تعاىل(: لُِح َباََلُ ِدهيِمإ َوُيصإ  (. 5)حممد: ﴾َسَيهإ
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 النوعية من الرؤى يف منامات املسلمي. ومن أمثلتها:وتكثر هذه 

 . . مسلم رأى نفسه يف املنام يقصُّ عىل شخص آخر كيف أنَّ زوجته تركته وظلمته 1

ضه عن هذا الظلم،   ، ويعوِّ ج عنه هذا اهلمِّ فقد يدلُّ له ذلك عىل أنَّ اهلل )تعاىل( يفرِّ

له الرائي يف رؤياه أو مثيله يف  وربَّام يكون هذا الفرج أو الِعَوض عىل يد من حكى

 صفة معيَّنة. 

َـّه بسبب الفقر يمكن أن 2 ر يف أن . مسلم صالح فقري رأى نفسه يف املنام مهموما يفكِّ

َـّه سوف يدخل السجن، وستنتهي حياته، ويفتضح أوالده فقد تدلُّ هذه   .يَّسق، وأن

الرؤيا عىل عدم حدوث كلِّ هذه األشياء له بفضل اهلل، ورمحته وكرمه )سبحانه(،  

 وأنَّ اهلل )تعاىل( سريزقه من املال ما يكفيه رشَّ هذه األمور.

َـّه خيشى من ذلك، أو 3 . مسلم رأى نفسه يف املنام خياف أن حيدث له مكروه، أو أن

  ، د تدلُّ له هذه الرؤيا عىل نجاته بفضل اهلل )تعاىل(فق .أنَّ هذا يشغل باله وتفكريه

 وحفظه )سبحانه( له من هذا املكروه. 

. شاب مسلم رأى نفسه يف املنام يشكو ألحد أقاربه من ارتفاع تكاليف الزواج يف 4

بلده بشكل أصبح معه الزواج شبه مستحيل. فقد تدلُّ هذه الرؤيا هلذا الشاب عىل  

 يـيَّسِّ له الزواج بفضله، ورمحته، وكرمه.سوف )تعاىل(  أنَّ اهلل 

   واهلل )تعاىل( أعلم.  وهكذا...
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 القاعدة الرابعة 

 نرصة املسلم هلل )تعاىل( يف الرؤيا تدلُّ عىل نرصة للرائي يف اليقظة 

معنى هذه القاعدة أنـَّه إذا رأى املسلم نفسه يف الرؤيا يقوم بعمل فيه نرصة هلل 

)سبحانه(، فهو برشى بنرصة للرائي بمشيئة اهلل )تعاىل(، وذلك لقول )تعاىل( ولدينه 

وا اهللَ﴿ اهلل )تعاىل(: َا الَِّذيَن آَمُنوا إِن َتنرُصُ َداَمُكمإ  َيا َأهيُّ ُكمإ َوُيَثبِّتإ َأقإ د:﴾ َينرُصإ (. 7)حُممَّ

د بناء عىل املوقف الذي رأى   ا عن جمال هذه النرصة للرائي، فقد يتحدَّ املسلم نفسه فيه أمَّ

 يف املنام ينترص هلل )تعاىل(.

 الرؤى: من النوعومن أمثلة هذا 

. رؤيا مسلم يف املنام ألحد الفاسدين هيامجون اإلسالم، فثار غضبه هلل )تعاىل(، وردَّ 1

ا عىل ما سمعه منه. فقد تدلُّ هذه الرؤيا هلذا املسلم عىل نرصة من اهلل )تعاىل( له  ا قويًّ ردًّ

الشخص، أو عىل أشخاص أمثاله، أو يف جمال له عالقة هبذا الشخص أو بام  عىل هذا

 يمثِّله من معنى.

ن موقًعا إلكرتونيًّا للدفاع عن النبيِّ 2 )صىلَّ اهلل عليه  . رؤيا مسلم يف املنام أنـَّه ُيدشِّ

فقد تدلُّ هذه الرؤيا لرائيها عىل أنَّ اهلل )تعاىل( يدافع عن رشف الرائي وحيفظ  وسلَّم(،

 له كرامته.

 ،ملسو هيلع هللا ىلص . رؤيا مسلم يف املنام أنـَّه يقاطع بضائع دولة معيَّنة صدرت منها إساءات للنبيِّ 3

 أن اهلل )تعاىل( يغنيه من فقر، أو قد تدل للتاجر عىل فقد تدل هذه الرؤيا لرائيها عىل

 اعة وفرية وكسب.بض
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َـّه قد : حُي حكاية مفيدة كى أنَّ مسلاًم نحسبه من أهل العلم واألخالق، إالَّ أن

موه، وال اعرتفوا له ُظلم يف جمتمعه بني أهله وناسه، فال هم اعرتفوا له بعِ  لم فكرَّ

وهذا كعادة العديد من أصحاب العلم واملواهب يف    .بُخُلق كريم فعاملوه بام يستحقُّ 

َـّه يستمع للمؤذن يقول: ... يف املنام بالدنا. فرأى هذا الشاب يف ليلة أنَّ  وأشهد أن

حممٌد...، فاعرتض الشاب يف املنام عىل هذا اخلطأ، وقال أنَّ الصواب هو ...أنَّ  

ًدا ن، وليس مرفوًعا... ) حممَّ ت له الرؤيا بأنَّ اهلل ربِّ عُ (، فألنه اسم أنَّ منصوب منوَّ

، وأنَّ أحواله ستتبدل وتنصلح  ، ويرتفع ذكره)تعاىل( سيصلح له أوضاعه بام يستحقُّ

 بفضل اهلل )تعاىل(. 

 واهلل )تعاىل( أعلم.  وهكذا...
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 القاعدة اخلامسة

 

 كلُّ ملبوس يف الرؤيا قد يدلُّ عىل زوجة للرجل أو زوج للمرأة  

 

سواء   -هذه القاعدة أنَّ أيَّ يشء قد يرى الشخص نفسه يلبسه يف الرؤيا  معنى  

قد يدلُّ عىل زوج للمرأة أو زوجة للرجل. وذلك   -كان هذا الشخص رجاًل أو امرأة  

برصف النظر عن نوع هذا امللبوس )قميص، رسوال، حذاء، جورب، ُقبَّعة، أقراط، 

 خاتم...إلخ(. 

﴿...ُهنَّ لَِباٌس لَُّكمإ َوَأنُتمإ لَِباٌس   ل اهلل )تعاىل(:والدليل عىل هذه القاعدة هو قو

﴾... نَّ  ويف اآلية الكريمة كناية بالغية عن العالقة الزوجية.   (.187)البقرة: َلَُّ

ا عىل العالقات بني الرجال والنساء بدون زواج ... وقد تدل املالبس أحيانً 

العالقة كأن يكون القميص يف الرؤيا ويكون يف الرؤيا غالبا ما يدل عىل طبيعة هذه 

فيدل عىل  ،ا ، فيدل عىل خطوبة، أو يكون الَّسوال متسخً غري حمكم اإلغالق مثاًل 

 عالقة حمرمة ... وهكذا. 

 واهلل )تعاىل( أعلم. 
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 القاعدة السادسة

 كلُّ ما يراه الرجل حتته يف الرؤيا قد يدلُّ يف اليقظة عىل زوجة أو امرأة  

  

القاعدة أنَّ أيَّ يشء يراه رجل يف الرؤيا حتته قد يدل له عىل زوجة.  معنى هذه 

ادة التي جيلس أو يميش  ومن أمثلة ذلك: الكريسُّ الذي جيلس عليه الرائي، أو السجَّ

عليها، أو أرض يسري عليها الرائي، أو طابق أسفل منه يف مبنى يف الرؤيا، أو بلد يطري  

ائي فوقه، أو أيُّ يشء يتسلَّقه الرائي يف الرؤيا  فوقها بالطائرة، أو حائط يقف الر

لَّم، أو يشء ما حتت قدميه، أو يشء ينام عليه، أو يشء يصعد فوقه،  كاجلبل أو السُّ

 أو امرأة جيلس عىل ِحْجِرها...إلخ. املهم أن يكون اليشء )أو املرأة( حتته يف الرؤيا. 

الكريم قد عربَّ عن العالقة الزوجيَّة بني والدليل عىل هذه القاعدة هو أنَّ القرآن  

َب اهللُ الرجل واملرأة بالتحتِيَّة كام يف قول اهلل )تعاىل(: َرَأَة   ﴿ََضَ ِذيَن َكَفُروا اِمإ َمَثاًل لِّلَّ

﴾... ِ يإ ِن ِمنإ ِعَباِدَنا َصاحِلَ َت َعبإَديإ َرَأَة ُلوٍط َكاَنَتا حَتإ  (. 10)التحريم: ُنوٍح َواِمإ

 إن شاء اهلل.  ياري الرؤعبت جمال ة استخدام واسع يف وهلذه القاعد

 واهلل )تعاىل( أعلم. 
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 القاعدة السابعة 

كلُّ ما خيرج من جسم اْلنسان يف الرؤيا قد يدلُّ عىل زوج، وكل ما يصدر عن 

 عىل الزوج  أو َيدث له يف الرؤيا قد يعود يف تفسريه اْلنسان من قول أو عمل

 

وقد يدل ما  .قد يدلُّ ما خيرج من جسم اإلنسان يف الرؤيا عىل زوج أو زوجة

 عىل ، يدل يف الرؤيا من أمور يصدر عن اإلنسان من كالم أو فعل أو يتعرض له

نإ ﴿َوِمنإ آَياتِِه َأنإ َخَلَق َلُكم  ؛ لقول اهلل )تعاىل(:انطباق ذلك عىل زوجه أو زوجته مِّ

َواًجا...﴾ َأنُفِسُكمإ     (.21)الروم: َأزإ

عر  فالطفل الصغري الذي خيرج من بطن املرأة احلامل قد يدلُّ عىل زوج، والشَّ

فرازات  قد يدلُّ للرجل واملرأة عىل زوج؛ ألنَّه خيرج من اجلسم. وقد تدل مجيع اإل

عىل زوج، ومن ضمنها: البول، الغائط، الريح، الدم، التي خترج من اجلسم أيًضا 

 القيء، الُلعاب، هواء التنفُّس، الدمع، املُخاط، الصديد، الَوَرم...إلخ. 

 عىل الطالق.  منه عىل الزواج وما خرجاجلسم وربام يدل ما دخل 

زوجته أيضا، وتغري أحواله يف املنام ل  دل عىل استجابةودعاء الرجل يف املنام قد ي

 زوجته أيضا ... وهكذا. ل دل عىل تغريقد ي

ت هلا الرؤيا بأن  ُعربِّ  رأت زوجته نفسها يف املنام أهنا حتج، ف وحُيكى أن رجاًل 

 واهلل أعلم.  زوجها سيحج معها إن شاء اهلل )تعاىل(؛ ألن املرأة ال حتج بدون حمرم هلا. 
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 قاعدة الثامنةال

ما يدخل جسم اْلنسان قد يدلُّ عىل مال يكَتِسُبه، وكلُّ ما خيرج من جسمه قد كلُّ 

 يدلُّ عىل مال خُيِرُجه 

 

َـّه مال خُيرجه،  يف بعض الرؤى ري ما خيرج من جسم اإلنسانعبقد يتمُّ ت عىل أن

َـّ وذلك للتشابه بني   ه مال يكتسبه،بينام يتمُّ تفسري ما يدخل إىل جسم اإلنسان عىل أن

 اكتساب املال ودخول اليشء اجلسم، وبني إخراج املال وخروج اليشء من اجلسم.  

 ومن أمثلة ما يدخل اجلسم: 

سه اهلواملرشوبات بجميع أنواعها، واألطعمة بجميع أنواعها،  واء يتنفَّ

األعضاء كام والدم كام يف عمليَّات نقل الدم، واألدوية بجميع أنواعها، واإلنسان، 

جة( .. ُنطفة الرجل )يف حالة املرأة و يف عمليَّات نقل األعضاء،     .إلخ.املتزوِّ

 ومن أمثلة ما خيرج من جسم اإلنسان: 

َشعر، دمع، ُُماط، صديد، بول، غائط، ريح، دم، قيء، ُلعاب، هواء التنفُّس، 

  ...إلخ.، كالمَوَرم، طفل )يف حالة املرأة(

 واهلل )تعاىل( أعلم. 
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 القاعدة التاسعة

سن حال الفاسد يف املنام سوء حاله يف اليقظة، وسوء حال الصالح يف املنام حسن ُح 

 حاله يف اليقظة

 

الناس من خالل من املآيس التي ابتيل هبا املسلمون هي اإلرساع يف احلكم عىل 

ة الواقع ختالف هذا احلُكم.   الرؤى، ولو كانت أدلَّ

فمثاًل: شخص فاسد، مل ُيعرف عنه تقوى هلل يف يوم من األيام، فال صالة، 

وزكاة، ولكن كذب، ونفاق، وسوء أخالق، ثم جتد امرأة تقول: رأيت هذا الشخص  

َـّه شخص صالح،  يف املنام أنَّ وجهه أبيض ُيشع نوًرا، وتستدلُّ هبذه الرؤي ا عىل أن

 وتبني عىل ذلك أحالًما وأوهاًما رغم ظهور الدليل الواقعيِّ عىل فساده! 

وال شكَّ أنَّ هذه املرأة قد أخطأت إذ ظنَّت أنَّ الرؤيا يمكن أن تكون دلياًل عىل 

ة والرباهني يف الواقع ما يدلُّ عىل فساده.   صالح أنسان ظهر من األدلَّ

َـّه إنسان طيِّب من أهل اخلري،  وعىل النقيض، مسلم  صالح، شهد له الناس بأن

َـّها إمعروف بالتقوى وحسن األخالق، ثم تأتيك طليقته عىل سبيل املثال فتقول لك   ن

َـّه يف جهنم، وتستدلُّ من خالل هذه الرؤيا عىل  قد رأت يف املنام أنَّ وجهه أسود، وأن

َـّه شخص جم َـّها إنسانة مسكينة وبريئة، وأن رم، رغم أنَّ الواقع قد يكون بعيًدا متاًما  أن

 عن ذلك. 
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ة، وهي أنَّ   ر هنا قاعدة مهمَّ ا وفاصاًل هلذا العبث، فال بدَّ أن نقرِّ ولكي نضع حدًّ

 . األصل يف حتديد صالح اإلنسان أو فساده هو عالقته باهلل )تعاىل( وعالقته بالناس 

ا الرؤى فال تصلح أن تكون وحدها فقط دلياًل عىل ذلك، بل تصلح أن تكون دلياًل   أمَّ

 مع أدلَّة أخرى واقعيَّة تؤيِّد ما جاء فيها. 

ا تدلُّ عىل  ر املسلم أهنَّ وربَّام ال يعرف الكثري من الناس أنَّ الرؤيا التي قد يتصوَّ

 صالح شخص قد تكون دلياًل عىل فساده.  

رؤيا السابقة األوىل التي رأت فيها املرأة وجه الرجل أبيض يشعُّ فمثاًل: يف ال

َم َتبإَيضُّ    نوًرا، والتي حكمت عىل الرجل فيها بالصالح بناء عىل قول اهلل )تعاىل(: ﴿َيوإ

َد إِياَمنُِكمإ َفُذوقُ  ُتم َبعإ َفرإ َودَّتإ ُوُجوُهُهمإ َأكإ ا الَِّذيَن اسإ َودُّ ُوُجوٌه َفَأمَّ واإ  ُوُجوٌه َوَتسإ

ُفُروَن ) َِة اهلل107ِالإَعَذاَب باَِم ُكنإُتمإ َتكإ تإ ُوُجوُهُهمإ َفِفي َرْحإ ا الَِّذيَن ابإَيضَّ ُهمإ فِيَها   ( َوَأمَّ

)سورة آل عمران(، هي اعتقدت أنَّ بياض الوجه والنور ال بدَّ   (﴾107َخالُِدوَن )

لِنُوِرِه    ﴿ُنوٌر َعىَل ُنوٍر هَيإِدي اهللُ  )تعاىل(:أن يدلَّ عىل خري دائاًم ويف أيِّ رؤيا؛ لقول اهلل  

 (. 35)النور: َمن َيَشاُء﴾

َـّه من الصاحلني،  رت األخت، فحكمت عىل املشهود له بالفساد أن هكذا تصوَّ

أنَّ هذه الرموز قد تدلُّ أيًضا عىل فساد الرائي يف بعض   -مع األسف    -فهي ال تعرف  

ا بياض الوجه فقد يد لُّ عىل نفاق أو خداع؛ ألنَّ موسى )عليه السالم(  الرؤى، فأمَّ

 أخرج يده بيضاء للناظرين، ومل يكن هذا هو لوهنا احلقيقي، أو كام يقول اهلل )تعاىل(:

ا النور، فقد يدل عىل 33)الشعراء: ﴿َوَنَزَع َيَدُه َفإَِذا ِهَي َبيإَضاء لِلنَّاظِِريَن﴾ (، وأمَّ
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وَن﴾  ﴿َذَهَب اهللُ  النفاق أيًضا؛ لقول اهلل )تعاىل(:  بِنُوِرِهمإ َوَتَرَكُهمإ يِف ُظُلاَمٍت الَّ ُيبإرِصُ

 (. 17)البقرة:

َـّه يف جهنم،  ا املسلم الصالح الذي افرتضنا أنَّ املرأة قد رأته أسود الوجه، وأن أمَّ

ا جهنم فقد تدلُّ عىل بلد غري مسلم يسافر إليه هذا الرجل؛ ألنَّ جهنم هي موطن  فأمَّ

ا السواد، فقد يدلُّ عىل أنَّ هذا الرجل سوف يسود عىل هؤالء لغري املسل مني، وأمَّ

 القوم. 

وبناء عىل ما سبق نقول أنَّ ُحسن حال الشخص يف الرؤيا قد يدلُّ عىل سوء  

حاله يف اليقظة، إذا كان حاله يف الواقع يدلُّ عىل فساده، بينام قد يدلُّ سوء حال 

اليقظة، إذا كان حاله يف الواقع يدلُّ عىل الشخص يف الرؤيا عىل ُحسن حاله يف 

 صالحه. 

ي عن  ا قبل احلكم عىل الناس من خالل الرؤى التحرِّ وبالتايل فمن املهم جدًّ

 أحواهلم حتَّى يستطيع الشخص أن حيكم عليهم من خالل الرؤى باطمئنان وثقة.

 واهلل )تعاىل( أعلم. 
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 القاعدة العارشة 

 قد تأيت الرموز َمالفة للواقع يف الرؤيا للداللة عىل أمر غري واقع يف اليقظة بإذن اهلل 

نفرتض أنَّ امرأة مسلمة صاحلة ختشى أن يقوم زوجها بتطليقها، فدعت اهلل 

( بعد صالة فجر يوم اجلمعة يف فصل الصيف أالَّ حيدث ذلك، فنامت  )عزَّ وجلَّ

 ورأت يف منامها التايل:  

َـّها وزوجها يف بيتهام القديم )قام الزوجان ببيع هذا البيت يف الواقع رأت  كأن

ام جيلسان بحرضة املوظَّف املختص بتوقيع الطالق، وهو املوظف   منذ زمن(، وأهنَّ

ة  نفسه الذي تمَّ عىل يديه حترير زواجهام من قبل )تويفِّ هذا الرجل يف الواقع منذ عدَّ

وظف، وقال له: »أرجوك يا أخي أن تنتهي من حترير سنوات(، ثم حتدث الزوج إىل امل

الطالق اآلن وبَّسعة؛ ألنَّ عندي عمل اليوم، وال أريد أن أتأخر عليه أكثر من 

ذلك«، ويف أثناء هذا الكالم كانت األمطار هتطل بغزارة، وترضب زجاج البيت، ثم 

 انتهت الرؤيا. 

قة كلِّ رمز بحالته يف الحظ جيًِّدا الرموز التي وردت يف هذه الرؤيا، وعال

ر الطالق فقد  ا حمرِّ ا البيت فقد بيع، وال وجود له يف حياة الزوجني، وأمَّ الواقع، فأمَّ

ل عىل الطالق ألن عنده عمل اليوم،  ا الزوج املتعجِّ مات، وال وجود له يف الدنيا، وأمَّ

ا األمطار التي   هتطل بغزارة،  فاليوم يوم اجلمعة، وهو يوم عطلة عند هذا الزوج، وأمَّ

 فإنَّ األمطار ال هتطل عىل هذه البالد يف هذا الوقت يف فصل الصيف. 
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الحظ كيف أتت كلُّ الرموز يف الرؤيا ُُمالفة للواقع متاًما، واسَتنتِج معي هذه 

ة يف ت َـّه قد تأيت الرموز يف الرؤيا ُمتلفة عن حالتها يا ري الرؤعبالقاعدة املهمَّ ، وهي أن

ق يشء ما. وبالتايل يكون تيف الواقع للدالل ري هذه الرؤيا أن الزوج  عبة عىل عدم حتقُّ

 لن ُيطلِّق زوجته بمشيئة اهلل )تعاىل(. 

ومن أمثلة ذلك أيًضا: نفرتض أنَّ تلميًذا ُمسلاًم جمتهًدا قد اقرتب موعد 

َـّه خيشى أالَّ حيصل عىل درجات جيِّدة يف اختبار  َـّة، وأن اختباراته املدرسية النهائي

َـّه يف مدرسة قريبة من  الرياضيات، نفرتض أنَّ هذا التلميذ قد نام، فرأى يف منامه أن

صة يف الواقع للبنات فقط(، وأنَّ   مدرسته يؤدِّي هذا االختبار )هذه املدرسة ُمصَّ

َـّه يؤدِّي هذا االختبار يف اللَّيل )ال يؤدِّي التلميذ اختباراته  ا، وأن االختبار عسري جدًّ

سني من الذين يعرفهم يرشف عليه وعىل املدرسيَّ  ة إال يف النهار فقط(، وأنَّ أحد املدرِّ

زمالئه التالميذ أثناء أدائهم لالختبار )استقال هذا املدرس من املدرسة يف الواقع 

 وسافر خارج البلد(.  

الحظ يف هذه الرؤيا أنَّ مجيع الرموز التي وردت فيها ُمالفة للواقع، فاملدرسة 

س املرشف ترك البلد  للبنات، و  ال يمكن للتلميذ أن يؤدِّي االختبارات فيها، واملدرِّ

ري الرؤيا أن  عبوسافر، والوقت ليل، وال يؤدِّي الطالب اختباراته يف اللَّيل. وهكذا، ت

 لن يكون االختبار عسريا بمشيئة اهلل )تعاىل(. 

َـّه   ومن أمثلة ذلك أيًضا: نفرتض أنَّ رجاًل مسلاًم ُمومًها باملرض، يعتقد دائاًم أن

َـّه يرقد  مريض بدون سبب. ونفرتض أنَّ هذا الرجل قد نام فرأى نفسه يف املنام وكأن
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يف مستشفى ذي اسم معنيَّ يعرفه )هذه املستشفى قد تمَّ هدم مبناها منذ زمن، وانتهى  

 عملها يف البلد منذ قديم(. 

سه فيها غري موجودة يف الحظ يف هذه الرؤيا، أنَّ املستشفى التي رأى الرجل نف

َـّه ليس مريًضا بإذن اهلل   يمكن أن يكون تعبري هذهالواقع أصاًل. وبالتايل،  الرؤيا أن

(، وفضله وكرمه )سبحانه(.    )عزَّ وجلَّ

 واهلل )تعاىل( أعلم. 
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 القاعدة احلادية عرش

منه أو ال يتكلم به، دلَّ ث نفسه بام خياف أو يقلق إذا رأى مسلم يف املنام أنـَّه َيدِّ 

( وفضله وكرمه )سبحانه(  ذلك عىل أنَّ اهلل )تعاىل( َيفظه منه بإذن اهلل )عزَّ وجلَّ

إذا كان حديث النفس يف الرؤيا بيشء ُميف أو مقلق من أمور املايض فقد يدلُّ 

 ذلك عىل: 

ر الرائي يف ب. أنَّ هذا وهم 1  الواقع.ال أساس، أو مل حيدث أصاًل كام قد يتصوَّ

 . أنَّ اهلل )تعاىل( حيفظ املسلم من تبعاته املحتملة إن كان قد حدث فعاًل يف الواقع.2

 . أنَّ اهلل يعوضه عنه خرًيا عن األرضار التي أصابته منه إن كان قد حدث فعاًل. 3

ق  إذا كان حديث النفس بيشء ُميف أو مقلق من أمور املستقبل )أي مل يتحقَّ

 قد يدلُّ ذلك عىل أنَّ هذا اليشء لن حيدث بمشيئة اهلل )تعاىل(. أصاًل يف الواقع(، ف

ث نفسه بيشء معني خياف منه دِّ ومعنى ذلك أن يرى املسلم يف منامه وكأنه حُي  

ا حتدث نفسها أهنا  يف املنام أهنيف الواقع دون أن يتكلم به يف الرؤيا كأن ترى فتاة مثاًل 

أو كأن يرى شخص يف املنام أنه خياف  ق قريًبا،ستتزوج زواًجا تعيًسا، أو أهنا سُتطلَّ 

 من أن يصاب بمرض خطري دون أن يتحدث به يف الرؤيا...إلخ. 

تـي   إنَّ اهللَ»   وتقوم هذه القاعدة عىل قول النبيِّ )صىلَّ اهلل عليه وسلَّم(: جتاوز ألُمَّ

َثت به أنُفسها ما َل يتكلَّموا أو يعملوا به  )ُمتَّفق عليه(.« ما حدَّ
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فعدم الكالم هنا ال يكتب عىل املسلم يف عمله، فهو غري مكتوب عليه، غري 

وبالتايل فكأنَّ عدم الكالم باليشء يف الرؤيا يدلُّ عىل أن اهلل )تعاىل(    .موجود يف واقعه

(  ال يكتبه عليه )م ن قَدِره(، أو أنَّ هذا اليشء ال حيدث يف واقعه بمشيئة اهلل )عزَّ وجلَّ

 وفضله وكرمه )سبحانه(. 

نسأل اهلل )تعاىل( البرشى باخلري لكلِّ مسلم ومسلمة، والعفو والعافية هلم من 

 كلِّ بالء يف الدنيا واآلخرة. آمني. 

 واهلل )تعاىل( أعلم.  
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 الثانية عرش القاعدة 

إذا رأى مسلم ذكر يف املنام أنثى مبتاله ببالء، أو رأت مسلمة أنثى يف املنام ذكًرا  

 مبتىل ببالء، دلَّ ذلك عىل حفظ اهلل للرائي من البالء بإذن اهلل وفضله وكرمه

 

معنى ذلك أن يرى املسلم يف املنام شخًصا من اجلنس اآلخر )ذكر يرى أنثى أو  

، فقد يدلُّ ذلك عىل حفظ اهلل )تعاىل( للرائي من أنثى ترى  ذكًرا( مبتىل ببالء معنيَّ

 هذا البالء. 

ومثال ذلك أنَّ يرى املسلم امرأة مريضة بمرض معنيَّ أو أن ترى امرأة رجاًل 

( من طلِّ مُ  ًقا...وهكذا. فُيحتمل أنَّ يدل ذلك للرائي عىل احلفظ من اهلل )عزَّ وجلَّ

 هلل )تعاىل( وفضله كرمه )سبحانه(. هذه البالءات بإذن ا

َكُر َكاألُنَثى﴿... وتقوم هذه القاعدة عىل قول اهلل )تعاىل(: )آل ﴾ ...َوَليإَس الذَّ

(. وكأنَّ اجلنس املختلف للشخص املبتىل يف الرؤيا عن جنس الرائي يدلُّ 36عمران:

 عىل نفي حالة املرئيِّ عن الرائي، أي نفي البالء عن الرائي.

ة داللة هذه النوعيَّة من الرؤى هو أن يكون املرئيُّ املبتىل جمهواًل؛   وممَّا يزيد من قوَّ

ألنَّ املجهول يف الرؤيا أقوى يف الداللة عىل معنى، بعكس املعروف الذي قد يدلُّ 

 . وال مانع من تطبيق القاعدة أحياًنا عىل املرئيِّ املعروف. بشكل أكرب عىل مثيله 

. ( العفو والعافية والسالمة والسعادة لكلِّ مسلم ومسلمة. آمنينسأل اهلل )تعاىل

 واهلل )تعاىل( أعلم.  
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 القاعدة الثالثة عرش  

ا أو ممَّا  "َلـوإ "كلمة  يف رؤيا املسلم تدلُّ عىل عدم وقوع ما بعدها السيَّام إذا كان َشًّ

 خييف املسلم يف الواقع بإذن اهلل )تعاىل( وكرمه وفضله )سبحانه( 

ث به غريه  ث به أو حتدَّ َـّه إذا رأى مسلم يف املنام شيًئا خييفه سواء حتدَّ معنى ذلك أن

َـّه ال يقع بإذن  الرشطيَّة، فقد ي "لو"مسبوًقا بكلمة  دلُّ ذلك عىل وهم ما بعدها، وأن

ا أو   "لو"اهلل )تعاىل( وفضله وكرمه )سبحانه(، السيَّام إذا كان ما أعقب كلمة  رشًّ

 بالء خيشاه املسلم. 

َـّها تشاهد برنامج يف التلفاز، وتسمع  ومن أمثلة ذلك: أن ترى امرأة يف املنام أن

خيونك، وسبَّب لك ذلك صدمة نفسيَّة مؤملة، املذيعة تقول: لو اكتشفت أنَّ زوجك 

 فال بدَّ أن تطلبي الطالق فوًرا. 

يف الرؤيا قد تدلُّ عىل أنَّ ما بعدها ال يصيب املرأة الرائية بإذن اهلل   "لو "كلمة    فهنا

( منه بكرمه وفضله )سبحانه(.   )تعاىل(، حيفظها اهلل )عزَّ وجلَّ

»...وإن أصابك يشء،    اهلل عليه وسلَّم(:وتقوم هذه القاعدة عىل قول النبيِّ )صىلَّ 

ر اهلل، وما شاء فعل، فإنَّ لو   فال َتُقل: لو أنـِّي فعلت كان كذا وكذا، ولكن ُقل: قدَّ

يف الرؤيا يدلُّ عىل  "لو")رواه مسلم(. وكأنَّ ما يعقب كلمة « تفتح عمل الشيطان

)تعاىل( وفضله وكرمه  األوهام وما هو غري واقع يف قضاء الرائي وقدره بإذن اهلل

 )سبحانه(. 
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ق بعد كلمة   ، أو كام " لو"وقد ورد يف القرآن الكريم كذلك ما فيه ما هو غري متحقِّ

َرُؤوا  ﴿ يف قول اهلل )تعاىل(: َواِِنِمإ َوَقَعُدواإ َلوإ َأَطاُعوَنا َما ُقتُِلوا ُقلإ َفادإ الَِّذيَن َقاُلواإ ِْلخإ

َت إِن كُ ـَعنإ َأنُفِسُكُم الإ   (. 168)آل عمران:﴾ نُتمإ َصاِدقِيَ َموإ

( أن حيفظ كل مسلم ومسلمة من كلِّ مصيبة وبالء. آمني  نسأل اهلل )عزَّ وجلَّ

 واهلل )تعاىل( أعلم. 
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 القاعدة الرابعة عرش 

عن البالء أو أهله يف الرؤيا، أو أنـَّه يتعلَّم أو   منه أو من غريهإذا رأى املسلم سؤااًل 

ف عليه بأيـَّة كيفيـَّة نجى منه ومن أحوال املصابي به بإذن اهلل  يقرأ شيًئا عنه أو يتعرَّ

 )تعاىل( وفضله وكرمه ورْحته )سبحانه( 

 

َـّه يسأل عن شخص )أو أشخاص(  َـّه إذا رأى املسلم يف املنام أن معنى ذلك أن

َـّه يتعلَّم عن هذا البالء، أو يقرأ كتاًبا عنه، أو خيربه شخص  مبتىل بيش ، أو أن ء معنيَّ

 بمعلومات عنه، كلُّ ذلك يف الرؤيا قد يدلُّ عىل حفظ الرائي من البالء. 

َـّه ذاهب لزيارة مريض يف املستشفى،   ومن أمثلة ذلك: أن يرى مسلم يف منامه أن

، أو أن ترى خمرضه؟ إل أسباب  ويسأل موظف االستقبال: أين املريض؟ ما هي

َـّها تقرأ مقااًل يف جملَّة عن الطالق، أو أن يرى  جة يف منامها أن مسلم يف  امرأة متزوِّ

َـّه حيرض مؤمتًرا للتوعية بأمراض الكبد...إلخ.   منامه أن

كان الناس يسألون » وتقوم هذه القاعدة عىل قول الصحايبِّ حذيفة بن اليامن:

، َمافة أن يدركني ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل   )ُمتَّفق عليه(. « عن اخلري، وكنت أسأُلُه عن الرشِّ

فمن سأل عن البالء أو الرشِّ يف الرؤيا، أو عرفه وتعلَّمه، نجى منه يف اليقظة بإذن  

 اهلل )تعاىل( وفضله وكرمه )سبحانه(.  

( العفو  والعافية لكلِّ مسلم ومسلمة من أهل البالء، وأن  نسأل اهلل )عزَّ وجلَّ

 واهلل )تعاىل( أعلم. . حيفظهم اهلل )تعاىل( من كلِّ مصيبة. آمني
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 القاعدة اخلامسة عرش  

 

من خاف شيًئا يف املنام أمن منه يف اليقظة، ومن حزن عىل يشء يف املنام زالت أسباب 

لت فرًحا ورسوًرا بإذن اهلل   )تعاىل( وكرمه وفضله ورْحته )سبحانه(حزنه وحتوَّ

َـّه خياف من يشء معنيَّ أو بالء أو مصيبة  ومعنى ذلك أن يرى املسلم يف املنام أن

أو شخص مؤٍذ. فإنَّ ذلك قد يكون برشى باألمن واحلفظ للمؤمن من هذه األمور.  

َـّه حزين عىل يشء يف املنام، فعسى اهلل )تعاىل( أن يزيل  وكذلك أن يرى املسلم أن

ضه خرًيا عامَّ حزن عليه.   أسباب حزنه ويعوِّ

: يت ال أمجع »  وتقوم هذه القاعدة عىل احلديث القديسِّ (: وِعزَّ قال اهلل )عزَّ وجلَّ

 )السلسلة الصحيحة(.   «...خوَفيإ  لعبدي أمنَيإ وال

لَِياء اهللِ﴿ وقول اهلل: ٌف َعَليإِهمإ َوالَ ُهمإ ََيإَزُنونَ  َأال إِنَّ َأوإ   (. 62)يونس:﴾ الَ َخوإ

وا﴿... وكذلك قول اهلل: َزُنوا َوَأبإرِشُ اُفوا َواَل حَتإ  (.30)فصلت: ﴾  ...َأالَّ ََتَ

 واهلل )تعاىل( أعلم. 
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 القاعدة السادسة عرش 

 ريها لتكون يف مصلحة الرائي عبرؤيا الظلم أو الُغبن يتم قلب ت

  

والتي ال يقدر عىل  ياري الرؤعبالقاعدة هي من أصعب القواعد يف تهذه 

 . التعبريتطبيقها إالَّ من أكرمهم اهلل )تعاىل( بموهبة وعلم يف 

واملقصود هبذه القاعدة أنَّ كلَّ ما يراه مسلم يف منامه من أحداث ويمكن 

َـّه نوع من الظلم، أو اإلساءة، أو االنتقاص، أو  اإلضعاف، أو التصغري له وصفه بأن

ري بقلب  عبري )راجع قاعدة التتعبفإنَّ هذه الرموز يتمُّ قلب معناها يف ال ،وملكانته 

ل هذا الظاهر املؤمل هلذه الرموز إىل تيف كتاب شمس دنيا املنام املعنى ري عب(، فيتحوَّ

 طيِّب متفائل يَُّس الرائي. 

 هذا النوع من رموز الرؤى عربِّ ولكن من املهمِّ أيًضا أن يدرك الشخص الذي ي

ة نفسها وأالَّ يفقد عربَّ أنَّ هذا التفسري املقلوب ال بدَّ أن يتناسب مع طبيعة الرموز امل

 ارتباطه هبا متاًما. 

فمثال: إذا رأى مسلم يف املنام أن شخصا يفرتي عليه الكذب يف أمر ما، فربام 

  يف الواقع.يكون التفسري أن اهلل )تعاىل( سيظهر احلق يف أمر معني

ت الرؤيا بطول   ، ومن رأى عمرهومن رأى نفسه يف املنام ُيقَتل ُظلام، فربام ُفَّسِّ

  واهلل )تعاىل( أعلم. نفسه هُيان ُظلام، فربام ارتفع شأنه ... وهكذا.
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 القاعدة السابعة عرش

ه   بإذن اهللإذا رأى املسلم الصالح نفسه قد دخل مكاًنا خيشى منه يف الواقع، أِمن َشَّ

 )تعاىل( وفضله وكرمه )سبحانه(

 

املقصود هبذه القاعدة هو أنَّ املسلم الصالح إذا رأى نفسه يف املنام يدخل إىل 

مكان خيشى الدخول إليه يف الواقع، فعسى أن تكون هذه برشى له من اهلل )تعاىل( 

 أو مثيله.  ،أو بسببه ،بأالَّ يصيبه أذى يف هذا املكان

...﴾ )آل َوَمن َدَخَلُه َكاَن آِمنًاهذه القاعدة قول اهلل )تعاىل(: ﴿...ويدلُّ عىل 

 (. 97عمران: 

املثال: شخص رأى يف املنام أنه دخل بيًتا بينه وبني أهل البيت  عىل سبيل

 فربام يدل دخول الرائي بيتهم يف املنام عىل أمنه من عداوهتم.  عداوة،

املسلم يف منامه أنه دخل مكاًنا فأصيب  يشرتط لتطبيق هذه القاعدة أال يرى 

وأال   يف الواقع، فيه بأذى، وأال يكون املكان الذي رآه يف املنام ُترتكب فيه املعايص

 يكون الرائي متورًطا فيها يف الواقع. 

 ( أعلم. تعاىل)واهلل  
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 القاعدة الثامنة عرش 

 والبدايات مذمومة، واخلواتيم حممودة الكثرة يف املـنام مذمومة، والِقلَّة حممودة، 

 

ا مذمومة  الكثرة يف األشخاص أو األشياء مذمومة املعنى يف كثري من الرؤى؛ ألهنَّ

َثَر النَّاِس ال يف القرآن الكريم يف غري موضع، يقول اهلل )تعاىل(:  ﴿...َوَلكِنَّ َأكإ

َلُموَن﴾ ِمنُوَن﴾[، 187]األعراف: َيعإ َثَر النَّاِس ال ُيؤإ [، 17]هود: ﴿...َوَلكِنَّ َأكإ

َثُرُهمإ بِاهللِ﴿...َوَما  ِمُن َأكإ ُكوَن﴾ ُيؤإ ِ َثَر [، ﴿... 106]يوسف: إاِلَّ َوُهمإ ُمرشإ َوَلكِنَّ َأكإ

ُكُرونَ  ِد [،  243﴾ ]البقرة:النَّاِس ال َيشإ وَنُكمإ ِمنإ َبعإ ِل الإكَِتاِب َلوإ َيُردُّ ﴿َودَّ َكثرٌِي ِمنإ َأهإ

اًرا...﴾ ِض ُيِضلُّوَك َعنإ َسبِيِل [،  109]البقرة:  إِياَمنُِكمإ ُكفَّ َثَر َمنإ يِف األَرإ ﴿َوإِنإ ُتطِعإ َأكإ

وبالتايل فالكثرة يف   .[116]األنعام:  إِنإ َيتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوإِنإ ُهمإ إاِلَّ خَيإُرُصوَن﴾ اهللِ

(، وإضالل الناس و ك باهلل )عزَّ وجلَّ إفسادهم، وُكفر املنام قد تدل عىل اجلهل، والرشِّ

 العقيدة والنعمة )والعياذ باهلل(. 

ا حممودة يف القرآن الكريم يف غري  ا الِقلَّة يف املنام، فقد تكون حممودة؛ ألهنَّ أمَّ

﴿...َوَقلِيٌل ِمنإ [،  40]هود:   ﴿...َوَما آَمَن َمَعُه إاِلَّ َقلِيٌل﴾ موضع، يقول اهلل )تعاىل(:  

ُكوُر﴾ ِن اهللِ [،13]سبأ: ِعَباِدَي الشَّ  ...﴾﴿...َكمإ ِمنإ فَِئٍة َقلِيَلٍة َغَلَبتإ فَِئًة َكثرَِيًة بِإِذإ

ِم الإِقَياَمِة [، 249]البقرة: َتِن إىَِل َيوإ رإ َت َعََلَّ َلئِنإ َأخَّ مإ َتَك َهَذا الَِّذي َكرَّ ﴿َقاَل َأَرَأيإ

َتُه إاِلَّ َقلِياًل﴾ يَّ َتنَِكنَّ ُذرِّ ا إاِلَّ ﴿...َفلَ [، 62]اإلرساء: أَلَحإ امَّ ُكتَِب َعَليإِهُم الإِقَتاُل َتَولَّوإ
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﴾... [. وبالتايل، فقد تدلُّ الِقلَّة يف املنام عىل العلم، واإليامن، 246]البقرة:  َقلِياًل ِمنإُهمإ

 .)  واألخالق، والَغَلبة، واحلفظ من اهلل )عزَّ وجلَّ

التي ختصُّ الصاحلني    أنَّ األصل يف الرؤىعربِّ ومع ذلك، فمن املهمِّ أن يراعي امل

ا ت ا تعربَّ أهنَّ  ، عىل السوء عربَّ  عىل اخلري، وأنَّ األصل يف الرؤى التي ختصُّ الفاسدين أهنَّ

 برصف النظر عن هذه القاعدة أو غريها. 

ا البدايات املذمومة يف الرؤيا واخلواتيم املحمودة، فإنَّ لكلِّ يشء بداية، وله  أمَّ

فمثاًل، للَسنَة بداية، وهلا هناية، ولألسبوع بداية، وله هناية، وللكتاب  .هناية أيًضا

 بداية، وله هناية...إلخ. 

ل شهر )يناير(  شهر يف املنام يف السنة امليالدية  سوأ وهكذا، فأ وأفضلها هو   ،هو أوَّ

وأسوأ أيام األسبوع يف املنام السبت واألحد، وأفضلها   ؛آخر شهر )ديسمرب(

 عة...وهكذا. اجلم

والسبب يف هذه القاعدة هو السياق العام جلميع قصص األنبياء والصاحلني، وهو  

معاناة ومهوم يف البدايات، ُثمَّ نرص، وفرج، ونعيم يف اخلواتيم؛ وهلذا ُذمَّت البدايات 

يف الرؤى، ومُحَِدت اخلواتيم فيها، وكذلك جاء يف األمثال السائرة والتعبريات 

 ة باخلواتيم، من يضحك أخرًيا يضحك كثرًيا...إلخ. الدارجة: العرب

ا »مسلًمـا« من جرياين يف مرص،  وأذكر يف هذا السياق أينِّ رأيت يف املنام شابًّ

( مطلًقا،   ، وال يعرف اهلل )عزَّ وجلَّ َـّه إنسان فاسد، وتافه، وال ُيصيلِّ وكنت أعرف أن

ج، ذهب خلطبة فتاة  َـّه عندما أراد أن يتزوَّ  يف مثل أخالقه. حتى أن
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ج؟ قال: يف شهر يناير إن شاء   رأيت هذا الشاب يف املنام أينِّ أسأله: متى ستتزوَّ

 اهلل. 

فعسى أن تكون هذه الرؤيا عقوبة له من اهلل )تعاىل( يف موضوع زواجه املنتظر،  

َـّه يندرج حتت تصنيف البدايات. ومن   فشهر يناير هو األسوأ يف املنام كام قلنا؛ ألن

ب أيًضا أينِّ قد رأيت هذه الرؤيا يف شهر يناير، وهو ما قد يدلُّ عىل قرب نزول العجي

هذه العقوبة )راجع السؤال اخلاص بعالمات قرب حتقق الرؤيا يف سياق هذا 

ي هذا الت  ري أيًضا فساد الرائي وأحواله.عبالبحث(. وممَّا يقوِّ

   واهلل )تعاىل( أعلم.
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 التاسعة عرشالقاعدة 

من زاره شخص يف بيته، وكان الرائي خيشى منه يف الواقع، أو من يشء له عالقة به، 

ه أو مثيله أو يشء يتعلَّق به.  كفى اهلل )تعاىل( الرائي َشَّ

 

َراِهيَم ) والدليل عىل هذه القاعدة قول اهلل )تعاىل(: ( 51﴿َوَنبِّئإُهمإ َعنإ َضيإِف إِبإ

ا ِمنإُكمإ َوِجُلوَن ) َك 52إِذإ َدَخُلوا َعَليإِه َفَقاُلوا َساَلًما َقاَل إِنَّ ُ ا ُنَبرشِّ َجلإ إِنَّ ( َقاُلوا اَل َتوإ

 . ]سورة احلجر[(﴾ 53بُِغاَلٍم َعلِيٍم )

َراِهيَم الإ ﴿َهلإ َأَتاَك َحِديُث َضيإِف إِ   وكذلك قول اهلل )تعاىل(: َرِمَي ) ـبإ ( إِذإ 24ُمكإ

ٌم ُمنإَكُروَن ) ٍل 25َدَخُلوا َعَليإِه َفَقاُلوا َساَلًما َقاَل َساَلٌم َقوإ لِِه َفَجاَء بِِعجإ ( َفَراَغ إىَِل َأهإ

َبُه إَِليإِهمإ َقاَل َأاَل َتأإُكُلوَن )26َسِمٍي ) َجَس ِمنإُهمإ ِخيَفًة َقاُلوا اَل 27( َفَقرَّ  ََتَفإ ( َفَأوإ

وُه بُِغاَلٍم َعلِيٍم ) ُ  ]سورة الذاريات[.  (﴾28َوَبرشَّ

 شخص يشبهه يف يشء أو صفة أو حالة.  مثيله: ومعنى:

: معنى معني أو يشء معني أو موقف معني يرتبط هبذا يشء يتعلَّق بهومعنى: 

  الشخص.

املدير من رأى يف املنام أن مديره يف العمل زاره يف البيت، وكان خيشى من هذا 

أو من مدير آخر مثيله يف الواقع، كانت الرؤيا أمان له من هذا اخلوف. ومن رأى يف 

ا زاره يف بيته، وكان خيشى من املرض يف الواقع، كانت الرؤيا برشى له املنام مريًض 



37 

 

بنجاة من املرض. ومن رأى يف املنام أن امرأة سيئة زارته يف بيته، كانت الرؤيا أمان 

 رش مثيالهتا.  له من رشها أو 

وأن تكون لديه  ،امن رشوط تطبيق هذه القاعدة أن يكون من رأى الرؤيا صاحلً 

خشية من أمر ما له عالقة هبذا الذي زاره يف املنام ... وأال تكون يف الرؤيا تفاصيل 

 أخرى غري جمرد الزيارة ربام تدل عىل تورط الرائي يف أمر ما. 

   واهلل )تعاىل( أعلم.
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 القاعدة العرشون 

من رأى يف املنام من هو أدنى منه منـزلة دينًا أو دنيا قد نال شيًئا أو فعل شيًئا كان 

 ذلك برشى للرائي بام هو مثله أو أكب منه.

 

ومعنى ذلك أنَّه إذا رأى مسلم يف املنام شخًصا أقلَّ منه يف االلتزام الديني  

، فهذواألخالقي أو أقلَّ منه مااًل أو    اجاًها أو َحَسًبا يفعل شيًئا أو رآه يف موقف معنيَّ

 كون برشى للرائي بنيل ما هو أفضل منه بإذن اهلل )تعاىل(. يقد 

ومن أمثلة ذلك، أن ترى يف املنام من هو أقلَّ منك يف مستوى العلم أو التعليم  

ل،  قد حصل عىل وظيفة حمرتمة، وأنت يف الواقع لديك مشاكل يف احلصول عىل عم

أو أن ترى شخًصا أقل  ؛فتكون هذه برشى بأنك سوف حتصل عىل عمل أفضل منه

ج بامرأة صاحلة ذات دين وخلق، فيدلُّ ذلك عىل زواجك بمن  منك تقوى قد تزوَّ

أو أن ترى شخًصا أقلَّ منك تقوى قد نجا من مصيبة، فتكون برشى   ؛هي أفضل منها

أو أن ترى   ؛نك أفضل منه دينًا وُخُلًقالك أنت أيًضا بنجاة أكرب من مصيبة مثلها؛ أل

أنَّ شخًصا ال تنطبق عليه الرشوط يف يشء قد نجح فيه، وأنت تنطبق عليك يف الواقع 

 رشوًطا أكثر منه يف هذا اليشء، فتكون برشى لك بنجاح أكرب منه يف أمر مشابه. 

جت برجل  وإذا رأت امرأة يف املنام من هي أقلَّ منها دينًا أو ُخُلًقا أو َحَسًبا قد تزوَّ

عظيم، فهي برشى للرائية بالزواج بمن هو أعظم منه. وإذا رأى تلميذ أنَّ زميله 



39 

 

ق الرائي عليه بإذن  ق، فهي برشى بتفوُّ األدنى منه حتصياًل قد نجح يف االمتحان بتفوُّ

 اهلل تعاىل. 

دليل عىل هذه القاعدة هو ارتباط النعمة واحلظوظ يف الدنيا غالًبا باألسباب وال

ل اهلل )تعاىل( الناس بعضهم عىل بعض هبا، فاألفضل تعلياًم هو عادة من  التي فضَّ

حيصل عىل وظيفة أفضل، واألكثر ُخُلًقا ودينًا وَحَسًبا هي عادة من حتصل عىل زوج 

ا حصول ريعبأفضل، وهكذا...وبالتايل كان ت  رؤيا حصول النعمة ملن هو أدنى أهنَّ

 نعمة أكرب ملن هو أعىل من باب أوىل.  

دينًا قد حفظه اهلل )تعاىل( من مصيبة، فهو باحلفظ من   هفمن رأى من هو أدنى من

 ري الرؤيا...وهكذا. عباملصيبة أوىل، ويكون هذا هو ت

ل استخدام هذه القاعدة يف ت ذا كان الشخص األدنى  ري الرؤيا إعبومع ذلك، ُيفضَّ

من الرائي والظاهر يف الرؤيا ال تربطه بالرائي ارتباطات أو مواقف أو عالقات  

ة أو قويَّة وقت الرؤيا؛ ألنه يف هذه احلالة، قد يدخل احتامل أن تدلَّ هذه الرؤيا  خاصَّ

 عىل يشء له عالقة هبذه االرتباطات أو املواقف أو العالقات املصاحبة لوقت الرؤيا.

  اهلل )تعاىل( أعلم.و
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 القاعدة احلادية والعرشون 

 من اجتنب الفواحش يف املنام نجا من َشٍّ عظيم يف اليقظة 

رؤيا اجتناب الفواحش من أفضل الرؤى التي يمكن أن يراها املسلم، وتكون  

املؤذيات  برشى له باحلفظ من اهلل )تعاىل( يف أمور دينه ودنياه؛ ألنَّ هذه األعامل من 

د اهلل )تعاىل( فاعلها بالعقاب الشديد يف الدنيا واآلخرة، وبالتايل فاجتناهبا   التي توعَّ

بالنجاة من مهوم  -بإذن اهلل تعاىل  -واجتناب أهلها وفاعليها يف املنام برشى 

(، والعكس صحيح، يقول اهلل )تعاىل(: َرُبوا  وبالءات بفضل اهلل )عزَّ وجلَّ ﴿َواَل َتقإ

نَ  ُه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسبِياًل﴾الزِّ  ( 32)اإلرساء: ا إِنَّ

ا رؤيا سوء، ولكن  ولكن ليس معنى هذا أنَّ كلَّ من رأى يف املنام أنه فعل ذلك أهنَّ

يؤخذ يف االعتبار صالح الرائي أو فساده، وسياق الرؤيا نفسها، وهل يعلم الرائي 

 أثناء الرؤيا أنَّ ما يفعله هذا فساد أم ال؟ 

ة، فقصَّ عيلَّ رؤيا أنَّ له  جاءينوأذكر أنَّ رجاًل نحسبه من الصاحلني قد  ذات مرَّ

ين )الذين  أًخا فاسد األخالق، قليل التقوى، يراه يف املنام جالًسا بني مجاعة من الشاذِّ

يعملون عمل قوم لوط(، وكأنَّه مستقرٌّ بينهم دون أيِّ انزعاج أو ضيق. فقلت له: 

(.أعوذ باهلل من ال   شيطان الرجيم، فليحذر أخوك من عقوبة اهلل )عزَّ وجلَّ

 واهلل )تعاىل( أعلم. 
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 القاعدة الثانية والعرشون 

ه وأذاه يف اليقظة، هو أو مثيله أو ما  من مدح شخًصا يف املنام أو داراه نجا من َشِّ

 يمثِّله من معنى

 

أساليب يستخدمها الشخص للنجاة من أذى األرشار أو   ألنَّ املدح واملداراة

﴿...َقاُلوا َربُُّكمإ   عدم استفزازهم، يقول اهلل )تعاىل( عىل لسان فتى من أهل الكهف:

َعُثوا َأَحَدُكمإ بَِوِرقُِكمإ َهِذِه إىَِل الإ  َلُم باَِم َلبِثإُتمإ َفابإ َكى َطَعامً ـَأعإ ا َأزإ َ َينإُظرإ َأهيُّ ا َمِدينَِة َفلإ

ِعَرنَّ بُِكمإ َأَحًدا ) ٍق ِمنإُه َولإَيَتَلطَّفإ َواَل ُيشإ َيأإتُِكمإ بِِرزإ ُمإ إِنإ َيظإَهُروا َعَليإُكمإ  19َفلإ ( إِِنَّ

لُِحوا إًِذا َأَبًدا ) تِِهمإ َوَلنإ ُتفإ مُجُوُكمإ َأوإ ُيِعيُدوُكمإ يِف ِملَّ  )سورة الكهف(. (﴾ 20َيرإ

ه يف املنام عىل النجاة من أذاه هو نفسه، أو من فربَّام تدلُّ مدارة الشخص أو مدح

أذى أشخاص آخرين يرتبطون به، أو من أذى عمل معنيَّ يرتبط به، أو معنى معنيَّ 

وليس ممن يؤذون  اصاحلً  أن يكون الرائي نفسه مسلاًم ري عب يرتبط به. وُيراعى عند الت

 الناس، وكذلك أال تكون يف الرؤيا مشاهدات أخرى تدل عىل معاٍن إضافية أو ُمتلفة. 

 واهلل )تعاىل( أعلم. 
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 القاعدة الثالثة والعرشون 

ة  ،من سأل شخًصا سؤااًل يف املنام، فلم َيد إجابة تيْسَّ له أمر أو نجا من مشقَّ

 عظيمة ذات عالقة بموضوع السؤال 

 

هرة قد حتدث عند بعض الرائني يف آخر الرؤيا عادة، وربَّام يف أيِّ موضع وهذه ظا 

يف الرؤيا، أو يف آخرها عادة فال جيد إجابة، أو   فيها، فتجد أنَّ الرائي يسأل سؤااًل 

يستيقظ قبل أن جيد إجابة للسؤال. ومثل هذا النوع من الرموز يكون غالًبا برشى 

همٍّ عظيم له وقاية من باحلفظ من بالء أو  -( بفضل اهلل )تعاىل -للرائي الصالح 

 باستنتاج هذا املوضوع من خالل ما عربِّ عالقة بموضوع هذا السؤال. ويقوم امل

 حتتمله الرؤيا من معاٍن، وأكثرها مالئمة ألحوال الرائي وسياق الرؤيا. 

ا الناس! قد والدليل عىل هذه القاعدة حديث النبيِّ )صىلَّ اهلل عليه وسلَّم(: » أهيُّ

وا ، فقال رجل: أكلُّ عام؟ يا رسول اهلل! فَسَكت، حتَّى  َفَرَض اهلل عليكم احلجَّ فحجُّ

لو ُقلُت نعم، َلَوَجَبت. وملا  :قاهلا ثالًثا. فقال رسول اهلل )صىلَّ اهلل عليه وسلَّم( 

 ...« )ُمتَّفق عليه(. استطعتم 

 واهلل )تعاىل( أعلم. 
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 الرابعة والعرشون القاعدة 

 كالم أهل الباطل للصاحلي يف املنام كذب ال أساس له

 

يف بعض الرؤى قد يأيت كالم عىل لسان أشخاص اشتهروا بالكذب والنفاق 

 أن يراعي أنَّ كالم السوء الذي يراه عربِّ  بالعكس أو بنفي معناه. فعىل املعربَّ هبدف أن يُ 

 .  هريه عىل نفي هلذا الكالم أو تكذيبعبت  الرؤيا يتمُّ الصالح عىل لسان شخص فاسد يف  

ده باألذى أو  ومن أمثلة ذلك أن يرى أحد الصاحلني يف املنام شخًصا فاسًدا يتوعَّ

، فلعلَّها تكون برشى له باحلفظ من هذا األذى أو االفرتاء   يفرتي عليه دون وجه حقٍّ

 بمشيئة اهلل )تعاىل( وفضله وكرمه )سبحانه(. 

 عاىل أعلم. واهلل ت
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 القاعدة اخلامسة والعرشون 

من رأى يف املنام أنـَّه فعل شيًئا طيِّبا يف الرؤيا، وكان قد فعله سابًقا يف اليقظة، ازداد  

 منه خرًيا أو انتهت مشكلة َلا عالقة به بفضل اهلل )تعاىل( وكرمه ورْحته.

 

ا الَِّذيَن َآَمنُوا َآِمنُوا بِاهللِ والدليل عىل هذه القاعدة قول اهلل )تعاىل(: َ  ﴿َيا َأهيُّ

 [. 136]النساء:َوَرُسولِِه...﴾ 

ا تتزوجه  ومن أمثلة ذلك رؤيا امرأة متـزوجة ولدهيا مشاكل مع زوجها أهنَّ

أو رؤيا شخص لديه مشاكل يف    فتكون الرؤيا برشى هلا بانتهاء املشاكل،  مرة أخرى،

فتكون الرؤيا برشى له بالفرج  ا،عمله أنه يقوم بإجراءات التعيني التي قام هبا سابقً 

أو رؤيا طالب علم أنه يقوم بالتسجيل يف املعهد الدرايس مرة أخرى بعد  والتيسري،

 أن خترج منه ...إلخ. 

 واهلل )تعاىل( أعلم. 
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 القاعدة السادسة والعرشون 

 القيام يف الرؤيا باألعامل العسرية يف اليقظة قوة وتأييد إَلي للرائي 

 بإذن اهلل تعاىل وكرمه وفضله سبحانه 

 

من ال يعرف قيادة السيارة يف املنام أنه يقودها بشكل  ومن أمثلة ذلك أن يرى 

جيد ... أو أن يرى من ال يعرف قراءة القرآن بأحكام التالوة الصحيحة أو بصوت  

 مجيل أنه يقرأه بشكل صحيح وبصوت مجيل. 

وهكذا ... العمل الذي يعجز فيه املسلم يف اليقظة إن رأى نفسه يقوم به يف 

املنام ... فإن هذا قد يدل عىل برشى تأييد من اهلل )تعاىل( إما يف هذا العمل نفسه أو 

 يف عمل مثيله أو يف عمل مرتبط به.

 واهلل )تعاىل( أعلم. 
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  القاعدة السابعة والعرشون

من يف املنام  من تعجب اجتنبه أو نجا منه ... يف املنام من تعجب من أمر يسء     

  أمر عسري تيْس إن شاء اهلل

  

وذلك ألن العجب من الرش دليل عىل اإلدراك اجليد له وملدى فساده وعدم        

اخلوض فيه ... أما العجب من اخلري فهو برشى بتحقق األمور العسرية؛ لقول اهلل 

ٌء َعِجيٌب )تعاىل(:  َِل َشيإًخا إِنَّ َهَذا َلََشإ َلَتى َأَألُِد َوَأَنا َعُجوٌز َوَهَذا َبعإ ﴿َقاَلتإ َيا َويإ

 )سورة هود(  (﴾72)

 واهلل )تعاىل( أعلم. 
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 القاعدة الثامنة والعرشون 

 من رأى شيئا يف الرؤيا رأي العي استغنى عنه أو تركه

 

ا ال يستطيع االستغناء عنه أو يرغب يف اخلروج أو التخلص  من رأى يف املنام شيئً 

  عالقته به إن شاء اهلل )تعاىل(.منه، فربام كانت برشى له باالستغناء عنه أو انتهاء 

  وكان  ،اسيئً  اليشء املرئيُّ  وكان ،االرائي صاحلً  إن كانويتقوى العمل هبذه القاعدة 

  وأال  ،لدى الرائي رغبة يف تركه أو االستغناء عنه وكان ،للرائي عالقة به أو بمثيله

 جمرد رؤية أو نظر فقط.  ، بليلمسه يف الرؤيا أو يدخل فيه 

يرى ُمدرات أو    ومن أمثلة هذه القاعدة: مدمن ُمدرات يعالج يف مصحة إدمان

 أشخاص يتعاطوهنا. 

نَى َأنإ َرَآُه والدليل عىل هذه القاعدة هو قول اهلل )تعاىل(: ﴿ َتغإ ﴾ )سورة  (7)اسإ

 العلق( 

 واهلل )تعاىل( أعلم. 
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 والعرشون  ةتاسعلالقاعدة ا

 من نقص يف الرؤيا كان برشى بإمتامه يف اليقظة ما كان 

 

. ومعناها أن  ري رؤيا املسلم الصالحعبهذه من أنفع القواعد التي تفيد يف ت

الشعور بنقص يشء أو عدم وجود يشء مهم ورضوري يف املنام، قد يدل عىل حتققه 

 أو مثيله أو ما يرتبط به يف اليقظة إن شاء اهلل )تعاىل(. 

 بدون زواج وأن الزوج ذلك أن حتلم فتاة مسلمة أهنا أنجبت طفاًل ومن أمثلة 

فربام  ، فوجود الزوج هنا مهم ورضوري، وهو غري موجود يف الرؤيا.غري موجود

 برشى هلا بزواج إن شاء اهلل )عز وجل(. هنا تكون الرؤيا

 واهلل )تعاىل( أعلم. 
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 الثالثون القاعدة 

املنام ُأعطيه أو مثيله، ومن طمع يف يشء من الدنيا يف من زهد يف يشء من الدنيا يف 

، ومن صدق يف يشء يف املنام ُأكرم فيه أو مثيله، ومن كذب يف أو مثيله املنام َل ُيعطه

، ا، ومن حلف باهلل )تعاىل( عىل يشء يف املنام صادقً أو مثيله يشء يف املنام ُأهي فيه

، انقطعت عنه ا)تعاىل( عىل يشء يف املنام كاذبً ، ومن حلف باهلل نال أسباب حتصيله

 .أسباب حتصيله

ع يف نعيم والطم  الزهد يف نعيم الدنيا هو أقرص طريق للوصول إىل هذا النعيم،

يقول اهلل )تعاىل( يف احلديث القديس:   الدنيا هو أطول طريق للوصول إىل هذا النعيم،

هُ » َيا مَهَّ نإ َق  ،َمنإ َكاَنِت الدُّ َرهُ  اهللَُفرَّ َ َعيإنَيإهِ  ،َعَليإِه َأمإ َرُه َبيإ َيا  ،َوَجَعَل َفقإ نإ إ َيأإتِِه ِمَن الدُّ َوََل

ِخَرُة نِيََّتهُ  ،إاِلَّ َما ُكتَِب َلهُ  َرهُ  اهللُمَجََع  ،َوَمنإ َكاَنِت اآلإ بِهِ  ،َلُه َأمإ َوَأَتتإُه  ،َوَجَعَل ِغنَاُه يِف َقلإ

َيا َوِهَي َراغِ  نإ  رواه ابن ماجة(.  -)حديث صحيح  «َمةٌ الدُّ

إن كان ذلك يف اليقظة، فام بالك يف املنام، فهكذا إذا رأى املسلم نفسه يف املنام 

يتعامل مع نعمة من نعم الدنيا بنوع من الزهد فيها أو عدم احلرص عليها، فإن هذا 

 . حممود يف الرؤيا، وقد يدل عىل برشى هبذه النعمة أو نعمة أخرى متاثلها 

ا رأى نفسه يف املنام يتقدم للحصول عىل وظيفة  مهندًس : هب أن مسلاًم مثاًل 

، ثم رأى أن هناك من املتقدمني من هو أحق منه، وظن أن خرباته بإحدى الرشكات

ا يف الوظيفة.  ومؤهالته لن متكنه من االستمرار يف الطلب، فخرج من الرشكة زاهدً 
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تدل عىل أن هذا املهندس سوف حيصل عىل هذه  هذا الزهد يف املنام عالمة طيبة قد 

 الوظيفة نفسها أو وظيفة متاثلها يف مكان آخر شبيه هبذه الرشكة. 

 رأى نفسه يف املنام أنه يتقدم للزواج من فتاة،  مسلاًم مثال آخر: نفرتض أن رجاًل 

ثم شعر أن أرسهتا قد تطالبه بام يفوق إمكاناته، وأنه غري مستعد للزواج وأعبائه  

كبرية، فزهد فيها وقرر أنه لن يستمر يف هذا األمر. فهذا الزهد ربام يكون برشى  ال

 خري للمسلم الصالح بإمتام هذا الزواج أو مثيله. 

وعكس هذه األمثلة والتفسريات الطمع والتكالب عىل اليشء واحلرص الشديد 

 فهذا من عالمات انقطاع أسباب حصول اليشء.   عليه يف املنام.

ني السابقني نفسهام، فنفرتض أن الرجل الذي رأى نفسه يف املنام ونأخذ املثال

يتقدم للحصول عىل وظيفة، نفرتض أنه يقف بني جمموعة من املتقدمني يصطفون  

خلف بعضهم أمام نافذة لتقديم األوراق إال أن هذا الشخص قد قام باستباق دوره  

بلهم ومل ينتظر دوره. يف الصف والتشاجر مع غريه ممن هم أمامه يف الصف للدخول ق

فهذا الطمع واحلرص عالمة سيئة يف الرؤيا قد تدل عىل أن هذا الشخص لن حيصل 

 مثيلتها. أخرى يف الواقع عىل هذه الوظيفة أو 

وباملثل أيضا نفرتض أن الشخص الذي ذهب ليتقدم لفتاة أهنم قد رفضوه، وأنه  

بلوه، فهذا احلرص الشديد قد أخذ يتوسل ويتذلل بأشكال ُمتلفة يف الرؤيا هلم ليق

أمر آخر عدم إمتام  األمر أو  هذا  يدل عىل عدم إمتام    قدو  ،يف الرؤيا   ًئاسي  اقد يكون رمزً 

   واهلل )تعاىل( أعلم. مثيله.
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 الثالثون احلادية والقاعدة 

 

 من عرف مكر قوم يف املنام َل يصبه يف اليقظة، ومن كشف كيدهم يف املنام أمنه

 

 

الرؤى التي فيها كشف ألرسار أو ظهور مؤامرات معينة املقصود بذلك أن 

ألن نفاذ  ريها باألمن للرائي من مكر هؤالء وكيدهم؛ عبألشخاص بعينهم قد يتم ت

ا، فانكشاف  مرهون ببقائه ُمفيًّ  يف الواقع الكيد ا، وألن أذى املكر مرهون ببقائه رسيًّ

أو من أشخاص آخرين هلم كيد   ،وممن يدبرونه  ،من منهريه باأل عبيتم تاخلداع يف املنام  

 ومكر مشابه. 

ومن أمثلة ذلك: أن يرى رجل مسلم أنه يسمع مكاملة هاتفية بني شخصني 

من مكائد   يعرفهام فيها تفاصيل مؤامرة معينة ضده، فتكون الرؤيا هنا برشى بالنجاة

  أو مؤامرات هذين املتكلمني يف املنام أو جهة ينتميان هلا أو يرتبطان هبا.

 واهلل )تعاىل( أعلم.  
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 والثالثون   ثانيةالقاعدة ال

 

من رأى نفسه يف املنام يف موضع قوم فاسدين، وكانوا غري موجودين، نال ما عندهم  

 صاهبم من مصيبة أو مثيلتهاأمن نعمة أو مثيلتها، ونجا مما 

 

 

يف بلد من بالد الكفر والفساد األخالقي، ولكن   يف املنام كأن يرى الرائي نفسه

عندهم من مصائب  ندهم سعة من املال، فينال من ماهلم أو مثيله، وال يصيبه ماع

لكن بدون   ،الدين أو الدنيا ... أو كأن يرى نفسه يف مكان يرتاده معتادو الفساد

واالنتشار أو وجودهم، فينال ما يف املكان من نعمة ما )كفخامة األثاث أو الشهرة 

نسيان اهلموم(، وال يصيبه ما عندهم من اإلثم واملعايص كالسكر والفواحش ...  

 وهكذا. 

( َوُزُروٍع 25َكمإ َتَرُكوا ِمنإ َجنَّاٍت َوُعُيوٍن )﴿ والدليل عىل ذلك قول اهلل )تعاىل(:        

َمٍة َكاُنوا فِيَها َفاكِِهَي )26َوَمَقاٍم َكِريٍم )  ًما َآَخِريَن ( 27( َوَنعإ نَاَها َقوإ َرثإ َكَذلَِك َوَأوإ

 . )سورة الدخان(  ﴾(28)

 صاحلًا ال يرتكب املفاسد.   مسلاًم   ويشرتط يف تطبيق هذه القاعدة أن يكون الرائي

 واهلل )تعاىل( أعلم      
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 والثالثون  لثةثاالقاعدة ال

 يف اليقظة كذاب يف الرؤياالصادق يف اليقظة صادق يف الرؤيا، والكذاب 

 

وذلك ألن الشخص إذا اشتهر بالصدق يف الواقع، أصبح الصدق صفة الزمة له 

ا، وكذلك إذا اشتهر بالكذب يف الواقع، أصبح الكذب  إذا جاء يف رؤى املنام أيًض 

الصادق يف الواقع إذا شوهد يف املنام ا؛ بمعنى أن صفة الزمة له يف رؤى املنام أيًض 

ا فالكالم صدق عىل األرجح، والكاذب يف الواقع إذا شوهد يف املنام يقول يقول كالمً 

 كالما فالكالم كذب عىل األرجح.  

يكون   ات ... ألن الكالم يف بعض الرؤى ربامومع ذلك، فلهذه القاعدة استثناء 

 رصف النظر عن الصدق أو الكذب.  رمزية ختتلف عام قيل يف الرؤيا بله معانٍ 

 اشتهر بالصدق يقول له: ومن أمثلة ذلك: أن يرى املسلم يف املنام رجال مسلاًم 

 نفسه  سيكرمك اهلل بزوجة صاحلة، فهذا عىل األرجح أنه صادق، أما إذا صدر الكالم

يف املنام من شخص اشتهر بالكذب، فإن األرجح هو أن هذا الكالم كذب. أما إذا  

  خطوات فيها الشفاء،  3: زهرة اللوتس عىل بعد  مثاًل   سلم من يقول له يف املنامرأى امل

ا  فهذا كالم جمازي ربام له معاٍن رمزية برصف النظر عن تقييمه صدقً  أو أمثال ذلك، 

 ا. أو كذبً 

 والل )تعاىل( أعلم. 
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 والثالثون  رابعة القاعدة ال

 

 منهمن تكلم عن البالء يف الرؤيا بصيغة الغائب أمن 

 

 أساليب للخطاب يف اللغة العربية، وهي:  ةتوجد ثالث

املتكلم: كقوهلم: أنا فعلت كذا ... أنا قلت كذا ... أعطاين ... هداين ... فهي  . 1

 الصيغة التي يتحدث هبا الشخص عن نفسه.

املخاَطب: كقوهلم: أنت فعلت كذا ... أنت قلت كذا ... أعطاك ... هداك ...   . 2

 يتحدث هبا الشخص عن غريه احلارض معه.فهي الصيغة التي 

 الغائب: كقوهلم: هو فعل كذا ... هو قال كذا ... أعطاه ... هداه ...  . 3

إن استخدام صيغة الغائب يف احلديث عن البالءات يف املنام قد تدل عىل أن البالء  

صيب املتكلم يف الرؤيا أو الرائي، وذلك كقول الرجل يف املنام: هو أصيب بكذا،  ال ي

 و يعاين من كذا، ابتاله بكذا.ه

 واهلل )تعاىل( أعلم. 
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 والثالثون  امسةالقاعدة اخل 

والنعمة من جهة  أو حالل. بالدين،جهة اليمي عظيمة، أو َلا عالقة  النعمة من

ة اليسار    .أو َلا عالقة بالدنياُميْسَّ

 

اليمني، فربام يدل إذا رأى املسلم يف منامه أن نعمة معينة قد جاءته من جهة      

أما إذا    ، أو أهنا من طريق حالل.أو أن هلا عالقة بالدين  ،ذلك عىل عظمة هذه النعمة

ر، فهذه تكون برشى بالتيسري يف نام أن النعمة تأتيه من جهة اليسارأى املسلم يف امل

 احلصول عليها أو أن هلا عالقة بأمر دنيوي. 

يف الرشيعة  اليسار وأكرم منـزلةوالدليل عىل ذلك أن اليمني أعىل من      

يمني،  )عز وجل( فأصحاب اجلنة هم أصحاب اليمني، وكلتا يدي اهلل اإلسالمية،

نَّة هي األكل باليمني والبدء باليمني، أما اليسار فقد يدل عىل التيسري يف احلصول  والسُّ

  عىل النعمة من اشتقاق االسم أو قد يدل عىل أن هلا عالقة بأمور املعاش ألهنا أمور 

 تدنو يف املنـزلة عن أمور الدين كام تدنو اليسار عن اليمني. 

ا إذا  دة أن يكون الرائي مسلاًم صاحلًا، وخصوًص ويشرتط لتطبيق هذه القاع     

امل يف رؤيا الفاسد عىل فساده، وعىل   جاءت النعمة من جهة اليسار؛ إذ قد يدل الشِّ

 ارتكاب احلرام، ومعاٍن أخرى سيئة. 

 واهلل )تعاىل( أعلم. 
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 والثالثون  سادسةالقاعدة ال

 

 يف البدن صحة وسالمة  يف رؤيا قضاء احلاجةالترشيق والتغريب عن الِقبلة 

 

ل املقصود بذلك هو أن يرى املسلم نفسه يف رؤيا قضاء احلاجة أنه غري مستقبِ      

 رأى يف املنام أنه يقيض  : نفرتض أن مسلاًم فمثاًل  ر اجتاه القبلة يف الواقع.وال مستدبِ 

اجتاه القبلة يف البيت يف الواقع رشًقا، وأن املسلم قد رأى نفسه  حاجته يف بيته، وكان 

يف الرؤيا يقيض حاجته يف اجتاه الشامل أو اجلنوب، فهكذا يكون الرائي غري مستقبل 

 وال مستدبر للقبلة يف منام قضاء احلاجة. 

إذا أتيتم  »والدليل عىل هذه القاعدة هو قول النبي )صىل اهلل عليه وسلم(:      

بواالغ قوا أو غرِّ ٍل وال غائٍط، ولكن َشِّ   « ائَط فال تستقبِلوا الِقبلَة وال تستدبِروها ببوإ

 )متفق عليه( 

فإن وبالتايل  هو نوع من الصحة للجسم، يف الواقع ه الفضالت إخراج هذإن      

قد يدل يف املنام عىل  األمر يف السنة النبوية الرشيفة ما جاء منوفق إخراجها رؤيا 

  .إن شاء اهلل برشى بالصحة والعافية يف البدن

 واهلل )تعاىل( أعلم. 
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 والثالثون  بعةسا القاعدة ال

 فهو نعمة تأتيه وَش ُكفيهما صاحبه احلياء يف املنام أو استحيا منه الرائي 

 

يستحي من يشء معني يف املنام، فاألرجح  املقصود بذلك هو أن يرى املسلم أنه 

ا ومل يكن  ا أو فسادً أو لن يصيبه منه رضر حتى وإن كان حرامً  ،أن هذا اليشء خري

ا  وكان املسلم مرتكبً  ،اى منه حرامً املسلم يرتكبه يف الواقع، إال إذا كان األمر املُستحَ 

ف  ضعُ العمل، ويَ له يف الواقع ومل يتب منه، فهنا ُينصح املسلم بالتوبة من هذا 

 استخدام هذه القاعدة. 

احلياء  »أن النبي )صىل اهلل عليه وسلم( يقول:  والدليل عىل صحة هذه القاعدة هو  

مرَّ النبيُّ صىلَّ اهللُ عليه ، وكذلك ملا جاء يف احلديث الرشيف:  )رواه مسلم(   «خري كله

،وهو ُيعاتُِب أخاه يف    رجٍل،وسلَّم عىل  
ِ
 يقوُل:حتى كأنه    لَتسَتحِيي،إنك    يقوُل:  احلَياء

ه، فإنَّ احَلياءَ » وسلَّم:فقال رسوُل اهللِ صىلَّ اهللُ عليه  بك،قد أرَضَّ    . مَن اْليامِن« َدعإ

 )متفق عليه( 

ى، ويشعر باحلياء من  ومن أمثلة ذلك: أن يرى املسلم الصالح يف املنام أنه يتعرَّ

معنى اخلري. وكذلك أن ترى امرأة مسلمة هذا العمل، فهنا يتم تفسري التعري عىل 

 عىل أهنا برشى خري يف موضوع عربَّ صاحلة يف املنام أهنا تستحي من خطيبها، فهذه ت

 واهلل )تعاىل( أعلم.  الزواج إن شاء اهلل.
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 والثالثون  ثامنةالالقاعدة 

من رأى أصحاب بالء يف املنام، وَل يتورط معهم أو يعمل مثلهم، نجا من بالئهم أو 

 مثيله

 

كثرية هي البالءات التي قد يتعرض هلا اإلنسان، وكثرية هي البالءات التي حيفظ 

اهلل )تعاىل( منها املسلم بفضله وكرمه ولطفه )سبحانه(، منها ما هو معلوم له، ومنها 

 ه اهلل )تعاىل( وحده. لمما يع

ب بعقاب ما، ومل يدخل معه عاقَ مبتىل ببالء معني، أو مُ   اومن رأى يف املنام شخًص 

ا إن كان الرائي من الصاحلني أو ممن يرجى  فيه، كان برشى له بالنجاة منه خصوًص 

 صالحهم. 

يف رؤيا عبد اهلل بن عمر )ريض اهلل عنه( من أنه رأى والدليل عىل ذلك ما جاء 

 .)1(اجلنة إن شاء اهللأهل النار يف رؤيا، فلم يدخل معهم، فكان من أهل 

 

، فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها ملسو هيلع هللا ىلصإذا رأى رؤيا قصها عىل النبي  ملسو هيلع هللا ىلص كان الرجُل يف حياة النبي (1)

، فرأيت يف املنام كأن ملسو هيلع هللا ىلص، وكنُت غالما شابا عزبا، وكنُت أنام يف املسجد عىل عهد النبي  ملسو هيلع هللا ىلصعىل النبي  

فذهبا يب إىل النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا هلا قرنان كقرين البئر، وإذا فيها  ،ملكني أخذاين

رفتهم، فجعلت أقول: أعوذ باهلل من النار، أعوذ باهلل من النار، فلقيهام ملك آخر، فقال ناس قد ع

نعم الرجُل عبد اهلل، لو »فقال: ، ملسو هيلع هللا ىلصفقصصتها عىل حفصة، فقصتها حفصة عىل النبي  تراع، لن :يل

 )رواه البخاري( .. قال سامل: فكان عبد اهلل ال ينام من الليل إال ُقْليال«كان يصيل بالليل
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ومن أمثلة ذلك: أن يرى املسلم يف منامه ناس يعاقبهم اهلل )عز وجل( أو يبتليهم  

 بيشء، فال يكون معهم وال يشاركهم مصريهم.  

ويشرتط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون الرائي مسلام صاحلًا، أو جمتنًبا للبالء الذي 

وأال يوجد يف الرؤيا دليل آخر يشري إىل وجود   ،نه رآه يف املنام، أو معاىف منه، أو تائًبا م

 عالقة بني الرائي وهذا البالء ككالم يقوله يف الرؤيا أو نحو ذلك. 

 واهلل )تعاىل( أعلم. 
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 والثالثون  لتاسعةالقاعدة ا

 

 ما كان مرتوكا هلل )تعاىل( يف اليقظة ال ترض رؤياه يف املنام 

األشياء السيئة التي يرتكها املسلم لوجه اهلل )تعاىل(، فهذا صديق  هناك العديد من  

يسء غري ملتزم قطع املسلم عالقته به لوجه اهلل )تعاىل(، وهذا زوج فاسد تركته 

زوجته لوجه اهلل )تعاىل(، وهذه أغنية لذيذة ترك املسلم سامعها لوجه اهلل )تعاىل(،  

اهلل )تعاىل(، وهذه راقصة تركت  وهذا فيلم ُمسلٍّ ترك املسلم مشاهدته لوجه

وهذه مطربة تركت الغناء، وتابت منه لوجه  لوجه اهلل )تعاىل(، ، وتابت منهالرقص

 وهكذا.  اهلل )تعاىل(،

ا أن األشياء السيئة إذا جاءت يف املنام أن تدل عىل معاٍن سيئة، وقد املفرتض غالبً 

اليشء  يف املنام ا رأى املسلمخيشى الرائي عىل نفسه من رؤياها، ولكن يف حالة ما إذ

 هذا الرمز عىل عربِّ  هنا أن يعربِّ اليسء الذي تركه لوجه اهلل )تعاىل(، فينبغي عىل امل

 .بعض عمله  الرائي تقصري أو فساد يف  لدى  ا، ولو كانمعنى اخلري، ولو كان الرمز سيئً 

اتقاء اهلل   اشيئً   عَ َد لن تَ   إنك»والدليل عىل ذلك قول النبي )صىل اهلل عليه وسلم(:  

رواه أمحد(، فام كان مرتوكا هلل يف  -« )صحيح تبارك وتعاىل إالَّ آتاك اهلل خرًيا منه

 اليقظة، فهو عىل األرجح رمز إما لرش ينجو منه الرائي أو خلري أو ِعوض يأتيه. 
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 أمثلة: 

ا قد قطع عالقته بصديق قديم فاسد اسمه  صاحلً نفرتض أن رجال مسلاًم . 1

. فاألصل أن رؤيا هذا الشخص الفاسد قد تدل عىل فاسد مثله أو عىل "صربي "

معنى يسء، ولكن إذا كان املسلم قد تركه لوجه اهلل )تعاىل(، فقد يدل هذا الشخص 

يدة، أو نجاة من يف الرؤيا عىل شخص آخر صالح يامثله يف بعض الصفات اجل 

شخص فاسد أو من يشء رديء له عالقة هبذا الشخص، أو قد يدل عىل معنى الصرب 

 )من اسمه(. 

. نفرتض أن الراقصة التي تركت الرقص وتابت قد رأت نفسها يف املنام 2

ري الرقص عىل معنى يسء، بل ربام يدل هلا عىل عب هنا تعربِّ ترقص، فال جيب عىل امل

 بقلب املعنى عربِّ ا، لكن قام امل كثريً ن الرقص كان يدر عليها مااًل رزق حالل مثال؛ أل 

هنا هلذا الرمز املرتوك لوجه اهلل )تعاىل(، أو قد يدل عىل فرصة زواج طيبة؛ ألن هذا 

 العمل فيه فتنة للرجال، فيتم قلب املعنى هنا بام يفيد الرائية التائبة.  

ه اهلل )تعاىل(، فرأى نفسه يف املنام   قد ترك سامع أغنية لوج. نفرتض أن مسلاًم 3

ها عىل ما فيه اخلري والصالح عربِّ  معاين األغنية ويعربِّ يسمعها أو يغنيها، فهنا يأخذ امل

 عىل معنى الزواج الصالح لألعزب، أو عربِّ ها املعربَّ للرائي، فإن كانت عن احلب، 

 ا. ه إن كان متزوًج تانصالح عالقة الرائي بزوج

لام كان يعمل يف جتارة التامثيل أو بيع الصور التي حتمل  . نفرتض أن مس4

شعارات الكفر، فرتكها لوجه اهلل )تعاىل(، وتاب منها، فإن رؤياه هلذه األشياء يف 
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ه عىل رزق أو طول ريها عىل معاين اخلري هلذا الرائي، كان تدل لعباملنام ينبغي أن يتم ت

 بمثل هذه األشياء. ي معنى جيد قد يرتبط عمر أو قوة أو أ

ويشرتط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون من رأى املنام غري مرتكب للفساد أو  

 الكفر الذي رآه يف املنام، ويفضل أن يكون الرائي مسلاًم صاحلًا. 

 واهلل )تعاىل( أعلم. 
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 ربعون األالقاعدة 

أعدائه، وليست  عائدة عىلذى يف نفسه، فاملصيبة ا أو أا رأى املسلم يف املنام َضرً إذ

 فيه.

 

أو عياله، كان من  ،أو ماله ،إذا رأى املسلم الصالح رؤيا فيها مصيبة يف نفسه

ها له عىل أهنا يف أعدائه وليست فيه؛ لقول اهلل )تعاىل(: عربِّ  املسلم أن يعربِّ األوىل بامل

ٌح ِمثإُلهُ ﴿ َم َقرإ ٌح َفَقدإ َمسَّ الإَقوإ ُكمإ َقرإ َسسإ (، وكذلك قول 140﴾ )آل عمران:...إِنإ َيمإ

ُمإ َيأإملَُوَن َكاَم َتأإملَُونَ ...﴿اهلل )عز وجل(:   (،104)النساء: ﴾...إِنإ َتُكوُنوا َتأإملَُوَن َفإِِنَّ

تدل عىل أن هذا البالء خيصه،   إال إذا كانت هناك أدلة معينة يف الرؤيا أو أحوال الرائي  

، أو يسعى يف أمر قد جيلب عليه هذا البالء،  كأن يكون صاحب الرؤيا مبتىل به فعاًل 

أو يكون للبالء هنا معنى رمزي ُمتلف عن ظاهره، كأن يدل املرض يف الرؤيا 

 ، أو نحو هذه األمور. معصية

 أن يراعي أن من رشوط استخدام هذه القاعدة هي أن يكون  عربِّ وينبغي للم

ا، فال تطبق عىل الكفار والفاسدين، وكذلك أن يكون الرائي  صاحلً الرائي مسلاًم 

ا  ا، وأيًض املسلم الصالح يف خصومة أو عداء مع ظامل أو جمرم، ويكون الرائي مظلومً 

أو يفعل من املعايص ما  ،آه بالفعل يف الواقعا بالبالء الذي رأال يكون الرائي مصابً 

 واهلل )تعاىل( أعلم.  قد جيلب عليه هذا البالء يف الواقع.
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