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 عندنا أن ُنخطِئ يف التعبري، فنبِّشر الفاجر باخلري يف رؤياه، إنَّه  ألهَون

 من أن ُنصيَب يف التعبري، فنُحزن املؤمن بالِّشر يف رؤياه.
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 تصدير 

 

ة هذا الكتاب  ت خالل جمموعة من  ة،طويل واإلعداد له منذ سنوات بدأت قصَّ وامتدَّ

حة يتناول قواعد  ،هبدف إخراج بحث علميِّ دقيٍق وشاملٍ  ؛اإلصدارات املتتابعة واملنقَّ

 .وبساطة األسلوب ،وأصول تعبري الرؤيا يف اإلسالم، وجيمع بني الِعلم الرشعيِّ الصحيح

التي  ،الصعبةوقد متيَّز الكتاب بتقديم إجابات شافية عىل العديد من األسئلة الشائكة و

يكثر حوهلا اجلدال يف جمال تعبري الرؤيا يف اإلسالم يف هذا العرص. وقد حرصنا فيه عىل االلتزام 

بام ورد يف القرآن واحلديث من مفاهيم وأحكام، مع االختصار دون اإلخالل، والتفصيل دون 

 .احلشو، واالبتعاد عن اخلُرافة

خالل هذه الفرتة قام بمطالعته ألوف من و  ا الكتاب ألول مرة منذ عرش سنوات.صدر هذ

ني بالعلوم اإلسالميَّة عموًما .املسلمني صني، وبعضهم من املهتمِّ  وأ ،بعضهم من غري املتخصِّ

ه بعضهم واحًدا من أفضل الكتب  .تعبري الرؤيا خصوًصاب فأثنى عليه الكثري منهم، وعدَّ

إعادة دى آخرون مالحظاهتم، وطلبوا وأب ،اإلسالمية يف جمال تعبري الرؤيا يف العرص احلديث

 .ووفاء باملطلوب ،فكان هذا اإلصدار اجلديد تلبية للمرغوب املراجعة، وإدخال التعديالت؛
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؛ سخة أفضل من سابقتها بحمد اهللت منه نُ جعل ،وقد بذلنا يف هذا اإلصدار جهوًدا كبرية

ات متتالية ،إذ متَّت مراجعة اإلصدار السابق بالكامل ة كانت ُتضاف  .وتدقيقه مرَّ يف كل مرَّ

ة ، عددناها من أجزاء زائدة زالأو تُ  ، عددناها من النقص الواجب إكامله؛أجزاء جديدة مهمَّ

ل أجزاء ضعيفة احلشو الواجب حذفه؛ أو  ، عددناها من العيب الواجب إصالحه؛أو ُتعدَّ

هذا باإلضافة إىل ما ُبذل يف  .ضيحه عددناها من الغموض الواجب تو  ،ُترشح أجزاء صعبة

 .والتصميم؛ إلخراج الكتاب يف أمجل صورة علميَّة وشكليَّة ،والتحرير ،املراجعة اللغوية

بأركانه  ، وتعريف املسلمنيأسيس علم تعبري الرؤياإن هذا الكتاب هو خطوة إلعادة ت

  سابق عهده. كام كان يف ،الصدارة بني العلوم اإلسالميَّة ومسائله، وإعادته إىل

 ،،التوفيق،واهلل ويل 

 

 مجال حسني عبد الفتاح

 (2018-هـ 1439)تطوان 
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 تقديم 

  

 ،منهام قانوًنا : دنيا منام، ودنيا معاش؛ ثم جعل لكل  ُدنيـينياحلمد هلل الذي جعل الدنيا 

ها.ظَّم به أفعاهُلا؛ فيغُمُرنا باتِّباعه  وُتنتسري ِوفَقه أحواهُلا،   والصالة   خرُيها، ويلَحُقنا باجتنابه رشُّ

دٍ   ،مضيئةفكانت كلامته ُدرًرا    كام علَّم املعاش؛  ،م املنامالذي علَّ   ،والسالم عىل سيِّدنا ونبيِّنا حُممَّ

 وهي »شمس دنيا املنام«. نواًة لشمس جديدة لُدنيانا، التقطناها، فجمعناها، فجعلنا منها

اهتامًما كبرًيا من أكثر الناس   -  وما زالت تالقي  -فِمامَّ ال شكَّ فيه أنَّ رؤى املنام قد القت  

وال عجب يف ذلك؛ فإنَّ   ة.عىل اختالف عصورهم، وأوطانـهم، وانتامءاتـهم الدينيـَّة والفكريـَّ

 رؤى املنام جزٌء مهمٌّ من تكوين اإلنسان، وعالمة بارزة بني تفاصيل حياته.

الم عن رؤى املنام كثري منذ أقدم العصور وحتَّى وقتنا هذا أماًل يف تفسري هذه الظاهرة الك

ة، الشاغلة لكثري من الناس، والتي تنا السامويـَّة   وَلتها بالبحث والتحليل الرشائعالعامَّ

 واألرضيـَّة، والنظريات الفلسفيـَّة، واألبحاث النفسيـَّة.
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رؤى، وتشعُّب اجلدال حوهلا، ال تزال حتيط بـها الكثري عىل الرغم من أمهيـَّة موضوع ال

 ،من عامل الغيب  والسبب يف ذلك ببساطة هو أنَّ الرؤى ما هي إالَّ جزءٌ   .من األوهام واخلرافات

ة ه املاديَّ وبالتايل، ال  .أو يرصده بأجهزته العلميَّة  ،الذي ال يستطيع اإلنسان أن يدركه بحواسِّ

ل إىل نتائج دقي .أو التجربة املعمليَّة ،يمكن إخضاعها للمالحظة العلميَّة قة وال ُيَتوقَّع التوصُّ

 ة هلا بـهذا األسلوب.بشأهنا، أو اكتشاف قوانني مفّسِّ 

ه ال يمكن كشف حقيقة الرؤى، وال التعامل الصحيح معها فإن كذلك، ومن باب أوىل،

هكذا، فإنَّ حماوالت و من الرشق أو الغرب.أو َشَطحات فكريـَّة  ،يـَّةفلسف ياتبناًء عىل نظر

 فهم الرؤى اعتامًدا عىل العلم التجريـبـيِّ أو الفلسفة هي غري موثوق بـها غالًبا.

ه أو بعقله، فلم ف َق أمامه َيبام دام اإلنسان قد عجز عن إدراك حقيقة الرؤى، سواًء بحواسِّ

 إالَّ اللجوء إىل الديانات السامويـَّة من أجل أن يصل إىل تفسرٍي شاٍف هلذه الظاهرة الغيبيـَّة.

ٍف فيهام غري كاعىل الرغم من ِذكر الرؤيا يف اليهوديـَّة والنرصانيـَّة، إالَّ أنَّ ما جاء عنها 

وقد أضاف حتريف مصادر هاتني الديانتني املزيد من  لتفسري هذه الظاهرة بشكل واضح.

 .غري مفيدالتعقيد إىل املسألة؛ فأصبح االعتامد عليهام يف فهم حقيقة الرؤى أمًرا 

ا اإلسالم، فباإلضافة إىل أنـَّه الدين السامويُّ الوحيد الذي ُحفظت مصادره من  أمَّ

من العقيدة، وأساس   فالرؤى يف اإلسالم جزءٌ   ىَل عناية فائقة ومميَّزة بالرؤى؛ف، فقد َأوالتحري

 من أسس التديُّن والصلة بني اهلل واإلنسان.

ة ترتبط ارتباًطا وثيًقا  من الثابت يف املصادر اإلسالميـَّة الصحيحة أنَّ للرؤى معايَن مهمَّ

         رصيحأنَّ أصول اإلسالم ال ختلو من حض   يف جدالبحياة املسلم يف الدنيا واآلخرة. وال 
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بام يستلزمه ذلك من البحث يف أحواهلا، واالجتهاد يف تقعيد علم  ،أو ضمني  عىل تعبري الرؤيا

 تعبريها.

يف اإلسالم، فقد عكف العلامء املسلمون يف عصور   ًقا من هذه املكانة العظيمة للرؤياانطال

ميـَّة عىل دراسة وحتليل الرؤى، واستنباط قواعد تعبريها. وقد ظهرت ازدهار احلضارة اإلسال

صني  يف جمال تعبري الرؤيا أسامًء كبرية والمعة من د بن سريين العلامء املتخصِّ كاإلمام حممَّ

ينوريِّ )املتوَّف سنة 110)املتوَّفَّ سنة  إلمام أيب العبَّاس هـ(، وا276هـ(، واإلمام ابن قتيبة الدَّ

هاب العابِ ) رسورأمحد بن  هـ(، والشيخ عبد الغنيِّ 697املتوَّفَّ سنة و ،راملعروف باسم الشِّ

هـ( يف 516باإلضافة إىل ما كتبه اإلمام البغويِّ )املتوَّف سنة   .هـ(1143النابليسِّ )املتوَّفَّ سنة  

نَّة«، واحلافظ ابن َح  هـ( يف كتاب »فتح 852)املتوَّف سنة  ر العسقالينِّ جَ كتاب »رشح السُّ

 « )رمحهم اهلل(، وغريهم.الباري برشح صحيح البخاريِّ 

ال يزال ُيستضاء بام  ،وقد ترك هؤالء العلامء وأمثاهلم آثاًرا وكتابات يف علم تعبري الرؤيا

ى من َبِصيص نورها يف فهم لُ  من  هذا الرتاث العلميِّ . وذلك رغم ما شاب اتغة املنامتبقَّ

 خطاء، وما ُأدخل عليه ممَّا ليس منه، وما انتهت صالحيَُّته فيه بالتَّقاُدم.أ

العلميـَّة للمسلمني،  انحّست النهضة و أقَبَلت بعد ذلك عصور التخلُّف األخرية،

بل واالنحراف  -حركة البحث والتأليف واالجتهاد، وأصاب اإلمهال الشديد  وضُعفت

وتعبريها؛ فَعَزف الباحثون املسلمون املعارصون عنها، وأمهلوا  كلَّ ما يتعلَّق بالرؤى  -أحياًنا 

 البحث فيها.
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ل إىل عجز عن فهم الرؤى والتعامل معها بالشكل املطلوب؛  ومل َيْلَبث هذا اإلمهال أن حتوَّ

د اقتباسات  فلم َتَتعدَّ أفضل املؤلَّفات اإلسالميـَّة املوجودة حالًيا يف هذا املوضوع كونـها جمرَّ

القرآن الكريم، أو األحاديث النبويـَّة الرشيفة، أو أخبار السابقني وأقواهلم. وذلك بغري من 

 ،لرؤيا والتعامل معه كعلم حمرتم ُيمكن عىل أساسه النظر إىل تعبري ا  ،فقه منضبط هلذه النصوص

َـّة العلوم الرشعيَّةاستقالل وقواعد    له  وبام يؤدِّي إىل تطويره وإخراجه من إطاره   ،وأصول كبقي

ات الكبرية التي حدثت يف هذا العرص وأدواته.  القديم؛ حتَّى يواكب التغريُّ

، والذي أدَّى بدوره سلمون يف جمال البحث العلميِّ من قلب هذا العجز الذي ُأصيب به امل

صبح الباب مفتوًحا عىل أ  ،وعلم تعبريها  ،وأحواهلا  ،تراجعهم عن البحث يف أحكام الرؤىإىل  

اَعْيِه أمام املنهج الغريبِّ   نفسايّن سطحّي وهو منهج  .يف تفسري الرؤى -غري اإلسالميِّ  -ِمرْصَ

 ورة يف القرآن والكريم واحلديث النبويِّ الرشيفينكر وجود الرؤى الصادقة املذك  ،ضعيف

ة لإلنسانوهي الرؤى التي تكون من اهلل، والتي حتمل معايَن ورسائل ) ؛ كام ُيفّسِّ مجيع (مهمَّ

 ما يراه اإلنسان أنه إعادة عرض من العقل الباطن لألماينِّ والرغبات التي يطمح إىل حتقيقها

وهو نوع من األحالم التافهة التي ال معنى هلا، والتي أقرَّ اإلسالم بوجودها، وُذكرت يف )

ا املنهج سائًدا يف بعض بالد  . ولألسف، أصبح هذ(احلديث الرشيف حتت اسم حديث النفس

وذلك عىل حساب املنهج  ؤى، سواء فيام هو مكتوب أو مسموع.املسلمني يف التعامل مع الر

 يف تعبري الرؤيا الصادقة، واملوروث عن األنبياء والصحابة وخرية العلامء املسلمني.  اإلسالميِّ 

ا أهنا  ،وتعبريها ؤيايف األسواق عن الر واألسوأ من ذلك هو انتشار العديد من الكتب  إمَّ

 أو حتتوي عىل الكثري من املبالغات واملغالطات غري املقبولة رشًعا أو عقاًل.  ،ضعيفة
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، تعبري الرؤياوكذلك، فقد ازدادت طبعات الكتب الرتاثيـَّة املشهورة التي تتناول موضوع  

املطلوبة، وال تُسدُّ الفراغ والتي أصبحت مع مرور الوقت وتغريُّ العصور ال ُتلبِّـي احلاجة 

صني  هذا باإلضافة إىل ما فيها من أخطاء علميـَّة كثرية، مل َيُقم أحد  .الكبري  بتصحيحها.  املتخصِّ

، والذي يتمثَّل  ونظًرا لالزدياد الكبري وامللحوظ يف اهتامم املسلمني بالرؤى يف الوقت احلايلِّ

وبتزاُمن هذا االهتامم مع هذه احلالة  .بريهايف حماولة الكثريين منهم البحث يف أحكامها وتع

من العجز العام عن فهمها أو التعامل معها بالشكل الصحيح؛ كانت النتيجة الطبيعيـَّة أن 

ِذَمة من اجلهالء ل عىل هذا املجال رِشْ معة أو  ،والوصوليـِّني ،واملتاجرين ،يتطفَّ بـهدف السُّ

آبة إىل مشهد كئيب أصاًل، وما زادونا بإساءهتم عن بح؛ فأضافوا بفعلهم هذا مزيًدا من الكالرّ 

 حلِّ املشكلة إالَّ ُبعًدا. 

سات اإلسالميـَّةهو  ممَّا زاد الطني بِلَّة  و ال يدعون إىل إعادة   ،ظهور فئة من املنتسبني للمؤسَّ

إحياء علم تعبري الرؤيا، وال إىل إعادة البحث فيه، وال إىل إعادته إىل املكانة املرموقة التي 

ها بني العلوم اإلسالميـَّة، وال إىل حماربة جهل املسلمني به بصحوة علميَّة فيه  ولكن  ،يستحقَّ

كون يف   ،قواعد وأصول رشعيـَّة من األساس وتعبريها علم مستقلٌّ له  أن يكون للرؤيايشكِّ

د بعضهم يف مهامجة كلِّ من حياول الرتويج هلذه الفكرة. ومع ذلك، فقد يكون  بل ومل يرتدَّ

 هذا املجال. يفحالة الغموض والفوىض وسوء االستغالل  بسببلبعضهم قليل من الُعذر 

الذي يتناول الرؤيا وعلم   ،تم خيرج هذا الكتابمن بني تقلُّبات هذا املناخ الراكد القا

تعبريها وفق األصول الرشعيَّة اإلسالميـَّة؛ ليكون بمثابة ثورة تصحيحيـَّة لوضع خطأ، 

ت جذوره   .طبقات فوق طبقات البائسة لقرون سابقة، فرتاكمت تبعاته  بانحراف امتدَّ
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 ال الشديد واجلمود واخلرافة.مهاإلوعلم تعبريها من  ذلك فيام عانته الرؤياوقد متثَّل 

كام يأيت هذا الكتاب يف وقت ازداد فيه احتياج املسلمني إىل هذا العلم، واشتاقوا إىل عودته 

ة بني العلوم الرشعيـَّة.  إىل مكانته الكريمة املُستحقَّ

 الكريم.نسأل اهلل أن ينفع به املسلمني، وأن يتقبَّله عماًل صاحًلا، وأن جيعله خالًصا لوجهه  
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 منهج البحث

 

ا عن   :، فتتمثَّل مالحمه يف التايلا الكتابالذي اتَّبعناه يف هذ البحثّي ملنهج اأمَّ

 

بأصول  ئل العلميَّة الواردة يف الكتاباملسا أكثرترتبط  االلتزام بالنصوص الِّشعيَّة: .1

ُتها عن النبيِّ  ،رشعيـَّة قائمة عىل القرآن الكريم نَّة النبويـَّة الرشيفة الثابتة صحَّ  .ملسو هيلع هللا ىلصوالسُّ

 ل العلميـَّة الواردة يف الكتابمن املسائ ترتبط بعض  . املالحظة، والتجربة، واخلربة:2

اًل، ا، تعبريً و بأمور اكتسبناها من خالل الوقت الطويل الذي قضيناه بني رؤى الناس تأمُّ

،   اًل. وال ُغبار أن تكون املالحظة،وحتلي والتجربة، واخلربة ُأُسًسا ُيسَتنَد إليها يف البحث العلميِّ

ته؛ودروبً  ول الصحيحة أو األص  ،إن مل خُتالف ثوابت اإلسالم  وذلك  ا ُيعتمد عليها يف إثراء مادَّ

 .يف علم تعبري الرؤيا

النقل احلَريفِّ لنصوص الكتب املبالغة يف ال نميل إىل  التأصيل يف ثياب التجديد: .3

الذي شاع يف هذه العصور األخرية يف جمال   من العجز والكسلنحسبه    فذاك  قديمة؛اثيـَّة الالرت

. وال يوجد  دليل عىل ضعف الرسائل العلميَّـة والبحوث،  - عتقادنايف ا -البحث العلميِّ

ن من العلامء )مع  ،وإفالس أصحاهبا أكرب من كثرة النقل واالستشهاد بقول فالن وقول عالَّ

 .وعيِّ والبنَّاء هلذه االجتهاداتاحرتامنا الكامل ألهل العلم( دون حد  أدنى من النقد املوض
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ح بعيًدا عن اجلذور، أو أن نجنح بمعزل عن  مع ذلك، فلسنا نميل أيًضا إىل أن نشط     

ها العارفون املجتهدون من أعالم خري القرون، ومن سار عىل هنجهم؛ إذ ال   األصول التي أقرَّ

 وال رشَّ ُيؤَمن ممَّن عارض إمجاعهم. خرَي ُيرجى ممَّن فارق اجلامعة؛

نا من أكارم العلامء، وبالتايل، فقد حرصنا يف هذا البحث عىل التزام النهج العام ملن سبقو

ل ذلك عائًقا حيول بيننا وبني أن تكون لنا إضافة نخدم هبا العلم، وُنرِبز من خالهلا  دون أن يشكِّ

 شخصيَّتنا العلميـَّة املستقلَّة.

حرصنا منذ بدء التخطيط هلذا البحث أن يكون عماًل جامًعا ملا تناثر يف  . الشمول:4

وذلك عىل خالف العديد من  تتعلَّق بعلم تعبري الرؤيا.نضبطة الكتب املختلفة من مسائل م

ا من االختصار املالبحوث يف هذا املجال، والت   للموضوع أو النظرة الضيِّقة له؛ِخلِّ ي ُتعاين إمَّ

 وسبحان من أحاط بكلِّ يشء علاًم.

كانته؛ وبالتايل، فقد نأينا قمنا بتصميم الكتاب ليكون بحًثا علميًّا حمرتًما له م . العلميَّة:5

كتاب عن عن الغموض، واألوهام، واخلرافات التي ال يكاد خيلو منها    -قدر االستطاعة    -  به 

 أو علم تعبريها. الرؤيا

، وُحسن العرض، والتمثيل:6 ة العلميـَّة  تمَّ عرض امل  . بساطة الكلمة، والرتتيب املنطقيُّ ادَّ

دة  ط، بعيد عن التعبريات واملصطلحات الصعبة واملعقَّ يف الكتاب بأسلوب واضح، ُمبسَّ

هات الكتب املوروثة.   املوجودة يف ُأمَّ

ج من األسهل إىل  وكذلك، فقد تمَّ ترتيب املعلومات الواردة يف الكتاب عىل أن تتدرَّ

ذلك، فحتَّى املعلومات التي ُتفرتض فيها  ومع األصعب، ومن األبسط إىل األكثر تعقيًدا.
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ص  ؛الصعوبة بطبيعتها، قد تمَّ عرضها يف أبسط شكل ممكن حتَّى يستطيع املسلم غري املتخصِّ

ة كبرية  .أن يفهمها دون مشقَّ

ة العلميَّة   وممَّا نأمل أن ينرشح له صدر القارئ العزيز من البرشى أن قد قمنا بعرض املادَّ

هيئة سؤال وجواب؛ وذلك العتقادنا أنَّ هذا األسلوب هو األيّس، واألرسع، يف الكتاب عىل  

 واألقوى يف توصيل وتوضيح املسألة العلميـَّة بشكل مبارش.

ولعلَّ من ُحسن العرض أيًضا أن قمنا بتقسيم املعلومات الواردة يف العديد من أسئلة 

طة ومبارشة عىل السؤال(، وحاشية ُملحقة بّس ة مُ عامّ الكتاب إىل نص  رئيس )يتمثَّل يف إجابة 

ة علميَّةبه )حتتوي عىل   (.مفيدةوتفاصيل  أدلَّ

كذلك، فإنَّ من أفضل ما جلأنا إليه ممَّا ُيعني عىل فهم املسائل العلميـَّة واستيعاهبا رضب 

ر ما يريد الك كام  ؛اتب أن يوِصَله إليه من معلوماتاألمثلة هلا، فهذا ممَّا جيعل القارئ يتصوَّ

ة املكتوبة يف تعبري الرؤياوفهم  ُتعني األمثلة أيًضا عىل   وإسقاطها عىل واقع   ،تطبيق القاعدة العامَّ

  الرؤى وتعبريها. 

الكتب العلميَّة يف أنـَّها  من الكثريتنحرص ُمشكلة  . خماطبة مجيع املستويات الثقافيَّة:7

ها صعبة مغلقة عىل كثري خُتاطب مجهوًرا تفرتض فيه درجة معيـَّنة من الثقافة والعلم، ممَّا جيعل

ص بغرض أن يكتسب من خالله من الناس؛  ا هذا الكتاب فإنـَّه خُياطب املسلم غري املتخصِّ أمَّ

ويف  حيح معها، وكيفيـَّة تعبريها؛الصثقافة جيِّدة يف فهم حقيقة الرؤى، وأسلوب التعامل 

ص الوقت نفسه خُياطب الكتاب الباحث والعاملِ  أماًل يف أن ُيشبع رغبته يف اإلملام بكلِّ   املتخصِّ

ة، وانتهاء بتفصيالهتا الدقيقة.  جوانب املسألة العلميَّة يف تعبري الرؤيا ابتداًء بأصوهلا العامَّ
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يكون هذا الكتاب سبًبا يف إحياء علم رشعي  قد مات أن القدير  العلَّ  وأخرًيا، نسأل اهلل

ة اإلسالميَّة إىل يوم القيامة، وأن يكون أساًسا متينًا يستند إليه  أو كاد، وأن ينفع اهلل بـه األُمَّ

ة إىل هذا العلم الرشيف.  الباحثون يف علم تعبري الرؤيا؛ ليضيفوا مزيًدا من األبحاث اجلادَّ

د هذا الدعاء:الكتاب، ال َيَسُعنا إالَّ أن ن ل يف موضوعاتوقبل الدخو  ردِّ

 إنَّك هتدي من تشاء إىل رصاٍط مستقيم«. ا اخُتِلَف فيه من احلقِّ بإذنك؛»ربِّ اهدين مل
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 احملتويات
 

 

 طبائع الرؤيا وأحواهلاالباب األول: 

 

كأنواع الرؤى، وكيف  اإلسالم:ا رشعيَّة عن الرؤيا يف يتناول مفاهيم أساسية وأحكامً 

مع ذكر  .والتحذير من أرضارها حتدث، وكيفية التمييز بينها، وبيان فوائدها للمسلم،

 املحاذير الرشعيَّة لتعبري الرؤيا.و ،املرعيَّة الضوابط

 

 قواعد تعبري الرؤيا وأصوله الباب الثاين:

 

بالقرآن الكريم، واحلديث الرشيف، يتناول القواعد الرشعية لتعبري الرؤيا: كالتعبري 

واألسامء، والتشابه، واللغة، واملثل السائر. ويكشف العديد من خفايا وأرسار التعبري 

 الصحيح للرؤيا.
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 ل ب األو البا 
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 مفهوم النوم يف اإلسالم؟ ما هو . 1

  

اإلنسان من   اهلل روحباملوت؛ إذ حيدث النوم عندما يأخذ    شبيهةالنوم يف اإلسالم هو حالة  

ا إن كان عمره قد   .وحه، فاستيقظ من النومإليه رُ  كان يف عمره بقيَّة، أعاد اهلل فإن .جسده أمَّ

 .بُروحه، فَلم تُعد إليه  اهلل انتهى، أمسك

ره باملوت بشكل ي َتُدلُّ اإلنسان عىل قدرة اهللوالنوم يف اإلسالم هو من اآليات الت ، وُتذكِّ

؛  وهدفه الكبري ،(وهو مغادرة هذه الدنيا) فال ُتنسيه الدنيا بمشاغلها مصريه األخري يومي 

 .(وحساب اآلخرة ستعداد للقاء اهللوهو اال)

هو أن يكون راحة لإلنسان من تعب  ،النوم من أجلها َكمة التي خلق اهللاحلِ ومن ضمن 

د قدرته عىل القيام بأنشطته اليوميـَّة. حتَّى ؛املعيشة، وأداة صيانة جلسمه   ( 1)تتجدَّ

 

تِي مَلْ مَتُْت يِف اهللُ ﴿: يف كتابه الكريم قال اهلل)أ(  (1) تِي َقََض َيَتَوَّفَّ األَْنُفَس ِحنَي َمْوهِتَا َوالَّ َمنَاِمَها َفُيْمِسُك الَّ

ُرونَ ـَعَلْيَها الْ  ى إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ  (.42:الزمر)﴾  َمْوَت َوُيْرِسُل األُْخَرى إىَِل َأَجٍل ُمَسمًّ

ريمة؛ فقال  اختلف العلامء حول معنى النفس التي يتوفَّاها اهلل، أو يقبضها عند النوم، واملذكورة يف اآلية الك

 بعضهم إهنا الروح نفسها التي يقبضها اهلل عند املوت، وقال آخرون إهنا يشء آخر غري هذه الروح.

والراجح أنَّ املقصود بالنفس املقبوضة عند النوم يف اآلية الكريمة هي الروح التي يقبضها اهلل عند املوت.  

النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعن الصحايبِّ عبد اهلل بن عبَّاس )ريض اهلل عنهام(، والدليل عىل ذلك ما جاء يف اآلثار الصحيحة عن  

والتي تشري رصاحة إىل أنَّ ما ُيقَبض أثناء النوم هو الروح. فقد قال النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص جلامعة من الصحابة )ريض اهلل 

شاء، وردَّها  عنهم( عندما استيقظوا بعد طلوع الشمس، وقد فاتتهم صالة الفجر: »إنَّ اهلل َقَبَض أرواحكم حني 

عليكم حني شاء« )ُمتَّفق عليه(. وروي عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنـَّه كان يقول عند استيقاظه من النوم: »احلمُد هلل الذي عافاين 
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(. -يف جسدي، وَردَّ علَّ روحي، وأِذن يل بِذْكِره« )حديث حسن   رواه الرتمذيُّ

َيَتَوَّفَّ األَْنُفَس ِحنَي اهللُ  أنـَّه قال يف تفسري قول اهلل: ﴿كذلك، فقد جاء عن عبد اهلل بن عبَّاس )ريض اهلل عنهام(  

﴾: »تلتقي أرواح األحياء واألموات ]أي يف منام األحياء[، فيتساءلون بينهم، فُيمسك اهلل أرواح املوتى، َمْوهِتَا...

  ويرسل أرواح األحياء إىل أجسادها« )جممع الزوائد(.

ى ُثمَّ  َوُهَو الَِّذيكذلك، قال اهلل: ﴿ ْيِل َوَيْعَلُم َما َجَرْحُتْم بِالنََّهاِر ُثمَّ َيْبَعُثُكْم فِيِه لُِيْقََض َأَجٌل ُمَسمًّ اُكْم بِاللَّ َيَتَوفَّ

 (؛ ومعنى جرحتم: فعلتم.60﴾ )األنعام:إَِلْيِه َمْرِجُعُكْم ُثمَّ ُينَبُِّئُكْم باَِم ُكنُتْم َتْعَمُلونَ 

ْيِل َوالنََّهارِ َوِمْن آَياوكذلك، قال اهلل: ﴿ ة عىل  23﴾ )الروم:تِِه َمنَاُمُكم بِاللَّ الَّ (؛ أي أنَّ النوم هو من آيات اهلل الدَّ

 (؛ أي أنَّ اهلل قد جعل النوم راحة للجسم.9﴾ )النبأ:َوَجَعْلنَا َنْوَمُكْم ُسَباًتاوكذلك، قال اهلل: ﴿ قدرته.

لصحيحة(. ولعلَّه ملسو هيلع هللا ىلص قد قال ذلك؛ ألنَّ اهلل يتوَّفَّ وكذلك، قال النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »النوم أخو املوت« )السلسلة ا

 األنفس يف كليهام.

قد يتساءل البعض: كيف يمكن أن ُتقبض روح إنسان يف املنام فيموت، بينام ُتقبض روح إنسان آخر يف املنام 

 فال يموت؟ فنقول: سبحان من قدر عىل أن يقبض روح هذا فيموت، ويقبض روح ذاك فال يموت.

هل يلزم النوم العميق حلدوث الرؤيا؟ اجلواب: يمكن للنائم أن يرى رؤيا يف غفوة بسيطة.   )ب( سؤال:

وكذلك فمن املحتمل أن يرى رؤيا يف املراحل األوىل من النوم، والتي يكون فيها عىل درجة من الوعي بام حوله؛ 

أكثر الناس، فال يرون رؤى إالَّ يف أي يف مرحلة ما بني النوم واليقظة. ومع ذلك، فالظاهر أنَّ هذا ال حيدث مع 

أثناء النوم العميق املعتاد. وقد روي عن الصحايبِّ عبد اهلل بن زيد )ريض اهلل عنه( أنـه قصَّ عىل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص رؤيا 

)الرؤيا التي رُشع هبا األذان(، فقال إنه رآها وهو »بني نائم ويقظان« )جزء من حديث صحيح طويل رواه أبو 

ة، وهو بني النوم داود(، ومل يعا  رضه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك؛ ممَّا يدلُّ عىل أنَّ الشخص قد يرى رؤى صادقة ُمهمَّ

واليقظة؛ أو قد يرى رؤى يف مرحلة من النوم غري عميقة أو غري كاملة، فيكون لديه أثناء رؤياه بعض الوعي بعامل 

ا ما ُنقل عن الكِ   عنه( إن أصدق الرؤيا تكون عند استغراق النوم رمايّن عن عّل بن أيب طالب )ريض اهللاليقظة. أمَّ

م.   )اإلشارات يف علم العبارات(، فهو كالم ال أصل له، وال دليل عليه، بل ويكذبه احلديث الصحيح كام تقدَّ
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 ما هي الرؤيا؟ . 2

 

ة من الوعي حت   )2(دث لإلنسان أثناء النوم.هي حالة خاصَّ

 

)أ( الوعي هو قدرة الشخص الطبيعيِّ عىل إدراك ما حوله من األشياء العاديـَّة؛ وهذا هو الوعي اخِللقيُّ  (2) 

ا يف أثناء النوم، فُيفرَتَض أن يفقد الشخص هذا الوعيالذي يد  رك به الناس ما حييط هبم من أمور معايشهم؛ أمَّ

ن لديه نوع آخر من الوعي: وهو رؤيا املنام؛ ويتميَّز هذا النوع من الوعي يف املنام متيًُّزا كبرًيا  بشكل مؤقت، ليتكوَّ

لشكل، أو املعنى )وسوف نتناول هذه النقاط بالتفصيل يف عن الوعي يف اليقظة، سواًء من حيث املصدر، أو ا

 سياق هذا البحث بمشيئة اهلل(.

)ب( التعريف املشتهر للرؤيا عند العديد من علامء أهل السنة واجلامعة هو أهنا »اعتقادات خيلقها اهلل يف قلب  

ىل(؛ لكن هذا التعريف غري دقيق النائم« )فتح الباري وغريه(. وال شكَّ أن اهلل هو خالق كل يشء )سبحانه وتعا

يطاِن«  جُل هِبا نفَسُه، ورؤيا حتزيٌن مَن الشَّ ُث الرَّ ، وُرؤيا حيدِّ ؤيا ثالٌث: َفرؤيا حقٌّ إذا ما قورن بقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »الرُّ

ؤيا مَن اهللِ . رواه الرتمذي( -)حديث صحيح  يطاِن« )متفق عليه(وكذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »الرُّ أما   .، واحلُلُم مَن الشَّ

التعريف املذكور يف إجابة السؤال أعاله، فنحسبه أقرب للصواب؛ فقد مجع بني هذه احلاالت املختلفة للرؤيا، 

 واملذكورة يف احلديث. 

)ج( سؤال: ما هو الفرق بني كلمتي »رؤيا« و»ُحلم« من حيث الداللة اللغوية واملصطلح الرشعّي؟ 

 .ية اللغوية، فكالمها يعني »ما ُيرى يف النوم« )املعجم الوسيط(واجلواب: ال يوجد فرق بني الكلمتني من الناح

أما من ناحية املصطلح الرشعّي، فمن املستحب أن ُتطلق كلمة »رؤيا« عىل الصادقة التي تكون من اهلل، بينام ُتطلق 

اهللِ، واحلُلُم   وقد جاء يف احلديث: »الرؤيا من  .كلمة »ُحلم« عىل الكاذبة التي تكون من الشيطان أو حديث النفس

﴾  َقاُلوْا َأْضَغاُث َأْحاَلٍم َوَما َنْحُن بَِتْأِويِل األَْحاَلِم بَِعاملنِِيويف القرآن الكريم: ﴿ .من الشيطاِن« )متفق عليه(

 .( 44يوسف:)
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 أثناء النوم؟  يراها اإلنسانشياء التي ُيمكن أن . ما هي األ3

 

 منها:يمكن أن تقع األشياء التي يراها اإلنسان يف نومه حتت تصنيفات، و

 كرؤيا اإلنسان، أو احليوان، أو النبات، أو اجلامد...إلخ. صور: .1

 كرؤيا األكل، أو امليش، أو الطريان، أو اهلروب...إلخ.  أفعال: .2

 وسيقى...إلخ.و مطبيعة، أ، أو حيوان كسامع صوت إنسان، أو أصوات: .3

 َكَشمِّ الروائح اجلميلة، أو الكرهية...إلخ. روائح: .4

 ، أو احلامض...إلخ.كذوق الطعم احللو، أو املرِّ  مذاقات: .5

 اخلوف...إلخ.و األلـمواملتعـة، و ،هالكرو ،احلـبِّ ك . مشاعر وأحاسيس: 6

ر يف أشياء معيَّنة، أو أنـه يكأن يرى الشخص يف منامه أنـ . أفكار ومعلومات:7 ه  فكِّ

 .بالِفكر فقط دون قول أو فِعل يف الرؤيا يدركها

 

 

)د( سؤال: ما الفرق اللُّغوي بني كلمة »رؤية« )بالتاء(، وكلمة »رؤيا« )باأللِف(؟ واجلواب: أنـه ال يوجد  

ولكن يكـثـر استعامل كلمة »رؤيا«  .لغويٌّ بينهام؛ فيجوز أن ُيستخدم كالمها للتعبري عامَّ ُيرى يف املنام فرق

)باأللِف( للمنام، بينام يكـثـُر استعامل كلمة »رؤية« )بالتاء( ملا يراه اإلنسان ببرصه يف اليقظة. وقد جاءت كلمة 

كام يف قول اهلل عن حادثة اإلرساء   -وليست مناميَّة    -رؤية برصيـَّة  »رؤيا« )باأللِف( يف القرآن الكريم للتعبري عن  

لنَّاسِ واملعراج: ﴿ تِي َأَرْينَاَك إاِلَّ فِْتنًَة لِّ ؤَيا الَّ  (.60﴾ )اإلرساء:َوَما َجَعْلنَا الرُّ
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رها النائم بعد االستيقاظ رؤى ال هامنو . أشياء أخرى:8 وقد أدرك   كأن يستيقظ ،يتذكَّ

ه أو ربَّام يستيقظ وقد أدرك أنـ ؛ر تفاصيل أو أحداث فيهاه رأى رؤيا، ولكن دون أن يتذكَّ أنـ

ر املعنى فقط الذي تتعلَّ   لكنه ،  رأى رؤيا تدور حول معنى معنيَّ  ر   ،ق به الرؤيايتذكَّ دون أن يتذكَّ

 (3).الرؤيا نفسهاتفاصيل أو أحداث 

 

 

 

ا استخدام الِفعل »رأى« 3)   - البرصيـة الذي ُيستخَدم عادة للتعبري عن الرؤية  -( )أ( سؤال: هل يصحُّ لغويًّ

ة البرص تكون معطَّلة أثناء النوم؟ اجلواب: إنَّ الفعل »رأى« ال ُيستخدم  لتوصيف رؤى املنام، يف حني أنَّ حاسَّ

فعىل سبيل املثال: قد يأيت  .فقط للداللة عىل ما يراه املسلم ببرصه، بل قد ُيستخدم أيًضا للداللة عىل معاٍن أخرى

يِن﴾ )املاعون:الفعـل »رأى« أحياًنا بمعنى »َعلِ  ُب بِالدِّ ِذي ُيَكذِّ (؛ أي أَعِلمَت 1َم«، كمـا يف قول اهلل: ﴿َأَرَأْيَت الَّ

ل  ، كأن ُيقال: »أرى أن نؤجِّ ين؟ وقد يأيت هذا الِفعل أحياًنا أخرى للتعبري عن الرأي الشخيصِّ ب بالدِّ الذي ُيكذِّ

فر إىل األسبوع القادم حتَّى نستعدَّ له«، وغري ذلك م ن االستخدامات املتعددة هلذا الفعل. وكذلك، يصحُّ  السَّ

ا أن ُيستخدم الفعل »رأى« للتعبري عن رؤى املنام وال يوجد دليل عىل جواز ذلك أقوى من ذكر هذا الِفعل   .لغويًّ

َأْيُت َأَحَد َعرَشَ َكْوَكًبا إِْذ َقاَل ُيوُسُف أِلَبِيِه َيا َأبِت إيِنِّ رَ يف القرآن الكريم للتعبري عن رؤيا منام، كام يف قول اهلل: ﴿

ْمَس َواْلَقَمَر َرَأْيُتُهْم يِل َساِجِدينَ   (. 4﴾ )يوسف:َوالشَّ

)ب( وسؤال ثاٍن، وهو: هل جيب أن حتتوي الرؤيا عىل صورة أو أكثر؟ أم يمكن أن يرى النائم رؤيا ال صورة  

عنيَّ مثاًل؟ واجلواب هو: إنَّ األصل يف الرؤى أو عىل سامع صوت م  ،فيها؛ كأن تقترص رؤياه عىل شمِّ رائحة معيـَّنة

كأن يرى النائم عىل سبيل املثال   ،والغالب عليها أهنا حتتوي عىل صورة أو أكثر، فإن حدث غري ذلك، فهو قليل

 يف بعض الرؤى أنـه يسمع كالًما فقط دون صورة، وهذا األخري هو نوع من الرؤى ُيطلق عليه »اهلاتِف«. 
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 ما هو الفرق بني الوعي يف اليقظة والوعي يف النوم؟  .4

  

ق،  .1 ، التذوُّ الوعي يف اليقظة مصدره األسايسُّ احلواسُّ اخلمس )السمع، البرص، الشمُّ

 مصدًرا للوعي أثناء النوم.غالًبا  بينام ال تكون هذه احلواسُّ  مس(؛اللَّ 

يستطيع اإلنسان اخلروج  نة، وُمقيَّد بقيود ال  الوعي يف اليقظة حمدود بقوانني ماديـَّة معيَّ .  2

ا يف الرؤيا فتـتَّسع حدود   .، ولبرصه حدود، وحلركة جسمه حدودفلَسمِعه حدود  عنها عادة؛ أمَّ

ال  ،" شعوريَّةحسيَّة أو "لنائم بتجارب فيمكن أن يمرَّ ا  لوعي بشكل أكرب كثرًيا من اليقظة؛ا

ض هلا يف اليقظة، كرؤياه لنفسه يطري يف اهلواء، أو يتكلَّم مع األموات، أو رؤياه  يستطيع التعرُّ

 للجنَّة أو النَّار، أو أشباه هذه األمور.

م. يس3 فيسمع أو ال يسمع، وينظر أو   يف وعيه وخيتار أثناء اليقظة؛  تطيع اإلنسان أن يتحكَّ

 .ذه القدرة يف رؤيا املناميفقد ه بينام ل؛ينظر، ويفعل أو ال يفعال 

نسان فأغلب األشياء التي يدركها اإل  .أثناء النوم  ه أثناء اليقظة عن  الوعي  ريتفس. خيتلف  4

التي يراها السيَّارة مثاًل ف .ها به فوًراريتفسا يقوم املخُّ بأيَّ معنى أبعد ممَّ  يف اليقظة ال حتتمل

ا الوعي   .ئرة طائرة...وهكذاسيَّارة، والطاال يمكن أن تعني إال أن تكون    اليقظةاإلنسان يف   أمَّ

كتفسري السفينة بالنجاة  ،خمتلف عامَّ يراه النائم ريتفسفقد يكون له  -أو رؤيا املنام-أثناء النوم 

 (4).أو األفعى بإنسان رشير ،من موقف عصيب
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والدليل عىل ذلك ما جاء يف   .يظهر هو أنَّ الشخص يفقد إحساسه بالزمان واملكان يف أثناء النوم( )أ( مـا 4)

ة أهل الكهف، التي حكى عنها القرآن الكريم، ممَّا يدلُّ عىل أهنم فقدوا إحساسهم بالزمان واملكان.   قصَّ

ا فقداهنم اإلحساس بالزمان، فدلَّ عليه قول اهلل: ﴿َوَكَذلَِك َبعَ  نُْهْم َكْم فأمَّ ْثنَاُهْم لَِيَتَساءُلوا َبْينَُهْم َقاَل َقائٌِل مِّ

ُكْم َأْعَلُم باَِم َلبِْثُتْم﴾ )الكهف: ة يوم أو  .(19َلبِْثُتْم َقاُلوا َلبِْثنَا َيْوًما َأْو َبْعَض َيْوٍم َقاُلوا َربُّ فُهنا اعتقدوا أهنم ناموا ملدَّ

رتة ثالثامئة وتسع سنني، أو كام جاء يف قول اهلل: ﴿َوَلبُِثوا يِف َكْهِفِهْم وذلك عىل خالف ما ناموه فعليًّا ف ،ساعات

 (. 25َثاَلَث ِمَئٍة ِسننَِي َواْزَداُدوا تِْسًعا﴾ )الكهف:

ا فقداهنم اإلحساس باملكان، فدلَّ عليه قول اهلل عىل لساهنم: ﴿َفاْبَعُثوا َأَحَدُكم بَِوِرِقُكْم َهِذِه إىَِل املْ  ِة  ِدينَ ـَوأمَّ

نُْه َوْلَيَتَلطَّْف َواَل ُيْشِعَرنَّ بُِكْم َأَحًدا﴾ )الكهف َا َأْزَكى َطَعاًما َفْلَيْأتُِكم بِِرْزٍق مِّ فعندما استيقظوا  .(19:َفْلَينُظْر َأهيُّ

ات التي حدثت للمدينة التي كانوا يعيشون فيها ا، مل يدركوا التغريُّ من تعاُقب  ،بعد هذه السنني الطويلة جدًّ

ل األحوال، وظنُّوا أهنا مدينتهم ذاهتا التي تركوها.األ  جيال، وتبدُّ

)ب( نظًرا ألنَّ ما يستطيع النائم أن يمرَّ به من إدراكات يف الرؤيا هو أوسع وأكرب ممَّا يستطيع أن يفعله يف 

ة التي اليقظة، فقد َدَرج الناس عىل استخدام كلمة »احلُلم« أو »األحالم« للتعبري عن األمنيات أو ال تطلُّعات الشاقَّ

قنا ُحلاًم«  .يصعب حتقيقها يف الواقع أو يستحيل قت هذه األمنيات قالوا: »حقَّ فُيقال مثاًل: »كان الطريان   .فإذا حتقَّ

ق«.  ُحلاًم للبرشيـَّة عىل مرِّ العصور حتَّى حتقَّ

رات ا فُيقال مثاًل:   .لبعيدة عن الواقعوكذلك، ُتستخَدم هذه الكلمة يف التعبري عن األوهام، والظنون، والتصوُّ

 »إن كان الكافر يظنُّ أنـه سوف يدخل اجلنـَّة بُكفِره، فهو حيُلم«. 

كام ُيستخَدم تعبري »أحالم اليقظة« )وهو تعبري ُمرتَجم( للداللة عىل األمنيات اجلميلة التي يّسح اإلنسان 

ق يف الواقع.  بعقله يف حتقيقها دون أن تتحقَّ

والدليل عىل ذلك أنَّ اهلل ال حُياِسبه عىل فرتة النوم،   .أيُّ اختيار يف رؤياه، بل هي مفروضة عليه)ج( ليس للنائم  

بل إهنا ال حُتسب عليه من عمله أصاًل، أو كام جاء يف قول النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ُرفَِع الَقَلُم عن ثالثة«، وَذَكَر منهم »النائم 

 حتَّى يستيقظ« )صحيح اجلامع(.
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 ؟ ما هي مصادر الرؤى .5

  

  (5).النفس  أو  ،الشيطان )لعنه اهلل(  أو  ،اهلل )عز وجل(  من  :للرؤى مصادر ثالثة عند النائم

 

ـ  .6  فـس؟ ما هي رؤيـا حديث الن

  

اذ القرارات  ري املاديِّ يف اإلنسان، واملسؤو ُيقصد بالنفس ذلك اجلزء غ  والتفكري.ل عن اختِّ

ا رؤيا »حديث النفس«، فهي نوع الرؤى التي  حتدث عندما تقوم نفس الشخص بإعادة قد أمَّ

ر فيه أو ينوي فعله يف يقظته  داخل وعيه يف أثناء نومه عىل شكل  مرة أخرى عرض ما كان ُيفكِّ

ـ   رؤيا. أن يعرف   عدا فقط، ما  يَّةاإلسالمالعقيدة  ة ُتذكر يف  وليس هلذا النوع من الرؤى أيـة أمهي

ـ  يستطيع التمييز بينها وبني النوعني  حتَّى ؛ها يمكن أن تأتَِيه يف منامهاملسلم بوجودها، وبأن

 ( 6)اآلخرين من الرؤى.

 

(. ملسو هيلع هللا ىلص: »الرؤيا ثالث:( يقول النبيِّ 5)  حديث النفس، وختويف الشيطان، وبرشى من اهلل« )رواه البخاريُّ

 ( )أ( تعريف النفس مأخوذ من أحاديث النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص عن رؤيا حديث النفس كالتايل: 6)

  . الصحيحة( قول النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص واصًفا رؤيا حديث النفس: »ما هُيِمُّ به الرجل يف يقـظته، فرياه يف منامه« )السلسلة  

 ومعنى هُيِمُّ به: ينوي القيام به.

ث به نفسه ]أي اإلنسان[ يف اليقظة، فرياه  وكذلك، جاء يف حديث آخر عن رؤيا حديث النفس: »األمر حُيَدِّ

 يف املنام« )السلسلة الصحيحة(.
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  يطانية؟شما هـي الرؤيـا ال .7

  

وحتدث هذه  إلرضار به.الرؤى ُيريه الشيطان لإلنسان لة هي نوع من الرؤيا الشيطانيـ

 .اء معيـَّنه تؤذيه عندما يأيت الشيطان إىل النائم، فيتسلَّط عليه، وجيعله يرى أشي الرؤيا

 

 

اذ القرارات والتفكري فقط، بل قد  ا مسؤولة عن اختِّ تكون هلا وظائف  ليس معنى التعريف املذكور للنفس أهنَّ

وَسى﴾ )طه:  (. 67أخرى كاحتواء بعض املشاعر )كاخلوف مثاًل(، أو كام يف قول اهلل: ﴿َفَأْوَجَس يِف َنْفِسِه ِخيَفًة مُّ

ل(.   وقد تأيت كلمة »النفس« للداللة عىل معاٍن أخرى كالروح مثاًل )راجع حاشية السؤال األوَّ

ان السابقان؛ إذ ُيفهم منهام أنَّ رؤيا )ب( الدليل عىل كيفيَّة حدوث رؤيا حديث النف س مها احلديثان النبويَّ

ر فيه الشخص يف اليقظة أو ينوي فعله.  حديث النفس هي انعكاس مناميٌّ ملا يفكِّ

 )ج( الدليل عىل أن ليس لرؤيا حديث النفس أمهيـة هو:

اًل: ال يوجد نصٌّ يف القرآن أو احلديث يشري إىل أنَّ هلا أية أمهية    وثانًيا: ما ُروي عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قوله    أو معنى.أوَّ

 املطالب العالية(. -عن رؤيا حديث النَّفس: »وليست بيشء« )حديث حسن لغريه 

ومعناها لغوًيا أخالط    .)د( ُيطلق عىل رؤيا حديث النفس أحياًنا »أضغاث األحالم«. واألضغاث مجع ِضْغث  

ألحالم فهي املذكورة يف قول اهلل: ﴿َقاُلوْا َأْضَغاُث َأْحاَلٍم َوَما أو أشياء خمتلطة )املعجم الوسيط(. أما أضغاث ا

اُه َبْل ُهَو َشاِعٌر 44َنْحُن بَِتْأِويِل األَْحاَلِم بَِعاملنِِي﴾ ]يوسف: [؛ أو قوله تعاىل: ﴿َبْل َقاُلوْا َأْضَغاُث َأْحاَلٍم َبِل اْفرَتَ

ُلون ومعنى أضغاث األحالم ما كان يف املنام مشاهد جمتمعة خمتلطة  .[5﴾ ]األنبياء:َفْلَيْأتِنَا بِآَيٍة َكاَم ُأْرِسَل األَوَّ

ولعل الغالب عىل رؤى حديث النفس التي ال معنى هلا أهنا تكون   .ال ارتباط بينها، وال ترتيب، وال تناسق  ،خمتلفة

 كذلك؛ وهلذا ربام ُيطلق عليها أضغاث األحالم.
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 البدَّ أن تتوافر واحدة منهم عىل األقلِّ فيها، وهي: صفات؛وتتميَّز هذه الرؤى ب

 كرؤيا ،، مهموًما، ُمنَقبـَِض النفسفريى النائم ما جيعله يستيقظ حزينًا . احُلزن والكآبة:1

 .يف املدرسة، واإلصابة بمرض خطري طالق، والرسوبالموت األهل، واحرتاق البيت، و

فريى النائم ما جيعله يستيقظ يف حالة من القلق، واخلوف، . التَّخويف واإلفزاع: 2

عب ، والشياط ،والرُّ  . ني، والقتل، والتعذيب، والسقوطكرؤى اجلنِّ

، واملزاح، والرقص، والتغريُّ البذيئةكرؤى األغاين  ،النائم أشيـاء تافهـة فريى. الَعَبث: 3

 .وحجمه، وأشخاص يف صور غريبةيف شكل اجلسم 

األزواج  الرؤى التي تزرع الشكوك والعداوات بنيك. اإليقاع بني الصاحلني: 4

 .الصاحلنيمن  ، أو املتحابـِّني يف اهللالطيبني والطيباتوالزوجات 

املسلم  أو رؤيا  ،اه املسلم الصالح يقتله أو يّسقه يا شخص مسلم صالح أنَّ أخ: رؤمثال

 أنَّ زوجته املسلمة الصاحلة تطلب الطالق منه أو ختونه. الصالح

يامن وهيدف الشيطان من هذه الرؤى إىل إضعاف إ . التشجيع عىل الكفر واملعايص:5

 .ه عن سبيل اهللاملسلم، وصدِّ 

ين، والنهي عن امل : رؤيا احلضِّ مثال عروف كالصالة، عىل الكفر، واالستهزاء بالدِّ

 األمر باملنكر كالزنا، والّسقة، ورشب اخلمر...إلخ. و أ والصيام، والصدقة؛

أوقات يكون املسلم فيها يف عبادة   ئة التي تأيت بعدومن اجلدير بالذكر أيًضا أنَّ الرؤى السيِّ 

ح أن تكون من  ،اهلل وطاعته )كأن تكون الرؤيا بعد توبة، أو صالة، أو عمل خري...إلخ( ُيرجَّ

 .بغرض اإلرضار باملسلم الشيطان
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ا الرضر الذي ربَّ  عادة من  عده به هذا النوع من الرؤى، فهو ما قد يصيب املسلم بام يسبِّ أمَّ

ا فوائدها  .نفسيـَّة سيِّئةحالة  ة شعور املسلم بعداوة تكون تقوي فقد -وجدت إن  -وأمَّ

 (7).ه ب، وتقوية عالقته فيدفعه إىل االقرتاب من اهلل ؛الشيطان

 

نِّ  7) . واجلنُّ خملوق من النار؛ لقول اهلل: ﴿إاِلَّ إِْبِليَس َكاَن ِمَن اجْلِ ( )أ( الشيطان هو خملوق من جنس اجلنِّ

ُموِم﴾ )احلجر:50َفَفَسَق َعْن َأْمِر َربِِّه﴾ )الكهف: اِر السَّ  (.27(، وكذلك لقوله: ﴿َواجْلَآنَّ َخَلْقنَاُه ِمن َقْبُل ِمن نَّ

وهو يعيش عىل األرض  .(34وهو كافر؛ لقول اهلل: ﴿إاِلَّ إِْبِليَس َأَبى َواْسَتْكرَبَ َوَكاَن ِمَن اْلَكافِِريَن﴾ )البقرة:

اَُم  ْيَطاُن َعنَْها َفَأْخَرَجُهاَم مِمَّا َكاَنا فِيِه َوُقْلنَا اْهبُِطوْا َبْعُضُكْم لَِبْعٍض التي يعيش عليها اإلنسان؛ لقول اهلل: ﴿َفَأَزهلَّ  الشَّ

َتُه   .(36َعُدوٌّ َوَلُكْم يِف األَْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع إىَِل ِحنٍي﴾ )البقرة: يَّ ج ويتكاثر؛ لقول اهلل: ﴿َأَفَتتَِّخُذوَنُه َوُذرِّ وهو يتزوَّ

 (. 50ِمن ُدويِن َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ بِْئَس لِلظَّاملنَِِي َبَداًل﴾ )الكهف:َأْولَِياء 

َك َولَِزْوِجَك﴾ )طه: وهو    .(117وهو يعادي اإلنسان منذ بدء اخلليقة؛ لقول اهلل: ﴿َفُقْلنَا َيا آَدُم إِنَّ َهَذا َعُدوٌّ لَّ

ْمَت َعَلَّ َلِئْن يسعى يف إيذاء اإلنسان وإضالله؛ لقول اهلل عىل لسان إبليس الل ِذي َكرَّ عني: ﴿َقاَل َأَرَأْيَتَك َهـَذا الَّ

َتُه َإالَّ َقِلياًل﴾ )اإلرساء: يَّ ْرَتِن إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة ألَْحَتنَِكنَّ ُذرِّ ة آدم.  .(62َأخَّ ته: ُأِضلُّ ُذريَّ  ومعنى أحتنَِكنَّ ُذريَّ

ُه َيَراُكْم ُهَو َوَقبِيُلُه ِمْن َحْيُث الَ َتَرْوهَنُْم﴾  وهو خمفيٌّ عن اإلنسان، بينام ال خيفى عنه اإلنس ان؛ لقول اهلل: ﴿إِنَّ

 (.27)األعراف:

كذلك، فإنَّ للشيطان نوًعا من التأثري عىل اإلنسان يقلُّ يف درجته كلَّام كان اإلنسان مسلاًم صاحلًا قريًبا من اهلل؛  

َبَعَك ِمَن اْلَغاِويَن﴾ )احلجر:لقول اهلل: ﴿إِنَّ ِعَباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيهِ   (.42ْم ُسْلَطاٌن إاِلَّ َمِن اتَّ

د أشكال تأثريه عىل اإلنسان ، واإلبعاد عن عمل اخلري .كام تتعدَّ وهذا ما   .فأبرزها التشجيع عىل ارتكاب الرشِّ

ْيَطاُن﴾ ى بالغواية أو الوسوسة، أو كام جاء يف قول اهلل: ﴿َفَوْسَوَس هَلاَُم الشَّ  (.20)األعراف: ُيسمَّ

، كام يف قول اهلل: ﴿َواْذُكْر َعْبَدَنا  حر واملسِّ ومن ضمن تأثريه اليسء عىل اإلنسان أيًضا اإليذاء اجلسديُّ كالسِّ

ْيَطاُن بِنُْصٍب َوَعَذاٍب﴾ )ص: نَِي الشَّ ُه َأينِّ َمسَّ  (. 41َأيُّوَب إِْذ َناَدى َربَّ
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م ذكره. وقد يأيت هذا التأثري الشيطاينُّ عىل شكل رؤ  يا منام كام تقدَّ

ة الرشعيَّة عىل الصفات التي يتَّصف هبا هذا النوع من الرؤى اآليت:  )ب( من بني األدلَّ

اًل: قول النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص عنها أهنا: »رؤيا حتزيٌن من الشيطان« )رواه مسلم(.   أوَّ

.)  ثانًيا: قول النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص عنها أهنا: »ختويف الشيطان« )رواه البخاريُّ

ِب الشيطاِن به يف املنام« )رواه مسلم(. ثالًثا: ق  ول النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا َحَلَم أحُدُكم فال خُيرِبْ أحًدا بَتَلعُّ

ا اإليقاع بني الصاحلني، فهذا من أعامل الشيطان التي جاء ذكرها يف القرآن الكريم اَم  ،)ج( أمَّ يف قول اهلل: ﴿إِنَّ

ْيَطاُن َأن ُيوِقَع َبْينَُكُم الْ   .(. وقد يفعل الشيطان ذلك من خالل رؤى املنام91َعَداَوَة َواْلَبْغَضاء﴾ )املائدة:ُيِريُد الشَّ

 وعىل الصاحلني أن حيذروا من أن يمنحوا الشيطان الفرصة إليقاع العداوة والبغضاء بينهم هبذه الطريقة الرديئة.

ا التشجيع عىل الكفر واملعايص، فهذا من أعامل الشيطان التي جاء  ذكرها يف القرآن الكريم يف قول اهلل )د( أمَّ

نَُّهْم﴾ )النساء:    (.119عىل لسان الشيطان الرجيم: ﴿َوألُِضلَّ

 وقد يقوم الشيطان هبذا اإلضالل للناس من خالل الرؤى.

ومن أمثلة هذا النوع من الرؤى: أن يأيت الشيطان )لعنه اهلل( إلنسان مسلم صالح يف املنام، فرييه رؤى فيها 

ين )والعياذ باهلل(، أو قد يقول له يف املنام أنـه ربه، أو أنـَّه نبيٌّ من األنبياء، ثم يأمره بالكفر، والفسوق،   استهزاء بالدِّ

ويرجو الشيطان من وراء هذا النوع من الرؤى أن يستيقظ املسلم بعدها وقد اهتزَّ  والعصيان )والعياذ باهلل(.

 اهلل واملسلمني من رشِّ الشيطان ومكائده. حفظنا  إيامنه، وأحاطت به الشكوك.

)هـ( الدليل عىل سوء تأثري هذا النوع من الرؤى عىل اإلنسان ما جاء يف احلديث الرشيف من تسميتها بـ 

»الرؤيا السوء«، كام يف قول النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »الرؤيا السوء من الشيطان« )رواه مسلم(. وكذلك، جاء عن أيب َسَلَمة 

قال: لقد كنت أرى الرؤيا فُتمِرُضنِي، حتَّى سمعت أبا قتادة يقول: وأنا كنت ألرى الرؤيا   )ريض اهلل عنه( أنه

ث به إالَّ من   ، فال حيدِّ بُّ
مترضني، حتَّى سمعت النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »الرؤيا احلسنة من اهلل؛ فإذا رأى أحُدُكم ما حُيِ

ها،  ذ باهلل من رشِّ ، وإذا رأى ما يكَرُه، فلَيَتَعوَّ بُّ
ا لن حُيِ ْث هبا أحًدا، فإهنَّ ومن رشِّ الشيطان، ولَيْتِفل ثالًثا، وال حُيَدِّ

ه« )ُمتَّفق عليه(.  َترُضَّ
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 الشيطانـية وأرضارها؟ كيف حيمي املُسلم نفسه من الرؤيا  .8

 

 ،الشيطان عليه بة تسلُّط سلم الصالح؛ لصعوعند امل  هذا النوع من الرؤى يقلُّ األصل أنَّ 

 بحسب درجة ُبعِده عن اإليامن والصالح.  ،بينام يزداد عند غريه

 ،اإلقبال عىل اهللالرؤى ب  أن حيمي نفسه من هذا النوع من  -  بمشيئة اهلل  -ويستطيع املُسلم  

، وبتقوية التز  ( 8)املداومة عىل آداب النوم وأذكاره.امه الدينيِّ واألخالقيِّ

 

يظهر سوء تأثري مثل هذا النوع  ،فمن خالل كلامت وردت يف احلديثني السابقني مثل »فُتمِرُضني« أو »يكره«

 من الرؤى عىل املسلم، إالَّ أن حيفظه اهلل. 

ومعنى  .رواه أمحد( -ملسو هيلع هللا ىلص: »يف آخر الزمان ال َتَكاُد رؤيا املؤمن تكذب« )حديث صحيح ( يقول النبيُّ 8)

ل الشيطان فيها. .نَّ أغلب رؤى املؤمن تكون من اهللهو أ احلديث   وبالتايل، يندر تدخُّ

ام كان قريًبا أنَّ تسلُّط الشيطان عىل اإلنسان يقلُّ كلَّ  -كام أرشنا سابًقا  -وإذا كان من الثابت يف القرآن الكريم 

الرؤى التي تكون من الشيطان عند الصاحلني،   فمن البدهييِّ أن تقلَّ  .من اهلل، بينام يزيد كلَّام كان بعيًدا عن اهلل

 وتزداد عند من هم دونـهم يف الصالح.

ه نادر  وقد جاء يف كتاب فتح الباري البن َحَجر العسقالينِّ يف هذا املعنى: »فالصالح قد يرى األضغاث، ولكنَّ 

ن الشيطان منهم، بخالف عكسهم، فإنَّ الصدق فيها نادر؛ لغلبة تسلُّط الشيطان عليهم«. ـ  لقلَّة متكُّ  اه

 ، بـَه إىل اهلل، هو السبيل إىل حفظه من كلِّ رش  وال شكَّ أنَّ تقوية االلتزام الدينيِّ واألخالقيِّ للمسلم، وتقرُّ

كفي كدليل عىل ذلك قول النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »احفظ اهلل حيفظك« )حديث وي .وليس فقط من رشِّ الشيطان يف املنام

(.  -صحيح   رواه الرتمذيُّ
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 املُفِزعـة؟ وكـيـف يـتـعامــل املسلم معها؟  مـا هـي الرؤيا  .9

  

ويمكن أن ُيطلق  .فزعة هي نوع من الرؤى يتسبب يف خوف أو رعب املسلم يا املالرؤ

 عليها أحياًنا الكابوس أو اجلاثوم.

 :سبٌب من ثالثة هلذا النوع من الرؤىوقد يكون  

 ة.ة وجسديَّ . أسباب نفسيَّ 1

 (. . رؤيا من الشيطان )لعنه اهلل2

( . رؤيا من اهلل3  . )عزَّ وجلَّ

ة أسباب اًل أن يستبعد متاًما وجود أيـللتعامل مع هذا النوع من الرؤى، ينبغي عىل رائيها أوَّ 

،حل نفسيـَّة أو جسديـَّة  ، دوثها كمرض نفيس  أو صدمة عصبيـَّة ُيعاين الشخص  أو عضوي 

ل  أو النفسيَّة  اجلسديـَّةأحياًنا تكون احلالة  ف  منها...إلخ. ، خوف، )جوع، عطش، رغبة يف التبوُّ

 ...إلخ( أثناء النوم سبًبا يف أن يرى النائم أشياء هلا عالقة بذلك.ُحزن

ا الرؤيا املفزعة التي يتسبَّب فيها الشيطان، فيمكن للمسلم ختفيف آثارها   التقليل منها أو  أمَّ

ا باملواظبة عىل آداب النو  :السيِّئة  أو بالتعامل مع الرؤيا  ،ملنع حدوثها من األساس  ؛م وأذكارهإمَّ

 بعد حدوثها كالتايل:

 

مْحَِن ُنَقيِّْض   .فالصالح حمفوظ من اهلل ا الفاسد البعيد عن طريق اهلل، فيقول اهلل فيه: ﴿َوَمن َيْعُش َعن ِذْكِر الرَّ أمَّ

 ى يعُش: ُيعِرض ويبتعد، ومعنى ُنقيِّض له: ُنسلِّط عليه.ومعن .(36َلُه َشْيَطاًنا َفُهَو َلُه َقِريٌن﴾ )الزخرف:

 كذلك، فاملواظبة عىل أذكار النوم وآدابه نافعة للوقاية والتحصني من هذه الرؤى املؤذية. 



 

 

35 

 

 االستعاذة من رشِّ الشيطان، ورشِّ الرؤيا. :. االستعاذة باهلل1

 تغيري وضع اجلسـم يف النـوم إىل اجلانب اآلخر. . النوم عىل اجلانب اآلخر:2

 دون ُلعاب ثالث مرات. )َتْفل( النفخبصق خفيف ك وهو . البصق جهة اليسار:3

 .وم املسلم من فراشه، ويصلِّ هللأي أن يق. الصالة: 4

ث بالرؤيا: 5 ال حُيِزن عليه حبـيًبا، وال ُيشِمت به  حتَّى ؛وذلك ُمستحبٌّ . عدم التحدُّ

ا، وال يثري عند من حيكي له الر ال تقع  حتَّىوكذلك  .ؤيا شكوًكا أو خماوف ال أساس هلاعدوًّ

 سبِّب ذلك للرائي مزيًدا من املعاناة.فيُ  ،ها له عىل الرشِّ عربِّ فيُ  ،د جاهلؤيا يف يالر

ث يُ ، وإالَّ فاألفضل أالَّ أمانة، وكفاءة، ودين  ذوعامل    ُيسأل عن الرؤياأن    ُيستحب   هبا.  تحدَّ

كأن تكون   ،الرؤيامعربِّ  معنى يفهمه    من اهلل، فيكون للرؤيا  ام يأيت الفزع أحياًنا يف رؤياوربَّ 

لفزع يف ا ومع ذلك فالراجح أن يقّل  .أو خطر وشيك مثاًل  ،أو رضر ،تنبيًها للمسلم من رش

 ( 9).به  الصالح رمحًة من اهلل للمسلم الرؤى التي تكون من اهلل

 

( يمكن تعريف الكابوس بأنـَّه ذلك النوع من األحالم الذي يتسبَّب لرائيه يف حالة من اخلوف، أو الرعب، 9)

 أو األمل. ومن أمثلة الكوابيس بعض أحالم السقوط، أو الغرق، أو املوت. أو الشعور باخلطر،

ى، وبعضها  ،وربَّام يرجع السبب يف مثل هذا النوع من األحالم إىل أعراض بعضها جسديٌّ كاإلصابة باحلُمَّ

 اآلخر نفيسٌّ كالصدمات العصبيـَّة، والضغوط النفسيـَّة )وهو ما خيرج عن موضوع هذا البحث(.

ا بخصوص التعامل مع الرؤى املفزعة التي يتسبَّب فيها الشيطان، فقد جاء يف ذلك عدد من األحاديث  أمَّ 

النبويـَّة الرشيفة: فجاء عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنـه قال: »وإذا رأى غري ذلك ممَّا يكرهه، فإنَّام هي من الشيطان، فليستعذ 

ه«   ها، وال يذكرها ألحد، فإنـَّها ال ترضُّ (.باهلل من رشِّ  )رواه البخاريُّ
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 ؟ من اهلل   ما هي الرؤيا  .10

  

خيتلف هذا  و  إلخباره بأشياء معيَّنة.  ؛يف وعي النائم  اهللهي معلومات خيلقها    الرؤيا من اهلل

 ( 10).واقعيَّة رسالة إهلية ذات معانٍ ه نـبأ غريهالنوع من الرؤى عن 

 

 ؟من اهلل  عليها الرؤيا  ما هي املعاين التي تدلُّ  .11

  

املعاين التي   أكثرويمكن حرص    حياة اإلنسان.  واقعيَّة يف  عىل أحداث  كثرهاهي معاٍن يدلُّ أ

ة عليها هذه الرؤى اإلهليـَّة يف ثالثة تصنيفات تمل أن تدلَّ حُي   ، وهي:عامَّ

ر 1 أو لغريه يف ستحدث له  موروفيها إخبار للشخص بأ :. الُبِّشى باخلري أو اإلنذار بالِّشَّ

 حزينة. ألحداث سعيدة أوسواًء كانت هذه ا ،(املستقبل )بإذن اهلل

 

وجاء عنه ملسو هيلع هللا ىلص كذلك أنـه قال: »إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها، فلَيبُصق )ويف رواية: فليتُفل، ويف رواية  

ل عن جنبه الذي كان عليه« )رواه  أخرى: فلينُفث( عن يساره ثالًثا، وليستعذ باهلل من الشيطان ثالًثا، وليتحوَّ

 لنفخ اللَّطيف بدون ُلعاب؛ فقد جاءت أكثر الروايات بلفظة »ينُفث«. واملقصود بالبصق هنا غالًبا هو ا .مسلم(

.) « )رواه البخاريُّ ه عىل أحد، ولَيُقْم فلُيَصلِّ  وأيًضا جاء عنه ملسو هيلع هللا ىلص قوله: »فمن رأى شيًئا يكرهه، فال يقصُّ

تعريف الرؤيا من اهلل بأنـها »معلومات« هو من املعلوم بالرضورة من القرآن واحلديث؛ إذ وردت فيهام   (10)

وقد قيل يف سياق هذا التعريف أيًضا: »رؤيا    .رؤى صادقة وتعبريات هلا تدلُّ عىل معلومات ختصُّ رائيها أو غريه

(.املؤمن كالم يكلِّم به العبَد ربُّـه يف املنام« )ضعيف اجلا  مع لأللباينِّ
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ا  ،وفيها نصيحة هي عن املنكر:. األمر باملعروف والنَّ 2 خري الشخص عىل فعل  بحضِّ إمَّ

 رضر.وحتذيره من ارتكاب رش  أو ، ومنفعة

ا إخبار. إظهار احلقائق وإقرار الوقائع:  3 التأكيد   للشخص بمعلومة ال يعرفها، أو  وفيها إمَّ

 )11(عىل معلومة يعرفها.

 

فتأيت مثاًل لإلشارة إىل أشياء حدثت يف املايض،   .تها بني أكثر من زمنقد جتمع الرؤيا الواحدة يف دالل   (11)

 وأشياء حادثة يف احلارض، وأشياء سوف حتدث يف املستقبل )بإذن اهلل(.

وربَّام يكون الدليل عىل ذلك أنَّ كثرًيا من  .تشري إىل أحداث مستقبليـةوالراجح هو أنَّ غالبيـة الرؤى من اهلل 

ا عىل برشى بخري أو إنذار برش  يف املستقبل.  الرؤى يف القرآن واحلديث دلَّ إمَّ

: رؤيـيا صاحبي يوسف )عليه السالم( يف  ا أن تكون برشى بخري أو إنذاًرا برش  ومن أمثلة الرؤى التي إمَّ

ا إيِنِّ َأَرايِن َأْعرِصُ ََخًْرا رد ذلك يف القرآن الكريم يف قول اهلل: ﴿السجن، كام و ْجَن َفَتَياَن َقاَل َأَحُدمُهَ َوَدَخَل َمَعُه السِّ

ا َنرَ  رْيُ ِمنُْه َنبِّْئنَا بَِتْأِويِلِه إِنَّ  (. 36﴾ )يوسف:ْحِسننِيَ ـَُن املْ اَك مِ َوَقاَل اآلَخُر إيِنِّ َأَرايِن َأمْحُِل َفْوَق َرْأيِس ُخْبًزا َتْأُكُل الطَّ

وقد أخربمها يوسف )عليه السالم( عن تعبري الرؤيـيني بام معناه أنَّ واحًدا منهام سوف خيرج من السجن، ثم  

يعود لعمله كساٍق للملك، بينام سوف ُيصَلب اآلخر، فتأكل الطيور من حلم رأسه، أو كام يف قول اهلل عىل لسان 

ا اآلَخُر َفُيْصَلُب َفَتْأُكُل الطَّرْيُ ِمن  يَ يوسف )عليه السالم(: ﴿ ُه ََخًْرا َوَأمَّ ا َأَحُدُكاَم َفَيْسِقي َربَّ ْجِن َأمَّ ا َصاِحَبِي السِّ

ْأِسهِ   (. 41﴾ )يوسف:رَّ

من أمثلة الرؤى التي تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر: الرؤيا التي رآها عبد اهلل بن عمر بن اخلطَّاب )ريض  

ا له عىل قيام الليل، أو كام جاء يف اخلرب عن عبد اهلل  اهلل عنهام(، والذي أخربه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عن تعبريها أنَّ فيها حضًّ

ة كطيِّ البئر، وإذا هلا قرنان كقرين  أنـه قال: »فرأيت يف النوم كأنَّ َمَلكني أخذاين، فذهبا يب إىل النار، فإذا هي مطويَّ

أقول: »أعوذ باهلل من النار، أعوذ باهلل من النار«، فلقيهام َمَلك آخر،  البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت

تها حفصة عىل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: »نِـعَم الرجل عبد اهلل، لو كان   فقال يل: »لن ُتَراع«، فقصصتها عىل حفصة، فقصَّ

 



 

 

38 

 

 ؟ي طبيعة الرؤيا من اهلل ما ه  .12

  

النوع من الرؤى طبيعتان خمتلفتان، قد تنفصالن عن بعضهام، فتكون هذه يف رؤيا، هلذا 

الن طبيعة ثالثة تكون مزجًيا بني  وتلك يف رؤيا أخرى، وقد جتتمعان مًعا يف رؤيا واحدة، فُتشكِّ

 الطبيعتني، وتتمثَّل هذه الطبائع يف اآليت:

ق يف الواقع كام رؤى مبارشة:: األوىل  رآها النائم متاًما. وهي التي تتحقَّ

قد دخلوا البيت  )ريض اهلل عنهم(ه وأصحابه أنـ ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  التي رآها رؤياالأمثلتها:  ومن

قت كام هي بعدها بعام َرُسوَلُه اهللُ  َلَقْد َصَدَق  ﴿  وقد قال اهلل يف شأن هذه الرؤيا:  .احلرام، فتحقَّ

 

ة«: مبنيَّة،  .فق عليه(يصلِّ باللَّيل«. قال سامل: »فكان عبد اهلل ال ينام من الليل إالَّ قلياًل« )ُمتَّ  ومعنى كلمة »مطويَّ

ومعنى كلمة »َقرَنان«: َخَشَبَتان مبنيـَّتان عىل حافَّة البئر بحيث ُتوضع عليهام العارضة اخلشبيـَّة التي يتدىلَّ منها 

 احلبل الذي حيمل الدلو، ومعنى »لن ُتراع«: ال خوف عليك، أو هي عبارة أمان له من النار.

النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف شأن الرؤى التي تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر: »إذا أراد اهلل بعبٍد خرًيا عاَتَبه وقد روي عن  

 يف منامه« )ضعيف اجلامع(.

ا رؤيا إظهار احلقائق وإقرار الوقائع، فمنها ما ُيظِهر صالح شخص مثاًل، كام يف رؤيا النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص التي قال   أمَّ

ضون عل وعليهم ُقُمص )مجع قميص(، منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما دون  عنها: »بينا أنا نائم، رأيت الناس ُيعرَ 

ين«   لت ذلك يا رسول اهلل؟«. قال: »الدِّ ه«. قالوا: »فام أوَّ ذلك، وُعِرض علَّ عمر بن اخلطَّاب وعليه قميص جُيرُّ

 )ُمتَّفق عليه(.

عندما تكلَّم املنافقون يف حقِّ أمِّ املؤمنني    ،فعىل سبيل املثال  .وأحياًنا قد تأيت رؤيا لتظهر براءة شخص من هتمة

السيَّدة عائشة )ريض اهلل عنها(، كانت تقول: »كنت أرجو أن يرى رسول اهلل يف النوم رؤيا ُيرّبؤين اهلل هبا« )رواه 

.)  البخاريُّ
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ْؤَيا بِالْ  َراَم إِْن َشاَء ـََحقر َلَتْدُخُلنَّ املْ ـ الرُّ يَن ال  اهللُْسِجَد احْلَ ِ ِقنَي ُرُءوَسُكْم َوُمَقِّصر آِمننَِي حُمَلر

اُفونَ   (.27﴾ )الفتح:...ََتَ

ق يف الواقع كام رآها النائم، ولكن  رؤى غري مبارشة )َمرُموَزة(:الثانية:  وهي التي ال تتحقَّ

د رمز )أو رموز( للداللة عىل معاٍن أخرى خمتلفة ومستـرتة، يمكن  يكون ما رآه فيها هو جمرَّ

 استنباطها من الرؤيا وفًقا لقواعد معيَّنة.

إيِنر َأَرى َسْبَع َبَقَراٍت َملُِك ـَوَقاَل الْ : ﴿يف قول اهلل ذكورةامل ملك مرصأمثلتها: رؤيا  ومن

َا املْ  أُل َأْفُتويِن يِف ُرْؤَياَي إِن ـَِسََمٍن َيْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسنُباَلٍت ُخْْضٍ َوُأَخَر َيابَِساٍت َياَأُّيُّ

ون ْؤَيا َتْعرُبُ امن والسنبالت اخلرض رمز لسبع فالسبع بقرات السِّ  .(43)يوسف: ﴾ُكنُتْم لِلرُّ

 .نوات رخاء، والسبع بقرات الِعجاف والسنبالت اليابسات رمز لسبع سنوات ِعجافس

التي جتمع بني مالمح الرؤيا املبارشة والرؤيا املرموزة وهي الرؤيا  رؤى خُمتلطة:الثالثة: 

فتأيت الرؤيا الواحدة لتحتوي عىل خليط ما بني بعض األشياء أو األحداث مبارشة  .مًعا

 الداللة، وبني بعض األشياء أو األحداث األخرى املرموزة.

من ضمنها رؤيا يوسف )عليه السالم( وهو صغري، والتي واألمثلة عىل هذا النوع كثرية، 

ْمَس َواْلَقَمَر إِْذ َقاَل ُيوُسُف ألَبِيِه ُذكرت يف قول اهلل: ﴿ َياَأبِت إيِنر َرَأْيُت َأَحَد َعَِّشَ َكْوَكًبا َوالشَّ

فالشمس، والقمر، والكواكب رموز لألب واألم  .(4يوسف:) ﴾ َرَأْيُتُهْم ِِل َساِجِدين

وقد ُذكر ذلك يف قول اهلل:  .واإلخوة، بينام السجود ليس رمًزا، فقد حتقق عىل ما كان يف الرؤيا

ًدا َوَقاَل َياَأَبِت َهـَذا َتْأِويُل ُرْؤَياَي ِمن َقْبُل َقْد َجَعَلَها َوَرَفَع َأبَ ﴿ وْا َلُه ُسجَّ َوْيِه َعىَل اْلَعْرِش َوَخرُّ

ا  (.100)يوسف: ﴾َرِّبر َحقًّ
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ه قال: »رأيت يف املنام كأنَّ أبا جهل أتاين، ، أنـملسو هيلع هللا ىلصعن النبيِّ  ما روي: أيًضا ومن ضمنها

: »قد َصَدق اهلل رؤياك يا رسول اهلل، ملسو هيلع هللا ىلص أسلم خالد بن الوليد، قيل لرسول اهلل  فباَيَعني«، فلامَّ 

أسلم عكرمة بن أيب جهل، وكان ذلك   حتَّى: »َلَيكوننَّ غرُيه«،  ملسو هيلع هللا ىلصهذا كان إسالم خالد«، فقال  

 سَتدَرك عىل الصحيحني(تصديق رؤياه. )امل

د  لُّ هو املقصود لذاته يف هذه الرؤيا، وال يد مل يكن فأبو جهل فيها عىل نفسه، بل هو جمرَّ

بينام تدلُّ البيعة يف الرؤيا عىل بيعة فعاًل،  ؛عنه( )ريض اهللرمز لشخص آخر، وهو ابنه عكرمة 

فهذه رؤيا خمتلطة  .ق كام هو، وليس رمًزا ليشء آخرفهي حدث ذو معنى مبارش يف الرؤيا، حتقَّ 

 جتمع بني ما هو مبارش، وما هو رمز.

 

 الرؤيا الكاذبة؟ هيالرؤيا الصادقة؟ وما  هيما    .13

      

 .بمعنى الرؤيا من اهلل ،»الرؤيا الصادقة« هو تعبري ورد يف بعض األحاديث النبويـَّة 

يت  ا خترب الرائي ببالصادقةوُسمِّ  . معاٍن صادقة تنطبق عىل الواقع؛ ألهنَّ

ا الرؤيا الكاذبة فهي عكسها، وتشمل كلَّ  الرؤى التي ال معنى هلا، وال ارتباط هلا  أمَّ

 (13)كرؤى أحاديث النفس، والرؤى من الشيطان. ،بالواقع

 

 الرؤيا الصادقة هي كلُّ رؤيا من اهلل سواء كانت مبارشة أو مرموزة. (13)

ض إىل أنَّ مصطلح »الرؤيا الصادقة« ُيشري فقط إىل الرؤى التي تتحقق يف الواقع كام مع ذلك، فقد ذهب البع

 جاءت؛ أي أنَّ هذه العبارة هي وصف للرؤى املبارشة، وليست املرموزة )تقدم رشح الرؤيا املبارشة واملرموزة(.
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 الرؤيا الصادقة؟ الفرق بينها وبنيما هي الرؤيا الصاحلة؟ وما  .14

  

 بمعنى الرؤيا من اهلل. ،»الرؤيا الصاحلة« هو تعبري ورد يف األحاديث النبويـَّة

 داللته عن تعبري »الرؤيا الصادقة«.وهو ال خيتلف يف 

مع ذلك، فمن األفضل استخدام تعبري »الرؤيا الصاحلة« عند احلديث عن رؤى املسلمني  و

هم، وترشح صدورهم، والتي تظهر فيها بوضوح البرشى باخلري.  (14)الصاحلني التي تّسُّ

 

ائشة )ريض اهلل عنها( أهنا ونحسب أنَّ هذا القول السابق خطأ، والدليل عىل ذلك ما جاء عن أمِّ املؤمنني ع 

قالت: »رأيُت كأنَّ ثالثة أقامر َسَقطن يف ُحجريت«، فقال أبو بكر: »إن َصَدَقت رؤياك، ُدفِن يف بيتك خري أهل 

ـا مات رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قال هلا أبو بكر: »خري أقامرك يا عائشة«  .األرض ثالثة« وُدفن يف بيتها أبو بكر وعمر.   . فلمَّ

 جاله رجال الصحيح(. ر -)جممع الزوائد 

يق )ريض اهلل عنه( قد استخدم عبارة »إن َصَدَقت رؤياك« يف تعبريه هلذه   ففي هذا األثر نرى أنَّ أبا بكر الصدِّ

الرؤيا املرموزة؛ ممَّا يدلُّ عىل أنَّ »الرؤيا الصادقة« قد تشمل مجيع الرؤى التي تكون من اهلل، بام فيها الرؤى 

 فقط كام يزعم البعض. املرموزة، وليست املبارشة

ا عبارة »الرؤيا الكاذبة«، فهي مأخوذة من قول النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »يف آخر الزمان ال تكاد رؤيا املؤمن تكذب«   أمَّ

( -)حديث صحيح  كرؤى أحاديث النفس، والرؤى  ،وُيقصد هبذه العبارة كلُّ رؤيا ال معنى هلا .رواه الرتمذيُّ

 من الشيطان.

وقد وردت هذه العبارة يف  .ارة »أضغاث األحالم« للداللة عىل الرؤى الكاذبةكذلك، ُتستخدم أحياًنا عب

 (.44القرآن الكريم يف قول اهلل: ﴿َقاُلوْا َأْضَغاُث َأْحاَلٍم َوَما َنْحُن بَِتْأِويِل األَْحاَلِم بَِعاملنَِِي﴾ )يوسف:

لتها عن عبارة »الرؤيا الصادقة«، أو ال يوجد دليل قاطع عىل أنَّ عبارة »الرؤيا الصاحلة« ختتلف يف دال (14)
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 شخص أن يرى رؤى صادقة؟ هل جيوز ألي   .15

  

شخص أن يرى رؤى صادقة، ولكن تكثر الرؤى الصادقة عند املؤمنني   ألّي نعم، جيوز 

 ( 51)يف الصالح والصدق. دوهنمالصاحلني الصادقني، بينام تقلُّ عند من هم 

 

 أهنا تنفرد عنها بمعنى خمصوص.

 وذلك لِذكر هذين التعبريين يف روايتني خمتلفتني من احلديث النبويِّ لوصف رؤى رآها النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص.

ل ما ُبِدَئ به رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من الوحي الر  ؤيا  فقد جاء يف احلديث عن أم املؤمنني عائشة )ريض اهلل عنها(: »أوَّ

(. وكذلك، روي عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنـَّه قال: »الرؤيا الصادقة  الصاحلة يف النوم )ويف رواية: الصادقة(« )رواه البخاريُّ

ة« )جممع الزوائد  رجاله رجال الصحيح(. ففي احلديثني  -أو الصاحلة جزء من ستـة وسبعني جزًءا من النبوَّ

  يف املوصوف نفسه، وال يظهر بينهام فرق أو متيُّز واضح.السابقني يظهر اشرتاك الرؤيا الصاحلة والصادقة 

مع ذلك، فقد متيَّزت عبارة »الرؤيا الصاحلة« عن »الرؤيا الصادقة« باقرتاهنا يف كثري من األحاديث الرشيفة 

ى   برؤيا البرشى باخلري للمؤمن، أو كام جاء يف حديث النبّي ملسو هيلع هللا ىلص أنـه فّسَّ كلمة »البرشى« يف قول اهلل: ﴿هَلُمُ  اْلُبرْشَ

ْنَيا﴾ )يونس: ها املؤمن« )حديث صحيح 64يِف احْلَياِة الدُّ ُ  رواه أمحد(.  -(، بأهنا: »الرؤيا الصاحلة، ُيَبرشَّ

كذلك، فليس هذا الذي متيَّزت به عبارة »الرؤيا الصاحلة« )أي كثرة اقرتاهنا بوصف الرؤى التي تبرشِّ املؤمن(   

ة للمؤمن، بدليل دليل عىل أنـه ال جيوز أو ال يمكن إ طالق عبارة »الرؤيا الصادقة« هي األخرى عىل الرؤيا املبرشِّ

م ذكره    -أهنا ُأطلقت  ت النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بالبعثة النبويـَّة.  -كام تقدَّ  عىل رؤى برشَّ

ولكن نظًرا ألنَّ أحاديث كثرية قد وردت فيها عبارة »الرؤيا الصاحلة« للداللة عىل رؤيا املؤمن، والرؤيا  

ة التي يراها املبرشِّ  ل استخدام هذه العبارة مع الرؤيا احلسنة املبرشِّ ة؛ ُيفضَّ ة، والرؤيا التي هي جزء من النبوَّ

 املسلمون املؤمنون الصاحلون.

ث عن رؤى صادقة رآها مرشكون (15) فدلَّ ذلك عىل أنَّ الرؤى الصادقة   .)أ( وردت يف القرآن آيات تتحدَّ
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ار والفاسدين.  ال تقترص عىل املسلمني أو الصاحلني فقط، بل قد يراها غريهم من الُكفَّ

ومن أمثلة هذه الرؤى: ما رآه ملك مرص اهلكسويسُّ الوثنيُّ يف عهد النبيِّ يوسف )عليه السالم(، والتي جاء 

َمِلُك إيِنِّ َأَرى َسْبَع َبَقَراٍت ِساَمٍن َيْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسنُباَلٍت ـذكرها يف القرآن يف قول اهلل: ﴿َوَقاَل الْ 

 (. 43ُخرْضٍ َوُأَخَر َيابَِساٍت﴾ )يوسف:

ولكن يكثر الصدق يف رؤى    .بالتايل، فالرؤيا الصادقة قد يراها أيُّ شخص برصف النظر عن ديانته أو صالحه

ني؛ لقول النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »يف آخر الزمان ال تكاد رؤيا املؤمن تكذب؛ وأصَدُقُهم رؤيا  املسلمني الصاحلني الصادق 

(  -أصَدُقُهم حديًثا« )حديث صحيح   دين من أهل الصدق والصالح، فيدخل   .رواه الرتمذيُّ ا غري هؤالء املوحِّ أمَّ

 الشكُّ يف صدق كثري من رؤاهم.

اجلواب: أواًل أن يكون مسلًمـا صاحلًا، وأن يلتزم )ب( سؤال: ماذا يفعل املسلم لكي يرى رؤيا صادقة؟ 

م من   .بالصدق يف حديثه فااللتزام بالصالح والصدق جيلب الرؤيا الصاحلة الصادقة إىل املسلم بإذن اهلل؛ ملا َتَقدَّ

 -  قول النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »يف آخر الزمان ال تكاد رؤيا املؤمن تكذب، وأصَدُقُهم رؤيا أصَدُقُهم حديًثا« )حديث صحيح

   .)  رواه الرتمذيُّ

كام يف الدعاء املأثور الذي ورد عن أم املؤمنني السيَّدة عائشة  ،وثانًيا أن يدعو اهلل بأن ُيِرَيُه رؤيا صادقة صاحلة

اللَّهم إينِّ أسأُلك رؤيا صاحلًة، صادقًة غري كاذبٍة، نافعًة غري أهنا كانت إذا أرادت النوم قالت: »  ،)ريض اهلل عنها(

ةٍ   نتائج األفكار(.  -« )أثٌر صحيح ضارَّ

)ج( سؤال: هل توجد بعض حاالت خاصة متنع عن املسلم الرؤيا الصادقة كاحليض أو اجلنابة أو طول  

حالة خمصوصة يمكن أن متنع عن املسلم الرؤيا   األظافر مثاًل؟ ال يوجد دليل رشعي صحيح يفيد بوجود أّي 

أما عبارة: »كيف ترون ويف أظفاركم الرفغ«؟، واملنسوبة  .افربام فيها احليض واجلنابة وطول األظ ،الصادقة

املنسوب خطأ  الكتاب وهو  .للرسول ملسو هيلع هللا ىلص؛ فقد رويت بال إسناد يف كتاب »منتخب الكالم يف تفسري األحالم«

 ومل أِقف هلذه العبارة عىل أصل يف كتب احلديث.   .ملحمد بن سريين )رمحه اهلل( 
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ة؟  ما معنى أنَّ  .16 ُبوَّ  الرؤيا الصاحلة جزء من أجزاء الـنُـّ

 

التي يراها املسلمون  -أو الصادقة  -الرؤيا الصاحلة  ملسو هيلع هللا ىلصهذا وصف اختصَّ به النبيُّ 

هم باخلري يف أمور دنياهم وآخرهتم.  الصاحلون، والتي تبرشِّ

ة    ا جزءٌ هنأومعنى   هم   ،وحٌي إهليٌّ صادٌق رؤيا األنبياء    نَّ إثالثة: األول  من أجزاء النبوَّ اختصَّ

هتم فالرؤيا الصاحلة ،وبالتايل .اهلل به   املسلم الرؤيا الصاحلة قد خترب  نَّ إ والثاين .جزء من نبوَّ

ا فهناك وجه تشابه بني الرؤي .الغيببعض األنبياء ب يوحي إىل كان اهللكام  ،ببعض الغيب

يف درجة  عموم املسلمني رؤياواألنبياء  وحيمع الفارق بني  .الصاحلة وبني وحي اهلل لألنبياء

كام كان الرسل  ،لمسلم الصالحل برشى الرؤيا الصاحلة تكون نَّ إ والثالث .الصدق واليقني

 (61).مبرشين للصاحلني من أقوامهم

 

ة، فقالوا يف ذلك كالًما كثرًيااختلفوا يف تفسري معنى كون ا  (16) ولكنَّ الظاهر    .لرؤيا الصاحلة من أجزاء النبوَّ

 أنَّ ثالثة احتامالت فقط هي األقرب إىل الصواب:

فقد جاء عن أم املؤمنني عائشة )ريض اهلل  .األول إنَّ الرؤيا الصاحلة كانت جزًءا من الوحي اإلهلي لألنبياء

عنها(: »أوُل ما بدئ به رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص من الوحِي الرؤيا الصاحلُة يف النوم« )متفق عليه(؛ أو كرؤيا إبراهيم )عليه 

ْعَي َقاَل َياُبنَيَّ إيِنِّ َأَرى يِف  نَاِم َأينِّ َأْذَبُحَك َفانُظْر ـَ املْ السالم( التي كانت وحًيا، كام يف قول اهلل: ﴿َفَلامَّ َبَلَغ َمَعُه السَّ

ابِِرين﴾ )الصافات:  اهللَُماَذا َتَرى َقاَل َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُديِن إِن َشاء   (.102ِمَن الصَّ

ة؛ ألنَّ اهلل خيرب فيها بأمور غيبـيَّـة، فهي نوع من أنواع الو حي الشبيه الثاين إنَّ الرؤيا الصاحلة جزء من النبوَّ

من ضمنها أنَّ اليقني يف صدقها  ؛وإن كانت الرؤيا الصاحلة ختتلف عن وحي األنبياء يف أمور .بوحي اهلل لألنبياء
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د، فالظن واالحتامل واخلطأ قد يدخل يف التعبري، وذلك عكس وحي األنبياء اليقينّي  ة تعبريها غري مؤكَّ أو صحَّ

 الذي ال شكَّ فيه.

ع الثالث إنَّ الرؤيا الصاحلة ُتبرشِّ املؤمنني الصاحلني باخلري يف عاجل أمرهم وآجله، كام كان يفعل األنبياء م

يَن  .أقوامهم ِ َبرشِّ فالتبشري باخلري هو أحد املهاّم التي أرسل اهلل األنبياء للقيام هبا، كام جاء يف قوله تعاىل: ﴿ُرُساًل مُّ

ُسِل َوَكاَن اهللُ َوُمنِذِريَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعىَل اهللِ ٌة َبْعَد الرُّ  (. 165َعِزيًزا َحِكياًم﴾ )النساء: ُحجَّ

ة إالَّ الرؤيا الصاحلة يراها املسلم )ويف رواية: العبد  ويف حديث  ات النبوَّ النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إنـه مل َيبَق من ُمبرشِّ

ة قد انقطعت، فال رسول بعدي، وال   الصالح( أو ُتَرى له« )رواه مسلم(. كذلك جاء عنه ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ الرسالة والنبوَّ

«. قال أنس بن مالك )ريض اهلل عنه(: فشقَّ ذلك ع ات«. فقالوا: يا رسول اهلل! نبيَّ ىل الناس، فقال: »لكن املبرشِّ

ة« )حديث صحيح  ات؟ قال: »رؤيا املسلم، وهي جزء من أجزاء النبوَّ (. -وما املبرشِّ  رواه الرتمذيُّ

 وال مانع أن تكون كل هذه االحتامالت صحيحة من وجه؛ ألن لكل واحد منها أساًسا رشعيًّا.

ة التي ُذكرت الرؤيا كجزء منهاومما ُيذكر أيًضا أنَّ األ   .حاديث الصحيحة قد اختلفت يف عدد أجزاء النبوَّ

 ،) ة« )رواه البخاريُّ فقد جاء يف بعضها عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »الرؤيا الصاحلة جزء من ستَّـة وأربعني جزًءا من النبوُّ

ة« )رواه م سلم(، ويف حديث ثالث: »الرؤيا  ويف حديث آخر: »ورؤيا املسلم جزء من َخسة وأربعني جزًءا من النبوَّ

ة« )رواه مسلم(، ويف حديث رابع: »الرؤيا الصاحلة جزء من َخسة  الصاحلة جزء من سبعني جزًءا من النبوَّ

ة« )صحيح اجلامع(.  وعرشين جزًءا من النبوَّ

ات نفسها  ة من حديث إىل آخر راجع الختالف النبوَّ من نبي إىل والظاهر أنَّ االختالف بني عدد أجزاء النبوَّ

د الصالة والسالم( .آخر  .وبالتايل، ختتلف أجزاء النبوة أو عددها من نبي إىل آخر )عليهم مجيًعا وعىل نبيـِّنا حممَّ

ن َكلََّم اهللُ نُْهم مَّ ْلنَا َبْعَضُهْم َعىَل َبْعٍض مِّ ُسُل َفضَّ  .(253َوَرَفَع َبْعَضُهْم َدَرَجاٍت﴾ )البقرة: يقول اهلل: ﴿تِْلَك الرُّ

مهم،  ة، فلعلَّها تشري إىل ما أنعم اهلل به عىل األنبياء )عليهم الصالة والسالم(، وما كرَّ ا عن معنى أجزاء النبوَّ أمَّ

هم به عن غريهم من البرش. لهم، واختصَّ  وميَّزهم، وفضَّ
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 الصادقة؟  الرؤيا  عرف املستقبل من. هل يُ 17

 

 درجتان من معرفة أحداث املستقبل: ُتوجد

 وحده. وهذا هلل، ظن   املستقبل يقينًا باليحدث يف وهي معرفة ما س. معرفة يقينيـَّة: 1

 وهي معرفة َتَوقُّع، واستنتاج، وختطيط.. معرفة ظنيـَّة: 2

  هو قياس ما يمكن أن حيدث يف املستقبل عىل ما حدث يف املايض.والتوقُّع 

 دخلت احلرب نع هلا إفُيتوقَّ  .ومن أمثلة ذلك: بلد خاضت حرًبا يف املايض، واهنزمت

 

ة؟ -إن َصدقت  -رؤيا غري املسلم  دُّ وهنا ُيثار سؤال، وهو: هل ُتع  جزًءا من أجزاء النبوَّ

 اجلواب: أنَّ هذه مسألة اخُتِلف فيها عىل وجهني:و

األول: إذا نظرنا إىل رشف الرؤيا الصادقة يف ذاهتا، وكوهنا من اهلل، وكوهنا خترب بأمور غيبيـَّة، فهي إَِذن جزء  

ة  .مكانتها  فكون الرائي كافًرا، ال يقلِّل من شأن الرؤيا الصادقة وال  .برصف النظر عن فساد رائيها  ،من أجزاء النبوَّ

 متاًما كام ال يقلِّل من شأن القرآن ومكانته كفر أو فسوق من يقرؤه. 

ة عىل أساس أهنا تبرشِّ املؤمنني الصاحلني    ،الثاين: إذا نظرنا إىل وصف الرؤيا الصادقة بأهنا جزء من أجزاء النبوَّ

وإذا  .وإذا نظرنا إليها باعتبارها كرامة يكرم اهلل هبا أنبياءه وأولياءه .كام كان يفعل األنبياء مع أقوامهم ،باخلري

ة هو بسبب كوهنا من تركات ومواريث األنبياء ألقوامهم الصاحلني  .اعتقدنا أنَّ وصفها بأهنا من أجزاء النبوَّ

ة.فحينئٍذ ال جيوز أن ُتعدُّ رؤيا الكافر جزًءا من أج  زاء النبوَّ

ة )فتح الباري( ولعلَّه ذهب إىل هذا    .وقد ذهب ابن حجر )رمحه اهلل( إىل أنَّ رؤيا الكافر ليست من أجزاء النبوَّ

ار. ة أن تكون له صلة بالكفر أو الُكفَّ ولعلَّ هذا الرأي أرجح وأحوط  الرأي تكرياًم، وترشيًفا، وتعظياًم ملقام النبوَّ

ة.وهو أنَّ رؤيا  .من غريه   الكافر قد توصف بالصادقة، ولكنَّها ال توصف بأهنا من أجزاء النبوَّ
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ا سوف تنهزم مثل السابق. ،أخرىة مرَّ  نفسها  أهنَّ

مات ماضية أو حارضةواالستنتاج  َـّة عىل أساس مقدِّ   .هو بناء نتائج مستقبلي

كالتنبُّؤ بدرجات احلرارة، ورسعة الرياح،  ،توقُّعات األرصاد اجلويـَّةومن أمثلة ذلك: 

 واجتاهها...إلخ.

، ُثمَّ حتديد إجراءات اة عىل القيام بعالني  والتخطيط هو عقد  لقيام به.مل معنيَّ

ر شخص أنـ ه سيسافر بعد أسبوع، فبدأ بالتخطيط ملا جيب عليه أن  ومن أمثلة ذلك: قرَّ

فر؛يفعله من إجراءات  درسة أنَّ االمتحان بعد شهر، فبدأ التلميذ  أو أعلنت امل ما قبل السَّ

 بالتخطيط لكيفيـَّة االستعداد الجتيازه بنجاح...إلخ.

وهذه األشياء كلُّها وأمثاهلا تدخل يف دائرة العلم الظنيِّ باملستقبل الذي ال يمكن لإلنسان 

 أن يضمن حدوثه يقينًا.

 اهلل«. ث عن املستقبل: »إن شاءولذلك، نقول دائاًم عندما نتحدَّ 

وعىل الرغم من أنَّ بعض الناس قد يرى رؤى قويـَّة، وواضحة املعاين، وهلا دالالت شبه 

يقينيـَّة عىل أحداث مستقبليـَّة، إالَّ أنـَّه حلكمة إهليـَّة ال تصل هذه املعاين إىل درجة اإلخبار 

  . واالحتامل، ولو بنسبة ضئيلةباملستقبل يقينًا، بل يدخل فيها الظنُّ 

 :؛ أحدمها أو كالمهاوذلك لسببني

ح صدقها( يقينًاضامن صدقها ال يمكن كثري من الرؤى . 1 ، فام زال احتامل )وإن ترجَّ

 .الكذب فيها قائاًم 

د من صحة2 ، فام زال احتامل )وإن كان ُمنضبًطا راجًحا(  يقينًالرؤيا  ا  تعبري  . ال يمكن التأكُّ
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 ( 71).اخلطأ موجوًدا

 

جاء يف القرآن الكريم ما يدلُّ عىل أنَّ الغيب أو املستقبل ال يعلمه يقينًا إالَّ اهلل؛ إذ يقول اهلل: ﴿َوَما َتْدِري    (17)

اَذا َتْكِسُب َغًدا﴾ )لقامن:  (.34َنْفٌس مَّ

ا إاِلَّ َما َشاء كذلك يقول اهلل: ﴿ُقل الَّ  َوَلْو ُكنُت َأْعَلُم اْلَغْيَب الَْسَتْكَثْرُت ِمَن   اهللَُأْمِلُك لِنَْفيِس َنْفًعا َوالَ رَضًّ

َقْوٍم ُيْؤِمنُوَن﴾ )األعراف: وُء إِْن َأَنْا إاِلَّ َنِذيٌر َوَبِشرٌي لِّ نَِي السُّ  (.188اخْلرَْيِ َوَما َمسَّ

بُِع إاِلَّ َما   ُل َلُكْم ِعنِدي َخَزآِئُن اهللِكذلك يقول اهلل: ﴿ُقل الَّ َأُقو َوال َأْعَلُم اْلَغْيَب َوال َأُقوُل َلُكْم إيِنِّ َمَلٌك إِْن َأتَّ

ُروَن﴾ )األنعام:  (.50ُيوَحى إيَِلَّ ُقْل َهْل َيْسَتِوي األَْعَمى َواْلَبِصرُي َأَفاَل َتَتَفكَّ

ُ اْلَغيْ  ُسوٍل َفإِنَُّه 26ِب َفاَل ُيْظِهُر َعىَل َغْيبِِه َأَحًدا )كذلك يقول )العليم احلكيم(: ﴿َعامِل ( إاِلَّ َمِن اْرَتََض ِمن رَّ

(. 27َيْسُلُك ِمن َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصًدا )  (﴾ )سورة اجلنِّ

اَمَواِت َواأْلَْرِض اْلَغْيَب إاِلَّ  اَن ُيْبَعُثوَن﴾  اهللُكذلك: ﴿ُقل الَّ َيْعَلُم َمن يِف السَّ َوَما َيْشُعُروَن َأيَّ

ُة اأْلَْرِض َتْأُكُل ِمنَسَأَتُه  .(65)النمل: ُْم َعىَل َمْوتِِه إاِلَّ َدابَّ َفَلامَّ َخرَّ َتَبيَّنَِت وكذلك: ﴿َفَلامَّ َقَضْينَا َعَلْيِه املَْْوَت َما َدهلَّ

ْو َكاُنوا َيْعَلُموَن اْلَغْيَب َما َلبُِثوا يِف اْلَعَذاِب الْ  نُّ َأن لَّ  (.14ُمِهنِي﴾ )سبأ:ـاجْلِ

ًرا،  .نـه يعرف أنـه سوف خيرج لعمله غًدا يف الصباحإولكن قد يقول قائل مثاًل  ولذلك يستعدُّ بالنوم مبكِّ

ولذلك يستعدُّ   .نـه يعرف أنـه سيسافر بعد شهرإإليقاظه يف ساعة معيـَّنة. وقد يقول آخر  ؛وضبط جهاز التنبيه

 بتجهيز األوراق، وحتضري األمتعة.

 أفال ُيعدُّ ذلك علاًم بالغيب أو املستقبل؟ 

، أو توقُّع، أو ترجيح ملا يمكن أن حيدث يف املستقبل بناًء نَّ هذا ليس علًمـا باملستقبل، بل هو إواجلواب:  ظنٌّ

 عىل ما حدث يف املايض أو ما حيدث يف احلارض.

ولكن ال يستطيع اإلنسان أن يضمن ضامًنا يقينيًّا أبًدا أنَّ ما توقَّعه للمستقبل سوف حيدث فعاًل؛ ألنَّ مشيئة 

ر اهلل ويقيض شيًئا خمتلًفا متاًما عن هذه التوقُّعات والرتجيحات اهلل نافذة، وهي غالبة فوق مشيئة اإلنسان. وقد يُ  قدِّ
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 (.30 َكاَن َعِلياًم َحِكياًم﴾ )اإلنسان:اهللََإِنَّ  اهللُوكام يقول اهلل: ﴿َوَما َتَشاُؤوَن إاِلَّ َأن َيَشاَء  .املستقبليـَّة

، فيمكن أن وهلذا نقول إنَّ الغيب اليقينيَّ ال يعلمه إالَّ اهلل وحده ال رش ا الغيب الظنيُّ أو  "يعلمه"يك له؛ أمَّ

 يتوقَّعه اإلنسان.

 إيِنِّ َفاِعٌل َذلَِك َغًدا )
ٍ
ء ( إاِلَّ 23واقرأ قول اهلل يف شأن هذا النوع الظنيِّ من معرفة املستقبل: ﴿َواَل َتُقوَلنَّ ليَِشْ

بََّك إَِذا َنِسيَت َوُقْل َعَسى أَ  َأن َيَشاَء اهللُ  (﴾ )سورة الكهف(. 24ن هَيِْدَيِن َريبِّ أِلَْقَرَب ِمْن َهَذا َرَشًدا ) َواْذُكر رَّ

ا قد خترب فعاًل بأمور الغيب واملستقبل، إالَّ أنَّ الظنَّ يدخل يف تعبريها، فال يصل هذا اإلخبار   ا الرؤيا، فإهنَّ أمَّ

ة ح حدوث هذا التعبري بقوَّ  .أو كان الرائي مسلًمـا صاحلًا صادًقا  ،إىل درجة اليقني الكامل أبًدا، حتى وإن َتَرجَّ

فهو عىل الرغم من أنَّ الغالب عىل رؤاه الصدق، إالَّ أنـه ال يستطيع أن يضمن متاًما أنَّ كلَّ رؤاه صادقة ال يدخلها  

(؛ أي  -فالنبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »يف آخر الزمان ال تكاد رؤيا املؤمن تكذب« )حديث صحيح  .الكذب رواه الرتمذيُّ

 ثرها صادق، وليست كلُّها بالرضورة.أنَّ أك

كذلك، فإنَّ تعبري الرؤيا حُيتمل فيه اخلطأ كام حيتمل الصواب أيًضا. وتعبري الرؤيا ليس دائام سهاًل، وهي ليست 

 دائام واضحة رصحية ملن ينشد تعبريها. 

كان معنى صديقه يف الرؤيا فمثاًل، نفرتض أنَّ مسلًمـا قد رأى صديقه يف رؤيا، فربَّام ال يستطيع حتديد ما إذا 

د رمز ليشء أو شخص آخر. وكذلك، فقد يكون ملعنى اليشء الواحد  هو صديقه نفسه، أم أنَّ هذا الصديق هو جمرَّ

يف الرؤيا أكثر من احتامل، وهذا كثري؛ أو قد يكون ملا يظهر يف الرؤيا معنى صعب غامض، فيعجز بعض املعرّبين  

 قَّة. حينئٍذ عن حتديد هذا املعنى بد

يف غموضها وعدم يقينيَّة معناها  -وهي الرمزيـَّة التي خترب بأحداث املستقبل  -ويمكن تشبيه غالبيـَّة الرؤى 

؛ بينام يمكن تشبيه درجة االحتامل والغموض يف معناها بدرجة معيَّنة من العتمة يف هذا الزجاج   .بلوح زجاجي 

ا الغيب أو املستقبل، فهو ما وراء هذا الز جاج؛ يسعى الشخص ملعرفته من خالل تدقيق النظر يف داخل هذا  أمَّ

 الزجاج، فتختلف درجة وضوح ما وراء الزجاج للنَّاظر بحسب درجة العتمة يف الزجاج.
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 ؟ التمييزهل يرى املسلم الرؤيا لنفسه فقط؟ أم لغريه أيًضا؟ وكيف . 18

 

ه هو شخصيًّالنفسه؛ أي أن    الصادقةقد يرى املسلم الرؤيا   وقد يرى   .يكون هلا معنى خيصُّ

وذلك ِمصداًقا لقول النبيِّ  .رؤياه معنى خيصُّ شخًصا آخر غريهالرؤيا لغريه؛ أي أن يكون ل

 « )رواه مسلم(.يراها املُسلم أو ُتَرى لهملسو هيلع هللا ىلص عن الرؤيا الصاحلة: »

وقد يصعب التمييز أحياًنا بني هذين النوعني من الرؤى؛ إذ ربَّام ال يعرف الرائي ما إذا 

ه هو وغريه مًعا. ه هو فقط، أم ختصُّ غريه فقط، أم ختصُّ  كانت الرؤيا ختصُّ

أكرب،   -بالفعل أو الكالم    -تمل كلَّام كانت مشاركة الرائي يف أحداث الرؤيا  حُي   ومع ذلك،

ولكن كلَّام كانت مشاركة الرائي يف أحداث الرؤيا أقلَّ   .كانت للرؤيا عالقة به هو شخصيًّا

ل هو يف أحداث الرؤيا(، كانت  )كأن يرى نفسه يشاهد أشخاًصا أو أشياء فقط دون أن يتدخَّ

  غريه.للرؤيا عالقة ب

 ومن أمثلة هذه النوعيَّات من الرؤى:

 .طعاًمارؤيا ختصُّ الرائي فقط: شخص رأى نفسه يف املنام يأكل  .1

 .األكلغريه: شخص رأى يف املنام أنَّ غريه يشاركه  مع رؤيا ختصُّ الرائي .2

. رؤيا ختصُّ الرائي يف جزء، وختصُّ غريه يف جزء آخر: شخص رأى نفسه يف املنام يأكل 3

ى بعض الطعام  .أكله لشخص آخر غريه ليكمل  منه ، ثم أعطى ما تبقَّ

 .طعاًمارؤيا ال ختصُّ الرائي، بل ختصُّ غريه: شخص رأى يف املنام أنَّ غريه يأكل  .4
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ه هو، بل َتصُّ غريه؟. ما احلكمة يف أن يرى املسلم رؤي19  ا ال َتصُّ

 

 يتساءلسبحان من له يف كلِّ يشء حكمة، عِلمها من عِلمها، وجِهلها من جِهلها. وقد 

يس من عن احلكمة يف أن يرى مسلم رؤيا ختصُّ مسلاًم آخر. وقد يقول البعض: ألَ  البعض 

نَّ ذلك قد حيدث غريه؟ ونقول إلنفسه فقط بداًل من أن يراها ل األوىل أن يرى املسلم الرؤيا

 حِلَكم إهليَّة معيَّنة، قد يكون من بينها:

أو   وال هيتمُّ بك  ، جتد شخًصا ال تربطك به عالقة قويةفربَّام. تقوية احتَمل صدق الرؤيا:  1

ك أو هلا عالقة بجانب مهم  يف حياتك يفكر فيك فقد يدلُّ ذلك عىل  .عادة، قد رأى رؤيا ختصُّ

ا رؤيا صادقة بعيدة عن أحاديث النفس.  أهنَّ

ال شكَّ أنَّ املسلم إذا رأى رؤيا فيها برشى ملسلم آخر . تقوية العالقات بني املسلمني: 2

 فأخربه هبا، أن يكون ذلك تقوية للعالقة الطيِّبة بينهام.

فيها تزكية لبعض ؤيا قد يرى املسلم ر . اإلصالح بني املتخاصمني وتصفية النفوس:3

ة اخلصومة أو تنتهي.  ؛وهعىل ما فعل  ؤالء اخلصومالُعذر هل  بعض أو فيها    خصومه   حتَّى ختفَّ حدَّ

 عىل ما يعانيه أخوه من قد يرى املسلم رؤيا تدلُّ  . حثُّ املسلم عىل مساعدة املسلم:4

 فريقَّ قلبه له، فيساعده. البالء؛

، قد يرى املسلم رؤيا تبنيِّ له ما ابُتل به آخرون غريهعليه:  . إشعار املسلم بنعمة اهلل5

 عليه. فيكون يف ذلك تذكري بنعمة اهلل
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. حثُّ املسلم عىل االقتداء بأشخاص معيَّنني أو مصاحبتهم، أو حتذيره من االقتداء 6

ا له عىل مصاحبغريهم أو مصاحبتهم:  بتهم أو قد يرى املسلم رؤيا فيها تزكية للبعض حضًّ

بينام قد يرى رؤيا أخرى فيها ذمٌّ آلخرين حتذيًرا له من رفقة رش  أو  االقتداء بمحاسن أفعاهلم؛

 سوء. قدوة

قد تدخل بعض أحوال من  . أن يكون للرائي أو أحواله عالقة بتعبري الرؤيا ومعناها:7

لك كأن يرى حمبوٌب لك رؤيا؛ فتكون برشى رأى الرؤيا لغريه يف حتديد معنى تعبري الرؤيا؛ 

باليشء املحبوب، أو يراها لك أبوك؛ فتكون برشى لك باألبوة أو اإلنجاب، أو يراها لك 

فتكون برشى بمن يشد أزرك ويعينك بإخالص يف أمر من األمور، أو يراها لك  ؛أخوك

 معلمك وأستاذك؛ فتكون برشى بطلب العلم.

 

ة   .20 ة اإلسالم؟ لهل يمكن أن يرى املسلم رؤى عامَّ  بلده أو جمتمعه أو أمَّ

 

الغري ليس حمدوًدا أو   فكام يمكن أن يرى املسلم الرؤيا لغريه، فإنَّ هذا .نعم، بدون شك  

كام قد يرى املسلم الرؤيا ألخيه أو صديقه أو جاره، فقد يرى الرؤيا و .ُمقيًَّدا بشخص واحد

ته.  أيًضا جلامعته وقومه وُأمَّ

ة حتَّى تدلَّ ه ليس بالرضورة أن يتعلَّق ظاهر الرؤيا بمن املهمِّ هنا التنبيه عىل أنـو أشياء عامَّ

ة ا .معىل الشأن العا لسياسيَّة واالقتصاديـَّة  فقد يكون ظاهر الرؤيا له عالقة بالشؤون العامَّ

ا تدلُّ أو ُتعربَّ   وغريها؛ بالشأن العام.   وال عالقة له   ،خيص  خيصُّ الرائي عىل معنى شيف حني أهنَّ
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ح نأن يرى املسلم يف املنام أنـ  :لكومن أمثلة ذ ة ونجح؛ه قد رشَّ  فيدّل   فسه يف االنتخابات العامَّ

 .فتاة صاحلة عىل زواجه هباله ذلك عىل موافقة أهل 

د هنا عىل أنَّ األوىل باملعرّب يف األساس أن يقوم بتعبري الرؤيا عىل معنى خيصُّ   الرائي ونؤكِّ

قليلة عندما يكون للرائي وأحواله إالَّ يف حاالت    م،ها عىل معنى عابشكل شخيص  من أن يعربِّ 

ة، تطغى عىل واقع  ة مهمَّ وظروفه ارتباط أو اهتامم بالشأن العام، أو يف حالة وقوع أحداث عامَّ

كثر يف رؤى آحاد الناس وأفرادهم من البسطاء ؛ فياملسلمني، وتؤثر بشكل كبري عىل مجاعتهم

ة للمسل     )20(مني.ما يتعلَّق باألحوال العامَّ

 

  ،كرؤيا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ،( األصل أن من يرى الرؤيا التي تتعلق بعموم الناس هو من له عالقة بالشأن العام20)

هتا[ أنَّ وباء املدينة   ،ة الرأس َخَرَجت من املدينة حتَّى َنَزَلت بـَمْهَيَعةقال: »رأيت امرأة سوداء ثائر  لُتها ]أي عربَّ َفَتأوَّ

) فهذه رؤيا ذات عالقة بأمر هيمُّ عموم املجتمع املسلم، وهو وباء عام كان منترًشا   .ُنِقل إىل َمْهَيَعة« )رواه البخاريُّ

َمِلُك إيِنِّ َأَرى َسْبَع َبَقَراٍت ِساَمٍن ـوقتها؛ أو كرؤيا ملك مرص املذكورة يف القرآن الكريم يف قول اهلل: ﴿َوَقاَل الْ 

َا الْ َيْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسنُباَلٍت ُخرْضٍ وَ  ْؤَيا  ـُأَخَر َيابَِساٍت َياَأهيُّ َمأُل َأْفُتويِن يِف ُرْؤَياَي إِن ُكنُتْم لِلرُّ

ها يوسف )عليه السالم( كام جاء يف قول اهلل:    .وهي رؤيا ذات عالقة بالشأن العام  .[43َتْعرُبُون﴾]يوسف: وعربَّ

َّا َتْأُكُلون. ُثمَّ َيْأيِت ِمن َبْعِد َذلَِك َسْبٌع ِشَداٌد  ﴿َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسننَِي َدَأًبا َفاَم َحَصدتُّْم َفذَ  ُروُه يِف ُسنُبِلِه إاِلَّ َقِلياًل ممِّ

ِصنُون. ُثمَّ َيْأيِت ِمن َبْعِد َذلَِك َعاٌم فِيِه ُيَغاُث ال َّا حُتْ ْمُتْم هَلُنَّ إاِلَّ َقِلياًل ممِّ ون﴾ َيْأُكْلَن َما َقدَّ ]يوسف نَّاُس َوفِيِه َيْعرِصُ

[. ومع ذلك، فقد رأى مسلمون غري معروفني رؤى مهمة تعلقت بالشأن العام للمسلمني؛ كام يف الرؤيا  49:47

 عن عبد اهلل بن عباس )ريض اهلل عنهام( أنَّ رجاًل أتى رسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: يا رسوَل اهللِ! إين أرى الليلَة ُظلَّةً 

   فون منها بأيدهيم، فاملستكثِرُ والعسَل، فأرى الناَس يتكفَّ  السمنَ  تنطُِف 
ِ
؛ وأرى سبًبا واصاًل من السامء واملستِقلُّ

به رجٌل  فعلوَت، ثم أخذ به َمن بعَدك فَعال، ثم أخذ به رجٌل آخُر َفَعال، ثم أخذ إىل األرِض، فأراك أخذَت به

َا . قال رسوُل اهللِاهللِ! بأيب أنت! واهللِ آخُر فانقطع به، ثم وصل له َفَعال. قال أبو بكٍر: يا رسوَل  هنَّ   لتدَعنِّي َفأَلَْعرُبَ
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ة أم بواسطة َمَلك؟ هل خيلق اهلل  .21    الرؤيا الصادقة ُمبارَشَ

  

ذا السؤال بشكل يمكن من خالله اإلجابة عىل ه القرآن أو احلديث ال يوجد دليل من

 تدخل املسألة يف دائرة االحتامل. ،وبالتايل النفي؛باإلثبات أو  مبارش ودقيق

أيًضا  غري مبارش الصادقة من اهلل للنائم بشكل مبارش، أو ربامل أن تأيت الرؤى فُيحتم

أنَّ هذا قد   يف رؤى خمتلفة، أي  وحُيتمل كذلك أن يكون كال االحتاملني صحيًحا  بواسطة َمَلك.

 ( 21).عىل رؤى أخرى وذاكينطبق عىل بعض الرؤى، 

 

ةُ  لَّ ها. قال أبو بكٍر: أما الظُّ  ، والعسِل فالقرآُن؛ حالوُته ولِينُه السمنِ  وأما الذي ينطُِف من  ،فُظلَُّة اإلسالمِ  ملسو هيلع هللا ىلص: اعرُبْ

ُف الناَس من ذلك  إىلوأما السبُب الواصُل   ،فاملستكثُر من القرآِن واملستِقلُّ  وأما ما يتكفَّ
ِ
األرِض فاحلقُّ   من السامء

من بعِدك، فيعلو به، ثم يأخذ به رجٌل من بعدك، فيعلو  الذي أنت عليه؛ تأخذ به، فُيْعليك اهللُ به، ثم يأخذ به رجٌل 

ين يا رسوَل اهلل ِ . آخُر، فينقطُع به، ثم ُيوَصُل له فيعلو به به، ثم يأخُذ به رجٌل  أَصبُت أم  - أنت!  بأيب  -فأخرِبْ

ثنِّي ما الذي طأُت؟ قال رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: أصبَت أخ  بعًضا، وأخطأَت بعًضا. قال: فواهللِ يا رسوَل اهللِ لُتحدِّ

 )متفق عليه(  .أخطأُت؟ قال ملسو هيلع هللا ىلص: ال ُتقِسمْ 

َمُه  (21) إاِلَّ َوْحًيا َأْو ِمن َوَراء ِحَجاٍب َأْو ُيْرِسَل َرُسواًل َفُيوِحَي بِإِْذنِِه َما   اهللُيقول اهلل: ﴿َوَما َكاَن لَِبرَشٍ َأن ُيَكلِّ

ُه َعِلٌّ َحِكيٌم﴾ )الشورى:  (.51َيَشاُء إِنَّ

 ومها: ،حُيتمل أن نخرج بنتيجتني ،بناًء عىل هذه اآلية الكريمة

لق الرؤى الصادقة يف وعي النائم بطريق اإلحياء املبارش  أواًل: إنَّ يف اآلية الكريمة ما يشري ضمنًا إىل أنَّ اهلل قد خي

 أو اإلهلام، كام قد يدلُّ عىل ذلك قوله تعاىل: ﴿إاِلَّ َوْحًيا﴾ )انظر تفسري القرطبي لآلية الكريمة(.

ارش؛ ثانًيا: إنَّ يف اآلية الكريمة ما يشري ضمنًا إىل أنَّ اهلل قد خيلق الرؤى الصادقة يف وعي النائم بشكل غري مب
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 أي بواسطة َمَلك، كام قد يدلُّ عىل ذلك قوله تعاىل: ﴿ُيْرِسَل َرُسواًل َفُيوِحَي بِإِْذنِِه َما َيَشاُء﴾. 

ومع ذلك، فال يوجد يف اآلية الكريمة إشارة مبارشة ورصحية يف هذا املوضوع عىل وجه اخلصوص، أو ترجيح  

 ألحد هذين االحتاملني عىل اآلخر.

ذه املسألة هي من املسائل املذكورة كثرًيا يف كتب أهل العلم، إالَّ أهنا غري منضبطة عند ونشري هنا إىل أنَّ ه

ل اهلل إليه خلقها يف  .همكلِّ  أو أغلبهم فقد َجَزم غري واحد منهم دون دليل رشعي  بأنَّ للرؤى الصادقة َمَلًكا وكَّ

ى هذا املَلك »ص يقون«! وذلك عىل الرغم من أنَّ مسألة »املَلك وعي النائم؛ حتَّى لقد بالغ بعضهم كثرًيا فسمَّ دِّ

د منها رشًعا ل بالرؤيا« هذه ال يمكن التأكُّ ال يوجد عليها دليل صحيح رصيح من قرآن كريم أو حديث ، واملوكَّ

.  -إن كان هناك َمَلك للرؤيا  -كام أنَّ هذا االسم املزعوم للملك املذكور  .رشيف  ال يوجد له أيُّ أساس رشعي 

ة افرتاض خلق اهلل للرؤى وق د استدلَّ بعض املشتغلني بتعبري الرؤى استدالاًل خطأ بحديث ضعيف عىل صحَّ

 الصادقة يف وعي النائم بواسطة َمَلك.

فوجدت فيها  ،واحلديث هو ما ُروي عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنـه قال: »رأيت كأينِّ ُأتيت بكتلة متر، َفَعَجْمـُتَها يف فمي

؛ ُثمَّ أخذت أخرى َفَعَجْمـُتَها، فوجدت فيها نواة، فلفظُتها؛ ُثمَّ أخذت أخرى فوجدت فيها نواة آذتني، فلفظُتها

نواة، فلفظُتها«. فقال أبو بكر: دعني َفأَلَعرُبها؟ قال: »اعرُبها«. قال: هو جيشك الذي بعثت، يسلم ويغنم؛ 

َتك، َفَيَدعوَنه؛ ُثمَّ َيْلَقوْ  َتك، َفَيَدعوَنه؛ ُثمَّ َيْلَقْوَن رجاًل، فَينُشُدُهم فَيْلَقْوَن رجاًل فَينُشُدُهم ِذمَّ َن رجاًل، فَينُشُدُهم ِذمَّ

َتك، َفَيَدعوَنه؛ قال: »كذلك قال املَلك« )رواه أمحد(.   ِذمَّ

 »لفظُتها«: قذفتها من فمي. ؛معاين الكلامت: »َعَجمُتها«: مضغُتها

ل اهلل إليه خلق الرؤيا. -َلك« »كذلك قال املَ  -وقد استدلَّ بعضهم من العبارة األخرية   أنَّ للرؤيا َمَلًكا وكَّ

ة من   ومع ذلك، نقول إنه باإلضافة إىل ضعف احلديث املذكور، وعدم جواز االستدالل به يف مسألة مهمَّ

مسائل الغيب كهذه، فليست يف العبارة األخرية منه إشارة واضحة إىل هذا املعنى؛ بل لقد قال أحد شارحي 

(؛ أي كذلك أخربين امللك بتعبري للرؤيا  احلديث أنَّ  معنى هذه العبارة هو »كذلك أخربين املَلك« )الفتح الرباينُّ

 مثل تعبريك، أو بأنَّ تعبريك للرؤيا صحيح.
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 ؟والرؤيا الكاذبةكيف يمكن التمييز بني الرؤيا الصادقة  .22

  

يف بعض األحيان، يمكن التمييز بدرجة كبرية بني الرؤيا الصادقة والرؤيا الكاذبة، إالَّ أنَّ 

وذلك نظًرا لعدم وجود معايري  .ا يف أحياٍن أخرىد يكون غري ممكن بسهولة أو هنائيًّ ذلك ق

 كذهبا. هلا احلكم يقينًا بصدق الرؤيا أويمكن من خال ،قاطعة يف أغلب األحوال

د من كون الرؤيا صادقة أم  أن يتأكَّ ع الرائي أو املعربِّ ففي العديد من الرؤى، قد ال يستطي

ح الشخص صدق الرؤياومع ذلك، يمكن يف بعض األحي .كاذبة ينام يمكنه أن ب ،ان أن ُيَرجِّ

ح كذهبا يف أحيانٍ   . أخرى وفًقا لعالمات معيَّنة ُيَرجِّ

 : ومن ضمن العالمات التي تعني عىل ترجيح صدق الرؤيا من كذهبا

تاماًل إىل الصدق منها إىل فرؤياه أقرب اح ،كان الشخص مسلًمـا صاحلًا صادًقاإذا   .1

ا  .ع عدم انتفاء احتامل كذهبا أيًضام  ،الكذب فرؤياه أقرب   ،الشخص كافًرا أو فاسًداإذا كان    أمَّ

 مع عدم انتفاء احتامل صدقها أيًضا. ،تاماًل إىل الكذب منها إىل الصدقاح

د  . 2 بال  عليها أثناء حياته عىل هيئته الرشيفة التي كان  ملسو هيلع هللا ىلصرؤيا شخص للنبيِّ حُممَّ

 .يقينًا هي رؤيا صادقة ،اختالف

ع م ،اماًل إىل الصدقفرحة للمسلم الصالح الصادق أقرب احتالرؤيا السعيدة أو امل  .3

ا .عدم انتفاء احتامل كذهبا أيًضا  فهي الصادق الرؤيا احلزينة أو الكئيبة للمسلم الصالح  أمَّ

 مع عدم انتفاء احتامل صدقها أيًضا. ،أقرب احتاماًل إىل الكذب
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بينام  ،عن منكر أقرب احتاماًل إىل الصدق. الرؤيا التي يف ظاهرها أمر بمعروف أو هني 4

احتامل مع  ،ر بمنكر أقرب احتاماًل إىل الكذبالرؤيا التي يف ظاهرها هني عن معروف أو أم

إذ يكون للرؤيا أحياًنا معنى مسترت خيتلف عامَّ قد يبدو عىل ظاهرها  ؛يف كلتا احلالتني العكس

، أو صالح، أو فساد.  من خري، أو رش 

كرؤيا من نام عىل  ،ات يكون فيها أكثر قرًبا من اهلل. الرؤيا التي يراها املسلم يف أوق 5

، أو اجلهاد، أو ما بع د دعاء، أو استغفار، وضوء، أو ما بعد صالة الفجر، أو يف رمضان، أو احلجِّ

ح  فهذه الرؤى .، أو ما شابه ذلك من أمورة، أو استخارة، أو جلوء إىل اهللأو توب وأمثاهلا ُيَرجَّ

 أن تكون صادقة، مع عدم انتفاء احتامل كذهبا أيًضا.

 ، مة تكون أقرب احتاماًل إىل الصدقالرؤيا التي يراها املسلم يف أزمان قريبة من يوم القيا .6

 انتفاء احتامل كذهبا أيًضا.مع عدم 

ينرؤيا األشياء ذات العالقة باآل  .7 ، أو القرآن الكريم، أو كرؤيا ِذكر اهلل ،خرة أو الدِّ

ح أن تكون صادقةفهذه ال .ء، أو املساجد، أو اجلنَّة...إلخاألنبيا مع عدم   ،رؤى وأمثاهلا ُيَرجَّ

 انتفاء احتامل كذهبا أيًضا.

ح أن   .8  ،تكون صادقةالرؤيا التي حتتوي عىل أشياء غري مألوفة يف حياة من يراها ُيَرجَّ

 مع عدم انتفاء احتامل كذهبا أيًضا.

رها رائيها لفرتات طويلة  . الرؤيا التي ي9 ح  ،)بضع سنني مثاًل(تذكَّ  ،أن تكون صادقة  ُيرجَّ
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 ( 22).عدم انتفاء احتامل كذهبا أيًضا مع

 

)أ( رؤيا املسلم الصالح الصادق أقرب احتاماًل إىل الصدق؛ لقول النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »يف آخر الزمان ال تكاد   (22)

(. -صدقهم رؤيا أصدقهم حديًثا« )حديث صحيح رؤيا املؤمن تكذب؛ وأ كذلك، يقول النبيُّ  رواه الرتمذيُّ

ة« )ُمتَّفق عليه(.  ملسو هيلع هللا ىلص: »رؤيا املؤمن جزء من ستَّة وأربعني جزًءا من النبوَّ

)ب( رؤيا النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص عىل هيئته الصحيحة صادقة؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ومن رآين يف املنام فقد رآين؛ فإنَّ الشيطان ال 

 ل يف ُصوَريِت« )ُمتَّفق عليه(.َيَتَمثَّ 

ح صدقها بينام الرؤيا احلزينة أو الكئيبة للمسلم الصالح    ،)ج( الرؤيا السعيدة أو املفرحة للمسلم الصالح يرتجَّ

ح كذهبا؛ لقول النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا رأى أحُدُكم الرؤيا حيبُّها ا من اهلل  ،يرتجَّ ث هبا  ،فإهنَّ وإذا   .فليحمد اهلل عليها، ولُيحدِّ

ها، وال يذكرها ألحد ،فإنَّام هي من الشيطان ،رأى غري ذلك ممـَّا يكره ه« )رواه  فإ ،فلَيسَتِعذ من رشِّ ا لن َترُضَّ هنَّ

.)  البخاريُّ

ح صدقها؛ ألنَّ أوامر اخلري ليست إالَّ من اهلل، أو كام يقول   )د( رؤيا األمر باملعروف والنهي عن املنكر يرتجَّ

ُكْم نَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَّ ـَُيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َوإِيَتاء ِذي اْلُقْرَبى َوَينَْهى َعِن اْلَفْحَشاء َواملْ  اهللَاهلل: ﴿إِنَّ 

ُروَن﴾ )النحل: أو كام  ، سواًء كان ذلك يف رؤيا أو يف غريها ،(؛ بينام ال يأمر بالفساد والرشِّ إالَّ الشيطان90َتَذكَّ

 َواْلَفْحَشاء َوَأن َتُقوُلوْا َعىَل 
ِ
وء اَم َيْأُمُرُكْم بِالسُّ  (.169َما الَ َتْعَلُموَن﴾ )البقرة: اهللِيقول اهلل عن الشيطان: ﴿إِنَّ

ح صدق الرؤيا يف أوقات يكون فيها امل  )هـ(  ب إيلَّ العبد . وقريًبا من اهلل  سلميرتجَّ : »إذا َتَقرَّ يف احلديث القديسِّ

ا بُت إليه ِذَراًعا ،ِشرْبً ب إيلَّ ِذَراًعا .َتَقرَّ بُت منه باًعا ،وإذا َتَقرَّ  أتيُته َهْرَوَلة« )ُمتَّفق عليه(. ،وإذا أتاين مشًيا .َتَقرَّ

ح صدق رؤيا املسلم يف األزمان القريبة من يوم القيامة؛ لقول النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »يف آخر الزمان ال تكاد  )و( يرتجَّ 

(.   -رؤيا املؤمن تكذب« )حديث صحيح   ولعلَّه أيًضا لفساد األزمان القريبة من يوم القيامة، وحالة    رواه الرتمذيُّ

حيث حتيط به الفتن والضالالت من كلِّ جانب، وال الوحشة واهلمِّ التي جيدها املسلم الصالح يف هذه األزمان؛ 

، وتبشريه باخلري يف   . جيد عىل احلقِّ نصرًيا يف كثري من األحوال فيكون للرؤيا دور مهمٌّ حينئٍذ يف تثبيته عىل احلقِّ

 أمور دينه ودنياه.
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 ؟أصدق متى تكون الرؤيا . 23

  

عىل أنَّ  -القرآن الكريم أو احلديث الرشيف  سواًء من -ال يوجد دليل صحيح رصيح 

 يلة منها يف وقت آخر.الرؤى تكون أصدق يف وقت معنيَّ خالل اليوم أو اللَّ 

 

َحر )آخر اللَّ نَّ الرؤى قد تكون أصدق يف وقت وقيل إ  ومها: ،يل قبل الفجر(؛ لسببنيالسَّ

 

نا تبارَك : »ملسو هيلع هللا ىلص جاء يف احلديث الصحيح عن النبيِّ  كام ،. لفضل هذا الوقت 1 ينـزُل ربُّ

من يدُعوين فأستجيَب له، : يقول ا حني يبقى ُثلُث اللَّيل اآلِخر؛وتعاىل كلَّ ليلة إىل السَمء الدني

 « )ُمتَّفق عليه(يستغفُرين فأغِفَر لهمن يسأُلني فُأعطَِيه، من 

 

 

ين واآلخرة؛ ألنَّ الشيطان ينفُ  ح صدق الرؤيا ذات الرموز املتعلِّقة بالدِّ  . ر من هذه األمور بطبيعته)ز( يرتجَّ

 أيًضا.  قائمومع ذلك، فاحتامل كذب مثل هذه الرؤى 

ح صدقها ر فيها اإلنسان، أو  ،)ح( رؤيا األشياء غري املألوفة يف حياة اإلنسان يرتجَّ كرؤيا األشياء التي ال يفكِّ

رها؛ أو كرؤيا أشياء مألوفة يف حياته يف صورة أو حالة غري مألوفة وذلك ألنَّ رؤيا أحاديث النفس   .التي ال يتصوَّ

 تكون عادة انعكاًسا لبعض اخلربات الفكريـَّة واحلياتيـَّة املعروفة أو املألوفة لإلنسان.

ر الشخص رؤيا معيـَّنة لسنوات طويلة، فتظلُّ عالقة بذاكرته ال ينساها أبًدا. والراجح أنَّ  )ط( أحياًنا يتذكَّ

ة الط ر الرؤيا خالل هذه املدَّ ر يوسف )عليه  تذكُّ يَّـة معناها. وقد تذكَّ ويلة حُيتمل أن يكون دلياًل عىل صدقها وأمهِّ

قت.  السالم( رؤياه الصادقة التي رآها طفاًل لسنوات طويلة حتَّى حتقَّ
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ه أنـ ملسو هيلع هللا ىلصفقد جاء عنه  . الصحابة بعد صالة الفجر عن رؤاهمكان يسأل ملسو هيلع هللا ىلص . ألنَّ النبيَّ 2

بح أقبل عليهم بوجهه الرشيف، فقال: » ؟« هل رأى أحٌد منكم البارحة رؤيا كان إذا صىلَّ الصُّ

َحر يف صدق الرؤيا؛ وبالتايل،    .)رواه مسلم( حُيتمل أن يدلَّ هذا احلديث عىل أفضليَّة وقت السَّ

 ( 32) لسؤال يف الوقت الذي يليه مبارشة.كان يسأهلم هذا ا ملسو هيلع هللا ىلصألنَّ النبيَّ 

 

ن نفسه من الرؤيا هل يم .24  الكاذبة؟ كن للمسلم أن حُيصر

 

 إذا كان صاحًلا صادًقا.نومة بدرجة كبرية  ل من الرؤى الكاذبة يفيمكن للمسلم أن يقلِّ 

اذبة إىل درجة أن مع ذلك، ال يستطيع املسلم حتصني نفسه بشكل كامل من الرؤى الك

عىل أكثر  هي من البالءات التي كتبها اهلل فالرؤى الكاذبة .يضمن أن تكون كلُّ رؤاه صادقة

 ( 42).قلياًل  فال يسلم منها أحد، إالَّ  الناس؛

 

 

 

 

(23)  .)  ال يوجد يف هذا املوضوع إالَّ حديث ضعيف، وهو: »أصدق الرؤيا باألَسَحار« )رواه الرتمذيُّ

حتَّى وإن كان الشخص مسلًمـا صاحلًا، فمن غري املمكن أن َيسَلم متاًما من الرؤى الكاذبة؛ لقول النبيِّ   (24)

(؛ فـ »ال تكاد« تعني أنَّ أكثرها   –ملسو هيلع هللا ىلص: »يف آخر الزمان ال تكاد رؤيا املؤمن تكذب« )حديث صحيح   رواه الرتمذيُّ

 صادق، وليست كلُّها بالرضورة.
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 ؟رشًعا   وما حكمهما هو الكذب يف الرؤيا؟   .25

  

ـ ُيقَصد بالك  ه رأى يف املنام شيًئا دون أن يكون قد رآه.ذب يف الرؤيا أن يقول الشخص أن

ـ وُيعدُّ ذل د اهلله ك من أسوأ أنواع الكذب، كام أن فاعلها  من أكرب الذنوب التي توعَّ

 الكاذب فكأنَّ   .اهلل  ألنَّ الرؤيا الصادقة منو  ؛اهللالكذب يف الرؤيا هو كذب عىل  بالعقوبة؛ ألنَّ  

 ( 52)شيًئا مل يفعله. يف رؤياه ينسب إىل اهلل

 

 الصادقة يف حياة املسلم؟  ة الرؤيا أمهي ما  .26

  

ـ  للرؤيا ة كبرية يف حياة املسلم. ويمكن أن نذُكر هنا عدًدا من األدوار املهمة الصادقة أمهي

 وهي: ،الصادقة يف حياة املسلم التي تؤدِّهيا الرؤى

 

 

 كذب عىل اهلل؛ ألنَّ الرؤيا الصادقة من اهلل.  الكذب يف الرؤيا هو (25)

ِذيَن َكَذُبوْا َعىَل  ٌة َأَلْيَس يِف َجَهنََّم  اهللِيقول اهلل يف شأن الكذب عليه: ﴿َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َتَرى الَّ ْسَودَّ ُوُجوُهُهم مُّ

يَن﴾ )الزمر: ِ ْلُمَتَكربِّ وذكر منها ملسو هيلع هللا ىلص:  .الِفرَيـة )الِكذَبة( ثالث« وكذلك يقول النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ أعظم  .(60َمْثًوى لِّ

 رواه أمحد(.  -»أن يفرتي الرجل عىل عينيه يقول: رأيُت، ومل َيَر« )حديث صحيح 

لَّم بُِحلم مل َيَره، ُكلِّف أن يعقد بني َشِعرَيَتني، ولن   كام يقول النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يف عقوبة من يكذب يف رؤياه: »من حَتَ

)  وهذا نوع من أنواع العذاب يف اآلخرة.  .»يعقد بني شعريتني«: يربطهام ببعضهام  ومعنى  .يفعل« )رواه البخاريُّ
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 .)تعاىل( تقوية العالقة بني املسلم وبني اهلل  .1

 .وحتذيره وتنفريه من املعايص  ،عاتتشجيع املسلم وحثُّه عىل الطا  .2

 العديد من املسلمني اجلدد دخلوا يف اإلسالم بسبب رؤى صادقة رأوها.  .3

 وتبشريهم بالفرج. ،واملنكوبني من املسلمني تسلية الصابرين من املبتلني  .4

ه فيهام ،ودنياه يف دينه  ما ينفعه توجيه املسلم إىل  .5  .أو حتذيره مما يرضُّ

 فسادهم.وذمُّ آخرين، وفضح  س، وإظهار صالحهم؛مدح نا  .6

 تعليم املسلم شيًئا معيَّنًا جيهله.  .7

 تبشري املسلم بالنرص، ورفعة الشأن، واملستقبل العظيم يف الدنيا واآلخرة.  .8

ا عن انشغال املسلم بالرؤى، فقد يكون خرًيا أحيا ا أحياًناأمَّ  .ًنا، وقد يكون رشًّ

فام  الح، وتطوير، وتقوية دينه ودنياه؛كان هذا االنشغال يؤدِّي باملسلم إىل ما فيه إص فإن

 أمجل هذا االنشغال! وما أعظمه!

ا إن د تسلية، وفضول، وتفاؤل وتشاؤم فقط دون أن يكون  أمَّ كان هذا االنشغال هو جمرَّ

وهو  ؛الرؤيا تعبرييس لفهذا هو االنحراف عن اهلدف الرئ له أثر حسن يف دين املسلم ودنياه؛

 ( 62).إالَّ خّسان الدنيا واآلخرة عبث وتضييع أوقات ال ينتج عنه 

 

ا تقوم بدور كبري يف تقوية شعور املسلم بقرب اهلل منه (26)  . )أ( بام أنَّ الرؤى الصادقة تكون من اهلل؛ فإهنَّ

د من عصاة املسلمني قد التزموا وبالتايل، يؤدِّي ذلك إىل توطيد العالقة بني املسلم وخالقه. وقد لوحظ أنَّ العدي

 )بفضل اهلل( بسبب رؤى رأوها؛ فيها ترغيب، أو ترهيب، أو نصيحة، أو عتاب.
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ره منه؛ فربَّام تندرج حتت معنى  ا الرؤى التي تبنيِّ للمسلم املعروف، وحتثُّه عليه؛ أو تبنيِّ له املنكر، وحتذِّ )ب( أمَّ

ا َيتَُّقوَن إِنَّ  لُِيِضلَّ قَ   اهللُقول اهلل: ﴿َوَما َكاَن   َ هَلُم مَّ  َعِليٌم﴾ )التوبة:  اهللَْوًما َبْعَد إِْذ َهَداُهْم حتَّى ُيَبنيِّ
ٍ
ء  (.115بُِكلِّ يَشْ

سبًبا يف هداية بعٍض من غري املسلمني إىل اإلسالم: الرؤيا التي   -بفضل اهلل    -)ج( من أمثلة الرؤى التي كانت  

س امل ل بعدها من النرصانيـَّة إىل اإلسالم.رآها الدكتور وديع أمحد )الشامَّ  رصيُّ السابق( الذي حتوُّ

وقرب الفجر رأيت  .يقول الدكتور عن هذه الرؤيا: »وذات يوم غلبني النوم، فوضعت املصحف بجواري

فمددت يدي ألُسلِّم عليه،  .اقرتب منِّي، وأشار إىل املصحف .نوًرا يف جدار احلجرة، وظهر رجل وجهه ميضء

د ملسو هيلع هللا ىلص يشري إىل أنَّ القرآن هو طريق النور واهلداية« )رجال    .تفىلكنَّه اخ ووقع يف قلبي أنَّ هذا الرجل هو النبيُّ حممَّ

 ونساء أسلموا(.

ومنها ما رآه النبي ملسو هيلع هللا ىلص من رؤيا   .)د( رؤى البرشى بالفرج للمهموميـن هي من الرؤى الشائعة بني املسلمني

كام جاء يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص:   ،ما أصيب به املسلمون يف غزوة ُأُحد، ثم البرشى بالفرج والفتح يف الرؤيا نفسها إن شاء اهلل

فإذا هو ما ُأصيَب من املؤمنني يوَم ُأحٍد؛ ثم هززُته أخرى،  ،»رأيُت يف رؤياَي أين هززُت سيًفا، فانقطع صدُره

 فإذا هو ما جاء اهللُ به من الفتِح، واجتامِع املؤمنني« )متفق عليه(. ،كان فعاد أحسَن ما 

  . )هـ( كثرية هي الرؤى التي قد ترشد اإلنسان إىل أشياء مفيدة يف دينه )املسلم( ودنياه )املسلم أو غري املسلم(

إيِنِّ َأَرى َسْبَع َبَقَراٍت ِساَمٍن َيْأُكُلُهنَّ    َمِلُك ـوالتي ُذِكرت يف قول اهلل: ﴿َوَقاَل الْ   ،ومنها: الرؤيا التي رآها ملك مرص

َا املْ   َوُأَخَر َيابَِساٍت َيا َأهيُّ
وَن﴾  ـََسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسنُباَلٍت ُخرْضٍ ْؤَيا َتْعرُبُ أُل َأْفُتويِن يِف ُرْؤَياَي إِن ُكنُتْم لِلرُّ

ها له يوسف )عليه السالم( .( 43)يوسف: بأنَّ فيها توجيهات اقتصاديـَّة حلامية البلد من   وهي الرؤيا التي عربَّ

أثر جماعة عظيمة؛  كام جاء يف قول اهلل )تعاىل( عىل لسان يوسف )عليه السالم(: ﴿َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسننَِي َدَأًبا  

َّا َتْأُكُلوَن ) ْم َفَذُروُه يِف ُسنُبِلِه إاِلَّ َقِلياًل ممِّ ْمُتْم هَلُنَّ إاِلَّ ( ُثمَّ َيأْ 47َفاَم َحَصدتُّ يِت ِمن َبْعِد َذلَِك َسْبٌع ِشَداٌد َيْأُكْلَن َما َقدَّ

ِصنُوَن ) َّا حُتْ ها له  .ومنها الرؤيا التي رآها عبد اهلل بن عمر )ريض اهلل عنهام( .(﴾ )سورة يوسف(48َقِلياًل ممِّ فعربَّ

عمر أنه قال: رأيت يف املنام كأن ملكني أخذاين   النبي ملسو هيلع هللا ىلص بنصيحة قيام الليل؛ كام جاء يف احلديث عن عبد اهلل بن

فجعلت  .فذهبا يب إىل النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا هلا قرنان كقرين البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم
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أقول: أعوذ باهلل من النار! أعوذ باهلل من النار! فلقيهام ملك آخر، فقال يل: لن تراع! فقصصتها عىل حفصة،  

ا حفصة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: »نِْعَم الرجُل عبد اهلل، لو كان ُيصلِّ بالليل«. قال سامل )ابن عبد اهلل بن عمر(: فقصته

 فكان عبد اهلل ال ينام من الليل، إال قلياًل )رواه البخاري(.

ا الرؤى التي متدح أو تذمُّ شخًصا سيط؛ ومنها فمنها ما هو مبارش واضح، يسهل فهمه عىل املسلم الب ،)و( أمَّ

صني يف تعبري الرؤيا. ،ما هو مرموز صعب   حيتاج إىل تعبري واستنباط ملعناه عىل يد أحد املتخصِّ

فقد   .ومن أمثلة رؤى املدح املبارش: الرؤيا التي رآها النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يف تزكية ِعلم عمر بن اخلطَّاب )ريض اهلل عنه(

يَّ جيري، ُثمَّ َأْعَطْيُت جاء عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنـَّه قال: »بينا أنا نائم، ُأتيُت  ْبُت منه، حتَّى إينِّ أَلََرى الرِّ  بَقَدِح لبن، َفرَشِ

لَته يا رسول اهلل؟ قال: »الِعْلُم« )ُمتَّفق عليه(.  َفْضَلُه ُعَمَر«، قالوا: فام أوَّ

ا الرؤى التي متدح أو تذمُّ شخًصا بشكل غري مبارش منامه محامة بيضاء،  فمن أمثلتها: أن يرى شخص يف ، أمَّ

وحتتاج   .فهذا رمز قد يدلُّ عىل امرأة صاحلة؛ أو أن يرى يف منامه ثعباًنا، فهذا رمز قد يدلُّ عىل شخص فاسد مؤذٍ 

 هذه الرؤى الجتهاد من املعرّب من أجل معرفة األشخاص الذين قد تشري إليهم يف الواقع هذه الرموز وأمثاهلا.

ا الرؤى التي يمكن أن  يتعلَّم املسلم منها شيًئا مفيًدا؛ فمن أمثلتها: رؤى الصحابة )ريض اهلل  عنهم(  )ز( أمَّ

وقد أخربهم النبيُّ   . التي علموا من خالهلا أنَّ ليلة القدر قد تكون يف أحد األيام السبعة األواخر من شهر رمضان

احلديث الرشيف عن عبد اهلل بن   ملسو هيلع هللا ىلص بتعبري هذه الرؤى؛ حتَّى ينفي عن معناها أيَّ شك  أو احتامل؛  كام جاء يف 

فقال    ،عمر )ريض اهلل عنهام( أنـه قال: أنَّ رجااًل من أصحاب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُأُروا ليلة القدر يف املنام يف السبع األواخر

َها يف السبع األواخر«  ،رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أرى رؤياكم قد َتَواَطَأت يف السبع األواخر هَيا، َفْلَيَتحرَّ فمن كان ُمتحرِّ

  أي يف آخر سبع ليال ٍمن شهر رمضان الكريم( )متفق عليه(.)

ا الرؤى التي ُتبرشِّ املسلم الصالح باملستقبل العظيم، فهي كثرية ومن أمثلتها: الرؤيا التي رآها النبيُّ  .)ح( أمَّ

ة رة قبل فتح مكَّ ته ملسو هيلع هللا ىلص أنـه سوف يدخلها هو وأصحابه آمنني، فاحتني، منترصين  ، ملسو هيلع هللا ىلص يف املدينة املنوَّ  .والتي برشَّ

ْؤَيا بِاحْلَقِّ َلَتْدُخُلنَّ الْ  اهللُوهي الرؤيا التي جاء ذكرها يف قول اهلل: ﴿َلَقْد َصَدَق  ْسِجَد احْلََراَم إِن َشاء  مَ ـَرُسوَلُه الرُّ

يَن اَل خَتَاُفوَن َفَعِلَم َما مَلْ َتْعَلُموا َفَجَعَل ِمن ُدوِن َذلَِك َفْتحً   اهللُ ِ  (.27ا َقِريًبا﴾ )الفتح:آِمننَِي حُمَلِِّقنَي ُرُؤوَسُكْم َوُمَقرصِّ
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  ؟ما حقيقة رؤيا اهلل )سبحانه وتعاىل( يف املنام. 27

 

َـّة ثابتةحقيقة معلومة ويف املنام  رؤيا اهلل  .يف العقيدة اإلسالمي

 قبل الدخول يف تفاصيل هذا املوضوع التأكيد عىل أمرين: ومع ذلك، جيب

، وال أن بُأُذنيه  بعينيه، وال أن يسمعه  ان يف احلياة الدنيا أن يرى اهلل. ال يستطيع اإلنس1

 .ال يف اليقظة وال املنام ،بشكل مبارش يتعامل معه 

 . ال يوجد بني اهلل وبني خملوقاته أيُّ متاثل.2

 يف الرؤيا كالتايل: يمكن للمسلم أن يرى اهلل

أو يدرك معلومات منه  ،فيها اهللوهو أن يدرك النائم يف أثناء الرؤيا وجود . باإلدراك: 1

كل، أو صوت، أيـَّة صورة، أو هيئة، أو ش  يف الرؤيا دون أن يرى يف املنام  أو يتعامل معه  ،أو عنه 

كبقيَّة  " حسيَّة"تدخل فيه جتربة رؤيا ال يف ال من اإلدراك هللوهو نوع  .أو رائحة، أو ملمس

ى أًيضا رؤيا قلبيَّة أو  .الرؤى العاديَّة  .بال كيف أو كيفيَّة رؤيا اهللوقد ُتسمَّ

 

واب واملفرتض أن متنح الرؤى الصادقة املس ا بخصوص االهتامم بالرؤى، فالصَّ لم دفعة معنويـَّة قويـَّة  أمَّ

د، وليست غاية يف ذاهتا .لإلقبال عىل ما فيه خري دينه ودنياه ا اخلطأ فهو التعامل مع  .فهي وسيلة إىل هدف حمدَّ أمَّ

ن يف دينه ومعاشه.   الرؤى عىل أهنا هدف يف ذاهتا، دون أن يكون هلا أيُّ تأثري إجيايب  عىل املسلم، يدفعه إىل التحسُّ

ه ،رت عن اإلمام أمحد بن حنبل عبارة يف هذا السياقوقد اشته وال   ،وهي قوله )رمحه اهلل(: »رؤيا املؤمن تُّسُّ

ه« )اآلداب الرشعيَّة( نَّ التعامل الصحيح للمسلم مع الرؤيا الصاحلة هو أن يفرح هبا، إومعنى هذه العبارة:    .َتُغرُّ

م يف دينه ودنياه ممَّا يدفعه للمزيد ،ويستبرش خرًيا بفضل اهلل وبرمحته ا اخلطأ، فهو أن ُتسبِّب له  . من حتقيق التقدُّ أمَّ

 هذه الرؤيا غروًرا يف نفسه يؤدِّي به إىل اإلعجاب بالنفس والتواكل والتقصري.
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ة تدل عىل اهلل2 وهو أن يرى النائم يف الرؤيا شكاًل أو صورة ملخلوق، أو  :. يف صفة ماديَّ

، يف هذه الرؤيا أنَّ هذا هو اهلل يعتقدهو و ؛منه صوًتا، أو يشعر بملمس، أو يشمَّ رائحة يسمع

 .ه عن اهللأو أنـ، ن اهللأو أنَّ هذا م 

، خلوقيَّة هللاهليئات والصفات املوعىل الرغم من اعتقاد النائم يف أثناء الرؤيا يف نسبة هذه 

د رمز فقط للداللة عىل اهللإالَّ أنَّ احلقيقة هي أنَّ هذا الذي رآه النائم يف رؤياه هو  وليس  ،جمرَّ

« إطالق تعبري »رؤيا اهلل من املجازف وبالتايل، .كتوب عليه لفظ اجلاللةامل متاًما كاللوح  ؛اهللهو 

لتُدلَّ عىل معاٍن  هذه الرؤى د تأيتوكذلك، فق .رؤيا ما يدلُّ عىل اهلل هيبينام  ؛الرؤى عىل هذه

   (72)خرى غري ذات اهلل.أ

 

نَّة واجلامعة( أنَّ اإلنسان ال يستطيع أن يتعامل مع اهلل   (27) )أ( من أصول العقيدة اإلسالميَّة )عقيدة أهل السُّ

َمُه  بشكل مب إِالَّ   اهللُارش يف الدنيا سواء بالرؤية، أو الكالم، أو ما شابه ذلك؛ يقول اهلل: ﴿َوَما َكاَن لَِبرَشٍ َأن ُيَكلِّ

ُه َعِلٌّ َحِكيٌم﴾ )الشورى: وكذلك  .(51َوْحًيا َأْو ِمن َوَراء ِحَجاٍب َأْو ُيْرِسَل َرُسواًل َفُيوِحَي بِإِْذنِِه َما َيَشاُء إِنَّ

ويقول النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:   .(143لب موسى )عليه السالم( أن يرى اهلل، قال له اهلل: ﴿َلن َتَرايِن﴾ )األعراف:عندما ط

وذلك باستثناء موسى )عليه  .»تعلَّموا أنـه لن يرى أحٌد منكم ربَّـه عزَّ وجلَّ حتَّى يموت« )رواه مسلم(

 السالم(؛ كلَّمه اهلل.

: يقول اهلل .غري مجيع املخلوقات وخملوقاته؛ فهو د أيُّ تشابه بني اهللمن أصول العقيدة اإلسالميَّة أنـه ال يوج

ِميُع الَبِصرُي﴾   ٌء َوُهَو السَّ ُه ُكُفًوا َأَحٌد﴾ : ، ويقول(11:الشورى)﴿َلْيَس َكِمْثِلِه يَشْ  (. 4:اإلخالص)﴿َومَلْ َيُكن لَّ

إينِّ َنَعْسُت، فاسَتثَقلُت نوًما، فرأيت ريبِّ يف أحسن : »أنـه قالملسو هيلع هللا ىلص وعن النبيِّ  .يف املنام هي رؤيا حق رؤيا اهلل

ر يل،  ملسو هيلع هللا ىلص: »قوله و (.رواه الرتمذيُّ  -حديث صحيح « )صورة أت، فصلَّيُت ما ُقدِّ إينِّ قمت من اللَّيل فتوضَّ

 .(رواه الرتمذيُّ  -حديث صحيح « )فنََعست يف صاليت، فاسَتثَقلت، فإذا أنا بريبِّ تبارك وتعاىل يف أحسن صورة
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، حتَّى َوَجدُت َبرَد أناِمِلِه بني َثدَييَّ : »وكذلك جاء يف احلديث السابق نفسه ه بني َكتَِفيَّ   . «فرأيُتُه َوَضَع كفَّ

 . الرؤيا يفأي رأيت اهلل «: فرأُيُته»واملقصود بـ

ا أهنا رؤيا قلبيَّة )باإلدراك( أو رؤيا رمز يدل عىل اهلل )كام تقدم  واملقصود بالصورة يف األحاديث السابقة إمَّ

ا فهو من غري اجلائز يف العقيدة اإلسالمية يف الدنيا ال يقظة وال مناًما  .رشحه( ا رؤيا ذات اهلل حقًّ ويف األثر عن   .أمَّ

؟   أم املؤمنني عائشة )ريض اهلل عنها(: »ثالٌث َمن َتَكلََّم بواحدٍة منهنَّ فقد أعظَم عىَل اهللِ الفريَة، قلُت: ما هنَّ

ُه فقد أعظَم عىَل اهللِ الفريَة...« )والِفرية هي الَكِذبة( )رواه مسلم(.  ًدا ملسو هيلع هللا ىلص رأى ربَّ  قالت: َمن زعَم أنَّ حممَّ

لشيطان أن ُيري اإلنسان مثل هذا النوع من الرؤى؟ أو يتمثل له يف صورة وخيربه أنه اهلل؟  هل يستطيع ا )ب( 

ربَّام يستطيع الشيطان ذلك؛ وال يفعله إالَّ بإذن اهلل؛ إذ ليس هناك دليل رشعيٌّ عىل أنَّ الشيطان ال : واإلجابة هي

وقد يأيت الشيطان إىل املسلم   .يل، فاالحتامل موجود وبالتا  .يستطيع أن يفعل ذلك، أو أن رؤيا اهلل يف املنام ال تكذب 

وعىل املسلم    .(والعياذ باهلل« )أنا ربُّك، وآمرك أن تفعل كذا: »يف الرؤيا وُيسِمُعه صوًتا، أو جيعله يرى من يقول له

 أن ينتبه لفحوى رؤياه، وأن يعلم أن احتامل الكذب غري ممتنع عنها.

( «إساءة للذات اإلهليـَّة الرشيفة»اه ما فيه )ج( هل يمكن أن يرى املسلم يف رؤي ، أو ما ال يليق باهلل )عزَّ وجلَّ

وتكون الرؤيا صادقة؟ واإلجابة هي أنَّ املسلم قد يرى يف رؤياه ما ال يليق باهلل )تعاىل( )كرؤيا اهلل عىل هيئة رجل 

للذات   فال يكون املقصود هبا اإلساءة  فإذا استبعدنا احتامل قائم بكذب هذه الرؤيا وأمثاهلا،  .أسود ضعيف مثاًل(

فيكون   .بكل تأكيد، بل قد تعود هذه اإلساءة يف معناها عىل فساد يف دين الرائي واعتقاده هو نفسه  اإلهلية الرشيفة

 تعبريها سيًئا يف حق رائيها أو غريه ممن قد ُترى له الرؤيا.

الناس كاإلمام الراشد، والقايض العادل، والقائد   قد تدل رؤيا اهلل يف املنام عىل معاٍن متعددة يف حياة)د( 

 املجاهد، والعامِل املجتهد، ورّب األرسة املسلم الصالح، وغري ذلك كثري.
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د 28  يف املنام؟  ملسو هيلع هللا ىلص. ما حقيقة رؤيا النبير حممَّ

 

د   يف العقيدة اإلسالميَّة. حقيقة معلومة وثابتة يف املنام ملسو هيلع هللا ىلصرؤيا النبيِّ حممَّ

د    يف الرؤيا عىل هيئتني: ملسو هيلع هللا ىلصيمكن للمسلم أن يرى النبيَّ حممَّ

بمواصفاته الشكليَّة الرشيفة التي كان عليها يف  ملسو هيلع هللا ىلصوهو أن يراه ة: صورته احلقيقيَّ   .1

وهي رؤيا صادقة؛ ألنَّ الشيطان ال يستطيع يتمثَّل يف  حياته )شكله، حليته، مالبسه...إلخ(.

 صورة النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف املنام.

تي كان عىل غيـر مواصفاته الشكليَّة الرشيفة ال  ملسو هيلع هللا ىلصوهو أن يـراه  ة:حقيقيَّ صورة غري   .2

هذه الرؤيا حُيتمل أن تكون و ....إلخ(خمتلفةبدون حلية، أو يرتدي مالبس عليها يف حياته )

  (82) .كام حُيتمل أيًضا أن تكون كاذبة  ،معنى معنيَّ   ملسو هيلع هللا ىلص ويكون هلذا التغريُّ يف هيئته الرشيفة    ،صادقة

 

فإنَّ الشيطان ال يتمثَّل يب«؛ ويف رواية »فإنَّ الشيطان ال   ،)أ( يقول النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »من رآين يف املنام فقد رآين   (28)

 يتمثَّل يف صوريت« )ُمتَّفق عليه(.

وبناء عىل هذا احلديث، مل خيتلف أحد من العلامء املسلمني عىل أنَّ رؤيا النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف املنام بمواصفاته الرشيفة  

 هي رؤيا ال يستطيع الشيطان أن ُيرهيا لإلنسان.

 ل رؤياه ملسو هيلع هللا ىلص عىل غري مواصفاته الرشيفة صادقة أم كاذبة؟ واختلفوا يف ه

قال بعضهم: رؤياه ملسو هيلع هللا ىلص عىل هيئته وصفاته الرشيفة الصحيحة التي كان عليها يف أثناء حياته، والتي ثبتت عنه 

ا رؤياه ملسو هيلع هللا ىلص عىل غري هذه اهليئة والصفات، فهي كاذبة  ملسو هيلع هللا ىلص من خالل من وصفوه؛ هي الرؤيا الصادقة فقط؛ أمَّ

 يقينًا.
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استند من قال هذا الكالم إىل ما جاء من األثر عن عبد اهلل بن عبَّاس )ريض اهلل عنه( أنـه جاءه رجل )أبو  وقد  

عاصم بن كليب(، فقال له: »رأيت النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يف املنام«، فأجابه ابن عبَّاس: »ِصفُه يل«، قال: »ذكرت احلسن بن  

، فشبَّهته به«، قال: »قد رأيته« )إسناده جيِّد   فتح الباري(. -عل 

د بن سريين )رمحه اهلل( أنَّه كان إذا قصَّ عليه رجل أنَّه رأى النبيَّ  وممَّا يؤيِّد ذلك أيًضا، ما جاء يف األثر عن حممَّ

 فتح الباري(. -فإن وصف له صفة ال يعرفها، قال: »مل َتَره« )إسناده صحيح  .ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ِصف يل الذي رأيته«

وقال آخرون: إنَّ رؤيا النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص عىل غري هيئته وصفاته الرشيفة الصحيحة التي كان عليها يف أثناء حياته  

احلقيقة ذا معنى حتتمل الصدق أيًضا، وليست بالرضورة كاذبة؛ إذ قد يكون ظهوره ملسو هيلع هللا ىلص يف هذه اهليئة املختلفة عن  

 يعود عىل فساد دين أو أخالق الرائي أو غريه من الناس.

وقد استدلَّ من قالوه بام جاء من األثر عن عبد اهلل بن عبَّاس  .ولعلَّ القول األخري هو األقرب إىل الصواب

غرب، بيده قارورة  )ريض اهلل عنه( أنـه قال: »رأيت النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فيام يرى النائم بنصف النهار وهو قائم، أشعث، أ

ي يا رسول اهلل، ما هذا؟« .فيها دم« قال: »هذا دم احلسني وأصحابه، مل أزل ألتقطه منذ  .فقلت: »بأيب أنت وأمِّ

ويف هذا األثر ما قد يدلُّ عىل   . رواه أمحد(  -فوجدوه قتل يف ذلك اليوم )أثر صحيح    ،فأحصينا ذلك اليوم  .اليوم«

 د ملسو هيلع هللا ىلص يف الرؤيا عىل غري هيئته الرشيفة، وتكون الرؤيا صادقة. أنَّ النائم قد يرى النبيَّ حممَّ 

د ملسو هيلع هللا ىلص عىل هيئته الرشيفة يف رؤيا صاحلة حسنة هي من أفضل وأعظم ما يمكن أن يراه مسلم  ورؤيا النبيِّ حممَّ

 وهي من أكثر الرؤى تبشرًيا باخلري العظيم يف الدنيا واآلخرة. .صالح

ئته الرشيفة التي كان عليها يف الدنيا صادقة؛ فهل وجوده يف رؤيا بدون  )ب( إذا كانت رؤيا النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص عىل هي

 صورة كسامع صوته، أو رؤيا بيته، أو سامع خرب عنه...عىل سبيل املثال؛ هو دليل عىل صدق هذه الرؤيا أيًضا؟ 

ة الرؤيا التي ُيرى فيها النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص شكاًل، أو صورة، أو مضموًنا، إالَّ   أنَّه من األسلم  واجلواب هو أنـه رغم قوَّ

 . واألحوط األخذ بظاهر احلديث: »من رآين يف املنام فقد رآين، فإنَّ الشيطان ال يتمثَّل يف صوريت« )ُمتَّفق عليه(

ا غري ذلك،  .فاملذكور يف احلديث هو الصورة فقط؛ أي رؤياه يف املنام ملسو هيلع هللا ىلص عىل هيئته الرشيفة وكأنـه رأي عني أمَّ

د أنَّ   ه صادق بالرضورة.فال يوجد دليل يؤكِّ
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سؤال: ما معنى حديث »من رآين يف املنام، فسرياين يف اليقظة«؟ اجلواب: جاء عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنـه قال:   )ج(

وال يتمثَّل الشيطان يب« )ُمتَّفق عليه(؛ وزاد يف رواية عند مسلم وأيب داود:   ،»من رآين يف املنام، فسرياين يف اليقظة

 »أو َلَكأنَّام رآين يف اليقظة«.

وهذا احلديث هو من األحاديث التي يضطرب فهم كثري من املسلمني له؛ فتجدهم يسألون كثرًيا عن معنى: 

ونه تفسرًيا خطًأ.  »...فسرياين يف اليقظة«، ويفّسِّ

ط فهم هذا احلديث، فسوف نضع كلَّ االحتامالت التي قد حيتملها معنى احلديث، ونناقشها؛  ول       كي ُنبسِّ

 وهذه االحتامالت هي: حتَّى نصل إىل نتيجة أخرية، يتَّضح لنا من خالهلا معناه الصحيح بمشيئة اهلل.

 بكيفيَّة خمصوصة:نَّ من رأى النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يف منامه؛ فسوف يراه كذلك يف يقظته أو يف حياته إ. 1

ة أسباب، وهي:  وهذا االحتامل غري وارد لعدَّ

إن كان  -)أ( مل نعلم أنَّ ذلك قد حدث للصحابة أو التابعني: وقد كانوا هم أوىل الناس أن حيدث هلم ذلك  

ين  ، فهم الذين َشِهد هلم النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بأنـهم خري الناس؛ أو كام قال ملسو هيلع هللا ىلص: »خري الناس َقْريِن، ثم الذ-صحيًحا 

 َيُلوهَنم، ثم الذين َيُلوهَنم« )ُمتَّفق عليه(.

وفيَّة: وهم أهل بدعة يف الدين.  نَّة واجلامعة، فال أعلم     )ب( مل َيُقل بإمكانية حدوث ذلك إالَّ الصُّ ا أهل السُّ أمَّ

 أنَّ أحًدا منهم قد قال بإمكانيَّة حدوث ذلك.

م  )ج( ال ُتَعدُّ حكاية بعض الناس أنَّ ذلك قد حدث    ته: إن كان بعض الناس قد حكوا أهنَّ هلم دلياًل عىل صحَّ

قد رأوا النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بعد وفاته يف اليقظة بكيفيَّة خمصوصة، فال يمكن اعتبار كالمهم دلياًل رشعيًّا يمكن االعتامد 

ة مسألة خطرية كهذه.  عليه يف إثبات صحَّ

ويدخل اجلنَّة: وقد فهم بعض املسلمني من هذا أنَّ  نَّ من رأى النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يف املنام، فسوف يراه يف اآلخرة،إ. 2

وهذا الفهم قد يكون غري صحيح؛ ألنـَّه مل يثبت  .رؤياه ملسو هيلع هللا ىلص يف املنام هي برشى باجلنَّة ملن رأى هذه الرؤيا

هم   .رشًعا أنَّ الرؤى يمكن أن تكون دلياًل قاطًعا عىل دخول شخص اجلنَّة ين باجلنَّة هم من برشَّ ولكنَّ املبرشَّ

ا غريهم، فاهلل أعلم بمصريهم.  النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يف حياته فقط؛ أمَّ
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 ؟ماذا جيب عىل املسلم أن يفعل إن رأى رؤيا  .29

 

 ُينصح املسلم الذي يرى رؤيا أن يقوم بعمل اآليت:      

 .هها عىل من حيبُّ عليها، وليقصَّ  يحمد اهللفل ،ركانت رؤيا سعيدة ينرشح هلا الصد إن .1

ها فليسَتِعذ باهلل ،نقبض هلا الصدركانت رؤيا حزينة ي إن .2  .منها، وال يقصُّ

ها. خريها، وليستعذ فليسأل اهلل ،بال سعادة أو حزنرؤيا إن كانت . 3  من رشِّ

 

د أنه ال يمكن أن تدلَّ رؤيا عىل أنَّ شخًصا ما سوف يكون من أهل اجلنَّة أو من أهل النار يقينًا، مهام       ونؤكِّ

عَمل بعمل بلغ هذا الشخص من التقوى والصالح أو الظلم والفساد؛ فإنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »فإنَّ أحدكم َليَ 

حتَّى ال يكون بينها وبينه إالَّ ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، فيدخل النار؛  ،أهل اجلنَّة

حتَّى ما يكون بينها وبينه إالَّ ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل عمل  ،وإنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل النار

 أهل اجلنَّة، فيدخلها« )ُمتَّفق عليه(.

ومع ذلك، فال شكَّ أنَّ رؤيا النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف املنام، قد حَيَتِمل تعبريها معنى البرشى باجلنَّة، واملغفرة والرضوان      

ى عىل طاعة اهلل، ولكن دون أن يصل هذا االحتامل يف تعبري الرؤيا  من اهلل، فيفرح هبا املسلم، ويستبرش، ويتقوَّ

 إىل درجة اليقني.

، مفاُده أنَّ رؤيا النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف املنام صادقة. أن تكون عبارة »فسري3 وهذا هو   .اين يف اليقظة« ذات معنى جمازي 

ة الصحيحة الرصحية من احلديث الرشيفو ، االحتامل الوحيد األقرب إىل الصواب   .الذي تؤيِّده األدلَّ

يف كبديل عن عبارة »فسرياين وكذلك ربَّام دلَّت عبارة »أو َلَكأنَّام رآين يف اليقظة« التي وردت يف احلديث الرش

؛ أي أنَّ من رأى النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يف املنام، فكأنَّام رآه  يف اليقظة« عىل أنَّ املقصود هبذه العبارة األخرية هو معنى جمازيٌّ

يف اليقظة، أي أنَّ الرؤيا تكون صادقة ال يستطيع الشيطان أن يرهيا لإلنسان؛ أو كام قال ملسو هيلع هللا ىلص: »فإن الشيطاَن ال 

 صوريِت«. واهلل أعلم.يتمثَُّل 
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 .شهود هلممن املسلمني الصاحلني امل الرؤيا تعبريأن يستشري أهل العلم ب .4

 ُينصح املسلم الذي يرى رؤيا أن يتجنَّب األفعال اآلتية:    

َحَرة، أو ال .1 افني، أو املأن يقصَّ رؤياه عىل السَّ الني، أو العرَّ مني، أو أمثال هؤالء دجَّ نجِّ

التعامل مع هؤالء هو باب من أبواب الكفر  من املشبوهني يف عقيدهتم وأخالقهم؛ ألنَّ 

ابني. باإلضافة إىل .()والعياذ باهلل ابني، ونصَّ  كوهنم جهالء، وكذَّ

، أو حاسد، أو غر  أن يقصَّ رؤياه عىل كافر، أو فاجر، أو .2 ض ألذاُهم.ف  ؛يبعدو  يتعرَّ
)29( 

 

 ؟  واالحتالم اجلنسيَّة ما هي حقيقة الرؤيا  .30

 

 ،اجلنسيَّة هي التي يرى فيها املسلم نفسه )أو غريه( يف املنام يامرس نشاًطا جنسيًّا الرؤيا

أما االحتالم فهو خروج السائل اجلنيسِّ من الرجل أو املرأة   .أو مل حيدث  إنزال  له   سواء حدث

 ة.وغالًبا ما يكون ذلك نتيجة رؤيا خمصوصة يرتتَّب عليها استثارة األعضاء اجلنسيَّ   .أثناء النوم

ويظهر هذا اإلحراج   .األنثى  السيَّاموهذا النوع من الرؤى هو من أكثرها إحراًجا للمسلم  

 .ي الرؤيامعربِّ واخلجل واضًحا عندما يقصُّ املسلم رؤياه عىل أحد 

 

قه بام يقولعن  (  29) اًفا أو كاِهنًا، فصدَّ د« )صحيح اجلامع(.  ، النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »من أتى عرَّ  فقد كفر بام ُأنزل عىل حممَّ

اًفا، أو ساِحًرا، أو كاِهنًا يؤمن بام   وجاء يف رواية عن عبد اهلل بن مسعود )ريض اهلل عنه(: »من أتى عرَّ

النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف التنجيم: »من  وعن  صحيح الرتغيب والرتهيب(. -يقول...احلديث السابق« )صحيح موقوًفا 

حر زاد ما زاد« )صحيح الرتغيب والرتهيب(. ،اقَتَبس ِعلاًم من النجوم  اقتبس ُشعَبًة من السِّ
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ا  وقد خيشى املسلم الصالح العفيف أن عىل فساد ، أو عالمة  يكون هذا النوع من الرؤى رشًّ

 خيجل من أن خيرب هبا أحًدا. ،وبالتايل .عليه  اهللأخالقه، أو غضب من 

ها من الرؤى، قد تصدق، غريك -سواء كانت باحتالم أم بغري احتالم  - الرؤيا اجلنسيَّةو

 .افاسدً  اكان رائيها شخًص  إن السيَّاموقد تدلُّ الصادقة منها عىل فساد األخالق،  .وقد تكذب 

وقد تدلُّ عىل معاٍن أخرى   .كالزواج والعالقة الزوجيَّةحالل  عىل معاٍن جنسيَّة    أيًضا  وقد تدلُّ 

 ال عالقة هلا باجلنس وال بفساد األخالق.

وقد شاع عند بعض العلامء السابقني أن الرؤى اجلنسيَّة إن صدقت فال جيب أن تكون 

 وهذا كالم ال يوجد دليل يؤكده أو ينفيه؛ فاهلل أعلم بصحته. .احتالًما

 وننصح املسلم الصالح العفيف إذا رأى هذا النوع من الرؤى باآليت:

ها. وأن يستِعذ باهلل ،خريها من أن يسأل اهلل  .1  من رشِّ

ةً  ناس؛أن حيذر من أن خيرب هبا ال  .2 أو  أخالقه؛عرفون من ال يعرفونه، وال ي وخاصَّ

، أو  حتَّى ؛وأحكامها جلاهلني بالرؤياا ض ملضايقات بسبب هذه الرؤى؛ال ُيساء به الظنُّ  يتعرَّ

 كانت الرائية أنثى. خصوًصا إن

صني يف علم  .3 من املسلمني الصاحلني الثقات  الرؤيا تعبريأن يعرض رؤياه عىل املتخصِّ

 (3.)هود هلم بالكفاءة.املش

 

من أمثلة الرؤى اجلنسيَّة التي قد تدلُّ عىل معاٍن ال عالقة هلا باجلنس: رؤيا الفالح أنـَّه يفعل ذلك مع  (30)

امرأة جمهولة، وقد تدلُّ له هذه الرؤيا عىل زراعته ألرضه؛ ورؤيا مهندس برتول للرؤيا نفسها، وقد تدلُّ له عىل  
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 األموات؟هي حقيقة رؤيا ما  .31

 

أباه   -ل املثال  عىل سبي  -كأن يرى    رى النائم يف الرؤيا شخًصا ميًتا؛رؤيا األموات هي أن ي

 أو وربَّام يرى أنَّه يتكلَّم مع هذا امليت، أو أنَّه يعطيه شيًئا، أو ما شابه ذلك. امليِّت أو غريه؛

م إذا رأوا يف املنام شخًصا ميًتا يقول كالًما، فإنَّ هذا الكالم هو  ويعتقد بعض املسلمني أهنَّ

هذا و .فهو ال يكذب يف الرؤيا ،وبالتايل .دق؛ ألنَّ امليِّت يف دار احلقِّ بالرضورة حقٌّ وص

 االعتقاد قد يكون صحيًحا أحياًنا، وقد يكون خطأ أحياًنا.

ت يف املنام كام فقد يكون هذا االعتقاد خطأ؛ ألنَّ الشيطان يستطيع أن يتمثَّل يف صورة امليِّ 

ا يف هذه احلالة؟   هو معلوم؛  ! فكيف يكون كالم امليت حقًّ

ائم يف الرؤى إنَّام ة ما يراه النوكذلك، لو افرتضنا صدق هذه الرؤيا، فنحن نعلم أنَّ غالبيَّ 

أفال يكون كالم   .ف عنهاأي أشياء تأيت يف الرؤيا لتدلَّ عىل أشياء أخرى ختتل يكون رموًزا؛

     غري مقصود لذاته بأنَّه  الرموز؟ فكيف يمكن إذن وصف يشء رمزي   املوتى من ضمن هذه

ا وصدًقا؟  !ال بدَّ وأن يكون حقًّ

ا وصدًقابشخًصا ميًتا يف رؤيا خيربه  أحياًنا  سلم  املومع ذلك، فقد يرى    .أشياء، وتكون حقًّ

 

 

لرؤيا نفسها، وقد تدلُّ له عىل دخول طائرته يف البحر وغرقها التنقيب يف باطن األرض عن البرتول؛ ورؤيا طيـَّار ل

 )والعياذ باهلل(؛ ورؤيا امرأة مريضة أنَّ رجاًل يفعل ذلك هبا، وقد تدلُّ عىل حقنة دواء هلا أو عمليـَّة جراحيَّة.
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ا املعيار يف حتديد صدق كالم امليِّ  ت يف الرؤيا من كذبه، وهل هو كالم رمزيٌّ أم كالم أمَّ

، فيعتمد يف األساس عىل معرفة أحوال الرائي، وأحوال امليِّت يف حياته، و  إن كانحقيقيٌّ

 ري املعروفةهذا باإلضافة إىل رضورة تطبيق املعاي  حقِّ والرشع، أم أنَّ فيه خمالفة؛لل  االكالم موافقً 

 . )31(لرتجيح صدق الرؤيا من كذهبا

فعىل سبيل املثال: كلَّام كان كالم امليِّت يف الرؤيا أقرب إىل يشء له عالقة بحال الرائي، كان 

 ا.هذا الكالم مقصوًدا لذاته، وليس رمزً 

ج، فرأى والده املتوَّفَّ   فرًضا  .يف زواجك«لك     يف املنام يقول: »بارك اهللأنَّ رجاًل مسلاًم تزوَّ

، وليس رمًزا؛ ألنَّه قريب من أحوال الرائي  .وقت الرؤيا فاألرجح أنَّ الكالم حقيقيٌّ

أهل ا يقول له: »أنت من ولكن نفرتض أنَّ شخًصا مسلاًم صاحلًا قد رأى يف املنام ميتً 

فاألرجح أن يكون هذا   ،وبالتايل  ف ملا عليه حال الرائي من الصالح.فهذا الكالم خمال  .جهنَّم«

د رمز ليشء آخر ال عالقة له بجهنَّم )هذا إ  و تكن الرؤيا كاذبة(. ويستطيع معربِّ مل  نالكالم جمرَّ

 .يق من اهللبتوف وفًقا لقواعد معيَّنةاملسترت الرؤى من أهل العلم استنباط هذا املعنى 

ففي هذه  شخص اشُتِهر بالفساد يف حياته.ت الذي ظهر يف الرؤيا وباملثل، نفرتض أنَّ امليِّ 

.أو كذب احلالة، ربَّام يدلُّ كالمه يف الرؤيا عىل فساد  ، وليس بالرضورة عىل حق 

فاألرجح  .خمالًفا للرشع، أو فيه أمر بمنكرت يف الرؤيا جاء وكذلك، نفرتض أنَّ كالم امليِّ 

 مل تكن الرؤيا كاذبة(. نأن يكون هذا الكالم رمًزا له معنى خمتلف عن ظاهره )هذا إ

 

 

22راجع السؤال رقم   (31)  
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أيًضا، أنَّ بعض املسلمني قد يصيبهم االنقباض والضيق من رؤى  األخطاء الشائعةمن 

ا قد تدلُّ عىل معاٍن مؤذية.األموات اعتقاًدا منهم  ا تدلُّ  أهنَّ عىل قرب  فربَّام اعتقد بعضهم أهنَّ

الرؤى( قد تصدق، وقد  أكثرفرؤى املوتى )شأهنا شأن  .تقاد خطأموت الرائي مثاًل، وهذا اع

.تكذب، وقد تدلُّ عىل   خري، وقد تدلُّ عىل رش 

 

 أرواح األحياء واألموات يف املنام؟ هل تلتقي   .32 

 

 نعم، تلتقي أرواح األحياء واألموات يف املنام، ويتعارفون.

كون هلذا االلتقاء عالقة بالرؤى الصادقة، أو ببعض الرؤى الصادقة دون وحُيتمل أن ي

د أو ينفي وجود عالقة أخرى، أو أالَّ تكون له عالقة بأيَّة رؤى  مطلًقا؛ إذ ال يوجد دليل يؤكِّ

 ( 23)بني هذا االلتقاء بني األرواح يف املنام وبني الرؤى الصادقة.

 

األحياء واألموات )يف املنام(، فيتساءلون قال: »تلتقي أرواح  ،عن عبد اهلل بن عبَّاس )ريض اهلل عنهام( (32)

 رجاله رجال الصحيح(.  -بينهم، فيمسك اهلل أرواح املوتى، ويرسل أرواح األحياء إىل أجسادها« )جممع الزوائد  

ة بالرؤى، أو ببعض الرؤى؛ ملا حيتمله معنى ما  حُيتمل أن يكون هلذا االلتقاء بني األرواح يف املنام عالقة قويَّ

»رأيت يف املنام كأينِّ أسجد  نبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث الرشيف عن خزيمة بن ثابت )ريض اهلل عنه(، قال: جاء عن ال

عىل جبهة النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فأخربت بذلك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«، فقال: »إنَّ الروح َلَيلَقى الروح« )إسناده متَّصل/رجاله 

 جممع الزوائد(. -ثقات 
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 هل تكون الرؤيا باأللوان أو بغري ألوان؟ .33

 

 ون هو معلومة من املعلومات التي ربَّام تكون موجودة يف بعض الرؤى الصادقة.اللَّ 

ون يف الرؤيا، يستيقظ النائم وهو يدرك أنَّه رأى لوًنا معيَّنًا فيها، فيتمُّ ويف حالة ظهور اللَّ 

 ون عىل أنـَّه رمز ذو معنى من رموز الرؤيا.التعامل مع هذا اللَّ 

ون موجوًدا يف الرؤيا، فيستيقظ الرائي وليس يف ذهنه ويف أحيان أخرى، قد ال يكون اللَّ 

ة   ،ويف هذه احلالة تكون الرؤيا بدون أيـَّة ألوان .أنـَّه رأى أيَّ لون أو ال تكون هلذه املعلومة أيَّ

  قيمة يف الرؤيا.

 

 

 

 

ة عالقة بالرؤى  وكذلك، فهناك احتامل أالَّ يكون هلذا االلت قاء بني أرواح األحياء واألموات يف املنام أيَّ

د رمز فقط للداللة عىل معنى خمتلف عنه.  .الصادقة وهذا القول األخري قويٌّ   وحينئٍذ يكون امليِّت يف الرؤيا هو جمرَّ

والظاهر أنَّ أكثر رؤى   ؛ إذ ال يوجد دليل رصيح عىل أنَّ أرواح املوتى يمكن أن تأيت لألحياء يف رؤيا املنام.راجح

 املوتى تكون رمًزا ذا معنى، وال يكون هناك التقاء حقيقيٌّ بني األرواح.

ل عىل بعض الرؤى،  .وأخرًيا، فهناك احتامل أيًضا أن يكون القوالن األسبقان صواب ولكن قد ينطبق األوَّ

بينام قد ينطبق الثاين عىل البعض اآلخر؛ أي قد تأيت روح امليِّت إىل احليِّ يف املنام يف بعض الرؤى، بينام قد يكون 

 امليِّت رمًزا فقط للداللة عىل معنى يف بعض الرؤى األخرى.
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 هل حُياَسب املسلم عىل ما يراه يف الرؤيا؟  .34

 

اإلنسان  ئات؛ ألنَّ  الرؤى حسنات وال سيِّ ، وال يوجد يف عاملَ هال حُياَسب املسلم عىل رؤيا

 (43)هبا. ال يؤاخذه اهلل، وبالتايل .يف رؤياهاختيار وال ال إرادة له 

 

 ؟ أكثر من مرة ر الرؤيا تتكرَّ  ملاذا قد .35

 

ر عادة   نفسه الشكل الظاهربمن خالل التجربة، يمكن القول بأنَّ الرؤيا الصادقة ال تتكرَّ

ة أخرى  .بالضبط وإنَّام الذي  .نفسه  الشكلبفيندر أن يرى النائم رؤيا، ثم يراها هي نفسها مرَّ

 ر غالًبا هو معنى واحد تدلُّ عليه رؤى خمتلفة.يمكن أن يتكرَّ 

له   فمثاًل: لو افرتضنا أنَّ مسلاًم قد رأى يف منامه أنـَّه يأكل ثمرة خوخ، وهي رؤيا قد تدلَّ 

ر    .عىل برشى بالرزق وإنَّام االحتامل األكرب هو   .نفسه   التطابقبفالغالب أنَّ هذه الرؤيا لن تتكرَّ

ر معنى الرزق نفسه يف أكثر من رؤيا هلا أشكال خمتلفة كأن يرى هذا الشخص نفسه  ؛أن يتكرَّ

ومع  زق.، وهو الرنفسه  يف رؤى أخرى يأكل أشياء أخرى غري اخلوخ تدلُّ أيًضا عىل املعنى

ر الرؤيا    يف أكثر من منام. نفسها الكيفيـَّة الظاهرةب أحياًناذلك، فال مانع من أن تتكرَّ

 

صحيح   -منهم »النائم حتَّى يستيقظ« )حديث صحيح ( يقول النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ُرفَِع القلم عن ثالثة«، وذكر 34)

 ومعنى »ُرفَِع القلم عنه«: أي ال يكتب املالئكة عمله. .اجلامع(
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 ؟يرى األعمى يف منامه رؤىهل   .36

  

.  نعم، يمكن لألعمى أن يرى رؤى مثله يف ذلك مثل أيِّ شخص عادي 

ا بخصوص االدِّعاء بأنـَّه مل َيَر صور األشياء يف اليقظة  ف عليها يف يمكنه أن يتعرَّ  حتَّىأمَّ

 نفسه   قادر عىل أن ُيريه شيًئا يف رؤياه، ويف الوقت  ر كثرًيا؛ ألنَّ اهللنَّ هذا قد ال يؤثِّ الرؤيا، نقول إ

ف عليه يف الرؤيا دون أن يكون قد رآه يف اليقظة أصاًل. خَيُلق  يف وعيه يف الرؤيا معناه، فيتعرَّ

، وال يعرف مثاًل: قد يرى األعمى يف الرؤيا بحًرا، بينام هو يف الواقع مل َيَر البحر يف حياته 

البحر.  هذا الذي يراه هو أوحى إليه يف الرؤيا أنَّ والبحر يف الرؤيا،  ولكن أراه اهلل .شكله 

يستيقظ األعمى وقد رأى البحر يف الرؤيا، وأدرك أنَّ هذا الذي رآه يف منامه هو البحر، دون ف

  حاجة ألن يكون قد رآه من قبل يف اليقظة.

 

 ة رؤى؟ هل يرى أهل اجلنَّ  .37

 

. وعىل الرغم من أنـَّه قد ثبت باحلديث الصحيح أنَّ أهل  هذا علم ال ينفع، وجهل ال يرضُّ

 أنـَّنا ال يمكن أن نستنتج بناء عىل ذلك أنـَّهم ال يرون رؤى؛ ألنَّ اجلنَّة اجلنَّة ال ينامون، إالَّ 

وبالتايل،  ن، وال خطر عىل قلب برش.ذُ خمتلفة عن الدنيا، ففيها ما ال رأت عني، وال سمعت أُ 

مات. ال يمكن معرفة ما يف اجلنَّة عن طريق القياس عىل قوانني الدنيا أو االستنت  اج بناء عىل مقدِّ
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ل بناء مواد بناءفمثاًل: نحن نعلم أنَّ يف اجلنَّة قصوًرا، فهل نستنتج من ذلك أنَّ فيها  ، وُعامَّ

قاموا بتشييد هذه القصور...؟! طبًعا ال، فهذا ال يمكن استنتاجه من ذاك. وباملثل، ليس معنى 

 أنَّ أهل اجلنة ال ينامون أنـَّهم ال يرون رؤى.

أدراك؟ لعلَّ يف اجلنة رؤى غري رؤى الدنيا، ولعلَّ هلذه الرؤى قوانني حتكمها ال يمكن وما  

رها. وبناء عىل ذلك، فال معنى للخوض يف هذا املوضوع،  للعقل البرشيِّ يف الدنيا أن يتصوَّ

 ( 73)وال جدوى منه.

 

 األذان يف اإلسالم عن طريق الرؤيا؟  رُشعهل   .38

 

َع األذان   ها النبيُّ    يبُّ عبد اهلل بن زيد )ريض اهللرؤيا رآها الصحابنعم، رُشِ  .ملسو هيلع هللا ىلصعنه(، وأقرَّ

ة هي أنَّ النبيَّ   َـّة مجع امل  ملسو هيلع هللا ىلصوالقصَّ فاقرتح بعضهم عليه   سلمني للصالة،كان مشغواًل بكيفي

فاقرتحوا النفخ يف البوق، فلم   .ملسو هيلع هللا ىلصلنبيَّ  أن ينصبوا راية إلعالن الصالة، فلم يعجب ذلك ا  ملسو هيلع هللا ىلص

فاقرتحوا دقَّ الناقوس، فلم ُيعجب ذلك النبيَّ   .ه عملون؛ ألنَّ اليهود يستملسو هيلع هللا ىلصُيعجب ذلك النبيَّ  

 ه.نعملو ؛ ألنَّ النصارى يستملسو هيلع هللا ىلص

، ملسو هيلع هللا ىلصملسألة التي اهتمَّ هبا النبيُّ  وهو مهموم هبذه ا  ملسو هيلع هللا ىلصمن عند النبيِّ    بد اهلل بن زيدفخرج ع

، فأخربه بام ملسو هيلع هللا ىلصلنبيِّ إىل ايف النوم، رأى يف منامه األذان، فذهب بد اهلل بن زيد إذا ما بدأ ع حتَّى

 

 السلسلة الصحيحة(. -يقول النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عن أهل اجلنَّة: »ال ينام أهل اجلنَّة« )حديث صحيح  (37)
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بالاًل  ملسو هيلع هللا ىلصفأمر النبيُّ  .أيًضا نفسها عنه( قد رأى الرؤيا اب )ريض اهللوكان ُعمر بن اخلطَّ  .رأى

ذ ما خيربه به ع )ريض اهلل  ( 38)، فأذَّن بالل.بد اهلل بن زيدعنه( أن ُينفِّ

 

 َتَواُطؤ الرؤى؟  هو ما  .39

 

 أن يرى مجاعة من الناس يف املنام الرؤيا نفسها. معناه»تواطؤ الرؤى« 

يف منامهم أنَّ ليلة  اعة من أصحابه  عندما رأى مج  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ورد هذا التعبري يف حديث النبيِّ  

د هلميايل السبع األوتكون يف اللَّ القدر سوف   ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ  اخر من شهر رمضان الكريم، فأكَّ

 يايل السبع بالفعل.يف هذه اللَّ  وقوعها

 

 

للصالة، كيف جيمع الناس  النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اهتمَّ  ،عن أيب ُعمرِي بن أنس ،( جاء يف احلديث الرشيف38)

قال: »فُذِكَر   .فقيل له: »انصب راية عند حضور الصالة؟ فإذا رأوها آذن بعضهم بعًضا«، فلم يعجبه ذلك  .هلا؟«

بُّور، وقال زياد: َشبُّور اليهود(، فلم يعجبه ذلك«، وقال: »هو من أمر اليهود« قال: »فُذِكر له    .له الَقنْع )يعني الشَّ

 .وهو مهتمٌّ هِلَمِّ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ،وس«، فقال: »هو من أمر النصارى«، فانرصف عبد اهلل بن زيد بن عبد ربِّهالناق

ه« .فُأِرَي األذان يف منامه إينِّ َلَبنَي نائٍم وَيقَظان، إذ   ،فقال: »يا رسول اهلل .قال: »فغدا عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فأخرَبَ

قال: »ثم أخرب  . عمر بن اخلطَّاب قد رآه قبل ذلك، َفَكَتَمُه عرشين يوًما« قال: »وكان .أتاين آٍت فأرايَن األذان«

فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  .فقال: »سبقني عبد اهلل بن زيد، فاستحييت« .فقال له: »ما منعك أن خُترِبَين؟« .النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص«

 رواه أبو داود(.  -ل« )حديث حسن قال: »فأذَّن بال .»يا بالل! ُقم، فانظر ما يأُمُرك به عبد اهلل بن زيد، فافَعْله«
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احتامل صدقها، ح يا نفسها مع مجاعة من الصاحلني، ُيرجِّ الرؤ أن تكرارمن ذلك  ُيسَتَدلُّ 

ة، وليست ام كانت هلا وربَّ  ى معناها.وُيَقوِّ  ة بشخص داللة عامَّ  ( 93).حُمدد خاصَّ

 

 الصادقة واالستخارة؟ ما هي العالقة بني الرؤيا  .40 

 

راجًيا   ،ويؤدِّهيا املسلم عادًة قبل اإلقدام عىل عمل معنيَّ   .االستخارة هي صالة يعقبها دعاء

 يوفِّقه يف هذا العمل ملا هو أصلح له. اهلل أن

أي  الزم بني االستخارة والرؤى الصادقة؛ويعتقد الكثريون من املسلمني بوجود ارتباط 

أمر، فإنـَّه من الرضوريِّ أن تأتيه يف املنام رؤيا تبنيِّ له ما ينبغي  اهلل يفأنَّ املسلم إذا ما استخار 

 أن يفعله، أو ما هو األفضل واألصلح له بخصوص اليشء الذي ينوي القيام به.

ة هذا االعتقاد وانتشاره بوجود عالقة حتميَّة بني االستخارة والرؤى الصادقة،  ورغم قوَّ

د أو ينفي رضورة هذا االرتباط؛إالَّ أنـَّه ال يوجد دليل رشعيٌّ يؤ . كِّ  فهو ارتباط احتاميلٌّ

 .للخري دون أن يرى رؤيا  ومع ذلك، يمكن أن يوفِّقه اهلل  ؛يف أمر ما  فاملسلم قد يستخري اهلل

ولكن ليس بالرضورة أن تأيت  ؛حُيتمل أيًضا أن يرى املسلم رؤيا ترشده ليشء معنيَّ  ،وكذلك

  هذه الرؤيا دائاًم بعد االستخارة أو بسببها.

 

جاء يف احلديث الرشيف عن عبد اهلل بن عمر )ريض اهلل عنهام( أنـَّه قال إنَّ رجااًل من أصحاب النبيِّ  (39)

بع األواخر،   .ملسو هيلع هللا ىلص ُأُروا ليلة القدر يف املنام يف السبع األواخر فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أرى رؤياكم قد َتَواَطَأت يف السَّ

بع األواخر« )ُمتَّفق عليه(.فمن كان متح َها يف السَّ هَيا، فليتحرَّ   رِّ
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 ؟صالًحا أو فساًدا لح الرؤى كدليل للحكم عىل الناسهل تص .41

 

ُيعدُّ استخدام الرؤى كدليل للحكم عىل األشخاص من األمور الشائعة بني املسلمني.  

معرفة   تعبريحياولون عىل أساس هذا الوا هلا،  تعبريً فكثرًيا ما ُتعرض علينا رؤى يطلب أصحاهبا  

 صالح أشخاص معيـَّنني أو فسادهم.

ي شخًصا أو تعيب آخر. وال شكَّ أنَّ الرؤى قد تأيت لُتبنيِّ حقيقة بعض   األشخاص، فُتزكِّ

فعىل سبيل املثال: قد ترى فتاة خطيبها يف املنام ُمرشق الوجه، أو يرتدي مالبس بيضاء، فتعتقد 

ء، كأن تراه قد اسَودَّ   ؛أنَّ ذلك دليل للحكم بصالحه  وربَّام ترى يف منامها رؤى من نوع آخر يسِّ

وبالتايل، تؤثر الرؤيا   قد أنَّ ذلك دليل للحكم بفساده.وجهه، أو أنـَّه يرتدي مالبس قذرة، فتعت

 هنا عىل استمرار إجراءات الزواج.

ا قد ترشد إىل صالح أو   ورغم أنَّ هذه الرؤى وأمثاهلا قد يغلب عليها الصدق، ورغم أهنَّ

فساد أشخاص معيـَّنني فعاًل، إالَّ أنـَّه ينبغي للمسلم أن يكون عىل حذر شديد قبل أن ُيصِدر 

وذلك ألنَّ الشيطان قد ُيري املسلم يف منامه   .أحكاًما هنائيـَّة عىل الناس اعتامًدا فقط عىل الرؤى

 ما حياول أن ُيفسد به دينه، وحياته، وعالقاته الطيـَّبة.

ء، ومع ذلك فقد يكون  وكذلك ينبغي أن يدرك املسلم أنَّ هناك رؤى صادقة ظاهرها يسِّ

ون هبا. وباملثل أيًضا، فهناك رؤى ظاهرها طيِّب، ومع ذلك فقد طيِّب يعرفه العامل تعبريهلا 

ء يعرفه العاملون هبا تعبرييكون هلا  فكيف يمكن أن حيكم املسلم عىل الناس من خالل  .يسِّ

 هذه النوعيـَّة من الرؤى؟!
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الصادقة قد تصلح   الرؤيا  وبناء عىل ذلك، فإنَّ القاعدة األساسيَّة يف هذه املسألة هي أنَّ 

لحكم عىل الناس، ولكنَّها ال تصلح وحدها كدليل إلصدار أحكام هنائيـَّة عليهم بالصالح ل

ة الواقعيـَّة ما يؤيِّد ما قد تشري إليه هذه الرؤى من أو الفساد دون أن يكون هناك من األدلَّ 

 بمعنى أن تكون هناك أفعال أو أقوال صدرت عن الشخص تدلُّ عىل صالحه أو فساده.  ؛معانٍ 

 وبالتايل، فال ينبغي للمسلم أن يقطع عالقات أو يوطِّدها بناء فقط عىل رؤى.

يف احلكم عىل األشخاص، فيمكننا   كيفيـَّة االستخدام الصحيح للرؤيا  وإذا أردنا أن نفهم

ل ذلك يف النقطتني التاليتني:    أن ُنفصِّ

يف احلكم عىل الناس، وال ينبغي أن تكون هي نفسها دليل   تأكيد لدليل واقعي   الرؤيا .1

يف هذه احلالة، تكون الرؤيا دلياًل لتأكيد صالح أو فساد شخص معلوم احلال  احلكم عليهم:

أصاًل، وليس إلصدار حكم جديد عليه. وبناء عىل ذلك، ينبغي أن يكون الرائي عاملًا علاًم 

يريد أن حيكم عىل حاله من خالل الرؤيا، وال  سابًقا بأحوال صالح أو فساد الشخص الذي

ففي هذه احلالة، يكون دور  الل مالحظة الشخص أو التعامل معه. من خيأيت هذا العلم إالَّ 

 الرؤى هو التأكيد فقط عىل صالح الصاحلني أو فساد الفاسدين الذين يعلم الرائي بأحواهلم.

م خلطبة فتاة، ومل َتَر منه هي وال أهلها إالَّ   فعىل سبيل املثال: نفرتض أنَّ رجاًل صاحًلا تقدَّ

حقِّ هذا الشخص كأن تراه يف املنام  كلَّ خري واستقامة، ثم رأت الفتاة رؤيا ظاهرها جيِّد يف

 مبتساًم، أو يقرأ القرآن الكريم، أو نحو ذلك.

د فقط عىل صالح الشخص، ذلك الصالح الذي تلمسه  فالرؤيا يف هذه احلالة جاءت لتؤكِّ

الفتاة وأهلها يف التعامل معه يف الوقت الذي رأت فيه الفتاة الرؤيا. إذن، فليس يف الرؤيا هنا 
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د تأكيد حلكم قديم عىل شخص معروف.  إصدار حلكم  جديد عىل شخص جمهول، بل هي جمرَّ

ا قد رأته يف الرؤيا يف ب وكذلك باملِثل: نفرتض أنَّ فتاة هلا أخ فاسد مشهور  الفساد، وأهنَّ

فكذلك الرؤيا يف هذه احلالة تكون تأكيًدا    كون عابًسا، أو يرشب اخلمر مثاًل.كأن ي  ،حالة سيـِّئة

 مشهور بالفساد، وليست إصداًرا حلكم جديد عىل شخص جمهول. عىل فساد شخص 

يف هذه احلالة، تأيت ة للحكم عىل الناس بالصالح أو الفساد:  ة واقعيَّ مرشد إىل أدلَّ   الرؤيا .2

الله احلكم عىل صالح أو فساد شخص إلرشاد املسلم إىل دليل واقعي  يستطيع من خ الرؤيا

ا ألنه ال يعرفه جيًِّدا، أو أنَّ لديه شكوًكا حوله  ،احلكم عليه  -أي الرائي املسلم-ال يستطيع  إمَّ

د.  مل تصل إىل درجة التأكُّ

م إىل أهل فتاة يطلبها للزواج، إالَّ أنَّ هذا الرجل  فعىل سبيل املثال: نفرتض أنَّ رجاًل تقدَّ

 اخلري  قلياًل، وال يظهر منه هلم إالَّ هل أو للفتاة بشكل جيِّد، ومل يتعاملوا معه إالَّ غري معروف لأل

يعلم أنَّ هذا الشخص  -الذي يعلم الّسَّ وأخفى  -الح بحسب اعتقادهم. ولكنَّ اهلل والص 

معيـَّنة تنبِّهها فاسد، وأنـَّه يكذب عىل هؤالء الناس، فيمكن يف هذه احلالة أن ترى الفتاة رؤيا 

د من فساده.  إىل فساد هذا الشخص بإرشادها إىل دليل يف اليقظة يمكن من خالله أن تتأكَّ

كلمة  -عىل سبيل املثال  -وهذا الدليل الذي يمكن للرؤيا أن ترشد الفتاة إليه قد يكون 

اده، إالَّ أنَّ معيَّنة قاهلا هذا الشخص يف الواقع، أو موقف صدر منه ويكون فيه الدليل عىل فس

الفتاة أو أهلها مل ينتبهوا هلذه الكلمة أو هذا املوقف كثرًيا، أو اعتربوه شيًئا عابًرا، أو احتاروا 

املوقف  يف فهم ما قد يدلُّ عليه، فتأيت الرؤيا لتنبيه الفتاة وأهلها إىل أنَّ يف هذه الكلمة أو هذا

ًضا وجه الفساد فيه، والذي مل ينتبهوا وقد تكشف هلم الرؤيا أي  دليل عىل فساد هذا الشخص.
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للحكم   تكون هذه الكلمة أو هذا املوقف هو الدليل الواقعيُّ   ،وبالتايل  ًدا عندما حدث.إليه جيِّ 

د مرشد فقط إىل هذا الدليل، وليست دلياًل يف ذاهتا.  عىل فساد الشخص، وتكون الرؤيا جمرَّ

طاء طرف خيط معنيَّ للفتاة أو األهل وباملثل، فقد تأيت هذه النوعيـَّة من الرؤى إلع

 كأن ترشدهم الرؤيا للسؤال عنه يف تتبُّعه أن يكتشفوا حقيقة الشخص؛ يمكنهم من خالل

؛ ، أو لدى شخص معنيَّ  .فيستطيعون من خالل ذلك اكتشاف حقيقته اخلفيَّة مكان معنيَّ

 د مرشد فقط إىل هذا الدليل. بينام تكون الرؤيا جمرَّ   كم عليه؛ويكون هذا هو الدليل الواقعيَّ للح

 ومن أمثلة ذلك أيًضا: رؤيا قد يراها قاٍض ترشده إىل دليل معنيَّ مل ينتبه له، أو خيط معنيَّ 

 همني.يسري وراءه إلثبات براءة أحد املتَّ 

ةً وخ  -نـَّه ينبغي للمسلم  وأخرًيا، نقول إ إلفساد أن يعلم أنَّ الشيطان يسعى    -الصالح    اصَّ

 وقد يفعل الشيطان ذلك من خالل رؤى سوء يرهيا للمسلم.  حياته وحتطيمها.

ًثا قبل إصدار  وينبغي عىل املسلم أيًضا أن يعلم مسألة أخرى جتعله أكثر احرتاًسا وتريُّ

ؤى قد يظهر الصاحلون يف األحكام عىل الناس اعتامًدا فقط عىل الرؤى، وهي أنـَّه يف بعض الر

بينام يف بعض  ه باحلكم عليهم صالًحا أو فساًدا؛هيئة سيِّئة للداللة عىل معنى معنيَّ ال عالقة ل

الرؤى األخرى قد يظهر الفاسدون يف هيئة حسنة للداللة عىل معنى معنيَّ ال عالقة له باحلكم 

 عليهم فساًدا أو صالًحا.

 ملسو هيلع هللا ىلصعنهام( أنـَّه قال: »رأيت النبيَّ     بن عبـَّاس )ريض اهللهللفمثاًل: جاء عن الصحايبِّ عبد ا

فيام يرى النائم بنصف النهار وهو قائم أشعث، أغرب، بيده قارورة فيها دم، فقلت: بأيب أنت 

ي يا رسول اهلل، ما هذا؟« قال: »هذا دم احلسني وأصحابه، مل أزل ألتقطه منذ اليوم«، وأمِّ 
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 رواه أمحد(. -قتل يف ذلك اليوم« )أثر صحيح »فأحصينا ذلك اليوم، فوجدوه 

هبيئة ال تليق به، فهل تصلح هذه اهليئة يف هذه الرؤيا للحكم   ملسو هيلع هللا ىلصففي هذه الرؤيا ظهر النبيُّ  

!! وإنَّام هذه اهليئة التي ظهر هبا  ملسو هيلع هللا ىلصعىل النبيِّ  يف  ملسو هيلع هللا ىلصحكاًم ال يليق؟!! هذا غري جائز بال شك 

د رمز للداللة عىل شناعة وقبح حاد  عنه( وأصحابه. ثة مقتل احلسني )ريض اهللالرؤيا هي جمرَّ

وكذلك باملثل، يمكن أن يرى النائم يف الرؤيا شخًصا مشهوًرا بسوء األخالق بني الناس 

بالتأكيد ال! وإنَّام قد يكون هذا الشخص يف  اهلل؟ة، فهل هذه الرؤيا تزكية له من يف هيئة حسن

هذه الرؤيا رمًزا ليشء ال عالقة له بأخالقه، كأن يكون رمًزا السمه، أو لوظيفته، أو لرشكته، 

 أو لبلده، أو لضخامة جسمه...إلخ.

ًقا )أي نخلة( يف اجلنَّة«، فلام ، أنـَّه قال: »رأيت أليب جهل َعذْ ملسو هيلع هللا ىلص: ما روي عن النبيِّ مثال

َفه الذهبيُّ   املُستدرك( - أسلم عكرمة بن أيب جهل، قال: »يا ُأمَّ َسَلمة! هذا هو«. )ضعَّ

ُيفهم من هذه الرؤيا أنَّ فيها تزكية أليب جهل، وهو من ألدِّ أعداء اإلسالم؟!   أن  فهل يمكن

 عنه(.  لصحايبِّ عكرمة )ريض اهللرمز البنه اوإنَّام للرؤيا تأويل آخر، وهو أن النخلة    ؛بالطبع ال

وهكذا، ال ينبغي إصدار األحكام عىل الناس بالصالح أو الفساد دون التعامل معهم، أو 

 ( 14) دون أن يظهر لنا منهم ما يدلُّ عىل أحواهلم فعاًل.

 

من القصص الرتاثيـَّة اجلميلة التي حُتكى يف مسألة احلذر من استخدام الرؤى يف احلكم عىل الناس: أنَّ  (41)

، فلامَّ رآه قال: »علَّ بالسيف والنِّطع« )يريد اخلليفة  رَشيك بن عبد اهلل القاىض دخل يوًما عىل ]اخلليفة[ املهديِّ

ل: »رأيت يف منامى كأنـَّك تطأ بساطى وأنت معرٌض عنـِّي، فقصصت  أن يقتله(. قال: »ومِلَ يا أمري املؤمنني؟«. قا

ها، فقال يل: »ُيظِهر لك طاعة، وُيضِمر معصية«. فقال له رشيك: »واهلل ما رؤياك برؤيا إبراهيم  رؤياى عىل من عربَّ

 



 

 

88 

 

 ا من مصادر التِّشيع يف اإلسالم؟ الرؤى مصدرً  هل ُتعدُّ  .42 

 

نَّة املسلمني فق علامء اتَّ  من مصادر الترشيع يف  عىل أنَّ الرؤى ليست مصدًرا من أهل السُّ

بمعنى أنـَّه ال يمكن ملسلم أن حيكم عىل يشء ما بأنـَّه حرام، أو حالل، أو فرض، أو   اإلسالم؛

فإنَّ الدين قد اكتمل بوفاة  اء فقط عىل رؤيا رآها هو أو غريه؛ُسنَّة، أو مكروه، أو مستحبٌّ بن

اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم  اهلل: ﴿يقول    ؛، فال جيوز أن تزيد فيه رؤيا، وال أن تنتقص منه ملسو هيلع هللا ىلصبيِّ  الن

 (.3﴾ )املائدة:اَوَأْْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِدينً 

 ة قرآنيَّة أو حديث نبوّي إالَّ بناء عىل آي  ،وال ينبغي أن تؤخذ األحكام الرشعيَّة يف األساس

 ،وبالتايل .االحتاملها تعبريدخل يف وذلك ألنَّ الرؤى عادة ما ي .رؤيارشيف صحيح وليس 

فقد  ،وكذلك .وإن قلَّ هذا االحتامل أحياًنا حتَّىالرؤى،  تعبريفإنَّ احتامل اخلطأ ال ُينَتَفي عن 

إذن، ال ُيمكن بناء أحكام الرشع عىل يشء  .من أحاديث النفس تكون الرؤيا من الشيطان أو

.تعبريقد يتالعب به الشيطان، أو قد يدخل يف   ه الظنُّ

ومن أمثلة الرؤى التي قد يفهم بعض املسلمني منها أنـَّها تفيد حكاًم رشعيًّا: نفرتض أنَّ 

غ املسلمني بأن يقرأوا سورة معيَّنة من يف املنام، فقال له أن ُيبلِّ مسلاًم رأى رؤيا أنَّ رجاًل جاءه 

 أو أن يصلُّوا َخسني ركعة يف ليلة معيَّنة، وإالَّ   يوم معنيَّ أو يف ساعة معيَّنة؛القرآن الكريم يف

أو نفرتض أنـَّه أخربه أنَّ صالة  وعقوبة إن مل يفعلوا ذلك؛ فسوف حيلُّ عليهم غضب من اهلل

 

يق )عليه السالم(؛ فباألحالم الكاذبة ك بيوسف الصدِّ ُترَضب أعناق   اخلليل )عليه السالم(، وال أنَّ ُمعربِّ

، وقال: »اخرج عنِّي«، ثم رصفه وأبعده. )االعتصام(  املؤمنني؟!«، فاستحيى املهديُّ
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 يشء من أشباه هذه الرؤى.  أو أيَّ   كذا،يوم وف تصبح ستَّ ركعات ابتداء من سالعرص 

 ما جاء فيها من أوامر أو   يعتقد املسلم أنَّ تعامل مع هذه الرؤى وأمثاهلا أالفالصواب يف ال

من يراها، أو من يصله  وأن يدرك بأيِّ حال من األحوال؛ له أو لغريه من املسلمني ُملِزم نواهٍ 

ب من الشيطان، وأنَّ الرؤى ليست مصدًرا للترشيع عُّ ها أنـَّها تلتعبريخرب عنها أنَّ األرجح يف  

يف اإلسالم، وأنـَّها ليس هلا أيُّ سلطان لتقرير أحكام رشعيَّة عىل املسلمني ال أساس هلا يف 

 دينهم، ومصادره، وأصوله املعروفة واملوثوقة.

نَّة إىل فرض.  ؛ هبا صفة حكم رشعي  ى ال تتغريَّ وكذلك فالرؤ  كتحويل فرض إىل ُسنَّة أو سُّ

فعىل سبيل املثال: إذا رأى مسلم يف الرؤيا من يقول له: »إن مل تواظب عىل صالة النافلة، 

رغم أنـَّه غري   -لة  فاملعلوم من الرشع أنَّ ترك صالة الناف  دخل جهنَّم وال خترج منها أبًدا«؛فست

فال يؤدي  ،وبالتايل .الفريضة  أنـَّه ال خُيرج الشخص من اإلسالم كرتك صالةإال -مطلوب 

 للخلود يف جهنَّم.

وهكذا، ال جيب التعامل مع هذه الرؤيا وأمثاهلا عىل أنـَّها يمكن أن ُيفهم منها أنَّ صالة 

أو بمعنى آخر أنَّ صفة احلكم الرشعيِّ يف أمر من أمور  لت إىل صالة فريضة؛حتوَّ النافلة قد 

 ت بناء عىل هذه الرؤيا.الدين قد تغريَّ 

 الَّ إالرؤى، ة احتامل كذب هذه النوعيَّات من نـَّه عىل الرغم من قوَّ إ ومن اجلدير بالذكر 

آخر خيتلف متاًما عامَّ قد يشري إليه  تعبريويف هذه احلالة، يكون هلا  .أنـَّها قد تصدق أحياًنا

 ها.تعبري العاملون بالرؤى وال يعرفه إالَّ  تعبريظاهرها من أوامٍر أو نواٍه رشعيَّة، وهو 

نَّ القاعدة يف هذه املسألة هي أنـَّه إذا رأى مسلم يف الرؤيا توجيًها أو وببساطة نقول إ
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 فال خيرج هذا عن أن يكون واحًدا من ثالثة: إىل يشء له عالقة بأحكام اإلسالم؛إرشاًدا 

، فهو وبالتايل  .الميَّةأن يكون هذا احلكم أو التوجيه بدعة ال أساس هلا يف الرشيعة اإلس .1

 ىل املسلمني.غري واجب عباطل و

فال يوجد يف الرشع ما يفرض عىل املسلمني قراءة سورة   .ما ذكرناه يف األمثلة السابقة  مثال:

، أو يوجب عليهم صالة َخسني ركعة يف ساعة معيَّنة.  معيَّنة من القرآن الكريم يف وقت معنيَّ

د تأكيد فقط عىل يشء له أساس يف الرشع .2 كالتأكيد   ؛أن يكون هذا احلكم أو التوجيه جمرَّ

كأن يرى شخص ال يصلِّ الفروض  عىل سبيل املثال؛ عليها واحلثِّ  ،عىل الصالة املفروضة

ففي   .«عليك غضب شديد من اهلل  فسيحلُّ   ،ام: »إن مل ُتَصلِّ فرضكاخلمسة من يقول له يف املن

 .وصدق ؤى وأمثاهلا عىل أنـَّها رؤى حقٌّ هذه احلالة، ينبغي للشخص أن يتعامل مع هذه الر 

د   .سابًقافهي ال تأيت بحكم جديد يف الرشيعة اإلسالميَّة كاألمثلة املذكورة  ولكن تأيت لتؤكِّ

 فقط عىل ما هو معلوم من الدين بالرضورة. وحتثَّ 

ل يوم يف رمضان  ؛أن يكون يف الرؤيا حتديد لوقت معنيَّ له عالقة بالرشع .3 كتحديد أوَّ

 أو ليلة القدر مثاًل.

كان هناك إجراء يف الواقع ينبغي األخذ به  نفإ ؛األخري من الرؤىوبخصوص هذا النوع 

ل يوم  ؛يف حتديد الوقت )عىل سبيل املثال: رؤية اهلالل بالعني رمضان(، فال  منلتحديد أوَّ

 .وحدها ينبغي االعتامد عىل رؤيا املنام

ا إ كان يف الرؤيا حتديد لليلة القدر مثاًل، والتي ال يمكن حتديد موعدها بدقَّة يف الواقع،   نأمَّ

ح أن تكون صادقة  السيَّام  ؛فينبغي عىل املسلم حينئٍذ التعامل مع الرؤيا عىل أنـَّها حُيتمل أو ُيرجَّ
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ا؛ ألنَّ الشيطان احتامل الكذب فيها وارد، وإن كان ضعيفً   ومع ذلك، فإنَّ   .كان الرائي صاحلًا  نإ

 ليس من مصلحته أن ُيري املسلم هذه الرؤيا.

ر، بل بمعنى آخر ال عالقة له بليلة القد  تعبريوكذلك، يمكن أن يكون هلذه الرؤيا السابقة  

د رمز فقط. آخر مسترت يف الرؤيا؛  وتكون ليلة القدر هنا جمرَّ

ربه أنَّ ليلة القدر سوف تقع يف هبيئته الرشيفة خي ملسو هيلع هللا ىلصفمثاًل: نفرتض أنَّ مسلاًم رأى النبيَّ 

، ولكن قد يكون لليلة القدر يف من شهر رمضان، فهذه الرؤيا صادقةليلة التاسع والعرشين 

كأن تكون رمًزا لرفعة قدر الرائي مثاًل،  ر ال عالقة له بليلة القدر نفسها؛آخ تعبريهذه الرؤيا 

ال ينبغي  ،وبالتايل .هاتعبري العاملون بالرؤى وأو غري ذلك من املعاين اخلفيَّة التي ال يفهمها إالَّ 

ا راجًحا حتَّىهذه النوعية من الرؤى عن دائرة االحتامل  تعبريأن خيرج   )42(.ولو كان قويًّ

 

 

 

( كانت رؤى املسلمني يف بعض األحيان مصدًرا من مصادر الترشيع يف عهد النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، برشط أن ُتعرض 42)

د بالوحي الرؤيا عليه ملسو هيلع هللا ىلص، ويقرَّ ما جاء فيها، حتَّى خترج الرؤيا من دائرة الظنِّ و االحتامل إىل دائرة اليقني املؤيَّ

، وإالَّ فال. وهلذا ُأغلق هذا الباب متاًما بعد وفاة النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، واكتامل اإلسالم ورشائعه. ومن أمثلة الرؤى  اإلهليِّ

ها ملسو هيلع هللا ىلص ما روي عن عبد اهلل بن عمر )ريض اهلل عنهام( أنَّه ، وأقرَّ  التي استخدمت كمصدر للترشيع يف عهد النبيِّ

أمرنا أن نسبِّح  قال: النائم، قيل له: بأيِّ يشء أمركم نبيُّكم ملسو هيلع هللا ىلص؟  رأى فيام يرى -من األنصار  -أنَّ رجاًل قال: 

سبِّحوا َخًسا وعرشين، وامحدوا  : قال ثالًثا وثالثني، ونكربِّ أربًعا وثالثني، فتلك مائة. ثالًثا وثالثني، ونحمد

وا َخًسا وعرشين، وه  ، فقال ملسو هيلع هللا ىلصذلك للنبيِّ   لِّلوا َخًسا وعرشين، فتلك مائة. فلامَّ أصبح ذكرَخًسا وعرشين، وكربِّ

(.     -« )حديث حسن صحيح  األنصارّي  قال كام افعلوا» :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل   رواه النسائيُّ
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 ؟ التي تأمر أو تنهىكيف يتعامل املسلم مع الرؤيا   .43

 

ه عن يشء آخر. هناك نوعيَّة من الرؤى قد يفهم منها الرائي أنـَّها تأمره بيشء معنيَّ أو تنها

 املعيشة.بكون هلذا اليشء املأمور به أو املنهيِّ عنه عالقة بالرشع، أو ربَّام تكون له عالقة وقد ت

قد تأمر بيشء أو تنهى عن يشء له عالقة بالرشع: الرؤى التي حتضُّ فمن أمثلة الرؤى التي  

 عىل الصالة، أو عىل برِّ الوالدين، أو تنهى عن الّسقة، أو الزنا...إلخ.

ا الرؤى التي قد تأمر بيشء أو تنهى عن يشء له عالقة بأمور املعيشة، فمن أمثلتها:  أمَّ

، أو دراسة موضوع علمي  الرؤى التي حتضُّ عىل الدخول يف مرشوع جتاري   مفيد، أو  معنيَّ

ر من االلتحاق بجامعة أو وظيفة معيَّنة...إلخ. تنهى عن رشاء يشء من متجر ، أو حتذِّ  معنيَّ

وقد يأيت هذا النوع من األمر أو النهي يف الرؤى بشكل مبارش، كأن يرى الشخص يف منامه 

 ثل »افعل كذا« أو »ال تفعل كذا«.من يأمره بيشء أو ينهاه عن يشء بالعبارة الرصحية م

 تعبريال ُيفهم معناه إالَّ من خالل    ،وقد يأيت هذا النوع من األمر أو النهي بشكل غري مبارش

م إىل جامعة ما يف .الرؤيا فُيحتمل   منامه أنَّ مديرها يسلِّم عليه؛وذلك كأن يرى شخص متقدِّ

أو كأن يرى شخص آخر  ذه اجلامعة؛ له عىل االلتحاق هبأن يكون معنى هذه الرؤيا احلثَّ 

ل إىل  م للحصول عىل وظيفة فيه قد حتوَّ م لوظيفة ما يف منامه أنَّ مكان العمل الذي تقدَّ متقدِّ

فُيحتمل أن يكون معنى هذه الرؤيا التحذير له  ة، وأنـَّه عىل وشك السقوط فيها؛ُحفرة كبري

 من االلتحاق هبذه الوظيفة.
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نَّ إيف التعامل مع هذه النوعيَّة من الرؤى، وهو  أسايس  هنا التأكيد عىل مبدأ  ومن املهمِّ 

 افإن كان أمرً  ر أو النهي فيها ذا عالقة بالرشع؛األصل يف التعامل معها أنـَّه إذا كان األم

مبارًشا أو غري  أمًراان سواء ك -عن منكر هنى عنه الرشع  اا أمر به الرشع، أو هنيً بـمعروف ممَّ 

األصل يف هذه الرؤيا هو الصدق، واألوىل باملسلم أن يتعامل مع الرؤيا عىل أنـَّها   فإنَّ   ؛-  مبارش

 فيام أمرته به الرؤيا أو هنته عنه. ،كان لديه تقصري معنيَّ  إن السيَّام ؛بجد، وأن يأخذها حقٌّ 

ة ذات حُيتمل يف هذه النوعيَّة من الرؤىومع ذلك،  ال عالقة له  ،آخر تعبري أن تكون رمزيَّ

 الرؤى. تعبري العاملون بال يفهمه إالَّ  تعبريبموضوع األمر أو النهي، وهو 

مه ال ا إذا كان يف الرؤيا أمر بمنكر حرَّ أو هني عن  ؛رشع، أو ببدعة ال أساس هلا رشًعاأمَّ

 يلتفت إليها، وأالَّ يأخذها املسلم أالا كاذبة؛ واألوىل بفاألصل فيها أهنَّ  معروف أمر به الرشع؛

.  عىل حممل اجلدِّ

 قد يشري  خمتلف متاًما عامَّ  تعبرييكون هلا ق هذه النوعيَّة من الرؤى؛ ففقد تصدُ ومع ذلك، 

  العاملون بالرؤى.ال يفهمه إالَّ  تعبريإليه ظاهرها، وهو 

ال عالقة    تعبريهلا    نفسه   الوقتومن أمثلة الرؤى الصادقة التي يف ظاهرها أمر بمنكر، ويف  

فهذه   »ال َتُصم غًدا«؛  :له بظاهرها: نفرتض أنَّ مسلاًم رأى يف منامه يف شهر رمضان من يقول له 

  يتعامل معها عىل أنـَّها صادقة.باملسلم أالَّ يلتفت إليها، وأالرؤيا ظاهرها أمر بمنكر، واألوىل  

ال عالقة له هبذا  آخر تعبريوأن يكون هلا ومع ذلك، حُيتمل أن تكون هذه الرؤيا صادقة، 

نَّ املسافر له رخصة فقد تدلُّ لرائيها مثاًل عىل أنـَّه سوف ُيسافر يف اليوم التايل؛ أل  األمر باملنكر؛

 يف اإلفطار.
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ب مشكلة كبرية من أمثلة الرؤى التي يف ظاهرها أمر بمنكر، والتي قد تسبِّ  ،وكذلك

أنَّ مسلاًم حكى   ،عنها يف أحد الكتب  إن مل حيسن فهمها والتعامل معها: هي رؤيا قرأُت   ،لرائيها

يف املنام يقول له: »ال تتعب نفسك يف طاعة اهلل، فقد اطَّلعت عىل أهل النار،   ملسو هيلع هللا ىلصأنـَّه رأى النبيَّ  

 فوجدتك منهم«.

عىل من يرى مثل هذه  ،لكنو .بت يف أمل نفيس  كبري لرائيهاوال شكَّ أنَّ هذه الرؤيا قد تسبَّ 

 فهم أنـَّها ال خترج عن احتاملني:النوعيَّة من الرؤى يف املنام أنَّ ي

 .لدنياعىل غري هيئته الرشيفة التي كان عليها يف ا  ملسو هيلع هللا ىلصاألول: أن يكون الرائي قد رأى النبيَّ  

َـّه جيوز للشيطان أن يأيت   ويف هذه احلالة، فإنَّ احتامل أن تكون هذه الرؤيا من الشيطان كبري؛ ألن

عي أنـَّه هو، ثم يأمر املسلم بكلِّ ملسو هيلع هللا ىلصيف املنام يف صورة مغايرة لصورة النبيِّ   ما هو منكر؛   ، ثم يدَّ

 ليرصفه عن دينه.

ا االحتامل الثاين فهو أن يكون الرائي قد رأى النبيَّ  ففي هذه  .عىل هيئته الرشيفة ملسو هيلع هللا ىلصأمَّ

د رمز ملعنى آخر خمتلف  احلالة، تكون الرؤيا صادقة، ويكون هذا األمر املنكر يف ظاهره هو جمرَّ

ص   ،ا عنهمتامً  وال ينبغي أن يقوم باستنباط هذا املعنى   .عىل بال  قد ال خيطر للمسلم غري املتخصِّ

 العامِل. الرؤيا معربِّ  من الرؤيا إالَّ 

لك الرؤيا السابقة حثًّا للرائي عىل عدم التشديد عىل نفسه ت تعبريفمثاًل: يمكن أن يكون 

يف العبادات، واألخذ بالرخص )ال تتعب نفسك يف طاعة اهلل(؛ ألنَّ الرائي من أهل البالءات 

ا واهلموم )فوجدتك من أهل النار(، فالرؤيا يف ظاهرها رشٌّ وأمر بمنكر، بينام يف باطنه

 ا املسلم. وحقيقتها هي رؤيا رمحة من اهلل هلذ
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خمتلف عن هذا األمر:  تعبريومن أمثلة الرؤى التي يف ظاهرها أمر بمعروف، ولكن هلا 

 منامه »اذهب للصالة يف نفرتض أنَّ مسلاًم يعيش يف دولة أوروبيـَّة رأى من يقول له يف

وقد يكون للرؤيا   .سجد فعاًل فقد يكون يف هذه الرؤيا حضٌّ له عىل الصالة يف امل .املسجد«

 .ُمسِلمةدولة لرمًزا ويكون املسجد هنا  .دلَّ له عىل العودة لبلده املسلم ت كأن ؛آخر بريتع

هذه النوعيَّة من  ملعاينبالرتجيح بني هذه االحتامالت املختلفة  الرؤيا تعبريويقوم علامء 

 )43(.الكتابهذا يف  رؤى األمر والنهي عىل أساس قواعد معلومة يتمُّ تناوهلا

 

 رؤى صادقة؟  نياملسلم  بعض  ملاذا قد ال يرى .44

 

قد تأيت أوقات عىل املسلم تكثر فيها رؤاه الصادقة، وقد تأيت عليه أوقات أخرى تقلُّ فيها 

 متاًما.رؤاه الصادقة أو تنعدم  

 ة يف تقدير مصلحة املسلم وحاجته للرؤيا.واملعيار يف ذلك هو احلكمة اإلهليَّ 

 

من ضمن الرؤى اجلميلة التي يمكن أن يراها املسلم، فتأمره بيشء له عالقة بالرشع: ما رواه الدمرييُّ يف  (43)

ا قالت: ملَّا تكلَّم الناس يف اإلفك، رأيت كتاب  حياة احليوان؛ ما روي عن أمِّ املؤمنني عائشة )ريض اهلل عنها( أهنَّ

ج اهلل عنك، قلت: وما  فتى، فقال يل: ما لك؟ قلت: حزينة ممَّا ذكر الناس، فقال: ادعي هبذا الدعاء، يف منامي يفرِّ

النَِّقم، ويا فارج الُغَمم، ويا كاشف الظَُّلم، ويا أعدل من َحَكم، ويا  هو؟ قال: قويل: يا سابغ النَِّعم، ويا دافع

ل بال بداية، ويا آخر بال هناية، اجعل يل من أمري َفَرًجا وخمرًجا. قالت: فقلت ذلك،  حسيب من َظَلم، ويا أوَّ

 فانتبهت، فأنزل اهلل َفَرجي. ا.هـ. )مل أقف له عىل إسناد(. 
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ا ال يرى في  ها أيـَّة رؤى صادقة عىل اإلطالق؛ولكن أن مترَّ عىل املسلم أوقات طويلة جدًّ

خُيشى بل وربَّام  ؛هذا حُيتمل أن يشري إىل خلل ما يف عقيدته أو التزامه الدينيِّ واألخالقيِّ  فإنَّ 

فيهم:  ملسو هيلع هللا ىلصأو أن يكون ممَّن قال النبيُّ  ؛اهلل عليه من أن يكون ذلك عالمة من عالمات غضب 

ل» ل فاألوَّ « ال يباِل اهلل هبم شيًئا ،يبقى كُحثالة التمر أو الشعري حتَّى ،ُيقَبُض الصاحلون األوَّ

 رواه أمحد(. -)حديث صحيح 

ذلك ال يرى فيها رؤى صادقة، ويكون  ومع ذلك، فربَّام مترُّ عىل املسلم أوقات طويلة

  إذا كان الرائي مسلاًم صاحًلا.  السيَّامعليه،    يكون ذلك دلياًل عىل غضب اهللوال    ؛حلكمة من اهلل

 

 ؟عىل فساده يف الرؤيا يدلُّ  للمعايصهل ارتكاب املسلم  .45 

 

 . املسلملنوعيَّة من الرؤى عىل فساد الرائي ليس بالرضورة أن تدلَّ هذه ا

يف الرؤى إشارة إىل كان رائيها فاسًدا يف الواقع، فغالًبا ما يكون ارتكاب اخلطايا    ولكن إن

كان الفساد الظاهر يف الرؤيا مماثاًل للفساد الذي يامرسه الرائي يف اليقظة   إن  السيَّام  هذا الفساد؛

 أو قريًبا منه.

 معاٍن ال عالقة وعىل العكس، فقد تدلُّ هذه النوعيَّة من الرؤى عند بعض املسلمني عىل

عالقة له يف   كان رائيها صاحًلا، وال  إن  السيَّام  د تدلُّ عىل معاين اخلري أحياًنا؛بل ق  هلا بأيِّ فساد؛

 الواقع بالفساد الذي رآه يف الرؤيا.
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 ؟متى تتحقَّق الرؤيا الصادقة .46 

 

د ال بدَّ أن تستغرقه الرؤيا الصادقة التي قد تدلُّ عىل   األصل أنـَّه ال يوجد أيُّ وقت حمدَّ

ق  حتَّىاملستقبل  ق بعض الر ها.تعبرييتحقَّ بينام  ؤى قبل أن يستيقظ الرائي من نومه؛فقد تتحقَّ

ق رؤى أخرى بعد وفاة الرائي. تمل ُيستثنى من تلك القاعدة بعض الرؤى التي حُي و قد تتحقَّ

، أو عىل قرب وقوع يشء ما؛ إذ يصبح حتديد زمن وقوعها جزًءا من  أن تدلَّ  عىل زمن معنيَّ

 ( 46)نفسه. تعبريالالرؤيا و

 

 صادقة؟ هل يرى األطفال رؤى .47

 

 تنقسم الطفولة إىل مرحلتني:

 .سبع سنوات تقريًبااألوىل: هي مرحلة عدم التمييز التي متتدُّ ما بني الرضاعة إىل سنِّ 

أو أن خيرب هبا غريه  غالًبا أن يدرك أنـَّه رأى رؤيا؛ وهي املرحلة التي ال يستطيع الطفل فيها

 بشكل مفهوم.

 

ق رؤيا البرشى بالرشِّ بعد إقال بعض أهل العلم  (46) ق بعد وقت طويل؛ بينام تتحقَّ نَّ رؤيا البرشى باخلري تتحقَّ

وعلَّلوا ذلك بأنـَّه من رمحة اهلل باملؤمن؛ حتَّى يكون سعيًدا مستبرًشا لفرتة طويلة قبل حدوث اخلري؛   .وقت قصري 

 بينام تقلُّ فرتة انتظاره وحزنه بسبب الرؤيا السيئة قبل وقوع الرش.

ة يمكن   وهذا التحليل مع كونه طيًِّبا مقبواًل يف بعض األحوال، إالَّ أنـَّه ال يوجد دليل عىل اعتباره قاعدة عامَّ

 تطبيقها عىل مجيع الرؤى.
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 عرشة سنة تقريًبا؛سنوات إىل أربع والثانية: هي مرحلة التمييز التي متتدُّ ما بني سنِّ سبع 

 وأن خيرب هبا غريه بشكل مفهوم.  ه رأى رؤيا؛وهي املرحلة التي يستطيع الطفل أن يدرك فيها أنـَّ

د أو ينفي إمكانيَّ  من  ة أن يرى الطفل رؤى صادقة يف املرحلة األوىلوال يوجد دليل يؤكِّ

الطفل يف املرحلة الثانية  د أنَّ طفولته، وذلك ألنـَّه ال يستطيع غالًبا أن خيرب بذلك، ولكنَّ املؤكَّ 

 يمكن أن يرى رؤى صادقة.

وقد رأى يوسف )عليه السالم( رؤياه التي ُذكرت يف القرآن الكريم يف مرحلة الطفولة،  

إِْذ َقاَل ُيوُسُف أِلَبِيِه : ﴿وهي الرؤيا املذكورة يف قول اهللوأخرب هبا أباه يعقوب )عليه السالم(، 

ْمَس َواْلَقَمَر َرَأْيُتُهْم ِِل َساِجِدينَ  َرَأْيُت َأَحَد َعَِّشَ َكْوَكًباَيا َأبِت إيِنر   (.4﴾ )يوسف:َوالشَّ

ال يوجد دليل قاطع عىل أنَّ رؤى األطفال ختتلف اختالًفا كبرًيا عن رؤى البالغني. ومع 

رحلة ذلك، ومن خالل التجربة، يمكن القول بأنَّ رؤى األطفال تتناسب غالبـًا مع طبيعة امل

ون هبا، فال يرون عادًة رؤى جنسيَّة، أو رؤى ذات عالقة باملعايص والذنوب.العمريَّ   ة التي يمرُّ

قد لوحظ أنَّ كثرًيا من رؤى األطفال يف هذه املرحلة العمريـَّة تتعلَّق ببعض األحداث و

ة يف مستقبلهم كالسعادة، والشقاء، والصالح، والفساد...إلخ.  املهمَّ

ة،  أو أهله  أيت بعض هذه الرؤى لرتشد املسلم الصغريوكذلك، فقد ت ة مهمَّ إىل أمور تربويَّ

. السيَّام  مع بدء مرحلة البلوغ اجلسديِّ والتكليف الرشعيِّ

ة وكبرية يف حياهتم، وال  ومن املالحظ أيًضا أنَّ أكثر رؤى األطفال تشري عادًة إىل معاٍن عامَّ

 رًيا عند البالغني. تشري غالًبا إىل تفاصيل كام قد حيدث كث
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 الرؤيا؟ يفت  ة املير ذ وصيَّ هل تنفُ   .48

 

املقصود هبذا السؤال أنـَّه يف حالة ما إذا رأى املسلم يف منامه شخًصا ميًتا يوصيه بيشء ما، 

 فهل جيب عىل الرائي تنفيذ هذه الوصيَّة؟ وهل يتمُّ التعامل معها كوصيَّة احليِّ بعد موته؟

لنَّ إواجلواب:  فيها  األصل يف الوصية أنـَّها ال تثبت بالرؤى؛ ألنَّ الرؤى قد يتدخَّ

وقد يتمثَّل الشيطان لإلنسان يف املنام يف شكل امليِّت، ويوصيه  .الشيطان، ويتالعب باإلنسان

 فقد تكون الرؤيا من أحاديث النفس. ،وكذلك .قد جتلب عليه الرضر دينًا ودنيا بأشياء

 قول بأنَّ إلنفاذ وصيَّة امليِّت يف املنام ثالث حاالت، وهي:مكن الومع ذلك، ي     

 كانت الوصيَّة بيشء خيالف الرشع، فال جيب إنفاذها. . إن1

مايل من بعدي دوًنا : أن يرى املسلم يف منامه أباه املتوَّفَّ مثاًل يقول له: »وهبتك كلَّ مثال

 .م توزيع تركة امليِّت عىل أوالدهأحكا اهلل منفهذا ال خيفى أنـَّه خمالف ملا أمر به  .عن إخوتك«

 فال جيب تنفيذ هذا الكالم يف هذه احلالة. ،وبالتايل

ته؛ة بيشء ال خيالف الرشع، ويمكن الكانت الوصيَّ  . إن2 ق من صحَّ ي عنه، والتحقُّ  تحرِّ

ي عنه، وم ته؛ن الواجب إنفاذفمن األفضل التحرِّ وإذا تبنيَّ أنَّ عدم إنفاذه قد  ه إذا ثبتت صحَّ

 يؤذي املتوَّفَّ يف قربه.

ه عنِّي«؛: أن يرى املسلم يف منامه أباه املتوَّفَّ يقول له:  مثال أو كوصيَّة   »علَّ دين لفالن، فأدِّ

 يؤدِّها يف حياته. مل األبِّ املتوَّفَّ البنه يف املنام بأداء فريضة احلجِّ عنه، عىل أساس أنَّ املتوَّفَّ 
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د ين، يذهب الرائي للدائن املذكور يف الرؤيا، ويتأكَّ من وجود هذا   فهنا، ويف حالة الدَّ

ين، فهي .الدين أو عدم وجوده  ة وجود هذا الدَّ ، ووصيَّة جيب  فإذا ثبتت صحَّ رؤيا حقٌّ

تها. .إنفاذها د من صحَّ ، فلن يكون من الصعب التأكُّ ا عن وصيَّة احلجِّ  أمَّ

ـد من    إن  .3 ي عنه، وال التأكُّ كانت الوصيَّة بيشء ال خُيالف الرشع، ولكن ال ُيمكن التحرِّ

ت ، وإن مل يشأ،   ه؛ أصبح إنفاذ الوصيَّة اختياريًّا؛صحَّ فإن شاء الرائي أنفذها إن استطاع أو أحبَّ

 نفذها. يُ له أالف من يشء ما؛ افستطع، أو كره، أو خأو مل ي

عطي نـَّه كانت لديه النيَّة يف حياته أن يُ إ: أن يرى املسلم يف منامه أباه املتوَّفَّ يقول له مثال

؛  ثم يطلب من االبن أن ُيعطي املبلغ هلذا الشخص. مبلًغا من املال لشخص معنيَّ

ة هذه الوصيَّة ي عن صحَّ فله أن ينفذها   ،وبالتايل  .ففي هذه احلالة، ال يمكن للرائي التحرِّ

يف هذه احلالة   -بمعنى أنـَّه    سائر؛أو ال ينفذها بحسب الظروف، وتبًعا حلسابات املكاسب واخل

ى  - هل هو من الصاحلني؟ هل حيتاج فعاًل هلذا   الرائي عن املوىص له هبذا املبلغ؛ربَّام يتحرَّ

بلغ؟ متلك الرائي هذا املاملبلغ؟ هل يرتتَّب عىل إعطائه املبلغ رضًرا؟ ومن ناحية أخرى، هل ي

ر الرائي يف النهاية ما هو األصلح للقيام به يف هذه وهكذا،    هل حيتاج إليه أم ال؟و يمكن أن يقرِّ

 ( 48)املسألة.

 

جاء يف األثر عن عطاء اخلرساينِّ أنـَّه قال: ُأِرَي رجل من املسلمني ثابت بن قيس يف منامه، فقال: »إينِّ   (48)

األمس، مرَّ يب رجل من املسلمني، فانتزع منِّي ِدرًعا نفيسة، ومنـِزُلُه يف أقىص العسكر، وعند منـزله ملَّا ُقتِلُت ب

َمة  فرس يستنُّ يف طوله )أي فرس نشيط(، وقد أكفأ عىل الدرع ُبْرَمة )أي وضع فوقها ِقدًرا(، وجعل فوق الرُبْ

فإذا قدمت عىل خليفة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأعِلمُه أنَّ علَّ  رجاًل، فأِت خالد بن الوليد، فليبعث إىل درعي، فليأخذها،  
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 ؟ الرؤيا يف اَتاذ قرارات مهمة تعبرييعتمد املسلم عىل   هل .49

  

ة يف  قد يرى رؤى،  هذا الزمان، فكثري من املسلمنيهذا السؤال هو أحد األسئلة املحريِّ

ره من أشياء. هه للقيام بأشياء، أو حتذِّ  ويشعر أنـَّها ختربه بأشياء، أو توجِّ

ة يف حياته بناء عىل   يلتحق هبذا العمل  رؤيا؟ هل    تعبريولكن هل يتَّخذ املسلم قرارات مهمَّ

ج من هذه املرأةأو ال يلتحق به  ج ؟ هل يتزوَّ  تعبري؟ هل يفعل أو ال يفعل بناء عىل أو ال يتزوَّ

 رؤيا؟

  الرؤيا تعبريمنام، وهو يعلم أنَّ  رؤيا تعبريثم كيف له يبني حياته ويتَّخذ قراراته بناء عىل 

؟ خيطئقد   وقد يصيب؟ هل يبني حياته ومستقبله عىل الظنِّ

فتجد منهم من يذهب هبذه األسئلة إىل  ن املسلمني؛ة وكبرية تدور يف أذهاأسئلة كثري

الرؤى؛  تعبري التحذير من بناء حياهتم وقراراهتم عىل العلامء الرشعيِّني، فال جيدون عندهم إالَّ 

ة   ط املسلم نفسه   ها غري مؤكدة؛ فام بالك إن كذبت؛تعبريألنـِّها إن صدقت، فإنِّ صحِّ وقد يورِّ

 ويبني حياته عىل وهم.

 أنَّ رؤى املسلم الصالح يف هذا الزمان أقرب كثرًيا إىل الصدق منها إىل الكذب؛ وال شكَّ 

 

ين كذا وكذا، وفالن من رقيقي عتيق، وإيـَّاك أن تقول هذا حلم ُتضيِّعه«.   من الدَّ

ه إىل الدرع، فوجدها كام ذكر، وقدم عىل أيب بكر )ريض اهلل عنه(، فأخربه،  قال: فأتى خالد بن الوليد، َفَوجَّ

فال نعلم أنَّ أحًدا جازت وصيَّته بعد موته إالَّ ثابت بن قيس بن   .)ريض اهلل عنه( وصيَّته بعد موتهفأنفذ أبو بكر 

، وهو يف جممع الزوائد، ورجاله رجال الصحيح( س. )رواه الطرباينُّ  شامَّ
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رواه  -« )حديث صحيح يف آخر الزمان ال تكاد رؤيا املؤمن تكذب: »ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبيِّ 

ها تعبريفإذا ما سأل الرائي عن  .انت رؤيا مفرحة، ينرشح هلا الصدرك إن السيَّام (؛الرتمذيُّ 

 تعبري، فقد أصاب الالرؤيا  تعبريكفاءة يف  له  بالرشع وأحوال الناس، و  مسلاًم لبيًبا، له درايةعاملًِا  

 ، أو كاد.الصحيح

ا االعتامد عىل    خيتلف من مسلم إىل آخرقد  هذا  رغم أن  ف  قرارات؛اذ اليف اختِّ   الرؤيا  تعبريأمَّ

أن ينتهج  عىل املسلم يف الظروف العاديـَّةإال أنه  ظروف كثرية شخصيَّة أو عموميَّة؛ بحسب

ة يف حياته  الصادقة هنًجا وسًطا يف االعتامد عىل تعبري الرؤيا   .يف اختاذ القرارات املهمَّ

 األتقياء ها باستشارة العلامءتعبريفمن ناحية، هيتمُّ هبا دون استهانة، وحياول معرفة 

ه به  ق، وينتظر كرم اهلل وفضله الذي برشَّ  .يف الرؤيا الثقات، ويستبرش هبا، ويسأل اهلل أن تتحقَّ

غاية ومن ناحية أخرى، إذا كانت لديه أسباب معيَّنة مرشوعة للوصول إىل ما يريد حتقيقه من 

ل عىل اهللفليأخذ هب ؛مرشوعة عي، ولتكن الرؤيا حافًزا له عىل الس .ذه األسباب، وليتوكَّ

 وليست عائًقا يف حياته يدفعه إىل القعود والكسل.

وقد لوحظ أنـَّه كلَّام كان املسلم أقدر عىل الفهم واإلدراك الصحيح لألشياء، وكلَّام كان  

ة ومتكينًا يفاملسلم   اذ القرارات.اعتامده عىل الرؤى يف اختِّ  أسباب حتقيق األمور، قلَّ  أكثر قوَّ

ال يستطيع و  ، كان املسلم يعيش يف أوضاع من البلبلة واحلريةوعىل العكس من ذلك، فكلَّام

وكلَّام كان املسلم  ، أو حتديد الصواب من اخلطأ فيها؛دفهم األمور التي حتيط به بشكل جيِّ 

ملك الكثري من أسباب ال يو ،يعيش حتت أوضاع من القهر، واالضطرار، واالستضعاف

 .غالًبا اذ القرارات اختِّ زاد اعتامده عىل الرؤى يف ؛حتقيق األمنيات
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املسلمني يف هذا الزمان قد أصبحوا يعانون بدرجة كبرية من أوضاع كثرًيا من  وال شكَّ أنَّ  

مأساويـَّة كالغربة النفسيَّة، وتعاُظم الفتن، وقلَّة الصاحلني، وانتشار املنافقني، وازدياد العداوة 

اإلسالم واملسلمني، والتضييق عىل املتديِّنني، وقلَّة العلامء، وكثرة السفهاء، وتنامي  ضدَّ 

الفسق، واالنفالت من تعاليم اإلسالم، وضياع األمانة، وانتشار القسوة وسوء األخالق 

ة، واحلرص الشديد عىل متاع الدنيا. ة التي انترشت بهذا  واملاديَّ جانب العديد من الباليا العامَّ

 ني املسلمني كالفقر، واملرض، والظلم. ب

ين، ويقايس بسببه  يف ظلِّ هذا املناخ املُظلم الفاسد الذي ُيعاين فيه املسلم الصالح األَمرَّ

م خماوفه وظروفه، وال من ُيراعي حاجته  الويالت، وال جيد فيه من يواسيه، وال من يتفهَّ

يزداد احتياج املسلم إىل بصيص ؛ ألحيانليه يف كثري من امن أقرب الناس إ حتَّىوغربته، ولو 

ة،  من األمل قد يتمثَّل يف كثري من األحيان يف الرؤى الصادقة التي هي جزء من أجزاء النبوَّ

اذ قرارات حياته عىل الرؤى بشكل  ،وبالتايل .اهلل باملؤمنورمحة من  يتنامى اعتامده يف اختِّ

.  تلقائي 

 وقد حمموًدا إذا كان منضبًطا وحمكوًما؛واالعتامد عىل الرؤى يف اختاذ القرارات قد يكون 

 إذا كان ُمنَفِلًتا غري حمكوم. ،يؤدِّي إىل خماطرو يكون مذموًما،

اذ الرؤى يف اختِّ  تعبريعند اعتامده عىل  الضوابط التي ينبغي أن يراعيها املسلم ومن بني

 القرارات:

د تعبري. أن ختلو الرؤيا من عوامل وأسباب الضعف التي قد جتعل 1 ها صعًبا، أو متعدِّ

َبه بأحاديث النفسأو قد تكون الرؤ االحتامالت؛  أو بالرؤى من الشيطان. ،يا قريبة الشَّ
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 كفاءةالرؤى، مشهود له بال تعبريعامل ب  من شخص مسلمالرؤيا إالَّ  تعبري. ال يؤخذ 2

 بأحوال صاحب الرؤيا. ةاجليِّد معرفتهباإلضافة إىل   .والصالح

من أقوال   ما خيالف الرشيعة اإلسالميَّةإىل    الرؤيا واالعتامد عليها  تعبري يؤدِّي  . جيب أال3

 .وأفعال

التقوى والعلم، ويعتمد   يرتك املسلم أسباب حتصيل املصالح أو مشورة أهل  . ينبغي أال4

رؤيا مع املشورة واألخذ ولكن ما أفضل أن جتتمع ال  الرؤيا فقط يف توجيه حياته؛عىل

 .باألسباب

فقد  ا، ورغم هذه الضوابط التي ذكرهتا؛ولألمانة يف عرض املسألة من مجيع جوانبه

ت من أصبحت حالة الكثريين من املسلمني عىل درجة من السوء جتعلهم يعيشون يف حاال

يه ممَّ ف  املتواصل؛االكتئاب والضغط   ا هو يتعلَّقون بالرؤى تعلُّق الغريق بأيِّ يشء يمكن أن ُينجِّ

 متجاهلني بعض الضوابط املذكورة سابًقا. ،فيه 

 .قد يسأل عنها جمهواًل أو غري ثقةفكثري منهم ال يسأل بالرضورة أهل العلم عن رؤياه، بل  

ة الصاحلني جيه حياته يف ظلِّ قلَّ رؤى كناصح ومستشار يف تووكذلك، فكثري منهم يعتمد عىل ال 

ك االجتامعيِّ واألرسيِّ  وبسبب والعقالء؛ والناصحني التي تعاين منها الكثري من  حالة التفكُّ

 البيوت املسلمة. 

وممَّا زاد من االعتامد عىل الرؤى والتطلُّع إليها أيًضا حالة الضعف التي يعاين منها الكثري 

 .يد منهم أسباب قضاء احلاجات وحتقيق األمنياتاملسلمني؛ إذ ال يملك العد من 

؛ اذ قراراهتم، ولو كان يف ذلك خماطرةالرؤى يف اختِّ  تعبريوقد يعتمد بعض املسلمني عىل 
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 أو أماًل يف حتقيق أمنية عزيزة. ،هرًبا من ضغط أو هم  شديد

ا عن نفيس، ف دة إالَّ ثالثة أشياء: ال أملك أمام هذه احلالة الصعبةأمَّ  املعقَّ

ل: أن أدعو اهلل وأن جيعل رؤاهم نجاة هلم من  ،ُيكثِّر من رؤى املسلمني الصادقةأن  األوَّ

ط يف بالء بسبب  ، يصاب مسلم بمصيبةواملصائب، ومرشًدا هلم إىل اخلري؛ وأالالرشِّ  أو يتورَّ

د رؤيا اعتمد عليها يف توجيه أمور حياته. فاللَّ  ة نبيِّنا حممَّ ة. ملسو هيلع هللا ىلصهم ارمحنا وارحم أمَّ  رمحة عامَّ

ا ال  يغنيهم االعتامد عىل الرؤى عن استشارة أهل الدين، ثاين: أن أنصح املسلمني بأال أمَّ

غني عن فإنَّ الرؤى ال تُ  حياهتم؛ودينهم والعلم، واخلربة من األتقياء والعقالء يف أمور 

ْكِر إِن ُكنُتْم الَ َتْعَلُمونَ : ﴿وقد قال اهلل االستشارة؛  (.43﴾ )سورة النحل:َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذر

ين للرؤىن وأخرًيا، ق بام حيقِّ  املسلمني حيرصوا عىل تعبري رؤىأن  نصح إخواننا من املعربِّ

نوصيهم  ،وكذلك . أرضار أو خماطر حمتملة بسببهاوبام يمنع عنهم أيَّ  ،هلم أعظم النفع منها

 وتوعية املسلمني بكيفيَّة التعامل السليم مع الرؤى. ، نرش العلمب

 

 وُيصيب«؟ خيطئ ، والظَّنُّ  بالظَّنر »الرؤيا ُتعربَّ ما معنى  .50

 

د بن سريين )رمحه اهللملهذه العبارة  ُب ُتنَس   هـ(.110)املتوَّفَّ سنة ( حمَّ

يقينيٌّ  تعبريفليس هناك  ؛الرؤيا خيضع الحتامالت الصواب واخلطأ تعبريومعناها أنَّ 

الوصول إىل أفضل معنى  - قواعد معيَّنةمن خالل  - عرّب بل هو اجتهاد حياول فيه امل للرؤيا؛

 حمتمل للرؤيا.
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، فإنَّ هذه االحتامالت رؤياال تعبريوعىل الرغم من دخول احتامالت الصواب واخلطأ يف 

ة أو الضعف؛  نفسها  ليست كلُّها بالدرجة ة    من القوَّ كام   يف الواقع  هاقحتقُّ فهناك رؤى حُيتمل بقوَّ

ت  ها.قحتقُّ ات لرؤى أضعف احتاماًل يف تعبريوهناك  ؛ُعربِّ

  

ك ما رأيت يف املنام«؟  ،»اتـَِّق اهلل يف اليقظة ما معنى .51  ال يْضُّ

 

 .(هـ110)املتوَّفَّ سنة  )رمحه اهلل( د بن سريينملحمَّ هذه العبارة  ُتنَسُب 

ت تعبريوالظاهر أنـَّه كان يقوهلا ملسلمني سألوه عن  وخشوا عىل   هم،رؤى أزعجتهم، وأمهَّ

 أنفسهم من أن تكون نذيًرا بأذى يصيبهم.

متنع عن   ومعناها أنَّ تقوى اهلل  الرؤيا؛  تعبريوهذه العبارة هي من أفضل وأحكم ما قيل يف  

 (، ولو كانت رؤيا سيِّئة أو مؤملة.ُترى له املسلم أيَّ أذى يمكن أن خيشاه من أيِّ رؤيا يراها )أو  

 :حوالة التي يراها املسلم التَّقيُّ الصالح ال خترج عن ثالثة أذلك أنَّ الرؤيا السيِّئ سببو

 األحوال؛  كثر. وهذه يكون ظاهرها فقط حُمزًنا لرائيها يف أ. أن تكون رؤيا صادقة من اهلل1

ذلك وفق و  ؛ها إىل معنى خري؛ ألنَّ الرائي مسلم صالحتعبريعادًة بقلب   الرؤيا  معربِّ بينام يقوم  

وا الرؤياقاعدة   عنى وبعكس املعنى يف الباب بقلب امل  تعبريال  )راجع قاعديتّ   معيَّنة يعرفها معربِّ

 ، والتنبيه، والتحذير، والتذكري باهلل،والنصيحة  ،جلأ للتلميح   ،ذلك  فإن تعذر عىل املعربِّ   (؛الثاين

 . دليل من الواقع، أو اهتام الناس بدون دون الترصيح بالرش والرضر، أو اجلزم بوقوعه يقينًا
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وهذه كاذبة ال   .لعياذ باهلل(؛ ليحزن الذين آمنوا. أن تكون رؤيا من الشيطان الرجيم )وا2

ق، وال  م منها وهذه ال يصيب املسل .منها ستعاذة باهللباال ملسو هيلع هللا ىلصوقد أَمَرنا النبيُّ  .هلا تعبريتتحقَّ

ويطمئنُّ القلب ثم ينتهي أثرها رسيًعا،    املؤقَّت؛ بعض الضيق النفيسِّ  إالَّ   ،(أيُّ رضر )بإذن اهلل

د ذكر اهلل، واالستعاذة به  ها. بمجرَّ  من رشِّ

، إالَّ بعض وهذه ال رضر منها مطلًقا  نفس؛ال. وأخرًيا، فقد تكون هذه الرؤيا من حديث  3

له عليه ، وبثقته يف ربِّه، ثم ينتهي رسيًعا بذكر املسلم هلل ضيق وقلق أحياًنا؛  .وتوكُّ

ك ما رأيت يف املنام« هي من أفضل   إنَّ قاعدة »اتَّق اهلل يف يقظتك؛وبناء عىل ذلك، ف ال يرضُّ

ن نفسه ممَّا قد تسبِّبه له بعض   حتَّى  ؛ًداالقواعد التي ينبغي للمسلم أن يعلمها ويفهمها جيِّ  حيصِّ

  الرؤى من مهوم ومعاناة.

                                

حر أو العني تأثري عىل رؤى املسلم؟ .52  هل لإلصابة بالسر

 

حرة املجرمني املالعني  حر هو مرض غري عضوي  ُيصيب اإلنسان بسبب كيد السَّ السِّ

 وأعامهلم املؤذية. 

حر يستطيع الشيطان أن يتسلَّط عىل اإلنسان بدرجة معيَّنة يؤذيه وقد  ؛وبموجب السِّ

أو القهر عىل العشق  ،كالتفريق بني الزوجني وزرع الكراهية بينهام؛ بأنواع خمتلفة من اإليذاء

لشخص ما، أو تعطيل الزواج، أو اخلمول الشديد، أو األرق املزمن، أو الشعور باإلعياء 

، أو ا ، أو شتات الذهن وعدم القدرة عىل الرتكيز، أو العجز اجلنيسِّ إلثارة واإلجهاد املستمرِّ
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 مجيًعا(. باهلل منهااجلنسيَّة الزائدة...إىل آخر أصناف هذا األذى )نعوذ 

حر، فمنه خفيف غري حمسوس،   ومنه شديد قاتل. كام تتفاوت درجات تأثري هذا السِّ

ا العني فهي نوع من اإليذاء ينتج   .عىل النعمة أو نظرة إعجاب هبا حسدنظرة عن إما أمَّ

كأن يتسبَّب للمحسود يف شعور بصداع يف الرأس، أو  ؛تأثريومن احلسد ما هو خفيف ال

يًدا  ومنه ما قد يكون شد أو غري ذلك من أنواع األذى؛ ة، أو شعور بالضيق،مشاجرة زوجيَّ 

تي بعد قضاء : »ملسو هيلع هللا ىلصوهذا األخري يقول عنه النبيُّ  (.قاتاًل )والعياذ باهلل أكثر من يموت من ُأمَّ

 صحيح اجلامع(. -)حديث حسن« اهلل وَقَدره بالعني

وال شكَّ أنـَّه مادامت الكثري من الرؤى الصادقة خُتاطب بالدرجة األوىل اهتاممات املسلم، 

فإنَّ الرؤى قد تأيت للمسلم   له يف الوقت الذي رأى فيه الرؤيا؛ومشاغله، ومهومه، ومشاك

ختربه بوجود هذا  كأن  مفيدة بخصوص بالئه هذا؛ فتخربه بأشياء ،املصاب هبذه البالءات

حر، أو أو ختربه بعالجات معيَّنة، أو بمكان  ملرض لديه، وطبيعة املرض، ودرجته؛ا السِّ

احر أو احلاسد؛ ه بالشفاء...إلخ. بالسَّ  أو قد تأيت الرؤى لتبرشِّ

 

 هل تعبري الرؤيا ُملِزم للمسلم بتنفيذه إن كان لديه االختيار؟. 53

 

فعاًل،  م هلا الشابُّ جه، فتقدَّ ا سوف تتزوَّ بأهنَّ  معربِّ ها هلا ، فعربَّ فتاة رأت رؤيا بشاب  

الرؤيا واقع   تعبري  ا ال تريد الزواج منه، فهي تسأل: هل أستطيع أن أرفضه؟ أم أنَّ فاكتشفت أهنَّ 

 ال حمالة؟
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. واجلواب:  ليس للرؤيا أيُّ سلطان رشعي  أو جربي  يقهر اإلنسان عىل فعل يشء معنيَّ

ا ليست بالرضورة صحيحة ال وهذه الرؤيا ليست بالرضورة صادقة؛  .تعبريكام أهنَّ

د أن تعني هذه الرؤيا   ، حتديًداهذا الشخص    جسوف تتزوَّ   أن الفتاةوبالتايل، فليس من املؤكَّ

د أيًضا أن تعني الرؤيا    كام أنَّه ليس  ؛غريهوليس   أنَّ زواج    -ها صحيًحا  تعبريان  إن ك  -من املؤكَّ

ره اهلل    -  هذا الشخص من    الفتاة ل زواج  ال بدَّ وأن يكون اآلن،  -إن قدَّ  .أو أنَّه سوف يكون أوَّ

 هذا الشخص فعاًل.من  الرؤيا، وتعني زواج الفتاة تعبريصدق ومع ذلك، فقد ي

تقييمه وفًقا للمعايري  طلبها للزواج، فمن األفضل للفتاة وأهلهاوما دام هذا الرجل قد 

الرتياح، وامليل، واعتدال ووفًقا للمعايري النفسيَّة كالقبول، وا ة كالدين واألخالق؛الرشعيَّ 

ة للزواجمن املعايري ال  ذلك أو غري الطباع؛  ممَّا ال خُيالف الدين واألخالق الكريمة. ؛رضوريَّ

 .بأحسن منه اهلل مل يكن، فعسى أن يعوضها فإن ؛فال مانع من قبوله ري، ملعايتوافرت فيه ا فإن

ا قها هلل عن الرؤيا، فلتفّوض السائلة أمر أمَّ اخلري،  قها هلا عىلعليها بالدعاء أن حيقِّ ، وحتقُّ

ها. وأن يكفيها   رشَّ

 

 ق؟تتحقَّ  حتَّىأحًدا  بتعبري رؤياه. هل ينبغي أن خيرب الرائي 54

 

ث  ،الرؤيا ُمعلَّقة بِرْجل طائر: »ملسو هيلع هللا ىلصنشأ هذا املُعتقد عند املسلمني من قول النبيِّ  ما مل حُيدر

ث هبا َوَقَعت هبا صاحبها، فقد فهم بعض املسلمني  . رواه أمحد( -)حديث صحيح « فإذا حدَّ

ق معناها، وهذا فهم   ث بالرؤيا مع آخرين هو رشط من رشوط حتقُّ  خطأ.من احلديث أنَّ التحدُّ
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ث هبا ليس ضامًنا أواًل  قها، كام أنَّ عدم التحدُّ ًدا لتحقُّ ث بالرؤيا ليس ضامًنا مؤكَّ : التحدُّ

ة هذا أو ذاك، فإنَّه يعني أنَّ املسلم يستطيع  قها أيًضا؛ ألنه إذا افرتضنا صحَّ ًدا لعدم حتقُّ مؤكَّ

وث يشء يف املستقبل نفًيا حتديد ما سيحدث يف املستقبل حتديًدا دقيًقا ال ريب فيه، أو نفي حد

هذا مستحيل، وذاك مستحيل أيًضا؛ ألنَّ املعرفة اليقينيَّة ؛ فبكامل إرادته  جازًما ال ريب فيه 

َعامِلُ اْلَغْيِب َفاَل ُيْظِهُر َعىَل َغْيبِِه : ﴿يقول اهلل  أثر اهلل هبا لنفسه؛للمستقبل هي من األمور التي است

اَذا َتْكِسُب َغًدا﴿: (؛ وكذلك قوله 26﴾ )اجلن:َأَحًدا  (.34﴾ )لقامن:َوَما َتْدِري َنْفٌس مَّ

ث بالرؤيا الصاحلة السعيدة التي ينرشح هلا صدر املسلثانًيا م هو من األمور : التحدُّ

ث بالرؤيا احلزينة القابضة للصدر مكروه رشًعا؛ لقول النبيِّ  املستحبَّة رشًعا؛ : ملسو هيلع هللا ىلصبينام التحدُّ

ها، ولُيخرِب هبا؛إذا رأى أحُدُكم الرؤيا احل» ها،  سنة، فلُيفِّسر وإذا رأى الرؤيا القبيحة، فال ُيفِّسر

  رؤيا إذا رأى أحُدُكم: »ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك يقول  صحيح اجلامع(؛ -)حديث صحيح « وال خُيرِب هبا

ث هبا؛ف  حيبُّها، فإنََّم هي من اهلل؛  يكره، فإنََّم هي   وإذا رأى غري ذلك ممَّا  ليحمد اهلل عليها، ولُيحدر

ها، وال يذكرها ألحد؛فليستَ  من الشيطان؛ ا ِعذ من رشر ه فإَّنَّ  (.)رواه البخاريُّ « ال تُْضُّ

ًا ثقة أو حبيًبا خُمِلًصا؛ لقول النبيِّ ثالًثا
ث املسلم برؤياه الصاحلة إالَّ عاملِ : ال ينبغي أن حُيدِّ

(؛ -)حديث صحيح  « عىل عامل أو ناصحال ُتَقصُّ الرؤيا إالَّ : »ملسو هيلع هللا ىلص : ملسو هيلع هللا ىلصقوله و رواه الرتمذيُّ

،اهلل  من الرؤيا الصاحلة» ث فال ؛ فإذا رأى أحُدُكم ما حُيِبُّ  .)ُمتَّفق عليه(« حُيِبُّ  من إالَّ  هبا حُيدر

قهارابًعا ًدا لتحقُّ ث بالرؤيا احلسنة ليس ضامًنا مؤكَّ إالَّ أنه تطبيًقا   ؛: عىل الرغم من أنَّ التحدُّ

قها  ،سابًقا يناملذكور نيالرشيف نيللحديث ي احتامل حتقُّ ث بالرؤيا احلسنة، قد يقوِّ فإنَّ التحدُّ

 نيالرشيف نيوعىل النقيض، واستناًدا إىل احلديث .كل أكرب ممَّا لو كتمها الرائيعىل اخلري بش
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ث بالرؤيا السيِّئة، قد امنفسه قها عىل الرشِّ ، فإنَّ عدم التحدُّ ي من احتامل عدم حتقُّ بشكل  ،يقوِّ

 أكرب ممَّا لو ذكرها الرائي ألحد.

إذا كانت الرؤيا السيِّئة ُتسبِّب أملًا شديًدا وانزعاًجا كبرًيا ملن رآها، فال مانع من أن :  خامًسا

ها عىل واحد من أهل العلم بالرؤى من الثقات املعروفني، و وال  بالكفاءة؛املشهود هلم يُقصَّ

ها  فعسى  .ف هبذه الصفات مطلًقاها عىل أيِّ أحد غري من يتَّصيُقصُّ  ا تعبريً   هذا العامل  له   أن يعربِّ

ء؛طيًِّبا ي ذلك ال .اح الرائي نفسيًّافريت ، رغم ظاهرها اليسِّ من احتامل  تعبريوكذلك فقد ُيقوِّ

قها عىل الرشِّ  قها عىل اخلري، ويقلِّل من احتامل حتقُّ عىل ِرْجل طائِر    الرؤيا: »ملسو هيلع هللا ىلص؛ لقول النبيِّ حتقُّ

َت ، فإذاما مل ُتَعربَّ   صحيح اجلامع(. -)حديث صحيح « وقعت ُعربر

ا إذا مل جيد هلا امل هاا طيًِّبا، فال أقلَّ من أن تعبريً  عرّب أمَّ  .يرشد رائيها إىل ما يكفيه رشَّ

ا حسنًا: رؤيا تعبريها  ، فعربَّ ملسو هيلع هللا ىلصعىل النبيِّ    روي أهنا ُعرضتومن أمثلة الرؤى السيِّئة التي  

ها، فقالت: تعبريتسأله عن  ملسو هيلع هللا ىلصامرأة حامل سافر زوجها، فرأت رؤيا سيِّئة، فذهبت إىل النبيِّ 

قائاًل:   ملسو هيلع هللا ىلصها هلا النبيُّ  عربَّ ف  ؛«»رأيت يف املنام أنَّ سارية بيتي انكّست، وأينِّ ولدت ُغالًما أعور

ا ُغالًما خري، يرِجُع زوُجك إن شاء اهلل صاحًلا، وتلِِدين»     فتح الباري(؛ -)حديث حسن « َبرًّ

رؤيا سيِّئة، فقال: »إينِّ َحَلمت أنَّ رأيس ُقطِع، فأنا   تعبريعن    ملسو هيلع هللا ىلصأو كاألعرايبِّ الذي سأل النبيَّ  

ِب  ال َُترِب ، وقال: »ملسو هيلع هللا ىلصفَزَجَره النبيُّ  ،«أتبُعه   )رواه مسلم(. « بك يف املنام الشيطان بَتَلعُّ

ء؛  ملسو هيلع هللا ىلصها النبيُّ  عربَّ فالرؤيا األوىل،   ا الرؤيا الثانية، فقد أرشد   عىل اخلري رغم ظاهرها اليسِّ أمَّ

ا من الشيطان.رائ ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ    يها أالَّ خيرب هبا أحًدا؛ ألهنَّ
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 ما هي خطورة عدم احرتاس املسلم يف اختيار من يقصُّ عليه رؤياه؟ .55

 

مع األسف الشديد، يتهاون كثري من املسلمني يف قصِّ رؤاهم إىل درجة أنَّ بعضهم قد  

؛يقصُّ  ر بذلك أنـَّه سوف ُيسِعد من حوله، أو ُيسلِّيهم،    رؤياه عىل كلِّ من هبَّ ودبَّ فهو يتصوَّ

ملحيطني من ا  -وربَّام مساندة نفسيَّة    -أو يفاخرهم برؤياه إن كانت حسنة، أو أنَّه سيجد تعاُطًفا  

إالَّ أنَّه قد ال يدرك يف واقع األمر مدى اخلطورة املحتملة لعدم انتقائه  به إن كانت رؤياه سيِّئة؛

 هذه املخاطر: بنيومن  من يقصُّ عليهم رؤياه؛بعناية 

ض املسلم نفسه لإليذاء .1  ا ما قصَّ رؤياه احلسنة عىل حاسد أو حاقدوذلك إذ. أن ُيعرر

ر املسلم يف كثري من األحيان أنَّ من يقصُّ  من واحد الرؤيا عليه هو أو فاسد. وقد ال يتصوَّ

 ما ال ُيظهرون، ويقولون ما ال يفعلون. من الناس ُيبطنون اكثريً هؤالء املؤذين؛ ألنَّ 

فليس هناك داٍع أن يتهاون املسلم يف حفظ رؤياه، فيدور هبا عىل جريانه، أو زمالئه يف 

ة دينهم  العمل، أو غريهم من املجهولني الذين ال يعرفهم الرائي معرفة جيدة، وال يثق يف قوَّ

 وصفاء قلوهبم.

أى رؤيا عندما ر ،ل البنه يوسف )عليه السالم( ويكفي أنَّ يعقوب )عليه السالم( قد قا

َقاَل َيا ُبنَيَّ الَ َتْقُصْص ُرْؤَياَك َعىَل إِْخَوتَِك َفَيكِيُدوْا َلَك َكْيًدا إِنَّ : ﴿ما جاء يف قول اهلل ،حسنة

بنِيٌ  ْيَطاَن لإِِلنَساِن َعُدوٌّ مُّ ره من قصِّ الرؤيا عىل إخوته   (؛5﴾ )يوسف:الشَّ فإذا كان أبوه قد حذَّ

 .اهلل السالمةنسأل  !األقربنِي، فام بالك باألبعِدين من الناس؟
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ها بدون حذر يف إحداث مشاكل: ما قد يراه مسلم  ومن أمثلة الرؤى التي قد يتسبَّب قصُّ

قصَّ هذه الرؤيا عىل زميله يف  فُيحتمل إنرشكة التي يعمل فيها، يف املنام أنـَّه أصبح مديًرا لل

أو ربَّام  ديره؛ممَّا قد يتسبَّب للرائي يف مشاكل مع م هذا الزميل املدير احلايلَّ هبا؛ العمل أن خيرب

فتبدأ  إلزاحته من املنصب واحتالل مكانه؛علم هبذه الرؤيا أنَّ الرائي يسعى  اعتقد املدير إن

افرتضنا أنَّ الزميل مل خيرب املدير بالرؤيا،  إن حتَّىو والرائي؛ ات والرصاعات بني املديرالعداو

 الرائي عليها، أو كاد له بسببها. الزميل فربَّام حسد

ج من رجل غري  ا تتزوَّ جة أهنَّ ومن أمثلتها أيًضا: ما قد تراه يف املنام امرأة مسلمة متزوِّ

ها زوجها، فتقصُّ الرؤيا عىل واحدة من جاراهتا،  ها اجلارة بدورها عىل زوجها، فيقصُّ فتقصُّ

املجال بعد ذلك أن يتخيَّل ما الذي  ثم أترك للقارئ املرأة الرائية؛ زوجها بدوره عىل زوج

 يمكن أن يتسبَّب ذلك فيه من مشاكل.

ض املسلم نفسه لالكتئاب واحلزن .2 . وذلك يف حالة ما إذا رأى املسلم  واخلوف أن ُيعرر

ها عىل كلِّ أحد؛، رؤيا سيِّئة ع هذا ب فذهب هبا يقصُّ ع ذاك تعبريفيتربَّ آخر  تعبريب رؤياه، ويتطوَّ

ص العلميُّ  ذلك) الرؤيا تعبريهؤالء ال علم هلم وال خربة بغالًبا ما يكون و .لرؤياه التخصُّ

اس(  (.ًنا خُميًفا )والعياذ باهللا حُمزتعبريً ا للرائي هنووقد يعربِّ  .النادر احلسَّ

أنَّ امرأة مريضة رأت رؤيا فيها  ما بلغنا منها .الكثري من أمثال هذه احلاالت عارصناوقد 

تها عىل    نَّ القبور يف املنام تدلُّ عىل املوت.إقالت بأن    ،ًئاا سيِّ تعبريً هتا هلا  أختها، فعربَّ قبور، فقصَّ

 تعبريبسبب هذا ال الرائيةحجم املعاناة التي تكبَّدهتا  - بطبيعة احلال -وال خيفى عىل أحد 

ناهارؤياها،    إذا وصلتنا  حتَّى  ،اجلاهل للرؤيا  .ضل اهللفاطمأنـَّت بف  هلا عىل اخلري والّسور؛  عربَّ
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هم يف استقامته وسلوكه .3 ض املسلم نفسه لسوء فهم اآلخرين له، وشكر وذلك . أن ُيعرر

ها عىل جاهل ال يعرفه، أو ال  يف حالة ما إذا رأى املسلم رؤيا سيِّئة، أو فيها رموز جنسيَّة، فقصَّ

 .الصالح فُيساء الظنُّ بالرائي هذه الرؤى تكون يف الغالب رموًزا؛يعرف أنَّ 

ى فهذه الرؤيا قد تدلُّ عىل معن ملسلم يف املنام أنَّه عريان؛ومن أمثلة ذلك: ما قد يراه ا

إالَّ أنه قد يظنُّ شخص جاهل يسمع هبذه الرؤيا أنَّ   خالص وطيبة النفس للمسلم الصالح؛اإل

 رائيها عديم احلياء.

وتدلُّ له الرؤيا عىل علم نافع  د مسلاًم؛ِس وكذلك، فقد يرى مسلم صالح يف املنام أنـَّه حَي 

بينام قد يظنُّ جاهل يسمع هبذه الرؤيا   ؛)1(طيِّب يكسبه وينفقه يف سبيل اهلليتعلَّمه وُيعلِّمه أو مال  

 ير.أنَّ رائيها شخص حسود رشِّ 

ض املسلم نفسه للمضايقات واالبتزاز .4 ى  وقد حيدث ذلك يف حالة الرؤ. أن ُيعرر

ة عند   فقد ترى املرأة املسلمة الصاحلة رؤيا فيها بعض الرموز اجلنسيَّة،   النساء؛اجلنسيَّة، وخاصَّ

ذه ولكن قد يظنُّ رجل جاهل يسمع هب ال عالقة له بأيِّ فساد؛و ،نى طيِّبويكون للرؤيا مع

دها بإخبار أشخاص معيَّنني  ؛فيالحقها إن كان فاسًدا الرؤيا سوء األخالق يف املرأة؛ وقد هيدِّ

 برؤياها كزوجها مثاًل؛ لُيفسد عليها حياهتا.

ي املسلم ا .5 ي من احتَمل حتقُّق الِّشَّ ف حتَمل عدم حتقُّق اخلري يف رؤياه؛أن يقور   يها. أو يقور

ي احلسد فقد يؤدِّ  طيِّبة اجلميلة عىل حاسد أو حاقد؛وذلك يف حالة ما إذا قصَّ املسلم رؤياه ال

 

؛ ورجٍل آتاه  حلديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ال حسَد إال يف اثنَتنِي: »رجٍل آتاه اهللُ مااًل، فسلََّطه عىل هَلَكتِه يف   (1)   احلقِّ

 اهللُ حكمًة، فهو يقيض هبا وُيَعلُِّمها« )متفق عليه(.
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ق الرؤيا عىل اخلري  أكثر  »: ملسو هيلع هللا ىلصأو كام قال النبيُّ  ؛بتأثري العنيأو احلقد إىل تقوية احتامل عدم حتقُّ

تي بعد قضاء اهلل وقدره بالعني  صحيح اجلامع(. -)حديث حسن « من يموت من ُأمَّ

ا   وها له عربَّ سواء    -  العلامء الثقاتري  من غ  -قصَّ املسلم الرؤيا السيِّئة عىل آخرين    إنوأمَّ

وها؛عىل الرشِّ  ؛ ألنَّ النبيَّ     أم مل يعربِّ قها عىل الرشِّ ي ذلك احتامل حتقُّ الرؤيا  يقول: »  ملسو هيلع هللا ىلصفقد يقوِّ

ث هبا صاحبها، ث هبا َوَقَعت ُمعلَّقة بِرْجل طائر ما مل حُيدر   رواه أمحد(. -صحيح )« فإذا حدَّ

 

 عن طريق الرؤى؟ ى املسلم العلم الِّشعيَّ هل يمكن أن يتلقَّ . 56

 

ى املسلم علاًم رشعيًّا من الرؤى بضوابط ورشوط، وهي: ،نعم  يمكن أن يتلقَّ

ل فيه، أو أن يقوم بتنفيذ  .1 ين، أو أن ُيعدِّ ال جيوز للمسلم أن يضيف أو ينتقص من الدِّ

نَّ  ة الرشيفةأيِّ أمر ال أصل له يف القرآن الكريم أو السُّ من خالل الرؤيا مهام كانت  ة النبويَّ

وال منه، ، فال جتوز الزيادة فيه، وال االنتقاص ملسو هيلع هللا ىلصفقد اكتمل اإلسالم بوفاة النبيِّ  صادقة؛

اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأْْتَْمُت َعَلْيُكْم : ﴿يقول اهلل  وإال كانت بدعة يف الدين؛  ؛التعديل فيه 

من أحدث يف أمرنا  : »ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك يقول النبيُّ    (؛3﴾ )املائدة:نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِدينًا

 عليه(.تَّفق )مُ « ردٌّ  فهو ،هذا ما ليس منه

ى من العلوم الرشعيَّة يف الرؤيا ما يمكنه  .2 اه من غريها يف  جيوز للمسلم أن يتلقَّ أن يتلقَّ

برشط مة من الرشع أصاًل، وليست مبتدعة؛  أي أن يتعلَّم من خالل الرؤيا أشياء معلو  اليقظة؛

 الرؤيا مصدًرا أصليًّا وال دلياًل يف هذه العلوم. أال ُتعدّ 
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ق منه أو الوصول إليه. .3 ى يف املنام علاًم رشعيًّا ال يمكن التحقُّ  ال جيوز للمسلم أن يتلقَّ

فها علامء : حماولة البعض من خالل رؤى املنام تصحيح األحاديث النبمثال ة التي ضعَّ ويَّ

عي بعض املسلمني  احلديث؛ م قد رأوا النبيَّ أو كام يدَّ ة حديث  ملسو هيلع هللا ىلصأهنَّ يف املنام خيربهم بصحَّ

، يف ح فيتَّخذ أصحاب هذه الرؤى من رؤاهم  ني حكم عليه علامء احلديث بالضعف؛معنيَّ

ة ودلياًل لتصحيح األحاديث الضعيفة.  ُحجَّ

د هنا عىل أنَّه ال جيوز أن تؤخذ من الرؤى علوم أو أحكام رشعيَّة جديدة أو ليس هل ا ونؤكِّ

؛ ألنَّ هذه األمور ال تؤخذ إالَّ  وال    الدليل الرشعيِّ الصحيح الثابت؛ بناء عىلأيُّ أصل رشعي 

 . ةُتعدُّ الرؤيا دلياًل من بني هذه األدلَّ 

ل إليه يف هذه   .4 ى من العلوم الرشعيَّة يف املنام ما يمكن أن ُيَتَوصَّ جيوز للمسلم أن يتلقَّ

 العلوم باالجتهاد ووفًقا لألصول العلميَّة الرشعيَّة.

ة التي يبحث فيها العلامء؛: بعض املسائل الرشعيَّة االجمثال فتأيت الرؤى لتلفت  تهاديَّ

ههم الرؤى إىل يشء ي نتباههم إىل يشء مل يالحظوه فيها؛ا  ثهم.ابحأيف  نفعهمأو قد توجِّ

ق منها من أن يتحقَّ  ،صلة بالرشعفيها معلومة غريبة ذات ملسلم إن رأى رؤيا عىل او

 .أو يعتربها علاًم رشعيًّا قد تعلَّمه  ، ُيسلِّم هبا ابتداءً ؛ وأالاملصادر الصحيحة
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 يف شكلها أو معناها؟ املسلم رؤىل يمكن أن تتناقض ه  .57

 

 طيب يف رؤيا ورشير يف رؤيا أخرى؛ شخص أنه ب كرؤيا :التناقض يف الشكلمن أمثلة 

ومن أمثلة التناقض   .ص آخر يف رؤيا أخرىورؤيا فتاة أهنا تزوجت من شخص يف رؤيا، وشخ

 .أنه فاسد نفسه  الشخص أنه صالح، وتعبري رؤيا أخرى بتعبري رؤيا بشخص  يف التعبري:

، بينام تعبري رؤيا أخرى هلا بأهنا وكذلك،  تعبري رؤيا فتاة بأهنا ستتزوج من شخص معنيَّ

 ستتزوج من شخص آخر.

 :منها احتامالت؛ريه عن فستويف حال حدوث مثل هذا التناقض، فلن خيرج 

 .أن يكون بعض الرؤى صادق وبعضها كاذب. 1

 .بينام تعبري بعضها اآلخر خطأ، اأن يكون تعبري بعض الرؤى صحيحً . 2

في هذه احلالة قد يكون  ؛ فأن تكون الرؤى كلها صادقة، أو تعبريها كلها صحيًحا. 3

الرائي، أو بجوانب متناقضة يف   تفسري أو معنى هذا التناقض له عالقة بمراحل متباينة يف حياة

الرؤى تكامل  وقد يكون التناقض بني ذات ردود أفعال خمتلفة من ناحيته؛نفسه، أو بمواقف 

ومن أمثلة ذلك: الرؤيا التي ُيرى فيها الشخص صاحلًا أو طيًبا،  يف معنى واحد مشرتك؛

عىل قد تدل هذه الرؤى املتناقضة ف  ؛والرؤى التي ُيرى فيها الشخص نفسه فاسًدا أو رشيًرا

منها؛ فتأيت الرؤى لتعرب اته، ثم يتوب يف مرحلة أخرى  يكون فاسًدا يف مرحلة من حي  الشخص 

فتأيت الرؤى املتناقضة لتعرب أحياًنا  د يكون الشخص فيه من اخلري والرش؛أو ق عن املرحلتني؛

 عن جانب اخلري فيه، أو جانب الرش يف أحيان أو مواقف أخرى. 



 

 

118 

 

خص، ثم من شخص خمتلف يف رؤى الفتاة التي رأت نفسها تتزوج من ش رؤىا أمَّ 

فقد يدل هؤالء األزواج املختلفني يف الرؤيا   ا الرؤى هبذا الشكل املتناقض؛ت هلُعربِّ   أو  أخرى؛

واحد فيه صفة   زوجعىل    يف الرؤيا  ون كلهمعىل أزواج للمرأة نفسها يف أوقات خمتلفة، وقد يدلُّ 

 أو صفات طيبة من كل واحد فيهم.

 لعام.وهكذا قد تتناقض الرؤى شكاًل وتعبرًيا، بينام تتكامل يف املضمون ا    

 

 نام؟ امل هو هاتفما  .58

   

 لبعض وقد حيدث اهلاتف أحياًنا .يعتقد الرائي أنه سمعه يف املنام هاتف املنام هو كالم

املسلمني الصاحلني، وينطبق عليه ما ينطبق عىل الرؤى من حيث احتامل الصدق أو الكذب 

 .تعبريوقواعد ال

ًرا يف حياة الرائي،   وحيمل وقد يأيت اهلاتف أحياًنا مبارش املعنى، خياطب شيًئا مهامًّ واقًعا مؤثِّ

ا غريًبا ينام قد يأيت أحيانً ب  ؛تعبري  إىلحيتاج    ففي هذه احلالة، لن  ؛له بشارات أو حتذيرات واضحة

 .فيحتاج إىل تعبري ؛فيكون رمًزا ملعاٍن أخرى ترتبط به  غري مألوف؛

ربَّام يأيت أحياًنا و صوت يستطيع الرائي متيـيزه ووصفه؛وكثرًيا ما يكون اهلاتف بغري 

؛   ويكون هذا الصوت غالًبا رمًزا يدلُّ عىل معنى يضاف إىل معنى كالم اهلاتف. بصوت معنيَّ

ر تفصيله   .هناوهلواتف الصاحلني من العجائب والغرائب والكرامة من اهلل ما يتعذَّ
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 ؟الرائي تصديق ظاهر رؤياه أحياًنا   هل جيب عىل .59

 

ه ـَّوكأن ا رآه يف الرؤيا كام رآه بالضبط؛تصديق ظاهر الرؤيا هو تنفيذ املسلم يف اليقظة مل

ذبح عليه السالم( عندما رأى رؤيا يُ إبراهيم )وقد فعل ذلك  .ل يقوم بتنفيذ دور مكتوبممثِّ 

افتدى  اهلل  أنَّ إالَّ  إبراهيم بتصديق هذه الرؤيا بذبحه؛فهمَّ  فيها ابنه إسامعيل )عليه السالم(؛

 إسامعيل بَكبش.

ْعَي َقاَل َيا ُبنَيَّ إيِنر َأَرى يِف : ﴿صة يف قول اهللوهذه الق َمنَاِم َأينر َأْذَبُحَك ـ الْ َفَلَمَّ َبَلَغ َمَعُه السَّ

ابِِريَن  َفانُظْر َماَذا َتَرى َقاَل َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُديِن إِن َشاء اهللُ َفَلَمَّ َأْسَلََم  (102)ِمَن الصَّ

ُه لِْلَجبنِِي  ا َكَذلَِك َنْجِزي  (104)َوَناَدْينَاُه َأْن َيا إِْبَراِهيُم  (103)َوَتلَّ ْؤَيا إِنَّ ْقَت الرُّ َقْد َصدَّ

 ﴾ )الصافَّات((107)َوَفَدْينَاُه بِِذْبٍح َعظِيٍم    (106)بنُِي  ـُاْلَباَلء املْ   هَلوَ إِنَّ َهَذا    (105)ْحِسننَِي  ـُاملْ 

نام يذبح ابنه أن يفعل ذلك! فهذه الرؤيا املسلم إذا رأى نفسه يف امل وليس معنى ذلك أنَّ 

فقد  ،كذلك .العاديـِّنيمن أنبيائه، وليست كرؤى األشخاص  فيه نبيًّا يأمر اهلل هي وحي إهليٌّ 

 .رة بإبراهيم )عليه السالم(، ولن تتكرَّ كانت هذه احلالة خاصَّ 

ق ظاهر رؤياه بالرشوط التالية:و  ُيسَتَحب للمسلم أن ُيصدِّ

: رؤيا املسلم نفسه يف املنام فمثاًل   .يق ظاهر الرؤيا مع أحكام اإلسالميتعارض تصد  أالَّ  .1

 فيحرم عليه أن يفعل ذلك يف اليقظة. ه يقتل أو يّسق؛أنَّ 

                 ة، أو أذى، أو هالك، أو محاقة، يكون يف تصديق ظاهر الرؤيا عجز، أو مشقَّ أالَّ . 2

 ، أو يسبُّ رؤيا املسلم نفسه يصعد جباًل وعًرا: فمثاًل  .فائدة منهتضييع لألوقات فيام ال أو 
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فة ويطري؛شخًصا مؤذًيا باطًشا ق هذه الرؤى أو أشباهها.   ، أو يقفز من الرشُّ  فال ينبغي أن ُيصدِّ

ق، أو تصديقها: الرؤى التي يرى املسلم فيها نفسه يتصدَّ  ومن أمثلة الرؤى التي ُيستحبُّ 

ب اإلسالم فيها. املمكنة بةعمل من أعامل اخلري الطيِّ  يصوم، أو يقوم بأيِّ   التي رغَّ

عندما رأى   ملسو هيلع هللا ىلص  يف بعض احلاالت هو ما قاله النبيُّ   تصديق الرؤيا مستحبٌّ   والدليل عىل أنَّ 

 أسجد عىل جبهة  قال: »رأيت يف املنام كأينِّ  .( رؤيا، فأخربه هبااهلل عنه خزيمة بن ثابت )ريض 

 ملسو هيلع هللا ىلص وأقنع النبيُّ  الروح َلَتلَقى الروح«؛ «، فقال: »إنَّ ملسو هيلع هللا ىلص، فأخربت بذلك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ 

ها.  ، أيأقنع رأسهو  .رواه أمحد(  -)صحيح    ملسو هيلع هللا ىلص  رأسه هكذا، فوضع جبهته عىل جبهة النبيِّ   مدَّ

 

 ؟ا سيرئا أو مزعًجا تعبريً الرؤيا له  رت ـر ُعب ماذا يفعل الرائي إذا  .60

 

سوف يقع للرائي املسلم هو من األمور املؤملة عىل نفسه. وإذا ما   ها رشٌّ ـَّالرؤيا عىل أن  تعبري

 فينبغي عليه أن يفعل اآليت: رؤيا ملسلم عىل ذلك، تعبريب معربِّ قام 

 فليستعذ باهلل من الشيطان، ومن قضاء السوء؛ من أهل اخلري، إذا كان الرائي صاحلًا. 1

البحث عن واحٍد من أهل   الرائي  ليحاولف  ،. وكذلكها بمشيئة اهللبريتعه الرؤيا وال  ولن ترضَّ 

 .؛ ليسأهلم عن رؤياهالرؤيا تعبريصني يف العلم املسلمني الثقات األتقياء املتخصِّ 

ذه الرؤيا فاألوىل به أن حيذر من وقوع ه  لرائي غري صالح، أو يف عمله فساد؛. إذا كان ا2

إىل  رؤياه إالَّ يسأل عن  وعليه أالَّ  ؛من الرشِّ  سبحانه ، وباالستعاذة به بإصالح عالقته مع اهلل

  يذهب هبا إىل املجهولني واملشبوهني.وأالَّ  الثقات من أهل التقوى والعلم؛
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 فَم تفسري ذلك؟  ، ويرى رؤى مزعجة  ،رجل مسلم يلتزم بآداب النوم وأذكاره.  61

 

ص حالة بخصو  اأمَّ   .يف املنام ما يؤذيه   نومه، فإنَّه ال يرىاألصل أنَّ املسلم إذا ذكر اهلل قبل  

 ومنها: ،هذا الرجل فهناك احتامالت

 . أن يكون عىل معصية أو فساد؛ فتأيت رؤى إلنذاره وتوبيخه، ولو كان ذاكًرا هلل قبل نومه.1

 املرض.  . أن يكون ممَّن يعانون من مرض نفيس  يسبِّب له هذه الرؤى؛ فتأيت لتدلِّل عىل هذا2

ا  3 حر؛ فتأيت هذه الرؤى أحياًنا إمَّ صادقة لتنبيهه هلذا . أن يكون ممَّن يعانون من مرض السِّ

 منه.وحلكمة  ،بَقَدر من اهلل ،شيطانيَّة مؤملة املرض؛ أو

وُينصح الرائي أن يبتعد عن املعصية، وأن يدعو اهلل بالعفو والعافية، وأن يأخذ بأسباب 

  .إن كان مريًضا بمثل هذه األمراض العالج

 

 من األفضل االكتفاء بواحد؟  أم  ؟معربر لرائي رؤياه عىل أكثر من  يعرض اهل  .  62

 

ي معربِّ املفرتض أن يقوم الرائي املسلم بعرض رؤياه عىل أفضل من يثق بدينه وعلمه من 

فال مانع  من هو أعلم وأكفأ وأقدر منه،فقط. فإذا وجد بعد سؤاله  وأن يكتفي بواحدٍ  الرؤى؛

 ة أخرى.من أن يعرض عليه رؤياه مرَّ 

عي  شخص  كان يدور برؤياه عىل أيِّ  نا إأمَّ  أو   لتسليةل سواء بدون متييز تعبري الرؤيايدَّ

 .طبًعاو  مذموم رشًعافهذا    ثم خيتار منها ما يشتهي؛  ،التفاسريه يريد أن جيمع أكرب عدد من  ـَّألن
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 ؤيا يف يد جاهل؛إذا وقعت الر ف األخري قد يكون خطرًياهذا الترصُّ  أنَّ  ،أضف إىل ذلك

 عىل ها إالَّ يقصُّ وأال  ا. فاألفضل أن حيفظ املسلم رؤياه؛لرائيه ا حمزًنا أو مزعًجاتعبريها فعربَّ 

 حتفظ املرأة املسلمة كام متاًما دين؛اق من أصحاب اخللق والواالستحق أهل العلم والثقة

  عىل زوجها أو حمارمها.جوارحها فال تكشفها إالَّ 

مشهود له بالكفاءة  بحثت عن عامل أو ناصح مسلم ثقة -ياك رؤ تعبرييا طالب  -فهالَّ 

 حتَّى  ،من رشها  واسأل اهلل من خريها، واستعذ به   ، فاحتفظ برؤياك لنفسكوإالَّ   ها عليه؛لتقصَّ 

 من هبَّ ودبَّ من املجاهيل. من الدوران بالرؤيا عىل خريهذا و ؛ها لكيعرّب  بمنزقك ير

 .ات غري املقبولةيف مثل هذه السلوكيَّ  عذًراومع ذلك، فكثري من املسلمني قد ُيلتمس هلم 

 النتشار اجلهل يف هذا املجال، ولندرة أهل العلم الثقات فيه.  وذلك نظًرا

 

 لنفسه اعتَمًدا عىل قراءة الكتب؟  ويعربهاهل يستغنى الرائي عن معربر الرؤيا،  .  63

 

يعتقد كثري من املسلمني أنَّ بإمكاهنم تعبري رؤاهم بشكل جيِّد اعتامًدا عىل بعض الكتب 

وقد  .ات من أهل العلم بالرؤى وتعبريهادون الرجوع إىل الثقالتي تتناول تعبري رموز الرؤى 

ُيعذر بعض هؤالء بلجوئهم إىل هذه الكتب نظًرا لندرة الثقات من أهل العلم الصحيح يف هذا  

ص.  التخصُّ

د  ولكن ال بدَّ أن يعرف كثري من املسلمني أنَّ تعبري الرؤى هو عمليَّة أكرب وأعقد من جمرَّ

ة، واستعداد  معرفة معنى رمز معنيَّ  الت خاصَّ  من كتاب؛ فهي عمليَّة صعبة، وحتتاج ملؤهِّ
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ص واخلربة. وتعبري الرؤى من خالل قراءة  ؛ وال يقدر عليها بكفاءة إالَّ أهل التخصُّ شخيص 

كتاب هو أشبه باملريض الذي يعالج نفسه بقراءة كتاب يف الطبِّ بداًل من أن يذهب للطبيب؛ 

ةفربَّام يُ  ات. خيطئبَّام ور ،فلح مرَّ  مرَّ

ولعلَّ تعبري املسلم لرؤياه   .ولو قلياًل   ،مثال هذه الكتب تفيدومع ذلك، فلعلَّ قراءة بعض أ

الني ابني ،اعتامًدا عليها يكون أقلَّ سوًءا وأهون رضًرا من الذهاب للدجَّ واجلهالء  ،والنصَّ

عون قدرهتم عىل تعبري الرؤى الذين ص ، ننصح املسلم غري املولكن .يدَّ باحلذر يف  تخصِّ

يكن لديه إن مل    ، خصوًصاالتعامل مع هذه الكتب، واإلقالل من االعتامد عليها إىل احلدِّ األدنى

 . )63(علم وخربة بتعبري الرؤي

 

 

د 63) ( جاء يف كتاب كفاية الطالب الرباين مع حاشية العدوي )يف الفقه املالكي(: »فال جيوز له تعبريها بمجرَّ

حوال، واألزمان، النظر يف كتاب التفسري كام يقع اآلن، فهو حرام؛ ألهنا ختتلف باختالف األشخاص، واأل

املالكي: »وال جيوز له تعبريها بمجرد النظر  للنفراوي اهـ. وقد جاء يف كتاب الفواكه الدواين  وأوصاف الرائني«

يف كتاب، كام يفعله بعض اجلهلة، يكشف نحو ابن سريين ]يفتح الكتاب املنسوب البن سريين أو غريه[ عندما  

م له بأصول التعبري، فهذا حرام؛ ألهنا ختتلف باختالف األشخاص، يقال له: أنا رأيت كذا؛ واحلال أنه ال عل

واألحوال، واألزمان، وأوصاف الرائني؛ فعلمها عويص حيتاج إىل مزيد معرفة باملناسبات ]أي أحوال الرائي دينًا  

 ودنيا، وأفعاله، وظروفه، ووقت الرؤيا، وكل ما حييط بالرؤيا من خلفيات وأحداث الواقع...إلخ[« اهـ. 

ُقلنا: عىل الرغم من املحاذير التي تكتنف تعبري الرؤيا اعتامًدا عىل قراءة كتاب تعبري الرموز لغري العاملني بالتعبري  

وقواعده، وأننا ال ننصح به، إال أنه ال يوجد دليل عىل التحريم أو الوعيد من القرآن واحلديث عىل هذا العمل؛ 

 وم لغري العامل بالتعبري وأصوله. واهلل أعلم.وإنام غاية ما ُيقال إنه من اجلهل املذم
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 ملاذا قد ُيَرى غري املسلم رؤى صادقة؟ .64

 

)عليه من الثابت يف القرآن أنَّ غري املسلمني قد ُيَروا رؤى صادقة، كصاحبي يوسف 

ا إيِنر َأَرايِن َأْعِِّصُ يف السجن، كام يف قول اهلل: ﴿السالم( ْجَن َفَتَياَن َقاَل َأَحُدمُهَ َوَدَخَل َمَعُه السر

ًرا َوَقاَل اآلَخُر إيِنر َأَرايِن َأْْحُِل َفْوَق َرْأِِس ُخْبًزا َتْأُكُل الطَّرْيُ ِمنُْه   (.36﴾ )يوسف:...ََخْ

ن به، أو بعض نوبعض املسلمني عن احلكمة من أن ُيري اهلل بعض من ال يؤم  يتساءلوقد  

اده أليست هذه الرؤى نعمة وكرامة ذات شأن عظيم َيُمنُّ هبا اهلل عىل عب  املرشكني رؤى صادقة.

 بمثل هذه الرؤى؟ م أولئكالصاحلني؟ فلامذا ُيكرَ 

غري املسلم  واجلواب أنـَّه يف بعض األحيان تقتيض احلكمة اإلهليَّة أو بعض املصالح أن ُيَرى  

 هذه املصالح: ، ومن ضمنرؤيا صادقة

فالرؤى  املسلمني؛مع العديد من غري  ذلك وقد حدث . هداية غري املسلم إىل اإلسالم: 1

 ،عىل معرفة اهلل، واالقرتاب منه   تعينهمتكون بمثابة آية من آيات اهلل لبعض هؤالء    قد  الصادقة

الة، ويف متاهات أفكارهم املنحرفة التي نشأوا عليها.  يف ظلامت جمتمعاهتم الضَّ

كالرؤيا التي رآها صاحب يوسف :  لغري املسلم. إكراًما للمسلم الصالح، وليس إكراًما  2

ها له يوسف؛)عليه الس  بني امللك؛ فكان الرجل وسيًطا بني يوسف و الم( يف السجن، وعربَّ

سبًبا يف خروج   كثم يكون ذل  عبري الرؤيا؛ فيطلب منه امللك تعبري رؤياه؛ليبلغه بعلم يوسف بت

وهكذا، قد تكون رؤى غري املسلم سبياًل إىل نجاة ومتكني  يوسف من السجن، ونيله املُلك.

 .نسان مسلم صالح، وليست إكراًما لغري املسلمإ
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فربَّام ُيرى غري  لوق.ته كلَّ يشء، وكلَّ خمسبحانه وتعاىل قد وسعت رمح. رْحة من اهلل: 3

ة كرفع  املسلم هذا النوع من الرؤى رمحة من اهلل ملصلحة بعض العباد من ذوي احلاالت اخلاصَّ

ممَّن  ،ظلم عن املستضعفني، أو إنقاذ أطفال مساكني، أو رمحة ببعض الطيِّبني وذوي األخالق

 . ظاملنيض الأو إنذاًرا لبع ذلك؛ ال يعرفون شيًئا عن اإلسالم، وال ذنب هلم يف

 

 ملاذا تأيت الرؤى مرموزة عادًة؟ .65

 

، إىل جانب التجربة واخلربة، الرشيف واحلديث الكريم من خالل الرؤى املذكورة يف القرآن 

َـّها تأيت مرموزة، واالستثناء هو أن تأيت مبارشة.  يمكن القول إنَّ األصل يف الرؤى أن

 ذلك:وحُيتمل أن تكون احلكمة اإلهليَّة يف 

اًل  وحده   هلل خُترب الرؤيا بالغيب اليقينيِّ املطلق الذي ال شكَّ فيه، وأال يكون العلم به إال : أالأوَّ

، فُربَّام يعرف اإلنسان منها الغيب بال رموز ال رشيك له. وذلك ألنَّ الرؤيا إذا ما جاءت ُمبارِشة

 ، ا إذا جاءت مرموزة، دخل فيها الظنُّ واالحتامل، ودرجة معيَّنة من عدم وضوح املعنى يقينًا. أمَّ

 ختتلف من رؤيا ألخرى.

ًقا ثانًيا اًل باهلل  : أن يكون قلب املسلم دائاًم متعلِّ ، ُمقباًل عليه بالدعاء إىل رمحته  ، ُمتطلًِّعا عليه  ، متوكِّ

أو تعوق حركة  وأال تستقرَّ يف القلب أحاسيس سلبيَّة تؤثِّر عىل هذه العبادات القلبيَّة ؛عوالترضُّ 

ة  ،)كالتواُكلاملسلم يف احلياة   عدم   وأاالجتهاد  ضعف  و  الصالح،  والقعود عن العمل  ،وضعف اهلمَّ

التي قد تنشأ إذا ما عرف املسلم ما سوف حيدث له يف املستقبل  ؛ تلك(لتحصيل املرادات السعي

.  يقينًا دون أيِّ شك 
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 تم الباب األول بحمد اهلل
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 الباب الثاين 

 

 

 

 

 

 

 وأصوله  الرؤيا تعبريقواعد 
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 ما معنى رموز الرؤيا؟  .1

 

ى رمًزا سواء كان هذا   ،رموز الرؤيا مجع رمز. وكلُّ جزء من أجزاء الرؤيا أو تفاصيلها ُيسمَّ

 الرمز شيًئا، أو شخًصا، أو فعاًل، أو قواًل، أو غري ذلك.

إِْذ َقاَل ُيوُسُف ﴿ :تعاىل اهلل: رؤيا يوسف )عليه السالم( التي جاء ذكرها يف قول 1مثال 

ْمَس َواْلَقَمَر َرَأْيُتُهْم ِِل  َرَأْيُت َأَحَد َعَِّشَ َكْوَكًباأِلَبِيِه َيا َأبِت إيِنر   (.4﴾ )يوسف:َساِجِدينَ َوالشَّ

 ـ الشمس ـ القمر ـ السجود 11الكواكب ـ الرقم  رموز هذه الرؤيا هي:

: رؤيـيا صاحبي يوسف )عليه السالم( يف السجن اللتان جاء ذكرمها يف القرآن 2مثال 

ًرا َوَقاَل ﴿ :تعاىل اهللالكريم يف قول  ا إيِنر َأَرايِن َأْعِِّصُ ََخْ ْجَن َفَتَياَن َقاَل َأَحُدمُهَ َوَدَخَل َمَعُه السر

ا َنَراَك ِمَن املْ اآلَخُر إيِنر َأَرايِن َأْْحُِل َفْوَق َرْأِِس ُخْبًزا َتْأُكُل  ﴾ ْحِسننِيَ ـُ الطَّرْيُ ِمنُْه َنبرْئنَا بَِتْأِويلِِه إِنَّ

 ( )املقصود باخلمر هنا هو الِعنَب(.36)يوسف:

 رموز هاتني الرؤيـيني هي:

 العرص -األوىل: الِعنَب 

 أكل الطري من اخلُبز -محل اخلبز فوق الرأس  -الطري   -الثانية: اخلُبز 

لُِك إيِنر َأَرى َسْبَع ـََوَقاَل املْ ﴿ :تعاىل اهلللك مرص التي جاء ذكرها يف قول رؤيا م: 3مثال 

ا املْ  َ أُل َأْفُتويِن يِف ـََبَقَراٍت ِسََمٍن َيْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسنُباَلٍت ُخْْضٍ َوُأَخَر َيابَِساٍت َيا َأُّيُّ

ونَ ُرْؤَياَي إِن ُكنُتْم  ْؤَيا َتْعرُبُ  أي نحيلة هزيلة(.  (. )ِعجاف مجع عجفاء،43ف:﴾ )يوسلِلرُّ
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أكل البقرات  - 7الرقم  -البقرات العجاف  -سامن البقرات ال  رموز هذه الرؤيا هي:

 .السنابل اليابسات -السنابل اخلرض  -السامن للبقرات العجاف 

   

 الرؤيا؟  تعبريما معنى  .2

 

. تعبري  الرؤيا هو: إظهار، أو كشف، أو توضيح معناها احلقيقيِّ

 أو هو: إسقاط رموز الرؤيا عىل أحداث الواقع.

 ري الرؤيا، وتأويل الرؤيا، وِعبارة الرؤيا.فسوُيطلق عليه أيًضا: ت

  

 الرؤى؟  تعبري ما هي مناهج .3

 

 :الرؤى منهجان تعبريل

 ببيان معنى الرموز يف الرؤيا رمًزا رمًزا. عرّب : وهو أن يقوم املتفصيلٌّ  تعبرياألول: 

 مسلم رأى أنـَّه يركب طائرة، وأنـَّه يأكل طعاًما، وأنَّ بجواره كلًبا. :مثال

: الطائرة = سفر، الطعام = رزق، الكلب = شخص ويفٌّ  تعبريال  التفصيلُّ

سياق وأحداث   موعجممعنى عام من    باستخالص  عربِّ : وهو أن يقوم املإمجاِلٌّ   تعبري الثاين:  

 الرؤيا دون النظر إىل معنى رمز بعينه.
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 مسلم رأى أنـَّه يغرق يف البحر، ثم جاء رجل وأنقذه. :1مثال 

 : حصول مشكلة، ثم تنتهي بعد ذلك.تعبريال

 مسلم رأى أنـَّه يريد دخول مكان، لكنَّه يعجز عن ذلك. :2مثال 

 : عجز عن حتقيق أمر مراد.تعبريال

 مسلم رأى أنَّ ثعباًنا حياول أن يلدغه، ولكنَّه فشل. :3مثال 

 : نجاة من أذى.تعبريال

 .إىل كل  منهام يف حاالت خمتلفة ونعرّب امل ، ويلجأمهمٌّ  تعبرييف ال املنهجنيوكال 

 

 هي األهداف من تعبري رؤى الناس؟ما  .4

 

خصوًصا إدراك أنَّ اهلدف من تعبري الرؤى ليس  رّب الرؤياال بدَّ للمسلمني عموًما وملع

ة الغيب؛ بل إنَّ ، أو فكُّ ألغاز بغرض التسلية، أو إشباع فضول الناس ملعرفاختبار ذكاء املعربِّ 

،  لتعبري الرؤيا أهداًفا، بعضها قريب واضح، وهو: تبشري املسلمني باخلري، وحتذيرهم من الرشِّ

بينام بعض هذه األهداف  هم النفسيَّة ملعرفة معاين رؤاهم؛وتفريج كرباهتم، وإشباع حاجت

 .تعاىل باهللوغري واضح لكثريين: وهو دعوة الناس إىل اإلسالم، وتقوية صلتهم  ،بعيد

 أن يراعي أن يتوافر يف تعبريه للرؤى ما من شأنه أن يدعم تقوية احلقِّ  كذلك ينبغي للمعربِّ 

 ونرصته، وإضعاف الباطل وهزيمته، وإشاعة اخلري واإلصالح بني الناس.
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فيه إفساد بني الصاحلني، أو تأليب للناس عىل بعضهم،   الرؤى بشكلعربَّ وال ينبغي أن تُ 

 أو إشعال لعداوات ورصاعات بني أهل اخلري.

ق من خالهلا هذه األهداف  ؛ وهكذا، ينبغي عىل كلِّ تعبري لرؤيا أن يتمَّ بطريقة معيَّنة تتحقَّ

لنفسيَّة، بل  بتعبري الرؤى ليس فقط لتلبية رغبة عند الناس أو إلصالح حالتهم افيقوم املعربِّ 

 طالًبا فال يرتك معربِّ   ؛باهلل وباآلخرةوكذلك ألمرهم باملعروف، وهنيهم عن املنكر، وتذكريهم  

لتعبري رؤيا إالَّ وقد ثبَّته عىل احلقِّ وعىل الرصاط املستقيم، ورصفه عن سبيل الشيطان بقدر 

 االستطاعة.

أاله يف السجن عن ذين سلوقد فعل يوسف )عليه السالم( ذلك مع الفتيني الوثنيني ال 

عىل لسانه   الرؤييني، كام جاء يف قول اهللفأحلق املوعظة والدعوة إىل اهلل  بتعبري تعبري رؤيييهام؛

ُقوَن َخرْيٌ َأِم اهللُ)عليه السالم(: ﴿ َتَفرر ْجِن َأَأْرَباٌب مُّ ارُ  َيا َصاِحَبِي السر َما ( 39) اْلَواِحُد اْلَقهَّ

ا َأنَزَل اهللُ ْيُتُموَها َأنُتْم َوآَبآُؤُكم مَّ ا ِمن ُسْلَطاٍن إِِن الْ  َتْعُبُدوَن ِمن ُدونِِه إاِلَّ َأْسََمء َسمَّ ُحْكُم إاِلَّ ـهِبَ

يُن اْلَقيرُم َوَلـكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس الَ َيْعَلُمونَ  هللِِ اُه َذلَِك الدر (﴾ )سورة 40) َأَمَر َأالَّ َتْعُبُدوْا إاِلَّ إِيَّ

  هلام الرؤييني بعد ذلك.يوسف(؛ ثم عربَّ 

ويمكن أن نأخذ بعض األمثلة التي تبنيِّ تعبريات لرؤى ُتراعى فيها هذه األهداف، 

 :وكذلك تعبريات أخرى لرؤى ال ُتراعى فيها هذه األهداف

 : مسلم رأى يف املنام أنـَّه يأكل طعاًما طيًِّبا.1مثال 

فأبرش بفضله  اهلل؛ اهلل بإذنهداف املطلوبة: »برشى برزق يأتيك من تعبري ُتراعى فيه األ

 واشكره شكًرا كثرًيا«. وامحده،، وكرمه عليك
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 تعبري ال ُتراعى فيه األهداف املطلوبة: »هذه الرؤيا تعني أنَّ مااًل سوف يأتيك«.

ل فيه تبشري باخلري، وتعليق هلذا اخلري عىل مشيئة   اهلل،يف املثال السابق رأينا التعبري األوَّ

فكان هذا التعبري   الذي أكرمه هبذا اخلري؛  اهلل هو، وأنَّ  اهلل عليه  للرائي بفضل  وتذكري من املعربِّ 

ربط النعمة واخلري باملنعم بمثابة دعوة غري مبارشة إىل اهلل الرزاق الكريم، وتقوية إليامن الرائي ب

ست أسامؤه(.  احلقيقيِّ )تقدَّ

ا التعبري الثاين فهو جم د إخبار للرائي بمعنى الرؤيا؛أمَّ  الرائي باملال، ومل فقد برشَّ املعربِّ  رَّ

ره بربِّ املال  اق.ُيذكِّ وبناء عىل ذلك، فهو تعبري ناقص، ويفتقر إىل حتقيق اهلدف البعيد  الرزَّ

 عبري الرؤى.لت واألسايسِّ 

م. 2مثال   : مسلم رأى يف املنام أنَّ بيته قد هَتَدَّ

 باهلل؛رشِّ هذه الرؤيا، وأحسن الظنَّ  باهلل منتعبري ُتراعى فيه األهداف املطلوبة: استعذ 

؛فمن ظنَّ باهلل كفيك رشَّ رؤى وادع اهلل )الرمحن الرحيم( أن ي  )الكريم( خرًيا، مل يصبه رشٌّ

أن حيفظك  وهو القادر ب، جميب دعوة من دعاه؛وهو السميع القري السوء وقضاء السوء؛

 .اهلل حيفظكولكن احفظ  ويكفيك؛

 تعبري ال ُتراعى فيه األهداف املطلوبة: هذه الرؤيا تعني أنَّ مكروًها سوف يصيبك.

ل تسكينًا حلالة اخلوف الشديد الت  ي قد تنتاب الرائييف هذا املثال نرى أنَّ يف التعبري األوَّ

وفيه أيًضا هتدئة حلالة الشخص النفسيَّة، وتفرجًيا لكربته، واستخداًما للرؤيا  من هذه الرؤيا؛

 وحفظه.رمحته  راجًيا اهلل،فيخرج الرائي هبذا التعبري مقباًل عىل  اهلل،لتوجيه الرائي إىل طريق 

ا التعبري الثاين، فهو عىل العكس، ففيه تقوية حلالة اخلوف الشديد التي قد يعاين منها  أمَّ
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سبِّب له إحباًطا، أو اكتئاًبا، أو اهنياًرا نفسيًّا يدفعه لليأس ممَّا قد يُ   ئي بسبب مثل هذه الرؤيا؛الرا

 اهلل.والبعد عن 

ل ما  أنَّ  باهلل؛ رغموكذلك فليس يف هذا التعبري أيُّ تذكري  اللُّجوء إىل اهلل )احلفيظ( هو أوَّ

ها. اهلل منحتَّى حيفظه  ؛جيب أن يفعله من رأى هذا النوع من الرؤى  رشِّ

 : مسلم ضعيف االلتزام رأى يف املنام أنـَّه يرشب اخلمر.3مثال 

 اهلل عىلتعبري ُتراعى فيه األهداف املطلوبة: أخشى أن تكون هذه الرؤيا حتذيًرا لك من 

وأنصحك بالتوبة، وأخشى عليك العقوبة، وأدعو    اهلل،فأوصيك ونفيس بتقوى    تكبته؛ذنب ار

 اهلل )التواب الرحيم( لك باهلداية.

هذه الرؤيا تشري إىل أنـَّك من أهل الفساد  اهلل! تعبري ال ُتراعى فيه األهداف املطلوبة: اتق 

 واملعايص.

ل نوًعا من الت  للِّني يف الكالم؛ لتأليف القلوب؛ لطُّف وايف هذا املثال نرى يف التعبري األوَّ

أوصلنا   ،نفسه وتنفريه من اخلري واهلداية. ويف الوقت    ،وحتَّى ال يتسبَّب التعبري يف إحراج املسلم

له بطريقة لطيفة أنَّ يف الرؤيا حتذيًرا له، ثم أرشدناه بأسلوب النصيحة والدعاء إىل رضورة 

 التوبة. 

ا األسوب الثاين ، لن يؤدِّي إالَّ إىل إحراج ال ،أمَّ رائي، وتنفريه من فهو أسلوب هجوميٌّ

 نفسه، أو لدفع الشعور وربَّام أنكر الرائي هذا الكالم كنوع من السرت عىل اخلري واهلداية؛

ًكا . وقفيسبِّب ذلك مشكلة للمعربِّ  باإلهانة؛  بمعصيته وفساده.د يزداد الرائي بعد ذلك متسُّ

 ، وله زوجة صاحلة، رأى يف املنام أنـَّه يرضهبا رضًبا شديًدا.: مسلم صالح4مثال 
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رؤيا من الشيطان؛  وهذه ويف زوجتك؛ اهلل فيكتعبري ُتراعى فيه األهداف املطلوبة: بارك 

، وأن حيفظكام اهلل أنرشِّ الرؤيا ورشِّ الشيطان. وأسأل  باهلل منفاستعذ  ليحزنك وزوجتك؛

بينك وبني زوجتك مشكلة، فحاول أن  تإن كان ذلك، يديم عليكام نعمة السعادة؛ ومع

 بينكام. أالَّ تدع للشيطان جمااًل لإليقاعتصلحها، و

 تعبري ال ُتراعى فيه األهداف املطلوبة: سوف حتدث مشكلة كبرية بينك وبني زوجتك.

ل كيف تمَّ تعبري الرؤيا بام ُيصِلح بني أهل اخلري والصاحلني، وما  حيضُّ نرى يف املثال األوَّ

بينام تمَّ تعبري الرؤيا يف املثال الثاين بام يثري  أيِّ خالف حمتمل؛ وهذا هو الواجب؛عىل إهناء 

 وهو ما ال جيوز أبًدا.  احلني، واملتحابِّني، وأهل اخلري؛العداوة والبغضاء بني الص 

 

 الصادقة؟  أحوال الرائي يف تعبري الرؤيا ما هي أمهية معرفة املعربر  .5 

 

ة من  ا رسالة خاصَّ شخص واحد غالًبا. وبناء عىل  اهلل إىلاألصل يف الرؤيا الصادقة أهنَّ

حتَّى   ؛ذلك، تأيت الرؤيا متناسبة مع أحوال كلِّ شخص وظروفه، فُتخاطبه بام يعرف وما يألف

 يستطيع االنفعال هبا وفهم معناها.

ختاطب الكافر، والرؤيا التي ختاطب : الرؤيا التي ختاطب املسلم غري الرؤيا التي فمثاًل 

العامِل غري الرؤيا التي ختاطب اجلاهل، والرؤيا التي ختاطب الصالح غري الرؤيا التي ختاطب 

 .إلخالفاسد، والرؤيا التي ختاطب الكبري غري الرؤيا التي ختاطب الصغري...
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أ من عمليَّة تعبري الرؤيا، إذن، ف ل  ال يمكنوأحوال الرائي جزء ال يتجزَّ للمعرّب أن يتوصَّ

إىل فهم جيِّد ملعنى الرؤيا دون معرفة أشياء عن أحوال رائيها؛ كالنوع، والُعمر، واحلالة  

؛ السيَّام يف الوقت الذي رآها وغري ذلك  االجتامعية، ومستوى االلتزام الديني، وطبيعة العمل،

املطلوب دون أن فيه؛ متاًما كام ال يمكن للطبيب أن يفهم طبيعة مرض شخص أو العالج 

 يعرف أشياء عن أحوال املريض.

بة، بل  ن الرؤيا عادة من رموز حُيتمل أن يدلَّ كلُّ واحد منها عىل معاٍن كثرية ومتشعِّ وتتكوَّ

دالالت هذه الرموز قد ختتلف من شخص آلخر ومن وقت آلخر؛ وبالتايل، ينبغي للمعرّب   إنَّ 

ديد معنى الرمز بدقَّة من بني العديد من أن يعرف أحوال الرائي؛ من أجل أن يستطيع حت

ن من اختيار تعبري للرؤيا أنسب وأقرب إىل أحوال رائيها؛ وبالتايل  ،االحتامالت؛ وحتَّى يتمكَّ

 أقرب إىل التعبري الصحيح هلا.

مثال: شخص رأى يف املنام أنه يرشب دواء؛ فهذه الرؤيا إن رآها مريض ُشفي، وإن رآها 

رآها جاهل نال علاًم نافًعا، وإن رآها فقري حمتاج نال رزًقا واسًعا، وإن   فاسق تاب واهتدى، وإن

 )5(مكروب نال فرًجا ورسوًرا. رآها مهموم

 

( )أ( املقصود بأحوال الرائي هو جمموعة الصفات، واألفعال، والظروف التي ترتبط به سواء يف الوقت 5)

املعارص للرؤيا، أو يف وقت سابق، أو نوايا وتوقُّعات مستقبليـَّة. ومعرفة املعربِّ ببعضها أو كلها أساسية لتعبري 

...إلخ؛ مستوى االلتزام الدينيُّ واألخالقيُّ الرؤى؛ وأ ، هيوديٌّ همُّ هذه األحوال هي: الديانة: مسلم، نرصاينٌّ

ط االلتزام، ضعيف االلتزام...إلخ؛ النوع: ذكر أو أنثى؛ البلد: مرص، تونس،  للمسلم: ملتزم، متوسِّ

ة: الطفولة، املراهقة، الش نُّ أو املرحلة العمريَّ باب، الرجولة، الكهولة، العجز...إلخ؛ الصفات العراق...إلخ؛ السِّ
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 ِعلم؟ وما هو الدليل؟ الرؤيا  تعبريهل  .6

 

 ِعلم. والدليل عىل ذلك هو اآليت: الرؤيا تعبرينعم، 

َتبِيَك َربَُّك : ﴿قول اهلل. 1  (.6﴾ )يوسف:َوُيَعلرُمَك ِمن َتْأِويِل األََحاِديِث َوَكَذلَِك جَيْ

(. -« )صحيح ناصح عالِـٍم أو الرؤيا إالَّ عىل ُتَقصُّ  ال: »ملسو هيلع هللا ىلصقول النبيِّ . 2  رواه الرتمذيُّ

وبلفظ العامِل يف احلديث ، الكريم فالشاهد هو ِذكر تعبري الرؤيا بلفظ الِعلم يف القرآن

   .الرشيف

  

 

 

ج، ُمَطلِّق، أرمل...إلخ؛ احلالة  ة: طويل، قصري، نحيف، بدين...إلخ؛ احلالة االجتامعيَّة: أعزب، متزوِّ اجلسديَّ

...إلخ؛ احلالة الصحيَّة: صحيح، مريض، ضعيف...إلخ؛ احلياة   ط، ميسور احلال، غنيٌّ ة: فقري، متوسِّ االقتصاديَّ

ملوت: حيٌّ أو ميِّت؛ األوالد: َيُعول، بدون أوالد، كافِل يتيم...إلخ؛ طبيعة العمل واملهنة: مهندس، طبيب، أو ا

...إلخ؛  يٌّ ة، ُأمِّ ، املدرسة الثانويَّ ف، جامعيٌّ : مثقَّ س، عاِمل، جليسة أطفال...إلخ؛ املستوى التعليميُّ والثقايفُّ مدرِّ

األوالد، احلاسوب، صيد األسامك...إلخ؛ اهلموم واملشاكل: مشاكل  االهتاممات واهلوايات: القراءة، تربية

ة، مشاكل نفسيَّة...إلخ؛ األمنيات، والطموحات، والنشاطات، واملشاريع: رغبة يف  زوجيَّة، مشاكل اقتصاديَّ

...إلخ؛ أحداث ومواقف مهمَّ  ة: الزواج، رغبة يف احلصول عىل عمل، رغبة يف سفر، مرشوع تأسيس حمل  جتاري 

، رسب  طالق سابق، حادث سابق، سفر سابق، كان غنيًّا قبل أن يفتقر، أجربوها عىل الزواج من زوجها احلايلِّ

يف االمتحان السابق، رفضوا منحه التأشرية مرتني من قبل، كانت حاماًل وُأجِهضت، كان نرصانيًّا قبل أن 

ه يف أقرب وقت قبل   نومه الذي رأى فيه الرؤيا.ُيسِلم...إلخ؛ ما كان يشغل الرائي وهيمُّ
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 قواعد يمكن فهمها وتطبيقها؟  الرؤيا  تعبريهل لعلم  .7

 

 قواعد وأصول. وقد ُوضعت هذه القواعد واألصول بناًء عىل اآليت:  الرؤيا  تعبرينعم، لعلم  

نَّة النبويـَّة ممَّا دلَّ رصاحة أنَّ النبيَّ  .1   الرؤى وفق قواعد معيَّنة:عربَّ قد  ملسو هيلع هللا ىلصما جاء يف السُّ

تينا  رأيت ذات ليلة فيَم يرى النائم كأنـَّا يف دار عقبة بن رافع، فأُ : »ملسو هيلع هللا ىلصحديث النبيِّ  :مثال

لت الرفعة لنا يف الدنيا، والعاقبة يف اآلخرة، وأنَّ ديننا قد طاب  ابن طاب؛  بطَ ب من رُ طَ برُ  « فأوَّ

 )رواه مسلم(.

كام  -فظي أو اجِلناس قد استخدم التشابه اللَّ  ملسو هيلع هللا ىلصففي هذا احلديث إشارة إىل أنَّ النبيَّ 

يه اللُّغويون  يُ  بالرفعة جاء من   تعبريبالعاقبة جاء من كلمة ُعقبة، وال  تعبريالرؤيا. فال  تعبريل  -سمِّ

ين قد طاب جاء من ابن طاب. تعبريكلمة رافع، وال  بأنَّ الدِّ

ة ممَّا دلَّ ضمنًا أنَّ النبيَّ  .2 نَّة النبويَّ  :معيَّنة  الرؤى وفق قواعد عربَّ قد  ملسو هيلع هللا ىلصما جاء يف السُّ

م )ريض  :مثال ها عىل النبيِّ اهلل عنه ما جاء عن عبد اهلل بن سالَّ  ؛ملسو هيلع هللا ىلص( أنـَّه رأى رؤيا، فقصَّ

ها له، فقال: »رأيت كأينِّ يف روضة، ووسط الروضة عمود، يف أعىل العمود عروة«، فقيل عربِّ ليُ 

يل: »ارقه«، قلت: »ال أستطيع«، »فأتاين وصيف، فرفع ثيايب، فرقيت، فاستمسكت بالعروة، 

تلك الروضة روضة اإلسالم، «، فقال: »ملسو هيلع هللا ىلصها عىل النبيِّ فقصصتُ  وأنا مستمسك هبا؛فانتبهت 

 حتَّىباإلسالم  استمسكً الوثقى، ال تزال مُ  عروة وتلك العروة عمود اإلسالم،وذلك العمود 

 (.« )متَّفق عليه ْتوت
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ت القرآن عىل معاين آيا  الرؤيا قياًسا  عربَّ قد    ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَّ   أنَّ   إىل  ةففي هذا احلديث إشارة ضمنيَّ 

هو اإلسالم. وقد ُذِكرت  معناها ها عروة الوثقى، وبأنَّ ـَّالُعروة بأن تعبريكام يظهر من  الكريم؛

َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َوُيْؤِمن ﴿ اهلل:يف القرآن الكريم بمعنى اإلسالم يف قول الُعروة الوثقى 

 (.256﴾ )البقرة:َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقىَ  بِاهللِ

 الرؤى: تعبريكالم الوحي معمول به يف  عىل أنَّ  ممَّا دلَّ ضمنًا ملسو هيلع هللا ىلص ما جاء عن النبيِّ  .3

 صحيح اجلامع(. -« )حديث حسن بن يف املنام فطرةاللَّ : »ملسو هيلع هللا ىلص قول النبيِّ  :مثال

ه فطرة بناء عىل كالم قاله له ـَّبن يف املنام بأناللَّ   عربَّ قد    ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَّ   فيظهر من هذا احلديث أنَّ 

لبن، فاخرتت  َخر وإناء من جربيل بإناء منفجاءين : »ملسو هيلع هللا ىلص جربيل )عليه السالم(. قال النبيُّ 

صحيح اجلامع(. ويف ذلك دليل عىل  –« )حديث صحيح  اخرتت الفطرة:  اللبن، فقال جربيل

 الرؤى. تعبريكالم الوحي معمول به يف  أنَّ 

ة يف القرآن عربَّ الرؤى من خالل الرؤى امل تعبرية لما يمكن استنباطه من قواعد ضمنيَّ  .4

 ة الرشيفة:ة النبويَّ نَّ والسُّ الكريم 

يوسف )عليه السالم(، والتي  يف عهد النبّي  الرؤيا التي رآها ملك مرص اهلكسويسُّ  :مثال

لُِك إيِنر َأَرى َسْبَع َبَقَراٍت ِسََمٍن َيْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ـََوَقاَل املْ لسان امللك: ﴿ اهلل عىل جاءت يف قول 

ها له عربَّ (. وهذه الرؤيا قد 43﴾ )يوسف:ُسنُباَلٍت ُخْْضٍ َوُأَخَر َيابَِساٍت ِعَجاٌف َوَسْبَع 

 اهلل عىليف البلد، كام جاء يف قول  هلا عالقة بالوضع االقتصاديِّ  يوسف )عليه السالم( بأنَّ 

ْم َفَذُرو ْزَرُعوَن َسْبَع ِسننَِي َدَأًباَقاَل تَ لسان يوسف )عليه السالم(: ﴿  يِف ُسنُبلِِه إاِلَّ هُ َفََم َحَصدتُّ

َّا َتْأُكُلونَ  َقلِياًل   (.47:)يوسف﴾ ممر
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؛ هي كنايات عن الوضع االقتصاديِّ  البقر والسنابل نجد أنَّ  تعبريوبالربط بني الرؤيا وال

فـ  ،ة. وبالتايلاالقتصاد يف مرص وقتها كان يعتمد عىل زراعة القمح والثروة احليوانيَّ  ألنَّ 

وهكذا تم استنباط بعض قواعد    ناية« هي قاعدة من القواعد التي ُتعربَّ عىل أساسها الرؤيا؛»الك

 الرؤى هبذه الطريقة. تعبري

ارف عليه الناس أو ما توارثوه، ة القائمة عىل ما تعة واملنطقيَّ بعض االستنتاجات العقليَّ   .5

عىل   ما ترتبط رموز الرؤيا به يف الواقع كاليشء يف الرؤيا قد يدلُّ معرفة  والتي يمكن من خالهلا  

عىل الدولة، واألرض  عىل املرموز له كالَعَلم يدلُّ  يشء آخر يشبهه يف اليقظة، أو كالرمز يدلُّ 

 عىل الِعلم، والطائرة تدلُّ  عىل السالم، والكتاب يدلُّ  عىل اخلري، واحلاممة تدلُّ  ة تدلُّ الزراعيَّ 

 عىل السفر...إلخ.

  

 بالْضورة؟ تعبريرمز من رموز الرؤيا الصادقة  هل لكلر  .8

 

يف الرؤيا  شيًئااهلل ال خيلق و اهلل؛ها من ـَّ؛ ألنتعبريرمز من رموز الرؤيا الصادقة  نعم لكلِّ 

معنى هذا الرمز أو ال يفهمه؛ ألسباب بعضها يرجع   الرؤيا  معربِّ فهم  بدون حكمة. ولكن قد يَ 

يف الرؤيا   وبعضها اآلخر يرجع إىل درجة الوضوح أو الغموض الطبيعيِّ   ؛عربِّ إىل درجة ِعلم امل

 نفسها.
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 ؟الرؤيا  تعبريما هو اإلطار العام الذي جيب أال خيرج عنه  .9

 

نَّة    الرؤيا  تعبريال ينبغي ل أن خيرج عن اإلطار العام للمعلوم بالرضورة من القرآن الكريم والسُّ

فال جيوز إنكار أو خمالفة أمر من أمور الدين أو اآلخرة املذكورة فيهام من خالل  ة الرشيفة؛النبويَّ 

 الرؤى.  تعبريكام ال جيوز إدخال بدعة يف الدين ليست منه من خالل  الرؤى؛ تعبري

  الرؤى: ط التي ينبغي أن يلتزم هبا من ُيعربِّ وإليك تفصيل لبعض األُُطر والضواب

هذا املبدأ هو من  . نجاة املؤمنني يف الدنيا واآلخرة، وعقاب الفاسدين يف الدنيا واآلخرة: 1

تثبيط الصاحلني   فال ينبغي مثاًل  رج عنه؛بغي أن خيال ينه للرؤى، و تعبري يف  عربِّ ما يلتزم به امل  أهمِّ 

الرؤى، بل ينبغي تشجيع الصاحلني وتقوية التزامهم من   تعبري أو تشجيع الفاسدين من خالل 

عن هذا املبدأ،  عربِّ . فإذا خرج امل وزجر الفاسدين وهنيهم من خالل تعبريها الرؤى، تعبري  خالل 

 ظلم.فقد أساء و 

جيب  ة التي  املهمَّ   املبادئمن    وهذا أيًضا  . تشجيع العصاة عىل التوبة، وترغيبهم يف اإلسالم: 2

ي إىل إبعاد الناس عن اإلسالم، أو الرؤى بطريقة تؤدِّ   تعبريالرؤى، فال جيوز    تعبريخيرج عنها    أال

  عىل أن تكون الرؤى عوًنا عربِّ ص املبل ينبغي أن حير  اهلل،تزهيدهم يف التوبة واالقرتاب من 

 . اهلل ويرضاهللشخص إىل ما حيبه  للعايص عىل التوبة، وعامل جذب قوي  

ة التي  املهمَّ   ادئاملبمن    وهذا أيًضا  . إدخال البهجة والِّسور عىل نفوس املؤمنني الصاحلني: 3

ة الرؤى، و  تعبريخيرج عنها  جيب أال ، فال ينبغي أن تكون الرؤيا  ألهل اخلري من املسلمني خاصَّ

ه  تعبريعىل أن يكون  دائاًم  عربِّ يف ُحزن، أو اكتئاب، أو تشاؤم املسلم الصالح، بل حيرص امل  سبًبا

 عاقبه أمره يف الدنيا واآلخرة. باهلل يف عىل أفضل ما جيعل املسلم حيسن الظنَّ 



 

 

142 

 

 ؟رشعي للرؤيا  تعبرية؟ وهل يوجد  من العلوم الِّشعيَّ   الرؤيا  تعبريهل علم   .10

 

ة الرشيفة، وهي ة النبويَّ نَّ ة هي العلوم التي ترتبط بالقرآن الكريم أو بالسُّ العلوم الرشعيَّ 

 .كثرية، ومنها العقيدة، والفقه، وأصول الفقه، وغريها

ة الرشيفة، ة النبويَّ نَّ وقواعده بالقرآن الكريم والسُّ  الرؤيا تعبريه قد ثبت ارتباط ـَّوبام أن

للرؤى هو  الرشعيُّ  تعبريفال ،ة. وبالتايلمن العلوم الرشعيَّ  الرؤيا تعبريفيمكن اعتبار علم 

غري  تعبريا الأمَّ  واحلديث الرشيف؛من القرآن الكريم  القائم عىل قواعد مأخوذة تعبريال

 إلخ..ة..أو الديانات الوثنيَّ  هو القائم عىل غريمها كعلم النفسهلا ف الرشعيِّ 

 

 ؟املسلمون إليه ؟ وهل حيتاجالرؤيا تعبريأمهية علم  ما .11

 

الكبرية التي  للمنزلة التي حيتاج إليها املسلمون نظًرا العلوم  هو من أهمِّ  الرؤيا تعبريعلم 

 وهي صلة بني املسلم وربِّه، اهلل،ة. فهذه الرؤى من ة للرؤيا الصاحلمنحتها الرشيعة اإلسالميَّ 

 خري يف الدنيا واآلخرة. ة بكلِّ ات الباقيات من بعد النبوَّ وهي املبرشِّ 

احلسنة،  إذا رأى أحُدُكم الرؤيا: »ملسو هيلع هللا ىلصيقول  ها؛ إذتعبريعىل  ملسو هيلع هللا ىلص وكذلك فقد حثَّ النبيُّ 

ها، ولُيخرب هبا؛  ها، وال خيرب هبا  فليفِّسر  -« )حديث صحيح وإذا رأى الرؤيا القبيحة، فال يفِّسر

 صحيح اجلامع(.
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 ؟ الرؤيا  تعبري لتعلُّم  ما هو احُلكم الِّشعي   .12

 

 تعلُّمه واجب عىل كلِّ   ، فإنَّ ملسو هيلع هللا ىلص  عليها النبيُّ   ة التي حثَّ من األمور املهمَّ   الرؤيا  تعبري  بام أنَّ 

احتياج  أنَّ السيَّام  فرصة لتعلُّمه وخدمة املسلمني به؛ له ال، وتتيّسَّ القدرةمسلم جيد يف نفسه 

 ة عدد القادرين عىل فهمه وتطبيقه.املسلمني هلذا العلم شديد مع قلَّ 

 

 ؟ الِّشعية من الفتوى الرؤيا تعبري دُّ هل ُيع .13

 

ا ﴿ اهلل:إىل قول  دُّ من الفتوى استناًداه ُيعـَّأن الرؤيا تعبرييف بيان أمهية وخطورة  قيل َ َيا َأُّيُّ

ونَ  ألُ ـَاملْ  ْؤَيا َتْعرُبُ  (.43﴾ )يوسف: َأْفُتويِن يِف ُرْؤَياَي إِن ُكنُتْم لِلرُّ

 ني من الفتوى.هناك نوعني أساسيَّ  نَّ توضيح هذه املسألة، يمكن القول إول

هذا النوع من الفتوى  . وخيتصُّ أو الفتوى الرشعيَّة : هو الفتوى يف أمور الديناألول

صون من  املتخصِّ . وهذا عمل ال يقوم به إالَّ اهلل منهمعليهم من مراد    خفيبإعالم املسلمني بام  

 ني.ُعلامء الدين واملفتني الرشعيِّ 

 خفيهذا النوع من الفتوى بإعالم الناس بام    : هو الفتوى يف أمور املعيشة. وخيتصُّ والثاين 

، واهلندسة، فالطبُّ  وهذا عمل يقوم به ُعلامء الدنيا؛ كٌل يف جماله؛ عليهم من أمور دنياهم.

 ها جماالت للفتوى.غات، والصنائع، وغريها كلُّ واللُّ 
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ى غري هذين ذاته من الفتوب ها نوع ثالث مستقلٌّ ـَّة بالرؤى، فالظاهر أنا الفتوى اخلاصَّ أمَّ 

يف أمور  خالصة باملعنى املعروف، وال هي فتوىخالصة ة فال هي فتوى رشعيَّ  النوعني؛

ال و ؛، وفتوى قد جتمع بني هذين النوعني مًعاة شديدةولكن هو عمل له خصوصيَّ  املعيشة؛

 .ها فقطتعبريصني يف الرؤى واملتخصِّ  عن إالَّ  جيب أن تصدر هذه الفتوى

املسلم.    اهلل إىلمن    " رسالة"   بمثابة  فهي  عظيمة الشأن؛  -   سابًقاكام تبنيَّ   -الصادقة  والرؤى  

لرائيها.  أو مادي   اخلطأ يف أذى نفيس   تعبريب السن ذلك، فقد يتسبَّ ها من حُي تعبريوإذا مل يقم ب

لية كبرية وأمانة ومسؤها  تعبري  ها نوع من أنواع الفتوى يف إشارة إىل أنَّ ـَّقال علامؤنا بأن  ،وبالتايل

 من حُيِسنه، أو ى هلذا العمل إالَّ فال ينبغي أن يتصدَّ  اهلل.حُياسب عليها من يقوم هبا بني يدي 

 الته.األدنى من مؤهِّ  عىل األقل من يمتلك احلدَّ 

 

 ؟الرؤيا  تعبريما هي خصائص علم  .14

 

 ها:زه عن غريه، أمهُّ ة متيِّ خصائص عامَّ  رؤياال تعبريلعلم 

فالغالبية الُعظمى من قواعده قائمة عىل  يعتمد يف األساس عىل القرآن واحلديث: .1

 ة الصحيحة.األصول اإلسالميَّ 

الكثري   تغريَّ ي  ؛ه علم مفتوحـَّ أن، إالَّ قواعده ثابتة ال تتغريَّ   فرغم أنَّ   ر:ـُّ ل والتغيرسيع التبدُّ .  2

  دالالت األشياء.ر األزمان، وتغريُّ واألحوال، وتطوُّ  األشخاص تفاصيله باستمرار بتغريُّ من 
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تكون  -للرؤى  اتتعبريمن  -ل إليها صَّ وَ تَ فنتائجه التي يُ  ة:ي إىل نتائج يقينيَّ ال يؤدر  .3

 ة أو ضعيفة.ه سواء كانت هذه االحتامالت قويَّ احتامليَّ  دائاًم 

قواعده معلومة، وممكنة الفهم   فعىل الرغم من أنَّ  ة ملَمرسته: حيتاج ملوهبة خاصَّ  .4

 خمصوص  يف حاجة إىل استعداد شخيص    بكفاءة  ممارسته وتطبيقه    أنَّ مسلم، إالَّ   والتدريس لكلِّ 

 عىل األرجح. نسبيًّا ألشخاص قليلني اهلل إالَّ ال هيبه  عند من يامرسه؛

 

  األزمان؟ بتغريُّ  الرؤيا  تعبري علم هل يتغريَّ . 15

 

  وذلك نظًرا   اهتا؛تعبريأي رموز الرؤى و  يله؛تفاصالعديد من    تغريَّ  قواعده، ولكن يال تتغريَّ 

 ي بدوره إىل تغريُّ يف رموز الرؤى ومعانيها.ا يؤدِّ ممَّ  يف أحداث احلياة وأدواهتا؛  املستمرِّ للتغريُّ 

 طائرة من رموز الرؤى منذ ألف عام؛، والساعة، والنظَّارة، وال: مل يكن احلاسوبفمثاًل 

 .اتعبريً ب بينام هي اآلن من رموز الرؤى التي تتطلَّ 

 

 ؟الرؤيا تعبريملاذا ال توجد مدارس أو جامعات لتدريس علم  .16

 

؛ لندرة املوهوبني القادرين عىل الرؤيا تعبريال توجد مدارس أو جامعات لتدريس علم 

ة يف هذا العلم، والتي يمكن قويَّ الة علميَّ البحوث الراجع وامل قلَّةالقيام هبذا العمل، إىل جانب 
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ين من طلبة هذا العلم.  ل منهًجا ُمفيًداشكِّ تُ أن   ذلك باإلضافة إىل ظنِّ  ُيمكن تدريسه للجادِّ

ة بعدم وجود هذا العلم أصاًل، أو ميَّ ية والتعلميَّ سات اإلساللمؤسَّ املنتسبني ل  املعارصين  بعض 

 عدم انتسابه للرشيعة اإلسالميَّة!

 

 ؟الرؤيا  تعبريون عىل البحث والتأليف يف علم  ملاذا ال ُيقبل الباحثون الِّشعيُّ  .17

 

 ة أسباب منها:يرجع ذلك إىل عدَّ 

، ومكروه، وحرام، ومستحب  ة من حالل، عدم تعلُّق هذا العلم باألحكام الرشعيَّ  . 1

 إقبال الباحثني عليه. يقلُّ  ،ب عليها ثواب وعقاب. وبالتايلوتكاليف يرتتَّ 

ندرة مراجع وأصول هذا العلم، وضعف وفوىض املوجود منها، وامتالئه باخلرافات  . 2

له أغلب والفلسفة وكالم بعيد عن اإلسالم، بل بعيد عن العقل. وهذا يتناَّف مع ما ُيفضِّ 

ة، واملحرتمة، لون البحث يف املواضيع التي تكثر فيها املراجع واملصادر القويَّ فضِّ يُ   إذ  باحثني؛ال

 واملوثوق هبا.

فال  ، أو ندرهتم؛الرؤيا تعبريصني، معروفني يف علم عدم وجود علامء كبار، متخصِّ  . 3

يساعدوه،  ص واخلربة من أجل أنمن أهل التخصُّ  لباحث يف هذا العلم من يلجأ إليه جيد ا

 ة األخرى.ة العلوم الرشعيَّ عكس بقيَّ ب

. فُيحتمل ملن خيوض مألوف، واجلهل العام به كبريجمال غري مطروق، وشائك، وغري   .  4

أو ُمغاِمًرا  ،معركة ساحةوحيًدا يف  حُماِرًبا، وأن جيد نفسه اتمن االنتقادض لكثري فيه أن يتعرَّ 
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 ة.العلوم الرشعيَّ  ةعكس بقيَّ ب خُماطًِرا يف أرض جمهولة،

يمكن تدريسه أو احلصول عىل الشهادات فيه مثل  عدم االعرتاف به كعلم أكاديمي    .5

يف علم لن حيصل فيه ال عىل  " يع وقتهـلتضي" فال جيد الباحث جدوى  ة؛ة العلوم الرشعيَّ بقيَّ 

ر  كباحث رشعي     ُعليا، ولن يعرتف به أحد غالًباة والشهادة جامعيَّ  له أبحاثه يف ، ولن تؤهِّ ُمقدَّ

 ة أو االنخراط يف سلك التدريس باجلامعة.مرموقة فرصة عمل ـَّهذا املجال للحصول عىل أي

وهبة ألنَّه حيتاج إىل م ؛، وعوائق االجتهاد والكتابة فيه صعوبة التعامل مع هذا العلم  .6

 ة يف ممارسته ال تتوافر لدى كثري من املسلمني.خاصَّ 

 

 وقواعده؟  الرؤيا  تعبريهل يستطيع املسلم تعلُّم  .18

 

مغلق عىل نخبة من املسلمني أصحاب  الرؤيا تعبريعلم  ساد االعتقاد لقرون طويلة أنَّ 

، أو يفهم هبا ُيدِرك به الصواب سلمقلب امل اهلل يفها نور يقذفه ـَّفراسة. واملقصود بالفراسة أن

يدرك هبا املسلم أموًرا   أو هي نوع من أنواع البصرية  ؛ظواهرهامكنونات األشياء وبواطنها من  

 تدريس هذا العلم ودراسته هي أمور غري ممكنة. بأنَّ  كام ساد االعتقاد أيًضا. ال يدركها غريه

ذو   الرؤيا  تعبريعلم    وهذا االعتقاد خطأ من وجه، وصواب من وجه آخر. فهو خطأ؛ ألنَّ 

تناوهلا بالتفصيل يف هذا   كر الدليل عىل ذلك، وكام سيتمُّ م ذقواعد وأصول واضحة كام تقدَّ 

 الكتاب )بمشيئة اهلل(.
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 ؛ةخاصَّ  إهليَّة قواعد هذا العلم حتتاج إىل موهبة ا وجه الصواب يف هذا الكالم فهو أنَّ أمَّ 

 يستطيع املسلم استخدامها وتطبيقها بشكل جيد. حتَّى

ربَّام ا تطبيقها فأمَّ  عىل املسلم؛ ة نسبيًّامسألة يسري الرؤيا تعبريم قواعد تعلُّ  فاخلالصة، أنَّ 

صنييصعب عىل كثري من املسلمني    .غري املتخصِّ

 

 واحد فقط؟ تعبري؟ أم ليس هلا إالَّ تعبريللرؤيا أكثر من   هل .19

 

 خطأ. تعبريحُمتمل، و تعبريصحيح واقع، و تعبري للرؤيا 

أساس أو قاعدة من القواعد الصحيحة   الذي ال يقوم عىل أيِّ   تعبرياخلطأ فهو ال  تعبريا الفأمَّ 

قها التطبيق يف استخدام القاعدة، فلم يطبِّ  عربِّ الذي أخطأ فيه امل تعبريالرؤى، أو هو ال تعبريل

 صحيح للرؤيا.  تعبريال يصل إىل  ،الصحيح. وبالتايل

دة يستندون ري لرؤيا واحاحد من بني عدد من التعابو  تعبرياملُحتمل للرؤيا فهو    تعبريا الأمَّ  

هم عىل الرؤيا. وهذه يمكن أن ينطبقوا كلُّ   ،الرؤى. وبالتايل  تعبريإىل القواعد الصحيحة ل  مجيًعا

ة للرؤيا أو احتامالت ملعنى الرؤيا. وقد يكون للرؤيا الواحدة ات احتامليَّ تعبريري تسمى التعاب

 واحد منهم. ق أيُّ هم عىل قواعد صحيحة، وحُيتمل حتقُّ يقومون كلُّ  تعبريأكثر من 

ات املُحتملة للرؤيا، وهو تعبريواحد فقط من بني ال   تعبريالصحيح الواقع فهو    تعبريا الأمَّ  

 .فعاًل من بني احتامالت معانيها قاملعنى املقصود هبا، وهو املُتحقِّ 
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الرؤيا لدينا ثالثة أنواع  ، ففي هذه نفرتض أنَّ مسلاًم قد رأى يف منامه ِطفاًل صغرًيا: مثال

 :ريمن التعاب

الطفل معناه يف الرؤيا ُمصيبة. فنسأله:  نَّ إ للرائي مثاًل  عربِّ خطأ: كأن يقول امل تعبري: األول

 ؟تعبريكيف وصلت إىل هذا ال

 الرؤى، أو مل يكن ناجًتا تعبريعد عىل قاعدة صحيحة من قوا قائاًم  تعبريفإذا مل يكن هذا ال

غري حُمتمل، أو غري صحيح، أو   اتعبريً ا خطأ، أو  تعبريً ح هلذه القاعدة، قلنا عنه  عن تطبيق صحي

 بله.غري واقع، ومل نق

عىل  الطفل يف الرؤيا حُيتمل أن يدلَّ  نَّ إ للرائي مثاًل  عربِّ كأن يقول املحُمتمل:  تعبري: الثاين 

 ، أو عىل عمل صغري يقوم به.اهلل له لها، أو عىل نِعمة من ة يتحمَّ مسؤوليَّ 

ه ـَّالرؤيا، فإذا وجدنا أن  تعبريعن القاعدة التي بنى عليها هذه االحتامالت يف    عربِّ فنسأل امل

ات، تعبريمن هذه ال  واحدٍ   عىل كلِّ   قها تطبيًقا صحيًحا، وطبَّ تعبرياستخدم القاعدة الصحيحة لل

تمل أن ينطبق عليها، وحُي   اتعبريً أي    ا احتامليًّا للرؤيا؛تعبريمنها    واحد  ها، وأصبح كلُّ قبلناها كلَّ 

 ق.يتحقَّ 

أو  هو واحد فقط من االحتامالت السابقة  تعبريصحيح واقع: وهذا ال تعبري: الثالث

من بينها، ويكون هو املعنى املقصود  ق فعاًل لرؤيا، وهو الذي يتحقَّ ل ات االحتامليَّةتعبريال

 اهلل.بإذن  بالرؤيا

ة والوقوع للرؤيا من بني األقرب إىل الصحَّ  تعبريقواعد لرتجيح ال الرؤيا تعبريعلم ويف 

 اهلل.االحتامالت املختلفة. وسوف نتناول هذه القواعد يف سياق هذا الكتاب بمشيئة 
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 ات:تعبرياألمثلة املشهورة هلذه األنواع من ال بنيومن 

، ملسو هيلع هللا ىلص  ( لرؤيا يف حرضة النبيِّ اهلل عنه يق )ريض  أيب بكر الصدِّ   تعبري:  غري واقع   خطأ  تعبري .1

 فق عليه(.تَّ « )مُ أصبت بعًضا، وأخطأت بعًضاه: »تعبريبخصوص  ملسو هيلع هللا ىلص حيث قال له النبيُّ 

 ها الواقع؛تعبري  ملسو هيلع هللا ىلصيكشف له    اهلل أن لرؤيا، مل يشأ    ملسو هيلع هللا ىلص  النبيُّ   تعبري:  حُمتمل  صحيح  تعبري .2

ها ـَّ أن ة إىل أرض هبا نخل، فذهب َوَهِل إىل أهاجر من مكَّ رأيت يف املنام أينر : »ملسو هيلع هللا ىلص يقول النبيُّ 

 فق عليه(. تَّ « )مُ اليَممة أو َهَجر، فإذا هي املدينة يثرب

ان، ومها: املدينة ان احتامليَّ تعبريألرض هبا نخل، ويظهر كذلك  ملسو هيلع هللا ىلص فتظهر هنا رؤيا النبيِّ 

نخل(،  اهبأرض امها ت)كل الرؤيا تعبريين يستند إىل القواعد الصحيحة لتعبريأو َهَجر. وكال ال

 وَهَجر. للرؤيا مثل الياممة احتاميلٌّ  تعبريفكالمها حمتمل الوقوع. وكذلك فاملدينة )يثرب( هو 

الثالثة السابقة   اتتعبريق من ضمن الالذي حتقَّ  تعبري: وهو الواقع صحيح تعبري . 3

 )الياممة، وَهَجر، ويثرب(، وهو املدينة )يثرب(. املُحتملة

 

 تعبريال   ق؟ وهل صحيح أنَّ يتحقَّ   واحد  فأيُّ   تعبريالرؤيا بأكثر من    رتـُِعب  إذا  .  20

 ق؟هو الذي يتحقَّ  فقط لاألوَّ 

 

 يف هذه املسألة: هناك َخسة احتامالت

 آخر بعده. تعبري ق أيُّ ، وال يتحقَّ ل للرؤيا مطلًقااألوَّ  تعبريق اليتحقَّ  .1
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لنظر برصف ا ،الرؤيا عىل معنى معنيَّ  تعبريد أن يقوم شخص به بمجرَّ ـَّوُيقَصد بذلك أن

ت عىل يثبُ  تعبريهذا ال فإنَّ  أو خطأ؛ حُمتماًل أو غري حُمتمل، أو كونه صواًبا تعبريعن كون هذا ال

 ق هلا.الرؤيا، ويكون هو املعنى املتحقِّ 

إنَّ الرؤيا تقع عىل ما : »ملسو هيلع هللا ىلص هبذا الكالم إىل ظاهر معنى حديث النبيِّ وقد استند من قالوا 

، فإذا رأى أحدكم رؤيا، فال  ؛فهو ينتظر متى يضعها ،وَمَثُل ذلك مثل رجل رفع ِرجَليه ُتعربَّ

ث هبا إالَّ   صحيح اجلامع(. -« )حديث صحيح اـًأو عامل  ناصًحاحُيَدر

 ق عليه.تحقَّ ـ، فتتعبريها أول  عربِّ الَقَدر يسوق للرؤيا من ي  إنوقال بعض أنصار هذا القول  

  فال.، وإالَّ ل للرؤيا بِّشط أن يكون حُمتماًل األوَّ  تعبريق اليتحقَّ  .2

 تعبريأي ال ا حتتمله رموزها،كان ممَّ  نإ قل للرؤيا يتحقَّ األوَّ  تعبريال نَّ أوُيقَصد بذلك 

خطأ، أو  تعبريكان ال نا إالرؤى. أمَّ  تعبريالذي يقوم عىل قاعدة صحيحة من قواعد  االحتاميلُّ 

ق، ولكن ه ال يتحقَّ ـَّالرؤى، فإن  تعبريغري حُمتمل، أو ال يستند إىل قاعدة من القواعد الصحيحة ل

 تعبريبعده من ال ق الذي، حتقَّ ده، فإن مل يكن الذي بعده حمتماًل حُمتمل بع تعبريل ق أوَّ يتحقَّ 

 املُحتمل، وهكذا.

( عندما اهلل عنه يق )ريض  أليب بكر الصدِّ   ملسو هيلع هللا ىلص  وقد استند من قالوا هبذا الكالم إىل قول النبيِّ 

فق عليه(، فاستنتجوا من تَّ « )مُ أصبت بعًضا، وأخطأت بعًضا: »ملسو هيلع هللا ىلص رؤيا يف حرضة النبيِّ  عربَّ 

 .تعبريل ق، ولو كان أوَّ اخلطأ ال يتحقَّ  تعبريال ذلك أنَّ 

اوقد حاول أصحاب هذا القول بذل للمسألة عند  ك تقييد وتصحيح الفهم الواسع جدًّ

 ل، وذلك باحلديث املُستند إليه يف القول الثاين.أصحاب احلديث املُسَتنَد إليه يف القول األوَّ 
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دوا  دوه وحدَّ ل صحيح عند أصحاب هذا القول، ولكن قيَّ فحديث أصحاب القول األوَّ 

 تعبريولو كان هو ال ق،من التحقُّ أو غري املُحتمل اخلطأ  تعبريمعناه باحلديث الثاين، فاستثنوا ال

 ل للرؤيا.األوَّ 

       ( من أنصار هذا القول، فجاء عنهاهلل ه د نارص الدين األلباينُّ )رمحمَّ وقد كان الشيخ حُم 

، ولذلك أرشدنا يف السلسلة الصحيحة: »...واحلديث رصيح بأنَّ الرؤيا تقع عىل مثل ما تُ  عربَّ

ها إالَّ عىل ناصح أو عامل؛ ألنَّ املفروض فيهام أن خيتارا  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل   املعاين  أحسن إىل أالَّ نقصَّ

إذا كان التعبري ممَّا حتتمله ريب فيه أنَّ ذلك ُمقيَّد بام  يف تأويلها فتقع عىل وفق ذلك، لكن ممَّا ال

ـ  وليس خطأوجه،  ولو عىلالرؤيا   .حمًضا، وإالَّ فال تأثري له حينئذ. واهلل أعلم« ا.ه

منهام  ا أيًّ ه إذا ما افرتضنا أنَّ ـَّوهو أن ،ل والثاينومع ذلك، فهناك إشكال يف القولني األوَّ 

فيه من  ال شكَّ  بشكل يقيني   ، يستطيع اإلنسان أن يعرف املستقبلصحيح، فبناء عىل ذلك

 حمتمل، وهذا غري ممكن؛ ألنَّ  تعبريل أو أوَّ  تعبريل ها أوَّ تعبري د أن يتمَّ بمجرَّ  ،خالل الرؤيا

 (.17راجع السؤال رقم له )ال رشيك  اهلل وحده ال يعلمه إالَّ  اليقينيَّ  املستقبل

ق تفاصيل هذا  حُمتمل دون رشط أن تتحقَّ  تعبريل يف أوَّ  ق الرؤيا عىل اخلري أو الِّشر تتحقَّ  .3

 ل.األوَّ  تعبريال

قت عىل اخلري، حتقَّ  ،ة عىل معنى خري حُمتملل مرَّ ت أوَّ الرؤيا إذا ُعربِّ  وُيقَصد بذلك أنَّ 

 األول. تعبرييف ال عربِّ خري حمتمل، وليس بالرضورة اخلري الذي ذكره امل ولكن عىل أيِّ 

ت: إذا  فمثاًل  للرؤيا عىل احتامل   تعبريل  ها برشى بزواج، فهذا أوَّ ـَّعىل أن  مرة  لأوَّ رؤيا    ُعربِّ

 الرضورة أن يكون هذا اخلري زواًجا، ولكن ليس بالرؤيا عىل اخلري عموًما تقع ،خري. وبالتايل
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 .ل، فقد يكون زواًجا كام قال، أو قد يكون خرًيا آخر حمتماًل أيًضااألوَّ  عرّب كام قال امل

تإذا  وباملثل،  عياًذا)  حمتمل، كإنذار بمرض خطري مثاًل عىل معنى رش   مرة لأوَّ رؤيا  ُعربِّ

، ولكن ليس ق الرؤيا عىل الرشِّ تتحقَّ  ،. وبالتايلللرؤيا عىل احتامل رش   تعبريل (، فهذا أوَّ باهلل

كذلك أو قد يكون ل، فقد يكون  األوَّ   عرّب كام قال امل   مرًضا خطرًيابالرضورة أن يكون هذا الرشُّ 

 آخر. رش   أيَّ 

إذا عربتم للمسلم الرؤيا، فاعربوها عىل خري : »ملسو هيلع هللا ىلص ويستند هذا القول إىل حديث النبيِّ 

 فتح الباري(. -« )حديث حسن تكون عىل ما يعربها صاحبها الرؤيا فإنَّ 

فذهب ة إىل أرض هبا نخل،  أهاجر من مكَّ رأيت يف املنام أينر : »ملسو هيلع هللا ىلص وكذلك حديث النبيِّ 

 فق عليه(.تَّ « )مُ ها اليَممة أو َهَجر، فإذا هي املدينة يثربـَّأن َوَهِل إىل

ت ُعربِّ قت عىل خري، وإذا  ت عىل خري، حتقَّ ُعربِّ الرؤيا إذا    أنَّ إىل  فذهب أصحاب هذا القول  

 ل.احلديث السابق األوَّ  إىل نصِّ  ، وذلك استناًداقت عىل رش  ، حتقَّ عىل رش  

  عرّب ( الذي ذكره املق الرؤيا عىل احتامل اخلري )أو الرشِّ ومع ذلك، فليس بالرضورة أن تتحقَّ 

 ل حُمتماًل أوَّ  اتعبريً ت الرؤيا ُعربِّ حيث  احلديث السابق الثاين؛ إىل نصِّ  ل، وذلك استناًدااألوَّ 

حيتمله   عامَّ لكن عىل خري آخر خمتلف )املدينة(  عىل اخلري )الياممة أو َهَجر(، فوقعت عىل اخلري، و

 ل.األوَّ  تعبريالرؤيا غري االحتاملني املذكورين يف ال تعبري

ل والثاين. فهو من جهة يثبت وقوع  وهذا القول هو حماولة لتاليف اإلشكال يف القولني األوَّ 

، اليقينيِّ  م باملستقبلللعل أخرى ينفي أن تكون الرؤيا مصدًرا ل للرؤيا، ومن جهةاألوَّ  تعبريال

 وهذا القول أقوى وأفضل من سابقيه. ها.تعبريواالحتامل يف  د عىل دخول الظنِّ فيؤكِّ 
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، وال  تعبريل ق، وليس بالْضورة أن يكون أوَّ واحد فقط هو الذي يتحقَّ  تعبريللرؤيا  .4

 حمتمل. تعبريل أوَّ  حتَّى

: ملسو هيلع هللا ىلص. وقد استند من قال به إىل حديث النبي الرؤياي معربِّ ة كبرية بني هلذا القول شعبيَّ 

ا اليَممة أو َهَجر، فإذا  أهاجر من مكة إىل أرض هبا نخل، فذهب َوَهِل إىل أَّنَّ املنام أينر   رأيت يف»

 فق عليه(.تَّ « )مُ هي املدينة يثرب

)الياممة أو   تماًل ل حُم أوَّ  اتعبريً هذه الرؤيا  عربَّ قد  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  فقال أصحاب هذا القول أنَّ 

واحد صحيح  تعبريرؤيا  فلكلِّ  ،ق عليه. وبالتايلتتحقَّ  اهلل أنمل يشأ هلا َهَجر(. ومع ذلك، 

 حُمتمل. تعبريل أوَّ  حتَّى، وال تعبريل ق، وليس بالرضورة أن يكون أوَّ متحقِّ 

وتظهر هنا حماولة أصحاب هذا القول لفهم احلديث بشكل خمتلف عن فهم أصحاب 

 القول السابق له.

ه التجربة واخلربة لكثري من تته وأمهيد صحَّ تؤيِّ   ربة؛ة املعتوهذا القول هو من األقوال القويَّ 

 ي الرؤى.معربِّ 

ة. وعىل ها حُمتملة الصحَّ فكلُّ  ،ة صحيحة. وبالتاِلمجيع األقوال السابقة تستند إىل أدلَّ  .5 

  عىل عامل أو حبيب. رؤياه إالَّ  صَّ قُ  يَ وأالَّ  باهلل، املسلم أن حيسن الظنَّ 

 ، وحُيتمل أن يصحَّ  بعضها أحياًنامجيع األقوال السابقة حُيتمل أن يصحَّ  وُيقَصد بذلك أنَّ 

 أخرى. البعض اآلخر أحياًنا

ق الرؤيا عىل  ق يف أحياٍن أخرى. وقد تتحقَّ ، وقد ال يتحقَّ للرؤيا أحياًنا تعبري ل ق أوَّ فقد يتحقَّ 

 ق عليه يف أحياٍن أخرى.واحد صحيح تتحقَّ  تعبري، وقد يكون هلا  أحياًنااحتامل خري أو رش  ل أوَّ 
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يريد   اهلل ال وأن يعلم أنَّ  باهلل؛ يف التعامل مع الرؤى أن حيسن الظنَّ  وواجب املسلم دائاًم  

املسلم الصالح  وأن يعلم كذلك أنَّ  دين إال اخلري يف الدنيا واآلخرة؛لعباده املسلمني املوحِّ 

 هذا املعتقد غريِّ فال ينبغي لرؤيا أن تُ   وتوفيقه؛وكرمه،    اهلل،من خري إىل أفضل برمحة    ب دائاًم يتقلَّ 

 .عند املسلم الصالح مهام كان ظاهرها سيًِّئا أبًدا

ق بفضل تحقَّ ـعه، فستق عىل اخلري الذي يتوقَّ ن مل تتحقَّ رؤياه إ  وينبغي للمسلم أن يدرك أنَّ 

 عباده املسلمني الصاحلني. الكريم معخري أفضل. وهذا هو شأن املوىل  اهلل وكرمه عىل

أن حيرص   -الرؤى من خطورة    تعبريبعد أن أدرك ما قد يكون ل  -وكذلك ينبغي للمسلم  

 .ملسو هيلع هللا ىلص  عىل عامِل أو حبيب كام علَّمنا النبيُّ رؤياه إالَّ   يقصَّ عىل أالَّ 

  هذا القول يكون حالًّ  ملسألة، ولعلَّ أفضل وأشمل ما قيل يف هذه ا األخريهذا  ولعلَّ 

ل إلشكاالت كثرية يف  ق أوَّ    )20(ها.حلَّ  سابقةمل تستطع األقوال ال للرؤيا، تعبريمسألة حتقُّ

 

ق يقينًا، وبني الذين قالوا إنـَّه ال  (20) ل للرؤيا هو الذي يتحقَّ احتدم اجلدال بني الذين قالوا بأنَّ التعبري األوَّ

ق بالرضورة؛ فنذكر هنا جانًبا آخر منه.  يتحقَّ

ل بقول اهلل عىل لسان يوسف  فباإلضافة إىل احلجج املذكورة يف إجابة السؤال، فقد احتجَّ فريق القول      األوَّ

ِذي فِيِه َتْسَتْفتَِياِن﴾ )يوسف: (؛ أي  41)عليه السالم( عندما عربَّ الرؤيـيني لصاحبيه يف السجن: ﴿ُقيِضَ األَْمُر الَّ

مها هلام يوسف )عليه السالم(. د أنَّ عربَّ ًقا ال حمالة، بمجرَّ  أنَّ تعبري الرؤيـيني قد أصبح واقًعا ُمتحقِّ

نُْهاَم اْذُكرْ       ُه َناٍج مِّ ين لقول اهلل: ﴿َوَقاَل لِلَِّذي َظنَّ َأنَّ يِن بينام احتجَّ فريق القول الثاين بام ذهب إليه بعض املفّسِّ

يف اآلية الكريمة تشري إىل أنَّ تعبري الرؤيا هو عمليَّة ختضع  "ظنَّ "(، وهو أنَّ كلمة 42ِعنَد َربَِّك﴾ )يوسف:

 قوع تعبريها هو مسألة ظنيَّة، وليست يقينيَّة.لالحتامل، وأنَّ و

ل عليهم بأنَّ كلمة       ، كام أشار إىل ذلك عدد من  "َعِلم وأيقن"يف اآلية السابقة إنَّام تعني  "ظنَّ "َفَردَّ الفريق األوَّ
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ل  .21  الرؤيا أو السؤال عنها فيه؟ تعبريهل هناك وقت ُمعنيَّ ُيفضَّ

 

ها هو بعد صالة الصبح؛ ملا ُروي عن تعبريأفضل األوقات للسؤال عن الرؤيا و نَّ قيل إ

هل رأى أحٌد : »وجهه الرشيف عىل املسلمني قائاًل  الصبح أقبل به كان إذا صىلَّ ـَّأن  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ 

 فق عليه(.تَّ )مُ   منكم البارحة رؤيا؟«

 

ين؛ فهو )عليه السالم( قد أيقن أنَّ التعبري واقع، وليس ظنًّا.  املفّسِّ

ِذي فِيِه َتْسَتْفتَِياِن﴾ ليس بالرضورة يعني أنَّ َفَردَّ الفريق ال      ثاين عليهم بأنَّ املقصود بقول اهلل: ﴿ُقيِضَ األَْمُر الَّ

تعبري الرؤيا واقع ال حمالة، بل قد يكون فيه إشارة إىل انتهاء الكالم، أي كأنـَّه )عليه السالم( يريد أن يقول هلام: 

 متَّت اإلجابة عىل سؤاليكام.

ل بأنـَّه قد جاء عن عبد اهلل بن مسعود )ريض اهلل عنه( أنـَّه قال: »الفتيان اللذان أتيا يوسف َفرَ       دَّ الفريق األوَّ

ل رؤيامها قاال: إنـَّا كنـَّا نلعب، قال يوسف: ُقيض األمر  )عليه الصالة والسالم( يف الرؤيا إنَّام كانا تكاذبا، فلامَّ أوَّ

 رواه احلاكم يف املستدرك(.  - الذي فيه تستفتيان« )أثر صحيح

ين هذا الكالم بلفظ آخر،       كام جاء يف تفسري البغويِّ وغريه: »قال ابن مسعود: ملـَّا سمعا  وقد أورد بعض املفّسِّ

ِذي فِيِه َتْسَتْفتِيَ  اِن﴾؛ )أي الفتيان( قول يوسف، قاال: ما رأينا شيًئا؛ إنَّام كنَّا نلعب؛ قال يوسف: ﴿ُقيِضَ األَْمُر الَّ

 أي ُفرغ من األمر الذي عنه تسأالن، ووجب حكم اهلل عليكام الذي أخربتكام به، رأيُتام أم مل َتَريا«. 

صحيًحا، فلعلَّ يوسف    ،عن عبد اهلل بن مسعود )ريض اهلل عنه(  ،أنـَّه حتَّى ولو كان هذا األثربفردَّ الفريق الثاين       

)عليه السالم( أخربمها بام سوف يقع هلام يقينًا بناء عىل وحي  أوحاه اهلل إليه، وليس بناء عىل تعبري رؤيا فقط؛ ألنَّ  

 .تعاىل األنبياء ال يفتون الناس إالَّ بوحي  من اهلل

 واهلل أعلم بالصواب.      
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الذهن يكون   م رؤياه؛ ألنَّ ر فيه املسله أكثر وقت يتذكَّ ـَّنوقيل كذلك يف فضل هذا الوقت إ

 يف أكثر حاالت صفائه بعد االستيقاظ يف هذا الوقت. 

 تعبرية هذا الوقت عن غريه يف السؤال عن ومع ذلك، فليس هناك دليل قاطع عىل أفضليَّ 

ص هذا الوقت فقط دون غريه للسؤال  قد خصَّ   ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَّ   عىل أنَّ   الرؤيا. كام ال يوجد دليل أيًضا

 ه أفضل األوقات يف السؤال عن ذلك.ـَّقد ذكر رصاحة أن ملسو هيلع هللا ىلصه ـَّ الرؤيا، أو أن تعبريعن 

ر فيها املسلم  ، فليس بالرضورة أن يكون هذا الوقت هو أفضل األوقات التي يتذكَّ وأيًضا

ُره هلا أفضل يلة، ويرى روقت من اليوم أو اللَّ  رؤياه، فقد ينام املسلم يف أيِّ  ؤى، ويكون َتَذكُّ

 بعد يقظته مبارشة، وليس بالرضورة بعد صالة الصبح.

 

 الصادقة بـنـاء عليها؟  الرؤيا  تعبري ة التي يتمُّ ما هي الفكرة األساسيَّ . 22

 

ارتباط ما للرؤى الصادقة عالقة أو  أنَّ  ـَّه من الثابت رشًعا تقوم هذه الفكرة عىل أساس أن

البحث يف هذا املجال  كثرز أيرتكَّ  ،ة. وبالتايلتشري رموز الرؤى إىل معاٍن واقعيَّ  إذ الواقع؛بأحداث 

عىل حماولة اكتشاف القواعد التي يقوم عليها هذا االرتباط، والتي بناء عليها يمكن الربط بشكل 

 بني رموز الرؤى وأحداث الواقع. أو إجياد عالقة مفهومة صحيح

ىل معنى ع  ، فهذا رمز يف الرؤيا له ارتباط بالواقع، فهو يدلُّ : رأى مسلم يف منامه أباه املتوَّفَّ مثال

أن نعرف ما هي القاعدة التي يمكن من  يف حياة رائيه. ولكن لكي نفهم هذا املعنى، البدَّ  واقعي  

 نَّ نستطيع أن نقول إ  حتَّى  ؛خالهلا الربط الصحيح بني هذا الرمز وبني أحداث الواقع يف حياة الرائي

 .نا صحيًحا تعبرييف الواقع، ويكون  هلذا الرائي عىل كذا  يف الرؤيا يدلُّ املتوَّفَّ  األبَّ 
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 ؟ التفصيل   تعبريباستخدام أسلوب ال الرؤيا  تعبرية عمليَّ  كيف تتمُّ  .23

 

الرؤى   تعبرية عمليَّ  ومعناه. وتتمُّ  التفصيلَّ  تعبريال كتابتناولنا من قبل يف سياق هذا ال

 ة وقواعد الرتجيح.عىل نوعني من القواعد، ومها: القواعد األساسيَّ  تفصياًل 

ن خالهلا معرفة معنى الرمز عموًما دون أن وهي التي يمكن م ة:. القواعد األساسيَّ 1

 نة، وقد يكون للرمز أكثر من معنى حمتمل.برؤيا معيَّ  يكون مرتبًطا

 الرؤى. تعبري يفنة اء عىل قاعدة معيَّ عىل الدنيا. وذلك بن : املرأة يف الرؤيا قد تدلُّ مثال

  .الرؤى  تعبرينة من قواعد عىل الفتنة. وذلك بناء عىل قاعدة معيَّ  واملرأة يف الرؤيا قد تدلُّ 

 .الرؤى  تعبرينة من قواعد  عىل الضعف. وذلك بناء عىل قاعدة معيَّ   واملرأة يف الرؤيا قد تدلُّ 

 .الرؤى...إلخ تعبري يفنة عىل الزوجة. وذلك بناء عىل قاعدة معيَّ  واملرأة يف الرؤيا قد تدلُّ 

ري املحتملة واحد من التعاب تعبريعىل أساسها ترجيح  وهي التي يتمُّ  قواعد الرتجيح: .2

 نة.لرمز ما يف رؤيا معيَّ 

 . لكن لو افرتضنا أنَّ عىل أشياء كثرية ذكرناها سابًقا اعمومً  : املرأة يف الرؤيا قد تدلُّ مثال

نة، فامذا تعني هذه املرأة يف هذه الرؤيا بالتحديد؟ هل هي دنيا، أم رأى امرأة يف رؤيا معيَّ  لاًم سمُ 

 من بني هذه هذا الرتجيح ملعنى معنيَّ  ة قاعدة يتمُّ ـَّفتنة، أم ضعف، أم زوجة؟ وبناء عىل أي

 يطلق عليها قواعد الرتجيح. املعاين؟ فهذه هي ما

 اهلل.تناول هذه القواعد يف سياق الكتاب بمشيئة  وسوف يتمُّ 
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 ؟اإلمجاِل   تعبريباستخدام أسلوب ال الرؤيا  تعبرية عمليَّ  كيف تتمُّ  .24

 

لوصف أو معنى عام جيمع ما بني رموز  عربِّ باستنباط امل الرؤى إمجااًل  تعبرية عمليَّ  تتمُّ 

  فيها:، برصف النظر عن معنى رمز معنيَّ ؤيا مًعاالر

 : أمثلة 

 : إحسان.اإلمجايلُّ  تعبريال ه يعطي طفلة مسكينة قطعة حلوى.ـَّ. رأى مسلم أن1

 : عداوة.اإلمجايلُّ  تعبريال ه يتصارع مع شخص آخر، ويتشامتان.ـَّ. رأى مسلم أن2

 : طلب علم.اإلمجايلُّ   تعبريال  ، ويسأل املعلم.، ويمسك كتاًبامدرسةه يف  ـَّمسلم أن. رأى  3

 قبل.: خري مُ اإلمجايلُّ  تعبريال يبتسم له. ملسو هيلع هللا ىلص . رأى مسلم النبيَّ 4

 : مهوم. اإلمجايلُّ  تعبريال ه قد مات.أباه الذي حيبُّ  . رأى مسلم أنَّ 5

 : اتصاالت وعالقات.اإلمجايلُّ  تعبريال م يف اهلاتف.. رأى مسلم نفسه يتكلَّ 6

 : مهوم يعقبها فرج.اإلمجايلُّ   تعبريال   . رأى مسلم نفسه يغرق يف البحر، ثم نجى يف النهاية.7

ة.اإلمجايلُّ  تعبريال آخر، ويقبُِّله. ق شخًصا. رأى مسلم نفسه يعانِ 8  : مودَّ

 ين )اإلمجايلِّ تعبرين المن هذي  تعبري ه ال يمكن وصف أيِّ ـَّومن اجلدير بالذكر هنا، أن

واحد منهام عىل الرؤيا  ولكن تعتمد سهولة وصعوبة كلِّ  ؛ ه أسهل أو أصعبـَّ( بأنوالتفصيلِّ 

بينام يف بعض الرؤى األخرى   أسهل وأنسب؛  التفصيلُّ   تعبرينفسها. ففي بعض الرؤى يكون ال

 أسهل وأنسب. اإلمجايلُّ  تعبرييكون ال
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 بآيات القرآن الكريم؟ الرؤيا  تعبري كيف يتمُّ  .25

 

 بآيات القرآن الكريم بحسب ارتباط رموزها باآليات الكريمة كالتايل: الرؤيا تعبري يتمُّ 

هو اشرتاك شيئني أو أكثر يف وصف أو أكثر. وللتشبيه أنواع كثرية ال جمال التشبيه:  .1

بيشء، أو ُشبِّه   القرآن الكريم ُمشبًَّهالرؤيا يف  لذكرها يف هذا السياق. ومع ذلك، فإذا ُذكر رمز ا

 تعبري بمعنى أن يتمَّ   عىل اآلخر يف اليقظة؛هذا جيعل الواحد منهام يف الرؤيا يدلُّ  به يشء، فإنَّ 

 أحدمها يف الرؤيا باآلخر.

           :تعاىل اهللاملرشكني بالعنكبوت، كام يف قول  اهلل أو: تشبيه من يعبدون غري 1مثال 

ُذوا ِمنَمَثُل ﴿ َ َ  ُدوِن اهللِ الَِّذيَن اَتَّ َوإِنَّ َأْوَهَن اْلُبُيوِت َلَبْيُت  َذْت َبْيًتا َأْولَِياء َكَمَثِل اْلَعنَكُبوِت اَتَّ

  (.41﴾ )العنكبوت:اْلَعنَكُبوِت َلْو َكاُنوا َيْعَلُمونَ 

العنكبوت يف الرؤيا عىل شخص  فبناء عىل هذا التشبيه يف اآلية الكريمة، حُيتمل أن يدلَّ 

 مرشك أو غري مسلم.

 اهلل:ة، كام يف قول  سنبلة مائة حبَّ  يف كلِّ   سنابل؛  اهلل بالسبع: تشبيه اإلنفاق يف سبيل  2مثال  

ْم يِف َسبِيِل اهللِ﴿ َئُة َحبَّةٍ  َمَثُل الَِّذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواهَلُ ﴾ َكَمَثِل َحبٍَّة َأنَبَتْت َسْبَع َسنَابَِل يِف ُكلر ُسنُبَلٍة مر

  (.261)البقرة:

 ،ةسنبلة مائة حبَّ  يف كلِّ  رؤيا السبع سنابل؛ فبناء عىل هذه اآلية الكريمة، حُيتمل أن تدلَّ 

 .تعاىل اهللعىل اإلنفاق يف سبيل 
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كه الريح الشديدة )أي ال رِّ كالرماد الذي حُت  اهلل بأنـَّها: تشبيه أعامل الكافرين عند 3مثال 

ِْم ﴿ :تعاىل اهللقيمة هلا، وال وزن، وغري مقبولة عند اهلل(، كام يف قول  َمَثُل الَِّذيَن َكَفُروْا بَِرهبر

يُح يِف َيْوٍم َعاِصٍف  ْت بِِه الرر ْم َكَرَماٍد اْشَتدَّ   (.18﴾ )إبراهيم:َأْعََمهُلُ

كه الريح الشديدة يف الرؤيا الرماد الذي حترِّ  فبناء عىل هذه اآلية الكريمة، حُيتمل أن يدلَّ 

 والعياذ باهلل(.) عند اهلل عىل أعامل غري مقبولة

َنُه َوَقطَّْعَن  َفَلَمَّ َرَأْينَُه ﴿ :تعاىل اهلل: تشبيه الرجل اجلميل باملََلك، كام يف قول 4مثال  َأْكرَبْ

ا  َحاَش هللِِ َأْيِدَُّيُنَّ َوُقْلنَ    (.31﴾ )يوسف:إِْن َهـَذا إاِلَّ َمَلٌك َكِريمٌ  َما َهـَذا َبَِّشً

 املََلك يف الرؤيا عىل رجل مجيل. فبناء عىل هذه اآلية الكريمة، حُيتمل أن يدلَّ 

َمَثُل الَِّذيَن ُْحرُلوا التَّْوَراَة ُثمَّ مَلْ ﴿ :تعاىل اهللباحلامر، كام يف قول  : تشبيه اليهوديِّ 5مثال 

ََمِر حَيِْمُل َأْسَفارً 
  (.5﴾ )اجلمعة:احَيِْمُلوَها َكَمَثِل احْلِ

 .احلامر يف الرؤيا عىل اليهوديِّ  فبناء عىل هذه اآلية الكريمة، حُيتمل أن يدلَّ 

بة، والكلمة اخلبيثة بالشجرة اخلبيثة، كام يف قول بة بالشجرة الطيِّ : تشبيه الكلمة الطيِّ 6مثال  

َب اهللَُأمَلْ تَ ﴿ :تعاىل  اهلل ََمء  َمَثاًل   َر َكْيَف رَضَ  َكلَِمًة َطيرَبًة َكَشَجرٍة َطيرَبٍة َأْصُلَها َثابٌِت َوَفْرُعَها يِف السَّ

ُب اهللُ( 24) ا َوَيْْضِ َ ُروَن ) ُتْؤيِت ُأُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي بِإِْذِن َرهبر ُهْم َيَتَذكَّ ( َوَمثُل 25األَْمَثاَل لِلنَّاِس َلَعلَّ

ا ِمن َقَرارٍ َكلَِمٍة َخبِيَثٍة َكَشَجَرٍة َخبِيَثٍة    ﴾ )سورة براهيم(.اْجُتثَّْت ِمن َفْوِق األَْرِض َما هَلَ

الشجرة اجلميلة السليمة يف الرؤيا عىل الكلمة    فبناء عىل هذه اآلية الكريمة، حُيتمل أن تدلَّ 

 ئة.الشجرة القبيحة املتهالكة يف الرؤيا عىل الكلمة السيِّ  الطيبة، بينام قد تدلُّ 
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َل َعَلْيُكْم يِف اْلكَِتاِب َأْن إَِذا َسِمْعُتْم آَياِت اهللِ﴿ :تعاىل اهلل: قول 7مثال  ا   َوَقْد َنزَّ ُيَكَفُر هِبَ

ا َفاَل َتْقُعُدوْا َمَعُهْم  ُكْم إًِذاخَيُوُضوْا يِف  حتَّىَوُيْسَتْهَزُأ هِبَ ِه إِنَّ ْثُلُهْم إِنَّ اهللَ َحِديٍث َغرْيِ َجاِمُع  مر

  (.140﴾ )النساء:ا نَي َواْلَكافِِريَن يِف َجَهنََّم مَجِيعً نَافِقِ ـُاملْ 

 ،باهلل(. وبالتايل عياًذا) مع الكفرة املستهزئني بالدين بأنه مثلهم يف اآلية تشبيه ملن جيلس

 الشخص اجلالس معهم يف الرؤيا مثلهم.  رؤيا اجللوس مع أمثال هؤالء عىل أنَّ   حُيتمل أن تدلَّ 

ْنَيا َكَمَثِل ِريٍح فِيَها ِِصٌّ َأَصاَبْت  َمَثُل َما ُينِفُقوَن يِف ِهـِذِه احلَ ﴿  :تعاىل  اهلل: قول  8مثال   َياِة الدُّ

﴾ )آل َوَلـكِْن َأنُفَسُهْم َيْظلُِمونَ  َحْرَث َقْوٍم َظَلُموْا َأنُفَسُهْم َفَأْهَلَكْتُه َوَما َظَلَمُهُم اهللُ 

 (.117عمران:

بالريح الباردة   يف اآلية تشبيه لضياع، وهالك، وعدم جدوى األموال التي ينفقها الكافرون

 الريح يف الرؤيا عىل ضياع األموال وهالكها. ُيحتمل أن تدلَّ ففأهلكته.  التي أصابت زرًعا

 :تعاىل اهللة بحرث األرض أو بزراعتها، كام يف قول : تشبيه العالقة الزوجيَّ 9مثال 

  (.223﴾ )البقرة:نَِسآُؤُكْم َحْرٌث لَُّكمْ ﴿

 ة.حرث األرض يف الرؤيا عىل العالقة الزوجيَّ   فبناء عىل هذه اآلية الكريمة، حُيتمل أن يدلَّ 

ََمء َسْقًفا﴿ :تعاىل اهلل: تشبيه السامء بالسقف، كام يف قول 10مثال  ُْفوظً  َوَجَعْلنَا السَّ ﴾ احمَّ

  (.32)األنبياء:

 سقف البيت يف الرؤيا عىل السامء. فبناء عىل هذه اآلية الكريمة، حُيتمل أن يدلَّ 

••• 
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من السابق. وأنواع االستعارة كثرية، فال  من التشبيه أكثر تعقيًدانوع هي االستعارة:  . 2

 ة.ة، واملكنيَّة، والتمثيليَّ ها وأشهرها ثالثة: الترصحييَّ . ولكن أمهُّ هناها جمال لذكرها كلِّ 

ه به فقط فيها تشبيه يشء بيشء آخر، ثم ُيذَكر املُشبَّ   يتمُّ : فهي التي  ةاالستعارة التِّصحييَّ ا  فأمَّ 

 دون املُشبَّه للداللة عىل هذا املُشبَّه املحذوف.

َن الظُُّلََمِت إىَِل النُُّورِ  اهللُ﴿ اهلل:: قول 1مثال   (.275﴾ )البقرة: َوِِلُّ الَِّذيَن آَمنُوْا خُيِْرُجُهم مر

ه به هنا )النور الظلامت، ولإلسالم بالنور. واملُشبَّ الكريمة تشبيه للكفر ب اآليةيف هذه 

ة. فبناء والُظُلامت( مذكور، بينام املُشبَّه )اإلسالم والكفر( غري مذكور، فهذه استعارة ترصحييَّ 

 النور عىل اإليامن. الظلامت يف الرؤيا عىل الكفر، بينام يدلُّ  عىل ذلك، حُيتمل أن تدلَّ 

( 20)  َواَل الظُُّلََمُت َواَل النُّورُ (  19)  َوَما َيْسَتِوي اأْلَْعَمى َواْلَبِصريُ ﴿  :تعاىل  اهلل: قول  2مثال  

ُرورُ   ﴾ )سورة فاطر(.َوَما َيْسَتِوي اأْلَْحَياء َواَل اأْلَْمَواُت ( 21) َواَل الظرلُّ َواَل احْلَ

. ولكن ُحذِ ة بالظلِّ يف اآلية تشبيه للجنَّ  لنار(، وُذكر املُشبَّه ة وابَّه )اجلنَّ املُش َف ، وللنار باحلرِّ

 ة والنار.واحلرُّ يف الرؤيا عىل اجلنِّ  الظلُّ  واحلرور(. فبناء عىل ذلك، حُيتمل أن يدلَّ  لُّ به )الظ

وكذلك ففي اآلية الكريمة تشبيه للمسلم بالبصري، وللكافر باألعمى. فبناء عىل ذلك، 

 البصري عىل املسلم.  ام يدلُّ األعمى يف الرؤيا عىل الكافر، بين فقد يدلُّ 

ت امليِّ   ت. فبناء عىل ذلك، حُيتمل أن يدلَّ ، وللكافر بامليِّ وكذلك ففيها تشبيه للمسلم باحليِّ 

 عىل املسلم.  يف الرؤيا عىل الكافر، واحليُّ 

ْنَيا بَِمَصابِيَح ﴿ :تعاىل اهلل: قول 3مثال  ََمء الدُّ نَّا السَّ  (.12لت:صِّ ﴾ )فُ َوَزيَّ

كر املُشبَّه به املُشبَّه )النجوم(، وذُ  َف اآلية الكريمة تشبيه للنجوم باملصابيح. ولكن ُحذِ يف 
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املصباح يف الرؤيا عىل  ة. وبناء عىل ذلك، حُيتمل أن يدلَّ )املصابيح(، فهذه استعارة ترصحييَّ 

 النجم.

اَط املُسَتِقيمَ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 4مثال  َ  (.6)الفاحتة:﴾ اهِدَنا الِّصر

يف اآلية الكريمة تشبيه لإلسالم بالطريق املُستقيم. فُحذف املُشبَّه )اإلسالم(، وُذِكر املُشبَّه 

 الطريق املستقيم يف الرؤيا عىل اإلسالم.  به )الرصاط املستقيم(. وبناًء عىل ذلك، حُيتمل أن يدلَّ 

﴾ َوَرُسوَلُه َوالَ َتنَاَزُعوْا َفَتْفَشُلوْا َوَتْذَهَب ِرحُيُكمْ  َوَأطِيُعوْا اهللَ﴿ :تعاىل اهلل: قول 5مثال 

 (.46)األنفال:

ه به )الريح(. وبناء شبَّه )القوة(، وُذكر املُشبَّ ف املُ ذِ ة بالريح. فحُ يف اآلية الكريمة تشبيه للقوَّ 

 ة.الريح يف الرؤيا عىل القوَّ  عىل ذلك، حُيتمل أن تدلَّ 

بِينً  َوَأنَزْلنَا إَِلْيُكْم ُنوًرا﴿ :تعاىل اهلل: قول 6مثال   (.174﴾ )النساء:امُّ

يف اآلية الكريمة تشبيه للقرآن الكريم بالنور. ولكن ُحذف املُشبَّه )القرآن الكريم(، وُذكر 

 النور يف الرؤيا عىل القرآن الكريم. املُشبَّه به )النور(. وبناء عىل ذلك، حُيتمل أن يدلَّ 

ْيَحُة بِالْ : ﴿تعاىل  : قول اهلل7مثال   ُم الصَّ ﴾ لرْلَقْوِم الظَّاملنِِيَ   َفَجَعْلنَاُهْم ُغَثاء َفُبْعًداَحقر  ـَفَأَخَذْْتُ

 (.21)النور:

األشياء( الذي  هم كالُغثاء )الرغوة وُفتات ـَّيف اآلية الكريمة تشبيه للهالكني أو املوتى بأن

 فقد يدلُّ   ،شبَّه )املوتى أو اهلالكني(، وُذكر املُشبَّه به )الُغثاء(. وبالتايلف املُ يطفو فوق املاء. فُحذِ 

 (.أو اهلالكني )والعياذ باهللالُغثاء يف الرؤيا عىل املوتى 
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َرٌض ﴿ :تعاىل اهلل: قول 8مثال   (.10﴾ )البقرة:يِف ُقُلوهِبِم مَّ

ه به شبَّ كر املُ ه )النفاق(، وذُ شبَّ الكريمة تشبيه للنفاق باملرض، ثم ُحذف املُ يف اآلية 

 (.عىل النفاق )والعياذ باهلل يف املنام مرض القلب العضويُّ  فقد يدلُّ  ،)املرض(. وبالتايل

••• 

ا  شبَّه به، وُيكتفى بذكر يشء من : فهي التشبيه الذي حُيذف فيه املُ االستعارة املكنيَّةوأمَّ

 لوازمه أو أوصافه.

ْأُس َشْيبً ﴿ :تعاىل اهلل: قول 1مثال    (.4﴾ )مريم:ا َواْشَتَعَل الرَّ

ت صفة رَ املُشبَّه به )النار(، ثم ُذكِ  َف فهذا تشبيه النتشار الشيب يف الشعر بالنار، ثم ُحذِ 

 النار املشتعلة يف الرؤيا عىل شيب الرأس. ، حُيتمل أن تدلَّ يهمن صفاهتا )االشتعال(. فبناء عل

  (.8﴾ )امللك:َتَكاُد َْتَيَُّز ِمَن اْلَغْيظِ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 2مثال 

ة الغضب ق من شدَّ ( بالشخص املغتاظ الذي يكاد يتمزَّ تشبيه جلهنم )والعياذ باهللفهذا 

املُشبَّه به )الشخص(، وُذكرت صفة من صفاته )الغيظ(. فبناء عىل   َف ار(، ثم ُحذِ )أي عىل الكفَّ 

 .مالغيظ أو الشخص املغتاظ يف الرؤيا عىل العذاب الشديد أو عىل جهنَّ  ذلك، حُيتمل أن يدلَّ 

  (.13﴾ )الفجر:َفَصبَّ َعَلْيِهْم َربَُّك َسْوَط َعَذاٍب ﴿ :تعاىل اهلل: قول 3مثال

، ثم ُحذف املُشبَّه به )السائل(، وُذِكرت صفة من صفاته فهذا تشبيه للعذاب   بسائل ينَصبُّ

 السائل املُنصبُّ يف الرؤيا عىل العذاب. )االنصباب(. فبناء عىل ذلك، حُيتمل أن يدلَّ 

  (.6﴾ )النساء:َفْلَيْأُكْل بِاملَْْعُروِف  َوَمن َكاَن َفِقرًيا﴿ :تعاىل اهلل: قول 4مثال 

الزمة من ، وُذكرت (الطعام)ؤكل، ثم ُحذف املُشبه به للامل بالطعام الذي يُ فهذا تشبيه 
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  أكل الطعام يف املنام عىل احلصول عىل مال.  )األكل(. فبناء عىل ذلك، حُيتمل أن يدلَّ  لوازمه 

ْيَطاُن َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ الَِّذَي آَتْينَاُه آَياتِنَا ﴿ :تعاىل اهلل: قول 5مثال  َفانَسَلَخ ِمنَْها َفَأْتَبَعُه الشَّ

  (.175﴾ )األعراف:َفَكاَن ِمَن اْلَغاِوينَ 

( بيشء ينسلخ من جسمه. ففي رتك اإلسالم )والعياذ باهللفهذا تشبيه للشخص الذي ي

صفة (، ثم ُذكرت كالثعبان مثاًل  خنسلِ ه به )اليشء املُ شبَّ االستعارة يف اآلية الكريمة، ُحذف املُ 

ترك االنسالخ يف الرؤيا عىل معنى  من صفاته )االنسالخ(. وبناء عىل ذلك، حُيتمل أن يدلَّ 

 (.اإلسالم )والعياذ باهلل

  (.185﴾ )آل عمران:َمْوِت ـُكلُّ َنْفٍس َذآئَِقُة الْ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 6مثال 

، طعام(ال)  املُشبَّه به   َف ذوقه اإلنسان. فُحذِ تيالذي    بالطعاميف اآلية الكريمة تشبيه للموت  

ق اليشء يف الرؤيا ذوُّ ت حُيتمل أن يدلَّ . وبناء عىل ذلك، (قالتذوُّ الزمة من لوازمه )وُذكرت 

 (.106﴾ )آل عمران:َفُذوُقوْا اْلَعَذاَب ﴿ اهلل:؛ لقول  عىل العذاب أيًضاام يدلُّ عىل املوت، وربَّ 

  (.55﴾ )احلج:َعَذاُب َيْوٍم َعِقيمٍ َيْأتَِيُهْم ﴿ :تعاىل اهلل: قول 7مثال 

ه به شبَّ املُ  َف ء الذي ال خري فيه باملرأة العقيم. فُحذِ يف اآلية الكريمة تشبيه لليوم اليسِّ 

املرأة العقيم يف الرؤيا عىل   فقد تدلُّ   ،)املرأة(، ثم ُذكرت صفة من صفاهتا، وهي الُعقم. وبالتايل

 (.موم والعذاب )والعياذ باهللاهل

ُْم   حتَّى﴿ :تعاىل اهلل: قول 8مثال  نَْت َوَظنَّ َأْهُلَها َأَّنَّ يَّ إَِذا َأَخَذِت األَْرُض ُزْخُرَفَها َوازَّ

  (.24﴾ )يونس:َقاِدُروَن َعَلْيَها

ه به شبَّ املُ  َف ذِ ن، ثم ُح يف اآلية الكريمة تشبيه لألماكن أو البالد اجلميلة باملرأة التي تتزيَّ 
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نة يف الرؤيا املرأة املتزيِّ  حُيتمل أن تدلَّ  ،ن(. وبالتايلكرت صفة من صفاهتا )التزيُّ )املرأة(، ثم ذُ 

 عىل املكان اجلميل أو البلدة اجلميلة.

  (.4﴾ )النور:ْحَصنَاِت ـَُوالَِّذيَن َيْرُموَن املْ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 9مثال 

ثم ُحِذَف املُشبَّه به  ،يشء يتمُّ رمُيه(للتهمة بالزنا باحلََجر )أو أيِّ يف اآلية الكريمة تشبيه 

 تدلُّ  ذلك، فقدثم ُذكرت الزمة من لوازمه )الرمي(، وبناء عىل  (،احلجر أو اليشء املرميُّ به )

 حجر يف املنام عىل اهتامه هلا بالزنا.برؤيا شخص يرمي امرأة 

••• 

حذف احلالة املُشبَّهة، وذكر ، فهي تشبيه حالة بحالة أخرى مع ةاالستعارة التمثيليَّ ا وأمَّ 

 يف األمثال. تخدم هذا النوع من التشبيه كثرًيااحلالة املُشبَّه هبا. ويس

 ما حيدث اآلن نَّ إبمعنى  ؛«إنك حتصد ما زرعتة قوهلم: »ومن أمثلة االستعارة التمثيليَّ 

يف  وًراال َتبِن قص. وكذلك قوهلم: »ما فعلته أنت من أخطاء يف املايض  هو بسبب من مشاكل

ه ال ـَّ نإبمعنى  ؛« جواٍد كبوة لكلر » وأيًضا. بمعنى ُكن واقعيًّا، وال ُتّسف يف األماين ؛«اهلواء

 .أو زلل يسلم كريم األخالق أو عظيم الصفات من نقص أو خطأ

 ة يف آيات القرآن الكريم، فمن أمثلته:باالستعارة التمثيليَّ  الرؤيا تعبريا عن أمَّ 

ُقواْ  مَجِيًعا ِصُموْا بَِحْبِل اهللَِواْعتَ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 1مثال   (.103)آل عمران:﴾َوالَ َتَفرَّ

كني باإلسالم واملتَّ  فُذكرت  .تعاىل اهللحدين فيه بمن يمسكون بحبل من فهذا تشبيه للمتمسِّ

سالم(. باإل  املسلمني  املُشبَّهة )اعتصام( فقط دون احلالة  بحبل اهلل  اعتصام املسلمنياحلالة املُشبَّه هبا )

 ك باإلسالم وااللتزام بتعاليمه.اإلمساك بحبل يف الرؤيا عىل التمسُّ  حُيتمل أن يدلَّ وبناء عىل ذلك، 
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َعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة إىَِل ُعنُِقَك َوالَ َتْبُسْطَها ُكلَّ الْ ﴿ اهلل:: قول 2مثال   َفَتْقُعَد َمُلوًماَبْسِط َوالَ ََتْ

ُْسورً   (.29﴾ )اإلرساء:احمَّ

يف اآلية الكريمة تشبيه للبخيل يف امتناعه عن اإلنفاق بحال من يده مغلولة إىل عنقه، فهو 

 ر بحال من يبُسط يده كلَّ ف يف يشء. وكذلك فيها تشبيه حلال املّسف املبذِّ ال يقدر عىل الترصُّ 

رؤيا  قد تدلُّ فينفعه عند احلاجة. وبناء عىل ذلك،  ر شيًئاخالبسط، فال يبقى فيها يشء، وال يدَّ 

 رؤيا اليد املبسوطة عىل التبذير. يده مربوطة يف عنقه عىل البخل، بينام قد تدلُّ  شخص أنَّ 

••• 

 الظاهر.  مسترت مرتبط به مع جواز إرادة املعنى األصلِّ   : هي تعبري ُأريَد به معنى ضمنيٌّ . الكناية3

ه »نظيف اليد« بمعنى أمني، مع جواز إرادة املعنى ـَّنإومن أمثلة الكناية القول عن شخص  

«، مثله   ه »مل تلد النساءـَّنإية لليد. وكذلك قوهلم عن شخص  الظاهر، وهو النظافة احلسِّ   األصلِّ 

ن الشخص مل تلد  ، وهو أن يكوء، مع جواز إرادة املعنى األصلِّ فهذا كناية عن التميُّز يف يش

  فالًنانَّ إبمرض نادر أو نحو ذلك. وكذلك قوهلم    قد ولد مريًضا، كأن يكون  مثله النساء فعاًل 

م أو القراءة، مع جواز إرادة املعنى ه للتعلُّ »ال يرتك الكتاب من يده«، وهو كناية عن حبِّ 

 . فعاًل دائاًم  الشخص حيمل كتاًبا، كأن يكون األصلِّ 

 بالكناية يف آيات القرآن الكريم، فمن أمثلته: الرؤيا تعبريا عن أمَّ 

ُر َأْلَف َسنَةٍ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 1مثال   (.96﴾ )البقرة:َيَودُّ َأَحُدُهْم َلْو ُيَعمَّ

فليس املراد به الرقم ألف عىل  آلية الكريمة هو كناية عن الكثرة؛تعبري »ألف سنة« يف ا

 الرقم ألف يف الرؤيا عىل معنى الكثرة. وجه اخلصوص. وبناء عىل ذلك، حُيتمل أن يدلَّ 
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لَُّة َوالْ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 2مثال  َبْت َعَلْيِهُم الذر  (.61﴾ )البقرة:َمْسَكنَةُ ـَورُضِ

َبت« هنا كلمة  فقد  ،أي دامت عليهم الذلة واملسكنة. وبالتايل عن الديمومة؛ كناية»رُضِ

كدوام   ؛الرضب عىل يشء أو عىل شخص ما يف الرؤيا عىل معنى الديمومة، وعدم االنتهاء  يدلُّ 

 احلال، أو دوام النعمة، أو دوام الزواج...إلخ.

 (.187ة:﴾ )البقرُهنَّ ـُهنَّ لَِباٌس لَُّكْم َوَأنُتْم لَِباٌس لَّ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 3مثال 

ة. وبناًء عىل ذلك، ة اخلاصَّ كلمة »لباس« يف اآلية الكريمة هي كناية عن العالقة الزوجيَّ 

 ة. اليشء امللبوس يف الرؤيا عىل الزواج أو العالقة الزوجيَّ  فقد يدلُّ 

 (. 23﴾ )النساء:َدَخْلُتم هِبِنَّ ﴿ :تعاىل اهللوكذلك قول 

ة. وبناء عىل ذلك، فقد ة اخلاصَّ كناية عن العالقة الزوجيَّ فالدخول هنا يف اآلية الكريمة هو  

 الدخول مع امرأة أو هبا يف مكان يف الرؤيا عىل هذا املعنى. يدلُّ 

 (. 34﴾ )النساء:َضاِجعِ ـََواْهُجُروُهنَّ يِف املْ ﴿ :تعاىل اهللوكذلك قول 

ة. وبناء عىل ذلك، فقد ة اخلاصَّ املضجع )الّسير( يف اآلية الكريمة رمز للعالقة الزوجيَّ 

 عىل هذا املعنى يف بعض الرؤى.  املضجعيدلُّ 

َز الَِّذيَن ُكتَِب َعَلْيِهُم اْلَقْتُل إىَِل  ﴿ :تعاىل اهلل: قول 4مثال  ُقل لَّْو ُكنُتْم يِف ُبُيوتُِكْم َلرَبَ

  (.29﴾ )اإلرساء:َمَضاِجِعِهمْ 

أو املوت. وبناء عىل ذلك، فقد  كلمة »مضاجعهم« يف اآلية الكريمة هي كناية عن املرصع

 يدل املضجع )الّسير( يف بعض الرؤى عىل املوت.
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وْا َعَلْيُكُم األََناِمَل ِمَن اْلَغْيظِ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 5مثال    (.119﴾ )آل عمران:َعضُّ

حُيتمل أن ة عن الغيظ. وبناء عىل ذلك، األنامل« )أطراف األصابع( هو كناي تعبري »عضِّ 

 األنامل يف الرؤيا عىل معنى الغيظ. عضُّ  يدلَّ 

ْرُطومِ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 6مثال    (.16﴾ )القلم:َسنَِسُمُه َعىَل اخْلُ

واإلهانة.   وهو كناية عىل الذلِّ   ؛ بمعنى سنجعل له عالمة عىل أنفه؛رشيف  وهو تعبري قرآينٌّ 

 واإلهانة. الذلِّ  مة عىل األنف يف الرؤيا عىل معنىالعال  ، فقد تدلُّ وبالتايل

  (.7﴾ )نوح:َواْسَتْغَشْوا ثَِياهَبُمْ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 7مثال 

وبناء عىل  وهو كناية عن اإلعراض. وا بثياهبم؛الرشيف: تغطُّ  ومعنى هذا التعبري القرآينُّ 

 ي بالثياب يف الرؤيا عىل اإلعراض.التغطِّ  حُيتمل أن يدلَّ ذلك، 

ْم َيْوَمئٍِذ ُدُبَرهُ ﴿ :تعاىل اهللوكذلك قول  ِ  ( 16﴾ )األنفال:َوَمن ُيَوهلر

استدبار اليشء أو الشخص يف الرؤيا  هو كناية عن اإلعراض. وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ 

 عىل اإلعراض عنه.

  (.149﴾ )األعراف:ُسِقَط يَف َأْيِدُّيِمْ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 8مثال 

  شيًئاُيكنى به عن الندم. وبناء عىل ذلك، فمن رأى يف املنام أنَّ  ،رشيف  وهو تعبري قرآينٌّ 

 ذلك عىل معنى الندم. يدلُّ  قدقد سقط يف يده، ف

ْيهِ ﴿  :تعاىل  اهللوكذلك قول   كناية عن الندم. وبناء فهو    (؛42﴾ )الكهف:َفَأْصَبَح ُيَقلرُب َكفَّ

 ني يف الرؤيا عىل الندم.تقليب الكفَّ  حُيتمل أن يدلَّ عىل ذلك، 
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ْزَيَة َعن َيدٍ   حتَّى﴿ :تعاىل اهلل: قول 9مثال    (.29﴾ )التوبة:ُيْعُطوْا اجْلِ

اليد   رشيف ُيكنى به عن االنقياد. وبناء عىل ذلك، فقد تدلُّ   فتعبري »عن يد« هو تعبري قرآينٌّ 

 يف الرؤيا عىل معنى االنقياد.

  (.22د: مَّ ﴾ )حُم َوُتَقطرُعوا َأْرَحاَمُكمْ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 10مثال 

رشيف ُيكنى به عن انقطاع العالقات بني األقارب.  الرحم هو تعبري قرآينٌّ فتعبري تقطيع 

 القطيعة بنيني أو نحوه( يف املنام عىل معنى قطع رحم امرأة )بسكِّ  وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ 

 األقارب.

••• 

، فظان يف النطق، وخيتلفا يف املعنى. وهو نوعان: جناس تامٌّ : هو أن يتشابه اللَّ . اجِلناس4

افق فيه اللَّ وهو الذي اتَّ  يف نوع احلروف، وشكلها، وعددها، وترتيبها. ونوع  فظان اتِّفاًقا تامًّ

فظان يف واحد أو أكثر من األشياء األربعة آخر، وهو اجلناس الناقص، وهو ما اختلف فيه اللَّ 

 السابقة. 

اليشء، و»قرار«  فاق بني كلمتي »قرار« بمعنى قاعومن ضمن أمثلة اجلناس التام: االتِّ 

. وكذلك االتفاق بني كلمتي »باب« بمعنى قطعة من اخلشب أو املعدن ُتغلق  بمعنى أمر إداريٌّ 

 سم من أقسام كتاب.هبا األماكن، و»باب« بمعنى قِ 

، أو «وُمشاجرة شجرة»فاق الناقص بني كلمتي االتَّ : ا اجلناس الناقص فمن أمثلتهأمَّ      

قَتذَ »، أو «وُمناظرة نظرة»  «.وَذوق وُّ

عىل أساس هذه القاعدة من خالل الربط باجلناس بني اسم رمز يف الرؤيا   الرؤيا  تعبري  ويتمُّ 
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معنى واحد منهام عىل معنى  فيدّل  الكريم، مع اختالف املعنى بينهام؛وبني كلمة يف القرآن 

 رمز الرؤيا به. تعبري فيتمُّ  اآلخر؛

اَعَة ءَاتَِيٌة َأَكاُد ُأْخِفيَها لُِتْجَزى ُكلُّ َنْفٍس بََِم َتْسَعىإِنَّ ﴿  اهلل:: قول  1مثال    (.15﴾ )طه:السَّ

رأى يف منامه   ُمسلاًم تعني كلمة »الساعة« يف اآلية الكريمة يوم القيامة. فإذا افرتضنا أنَّ 

عىل يوم القيامة؛ للِجناس بني اسم الرمز يف    هذه الساعةُيحتمل أن تدلَّ ، ف(ساعة )يد أو حائط

 ، مع اختالفهام يف املعنى.(الساعة)القرآن الكريم  آية من آيات  ، وبني كلمة يف(ساعة)الرؤيا 

َساِب ﴿ :تعاىل اهلل: قول 2مثال  ل لَّنَا قِطَّنَا َقْبَل َيْوِم احْلِ نَا َعجر  (.16﴾ )ص:َوَقاُلوا َربَّ

 اًم رأى يف منامه ِقطًّاسلِ مُ  ية الكريمة العذاب. فإذا افرتضنا أنَّ « يف اآلتعني كلمة »ِقطٌّ 

بمعنى   (القطُّ ) ذلك عىل العذاب؛ للجناس بني اسم الرمز يف الرؤيا    ُيحتمل أن يدلَّ )حيوان(، ف

 « بمعنى العذاب يف اآلية الكريمة، مع اختالفهام يف املعنى.احليوان، وبني كلمة »قطٌّ 

اًل  كَِتاًبا بِإِْذِن اهللِ َوَما َكاَن لِنَْفٍس َأْن َْتُوَت إاِلَّ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 3مثال  َؤجَّ ﴾ )آل مُّ

 (.145عمران:

 اإلنسان. اهلل عىلتعني كلمة »ِكتاب« يف اآلية الكريمة الَقَدر الذي كتبه 

هذا الكتاب  فُيحتمل أن يدلَّ (، أي كتاًبا َوَرِقيًّا) اًم رأى يف منامه ِكتاًباسلِ مُ  فإذا افرتضنا أنَّ 

، وبني كلمة »كتاب« (كتاب)الواقع ال حمالة؛ للجناس بني اسم رمز الرؤيا  عىل الَقَدر اإلهليِّ 

 ة الكريمة، مع اختالفهام يف املعنى.يف اآلية القرآنيَّ 

 (.2﴾ )النجم:َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى﴿ :تعاىل اهلل: قول 4مثال 

 .ملسو هيلع هللا ىلص بكلمة »صاحبكم« يف اآلية الكريمة النبيُّ املقصود 
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يكون  رأى يف منامه أحد أصحابه املسلمني الصاحلني، فُيحتمل أن اًم سلِ مُ  فإذا افرتضنا أنَّ 

، وبني (صاحب)؛ للجناس بني اسم رمز الرؤيا  ملسو هيلع هللا ىلص  عىل النبيِّ   يدلُّ   هذا الصاحب يف املنام رمًزا

 الكريمة، مع اختالفهام يف املعنى.ة كلمة »صاحبكم« يف اآلية القرآنيَّ 

 (.30﴾ )النازعات:َواأْلَْرَض َبْعَد َذلَِك َدَحاَها﴿ :تعاىل اهلل: قول 5مثال 

ْحَية هي البيضة.  تعني كلمة »دحاها« َبَسطها. والدِّ

للجناس بني  ؛عىل األرض رأى يف منامه بيضة، فُيحتمل أن تدلَّ  اًم سلِ مُ  فإذا افرتضنا أنَّ 

حية«، مع اختالفهام يف املعنى.  كلمة »دحاها« يف اآلية الكريمة، وبني اسم رمز الرؤيا أو »الدِّ

ُه َيَراُكْم ُهَو َوَقبِيُلُه ِمْن َحْيُث الَ َتَرْوََّنُمْ الشيطان الرجيم: ﴿  عن  تعاىل  اهللقول    :6مثال   ﴾  إِنَّ

 (.27)األعراف:

يته وِجنَس تعني كلمة »َقبِيُلُه« يف اآلية ا  ه.لكريمة ُذرِّ

)أي مجاعة كبرية من الناس ذوي قرابة(،   جمهولة  رأى يف منامه َقبيَلة  اًم سلِ مُ   فإذا افرتضنا أنَّ 

هذه الَقبيَلة يف املنام عىل الشياطني؛ بسبب اجلناس بني كلمة »َقبِيُلُه« يف اآلية  فُيحتمل أن تدلَّ 

 ملعنى.الكريمة، وكلمة »قبيَلة«، مع اختالفهام يف ا

ُسلِ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 7مثال  ْينَا ِمن َبْعِدِه بِالرُّ  (.87﴾ )البقرة:َوَقفَّ

ينا« يف اآلية الكريمة أتبعنا.  تعني كلمة »قفَّ

هذا العضو يف   رة الرقبة(، فُيحتمل أن يدلَّ رأى يف منامه القفا )مؤخِّ   اًم ُمسلِ   فإذا افرتضنا أنَّ 

ينا« يف اآلية   الرؤيا عىل التتابع، أو التعاقب، أو عدم االنقطاع بسبب اجلناس بني كلمة »قفَّ

 الكريمة، وبني كلمة »القفا« الذي رآه املسلم يف املنام، مع اختالفهام يف املعنى.
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نَا ﴿ :تعاىل اهلل: قول 8مثال  ُه َتَعاىَل َجدُّ َربر  (.3﴾ )اجلن:َوَأنَّ

 « يف اآلية الكريمة العظمة واجلالل.لمة »جدُّ تعني ك

ه ) اًم سلِ مُ  فإذا افرتضنا أنَّ  يف الرؤيا عىل  (، فُيحتمل أن يدلَّ أبيه  والدرأى يف منامه جدَّ

الذي   ، وهو الرمز«« يف اآلية الكريمة، وبني كلمة »جدُّ العظمة. وذلك للجناس بني كلمة »جدُّ 

 رآه املسلم يف املنام، مع اختالفهام يف املعنى.

ٌة لََّعنَْت ُأْخَتَها﴿ :تعاىل اهلل: قول 9مثال  ََم َدَخَلْت ُأمَّ  (.38﴾ )األعراف:ُكلَّ

ة أخرى مثلها.  تعني كلمة »أختها« يف اآلية الكريمة ُأمَّ

الرؤيا عىل بلد آخر. وذلك ذلك يف  رأى يف املنام أخته، فقد يدلُّ  اًم سلِ مُ  فإذا افرتضنا أنَّ 

املسلم   ذي رآهال ، وهو الرمزللجناس بني كلمة »أختها« يف اآلية الكريمة، وبني كلمة »أخت«

 يف املنام، مع اختالفهام يف املعنى.

 (.42﴾ )املدثر:َما َسَلَكُكْم يِف َسَقرَ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 10مثال 

 (.)والعياذ باهللم تعني كلمة »َسَقر« يف اآلية الكريمة جهنَّ 

م؛ هذا الصقر عىل جهنَّ  )طائر(، فقد يدلُّ   شخًصا رأى يف منامه صقًرافإذا افرتضنا أنَّ 

م، وبني كلمة »صقر« التي وردت يف اآلية الكريمة بمعنى جهنَّ  »َسَقر« ةللجناس بني كلم 

 مع اختالفهام يف املعنى. وهو الرمز الذي رآه املسلم يف املنام، بمعنى طائر،

 (.17﴾ )العلق:َفْلَيْدُع َناِدَيه﴿ :تعاىل اهلل: قول 11ال مث

 تعني كلمة »ناِدَيه« يف اآلية الكريمة األشخاص املقربني الذين يستنرص هبم اإلنسان.
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ام ه ينادي يف الرؤيا عىل امرأة اسمها »نادية«، فأجابته، فربَّ ـَّرأى أن ُمسِلاًم  فإذا افرتضنا أنَّ 

التي   وذلك للجناس بني كلمة »ناديه«  .ه نه وينرصونبناس يعينو  اهلل يكرمه   له ذلك عىل أنَّ   يدلُّ 

»نادية«، وهو الرمز الذي رآه املسلم يف املنام، مع  اسمية القرآنيَّة الكريمة، وجاءت يف اآل

 اختالفهام يف املعنى. 

••• 

قد يكون بني وصفني لشيئني يف آيتني كريمتني،    اجلناس أحياًناومن اجلدير بالذكر هنا، أنَّ 

 أحد املوصوَفني فيهام يف املنام عىل اآلخر يف اليقظة. فيدّل 

ُهنَّ لَِباٌس لَُّكْم َوَأنُتْم لَِباٌس ﴿ اهلل:ومن أمثلة ذلك اجلناس بني كلمتي »لباس« يف قول 

ْيَل لَِباًس َوَجَعْلنَا ﴿ اهلل:(، وقول 187﴾ )البقرة: ُهنَّ ـلَ   (.10﴾ )النبأ:االلَّ

يل يف اآلية الكريمة  بينام اللَّ   باس؛ني يف اآلية الكريمة األوىل باللِّ فالزوجة أو الزوج موصوفَ 

أحد  . فبناء عىل اجلناس بني هذين الوصفني، فقد يدلُّ باس أيًضاالثانية موصوف باللِّ 

 يل يف الرؤيا عىل الزوج أو الزواج. للَّ ا أي يدلُّ   يف املنام عىل اآلخر يف اليقظة؛نياملوصوفَ 

اها« يف آيتني كريمتني، يف قول : اجلناس بني كلمتي »يغشاها وومن أمثلة ذلك أيًضا تغشَّ

ْيِل إَِذا َيْغَشاَها﴿ اهلل: اًل َفَلَمَّ ﴿ اهلل:(، وقول 4﴾ )الشمس:َواللَّ اَها َْحََلْت َْحْ ﴾  اَخِفيفً   َتَغشَّ

 (.189)األعراف:

يل موصوف ة موصوفة يف اآلية الكريمة األوىل بالغشيان، وكذلك اللَّ فالعالقة الزوجيَّ 

 ة. يل يف الرؤيا عىل العالقة الزوجيَّ اللَّ  بذلك يف اآلية الكريمة الثانية. وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ 
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« يف آيتني كريمتني؛: اجلناس بني  ومن أمثلة ذلك أيًضا ىلَّ ﴿  اهلل:يف قول    كلمتي »جتىلَّ َفَلَمَّ ََتَ

ُه لِْلَجَبلِ  ىلَّ ﴿ اهلل:(، وقول 143﴾ )األعراف:َربُّ يف  فاهلل موصوف(. 2﴾ )الليل:َوالنََّهاِر إَِذا ََتَ

، والنهار موصوف يف اآلية الكريمة الثانية بأنقد  ه  ـَّاآلية الكريمة األوىل بأن . وبناء قد  ه  ـَّجتىلَّ جتىلَّ

 .)عز وجل( اهلليف الرؤيا عىل  النهار عىل ذلك، فقد يدلُّ 

 اهلل يفيف قول  كلمتي »مكنون« يف آيتني كريمتني؛ : اجلناس بنيومن أمثلة ذلك أيًضا

ْكنُونٍ وصف القرآن الكريم: ﴿ وصف نساء أهل  اهلل يف(، ويف قول 78﴾ )الواقعة:يِف كَِتاٍب مَّ

ْكنُونٌ اجلنة: ﴿ ُنَّ َبْيٌض مَّ ه ـَّن الكريم موصوف يف آية كريمة بأن(. فالقرآ49﴾ )الصافات:َكَأَّنَّ

 يف الرؤيا نيأحد املوصوفَ   . وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ نفسه  مكنون، وكذلك البيض له الوصف

 البيض يف الرؤيا عىل القرآن الكريم. أي قد يدلُّ  عىل اآلخر يف اليقظة؛

ني هبام لفعل منهام أحد املفعولَ  ّل فيد ني يف القرآن الكريم؛، يكون اجلناس بني فِعلَ وأحياًنا

 يف الرؤيا عىل املفعول به اآلخر للفعل اآلخر يف اليقظة.

َفإِْن آَنْسُتم  ﴿ اهلل:ومن أمثلة ذلك: اجلناس بني كلمتي »آنست« يف آيتني كريمتني، يف قول 

نُْهْم ُرْشًد    فقد تدلُّ   ،(. وبالتايل29)القصص:﴾  اإيِنر آَنْسُت َنارً ﴿  اهلل:(، ويف قول  6﴾ )النساء:ا مر

شد النار يف الرؤيا عىل بلوغ سنِّ    .)مفعول به دلَّ عىل مفعول به للجناس بني الِفعَلني( الرُّ

فقد يكون اجلناس   من ذلك؛  وأصعب  أعقد  شكاًل   الرؤيا  تعبرياعدة اجلناس يف  خذ قوقد تتَّ 

 رشعي ثاٍن، فيدّل  )قرآن أو حديث(، وبني استعارة يف نص   رشعي   بني موصوف يف نص  

 الوصف يف النص األول يف املنام عىل اليشء املستعار له يف النص الثاين يف اليقظة.

ةٍ ﴿ اهلل:ة يف قول ها من فضَّ ـَّ ومن أمثلة ذلك: وصف القوارير بأن ﴾  َقَواِريَر ِمن فِضَّ
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ة(. وكذلك ها من فضَّ ـَّ)موصوفة بأن رشعي   (، فالقوارير هنا موصوف يف نص  16)اإلنسان:

ة للداللة عىل « هي استعارة ترصحييَّ رويدك بالقوارير : »ملسو هيلع هللا ىلص فكلمة »قوارير« يف قول النبيِّ 

األول، عىل  ة يف املنام، أو الوصف يف النص الرشعيِّ الفضَّ  النساء. وبناء عىل ذلك، فقد تدلُّ 

ة عىل نساء الفضَّ   الثاين، بل وقد تدلُّ   الرشعيِّ   النساء يف اليقظة، وهو اليشء املستعار له يف النصِّ 

 الوصف لنساء أهل اجلنة. صاحلات؛ ألنَّ 

••• 

ث هبا الشخص أو يعرفها. غة التي يتحدَّ دليل اجلناس هنا يرتبط باللُّ  ينبغي مراعاة أنَّ 

ة، وكذلك غة العربيَّ تنطبق بالدرجة األوىل عىل الشعوب الناطقة باللُّ  واألمثلة السابقة وغريها

 غة أو الدارسني هلا.األفراد غري العرب العاملني هبذه اللُّ 

رؤاهم؛   تعبريا غري هؤالء فينبغي احلذر يف تطبيق قاعدة اجلناس بني الكلامت العربية يف  أمَّ 

  للرتمجات املوثوقة للقرآن الكريمأن يرجع    الرؤيا  عربِّ . وينبغي ملـَّها قد ال تنطبق عليها أصاًل ألن

سم رمز الرؤيا ث هبا الرائي أو يعرفها، ثم ينظر للجناس بني الرتمجة وبني ا غة التي يتحدَّ باللُّ 

 يستطيع تطبيق هذه القاعدة بشكل صحيح. حتَّى ؛بلغة الرائي 

 تعبريغات يف التعامل مع اجلناس يف لبيان االختالف بني اللُّ  عطي مثااًل ويمكن أن نُ  

 قد ال ينطبق عىل لغة أخرى يف هذه القاعدة. ،وأن ما ينطبق عىل لغة ما الرؤيا؛

نا فيه رؤيا الساعة عىل أساس اجلناس بينها وبني  عربَّ ، والذي 1ارجع ملثال اجلناس رقم 

 كلمة »الساعة« يف اآلية الكريمة، مع اختالف املعنى بينهام.

مر خمتلًفا ة. فحينئٍذ سوف نجد األغة اإلنجليزيأننا نريد تطبيق هذا عىل اللُّ   اآلن  ولنفرتض



 

 

178 

 

«، بينام ساعة  The Hour» . فكلمة »الساعة«، بمعنى يوم القيامة، ُترَتَجم باإلنجليزيةمتاًما

ا ساعة احلائط فرتمجتهاwatch» اليد ترمجتها  ه ال يوجد أيُّ ـَّ«. فهنا نرى أنclock» «، أمَّ

ت ترمجتهم  ة بعد أن متَّ جناس بني الكلمة اإلنجليزية األوىل وبني أٍي من الكلمتني الثانية والثالث

 ة.غة اإلنجليزيَّ غة العربية إىل اللُّ من اللُّ 

بينام ال ينطبق عىل  ة؛غة العربيَّ ينطبق هذا املثال عىل العرب فقط ومن يعرفون اللُّ  ،وبالتايل

 .ومن ال يعرفون اللُّغة العربيَّة ةغة اإلنجليزيَّ الناطقني باللُّ 

غات عىل تطبيق قاعدة اجلناس يف فمن ضمن األمثلة عىل تأثري االختالف يف اللُّ  ،وكذلك

 نا فيه القطَّ عربَّ ، والذي 2املثال السابق رقم  ؛استخراج معاين رموز الرؤى من القرآن الكريم

«يف املنام  يف آية كريمة من  نفسها وبني الكلمة بأنه رمز للعذاب؛ لوجود جناس بني كلمة »قطٌّ

 .، مع اختالف املعنينيالقرآن العظيمآيات 

هذا اجلناس أصبح غري  ، فسوف نجد أنَّ نا الكلمتني إىل اإلنجليزية مثاًل ولكن إذا ترمج

بمعنى  ؛« يف اآلية الكريمةكلمة »قطٌّ  «، بينام نجد أنَّ cat» « ترتجمموجود. فكلمة »قطٌّ 

فال ُيمكن  ،. وبالتايل«chastisement»وهي ، ُترتجم ترمجة خمتلفة، أو العقوبة العذاب

  ة. اإلنجليزيَّ اللُّغة تطبيق هذه القاعدة هنا مع الناطقني ب

، والذي  4كام يف املثال رقم    رمجتها؛بعد ت  حتَّى، يمكن أن يبقى اجلناس بني الكلامت  وأحياًنا

؛ للجناس بني اسم رمز الرؤيا ملسو هيلع هللا ىلص رمز للنبيِّ ه ـَّنا فيه رؤيا الصاحب الصالح عىل أنعربَّ 

 »الصاحب« وبني كلمة »صاحبكم« يف اآلية الكريمة، مع اختالف املعنى بينهام.

ترمجة كلمة   ة، فسنجد أنَّ غة اإلنجليزيَّ فإذا ما قمنا بتطبيق هذه القاعدة عىل هذا املثال باللُّ 
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ترمجة كلمة »الصاحب«  «. وكذلك فإنَّ companion»  »صاحب« يف اآلية الكريمة هي

غة  فهناك جناس بني اسم رمز الرؤيا باللُّ   ،. وبالتايلنفسها  الذي رآه املسلم يف الرؤيا هي الرتمجة

. وبناء عىل ذلك، يمكن تطبيق القاعدة نفسها  غةاللُّ ني ترمجته يف القرآن الكريم بة، وباإلنجليزيَّ 

 ة.إلنجليزيَّ للُّغة ايف هذه احلالة بشكل صحيح عىل الناطقني با

ه يف مسجد ـَّرجاًل نحسبه من الصاحلني قد رأى نفسه يف املنام وكأن  : حُيكى أنَّ حكاية مفيدة

ما  ؛الرائي قد ذهب قبل الناس مجيًعا ألنَّ  ؛ساعة صالة اجلمعة، وقد كان املسجد كبرًيا وخالًيا

ا يف منتصف امل سجد عن يمني املحراب، عدا رجلني: األول رجل جمهول يقرأ يف مصحف رسًّ

والثاين رجل جمهول يقرأ  ل عن يمني املحراب؛األوَّ  جلس يف الصفِّ  حتَّىم عليه الرائي فتقدَّ 

َبانِ ﴿ اهلل: القرآن جهًرا بني يدي املحراب، يقرأ قول  ُكََم ُتَكذر ُكلُّ َمْن َعَلْيَها ( 25) َفبَِأير َآاَلِء َربر

 (﴾ )سورة الرمحن(. انتهت الرؤيا.26) َفانٍ 

تك؟  قيل للرجل: ما قصَّ

اآلن،  اهلل إىلظهرين نافًعا عظياًم مل َأَر مثله عند أحد من األحياء، ومل يُ  اهلل ِعلاًم قال: وهبني 

 ظهره. ومل يُ 

ا املسجد فهو هذا العلم النافع الذي وهبك  اهفقيل له: أمَّ ه سبَّاق بفضل ، وأنت فياهلل إيَّ

ا، فهذا هو ناس قبلك من أهل هذا العلم، وأنت تسبقهم    ؛اهلل ا الرجل الذي يقرأ القرآن رسًّ وأمَّ

ا الرجل الذي يقرأ القرآن جهًرا، فهو نعمة عظيمة من  اهلل )جلَّ وعال(؛بمشيئة   اهلل لكوأمَّ

 اهلل.باجتامع ناس كثري حولك؛ ليستفيدوا من هذا العلم بمشيئة 

 هذه النقطة األخرية؟! فسأل الرجل: وكيف عرفت
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 غة اإلنجليزيَّة؟فقيل له: أال تعرف اللُّ 

 قال: بىل

 « )وُتنَطق: فان(؟fanفقيل له: هل تعرف كلمة »

 قال: نعم.

 فقيل له: ما معناها؟

قال: هذه كلمة تطلق عىل أنصار، وأتباع، ومجاهري، وحمبي املشاهري كعلامء، والُكتَّاب، 

 والشعراء...إلخ.واإلعالميِّني، 

 «؟fanيف اآلية الكريمة وكلمة » «فان»فقيل له: أمل تلحظ اجلناس بني كلمة 

 قال: بىل

 سؤالك. ىلفقيل له: إذن، قد أجبت نفسك ع

••• 

 ؛ لعالقة بينها وبني ذلك املعنى.يف غري معناها األصلِّ   خِدَمت: هو كلمة استُ . املجاز املرسل5

املعنى  أي أنَّ  ة؛ه »عني« )والعالقة بينهام اجلزئيَّ ـَّاجلاسوس أنومن أمثلة املجاز قوهلم عن 

أو كقوهلم: »استمعت إىل  ام ُذكر جزء منه فقط، وهو العني(؛املراد هو الشخص نفسه، بين

فاملعنى املراد هنا هو: »استمعت إىل الصوت الذي خيرج من املذياع«، وليس للمذياع   املذياع«؛

عن الصوت الذي خيرج منه، والعالقة بينهام  مة املذياع جماًزان اسُتخِدَمت كلولك ؛نفسه 

 الصوت...وهكذا. املذياع حملُّ  ة؛ ألنَّ املحليَّ 
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 (.3﴾ )املجادلة:َفَتْحِريُر َرَقَبةٍ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 1مثال 

األََمة. وبناء ام املقصود هبا العبد أو ، وإنَّ ليس املقصود بكلمة »رقبة« هنا معناها احلقيقيَّ 

 .أو الرقِّ  ةـَّالرقبة يف املنام عىل العبد أو معنى العبودي عىل ذلك، فقد تدلُّ 

 (.195﴾ )البقرة:َوالَ ُتْلُقوْا بَِأْيِديُكْم إىَِل التَّْهُلَكةِ : ﴿تعاىل : قول اهلل2مثال 

ا  وأي وال ُتلق النفس، وليس اليد عىل وجه اخلصوص؛املقصود بكلمة »أيديكم« هنا هو 

فام كان فيها   اليد يف الرؤيا عىل نفس الشخص؛  ام تدلُّ وبناء عىل ذلك، فربَّ   بأنفسكم إىل التهلكة.

 عىل سوء حاله. دلَّ  حال عىل ُحسن حاله، وما كان فيها من سوء دلَّ  حال من ُحسن

ُم اْرَكُعوا اَل َيْرَكُعونَ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 3مثال   (. 48﴾ )املرسالت:َوإَِذا قِيَل هَلُ

. وبناء عىل عىل وجه اخلصوص، بل الصالة عموًمااملقصود بالركوع هنا ليس الركوع 

 الركوع يف الرؤيا عىل الصالة. ذلك، فقد يدلُّ 

••• 

 : الرؤيا تعبريأساليب بالغية أخرى يمكن استخدامها يف   .6

 ، وهو املقصود.واحد قريب ظاهر، وآخر بعيد خفيٌّ   كر لفظ مفرد له معنيان؛هي ذِ . التورية:  1

ًة َوَسطً ﴿ اهلل:: قول مثال  (.143﴾ )البقرة:ا َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ

عنى البعيد املقصود بينام امل ط يف املكان؛« هلا معنى قريب ظاهر، وهو التوسُّ فكلمة »وسًطا

ط يف التواجد يف مكان متوسِّ  قد يدلُّ . وبناء عىل ذلك، فهبا هو اخلرية أو الصفوة من الناس

 .العظمة واألفضليَّةالرؤيا عىل معنى 
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 نته.سالحه وتقطع بيِّ  لُّ فِ ة تَ جَّ م عىل املعاند بحُ اج املتكلِّ ج: هو احتاملذهب الكالميُّ . 2

َياطِ َجَمُل يِف َسمر  ـَيلَِج الْ   حتَّىَجنََّة  ـَوالَ َيْدُخُلوَن الْ ﴿  اهلل:: قول  مثال  (.40﴾ )األعراف:اخْلِ

ة عىل دخول اجلمل يف ثقب اإلبرة، وهو مستحيل. وبناء هنا تعليق لدخول الكفار اجلنَّ 

 ة.اإلبرة فيها عىل اجلنَّ  اجلمل يف الرؤيا عىل الشخص الكافر، وتدلُّ  عىل ذلك، فقد يدلُّ 

••• 

هو أن يرى النائم يف رؤياه شيًئا   :ة من قصص القرآن الكريم . ارتباط الرمز بأحداث قصَّ 7 

 داللته هذا اليشء يف هذه الرؤيا بحسب    تعبري  فيتمَّ   ة من قصص القرآن الكريم؛يف قصَّ   مذكوًرا

 ة، أو سببه، أو نتيجته فيها.يف القصَّ 

)عليهام السالم(، والتي قام اخلرض فيها بخرق سفينة  رضمع اخلِ  ة موسى: قصَّ 1مثال 

 .ها ملك ظامل يسلب سفن الناس غصًبامن أجل أن حيفظ سفينتهم من أن يأخذ  ؛اكنيلناس مس

ِفينَِة َخَرَقَها   حتَّى َفانَطَلَقا ﴿ اهلل:وحيكي القرآن الكريم هذه القصة يف قول  إَِذا َركَِبا يِف السَّ

ِفينَُة  ﴿ اهلل:ثم يف قول  (؛71﴾ )الكهف:اإِْمرً  َأْهَلَها َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا َقاَل َأَخَرْقَتَها لُِتْغِرَق  ا السَّ َأمَّ

لٌِك َيْأُخُذ ُكلَّ َسِفينٍَة   َفَكاَنْت ملََِساكنَِي َيْعَمُلوَن يِف اْلَبْحِر َفَأَردتُّ َأْن َأِعيَبَها َوَكاَن َوَراءُهم مَّ

 (.79﴾ )الكهف:اَغْصبً 

ذلك  رأى يف املنام سفينة خمروقة، فُيحتمل أن يدلَّ  اًم سلِ مُ  وبناًء عىل ذلك، فإذا افرتضنا أنَّ 

بت هذه نتائج ترتَّ   عىل نجاة من بطش ملك ظامل، أو حفظ ممتلكات من مصادرة الدولة هلا؛ ألنَّ 

 ة.عىل خرق السفينة يف القصَّ 
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اخِلرض )عليهام السالم(، والتي قام فيها اخلرض بإقامة جدار عىل مع ة موسى : قصَّ 2مثال 

وضعه أب صالح  ،ز مدفون حتتهـكنوشك االهنيار يف قرية أهلها بخالء؛ ألجل أن حيافظ عىل 

 يكربا ويستخرجاه. حتَّى ؛لغالميه اليتيمني

إَِذا َأَتَيا َأْهَل َقْرَيٍة اْسَتْطَعََم   حتَّىَفانَطَلَقا : ﴿آن الكريم هذه القصة يف قول اهللوحيكي القر

ا َفَوَجَدا فِ  ْذَت َعَلْيِه  يَها ِجَداًرا َأْهَلَها َفَأَبْوا َأن ُيَضيرُفومُهَ َ ُيِريُد َأْن َينَقضَّ َفَأَقاَمُه َقاَل َلْو ِشْئَت اَلَتَّ

َداُر َفَكاَن لُِغاَل ثم يف قول اهلل : ﴿ (؛77﴾ )الكهف:اَأْجرً  ا اجْلِ َمِدينَِة َوَكاَن ـَمنْيِ َيتِيَمنْيِ يِف الْ َوَأمَّ

َتُه َكنٌز لَّ  اُهََم َوَكاَن َأُبو ـحَتْ ا َصاحِلً برَك   مُهَ ن رَّ ًة مر ا َرْْحَ ا َوَيْسَتْخِرَجا َكنَزمُهَ مُهَ َفَأَراَد َربَُّك َأْن َيْبُلَغا َأُشدَّ

َلْيِه َصرْبً َوَما َفَعْلُتُه َعْن َأْمِري َذلَِك َتْأِويُل َما مَلْ َتْس   (.82﴾ )الكهف:اطِع عَّ

يسقط، فُيحتمل أن يدل   ِجداًراقد رأى يف املنام أنَّ  اًم سلِ مُ  وبناء عىل ذلك، فإذا افرتضنا أنَّ 

 .ـز املدفون حتتهة ينتج عنه ظهور الكنسقوط اجلدار يف القصَّ  ذلك عىل ظهور مال كثري؛ ألنَّ 

ه مرتبط بمعنى الُيتم يف ـَّسقوط اجلدار عىل وفاة األب أو األم؛ ألن وحُيتمل كذلك أن يدلَّ 

وحُيتمل أن يدل عىل  .أب صالح بانيه اجلدار عىل األب الصالح؛ ألنَّ  وحُيتمل أن يدلَّ  .ةالقصَّ 

 .نفطاألشياء الثمينة والكنوز املدفونة حتت األرض كالذهب أو ال

 آدم عن األكل منها؛  اهلل هنى  ملنام عىل املعصية؛ ألنَّ رؤيا الشجرة يف ا  : حُيتمل أن تدلَّ 3مثال  

َوُقْلنَا َيا آَدُم اْسُكْن َأنَت َوَزْوُجَك ﴿ اهلل:كام يف قول ، ى العصيانته بمعنفهي مرتبطة يف قصَّ 

َجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن اْلظَّاملنِِيَ   َجنََّة َوُكاَل ِمنَْها َرَغًداـالْ   (.35﴾ )البقرة:  َحْيُث ِشْئُتََم َوالَ َتْقَرَبا َهـِذِه الشَّ

الشديد واالفتتان؛  عىل احلبِّ  ني يف املنام حُيتمل أن تدلَّ : رؤيا تقطيع اليد بالسكِّ 4مثال 

َنُه َوَقطَّْعَن ﴿  اهلل:كام يف قول    ما رأين مجال يوسف؛النسوة قطَّعن أيدهين عند  ألنَّ  َفَلَمَّ َرَأْينَُه َأْكرَبْ
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ا  َحاَش هللِِ َأْيِدَُّيُنَّ َوُقْلنَ   (.31﴾ )يوسف:إِْن َهـَذا إاِلَّ َمَلٌك َكِريمٌ  َما َهـَذا َبَِّشً

ة املشهورة يف القرآن عن عىل النفاق؛ للقصَّ   : رؤيا منع الزكاة يف املنام حُيتمل أن تدلَّ 5مثال  

ته عىل النفاق إىل بالِغنى، فلام اغتنى منع الزكاة، فعاقبه اهلل  بأن ثبَّ   ملسو هيلع هللا ىلص  الذي دعا له النبيُّ   رجلال

ْن َعاَهَد اهللَكام يف قول اهلل: ﴿ يوم القيامة؛ َقنَّ َوَلنَُكوَننَّ ِمَن  َوِمنُْهم مَّ دَّ َلئِْن آَتاَنا ِمن َفْضلِِه َلنَصَّ

نيَ  احِلِ ْعِرُضونَ ( 75) الصَّ ُهم مُّ ن َفْضلِِه َبِخُلوْا بِِه َوَتَولَّوْا وَّ يِف  َفَأْعَقَبُهْم نَِفاًقا( 76) َفَلَمَّ آَتاُهم مر

 (﴾ )سورة التوبة(. 77) َما َوَعُدوُه َوبََِم َكاُنوْا َيْكِذُبونَ  ُقُلوهِبِْم إىَِل َيْوِم َيْلَقْوَنُه بََِم َأْخَلُفوْا اهللَ

لبقرة ة اهم بجريمة قتل؛ لقصَّ عىل اكتشاف املتَّ  : رؤيا البقرة يف املنام حُيتمل أن تدلَّ 6مثال 

 اهلل أن فأمرهم  ي إرسائيل قتيل، ومل ُيعرف قاتله؛ُقتل يف بن إذ املشهورة يف القرآن الكريم؛

 ة أخرى، وأخرب عن قاتله.فعاد للحياة مرَّ  ا بقرة، ثم يرضبوا القتيل ببعضها؛يذبحو

َيْأُمُرُكْم    َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه إِنَّ اهللَ﴿  اهلل:وهي القصة التي يذكرها القرآن الكريم يف قول  

اَرْأُتْم فِيَها َواهللُ   َنْفًساَوإِْذ َقَتْلُتمْ ﴿  اهلل:(، إىل قول  67﴾ )البقرة:َأْن َتْذَبُحوْا َبَقَرةً  ا ُكنُتْم    َفادَّ خُمِْرٌج مَّ

يمكن  ،ة. وبالتايلالكتشاف القاتل يف القصَّ  (. فقد كانت البقرة سبًبا72لبقرة:﴾ )اَتْكُتُمونَ 

 ها عىل هذا املعنى يف الرؤيا.تعبري

مريم للمسيح )عليه عذراء ة والدة السيدة ال: ما جاء يف القرآن الكريم عن قصَّ 7مثال 

تُّ َقْبَل َمَخاُض إىَِل ِجْذِع النَّْخَلِة َقاَلْت َيا َلْيَتنِي مِ اْلـَفَأَجاءَها ﴿ :تعاىل اهللكام يف قول  السالم(؛

نِسيًّ   َهَذا َوُكنُت َنْسًيا الوالدة. وبناء عىل   ي املوت وبني(. يف القصة ارتباط بني متنِّ 23﴾ )مريم:امَّ

 ت للمرأة عىل اإلنجاب أو الوالدة.ي املورؤيا متنِّ  حُيتمل أن تدلَّ هذه القصة، 

••• 
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كر يشء يف القرآن الكريم مع ذكر سببه، أو نتيجته، أو ما هو ذِ . ارتباط السبب والنتيجة:  8

مور التي ترتبط به، أو فيدّل اليشء عىل هذه األ ما يلزم عنه، أو ما ُيباح بسببه؛ ب عليه، أويرتتَّ 

 تدلَّ هي عليه.

 (.7﴾ )القصص:َفإَِذا ِخْفِت َعَلْيِه َفَأْلِقيِه يِف اْلَيمر ﴿ :تعاىل اهلل: قول 1مثال 

موسى )عليه  ث اآلية الكريمة عن أمِّ . وتتحدَّ النهريف اآلية الكريمة هو  ومعنى اليمِّ 

 عليه من فرعون الذي كان يقتل كلَّ  خوًفا ،بوحي من اهلل ،طفاًل  قته يف النهرسالم( عندما ألال

 .حفظه من القتل ب عىل إلقائه يف النهرفرتتَّ  مولود ذكر يف بني إرسائيل؛

، احلفظ من األذى. وبالتايلوبني  سبب ونتيجة بني اإللقاء يف النهر وهكذا، فهناك ارتباط

بيشء ثمني خياف عليه من الضياع أو  ه قد ألقى يف هنرـَّرأى يف املنام أن اًم سلِ مُ  إذا افرتضنا أنَّ 

إلقاء موسى )عليه  اليشء من األذى؛ ألنَّ  اهلل هلذاذلك عىل حفظ  اهلالك، فُيحتمل أن يدلَّ 

 .ب عليه حفظهة ترتَّ يف القصَّ  السالم( يف اليمِّ 

َتِسُب ( 2) اجَيَْعل لَُّه خَمَْرًج  َوَمن َيتَِّق اهللَ﴿ :تعاىل اهلل: قول 2مثال  ﴾ َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث اَل حَيْ

 (.3و 2)الطالق:

 من اهلمِّ  جوبني املخرَ  ،يوجد يف اآلية الكريمة ارتباط سبب ونتيجة بني التقوى من جهة

قي ه يتَّ ـَّرأى يف املنام أن اًم سلِ مُ  إذا افرتضنا أنَّ زق من جهة أخرى. فبناء عىل ذلك، الرحصول و

الفرج والرزق يف اآلية الكريمة  ذلك له عىل فرج من مهوم ورزق؛ ألنَّ  فُيحتمل أن يدلَّ  اهلل،

 بان عىل التقوى.يرتتَّ 
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 (.179﴾ )البقرة:َوَلُكْم يِف اْلِقَصاِص َحَياةٌ ﴿ اهلل:: قول 3مثال  

القصاص وبني احلياة. وبناء عىل ذلك، يوجد يف اآلية الكريمة ارتباط سبب ونتيجة بني 

عىل وشك القيام  يًضامر اًم سلِ مُ  رؤيا الِقصاص عىل احلياة. فإذا افرتضنا أنَّ  حُيتمل أن تدلَّ 

ذلك عىل نجاح  ة خطرية رأى نفسه يف املنام حتت الِقصاص، فُيحتمل أن يدلَّ ـَّة جراحيـَّ بعملي

الِقصاص، وكان هذا    إذا ما رأى مسلم يف املنام ابنه حتت  ،وكذلك  اهلل ومشيئته.ة بفضل  العمليَّ 

 الولد ما زال عىل قيد احلياة.  ذلك يف الرؤيا عىل أنَّ   جمهول املصري، فُيحتمل أن يدلَّ   االبن مفقوًدا

َقا ُيْغِن اهللُ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 4مثال  ن  َوإِن َيَتَفرَّ ﴾  َحكِيًَم  َواِسًعا َسَعتِِه َوَكاَن اهللُُكالًّ مر

 (.130)النساء:

إذا الطالق والِغنى. وبناء عىل ذلك، يوجد يف اآلية الكريمة ارتباط سبب ونتيجة بني 

ذلك عىل   ه قد انفصل عن زوجته بالطالق، فُيحتمل أن يدلَّ ـَّرأى يف املنام أن  اًم سلِ مُ   افرتضنا أنَّ 

 برشى بالرزق الواسع لكليهام.

ِريًضا﴿ :ىلتعا اهلل: قول 5مثال  اٍم ُأَخرَ  َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ ْن َأيَّ ٌة مر ﴾ َأْو َعىَل َسَفٍر َفِعدَّ

 (.184)البقرة:

يوجد يف اآلية الكريمة ارتباط سبب ونتيجة بني املرض والسفر من جهة وبني رخصة 

أفطر قد  ه  ـَّرأى نفسه يف املنام أن  اًم سلِ مُ   إذا افرتضنا أنَّ لك،  اإلفطار من جهة أخرى. وبناء عىل ذ

صات اإلفطار يف رخِّ هام من مُ ـَّذلك له عىل السفر أو املرض؛ ألن يف رمضان، فُيحتمل أن يدلَّ 

 اآلية الكريمة. 
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َن النرَساء َمْثنَى َوُثاَلَث ﴿ :تعاىل اهلل: قول 6مثال  َوُرَباَع َفإِْن ِخْفُتْم  َفانكُِحوْا َما َطاَب َلُكم مر

 (.3﴾ )النساء:َتْعِدُلوْا َفَواِحَدةً  َأالَّ 

يوجد يف اآلية الكريمة ارتباط سبب ونتيجة بني العدل وبني الزواج بأكثر من واحدة، 

العدل يف  . وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ وكذلك بني عدم العدل وعدم الزواج بأكثر من واحدة

 د الزوجات، وعدم العدل عىل زوجة واحدة.الرؤيا عىل تعدِّ 

َّا َخطِيَئاِْتِْم ُأْغِرُقوا ﴿ :تعاىل اهلل: قول 7مثال   (.25﴾ )نوح:مِم

إذا اخلطيئة والغرق. وبناء عىل ذلك، يوجد يف اآلية الكريمة ارتباط سبب ونتيجة بني 

عد ذلك عىل الفساد والب غرق، فُيحتمل أن يدلَّ قد ه ـَّرأى نفسه يف املنام أن  شخًصاافرتضنا أنَّ 

 (.عن الدين )والعياذ باهلل

ِه َجنََّتانِ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 8مثال   َْن َخاَف َمَقاَم َربر
 (.46﴾ )الرمحن:َوملِ

ة. وبناء عىل اجلنَّ  اهلل وبنييوجد يف اآلية الكريمة ارتباط سبب ونتيجة بني خوف مقام 

فُيحتمل أن تكون الرؤيا برشى له  اهلل،ه خياف ـَّرأى يف املنام أن اًم سلِ مُ  إذا افرتضنا أنَّ ذلك، 

 .إن شاء اهللة باجلنَّ 

••• 

ى واحد مُجَل يف القرآن الكريم بمعن: هو ارتباط جمموعة كلامت أو . ارتباط العطف 9

  اآلخر يف الرؤيا.الواحد منها عىل فيدّل  مشرتك من خالل حروف العطف؛

ا الَِّذيَن آَمنُوْا َأطِيُعوْا اهللَ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 1مثال   َ ُسوَل َوُأْوِِل األَْمِر  َيا َأُّيُّ َوَأطِيُعوْا الرَّ

 (.59النساء:﴾ )ِمنُكمْ 
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؛ ملسو هيلع هللا ىلص عىل النبيِّ  اهلل أويف الرؤيا عىل  املسلم احلاكم فبناء عىل اآلية الكريمة، حُيتمل أن يدلَّ 

فمعنى وجوب الطاعة مشرتك   .املسلم  ، وللحاكمملسو هيلع هللا ىلصوللرسول    هلل،اآلية أوجبت الطاعة    ألنَّ 

 .)وهلل ولرسوله املثل األعىل( ، باإلضافة إىل العطف بالواواآلية الكريمة بينهم بنصِّ 

ْنَياـَََمُل َواْلَبنُوَن ِزينَُة احلْ ـالْ ﴿  :تعاىل  اهلل: قول  2مثال   (. فبناء عىل اآلية 46)الكهف:﴾  َياِة الدُّ

هناك معنى مشرتك   ألنَّ و  ،للعطفاملال يف الرؤيا عىل البنني والعكس؛    الكريمة، حُيتمل أن يدلَّ 

 كليهام زينة احلياة الدنيا. بينهام يف اآلية الكريمة، وهو أنَّ 

ِريًضا﴿ :تعاىل اهلل: قول 3مثال  اٍم ُأَخرَ َأْو َعىَل َسَفٍر َفِعدَّ  َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ ْن َأيَّ ﴾ ٌة مر

 (.184)البقرة:

َفر والعكس؛  فبناء عىل اآلية الكريمة، حُيتمل أن يدلَّ   ،للعطفاملرض يف الرؤيا عىل السَّ

 ص للفطر يف رمضان.رخِّ كليهام مُ  لوجود معنى مشرتك بينهام يف اآلية الكريمة، وهو أنَّ و

َن ﴿ :تعاىل اهلل: قول 4مثال  َهَواِت ِمَن النرَساء َواْلَبننَِي َواْلَقنَاطرِِي ُزير لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ

ِة َوالْ ـالْ  َهِب َواْلِفضَّ َمِة َواألَْنَعاِم َوالْ ـَخْيِل الْ ـ ُمَقنَطَرِة ِمَن الذَّ ْنَيا ـَحْرِث َذلَِك َمَتاُع الْ ـُمَسوَّ َحَياِة الدُّ

 (.14﴾ )آل عمران:َمآِب ـِعنَدُه ُحْسُن الْ  َواهللُ

مجيع األشياء املذكورة فيها عىل بعضها يف املنام  اآلية الكريمة، حُيتمل أن تدلَّ  فبناء عىل

 ،للعطف )النساء، والبنون، والذهب، والفضة، واخليل، والبهائم، والزرع(. وذلك

 ها اإلنسان.شهوات حيبُّ  ـَّها كلَّها، وهو أنها يف معنى واحد يف اآليةالشرتاكو

ير ﴿ :تعاىل اهلل: قول 5مثال   ُم مَّ  (.30﴾ )الزمر:ُتونَ إِنََّك َميرٌت َوإَِّنَّ

يف بعض الرؤى عىل  ملسو هيلع هللا ىلص رؤيا موت النبيِّ  فبناء عىل هذه اآلية الكريمة، حُيتمل أن تدلَّ 
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والشرتاك معنى املوت يف  ،للعطفموت الرائي، أو عىل موت أهل املكان، أو عىل القبور؛ 

 .وغريه ملسو هيلع هللا ىلص اآلية الكريمة بني النبيِّ 

ُكورَ  ملَِْن َيَشاُء إَِناًثاَُّيَُب ﴿ :تعاىل اهلل: قول 6مثال   (.49﴾ )الشورى:َوَُّيَُب ملَِن َيَشاُء الذُّ

كر أو   فبناء عىل اآلية الكريمة، حُيتمل أن تدلَّ  املولودة األنثى يف الرؤيا عىل املولود الذَّ

 .الكريمة اآليةللعطف بني اجلُمَلَتني يف العكس؛ 

 (.4﴾ )الروم:اأْلَْمُر ِمن َقْبُل َوِمن َبْعُد  هللِِ﴿ :تعاىل اهلل: قول 7مثال 

ه يقول ـَّيف الواقع. فكأن امه امرأة مجيلة مل يقابلها أبًدارأى أحد املسلمني الصاحلني يف من

ت له الرؤيا : هذه املرأة كانت زوجتي قبل ذلك؛عنها يف الرؤيا ها زوجة مقبلة عليه ـَّأن فُعربِّ

« أو بعد»يف الرؤيا للاميض عىل معنى الـ  «لقب» فدلَّت كلمة  اهلل؛بإذن  بمواصفات هذه املرأة

 . ني يف اآلية الكريمةتَ ملَ به اجلُ ؛ للعطف بني ِش املستقبل

ري يف املعطوف ـالتغيوهي:  ،اعدة ارتباط العطف قاعدة فرعيَّةترتتَّب عىل ق :قاعدة فرعيَّة

ري ـ، ويكون التغيتعبريالشطر اآلخر يف الري يف ـ أو املعطوف عليه يف رمز الرؤيا، يؤدري إىل تغي

 . نفسها الصفة من

اُل َواْلَبنُوَن  ـَاملْ اهلل ﴿؛ لقول تعبريومن أمثلة ذلك: املال يف الرؤيا قد يدلُّ عىل األبناء يف ال

ْنَياـَِزينَُة احلْ   .تعبريال(، إذن فاملال احلرام يف الرؤيا قد يدلُّ عىل أبناء الزنا يف  46﴾ )الكهف:َياِة الدُّ

َفَمن ﴿ اهلل:ومن أمثلة ذلك أيًضا: املرض يف الرؤيا قد يدلُّ عىل َسَفر، والعكس؛ لقول 

اٍم ُأَخرَ  ْن َأيَّ ٌة مر ِريًضا َأْو َعىَل َسَفٍر َفِعدَّ (، إذن فاإلصابة بمرض منترش 184﴾ )البقرة:َكاَن ِمنُكم مَّ

 .تعبريبلد يف اليف بلد معنيَّ يف الرؤيا، قد يدلُّ عىل سفر إىل هذا ال
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معنى  فيدّل   بعد يشء آخر يف آية كريمة؛: هو أن حيدث يشء معنيَّ . ارتباط التعاُقب10

 احلدث السابق يف الرؤيا عىل معنى احلدث الالحق يف اآلية الكريمة. 

ومُ ( 1) امل﴿ :تعاىل اهلل: قول 1مثال  ن ( 2) ُغلَِبِت الرُّ َبْعِد َغَلبِِهْم يِف َأْدَنى اأْلَْرِض َوُهم مر

 (﴾ )الروم(.3) َسَيْغلُِبونَ 

ُيعاين    اًم سلِ مُ   ، إذا افرتضنا أنَّ وبالتايليف اآلية الكريمة تعاقب بني هزيمة الروم وانتصارهم.  

 من اهلزيمة أو اإلذالل رأى الروم يف املنام، فُيحتمل أن يكون ذلك برشى له بالنرص.

ْطَفةٍ بِ  َأَكَفْرَت ﴿ :تعاىل اهلل: قول 2مثال   (.37﴾ )الكهف:الَِّذي َخَلَقَك ِمن ُتَراٍب ُثمَّ ِمن نُّ

 يف اآلية الكريمة تعاقب اخللق من تراب، ثم من نطفة. وبناء عىل ذلك، حُيتمل أن يدلَّ 

 الرتاب يف الرؤيا عىل ُنطفة الرجل.

 ُهنَّ إاِلَّ َقلِياًل ـْمُتْم لَ َيْأُكْلَن َما َقدَّ ُثمَّ َيْأيِت ِمن َبْعِد َذلَِك َسْبٌع ِشَداٌد ﴿ :تعاىل اهلل: قول 3مثال 

ِصنُونَ  َّا حُتْ ونَ ( 48) ممر سورة (﴾ )49) ُثمَّ َيْأيِت ِمن َبْعِد َذلَِك َعاٌم فِيِه ُيَغاُث النَّاُس َوفِيِه َيْعِِّصُ

 يوسف(.

األزمة  ة. وبناء عىل ذلك، فقد تدلُّ يعقب أزمة اقتصاديَّ  يف اآلية الكريمة رخاء اقتصاديٌّ 

 ة يف الرؤيا عىل برشى بالرخاء يف اليقظة.ـَّاالقتصادي

يِيُكْم   َوُكنُتْم َأْمَواًتا  بِاهللَِكْيَف َتْكُفُرونَ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 4مثال  َفَأْحَياُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ حُيْ

 (.28﴾ )البقرة:ُثمَّ إَِلْيِه ُتْرَجُعونَ 

، فعساها أن تكون البرشى هلا ب يف اإلنجاب رأت يف املنام طفاًل ميًِّتاامرأة ترغ  نفرتض أنَّ 

 ...﴾ )اآلية الكريمة(.اُكمْ َفَأْحيَ   َوُكنُتْم َأْمَواًتاقب بني: ﴿...للتعا  ؛تعاىل  اهللبوالدة طفل بمشيئة  
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ًة ُثمَّ  اهللُ﴿ :تعاىل اهلل: قول 5مثال  الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َضْعٍف ُثمَّ َجَعَل ِمْن َبْعِد َضْعٍف ُقوَّ

ُلُق َما َيَشاُء َوُهَو اْلَعلِيُم اْلَقِديرُ  ٍة َضْعًفا َوَشْيَبًة خَيْ  (.54﴾ )الروم:َجَعَل ِمْن َبْعِد ُقوَّ

عىل   ياة يف الرؤلقوَّ ا  فقد تدلُّ   ،ة والضعف. وبناء عىل ذلكية الكريمة تعاقب بني القوَّ يف اآل

 ة.الضعف والضعف عىل القوَّ 

••• 

 بام عربَّ فيُ  عليه؛ اًل ة كريمة ُمفضَّ ر رمز الرؤيا يف آية قرآنيَّ ذكَ : هو أن يُ . ارتباط التفضيل11

ل:  دون معنى املُفضَّ

َّا ﴿ :تعاىل اهلل: قول 1 مثال  (. نفرتض أنَّ 32الزخرف: ﴾ )جَيَْمُعونَ َوَرْْحَُت َربرَك َخرْيٌ ممر

 ألنَّ  اهلل؛له ذلك عن البعد عن رمحة  ه جيمع أشياء، فُيحتمل أن يدلَّ ـَّرأى يف املنام أن شخًصا

 . اجلمع يف املنام عالمة عىل عدم بلوغ الرمحة لة يف اآلية الكريمة عىل اجلمع، فكأنَّ فضَّ الرمحة مُ 

ُقوَن َخرْيٌ َأِم اهللُ: ﴿2مثال   َتَفرر ْجِن َأَأْرَباٌب مُّ ارُ اْلَواِحُد    َيا َصاِحَبِي السر  (.39يوسف:  ﴾ )اْلَقهَّ

. ة كأصنام الفراعنة مثاًل رأى يف املنام أنه بني يشء من املعبودات الوثنيَّ    شخًصانفرتض أنَّ 

األرباب  ألنَّ  اهلل؛ه بعيد عن ـَّحُيسد عليه أو أنء ال ه يف وضع يسِّ ـَّهذه الرؤيا عىل أن فقد تدلُّ 

 عليها يف اآلية الكريمة.  ٌل فضَّ قة مُ املتفرِّ 

••• 

  التي ُفعل هبا يف اآلية الكريمة؛ هو أن يرتبط فعل أو حدث ما باألداة . ارتباط األداة:12 

 األداة يف املنام عىل معنى الفعل أو احلدث يف اليقظة: فتدّل 

اٌر َفَلن ُيْقَبَل ِمْن أَ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 1مثال  ْلُء إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َوَماُتوْا َوُهْم ُكفَّ َحِدِهم مر
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 (.91﴾ )آل عمران:َوَلِو اْفَتَدى بِهِ  األْرِض َذَهًبا

له ذلك عىل الفدية أو   ، فُيحتمل أن يدلَّ اًم رأى يف املنام ذهًباسلِ مُ  فإذا ما افرتضنا أنَّ 

 ه أداة االفتداء يف اآلية الكريمة.ـَّتداء؛ ألناالف

ى َهـَذا ﴿ :تعاىل اهلل: قول 2مثال  َوَجاءْت َسيَّاَرٌة َفَأْرَسُلوْا َواِرَدُهْم َفَأْدىَل َدْلَوُه َقاَل َيا ُبِّْشَ

 (.19﴾ )يوسف:ُغاَلمٌ 

وبناء عىل ذلك، فقد الدلو يف اآلية الكريمة هو أداة لنجاة يوسف )عليه السالم( من البئر.  

 الدلو يف املنام عىل النجاة من اهلموم واألزمات الصعبة. يدلُّ 

ا َعىَل َغنَِمي َوِِلَ فِيَها َمآِرُب ﴿  :تعاىل  اهلل: قول  3مثال   ُأ َعَلْيَها َوَأُهشُّ هِبَ َقاَل ِهَي َعَصاَي َأَتَوكَّ

 (.18﴾ )طه:ُأْخَرى

خص عىل السري، واإلعانة عىل رعي الغنم،  العصا يف اآلية الكريمة هي أداة إلعانة الش 

 العصا يف املنام عىل هذه املعاين. ة. وبناء عىل ذلك، فقد تدلُّ وعىل املنافع بصفة عامَّ 

••• 

 فيدّل   يف اآلية الكريمة؛ : هو أن يرتبط فعل أو يشء ما بمكان معنيَّ . ارتباط املكان13

 اليقظة.ام عىل الفعل أو اليشء يف املكان يف املن

 (. 43﴾ )هود:ََمءـَقاَل َسآِوي إىَِل َجَبٍل َيْعِصُمنِي ِمَن الْ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 1مثال 

اجلبل  فاجلبل يف اآلية الكريمة هو مكان االعتصام أو االحتامء. وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ 

 يف املنام عىل هذين املعنيني.
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 (.97﴾ )آل عمران:اَدَخَلُه َكاَن آِمنً َوَمن ﴿ :تعاىل اهلل: قول 2مثال 

رؤيا مسلم يف   فالبيت احلرام هو مكان األمن يف اآلية الكريمة. وبناء عىل ذلك، فقد تدلُّ 

 ه يف البيت احلرام عىل معنى األمن.ـَّاملنام لنفسه أن

 (.29)العنكبوت:﴾ نَكرَ ـَُوَتْأُتوَن يِف َناِديُكُم املْ ﴿ اهلل:: قول 3مثال 

. وبناء عىل ذلك، فقد ومنكرات األخالقهو مكان االنحرافات    يف اآلية الكريمة  فالنادي

 (.اين الرديئة )والعياذ باهللالنادي يف بعض الرؤى عىل هذه املع يدلُّ 

••• 

 فيدّل   يف اآلية الكريمة؛هو أن يرتبط فعل أو يشء ما بزمان معنيَّ  . ارتباط الزمان:14

 ام عىل الفعل أو اليشء يف اليقظة. املنالزمان يف

 (.16﴾ )يوسف:َوَجاُؤوْا َأَباُهْم ِعَشاء َيْبُكونَ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 1مثال 

هذا الوقت يف الرؤيا   يرتبط احلُزن يف اآلية الكريمة بوقت الِعشاء. وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ 

 عىل احلزن.

ُمنََّها ُمْصبِِحنيَ إِْذ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 2مثال   (.17﴾ )القلم:َأْقَسُموا َلَيِّْصِ

الصبح يف  يرتبط قطف الثامر يف اآلية الكريمة بوقت الصبح. وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ 

 عىل حصاد الزرع. الرؤيا

 (.17﴾ )آل عمران:ْسَتْغِفِريَن بِاألَْسَحارِ ـَُواملْ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 3مثال 

َحر )آخر اللَّ يرتبط   يل قبل طلوع الفجر(. وبناء عىل االستغفار يف اآلية الكريمة بوقت السَّ

 هذا الوقت يف الرؤيا عىل االستغفار. ذلك، فقد يدلُّ 
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احلالة يف املنام عىل  فتدّل  نة؛بحالة معيَّ  أو اسم : هو ارتباط فعل معنيَّ . ارتباط احلال15 

 .، أو العكسأو االسم هذا الفعل

بِِهْم َفََم ُهم بُِمْعِجِزينَ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 1مثال   (.46﴾ )النحل:َأْو َيْأُخَذُهْم يِف َتَقلُّ

. )يف تقلُّبهم/حالة( بالتقلُّب )يأخذهم/فِعل( يرتبط العقاب أو العذاب يف اآلية الكريمة

( عىل مثاًل  د الشخص الفاسد يف املنام )يمينًا وشاماًل تقلُّب جس وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ 

 أو العقوبة.  العذاب اإلهليِّ 

ب ية الكريمة، وهو تقلُّ بهم« يف اآلالظاهر لكلمة »تقلُّ  هنا األخذ باملعنى الشكلِّ  )يتمُّ 

واملقصود بالكلمة، وهو السفر، فُيعمل به يف قاعدة أخرى وهي  ا املعنى احلقيقيُّ أمَّ  اجلسد؛

 باملعنى األبعد للقرآن الكريم«، فرُيجى مراجعتها يف سياق هذا السؤال(. تعبري»ال

يَن بِِه َساِمًرامُ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 2مثال   (.67﴾ )املؤمنون:َْتُْجُرونَ   ْسَتْكرِبِ

َمر )احلديث يف  هبجر  ()سامًرا/حال املساء للتسلية( يف اآلية الكريمةيرتبط معنى السَّ

َمر عىل   . وبناء عىل ذلك، فقد تدلُّ  )مستكربين/اسم(القرآن الكريم والبعد عن احلقِّ  رؤيا السَّ

 .معنى الضالل أو البعد عن االلتزام الدينيِّ 

َسَبنَّ الَِّذيَن ُقتُِلو﴿ :تعاىل اهلل: قول 3مثال  ِْم   َأْمَواًتا  َسبِيِل اهللِْا يِف َوالَ حَتْ َبْل َأْحَياٌء ِعنَد َرهبر

 ...﴾ )سورة آل عمران(.ِمن َفْضلِهِ  َفِرِحنَي بََِم آَتاُهُم اهللُ( 169) ُيْرَزُقونَ 

اهلل وبني االستشهاد يف سبيل  ()َفِرحني/حال يف اآلية الكريمة ارتباط بني الفرح

 الفرح يف الرؤيا عىل نيل الشهادة. . وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ ُقتِلوا/فِعل()
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 (.216﴾ )البقرة:ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكمْ ﴿ اهلل:: قول 4مثال 

يرتبط القتال يف اآلية الكريمة )فِعل( باليشء املكروه )حالة الكراهية(. وبناء عىل ذلك، 

 .معنى اليشء املكروهفقد يدلُّ القتال يف الرؤيا عىل 

••• 

فعل ونائب فاعل : هو أن يأيت فعل وفاعل، أو  الفاعل  وبنائب. ارتباط الفعل بالفاعل  16

 الفاعل أو نائب الفاعل يف الرؤيا عىل الفعل، أو العكس. فيدّل  يف القرآن الكريم؛

ْيَطانُ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 1مثال   (.63﴾ )الكهف:َوَما َأنَسانِيُه إاِلَّ الشَّ

 ، والفاعل هو الشيطان. وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ اآلية الكريمة، الفعل هو أنسى يف

 الشيطان يف الرؤيا عىل النسيان.

 (.39﴾ )آل عمران:آلئَِكةُ ـََفنَاَدْتُه املْ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 2مثال 

سامع   يف اآلية الكريمة، الفعل هو النداء، والفاعل هم املالئكة. وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ 

 نداء يف الرؤيا عىل املالئكة.

اٌر َفَلن ﴿ اهلل:: قول 3مثال  ْلُء األْرِض إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َوَماُتوْا َوُهْم ُكفَّ ُيْقَبَل ِمْن َأَحِدِهم مر

 (.91﴾ )آل عمران:َذَهًبا

يرتبط الذهب يف اآلية الكريمة بمعنى عدم القبول أو اليشء غري املقبول. وبناء عىل ذلك، 

 فقد يدلُّ الذهب يف املنام عىل يشء مرفوض، أو منبوذ، أو غري مقبول، أو غري جُماز...إلخ.

••• 
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 فيدّل  فعل ومفعول به يف القرآن الكريم؛ : هو أن يأيتالفعل باملفعول به. ارتباط 17

 .، أو العكساملفعول به يف الرؤيا عىل الفعل

 (.36﴾ )الكهف:ُحوَت ـَفإيِنر َنِسيُت الْ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 1مثال 

. وبناء عىل ذلك،   فقد يدلُّ يف اآلية الكريمة ارتباط بني احلوت والنسيان أو اليشء املنيسِّ

.  احلوت يف املنام عىل النسيان أو اليشء املنيسِّ

ْخَر بِاْلَوادِ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 2مثال   (.9﴾ )الفجر:َوَثُموَد الَِّذيَن َجاُبوا الصَّ

عىل   يف املنام  رؤياهم  ترتبط قبيلة ثمود يف اآلية الكريمة بالصخر. وبناء عىل ذلك، فقد تدلُّ 

 ة.الصخر واملناطق الصخريَّ 

••• 

 عليه. فيدّل  م يف القرآن الكريم؛َس  بقَ : هو أن يرتبط معنى معنيَّ . ارتباط الَقَسم18

 (.21﴾ )األعراف:َوَقاَسَمُهََم إيِنر َلُكََم ملََِن النَّاِصِحنيَ ﴿ :تعاىل اهللمثال: قول 

يف بعض م  َس القَ   م يف اآلية الكريمة بمعنى النصيحة. وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ َس يرتبط القَ 

 الرؤى عىل النصيحة.

••• 

ل19  آيات القرآن الكريم إىل يشء آخر؛ ل يشء يف آية من: هو أن يتحوَّ . ارتباط التحوُّ

 الواحد يف املنام عىل اآلخر يف اليقظة. دّل في

بنِيٌ ﴿  اهلل:: قول  مثال العصا يف لت  (. حتوَّ 107﴾ )األعراف:  َفَأْلَقى َعَصاُه َفإَِذا ِهَي ُثْعَباٌن مُّ

 العكس. وأالعصا يف املنام عىل الثعبان،  اآلية الكريمة إىل ثعبان. وبناء عىل ذلك، فقد تدلُّ 

••• 
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املعنى  مقامهام يف: هو أن يأيت يف اجلملة مبتدأ وخرب، أو ما يقوم . ارتباط املبتدأ باخلرب20

املبتدأ يف املنام عىل خربه يف اليقظة، أو   فيدّل   اهتا، أو إنَّ وأخواهتا، وخربهم(؛)كاسم كان وأخو

 العكس.

نَا اهللُ﴿ :تعاىل اهلل: قول 1مثال  ُل َعَلْيِهُم املْ  إِنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربُّ اَلئَِكُة َأالَّ َـ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتنَزَّ

وا بِاجلْ  َزُنوا َوَأْبِِّشُ اُفوا َواَل حَتْ  (.30﴾ )فصلت:ُتوَعُدونَ نَِّة الَّتِي ُكنُتْم  ـَََتَ

يف اآلية الكريمة ارتباط بني اإليامن واالستقامة، وبني نزول املالئكة عىل من يفعل ذلك. 

 ة إيامنه واستقامته.رؤيا نزول املالئكة عىل شخص صالح عىل صحَّ  فقد تدلُّ  ،وبالتايل

ُمْؤِمنَاِت ُلِعنُوا يِف ـَغافاَِلِت الْ ُمْحَصنَاِت الْ ـإِنَّ الَِّذيَن َيْرُموَن الْ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 2مثال 

ْنَيا َواآْلِخَرِة َولَ   (.23﴾ )النور:ُهْم َعَذاٌب َعظِيمٌ ـالدُّ

عىل الفاعل  عنةام املرأة العفيفة بالزنا، وبني حلول اللَّ يف اآلية الكريمة ارتباط بني اهتِّ 

ه يتهم امرأة عفيفة بالزنا عىل رؤيا شخص يف املنام أنَّ  (. وبناء عىل ذلك، فقد تدلُّ )والعياذ باهلل

 ه شخص فاسد لعني.أنَّ 

••• 

 أو ُينتسب إليه يشء؛ يمتلك شخص يف القرآن الكريم شيًئا: هو أن ةـَّ. ارتباط املِلكي21

 اليشء يف املنام عىل الشخص، أو العكس. فيدّل 

 (.10﴾ )الفجر:اأْلَْوَتادِ َوفِْرَعْوَن ِذي ﴿ :تعاىل اهلل: قول 1مثال 

األوتاد يف الرؤيا  فاألوتاد يف اآلية الكريمة ُتنتسب إىل فرعون. وبناء عىل ذلك، فقد تدلُّ 

 عىل الفرعون أو الفراعنة.
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 (.7﴾ )الفجر:إَِرَم َذاِت اْلِعََمدِ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 2مثال 

 د. وبناء عىل ذلك، فقد تدلُّ يف اآلية الكريمة ُتنتسب األعمدة إىل قبيلة إرم، وهم قوم عا

 األعمدة يف املنام عىل هؤالء.

ْنُه ِذْكرً ﴿ :تعاىل اهلل: قول 3مثال  ﴾ اَوَيْسَأُلوَنَك َعن ِذي اْلَقْرَننْيِ ُقْل َسَأْتُلو َعَلْيُكم مر

 (.83)الكهف:

، فقد ث عنه القرآن الكريم. وبناء عىل ذلكيف اآلية الكريمة، ُينتسب القرنان إىل َمِلك حتدَّ 

 رؤيا شخص ذي قرنني يف املنام عىل هذا املِلك. تدلُّ 

••• 

تصحيح  : هو أن يأيت يف اآلية الكريمة نفي ليشء، ثم يتمُّ . ارتباط النفي والتصحيح22

اليشء أو املعنى  نفي يف املنام عىل اليشء املنفيُّ حدوث  فيدّل  معناه أو إبداله بيشء آخر؛

ح به يف اليشء املصحَّ  حدوثاملنفي يف املنام عىل  عكس ويدل حدوث، ح به يف اليقظةاملُصحَّ 

 .اليقظة

بنِيٌ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 1مثال  ْعَر َوَما َينَبِغي َلُه إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر َوُقْرآٌن مُّ ْمنَاُه الشر ﴾  َوَما َعلَّ

 (.69)يس:

ل بالقرآن الكريم. وبناء عىل ذلك، ملسو هيلع هللا ىلص  يف اآلية الكريمة عن النبيِّ   تعلُّم الشعر منفيٌّ  ، ومبدَّ

)نفي  عىل هجر القرآن الكريم )حدوث اليشء املنفي يف اآلية( تعلُّم الشعر يف املنام فقد يدلُّ 

يف املنام  )عكس املنفي يف اآلية( ؛ بينام قد تدل رؤيا اجلهل بالشعرح به يف اآلية(املعنى املصحَّ 

ح به يف اآلية( عىل تعلُّم القرآن الكريم  .)حدوث املصحَّ
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مْ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 2مثال   (.157﴾ )النساء:َوَما َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلـكِن ُشبرَه هَلُ

 .العقابنجاة املصلوب وإفالته من الرضر أو فمن صلب شخًصا يف املنام، دل عىل 

﴾ برِيُ ـَالَّ ُتْدِرُكُه األَْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك األَْبَصاَر َوُهَو اللَّطِيُف اخلْ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 3مثال 

 (.103)األنعام:

فرأى نفسه يف املنام حياول أن  اهلل،مه اعتاد يف حياته أن يفعل ما حرَّ   شخًصانفرتض أنَّ 

 اهلل يراه  له هذه الرؤيا عىل أنَّ  ، فال يستطيع. فقد تدلَّ ببرصهيراه أو حياول أن  اهلل،ينظر إىل 

 ويراقبه، فليحذر.

••• 

أحدمها   فيدّل   ؛: هو أن يرتبط معنيان يف القرآن الكريم بارتباط رشطي  . ارتباط الِّشط23

 يف الرؤيا عىل اآلخر يف اليقظة.

ٍء َبْعَدَها َفاَل ُتَصاِحْبنِيَقاَل إِن َسَأْلُتَك َعن ﴿ :تعاىل اهلل: قول 1مثال   (.76﴾ )الكهف:ََشْ

بني معنيي السؤال وانتهاء العالقة. وبناء عىل ذلك، فقد  يف اآلية الكريمة ارتباط رشطيٌّ 

 سؤال شخص آلخر يف الرؤيا عىل انتهاء العالقة بينهام. يدلُّ 

اُر اآلَِخرَ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 2مثال  ن ُدوِن النَّاِس  ُة ِعنَد اهللُِقْل إِن َكاَنْت َلُكُم الدَّ َخالَِصًة مر

 (.94﴾ )البقرة:ْوَت إِن ُكنُتْم َصاِدقِنيَ ـََفَتَمنَُّوْا املْ 

ة. وبناء عىل ذلك، فقد ي املوت ودخول اجلنَّ بني معنيي متنِّ  يف اآلية الكريمة ارتباط رشطيٌّ 

 ة.ي املوت يف الرؤيا عىل دخول اجلنَّ متنِّ  يدلُّ 
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ٌة إاِلَّ اهللُ﴿ :تعاىل اهلل: قول 3مثال   (.22﴾ )األنبياء:َلَفَسَدَتا َلْو َكاَن فِيِهََم آهِلَ

فساد يف األرض والسامء، ورصاعات،   عىل  رؤيا معبودات غري اهلل )تعاىل( يف املنام  دلُّ تقد  

 . وسبحان اهلل الواحد األحد، الفرد الصمد، الذي ال إله غريه، والوكوارث )والعياذ باهلل(

 ا أحد.معبود سواه، والذي مل يلد، ومل يولد، ومل يكن له كفوً 

وءُ ـَوَلْو ُكنُت َأْعَلُم اْلَغْيَب الَْسَتْكَثْرُت ِمَن الْ ﴿  :تعاىل  اهلل: قول  4مثال   نَِي السُّ ﴾ َخرْيِ َوَما َمسَّ

 (.188)األعراف:

االستكثار من اخلري واجتناب يف اآلية الكريمة ارتباط بني معرفة الغيب من جهة، وبني 

معرفة الغيب يف الرؤيا عىل هذين املعنيني يف  من جهة أخرى. وبناء عىل ذلك، فقد تدلُّ  الرشِّ 

 اليقظة.

ُْم َلَكاِذُبونَ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 5مثال  َا َُّنُوْا َعنُْه َوإَِّنَّ
وْا َلَعاُدوْا ملِ  (.28﴾ )األنعام:َوَلْو ُردُّ

قد تدل عىل عودة ظهور الفساد وتكراره من  مرة أخرى للحياة سدالفارؤيا عودة امليت 

 ناس أمثاله أو هلم ارتباط به.

••• 

واحد منهام يف  فيدّل  يف القرآن الكريم بدعاء؛ : هو أن يرتبط معنيان. ارتباط الدعاء24

 الرؤيا عىل اآلخر يف اليقظة.

َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن   ُم َربر اْجَعْل َهـََذا َبَلًدا آِمنًاإِْبَراِهيَوإِْذ َقاَل ﴿ :تعاىل اهلل: قول 1مثال 

ة يف اآلية الكريمة ارتباط بني مكَّ  (.126﴾ )البقرة:َواْلَيْوِم اآلِخرِ  الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمنُْهم بِاهللِ 

 مة عىل األمن والرزق.املكرَّ ة رؤيا مكَّ  مة وبني األمن والرزق. وبناء عىل ذلك، فقد تدلُّ املكرَّ 
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ََمِء َتُكوُن َلنَا ِعيًد ﴿ :تعاىل اهلل: قول 2مثال  َن السَّ نَا َأنِزْل َعَلْينَا َمآئَِدًة مر ُهمَّ َربَّ ﴾ االلَّ

املائدة يف  يف اآلية الكريمة ارتباط بني املائدة والعيد. وبناء عىل ذلك، فقد تدلُّ  (.114)املائدة:

 الرؤيا عىل العيد. 

نَا﴿ :تعاىل اهلل: قول 3ل مثا َعل لَّنَا ِمن لَُّدنَك َأْخِرْجنَا ِمْن َهـِذِه اْلَقْرَيِة الظَّامِلِ َأْهُلَها َواْج  َربَّ

 (.75﴾ )النساء:اَواْجَعل لَّنَا ِمن لَُّدنَك َنِصريً  َولِيًّا

. وبناء عىل اهلل للمسلميف اآلية الكريمة ارتباط بني اخلروج من البلد الظامل وبني نرص 

 اهلل.رؤيا املسلم لنفسه يف املنام خيرج من بلد يسود فيه الظلم عىل النرصة من  ذلك، فقد تدلُّ 

نَا َعىَل ُرُسلَِك َوالَ َُتْ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 4مثال  نَا َوآتِنَا َما َوَعدتَّ ِزَنا َيْوَم اْلِقَياَمِة إِنََّك الَ َربَّ

لُِف املِْيَعادَ   (.194﴾ )آل عمران:َُتْ

رؤيا مسلم   ة. وبناء عىل ذلك، فقد تدلُّ ل وبني اجلنَّ ُس يف اآلية الكريمة ارتباط بني وعد الرُّ 

 .تعاىل اهللن عىل ُحسن اخلامتة بإذن َس لرسول يف املنام يعده بيشء َح 

••• 

آية كريمة من آيات القرآن : هو أن يمتنع معنى بسبب معنى آخر يف االمتناع. ارتباط 25

 واحد منهام يف الرؤيا عىل اآلخر يف اليقظة. فيدّل  الكريم؛

رَ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 1مثال   (.96﴾ )البقرة:َوَما ُهَو بُِمَزْحِزِحِه ِمَن اْلَعَذاِب َأن ُيَعمَّ

م يف اآلية الكريمة ارتباط بني   وبني عدم النجاة من العذاب. وبناء عىل ذلك، فقد   السنِّ   تقدُّ

م يدلُّ  (، أو قد يدلُّ العذاب يف الرؤيا عىل طول ياذ باهلليف الرؤيا عىل العذاب )والع السنِّ  تقدُّ

 العمر. 
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َمْت َأْيِدُّيِمْ  َوَلن َيَتَمنَّْوُه َأَبًدا﴿ :تعاىل اهلل: قول 2مثال   (.95﴾ )البقرة:بََِم َقدَّ

 ية الكريمة ارتباط بني معنيي كراهية املوت وسوء العمل. وبناء عىل ذلك، فقد تدلُّ يف اآل

 كراهية املوت يف الرؤيا عىل سوء العمل.

وَن َمْن َحادَّ اهللَ  ُيْؤِمنُوَن بِاهللِ اَل ََتُِد َقْوًما﴿ :تعاىل اهلل: قول 3مثال    َواْلَيْوِم اآْلِخِر ُيَوادُّ

 (.22﴾ )املجادلة:َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاُنوا آَباءُهْم َأْو َأْبنَاءُهْم َأْو إِْخَواََّنُْم َأْو َعِشرَيَْتُمْ 

 اهلل منلوجه ، واألبناء، واإلخوان، والعشرية؛ اآلباء مقاطعة بني يف اآلية الكريمة ارتباط

رؤيا مسلم صالح   جهة أخرى. وبناء عىل ذلك، فقد تدلُّ   من  )تعاىل(  هلل  عداء هؤالء  جهة، وبني

 من أقاربه عىل فجور هذا القريب وفساده. ـَّه قد قاطع واحًدايف املنام أن

••• 

 فيدلَّ  ؛ارتباط ما يتمناه شخص يف القرآن الكريم بمعنى معني : هو ي. ارتباط التمنر 26

 عنى.امل هذا املُتمنَّى يف الرؤيا عىل

 (.40﴾ )النبأ:اَوَيُقوُل اْلَكافُِر َيا َلْيَتنِي ُكنُت ُتَرابً ﴿ :تعاىل اهلل: قول 1مثال 

ى أن يكون  الكافر يتمنَّ   يرتبط الرتاب يف اآلية الكريمة باملنجى واخلالص من العذاب؛ ألنَّ 

الرتاب يف املنام عىل النجاة   م وعذاهبا. وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ ينجو بنفسه من جهنَّ   حتَّى  تراًبا

 من عذاب أليم، أو مصري خطري، أو مصيبة كبرية.

 َقْبَل َهَذا  َخاُض إىَِل ِجْذِع النَّْخَلِة َقاَلْت َيا َلْيَتنِي ِمتُّ ـََفَأَجاءَها املْ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 2مثال 

نِسيًّ  َوُكنُت َنْسًيا  ي املوت يف اآلية الكريمة باإلنجاب. وبناء عىل يرتبط متنِّ  (.23﴾ )مريم:امَّ

 لموت يف الرؤيا عىل اإلنجاب.امرأة لي متنِّ  ذلك، فقد يدلُّ 
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 (.73)النساء:﴾ َعظِيًَم   ُكنُت َمَعُهْم َفَأُفوَز َفْوًزاَيا َليَتنِي  ﴿ :تعاىل اهلل: قول 3مثال 

ي مصاحبة املؤمنني الصاحلني املجاهدين بالفوز العظيم يف اآلية الكريمة. فمن يرتبط متنِّ 

 .التوفيق والنجاح يف أمر ماعىل  ذلك يدلُّ  ه يصاحبهم، فلعلَّ ـَّرأى يف املنام أن

••• 

السبب يف الرؤيا  ّل فيد ؛به بام سبَّ القرآن الكريم  ارتباط مرجو  يف: هو . ارتباط الرجاء27

 .عىل املرجوِّ يف اليقظة

نَْها بَِخرَبٍ  إيِنر آَنْسُت َناًرا﴿ :تعاىل اهلل: قول 1مثال   (.29﴾ )القصص:لََّعلر آتِيُكم مر

؛ ألن موسى )عليه السالم( يرجوه أما النار فهي سبب  .اخلرب يف اآلية الكريمة مرجوٌّ

  يصل للرائي.الرؤيا عىل َخرَب معنيَّ  النار يف وبناء عىل ذلك، فقد تدلُّ  الرجاء.

ًحاَوَقاَل فِْرَعْونُ ﴿  اهلل:: قول  2مثال    (.36﴾ )غافر:لََّعلر َأْبُلُغ اأْلَْسَباَب    َيا َهاَماُن اْبِن ِِل َِصْ

 ،. وبالتايلأما الرصح فهو سبب الرجاء .بلوغ األسباب أو املراد يف اآلية الكريمة مرجوٌ 

ح يف اآلية الكريمة ة، أو القدرة، أو االستطاعة، أو زوال العجز. بمعنى اإلمكانيَّ  يرتبط الرصَّ

 رصح يف الرؤيا عىل هذه املعاين.ال وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ 

••• 

 .رؤيا العمل عىل اجلزاء  فتدّل   ؛جزاء لعمل: هو أن يأيت يف اآلية الكريمة  . ارتباط اجلزاء28

َأَفُتْؤِمنُوَن بَِبْعِض اْلكَِتاِب َوَتْكُفُروَن بَِبْعٍض َفََم َجَزاء َمن َيْفَعُل َذلَِك ﴿  :تعاىل  اهلل: قول  مثال

وَن إىَِل َأَشدر اْلَعَذاِب ـَِمنُكْم إاِلَّ ِخْزٌي يِف احلْ  ْنَيا َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُيَردُّ  (.85)البقرة:﴾ َياِة الدُّ

يرتبط اإليامن ببعض القرآن دون البعض اآلخر يف اآلية الكريمة بعقوبة الدنيا واآلخرة. 
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ه يؤمن ببعض القرآن الكريم دون البعض اآلخر، أن ـَّوبناء عىل ذلك، فُيحتمل ملن رأى أن

 (.ذ باهلليكون له ذلك إنذار بعقوبة )والعيا

••• 

مع بيان احلكمة   ،يأيت فعل أو يشء يف القرآن الكريم  : هو أن. ارتباط احلكمة أو اهلدف29

 .ة أو اهلدفالفعل يف املنام عىل احلكمة اإلهليَّ  فيدّل  أو اهلدف منه؛ة اإلهليَّ 

ُكْم ُتْفَلُحونَ  َكثرًِيا َواْذُكُروْا اهللَ﴿ :تعاىل اهلل: قول 1مثال  (. يرتبط ذكر 45﴾ )األنفال:لََّعلَّ

 الرؤيا عىل الَفاَلح.  اهلل يفذكر  اآلية الكريمة بالَفاَلح. وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ  اهلل يف

َياُم َكََم ُكتَِب َعىَل الَِّذيَن ِمن  ﴿ :تعاىل اهلل: قول 2مثال  ا الَِّذيَن آَمنُوْا ُكتَِب َعَلْيُكُم الصر َ َيا َأُّيُّ

ُكْم َتتَُّقونَ   (.183﴾ )البقرة:َقْبلُِكْم َلَعلَّ

الصيام يف الرؤيا عىل  ط الصيام يف اآلية الكريمة بالتقوى. وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ يرتب

 التقوى.

ُهْم َيْرِجُعونَ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 3مثال   (. 48﴾ )الزخرف:َوَأَخْذَناُهم بِاْلَعَذاِب َلَعلَّ

العذاب   فُيحتمل أن يدلَّ يرتبط العذاب يف الرؤيا بمعنى التوبة عن احلرام. وبناء عىل ذلك،  

 يف الرؤيا عىل التوبة. 

••• 

يف الرؤيا  فيدّل  عنة؛باللَّ  أيت يشء يف القرآن الكريم مصحوًبا: هو أن يعنة. ارتباط اللَّ 30

 . وربَّام تدلُّ اللَّعنة يف املنام عىل سببها يف اآلية الكريمة .عىل الفساد أو الفجور
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يَثاَقُهْم َلعنَّاُهمْ ﴿ :تعاىل اهلل: قول مثال  (.13﴾ )املائدة:َفبََِم َنْقِضِهم مر

نقض العهد لفاعله   عنة يف اآلية الكريمة بنقض العهد. وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ ترتبط اللَّ 

 . أو قد تدلُّ اللَّعنة يف الرؤيا عىل نقض العهد ؛لفجوريف الرؤيا عىل الفساد أو ا

••• 

 فيدلَّ  بام َفَعَله؛ فاعل اليشء يف اآلية الكريمة: هو أن يرتبط ارتباط الفاعل بَم فعله. 31

 .الواحد منهام عىل اآلخر

ُه َأينر ﴿ اهلل:: قول مثال ْيَطاُن بِنُْصٍب َوَعَذاٍب َواْذُكْر َعْبَدَنا َأيُّوَب إِْذ َناَدى َربَّ نَِي الشَّ  ﴾.َمسَّ

 مسُّ  الشيطان لإلنسان. وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ  يرتبط العذاب يف اآلية الكريمة بمسِّ 

 الشيطان لإلنسان يف الرؤيا عىل العذاب. 

••• 

بعض اآليات الكريمة يمكن  : ينبغي مراعاة أنَّ بعكس معنى اآلية الكريمة تعبري . ال32

 الرؤيا. تعبرياالسرتشاد بعكس معناها يف 

 اهلل:يف الرؤيا عىل اإلسالم؛ لقول  الطريق املستقيم حُيتمل أن يدلَّ  : كام أنَّ 1مثال 

اَط امُلسَتِقيمَ ﴿ َ الطريق غري املستقيم أو املُعَوجَّ يف الرؤيا  فإنَّ  (؛6﴾ )الفاحتة:اهِدَنــــا الِّصر

 (.د، أو الكفر )والعياذ باهللعىل عكس املعنى وهو الضالل، أو الفسا حُيتمل أن يدلَّ 

 اهلل:يف الرؤيا عىل اإلسالم؛ لقول  االستمساك بالعروة حُيتمل أن يدلَّ  : كام أنَّ 2مثال 

ترك  فإنَّ  (؛256﴾ )البقرة:َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقىَ  َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َوُيْؤِمن بِاهللِ َفَمنْ ﴿

 عىل عكس املعنى، وهو ترك اإلسالم )والعياذ باهلل(. العروة يف الرؤيا حُيتمل أن يدلَّ 
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َولَِباُس التَّْقَوَى ﴿ اهلل:لرائيها يف املنام عىل التقوى؛ لقول  املالبس قد تدلُّ  : كام أنَّ 3مثال 

لرائيه عىل الكفر أو الفجور )والعياذ   قد يدلُّ   يف الرؤيا  الُعري  فإنَّ   (؛26﴾ )األعراف:َذلَِك َخرْيٌ 

 باهلل(.

••• 

الرؤيا بمعنى قريب من معنى  تعبري : هو أن يتمَّ بُقرب معنى اآلية الكريمة تعبري . ال33

 اآلية الكريمة، وليس بكامل املعنى.

َّا َخطِيَئاِْتِْم  ﴿ اهلل:عىل املعصية أو الفساد؛ لقول  : الغرق يف املنام حُيتمل أن يدلَّ مثال مِم

من الغرق، أو   شخًصا رأى نفسه يف املنام قريًبا(. ولكن إذا ما افرتضنا أنَّ 25﴾ )نوح:ُأْغِرُقوا

الشخص قريب من  ذلك عىل أنَّ  فُيحتمل أن يدلَّ  ه ما زال مل يغرق؛الغرق، لكنَّ عىل وشك 

ُقرب املعنى، وليس هنا ب تعبريفال .ما زال مل يدخل فيهام بشكل كامل ه املعصية أو الفساد، لكنَّ 

 .باملعنى كاماًل 

••• 

الرؤى عىل البحث يف  تعبري: يعتمد هذا النوع من األرقام بآيات القرآن الكريم تعبري . 34

 هبذه األرقام. امرتبطً  مامعنى  التي ُذكرت األرقام فيها، واستخراجاآليات 

وَن َصابُِروَن َيْغلُِبوْا ِمَئَتنْيِ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 1مثال  نُكْم ِعِّْشُ  (.65﴾ )األنفال:إِن َيُكن مر

فريتبط  ،ا الرقم مائتانأمَّ  .اآلية الكريمة بالصرب واالنتصار يرتبط الرقم عرشون يف

 هذان الرقامن يف الرؤيا عىل هذه املعاين. فقد يدلُّ  ،باهلزيمة. وبالتايل
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امٍ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 2مثال   (.65﴾ )هود:َفَعَقُروَها َفَقاَل َْتَتَُّعوْا يِف َداِرُكْم َثاَلَثَة َأيَّ

هذا الرقم يف الرؤيا عىل هذا  فقد يدلُّ  ،اآلية الكريمة باملُتعة. وبالتايليرتبط الرقم ثالثة يف 

 املعنى.

 (.147﴾ )الصافات:َوَأْرَسْلنَاُه إىَِل ِمَئِة َأْلٍف َأْو َيِزيُدونَ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 3مثال 

هذا الرقم    فقد يدلُّ   ،وبالتايل  اهلل.يرتبط الرقم مائة ألف يف اآلية الكريمة بدعوة الناس إىل  

  يف الرؤيا عىل هذا املعنى.

َسٍة إاِلَّ ُهَو ﴿ :تعاىل اهلل: قول 4مثال  َما َيُكوُن ِمن نَّْجَوى َثاَلَثٍة إاِلَّ ُهَو َرابُِعُهْم َواَل ََخْ

 (.7﴾ )املجادلة:َساِدُسُهمْ 

 ،أفعال عباده. وبالتايل  رقابته عىلأو    اهلل،ة يف اآلية الكريمة بمعيَّة  رتبط الرقم أربعة أو ستَّ ي

 هذان الرقامن يف الرؤيا عىل هذين املعنيني. فقد يدلُّ 

إىَِل َقْوِمِه َفَلبَِث فِيِهْم َأْلَف َسنٍَة إاِلَّ ََخِْسنَي  َأْرَسْلنَا ُنوًحاَوَلَقْد ﴿ :تعاىل اهلل: قول 5مثال 

 (.14﴾ )العنكبوت:اَعامً 

هذا  فقد يدلُّ  ،يرتبط الرقم َخسون يف اآلية الكريمة بالنقص أو عدم االكتامل. وبالتايل

 الرقم يف الرؤيا عىل هذا املعنى.

ْزَنا  ﴿ :تعاىل اهلل: قول 6مثال   (.14﴾ )يس:بَِثالٍِث َفَعزَّ

ة واإلعزاز. وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ  بط الرقم ثالثة يف اآلية الكريمةيرت هذا الرقم   بالِعزَّ

 .ذاك املعنىيف املنام عىل 

••• 



 

 

208 

 

  عربِّ يف هذه القاعدة يقوم امل: باملعنى األبعد آليات القرآن الكريم  الرؤيا  تعبري . 35

 قرآنية كريمة ارتباًطا غري مبارش؛يف آية  عبارة(أو )يرتبط بكلمة  معاين(أو )معنى  باستخراج

 .فيتم تعبري الرمز يف الرؤيا باملعنى األبعد

 (.10﴾ )الفجر:َوفِْرَعْوَن ِذي اأْلَْوَتادِ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 1مثال 

الوتد يف الرؤيا قد    ة( أنَّ لكيَّ عرفنا من خالل اآلية الكريمة يف مثال سابق )راجع: ارتباط املِ 

 عىل فرعون. ولكن هناك بعض املعاين غري املبارشة التي قد ترتبط بفرعون كاحلاكم املستبدِّ   يدلُّ 

 عىل معاٍن ، بل قد يدلُّ فقط عىل فرعونالوتد يف الرؤيا  ال يدلوبناء عىل ذلك، فقد  .الطاغية

 .بد  حاكم مست عىل أيِّ  الوتد يف الرؤيا دلكأن ي ترتبط به أيًضا؛

ا َعىَل َغنَِمي َوِِلَ فِيَها َمآِرُب ﴿  :تعاىل  اهلل: قول  2مثال   ُأ َعَلْيَها َوَأُهشُّ هِبَ َقاَل ِهَي َعَصاَي َأَتَوكَّ

 (.18﴾ )طه:ُأْخَرى

لكن به الراعي عىل غنمه.  عىل ما هيشُّ  العصا قد تدلُّ  عرفنا من خالل اآلية الكريمة أنَّ 

عىل كلِّ ما يستعني به الشخص  ليس فقط عىل ذاك املعنى، بل العصا يف الرؤيا يمكن أن تدلَّ 

 عىل أداء عمل أو واجب، أو قضاء مصلحة أو حاجة.

ََمِء َتُكوُن ﴿  :تعاىل  اهلل: قول  3مثال   َن السَّ نَا َأنِزْل َعَلْينَا َمآئَِدًة مر ُهمَّ َربَّ َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم اللَّ

املائدة يف الرؤيا قد  عرفنا من خالل اآلية الكريمة يف مثال سابق أنَّ  (.114﴾ )املائدة:اِعيًد َلنَا 

عىل العيد. ولكن يرتبط العيد بمعاٍن أخرى غري مبارشة مثل الفرحة، والسعادة، والراحة،   تدلُّ 

ئدة يف املا واجتامع األهل واألحباب، واإلجازة من العمل...إلخ. وبناء عىل ذلك، فقد تدلُّ 

 عىل العيد؛ الرتباط مجيع هذه املعاين بالعيد. دلَّتكام  ها أيًضاالرؤيا عىل هذه املعاين كلِّ 
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 (.7﴾ )الفجر:إَِرَم َذاِت اْلِعََمدِ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 4مثال 

عىل قبيلة إرم  األعمدة يف الرؤيا قد تدلُّ  عرفنا من خالل اآلية الكريمة يف مثال سابق أنَّ 

ة(. ولكن قد يرتبط قوم عاد بمعنى غري مبارش هنا، وهو لكيَّ أو قوم عاد )راجع ارتباط املِ 

َلْق ِمْثُلَها يِف : ﴿اهلل عنهاالتي قال ة الُعظمى ة الباطشة، والقوَّ ة املتجربِّ احلضارة القويَّ  الَّتِي مَلْ خُيْ

دولة ُعظمى  عىل أيِّ   األعمدة يف الرؤيا عموًما(. وبناء عىل ذلك، فقد تدلُّ 8﴾ )الفجر:اْلباَِلدِ 

 زمان ومكان. مة يف أيِّ ة متقدِّ ة، مستكربة، باطشة، ذات حضارة قويَّ متجربِّ 

ْنُه ِذْكرً ﴿ :تعاىل اهلل: قول 5مثال  ﴾ اَوَيْسَأُلوَنَك َعن ِذي اْلَقْرَننْيِ ُقْل َسَأْتُلو َعَلْيُكم مر

 (.83)الكهف:

رؤيا شخص جمهول يف املنام ذي قرنني قد    اآلية الكريمة يف مثال سابق أنَّ عرفنا من خالل  

دة، فهو عىل هذا الرجل املذكور يف اآلية الكريمة. ولكن هذا الرجل ترتبط به معاٍن متعدِّ  دلُّ ت

حاكم بلد  أنَّ  مثاًل ك، فإذا رأى مسلم يف املنام ، عادل، كثري األسفار. وبناء عىل ذلَمِلك قويٌّ 

  بل وقد يدلُّ  ة هلذا احلاكم؛عىل معاين العدل والقوَّ  ذلك يدلُّ  قد نبت له قرنان، فلعلَّ  معروف

  ة.، عادل بصفة عامَّ مسلم، قوي   حاكم الشخص املجهول ذو القرنني يف املنام عىل أيِّ 

ُلُه َوفَِصاُلُه َثاَلُثوَن َشْهرً ﴿ :تعاىل اهلل: قول 6مثال   (.15)األحقاف:﴾ اَوَْحْ

، وال ه بشكل قوي  ق فيها الطفل بأمِّ يف اآلية الكريمة، يرتبط الرقم ثالثون بالفرتة التي يتعلَّ 

فهذا هو املعنى القريب الذي ُيستفاد من ظاهر الكلمة يف اآلية  يستطيع أن ينفصل عنها؛

الكريمة. ولكن هناك معنى أبعد من ذلك وهو االرتباط، أو عدم القدرة عىل االنفصال، أو 

 ة.عدم االستقالل بصفة عامَّ 
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نا يريد أن يرتك عمله قد رأى يف منامه هذا الرقم، فُيحتمل ه  ًفاموظَّ   : إذا افرتضنا أنَّ فمثاًل 

قدرة عىل االنفصال أو له هذا الرقم يف الرؤيا عىل عدم قدرته عىل ترك وظيفته )عدم ال  أن يدلَّ 

امرأة تريد االنفصال عن زوجها قد رأت يف املنام هذا  ولو افرتضنا كذلك أنَّ  .االستقالل(

 هلا ذلك عىل عجزها عن حتقيق هذا االنفصال.  الرقم، فُيحتمل أن يدلَّ 

نَا : ﴿تعاىل : قول اهلل7مثال  اٍم َوَما َمسَّ ََمَواِت َواأْلَْرَض َوَما َبْينَُهََم يِف ِستَِّة َأيَّ َوَلَقْد َخَلْقنَا السَّ

 (.38﴾ )ق:ِمن لُُّغوٍب 

ينهام، وهذا هو املعنى ة بخلق الساموات واألرض وما بيف اآلية الكريمة، يرتبط الرقم ستَّ 

ا املعنى األبعد فقد يكون التأسيس، أو اإلنشاء، أو اإلجياد، أو التحقيق ليشء ما.  .األقرب له   أمَّ

له   رأى يف منامه هذا الرقم، فُيحتمل أن يدلَّ    ُمسِلاًم يريد أن يبني بيًتا: إذا افرتضنا أنَّ فمثاًل 

يريد   ًجامتزوِّ   ُمسِلاًم ولو افرتضنا كذلك أنَّ  .إمتام هذا العمل يف تعاىل اهلليق من ذلك عىل توف

 له تعاىل اهللله ذلك عىل توفيق من  ، فُيحتمل أن يدلَّ يف الرؤيا اإلنجاب رأى هذا الرقم

 (.لإلنجاب )بإذن اهلل

••• 

ة والنار أوصاف يف القرآن الكريم. وتتشابه هذه : للجنَّ ة والنارـَّ. أوصاف اجلن36

ة عىل وصف اجلنَّ  اهلل يفاألوصاف مع أشياء يعرفها املسلمون يف حياهتم الدنيا، كام يف قول 

تَِها األََّْنَارُ سبيل املثال: ﴿ ِري ِمن حَتْ َوَأْصَحاُب اْلَيِمنِي َما (، وكذلك: ﴿25﴾ )البقرة:َجنَّاٍت ََتْ

ُْضودٍ ( 27) َأْصَحاُب اْلَيِمنيِ  نُضودٍ ( 28) يِف ِسْدٍر خمَّ ُْدودٍ ( 29) َوَطْلٍح مَّ َوَماء ( 30) َوظِل  ممَّ

ْسُكوٍب   (﴾ )سورة الواقعة(. 32) َوَفاكَِهٍة َكثرَِيةٍ ( 31) مَّ
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 عىلتعاىل اهلل كام جاء يف قول  ريم أوصاف للنار )والعياذ باهلل(؛وكذلك ففي القرآن الك

ََملِ سبيل املثال: ﴿ ََمِل َما َأْصَحاُب الشر ن ( 42) يِف َسُموٍم َوَْحِيمٍ ( 41) َوَأْصَحاُب الشر َوظِل  مر

موم هو  (﴾ )سورة الواقعة(43) حَيُْمومٍ  ا احلميم فهو ماء شديد احلرارة، أمَّ ة، الريح احلارَّ  )السَّ

ا َسْبَعُة َأْبَواٍب لرُكلر َباٍب ﴿ :تعاىل اهللوكذلك قول  .(بينام اليحموم هو الدخان شديد السواد هَلَ

ْقُسومٌ  نُْهْم ُجْزٌء مَّ  (.44﴾ )احلجر: مر

من هذه   إذا ما رأى املسلم يف رؤياه رمًزا. فالرؤيا  تعبريويمكن االنتفاع هبذه األوصاف يف  

هذا الرمز عىل واحد منهام   ة أو النار، فقد يدلُّ ت يف القرآن الكريم لوصف اجلنَّ رَ كِ الرموز التي ذُ 

 ة أو النار.يف وصف اجلنَّ  رَ كِ بحسب ما إذا كان قد ذُ 

ة، والدخان األسود عىل النار، والثامر اجلميلة عىل  النهر يف الرؤيا عىل اجلنَّ  قد يدلُّ  :فمثاًل 

  ة الشبيهة هذه الرموز املناميَّ  ة، واألبواب السبعة عىل النار...إلخ. وكذلك فقد تدلُّ اجلنَّ 

ة )راجع قاعدة ة أو النار يف القرآن الكريم عىل معنى النعيم أو العذاب بصفة عامَّ بأوصاف اجلنَّ 

 (.عنى األبعد آليات القرآن الكريمبامل الرؤيا تعبري

•••               

ات تعبريت يف القرآن الكريم بعض الرؤى ورَ كِ : ذُ ات الرؤى يف القرآن الكريمتعبري. 37

يف القرآن الكريم إذا جاءت  ات نفسهاتعبريبالهذه الرموز  عربَّ وبناء عىل ذلك، فقد تُ رموزها. 

 يف الرؤى.

لسان   اهلل عىل: جاء يف إحدى الرؤى املذكورة يف القرآن الكريم رمز البقرة، كام يف قول  مثال

رمز البقرة يف  تعبري(. وكان 43﴾ )يوسف: َملُِك إيِنر َأَرى َسْبَع َبَقَراٍت ِسََمنٍ ـَوَقاَل الْ رائيها: ﴿
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﴾ َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسننِيَ هذا الرمز: ﴿  تعبري  اهلل يفنَة، كام يف قول  سَّ العىل    ها تدلُّ ـَّهذه الرؤيا بأن

نَة.  (. وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ 47)يوسف:  رمز البقرة يف بعض الرؤى عىل السَّ

••• 

: هو أن يتشابه حدث أو جمموعة من األحداث املذكورة يف  بتشابه األحداث تعبري . ال38

 أحداث الرؤيا عىل معنى معنيَّ  فتدّل  أو جمموعة من األحداث يف الرؤيا؛ آية كريمة مع حدث

 ارتبطت به هذه األحداث يف اآلية الكريمة. 

ا َمْن ُأويِتَ كَِتاَبُه بَِيِمينِ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 1مثال  إيِنر ( 19)  ِه َفَيُقوُل َهاُؤُم اْقَرُؤوا كَِتابِيهْ َفَأمَّ

اِضَيةٍ (  20)  َظنَنُت َأينر ُماَلٍق ِحَسابِيهْ   (﴾ )سورة احلاقة(.22)  يِف َجنٍَّة َعالَِيةٍ (  21)  َفُهَو يِف ِعيَشٍة رَّ

املسلم لآلخرين؛ لريوا ما هو يف اآلية الكريمة، يرتبط أخذ الكتاب باليمني، واستدعاء 

يف يده  رأى يف املنام أنَّ   ُمسِلاًم ة. فإذا افرتضنا أنَّ بة، والنعيم، واجلنَّ يرتبط ذلك باحلياة الطيِّ  ؛فيه 

ا تاًبامنى كِ اليُ  ة من الناس لقراءته. فهنا تتشابه أحداث الرؤيا مع مجاعه يدعو ـَّبه، وأن خاصًّ

 بة والنعيم، وقد تدلُّ هذه الرؤيا عىل احلياة الطيِّ   فقد تدلُّ   ،بعض أحداث اآلية الكريمة. وبالتايل

للتشابه بني أخذ الكتاب باليمني، ودعوة ناس لقراءته يف اآلية  اهلل؛ة بإذن عىل دخول اجلنَّ 

 وبني ما رآه املسلم يف رؤياه. ،الكريمة

ُكْم  ـَوَعَدُكْم َوْعَد الْ   إِنَّ اهللَلسان الشيطان الرجيم: ﴿  عىل  تعاىل  اهلل: قول  2مثال   َحقر َوَوَعدتُّ

 (.22﴾ )إبراهيم:َفَأْخَلْفُتُكمْ 

ذها أو ال أساس هلا. يعده بأشياء ال ينفِّ   جمهواًل رأى يف منامه أنَّ   شخًصافإذا افرتضنا أنَّ 

للشيطان الرجيم؛ للتشابه بني الوعد واإلخالف يف  املجهول يف الرؤيا رمًزافقد يكون هذا 
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املجهول( عىل   شخص الرمز يف الرؤيا )ال  وبني الوعد واإلخالف يف اآلية الكريمة، فدّل   الرؤيا،

 الفاعل يف اآلية الكريمة )الشيطان الرجيم(.

ٌء  اَقاَلْت َيا َوْيَلَتى َأَألُِد َوَأَنْا َعُجوٌز َوَهـَذا َبْعِل َشْيًخ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 3مثال  إِنَّ َهـَذا َلََشْ

 (.72)هود:﴾ َعِجيٌب 

ه يقول: »هل من املعقول أن أحصل عىل فرصة ـَّرأى يف منامه أن اًم سلِ مُ  فإذا افرتضنا أنَّ 

ة الصعبة؟«، أو »هل من املعقول أن أسافر إىل دولة  هذه األوضاع االقتصاديَّ   دة يف ظلِّ عمل جيِّ 

الصعوبة الشديدة يف احلصول عىل تأشريات السفر؟«، أو »هل من املعقول أن  نة يف ظلِّ معيَّ 

  لن أنجب؟«.د يل مجيع األطباء أينِّ أنجب بعد أن أكَّ 

 اهلل؛بإذن  ق األشياء املذكورة فيها يف اليقظةأمثال هذه األقوال يف املنام عىل حتقُّ  فقد تدلُّ 

يف  ق فحواه، وبني صياغة الكالمالذي حتقَّ للتشابه بني صياغة الكالم يف اآلية الكريمة، و

 الرؤيا.

ْفنَا إَِلْيَك َنَفًراوَ ﴿ :تعاىل اهلل: قول 4مثال  نر َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآنَ  إِْذ َِصَ َن اجْلِ ﴾ مر

 (.29)األحقاف:

  رأى يف منامه مجاعة جمهولة يستمعون إىل القرآن الكريم، فقد يدلُّ  اًم سلِ مُ  فإذا افرتضنا أنَّ 

املسلمني؛ للتشابه بني احلالة الظاهرة يف الرؤيا، وبني احلالة املذكورة  هؤالء اجلامعة عىل اجلنِّ 

 يف القرآن الكريم.

••• 
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للقرآن الكريم، والتي  ملسو هيلع هللا ىلص ات النبيِّ ريتفسدُّ : ُتع للقرآن الكريم ملسو هيلع هللا ىلص ات النبير ريتفس. 39

 .الرؤيا تعبرييف ما ُيعمل به  من أهمِّ  ء ذكرها يف األحاديث الرشيفة،جا

هلذا اليشء   ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  ريتفستطبيق ذلك، بالربط بني يشء رآه املسلم يف الرؤيا وبني  ويتمُّ 

 ما رآه املسلم يف الرؤيا. تعبريلليشء عىل  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  ريتفس فيدلَّ  اهلل؛املذكور يف كتاب 

هم اليهود  ـَّني يف سورة الفاحتة بأنللمغضوب عليهم والضالِّ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  ريتفس: 1مثال 

، اليهود﴾: املَغُضوِب َعَليِهمْ : »﴿ملسو هيلع هللا ىلصوالنصارى، كام جاء يف احلديث الصحيح، قوله 

الرنيَ ﴿و  « )السلسلة الصحيحة(.النصارى﴾: الضَّ

ث بغضب إىل مجاعة يتحدَّ   رجاًل جمهواًل رأى رؤيا أنَّ  اًم سلِ مُ  وبناء عىل ذلك، نفرتض أنَّ 

فهناك تشابه بني حالة هؤالء يف الرؤيا )مغضوب عليهم(، وبني مدلول عبارة   ،إذن  من الناس؛

فهؤالء الناس املغضوب  ،﴾. وبالتايلاملَغُضوِب َعَليِهمْ ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص ها النبيُّ يف القرآن الكريم فّسَّ 

 ون عىل اليهود.لُّ عليهم يف الرؤيا قد يد

 ،إذن مجاعة من األشخاص ضلُّوا طريقهم؛ رأى يف منامه  اًم سلِ مُ  وباملثل، فإذا افرتضنا أنَّ 

ها ني(، وبني مدلول كلمة يف القرآن الكريم فّسَّ فهناك تشابه بني حالة هؤالء يف الرؤيا )ضالِّ 

الرنيَ : ﴿ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ   ون عىل النصارى.الرؤيا قد يدلُّ ون يف فهؤالء الضالُّ  ،﴾. وبالتايلالضَّ

ى يِف الْ ﴿ :تعاىل اهلللقول  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  ريتفس: 2مثال  ُم اْلُبِّْشَ ْنَياـهَلُ ( 64﴾ )يونس:َحياِة الدُّ

 (.رواه الرتمذيُّ  -« )حديث صحيح رى لههي الرؤيا الصاحلة يراها املؤمن أو تُ ها: »ـَّبأن

ث عن الرؤيا  ه قد رأى رؤيا صاحلةـَّرأى يف منامه أن اًم سلِ مُ  ، إذا افرتضنا أنَّ وبالتايل أو حتدَّ

 .باخلري يف دينه أو دنياه له ذلك عىل معنى الُبرشى فقد يدلُّ  ؛)يف داخل الرؤيا نفسها( الصاحلة
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 : ات الصحابة والتابعني )ريض اهلل عنهم( للقرآن الكريمريتفس. 40

القرآن    ريتفسُيعمل بأقوال الصحابة الكرام )رضوان اهلل عليهم( والتابعني )رمحهم اهلل( يف  

ت صحَّ  نوذلك إ .نفسها الطريقة، بمتاًما ملسو هيلع هللا ىلص الرؤى، كام ُيعمل بأقوال النبيِّ  تعبريالكريم يف 

ة دت األقوال الصحيح، ومل تكن ضعيفة أو موضوعة. فإذا تعدَّ إليهم فعاًل  ريتفسنسبة هذا ال 

باملعنى األنسب لسياق الرؤيا وأحوال  عربِّ آية كريمة، يأخذ امل ريتفسللصحابة أو التابعني يف 

 الرائي.

 (.5﴾ )التني:ُثمَّ َرَدْدَناُه َأْسَفَل َسافِلنِيَ ﴿ :تعاىل اهلل: قول مثال

 م مأواه«، كام صحَّ اآلية الكريمة: »جهنَّ   ريتفسه قال يف  ـَّعن احلسن )ريض اهلل عنه( أن  صحَّ 

 ه قال يف معنى هذه اآلية الكريمة »رددناه إىل اهِلَرم«. فإذا افرتضنا أنَّ ـَّ( أنعن قتادة )رمحه اهلل

 اض كواٍد سحيق أو مكان حتت األرض؛قد رأى نفسه يف املنام يف مكان شديد االنخف  شخًصا

 (.م )والعياذ باهللهِلَرم أو عىل دخول جهنَّ ا عىل بلوغ اله ذلك إمَّ  ام يدلُّ فربَّ 

••• 

ة يف القرآن الكريم للداللة عىل معنى : قد تأيت صورة بالغيَّ ة. البناء عىل الصورة البالغيَّ 41

 تعبريببناء معاٍن أخرى عىل هذه الصورة يستطيع من خالهلا    عرّب أن يقوم امل  ، فيمكن أحياًنامعنيَّ 

 بعض رموز الرؤى.

وْا َعنَْها الَ ُتَفتَُّح لَ ﴿  :تعاىل  اهلل: قول  مثال ُبوْا بِآَياتِنَا َواْسَتْكرَبُ ََمء ـإِنَّ الَِّذيَن َكذَّ ُهْم َأْبَواُب السَّ

َياِط َوَكَذلَِك َنْجِزي املْ ـَيلَِج الْ  حتَّىَجنََّة ـَوالَ َيْدُخُلوَن الْ  ﴾ ْجِرِمنيَ ـَُجَمُل يِف َسمر اخْلِ

 (.40)األعراف:
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اخلياط(  مِّ يف اآلية الكريمة تشبيه للجمل بالشخص الكافر، وتشبيه لثقب اإلبرة )َس 

 عربِّ عىل معنى واضح. ولكن قد يقوم امل  ة، ذات أركان واضحة، وتدلُّ ة. فهذه صورة بالغيَّ باجلنَّ 

يستطيع فهم مزيد من معاين ما حتى ة بأمور تتناسب معها بالبناء عىل الصورة البالغيَّ  أحياًنا

 يأيت يف الرؤى من رموز.

يط الذي ام يكون اخلفربَّ  ة؛للجنَّ  لسابقة، إذا كان ثقب اإلبرة رمًزا: يف اآلية الكريمة افمثاًل 

اخليط يف الرؤيا عىل  فقد يدلُّ  ،وبالتايل نعيم؛ة من ملا يرتبط باجلنَّ  يدخل يف هذا الثقب رمًزا

 .النعيم

••• 

نة ة معيَّ : يف بعض األحيان تتشابه بعض الرؤى مع قصَّ بقصص القرآن الكريم   تعبري . ال42

ة عىل مدلوالت هذه القصَّ  الرؤيا ومعانيها قياًسا تعبري فيتمَّ  من قصص القرآن الكريم؛

، الرؤيا عىل صالح املقتول فتدّل  ؤيا األخ يف املنام أنه قتل أخيه؛رومن أمثلة ذلك:  وأحداثها.

 ؛ يقول اهلل، وعدم قبول عمله عند اهلل؛ لقصة قابيل وهابيلوفساد القاتل  وقبول عمله عند اهلل؛

َبا ـَواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ اْبنَْي آَدَم بِالْ : ﴿تعاىل ا َومَلْ ُيَتَقبَّْل ِمَن اآلَخِر َحقر إِْذ َقرَّ ُقْرَباًنا َفُتُقبرَل ِمن َأَحِدمِهَ

ََم َيَتَقبَُّل اهللُ شخص أنَّ حوًتا يف البحر وكرؤيا ال  .[27﴾ ]املائدة:ُمتَِّقنيـِمَن الْ   َقاَل ألَْقُتَلنََّك َقاَل إِنَّ

م، فانتقل من الوضع من ترك قومه غاضًبا منهم ومن فساد أحواهل حال عىل فتدّل  قد ابتلعه؛

ء إىل الوضع األسوأ؛ لقصة يون َهَب : ﴿تعاىل س )عليه السالم(؛ يقول اهللاليسِّ َوَذا النُّوِن إِذ ذَّ

 [.142]الصافات: ﴾ُحوُت َوُهَو ُملِيمـَفاْلَتَقَمُه الْ [؛ ﴿87...﴾ ]األنبياء:ُمَغاِضًبا

••• 
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أقرَّ القرآن الكريم بعدم إمكانية هو أن يرى الشخص يف املنام ما : . ارتباط اإلعجاز43

 حدوثه يف اليقظة؛ فيدل عىل حدوث أشياء عجيبة أو غري مألوفة.

ْيُل َسابُِق النََّهاِر َوُكلٌّ يِف  ﴿  :تعاىل  اهلل: قول  مثال ا َأْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َواَل اللَّ ْمُس َينَْبِغي هَلَ اَل الشَّ

 [.40﴾ ]يس:َفَلٍك َيْسَبُحونَ 

ذلك عىل اجتامع من يصعب فربَّام يدلُّ  الشمس قد أدركت القمر، املنام أنَّ فمن رأى يف 

ة كبرية حتول ة واقتصاديَّ ج من امرأة مع وجود عوائق اجتامعيَّ كالرجل يتزوَّ  ؛مًعا اجتامعهم

  .ني لبلدين بعد قطيعة كبريةتبينهام، أو عودة العالقات بني قياد

 

؟ الرؤيا  تعبري كيف يتمُّ . 26 در  بعكس املعنى أو بالضر

 

 بعكس املعنى الذي يشري إليه ظاهره. رمز معنيَّ   تعبريتقوم عىل    الرؤيا  تعبريهذه القاعدة يف  

ه ِغنَى يف اليقظة، ـَّالفقر يف الرؤيا بأن تعبريه فرح يف اليقظة، وـَّاحلزن يف الرؤيا بأن  تعبريوذلك ك

 ة يف اليقظة...إلخ.ه قوَّ ـَّالضعف يف الرؤيا بأن تعبريو

 وتقوم هذه القاعدة عىل أساسني: 

الصالح، كام أخرب بذلك   للمسلم  اهللالرؤيا الصاحلة برشى باخلري والّسور من    نَّ : إلاألوَّ 

والرؤيا احلزينة هلم تكون من  اهلل،الرؤيا السعيدة للصاحلني تكون من  . فاألصل أنَّ ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ 

يف الرؤى بعكسها، وذلك  رموز احلزن والرشِّ  تعبريجاءت فكرة  ،الشيطان الرجيم. وبالتايل

 رؤى أهل اخلري والصالح. فيام خيصُّ 
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بل إنذار ووعيد.  اهلل،هؤالء ال برشى هلم من  والفساد، فالغالب أنَّ  ا رؤى أهل الرشِّ أمَّ 

الغنى يف  تعبريوالفساد بعكسها، ك معاين اخلري يف رؤى أهل الرشِّ  تعبريجاءت فكرة  ،وبالتايل

 ه حزن...إلخ.ـَّه عذاب، والفرح بأنـَّه فقر، والنعيم بأنـَّرؤاهم بأن 

: أن يأيت رمز الرؤيا يف آية من آيات القرآن الكريم مع نفيه، أو عكسه، أو تبديله، أو الثاين 

 اهلل. سنرى يف األمثلة بمشيئة تكذيبه، أو هني عنه، كام

 رشطان:  لهالرمز يف الرؤيا بعكس معناه  تعبري وبناء عىل ذلك، فإنَّ 

. ففي هذه  ًئا، ويكون الرمز الذي رآه يف املنام سيِّ أن يكون من رأى الرؤيا ُمسِلاًم صاحلًا:  لاألوَّ 

 ه بعكس املعنى. تعبري، فال نقوم ب ولكن إذا كان الرمز خرًيا معناه؛  ه بعكستعبري احلالة، نقوم ب

نقوم يف هذه ، ان الرمز الذي رآه يف منامه خرًيا، وكوباملثل، إذا كان الرائي شخًصا فاسًدا

 ه بعكس املعنى.تعبري، فال نقوم بولكن إذا كان الرمز سيًِّئا معناه؛ ه بعكستعبرياحلالة ب

ا الرشط  ة كريمة وعكسه، أو نفيه، أو تبديله، فهو أن ُيذكر رمز الرؤيا يف آية قرآنيَّ  الثاين أمَّ

 أو تكذيبه، أو هني عنه.

 يف رمز الرؤيا. ق هذين الرشطني مًعاتطبيق هذه القاعدة دون حتقُّ  وال يصحُّ 

، فُيحتمل أن يدل له ذلك عىل ه غنيٌّ ـَّرأى يف املنام أن  شخًصا فاسًدا: نفرتض أنَّ 1مثال 

اًل نذار بالفقر. إ ل(. )الِغنَى( )الرشط األوَّ  ـَّه شخص فاسد رأى يف منامه رمًزا خرًيا: ألنأوَّ

َن اهللِ﴿  اهلل:وثانيًا: لقول   ْم َواَل َأْواَلُدُهم مر ( )الرشط 17﴾ )املجادلة:اَشْيئً   َلن ُتْغنَِي َعنُْهْم َأْمَواهُلُ

 تعبرييمكن هنا تطبيق هذه القاعدة يف  ،يف اآلية الكريمة. وبالتايل فمعنى الِغنى منفيٌّ  ؛الثاين(

 .وعكس معنى الِغنى بأن يكون فقًرا الرؤيا،
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له ذلك عىل  ه خائف، فُيحتمل أن يدلَّ ـَّرأى يف املنام أن اًم صاحلًاسلِ مُ  : نفرتض أنَّ 2مثال 

: وثانًيال(. )اخلوف( )الرشط األوَّ  سيًِّئاـَّه مسلم صالح رأى رمًزا : ألناًل برشى باألمن. أوَّ 

ن َبْعِد َخْوفِِهْم َأْمنً ﴿  اهلل:لقول   َلنَُّهم مر ففي اآلية الكريمة    ؛( )الرشط الثاين(55﴾ )النور:ا َوَلُيَبدر

، وعكس معنى الرؤيا تعبرييمكن هنا تطبيق القاعدة يف  ،تبديل للخوف باألمن. وبالتايل

 .اخلوف بأن يكون أمنًا

له ذلك  ه يضحك، فُيحتمل أن يدلَّ ـَّرأى يف املنام أن  شخًصا فاسًدا: نفرتض أنَّ 3مثال 

ل(. )الضحك( )الرشط األوَّ  ـَّه شخص فاسد رأى رمًزا خرًيا: ألناًل عىل البكاء واحلُزن. أوَّ 

ففي اآلية  ؛( )الرشط الثاين(82﴾ )التوبة:اَوْلَيْبُكوْا َكثرِيً  َفْلَيْضَحُكوْا َقلِياًل ﴿ اهلل:: لقول وثانًيا

الرؤيا، وعكس  تعبرييمكن هنا تطبيق القاعدة يف  ،الكريمة تبديل للضحك بالبكاء. وبالتايل

 معنى الضحك إىل البكاء.

ذلك له    ه يكره الصالة، فُيحتمل أن يدلَّ ـَّرأى يف املنام أن  اًم صاحلًاسلِ مُ   : نفرتض أنَّ 4مثال  

)كراهية الصالة(  ائً سيِّ  ح رأى رمًزاه مسلم صالـَّ: ألناًل . أوَّ  يناله من صالته بإذن اهللعىل خري

( 216﴾ )البقرة:َوُهَو َخرْيٌ لَُّكمْ  َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيًئا﴿ اهلل:: لقول ل(. وثانًيا)الرشط األوَّ 

يمكن تطبيق  ،اليشء وعكسه. وبالتايل ففي اآلية الكريمة معنى كراهية )الرشط الثاين(؛

 الرؤيا، وعكس معنى الكراهية إىل اخلري. تعبريالقاعدة يف 

له ذلك عىل  ه فقري، فُيحتمل أن يدلَّ ـَّرأى يف املنام أن اًم صاحلًاسلِ مُ  : نفرتض أنَّ 5مثال 

إِن َيُكوُنوا ﴿  اهلل:: لقول  وثانًيال(.  )الرشط األوَّ   ائً سيِّ   ـَّه مسلم صالح رأى رمًزا: ألناًل الِغنى. أوَّ 

ففي اآلية الكريمة تبديل للفقر.  ( )الرشط الثاين(؛32ر:﴾ )النوِمن َفْضلِهِ  ُفَقَراء ُيْغنِِهُم اهللُ
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 الرؤيا، وعكس معنى الفقر إىل الغنى. تعبرييمكن تطبيق القاعدة يف  ،وبالتايل

مع امرأة، فُيحتمل   ـَّه يرتكب حراًمارأى يف املنام أن  اًم صاحًلاسلِ مُ    رجاًل : نفرتض أنَّ 6مثال  

ـَّه مسلم : ألناًل عىل حالل يف اليقظة(. أوَّ   له ذلك عىل زواج منها )أي حرام يف املنام يدلُّ   أن يدلَّ 

َوالَ َتُقوُلوْا ملَِا َتِصُف َأْلِسنَُتُكُم ﴿ اهلل:لقول  ل(. وثانًيا)الرشط األوَّ  ائً سيِّ  صالح رأى رمًزا

ففي اآلية الكريمة ذكر  ( )الرشط الثاين(،116﴾ )النحل:اْلَكِذَب َهـَذا َحاَلٌل َوَهـَذا َحَرامٌ 

عىل احلالل يف  فاحلرام يف الرؤيا يمكن أن يدلَّ  ،للحالل واحلرام، وتكذيب لكليهام. وبالتايل

 هذه احلالة.

له ذلك عىل  ه حزين، فُيحتمل أن يدلَّ ـَّرأى يف املنام أن اًم صاحلًاسلِ مُ  : نفرتض أنَّ 7مثال 

َوالَ ﴿ اهلل:: لقول ل(. وثانًيا)الرشط األوَّ  ائً سيِّ  ـَّه مسلم صالح رأى رمًزا: ألناًل الّسور. أوَّ 

َزُنوا ففي اآلية الكريمة هني عن احلُزن.  ( )الرشط الثاين(؛139)آل عمران:  ﴾َْتِنُوا َوالَ حَتْ

 الرؤيا، وعكس معنى احلُزن إىل الّسور. تعبريمكن تطبيق القاعدة يف ي ،وبالتايل

ففي هذه احلالة،   .ه يضحك بصوٍت عالٍ ـَّرأى يف املنام أن   صاحلًااًم سلِ مُ   : نفرتض أنَّ 8مثال  

الضحك هنا بالبكاء أو احلزن؛  تعبريفال ينبغي  .عىل هذه الرؤيا بالضدِّ   تعبريال تنطبق قاعدة ال

له هذه  حُيتمل أن تدلَّ ، . وبالتايلقد رأى يف منامه رمًزا خرًياه ـَّوألن ،الرائي مسلم صالح ألنَّ 

 ل.ها بالعكس؛ لعدم انطباق الرشط األوَّ تعبريهنا  وال يصحُّ  .الرؤيا عىل رسور كثري

ففي هذه احلالة، ال تنطبق   .ةه يبكي بشدَّ ـَّرأى يف املنام أن   شخًصا فاسًدا: نفرتض أنَّ 9مثال  

 البكاء هنا بالضحك أو الّسور؛ ألنَّ  تعبريفال ينبغي  .عىل هذه الرؤيا بالضدِّ  تعبريقاعدة ال

له هذه الرؤيا عىل حزن  فُيحتمل أن تدلَّ  .ًئاسيِّ  ـَّه رأى يف منامه رمًزاوألن ،الشخص فاسد
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 )26( ل.ها بالعكس؛ لعدم انطباق الرشط األوَّ تعبري هنا وال يصحُّ  .شديد

 

 والفرح حزًنا يف الرؤيا؟متى يتمُّ تعبري احلزن فرًحا ( 26) 

 

أو البكاء أو النحيب يف املنام يدلُّ عىل   من بني املفاهيم التي شاعت بني املسلمني يف تعبري الرؤيا هو أنَّ احلزن     

 الضحك أو الرقص يف املنام يدلُّ عىل حزن يف اليقظة. فرح يف اليقظة؛ بينام الفرح أو

والنحيب يف املنام، فال  فأصبحوا يرون احلزن والبكاء ،لعديد من املسلمنيهذا املفهوم يف حرية ل وقد تسبَّب      

ا أم ال، وعىل أيِّ أساس يكون هذا العكس للمعنى  يعرفون إن كان ذلك يمكن أن يدلَّ عىل فرح يف اليقظة حقًّ

 من أنفيخشون عىل أنفسهم  ،يف الرؤيا عن ظاهره. وكذلك أصبحوا يرون الفرح والضحك والرقص يف املنام

ء. ويف إذ  ضوابط معيَّنة؛ -أو ما يعرف بتعبري الرؤى بالضدِّ  -احلقيقة، فإنَّ هلذه املسألة   يدلَّ ذلك عىل معنى يسِّ

                                                                               يدلَّ عىل فرح. أن يدلَّ عىل حزن، وليس كلُّ حزن يف رؤيا جيب أن ليس كلُّ فرح يف رؤيا جيب 

و الرؤى عادة يف عكس املعنى هبذا الشكل:       ة التي يلتزم هبا معربِّ  ونتناول يف هذا املوضوع القواعد العامَّ

. األصل أنَّ املسلم الصالح جيوز عكس معنى احلزن يف رؤياه إىل فرح، وال جيوز عكس معنى الفرح يف رؤياه 1 

 إىل حزن. 

جيوز عكس معنى الفرح يف رؤياه إىل حزن، وال جيوز  -ولو كان مسلاًم  -. األصل أنَّ الشخص الفاسد 2 

 عكس معنى احلزن يف رؤياه إىل فرح.     

يف هذا األمر؛ كاملسلم   . الشخص املشكوك يف صالحه أو فساده، أو الذي ال يمكن احلكم عليه حكاًم قاطًعا3

  الرتبية، أو الشخص املذبذب بني الطاعات راهق املستهرت حتت تأثري سوءاجلاهل الغافل، أو الشاب امل 

 فالفرح فرح، واحلزن حزن.     واملعايص...ال يتمُّ عكس أي معنى يف رؤياه،

يعني عىل ترجيح جواز   كثري من األحيان يصاحب احلزن أو الفرح يف الرؤيا رمز آخر يكون مفتاًحا مهامًّ  . يف4

باإلضافة إىل املعايري السابقة. فتجد الفرح يف الرؤيا   ىل حزن أو من حزن إىل فرح؛ وذلكعكس املعنى من فرح إ

ء، ي سوء معنى الفرح يف الرؤيا، أو جتد احلزن يف الرؤيا مصحوًبا بمعنى طيِّب، مصحوبا برمز يسِّ ي   يقوِّ يقوِّ
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ويضحك؛ فهنا رشب اخلمر رمز لنفسه يف املنام يرشب اخلمر،  خري معنى احلزن يف الرؤيا؛ مثاًل: رؤيا شخص

ي جواز عكس معنى الفرح إىل حزن. وكذلك، رؤيا شخص لنفسه يف املنام يذكر اهلل، ويبكي؛ فهنا ذكر اهلل  يقوِّ

ي جواز عكس معنى احلزن إىل فرح. وأيضا، رؤيا شخص لنفسه يف املنام يرقص مع أشخاص   رمز يقوِّ

ي جواز عكس إىل احلزن، أو رؤيا شخص لنفسه يف املنام يبكي وينتحب الرقص  معنى فاسدين؛ فهذا رمز يقوِّ

ي جواز عكس معنى البكاء أو النحيب إىل فرح. وكذلك، يف صالة يف رؤيا امرأة أهنا يف  املسجد؛ فهذا رمز يقوِّ

ي جواز عكس معنى البكاء إىل فرح؛ أو  مكان مجيل، وأهنا ترتدي مالبس عروس، وتبكي؛ فهذا رمز يقوِّ

ي جواز قلب معنى الضحك إىل حزن. نام أنه ينظر إىلشخص رأى يف امل  احلرام ويضحك؛ فهذا رمز يقوِّ

صاحلًا، فمن اجليِّد أن يتمَّ تعبري  مل جيد املعربِّ هذا الرمز الداعم املذكور يف النقطة السابقة، وكان الرائي . إذا5    

لك بعد أن يستعلم املعربِّ جيِّدا عن أحوال املستقبل؛ وذ احلزن يف رؤياه عىل أمور ماضية أو حارضة، وليس عىل

تعبري الفرح يف  وباملثل، إذا مل جيد املعربِّ هذا الرمز الداعم، وكان الرائي فاسًدا، فُيستحبَّ أن يتمَّ  الرائي ومهومه.

 رؤياه عىل أمور ماضية أو حارضة، وليس عىل املستقبل.

إذ أنَّ هذه القواعد   عىل جاهل؛ فيعكس له معناها بام يؤذيه؛ عىل الرائي أن حيرتس من أن يقصَّ رؤياه جيب  .6    

ة فقط، ولكن هناك تفاصيل أخرى ، بفضل اهلل  املذكورة هنا هي خطوط عامَّ كثرية وخربات معيَّنة يكتسبها املعربِّ

اًل، ثم  يقال له ما يقال لغريه، وهناك صيغ وتوفيقه أوَّ
ٍ
معيَّنة يستخدمها  بطول املامرسة هلذا األمر؛ فليس كلُّ راء

التبشري بالعقوبة، بينام يستحقُّ هذا الرائي  املعرّب لكلِّ حالة عىل حدة؛ فمثاًل: ربَّام كان هذا الرائي يستحقُّ 

 يستحقُّ التبشري بالنعمة، ؛التعبري لثالث بدعاء باهلداية التحذير فقط، بينام من األوىل
ٍ
بينام  وكذلك ربَّام كان راء

ص أو  التحذير من فتنة النعمة...وهكذا. وبناء عىل ذلك، جيب أنيستحقُّ آخر  حيرتس الشخص غري املتخصِّ

س أو اجلاهل بتعبري الرؤيا من الدخول يف أمور ال جييدها حتَّى ال يؤذي غريه؛ وأيًضا جيب أن حيرتس  غري املتمرِّ

ين ال يوثق هبم حتَّى ال ي الرائي من أن خيرب  ؤذي نفسه.برؤياه أشخاًصا أو معربِّ
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 ة الِّشيفة؟باألحاديث النبويَّ  يا الرؤ  تعبري كيف يتمُّ  .27

 

حلديث ة الرشيفة بحسب ارتباط رموزها بمفردات ا باألحاديث النبويَّ  الرؤيا تعبري يتمُّ 

 بالقرآن الكريم.  الرؤيا تعبريمع طريقة  الرشيف بشكل يتطابق تقريًبا

 نذكر هنا بعض أمثلة عىل ذلك: 

 هو املقارنة بني شيئني لِِعلَّة مشرتكة بينهام.  :التشبيه.1

 (.« )حديث صحيحَمَثُل املؤمن مثل النخلة: »ملسو هيلع هللا ىلص : قول النبيِّ 1مثال  

النخلة يف  ففي احلديث الرشيف تشبيه للمؤمن بالنخلة. وبناء عىل ذلك، يمكن أن تدلَّ 

 الرؤيا عىل شخص مؤمن.

؟« قالوا: املفلس فينا من ال درهم له وال متاع. أتدرون ما املُفلِس: »ملسو هيلع هللا ىلص  : قول النبيِّ 2مثال  

املفلس من أمتي، يأيت يوم القيامة بصالة، وصيام، وزكاة، ويأيت قد شتم هذا، وقذف   إنَّ فقال: »

 . ذا من حسناته، وهذا من حسناتهى هفُيعطَ   مال هذا، وسفك دم هذا، ورضب هذا؛  هذا، وأكل

« ُطِرَح يف النار مَّ فإن َفنَِيت حسناته قبل أن ُيقََض ما عليه، ُأِخَذ من خطاياهم، فُطِرَحت عليه، ثُ 

 )رواه مسلم(.

ففي احلديث الرشيف تشبيه للشخص الذي ال حسنات له بالشخص املُفلس الذي ال مال 

  الرؤيا عىل احلسنات، واإلفالس عىل ضياعها.املال يف له. وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ 

َعة فيكم: »ملسو هيلع هللا ىلص  : قول النبيِّ 3مثال   َ ون الِّصُّ ؟«، قلنا: الذي ال يرصعه الرجال، قال: فَم َتُعدُّ

 « )رواه مسلم(.ه الذي يملك نفسه عند الغضبولكنَّ  ،ليس بذلك»
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بالشخص ففي هذا احلديث الرشيف تشبيه للشخص الذي يملك نفسه عند الغضب 

ة اجلسم يف الرؤيا عىل قدرة قوَّ  قد تدلُّ فالذي ال تغلبه الرجال. وبناء عىل ذلك،  القويِّ 

 ضعف اجلسم يف الرؤيا عىل العكس. بينام قد يدلُّ  م يف غضبه؛الشخص عىل التحكُّ 

 صحيح اجلامع(. -« )حديث حسن مؤمن املسجد بيت كلر : »ملسو هيلع هللا ىلص : قول النبيِّ 4مثال 

ه كبيت املؤمن. وبناء عىل ذلك، فُيحتمل ـَّاحلديث الرشيف تشبيه للمسجد بأنففي هذا 

 املسجد يف رؤيا املؤمن عىل بيته )أي مسكنه الذي يعيش فيه(. أن يدلَّ 

 فق عليه(.تَّ « )مُ ةعَ ْد احلرب َخ : »ملسو هيلع هللا ىلص : قول النبيِّ 5مثال 

اخلدعة    حُيتمل أن تدلَّ ففي هذا احلديث الرشيف تشبيه للحرب باخلدعة. وبناء عىل ذلك،  

 احلرب يف الرؤيا عىل اخلدعة.  يف الرؤيا عىل احلرب، أو أن تدلَّ 

ة؛املؤم ُل ثَ مَ : »ملسو هيلع هللا ىلص : قول النبيِّ 6مثال  ها ب، ورحيُ طعمها طير  ن الذي يقرأ القرآن كاألُتُرجَّ

( املنافق )ويف رواية:  الفاجر ُل ثَ ب، وال ريح هلا. ومَ ها طير طعمُ  ب؛ والذي ال يقرأ كالتمرة؛طير 

( املنافق  رواية:)ويف  . ومثل الفاجرا مرٌّ ُمهوطع ،بها طير رحيُ  آن كمثل الرحيانة؛الذي يقرأ القر

 (.رواه البخاريُّ « )، وال ريح هلاها مرٌّ طعمُ  لذي ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة؛ا

أحواهلام ببعض الثامر. وبناء ففي هذا احلديث الرشيف تشبيه للمؤمن واملنافق يف بعض 

 يف هذا احلديث الرشيف.  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيُّ   ههم هباهذه الثامر يف الرؤيا عىل من شبَّ   عىل ذلك، فقد تدلُّ 

 فق عليه(.تَّ « )مُ الصيام ُجنَّة: »ملسو هيلع هللا ىلص : قول النبيِّ 7مثال 

الصيام    دلُّ يام  يف هذا احلديث الرشيف تشبيه للصيام بساتر حيمي املسلم. وبناء عىل ذلك، فربَّ 

 الواقي أو الساتر يف الرؤيا عىل الصيام.   يف الرؤيا عىل الوقاية، واحلامية، والسرت. وكذلك فقد يدلُّ 
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 (. رواه الرتمذيُّ   -)صحيح « ه الصالةودُ رأس األمر اإلسالم، وعمُ : »ملسو هيلع هللا ىلص : قول النبيِّ 8مثال 

هه اإلسالم )الشهادتان(، والذي شبَّ ها فأمهُّ  ة يف الدين؛ألمور مهمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص هذا تشبيه النبيِّ 

. (مره رأس األفوق)أي العمود الذي تستقرُّ  هها بالعمودثم الصالة، والتي شبَّ  بالرأس؛

 العمود يف الرؤيا عىل الصالة.  وأن يدلَّ   الرأس يف الرؤيا عىل اإلسالم؛  ، حُيتمل أن تدلَّ وبالتايل

 فق عليه(.تَّ « )مُ نالناس معادِ : »ملسو هيلع هللا ىلص : قول النبيِّ 9مثال 

بام فيها من معادن نفيسة    ن؛يف احلديث الرشيف تشبيه للناس يف أخالقهم وطباعهم باملعادِ 

، عىل ةكالذهب والفضَّ  ،املعادن النفيسة يف الرؤيا وأخرى خسيسة. وبناء عىل ذلك، فقد تدلُّ 

 املعادن اخلسيسة يف الرؤيا عىل من هم دوهنم. بينام قد تدلُّ  خيار الناس؛

مثل القبض عىل  الصرب فيهنَّ  من ورائكم أيام الصرب؛ فإنَّ : »ملسو هيلع هللا ىلص : قول النبيِّ 10مثال 

 صحيح الرتغيب والرتهيب(. -« )صحيح لغريه اجلمر

امللتزم كالقابض بيده عىل  املسلم  يف احلديث الرشيف تشبيه للصرب عىل االلتزام يف أمله عىل  

 مجر النار يف الرؤيا عىل هذا النوع من الصرب. مجر النار. وبناء عىل ذلك، فُيحتمل أن يدلَّ 

ى من َفيح جهنم، فأبردوها باملاء: »ملسو هيلع هللا ىلص : قول النبيِّ 11مثال   فق عليه(.تَّ « )مُ احُلمَّ

ى بحرارة جهنَّ يف احلديث تشبيه لشدَّ  م )والعياذ باهلل(. وبناء عىل ذلك، فقد ة حرارة احلُمَّ

ى، أو قدجهنَّ  تدلُّ  ى يف الرؤيا عىل جهنَّ  تدلُّ  م يف الرؤيا عىل احلُمَّ  م.احلُمَّ

لكم، : »احلديث القديسِّ  يف تعاىل اهللعن  ملسو هيلع هللا ىلص : قول النبيِّ 12مثال  يا عبادي! لو أن أوَّ

ما  ؛إنسان مسألته وآخركم، وإنسكم، وجنَّكم، قاموا يف صعيد واحد، فسألوين، فأعطيت كلَّ 

 « )رواه مسلم(.املِخَيط إذا ُأدخل البحر كَم ينقص إالَّ  ،ا عنديَنُقص ذلك ممَّ 
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، وإلجابة الدعاء اهلل ونعمته بالبحريف احلديث الرشيف تشبيه للدعاء باملِخَيط، ولفضل 

املخيط يف الرؤيا  ونيل النعمة بانغامس املخيط يف البحر وابتالله منه. وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ 

وانغامس املخيط يف البحر وابتالله عىل إجابة الدعاء   اهلل ونعمته،عىل الدعاء، والبحر عىل فضل  

 اهلل.ونيل الفضل والنعمة من 

••• 

 .فيه )املُشبَّه أو املُشبَّه به(: وهي تشبيه ُحذف أحد طر. االستعارة2

 :ةاالستعارة التِّصحييَّ : اًل أوَّ 

 « )صحيح الرتغيب والرتهيب(.اتذَّ أكثروا ذكر هادم اللَّ : »ملسو هيلع هللا ىلص يِّ قول النب :1مثال 

 ،ته. وبالتايليف هذا احلديث تشبيه للموت بالشخص الذي يضايق اإلنسان أو هيدم لذَّ 

  شخص هبذه الصفة يف الرؤيا عىل املوت.  حُيتمل أن يدلَّ 

َّ بَشء  .اهلل تعاىل عنهااجتنبوا هذه القاذورات التي َّنى : »ملسو هيلع هللا ىلص  قول النبيِّ  :2مثال  فمن َأمَل

« )حديث فإنه من ُيبِد لنا صفحته، نقم عليه كتاب اهلل اهلل؛ ولَيُتب إىلمنها، فليسترت بسرت اهلل، 

 صحيح اجلامع(. -صحيح 

 تدلَّ يف احلديث الرشيف تشبيه للذنوب واملعايص بالقاذورات. وبناء عىل ذلك، حُيتمل أن  

 القاذورات يف املنام عىل الذنوب واملعايص.

 فق عليه(.تَّ « )مُ رويدك بالقوارير: »ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  : قول3مثال 

الزجاج يف  يف احلديث الرشيف تشبيه للنساء بالزجاج. وبناء عىل ذلك، حُيتمل أن يدلَّ 

 املنام عىل النساء.
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ا ملسو هيلع هللا ىلص قول النبيِّ : 4مثال  عىل سؤال حذيفة بن اليامن )ريض اهلل عنه(: وهل بعد ذلك  ردًّ

 ديي؛ قوم ُّيدون بغري هَ «. قلت: وما دخنه؟ قال: »نعم، وفيه َدَخن: »ملسو هيلع هللا ىلصمن خري؟ قال  الرشِّ 

 فق عليه(.تَّ « )مُ نكرتعرف منهم وتُ 

 يف هذا احلديث تشبيه ألهل اإلضالل والبدعة بالدخان. وبناء عىل ذلك، حُيتمل أن يدلَّ 

 الدخان يف الرؤيا عىل أمثال هؤالء.

••• 

 ة:: االستعارة املكنيَّ ثانًيا

فق عليه(. يف احلديث تشبيه تَّ « )مُ ُبـنِـي اإلسالم عىل َخس: »ملسو هيلع هللا ىلص قول النبيِّ : 1مثال 

 يف الرؤيا عىل اإلسالم. البناء ه َمـبنَـى له أساس. وبناء عىل ذلك، حُيتمل أن يدلَّ ـَّلإلسالم بأن 

 « )رواه مسلم(. هبُ َس ومن بطَّأ به عمله، مل ُيِّسع به نَ : »ملسو هيلع هللا ىلص قول النبيِّ : 2مثال 

ع به ِّس يف احلديث الرشيف تشبيه للعمل والنََسب بوسائل مواصالت يركبها اإلنسان، فتُ 

 وسائل املواصالت يف الرؤيا عىل معنيي العمل والنََّسب. . وبناء عىل ذلك، فقد تدلُّ أو ُتَبطِّئ

 جُّ  ال أُح  ال أدري لعلر فإينر  ي مناسككم؛يا أُّيا الناس خذوا عنر : »ملسو هيلع هللا ىلص قول النبيِّ : 3مثال 

 « )رواه مسلم(. بعد عامي هذا

يؤخذ. وبناء عىل ذلك،  أو لتعلُّمها بيشء مادي   يف احلديث الرشيف تشبيه ملناسك احلجِّ 

 . ومناسكه عىل احلجِّ  ملسو هيلع هللا ىلص أخذ يشء يف الرؤيا من النبيِّ  فقد يدلُّ 

 (.رواه الرتمذيُّ  -« )حديث صحيح ة األنبياء ثَ رَ العلَمء وَ : »ملسو هيلع هللا ىلص قول النبيِّ : 4مثال 

 يف الرؤيا عىل العلم. رياثامل  ، حُيتمل أن يدلَّ وبالتايل. باملرياثيف احلديث تشبيه للعلم 



 

 

228 

 

 ة:ـَّ: االستعارة التمثيليثالًثا

 فق عليه(.تَّ « )مُ تنيال ُيلدغ املؤمن من ُجحر واحد مرَّ : »ملسو هيلع هللا ىلص : قول النبيِّ 1مثال 

رشيف  دغ من ُجحر. وهو مثل نبويٌّ يف احلديث الرشيف تشبيه لألذى أو املشكلة باللَّ 

 رها. وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ السابقة، فال يكرِّ م املسلم من أخطائه عىل تعلُّ  ُيرضب للحثِّ 

واجُلحر يف الرؤيا  ُيصيب الشخص أو املشكلة حتدث له. دغ من ُجحر يف الرؤيا عىل األذىاللَّ 

 قد يدلُّ عىل أسباب ومواضع املشكالت التي جيب عىل املسلم اجتناهبا.

لو سلكوا   حتَّى  بذراع؛  ا بشرب، وذراًعاتَّبُِعنَّ َسنَن من قبلكم شربً َلتَ : »ملسو هيلع هللا ىلص  : قول النبيِّ 2مثال  

 « )متفق عليه(.!؟َفَمن«. ُقلنا يا رسول اهلل، اليهود والنصارى؟ قال »لسلكتموه  حر ضب  ُج 

دون اليهود والنصارى يف ضالهلم بمن  قلِّ يف احلديث الرشيف تشبيه للمسلمني الذين يُ 

يف   الدخول يف ُجحر ضب    يدلُّ (. وبناء عىل ذلك، فقد  زاحف)وهو حيوان    يدخل ُجحر ضب  

     )والعياذ باهلل(. وُمهِلكات األمور وعىل الضالل ،الرؤيا عىل اتِّباع اليهود والنصارى

••• 

 وهي كالم ُيقال ويراد به معنى آخر غريه.  . الكناية:3

 ني؛املهدير ة اخللفاء الراشدين نَّ فعليكم بَم عرفتم من ُسنَّتي، وُس : »ملسو هيلع هللا ىلص : قول النبيِّ 1مثال  

وا عليها بالنواجذ  صحيح اجلامع(. -« )حديث صحيح َعضُّ

وا عليها بالنواجذال ُيقصد بتعبري » للداللة عىل    باألسنان، بل هو تعبري كنائي    « العضُّ َعضُّ

عىل اليشء   العضُّ   وعدم التفريط فيه. وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ   وااللتزام به،  ك بالدين،التمسُّ 

 الرؤيا عىل االلتزام وعدم التفريط.باألسنان يف 
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جت فطلَّق، فُسِئل ، فتزوَّ  رجاًل طلَّق امرأته ثالًثاعن عائشة: أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص : قول النبيِّ 2مثال 

 فق عليه(.تَّ « )مُ ليذوق ُعَسْيَلَتَها كَم ذاق األوَّ  حتَّىال، » قال:ل؟ لألوَّ  : أحتلُّ ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ 

عن اجلامع بني الزوجني بأكل العسل. وبناء عىل ذلك،   ملسو هيلع هللا ىلص  يف احلديث الرشيف، كنى النبيُّ 

 ة.الَعَسل يف الرؤيا عىل العالقة الزوجيَّ  حُيتمل أن يدلَّ 

عصا املسلمني، واملسلمون يف إسالم دامج، فقد خلع   من شقَّ : »ملسو هيلع هللا ىلص : قول النبيِّ 3مثال 

 ختريج اإلحياء(. –د « )إسناده جيِّ ِربَقة اإلسالم من ُعنُقه

العصا. وبناء  عن اخلروج عن مجاعة املسلمني بشقِّ  ملسو هيلع هللا ىلص رشيف، كنى النبيُّ يف احلديث ال

 العصا يف الرؤيا عىل هذا املعنى. شقُّ  عىل ذلك، فُيحتمل أن يدلَّ 

ا أبو َجْهم فال يضع عصاه عن عاتِِقه: »ملسو هيلع هللا ىلص : قول النبيِّ 4مثال   « )رواه مسلم(.أمَّ

كثرة رضب الرجل للنساء. وبناء وعدم وضع العصا عن العاتق )الكتف( هنا كناية عن 

 وضع الشخص لعصاه عىل عاتقه يف الرؤيا عىل رضبه المرأة. عىل ذلك، فقد يدلُّ 

••• 

 بينهام. معيَّنة يقال للداللة عىل معنى غريه، مع وجود عالقة كالم: هو . املجاز املرسل4

 هو قول النبيِّ  الرؤيا تعبريومن ضمن أمثلة استخدام املجاز املرسل يف احلديث الرشيف ل

 فق عليه(.تَّ « )مُ فىلالسُّ  دِ من اليَ  ليا خريٌ العُ  ُد اليَ : »ملسو هيلع هللا ىلص

فاليد العليا يف احلديث الرشيف جماز عن الشخص العائل لغريه، بينام اليد السفىل هي جماز 

يدل يف الرؤيا عىل هذا، بينام  يدل رفع اليدعن الشخص املُعال. وبناء عىل ذلك، فُيحتمل أن 

 يف الرؤيا عىل ذاك. خفض اليد
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متني مع اختالفهام يف كل حروف بني التشابه : اجلناس هو التطابق الكامل أو . اجلناس5

معنى كالم »هاتِف« ب املعنى. وذلك كالتطابق الكامل بني كلمتي »هاتِف« بمعنى تليفون، و

 بني كلمتي »فأر« و»فقر«...إلخ. التشابه أو  يسمعه النائم يف منامه؛

يمكن التمييز بني   الرؤيا؛ تعبريويف حالة استخدام اجلناس يف احلديث الرشيف من أجل 

 ثالث حاالت:

اجلناس قد يكون بني كلمة يف  : أن يكون اجلناس بني كلمتني. ومعنى ذلك أنَّ األوىل

 الواحد منهام يف الرؤيا عىل اآلخر يف اليقظة. فيدلَّ  ث الرشيف وبني رمز الرؤيا مبارشة؛احلدي

الَكيرس من دان نفسه، وعمل ملا بعد : »ملسو هيلع هللا ىلص ومن أمثلة اجلناس بني كلمتني: قول النبيِّ 

 (. ومعنى »دان نفسه« حاسبها.رواه الرتمذيُّ  -« )حديث حسن املوت

ذلك عىل كياسته  . فُيحتمل أن يدلَّ  عليه َدينًارأى يف منامه أنَّ  اًم سلِ مُ  فلو افرتضنا أنَّ 

وحماسبته لنفسه. وذلك للجناس بني كلمة »َدين«، وهو الرمز الذي رآه يف املنام، وبني كلمة  

 »دان« بمعنى حاَسب، واملذكورة يف احلديث الرشيف.

: فهي أن يكون اجلناس بني كلمة ووصف لكلمة. ومعنى ذلك أن يكون اجلناس الثانيةا  أمَّ 

الرمز يف الرؤيا عىل املوصوف  فيدلَّ  يف وبني رمز الرؤيا؛ احلديث الرشبني وصف لكلمة يف

 يف احلديث الرشيف.

ة: »ملسو هيلع هللا ىلص ومن أمثلة اجلناس بني كلمة ووصف لكلمة: قول النبيِّ  « إن الدنيا حلوة َخِْضَ

ة«. فنفرتض أنَّ ـَّ)رواه مسلم(. فهنا يوجد وصف يف احلديث الرشيف للدنيا بأن   ها »َخرِضَ

)املوصوف يف  ونعيمها ون عىل الدنياله ذلك اللَّ  أخرض، فقد يدلُّ  منامه لوًنااًم قد رأى يف ُمسلِ 



 

 

231 

 

ها ـَّاحلديث الرشيف(. وذلك للجناس بني وصف ليشء يف حديث رشيف )وصف الدنيا بأن

 األخرض(.اللَّون خرضة(، وبني رمز يف الرؤيا )

أن يكون اجلناس بني : فهي أن يكون اجلناس بني وصفني لكلمتني. ومعنى ذلك  الثالثةا  أمَّ 

    املوصوفان عىل بعضهام. فيدلَّ  ديث الرشيف، ووصف لرمز يف الرؤيا؛وصف ليشء يف احل

افني ـَّإنعن القطَّة: » ملسو هيلع هللا ىلص ومن أمثلة اجلناس بني وصفني لكلمتني: قول النبيِّ  ها من الطوَّ

افات  صحيح اجلامع(. -« )حديث صحيح عليكم والطوَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص  ها موصوفة يف حديث النبيِّ ـَّاملنام عىل من يطوفون حول الكعبة؛ ألنة يف  القطَّ   قد تدلُّ 

مع اختالف املعنى بني هذا   ؛بيت احلرام موصوفون بالطواف أيًضابالطواف كام أن زائري ال

للجناس بني وصف »الطواف«  ؛ة يف الرؤيا عىل احلاجِّ القطَّ  فقد تدلُّ  ،الطواف وذاك. وبالتايل

 اخلاص هبا، واملذكور يف احلديث الرشيف، وبني وصف »الطواف« اخلاص باحلجيج.

••• 

ة : هو أن ُيذكر رمز من رموز الرؤيا يف قصَّ ة الِّشيفة ة النبويَّ نَّ ة من السُّ . ارتباط الرمز بقصَّ 6

ةالرمز بناء عىل معنى قد يرتبط به يف  تعبري فيتمَّ  من قصص احلديث الرشيف؛  .القصَّ

فخرج    بصدقة،  قنَّ قال رجل: ألتصدَّ : »ملسو هيلع هللا ىلصة التي جاء ذكرها يف حديث النبي  : القصَّ 1مثال  

  هم لك احلمد؛ ق عىل سارق، فقال: اللَّ دَّ ُص ثون: تُ فأصبحوا يتحدَّ   بصدقته، فوضعها يف يد سارق، 

يلة عىل ق اللَّ دَّ ُص ثون: تُ بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها يف يد زانية، فأصبحوا يتحدَّ  قنَّ ألتصدَّ 

بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها يف يدي  قنَّ ألتصدَّ  هم لك احلمد عىل زانية؛زانية، فقال: اللَّ 

ة، وعىل  عىل سارق، وعىل زاني  هم لك احلمد، فقال: اللَّ ق عىل غني  دَّ ُص ثون: تُ ، فأصبحوا يتحدَّ غني  
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ها  ا الزانية: فلعلَّ عن رسقته، وأمَّ  ه أن يستعفَّ ا صدقتك عىل سارق: فلعلَّ : فقيل له: أمَّ يِتَ فأُ  غني. 

 فق عليه(. تَّ « )مُ اهلل  ا أعطاهُ ممَّ  َق نفِ ه يعترب، فيُ : فلعلَّ ا الغنيُّ عن زناها، وأمَّ   أن تستعفَّ 

 ،ومع ذلك  .ونالصدقة يف يد من ال يستحقُّ وضع  قد     رجاًل ة نجد أنَّ ة النبويَّ ففي هذه القصَّ 

 ته.لصدق نيَّ  اهلل منه لها تقبَّ 

رأى   سارًقافنفرتض عىل سبيل املثال أنَّ  الرؤيا؛ تعبرية يف ا بخصوص استخدام القصَّ أمَّ 

الصدقة عىل السارق  له ذلك عىل التوبة؛ ألنَّ  فُيحتمل أن يدلَّ  ق عليه،يتصدَّ  اًم سلِ مُ  يف املنام أنَّ 

 .نفسه  املثال يّسي عليهام . وكذلك رؤيا الزانية والغنيِّ بتوبته  ارتبطتة لقصَّ يف ا

)أشخاص أو  طٍ هْ انطلق ثالثة رَ : »ملسو هيلع هللا ىلص ها يف حديث النبيِّ كرُ ة التي جاء ذِ : القصَّ 2مثال 

ت دَّ َس أووا املبيت إىل غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من اجلبل فَ   حتَّىن كان قبلكم،  ممَّ   مجاعة(

فقال  أعَملكم. أن تدعو اهلل بصالح جيكم من هذه الصخرة إالَّ نْ ه ال يُ ـَّعليهم الغار، فقالوا: إن

، فنأى ِّب َم أهاًل وال مااًل قبلهُ  ُق بِ غْ كان ِل أبوان شيخان كبريان، وكنت ال أَ  همَّ رجل منهم: اللَّ 

)نصيبهام من احلليب(  َمهُ وقَ بُ  غَ ََم هلَُ  ُت بْ لَ ناما، فَح  حتَّىح عليهَم رِ ا، فلم أُ َشء يومً  يف طلب

أنتظر  ح عىل يديَّ َد والقَ  ُت ثْ بِ ، فلَ ني، فَكِرْهُت أن أغبق قبلهَم أهاًل أو مااًل مَ َم نائِ فوجدُْتُ 

ذلك ابتغاء  فعلُت  إن كنُت  همَّ اللَّ  .ََم هُ وقَ بُ با غَ َِّشِ فَ  ،ق الفجر، فاستيقظارَ بَ  حتَّىهَم استيقاظَ 

 ا ال يستطيعون اخلروج. ت شيئً َج رَ ج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفَ وجهك، ففرر 

ا عن  ، فأردُْت الناس إِلَّ  كانت أحبَّ  كانت ِل بنت عم   همَّ اللَّ : وقال اآلخر: ملسو هيلع هللا ىلص قال النبيُّ 

ها عِّشين ومائة دينار عىل من السنني، فجاءتني فأعطيتُ   ةٌ نَ ت هبا َس أملَّ   حتَّىي،  نر ت مِ عَ نَ نفسها فامتَ 

 اخلاتم إالَّ   ضَّ فُ لك أن تَ   لُّ حِ عليها قالت: ال أُ   ُت رْ َد إذا قَ   حتَّىت  لَ عَ فَ  بيني وبني نفسها، فَ لر أن َُتَ 
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الذهب  ُت كْ رَ ، وتَ الناس إِلَّ  عنها وهي أحبُّ  ُت فْ جت من الوقوع عليها، فانَِّصَ ه، فتحرَّ قر َح بِ 

ت َج رَ ا ما نحن فيه، فانفَ ج عنَّ ك، فافرُ ابتغاء وجهِ  ذلك فعلُت  إن كنُت  همَّ اللَّ  ها.الذي أعطيتُ 

 م ال يستطيعون اخلروج منها.الصخرة، غري أَّنَّ 

م غري رجل  هُ رَ ْج م أَ هُ اء فأعطيتُ رَ َج  استأجرت أُ إينر  همَّ اللَّ : وقال الثالث: ملسو هيلع هللا ىلص قال النبيُّ 

ين بعد حني، فقال: يا ت منه األموال، فجاءَ رَ ثُ كَ   حتَّى  هُ رَ ْج أَ   ُت رْ مَّ ثَ الذي له وذهب، فَ   كَ رَ واحد تَ 

ك، من اإلبل والبقر والغنم والرقيق، فقال: لِ ما ترى من أج  أجري، فقلت له: كلُّ   عبد اهلل أدر إِلَّ 

 ك منه شيًئا.ه، فلم يرتُ اقَ ه، فاستَ لَّ كُ   هُ َذ َخ بك، فأَ   زئُ هْ  ال أستَ ِّب، فقلت: إينر   زئُ هْ يا عبد اهلل ال تستَ 

ت الصخرة، َج رَ ا ما نحن فيه، فانفَ ج عنَّ ك، فافرُ ذلك ابتغاء وجهِ  فعلُت  فإن كنُت  همَّ اللَّ 

 فق عليه(.تَّ « )مُ فخرجوا يمشون

ضوااد بَّ ة تتناول ثالثة عُ ة النبويَّ هذه القصَّ  عليهم   باتوا يف غار، فانسدَّ إذ  ألزمة؛ هلل تعرَّ

يه من هذا عمله أن ينجِّ  اهلل بصالحواحد منهم  بصخرة، فلم يستطيعوا اخلروج منه، فدعا كلُّ 

ف عن بوالديه، ودعا الثاين بموقف فيه تعفُّ   املوقف العصيب. فدعا واحد منهم بموقف فيه برٌّ 

هذا  مناهلل اهم فنجَّ  مانة وإكرام ألجري كان يعمل عنده؛الزنا، ودعا الثالث بموقف فيه أ

 املوقف العصيب، وانزاحت الصخرة عن باب الغار.

ه إذا كان مسلم يف كرب أو مشاكل، ـَّ، فُيحتمل أنالرؤيا تعبريا عن استخدام القصة يف أمَّ 

أن تكون برشى له   ،ةه يقوم بمثل هذه األعامل التي دعا هبا أصحاهبا يف القصَّ ـَّورأى يف املنام أن

 بالنجاة من كربه ومشكلته.

••• 
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 ليشء معنيَّ  كرٌ ة الرشيفة ذِ يأيت يف األحاديث النبويَّ  : أحياًنا. ارتباط السبب والنتيجة7

 أحدمها عىل اآلخر يف الرؤيا.  وسببه أو نتيجته. والسبب والنتيجة يف احلديث الرشيف قد يدلُّ 

«  مكُ ائِ فَ عَ ون بُض نَِّص قون وتُ رزَ َم تُ م؛ فإنَّ كُ ائِ فَ عَ ابغوين يف ُض : »ملسو هيلع هللا ىلص : قول النبيِّ 1مثال 

 صحيح الرتغيب والرتهيب(. -)حديث صحيح 

فهم سبب يف نرص    فضلهم؛، ويبنيِّ من املسلمني  بالضعفاء  ملسو هيلع هللا ىلص  يف هذا احلديث يويص النبيُّ 

 )كطفل مثاًل( ظهور مسلم ضعيف حُيتمل أن يدلَّ مني ورزقهم. وبناء عىل ذلك، املسلمجاعة 

 رصة أو رزق للرائي.يف الرؤيا عىل نُ 

« ك الناسازهد فيَم يف أيدي الناس حيبَّ ك اهلل، وازهد يف الدنيا حيبَّ : »ملسو هيلع هللا ىلص  : قول النبيِّ 2مثال  

 صحيح اجلامع(. –)حديث صحيح 

 ، وسبب من أسباب حبِّ اهلل للمسلم يف احلديث الرشيف بيان لسبب من أسباب حبِّ 

 اهلل؛  ه زاهد يف الدنيا عىل حبِّ ـَّرؤيا املسلم أن  الناس للمسلم. وبناء عىل ذلك، فُيحتمل أن تدلَّ 

 .الناس هد فيام عند الناس عىل حبِّ رؤياه للزُ  بينام قد تدلُّ 

ز صالتُ    قوًماَم رجل أمَّ ـَّأي: »ملسو هيلع هللا ىلص  : قول النبيِّ 3مثال   « )حديث يه ه ُأُذنَ وهم له كارهون، مل ََتُ

 صحيح اجلامع(. -صحيح 

ب نفسه إماًمايف احلديث الرشيف بيان بأنَّ   وهم له كارهون، كان ذلك سبًبا  ،قومل   من نصَّ

عنهم   من رأى نفسه يف املنام إماًما لقوم رغاًم   أنَّ   يف عدم قبول صالته. وبناء عىل ذلك، فُيحتمل

 (.قبول صالته )والعياذ باهلل ك عىل عدمذل  أن يدلَّ 
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عندما قام حتَّى تورمت قدماه الرشيفتان، فقيل له: غفر اهلل لك   ملسو هيلع هللا ىلص: حديث النبيِّ  4مثال  

ر م من ذنبك وما تأخَّ  ؟« )متفق عليه(.أَفاَل أكون عبًدا شكوًراقال: » ،ما َتَقدَّ

م القدمني، وبني شكر  وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ  اهلل.يف احلديث الرشيف ارتباط بني تورُّ

م َقَدَمي مسلم يف الرؤيا عىل أنـَّه شاكر   .تعاىل هللتورُّ

•••        

مقارنات يف احلديث الرشيف بني حالة وحالة، وتكون عادة   : تأيت أحياًنا. ارتباط املقارنة8

 حالة منهام عىل األخرى. الرؤيا، فيمكن أن تدلَّ  تعبريا يف يف شكل تفضيل. أمَّ 

ًياتعاهدوا القرآن، فو: »ملسو هيلع هللا ىلص  : قول النبيِّ 1مثال   )ويف رواية:   الذي نفيس بيده، هلو أشد تفصر

ًتا  فق عليه(.تَّ « )مُ هامن اإلبل يف ُعُقلِ ( تفلُّ

ن مرابطها. وبناء يف احلديث الرشيف مقارنة بني نسيان القرآن الكريم، وانفالت اإلبل م

 رؤيا انفالت اإلبل من مرابطها عىل نسيان القرآن الكريم. عىل ذلك، فُيحتمل أن تدلَّ 

« )حديث حسن ه أخفى من دبيب النملـَّاتقوا هذا الِّشك؛ فإن: »ملسو هيلع هللا ىلص : قول النبيِّ 2مثال 

 صحيح الرتغيب والرتهيب(. -لغريه 

النمل. وبناء عىل ذلك، فُيحتمل أن يف احلديث الرشيف مقارنة بني الرشك، وبني دبيب 

 دبيب النمل يف الرؤيا عىل الرشك )والعياذ باهلل(. يدلَّ 

« ا تطُلع عليه الشمس وتغربَلَغدَوة أو َروحة يف سبيل اهلل خري ممَّ : »ملسو هيلع هللا ىلص  : قول النبيِّ 3مثال  

 )رواه البخاري(.
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وفيه مقارنة بني فضل اجلهاد، وبني  اهلل.يف احلديث الرشيف بيان لفضل اجلهاد يف سبيل 

ما تطلع عليه الشمس وتغرب. وبناء عىل ذلك، فُيحتمل أن تدل رؤيا طلوع الشمس وغروهبا 

 اهلل.عىل جهاد يف سبيل 

••• 

 .عنىاملكان عىل امل فيدلَّ  يف حديث رشيف؛ بمعنى ما: هو ارتباط مكان . ارتباط املكان9

 (.صحيح« )أغلق بابه، فهو آمن، ومن دخل املسجد، فهو آمنومن  : »ملسو هيلع هللا ىلص  مثال: قول النبيِّ 

رؤيا  زل باألمان يف احلديث الرشيف. وبناء عىل ذلك، حُيتمل أن تدلَّ ـيرتبط املسجد واملن

 زله عىل األمان له.ـدخول املسلم املسجد أو من

••• 

 .املعنىالزمن يف الرؤيا عىل    فيدلَّ   ؛بمعنىزمن يف حديث رشيف    ارتباط: هو  ارتباط الزمان.  10

وا صبيانكم؛ فإنبَ رَ إذا غَ : »ملسو هيلع هللا ىلص مثال: قول النبيِّ  ها ساعة ينتِّش فيها  ـَّ ت الشمس فكفُّ

 صحيح اجلامع(. -« )حديث صحيح الشياطني

يف احلديث الرشيف ارتباط بني وقت الغروب وبني انتشار الشياطني. وبناء عىل ذلك، فقد 

 .)والعياذ باهلل( وقت الغروب يف بعض الرؤى عىل الشياطني يدلُّ 

••• 

ب عل : هو أن يأيت اليشء منفيًّا. ارتباط النفي والتصحيح11 يه يف حديث رشيف، ثم ُيعقَّ

؛ ح املعنى املنفيَّ  .عىل التصحيح اليشء املنفيُّ  رؤيا دّل فت بام ُيَصحِّ

 قال: واهلل ال يغفر اهلل لفالن. قال اهلل: من ذا الذي يتأىلَّ   رجاًل إنَّ : »ملسو هيلع هللا ىلص : قول النبيِّ مثال

 « )رواه مسلم(.أغفر لفالن؟! فإين قد غفرت لفالن، وأحبطت عملك أالعلَّ 
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 يغفر لفالن، وتصحيح أو تعقيب بأنَّ  اهلل ال نفي ملا قاله الرجل بأنَّ  الرشيف يف احلديث

 رؤيا رجل مسلم ملن يقول له أنَّ   غفر له، وأحبط عمل القائل. وبناء عىل ذلك، فقد تدلُّ   اهلل قد

 يغفر له ذنوبه، عىل غفران ذنوب الرائي، وعىل إحباط عمل القائل. اهلل ال

••• 

 يف حديث  أو معنى معنيَّ : هو أن ُينَتَسب يشء إىل شخص معنيَّ . ارتباط االنتساب12

 املُنتِسب عىل املنسوب إليه. فيدلَّ  رشيف؛

 فق عليه(.تَّ « )مُ غادر لواء يوم القيامة ُيعرف به لكلر : »ملسو هيلع هللا ىلص : قول النبيِّ مثال

يوجد يف احلديث الرشيف ارتباط انتساب بني اللواء )الراية( والشخص الغادر أو معنى 

 ر. اللواء يف املنام عىل الشخص الغادر أو الغد الغدر. وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ 

••• 

: هو تعليق معنى يف حديث رشيف عىل معنى آخر باستخدام أسلوب  . ارتباط الِّشط13

 ا يف الرؤيا عىل اآلخر يف اليقظة.مُه أحدُ  الرشط، فيدلَّ 

 فق عليه(.تَّ « )مُ إذا التقى املُسلَمن بسيفهَم، فالقاتل واملقتول يف النار: »ملسو هيلع هللا ىلص  : قول النبيِّ مثال

َمني بسيفيهام وبني التقاء املسلِ  ،ارتباط بني دخول النار )والعياذ باهلل(يف احلديث الرشيف 

رؤيا التقاء شخصني بالسيف عىل العذاب أو  )أي بغرض التقاُتل(. وبناء عىل ذلك، فقد تدلُّ 

 دخول النار.

••• 

حرف ب : هو ارتباط عدد من األشياء بمعنى واحد يف حديث رشيفالعطف . ارتباط 14

 منها يف الرؤيا عىل اآلخر يف اليقظة. واحدٍ  كلُّ  فيدلَّ  ؛عطف
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 « )مسلم(. هُض رْ ، وعِ هُ الُ ، ومَ هُ مُ املسلم عىل املسلم حرام، دَ  كلُّ : »ملسو هيلع هللا ىلص : قول النبيِّ 1مثال 

. وبناء عىل ذلك، عرض بتحريم انتهاكهم يف احلديث الرشيف ارتباط بني املال، والدم، وال 

 أو قد يدل الدم فيها عىل املال. م؛الدفقد يدل املال يف الرؤيا عىل 

 (.ائيُّ َس النَّ   -)حسن صحيح  «  ُحبرَب إِلَّ من الدنيا النساء والطريب: »ملسو هيلع هللا ىلص: قول النبي  2مثال  

يف احلديث الرشيف ارتباط بني الزوجة والعطر. وبناء عىل ذلك، فقد يدل العطر يف املنام 

 عىل الزوجة.

••• 

 فيدلَّ   بعد يشء آخر يف حديث رشيف؛حيدث يشء معنيَّ : هو أن . ارتباط التعاقب15

 .الواحد فيهام عىل اآلخر

الرجل   وإنَّ  ة،ُّيدي إىل اجلنَّ  الربَّ  ، وإنَّ الصدق ُّيدي إىل الربر  إنَّ : »ملسو هيلع هللا ىلص : قول النبيِّ 1مثال 

يًقا حتَّىق ُد ْص يَ لَ   الفجور ُّيدي إىل النار، وإنَّ  الكذب ُّيدي إىل الفجور، وإنَّ  وإنَّ  ؛يكون ِصدر

 .فق عليه(تَّ « )مُ اابً عند اهلل كذَّ  َب تَ كْ يُ  حتَّىب، ذِ كْ يَ الرجل لِ 

بني الكذب ودخول النار. وبناء ة، وب بني الصدق ودخول اجلنَّ يف احلديث الرشيف تعاقُ 

الكذب   وقد يدلُّ   .ة أو عىل النعيم عموًماالصدق يف الرؤيا عىل دخول اجلنَّ   عىل ذلك، فقد يدلُّ 

 .دخول النار أو عىل العذاب عموًما فيها عىل

 « )صحيح اجلامع(.ها حسنة ْتُحَهاعْ بِ تْ أَ ئة، فَ سيَّ  َت لْ مِ إذا عَ : »ملسو هيلع هللا ىلص : قول النبيِّ 2مثال 

رؤيا املسلم   عىل ذلك، فقد تدلُّ املغفرة. وبناء و احلسنةب بني يف احلديث الرشيف تعاقُ 

 لنفسه يف املنام يعمل حسنة عىل مغفرة ذنب.
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أحدمها يف  فيدلَّ  ط شيئني يف حديث رشيف برابط دعاء؛: هو ارتبا. ارتباط الدعاء16

 الرؤيا عىل اآلخر يف اليقظة.

ا: مُهَ ُد َح فيقول أَ الن، زِ ـن َمَلكان يَ ما من يوم يصبح العباد فيه، إالَّ : »ملسو هيلع هللا ىلص : قول النبيِّ مثال

 فق عليه(.تَّ « )مُ اَتَلفً  َأْعِط مُمِسًكا همَّ قول اآلخر: اللَّ وي ؛ َأْعِط ُمنِفًقا َخَلًفا همَّ اللَّ 

بينام يوجد ارتباط آخر بني  نفاق يف وجوه اخلري وبني املكاسب؛يف احلديث ارتباط بني اإل

اإلنفاق يف رؤيا  دلُّ تاإلمساك عن اإلنفاق يف وجوه اخلري وبني اخلسائر. وبناء عىل ذلك، فقد 

 اخلسائر. معنى اإلمساك عن هذا اإلنفاق عىل رؤيا دلُّ تبينام قد  عىل معنى املكاسب؛ اخلري

••• 

ة والنار. ويمكن ة الرشيفة أوصاف للجنَّ النبويَّ ة  نَّ : وردت يف السُّ ة والنار. أوصاف اجلنَّ 17 

 الرؤيا إذا جاء ما يشبهها يف املنام، فيقاس عليها يف املعنى. تعبرياستخدام هذه األوصاف يف 

ه من حرارة يغل دماغُ   بنَعَلني من نار؛  َينَتِعُل    أدنى أهل النار عذاًباإنَّ : »ملسو هيلع هللا ىلص  : قول النبيِّ مثال

  ُجْرًدا ُمْرًدا بِيًضا ِجَعاًداةَ اجلنَّ  ةِ يدخل أهل اجلنَّ : »ملسو هيلع هللا ىلص« )رواه مسلم(. وكذلك قوله َنعَليه

لنِي أبناء ثالث وثالثني  رواه أمحد(. -« )إسناده صحيح ُمَكحَّ

يغل منه  ،يشتعل يف القدم نعلٍ ب م ل وصف لعذاب من عذابات جهنَّ يف احلديث األوَّ 

، ذلك عىل اهلمِّ  حذاءه حيرتق، فقد يدلُّ  أنَّ  يف املنام شخص الدماغ. وبناء عىل ذلك، فإذا رأى 

 (.أو سوء اخلامتة )والعياذ باهلل أو العذاب،

ة، وهو ثالث وثالثون سنة. وبناء عىل ذلك، أهل اجلنَّ   أما احلديث الثاين، ففيه وصف لسنِّ 

 .تعاىل اهلليف الرؤيا عىل النعيم أو ُحسن اخلامتة بمشيئة  هذه السنُّ  فقد تدلُّ 
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أحدمها يف الرؤيا  فيدلَّ  يف حديث رشيف؛ شيًئا : هو أن يمنع يشءٌ . ارتباط االمتناع18

 يف اليقظة. أو عدم حدوثه  اآلخرمنع عىل 

فق عليه(. يف تَّ « )مُ يقولوا: ال إله إال اهلل  حتَّىالناس    َل اتِ قَ أن أُ   ُأِمرُت : »ملسو هيلع هللا ىلص  : قول النبيِّ مثال

. وبناء عىل أو اهلالك احلديث الرشيف ارتباط بني قول ال إله إال اهلل وبني النجاة من القتل

 .أو اهلالك  قول ال إله إال اهلل يف الرؤيا عىل النجاة من القتل  ذلك، فُيحتمل أن يدلَّ 

••• 

اليشء يف  فيدلَّ  حديث رشيف عىل يشء ما؛ در ُحكم يف: هو أن يص . ارتباط احُلكم19

 املنام عىل هذا احلُكم.

 رواه ابن ماجة(. -« )صحيح بني العبد وبني الكفر ترك الصالة: »ملسو هيلع هللا ىلص : قول النبيِّ مثال

عىل تارك الصالة بالكفر )والعياذ باهلل(. وبناء عىل ذلك،   يف احلديث الرشيف حكم نبويٌّ 

 .من اإلسالم رؤيا ترك الصالة عىل اخلروج ام تدلُّ فربَّ 

••• 

أو  يف حديث رشيف من خالل مبتدأ وخرب؛: هو ارتباط معنيني . ارتباط املبتدأ باخلرب20

 وأخواهتا، وخربهم(. ما يقوم مقامهام )كاسم كان وأخواهتا، أو إنَّ 

 صحيح اجلامع(. -« )حديث صحيح اخلالة والدة فإنَّ : »ملسو هيلع هللا ىلص : قول النبيِّ مثال

زلة الوالدة. وبناء عىل ذلك، فقد ـ اخلالة هي بمن يف احلديث الرشيف بأنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص خيرب النبيُّ 

 خالة الشخص يف الرؤيا عىل والدته. تدلُّ 

••• 
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يف  فيدّل  يف حديث رشيف؛ شيًئا أو شخًصا ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ : هو أن يلعن عنة. ارتباط اللَّ 21

 عىل الفساد أو الفجور.الرؤيا 

«  لعن اهلل الرجل َيلَبس لِبَسة املرأة، واملرأة تلبس لِبَسة الرجل: »ملسو هيلع هللا ىلص : قول النبيِّ مثال

 صحيح اجلامع(. -)حديث صحيح 

هة مالبسه، واملرأة املتشبِّ ه بالنساء يف الرجل املتشبِّ  ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث الرشيف، لعن النبيُّ 

هذه املالبس ملن رآها يف نفسه يف الرؤيا عىل  بالرجال يف مالبسها. وبناء عىل ذلك، فقد تدلُّ 

 الفساد أو الفجور.

••• 

 نة؛رموز رؤيا معيَّ  تعبريب ملسو هيلع هللا ىلص : هو أن يقوم النبيُّ ة الِّشيفةة النبويَّ نَّ ات رؤى السُّ تعبري. 22

ها ملسو هيلع هللا ىلصرموز الرؤى  تعبري فيتمّ   .كام عربَّ

ت عن يسارك فطريق أهل ا الطريق التي ُعِرَض وأمَّ رؤيا: » تعبرييف  ملسو هيلع هللا ىلص : قول النبيِّ مثال

ا اجلبل ة، وأمَّ ا الطريق التي ُعِرضت عن يمينك فطريق أهل اجلنَّ النار، ولست من أهلها، وأمَّ 

لِق فمنزِ   رواه ابن ماجة(. -« )حديث حسن ل الشهداءالزَّ

ة، وللطريق األيّس للطريق األيمن يف الرؤيا بطريق أهل اجلنِّ تعبرييف احلديث الرشيف 

لِق بأن  الطريق األيمن   ل الشهداء. وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ ه منزِ ـَّبطريق أهل النار، وللجبل الزَّ

لِق فيها عىل ميف الرؤيا عىل اجلنَّ   ل الشهداء.نزِ ة، والطريق األيّس فيها عىل النار، واجلبل الزَّ

••• 
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األرقام الواردة يف الرؤى من  تعبري يتمُّ  ة الِّشيفة:األرقام باألحاديث النبويَّ  تعبري. 23

 ة الرشيفة.خالل املعاين املرتبطة هبا يف األحاديث النبويَّ 

إال ظِلُّه: اإلمام العادل، وشاب   سبعة ُيظِلُّهم اهلل يف ظِلره يوم ال ظلَّ : »ملسو هيلع هللا ىلص  : قول النبيِّ 1مثال  

قا عليه،  ق يف املساجد، ورجالن حتابَّا يف اهلل، اجتمعا عليه وتفرَّ علَّ ه، ورجل قلبه مُ نشأ يف عبادة ربر 

ال  حتَّىق، أخفى دَّ َص  أخاف اهلل، ورجل تَ ورجل طلبته امرأة ذات منصب ومجال، فقال إينر 

 فق عليه(.تَّ « )مُ ، ففاضت عيناه خالًياتنفق يمينه، ورجل ذكر اهللتعلم شَمله ما 

 صفون هبذه الصفاتالرشيف هبؤالء األبرار الذين يتَّ   يرتبط الرقم سبعة يف احلديث النبويِّ 

أو عىل برشى  ،الرقم سبعة يف الرؤيا عىل واحد من هؤالء . وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ اجلميلة

 القيامة. اهلل يوممن  للرائي بظل  

تي ثالثون سنة، ثُ : »ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  قول: 2مثال  « )حديث ُملٌك بعد ذلك مَّ اخلالفة بعدي يف ُأمَّ

 صحيح اجلامع(. -صحيح 

ة، أو عىل الرقم ثالثون عىل اخلالفة اإلسالميَّ  بناء عىل هذا احلديث الرشيف، فقد يدلُّ 

 الرشيد. احلُكم اإلسالميِّ 

ة، إحدى وسبعني فرقة، فواحدة يف اجلنَّ افرتقت اليهود عىل : »ملسو هيلع هللا ىلص : قول النبيِّ 3مثال 

وافرتقت النصارى عىل ثنتني وسبعني فرقة، فإحدى وسبعون يف النار،  وسبعون يف النار؛

َقنَّ أُ مَّ والذي نفس حُم  .ةوواحدة يف اجلنَّ  تي عىل ثالث وسبعني فرقة، واحدة يف مَّ د بيده! لَتفرَتِ

« )حديث صحيح اجلَمعة» :رسول اهلل! من هم؟ قال« قيل: يا ة، وثنتان وسبعون يف الناراجلنَّ 

 رواه ابن ماجة(. -
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ة والرقم  ة والرقم واحد وسبعني، وبني النرصانيَّ يف احلديث الرشيف ارتباط بني اليهوديَّ 

هذه  اثنني وسبعني، وبني اإلسالم والرقم ثالثة وسبعني. وبناء عىل ذلك، حُيتمل أن تدلَّ 

 .، وما افرتقت عليه من الِفَرقدياناتاألرقام يف الرؤيا عىل هذه ال

 

 ؟رؤى بأقوال الصحابةال  تعبري كيف يتمُّ  .28

 

 تعبريبه يف    أصبح معمواًل عنهم(،    واحد من الصحابة )ريض اهلل  سند أثر من آثار  إذا صحَّ 

القرآن   تعبريآثار الصحابة معمول هبا يف    . والدليل عىل ذلك أنَّ الرؤى متاًما كاحلديث الرشيف

 الرؤى؟ تعبرييف   -من باب أوىل  -الكريم، أفال ُيعمل هبا 

ا إذا مل ُيعرف هلا سند، أو َضُعف سندها، وانترشت بني املسلمني عرب كتب الرتاث أمَّ 

اإلسالميَّة، رشيعة املحرتمة، املوثوق هبا وبأصحاهبا، فانتقلت من جيل إىل جيل، ووافقت ال

 الرؤى. تعبرييف  فربَّام ُيعَمل هبا أيًضا

ة ها باألمثال الشعبيَّ تعبريالرؤى ُيعمُل يف    أنَّ  الرؤى  تعبري جواز العمل هبا يف  والدليل عىل

واحِلَكم السائدة التي ال ُيعرف هلا أصل وال فصل وال سند، بل وقد حتتوي عىل بعض 

بأقوال الصحابة املنترشة واملشهورة يف كتب   -ن باب أوىل  م  -ة، أفال ُيعمل  املخالفات الرشعيَّ 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورسوله هلا سند، وانترشت، ووافقت ما قال  العلامء الثقات، ولو مل يصحُّ 

ة  ة أو البالغيَّ غويَّ الرؤى من خالل تطبيق األساليب اللُّ  تعبريويمكن تطبيق هذه اآلثار يف 

الرتباطات االرتباطات والعالقات بني الكلامت والعبارات. وهي اأو غري ذلك من أشكال 

 يف سياق هذا البحث. التي تناولناها تفصياًل 



 

 

244 

 

 ومن أمثلة ذلك:

عن اخلري،  ملسو هيلع هللا ىلصعنه(: »كان الناس يسألون رسول اهلل  حذيفة بن اليامن )ريض اهلل . قول1

 ثر ارتباط بني اجلهل بالرشِّ فق عليه(. يف األتَّ ، خمافة أن يدركني« )مُ وكنت أسأله عن الرشِّ 

مرض خياف من   مسلاًم أنَّ  فإذا افرتضنا مثاًل والنجاة منه.  والوقوع فيه، وبني معرفة الرشِّ 

له   هذه الرؤيا تدلُّ   عن الّسطان، فلعلَّ   فرأى نفسه يف املنام يقرأ كتاًبا(،  الّسطان )والعياذ باهلل

 نجاة منه بحسب األثر املذكور.  معرفة الرشِّ  (؛ ألنَّ املرض ال يصيبه )بفضل اهلل  هذا عىل أنَّ 

نا مُ د كام يعلِّ هُّ َش نا التَ مُ يعلِّ  ملسو هيلع هللا ىلصعنه(: »كان رسول اهلل  عبد اهلل بن عباس )ريض اهللقول  .2

 السورة من القرآن« )رواه مسلم(.

د بتعلُّم القرآن الكريم.  قراءة  ام تدلُّ وبناء عىل ذلك، فربَّ ففي األثر تشبيه لتعلُّم التشهُّ

د يف الرؤيا عىل قراءة القرآن الكريم.  التشهُّ

يق )ريض    . ما ُنِسب إىل3 ب لك ه قال: »احرص عىل املوت، ُتوهَ عنه( أنَّ   اهللأيب بكر الصدِّ

 احلياة« )وفيات األعيان(.

ة. وهي عبارة   خلالد بن الوليد )ريض اهلل  وهذه العبارة قاهلا دَّ عنهام( عندما بعثه إىل أهل الرِّ

ة، ُيقصد هبا:  ا أن تنترص يف فإمَّ  اهلل،يف املعركة، ال ختشى الشهادة يف سبيل  كن شجاًعاجمازيَّ

َسَبنَّ الَِّذيَن ُقتُِلوَوالَ : ﴿اهلل يقول ألنَّ  اهلل؛ل، فتنال حياة عند ، أو ُتقتَ فتحيا منترًصااملعركة،  ْا حَتْ

ِْم ُيْرَزُقونَ  َأْمَواًتا يِف َسبِيِل اهللِ   (.169﴾ )آل عمران:َبْل َأْحَياٌء ِعنَد َرهبر

إقدام شخص عىل املوت أو رغبته فيه يف املنام عىل طول  ام يدلُّ وبناء عىل هذه العبارة، فربَّ 

 الُعمر. 
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يق )ريض ا . ما ُنِسب إىل4  واهلل لو منعوين ِعَقااًل أو َعنَاًقاه قال: »ـَّعنه( أن هللأيب بكر الصدِّ

 ون إىل رسول اهلل لقاتلتهم عىل ذلك« )وفيات األعيان(.ا كانوا يؤدُّ ممَّ 

يف شأن مانعي الزكاة. والَعنَاق هي املاِعز األنثى  (اهلل عنه ريض )وهي العبارة التي قاهلا 

 حديثة الوالدة. ونالحظ يف العبارة وجود ارتباط بني منع تسليم الِعقال أو الَعناق وبني شنِّ 

احلرب للحصول عليه )حصول الدولة عليه بالقوة(، وكذلك بني تسليم الِعقال أو الَعنَاق 

 ومنع حدوث احلرب للحصول عليهام.

 فقد تدلُّ  .يرتكهالديه ماِعز مولودة حيتفظ هبا وال يريد أن  ُمسِلاًم   رجاًل أنَّ  اًل مث فنفرتض

 .إن كان الرائي ال خيرجها يف الواقع منع الزكاة هذه الرؤيا عىل

ه قال: »متى استعبدتم الناس، وقد ـَّعنه( أن اب )ريض اهللعمر بن اخلطَّ  . ما ُنِسب إىل5

ها  « )حياة الصحابة للكاندهلوي(.أحراًراهُتم ولدهتم ُأمَّ

 ، وانترشت عىل األلسنة بشكلها احلايلِّ ...«ذ كم تعبَّدتم الناسوقد رويت العبارة بلفظة »مُ 

ة. وبناء عىل ذلك، فقد تدل رؤيا بني الوالدة وبني احلريَّ  ويف العبارة نالحظ ارتباًطااملعروف. 

 ة.ة الوالدة يف املنام عىل معنى احلريَّ عمليَّ 

لطان ما ال َيَزُع بالقرآن«  ان )ريض اهللعثامن بن عفَّ   ما ُنِسب إىل.  6  .عنه(: »إن اهلل َلَيَزُع بالسُّ

د(  )الكامل للُمربَّ

لطان يف هني ال  . ففي هذا القول نرى التشبيه بني القرآن والسُّ ناس عن املنكر،  معنى َيَزع: َيُكفُّ

 عصا السلطان.  منهم من ينتهي بنواهي القرآن، ومنهم من ال ينفع معه إالَّ  وردعهم عن الفساد؛

 ، والعكس.مسلم عىل سلطان أو حاكم دولةالرؤيا يف  الكريم القرآن وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ 
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ً   ذلك، فأخرب برقيًقاشابًّا أعزب رأى يف منامه    : حُيكى أنَّ حكاية لطيفة فقال له: أبرش   .امعربِّ

عنهام( من قوهلام: »النكاح  يدة عائشة وأسامء )ريض اهللب للسِس وذلك ملا نُ   .اهللبزواج بمشيئة  

، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته« )إحياء علوم الدين وخترجيه للعراقي(.   رقٌّ

د رة يف جلده، فذهب لطبيب، فأخربه أهنا جمرَّ رجال أصابته مُح  : حيكى أنَّ حكاية لطيفة

 خات يف اجللد تدلُّ التسلُّ »ا:  فرأى يف منامه مكتوبً   .الرجل  ال رضر منه، فاطمأنَّ   عرض سطحي  

خات، هذه احلمرة تسلُّ   الطبيب مل يذكر له أنَّ   استيقظ الرجل مذعورا؛ ألنَّ ، فرض خطري«عىل م

 .وما قاله له الطبيب عليه الرؤيا فقصَّ  ،عرّب مل الرائي فذهب .عىل يشء خطري أو أهنا قد تدلُّ 

هذه احلمرة يف جلدك ال رضر  يف الرؤيا معناها أنَّ  «خاتالتسلُّ »كلمة وقال له:  ،عرّب فطمأنه امل

 الشاة سلخها بعد ذبحها«. من قوهلا: »ال يرضُّ سامء بنت أيب بكر ب ألِس ؛ ملا نُ بمشيئة اهلل منها

       

 بالتََّشاُبه؟ الرؤيا تعبري كيف يتمُّ  .29

 

عروف عند غري  هبا الرؤى. وهو معربَّ ة التي تُ ، وأقوى، وأقدم األدلَّ التشابه هو من أهمِّ 

رؤاهم. واملقصود بالتشاُبه هنا أن يكون بني رمز  تعبرييف  املسلمني أيًضا، ويستخدمونه كثرًيا

 فيدّل  ،الربط بينهام نة أو أكثر، فيتمَّ الرؤيا وبني يشء يف الواقع نوع من التشابه يف صفة معيَّ 

 ويمكن بيان هذه األنواع من التشابه كاآليت: أحدمها يف الرؤيا عىل اآلخر يف اليقظة.

 ، فيدّل بني رمز الرؤيا وبني يشء يف الواقع تشابه شكلٌّ : هو أن يكون  التشابه يف الشكل .1

 واحد منهام يف الرؤيا عىل اآلخر يف اليقظة.
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 املحمول والتلفاز يف الشكل؛ ألنَّ   تف املحمول )اجلوال( مع احلاسوب: يتشابه اهلا1مثال  

شياء يف الرؤيا هذه األ  كلُّ   واحٍد منهم شاشة ولوحة مفاتيح أو أزرار. إذن، حُيتمل أن تدلَّ   لكلِّ 

 عىل بعضها البعض.

ز هذا اجلها رأى يف املنام هاتفه املحمول. إذن، حُيتمل أن يدلَّ   ُمسِلاًم أنَّ  فإذا افرتضنا مثاًل 

 بينه وبينهام. حممول يف الواقع؛ للتشابه الشكلِّ  يف الرؤيا عىل تلفاز أو حاسوب

 شبهون بعضهم يف الشكل.األشخاص عىل بعضهم البعض إذا كانوا ي : قد يدلُّ 2مثال 

هذا املشهور    رأى يف املنام أحد املشهورين. إذن، حُيتمل أن يدلَّ   اًم سلِ مُ   أنَّ   فإذا افرتضنا مثاًل 

 يف الرؤيا عىل شخص آخر ُيشبهه يف الشكل يف الواقع.

مل إذا رأى شخص يف املنام يف الشكل. إذن، حُيت  : تشبه الشمس املصباح الكهربائيَّ 3مثال  

 عىل الشمس يف الواقع. ، أن يدلَّ مصباًحا

ُيحتمل منهام جسم يف داخله سائل. ف  كالًّ : تتشابه زجاجة املاء مع اإلنسان يف أنَّ 4مثال 

 يف الواقع. عىل شخص إذا رأى مسلم يف املنام زجاجة ماء، أن تدلَّ 

يقوم يف كليهام   شخًصا عاملًِاة اجلمعة مع حمارضات اجلامعة يف أنَّ بَ طْ : تتشابه ُخ 5مثال 

ة عىل جمموعة من املستمعني. إذن، حُيتمل إذا رأى شخص يف املنام نفسه بإلقاء حمارضة ِعلميَّ 

 يه العلم يف إحدى اجلامعات يف الواقع.ذلك عىل تلقِّ   ة، أن يدلَّ بَ طْ جيلس يف مسجد ويستمع للخُ 

مل إذا رأى مسلم يف  : تتشابه عني اإلنسان مع مصباح السيارة يف الشكل. إذن، حُيت6مثال  

ذلك يف الواقع عىل تلف مصباح   وإياكم(، أن يدلَّ   اهلل  قد ُأصيب بالعمى )عافانا   إنساًنااملنام أنَّ 

 سيارة.
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التي جتري فيها املياة العروق التي جتري فيها الدماء. وبناء عىل ذلك،   واسري: تشبه امل7مثال  

 املواسري يف الرؤيا عىل عروق الدماء. فقد تدلُّ 

 ة التي تسبح يف السائل املنويِّ : يشبه السمك الذي يسبح يف البحر احليوانات املنويَّ 8مثال 

 عىل ذلك املعنى. بحر، أن يدلَّ  يسبح يف تمل إذا رأى مسلم يف املنام سمًكاعند الرجل. فُيح

ادة يف الرؤيا عىل أرض السجَّ   فقد تدلُّ   ،ذات حدود. وبالتايل  ادة أرًضا: تشبه السجَّ 9مثال  

 .نةمعيَّ  أو منطقة دة كأرض دولةحمدَّ 

 حُيتمل أن يدلَّ   ،السباحة. وبالتايل  امَ محَّ   مع  املنزل  يف محَّاموعاء االستحامم    تشابه : ي10مثال  

 الواحد منهام يف الرؤيا عىل اآلخر يف اليقظة.

 حُيتمل أن تدلَّ   ،ب املاء من سقف غرفة. وبالتايل: يتشابه سقوط األمطار مع تّسُّ 11مثال  

 ول األمطار.نزب املاء من سقف غرفة عىل رؤيا تّسُّ 

 يف الشكل اجلغرايفِّ ة أو كوريا مع دولة قطر : تتشابه والية فلوريدا األمريكيَّ 12مثال 

 يف الرؤيا عىل دولة قطر أو العكس. تدلَّ كلتامهاحُيتمل أن  ،لألرض. وبالتايل

                                      ••• 

شياء من جنس أو نوع أو صنف : هو أن يكون األشخاص أو األالتشابه يف اجلنس .2

 الواحد منها يف الرؤيا عىل مثيله يف اليقظة. فيدلَّ  واحد؛

  آخر مثله يف الواقع. وقد تدلُّ   يف الرؤيا عىل شخص صيني    الشخص الصينيُّ   : قد يدلُّ مثال

الرجل يف الرؤيا عىل رجل آخر  سيارة يف الرؤيا عىل سيارة أخرى مثلها يف الواقع. وقد يدلُّ 

البقرة يف  عىل طفل آخر مثله يف الواقع. وقد تدلُّ  الطفل يف الرؤيا مثله يف الواقع. وقد يدلُّ 
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املطار يف الرؤيا عىل مطار آخر مثله يف الواقع.   الرؤيا عىل بقرة أخرى مثلها يف الواقع. وقد يدلُّ 

يف الرؤيا عىل  اجلنس، والنباتات قد تدلُّ يف  أمثاهلايف الرؤيا عىل  فاحليوانات قد تدلُّ  ،وكذلك

 اجلنس...وهكذا. يف أمثاهلا

••• 

ة أو أداء وظيفة : هو التشابه بني األشخاص أو األشياء يف القيام بمهمَّ التشابه يف الوظيفة.  3

 الواحد منهم يف الرؤيا عىل شبيهه يف اليقظة. فيدّل  نة؛معيَّ 

الوظيفة نفسها، ي  ها تؤدِّ ها كلَّ ـَّيف الرؤيا عىل بعضها؛ ألن  : وسائل املواصالت تدلُّ 1مثال  

 آخر.وهي نقل الناس من مكان إىل 

 عىل الطائرة، أو السفينة، أو القطار...إلخ. : السيارة قد تدلُّ فمثاًل 

 .نفسها يف الرؤيا عىل شخص مثله له املهنة نة يدلُّ : صاحب مهنة معيَّ 2مثال 

 يف الرؤيا عىل تلميذ آخر مثله. : تلميذ يف مدرسة يدلُّ 3مثال 

باملاء يف داخلها، فقد   تامهاحتتفظ كل  إذ  ؛السحابة تشبه اإلسفنجة يف الوظيفة  : بام أنَّ 4مثال  

 يف الرؤيا عىل األخرى. الواحدة منهام تدلُّ 

ه ملك احليوانات، فهناك تشابه ـَّاألسد يف الرؤيا عىل ملك أو رئيس؛ ألن : قد يدلُّ 5مثال 

 فة بينهام.يف الوظي

 أن هذه شبكة ة، إالَّ َشَبكة ترصيف عامَّ    كليهاماإلنرتنت يشبه املجاري يف أنَّ   : بام أنَّ 6مثال  

يف الرؤيا عىل  الواحدة منهام فقد تدلُّ  ،ترصيف مياة، بينام هذه شبكة ترصيف معلومات

 .األخرى
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يركبه الشخص، ويسري به   كليهام  بني السيارة وبني احلذاء يف أنَّ   اهناك تشاهبً   : بام أنَّ 7مثال  

 أحدمها يف الرؤيا عىل اآلخر. يف الشارع، فقد يدلُّ 

  مها كال  يطري يف السامء، فقد يدلُّ   كليهام  بني الطائرة والطائر يف أنَّ   اهناك تشاهبً   : بام أنَّ 8مثال  

 عىل اآلخر يف الرؤيا.

 كليهام ، وأنَّ كليهام يرفع َحَدًثا بني الوضوء واالغتسال يف أنَّ  اهناك تشاهبً  : بام أنَّ 9مثال 

 الوضوء يف املنام عىل االغتسال، والعكس.  به املسلم، فقد يدلُّ يمكن أن يصلِّ 

••• 

 أحدمها يف الرؤيا عىل اآلخر.   فيدّل   ؛: هو تشابه بني شيئني يف طبيعة أو ِخصلةةفَ التشابه يف ِص   .4

 فُيحتمل أن تدلَّ  كليهام يؤذي الناس، شبه اإلنسان املؤذي؛ ألنَّ تالعقرب  : بام أنَّ 1مثال 

 العقرب يف الرؤيا شخٍص مؤٍذ.

التلفاز   فُيحتمل أن يدلَّ   كليهام يصدر عنه كالم،  التلفاز يشبه اإلنسان يف أنَّ   : بام أنَّ 2مثال  

 يف الرؤيا عىل إنسان.

قلبه،   اهلل يفهذا حيمل كالم    يف أنَّ   الرشيف ن باملصحف: يمكن تشبيه املسلم املتديِّ 3مثال  

 ن. يف الرؤيا عىل مسلم متديِّ   الرشيف  املصحف  ُيحتمل أن يدلَّ فَوَرِقه.    اهلل عىلوذاك حيمل كالم  

خيرج من الدماغ.  كليهام واملعتقدات يف أنَّ : يمكن تشبيه شعر الرأس باألفكار 4مثال 

 شعر الرأس يف الرؤيا عىل األفكار واملعتقدات.  حُيتمل أن يدلَّ  ،وبالتايل

حُيتمل أن  ،مكان بارد املناخ. وبالتايل كليهام ة يف أنَّ : تشبه الثالجة البالد األوروبيَّ 5مثال 

 الثالجة يف الرؤيا عىل دولة باردة. تدلَّ 



 

 

251 

 

ك ـَّد عليه لفرتة، ثم تركته؛ ألنمكان كنت تقيم فيه أو ترتدَّ  ك القديم يشبه أيَّ : بيت6مثال 

 بيتك القديم عىل هذا املعنى. حُيتمل أن يدلَّ  ،كنت تقيم يف كليهام ثم تركتهام. وبالتايل

ج مثله؛ ج يف الرؤيا عىل شخص آخر متزوِّ الشخص املتزوِّ  : حُيتمل أن يدلَّ 7مثال 

 .نفسها ةة االجتامعيَّ لالشرتاك يف احلال

الشخص الفقري يف الرؤيا عىل شخص آخر فقري مثله؛ لالشرتاك  : حُيتمل أن يدلَّ 8مثال 

 .نفسها ةيف احلالة االقتصاديَّ 

 الرشعيِّ  فة مع املرأة املسلمة اجلميلة امللتزمة بالزيِّ : تتشابه قطعة احللوى املغلَّ 9مثال 

مجيل الشكل ومسترت. إذن، فُيحتمل إذا رأى مسلم يف املنام   كليهام  يف أنَّ  )النقاب أو احلجاب(

 .الرشعيِّ  عىل امرأة مجيلة ملتزمة بالزيِّ  أن تدلَّ  فةقطعة حلوى مغلَّ 

ها سيارة ـَّ؛ ألنارة الفخمة شكاًل، واملتهالكة من الداخل: يتشابه املنافق مع السيَّ 10مثال 

من مسلم، بينام هو   املنافق ظاهريَّالالستخدام، كام أنَّ  ، بينام هي يف الواقع ال تصلحاساًم  فخمة

 فاسد ال خري فيه. الداخل

فقد  ،. وبالتايل: يتشابه الوضوء للصالة مع مرحلة االستعداد للقيام بعمل مهم  11مثال 

 .الوضوء يف الرؤيا عىل االستعداد للقيام بعمل مهم   يدلُّ 

الشخص أو اليشء يف الرؤيا عىل من أو ما يامثله   يدلَّ : هو أن  التشابه يف عمل أو سلوك .5

 يف عمل أو سلوك ما.

مسلم يقوم بعمل صالح يف الرؤيا عىل مسلم مثله يقوم بالعمل   : حُيتمل أن يدلَّ مثال

 عىل شخص مثله كثري السفر.  الشخص كثري السفر يف الرؤيا . وكذلك قد يدلُّ نفسه  الصالح
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هبا الرائي من قبل مع حالة أخرى يف  نة مرَّ ن تتشابه حالة معيَّ : هو أ . التشابه يف احلالة6

 قياس معنى هذه عىل تلك. الرؤيا، فيتمَّ 

ا ُمسِلاًم مهموًما  : أنَّ ومن أمثلة ذلك ه جيلس ـَّيف الزواج رأى نفسه يف املنام وكأن  يرغب  شابًّ

امرأة جتلس  ام املدرسة، وكأنَّ القديم الذي كان ُينَتَسب إليه أيَّ  ه الدرايسَّ لَ ْص يف مكان يشبه فَ 

 عىل يساره يف الفصل. انتهت الرؤيا.

املدرسة كانت للذكور    ام املدرسة امرأة؛ ألنَّ لس بجوار هذا الشخص أيَّ جتكن  ت مل    للِعلم،و

ها برشى ـَّأن عىل عرّب ها له املب ذو أخالق. ففّسَّ فقط، ولكن كان جيلس عىل يساره ولد طيِّ 

 نفسه ها جلست يف الرؤيا يف املكانـَّبة وذات أخالق؛ ألنها سوف تكون طيِّ ـَّبزوجة له، وأن

 ب صاحب األخالق يف املدرسة.الذي كان جيلس فيه الولد الطيِّ 

••• 

أحدمها يف  هو أن يتشابه الشيئان يف املكان الذي يمران فيه، فيدّل . التشابه يف املكان: 7

 الرؤيا عىل اآلخر.

ومن أمثلة ذلك: الطعام يف الرؤيا قد يدل عىل الكالم، فالطعام الطيب قد يدل عىل الكالم  

 الطيب، والطعام اليسء قد يدل عىل الكالم اليسء؛ ملرور الطعام والكالم عىل الفم واللسان.

••• 

التي عوبة تزيد عن القواعد السابقة  ص عىل درجة من الهي  قاعدة التشابه    فيه أنَّ   ا ال شكَّ ممَّ 

الرشيف. ويرجع هذا التفاوت يف درجة  نا فيها الرؤى بالقرآن الكريم واحلديث النبويِّ عربَّ 

الرشيف هو دليل يسهل البحث فيه،  دليل القرآن الكريم واحلديث النبويِّ  الصعوبة إىل أنَّ 

 أن يبحث عن اسم الرمز الوارد يف إالَّ  عربِّ فام عىل امل اكتشاف ارتباط رمز الرؤيا به؛يسهل و



 

 

253 

 

رشيف، ثم يكتشف  الرؤيا )شجرة، سامء، أرض، بيت...إلخ( يف آية كريمة أو حديث نبوي  

ث الرشيف، وهذا سهل   يف اآلية الكريمة أو احلديارتباط اسم الرمز املذكور بمعنى معنيَّ 

 .وحمصور نسبيًّا

ا قاعدة التشابه فتكم ا؛ن صعوبتها يف أنأمَّ جيب عىل  إذ ـَّها قاعدة ذات حدود واسعة جدًّ

 هذا الرمز اكتشاف ما هو اليشء الذي يشبه رمز الرؤيا يف الواقع، والذي يمكن أن يدلَّ  عربِّ امل

ًدا كام يف تشبيهات القرآن الكريم واحلديث الرشيف، بل جيب  عليه، وهذا اليشء ال يكون حمدَّ

 بنفسه.حتديده  عربِّ عىل امل

آيات  ه مرتبط يف آية منـَّالعنكبوت يف الرؤيا عىل شخص غري مسلم؛ ألن : قد يدلُّ فمثاًل 

ُذوا ِمن ُدوِن اهللِ﴿ اهلل:كام يف قول  القرآن الكريم هبذا املعنى، َ َأْولَِياء َكَمَثِل  َمَثُل الَِّذيَن اَتَّ

َذْت َبْيتً  َ يف حتديد   كبرية عادةً   صعوبة  الرؤيا  معربِّ (. فهنا ال جيد  41  العنكبوت:﴾ )ااْلَعنَكُبوِت اَتَّ

ا يف قاعدة التشابه السابق اليشء الذي يشبهه مذكور يف اآلية الكريمة. أمَّ   معنى رمز الرؤيا؛ ألنَّ 

ًدا، بل يكون حتديده مرتوًكاالرؤي اليشء الذي يشبه رمز ذكرها، فإنَّ   ا يف الواقع ال يكون حمدَّ

 ، وعليه أن يكتشفه بنفسه.معربِّ لل

الصفة املشرتكة )أو وجه التشابه( بني رمز الرؤيا وبني ما  عرّب أن يكتشف امل وكذلك ال بدَّ 

بينام ال جيب عليه ذلك يف تشبيهات القرآن   ؛يكون التشابه صحيًحا  حتَّىعليه يف الواقع    قد يدلُّ 

 الكريم واحلديث الرشيف.

ملعرفة الصفة املشرتكة بني   عربِّ فمثاًل: يف مثال العنكبوت السابق ذكره، ال حيتاج امل

 تعبريالعنكبوت وغري املسلم، والتي يتشاهبان فيها )وهي الضعف(، فهذا غري مطلوب يف 
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 الواحد منهام يف الرؤيا عىل اآلخر. م قد شبههام، فدّل القرآن الكري ويكفي أنَّ  الرؤيا؛

للتشابه  عىل احلاسوب التلفاز يف الرؤيا قد يدلُّ  أنَّ  عربِّ ا يف قاعدة التشابه، فإذا قال املأمَّ 

يكون التشابه  حتَّىوالتلفاز  ما هي صفة التشابه بني احلاسوب دأن حيدِّ  معربِّ لل بينها، فال بدَّ 

   )وهو التشابه يف الشكل(.  صحيًحا

ها هذه القاعدة رؤيا يوسف )عليه السالم(  تعبريت يف مَ خدِ ومن أشهر الرؤى التي استُ 

َرَأْيُت َأَحَد إِْذ َقاَل ُيوُسُف أِلَبِيِه َيا َأبِت إيِنر  ﴿  :تعاىل  اهللالتي رآها وهو طفل، واملذكورة يف قول  

ْمَس َواْلَقَمَر َرَأْيُتُهْم ِِل َساِجِدينَ  َكْوَكًبا َعَِّشَ   هذه الرؤيا أنَّ  تعبري(. وكان 4﴾ )يوسف:َوالشَّ

َوَرَفَع َأَبَوْيِه َعىَل ﴿ اهلل:، واألوالد، كام يف قول ، واألمٌّ الشمس، والقمر، والكواكب هم األبُّ 

ًداالْ  وْا َلُه ُسجَّ ا ا َتْأِويُل ُرْؤَياَي ِمن َقبْ َوَقاَل َيا َأَبِت َهـَذ  َعْرِش َوَخرُّ ﴾ ُل َقْد َجَعَلَها َرِّبر َحقًّ

 يف رشيعتهم(. ة وتكريم، وكان ُمباًحا( )وقد سجدوا له سجود حتيَّ 100)يوسف:

فضل  هذه الرؤيا بوضوح، وهو تشابه يف الوظيفة؛ ألنَّ  تعبريوتظهر قاعدة التشابه يف  

عىل أبنائهام. وسبحان من بيده  واألبِّ  ألمِّ الشمس والقمر عىل سائر الكواكب ُيشبه فضل ا

 ه.الفضل كلُّ 

 

 ؟باحلديث الضعيف أو املوضوع تعبري الرؤياهل جيوز  .30

 

 بناء إالَّ   الرؤيا  تعبريه ال جيوز بناء قاعدة يف علم  ـَّلإلجابة عىل هذا السؤال يمكن القول بأن

كعلم   -أو ما يرتبط به من العلوم  قواعد العلم الرشعّي  عىل حديث صحيح أو حسن؛ ألنَّ 
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وهو ما ال ينطبق عىل احلديث  ة الثبوت؛ة يقينيَّ  عىل أدلَّ إالَّ  ُتبنى أنال ينبغي  - الرؤيا  تعبري

 املوضوع. أوالضعيف 

رموز الرؤى قد جيوز من وجه، وقد  تعبرياستخدام احلديث الضعيف يف  ومع ذلك، فإنَّ 

رموز الرؤى   تعبريه آخر. فمن جهة، ال جيوز االستدالل باحلديث الضعيف يف  جيوز من وج  ال

يف ذاته عىل معنى رمز يف رؤيا، وذلك من باب    رشيف؛ أي ال جيوز اعتباره دلياًل كحديث نبوي  

ولكن جيوز العمل بمعنى احلديث الضعيف فقط   ؛ملسو هيلع هللا ىلصه مل يثبت عن رسول اهلل  ـَّاالحتياط؛ ألن

 الرموز برشوط، وهي كالتايل: تعبرييف 

  ينافيها.ة، أو عىل األقل أالَّ اإلسالميَّ  مع الرشيعة أن يكون معناه ُمَتَوافًقا. 1

ة، أو حديث  نيَّ كآية قرآ الرؤيا تعبريعد الصحيحة ل. أن تنطبق عىل معناه قاعدة من القوا2

 يح، أو تشابه، أو كناية...إلخ.رشيف صح نبوي  

 ويمكن إعطاء أمثلة عىل ذلك كالتايل:

الدنيا : »ملسو هيلع هللا ىلص  ها للمؤمن دنياه أو حياته؛ لقول النبيِّ ـَّرؤيا السجن بأن  تعبرييف  نقول  :  1مثال  

« )رواه مسلم(. فاالرتباط بالتشابه يف احلديث الرشيف هنا بني دنيا املؤمن سجن املؤمن

فهو يف ذاته  ،ه صحيحـَّالسجن يف رؤيا املؤمن بالدنيا. فاحلديث هنا ألن تعبريوالسجن كاٍف ل

 الرؤيا  يفعربَّ رمز السجن يف الرؤيا: السجن يُ  تعبريفُيقال عند  .الرمز تعبريفى به عىل دليل ُيكتَ 

 : »احلديث السابق«.ملسو هيلع هللا ىلص والدليل هو قول النبيِّ  للمؤمن بدنياه أو حياته،

ا بخالف ماولكن  َمن، فقيل: وما سبق، جاء يف حديث ضعيف جدًّ : »إيَّاكم وخرضاَء الدِّ

َمن؟ قال: املرأُة احلسناء يف املنَبت السوء« )السلسلة الضعيفة(. ففي هذا الكالم  خرضاُء الدِّ
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تشبيه للمرأة احلسناء التي تربَّت يف بيئة فاسدة بالشجرة النارضة )اخلرضاء( التي تنبت يف 

َمن(، فهي كالشجرة اجلميلة املظهر املكان الذي ت منة، ومجعها: الدِّ قيض فيه البهائم حاجتها )الدِّ

ها يف سوء تربيتها وفساد أصلها كالتي نبتت يف مكان اجتامع غائط واحللوة الشكل، ولكنَّ 

 البهائم وأبواهلا.

َمن نَّ إ رؤيا تعبريولكن هل جيوز أن نقول يف    تدلُّ عىل  فهي ،من رأى يف املنام خرضاء الدِّ

ا  الضعيف السابقبية؛ للحديث  امرأة حسناء املظهر فاسدة الرت هذا ال جيوز؛   ؟ اجلواب: إنَّ جدًّ

، فهل ُنسقُطُه رموز رؤيا. إذن  تعبريضعف هذا احلديث ال جيعله يصلح كدليل يف ذاته عىل    ألنَّ 

مكن أن نستخدمه يف ، بل يمتاًمارموز الرؤيا، وال نلتفت إليه؟ اجلواب: ليس  تعبريمن  متاًما

اًل الرؤيا، ولكن ليس كحديث نبوي   تعبري ه قول مأثور ـَّ، وكأن رشيف، بل نأخذ منه معناه أوَّ

 أو حكمة.

ه يف ـَّنة؟ أم يلتقي معها؟ اجلواب: إثم ننظر يف معنى الكالم، هل خيالف الرشيعة اإلسالميَّ 

   فيه حتذيًرانَّ وكيف ذلك؟ اجلواب: إة، هذا احلديث السابق ال خيالف الرشيعة اإلسالميَّ 

ا، ح املرأة ألربع: ملاهلِ ُتنكَ يقول: » ملسو هيلع هللا ىلص والنبيُّ  الزواج باملرأة الفاسدة الرتبية؛ للمؤمنني من

ين َتِرَبت يداك فَ اظْ ها. فَ ا، ولدينِ ها، وجلَمهلِ بِ َس وحلَ  ل رشط من فهذا أوَّ   فق عليه(؛تَّ « )مُ ر بذات الدر

 ق.قد حتقَّ  سابًقاالرشوط املذكورة 

ق عىل معناه قاعدة صحيحة من طبِّ هل يمكن أن نُ  ة أخرى؛ثم ننظر يف معنى الكالم مرَّ 

للمرأة احلسناء بالنبتة اخلرضاء، فهو تشابه بينهام    يف الكالم تشبيًهافنجد أنَّ   الرؤيا؟  تعبريقواعد  

منة يف القذارة. وبالتايلئة بني البيئة السيِّ  بينام نجد تشاهُبًا حُلسن واجلامل؛يف صفة ا أمكننا  ،والدِّ
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ق فيه الرشطان تطبيق قاعدة التشابه عىل معنى هذا احلديث الضعيف. وهكذا، فقد حتقَّ 

من رأى يف منامه شجرة خرضاء نبتت يف دمنة،   نَّ فنقول إ  الرؤيا؛  تعبرياملطلوبان لقبول معناه يف  

والدليل هو وجود تشابه بني احلالتني.   امرأة حسناء نشأت يف بيئة فاسدة؛  عىل  فُيحتمل أن تدلَّ 

، الرؤيا تعبرينا عليه قاعدة صحيحة من قواعد طبَّقوهكذا، أخذنا معنى احلديث الضعيف، و

 ها دون حرج.تعبريفاستفدنا منه يف 

ء يف حديث موضوع: »أوحى اهلل إىل الدنيا أن اخدمي من خدمني، وأتعبي من : جا2مثال  

فهل  ،تعاىل اهلله خيدم ـَّرأى يف منامه أن اًم سلِ مُ  خدمك« )السلسلة الضعيفة(. فإذا افرتضنا أنَّ 

ر معناها أنَّ  هذه الرؤيا بأنَّ  تعبرييمكن  له الدنيا لتخدمه )لتعطيه من نعيمها(  اهلل سُيسخِّ

بحسب املعنى الوارد يف احلديث السابق املوضوع؟ اجلواب: ال جيوز االستدالل بحديث 

 رموز الرؤيا، بل نأخذ منه معناه فقط. تعبريموضوع كحديث يف ذاته ل

واب: ة؟ هل ملعناه أصل فيها؟ اجلفق مع الرشيعة اإلسالميَّ ثم ننظر يف هذا املعنى، هل يتَّ 

ه، جعل اهلل غناه يف قلبه، ومجع له شمله، وأتته الدنيا : »ملسو هيلع هللا ىلص  نعم؛ لقول النبيِّ  من كانت اآلخرة مهَّ

ه، جعل اهلل فقره بني عينيه، وفرَّ  ة؛مَ وهي راغِ  ق عليه شمله، ومل يأته من ومن كانت الدنيا مهَّ

ر له  -  تعاىل -إنَّ اهلل : »ملسو هيلع هللا ىلص(. وكذلك قوله رواه الرتمذيُّ  -« )حديث صحيح الدنيا إال ما ُقدر

 َك يْ َد يَ  ُت أَلْ مَ  ، وإالَّ تفعل رك؛فق ى، وأُسدَّ نً أمأل صدرك غِ  ،غ لعباديت تفرَّ  !يقول: يا ابن آدم

ل رشط من الرشوط فهذا أوَّ  (؛رواه الرتمذيُّ  -« )حديث صحيح ، ومل أُسدَّ فقركُشغاًل 

 ق.قد حتقَّ  املذكورة سابًقا
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ق عىل معناه قاعدة صحيحة من قواعد  طبِّ الكالم مرة أخرى، هل يمكن أن نُ ثم ننظر يف 

؟ واجلواب: نعم، يمكن أن نأيت بدليل عىل هذا املعنى من القرآن الكريم، وهو قول الرؤيا  تعبري

َزْوَن إاِلَّ َما ُكنُتْم َتْعَمُلونَ ﴿  اهلل: فاجلزاء من جنس العمل، فمن خدم    (؛39﴾ )الصافَّات:َوَما َُتْ

ر عىل أنَّ  دلَّ  ،الرؤيا اهلل يف من  نَّ يف اليقظة. وهكذا يمكن أن نقول إ له الدنيا ختدمه  اهلل ُيسخِّ

 اهلل:الدنيا بنعيمها مقبلة عليه؛ لقول    ذلك عىل أنَّ   فُيحتمل أن يدلَّ   اهلل،ه خيدم  ـَّرأى يف منامه أن

َزْوَن إاِلَّ َما ﴿  (.39﴾ )الصافَّات:ُكنُتْم َتْعَمُلونَ َوَما َُتْ

وا إىل  ملسو هيلع هللا ىلص: جاء يف حديث ضعيف: أنَّ رسول اهلل 3مثال  وقف عىل مزبلة، فقال: »َهُلمُّ

نيا« )ُشَعب   َبِلَيت عىل تلك املزبلة، وعظاًماقد    ذ ِخرًقاالدنيا«، وأخ قد ُنِخرت، فقال: »هذه الدُّ

ها الدنيا، وأنَّ ما فيها من قاممة ـَّرؤيا املزبلة بأن  ُنعربِّ اإليامن(. فهل جيوز بناء عىل هذا احلديث أن  

هي نعيم الدنيا الذي يتنافس فيه الناس؟ واجلواب: ال جيوز االستدالل بحديث ضعيف يف 

 رؤيا، ولكن نأخذ معناه. تعبري

مع الرشيعة اإلسالمية أم ال. ففي هذه احلالة، ال خيتلف تشبيه   فًقاتَّ ظر إن كان املعنى مُ ثم نن

 ملسو هيلع هللا ىلص الدنيا باملزبلة بغرض التحقري مع مفهوم حقارة الدنيا يف اإلسالم، والذي عرب عنه النبيُّ 

يث « )حدمنها رشبة ماء بعوضة، ما سقى كافًرا لو كانت الدنيا َتعِدل عند اهلل جناحبقوله: »

 صحيح اجلامع(. –صحيح 

عىل املعنى، فنجد  الرؤيا تعبرية تطبيق قاعدة من القواعد الصحيحة لثم ننظر يف إمكانيَّ 

يشء  بني الدنيا واملزبلة؛ ألنَّ الدنيا كلَّها إىل هالك، واملزبلة هي مكان جيتمع فيه كلُّ  تشاهُبًا

اهلالك هو معنى مشرتك أو وجه شبه بني الدنيا واملزبلة. وكذلك فاهلالك هو وجه   فكأنَّ   هالك؛
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نقول   فة مشرتكة(. وهكذا يمكن أن)صنفسه  املصري    الدنيا والقاممة؛ لالشرتاك يفشبه بني نعيم  

 عىل نعيم الدنيا؛ ا القاممة فقد تدلُّ أمَّ  ؛عىل الدنيا من رأى يف املنام مزبلة، فُيحتمل أن تدلَّ  نَّ إ

 والدليل عىل ذلك هو وجود تشابه بني الدنيا واملزبلة، وبني نعيم الدنيا والقاممة.

  

 ة؟غة العربيَّ باللُّ  الرؤيا تعبري كيف يتمُّ . 31

 

 الرؤيا معربِّ هبا  مَّ التي ينبغي أن ُيلِ  تعبريقواعد ال ة من أهمِّ غة العربيَّ الرؤى باللُّ  تعبري ُيعدُّ 

ة عىل غة العربيَّ باللُّ   تعبرية. وال تنطبق قاعدة الرؤى العرب والناطقني بالعربيَّ   يقوم بتعبريالذي  

 ة ُأسس:ة بناء عىل عدَّ يَّ غة العربباللُّ  الرؤيا تعبرية. ويمكن غري العرب أو غري الناطقني بالعربيَّ 

ة  بام يستخدمه العرب من أساليب بالغيَّ  الرؤيا تعبري: وهو ةباألساليب البالغيَّ  تعبري. ال1

 ة يف لغتهم كالتشبيه، واالستعارة، والكناية، واملجاز املرسل...إلخ.وتعبريات جمازيَّ 

يستخدمها العرب يف لغتهم، : وهي األقوال املأثورة التي باحِلَكم واألمثال تعبري. ال2

 ، فالغالبية العظمى منها استعارات متثيلية. أيًضاويدخل فيها التعبري املجازيُّ 

عر تعبري. ال3 من مالمح حياهتم  ر قدياًم، فكان ملمًحا أصياًل : برع العرب يف الشعبالشر

 .أيًضا الرؤيا تعبريأشعار العرب يف غوية والثقافية. وقد تدخل اللُّ 

نا نقول ة يف هذا العرص، فإنَّ غة العربيَّ باستخدام اللُّ  الرؤيا تعبريويف احلقيقة، فعندما نقول 

أصبحت ال  -أسف  وبكلِّ  -ة األصيلة غة العربيَّ اللُّ  ، وليس حقيقة. وذلك ألنَّ ذلك جماًزا

ية حمليَّة انفرد هبا كلُّ بني العرب، بل حلَّ  وجود هلا تقريًبا عن  بلد عريب   ت مكاهنا هلجات عامِّ
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 . برباط ضعيف غالًباة ال ترتبط ببعضها إالَّ ة إىل هلجات قوميَّ غة العربيَّ فانقسمت اللُّ  اآلخر؛

 الرؤيا  معرّب   ه للرؤى أدوات الواقع، وبام أنَّ تعبريوأن يستخدم يف    ال بدَّ   الرؤيا  معرّب   وبام أنَّ 

ينبغي أن يكون، فأجد نفيس هنا قد ها ما هو كائن، وليس ما تعبريألن يستخدم يف  مضطرٌّ 

 أكثرهيف    م به يف هذا السياق سوف ينصبُّ الطرح الذي أتقدَّ   ة، وهي أنَّ خلصت إىل نتيجة حتميَّ 

 ة الفصحى.غة العربيَّ مقارنة باللُّ  الرؤيا تعبرية يف يَّ غة العامِّ عىل اللُّ 

ة مستخدمة يف بيَّ العرب ال زالت لغتهم العر ولكن من املمكن أن يقول غري واحد أنَّ 

ة الشعوب غالبيَّ    أنَّ ة ذلك، إالَّ ه بالرغم من صحَّ ـَّ عىل هؤالء بالقول أن  الصحف والكتب. وأردُّ 

ية املنترشة.العربيَّ   ة هي شعوب غري قارئة، ناهيك عن نسبة األُمِّ

ة احلقيقيَّ ة غة العربيَّ اللُّ  وعىل الرغم من هذا الواقع املؤسف، فهناك جانب ُمرشق، وهو أنَّ 

نني هلا، واحلريصني عليهافني والعاملني هبا، وااملثقَّ  رؤيا تعبريل يف أو الُفصحى قد تدُخ  . ملُثمِّ

 تعاىل. اهللبإذن  حديثناا يف هَ لَ غفِ فلن نُ  ،وبالتايل

 

 ة؟بدليل فيه بدعة أو خُمالفة رشعيَّ  الرؤيا تعبريهل جيوز . 32

 

ا فيها بدعة  ة من أشياء إمَّ وعادات وأمثال الشعوب اإلسالميَّ ال ختلو العديد من ثقافات 

 تعبريد ُتستخدم يف  ة أو معصية. وهذه األشياء قا أن فيها خُمالفة رشعيَّ ال أصل هلا يف الدين، وإمَّ 

من حياة  اجزءً  ُتَعدُّ  هاـَّ وذلك ألن ة؛ ة ورشعيَّ رغم ما حتتويه من خُمالفات عقديَّ  أحياًنا الرؤيا

 .ع أن تكون جزًءا من منامهم أيًضافمن املتوقَّ  ،أصحاب هذه الرؤى. وبالتايل
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الرؤى  إىل أنَّ  ،رغم ما فيها من اعتالالت الرؤيا، تعبرية يف ويرجع استخدام هذه األدلَّ 

 نة.د رموز لتوصيل معاٍن معيَّ ام هي جمرَّ ـَّليس فيها حالل أو حرام أو إقرار ألحكام، وإن

يف الشارع، فليس هناك جمال   شخًصا رأى نفسه يف املنام عرياًنا: لو افرتضنا أنَّ فمثاًل 

األوىل فيام  ملناقشة هل الذي رآه يف املنام هذا حالل أم حرام ما دام مل حيدث يف اليقظة، بل إنَّ 

 .ه رشًعاهذا الرمز أو معناه، وليس حكم تعبريهذا املنام هو مناقشة  خيصُّ 

ة ة قد حتتوي عىل خمالفات رشعيَّ بأدلَّ  الرؤيا تعبريود يف التعامل مع ومع ذلك، توجد حد

 من الكفر والفساد.  عىل املسلمني أبواًبا  ؤياالر  تعبريال يفتح    حتَّىاها  ال ينبغي للمسلم أن يتعدَّ 

 ة أو بدعة:بدليل فيه خمالفة رشعيَّ   الرؤيا  تعبريومن ضمن الرشوط التي ينبغي أن ُتراعى يف  

ة الرشيفة سواء بشكل مبارش أو غري مبارش. توي الدليل عىل إساءة للذات اإلهليَّ . أال حي1

 من هذه األمور. -ة كاألمثال الشعبيَّ  - الرؤيا تعبرية فمع شديد األسف واألسى ال ختلو أدلَّ 

عن الشخص  يف املثل الشعبيِّ  العرب ومن ضمن هذه اإلساءات الساقطة قول بعض 

ة املسلمة يف احلديث عن أنه: ثور اهلل يف برسيمه!! فهل هذا كالم يليق باألمِّ ل األمحق أو املغفَّ 

ة م عن أبيك هبذا األسلوب، فال حول وال قوَّ ك ال تستطيع أن تتكلَّ ـَّبل إن ! العاملني؟ اهلل ربِّ 

 العظيم.  باهلل العلِّ إالَّ 

إجالاًل  رموز الرؤيا تعبرييف  ا أبًداة ال ينبغي استخدامهئة من األدلَّ فمثل هذه النامذج السيِّ 

 .تعاىل هلل وتوقرًيا

 سواء بشكل مبارش أو بشكل غري مبارش. ملسو هيلع هللا ىلص . أال حيتوي الدليل عىل إساءة للنبيِّ 2

إذا أرادوا أن يسخروا من  العربومن ضمن هذه اإلساءات املؤملة املبكية هو قول بعض 
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كسبنا صالة النبي!! بنربة فيها سخرية  أو جهد مشكور، قوهلم:  كالم شخص عن إنجاز معنيَّ 

، بل واألقبح من ذلك ملسو هيلع هللا ىلص واستهزاء. فام أقبح هذه األمثلة وما أشنعها يف احلديث عن النبيِّ 

ا. ونؤكد هنا عىل عدم جواز نا ال تؤاخذنا بام فعل السفهاء منَّهم ربَّ انتشارها عىل األلسنة. فاللَّ 

 .ملسو هيلع هللا ىلص للنبيِّ  الرؤى إجالاًل وتوقرًيارموز  تعبرييف  ةهذه األدلَّ  أشباهاستخدام 

به من خملوقات،  ما يرتبط بكلِّ  الدليل عىل إساءة لإلسالم عموًما  حيتوي. أال3

كرام، أو الصحابة ة حتتوي عىل إساءات للمالئكة الأدلَّ   كأيِّ   شخاص، وأشياء، وغري ذلك؛وأ

، ملسو هيلع هللا ىلص )عليه السالم(، أو براق النبيِّ (، أو ناقة صالح (، أو التابعني )رمحهم اهللعنهم )ريض اهلل

 أو العلامء املسلمني الثقات األكفاء...إلخ.

. أال حيتوي الدليل عىل دعوات إىل الكفر، أو اإلحلاد، أو ما يمكن أن يصيب الناس 4

 بالفتنة والبلبلة يف دينهم ودنياهم.

ة والبدع ال تنطبق ة عىل بعض املخالفات الرشعيَّ ا سبق، فقد حتتوي األدلَّ وعىل النقيض ممَّ 

 .رؤيا الناس تعبريتدخل يف  عليها الرشوط السابقة، وتظلُّ 

 

 بالكناية؟ الرؤيا تعبري كيف يتمُّ  .33

 

  يشري إليه ظاِهُرُه، للداللة عىل معنى خمتلف عامَّ املقصود بالكناية هو استعامل تعبري معنيَّ 

، وآخر مسترت، واحد ظاهر، وهو غري مقصود غالًبا  ن من تعبريين،أسلوب الكناية يتكوَّ   أي أنَّ 

 وهو املقصود عادة.
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يشري إليه ظاهر الكناية  بالكناية إذا توافق رمز من رموز الرؤيا مع ما الرؤيا تعبريويمكن 

 الرمز باملعنى املسترت للكناية. تعبريفيتم  من معنى؛

هذه التعبريات ال  حظة أنَّ ونأخذ هنا بعض األمثلة عىل الكنايات يف كالم الناس، مع مال

مون هبا فقط، أو عىل ة الذين يتكلَّ يَّ هجة العامِّ  عند أهل هذه اللَّ باستخدامها إالَّ   الرؤيا  تعبري  يتمُّ 

 رؤاهم:  تعبرييف    فال تدخل غالًباا،  هنا وال يعرفو هنا الذين ال يستخدموأمَّ   ؛ا جيًِّداهن يعرفواألقلِّ 

 »خُمَّه كبري« أو »خُمَّه صغري«. نَّ عن شخص إ يِّ العامِّ يقولون يف التعبري  . 1

ر يف احلجم كام يشري ظاهر خ بالكرب أو الصغاملقصود هبذين التعبريين وصف املليس 

. وهذان مها املعنيان ، أو سعة العقل وضيق العقلوإنام مها كنايتان عن الذكاء والغباء .املعنى

رأى يف املنام قد  اًم سلِ مُ  وبناء عىل ذلك، فإذا افرتضنا أنَّ  املسترتان املقصودان هبذين الكنايتني.

 .اهلل له له ذلك عن ذكاء هيبه  ، فُيحتمل أن يدلَّ حجم خُمَّه قد ازداد عن حجمه الطبيعيِّ  أنَّ 

 ه »يف سابع َنوَمة«.نَّ عن شخص نائم إ يِّ يقولون يف التعبري العامِّ  . 2

ام هو كناية عن ُعمق وإنَّ  ا عىل نفسه كام يشري ظاهر املعنى؛الرقم سبعة هن وبالطبع ال يدلُّ 

قد  اًم ُمسلِ  وهذا هو املعنى املسترت املقصود هبذه الكناية. وبناء عىل ذلك، فإذا افرتضنا أنَّ  .النوم

 له ذلك عىل معنى النوم. رأى يف املنام الرقم سبعة، فُيحتمل أن يدلَّ 

ال إ يِّ التعبري العامِّ يقولون يف   .3  »يده خفيفة«. نَّ عن السارق أو النَّشَّ

ام املقصود وإنَّ  كام يشري ظاهر املعنى؛ وبالطبع ليس املقصود هبذا التعبري هو قلة وزن اليدِّ 

ود. وهذا هو املعنى املسترت املقص  .ص يف الّسقة دون أن يشعر به أحدهو رسعة ومهارة اللِّ 

، وزن يده أصبح أقل من الطبيعيِّ  رأى يف املنام أنَّ قد   شخًصاأنَّ  رتضنًاوبناء عىل ذلك، فإذا اف
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 (.ه ذلك عىل الّسقة )والعياذ باهللل فُيحتمل أن يدلَّ 

 ه »عىل احلديدة«.ـنَّ فلس إعن الشخص امل يِّ يقولون يف التعبري العامِّ   .4

املعنى، ولكن هذا التعبري هو كناية  وبالطبع ليس املقصود هنا احلديد املعدن كام يشري ظاهر  

رأى قد     شخًصاوهو املعنى املسترت املقصود به. وبناء عىل ذلك، فإذا افرتضنا أنَّ   .عن اإلفالس

 له ذلك عىل معنى اإلفالس.  يف منامه احلديد أو أنه يقف عىل قطعة من احلديد، فُيحتمل أن يدلَّ 

س الرأس«. ـَّنعن شخص إ يقولون يف التعبري العريبِّ   .5 ه »مرفوع الرأس« أو »ُمنكَّ

ان عن الرشف والعار، والرفعة والوضاعة. وبناء عىل ذلك، فإذا افرتضنا وهذان تعبريان كنائيَّ 

له ذلك عىل معنى الرشف   رأى نفسه يف املنام مرفوع الرأس ألعىل، فُيحتمل أن يدلَّ    قدُمسِلاًم   أنَّ 

 له ذلك عىل الذلِّ   رأسه، فُيحتمل أن يدلَّ   خافًضا  يف املنام  نفسه   شخص   ا إذا ما رأىأمَّ   والرفعة؛

 (.اهللالوضاعة )والعياذ ب

 سان«.ه »طويل اللِّ ـَّنب أو السبَّاب إعن الشخص غري املؤدَّ  يِّ يقولون يف التعبري العامِّ   .6

للداللة عىل   كنائيٌّ سان، بل هو تعبري وبالطبع ليس املقصود هبذا التعبري زيادة طول اللِّ 

لسانه قد طال عن  رأى يف املنام أنَّ قد   شخًصاسوء األدب. وبناء عىل ذلك، فإذا افرتضنا أنَّ 

 (. سوء األدب )والعياذ باهللله ذلك عىل ، فُيحتمل أن يدلَّ الطبيعيِّ 

«.ـَّنعن شخص إ يقولون يف التعبري العريبِّ   .7  ه »يعيش يف ُبرج عاجي 

انعزال   يدلُّ  ، بل هو تعبري كنائيٌّ املقصود هبذا التعبري ُبرًجا وال عاًجاع ليس وبالطب

  شخًصا، فإذا افرتضنا أنَّ التايلواقع، أو عدم إملامه به، أو عدم تعامله معه. وبالالشخص عن 

 ذلك عىل الُعزلة عن الواقع والناس. ، فُيحتمل أن يدلَّ ه يف ُبرج عاجي  ـَّرأى يف منامه أنقد 
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ه »حيرث يف البحر«. وبالطبع ال ُيقصد هنا ـَّنعن الشخص إ ولون يف التعبري العريبِّ يق  .8

للداللة عىل اجلهود الضائعة. وبناء عىل  احلرث يف البحر بمعناه الظاهر، بل هو تعبري كنائيٌّ 

 احلرث يف البحر يف الرؤيا عىل اجلهد الضائع. ذلك، فقد يدلُّ 

 ه »يأكل يف نفسه«.ـَّنعن الشخص إ يِّ يقولون يف التعبري العامِّ  .9

الضيق واحلزن الشديد. وبناء عىل  هذا التعبري عىل ظاهر معناه، بل يدلُّ  وبالطبع ال يدلُّ 

 أكل الشخص ليشء من أعضائه يف الرؤيا عىل الضيق واحلزن. ذلك، فقد يدلُّ 

لظاملة. ة والوساطة ا كلمة »الكوسة« للكناية عن املحسوبيَّ  يستخدم بعض العرب .10

 يف الرؤيا عىل هذا املعنى.  هذا النباتوبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ 

 النة.»طلب يد« فُ  ا قدالنً فُ  نَّ إ يِّ يقولون يف التعبري العامِّ  .11

 اليد يف الرؤيا عىل الزواج.   ، حُيتمل أن تدلَّ التايلوهذا تعبري ُيكنى به عن طلب الزواج. وب

»يقف عىل قدميه«. وهو   حتَّى  وا ُفالًناأن يساعد  هم ال بدَّ ـَّنإ  يِّ يقولون يف التعبري العامِّ  .12

لقدمني يف الوقوف عىل ا . وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ النجاح واالستقالل يف احلياةكناية عن 

العجز عن الوقوف عليهام أو القعود يف الرؤيا عىل عكس  بينام قد يدلُّ  الرؤيا عىل هذا املعنى؛

 هذا املعنى.

 ث عنه أو يشاهده »طوب األرض«.فالنًا يتحدَّ  نَّ إ يِّ يقولون يف التعبري العامِّ   .13

 للداللة عىل األعداد الكبرية من الناس. وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ  وهذا تعبري كنائيٌّ 

 الطوب يف الرؤيا عىل الناس.
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 ؟بالتشبيه واالستعارة الرؤيا تعبري كيف يتمُّ  .34

 

ام يستخدمون االستعارة ة، وإنَّ يف هلجات الشعوب العربيَّ   رًياال ُيستخدم التشبيه الرصيح كث

 بشكل أكرب. ومن ضمن التشبيهات التي ُتستخدم عند العرب:

 ة االحتامل والصمود. أي يف قوَّ   فالًنا كاجلبل؛. قوهلم أنَّ 1

 ة اجلسد.أي يف قوَّ  كالثور؛ فالًنا . قوهلم أنَّ 2

 أي يف اجلامل.  فالنة كالقمر؛. قوهلم أنَّ 3

 أي يف بطء احلركة وضعف اإلنجاز.  فالًنا كالسلحفاة؛. قوهلم أنَّ 4

 والضعف والرباءة. أي يف حداثة السنِّ   األطفال كالزهور؛. قوهلم أنَّ 5

 البعض. الناس كالوحوش؛ أي يف القسوة واإليذاء لبعضهم . قوهلم أنَّ 6

ه هبا )اجلبل، الثور، القمر...إلخ( يف الرؤيا  هذه األشياء املُشبَّ  وبناء عىل ما سبق، فقد تدلُّ 

هذه األشياء  ة، اجلامل...إلخ(، أو قد تدلُّ عىل أشخاص أو أشياء هلم صفاهتا )االحتامل، القوَّ 

 .، وليس األشخاصعىل هذه املعاين نفسها

 أما عن االستعارات، فمنها:

 ة(.»ُيصارع املرض« )استعارة مكنيَّ   فالًنانَّ وهلم إ. ق1

 ( يف الرؤيا عىل املرض.مع شخص مثاًل ) أو املصارعة الرصاع وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ 

 ة(.. تسميتهم للمشاهري بالنجوم )استعارة ترصحييَّ 2
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 النجوم يف الرؤيا عىل املشاهري. وبناء عىل ذلك، فقد تدلُّ 

 ة(.ه« )استعارة مكنيَّ ه »انتزع حقَّ ـَّن. قوهلم عن فالن إ3

 .( يف الرؤيا عىل احلصول عىل احلقِّ  مثاًل االنتزاع )ليشء معنيَّ  وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ 

 ة(.. تسميتهم للزانيات أو العاهرات بالساقطات )استعارة ترصحييَّ 4

هذا  يف الرؤيا عىل نافذة مثاًل(عىل األرض أو من )سقوط امرأة  د يدلُّ وبناء عىل ذلك، فق

 (.املعنى )والعياذ باهلل

 ة(.آخر )استعارة مكنيَّ  أكل حقَّ  الًنافُ  نَّ . قوهلم إ5

 األكل من طعام الغري يف الرؤيا عىل أكل احلقوق. وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ 

 ة(.فواكه البحر )استعارة ترصحييَّ ها ـَّن. قوهلم عن بعض األسامك إ6

 الفواكه يف الرؤيا عىل هذه األنواع من األسامك. وبناء عىل ذلك، فقد تدلُّ 

 

 باجلناس؟ الرؤيا تعبري كيف يتمُّ .35

 

. تعبريوأشهر أساليب ال  باستخدام اجلناس وما يرتبط به من معاٍن هو من أهمِّ   الرؤيا  تعبري

ة يف احلروف بني رمز ة أو اجلزئيَّ باجلناس من خالل املطابقة أو املشاهبة التامَّ  الرؤيا تعبري ويتمُّ 

 هذا يف الرؤيا عىل ذاك. فيدلُّ  ؛الرؤيا وبني لفظ آخر

 ومن أمثلة ذلك:

 عىل األمان. . اإليامن يف الرؤيا: قد يدلُّ 1
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 ون يف الرؤيا: قد يدل عىل شخص اسمه سمري.. شخص أسمر اللَّ 2

 عىل االحتفاء )ُحسن االستقبال(. فاء القدمني( يف الرؤيا: قد يدلُّ . احلفاء )ح3

 عىل اخِلطبة )الوعد بالزواج(.   . اخلُطبة )كالم يقوله شخص عىل منرب( يف الرؤيا: قد تدلُّ 4

 عىل الِقبلة )اجتاه الصالة(. . الُقبَلة )بضم الشفتني( يف الرؤيا: قد تدلُّ 5

ة واحلميَّة(. عىل . األنف يف الرؤيا: قد تدلُّ 6  األَنَفة )الِعزَّ

قابة، واملُراقبة، واالرتقاب.7 َقَبة يف الرؤيا: قد تدل عىل الرَّ  . الرَّ

عىل الظُّهر )وقت(، أو الظُّهور )عكس  . الظَّهر )يف جسم اإلنسان( يف الرؤيا: قد يدلُّ 8

ة ام(، أو الظَّاهريَّ االختفاء(، أو املُظاهرة )اإلعانة والتأييد(، أو املُظاهرة )االحتجاج الع

 ة(.)مذهب من املذاهب اإلسالميَّ 

ج، عىل اإلحصان واملُحَصن )الزواج، واملتزوِّ  . احلصان )حيوان( يف الرؤيا: قد يدلُّ 9

 ة(.ة أو الدبلوماسيَّ جة(، أو احِلصن )الذي حيتمي به اإلنسان(، أو احلصانة )الربملانيَّ واملتزوِّ 

نَّة )يف الفم( يف  10 نَّة )النبويَّ   الرؤيا: قد تدلُّ . السِّ نَ عىل السُّ ة )العام(، أو ة الرشيفة(، أو السَّ

نَة )النوم اخلفيف(.  السِّ

عىل احلاشية )النخبة التي حتيط بمِلك  . احلاشية )حاشية الكتاب( يف الرؤيا: قد تدلُّ 11

  هبا(.ملئ فراغ معنيَّ  ة يتمُّ عىل احلشو )مادَّ  من امللوك(، وقد تدلُّ 

عىل عني املاء، أو عىل مدينة العني )يف دولة   العني )يف الرأس( يف الرؤيا: قد تدلُّ . 12

(، أو عىل عني اجلمل ة(، أو عىل برنامج »عني عىل األحداث« )برنامج إخباريٌّ اإلمارت العربيَّ 

      )نوع من املكّسات(.
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رمز الرؤيا وبني   ه ليس بالرضورة أن يكون اجلناس بني اسمومن اجلدير بالذكر هنا، أنَّ 

اسم يشء أو شخص مبارشة، بل قد يكون اجلناس بني اسم رمز الرؤيا وبني صفة من صفات 

 الرمز يف الرؤيا عىل هذا اليشء أو الشخص املوصوف. يشء أو شخص، فيدلَّ 

اليابان من صفاهتا  يف الرؤيا عىل اليابان؛ ألنَّ  ومن أمثلة ذلك: »اجلزائر« )دولة( قد تدلُّ 

ها »جزائر« )أي جمموعة جزر(. فاجلناس هنا بني رمز الرؤيا وبني صفة من صفات ـَّة أن يَّ اجلغراف

 رمز الرؤيا )اجلزائر( عىل املوصوف )اليابان(. دلَّ  ،يشء، وليس اسمه. وبالتايل

رمز   وقد يكون اجلناس بني اسم يشء أو شخص يف اليقظة وبني وصف لرمز الرؤيا، فيدلَّ 

مصباح منري يف الرؤيا عىل  ومن أمثلة ذلك: قد يدلُّ  الرؤيا عىل اليشء أو الشخص يف اليقظة.

 ه »منري« )وصف لرمز يف الرؤيا(.ـَّصف بأناملصباح )رمز الرؤيا( يتَّ   شخص اسمه »منري«؛ ألنَّ 

   

 باملجاز؟ الرؤيا تعبري كيف يتمُّ .36 

 

 أن ق للداللة عىل معنى خمتلف عن معناه الظاهر، إالَّ طلَ تعبري يُ ه ـَّيشبه املجاز الكناية يف أن

دة بعدة عالقات معروفة يف علم البالغة العالقة بني املعنى الظاهر واملعنى املسترت يف املجاز حمدَّ 

يَّة...إلخ(، بعكس الكناية التي ال يرتبط ظاهر معناها بباطنه بعالقات بالغيَّ  ة )كاجلزئيَّة، واملحلِّ

 دة.حمدَّ 

 ومن أمثلة املجازات يف كالم الناس:

 .له »َظْهر« يف مكان معنيَّ   ُفالًناأنَّ  يِّ . يقولون يف التعبري العامِّ 1
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ه، واملذكور هو  والظهر هنا هو جماز عن شخص من ذوي النفوذ. فاملقصود الشخص كلُّ 

، أي َكر اجلزء وأراد الكلَّ الظَّهر فقط. والعالقة بني املذكور واملقصود هنا ُتسمى اجلزئية؛ أي ذَ 

الظَّهر يف الرؤيا عىل الشخص  ه. وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ َذَكر الظَّهر وأراد الشخص كلَّ 

 صاحب السلطة والنفوذ.

 مكان. املباحث هلا »عيون« يف كلِّ  أنَّ  يِّ . يقولون يف التعبري العامِّ 2

، واملذكور هو العني فقط. ه والعني هنا هي جماز عن اجلاسوس. فاملقصود الشخص كلُّ 

 العني يف الرؤيا عىل اجلاسوس.  ة كاملثال السابق. وبناء عىل ذلك، فقد تدلُّ والعالقة بينهام اجلزئيَّ 

 يشء. أنفه« يف كلِّ  »يُدسُّ  الًنافُ  أنَّ  . يقولون يف التعبري العريبِّ 3

ه، فاملقصود الشخص كلُّ ل شخص ما يف شؤون اآلخرين. فاألنف هنا جماز عن تدخُّ 

 األنف يف الرؤيا . وبناء عىل ذلك، فقد تدلُّ ة أيًضاواملذكور األنف فقط. والعالقة بينهام اجلزئيَّ 

 .الشخص الفضويلِّ  عىل

 

 بأسَمء األشخاص والبالد وغري ذلك؟ الرؤيا تعبري كيف يتمُّ  .37

 

ذلك االسم   ، فيدلَّ باألسامء هو أن يكون لشخص أو ليشء يف الرؤيا اسم معنيَّ   الرؤيا  تعبري

 ملسو هيلع هللا ىلص   النبيُّ ة. وقد عربَّ غويَّ ته اللُّ من مادَّ   عىل معنى مرتبط به، أو عىل معنى مأخوذ من اسم مشتق  

 باستخدام هذه القاعدة: تعبريرؤيا معروفة باستخدام هذه القاعدة. ومن أمثلة ال

 للرائي عىل »السعادة«.  اسمه »سعيد«. فُيحتمل أن يدلَّ   اًم رأى يف املنام رجاًل سلِ مُ   : نفرتض أنَّ 1مثال  
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من تأليف الكاتب »راجي ِعناِيت«.   ـَّه حيمل كتاًبارأى يف املنام أن  اًم سلِ مُ   : نفرتض أنَّ 2مثال  

ه يرغب فيمن يعتني به، فـ»راجي« من الرجاء، ـَّالرؤيا هلذا الشخص عىل أن فُيحتمل أن تدلَّ 

 و»ِعناِيت« من الِعناية.

فدعا   اهلل.قرب من  توبة ونحسبه من الصاحلني كان حديث عهد ب  اًم سِل مُ   : حُيكى أنَّ 3مثال  

ِعصام » اسمه  نك، ثم نام، فرأى يف املنام شابًّاِزل احلجاب بيني وبيهم أليلة، فقال: اللَّ  اهلل يف

الفؤاد   أنَّ  -إن صدقت  - اهلل فيها له حيث بنيَّ  ظاهر أن هذه كانت اإلجابة لدعائه؛فؤاد«. وال

 أي قلب. ،»ِعصام« من الِعصمة، و»فؤاد« ألنَّ  اهلل؛معصوم عن التعامل املبارش مع 

ه يسأل عن شخص كافر )والعياذ باهلل(، فُيقال ـَّرأى يف منامه أن اًم سلِ مُ  : حُيكى أنَّ 4مثال 

هذه الكلمة عىل   هذا املكان هو اسم لفندق أو نحوه. فُيحتمل أن تدلَّ   »املِْينَار«، وكأنَّ   أنـَّه يفله  

 يم(.ة اشتقاق كلمتني من كلمة »املِْينَار«، ومها )نار( و)ألالعذاب األليم هلذا الكافر؛ إلمكانيَّ 

يف املنام عىل مرض   رأى يف منامه امرأة سوداء. فُيحتمل أن تدلَّ   اًم سلِ مُ   : نفرتض أنَّ 5مثال  

 ه يمكن اشتقاق كلمتني من لفظة »سوداء«، ومها »داء« و»سوء«.ـَّوإياكم(؛ ألنء )عافنا اهلل  يسِّ 

اسمه »عبد   رأى يف منامه شخًصايعيش يف بلد صحراوي   اًم سلِ مُ  : نفرتض أنَّ 6مثال 

املطر، فالرمحة من  اهلل بإنزالهذه الرؤيا لرائيها عىل رمحة من  الرمحن َمَطر«. فُيحتمل أن تدلَّ 

 »عبد الرمحن«، واملطر من »َمَطر«.

اسمه »عبد الكريم َزيَدان«. فُيحتمل أن  اًم رأى يف منامه شخًصاسلِ مُ  : نفرتض أنَّ 7مثال 

، ويزيده من فضله. فالكرم من »عبد الكريم«، والزيادة يكرمه اهلل  هذه الرؤيا له عىل أنَّ  تدلَّ 

 من »زيدان«.
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 اسمه »حممود جمدي«. فُيحتمل أن يدلَّ  اًم رأى يف منامه شخًصاسلِ مُ  : نفرتض أنَّ 8مثال 

بة( من »حممود«، واملجد احلمد )السمعة الطيِّ  بة؛ ألنَّ ذلك للرائي عىل رفعة شأن وسمعة طيِّ 

 دي«.)رفعة الشأن( من »جم

اسمه »خالد رزق حسني«. فُيحتمل أن  اًم رأى يف منامه شخًصاسلِ مُ  : نفرتض أنَّ 9مثال 

فالدوام من خالد، والرزق احلسن من  اهلل.ذلك للرائي عىل دوام الرزق احلسن عليه من  يدلَّ 

 »رزق حسني«.

وي«. فُيحتمل  ِلاًم رأى يف منامه شخًصاسمُ  : نفرتض أنَّ 10مثال  اسمه »عبد الصمد العامَّ

ه ليطلب منه خدمه. فطلب قضاء اخلدمة من   أن تدلَّ  هذه الرؤيا لرائيها عىل سوف يلجأ إىل عمِّ

يف قضاء احلوائج،  املقصود تعني، والتي اهلل احلسنىالصمد هو من أسامء  »عبد الصمد«؛ ألنَّ 

وي«. ا العمُّ وأمَّ   فمن كلمة »العامَّ

 بأسامء البالد: الرؤيا تعبريثلة ومن ضمن أم

 . جهة الغرب، وبالد الغرب. املغرب: الُغربة، والغروب، وصالة املغرب، و1

 ة: السعادة أو شخص اسمه مسعود.. السعوديَّ 2

 . الصني: الصيانة.3

ة أو الصوريَّة.4 يَّ  . سوريا: األشياء الّسِّ

غة  عىل غري الناطقني باللُّ  ًضاهذه القاعدة يمكن تطبيقها أي ومن اجلدير بالذكر هنا أنَّ 

ا. أو من يتحدثون بلغة أجنبية ةالعربيَّ   رؤاهم.  تعبرييف  وهي مفيدة جدًّ
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 ومن أمثلة ذلك:

أو  النعناع يف الرؤيا عىل املال ة تعني النعناع. وقد يدلُّ باإلنجليزيَّ  peppermint كلمة 

دار  وهي mint كلمةو ورقة، بمعنى  paperو pepper ؛ للجناس بنياألوراق املالية

 .سكِّ النقود

. األمَّ  وتعني la mere ة وتعني البحر تتجانس مع كلمةبالفرنسيَّ  le mer كلمة

 )37(.البحر يف الرؤيا عىل األمِّ  فقد يدلُّ  ،وبالتايل

  

، والسنة ، واملوسم التجارير الرؤى بداللة الفصل املناخير  تعبري كيف يتمُّ . 38  

 ؟ة، واملوقع اجلغرايفر الدراسيَّ 

 

 معها دالالت املواسم والفصول هي من األحوال التي تتغريَّ  نَّ إ ي الرؤيامعربِّ قال بعض 

 رموز الرؤى.

عىل   يف املنام يف أثناء موسم نضجها يف الواقع قد تدلُّ  فرؤيا اخلرضوات والفواكه مثاًل 

 

، وهو أنـَّه يف بعض األحيان يكون للشخص أكثر من اسم؛ فله اسم يف شهادة امليالد،  37) ( ُيثار هنا سؤال مهمٌّ

واسم آخر يناديه به أهله، واسم شهرة يناديه به أصدقاؤه؛ فأيُّ هذه األسامء نختار لتعبري الرؤيا يف حالة ظهور  

 مثل هذا الشخص فيها؟

نـَّه يف هذه احلالة، قد تأيت يف الرؤيا إشارات يمكن من خالهلا ترجيح أيِّ اسم من هؤالء هو  واجلواب هو أ     

املقصود؛ كأن ُيذكر االسم مثاًل، أو ُيكتب يف الرؤيا. فإذا مل تكن هناك أيـَّة إشارة لالسم املطلوب، فليستخدم 

 ، إذا كان الرائي مسلاًم صاحلًا أو قريًبا من الصالح.املعربِّ أفضل هذه األسامء وأقرهبا إىل معاٍن تدلُّ عىل رمحة اهلل
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هذا صحيح إىل  عىل اخلري إذا رؤيت يف غري موسمها. والظاهر أنَّ  بينام قد ال تدلُّ  معاين اخلري؛

بينام   بمعاين املتعة، واجلامل، والوفرة؛ترتبط الفواكه واخلرضوات يف وقت نضوجها  إذ     ما؛حد  

 والصعوبة يف احلصول عليها. والقبح، ،الضنكبمعاين الندرة، و ترتبط يف غري ذلك الوقت

عند مواطني البالد التي تزرع فيها بشكل  واترؤيا الفاكهة أو اخلرض نَّ وباملثل، قيل إ

 عند غريهم عىل اهلموم. بينام قد تدلُّ  عىل اخلري؛ معتاد قد تدلُّ 

بينام رؤياها يف الصيف  أ هبا؛اإلنسان يتدفَّ  دة؛ ألنَّ رؤيا النار يف الشتاء جيِّ  نَّ إ وقيل أيًضا 

ااجلوَّ  غري حممودة؛ ألنَّ   . يكون حارًّ

بينام رؤيا  خري؛ رؤيا الشخص لنفسه يرتدي املالبس اخلفيفة يف الصيف نَّ إوقيل كذلك  

 عىل اهلموم.  وقد تدلُّ  دة؛الشخص لنفسه يرتدي املالبس الثقيلة فيه غري جيِّ 

عىل معاين  رؤيا البضائع يف املنام أثناء موسم رواجها يف الواقع قد تدلُّ  نَّ وقيل كذلك إ 

 عىل معاٍن سيئة. بينام رؤياها يف املنام يف موسم كسادها قد تدلُّ  اخلري؛

بينام رؤيا  عىل معاين اخلري؛ ة قد تدلُّ رؤيا املدرسة يف أثناء السنة الدراسيَّ  نَّ إ أيًضاقيل و

 وتعطيل األمور. عىل معاين اهلمِّ  ة قد تدلُّ املدرسة يف أثناء العطلة الصيفيَّ 

ورؤيا  ؛له  للبحر أفضل من رؤيا غريهم ةان املناطق الساحليَّ رؤيا سكَّ  نَّ وقيل كذلك إ

اء هبؤالء األهنار أفضل للساكنني عىل ضفافها من رؤياها عند غريهم؛ الرتباط هذه األشي

 بينام ال يوجد ذلك عند غريهم. عتيادهم عليها وعىل التعامل معها؛وا

 ؛عىل اهلمِّ   ة قد تدلُّ ان البالد احلارَّ رؤيا الشمس يف املنام يف الصيف عند سكَّ   نَّ إ  وقيل أيًضا

 ان البالد الباردة.هذه الرؤيا عىل اخلري والّسور يف الشتاء عند سكَّ  بينام قد تدلُّ 
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ها ال يمكن تعميمها، ـَّ أنإالَّ   ،بعض الرؤى  تعبريهذه القاعدة السابقة قد تصلح ل  ورغم أنَّ 

 الكثري من الرؤى. تعبريوال التعويل عليها بشكل كبري يف 

لبضائع يف أوان كسادها، واملدرسة  : رؤيا اخلرضوات والفواكه يف غري موسمها، وافمثاًل 

عىل زوال عجز وقضاء حوائج   تدلُّ   ربَّامبل    ئة؛بالرضورة عىل معاٍن سيِّ   يف أيام العطلة قد ال تدلُّ 

يف املنام  ألشياء يف هذه األوقات، فرؤياه هلااإلنسان يعجز عن الوصول إىل هذه ا صعبة؛ ألنَّ 

 يف هذه األوقات قد يكون برشى بزوال عقبات صعبة.

للرائي عىل معاٍن  فرؤيا اخلرضوات والفواكه يف أماكن ال ُتزرع فيها قد يدلُّ  ،وكذلك

 دُّ تَ وال ُيعْ  أو رزق يأيت من هذه البالد؛ رع فيها هذه األشياء كالسفر مثاًل مرتبطة بالبالد التي ُتز

 فهي ال تدلُّ   ؛يف بلده أو يف غري موسمها الزراعيِّ   ها يف موسمها الزراعيِّ يف هذه احلالة بكونه رآ

 . ؤيا عىل بلده أصاًل يف مثل هذه الر

 فقد يدلُّ  ؛ة، فليس بالرضورة أن يكون خرًياان املناطق الساحليَّ ا عن رؤيا البحر لسكَّ أمَّ 

 معاين التجديد واالستمتاع. لغريهم عىل بينام قد يدلُّ  العتيادهم عليه؛  نظًرا عندهم عىل امللل

ان البالد الباردة يف الشتاء، بل عىل خري لسكَّ  ا رؤيا الشمس، فليس بالرضورة أن تدلَّ أمَّ 

ة يف ان البالد احلارَّ لسكَّ  بينام قد تدلُّ  ة؛ الثلج وحدوث اهنيارات جليديَّ  انصهارعىل  قد تدلُّ 

 .املألوف، واملعتاد، والطبيعيِّ  األمر الصيف عىل معاين

 ىوأن يتحرَّ   ،ذه القاعدة عىل إطالقهاأن حيرتس يف تطبيقه هل  معربِّ وبناء عىل ذلك، ينبغي لل

 شخص. املناسب لكلِّ  تعبريخيتار ال حتَّى هلم رؤاهم عن أحوال من ُيعربِّ 
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: رأى أحد الصاحلني رؤيا يف فصل الشتاء أنه يلبس قميًصا خفيًفا، فسأل حكاية لطيفة

القميص اخلفيف  رؤيا ج بامرأة تذيقك الويالت واهلموم؛ ألنَّ ، فقال له: تتزوَّ رؤيا معربِّ عنها 

اهلل فقال له: يرزقك  فعرض عليه الرؤيا، ه،أعلم من معربِّ فذهب الرائي إىل  ة.يف الشتاء مذموم

ال يلبسه الناس يف فصل القميص خفيف و ال مثيل هلا بني الناس؛ ألنَّ  خفيفة لطيفة بزوجة

 الشتاء!

 

 بثقافات وعادات وقوانني املجتمعات والشعوب؟ ُتعربَّ الرؤياكيف  .39

 

 وذلك ألنَّ  رموز الرؤى؛ تعبرينها صلة كبرية بلثقافات الشعوب، وعاداهتا، وقواني

شعب من عادات،  من شعب إىل آخر بحسب ما حيكم كلَّ  كثرًيادالالت األشياء قد ختتلف 

 رات للدين وللحياة.وقوانني، وأفكار، وتصوُّ 

باستخدام هذه القاعدة بربط رمز الرؤيا بام يمثله من معنى يف ثقافة  الرؤيا تعبريويمكن 

 الرائي. ولنأخذ عىل تطبيق هذه القاعدة أمثلة:

بينام هو يف  ة؛واإلهانة والدونيَّ  عىل الذلِّ  ء يدلُّ رمز يسِّ : الكلب يف بعض البالد 1مثال 

م حمبوب من الناس. وبالتايلبالد أخرى حيوان مُ  الكلب يف رؤيا أهل هذه البالد   فقد يدلُّ   ،كرَّ

أو تلك عىل املعاين املرتبطة به يف ثقافتهم. وقد ختتلف داللة الكلب يف الرؤيا من شعب آلخر 

 ف يف النظرة له.بناء عىل هذا االختال

 



 

 

277 

 

 ة، والتي يسهل احلصول عليها؛: العمالت العاملية هي رمز يف بالدها للعملة الوطنيَّ 2مثال  

أي التي يصعب احلصول عليها.  البالد الفقرية »العملة الصعبة«؛ بينام يطلقون عليها يف بعض 

 قد هذه العمالت يف املنام عند أهلها ومواطني بالدها عىل معاٍن ختتلف عامَّ  فُيحتمل أن تدلَّ 

ألولئك  بينام قد تدلُّ  هلؤالء عىل الُيّس؛ عليه من معاٍن عند أبناء الدول الفقرية. فقد تدلُّ  تدلُّ 

لغريهم عىل معنى الُغربة.   بينام قد تدلُّ   ة؛ة والقوميَّ هلؤالء عىل معنى الوطنيَّ   عىل الُعّس. وقد تدلُّ 

  ألولئك عىل معنى غري املُعتاد وغري املألوف.  بينام قد تدلُّ  ؤالء عىل معنى املُعتاد واملألوف؛هل وقد تدلُّ 

بينام ال يوجد  والتشاؤم؛ عند بعض الشعوب غري املسلمة بالرشِّ  13: يرتبط الرقم 3مثال 

رؤى من يرتبط  يف عىل الرشِّ  هذا الرقم قد يدلُّ  فإنَّ  ،ذلك عند املسلمني )بفضل اهلل(. وبالتايل

 عىل ذلك عند غريهم. بينام قد ال يدلُّ  عندهم هبذا املعنى؛

 بة قد تسري يف الشارع كاشفة جلسدها دون أن يسبِّ : املرأة يف الدول غري اإلسالميَّ 4مثال 

ب التي قد يتسبَّ ة يَّ وذلك عكس بعض البالد اإلسالم ذلك مشكلة قانونية أو اجتامعية؛ هلا

فرؤيا املرأة لنفسها يف املنام  ،حدوث ذلك فيها يف مشكلة كبرية وفضيحة واسعة. وبالتايل

بينام حُيتمل  عىل معاين املشاكل والفضائح؛ ة قد يدلُّ كاشفة جلسدها يف الشارع يف دولة إسالميَّ 

 ة.عىل هذه املعاين إذا رأت نفسها يف املنام تفعل ذلك يف دولة غري إسالميَّ   يدلُّ أالَّ 

بينام يبدأ يف دول  ل بيوم السبت وينتهي بيوم اجلمعة؛: يبدأ األسبوع يف بعض الدو5مثال 

يف رؤيا هؤالء عىل    يوم السبت مثاًل فقد يدلُّ   ،أخرى بيوم اإلثنني وينتهي بيوم األحد. وبالتايل

يوم اجلمعة    وقد يدلُّ   ؛نفسه   يوم اإلثنني ألولئك عىل املعنى  ألوىل ليشء ما، بينام قد يدلُّ البداية ا

 .نفسه  املعنى يوم األحد ألولئك عىل هلؤالء عىل معنى النهاية، بينام قد يدلُّ 
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 ة؟ة والعربيَّ باألمثال الشعبيَّ  الرؤيا تعبري كيف يتمُّ .40

 

 ة، أمكنمن ثقافتهم وحياهتم اليوميَّ  جزًءا طبيعيًّا بني الناس فأصبح ُل ثَ إذا شاع املَ 

أي تشبيه   ة؛ة العظمى من هذه األمثال هي استعارات متثيليَّ رؤاهم. والغالبيَّ   تعبرياستخدامه يف  

 مع حذف املشبَّه. بأخرىلصورة أو موقف 

له  شيًئامنامه  إذا رأى املسلم يف ؤياالر تعبرية أو العربيَّة يف استخدام األمثال الشعبيَّ  ويتمُّ 

 الرؤيا. تعبرياألخذ هبذه الداللة يف  فيتمُّ  األمثال؛ نة يف َمَثل من هذهداللة معيَّ 

 :الرؤيا تعبريومن ضمن هذه األمثال، واستخدامها يف 

ه َـّ الَعب يا فأر«. ومعناه أن، فـ. من األمثال املنترشة عند بعض الشعوب: »إن غاب القطُّ 1

. ان، فهذه فرصة للفأر أن يفعل ما مل يكن يستطيع فعله أثناء وجود القطِّ عن املك  إذا غاب القطُّ 

هبا  يه بالقيام بأعامل مل يكن مسموًحاوهو مثل ُيرضب يف استغالل الشخص لغياب الرقابة عل

 يف أثناء وجود هذه الرقابة.

من  يف رؤى الشعوب التي تستخدم هذا املثل عىل كلِّ  القطُّ  وبناء عىل هذا املثل، فقد يدلُّ 

ة، وصاحب الرشكة، س، واملدير، والسلطات املحليَّ ، واملدرِّ ، واألمِّ ة كاألبِّ له سلطة رقابيَّ 

ر من هذه الفأر عىل من يترضَّ  بينام قد يدلُّ  ة يف الدولة...إلخ؛، واألجهزة الرقابيَّ والرشطيِّ 

 ا، واستغالل غياهبا للقيام باألشياء املمنوعة. الرقابة، وحياول اإلفالت منه

ار، وُأصبَ املرصيِّ  . يقولون يف املثل الشعبيِّ 2  عه يلعب«.: »يموت الزمَّ

ار هو الذي يمتهن العزف عىل املزمار، فهو يلعب بأصبعه عىل فتحات املزمار مع  والزمَّ
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تغلب عىل اإلنسان، فال قد  الطباع السيئة والعادات القبيحة النفخ فيه. ومرضب املثل هو أنَّ 

 .عند املوتيستطيع التخلص منها ولو 

املزمار يف رؤى الشعوب التي تستخدم هذا املثل عىل العادات  وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ 

 أو الطبائع القبيحة السائدة.

 ، لقتلُته«.لو كان الفقر رجاًل ة: ». تقول بعض الشعوب العربيَّ 3

 الفقر. زواليف الرؤيا عىل  رجلقتل  لُّ وبناء عىل هذا املثل فقد يد

 : »لو كان فيه خري، ملا رماه الطري«.املثل الشعبيِّ . يف 4

رؤيا    وُيرضب هذا املثل لليشء الذي زهد فيه الناس لسوء حاله. وبناء عىل ذلك، فقد تدلُّ 

 هذا اليشء ال خري فيه. رمي طائر أو طيور ليشء ما عىل أنَّ 

 : »النملة أصبح هلا أسنان«.الشعبيِّ . يف املثل 5

وُيرضب هذا املثل للشخص املشهور بالضعف واهلوان حُياول االستقواء عىل الناس. وبناء عىل 

 ة أو االستقواء.األسنان عىل القوَّ   النملة يف رؤاهم عىل الشخص الضعيف، بينام تدلُّ   ذلك، فقد تدلُّ 

 

 نة؟شعوب معيَّ نة يف الرؤى عىل رموز معيَّ  هل تدلُّ  .41

 

نة؛ الشتهار هذه الشعوب هبذه األشياء. ومن بعض رموز الرؤى عىل شعوب معيَّ   قد تدلُّ 

 أمثلة ذلك:

 .الشائعةة ه الوجبة األساسيَّ ـَّوألن عىل مرص؛ النتشاره هناك؛ . الفول: يدلُّ 1
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 غريها.؛ الشتهار هذه الدول به دون عىل دول اخلليج العريبِّ  . النفط: يدلُّ 2

 عىل تونس؛ الشتهارها بالزيتون، وكذلك زيت الزيتون. . الزيتون: يدلُّ 3

 عىل فرنسا؛ الشتهارها بأنواع كثرية منه. بن: يدلُّ . اجلُ 4

 عىل الربازيل؛ الشتهارها بزراعته. : يدلُّ . الُبنُّ 5

 حدة؛ الشتهارها هبا.عىل الواليات املتَّ  . ناطحات السحاب: تدلُّ 6

 عىل اهلند؛ الشتهارها هبذا النوع من احليوانات. الفيل: يدلُّ . 7

 عىل إيطاليا؛ الشتهارها هبا. . املكرونة: تدلُّ 8

 

عر؟ الرؤيا تعبري كيف يتمُّ .42  بالشر

 

رؤى املسلمني، ولكن برشط   تعبرية يف أبيات الشعر يف  قد تدخل بعض األساليب البالغيَّ 

بني   استخدام الشعر قد أصبح معدوًما تقريًبا. وبام أنَّ كثرهمأن تكون شائعة بينهم معروفة أل

 تعبريوأضحى . الرؤيا تعبرييف  فقد أصبح ال ُيعتمد عليه كثرًيا ؛ةعموم الشعوب اإلسالميَّ 

 م قليل.وه ني به عىل وجه اخلصوص؛عىل بعض املهتمِّ  به مقصوًرا الرؤيا

بالشعر قول الشاعر َطَرفة بن العبد يف ُمعلَّقته: »وُظلم ذوي القربى   الرؤيا  تعبريومن أمثلة  

ألقارب لإلنسان ُظلم ا َمضاَضة عىل النفس من َوْقع احلُسام املُهنَّد«. ومعنى البيت أنَّ  أشدُّ 

يف القوي. وبناء عىل ذلك، فقد تدلُّ  أقوى عليه تأثرًيا يف  رضبة السيف القويِّ  من رضبِِه بالسَّ

 الرؤيا عىل ُظلم األقارب.
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ئنات : »ُولِد اهلُدى فالكاملسو هيلع هللا ىلص وكذلك قول الشاعر أمحد شوقي يف وصف يوم ميالد النبيِّ 

اًم  الضوء أو النور يف الرؤيا عىل املولد  وثناء«. وبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ  ضياء، وَفُم الزمان تبسُّ

 الرشيف. النبويِّ 

 

 ة؟بالقصص الشعبيَّ  الرؤيا تعبري كيف يتمُّ .43

 

فهناك بعض رؤى من شاعت بينهم.  تعبرية، فقد تدخل يف إذا شاعت القصص الشعبيَّ 

يميلون إىل احلكايات والقصص، ويتوارثوهنا   ربَّام  -  منها  ةة والريفيَّ البدائيَّ   السيَّام  -املجتمعات  

ة، تراثيَّ  من الناس حول شخص حيكي هلم قصًصا من جيل إىل جيل، بل وقد جيتمع كثري

 ويسمونه يف بعض البالد »احلََكَوايت«.

«، و»عل الزيبق حكايات »أيب زيد اهلاليلِّ    مثاًل ومن ضمن هذه القصص يف الريف املرصيِّ 

ئبق«، و»أده به رمز رؤيا مع الرؤى هبذه القصص إذا تشا تعبري «. وقد يتمُّ م الرشقاويِّ أو الزِّ

نا عربَّ مثلام  ؛ةالرمز بحسب ما يرتبط به من معنى يف القصَّ  تعبري فيتمَّ  يشء يف هذه القصص؛

 ة الرشيفة.ة النبويَّ نَّ ة من قصص القرآن الكريم أو السُّ الرمز بحسب ارتباطه بقصَّ 

 

 ة؟برموز ذات دالالت عامليَّ  الرؤيا تعبري كيف يتمُّ  .44 

 

ة شائعة بني شعوب األرض، فتدخل هذه تكون لبعض رموز الرؤى دالالت عامليَّ  أحياًنا
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. ومن ضمن هم جزء من املجتمع اإلنساينِّ ـَّعىل اعتبار أن رؤى املسلمني أيًضا تعبريرموز يف ال

 الرؤى: تعبريهذه الرموز، واستخدامها يف 

 . للسالم  مها رمًزاالعامل يعدُّ   عىل السالم؛ ألنَّ   ناميف املن  : قد يدالُّ . غصن الزيتون واحلَممة1

عىل   الراية البيضاء تدلُّ   االستسالم؛ ألنَّ املُساملَة وعىل     يف الرؤيادلُّ ت : قد  . الراية البيضاء2

 شعوب األرض. كثري من ذلك عند

 

 بداللة مواضع األشياء؟ الرؤيا تعبري كيف يتمُّ .45

 

ل هو ببساطة شديدة تنقسم الرموز التي يمكن أن يراها املسلم يف الرؤى إىل قسمني: األوَّ 

رموز معلومة يعرفها الشخص، ويتعامل معها يف حياته كبيته، وزوجته، وأوالده، وسيارته، 

وأصدقائه...إلخ. والثاين هو رموز أخرى جمهولة كأشخاص، وأماكن، وأشياء مل يرها يف 

 اليقظة من قبل، ومل يتعامل معها.

، فالتلفاز له ة لدى الشخص مواضع معلومة أيًضاة األشياء املعلومأن لغالبيَّ  وال شكَّ 

هذه  كلُّ  وطبًعا. موضع، والثالجة هلا موضع، واملرآة هلا موضع، وصندوق القاممة له موضع

 ه يتعامل مع هذه األشياء بشكل معتاد.ـَّاملواضع يعرفها الشخص بحكم أن

يف  - لوًما أو جمهواًل سواء كان مع -  ـَّه إذا رأى مسلم يف رؤياه شيًئا معيَّنًاوالقاعدة هي أن

بمعنى مرتبط هبذا  لُّ دَ ستَ يُ  ،ففي هذه احلالةليشء آخر معلوم له،  الواقعيِّ  املوضع احلقيقيِّ 

 معنى الرمز الظاهر يف موضعه يف الرؤيا. ومن أمثلة ذلك: تعبرياليشء املعلوم يف 
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. مسلم لديه مكتب يضع فوقه ناحية اليسار باقة ورود مجيلة، فرأى يف املنام هذا املكتب 1

بناء عىل من الورد. و لورد يف احلقيقة صورة زوجته بداًل عىل يساره يف نفس مكان باقة ا وكأنَّ 

هذا الرمز. فالورد مرتبط باملعاين  تعبريذلك، يمكن استخدام معنى مرتبط بباقة الورد يف 

 فقد يكون وجود الصورة يف املنام يف موضع الورد يف اليقظة تزكية للزوجة. ،اجلميلة، وبالتايل

طبخ،  بجوار الثالجة يف امل. شخص اعتاد أن يضع صندوق القاممة يف بيته يف مكان معنيَّ 2

  من القاممة. فبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ  يف مكان القاممة يف الواقع بداًل  ه يقفـَّفرأى يف املنام أن

 مرتبط بالقاممة كأن يكون منبوًذا بني الناس مرفوًضا وقوفه يف املنام يف هذا املوضع عىل معنى

 .الناسمن  ومكروهة القاممة منبوذة منهم؛ ألنَّ 

رفة لتخزين األشياء املهملة والقديمة واملستعملة، فرأى يف منامه . شخص لديه يف بيته غ3

هذا  جملس إدارة الرشكة التي يعمل هبا موجود يف هذه الغرفة. فبناء عىل ذلك، فقد يدلُّ  وكأنَّ 

ختزين األشياء   يتمُّ  هذه الغرفة مرتبطة بسوء احلال، إذ  عىل سوء حال الرشكة التي يعمل هبا؛ ألنَّ 

 سيئة احلال فيها.

 يف منطقة مهجورة اشتهر باجتامع الفاسدين فيه ملامرسة الرذيلة. فنفرتض . مكان معنيَّ 4

إن صدقت هذه الرؤيا   -فتاة يعرفها. فُيحتمل أن يكون ذلك    يف هذا املكان  نام فرأى   شخًصاأنَّ 

 هذا املوضع مرتبط بسوء األخالق. وء أخالق الفتاة؛ ألنَّ إشارة إىل س -

.  يف الغرفة أثاًثا مجياًل يشء، فرأى يف املنام أنَّ  . شخص لديه يف بيته غرفة خالية من أيِّ 5

يف حياة  والتجديد فراغالعىل ملء  فرؤيا األثاث يف املنام يف موضع الغرفة الفارغة قد يدلُّ 

 رتبطت بمعنى الفراغ.هذه الغرفة ا الرائي؛ ألنَّ 
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ابنه يقف يف   بجوار النافذة، فرأى يف املنام أنَّ . مسلم لديه يف بيته تلفاز يف مكان معنيَّ 6

منه  شخص يف املنام مكان التلفاز بداًل لوقوف ال أنَّ  مكان هذا التلفاز يف الواقع. وال شكَّ 

؛ خص سوف يصبح مشهوًرا هذا الشأي أنَّ  لة. وقد تكون هذه الداللة هي الشهرة مثاًل،دال

  التلفاز مرتبط بمعنى الشهرة.  ألنَّ 

ة بجوار  . مسلم لديه يف غرفة نومه حقيبة سفر بجوار خزانة املالبس، فرأى يف املنام هديَّ 7

ة يف هذه اهلديَّ  منها. فبناء عىل ذلك، فقد تدلُّ  بس يف نفس موضع حقيبة السفر بداًل خزانة املال

 الرتباط هذه احلقيبة بمعنى السفر.الرؤيا عىل سفر؛ 

ة وأثاث ق األوىل، ثم قام بتغيري بيت الزوجيَّ ج من امرأة ثانية بعد أن طلَّ . مسلم تزوَّ 8

يف بيته القديم الذي كان يعيش  وكأنَّه  ة اجلديديف منامه فراش الزوجيَّ  هذا الرجل رأى .البيت

عىل عودة   يف الرؤيا  وجود الفراش اجلديد يف البيت القديم  فيه مع زوجته السابقة. فهنا قد يدلُّ 

ة، والبيت القديم رمز للمرأة لزوجيَّ د اتجدُّ الفراش اجلديد هو رمز ل الزوجة األوىل إليه؛ ألنَّ 

 األوىل.

تدخل فيه ربَّام من ذلك، ف كثر تعقيًداأ بداللة مواضع األشياء أشكااًل  تعبريخذ الوقد يتَّ 

 مواضع أشياء سابقة، وليست احلالية فقط.

به له من بسبب ما يمكن أن تسبِّ   مهموًماق زوجته، وظلَّ : كان مسلم صالح قد طلَّ مثاًل 

 يف األشياء عند مكان معنيَّ ه مهموم هبذه  ـَّة أو غريه بعد الطالق، فرأى يف املنام أنأرضار قانونيَّ 

 يف الواقع.  يف غرفة املعيشة املنزل، وهو الناحية اليّسى من األريكة

 يعنيه وجوده يف املنام يف الناحية اليّسى وبالبحث عن عالقة هذه األريكة بطليقته، وعامَّ 
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 من وقه الكثريهذا املوضع من األريكة كانت املرأة قد تركت ف د أنَّ جِ من هذه األريكة، وُ 

ا كبرًيا وارتباًكابعد أن تركت له املنزل، فسبَّ  مالبسها يف السابق مل  إذ، بت له هذه املالبس مهًّ

به له ، وانتهى العبء الذي كانت تسبِّ خمزنها بعد ذلك يف يعرف أين يضعها، ثم وضعها كلَّ 

 هذه املالبس.

 بها املرأة له؛ ألنَّ له هذه الرؤيا عىل برشى بنجاة من اهلموم التي خيشى أن تسبِّ   وبالتايل، فقد تدلُّ 

 سابق قد زال من ناحية هذه املرأة. رأى نفسه فيه يف الرؤيا ارتبط عنده هبم   الذيهذا املوضع 

    

 ؟باملعنى الشخصر  الرؤيا تعبري كيف يتمُّ .46

 

ة ة خاصَّ  يف رؤيا داللة شخصيَّ أن يكون لرمز معنيَّ   الرؤيا  تعبرييف    ُيقصد باملعنى الشخيصِّ 

ة للرمز يف تدخل هذه الداللة اخلاصَّ  ،عن بقية الناس. وبالتايل بالرائي فقط بشكل استثنائي  

 رؤياه هو عىل وجه اخلصوص دون غريه. ومن أمثلة ذلك: تعبري

ة رمز . فاجلُبن يف الرؤيا بصفة عامَّ ـَّه يأكل ُجبنًارأى يف منامه أن اًم سلِ مُ  : نفرتض أنَّ 1مثال  

هذا الرائي يكره أكل اجلُبن. ففي هذه   . ولكن إذا افرتضنا أنَّ وحيبونه ه  نالناس يأكلو   مجيل؛ ألنَّ 

 ء.ه يرتبط عنده بمعنى يسِّ ـَّ؛ ألن له معنى سيًِّئااجلبن يف رؤياه عىل أنَّ  تعبري احلالة، قد يتمُّ 

 رأى نفسه يف املنام يأكل الضفادع. فالشائع والغالب والطبيعيُّ    شخًصا: نفرتض أنَّ 2مثال  

يمكن ألغلبهم التعامل  زة، والالضفادع مكروهة من أغلب الناس، وترتبط بمعاين مقزِّ  أنَّ 

أكل الضفادع يف الواقع؟!  هذا الشخص حيبُّ  عن أكلها. ولكن ماذا لو عرفنا أنَّ  معها فضاًل 
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 له؛ ألنَّ  اخريً  اللضفادع يف املنام رمزً  -عىل وجه اخلصوص  -هنا قد يصبح أكل هذا الرجل 

 باخلري. هلا معنى شخصيًّا عنده مرتبًطا

ارات الفارهة من السيَّ   شخًصا رأى نفسه يف املنام يقود نوًعا معيَّنًا: نفرتض أنَّ 3مثال 

هذه السيارات  عىل معنى اخلري عند عموم الناس؛ ألنَّ  املرحية. هذا الرمز يف الرؤيا قد يدلُّ 

هذا الرائي قد مات ولده يف حادث  تعني الراحة واالستمتاع. ولكن إذا ما عرفنا أنَّ  عندهم

هذا الرمز يف الرؤيا قد  نَّ فهنا نقول إ نفسه؛ ا النوع من السياراتذادته هلعىل الطريق أثناء قي

 ه مرتبط عنده بمعنى مؤمل وحزين.ـَّ؛ ألنعىل وجه اخلصوصص  ء هلذا الشخعىل معنى يسِّ   يدلُّ 

اهلاتف يف الرؤيا رمز   رأى يف منامه هاتف منزله. فاملفرتض أنَّ    شخًصا: نفرتض أنَّ 4مثال  

رون من خالله الوقت اجلهد. الناس يستخدمونه يف قضاء حوائجهم، ويوفِّ عموم  خري؛ ألنَّ 

طاَلَبة )الفاتورة( لشخص للهاتف كانت يف وقت جاءته فيه املُ رؤيا هذا ا  ولكن إذا ما افرتضنا أنَّ 

ا رمز  ال يستطيع السداد. ففي هذه احلالة، يمكن أن يدلَّ  إىل درجة أنَّه  مرتفعة التكلفة جدًّ

 اهلاتف هنا مرتبط عنده بتجربة مؤملة. اهلاتف يف املنام هلذا الشخص عىل معنى يسء؛ ألنَّ 

. فاألسد يف الرؤيا عند كثري من الناس قد ه َأَسًدارأى يف منام  شخًصا: نفرتض أنَّ 5مثال 

 هذا  ه حيوان مفرتس وخطري عىل اإلنسان. ولكن ماذا لو افرتضنا أنَّ ـَّء؛ ألنعىل يشء يسِّ   يدلُّ 

مكن أن يكون األسد يف رؤيا هذا الشخص لألسود؟! يف هذه احلالة، ي الرائي يعمل صائًدا

األسد هنا يرتبط عنده هبذه  عىل العمل، والكسب، والنعمة؛ ألنَّ  ، بل وقد يدلُّ رمًزا خرًيا

 املعاين.

 



 

 

287 

 

رأى يف منامه جهاز تكييف يف فصل الصيف. فهذا اجلهاز يف   شخًصا: نفرتض أنَّ 6مثال 

ه مرتبط عندهم بتخفيف حرارة الصيف ـَّألن الناس عىل معنى اخلري؛كثر عند أ الرؤيا قد يدلُّ 

جهاز التكييف مؤٍذ  ة، وأنَّ ـَّهذا الرائي يعاين من حساسية صدري املؤملة. ولكن إذا افرتضنا أنَّ 

ء؛ جهاز التكييف يف رؤيا هذا الشخص عىل معنى يسِّ   ته. ففي هذه احلالة، يمكن أن يدلَّ لصحَّ 

 ه يرتبط عنده باألذى.ـَّألن

. عة من خيار غري مقرشَّ ه يأكل حلقات مقطَّ ـَّرأى يف منامه أن  شخًصانفرتض أنَّ : 7مثال 

هذا الشخص قد  ين عىل الرزق. ولكن ماذا لو عرفنا أنَّ عرّب امل كثرعند أ فهذه الرؤيا قد تدلُّ 

ها كانت تستخدم هذه الطريقة يف تقطيع اخليار أثناء زواجها هبذا الشخص. ـَّق زوجته، وأنطلَّ 

عىل  -عىل وجه اخلصوص  -رؤيا أكل هذا اخليار هبذا الشكل هلذا الشخص  فقد تدلُّ إذن، 

 )64(عند رائيه. خمصوص عودة الزوجني لبعضهام؛ الرتباط هذا الرمز يف الرؤيا بمعنى شخيص  

 

ُيثار يف هذه املسألة سؤال، وهو: إذا ما تعارضت الداللة الشخصيَّة للرمز يف الرؤيا مع داللة أخرى له أو ( 46)

أو غري ذلك؛ فبأيِّ الدالالت  أكثر؛ كأن تكون قائمة عىل دليل آخر من القرآن الكريم، أو احلديث الرشيف،

نأخذ؟ واجلواب: هو أنـَّه من املفرتض يف هذه احلالة أن تأيت يف الرؤيا رموز يمكن من خالهلا ترجيح الدليل 

األوىل باالستخدام من غريه؛ وبالتايل، املعنى األقرب إىل الصواب هلذا الرمز. فإذا مل يكن يف الرؤيا أيُّ يشء يمكن  

لك، فاألَوىل يف هذه احلالة هو األخذ بالداللة األفضل للرائي، واألنفع له دينًا ودنيا، واألقرب من خالله ترجيح ذ

 إىل رمحة اهلل إذا كان الرائي ُمسِلام صاحلًا. 

ل يف هذا السؤال، واخلاصِّ برؤيا أكل اجلبن لشخص ال حيبُّه يف اليقظة.       ومن أمثلة ذلك: ارجع إىل املثال األوَّ

ز يف الرؤيا له دالالت خمتلفة، فقد يدلُّ عىل اخلري؛ ألنـَّه حممود رشًعا وُعرًفا، بينام قد يدلُّ عىل هم  أيًضا فهذا الرم

ء، فبأيِّ تعبري من هذين نأخذ؟  لرائيه؛ ألنـَّه عنده رمز يسِّ
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بأسباب وجودها، وما ُتنتسب إليه، واملتعاملني  رموز الرؤيا تعبري كيف يتمُّ .47

 ما اشتهرت به؟ا، واملواقف التي تستعمل فيها، ومعه

 

معاين هذه الرموز.   تعبريستخدم يف اإلعانة عىل  ترتبط رموز الرؤى عادة بأشياء يمكن أن تُ 

 عربَّ به رموز الرؤى؛تُ   ستقالًّ مُ    ذاهتا دلياًل هذه األشياء ليست يف حدِّ   التنبيه هنا عىل أنَّ   ومن املهمِّ 

 اتعبريً أو حتميله    ، من رموز الرؤىرمز معنيَّ   تعبري  يففقط للمساعدة    ربَّام تستخدم أحياًنا  ولكن

 .هتعبريفوق  اإضافيًّ 

 

 

ن يرى الشخص نفسه املُفرتض هنا أن يأيت يف سياق الرؤيا ما يمكن بواسطته ترجيح بأيِّ التعبريين نأخذ؛ كأ     

يف املنام ضائًقا باجلُبن، أو يراه يف يد شخص فاسد األخالق أو رشير، أو قد يراه يف يد َمَلك من املالئكة 

 مثاًل...وهكذا.

ولكن نفرتض أنـَّه ال يوجد يف الرؤيا أيُّ رمز يمكن من خالله ترجيح التعبري األنسب؛ ففي هذه احلالة خيتار      

 األقرب إىل اخلري والّسور للمسلم الصالح. املعرّب التعبري 

ومن اجلدير بالذكر هنا أنـَّه قد يأيت رمز يف رؤيا تتعارض داللته الشخصيَّة مع داللة أخرى له، ويدل هذا الرمز      

 أنـَّه مل فيها عىل املعنيني مًعا. ومن أمثلة ذلك: أنَّ ُمسِلاًم كان يعرتف ألحد العلامء الرشعيِّني بالعلم والفضل، إالَّ 

يكن يعجبه أسلوبه يف الدعوة إىل اهلل. وكان هذا املسلم ال حيبُّ أكل اجلُبن. فنام املسلم ورأى يف منامه هذا العامِل 

ها، فقلت له: يا أخي هذا اجلُبن الذي يمتلكه هذا العامِل يف الرؤيا هو  يمتلك ُجبنًا كثرًيا، فأتاين الرائي هبا ألعربِّ

ء. علمه وعمله الطيِّ  ب، وبام أنـَّك ال حُتب اجلُبن، فإنَّ أسلوب هذا العامِل ال ُيعجبك، وليس معنى ذلك أنـَّه يسِّ

ء يف الرؤيا نفسها.   فكان للُجبن هنا معنيان، واحد طيِّب وآخر يسِّ
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  عىل الصانع، واالخرتاع يدلُّ   فالصنعة تدلُّ   ن هذه األشياء: أسباب وجود الرمز؛ومن ضم

عىل الفاعل. ومن ضمنها كذلك: ما ُينَتَسب إليه الرمز، فاملنتسب  عىل املخرتع، والِفعل يدلُّ 

عليه، واملنتسب  يدل عىل الرش، واملنتسب للِغنى يدلُّ  عىل اخلري، واملنتسب للرشِّ  للخري يدلُّ 

، فام يستخدمه عليه...إلخ. وكذلك املُتعاملون مع الرمز  عليه، واملنتسب للبحر يدلُّ   للفقر يدلُّ 

عىل الفساد، وما تستخدمه  عىل الصالح، وما يستخدمه أهل الفساد يدلُّ  أهل الصالح يدلُّ 

، املواقف التي ُيستعمل فيها الرمز، فام يستعمل  عليهم. وأخرًياة من الناس يدلُّ مجاعة خاصَّ 

 عليه...إلخ. عليه، وما يستعمل عند السفر يدلُّ  عند الزواج يدلُّ 

 الرؤى: تعبريومن أمثلة استخدام هذه األشياء السابقة يف 

رأى نفسه يف املنام يرتدي   من امرأتني يف الواقع قد ًجامتزوِّ  اًم ُمسلِ  : نفرتض أنَّ 1مثال 

ُهنَّ لَِباٌس ﴿ اهلل:ه من امللبوسات؛ لقول ـَّعىل زوجة؛ ألن . فالقميص يف الرؤيا قد يدلُّ قميًصا

هذا القميص؟ فإذا افرتضنا   زوجة يدلُّ   (. ولكن عىل أيِّ 187﴾ )البقرة:نَّ ـُاٌس هلَّ لَُّكْم َوَأنُتْم لِبَ 

الرؤيا   القميص يف  قد يدلُّ   ،هذا القميص قد اشرتته له واحدة من زوجتيه يف الواقع، فبالتايل  أنَّ 

 عن األخرى؛ الرتباطه هبا. هنا عىل هذه الزوجة دوًنا

 (. فقد يدلُّ ة مثاًل  )عامرة سكنيَّ رأى نفسه يف املنام يف بناء معنيَّ  اًم سلِ مُ  : نفرتض أنَّ 2مثال 

هذا    (. ولكن ماذا لو عرفنا أنَّ الرؤيا  تعبريله )راجع قاعدة التشابه يف  هذا البناء عىل بناء آخر مث

 البناء الذي رآه املسلم يف منامه ُينتسب يف الواقع إىل احلكومة؟ فبناء عىل ذلك، يمكن أن يدلَّ 

له، بل عىل بناء تابع للحكومة عىل الرؤيا ليس فقط عىل بناء آخر مث ا البناء الذي ظهر يفهذ

 البناء الذي رآه الشخص يف املنام منسوب إىل احلكومة. وجه اخلصوص؛ ألنَّ 
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« قامت بتجميعه »رشكة األمل للحاسب اآليلِّ   شخيص    حاسوبجهاز    : نفرتض أنَّ 3مثال  

هذا الرجل قد نام، فرأى هذا   هذا اجلهاز مملوك لرجل مسلم، وأنَّ  يف الواقع. ونفرتض أنَّ 

له إذا رآه يف املنام عىل   اململوك لرجل قد يدلُّ   ه. وكام هو معلوم فجهاز احلاسوباجلهاز يف رؤيا

  للرجل بالزوجة(.عربَّ قد يُ  ًما اليشء اململوك يف الرؤى عموزوجة )ألنَّ 

هذا اجلهاز لرائيه يف املنام عىل زوجة. ولكن هل يمكن أن يفيد اسم الرشكة    إذن، فقد يدلُّ 

التي قامت بتجميع هذا احلاسب )رشكة األمل( يف إضافة معنى جديد هلذا اجلهاز الذي رآه 

يف الرؤيا عىل زوجة، فقد  يدلُّ  هذا اجلهاز قد نَّ منامه؟ واجلواب: نعم، فإذا قلنا إاملسلم يف 

 هو من جتميع رشكة »األمل«. جهاز احلاسوب يكون اسم هذه الزوجة »أمل«؛ ألنَّ 

فرصة يف املنام برشى هلذا الرجل ب  الشخيصُّ   ية أخرى، فقد يكون جهاز احلاسوبومن ناح

ًصا يف  هذه  (، وقد تكون فرصة العملمثاًل  هندسة احلواسبعمل )إذا كان الرائي متخصِّ

الذي رآه يف املنام من جتميع رشكة   احلاسوب د يف حياة هذا الرجل؛ ألنَّ بمثابة »أمل« يتجدَّ 

 »األمل«.

. فُيحتمل بناء عىل من تأليف رجل شيعي   اًم رأى يف منامه كتاًباسلِ مُ  : نفرتض أنَّ 4مثال 

 .فه شيعيٌّ مؤلِّ  هذا الكتاب عىل يشء له عالقة بالشيعة؛ ألنَّ  ذلك أن يدلَّ 

 هذا الرجل قد رأى ُتويفِّ ابنه وهو طفل صغري. ونفرتض أنَّ   شخًصا: نفرتض أنَّ 5مثال 

هذا الطفل   . فُيحتمل أن يدلَّ هلذا االبن املتوَّفَّ   يف منامه طفاًل صغرًيا يرتدي قميًصا كان مملوًكا

 القميص الذي يرتديه  ؛ ألنَّ اهلل بهالرؤيا عىل برشى للرائي بابن يرزقه الصغري الذي ظهر يف 

 .يف الواقع لالبن املتوَّفَّ  هذا الطفل يف الرؤيا كان مملوًكا
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اه يف الواقع من مكتبة فخمة كان قد اشرت اًم رأى يف منامه كتاًباسلِ مُ  : نفرتض أنَّ 6مثال    

ا اشرتاه من بائع عىل الرصيف يف الشارع. فبناء   كتاًبا آخر مستعماًل يًضا  ، ثم رأى يف منامه أجدًّ

مصدره يف  ل يف الرؤيا عىل يشء له عالقة بمكان فخم؛ ألنَّ الكتاب األوَّ  عىل ذلك، قد يدلُّ 

 الكتاب الثاين عىل يشء له عالقة بمكان بسيط متواضع؛ ألنَّ  الواقع مكان فخم، بينام قد يدلُّ 

 ن بسيط متواضع.مصدره يف الواقع مكا

هذا   نة. إذن، فقد يدلُّ يف دولة معيَّ  اًم رأى يف منامه قلاًم مصنوًعاسلِ مُ  : نفرتض أنَّ 7مثال 

ه منسوب إليها يف الواقع. وكذلك فإذا ـَّالقلم يف الرؤيا عىل يشء له عالقة هبذه الدولة؛ ألن

ة يف أحد ـَّ ه يف الواقع كهديهذا القلم الذي رآه املسلم يف منامه كان قد حصل علي افرتضنا أنَّ 

له هذا القلم يف الرؤيا يف هذه احلالة عىل برشى بالدعوة إىل  املؤمترات السابقة. إذن، فربام يدلُّ 

 حضور مؤمتر.

يف اجلامعة  ـَّه يرتدي رسوااًل كان يرتديه قدياًم رأى يف منامه أن  ُمسِلاًم : نفرتض أنَّ 8مثال 

كان يرتديه عندما كان يعمل  ًصاواقع، بينام رأى يف رؤيا أخرى قميفيها يف ال ام أن كان طالًباأيَّ 

القميص يف الرؤيا األوىل عىل يشء له عالقة  ة كربى يف الواقع. إذن، فقد يدلُّ يف رشكة جتاريَّ 

 القميص يف الرؤيا الثانية عىل يشء له عالقة بالعمل. بالعلم أو الدراسة، بينام قد يدلُّ 

الكتاب يف   ه يستخدم يف فِعله، وقد يدلُّ ـَّني يف الرؤيا عىل القتل؛ ألنالسكِّ   : قد يدلُّ 9مثال  

يهـَّالرؤيا عىل العلم؛ ألن ة ممارسة الرياضة يف الرؤيا عىل الصحَّ  وقد تدلُّ  .ه يستخدم يف تلقِّ

 ها سبب يف حدوثهام.ـَّة؛ ألنوالقوَّ 
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اإلسالم، فهو منسوب  ه نبيُّ ـَّم؛ ألنيف الرؤيا عىل اإلسال ملسو هيلع هللا ىلص د مَّ حُم  النبيُّ  : يدلُّ 10مثال 

ه اشتهر به، ـَّأيوب )عليه السالم( يف الرؤيا عىل الصرب والصابرين؛ ألن  النبيُّ   ، بينام يدلُّ ملسو هيلع هللا ىلصإليه  

 ل من بنى الكعبة، فهي منسوبة إليه.ه أوَّ ـَّ؛ ألنإبراهيم )عليه السالم( عىل احلجِّ  النبيُّ  بينام يدلُّ 

 

 بقلب املعنى الظاهر؟ الرؤياُتعربَّ كيف  .48

 

، أو املصيبة، أو ، أو اهلمِّ ظاهرها عىل معاين الرشِّ  يف الرؤى قد يدلُّ   هناك رموًزااألصل أنَّ 

)أو عند عموم الناس(. وعادة ما  هبذه املعاين عند املسلمني خصوًصاها ارتبطت ـَّالفساد؛ ألن

 السوء.  هذه الرموز يف الرؤى عىل معاين عربَّ تُ 

ظاهرها عىل معاين اخلري، والّسور،   وعىل العكس من ذلك، فهناك رموز يف الرؤى قد يدلُّ 

)أو عند عموم  هبذه املعاين عند املسلمني خصوًصاها ارتبطت ـَّوالنعمة، والصالح؛ ألن

 بة. هذه الرموز يف الرؤى عىل معاٍن طيِّ عربَّ الناس(. وعادة ما تُ 

ئة: رشب اخلمر، ظاهرها عادة عىل معاٍن سيِّ  قد يدلُّ  ومن أمثلة رموز الرؤى التي

م اهلل ...إلخ.  والصليب، واليد املغلولة إىل الُعنُق، وقتل النفس التي حرَّ

بة، فمنها: اجللباب ظاهرها عادة عىل معاٍن طيِّ  ا عن أمثلة رموز الرؤى التي قد يدلُّ أمَّ 

ذيذ، ودخول الطعام اللَّ  ، وأكُل ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ حية، واملسبحة، والسواك، ورؤيا األبيض، واللِّ 

 ة...إلخ.اجلنَّ 
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نة يف ق رشوط معيَّ . ففي بعض األحيان، تتحقَّ النحوعىل هذا  ولكن األمور ال تسري دائاًم 

ات رموز تعبريَتقِلب  رموز السوء فيها إىل معاٍن طيبة، أو اتتعبريالرائي والرؤيا قد َتقِلب 

لولة إىل الُعنُق  رؤى رشب اخلمر، والصليب، واليد املغعربَّ فقد تُ ئة. اخلري فيها إىل معاٍن سيِّ 

أخرى   ألبيض، والسواك، واملسبحة أحياًنا رؤى اجللباب اعربَّ بينام قد تُ   عىل معاين اخلري؛  أحياًنا

 عىل معاين السوء.

ى يِف الْ شأن رؤى الصاحلني: ﴿  اهلل يفودليل هذه القاعدة هو قول   ُم اْلُبِّْشَ ْنَياـهَلُ ﴾ َحياِة الدُّ

ون برؤى اخلري عادة. وبالتايل (؛64 يونس:) ل عىل رؤاهم حممو تعبري فإنَّ  ،فالصاحلون مبرشَّ

من ذلك، رؤى الفاسدين  ، ولو َفَسد ظاهرها. وعىل العكسمعاين اخلري والصالح غالًبا

والفساد  رؤاهم حممول عىل معاين الرشِّ  تعبريف ؛اهلل غالًبابرشى هلم من  فهؤالء ال واملفسدين؛

 عادة، ولو صلح ظاهرها.

قالت:  ،النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص عن عن عائشة )ريض اهلل عنها(ما روي عىل هذه القاعدة  يدلُّ  ،كذلك

، ملسو هيلع هللا ىلص، فأتت رسول اهلل  -يعني يف التجارة   -»كانت امرأة من أهل املدينة هلا زوج تاجر خيتلف  

 سارية بيتي انكّست، وأينِّ  ، فرأيت يف املنام أنَّ اماًل  زوجي غائب، وتركني حفقالت: إنَّ 

االمً ، وتلدين غُ ري، يرجع زوجك إن شاء اهلل صاحًلاخ: »ملسو هيلع هللا ىلص ا أعور، فقالولدت غالمً  «، ا برًّ

تني باملنام، فقلت: لئن غائب، َفَسَألتُ  ملسو هيلع هللا ىلص، فجاءت ورسول اهلل فَذَكَرت ذلك ثالًثا ها، فأخرَبَ

، ملسو هيلع هللا ىلص، فقعدت تبكي، فجاء رسول اهلل ُغالًما فاجًرازوجك، وتلدين  نَّ صدقت رؤياك، ليموتَ 

وها  إذا َعرَبُتمفقال: » ها  الرؤيا تكون  عىل خري، فإنَّ   للمسلم الرؤيا، فاعرُبُ « صاحبها  عىل ما َيعرُبُ

 فتح الباري(. -)حديث حسن 
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معاين اخلري، ولو ها عىل تعبري رؤيا املسلم الصالح ينبغي أن يتمَّ  هذا احلديث عىل أنَّ  فدلَّ 

ها تعبري  رؤيا الشخص الفاسد ينبغي أن يتمَّ   العكس، وهو أنَّ   صحَّ   ،. وبالتايلكان ظاهرها رًشا

 .عاين السوء، ولو كان ظاهرها خرًياعىل م

ق بالرائي، دة ما يتعلَّ الفساد والصالح يف رموز الرؤى عا تعبري ومن اجلدير بالذكر هنا أنَّ 

، بل  اخلمر والصليب مثاًل ليسا خرًيابمعنى أنَّ   ت له الرؤيا، وليس بالرموز نفسها؛أو بمن رؤي

سبب صالحه هو، وليست ولكن داللتهام عىل اخلري يف رؤيا املسلم الصالح هي ب  كبري؛  مها رشٌّ 

 . لصالح رموز الرؤيا

 ًقاتعلِّ مُ  ، وال يكون الرشُّ رموز اخلري يف الرؤيا للرائي الفاسد عىل الرشِّ  فقد تدلُّ  ،وكذلك

 القرآن الكريم رمز خري يف الرؤيا، لكن تمَّ  فمثاًل  ًقا بفساد الرائي نفسه؛هبا هي، بل يكون متعلِّ 

 ؛ لفساد الرائي، وليس لفساد الرمز.ه يف رؤيا الشخص الفاسد عىل معنى رش  تعبري

 ظاهر إىل رش   طبيق هذه القاعدة، وقلب معنى الرمز يف الرؤيا سواء من خريٍ ت ولكي يتمَّ 

 ة، وهي:من توافر ثالثة رشوط مهمَّ  ظاهر إىل خري باطن، فالبدَّ  باطن أو من رش  

يًرا أو أن يكون الرائي رشِّ  بذلك، الرؤيا معربِّ ، وأن يعلم صاحلًااًم سلِ . أن يكون الرائي مُ 1

حه من بصال عاملًا بالرائي، عارًفا عربِّ بذلك؛ بمعنى أن يكون امل الرؤيا معربِّ ، وأن يعلم فاسًدا

ا إن كان الشخص جمهول احلال لدى  حتَّى ؛فساده جيًِّدا جيوز له تطبيق هذه القاعدة بأمان. أمَّ

 تطبيق هذه القاعدة.   يتمُّ ، فاألوىل أالَّ ًداد من أحواله جيِّ ال يستطيع التأكُّ   عربِّ امل  ، أو أنَّ الرؤيا  معربِّ 

يف الواقع للمعصية التي رآها يف الرؤيا سواء رآها رصاحة أو  . أالَّ يكون الرائي مرتكًبا2

يف الواقع للخري الذي رآه يف الرؤيا سواء رآه   يكون فاعاًل عليها. وكذلك أالَّ  رأى ما قد يدلُّ 
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 عليه. رصاحة أو رأى ما قد يدلُّ 

عىل قراءة القرآن الكريم يف الواقع، ورأى ذلك يف منامه، فال   الرائي مداوًمافمثاًل: إذا كان  

يض من ذلك، ، ولو كان يف عمل الرائي فساد. وعىل النقهذا الرمز عىل الرشِّ   تعبريينبغي قلب  

باهلل(، ورأى ذلك يف منامه، فال ينبغي قلب   فإذا كان الرائي مثاًل شارًبا للخمر يف الواقع )عياًذا

 هذا الرمز عىل اخلري، ولو كان يف الرائي صالح. ريتعب

 . ُيسَتَحبُّ توافر رشط آخر يف الرؤيا يزيد من ترجيح رضورة قلب معنى رمز معنيَّ 3 

 بصالح الرائي أو فساده. ال يعلم يقينًا عربِّ فيها. وتزداد أمهية هذا الرشط إذا كان امل

 يمكن أن  -  غري الرمز املراد قلب معناه  -  نةوهذا الرشط هو أن تكون يف الرؤيا رموز معيَّ  

ح رضورة قلب   د فيها الرمز اجليِّ   تعبريء يف الرؤيا إىل معنى اخلري، أو قلب  الرمز اليسِّ   تعبريُترجِّ

 إىل معنى السوء.

ي وحده غنِ ه ال يُ ـَّ، وعىل الرغم من أنهذا الرشط ليس رشًطا رضوريًّاوعىل الرغم من أنَّ 

ت يف تطبيق هذه ه أفضل، وأقوى، وأقرب للصواب وللتثبُّ ـَّوالثاين، إالَّ أن  لعن الرشطني األوَّ 

 .الرؤيا تعبريالقاعدة يف 

ا عن  ا رموز خري أخرى أو رموز رش  هي إمَّ فة الرتجيح الرموز التي تستخدم يف عمليَّ  أمَّ

 أخرى حتيط يف الرؤيا بالرمز املطلوب قلب معناه.

دليل عىل صحتها، هو ما  ، وكذلك فهو أهمُّ الرؤيا تعبريأمثلة هذه القاعدة يف  ومن أهمِّ 

دِّ ـَّجاء يف األثر أن ، فقال أبو بكر يق )ريض اهلل عنه(، فأعرض عنه ه قد »مرَّ ُصهيٌب بأيب بكر الصِّ

ه؟«، قال: »ال، واهلل إالَّ الرؤيا رأيتها لك هُ يشء تكرَ  َك غَ لَ بَ ي، أَ له: »ماَلَك أْعَرضَت عنِّ 
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كرهتها«، قال: »وما رأيت؟«، قال: »رأيت يدك مغلولة إىل عنقك عىل باب رجل من األنصار 

 -ُيقال له أبو احلرَش«، فقال أبو بكر: »نِعَم ما رأيت، مُجَِع يل ديني إىل يوم احلرَش« )أثر صحيح 

 فتح الباري(.

( أنَّ يده مغلولة إىل عنقه امقد رأى رؤيا يف أيب بكر )ريض اهلل عنه اومعنى األثر أنَّ ُصهيبً 

 إذ ؛مألوًفا اتعبريً هيب هذه الرؤيا  ُص عربَّ عىل باب بيت رجل من األنصار اسمه »أبو احلرش«، ف

َعْل  َوالَ : ﴿تعاىل خل املذمومة بالرائي؛ لقول اهللاملعنى الظاهر منها عىل إحلاق صفة البُ  يدلُّ  ََتْ

ء ظاهر إالَّ أنَّ أبا بكر قد َقَلَب معنى هذا الرمز من يسِّ   (؛29﴾ )اإلرساء:َيَدَك َمْغُلوَلًة إىَِل ُعنُِقَك 

 ه عىل معنى اخلري رغم السوء الواضح يف ظاهره.إىل خري باطن، فعربَّ 

 آليت: لنا اوبتحليل هذا األثر، وتطبيق الرشوط السابقة لقلب معنى رمز الرؤيا، يتبنيَّ 

 .أنَّ من رؤيت له الرؤيا صالح صالًحا يقينيًّا معلوًما. 1

 عليه رمز الرؤيا. الذي قد يدلُّ  ، فهو ال يرتكب يف الواقع الرشَّ  الرائي ليس بخياًل . أنَّ 2

ح رضورة قلب    أنَّ .  3 ء إىل معنى الرمز اآلخر اليسِّ   تعبريالرؤيا قد ورد فيها رمز خري ُيرجِّ

 ملسو هيلع هللا ىلصاخلري، وهو وقوف أيب بكر عىل باب رجٍل من األنصار، وهم الذين شهد هلم الرسول 

ه اهلل، هم أحبَّ  منافق، فمن أحبَّ  مؤمن، وال يبغضهم إالَّ هم إالَّ األنصار ال حيبُّ بالصالح يف قوله: »

الرؤيا عالمة (. فوجود بيت هذا الرجل الصالح يف « )رواه البخاريُّ ومن أبغضهم أبغضه اهلل

 ء يف الرؤيا إىل معنى اخلري.ة قلب معنى الرمز اليسِّ د صحَّ قد تؤكِّ 

ة  بعض رؤاه عىل الرائي فاسًدا أو فاجًرا وُتعربَّ  : يف بعض األحيان قد يكونملحوظة مهمَّ

أو   ،وأهمُّ هذه احلاالت هي الرائي املظلوم إذا كانت الرؤيا تتعلَّق بموضوع ُظلمه   معاين اخلري؛
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ه إليه؛ ألنَّ هذه أمور ترتبط بالعدالة اإلهليَّة بني الناس، و ه بعودة حقِّ ال ترتبط بالرضورة تبرشِّ

)حديث «  دعوة املظلوم وإن كان كافًرا؛ ليس ُدوََّنَا ِحجاب: »ملسو هيلع هللا ىلصيقول النبيُّ    بصالح أو فساد؛

ومن ضمن هذه احلاالت أيًضا أن ترتبط برشى  .رتغيب والرتهيب(صحيح ال -حسن لغريه 

الفاسد يف منامه البرشى  لشخص فاسد بمصالح ناس مساكني أو صاحلني، كأن يرى األبُّ 

ابغوين : »ملسو هيلع هللا ىلصيقول النبيُّ   أوالده الضعفاء، وليس إكراًما له؛بالرزق إكراًما لزوجته الصاحلة أو  

صحيح الرتغيب  -« )حديث صحيح َفائُِكم؛ فإنََّم ُترزقون وُتنَِّصون بُضَعَفائُِكميف ُضعَ 

ع ب  عربِّ والرتهيب(. فعىل امل ى عن هذه األمور جيًِّدا، وأن حيتاط، وأالَّ يتّسَّ رؤى   تعبريأن يتحرَّ

من أن  باخلري يف رؤياه فنُبرشِّ الفاجر نخطئهون علينا أن ألفإنَّه  الناس عىل الرشِّ والعذاب؛

 .بالرش يف رؤياه نصيب فنُحزن املؤمن

: يأتينا الرجل من أهل الفسوق والعصيان، فيقصُّ علينا الرؤيا السيِّئة، فنسأُله: فائدة لطيفة 

يومك هذا، فيقول: نعم، فنسأُله: ماذا قلت؟ فيقول: قلت: بسم اهلل الذي ال   اهلل يفهل ذكرت  

ات، فنُعربِّ مع اسمه يشء يف األرض وال يف السامء وهو ال  َيرُضُّ   له الرؤيا سميع العليم، ثالث مرَّ

ما من عبد يقول يف صباح كلر يوم، ومساء : »ملسو هيلع هللا ىلصعىل احتامل اخلري إكراًما وتصديًقا لقول النبيِّ  

يع العليم، كلر ليلة: بسم اهلل الذي ال َيُْضُّ مع اسمه َشء يف األرض وال يف السَمء وهو السم

ات، مل يُْضَّ  (.  -« )حديث حسن صحيح ه َشءثالث مرَّ  رواه الرتمذيُّ
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 معنى رمز يف الرؤيا من السوء إىل اخلري أو العكس؟ ُيقَلبكيف .49

 

فيه توضيح كيفية القيام بقلب معنى رمز يف  هذا السؤال تكملة للسؤال السابق. ويتمُّ 

 الرؤيا من اخلري أو السوء إىل عكس هذين املعنيني.

، الرؤيا تعبريمة يف ها قاعدة متقدِّ ـَّ، ال يمكن إنكار صعوبة تطبيق هذه القاعدة، وأنوطبًعا

 .الرؤيا عربِّ ها حتتاج يف كثري من األحيان إىل موهبة وتدريب ملـَّوأن

  كالتايل: ة عموًمان القيام هبذه العمليَّ ومع ذلك، يمك

يف ذلك،  د من صالح أو فساد الرائي، فإن كان لديك شكٌّ عىل أن تتأكَّ  اًل . احرص أوَّ 1

 فال تستخدم قاعدة قلب املعنى.

  ة رموز الرؤيا املحيطة بالرمز الذي تريد قلبه، هل فيها رموز تدلُّ . حاول أن تنظر يف بقيَّ 2

عىل  ري؟ أم هل فيها رموز تدلُّ اخلد قلب معنى رمز السوء إىل د وتؤكِّ ؤيِّ ت يمكن أنعىل خري 

 ؟السوءد قلب معنى رمز اخلري إىل د وتؤكِّ تؤيِّ  يمكن أنسوء 

ء إىل معنى خري وصالح. فإذا كان هلذا الرمز  رمز يسِّ معنى . يف حالة الرغبة يف قلب 3

، ولو كان نفعه الرمز بمعنى النفع نفسه، اسُتبِعد معنى اإلثم، وُعربِّ  ء إثم ونفع يف الوقتاليسِّ 

 .قلياًل مقارنة برضره

م جانب نفع ولو بسيط بجوار إثمه ء، أو فاسد، أو حمرَّ يشء يسِّ  لكلِّ  ومعنى ذلك أنَّ 

  ملا أقبل الناس عىل ارتكابه.العظيم، وإالَّ 
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ْيِِّسِ ُقْل فِيِهََم إِْثٌم َكبرٌِي  ـََخْمِر َواملْ ـوَنَك َعِن الْ َيْسَألُ اخلمر وامليّس: ﴿ اهلل يف: يقول فمثاًل 

ْفِعِهََم  (. فاخلمر هنا عىل إثمها العظيم، 219﴾ )البقرة:َوَمنَافُِع لِلنَّاِس َوإِْثُمُهََم َأْكرَبُ ِمن نَّ

فهذا جانب نفع ضئيل  ، يرشهبا املهموم، فينسى مهومه مؤقًتا؛والصحيِّ  ورضرها الرشعيِّ 

ه مريح جلميع أعضاء اجلسم، ولكنَّ  م، وقاتل، ومؤذٍ هلا. وكذلك فتدخني السجائر حُمرَّ  ووقتي  

السينام عىل ما فيه من دار ، دخول ر. وأيًضالألعصاب، ويساعد عىل الرتكيز وزوال التوتُّ 

 واملتعة. من النفع، وهو التسلية جانب ضئيل ووقتيٌّ  كذلكمات ومفاسد، فله حمرَّ 

وفساد إىل معنى   رش    معنى  وبناء عىل ما سبق، فإذا أردنا قلب معنى رمز من رموز الرؤيا من

نا ، فعربَّ  أو الفساد، ولو كان ضئياًل جانب نفع يف هذا الرشِّ  خري وصالح، حاولنا أن نجد أيَّ 

 الرمز به.

الرؤى، أحدمها  تعبريالرمز دليالن عىل معنيني خمتلفني من قواعد  تعبري. إذا كان عىل 4

بمعنى اخلري أو السوء منهام بحسب املعنى املطلوب قلب  تعبريد، يؤخذ يف الء واآلخر جيِّ يسِّ 

 الرمز إليه. تعبري

 يف  يف املنام عىل احلزن والكآبة )قاعدة الكناية(، وقد يدلُّ  ون األسود قد يدلُّ : اللَّ فمثاًل 

ون رأى يف املنام اللَّ   شخًصاعىل معنى السيادة )قاعدة اجلناس(. فإذا افرتضنا أنَّ  نفسه  الوقت

هاألسود، فيمكننا أن  بمعنى اخلري )السيادة( أو بمعنى السوء )احلُزن( بحسب املعنى  ُنعربِّ

 الرمز إليه. تعبرياملطلوب قلب 

عىل  عادة )قاعدة الكناية(، وقد يدلُّ يف الرؤيا عىل الس ون األبيض، فقد يدلُّ وكذلك اللَّ 

ْت َعْينَاُه ِمَن احلْ ﴿  اهلل:احلزن؛ لقول   ون األبيض اللَّ   تعبري(. فيؤخذ يف  84  يوسف:﴾ )ْزنِ ـَُواْبَيضَّ
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 الرمز إليه. تعبرييف الرؤيا باملعنى املطلوب قلب 

ذلك يف الرؤيا عىل كارثة   ون، فقد يدلُّ دمه قد أصبح أزرق اللَّ   وكذلك رؤيا الشخص بأنَّ 

  الدم األزرق أيًضاة للشخص، بينام قد يدلُّ ملا يعنيه ذلك من اهنيار احلالة الصحيَّ  ة نظًراصحيَّ 

 تعبري ة القوم »ذوو الدم األزرق«. فيؤخذ يف  ُيقال لِعليَ عىل رفعة شأن ونعمة عظيمة للرائي، إذ  

 الرمز إليه. تعبريالدم األزرق يف الرؤيا باملعنى املطلوب قلب 

ة كريمة، فيؤخذ هبا كدليل د يف آية قرآنيَّ بيشء جيِّ  ء مرتبًطا. إذا كان الرمز املؤمل أو اليسِّ 5

 يف قلب معناه إىل خري.

قها. فقلب زوجها قد طلَّ   جة رأت نفسها يف املنام أنَّ امرأة صاحلة متزوِّ   ومن أمثلة ذلك: أنَّ 

َقا ُيْغِن اهللُ ﴿ :تعاىل اهلليغنيهام؛ لقول  برزقها برشى ـَّهلا معنى هذا الرمز عىل أن عربِّ امل  َوإِن َيَتَفرَّ

ن َسَعتِهِ   (.130﴾ )النساء:ُكالًّ مر

زوجته حتاول االستقواء عليه بشكل ما. فعىل الرغم من  ج أنَّ وكذلك رؤيا مسلم متزوِّ 

 اهلل يفللرائي عىل نرصة من    ه يمكن قلب معناه إىل خري، فيدلَّ ـَّ أنسوء هذا الرمز يف الرؤيا، إالَّ 

يُل َوَصالُِح  َوإِن َتَظاَهَرا َعَلْيِه َفإِنَّ اهللَ﴿ :تعاىل اهللأمر من األمور؛ لقول   ُهَو َمْواَلُه َوِجرْبِ

 (.4﴾ )التحريم:َماَلئَِكُة َبْعَد َذلَِك َظِهريٌ ـُمْؤِمننَِي َوالْ ـالْ 

صالح نفسه يف املنام يرتدي  قلب معنى رموزها: أن يرى مسلم    ومن أمثلة الرؤى التي يتمُّ 

 .الصهيوينعليه العلم  قميًصا

الصالح. ولكن يمكن قلب ء يف الرؤيا ال يليق باملسلم هذا رمز يسِّ  فيه أنَّ   ال شكَّ فمامَّ 

  ة والتمكني هلذا الرائي. وذلك ألنَّ ب، وهو البرشى بالقوَّ ء إىل معنى آخر طيِّ هذا املعنى اليسِّ 
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ة قليلة، وهي االستفادة فيه منفعة وقتيَّ   أنَّ االنتامء هلؤالء عىل ما فيه من إثم وفساد عظيم، إالَّ 

الرؤيا  تعبري فتمَّ  اهلل.مان بتقدير وحكمة من هتم ومتكينهم الذي يعيشون فيه يف هذا الزمن قوَّ 

  الرائي مسلم صالح.  ء؛ ألنَّ د دون املعنى اليسِّ هبذا املعنى اجليِّ 

رشوة. فالرشوة  م صالح لنفسه يف املنام يقوم بتقديم: رؤيا مسلومن أمثلة ذلك أيًضا

ا فيها من إثم وفساد ء ال يليق بالصاحلني. ولكن عىل الرغم ممَّ حرام، وظاهر معناها يف الرؤيا يسِّ 

 تعبرييمكن  ،ة، وهي التعجيل بقضاء احلاجة. وبالتايلفيها منفعة بسيطة وقتيَّ   أنَّ عظيم، إالَّ 

نا عربَّ ه. فبناء عىل صالح الرائي،  قضاء حاجة ليف  ها تعجيل  ـَّرؤيا الرشوة للرائي الصالح عىل أن

 ء.د دون املعنى اليسِّ الرؤيا هبذا املعنى اجليِّ 

 نفسه الوقتد مرتبط به، ويف ء الذي يشري إليه الرمز إىل معنى جيِّ . حتويل املعنى اليسِّ 6

 .الرؤيا تعبري، وحتتاج إىل موهبة يف أحوال الصاحلني. وهذه صعبة نسبيًّايتالئم مع 

(، ونحاول أن نفهم كيف امعنه نأخذ رؤيا صهيب يف أيب بكر الصديق )ريض اهلل: فمثاًل 

 الرؤيا إىل معنى خري: تعبريء يف يق بقلب املعنى اليسِّ قام الصدِّ 

 أ. الرمز: اليد املغلولة إىل الُعنُق.  

 ب. معناه: مجع املال وعدم إخراجه )الُبخل باملال(.

ين(. ج. الفضيلة التي تليق بالصاحلني: مجع ين وعدم انفراطه )الُبخل بالدِّ  الدِّ

فكام يبخل الفاسد بامله،   د هو الُبخل؛ء واملعنى اجليِّ د. العالقة أو االرتباط بني املعنى اليسِّ 

 .ط فيه أبًدا، يبخل الصالح بدينه، فال يفرِّ ط فيه أبًدافال يفرِّ 

 .يف عنقه صليًبا ه يرتديـَّ منامه أن: ما رآه مسلم صالح يفومن أمثلة ذلك أيًضا
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ة )والعياذ باهلل(، فهو ال يليق هذا الرمز يشري يف ظاهر معناه إىل النرصانيَّ  أنَّ  فال شكَّ 

 بالصاحلني. ومع ذلك، يمكن قلب معناه يف رؤيا املسلم الصالح إىل خري، كأن يكون معناه أنَّ 

عىل الزوجة. وهذا  امللبوسات يف الرؤى قد تدلُّ  ة؛ ألنَّ ج من امرأة نرصانيَّ هذا الرجل سيتزوَّ 

 .يق بالصاحلني إىل فضيلة الئقةقلب ملعنى الرمز من رذيلة ال تل

ة( وبني املعنى املقلوب ء )اعتناق النرصانيَّ ا العالقة أو االرتباط بني معنى الرمز اليسِّ أمَّ 

 ة( فهو الديانة. )املرأة النرصانيَّ  تعبريعليه ال

قلب  ة، فتمَّ ه حصول عىل تأشرية دخول لدولة نرصانيَّ ـَّبأن هذا الرمز أيًضا ريتعب  وقد يتمُّ 

ة(، يليق بالصاحلني )تأشرية دولة نرصانيَّ  تعبرية( إىل املعنى من السوء )اعتناق النرصانيَّ 

 والعالقة بني الرمزين الديانة.

(. فهذا باهلل)والعياذ    : أن ترى املرأة الصاحلة نفسها يف الرؤيا ساحرةومن أمثلة ذلك أيًضا

االشتغال بالسحر كفر. ولكن لصالح املرأة يمكن أن ُيقلب هذا   عظيم؛ ألنَّ  الرمز ظاهره رشٌّ 

 هذا الرمز عىل كوهنا ساحرة اجلامل. املعنى إىل خري، كأن يدلَّ 

( ال يليق بالصاحلات إىل معنى خري يليق واألذى)سحر الكفر    قلب املعنى من رش    فهنا تمَّ 

ابالصاحلات )سحر اجلامل(. والعالقة بني املعنيني هي التأثري، فكام أنَّ  عىل   للسحر تأثرًيا قويًّ

ا أيًضاالقلوب، فإنَّ   عىل القلوب.  للجامل تأثرًيا قويًّ

ًرا: ما رآه أحد الصاحلني يف منامه أنومن أمثلة ذلك أيًضا إىل ما  ـَّه يرتدي رسوااًل ُمشمَّ

رمز إسبال الّسوال يف  باله )إنزاله( إىل أسفل الكعبني. والظاهر أنَّ فوق الكعبني، فقام بإس

ما أسفل من : »ملسو هيلع هللا ىلص عىل االفتخار بالنفس أو الكرب؛ لقول النبيِّ  ه قد يدلُّ ـَّء؛ ألنالرؤيا يسِّ 
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 (.« )رواه البخاريُّ الكعبني من اإلزار ففي النار

بالنفس أو الكرب، بل يليق هبم  رؤياهم عىل معنى االفتخار    تعبريولكن ال يليق بالصاحلني  

ء غري قلب معنى الرمز من يسِّ   معنى االفتخار باإلسالم واالعتزاز باإليامن. ففي هذه الرؤيا تمَّ 

د الئق هبم )االفتخار بالدين(. والعالقة بني الئق بالصاحلني )االفتخار بالنفس( إىل جيِّ 

يفتخر املسلم بدينه. وهذا املثال شبيه برؤيا الرمزين هي االفتخار، فكام يفتخر الفاسد بنفسه، 

 يف أيب بكر )ريض اهلل عنهام(. صهيٌب 

 وحده خلف املسلمني ه يصلِّ ـَّ: رؤيا واحد من الصاحلني يف املنام أنومن أمثلة ذلك أيًضا

 يف صالة اجلامعة. مجيًعا

عىل  د يدلُّ ء ال يليق بالصاحلني، فقاألخري رمز ظاهره يسِّ  يف الصفِّ  فالصالة وحيًدا

االنعزال واالبتعاد عن مجاعة املسلمني. ولكن يمكن قلب هذا املعنى عىل معنى خري آخر، وهو 

  يقف وحده خلف الناس ال يراه أحد منهم.املصلِّ  اإلخالص وعدم الرياء؛ ألنَّ 

واملسلمني( إىل  ء غري الئق باملسلم الصالح )البعد عن اإلسالم  تغيري املعنى من يسِّ   فهنا تمَّ 

د يليق باملسلم الصالح )البعد عن الرياء والسمعة(. والعالقة بني املعنيني هي معنى آخر جيِّ 

عد، فكام يبتعد الفاسد عن اإلسالم بابتعاده عن املسلمني، يبتعد الصالح عن الرياء بابتعاده البُ 

 عن األنظار.

ذلك يمكن  لفاسدين، فلم أجد أنَّ يف رؤيا ا . يف حالة قلب معنى الرمز من خري إىل رش  7

 آخر.  بدليل من القرآن الكريم يربط بني معنى خري ومعنى رش  أن حيدث إالَّ 

ومن أمثلة ذلك: رؤيا شخص فاسد للقرآن الكريم، فهذا الرمز يف ظاهره خري ملن يراه. 
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هذا القلب  ء. وقد تمَّ قلب معنى الرمز يف الرؤيا إىل معنى يسِّ  الشخص فاسد، تمَّ  لكن ألنَّ 

 اهلل:بدليل من القرآن الكريم ارتبط فيه القرآن الكريم بمعنى األذى للفاسدين، وهو قول 

ِذيَن آَمنُوا ُهًدى  َوَلْو َجَعْلنَاُه ُقْرآًنا َأْعَجِميًّا﴿ َلْت آَياُتُه َأَأْعَجِميٌّ َوَعَرِِّبٌّ ُقْل ُهَو لِلَّ لََّقاُلوا َلْواَل ُفصر

َكاٍن َبِعيدٍ  ﴾ َوِشَفاء َوالَِّذيَن اَل ُيْؤِمنُوَن يِف آَذاَِّنِْم َوْقٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى ُأْوَلئَِك ُينَاَدْوَن ِمن مَّ

ا مرتبط بمعنى العمى أو الضالل للفاسدين. وبناء عىل (. فالقرآن الكريم هن44)فصلت:

 القرآن الكريم يف رؤاهم عىل مزيد من الضالل هلم )والعياذ باهلل(. ذلك، قد يدلُّ 

 ه قد يدلُّ ـَّ أن: رؤيا املسجد. فهذا الرمز يف الرؤيا خري يف ظاهره، إالَّ يًضاومن أمثلة ذلك أ

ه مرتبط يف آية من آيات القرآن الكريم بمعنى ـَّنوذلك أل سدين؛اء يف رؤى الفعىل معنى يسِّ 

نََع َمَساِجَد اهللِ﴿ اهلل:ء عىل الفاسدين، كام يف قول يسِّ  َأن ُيْذَكَر فِيَها اْسُمُه  َوَمْن َأْظَلُم مِمَّن مَّ

ا ُأْوَلـئَِك َما َكانَ  ْم َأن َيْدُخُلوَها إاِلَّ َوَسَعى يِف َخَراهِبَ ْم يِف اآلِخَرِة َخآئِِفنَي هُلْم يِف    هَلُ ْنَيا ِخْزٌي َوهَلُ  الدُّ

 (.114﴾ )البقرة:َعَذاٌب َعظِيمٌ 

لفاسد. وبناء عىل ذلك، فقد فاملسجد يف اآلية الكريمة مرتبط بمعنى اخلوف للشخص ا

  املسجد يف الرؤيا للشخص الفاسد بمعنى اخلوف.ُيعربَّ 

م هو رمز خري يف  م. فالتيمُّ عىل معنى  ه قد يدلُّ ـَّ أنالرؤيا، إالَّ ومن أمثلة ذلك: رؤيا التيمُّ

ء، م مرتبط يف القرآن الكريم بمعنى يسِّ التيمُّ لفظ  وذلك ألنَّ  ء يف رؤيا الشخص الفاسد؛يسِّ 

ُموْا الْ ﴿  اهلل:وهو األخذ من املال احلرام، كام يف قول   (. وبناء 267﴾ )البقرة:َخبِيَث ِمنْهُ ـَوالَ َتَيمَّ

 م يف رؤيا الشخص الفاسد عىل املال احلرام. التيمُّ  عىل ذلك، فقد يدلُّ 
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فتاة أنـَّها رأت نفسها يف املنام مع أخيها يعمالن عمل الزوجني قبل  نا: حكت لحكاية

 وأنَّ  اهلل،هام ملتزمان بفضل ـَّأن فأخربتني؟ واألخالقيِّ  اجلامع. فسألتها عن التزامهام الدينيِّ 

ن رجل مجني  هلا: إذن، تتزوَّ   لتق  اهلل.ا ما يشني بحمد  ة، وليس فيهعالقتهام كأخ وأخت طبيعيَّ 

يها بعض صفاتك وأخالقك بإذن ج هو من امرأة ففيه بعض صفات أخيك وأخالقه، ويتزوَّ 

 ، واحلمد هلل رب العاملني.اهلل

ه يلبس قميًصا صغرًيا ضيًِّقا ملتصًقا بجسده، ـَّمن الصاحلني يف منامه أن  : رأى شابٌّ حكاية

رأة ُتضايقك وُتضيِّق عليك ها، فأجابه: تتزوج بامتعبري، فسأله عن معرّب فذهب بالرؤيا إىل 

اهلل الرؤيا، فأجابه: يرزقك  تعبريأعلم منه، فسأله عن  معربِّ فذهب الرائي برؤياه إىل  حياتك؛

ة ومالزمتها لك وطاعتها ألوامرك كالقميص الضيِّق يالزم اجلسد بقوَّ كها بك يف متسُّ  بزوجة

 ويلتصق به.

ه قد حلق حليته وجرح نفسه ـَّمن الصاحلني من أهل مرص يف منامه أن : رأى شابٌّ حكاية

ها، فأجابه: يذهب دينك وتصيبك اهلموم؛ تعبرييسأله عن    عرّب بسبب احلالقة، فذهب برؤياه مل

تك؟ فأجاب الشابُّ  معرّب ه إىل برؤيا فذهب الشابُّ  : مهموم آخر أعلم منه، فسأله: ما قصَّ

هم هم الذين ـَّمع ناس غري مسلمني؛ ألن  اهلل بعمل: يرزقك عرّب وأعاين من البطالة، فأجابه امل

ق: هذه من عرّب راحة؟ فأجابه املحيلقون حلاهم، فسأله الشاب: واجلِ  البرشى  عالمات حتقُّ

 اجلراحة يف احلالقة تكون بسبب العجلة فيها.       نَّ أل اهلل؛عاجاًل بمشيئة 

  

 



 

 

306 

 

 الزيادة والنقصان؟ب ما هو تعبري الرؤيا .50

 

والرضر إن زاد عليه يف املنام يشء   تعبري رمز الرؤيا عىل الرشِّ   التعبري بالزيادة والنقصان هو

 .السيئة منه يشء من صفاته ص قُ املنفعة إن نَ واخلري تعبري رمز الرؤيا عىل  وأ، السيئة من صفاته 

ذات رائحة كرهية    يف الرؤيا  ذورات باملال احلرام إن كانت: تعبري رؤيا القاممة أو القا1  مثال

 منظر مقبول.ذات ل احلالل إن كانت بدون رائحة أو وتعبريها باملا منظر قبيح؛ذات أو 

 إن كان بدون قهقهة، وباحلزن إن كان بقهقهة. تعبري الضحك بالّسور: 2مثال 

تعبري الغناء باهلموم والفتن إن كان بموسيقى، وبالفرح واملناسبات الطيبة إن كان :  3مثال  

 إنشاًدا.

االبتسام  رؤيا : الرشع أصول. فمثاًل وال مانع من األخذ هبذه القاعدة يف التعبري؛ فلها يف

يف الصالة تبطلها، بينام ال يبطلها االبتسام. وكان أكثر   ألن القهقهة  ؛مذمومة  القهقهةو  حممودة،

اًم. وقد جاء يف احلديث الرشيف:    فإنَّ كثرَة الضِحِك   »ال ُتكثِْر الضِحَك؛ضحك النبي ملسو هيلع هللا ىلص تبسُّ

 صحيح اجلامع(.-القلَب« )حديث حسن مُتيُت 

 

 . متى يتمُّ تعبري الرؤيا عىل ظاهرها؟51

 

ذا هو  فه ا ذات تعبري خيتلف عن ظاهرها؛أنـَّها تكون رموزً  الرؤيا الصادقةاألصل يف 

 عىل أنـَّها كذلك. غالًبا أن يتعامل معها الغالب عليها. وبالتايل، ينبغي للمعربِّ 



 

 

307 

 

د فمن رأى سيَّارة مثاًل يف منامه، فاألصل أنَّ املقصود هبا ليس أن تكون سيَّارة، بل هي جمرَّ 

ومن رأى يف منامه بيًتا، فاألصل أنَّ املقصود به ليس البيت، بل  .لف عنهارمز ملعنى آخر خمت

د رمز يدلُّ  ، فاألصل أنَّ هذا رمز يدلُّ عىل  .عىل يشء آخر هو جمرَّ ومن رأى يف منامه أنـَّه حيجُّ

، فاألصل أنَّ الصالة هنا تعني شيئً   .معنى آخر غري احلجِّ  ري ا آخر غومن رأى يف منامه أنـَّه يصلِّ

ومن رأى يف منامه أنـَّه يركب طائرة، فاألصل أنَّ هذا رمز يدلُّ عىل يشء آخر غري  .الصالة

 ركوب الطائرة...وهكذا.

أي كام رآه الرائي،  ،ري رمز الرؤيا عىل ظاهرهتعب يتمُّ  ،ولكن يف بعض األحوال القليلة

 ،أى نفسه يف املنام أنـَّه حيجُّ ري رؤيا الذي رفيكون تعب .عىل معنى آخر وليس عىل أنـَّه رمز يدلُّ 

أنـَّه سوف يركب  ،ري رؤيا الذي رأى نفسه يركب الطائرةويكون تعب .أنـَّه سوف حيجُّ فعاًل 

جويكون تعب. الطائرة فعاًل  ج فعاًل...وهكذا. ،ري رؤيا التي رأت نفسها تتزوَّ  أنـَّها ستتزوَّ

فكلَّام كان ظاهر الرؤيا  .وال الرائيكم هذه املسألة يف أحويتمثَّل الضابط األهمُّ الذي حي 

ا، وخطرًيا، وُمهامًّ  وكلَّام كان يف ظاهر الرؤيا   يف حياة الرائي املسلم الصالح؛يمسُّ أمًرا حيويًّ

به ويؤمله  ري الرؤيا عىل بشكل كبري، كان من األوىل باملعربِّ تعب حلٌّ وبرشى بنهاية يشء يعذِّ

 ظاهرها.

أنَّ رجاًل ُمسِلاًم واعًظا يف مسجد أراد أن يذهب للحجِّ يف سنة ومن أمثلة ذلك: نفرتض 

من السنني، فلم يستطع ذلك؛ لظروف خارجة عن إرادته. وقد أثَّرت فيه هذه املسألة تأثرًيا 

ث عن احلجِّ فوق املنرب يف خطبة اجلمعة وهو يبكي. ونفرتض أنَّ   ،قويًّا إىل درجة أنـَّه كان يتحدَّ

. هذا الرجل قد رأى  نفسه يف املنام يف وقت قريب من هذه األحداث أنـَّه حيجُّ
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 الرؤيا عىل أنـَّها برشى له باحلجِّ مبارشة، وال يتعامل مع احلجِّ فاألوىل باملعربِّ هنا أن يعربِّ 

 يف الرؤيا عىل أنَّ له داللة رمزيـَّة خمتلفة عن معناه الظاهر.

ت السنَّ الطبيعيَّة للزواج،  صاحلة مسلمة ومن أمثلة ذلك أيًضا: نفرتض أنَّ فتاة تعدَّ

فأصبحت مسألة عدم زواجها من املنغِّصات الشديدة هلا، ومن اهلموم التي ال تفارقها لياًل وال 

ري الرؤيا تعب ففي هذه احلالة يتمُّ  ج؛هناًرا. ونفرتض أنَّ هذه الفتاة قد رأت يف منامها أنـَّها تتزوَّ 

ى بزواج فعاًل. وال ينبغي التعامل مع الزواج يف هذه الرؤيا أي عىل أنـَّها برش ؛عىل ظاهرها

 عىل أنـَّه رمز ليشء آخر خمتلف عنه.

ومن أمثلة ذلك أيًضا: نفرتض أنَّ ُمسِلاًم صاحلًا قد دخل السجن ظلاًم. فال شكَّ أن هذا  

ا. ونفرتض احلبس بالنسبة له هو اهلمُّ األكرب يف حياته، والبالء األشدُّ الذي يؤمله نفسيًّا   وجسديًّ

ري السجن. فينبغي يف هذه احلالة تعب أنَّ هذا الشخص قد رأى نفسه يف املنام أنـَّه قد خرج من

ريها كام هي، دون اعتبار أنَّ تعب هذه الرؤيا عىل أنـَّها برشى بخروجه من السجن فعاًل، فيتمُّ 

 اخلروج من السجن هنا رمًزا ملعنى آخر.

ض أنَّ ُمسِلاًم صاحلًا ُيعاين معاناة شديدة يف بلده، ويريد أن  ومن أمثلة ذلك أيًضا: نفرت

يسافر إىل بلد آخر، وتسبَّبت له هذه املشكلة يف مهوم شديدة ال تفارقه. وإذا افرتضنا أنَّ هذا  

أي عىل   ؛ري الرؤيا هنا عىل ظاهرهاتعب  ينبغي أن يتمَّ   ،املسلم قد رأى يف منامه أنـَّه سافر. فبالتايل

 . بمشيئة اهللا الشخص سوف يسافر فعاًل أنَّ هذ

تدل ري الرؤيا عىل ظاهرها إن كانت د أن يقوم املعربِّ بتعبومن اجلدير بالذكر أنـَّه من اجليِّ 

مات موجودة يف الواقع.أو يُ   ،يشء حيدث للرائي يف الواقع فعاًل   عىل  توقَّع حدوثه بناء عىل مقدِّ
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حر. يف حني ومن أمثلة ذلك: أن يرى مسلم صالح يف   منامه من يقول له: إنَّك مريض بالسِّ

أنَّ هذا الرائي املسلم ُيعاين يف الواقع من أعراض غري طبيعيَّة شبيهة بأعراض السحر منذ فرتة 

 دون أن يعرف هلا سبًبا واضًحا.

ري هذه النوعيَّة من الرؤى هبذا الشكل أنـَّه يف بعض األحيان وقد ُيعزى السبب وراء تعب

تكون الرؤى   ،موم ضاغطة عىل املسلم لدرجة قد تصيب حياته كلَّها بالشلل. وبالتايلتكون اهل

ة، وتكون أكثر قربً  ة ما  ا من اليقني؛أكثر وضوًحا، وأكثر ابتعاًدا عن الرمزيَّ فتكون هلا من القوَّ

لتي يدفع عن املسلم اهلمَّ الشديد والبالء الضاغط، والذي قد ال تستطيع أن تدفعه عنه الرؤى ا

 تكون رموًزا، والتي هي أضعف بال شكَّ من الرؤى املبارشة.

عىل ظاهرها إن كان فيها بشارة وطمأنة للمسلم الصالح يف حاالت املشاكل،   وتعبري الرؤيا

يف كرمه ورمحته؛ ، والطمع  باهلل  هو من صميم ُحسن الظنِّ   ؛والبالءات الشديدة، واهلموم املؤملة 

وهو عني املطلوب رشًعا  مسلم عىل أفضل احتامل ممكن هلا؛لل وهو من باب تعبري الرؤيا

 وعقاًل.

عىل أساس  ؛ري الرؤيا عىل ظاهرها هبذا الشكليسأل هنا سائل: أليس من اخلطأ تعبوقد 

تنفك عنها؟ نقول: أنَّ هذا ينفي عنها الظنَّ أو االحتامل الذي هو من طبيعتها األصليَّة التي ال  

ي هذا االحتامل إىل التعبريظاهرها الظنَّ أو االحتامل يف ري الرؤيا عىل ال ينفي تعب ، ولكنَّه يقوِّ

ة يف الرؤيا  .درجة تكاد ُتالمس اليقني ُمالمسة، ولكنها ال تصل إليه  وذلك ألنَّ احتامل الرمزيَّ

 وهلل األمر من قبل ومن بعد. مل ينتِف متاًما، ولكنَّه ضعف بشكل كبري.

 



 

 

310 

 

الرؤيا عىل ظاهرها أيًضا أن يكون هذا الظاهر موافًقا للُسنن الكونية من املهم ملن يعرب 

وأسباب الواقع؛ وأن يكون قاباًل للتحقق فعاًل. فال جيوز مثاًل تعبري رؤيا أن امليت عاد للحياة 

 أنه سيعود للحياة فعاًل، أو تعبري رؤيا الطريان باجلسد أنه سيطري فعاًل.

 

 وكيف يتعامل املعربر مع إشكاليَّة هذا التعارض؟  . ما هو التعارض بني الرؤى؟ 52

 

أو تدلُّ  ،التعارض بني الرؤى هو أن يرى املسلم رؤى تبدو يف ظاهرها متعارضة الشكل

ة أشياء يصعب أن جتتمع مًعا. وُيشرتط أن يرى املسلم هذه الرؤى يف أوقات ِش  به عىل عدَّ

ات كبرية يف حياته  ،متقاربة أو  ،يكون من الطبيعي أن تتغريَّ معها رؤاه ،ودون أن حتدث تغريُّ

كأن يتغريَّ حاله من الصالح إىل الفساد، أو من العزوبة إىل الزواج، أو  ؛تتعارض مع سابقتها

 أو من الفقر إىل الغنى...إلخ. ،من البطالة إىل العمل

 ومن أمثلة هذه الرؤى:

أنه سافر إىل العديد من  ،بلدهأن يرى مسلم يدعو اهلل أن ييّس له فرصة سفر خارج ( 1)

أن  كان يرجو من اهلل ،وقد حدث ذلك فعاًل لصديق مسلميف كلِّ رؤيا بلد خمتلف.  البالد؛

فكان يرى يف املنام رؤى تشري إىل  ،ظروفها الصعبة بسببيـيّسِّ له فرصة للعمل خارج بلده 

دة، إسالميَّة وغري إسالميَّ  ات بالد متعدِّ يف هذه  وحتريَّ الرجل ،خمتلفةة، بل ويف ثالث قارَّ

ًدا.الرؤى، ومل يعرف هلا تعب  رًيا حمدَّ
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أن يرى املسلم أنه مريض بمرض يف رؤيا، ثم يرى يف رؤيا أخرى بعد وقت قصري أنَّه (  2)

 غري مريض باملرض نفسه.    

أن يرى املسلم أنه قد نجح يف اختبار يف رؤيا، ثم يرى يف رؤيا أخرى بعد وقت غري ( 3)

 يد أنَّه قد رسب فيه.بع

ج من امرأة صاحلة يف رؤيا، ثم يرى يف املنام بعد وقت  (  4) أن يرى رجل مسلم أنه قد تزوَّ

ج من املرأة نفسها ،غري بعيد ا غري صاحلة.   ،أنَّه قد تزوَّ  وأهنَّ

جت من رجل، ثم ترى بعد وقت غري بعيد يف رؤيا (  5) ا قد تزوَّ أن ترى املسلمة يف رؤيا أهنَّ

جت من رجل ثالث.أخر ا قد تزوَّ جت من غريه، ثم يف رؤيا ثالثة أهنَّ ا قد تزوَّ  ى أهنَّ

يعتمد  قد  ،ري رؤيا معيَّنة أو حتديد معناها بدقَّة من بني عدد من املعاينتعب من املعلوم أنَّ 

فقد تأيت العديد من الرؤى تتواىل وتتابع  ؛ريها سابًقا للرائي نفسه عىل رؤى أخرى تمَّ تعب

اه واحد؛لتؤكِّ  ؛بأشكال خمتلفة ي بعضها بعًضا د عىل معنى واحد يف اجتِّ ويُشدُّ بعضها  ،فيقوِّ

ا إذا تعارضت الرؤى شكاًل كام أوضحنا يف األمثلة السابقة ففي هذه احلالة قد يبدو   ؛بعًضا. أمَّ

ا ُتضعِّف بعضها بعًضا  بعضها بعًضا. أو تكّسِّ  ،أهنَّ

ة التي قد تواجه املعربِّ   وُيعدُّ هذا النوع من التعارض بني الرؤى من أهمِّ اإلشكاالت املحريِّ

 .( 55)راجع سؤال رقم    ري رؤيا وترجيح معناها باالستعانة برؤى سابقة مشاهبة عندما حياول تعب

عارضة مًعا املعاين املت إذا واجه مثل هذه احلالة من التعارض أن حياول إدماج  وننصح املعربِّ 

ج من امرأة، ثم رأى نفسه يف رؤ بمعنى فيه خري للمسلم. يا فمثاًل املسلم الذي رأى أنَّه قد تزوَّ

ج من امرأة أخرى تكن البرشى له بالزواج من فإذا كانت املرأتان صاحلتان، فل .أخرى قد تزوَّ
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وربَّام   ؛أو ربَّام كانت واحدة منهام ترمز لطليقته، واألخرى ترمز لزوجته يف املستقبل مثاًل   كليهام؛

 .المرأة واحدة فيها صفات طيبة منهامرمًزا  يف الرؤييني اكانت

ا إذا كان التعارض بني معاين خري يف رؤى ومعاين رش    رؤى ري  تعبفليتمَّ    يف رؤى أخرى؛أمَّ

الرشِّ عىل اخلري )راجع قاعدة تعبري لمسلم الصالح، وقلب معاين رؤى عىل معنى اخلري لاخلري 

بقلب املعنى(. ومن أمثلة ذلك: نفرتض أنَّ رجاًل صاحلًا رأى نفسه غري مريض بمرض   الرؤيا

فاألوىل   ًضا به يف الواقع(؛يف رؤيا، ثم رأى نفسه مريًضا به يف رؤيا أخرى )مع العلم أنَّه ليس مري

ية، وأن يقلب ن يأخذ بمعنى الرؤيا األوىل، فيبرشِّ املسلم الصالح بالعفو والعاف هنا أباملعربِّ 

: تعاىل ؛ لقول اهللمثاًل  عىل برشى بالسفر للرائي كأن يدلَّ املرض فيها معنى الرؤيا األخرى؛

 (.184...﴾ )البقرة:َفَمْن َكاَن ِمنُْكْم َمِريًضا َأْو َعىَل َسَفرٍ ﴿... 

ى؛ فإذاري إذا تكأيًضا أنَّ الرمز أو التعب ذكر ومن اجلدير بال ر كثرًيا يف رؤى متعددة تقوَّ جاء   رَّ

 يف حالة التعارض  فمن األوىل باملعربِّ  .فإنَّه يكون ضعيًفا باملقارنة به ما يعارضه يف رؤيا أخرى، 

ىبني الرؤى أن ي ر أعب أو الت   ،ر يف الرؤى أكثر من غريهعن الرمز املتكرِّ   تحرَّ كثر من غريه؛  ري املتكرِّ

ر أو التعبأل  ري عادة ما يكون هو األقوى، واألوىل باألخذ به من غريه. نَّ هذا الرمز املتكرِّ

جاء يف الرؤيا ما فيه إصالح لدين الرائي ودنياه، ثم جاء يف رؤيا أخرى ما يعارضه،  إذا

 معنى وجب األخذ بمعنى الرؤيا التي فيها إصالح حلال املسلم، وقلب الرؤيا األخرى عىل

 اخلري، أو عدم األخذ هبا أصاًل.

جاء يف الرؤيا ما يتناسب مع أحوال املسلم وظروفه، ثم عارضته يف رؤيا أخرى أشياء  إذا

 بام يتناسب مع أحوال املسلم وظروفه، وقلب أحوال املسلم وظروفه، أخذ املعربِّ ال تتناسب مع  
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كأن حيمل الرؤيا  وفيق هذا التعارض؛سلم، أو حاول تيناسب امل تعبريالرؤيا املتعارضة عىل 

مثال: رؤيا  .أو املستقبل، أو شخص له عالقة بالرائي إن أمكن ذلك ،املتعارضة عىل املايض

؛ فيتم طالب علم جمتهد أنه نجح بتفوق يف االختبار، ثم رؤيا أخرى له أنه رسب يف االختبار

يف املايض مثاًل،  له  والثانية عىل إخفاقات ربام حدثتاملستقبل، يف له  جاحالنتعبري األوىل عىل 

 إن مل تكن الرؤيا كاذبة.

جاء يف الرؤيا ما حيبُّه املسلم من أمور اخلري، ثم جاء يف رؤيا أخرى ما ُيعارضه، وجب  إذا

 األخذ باملعنى الذي حيبُّه املسلم، وقلب املعنى املتعارض عىل خري حُيبُّه املسلم. 

رؤيا أخرى فيها عكس ذلك،   فيها خري واضح مبارش حيتاجه املسلم معإذا تعارضت رؤيا  

كأن ترى فتاة  األخرى عىل معنى فيه خري للمسلم؛ ري األوىل عىل ظاهرها، وقلبوجب تعب

جتمسلمة راغبة  ا تزوَّ ة أهنَّ ا بالزواج وسعدت يف الزواج بشدَّ ، ثم ترى يف رؤيا أخرى أهنَّ

ها املعربِّ قة مطلَّ   يا الثانية عىل ما فيه اخلري هلا؛ بالزواج السعيد، ويقلب معنى الرؤتعيسة. فيبرشِّ

َقا ُيغْ تعاىل  و الغنى مثاًل؛ لقول اهللكأن تدلُّ رؤيا الطالق عىل الرزق أ ُكالًّ ِمْن   ِن اهللُ: ﴿َوإِْن َيَتَفرَّ

 (.130﴾ )النساء:َسَعتِهِ 

 

  الرائي؟كيف يتمُّ تعبري رؤيا فيها احتَمل كبري ملوت .53

  

فنا إىل هذا  فإذا أض  . الرؤى عىل احتامل قرب موت الرائييف بعض األحيان قد تدلُّ بعض  

املوت كاملرض  ببعض أحوال الرائي يف الواقع، والتي قد تدلُّ عىل االحتامل معرفة املعربِّ 

 ، ازداد احتامل أن تدلَّ الرؤيا عىل قرب موت الرائي.الشديد
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ب فيام قد يرتتَّ ويف التعامل معه،    وخطورة  حساسية  األكثرري هذا النوع من الرؤى  تعب  وُيَعدُّ 

يف حتطيم حالته  غالًباأنـَّه سيموت قريًبا قد تتسبَّب  عليه من أرضار. فتعبري الرؤيا لشخص 

ة ممَّا قد يؤدي إىل إصابة حياته باخللل.  املعنويَّ

 الرؤيا قد تدلُّ عىل احتامل موت الرائي إالَّ  أن يعتقد أنَّ وبناء عىل ذلك، ال ينبغي للمعربِّ 

عىل قاعدة صحيحة  ري مبنيًّان هذا االعتقاد أو التعبإذا توافر فيها رشطان. األول: هو أن يكو

ما يدلُّ عىل احتامل قرب   وأحواله   يكون يف واقع الرائيأن  والثاين: هو    .من قواعد تعبري الرؤيا

 . أو نحوه اًل موته فعاًل كإصابته بمرض قاتل مث

ائي، فُينَصح هنا  من وجود هذين الرشطني يف الرؤيا والرق املعربِّ ويف حالة ما إذا حتقَّ 

ابتعبريها تعب ؛ وباطنه حيتمل معنى املوت  ،ظاهره فيه خري ورسور للرائي  دون تفاصيل؛  رًيا عامًّ

راحة من اهلموم هنا قد تشري فال  ه سريتاح من مهومه؛ للرائي أنَّ رؤياه معناها أنـَّكأن يقول املعربِّ 

 وهي عبارة مرحية لنفسيَّة الرائي، وال تسبِّب له أيـَّة صدمة. ه راحة من اهلموم؛إىل املوت؛ ألنـَّ

ن، أو أنـَّه سيتخلَّص من إ  ، فقد يقول له املعربِّ وكذلك نَّ رؤياه تعني أنَّ حالته سوف تتحسَّ

تريح هذه العبارات نفسيَّة  يف حنيًضا، مرضه؛ ألنَّ هذا قد حيدث للمسلم بسبب املوت أي

ملوت، أو قرب حدوث  متاًما عن عبارات مثل قرب ارائي دون أن تصدمه. وليبتعد املعربِّ ال

  ذلك بأخيه املسلم أبًدا.املسلم، فال ينبغي أن يفعل املعربِّ  فهذا إن كان يؤذي .مصيبة أو بالء

 رأت يف  .ة مشهورة متوفاةمرصيَّ   سيدةت عىل موت رائيها: رؤيا  ومن أمثلة الرؤى التي دلَّ 

اخلاص هبا قد سقط من قدمها. وهذا كناية عن املوت؛ ألنَّ  منامها قبل موهتا أن َنعل البيت

النعل يف هذه الرؤيا رمز لألرض؛ ألنَّ اإلنسان يميش فوق النعل كام يميش فوق األرض 
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سقوط النعل من قدمها معناه أنـَّها انفصلت عن َظْهر ف )راجع قاعدة التشابه يف الوظيفة(؛

 أي ماتت. ،األرض

ومن أمثلة ذلك أيًضا أنَّ امرأة كانت تعاين من مرض الّسطان، وقد وصل املرض إىل 

رة وخطرية )عياذًا باهلل  فرأى ابنها يف املنام وكأنـَّها قامت من فراش املرض (؛مرحلة متطوِّ

نها، فتوفِّيت بعد يومني. فالقيام من الفراش، والتخلُّص من ، وأنَّ املرض قد زال عجتري

 ص من مرضه.ختلَّ   ،إذا مات  نساناإل  هو رمز قد يدلُّ عىل انتهاء احلياة؛ ألنَّ   يف الرؤيا  املرض هنا

 

  ها؟تعبري. هل يفيد اليوم الذي ُترى فيه الرؤيا يف 54

 

 تعبري اليوم الذي رأى فيه الرائي رؤياه لرتجيح  مكن أن يستخدم املعربِّ يف بعض األحيان ي

ومن أمثلة ذلك: الرؤيا يوم اخلميس يمكن عىل أساس معنى ما يرتبط هبذا اليوم.    للرؤيا   معنيَّ 

ترجيح تعبريها أن يكون زواًجا، برشط أن يكون املعنى حُمتماًل يف الرؤيا، وذلك يف رؤيا بعض 

ح أفراد املجتمعات التي تكون األعراس ف يها عادًة يوم اخلميس. والرؤيا يوم اجلمعة قد ُيرجَّ

 يوذلك للجناس بني لفظ  أن يكون مما حيتمله تعبري الرؤيا؛تعبريها عىل اجتامع متفرقني، برشط  

بينام الرؤيا  يتم ترجيح تعبريها عىل فرصة عمل، اجلمعة واالجتامع. والرؤيا يف أيام العمل قد

يف أيام العطلة قد يتم ترجيح تعبريها عىل الراحة، برشط أن تكون هذه املعاين مما حتتمله الرؤيا 

 يف التعبري.
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 الرؤيا؟ تعبريالرتجيح بني عدد من االحتَمالت يف  يمكن كيف  .55

 

 بنينة من  معيَّ  أو معنى لرمز من رموز رؤيا  معنيَّ   تعبرية اختيار  املقصود بالرتجيح هو عمليَّ 

 أكثر من احتامل عام ملعنى هذا الرمز.

ني يف الرؤى بصفة عامَّ الس: فمثاًل  وقد  ه أداته؛ـَّوهو القتل؛ ألن ة قد حيتمل معنى سيًِّئاكِّ

كينَ  وقد يدل للعريبِّ  ه أداة ذبح اللحوم؛ـَّعىل معنى خري، وهو الرزق؛ ألن يدلُّ  ة، عىل السَّ

كن كون؛ للجناس بني الكلامت؛، والسَّ ة الشديد واالفتتان؛ لقصَّ  عىل احلبِّ  وقد يدلُّ  والسُّ

                  :تعاىل، كام يف قول اهلل به أيدهين افتتاًنا يوسف )عليه السالم(، عندما قطَّعن النسوة

ينًاتََّكًأ َوآَتْت ُكلَّ نَّ مُ ـَُفَلَمَّ َسِمَعْت بَِمْكِرِهنَّ َأْرَسَلْت إَِلْيِهنَّ َوَأْعَتَدْت هلَ ﴿ نُْهنَّ ِسكر   َواِحَدٍة مر

َنُه َوَقطَّْعَن َأْيِدَُّيُنَّ َوُقْلنَ  ا إِْن َهـَذا إاِلَّ  َحاَش هللِِ َوَقاَلِت اْخُرْج َعَلْيِهنَّ َفَلَمَّ َرَأْينَُه َأْكرَبْ  َما َهـَذا َبَِّشً

 (.31﴾ )يوسف:َمَلٌك َكِريمٌ 

ء ه يقطع ويفصل األشياـَّالرصامة، واحلزم، والقطع يف األمور؛ ألنني عىل السكِّ  وقد يدلُّ 

ني عىل اجلرح واجلراحة؛ السكِّ  فقد يدلُّ  ،وكذلك أو يفصل فيها؛ كام يقطع الشخص أموًرا

 ه أداة ذلك...إلخ.ـَّألن

 احتامل من هذه ني، فأيُّ  جاء فيها رمز السكِّ لشخص معنيَّ  مارؤيا  تعبريولكن إذا أردنا 

أساس نقوم برتجيح  ني يف هذه الرؤيا؟ أي كيف أو عىل أيِّ كِّ معنى الس تعبرياملعاين نختار ل

 رؤيا ما، وال نأخذ بغريه؟ تعبريواحٍد منهم عىل اآلخر، فنأخذ به يف 

 ة الرتجيح عىل العديد من األسس، ومن ضمنها التايل:عمليَّ  تتمُّ 
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اًل   : الرمز عىل أساس أحوال الرائي: ترجيح معنى أوَّ

 

الرؤيا أن يكون اختياره ملعنى الرمز هو األقرب  معربِّ املقصود بذلك هو أن يراعي  

 ة وظروفه.واألنسب لطبيعة الرائي الشخصيَّ 

عند   واألخالقيُّ   أي االلتزام الدينيُّ   حوال والظروف هي الصالح والفساد؛هذه األ  وأهمُّ  

ا حيتمله معنى رمز  معاين اخلري فقط ممَّ أن خيتار هلا إالَّ  معربِّ الرائي. فرؤى الصاحلني ال ينبغي لل

من ضمن  ى ذلك إىل اختيار معنى رش  أن يتعدَّ  معربِّ ا رؤى الفاسدين فيجوز للأمَّ  الرؤيا؛

 احتامالت معاين الرمز يف الرؤيا.

، اًم صاحًلاسلِ إذا كان من رأى هذه الرؤيا مُ  ني؛كِّ الساملثال السابق اخلاص برؤيا  : يففمثاًل 

الرمز، ونستبعد غريها من احتامالت  تعبريفينبغي أن نختار فقط احتامالت اخلري والّسور يف 

، ا إذا كان الرائي فاسًدا أو جمرًماأمَّ   ة االحتامالت؛احتامل القتل، ونأخذ ببقيَّ   ، فنستبعد مثاًل الرشِّ 

 الرؤيا. تعبريفال ينبغي أن نستبعد احتامل القتل عند 

ة، ة، واالجتامعيَّ ظروف الشخص االقتصاديَّ  من ضمن هذه الظروف واألحوال أيًضاو

أن  عربِّ يف الوقت الذي رأى فيه الرؤيا. فينبغي عىل امل السيَّام عاته، ومساعيه؛ة، وتطلُّ والصحيَّ 

 هلذه األحوال.يراعي اختيار املعنى األقرب واألنسب 

، زوجها صالح، قد منزلة  جة، ربَّ مة صاحلة، متزوِّ سلِ امرأة مُ   نفرتض أنَّ   ،فعىل سبيل املثال

هذه املرأة قد رأت   أنَّ   ونفرتض أيًضاحدث بينها وبني زوجها موقف أدى إىل مشاحنة وضيق.  

رؤياها هذه اختيار ما يتناسب  تعبريني. فاألوىل هنا عند ع يدها يف املنام بسكِّ ها تقطِّ ـَّيف املنام أن
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 بة لرموز الرؤى.مع صالحها وصالح زوجها من املعاين الطيِّ 

لتي حدثت وقت هذه وكذلك ينبغي األخذ بمعنى الرمز املتناسب مع ظروف املرأة، وا

زوجها، وعودة مشاعر ر بينها وبني عىل انتهاء التوتُّ  ني هنا يدلُّ رمز السكِّ  نَّ الرؤيا. فنقول إ

)عليه  ة النسوة يف سورة يوسف؛ لقصَّ عىل احلبِّ  ني يف الرؤيا قد يدلُّ السكِّ  بينهام؛ ألنَّ  احلبِّ 

 األنسب يف هذه احلالة. تعبريوهذا هو ال  م ذكره؛كام تقدَّ  السالم(

اًرااًم صاحلًا سلِ مُ  : نفرتض أنَّ 1مثال  املنام بعد الدعاء رأى يف ، اهلل بالرزقيدعو  يعمل جزَّ

الرؤيا بحسب حالة هذا الرائي وقت هذه الرؤيا، فيكون   تعبري  . فاألوىل واألنسب أن يتمَّ ينًاسكِّ 

 .حومني هو أداة ذبح اللُّ السكِّ  ؛ ألنَّ اهلل بالرزقه برشى له من ـَّني هنا أنالسكِّ  تعبري

 ، فهذا خُيشى أن تدلَّ ينًافاسد األخالق رأى يف منامه سكِّ    شخًصا جمرًما: نفرتض أنَّ 2مثال  

 له هذه الرؤيا عىل قتل شخص )نعوذ باهلل مما يغضبه(.

، ويعاين من القلق، واألرق، والضيق رأى اًم صاحلًا، مريًضا نفسيًّاسلِ مُ   : نفرتض أنَّ 3مثال  

 نفس؛  اهلل بسكينةها برشى له من  ـَّامل أنالرؤيا عىل احت  تعبري  فاألوىل هنا أن يتمَّ   ؛ينًايف املنام سكِّ 

 هذا يتناسب مع حالته وقت الرؤيا. ة التي يعاين منها؛ ألنَّ أي بزوال هذه املشاكل النفسيَّ 

ـَّه ال لدرجة أن بشكل زائد عن احلدِّ  القلب به طيِّ ، لكنَّ اًم صاحلًاسلِ مُ  : نفرتض أنَّ 4مثال 

ب كبري يف داخل األرسة، ى ذلك لتسيُّ مع زوجته وأوالده، فأدَّ  يستطيع أن يأخذ قراًرا حازًما

ينًانفرتض أن  ها حثٌّ ـَّ له هذه الرؤيا عىل أنعربَّ . فاألوىل واألنسب حلاله أن تُ ـَّه رأى يف املنام سكِّ

ة ف عن حالة السلبيَّ يف بيته مع زوجته وأوالده، وأن يتوقَّ  له عىل أن يكون حازًما وصارًما

 يف الرؤيا عىل القطع يف األمور.  ني قد يدلُّ السكِّ  ؛ ألنَّ ةوالالمباال
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اًراسلِ مُ  : نفرتض أنَّ 5مثال  عن  نة أصبح عاطاًل ، ولكنه لظروف معيَّ اًم صاحلًا يعمل جزَّ

هذه الرؤيا له عىل  . فاألوىل واألنسب حلال هذا الشخص أن تدلَّ ينًارأى يف املنام سكِّ العمل، 

ني هو أداة السكِّ  للعمل، وانتهاء حالة البطالة التي يعاين منها؛ ألنَّ  بعودته  تعاىل اهللبرشى من 

 عمل هذا الشخص.

ة، وله إخوة صغار عىل وشك دخول االمتحانات النهائيَّ   تلميًذا: نفرتض أنَّ 6مثال 

مذاكرته بسبب هذه الضوضاء. ونفرتض يرصخون ويلعبون يف البيت، فال يستطيع الرتكيز يف  

ينًاأمه  أنَّ  الرؤيا  تعبري، فاألوىل واألنسب هلذه احلالة أن يكون قد رأته يف منامها وبجواره سكِّ

 يستطيع أن يذاكر؛ ألنَّ  حتَّىلألم عىل توفري جو اهلدوء يف البيت هلذا التلميذ  هذه هو حثٌّ 

ني قد تدلُّ   أي اهلدوء.  عىل السكون،السكِّ

م بيته، وترشَّ  اًم صاحلًاسلِ مُ  : نفرتض أنَّ 7مثال  ه يعاين معاناة شديدة ـَّد هو وأرسته، وأنهتدَّ

ينًا ه ـَّمن أجل احلصول عىل مسكن آخر، نفرتض أن . فاألوىل واألنسب حلال رأى يف املنام سكِّ

  دلُّ يني قد كِّ  السعىل سكن؛ ألنَّ  اهلل باحلصولله الرؤيا عىل برشى من  هذا الشخص أن تدلَّ 

 يف املنام عىل السكن.

رأى يف منامه يعرضها لإلجيار،  اًم صاحلًا مالك عقار، لديه ُشَقًقاسلِ مُ  : نفرتض أنَّ 8مثال 

ينًاِق قَ ة من هذه الُش يف شقَّ  أنَّ  . فاألوىل واألنسب حلال هذا الشخص أن تكون هذه برشى  سكِّ

عىل السكن  دلُّ يني يف الرؤيا قد السكِّ  كنها؛ ألنَّ ة سوف يأتيها من يسهذه الشقَّ  بأنَّ  اهلل له من 

ان. كَّ  والسُّ
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،  من فروع الطبِّ ص يف فرع معنيَّ يريد أن يتخصَّ  ة الطبِّ يف كليَّ   طالًبا: نفرتض أنَّ 9مثال 

. فاألوىل واألنسب حلاله أن ينًاه رأى يف املنام سكِّ ـَّنفرتض أن  صالة االستخارة، ثم نام؛صىلَّ 

 دلُّ ي ني يف املنام قد  السكِّ   ص فيه؛ ألنَّ هذه الرؤيا توجيه له ليختار فرع اجلراحة ليتخصَّ يكون يف  

 عىل اجلراحة.

، مع العلم  ينًايف رشكة رأى يف املنام مديره يضع يف فمه سكِّ  ًفاموظَّ  : نفرتض أنَّ 10مثال 

له هذه الرؤيا عىل كالم  سان عديم األدب. فُيحتمل أن تدلَّ هذا املدير شخص سليط اللِّ  أنَّ 

 ني تدل عىل اجلرح.عىل الكالم، والسكِّ  يدلُّ  الفمَّ  جارح يسمعه من هذا املدير؛ ألنَّ 

ر أحوال الناس وأقدارهم يف تغيري املعنى األنسب واألوىل يف األخذ وهكذا نرى كيف تؤثِّ 

مثلة السابقة قد رأوا كل هؤالء الناس املذكورين يف األ وذلك رغم أنَّ  رمز الرؤيا؛ تعبريبه يف 

 .نفسه  يف منامهم الرمز

 

 : ترجيح معنى الرمز عىل أساس سياق الرؤيا: ثانًيا 

 

نة بناء عىل معاين الرموز األخرى  لرمز يف رؤيا معيَّ املقصود بذلك هو ترجيح معنى معنيَّ 

 بمعرفة السياق، إالَّ   جيًِّدانى كلمٍة أو عبارة ما فهاًم  كام ال نستطيع فهم مع  متاًما  نفسها؛  يف الرؤيا

 .ذي وردت فيه ال  الكالمأو املناسبة، أو 

قال: ال إله إال ، ثم ـَّه قد قتل شخًصا جمهواًل رأى يف املنام أن  شخًصا: نفرتض أنَّ 1مثال 

، ثم بكى بكاء ـَّه قتل شخًصا جمهواًل شخصًا آخر قد رأى يف املنام أن  ونفرتض أنَّ   اهلل واهلل أكرب؛

 عىل خري؛ ألنَّ  هذا القتل يدلُّ معنى  من الندم عىل ذلك. فاألرجح يف الرؤيا األوىل أنَّ  ًداشدي
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، بينام األرجح يف الرؤيا الثانية أن الرائي بكى بعده   ؛ ألنَّ عىل رش   ه يدلُّ ـَّالرائي هلَّل بعده وكربَّ

لرؤيا بناء عىل رموز أخرى  لرمٍز ما يف ابرتجيح معنى معنيَّ  عربِّ . وهكذا، قام امليف الرؤيا ندًما

 .نفسها يف الرؤيا

آخر   شخًصارأى نفسه يف املنام يقرأ القرآن يف الظالم، وأنَّ   شخًصا: نفرتض أنَّ 2مثال 

عىل سوء  ام تدلُّ قراءة القرآن يف الرؤيا األوىل ربَّ  رأى نفسه يقرأ القرآن يف النور. فالظاهر أنَّ 

فقراءة  باع صحيحني للدين؛يف الرؤيا الثانية عىل فهم واتِّ  فهم وسوء اتِّباع للدين، بينام قد تدلُّ 

فكان هذا سوء فهم    بناء عىل الظالم والنور؛  تعبريالقرآن يف املوضعني واحدة، ولكن اختلف ال

عىل  تمَّ  قدنفسه  لرمزاملختلف ل تعبريفهذا ال وكان ذاك ُحسن فهم وُحسن اتِّباع؛وسوء اتِّباع، 

 يني.ـالرؤيأساس رمز آخر غريه يف 

عليها »احلمد هلل رب  يف املنام زجاجة َخر مكتوًبا رأى  شخًصا: نفرتض أنَّ 3مثال 

عليها امرأة عارية. ففي الرؤيا األوىل قد  ام شخص آخر رأى زجاجة َخر مرسوًماالعاملني«، بين

يف الثانية عىل َخر  الصاحلني، بينام قد تدلُّ  عباده اهلل هباة التي وعد هذه اخلمر عىل َخر اجلنَّ  تدلُّ 

بناء عىل اختالف رمز آخر   تعبرييني واحد، ولكن اختلف الـ مة. فهنا الرمز يف الرؤيالدنيا املحرَّ 

 يني )أي املكتوب أو املرسوم عىل الزجاجة(.يـالرؤ ايف كلت

 

 :: ترجيح معنى الرمز عىل أساس أحوال رمز الرؤياثالًثا

 

املقصود بأحوال الرمز هو اهليئة التي جاء عليها يف الرؤيا، فاألشخاص أو األشياء هلم 

 ئة.أشكال وأحوال خمتلفة سواء كانت حسنة أم سيِّ 
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ه يأكل ثمرة حلوة، بينام شخص آخر ـَّرأى نفسه يف املنام أن  شخًصا: نفرتض أنَّ 1مثال 

ة. فحالة الرمز هنا )احلال فالثمرة  ه؛تعبريوة أو املرارة( هلا تأثري يف رأى نفسه يأكل ثمرة ُمرَّ

ة معناها يسِّ احللوة معناها جيِّ   ء.د، بينام الثمرة املُرَّ

، بينام رأت يف رؤيا ـَّها ترتدي ثوًبا جديًدا مجياًل امرأة رأت يف املنام أن : نفرتض أنَّ 2مثال 

 ه؛تعبري. فحالة الرمز هنا )اجلامل أو الُقبح( هلا تأثري يف ـَّها ترتدي ثوًبا قدياًم بالًياأخرى أن

 عىل معنى قبيح. عىل معنى مجيل، بينام الثوب القبيح يدلُّ  فالثوب اجلميل يدلُّ 

ه يقود ـَّارة جديدة، بينام رأى آخر أنرأى نفسه يف املنام يقود سيَّ    شخًصا: نفرتض أنَّ 3مثال  

د، بينام حالته يف الرؤيا الثانية عىل معنى جيِّ   لرؤيا األوىل قد تدلُّ ارة متهالكة. فحالة الرمز يف اسيَّ 

 ء.عىل معنى يسِّ  قد تدلُّ 

 

 : : ترجيح معنى الرمز عىل أساس املشكلة أو النشاط األقرب إىل وقت نوم الرائيرابًعا

 

هنا ترجيح معنى الرمز يف الرؤيا عىل أساس آخر ما حدث للرائي قبل نومه، وليس  يتمُّ 

 وقد يكون شيًئا  أقرب يشء للرؤيا؛  بالرضورة أن يكون ذلك قبل نومه مبارشة، بل املقصود هو

 .ث للرائي يف يوم الرؤيا نفسه عىل سبيل املثالحد

ين من وعدم وجود عمل، وكذلك ُيعاُيعاين من الفقر  اًم ُمسِل  ومن أمثلة ذلك، نفرتض أنَّ 

عىل   أيًضايف الرؤيا عىل مال ونعمة، وقد تدلُّ  رأى يف منامه امرأة. فهذه املرأة قد تدلُّ العزوبة، 

؟ نفسها ةمنهام نختار، وكالمها مرتبط بأحوال الرائي ومشاكله بدرجة القوَّ  زوجة، فأيٌّ 
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ب له معاناة أكرب من هاتني واجلواب: نحاول معرفة ما كان يشغل بال الرائي أو ما سبِّ 

يف التلفاز ليلة الرؤيا  أن الرائي قد رأى وقت قريب من الرؤيا. فنفرتض مثاًل املشكلتني يف 

ة من عدم قدرته عىل الزواج، فنام، فرأى هذه املرأة يف منامه، فهنا  بشدَّ فتأملَّ   عن الزواج،  برناجمًا

ح أنَّ  هذا الشخص قد  أنَّ   عىل زوجة. ولكن نفرتض أيًضاهذه املرأة يف الرؤيا تدلَّ  قد ُنرجِّ

بسببها طوال   مهموًمابعض الفواتري الباهظة الواجبة السداد، فظلَّ  نفسه  يوم الرؤيا جاءته يف

ح أنَّ  حتَّىيوم ال  دنيا ومال. هذه املرأة تدلُّ  نام، فرأى هذه املرأة يف منامه، فهنا قد ُنرجِّ

 

 : الرائي ُِّسُّ : ترجيح معنى الرمز األقرب إىل ما يَ خامًسا

 

مسلاًم  . ومن أمثلة ذلك: نفرتض أنَّ الصالح املسلميّسُّ هنا ترجيح معنى الرمز بام  يتمُّ 

 مرة أخرى. فهذه الرؤيا قد تدلُّ  ـًّا صحيًحاشاب د عادق ه ـَّيف املنام أن رأى السنمريًضا كبرًيا يف 

عىل  ص من مرضه ومن شيخوخته، وهي كذلك قد تدلُّ إذا مات ختلَّ  ريضامل عىل املوت؛ ألنَّ 

ترجيح ها شفاء هلذا الرائي. وـَّالرؤيا عىل أن تعبرية. فهنا، من األفضل الشفاء وعودة الصحَّ 

عه أو حُيزنه.املسلم  ُّسُّ معنى الرمز الذي يَ   وال يروِّ

 

 باهلل: : ترجيح معنى الرمز بَم جيعل الرائي حُيسن الظنَّ سادًسا

 

 تعبريم. ففي  ه قد دخل جهنَّ ـَّبأن   ط االلتزام الدينيِّ ومن أمثلة ذلك: ما قد يراه مسلم متوسِّ 

صوب م هو رمز ملروره من عىل الرصاط املنهذه الرؤيا احتامالن، ومها: أن يكون دخوله جهنَّ 

نُكْم إاِلَّ َواِردُ ﴿ اهلل:اخلالئق؛ لقول  لكلِّ  عليها فقط، والذي سيحدث حتاًم  َها َكاَن َعىَل َوإِن مر
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ْقِضيًّ   َربرَك َحْتًَم  العذاب فيها )والعياذ لدخوله جهنم و  وقد تكون الرؤيا رمًزا  (؛71)مريم:﴾  امَّ

رؤيا املسلم، ولو كان عنده بعض التقصري واملعايص بام جيعله  تعبري(. فهنا من األفضل باهلل

 الثاين. تعبريل هنا أنسب من الاألوَّ  تعبريفال ،وبالتايل باهلل. حُيسن الظنَّ 

 

 :أفضل للرائي يف دينه ودنياه: ترجيح معنى الرمز بَم هو سابًعا

 

ودنيا من  ـَّه أفضل للرائي دينًايف اختيار الرمز الذي يرى أن عربِّ ويرجع ذلك إىل تقدير امل

ج من امرأة، وعانى منها معاناة شديدة، تزوَّ  اًم صاحلًاسلِ مُ  غريه. ومن أمثلة ذلك: نفرتض أنَّ 

ا أن تكون برشى ها إمَّ تعبريتمل يف قها دون أن ينجب منها، فرأى يف منامه رؤيا حُي ثم طلَّ 

 أخرى صاحلة تسعده.  اهلل بامرأةهبدايتها وعودهتا إليه، أو بأن يبدله  

 اهلل يبدله  ها عىل أنَّ تعبريودنيا    ن من األصلح واألفضل للرائي دينًاام يكوه ربَّ ـَّنفهنا نقول إ

وإن عادت املرأة القديمة إليه، فال يأمن أن تعود إىل ما فعلته به مرة  حتَّىه ـَّبامرأة أخرى؛ ألن

شاكل القديمة من سعادة الرجل لت ذكرى املام قلَّ ، فربَّ وإن مل تعد ملا فعلته سابًقا  حتَّىأخرى، و

 بأخرى غريها أفضل له يف هذه احلالة. اهلل يبدله  بأنَّ  تعبريفكان ال هبا؛

.  الوالدينأطفال، وقد يعانون بسبب انفصال  ته وطليققد يكون بني الرجل  أحياًنا ولكن

 يكون هداية الزوجة األوىل، وعودهتا للزوج.  األفضل للرائي هنا تعبريال فلعلَّ 
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 اهلل:: ترجيح معنى الرمز بَم هو أقرب إىل رْحة ثامنًا

 

 .  اهلل باملسلمملا قد يكون أقرب إىل رمحة    يعتقدأو ما    عربِّ هذا الرتجيح بحسب تقدير امل  ويتمُّ 

 ه، فلم يعثر هلا أحد عىل أثر؛ُفِقدت أمُّ   يتيم األبِّ    طفاًل رضيًعاومن أمثلة ذلك: نفرتض أنَّ 

ها تعبريطفلها. فهذه الرؤيا قد حتتمل يف    أخذتالطفل قد عادت و  أمَّ   فرأى واحد من أقاربه أنَّ 

يه، الطفل بامرأة أخرى تربِّ   اهلل سيبدل  للطفل، أو أنَّ   سوف تعود فعاًل   األمَّ   ا أنَّ معنيني، ومها: إمَّ 

ا اهلل ه األقرب إىل رمحة  ـَّالرمز الذي يعتقد أن  عرّب ه يكون من األوىل أن خيتار امل. فلعلَّ فتكون له ُأمًّ

 الطفل نفسها إليه. ها برشى بعودة أمِّ ـَّ هذه الرؤيا عىل أن، فُيعربِّ بالطفل

 

 اهلل:: ترجيح معنى الرمز بَم هو أقرب إىل عدل تاسًعا

 

  اهلل.ره ملا قد يكون أقرب إىل عدل وتصوُّ  عربِّ هذا بحسب تقدير امل ويتمُّ 

 ابنه الصغري الذي حتتضنه األمُّ  فاسد غري مؤمتن يف منامه أنَّ  ومن أمثلة ذلك: أن يرى أبٌّ 

الشديدة يف  لرغبة األبِّ  تكون من أحاديث النفس نظًراا قد قة قد عاد إليه. فهذه الرؤياملطلَّ 

هذه الرؤيا   تعبريهنا    عربِّ . فاألوىل باملتكون برشى بعودة الطفل إليه فعاًل عودة الطفل إليه، وقد  

 أن يعود إليه طفله. ال يستحقُّ  مثل هذا األبِّ  ها من أحاديث النفس؛ ألنَّ ـَّعىل أن
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 :الرؤى ُيفِّسر بعضها بعًضا عارًشا: 

 

برتجيح   الرؤيا  معربِّ يقوم    . فأحياًناالرؤيا  تعبريالرتجيح يف  قواعد    هذه القاعدة هي من أهمِّ 

 يف الرؤيا من بني عدد من االحتامالت القائمة من خالل االسرتشاد لرمز معنيَّ  تعبريمعنى أو 

 يف رمز معنيَّ   تعبريمن احتامالت     واحًداأنَّ   عربِّ . فإذا وجد املنفسه   لرائيلات رؤى سابقة  تعبريب

 ها لررؤيا يعربِّ 
ٍ
برتجيح معنى  عربِّ ، فقد يقوم املنفسه  لرائيلر يف رؤى سابقة  قد تكرَّ معنيَّ  اء

 الرؤى السابقة. تعبرير يف عىل أساس هذا االحتامل املتكرِّ  الرمز احلايلِّ 

هذه الرؤيا فيه  تعبريج. فه يتزوَّ َـّ قد رأى يف املنام أن ُمسِلاًم  ومن أمثلة ذلك: نفرتض أنَّ 

عىل رزق  ، ويمكن أن يدلَّ الزواج يف الرؤيا عىل زواج فعاًل  هذا احتامالت، فيمكن أن يدلَّ 

 ونعمة.

األقرب إىل  تعبريترجيح واحد من االحتاملني ليكون هو ال عربِّ ولكن كيف يستطيع امل

قد رأى  ابقة رآها الشخص نفسه. فنجده مثاًل أن ينظر يف رؤى س الصواب؟ واجلواب: يمكنه 

 عىل زوجة، وحُيتمل أن يدلَّ  ، فهذا اخلاتم حُيتمل أن يدلُّ خامتًا ه يلبس يف يدهـَّقبلها بيومني أن

فهذه الرؤيا   ه عريس يف قاعة احتفاالت؛ـَّقد رأى رؤيا ثالثة أن  نفسه   الشخص   عىل زينة، ثم نجد

 عىل شهرة. عىل زواج، وحُيتمل أن تدلَّ  حُيتمل أن تدلَّ 

رؤيا، فهو احتامل  كلِّ  تعبرير يف وباجلمع بني الرؤى الثالث نجد احتامل الزواج يتكرَّ 

الرؤى الثالث عن  تعبريه يف ى معناح ويتقوَّ فهذا االحتامل يرتجَّ  ،ها. وبالتايلمشرتك بينها كلِّ 

 الرؤيا. تعبريه يكون االحتامل األقرب إىل الصواب يف التكرار، فلعلَّ  بسبب هذا غريه
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 ؟ياالرؤ تعبريما هي األساليب أو الصياغات األفضل ل  .56

 

 عربِّ ل هبا املالرؤيا. وهي الكلامت التي يوصِّ  تعبرية ة يف عمليَّ ـَّالصياغة هي اخلطوة النهائي

 ما فهمه من الرؤيا إىل الرائي.

 ه، ومنها:تعبرية أشياء عند صياغة عدَّ  عربِّ وينبغي أن يراعي امل

التي ال تصدم الناس، وال ختدش حياءهم.  طيفةاللَّ  بةاستخدام العبارات املهذَّ  .1

 .الساخرة، أو املؤذية لآلخرين ة، أوواالبتعاد عن األساليب اهلجوميَّ 

 .ة سواء يف رؤى البرشى باخلري أو الرشِّ االبتعاد عن املبالغات بصفة عامَّ  .2

ا،من أمثلة هذه املبالغات استخدام تعبريات مثل: و ا رزق كبري خري عظيم جدًّ ، منزلة جدًّ

ع، دمار شامل، هزيمة ساحقة ماحقة، موت حمقَّ غري مسبوقة، شهرة كونيَّ  ق، نجاح ة، هالك مروِّ

 مضمون...إلخ.

إىل أن يتواكل الرائي   اي إمَّ ها قد تؤدِّ ـَّأن يلجأ هلذه املبالغات وأمثاهلا؛ ألن  معربِّ وال ينبغي لل

ب أن ُيصا أو العمل الصالح، واألخذ باألسباب؛ فتضعف عزيمته، وُيقرصِّ عن عىل الرؤى؛

 ولكن خري. ونحن ال نريد هذا وال ذاك،فال ُيرجى منه  باليأس واإلحباط من إصالح حاله؛

 بالرؤيا دون تواكل أو ترك للعمل؛ وأن حيذر الفاسد من رؤياه؛ الصالحنريد أن يستبرش 

ه ة أن يتوب ويعود إىل طريق دون أن ُيصاب باليأس أو اإلحباط من إمكانيَّ  ،فيرتاجع عن رشِّ

 اخلري والصالح. 
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 أن ينقله للرائي كام هو، فمن إالَّ  عربِّ ال يملك امل ذا كان يف الرؤيا معنى كبري فعاًل إ .3

ي، أو اخلشية. ومن أمثلة ذلك: الرؤيا التي األفضل استخدام صيغ االحتامل كالرجاء، أو التمنِّ 

 أو بعذاب شديد. ة مثاًل فيها احتامل برشى باجلنَّ

ة بإذن عساها أن تكون برشى لك باجلنَّ أو    أمثال هذه الرؤى: أرجو  تعبريومن أمثلة صيغ  

 ة شديدة من اهلل ...إلخ.لك من عقوب أو أخشى أن تكون حتذيًرا ،اهلل

، أو كان ال يستطيع ترجيح االحتامل معربِّ ة للإذا كان معنى الرؤيا غري واضح بقوَّ  .4

 ها.تعبريها، فاألفضل استخدام صيغ االحتامل يف تعبرياألقرب إىل الصواب يف 

عساها عىل كذا، أو  ها تكون كذا، أو حُيتمل أن تدلَّ : لعلَّ الرؤيا تعبريومن أمثلة ذلك يف 

ويمكن كذلك استخدام صيغة  لك من اهلل ...إلخ. ى بخري، أو أخشى أن تكون إنذاًرابرش

تكون برشى لك   اهلل أنأسأل    أو  تكون برشى لك بالزواج الصالح،  اهلل أنالدعاء، مثل: أسأل  

 ..إلخ.باإلنجاب.

«؛ ملا يف ذلك من : »إن شاء اهللعربِّ امل  اهلل بقولمن تعليق حدوث الرؤيا عىل مشيئة    ال بدَّ   .5

 اهلل، ووقوف عند حدود العلم القليل للبرش.تأدُّب واجب مع 

يف رؤى  ، أو األمر باملعروف، أو النهي عن املنكر. من األفضل استخدام صيغة الدعاء6

من استخدام كلامت مبارشة  بداًل  ،ائلني للصالحلصاحلني أو امل، واملعايص لاهلموم، والرشِّ 

 تصدمهم، أو تيسء إليهم، أو تؤذهيم.

بك الباطل، وأن ، وأن جينِّ هيديك للحقِّ  اهلل أن: أسأل الرؤيا تعبريومن أمثلة ذلك يف 

اهلل أو أسأل  ها؛رشِّ  به منخريها، وأعيذك  اهلل لكأو أسأل  ؛قك للخري، وأن يكفيك الرشَّ يوفِّ 
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؛ أو إن استطعت أن تتجنب هذا األمر فافعل؛ أو أوصيك يتوب عليك، وأن يغفر لك أن

 ..إلخ.بتقوى اهلل يف هذا األمر.

. من األفضل استخدام صيغة الدعاء عندما يعاين الرائي من هم  شديد أو بالء، ويفشل 7

 للرؤيا بالفرج من هذا البالء.  تعبرييف إجياد  عربِّ امل

ة بعد سنوات من احلرمان منه،  ج، يرغب يف اإلنجاب بشدَّ مثال: رجل مسلم صالح متزوِّ

ا برشى له باإلنجاب، هنا  تعبرييف إجياد  عربِّ رؤيا، ولكن فشل امل تعبريويسأل عن  للرؤيا أهنَّ

ا، كأن يقول امل  أن تكون هذه الرؤيا برشى  للرائي: أسأل اهلل عرّب تكون صيغة الدعاء مفيدة جدًّ

 لك باإلنجاب، بداًل من أن يقول له: ال أعرف، أو اسأل عن رؤياك غريي.

راجع كام رآها املسلم يف منامه )  عىل ظاهرها  هاتعبريأي    املُبارش للرؤيا؛  تعبرييف حالة ال .8

ها برشى بكذا، أو لعلَّ   :صيغ االحتامل، مثل  عربِّ (، فمن األفضل أن يستخدم امل51  السؤال رقم 

 ام تكون كذا...إلخ.عىل كذا، أو ربَّ  تدلَّ أن عساها 

 عربِّ جني، جيب عىل املرؤيا حُيتمل فيها الزواج بني رجل وامرأة غري متزوِّ  تعبرييف حالة  .9

ها تعبري خيطئالرؤى قد   للرائية أو الرائي أنَّ وأن يبنيِّ  ؛تعبرياستخدام صيغة االحتامل قبل ال

ال  حتَّى وذلك رؤيا فيكون رمًزا لغريه من الناس؛وأنَّ الشخص قد يأيت يف ال ؛يصيبقد و

 قبل الزواج.  الذنوباجرتاءمها عىل و ،الرؤيا اغرتارمها هبا تعبريب عىل يرتتَّ 

شخص آخر عساها برشى بزواجك منه أو من ها أو : لعلَّ الرؤيا تعبريومن أمثلة ذلك يف 

 إلخ.احتامالت( ...مثله )الرؤيا فيها 
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ين؟ ؟ما هي صفات معربر الرؤيا .57  وماذا يميرزه عن غريه من املعربر

 

عي قدرته عىل  ة التي جيب أن تتوافر يف أيِّ هذه هي الصفات األساسيَّ   تعبريشخص يدَّ

. فإذا ما فقدها، أو بعضها، أو واحدة منها، ًدا، أو ممتاًزا، أو جيِّ ا مقبواًل معرّب الرؤى سواء كان 

 :للرؤى حينئٍذ أصاًل  معرّب ُيطلق عليه  جيب أن فال

 فهو رشف عظيم ،ة. وكذلكهذا العلم قائم عىل أصول إسالميَّ  : وذلك ألنَّ . اإلسالم1

 أهل التوحيد الصحيح عليه، فهو علم األنبياء واألولياء، فال يناله إالَّ  اهلل به ملن أنعم  وتكريم

 العاملني. هلل ربِّ 

ة، وإدراك ات عقليَّ ه علم يعتمد يف كثري من أحواله عىل عمليَّ ـَّوذلك ألن:  . رجاحة العقل2

 للعقالء، فال يوصف به جمنون، أو سكران، أو تافه وفهم لكثري من األمور، وال ينبغي ذلك إالَّ 

 العقل، أو سفيه.

بني  الرؤى كالعالقة  تعبرية لمهمَّ   الطفل ال يستطيع أن يدرك أموًرا: وذلك ألنَّ . البلوغ3

 الرجل واملرأة...إلخ.

األدنى من االستقامة عىل القرآن  : واملقصود بذلك هو احلدُّ بة. االستقامة والسمعة الطير 4

ه فاسق، أو فاجر، أو ـَّال يوصف املسلم بأنة الرشيفة عبادة وأخالًقا، فة النبويَّ نَّ الكريم والسُّ 

    ر هبذه الصفات بني املسلمني.ء األخالق، أو صاحب بدعة يف الدين، أو أن ُيشَتهَ يسِّ 

وهو العلم الواجب الذي يأثم املسلم باجلهل  :  ةاألدنى من العلم بالِّشيعة اإلسالميَّ   . احلدُّ 5

 ة الصيام وُمبطالته...إلخ. به كالعلم بفروض اإلسالم كعدد ركعات الصالة وأوقاهتا، وفرضيَّ 
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أن يتعامل  عربِّ يستطيع امل حتَّى : وهذا مهمٌّ ة غة العربيَّ اللُّ  األدنى من العلم بقواعد . احلدُّ 6

غتهام، وأن تكون له القدرة عىل فهمهام، واستخراج لُ ة الرشيفة بِ ة النبويَّ نَّ مع القرآن الكريم والسُّ 

 معاين رموز الرؤى منهام.

ة )البيان، ة علوم فرعيَّ علم ينقسم إىل عدَّ : وهو العربيَّة ات البالغة. العلم بأساسيَّ 7

ة غة العربيَّ ة يف اللُّ ة واجلامليَّ يف األساس بدراسة األساليب املجازيَّ  والبديع، واملعاين(، وخيتصُّ 

 ؛عن اإلملام هبا الرؤيا عربِّ كالتشبيه، واالستعارة، والكناية، وغري ذلك. وهي أشياء ال غنى مل

  .صحيحالرؤى بشكل  تعبرين من يتمكَّ  حتَّى

: وهي القواعد املعروفة منذ قديم  أو بعضها الرؤيا تعبرية ل. العلم بالقواعد األساسيَّ 8    

 تعبريبالقرآن الكريم، واحلديث الرشيف، وال تعبريومعرفة معاين رموزها كال الرؤيا تعبريل

ً أن يكون  الرؤيا تعبريقواعد  رفإذ كيف بمن ال يع إلخ؛غة...، والتشبيه، واللُّ بالضدِّ   امعربِّ

 ؟!هلا

 ، والذي جيد نفسه به قادًرااهلل للمسلمالذي هيبه  : وهي االستعداد الشخيصُّ . املوهبة9

ها؛ فُيحسن فهم القواعد، تعبرييه من علم بقواعد عىل قراءة معنى الرؤيا من خالل ما لد

 .وحُيسن تطبيقها

هي الفطنة التي جتعل الشخص يدرك أشياء ال يستطيع غريه إدراكها، ويكتشف املوهبة و

ة املوهبة من وقد ختتلف قوَّ  اهلل.بفضل  عالقات بني أشياء ومعاين ال يستطيع غريه اكتشافها

 اب العليم احلكيم.فسبحان الوهَّ  خر، كام خيتلف الرزق من شخص آلخر؛آل معربِّ 
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 عن آخر: معربِّ ز هبا يتميَّ قد  ا عن الصفات التيأمَّ 

ون عربِّ خيتلف فيه امل هو عامل طبيعيٌّ  : وهذا بال شكَّ ة املوهبةوقوَّ  . درجة التأييد اإلهلير 1

 زون عن بعضهم به.ويتميَّ  بعض؛عن بعضهم ال

هبام  عربِّ ام كان علم امل: فكلَّ . درجة العلم بالقرآن الكريم وباحلديث الِّشيف ومعانيهَم2

 اهلل.بفضل  الرؤيا تعبريته وبراعته يف أقوى، زاد ذلك من قوَّ 

ها لغة القرآن الكريم، واحلديث الرشيف، ـَّ: ألنة وقواعدهاغة العربيَّ . درجة إتقان اللُّ 3

 املسلمني. أكثرو

  عربِّ إذا أراد امل  : وهذا مهمٌّ ، وبلهجاْتم املحليَّة، وأمثاهلم الدارجةهلم  ُيعربر . العلم بلغة من  4

 غة.رؤى أهل هذه اللُّ  تعبريق يف أن يتفوَّ 

ة ألهل البلد الذين  ة واخلاصَّ . العلم بالعادات، والتقاليد، واألحوال، والظروف العامَّ 5

ديد من رموز الرؤى ومعانيها عىل فهم الع  عربِّ : وهذا من األمور التي تعني امل هلم رؤاهم ُيعربر 

 .فهاًم صحيًحا

الستخراج أوجه البيان من آيات القرآن اإلتقان لعلم البيان )من علوم البالغة(:    . درجة6

 وأمثاهلم. ،وتعبرياهتم الشائعة ،الكريم، أو األحاديث الرشيفة، أو من كالم العرب

ة يف الرؤى  لتكرار العديد من األمور الفقهيَّ  نظًرا: . درجة العلم بالفقه اإلسالمي  7

 ...إلخ.والصيام، والزكاة، واحلجِّ كالصالة، 

الكثري من السائلني عن الرؤى  : وذلك ألنَّ . العلم بأمراض السحر والعني وعالجهَم8

 ( من املبتلني بأمثال هذه البالءات.هم )أو هنَّ 



 

 

333 

 

: وهو العلم بعموم أحوال الناس واألشياء سواء عىل املستوى ة. مستوى الثقافة العامَّ 9

ا، واجتامعيًّا ، أو الدويلِّ يميِّ ، أو اإلقلاملحلِّ   ...إلخ.سياسيًّا، واقتصاديًّ

معرفة  عربِّ يستطيع امل حتَّى: . االنفتاح عىل مصادر الكتب واملراجع يف خمتلف العلوم10

  الرموز التي تواجهه يف الرؤى. عن  كافية معلومات

ة  وظروفهم العامَّ د، وفهم أحواهلم . القدرة عىل التواصل مع الناس بشكل جير 11

 تعبريعىل التآلف مع املسلمني، ومعرفة املطلوب من أحواهلم ل عربِّ : وهي قدرة املة والشخصيَّ 

ألدوات التواصل  عربِّ إتقان امل ،ة عليهم. وكذلكالرؤى من خالل طرح األسئلة الذكيَّ 

 ...إلخ.، واإلنرتنت، والربيد اإللكرتوينِّ ة كاحلاسوبالعرصيَّ 

عىل حتديد   عربِّ : وهي قدرة املالرؤيا تعبريد بني أحوال الرائي والقدرة عىل الربط اجلير . 12

 الرسالة املطلوب توصيلها من خالل الرؤيا يف ضوء ما يتناسب مع أحوال الرائي وظروفه.

 من: ة سليمةغَ بالعبارة األنسب ألحوال الرائي وبلُ  تعبري. القدرة عىل صياغة ال13

، غري الكالم الذي يقال الكالم الذي يقال للرائي املطمئنِّ  أن يدرك أنَّ  معربِّ لل الرضوريِّ 

للرائي اخلائف، غري الذي يقال للرائي املريض، غري الذي يقال للرائي العايص، غري الذي يقال 

 خماطبة الناس بام يتناسب مع أحواهلم، وبام يصلحهم.  فنُّ  هو للرائي الفاجر...إلخ. وهذا

 

 تم الكتاب بحمد اهلل تعاىل
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 النوم وآدابهأذكار 

د  من أفعال وأقوال سيد امُلرسلني وخاتم النبيني  ملسو هيلع هللا ىلصحُممَّ

 

 :النوم اهلل عندمن عدم ذكر  ملسو هيلع هللا ىلص( حتذير النبي 1) 

 

: »من اضطجع َمضَجًعا مل َيذُكُر اهلل فيه إالَّ كان عليه تَِرًة يوم القيامة«. )حديث ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي 

 رواه أبو داود(.  -حسن 

 ومعنى )تَِرًة(: حّسة ونقص. )عون املعبود(.

 

 :عند النوم وبعد اليقظة ملسو هيلع هللا ىلص( أفعال النبي 2)

 

أ وضوَءَك : »إذا َأَتيَت َمضملسو هيلع هللا ىلص. الوضوء والنوم عىل اجلانب األيمن: قال النبي 1 َجَعك، فتوضَّ

ك األيمن«. )رواه البخاري(.    للصالة، ُثمَّ اضطِجع عىل ِشقِّ

أنه: كان إذا أخذ َمضَجَعه جعل َيَدُه   ملسو هيلع هللا ىلص. وضع اليد الُيمنى حتت اخلدِّ األيمن: جاء عن النبي  2

ه األيمن. )أثٌر صحيح   صحيح اجلامع(. -اليمنى حتت َخدِّ

: »إذا َأَوى َأَحُدُكم إىل فِراِشه، فْلَينُفْض فِراَشُه ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  الالثوب: ق. َنفض الِفراش بَطرف 3

 بداِخَلِة إَِزاِرِه، فإنَّـه ال يدري ما َخَلَفُه عليه«. )رواه البخاري(.

واك عند اليقظة: عن ابن ُعَمر )ريض اهلل عنه( قال 4 كان : ملسو هيلع هللا ىلص إن النبي. تنظيف األسنان بالسِّ

واك عند ال ينام إال و واك. )أثٌر حسن السِّ  صحيح اجلامع(. -رأسه، فإذا استيقظ بدأ بالسِّ
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  :من قراءة آيات من القرآن الكريم قبل النوم ملسو هيلع هللا ىلص( ما جاء عن النبي 3) 

 

قال: »إذا أخذت مضجعك من الليل  ملسو هيلع هللا ىلص. سورة الكافرون: عن نوفل بن معاوية أن النبي 1

ك«. )حديث حسن   ا براءٌة من الرشِّ َا اْلَكافُِروَن﴾، ُثمَّ َنْم عىل خامِتَتَِها، فإهنَّ صحيح   -فاقرأ ﴿ُقْل َيا َأهيُّ

 اجلامع(.

ذات: عن أم املؤمنني عائشة )ريض ا2 كان إذا َأَوى إىل فَِراِشِه كلَّ  ملسو هيلع هللا ىلصعنها(: أن النبي  هلل. املَُعوِّ

يِه ثم َنَفَث فيِهام، فقرَأ فيِهام: ﴿ُقْل ُهَو اهللُ َأَحٌد﴾، و﴿ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ اْلَفَلِق﴾، و﴿ُقْل ليل ٍة، مَجََع َكفَّ

ن َأُعوُذ بَِربِّ النَّاِس﴾. ُثمَّ َيمَسُح هِباَِم ما اسَتَطاَع من َجَسِدِه، يبدُأ هِباَِم عىل َرَأِسِه وَوجِهِه، وما َأقَبَل م

اٍت. )رواه البخاري(. َجَسِدِه،  َيفَعُل ذلك ثالَث مرَّ

أن رجاًل أتاه وقال له: إذا  ملسو هيلع هللا ىلصعنه( أنه حكى للنبي  : عن أيب هريرة )ريض اهلل. آية الكريسِّ 3

الَ إَِلـَه إاِلَّ ُهَو احْلَيُّ اْلَقيُّوُم﴾، وأنه  أويت إىل فراشك، فاقرأ آية الكريس من أوهلا حتى ختتم: ﴿اهللُ

أليب  ملسو هيلع هللا ىلصلن يزال عليك من اهلل حافظ، وال يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي  قال له أيًضا:

عن هذا الرجل أنه شيطان. )جزء من  ملسو هيلع هللا ىلصهريرة: »أما إنه قد صدقك وهو كذوب« ُثمَّ أخربه النبي 

 حديث طويل رواه البخاري(.

جدة واملُلك: عن جابر بن عبد اهلل )ريض اهلل عنه( أن النبي 4  ال ينام حتى يقرأ : كان ملسو هيلع هللا ىلص. السَّ

جدَة، و﴿َتَباَرَك الَِّذي بَِيِدِه الْ   صحيح اجلامع(. -ُمْلُك﴾. )أثٌر صحيح ـ﴿امل، َتنـِزيٌل﴾ السَّ

َمـر: عن أم املؤمنني عائشة )ريض اهلل عنها( أن النبي  5 : كان ال ينام حتى يقرأ ملسو هيلع هللا ىلص. اإلرساء والزُّ

َمـَر«. )أثٌر صحيح   جلامع(.صحيح ا -»بني إرسائيَل« و»الزُّ
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  :عند النوم ملسو هيلع هللا ىلصأذكار النبي ( 4) 

 

 . »اللهم باسمك أحيا، وباسمك أموت«. )متفق عليه(.1

ياطنَي، وأن 2 َزاِت الشَّ ـِة من غضبِِه، وعقابِِه، ومن رشِّ ِعَباِدِه، ومن مَهَ . »أعوُذ بَكِلامِت اهللِ الـتَّـامَّ

ون«. )السلسلة الصحيحة(.  حَيرُضُ

جنبي، وبك أرفعه، فإن أمسكت نفيس فارمحها، وإن أرسلتها . »باسمك ريب وضعت 3

 فاحفظها بام حتفظ به عبادك الصاحلني«. )صحيح اجلامع(.

( شيطاين، وُفكَّ ِرَهايِن، )واخِسئ . »بسم اهلل وضعُت جنبي، اللهم اغفر يل ذنبي، واخَسـأ4

ل ميزاين، واجعلني يف النَِّدىِّ األعىل«. )صحيح اجلامع(.  وَثقِّ

ضت أمري إليك، وأجلأت ظهري إليك، رهبة ورغبة  .5 »اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوَّ

إليك، ال ملجأ وال منجى منك إال إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيِّك الذي أرسلت«. 

 )صحيح األدب املفرد(. 

 

 :اليقظة عند ملسو هيلع هللا ىلص( أذكار النبي 5)

 بعدما أماتنا، وإليه النُُّشور«. )رواه مسلم(. أحيانا. »احلمد هلل الذي 1

 احلمد هلل الذي عافاين يف جسدي، ورد عل روحي، وأِذَن يل بِذكِره«. )صحيح اجلامع(.. »2
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 أهم املراجع

 

بر اْلَعاملنَِيَ :    القرآن الكريم  ن رَّ  َتنـِزيٌل مر

  

 كتب احلديث الِّشيف 

 (.1419) ، حممد بن إسامعيل البخاري، بيت األفكار الدولية، الرياض، صحيح البخاري. 1

 .(1419)، مسلم بن احلجاج، بيت األفكار الدولية، الرياض، صحيح مسلم. 2

حممد نارص الدين األلباين، مكتبة املعارف : ، حممد بن عيسى بن َسورة الرتمذي، تعليقصحيح سنن الرتمذي. 3

 .الرياض، 1للنرش والتوزيع، ط

حممد نارص الدين األلباين، مكتبة املعارف : ، سليامن بن األشعث السجستاين، ختريجصحيح سنن أِّب داود. 4

 .، الرياض2للنرش والتوزيع، ط

حممد نارص الدين األلباين، مكتبة املعارف :  أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، ختريجصحيح سنن ابن ماجة،  .  5 

 .، الرياض2للنرش والتوزيع، ط

، دار احلديث، 1أمحد حممد شاكر ومحزة أمحد الزين، ط: أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، ختريج ، املُسنَد. 6

 (.1416)القاهرة، 

وآخرين، مؤسسة الرسالة للطباعة   األرناؤوطشعيب  :  ختريجُمسنَد اإلمام أْحد بن حنبل،    (املوسوعة احلديثية ).  7

 (.1416)، 1والنرش والتوزيع، بريوت، ط

نارص الدين األلباين، املكتب اإلسالمي،  حممد ، (الفتح الكبري)اجلامع الصغري وزيادته ( وضعيف) صحيح . 8

 هـ. ( 1408)، 3بريوت، ط-دمشق 

 (.1425)، حممد نارص الدين األلباين، مكتبة املعارف، الرياض، سلسلة األحاديث الصحيحة. 9
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 (.1412)، حممد نارص الدين األلباين، مكتبة املعارف، الرياض، سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة. 10

، دار الوطن،  (هـ840ت)شهاب الدين بن إسامعيل البوصريي    إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العِّشة،.  11

 (. 1420)، 1رياض، طال

،  1، دار العاصمة، الرياض، ط(هـ 852ت)ابن حجر العسقالين  املطالب العالية بزوائد املسانيد الثَمنية،. 12

(1419 .) 

بريوت،   –، دار ابن كثري، دمشق  (هـ  852ت)، ابن حجر العسقالين  نتائج األفكار يف َتريج أحاديث األذكار.  13

 (.1415)، 2ط

عبد اهلل حممد : ، حتقيق(هـ 807ت)، نور الدين اهليثمي جممع الزوائد ومنبع الفوائدبغية الرائد يف حتقيق . 14

 (.1414)، 1الدرويش، دار الفكر، بريوت، ط

بريوت،   –حممد نارص الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، دمشق  :  اخلطيب التربيزي، حتقيق  مشكاة املصابيح، .  15

 (.1399)، 2ط

، مكتبة نزار مصطفى (هـ 676ت)أبو زكريا بن حييى بن رشف النووي  ،ملسو هيلع هللا ىلص ألذكار من كالم سيد األبرار ا. 16

 (.1417)، 1الرياض، ط –الباز، مكة املكرمة 

 (.1423)، 1، مكتبة الرشد، الرياض، ط(هـ 458ت)أبو بكر بن احلسني البيهقي  اجلامع لُشَعب اإليَمن، . 17

حممد نارص الدين األلباين، مكتبة الدليل، اجلُبيل، :  حممد بن إسامعيل البخاري، ختريج  صحيح األدب املفرد،.  18

 (.1418)، 4ط

، أبو عبد اهلل احلاكم (انتقادات الذهبي، وتعليقات هادي بن مقبل الوادعي)املُسَتدَرك عىل الصحيحني . 19

 (. 1417)،  1النيسابوري، دار احلرمني، القاهرة، ط
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 وعلوم القرآن الكريم ريتفسكتب 

مصطفى السيد  : ، حتقيق(هـ 774ت)، عامد الدين أبو الفداء بن كثري (ابن كثري ريتفس) القرآن العظيم ريتفس. 1 

 (.1421)، 1حممد وآخرين، مؤسسة قرطبة، القاهرة، ط

حممد عبد  : ، حتقيق وختريج(هـ 516ت)، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي (البغوي ري تفس) معامل التنزيل. 2

 (.1409)اهلل النمر وآخرين، دار طيبة، الرياض، 

عبد اهلل :  ، حتقيق( هـ  310ت)، أبو جعفر بن جرير الطربي  (الطربي  ريتفس)  جامع البيان عن تأويل آي القرآن .  3

 (.1422)، 1القاهرة، طبن عبد املحسن الرتكي، دار هجر، 

عبد اهلل بن  : ، حتقيق(هـ 671ت)، أبو عبد اهلل بن أيب بكر القرطبي (القرطبي ري تفس) اجلامع ألحكام القرآن. 4

 (. 1427)، 1عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، ط

وآخرين، دار عل حممد معوض : ، حتقيق(هـ 880ت)، أبو حفص بن عادل احلنبل اللباب يف علوم الكتاب. 5

 (. 1419)، 1الكتب العلمية، بريوت، ط 

عبد السالم عبد : ، حتقيق(هـ546ت)أبو حممد بن عطية األندليس  الكتاب العزيز، ريتفساملحرر الوجيز يف . 6

 (.1422)، 1الشايف حممد، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

، املكتب اإلسالمي، بريوت (هـ 597ت)أبو الفرج مجال الدين بن حممد اجلوزي  ،ريتفسزاد املسري يف علم ال. 7

 (. 1403)، 3دمشق، ط -

، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، (هـ 911ت)جالل الدين السيوطي اإلتقان يف علوم القرآن، . 8

 .(1426)، 1املدينة املنورة، ط
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 كتب رشوح احلديث الِّشيف

عبد اهلل بن عبد العزيز بن باز، دار املعرفة، :  ابن َحَجر العسقالين، حتقيقفتح الباري بِّشح صحيح البخاري،  .  1 

 (.1379)بريوت، 

، املطبعة املرصية باألزهر، (هـ 676ت)أبو زكريا بن حييى بن رشف النووي املنهاج رشح صحيح مسلم، . 2

 (. 1347)، 1القاهرة، ط

 (.1401)، 2، الكرماين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط(رشح صحيح البخاري) الدراريالكواكب . 3

، 2املكتبة السلفية، املدينة املنورة، ط ، حممد شمس احلق العظيم آبادي، (رشح سنن أِّب داود)عون املعبود . 4

(1388 .) 

 (. 1403)، 2بريوت، ط  -مشق ، املكتب اإلسالمي، د( هـ516ت)احلسني بن مسعود البغوي رشح السنة، . 5

: ، حتقيق(هـ1014ت)القاري  وعل( هـ741ت)اخلطيب التربيزي  ،( رشح مشكاة املصابيح)مرقاة املفاتيح . 6

 (.1422)، 1مجال عيتاين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

، دار (الشهري بالساعايت)أمحد عبد الرمحن البنا ، (لرتتيب مسند اإلمام أْحد بن حنبل الشيباين)الفتح الرباين . 7

 .2إحياء الرتاث العريب، ط

عل حسني البواب، دار : ، حتقيق(هـ 597ت) أبو الفرج بن اجلوزي  من حديث الصحيحني، كشف املشكل. 8

 (.1418)، 1الوطن، الرياض، ط

 كتب العقيدة 

نَّة واجلَمعة،   عادل بن حممد بن عل الشيخاين، دار أضواء السلف للنرش قواعد يف بيان حقيقة اإليَمن عند أهل السُّ

 (.1426) ، 1والتوزيع، الرياض، ط
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 كتب املواعظ والرقائق والفقه وأصوله

، 3الرسالة، بريوت، ط، مؤسسة (هـ763ت( )ابن مفلح املقديس)، عبد اهلل بن حممد اآلداب الِّشعية. 1

(1419 .) 

أمحد طه وهبة، دار األندلس اجلديدة، القاهرة، :  ، هذبه(هـ430ت)أبو ُنَعيم األصفهاين  ْتذيب حلية األولياء،  .  2

 (.1425)، 1ط

 .مشهور آل سلامن، مكتبة التوحيد :، حتقيق(هـ 790ت)أبو إسحاق الشاطبي االعتصام، . 3

 (.1405)، 2الزحيل، دار الفكر، دمشق، طوهبة الفقه اإلسالمي وأدلته،  . 4

ر املعارف، لربكات أمحد بن حممد الدردير، داأبو ا الِّشح الصغري عىل أقرب املسالك ملذهب اإلمام مالك،. 5

 .القاهرة

 دراسات إسالمية ولغوية وتراجم ومعاجم

صالح الدين حممود السعيد، دار : وترتيب نخبة من علامء املسلمني، مجع فتاوى العلَمء يف الرؤى واألحالم، . 1 

 (. 1428)،  1املنصورة، ط -الغد اجلديد، القاهرة 

ية الرؤيا عند األصوليني،. 2  (. 1425)،  1عل مجعة حممد، دار الرسالة، القاهرة، ط مدى ُحجر

مانع بن محاد اجلهني، دار الندوة العاملية، :  إرشاف املوسوعة امليِّسة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاِصة،  .  3

 (. 1424)، 5الرياض، ط

 .1أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن، دار الصميعي، طكتب حذر منها العلَمء، . 4

إحسان : هـ، حتقيق( 681ت) يب بكر بن خلكان أبو العباس شمس الدين أمحد بن حممد بن أ وفيات األعيان، . 5

 . عباس، دار صادر، بريوت

 (.1420)، 1هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط( 1384ت)، حممد يوسف الكاندهلوي حياة الصحابة. 6
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 (.1418)، 3هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط( 285ت)أبو العباس حممد بن يزيد املرّبد  الكامل،. 7

 (.1426)، 4جممع اللغة العربية، مكتبة الرشوق الدولية، القاهرة، طاملعجم الوسيط، . 8

 بد الرمحن حممود، كتاب إلكرتوين.إعداد عرحلة إيَمنية مع رجال ونساء أسلموا، . 9
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 الفهرس

 5 تصدير

 7 تقديم 

 13 منهج البحث

 17 املحتويات

 19 الرؤيا وأحواهلاطبائع  الباب األول:

 21 مفهوم النوم يف اإلسالم؟ هوما 

 23 ما هي الرؤيا؟

 24 ما هي األشياء التي ُيمكن أن يراها اإلنسان أثناء النوم؟

 26 ما هو الفرق بني الوعي يف اليقظة والوعي يف النوم؟

 28 ما هي مصادر الرؤى؟

 28 ما هي رؤيـا حديث النـَّفـس؟

يطانيَّة؟   29 ما هـي الرؤيـا الشَّ

 33 كيف حيمي امُلسلم نفسه من الرؤيا الشيطانـيَّة وأرضارها؟

 34 مـا هـي الرؤيا املُفِزعـة؟ وكـيـف يـتـعامــل املسلم معها؟

 36 ما هي الرؤيا من اهلل؟

 36 ما هي املعاين التي تدلُّ عليها الرؤيا من اهلل ؟

 38 ما هي طبيعة الرؤيا من اهلل ؟

 40 الرؤيا الكاذبة؟ هي الرؤيا الصادقة؟ وما هي ما

 41 ما الرؤيا الصاحلة؟ وما الفرق بينها وبني الرؤيا الصادقة؟
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 42 هل جيوز ألير شخص أن يرى رؤى صادقة؟

ة؟ما معنى أنَّ   44 الرؤيا الصاحلة جزء من أجزاء الـنُّـُبوَّ

 46 هل ُيعرف املستقبل من الرؤيا الصادقة؟

 50 هل يرى املسلم الرؤيا الصادقة لنفسه فقط؟ أم لغريه أيًضا؟ وكيف يمكن التمييز بينهَم؟

ه هو، بل َتصُّ غريه؟  51 ما احلكمة يف أن يرى املسلم رؤيا ال َتصُّ

ة  ة اإلسالم؟ لهل يمكن أن يرى املسلم رؤى عامَّ  52 بلده أو جمتمعه أو أمَّ

ة أم بواسطة َمَلك؟  54 هل خيلق اهلل الرؤيا الصادقة ُمبارَشَ

 56 كيف يمكن التمييز بني الرؤيا الصادقة والرؤيا الكاذبة؟

 59 متى تكون الرؤيا أصدق؟

ن نفسه من   60 الرؤيا الكاذبة؟هل يمكن للمسلم أن حُيصر

 61 ما هو الكذب يف الرؤيا؟ وما حكمه رشًعا؟

 61 ما أمهية الرؤيا الصادقة يف حياة املسلم؟ 

 65 ما حقيقة رؤيا اهلل )سبحانه وتعاىل( يف املنام؟

د ملسو هيلع هللا ىلص يف املنام؟  68 ما حقيقة رؤيا النبير حممَّ

 71 ماذا جيب عىل املسلم أن يفعل إن رأى رؤيا؟

 72 حقيقة الرؤيا اجلنسيَّة واالحتالم؟ما هي 

 74 ما هي حقيقة رؤيا األموات؟

 76 هل تلتقي أرواح األحياء واألموات يف املنام؟

 77 هل تكون الرؤيا باأللوان أو بغري ألوان؟
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 78 هل حُياَسب املسلم عىل ما يراه يف الرؤيا؟

ر الرؤيا أكثر من مرة؟  78 ملاذا قد تتكرَّ

 79 األعمى يف منامه رؤى؟هل يرى 

 79 هل يرى أهل اجلنَّة رؤى؟

 80 عن طريق الرؤيا؟ يف اإلسالم هل رُشع األذان

 81 ما هو َتَواُطؤ الرؤى؟

 82 واالستخارة؟ ما هي العالقة بني الرؤيا الصادقة

 83 هل تصلح الرؤى كدليل للحكم عىل الناس صالًحا أو فساًدا؟

 88 مصدًرا من مصادر التِّشيع يف اإلسالم؟هل ُتعدُّ الرؤى 

 92 كيف يتعامل املسلم مع الرؤيا التي تأمر أو تنهى؟

 95 ملاذا قد ال يرى بعض املسلمني رؤى صادقة؟ 

 96 هل ارتكاب املسلم للمعايص يف الرؤيا يدلُّ عىل فساده؟

 97 متى تتحقَّق الرؤيا الصادقة؟

 97 هل يرى األطفال رؤى صادقة؟

 99 هل تنُفذ وصيَّة امليرت يف الرؤيا؟

 101 هل يعتمد املسلم عىل تعبري الرؤيا يف اَتاذ قرارات مهمة؟

، والظَّنُّ خيطئ وُيصيب«؟  105 ما معنى »الرؤيا ُتعربَّ بالظَّنر

ك ما رأيت يف املنام«؟  106 ما معنى »اتـَِّق اهلل يف اليقظة؛ ال يْضُّ

حر أو العني تأثري عىل رؤى املسلم؟هل لإلصابة   107 بالسر
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 108 هل تعبري الرؤيا ُملِزم للمسلم بتنفيذه إن كان لديه االختيار؟

 109 هل ينبغي أن خيرب الرائي بتعبري رؤياه أحًدا حتَّى تتحقَّق؟

 112 ما هي خطورة عدم احرتاس املسلم يف اختيار من يقصُّ عليه رؤياه؟

 115 يتلقَّى املسلم العلم الِّشعيَّ عن طريق الرؤى؟هل يمكن أن 

 117 هل يمكن أن تتناقض رؤى املسلم يف شكلها أو معناها؟

 118 ما هو هاتف املنام؟

 119 هل جيب عىل الرائي تصديق ظاهر رؤياه أحياًنا؟

ت له الرؤيا تعبرًيا سيرئا أو مزعًجا؟  120 ماذا يفعل الرائي إذا ُعربر

 121 يرى رؤى مزعجة، فَم تفسري ذلك؟ورجل مسلم يلتزم بآداب النوم وأذكاره، 

؟ أم من األفضل االكتفاء بواحد؟ يعرض الرائيهل   121 رؤياه عىل أكثر من معربر

 122 لنفسه اعتَمًدا عىل قراءة الكتب؟ ويعربهاهل يستغنى الرائي عن معربر الرؤيا، 

 124 املسلم رؤى صادقة؟ ملاذا قد ُيَرى غري 

 125 ملاذا تأيت الرؤى مرموزة عادًة؟

 127 الباب الثاين: قواعد تعبري الرؤيا وأصوله 

 129 ما معنى رموز الرؤيا؟

 130 ما معنى تعبري الرؤيا؟

 130 ما هي مناهج تعبري الرؤى؟

 131 ما هي األهداف من تعبري رؤى الناس؟

 135 املعربر أحوال الرائي يف تعبري الرؤيا الصادقة؟ ما هي أمهية معرفة 
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 137 هل تعبري الرؤيا ِعلم؟ وما هو الدليل؟

 138 هل لعلم تعبري الرؤيا قواعد يمكن فهمها وتطبيقها؟  

 140 هل لكلر رمز من رموز الرؤيا الصادقة تعبري بالْضورة؟

 141 الرؤيا؟ما هو اإلطار العام الذي جيب أال خيرج عنه تعبري 

 142 هل علم تعبري الرؤيا من العلوم الِّشعيَّة؟ وهل يوجد تعبري رشعي للرؤيا؟

 142 ما أمهية علم تعبري الرؤيا؟ وهل حيتاج املسلمون إليه؟

 143 ما هو احُلكم الِّشعي لتعلُّم تعبري الرؤيا؟

 143 هل ُيعدُّ تعبري الرؤيا من الفتوى الِّشعية؟

 144 تعبري الرؤيا؟ما هي خصائص علم 

 145 هل يتغريَّ علم تعبري الرؤيا بتغريُّ األزمان؟ 

 145 ملاذا ال توجد مدارس أو جامعات لتدريس علم تعبري الرؤيا؟

 146 ملاذا ال ُيقبل الباحثون الِّشعيُّون عىل البحث والتأليف يف علم تعبري الرؤيا؟

 147 ؟ وقواعده ياتعبري الرؤ تعلُّم يستطيع املسلمهل 

 148 هل للرؤيا أكثر من تعبري؟ أم ليس هلا إالَّ تعبري واحد فقط؟

ت الرؤيا بأكثر من تعبري فأ ل  واحد  يإذا ُعربر  150 هو الذي يتحقَّق؟   فقط   يتحقَّق؟ وهل صحيح أنَّ التعبري األوَّ

ل تعبري الرؤيا أو السؤال عنها فيه؟  156 هل هناك وقت ُمعنيَّ ُيفضَّ

 157 ما هي الفكرة األساسيَّة التي يتمُّ تعبري الرؤيا الصادقة بـنـاء عليها؟

؟  158 كيف تتمُّ عمليَّة تعبري الرؤيا باستخدام أسلوب التعبري التفصيلر

؟  159 كيف تتمُّ عمليَّة تعبري الرؤيا باستخدام أسلوب التعبري اإلمجاِلر

 160 القرآن؟كيف يتم تعبري الرؤيا بآيات 
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 160 التشبيه 

 163 االستعارة

 168 الكناية

 171 اجلناس

 180 املجاز املرسل

 181 أساليب بالغية أخرى يمكن استخدامها يف تعبري الرؤيا

ة من قصص القرآن الكريم  182 ارتباط الرمز بأحداث قصَّ

 185 ارتباط السبب والنتيجة

 187 ارتباط العطف

 190 التعاُقبارتباط 

 191 ارتباط التفضيل

 191 ارتباط األداة

 192 ارتباط املكان

 193 ارتباط الزمان

 194 ارتباط احلال

 195 ارتباط الفعل بالفاعل أو بنائب الفاعل

 196 ارتباط الفعل باملفعول به

 196 ارتباط الَقَسم

ل  196 ارتباط التحوُّ

 197 ارتباط املبتدأ باخلرب

 197 ارتباط املِلكيـَّة 

 198 ارتباط النفي والتصحيح

 199 ارتباط الِّشط

 200 ارتباط الدعاء
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 201 ارتباط االمتناع

 202 ارتباط التمنري

 203 ارتباط الرجاء

 203 ارتباط اجلزاء

 204 ارتباط احلكمة أو اهلدف

 204 ارتباط اللَّعنة

 205 ارتباط الفاعل بَم فعله

 205 التعبري بعكس معنى اآلية الكريمة

 206 التعبري بُقرب معنى اآلية الكريمة

 206 تعبري األرقام بآيات القرآن الكريم

 208 تعبري الرؤيا باملعنى األبعد آليات القرآن 

 210 أوصاف اجلنـَّة والنار

 211 تعبريات الرؤى يف القرآن الكريم

 212 التعبري بتشابه األحداث

 214 تفسريات النبير ملسو هيلع هللا ىلص للقرآن الكريم

 215 تفسريات الصحابة والتابعني للقرآن

 215 البناء عىل الصورة البالغيَّة

 216 التعبري بقصص القرآن

 217 ارتباط اإلعجاز

؟ در  217 كيف يتمُّ تعبري الرؤيا بعكس املعنى أو بالضر

 223 كيف يتم تعبري الرؤيا باألحاديث النبوية ؟

 223 التشبيه 

 226 االستعارة

 228 الكناية
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 229 املجاز املرسل

 230 اجلناس

ة  ة من الُسن ة النبويَّ  231 ارتباط الرمز بقصَّ

 234 ارتباط السبب والنتيجة

 235 ارتباط املقارنة

 236 ارتباط املكان

 236 ارتباط الزمان

 236 ارتباط النفي والتصحيح

 237 ارتباط االنتساب

 237 ارتباط الِّشط

 237 ارتباط العطف

 238 ارتباط التعاقب

 239 ارتباط الدعاء

 239 أوصاف اجلنَّة والنار

 240 ارتباط االمتناع

 240 ارتباط احُلكم

 240 ارتباط املبتدأ باخلرب

 241 ارتباط اللَّعنة

ة الِّشيفةتعبريات رؤى  نَّة النبويَّ  241 السُّ

ة الِّشيفة  242 تعبري األرقام باألحاديث النبويَّ

 243 كيف يتم تعبري الرؤى بأقوال الصحابة؟

 246 كيف يتمُّ تعبري الرؤيا بالتََّشاُبه؟

 254 هل جيوز تعبري الرؤيا باحلديث الضعيف أو املوضوع؟

 259 العربيَّة؟كيف يتمُّ تعبري الرؤيا باللُّغة 
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 260 هل جيوز تعبري الرؤيا بدليل فيه بدعة أو خُمالفة رشعيَّة؟

 262 كيف يتمُّ تعبري الرؤيا بالكناية؟

 266 كيف يتمُّ تعبري الرؤيا بالتشبيه واالستعارة؟

 267 كيف يتمُّ تعبري الرؤيا باجلناس؟

 269 كيف يتمُّ تعبري الرؤيا باملجاز؟

 270 تعبري الرؤيا بأسَمء األشخاص والبالد وغري ذلك؟كيف يتمُّ 

؟ ، والسنة الدراسيَّة، واملوقع اجلغرايفر ، واملوسم التجارير  273 كيف ُتعربَّ الرؤيا بداللة الفصل املناخير

 276 كيف ُتعربَّ الرؤيا بثقافات وعادات وقوانني املجتمعات والشعوب؟

 278 باألمثال الشعبيَّة والعربيَّة؟كيف يتمُّ تعبري الرؤيا 

 279 هل تدلُّ رموز معيَّنة يف الرؤى عىل شعوب معيَّنة؟ 

عر؟  280 كيف يتمُّ تعبري الرؤيا بالشر

 281 كيف يتمُّ تعبري الرؤيا بالقصص الشعبيَّة؟

 281 كيف يتمُّ تعبري الرؤيا برموز ذات دالالت عامليَّة؟

 282 الرؤيا بداللة مواضع األشياء؟كيف يتمُّ تعبري 

؟  285 كيف يتمُّ تعبري الرؤيا باملعنى الشخصر

كيف يتمُّ تعبري رموز الرؤيا بأسباب وجودها، وما ُتنتسب إليه، واملتعاملني معها، واملواقف التي 

 تستعمل فيها، وما اشتهرت به؟
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 292 كيف ُتعربَّ الرؤيا بقلب املعنى الظاهر؟

 298 ُيقَلب معنى رمز يف الرؤيا من السوء إىل اخلري أو العكس؟كيف 

 306 ما هو تعبري الرؤيا بالزيادة والنقصان؟

 306 متى يتمُّ تعبري الرؤيا عىل ظاهرها؟

 310 ما هو التعارض بني الرؤى؟ وكيف يتعامل املعربر مع إشكاليَّة هذا التعارض؟

 313 احتَمل كبري ملوت الرائي؟كيف يتمُّ تعبري رؤيا فيها 

 315 هل يفيد اليوم الذي ُترى فيه الرؤيا يف تعبريها؟
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 316 كيف يمكن الرتجيح بني عدد من االحتَمالت يف تعبري الرؤيا؟

 327 ما هي األساليب أو الصياغات األفضل لتعبري الرؤيا؟

ين؟ما هي صفات معربر الرؤيا؟ وماذا يميرزه عن غريه من   330 املعربر

 334 أذكار النوم وآدابه

 337 أهم املراجع

 343 الفهرس

 


