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 مقدمة 

 

احلمد هلل العامل بكل حال، اهلادي لكل ضال، املوفق لكل منال، املقدر لكل مآل.  

 عىل النبي اهلادي لكل حائر، واملرشد لكل سائر، واملقيل لكل عاثر.  اوصالة وسالم  

ري علمي لرؤى القرآن واحلديث، فهذا يعني أننا عبأما بعد، فعندما نتحدث عن ت

يات الكريمة واألحاديث الرشيفة بناء عىل معايري هذه اآلتلك الرؤى يف ري  عبنقوم بت

القرآن أو علمية معينة ختتلف عن تلك التي اتبعها مجاهري األكارم من علامء تفسري 

نَّة واجلامعة )رمحهم اهلل تعاىل(رشوح احلديث  أو بمعنى آخر هو منهج   ؛ من أهل السُّ

أو هو نوع من التحليل  ؛يف التفسري خمتلف عن منهجهم القويم، وليس خمالفا له

ال يقترص فقط عىل معرفة املعاين التفصيلية أو   ،لآليات الكريمة واألحاديث الرشيفة

األحكام الرشعية أو وقائع التاريخ أو استخالص العربة، بل يتعدى ذلك إىل جوانب 

 أخرى من اإلعجاز يف القرآن الكريم واحلديث الرشيف.
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ا من جوانب اإلعجاز يف القرآن الكريم ا مضيئ  يف هذا الكتاب نتناول جانب  

ريها. وكام هو معلوم، فقد ُذكر يف عبواحلديث الرشيف، أال وهو جانب الرؤى وت

ولكن    .رياهتاعبالقرآن الكريم وكتب احلديث الرشيف الصحيح العديد من الرؤى وت

يف  ياري الرؤعبا أن أحد األسس املتينة التي قام عليها علم تربام ال يكون معلوم  

رياهتا من أجل عباإلسالم هو املقارنة والبحث عن العالقات بني هذه الرؤى وت

ري الرؤى الصادقة وفهم معانيها. ومع انكشاف عباخلروج بقواعد مهمة تعني عىل ت

  ياري الرؤعبهذه العالقات واحدة تلو األخرى، بدأ الغموض الذي أحاط بعلم ت

نا اهلل )عز وجل(، فوضعنا كتابنا ا حتى أكرما فشيئ  لعقود طويلة ينكشف شيئ  

 : شمس دنيا املنام.ياري الرؤعباألصويل يف علم ت

يف كتابنا املذكور باألدلة  تعبري الرؤياعىل الرغم من أننا قد تناولنا قواعد وأصول 

 من القرآن الكريم واحلديث الرشيف، إال أننا مل نبني فيه بشكل مبارش وتفصيلي 

ملاذا وعىل أي  "رياهتا، أو بمعنى أبسط عبواحلديث وبني تالعالقات بني رؤى القرآن 

. وهذا  "ري هذه الرؤيا يف القرآن الكريم أو احلديث الرشيف؟عبتم ت أساس علميي 

الذي حياول هذا الكتاب اإلجابة عليه، فيتناول بالتحليل  هو السؤال األساسي 

املنطقي والبحث العميق العالقات أو االرتباطات أو املالبسات اخلفية وطبيعتها بني 

 .امري كل منهعباآلية الكريمة أو احلديث الرشيف وبني ت 

ت ال أستبعد أن يرسع أحد املتحمسني بالقول: إن األساس الذي  عليه هذه  عربر

؟  ا لرؤى يف القرآن الكريم واحلديث الرشيف هو الوحي، ففيم البحث إذا وعمَّ

ري عن طريق الوحي مع أن تكون هلذه عبفيكون الرد بكل بساطة: وهل يتعارض الت

ري أسباب علمية مفهومة يمكن البحث عنها واستكشافها؟ وباملثل، هل باعالت

ىل(، مع أن تكون هلا ِحَكم يتعارض كون األحكام الرشعية موحى هبا من اهلل )تعا
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 وأسباب علمية يكتشفها العلامء ويبينوها للناس؟

إن اكتشاف جوانب اإلعجاز يف اآليات الكريمة واألحاديث الرشيفة وحماولة 

ري عبا ما دام هذا التا معصوم  ريات علمية هلا ال يتعارض مع كوهنا وحي  عباستكشاف ت

 ا.  وتأيـيد  علومة، بل يزيدها دعام  العلمي ال يناقض ثابتا من ثوابت الدين امل

وهكذا قمنا بتقسيم الكتاب إىل قسمني: واحد يتعلق برؤى القرآن الكريم، بينام 

 خيتص اآلخر برؤى احلديث الرشيف.

رؤيا عىل حدة، نرشح سياقها   كل -بمشيئة اهلل تعاىل  -سنتناول يف هذا الكتاب 

؛ لتكون هذه  تعبري الرؤياية يف علم  ومعناها، ونحاول أن نستخلص منها الفوائد اخلف

 ري املزيد من الرؤى الغامضة.عبالفوائد بمثابة الضوء الذي ينري لنا الطريق الصحيح لت

وبام أنه ليس اهلدف من هذا الكتاب حرص مجيع رؤى القرآن الكريم واحلديث 

لبحث فبالتايل، مل يتناول ا  .الرشيف، بل إن اهلدف منه هو التأصيل ملنهج علمي معني

مجيع رؤى القرآن الكريم واحلديث الرشيف، بل تناول نامذج أو عينات منها مع 

 التوسع يف رشحها والتعمق يف بيان جوانب من اإلعجاز فيها.

ا، أسأل اهلل )عز وجل( أن ينفع هبذا الكتاب اإلسالم واملسلمني، وأن جيعله أخري  

 ريها. آمني عبؤى وعلم ت)سبحانه( خطوة عىل طريق اكتشاف املزيد من أرسار الر
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ق الرؤيا   إبراهيم اخلليل ُيصدِّ

 

ْعَي َقاَل َيا ُبنَيا إِِّنِّ َأَرى ِِف الْ يقول اهلل )عز وجل(: ﴿ َأِّنِّ َأْذَبُحَك  نَاِم  ـََفَلَّما َبَلَغ َمَعُه السا

ابِِريَن ) َفاْنُظْر َماَذا َتَرى َقاَل َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِِّن إِْن َشاَء اهللُ ( 102ِمَن الصا

ُه لِْلَجبنِِي ) ْؤَيا إِناا  104( َوَناَدْينَاُه َأْن َيا إِْبَراِهيُم )103َفَلَّما َأْسَلََّم َوَتلا ْقَت الرُّ ( َقْد َصدا

  ( َوَفَدْينَاُه بِِذْبح  106بنُِي )ـُ( إِنا َهَذا ََلَو اْلَبََلُء الْ 105ُمْحِسننَِي )ـَكَذلَِك َنْجِزي الْ 

 ﴾ ]سورة الصافات[. (107َعظِيم  )

ه عربَّ رأى إبراهيم )عليه السالم( يف املنام أنه يذبح ابنه إسامعيل )عليه السالم(، ف

ق هذه الرؤيا   . عىل أنه أمر من اهلل )عز وجل( بأن يفعل ذلك يف الواقع، أو أن ُيصدر

والذي امتثال له،  واألمر اإلهلي هلام )عليهام السالم(، ،وهو االبتالء اإلهلي العظيم

فرفع اهلل )تعاىل( عنهام البالء، وفدى إسامعيل )عليه السالم( بذبح عظيم جزاء  

 لتقوامها وصربمها. 

الرؤيا نناقش مدى إلزام الرائي بتصديق رؤياه يف الواقع كام رآها   هذه ومن خالل 

رآه يف الواقع   يف املنام، أو بمعنى آخر: هل جيب عىل الرائي أن ينفذ ما رآه يف املنام كام

السالم(؟ فمثال: إذا رأى مسلم يف املنام أنه   امكام فعل إبراهيم مع ابنه إسامعيل )عليه

ق عىل فقري يعرفه، أو يتزوج من امرأة يعرفها، أو يسافر إىل بلد، هل جيب عليه يتصدَّ 

 تصديق هذه الرؤيا، أو تنفيذ ما رآه فيها يف الواقع بأن يتصدق عىل الفقري الذي رآه 

 رآه يف املنام؟ ذييف املنام، أو يتزوج من املرأة التي رآها يف املنام، أو يسافر إىل البلد ال

؛ لقول اهلل )تعاىل(:  رؤيا األنبياء وحيجاء يف األثر الصحيح عن عبيد بن عمري أن  

ا عن  لكالم أيض  ﴾، وقد ورد مثل هذا اَمنَاِم َأِّنِّ َأْذَبُحَك... ـَقاَل َيا ُبنَيا إِِّنِّ َأَرى ِِف الْ ﴿

 عبد اهلل بن عباس )ريض اهلل عنهام(.
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 وقوهلم إن رؤيا األنبياء وحي، ثم استدالهلم باآلية الكريمة حيتمل أكثر من معنى:

ن الرؤى التي يراها األنبياء تكون مجيعها أو بعضها أوامر إهلية واجبة التنفيذ إ  :أوًل 

 الرؤيا املذكورة. كام حدث مع إبراهيم )عليه السالم( يف 

ا جيب عىل النبي ا مبارش  ونحن ال ننكر أن بعض رؤى األنبياء يمكن أن تكون أمر  

ولكن ذلك ال يمكن تعميمه عىل مجيع رؤى  .تصديقه أو حتقيقه يف الواقع كام رآه

قد رأى رؤى عديدة، ومع ذلك فلم تكن أوامر مبارشة  ملسو هيلع هللا ىلصاألنبياء، بدليل أن النبي 

 انت واجبة التصديق كام رآها. له بفعل يشء، وال ك

وبالتايل، فالقول بأن رؤيا األنبياء وحي، ال يمكن أن تعني أن مجيعها أوامر مبارشة 

 واجبة التصديق.

ن الرؤى التي يراها األنبياء صادقة، بمعنى أهنا تكون من اهلل )تعاىل(،  إ: ثانيا

ا هو األقرب إىل وتكون ذات معاٍن، فال يدخل فيها حديث النفس أو الشيطان. وهذ

 الصواب، واألوىل باألنبياء )عليهم الصالة والسالم(.

ن رؤى األنبياء مجيعها صادقة، أهنا جيب أن تكون كلها أوامر أوهكذا، ليس معنى  

أو أهنم جيب عليهم تنفيذها كام رأوها، بل ربام ال يعدو هذا األمر  ،إهلية مبارشة هلم

 كونه استثناء كام يف رؤيا إبراهيم )عليه السالم(. 

 آلخر ومن  
ٍ
أما بخصوص رؤيا املسلم العادي، فيختلف حكم تصديقها من راء

فربام يكون تصديق املسلم  .رؤيا ألخرى، وقد ينطوي عىل رشوط وحماذير مهمة

 ا. ا أحيان  ا، وحرام  ا أحيان  ا، ومكروه  ا أحيان  ا، ومستحب  ا أحيان  ام رآها واجب  لرؤياه ك

والقاعدة األساسية يف ذلك هو أنه ال جيوز تصديق املسلم لرؤيا بارتكاب عمل 

ا، أو غري ذلك من  حرام، كرؤيا املسلم لنفسه يف املنام يقتل، أو يرسق، أو يرشب مخر  
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وز للمسلم أن يقوم بتنفيذ ما رآه يف هذه الرؤى فال جي .األمور التي حرمها اهلل

 ا.وأمثاهلا؛ ألن الرؤيا ليست َحَكام عىل الرشع، فال جيوز من خالهلا حتليل حرام  

جيب عىل املسلم تصديق الرؤيا التي رأى نفسه فيها يقوم بواجب رشعي ال يقوم 

 لنفسه يف املنام به يف الواقع، أو يتوب من حرام يفعله يف الواقع، كرؤيا من ال يصل

أنه يصل، أو رؤيا شارب اخلمر لنفسه أنه قد تاب من ذلك، ففي هذه احلالة يكون 

 ا، وتكون بمثابة الرؤيا التحذيرية ملن يراها. تصديق الرؤيا واجب  

الرؤيا التي يقوم فيها الرائي بمعروف غري واجب، وهو يقدر عىل عمله يف اليقظة، 

ق عىل مسكني يعرفه، أو أن يرى نفسه يسأل عن أحوال  كأن يرى نفسه يف املنام يتصد 

م، لزِ صديق قديم من أصدقاء اخلري، فتصديق مثل هذه الرؤى مستحب، لكنه غري مُ 

ن الرائي األمر بميزان املصالح واملنافع، واملفاسد واألرضار، واليرس والعرس يف زِ وليَ 

 أمثال هذه األمور قبل اإلقدام عليها.

نظر يف وجوب تصديقها بحسب قييد ألمر مباح أو هني عنه، يُ الرؤيا التي فيها ت

املصالح واملفاسد، كمسلم أراد أن يتزوج من امرأة نرصانية، فرأى نفسه يف املنام أنه 

 ؛د النظر يف مسألة زواجه منها، لعل الرضر منه يكون أكرب من املنفعةعِ ال يتزوجها، فليُ 

فلينظر إن كان يف هذا الطعام مشكلة  أو كرؤيا مسلم لنفسه يمتنع عن طعام حالل،

 .  كأن يتسبب له يف رضر صحي لعضو مريض يف جسده مثال   ،له

الرؤيا التي يقوم فيها الرائي بعمل حالل قد ترتتب عليه أرضار أو مشاكل، كرؤيا 

أو رؤيا نفسه يدخل يف عمل مؤٍذ أو فيه   ،ق زوجته أو يتزوج بغريهااملسلم لنفسه يطلر 

خماطرة، فال جيب عىل املسلم هنا تصديق الرؤيا التي قد جتلب عليه وعىل غريه األذى 

، ولديه من األسباب املهمة أو الرضر، إال إذا كان الرائي قد عزم عىل ذلك فعال  

ُمرٍض هلل واملعتربة واإلمكانيات الواقعية التي جتعله يقدم عىل هذا العمل وهو 
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 )تعاىل( ومرتاح الضمري. 

الرؤيا التي يف تصديقها مشقة أو أمر ال يطيقه الرائي، كأن يرى نفسه حيج وهو غري  

نصح الرائي مستطيع، أو يشرتي ما ال يقدر عىل رشائه يف الواقع إال بالكاد، فهنا ال يُ 

 سباب الرش.اهلل بأن يذلل له أسباب اخلري وأن يرصف عنه أ بتصديق رؤياه، وليدعُ 

ا يف وقد جاء يف األثر الصحيح ما قد يدل عىل أن تصديق الرؤى مستحب عموم  

أنه  -فيام يرى النائم  -فقد روي أن خزيمة بن ثابت رأى  .أعامل اخلري واملعروف 

ق»  :، وقال ملسو هيلع هللا ىلص  ، فأخربه، فاضطجع لهملسو هيلع هللا ىلصسجد عىل جبهة النبي   . فسجد  رؤياك«  صدِّ

 . ختريج مشكاة املصابيح( -. )صحيح الرشيفة عىل جبهته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

يق  الشمس والقمر والكواكب رموز ألرسة يوسف الصدِّ

 

﴿إِْذ َقاَل ُيوُسُف أِلَبِيِه َيا َأَبِت إِِّنِّ َرَأْيُت َأَحَد َعََشَ َكْوَكًبا  يقول اهلل )عز وجل(: 

ْمَس َواْلَقَمَر َرَأْيُتُهْم ِِل َساِجِديَن﴾  [. وكذلك يقول اهلل )تعاىل(: 4]يوسف:َوالشا

ًدا َوَقاَل َيا َأَبِت َهَذا تَ  وا َلُه ُسجا ْأِويُل ُرْؤَياَي ِمْن َقْبُل َقْد ﴿َوَرَفَع َأَبَوْيِه َعََل اْلَعْرِش َوَخرُّ

ا...﴾   [. 100]يوسف:َجَعَلَها َرِّبِّ َحقًّ

ا والشمس والقمر رأى يوسف )عليه السالم( وهو صغري أحد عرش كوكب  

يسجدون له، فتحققت بعدها بسنوات طويلة بأن سجد له والداه وإخوته )عىل سبيل 

 ، وليس يف رشيعة اإلسالم(.ا يف رشيعتهمالتحية وليس العبادة، وكان ذلك مباح  

عن معناها    اهذه الرؤيا هي مثال للرؤى التي حتتوي عىل رموز يكون ظاهرها خمتلف  

احلقيقي املقصود هبا. وفيها دليل عىل أن هذه الرؤى قد ُترى بشكل ظاهري خمتلف  

متحقق يف الواقع. وقد تأيت كذلك يف هذه الرؤى  فعلي قصد هبا من معنى ا عام يُ متام  

مور تتحقق كام رآها املسلم مثل السجود يف هذه الرؤيا، وقد حتقق كام جاء يف الرؤيا  أ

 ا.، ومل يكن رمز  فعال  

ا فالشمس والقمر يف الرؤيا كانا رمزين لألم واألب، بينام كان األحد عرش كوكب  

 ا لإلخوة.رموز  

 إنا لألب أو األم، وكذلك القمر، فقيل وقد اختلف العلامء يف كون الشمس رمز  

الشمس رمز لألب والقمر رمز لألم؛ ألن الشمس أكرب وأعظم كاألب له القوامة 

ن الشمس رمز لألم والقمر رمز لألب؛ ألن الشمس كلمة إعىل األم. وقال آخرون 

رة. ولعل االستن األخري يكون أقرب للصواب؛ هلذا  تاجمؤنثة بينام القمر كلمة مذكَّ
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لسبب األخري، وألن الشمس متدُّ الدنيا بالدفء والرمحة كاألم ألوالدها، بينام ينري ا

كام هيدي األب   ، القمر ظلمة الليل، فيهتدي به الناس ويعرفون طريقهم بضوئه

وكذلك، فقد روي أن أيب بكر )ريض اهلل   أوالده إىل اخلري ويبني هلم طريق الصواب.

 ( 1) عنها( لألقامر بأهنم رجال.عنه( قد عربي رؤيا عائشة )ريض اهلل

  سائر عىل والقمر الشمس فضل ألن اإلخوة؛ إىل لرتمز الكواكب  جاءت وربام

 ،للكواكب  ورمحة دفء فالشمس. األوالد عىل واألم األب كفضل هو الكواكب 

 . ألوالدمها واألب األم كام ونور، هداية والقمر

عليه خرجت قاعدة مهمة يف من خالل هذا االرتباط بني هذه الرموز وما تدل 

أو أكثر واحد «، أي وجود وجه شبه التشابه ِف الوظيفةري الرموز، وهي قاعدة: » عبت

الوظيفة التي يؤدهيا الرمز الذي جاء يف الرؤيا، وبني ما يدل عليه يف الواقع، كام  بني

الحظنا وجه التشابه بني األم واألب واإلخوة من جهة، والشمس والقمر 

 والكواكب من جهة أخرى.

ومن أمثلة هذه القاعدة: التشابه يف الوظيفة بني قدمي اإلنسان وإطارات السيارة، 

اإلنسان، وهذه تتحرك فوقها السيارة. وكذلك التشابه يف الوظيفة    فهذه يميش فوقها

ا التشابه يف الوظيفة بني  بني فم اإلنسان واملذياع، كالمها خيرج منه الكالم. وأيض  

 األسنان واملطحنة، كالمها يفتت الطعام.

 

 

 :فقال أبو بكرٍ  .رَأْيُت كأنَّ ثالثَة أقامٍر سَقْطَن يف ِحْجريعن عائشة )ريض اهلل عنها( قالت:  (1) 

قال هلا أبو  ملسو هيلع هللا ىلص،فلامَّ مات رسوُل اهللِ  .أهِل األرِض ثالثة   خريُ  ُدفِن يف بيتِك ،إن صَدَقْت رؤياكِ 

 )جممع الزوائد(  .وُدفِن يف بيتِها أبو بكٍر وعمرُ  .يا عائشةُ  أقامِرك خريُ  :بكرٍ 
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 ا لألب؛ري الرؤى عندما يكون القمر رمز  عبيظهر لدينا كذلك دور اللغة العربية يف ت

 ا لألم؛ ألن الشمس مؤنثة.ألن القمر مذكر، بينام تكون الشمس رمز  

يتطابق مع عدد إخوة   الذي ا هو عدد الكواكب )أحد عرش(لفت النظر أيض  ا يُ ومَّ 

ري عبقاعدة تعينه عىل ت فهمعىل  يا الرؤعربر يوسف. فهذه نقطة يمكن أن تساعد م

 عن عدد ليشء مهم يف حياة  عربر ومن ضمن ذلك أن يبحث امل .األرقام يف الرؤى

الرائي ينطبق عىل رقم رآه يف منامه، كامرأة تزوجت من ثالثة رجال ترى الرقم ثالثة 

يف رؤياها، أو طالب قىض أربع سنوات يف اجلامعة رأى الرقم أربعة، أو شخص 

شخص مسلم حمافظ يمتلك عرشة فدادين من األرض الزراعية رأى الرقم عرشة، أو  

 عىل الصلوات اخلمس رأى الرقم مخسة. 

ا...﴾، (: ﴿أما قول اهلل )تعاىل فهو َهَذا َتْأِويُل ُرْؤَياَي ِمْن َقْبُل َقْد َجَعَلَها َرِّبِّ َحقًّ

ت به، إنام هو اجتهاد، واهلل عربر ا لتحققها عىل ما  ليس ضامن    ياري الرؤعبتأكيد عىل أن ت

ملك حتقيقها من عدمه. وبالتايل، من اجليد أن ينصح  )عز وجل( وحده هو الذي ي

  له رؤياه باالبتهال والدعاء إىل اهلل )تعاىل( حتى تتحققعربر  الرائي بعد أن يعربر امل

 .البرشى
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 بَشى النعيم والعذاب ِف رؤيا صاحبي السجن

 

ْجَن َفَتَياِن َقاَل  يقول اهلل )عز وجل(:   ًرا  ﴿َوَدَخَل َمَعُه السِّ ا إِِّنِّ َأَراِِّن َأْعِِصُ ََخْ َأَحُدُُهَ

ا نَ  َراَك ِمَن  َوَقاَل اْْلََخُر إِِّنِّ َأَراِِّن َأْْحُِل َفْوَق َرْأِِس ُخْبًزا َتْأُكُل الطاْْيُ ِمنُْه َنبِّْئنَا بَِتْأِويلِِه إِنا

باْأُتُكََّم بَِتْأِويلِِه َقْبَل َأْن َيْأتَِيُكََّم َذلُِكََّم  ( َقاَل َل َيْأتِيُكََّم َطَعاٌم ُتْرَزَقانِِه إِلا نَ 36ُمْحِسننَِي )ـالْ 

َة َقْوم  َل ُيْؤِمنُوَن بِاهللِ َمنِي َرِّبِّ إِِّنِّ َتَرْكُت ِملا اا َعلا ( 37َوُهْم بِاْْلَِخَرِة ُهْم َكافُِروَن ) ِِم

َة َآَبائِي إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َما َبْعُت ِملا َك بِاهللِ َواتا ء  َذلَِك  َكاَن َلنَا َأْن ُنَْشِ ِمْن ََشْ

( َيا َصاِحَبِي  38َعَلْينَا َوَعََل النااِس َوَلكِنا َأْكَثَر النااِس َل َيْشُكُروَن ) ِمْن َفْضِل اهللِ

ُقوَن َخْْيٌ َأِم اهللُ ْجِن َأَأْرَباٌب ُمَتَفرِّ اُر )  السِّ وَن ِمْن ُدونِِه إِلا َأْسََّمًء  ( َما َتْعُبُد 39اْلَواِحُد اْلَقها

ْيُتُموَها َأْنُتْم َوَآَباُؤُكْم َما َأْنَزَل اهللُ ا ِمْن ُسْلَطان  إِِن اْل  َسما َأَمَر َألا َتْعُبُدوا   ْكُم إِلا هللِِـُِِبَ

يُن اْلَقيُِّم َوَلكِنا َأْكَثَر النااِس َل َيْعَلُموَن ) اُه َذلَِك الدِّ ا 40إِلا إِيا ْجِن َأما ( َيا َصاِحَبِي السِّ

ا اْْلََخُر َفُيْصَلُب َفَتْأُكُل الطاْْيُ ِمْن َرْأِسِه ُقِِضَ اأْلَْمُر الاذِ  ًرا َوَأما ُه ََخْ ي  َأَحُدُكََّم َفَيْسِقي َربا

 ]سورة يوسف[. (﴾ 41فِيِه َتْسَتْفتَِياِن ) 

ه السالم( يف أثناء  زميلني ليوسف )عليكانا  ،هاتان الرؤييان لرجلني سجينني

صنع منه اخلمر ا ما يُ السنوات التي قضاها يف السجن. رأى أحدمها أنه يعرص ثمر  

 ا تأكل الطيور منه.كالعنب أو نحوه، ورأى اآلخر أنه حيمل فوق رأسه خبز  

يظهر بقوة يف هذه الرؤيا دعوة يوسف )عليه السالم( لصاحبيه لعبادة اهلل الواحد  

الرؤيا، أو كام جاء يف قول اهلل )تعاىل( عىل   كمقدمة لتعبريوتأيت هذه الدعوة  .األحد

ُقوَن َخْْيٌ َأِم اهللُلسانه:  ْجِن َأَأْرَباٌب ُمَتَفرِّ اُر ) ﴿َيا َصاِحَبِي السِّ ( َما 39اْلَواِحُد اْلَقها

ْيُتُموَها َأْنُتْم َوَآبَ  ا ِمْن ُسْلَطان  إِِن  اُؤُكْم َما َأْنَزَل اهللَُتْعُبُدوَن ِمْن ُدونِِه إِلا َأْسََّمًء َسما ِِبَ

يُن اْلَقيُِّم َوَلكِنا َأْكَثَر النااِس َل َيْعَلُموَن﴾.  ُحْكُم إِلا هللِِـالْ  اُه َذلَِك الدِّ  َأَمَر َألا َتْعُبُدوا إِلا إِيا
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فإن   .ياري الرؤعبوتعد الدعوة إىل اهلل )تعاىل( أهم األهداف التي يسعى إىل حتقيقها ت

وإنام تندرج كلها حتت غاية   .ا يف ذاتهريها هدف  عبهذه الرؤى ال تدور يف فراغ، وليس ت

 كل   ،واحدة، وهي تعريف الناس برهبم )سبحانه(، وتقريبهم إليه )عز وجل(

 بحسب حاله، فاملسلم غري الكافر، والعايص غري الطائع، والصالح غري الفاسد.

يوسف )عليه السالم( سؤال الرجلني الكافرين له عن رؤيامها، وقدم  وهنا استثمر  

ريه بتعريف باهلل )عز وجل(، وإظهار نعمة اهلل )تعاىل( عليه، وربطها بأنه قد ترك عبلت

 املسلم الذي عربر عليه من الباطل. وهلذا فإنه من املستحب للم   املة الكفر، وبيان ما مه

 لتعريفهم باهلل )سبحانه  ريه للرؤيا مدخال  بعيتعامل مع رؤى الكفار أن جيعل ت

، وإال فام هي الفائدة من فك رموز وتعاىل( وباإلسالم، فهذا هو اهلدف املنشود أصال  

 رؤيا لشخص كافر، إال تضييع األوقات؟ 

عمل  ياري الرؤعببالعقيدة اإلسالمية، وأن ت ياري الرؤعبا يظهر ارتباط توهنا أيض  

خص عامل بالدين كام يظهر ذلك يف حديث يوسف )عليه  ديني يتطلب أن يقوم به ش

، ال ينبغي أن عمل دعوي جاد   ياري الرؤعبريه للرؤيا. فتعبالسالم( مع الفتيني قبل ت

 .غري الصاحلني أوالعابثني  أويقوم به اجلهال 

ها له يوسف  عربَّ أما عن الرؤيا األوىل التي رأى فيها الفتى أنه يعرص اخلمر، والتي  

السالم( بأنه سيعود إىل عمله السابق كساٍق للملك، ففي هذه الرؤيا تظهر )عليه 

 بأحوال الرائي، فيظهر هنا أن يوسف )عليه السالم( كان يعلم أن عربر أمهية معرفة امل

هذا السائل كان يعمل كساٍق للملك، وأن عمله مرتبط بعرص اخلمر، وهذا سبب 

 عمله.جمال ألن ما رآه يف الرؤيا هو  ري الرؤيا عىل أن الرجل سيعود لعمله؛عبلت

ري الرؤيا؛ عب بأحوال الرائي وظروفه هي جزء أساس من تعربر وهكذا، فإن معرفة امل

وهذا  . دائام ما يربط بني ما يكون عليه الرائي يف الواقع وبني رموز الرؤياعربر ألن امل
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 معلوم ليس هلا : نقولوهلذا  .ري الرؤياعبمن أهم األصول يف عملية ت
ٍ
الرؤيا بغري راء

 ري مفهوم.عبت

 .ري رؤى الكفار عىل خري الدنيا ونعيمهاعبا جواز تونستنتج من الرؤيا األوىل أيض  

ام إذا كانت  رؤيا الكافر باملال والولد والصحة والعمر الطويل، السيَّ عربَّ فيجوز أن تُ 

أو فساد ما، أو نحو  هناك مصلحة رشعية يف ذلك كأن يرجى إسالمه، أو تقليل رش

ت عليه ُعربر ذلك ما جيلب املصالح ويدرأ املفاسد، برشط أن يكون هذا اخلري الذي 

ا ال  ف  تكلَّ ا مُ ري  عب، وليس تياري الرؤعب بحسب قواعد تريها أصال  عبالرؤيا ما حيتمله ت

 أساس له.

ا تأكل الطري منه،  حيمل فوق رأسه خبز    ه أما الرؤيا الثانية التي رأى فيها صاحبها أن

ربام جاء  ف  .ها له يوسف )عليه السالم( بأنه سوف يصلب فتأكل الطري من رأسهعربَّ ف

نبلة القمح املنتصبة التي حتمل فوق رأسها حبوب ري من التشابه بني ُس عبهذا الت

، فتأكل االقمح، فإذا أكلت منها الطيور أفسدهتا، بالرجل الذي حيمل فوق رأسه خبز  

 الطيور منه. 

نبلة القمح تنتصب يف األرض اخلالء كام ينتصب املصلوب فوق صليبه يف فُس 

ا تصنع منها اخلبز، كام رأى الشخص اخلالء، وسنبلة القمح حتمل فوق رأسها حبوب  

نبلة )رأس ا، والطيور تأكل من حبوب القمح فوق الُس نفسه حيمل فوق رأسه خبز  

الشخص رأى الطري تأكل من اخلبز فوق رأسه، فكانت  السنبلة( فتفسدها، وكذلك

 الرؤيا برشى هبالكه وأكل الطري من رأسه هو )والعياذ باهلل تعاىل(.  

، كالتشابه بني املصلوب  ياري الرؤعبوهذه تسمى بقاعدة »التشابه يف الشكل« يف ت

 تقدم.  ... وهكذا كام ، وقطع اخلبز وحبَّات القمح،املنتصب وسنبلة القمح املنتصبة
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ولعل يوسف )عليه السالم( قد علم بحال هذا الرائي، وأنه مرتكب جلريمة أو 

 ينتظر عقوبة أو نحو ذلك. 

واألذى والعقوبة  ري رؤى الكفار عىل الرشر عبا من هذه الرؤيا جواز تنستنتج أيض  

 يف الدنيا دون أي برشى هلم.

الرؤى التي تأيت فيها أشياء ومن اجلدير بالذكر هنا أن هذين الرؤييني مها من 

فعرص اخلمر هذا حقيقي، وليس   .رصحية غري رمزية تارة، وتأيت فيها رموز تارة أخرى

ه يوسف )عليه السالم( كام هو، وأما محل اخلبز وأكل الطري عربَّ ا ليشء غريه، وقد  رمز  

عىل    يوسف )عليه السالم( بعضهعربَّ منه، فيظهر فيه هنا اختالط احلقيقي بالرمز، ف

 غري ما يظهر وبعضه اآلخر عىل ما يظهر.

ففي  ﴿...ُقِِضَ اأْلَْمُر الاِذي فِيِه َتْسَتْفتَِياِن﴾،  أما قوله )عليه السالم( يف هناية الرؤيا:  

ري الرؤيا واقع ال عبن معناه أن تإفبينام قال كثريون منهم  .ريه خالف بني العلامءعبت

 ؛ري األول للرؤيا هو الذي يتحققعبدليل عىل أن التن يف هذا إا، وا مقدور  حمالة قدر  

ن معناه ليس كذلك، بل هو إخبار منه )عليه السالم( هلام بأنه قد انتهى إقال آخرون 

 من إجابة سؤاهلام. 

ن  إر، وري الرؤيا واقع بالفعل ومقدَّ عبن ما جاء من تإوقال قسم ثالث من العلامء 

يوسف )عليه السالم( تيقن من ذلك عن طريق هذه العبارة تدل عىل ذلك، لكن 

ري األول للرؤيا هو الذي يتحقق عبوبالتايل، فليس الت .الوحي، وليس الرؤيا

 بالرضورة. واهلل )تعاىل( أعلم.

 للعلم  حيتذى بهأن يكون مثاال   يا الرؤعربر نؤكد هنا أيضا عىل أنه ينبغي عىل م

مئنوا له كام قال الفتيان ليوسف ألخالق الكريمة حتى يقبل عليه الناس، ويطوا

ا َنَراَك ِمَن الْ )عليه السالم(:   ْحِسننَِي﴾. ـُ﴿...َنبِّْئنَا بَِتْأِويلِِه إِنا
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 ركائز القتصاد القومي ِف رؤيا ملك مِص

 

 ِسََّمن  َيْأُكُلُهنا َسْبٌع  ـَ﴿َوَقاَل الْ يقول اهلل )عز وجل(: 
لُِك إِِّنِّ َأَرى َسْبَع َبَقَرات 

ا الْ  َ  َيا َأُّيُّ
ََلُ َأْفُتوِِّن ِِف ُرْؤَياَي إِْن ُكنُْتْم ـَِعَجاٌف َوَسْبَع ُسنُْبََلت  ُخْْض  َوُأَخَر َيابَِسات 

وَن ) ْؤَيا َتْعُُبُ ( 44( َقاُلوا َأْضَغاُث َأْحََلم  َوَما َنْحُن بَِتْأِويِل اأْلَْحََلِم بَِعالنَِِي )43لِلرُّ

 َأَنا ُأَنبُِّئُكْم بَِتْأِويلِِه َفَأْرِسُلوِن )َوَقاَل الاِذي َنَجا مِ 
ة  َكَر َبْعَد ُأما َا 45نُْهََّم َوادا ( ُيوُسُف َأُّيُّ

 ِسََّمن  َيْأُكُلُهنا َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع ُسنُْبََلت  ُخْْض  َوُأَخَر 
يُق َأْفتِنَا ِِف َسْبِع َبَقَرات  دِّ الصِّ

ُهْم َيْعَلُموَن )َيابَِسات  َلَعِّلِّ َأْرِجُع إََِل  ( َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسننَِي َدَأًبا َفََّم  46النااِس َلَعلا

اا َتْأُكُلوَن ) ( ُثما َيْأِِت ِمْن َبْعِد َذلَِك َسْبٌع ِشَداٌد 47َحَصْدُتْم َفَذُروُه ِِف ُسنُْبلِِه إِلا َقلِيًَل ِِم

ْمُتْم َلَ  ِصنُوَن )نا إِلا َقلِ ـَُيْأُكْلَن َما َقدا اا ُُتْ ( ُثما َيْأِِت ِمْن َبْعِد َذلَِك َعاٌم فِيِه ُيَغاُث 48يًَل ِِم

وَن )  ]سورة يوسف[.(﴾ 49النااُس َوفِيِه َيْعِِصُ

وقد رأى يف منامه  أحد ملوك مرص القديمة يف عرص اهلكسوس. هذه الرؤيا رآها 

رضاء، وسبع سبع بقرات سمينة يأكلهن سبع بقرات هزيلة، وسبع سنابل قمح خ

هنا أحالم غري بأسنابل أخرى جافة، فسأل عنها حاشيته واملحيطني به، فأخربوه 

ها  عربَّ ا، ثم ري  عبهنم ال يعرفون هلذا النوع من األحالم تأمنتظمة أو غري متناسقة، و

هلم يوسف )عليه السالم( بواسطة ساقي امللك )زميل يوسف السابق يف السجن، 

 له يوسف رؤيا برشته بأنه سيخرج من السجن، ويعود لعمله كساٍق عربَّ والذي 

 (. للملك، وقد حتققت فعال  

 يوسف )عليه السالم( هذه الرؤيا بأن البالد سوف متر بسبع سنوات من عربَّ وقد 

كام هو معتاد، ثم تأيت بعد ذلك سبع سنوات أخرى تصاب فيها  خصوبة الزراعة 

ا ب  خروا من حمصول القمح يف سنوات الرخاء حتسُّ البالد باجلدب، وأن عليهم أن يدَّ 
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لسنوات الشدة، وأال يستهلكوا إال القليل الرضوري لطعامهم فقط، ثم برشهم بعد 

ويعرصون فيها الثامر كالعنب هذه السنوات الصعبة بسنة يأتيهم فيها املطر والرخاء،  

 أو الزيتون.

يف هذه الرؤيا دليل عىل أن االهتامم بالرؤيا ال يقترص عىل األمم التي تعبد اهلل 

وكذلك فيها دليل عىل أن االهتامم بالرؤى ال   . ا)تعاىل(، بل متتد إىل األمم الوثنية أيض  

 ا.يقترص عىل عامة الناس، بل يمتد إىل خاصتهم أيض  

الرؤيا من الرؤى التي تتناول الشأن العام للدولة، والذي يتعلق بحياة  وتعد هذه

وهو نوع من الرؤى غري شائع، فأكثر الرؤى يتناول عادة األمور اخلاصة   .عامة الناس

 والشخصية لرائيها، وال يتطرق غالبا إىل الشؤون العامة.

أهنا  ويثار هنا سؤال عند بعض األشخاص الذين يرون رؤى يظهر يف شكلها

؟ أم أهنا ختتص ريها بالشأن العام فعال  عبتتعلق بالشأن العام، وهو: هل يتعلق ت

ا، أو  بأحواهلم الشخصية؟ ومن أمثلة هذا النوع من الرؤى: أن يرى املسلم َمِلك 

ا ذا منصب، أو بعض اهليئات واملؤسسات احلكومية. ونقول هنا:   ا، أو شخص  رئيس 

باألحوال الشخصية واخلاصة لصاحبها، ولو كان ن األصل يف الرؤى أهنا تتعلق إ

ومع ذلك فقد يرى املسلم رؤى  .ظاهر رموزها يتعلق بشخصيات أو جهات عامة

تتعلق بالشأن العام يف بعض األحوال إن كان من املشتغلني أو املهتمني به 

ه كالسياسيـني واملعارضني واملراقبني واملحللني ونحوهم، أو كان الشأن العام يؤثر في

ا كسجني سياس يرى يف املنام ما يدل عىل أن ا مبارش  ا قوي  ويف حياته اخلاصة تأثري  

احلكومة ستتغري، وأنه سيتم اإلفراج عنه بناء عىل ذلك، أو كرجل أعامل يرى ما يدل 

عىل حدوث تغريات اقتصادية مهمة ستؤثر عىل أعامله وجتارته، أو أن يراها شخص 

ت كبرية ومهمة يف أحوال البلد تؤثر عىل عموم عادي يف وقت حتدث فيه تغريا
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 الناس. وبام أن ملك مرص هو رائي الرؤيا، فيتقوى هنا احتامل أن تدل عىل شأن عام.

قل يف تفاسري القرآن يظهر يف اآليات الكريمة تعبري »أضغاث األحالم«. وقد نُ 

ن أضغاث األحالم هي الرؤى الكاذبة؛ أي إالكريم عن غري واحد من أهل العلم 

هنا  إقل عن آخرين  التي تكون من الشيطان أو حديث النفس. ونُ   هلا، أوالتي ال معنى  

. فهومأخالط األحالم؛ أي الرؤيا التي جتمع بني أشياء ال ترتبط ببعضها يف تسلسل م

ا، ثم دعوه إىل حسن    ا، فاستقبله أهل البيت استقباال  فمثال: إذا رأى النائم أنه دخل بيت  

أحداثها بشكل  ابع الطعام، فأكل، ثم شكرهم، ثم خرج من البيت، فهذه رؤيا تت

؛ أي يؤدي وقوع حدث فيها إىل وقوع حدث آخر يرتتب عليه. أما احللم  متسلسل

املختلط، فهو الذي يتكون من جمموعة أحداث ال ترتبط ببعضها هبذا التسلسل 

ئم أنه يطري يف الفضاء، ثم يعوم يف املاء، ثم حيفر يف املنطقي. فمثال: إذا رأى النا

األرض، ثم يتحول إىل حيوان، ثم إىل طائر، فهذه رؤيا خمتلطة ال يوجد ارتباط بني  

 أحداثها.

ألن  ؛ولعل من ذهبوا إىل أن أضغاث األحالم هي الرؤى الكاذبة قد قالوا ذلك

ون من النفس أو الشيطان؛ إذ  صفة غالبة عىل الرؤى التي تك  ياالختالط يف الرؤيا ه

رؤى متناسقة ومتامسكة وحتمل اخلصوصية  إحداث أهنام أضعف من أن يقدرا عىل 

 ا.التي تتمتع هبا الرؤيا الصادقة غالب  

ومع ذلك، فليس بالرضورة أن تكون مجيع الرؤى الصادقة ذات ترتيب وتسلسل 

ري، عبن يكون هلا تشكل خمتلط، وال يؤثر ذلك عىل أ وكون بعضها ذ ي ، فقد متناسق

ومن أمثلتها رؤيا ملك مرص، فالسبع بقرات السامن والسبع العجاف ال يوجد بينهام 

 .  أو ترتيب واضحوبني السبع سنبالت اخلرض والسبع اليابسات تسلسل 

وباملثل، فقد تتشابه بعض الرؤى الكاذبة مع الرؤى الصادقة يف الشكل وتكون  
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، قال: يا رسول  ملسو هيلع هللا ىلصذات تسلسل منطقي، ومنها الرؤيا التي حكاها األعرايب للنبي 

ب، فتدحرج، فاشتددت عىل أثره. فقال رسول اهلل  اهلل! رأيت يف املنام كأن رأس رُضِ

ث الناس بتلعُّبلألعرايب » ملسو هيلع هللا ىلص   « )رواه مسلم(.الشيطان بك ِف منامك  ل ُُتدِّ

ري الرؤيا ذات التسلسل املنطقي أسهل يف كثري من األحيان من عبوال شك أن ت

يعتمد يف العديد من الرؤى   يا الرؤعربر ؛ ألن م-إن صدقت  -ري الرؤيا املختلطة عبت

عىل العالقات بني الرموز ليستخلص منها معنى، وإن مل يعرف لرموزها معنى. 

ال: إذا رأى املسلم نفسه يعوم يف بحر شديد، ثم جاءت سفينة والتقطته، فليس فمث

ري رمزي البحر أو السفينة، ولكن من املمكن أن يستنتج من  عببالرضورة أن يعرف ت

د هذا التسلسل، فربام تسلسل الرؤيا أن معناها نجاته من موقف عصيب، فإذا ُفقِ 

 ري أصعب.عبيصبح الت

يف الرؤى الكاذبة أهنا تكون أضغاثا أو خمتلطة، وال مانع من  ن األصل  إواخلالصة:  

 ا أخرى.ا، أو أن تأيت الرؤيا كاذبة متسلسلة أحيان  أن تأيت الرؤيا صادقة خمتلطة أحيان  

ا ارتباط الرموز يف الرؤيا بأدوات البيئة االقتصادية يف هذا العرص، من املالحظ أيض  

والثروة احليوانية وعرص الثامر. ويف ذلك  والتي كانت تعتمد يف األساس عىل القمح

 ا ببيئة الرائي، وما يعرفه، وما يألفه.  ا ما يكون مرتبط  إشارة إىل أن حمتوى الرؤى كثري  

ْوَنة(؛ عبأما عن ت ري الرؤيا، فربام تدل البقرة كرمز هنا عىل مكان ختزين القمح )الشُّ

ألهنا خمزن للحليب الذي يأخذ منه الناس بقدر حاجتهم كام يفعلون مع خمزن القمح، 

ن البقرة رمز ملخزن القمح، وليس غريه من احلبوب؛ لظهور سنابل إونقول هنا 

ز الرؤيا وحمتوياهتا عىل بعضها، فيتكاملون ري رموعبالقمح يف الرؤيا. فهكذا يعتمد ت

، فيستعني بمعنى رمز ياريه للرؤعب يف تعربر فيام بينهم، وهذا من أهم ما يستعني به امل

ي  ا، وتقور هذه الرموز بعضها بعض    ري رمز آخر من رموزها، فتشدي عبمن رموز الرؤيا لت
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لرق رأى أنه يصل اجلمعة ا، وتسري كلها يف اجتاه متقارب. فمثال: رجل مطبعضها بعض  

مع طليقته، فربام يدل ذلك عىل اجتامعه معها )االجتامع من لفظ اجلمعة(، فيتكامل 

معنى اجلمعة ويتناسب مع رؤيا الرجل لطليقته املنفصلة عنه يف املنام، وال حيتمل 

ا أن تدل صالة اجلمعة هنا عىل معنى بعيد عن الرموز األخرى يف هذه الرؤيا كأن غالب  

 تدل عىل العبادات أو الصالة. 

، ياري الرؤعبري السابق لرؤيا امللك قاعدة »التشابه يف الوظيفة« يف تعبوتظهر يف الت

ت البقرة يف الرؤيا  فهناك تشابه بني البقرة كمخزن للحليب وبني خمزن القمح، فدلَّ 

 عىل خمزن القمح. 

قرة اهلزيلة هي خمزن وهكذا، فالبقرة السمينة هي رمز ملخزن متلئ بالقمح، والب

فارغ أو يكاد. وأكل البقرة اهلزيلة للبقرة السمينة هو انتقال حمتوى خمزن قمح متلئ 

إىل حمتوى خمزن فارغ. فام هو السبب يف انتقال حمتوى هذا املمتلئ إىل ذاك الفارغ؟  

نجيب عن هذا السؤال من السنبلة اخلرضاء والسنبلة اليابسة، فتدل السنبلة اخلرضاء  

ىل وفرة ورخاء يف حمصول القمح، بينام تدل السنبلة اليابسة عىل ندرة وجفاف يف ع

 حمصول القمح.  

وهكذا تدل الرؤيا عىل فرتة من الوفرة يف حمصول القمح وكمياته املخزونة يتم 

استهالكها يف فرتة أخرى فيها ندرة يف حمصول القمح. ولكن كم هي هذه الفرتة؟  

قم سبعة، تتكرر البقرات السامن سبع مرات، والعجاف سبع يوجد لدينا يف الرؤيا الر

مرات، وتتكرر السنبالت اخلرض سبع مرات، واليابسات سبع مرات، وبالتايل يمكن  

أن يدل ذلك عىل الزمن الذي يتكرر عىل شكل دورات أو مواسم كام تتكرر هذه 

مح هو املوسم  الرموز أو املشاهد يف الرؤيا سبع مرات، ومقياس الزمن يف زراعة الق

 ا لسبع سنني.   الزراعي، ومدته سنة، فيكون الرقم سبعة رمز  
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عىل غريها   ا تدلرموز  الرؤيا  ياتويثار هنا سؤال: ملاذا جاءت بعض حمتو

ا يدل عىل نفسه )القمح(؟ ويف احلقيقة، فإن الرؤيا )البقرات(، وبعضها اآلخر مبارش  

ن أقوى الرؤى يف الداللة، فالرؤيا التي التي جتمع بني املحتوى الرمزي واملبارش هي م

حتتوي كلها عىل رموز تتعدد احتامالهتا، وقد يعرس عىل املفرس حتديد املعنى املقصود  

بدقة، أما الرؤى التي تكون كلها مبارشة، فقد تتشابه مع أحاديث النفس، ويتطرق 

هي أيرس عىل  الشك الكثري إىل صدقها. أما الرؤى التي جتمع بني املبارش والرمزي، ف

 املفرس، ويعني املبارش فيها عىل تفسري الرمزي، والعكس.

وسؤال آخر: كيف يمكن حتديد املحتوى الرمزي من املحتوى املبارش يف الرؤيا؟ 

ن املحتوى الرمزي واضح، فال يوجد بقرة يف الواقع تأكل بقرة أخرى هبذا إنقول 

ر يف الرؤيا، أما املحتوى املبارش أو الشكل، وبالتايل فتظهر الرمزية بقوة يف حالة البق

القمح، فهو املحصول األهم يف حياة أهل البلد، والذي يرتبط بحياهتم اليومية بشكل 

مبارش، وقد ظهر يف الرؤيا بحاالته الواقعية )اخلرضة واجلفاف( التي ختتلف عن 

 احلالة غري الواقعية التي ظهرت هبا البقرات يف الرؤيا. 

الرؤيا أيضا صيغة النصيحة التي أدخلها يوسف )عليه السالم( يف من املالحظ يف  

﴿...َفََّم َحَصْدُتْم َفَذُروُه ِِف ُسنُْبلِِه إِلا ري الرؤيا بقوله، كام جاء يف القرآن الكريم: عبت

اا َتْأُكُلوَن﴾ ، فلم يقل هلم: فام سوف حتصدوه، سوف ترتكوه يف سنبله، بل َقلِيًَل ِِم

 يحة وتوجيه مبارش هلم. جعله يف صورة نص

ري هو من أفضل الصيغ التي يمكن أن يستخدمها  عبوأسلوب النصيحة يف الت

 من  ا يف دفع الرائي إىل اخلري ورصفه عن الرش بدال  ا إجيابي  ؛ لتؤدي الرؤيا دور  عربر امل

قل  يف الرؤيا ما يدل عىل فساد الرائي، فليعربر ريات السلبية. فمثال: إذا اكتشف املعبالت

 يف الرؤيا ما عربر وإذا اكتشف امل ؛له: اتق اهلل )تعاىل(، بدال من أن يقول له: أنت فاسد
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 من أن يدل عىل نعمة للرائي، فلينصحه بالتقوى والدعاء حتى تأتيه النعمة بدال  

ري عبيكتفي بالقول له أن النعمة سوف تأتيه. فالنصيحة أسلوب فعال يف صياغة ت

 . أخالقي اا عد   حياة الرائي، ويضفي عليها بُ الرؤى يقوي من قيمتها يف

بأشياء ليست موجودة فيها، ولكنها ترتبط هبا،    ياري الرؤعبوقد تكون النصيحة يف ت

قول يوسف )عليه السالم(: ك بموضوع الرؤيا، وذلك عربر أو بدرجة وعي وثقافة امل

اا َتْأُكلُ ...﴿ ، فال يوجد يف الرؤيا ما يفيد باستهالكهم وَن﴾َفَذُروُه ِِف ُسنُْبلِِه إِلا َقلِيًَل ِِم

 للقليل ما يأكلون، أو ما يفيد برضورة ترشيد استهالكهم للقمح يف هذه الفرتة. 

ري تظهر ثقافته وعلمه عبكذلك، فمن خالل أسلوب يوسف )عليه السالم( يف الت

عة البيئة التي  العامة، وعلمه بطبيعربر بشؤون االقتصاد، وهذا يؤكد عىل أمهية ثقافة امل

حتيط به، وإملامه بالنافع من العلوم الدنيوية، وكيف ينعكس ذلك عىل ُحسن استيعابه 

 ريه للرؤى.عبوت

وا من خالل هذه الرؤيا عىل جواز أن يرى الكفار رؤى  من أهل العلم استدلُّ  كثري

رؤياهم  ا من ن دياناهتم الباطلة ليست بالرضورة مانع  إصادقة تتحقق يف الواقع، و

ومع ذلك فليست الرؤى الصادقة يف هذه احلالة تزكية ملا هم عليه   .ألشياء صادقة 

من الكفر، بل قد تأتيهم حلكمة ما، كهدايتهم لإلسالم، أو كمظهر من مظاهر الرمحة 

فربام تأيت الرؤيا لتبرش عموم   .أو كمظهر للعدل اإلهلي  ،اإلهلية التي وسعت كل يشء

أو قد تأيت لتبرش   ،-كام جاء يف رؤيا امللك-و حتذرهم من أذى الناس بيشء فيه خري، أ

ا بأنه سيشفى، بل وربام يرى الكافر رؤيا  ا بأنه سينترص عىل ظامله، أو مريض  مظلوم  

ها له يوسف )عليه السالم(، عربَّ ملصلحة شخص مسلم صالح كام رأى امللك رؤيا، ف

ا يف خروجه من السجن، ونيله ريها سبب  عبفكان ذلك يف مصلحته بأن كانت الرؤيا وت

 امللك.
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﴿ُثما َيْأِِت ِمْن َبْعِد َذلَِك َعاٌم ري رؤيا امللك:  عبا، تأيت اآلية الكريمة األخرية يف توأخري  

وَن﴾،   فهذه اآلية ليست من الرؤيا، وقد جاء يف تفسريها  فِيِه ُيَغاُث النااُس َوفِيِه َيْعِِصُ

ا من اهلل )تعاىل( ليوسف )عليه كانت وحي   عىل لسان الكثريين من املفرسين أهنا

 السالم(؛ إلظهار فضله وكرامته للملك.

، ياري الرؤعبومع ذلك، يمكننا اخلروج من هذه اآلية الكريمة بقاعدة مهمة يف ت 

وهي جواز تبشري املسلم الذي يرى رؤيا سيئة باخلري بعد الرش، وبالفرج بعد الشدة، 

َبْعَد ُعْْس   ﴿...َسَيْجَعُل اهللُا لقول اهلل )تعاىل(: وباليرس بعد العرس، وذلك مصداق  

ا﴾  )سورة الطالق(. ومن أمثلة ذلك: أن يرى املسلم يف املنام أنه قد أصيب يف ُيْْسً

ا عىل هذه القاعدة )واهلل تعاىل   بالفرج من البالء اعتامد  عربر نفسه أو ماله، فيبرشه امل

 أعلم(.
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  بن اخلطااب )ريض اهلل عنه( الرؤيا تزكِّي عمر

 

بينَّم أنا نائم، رأيت الناس يعرضون  : »قال ملسو هيلع هللا ىلص  أنَّ النبيَّ  عن أيب سعيد اخلدري -

عِّلا عمر بن عِّلا وعليهم ُقُمص، منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومرا 

ه  لت يا رسول اهلل؟ قال: » اخلطااب وعليه قميص جيرُّ «. )متفق الدين «. قالوا: ما أوَّ

 عليه(

بينا أنا  : »ملسو هيلع هللا ىلص قال : سمعت رسول اهلل)ريض اهلل عنه( قال عن عبد اهلل بن عمر -

  يا خيرج ِف أظفاري، ثم أعطيُت نائم أتيت بَقَدح لبن، فَشبت حتى إِّنِّ ألرى الرِّ 

لته يا رسول اهلل؟ قال: »فضِّل عمر بن اخلطااب  «. العلم«. قالوا: فام أوَّ

ي أخالقيات   يف هاتني الرؤيـيني دليل عىل أن رؤى املنام قد تأيت لتبنير أو تزكر

  يا ري الرؤعبا أن يكون تومناقب بعض األخيار من الناس. ومع ذلك، فال جيوز أبد  

خلري أو الرش دون أن تكون هناك أسانيد وأدلة ا حلكم قاطع عىل الناس باوحده مصدر  

واقعية تؤيد هذا احلكم. فأهل اخلري والصالح يف الواقع، هم كذلك، وأهل الرش 

والفساد يف الواقع، هم كذلك، ودور الرؤيا يف هذه األمور تأكيد احلكم عىل 

 الشخص، وليس تقريره ابتداء. )واهلل تعاىل أعلم بالنوايا واألحوال(. 

ا  الناس يعرضون عليه وعليهم  ملسو هيلع هللا ىلصاألوىل، فقد رأى النبي  ري الرؤياعبتعن أمَّ

ُقُمص )مجع قميص( بأطوال خمتلفة، أدناها ما يبلغ ثدي اإلنسان، وأقصاها ما رآه 

ه عىل األرض.  ملسو هيلع هللا ىلص  عىل عمر بن اخلطاب )ريض اهلل عنه(، وهو قميص بالغ الطول جيرُّ

ا.  ص هذه دين أيض  مُ وبالتايل، فبقية القُ   .هذا القميص بأنه الدين   ملسو هيلع هللا ىلص النبي  عربَّ وقد  

 ا.مسلمون، وليسوا كفار   ملسو هيلع هللا ىلصوهذا قد يدل عىل أن هؤالء الناس الذين عرضوا عليه 
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والقميص هنا هو القميص العريب، أو ما يعرف يف عرصنا باسم: الثوب أو 

 اجللباب، وليس القميص الذي يرتديه الغربيون.

ا يف املنام عىل الدين، السيَّام القميص؛ للتشابه يف وظيفة  بوس عموم  وقد يدل املل

كل منهام، فاللباس حيفظ اإلنسان ويسرته من األذى، كام حيفظ الدين املسلم ويسرته  

 َذلَِك  التَّْقَوَى  َولَِباُس ﴿ وكذلك لقول اهلل )تعاىل(:  من غضب اهلل )تعاىل( وعقابه.

 الكريمة تشبيه للتقوى باللباس. . يف اآلية[26:األعراف ] ﴾َخرْي  

والدين درجات ختتلف من مسلم آلخر كاختالف أطوال هذه القمص، فربام جاء 

القميص الذي يبلغ الثدي كتعبري عن احلد األدنى من الدين الذي ال يكون اإلنسان 

 بدونه، فالثدي يقابل الصدر أو القلب الذي هو موضع اإليامن، وهو  أصال  مسلام  

 َينَفعُ   الَ   َيْومَ ﴿يقول اهلل )تعاىل(:  ؛  جيب عىل املسلم من الدين حتى يكون مسلام  أقل ما  

   .[89:88الشعراء] ﴾َسِليم بَِقْلٍب  اهللَ َأَتى َمنْ  إاِلَّ . َبنُون َوالَ  َمال  

ج نزوال؛  القميصوهكذا، بدأ  بام عند الثدي كدليل عىل أضعف اإليامن، ثم تدرَّ

ليدل عىل ما هو أكرب من ذلك من درجات الدين كجهاد القول والعمل ودرجات 

العلم بالدين حتى يغطي القميص جسد املسلم كله، ويف هذه احلالة يكون املسلم قد  

 ب عليه أن يعلمه.أدى ما عليه من الواجبات وترك املنكرات، وعلم من الدين ما جي

أما يف حالة عمر بن اخلطاب )ريض اهلل عنه( فاألمر خمتلف، فالقميص هنا ال يبلغ 

أقىص طوله فقط، بل يزيد عن طوله لدرجة أنه جيره خلفه عىل األرض. وهذا قد  

درجة العدل إىل درجة الفضل.  يكون له داللة، وهي أنه )ريض اهلل عنه( قد تعدى

ى جهاده جهاد  تعدَّ كام  ،  إصالح غريه من املسلمنيح نفسه إىل  صال  وأن دينه قد جتاوز

فالقميص   .نفسه إىل جهاد لألمة كلها، وتعدى علمه علم نفسه إىل علم تنتفع به األمة

الذي جيره قد يدل هنا عىل أنه )ريض اهلل عنه( قد تعدى بدينه حدود رجل من رجال 
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 املسلمني إىل آفاق َعَلم من أعالم املسلمني.

جيره عىل األرض قد يدل عىل أنه رجل   ملسو هيلع هللا ىلصهذا القميص الذي رآه فيه النبي  إن

 انتفع بدينه كل مسلم، بل كل إنسان يميش عىل األرض، فريض اهلل عنه وأرضاه.

قد رأى فيها عمر بن اخلطاب )ريض    ملسو هيلع هللا ىلصا يف هذه الرؤيا أن النبي  من املالحظ أيض  

قد   ملسو هيلع هللا ىلص ما أسفل الكعبني(، ورغم أن النبي   ثوبه إىلطيال  اهلل عنها( ُمسباِل  إزاره )أي مُ 

« )رواه النار من اإلزار ففي الكعبني من  أسفل ما: »ملسو هيلع هللا ىلصهنى عن ذلك يف اليقظة بقوله  

 هذا الرمز عىل معنى اخلري. ويف ذلك دليل عىل أن املرء قد يظهر عربَّ فقد  (،البخاري

ا ري  عبريها تعبالوقت نفسه يتم تيف الرؤيا بصورة ال تليق به أو فيها خمالفة رشعية، ويف  

)ملزيد من   ياري الرؤعبا يليق بصالح دينه وأخالقه، وهو ما يعرف بقلب املعنى يف تطيب  

بقلب  ياري الرؤعبكيف يتم ت/ "شمس دنيا املنام" ناالتفاصيل، يرجى مراجعة كتاب

 املعنى؟(

ا  ء أقل حتديد  أما عن الرؤيا الثانية، فهي تزكي عمر )ريض اهلل عنه(، ولكن يف يش 

 من الرؤيا األوىل، وهو العلم.

ولعل املقصود بالعلم هنا هو العلم الرشعي، وهو جزء من الدين ال شك. فالدين  

الرؤيا األوىل لتزكي دينه بصفة عامة )ريض اهلل عنه(، بينام  فجاءتعلم وعمل، 

 جاءت الثانية تزكي علمه.

إال بعلم، يقول اهلل )عز وجل(: والعلم أساس اإليامن، وما ُعبِد اهلل )تعاىل( 

ََّم خَيَْشى اهللَ (. وجيب التأكيد هنا عىل أن 28)فاطر:ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلََّمُء...﴾  ﴿...إِنا

، أما ملسو هيلع هللا ىلصاملقصود هبذا العلم يف األساس هو العلم بكتاب اهلل )تعاىل(، وسنة نبيه 

ادات، يقول اهلل  عىل أرفع الشهاجلاهل هبام فال يوصف بالعلم، ولو كان حاصال  

ْم ُقُلوٌب َل َيْفَقُهوَن )تعاىل( عن الكفار:   ْنِس ََلُ نِّ َواإْلِ َهناَم َكثًِْيا ِمَن اِْلِ ﴿َوَلَقْد َذَرْأَنا ِِلَ
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ا ُأوَلئَِك َكاأْلَْنَعاِم َبْل ُهْم َأَض  ْم َآَذاٌن َل َيْسَمُعوَن ِِبَ ا َوََلُ وَن ِِبَ ْم َأْعنُيٌ َل ُيْبِِصُ ا َوََلُ لُّ ِِبَ

 (.179)األعراف:ُأوَلئَِك ُهُم اْلَغافُِلوَن﴾ 

وقد يسأل هنا سائل: كيف ال يكون هناك علامء حقيقيون غري العاملني بالكتاب  

ا من  كثري   والسنة مع أن الدنيا تزخر بعلامء يف كل علوم الدنيا؟ نقول: صحيح أنَّ 

بالدنيا، لكن هذا العلم إذا ما الغافلني عن اهلل )تعاىل( وعن هديه ورشعه لدهيم علم  

 فوق جهل؛ ألن اهلل قورن بجهلهم بخالق الكون وبرشيعته وبآخرته، أصبح جهال  

 عىل قدرته  )تعاىل( إنام خلق هذه الدنيا ليعرفه اإلنسان هبا، ولتكون لإلنسان دليال  

َ ﴿َسنُِرُّيِْم َآَياتِنَا ِِف اْْلََفاِق وَ )سبحانه(، كام يف قول اهلل )تعاىل(:  ِِف َأْنُفِسِهْم َحتاى َيَتَبنيا

ُه الْ  ْم َأنا ء  َشِهيٌد﴾ ـََلُ ُه َعََل ُكلِّ ََشْ أما هؤالء،  .(53)فصلت:َحقُّ َأَوََلْ َيْكِف بَِربَِّك َأنا

 من أن يدهلم عىل اهلل )عز وجل(،  فقد خرجوا هبذا العلم بالدنيا عن هدفه، فبدال  

وا به عن عبادته )سبحانه(، فام زادهم هذا العلم انشغلوا به عن اهلل )تعاىل(، واستكرب

وهؤالء هم من قال اهلل )تعاىل( فيهم:   . فوق جهلإال جهال    -يف واقع األمر    -بالدنيا  

ْنَيا َوُهْم َعِن اْْلَِخَرِة ُهْم َغافُِلوَن﴾  ـ﴿َيْعَلُموَن َظاِهًرا ِمَن الْ  فرغم   (،7)الروم:َحَياِة الدُّ

 أن هذا مل يمنع اتصافهم بالغفلة والضالل وتشبيههم باألنعام.  علم هؤالء بالدنيا إال

من لدن    ملسو هيلع هللا ىلصا للعلم الرشعي الذي أوتيه النبي  ويف الرؤيا الثانية كان قدح اللبن رمز  

«. والَقَدح هو نوع من اآلنية يفرتض أن ُأتيت بَقَدح لبن احلكيم اخلبري، أو كام قال: »

، ويستخدم للرشاب، وربام كان ُيصنع يكون أكرب من الكوب وأصغر من إناء الطبخ

ار أو احلديد.  وقتها من الفخَّ

واللبن يف املنام قد يدل عىل اإلسالم وعىل رشيعة اهلل )تعاىل(؛ ملا وقع يف حادثة  

»...ثم ُأتيت بإناءين: ِف أحدُها لبن وِف : ملسو هيلع هللا ىلصاإلرساء واملعراج، أو كام قال النبي 

ارشب أُّيَّم شئت، فأخذت اللبن فَشبته، فقيل: أخذت الفطرة،   فقال:اْلخر َخر، 
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 )متفق عليه(.أما إنك لو أخذت اخلمر غوت أمتك« 

فإذا كان اللبن يف الرؤيا يدل عىل الرشع وعلومه، فقد يدل اإلناء يف هذه الرؤيا عىل  

 أن هذا الرشع أو العلم له حدود معلومة ومفهومة وميزة يقدر عىل اإلملام هبا كل

ا هبذا القدح، ويف متناول  ، بل حمدود  ساال  ا أو مُ أحد، فاللبن يف الرؤيا مل يأت مصبوب  

 اليد.

اه عن رب العزة يف الرؤيا هذا اللبن، وهو العلم الذي تلقَّ   ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا رشب النبي  

 )سبحانه(، ثم رأى الريَّ خيرج من أظفاره الرشيفة.

، أي اللبن، أو ما يرتوي به اإلنسان. والل ري الرؤيا، إذ ال  عبفظ هنا مهم يف توالريُّ

 أن يأخذ يف اعتباره األلفاظ التي يصف هبا املسلم رؤياه، ففي ذلك أداة عربر بد للم 

 ري.عبمعينة عىل الت

« هنا والذي هو من روى، يروي، يرتوي،    ملسو هيلع هللا ىلصولعل النبي   قد استعمل لفظة »الريَّ

إذ ال غنى لإلنسان عن  ارتواء، للداللة عىل معنى اللزوم هلذا العلم والكفاية به؛

 االرتواء وال حاجة له بعده يف سواه.

، فقد يدل عىل مآل هذا العلم أو الدين،  ملسو هيلع هللا ىلصأما خروج اللبن من أظفاره الرشيفة 

وهو الظَّفر يف الدنيا واآلخرة، فالُظفر يف املنام َظفر، واألظفار تعدد أوجه هذا الظَّفر، 

 واحلمد هلل رب العاملني.

ه لعمر )ريض اهلل عنه(، فهو فضل من مرياث النبوة وعلمها فضل ملسو هيلع هللا ىلصأما إعطاؤه 

يف هذا املعنى: »لو كان  ملسو هيلع هللا ىلص، وكام قال النبي ملسو هيلع هللا ىلصأخذها )ريض اهلل عنه( عن النبي 

 صحيح اجلامع(.  –بعدي نبي لكان عمر بن اخلطاب« )حديث حسن 

 واهلل )تعاىل( أعلم.
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 سوار الذهب ِف النام قد يدل عَل اخلصم الكذاب

 

بينا أنا نائم إذ ُأتيت خزائن  قال: » ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة )ريض اهلل عنه( أن النبي  -

اِّن، فُأوحي إِلا أن ُُب األرض، فُوضع ِف يديا سواران من ذهب، فكَ  ا عِّلا وأُها

لتهَّم   . أنفخهَّم، فنفختهَّم، فطارا  اَبني اللذين أنا بينهَّم )وِف رواية: فأوا لُتهَّم الكذا فأوا

ان من بعدي(: صاحب صنعاء، وصاحب اليَّممة )وِف رواية: فكان كذابني خيرج

 متفق عليه(.)» اليَّممة(أحدُها العنيس، واْلخر مسيلمة الكذاب، صاحب 

يف هذه الرؤيا أنه قد أويت خزائن األرض، أي ثروات وكنوز األمم  ملسو هيلع هللا ىلصرأى النبي 

عاىل(:  والشعوب، وقد جاء تعبري خزائن األرض يف سورة يوسف، يف قول اهلل )ت

 (. 55)يوسف:﴿َقاَل اْجَعْلنِي َعََل َخَزائِِن اأْلَْرِض إِِّنِّ َحِفيٌظ َعلِيٌم﴾ 

عن    ملسو هيلع هللا ىلصيف املنام خلزائن األرض يف حديث آخر، وهو قوله    ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاء ذكر رؤياه  

ْعِب، وبينا أنا نائم ُأتيت بمفاتيح  أيب هريرة: » ُت بالرُّ ُبِعْثُت بَجَواِمع الَكلِم، وُنِِصْ

 )متفق عليه(. رض فُوضعت ِف يدي«خزائن األ

ولعل ذلك كان برشى يف املنام بانتصار اإلسالم وعلو شأنه يف األرض، وأن 

يف فتح مكة،   ملسو هيلع هللا ىلصاملسلمني سيغنمون هذه الثروات والكنوز، كام حدث يف عهد النبي  

َوَرَأْيَت النااَس َيْدُخُلوَن (  1إَِذا َجاَء َنِْصُ اهللاِ َواْلَفْتُح )أو كام جاء يف قول اهلل )تعاىل(: ﴿

اًبا )2َأْفَواًجا ) ِِف ِديِن اهللِ ُه َكاَن َتوا )سورة (﴾ 3( َفَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفْرُه إِنا

، وبلوغ اإلسالم سائر ملسو هيلع هللا ىلصالنرص(، أو كام حدث يف الفتوحات اإلسالمية من بعده 

 ملسو هيلع هللا ىلص جاء يف حديث آخر من قوله ا، والدليل عىل ذلك ما ا وغرب  بقاع األرض رشق  

وإِّنِّ قد ُأعطيُت مفاتيَح خزائن األرض، كفتح الروم وفارس ومرص وغريهم: »... 

ما أخاف عليكم أن تَشكوا بعدي، ولكنِّي أخاف   ، وإِّنِّ واهللِ-أو مفاتيح األرض    -
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ستفتح  «عىل أن الدنيا »خزائن األرض )متفق عليه(، ما دلَّ  عليكم أن تنافسوا فيها«

 ا قد ُيغري بالتنافس فيها.للمسلمني فتح  

وربام تدل خزائن األرض يف الرؤيا كذلك عىل البرشى بعلو كلمة اإلسالم، وأنه 

سيسود األرض يف آخر الزمان مصداقا للحديث الرشيف عن املقداد أنه سمع رسول  

كلمة ل يبقى عَل ظهر األرض بيت َمَدر ول َوَبر؛ إلا أدخله اهلل يقول: » ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

هم اهللُ ا ُيِعزُّ م فيدينون  اإلسَلم، بعزِّ عزيز وذلِّ ذليل: إما فيجعُلهم من أهلها، أو ُيِذَلُّ

 .رواه أمحد/ختريج مشكاة املصابيح( -)صحيح  قلت: فيكون الدين كلُّه هللَلا« 

لية مستديرة توضع يف ى سوار، وهو حِ ثنَّ بعد ذلك سوارين )مُ  ملسو هيلع هللا ىلصثم رأى النبي 

ا عليه ) ملسو هيلع هللا ىلصاليد للزينة( من ذهب يف يديه الرشيفتني، فكربا عليه  ،  (ملسو هيلع هللا ىلصأي ثُقال وشقَّ

فُأوحي إليه يف الرؤيا )أي قيل له بكالم أو بغري كالم، اهلل تعاىل أعلم( بأن ينفخهام، 

 العنيسهذين السوارين أهنام رمزان ملُسيِلمة واألسود    ملسو هيلع هللا ىلص النبي  عربَّ ف  فنفخهام، فطارا.

ابان ادَّعيا النبوة يف أواخر عرص النبي  وقد كانت هذه الرؤيا برشى  (. ملسو هيلع هللا ىلص)كذَّ

 بالقضاء عليهام، وقد حتققت بالفعل بفضل اهلل )تعاىل(. 

ر )أي  وقد يدل السوار يف املنام عىل اخلصومة أو اخلصم، وذلك للجناس بني التسوُّ

ر املذكور يف قول اهلل )تعاىل   ملسو هيلع هللا ىلصارتداء السوار الذي رآه النبي   (:  يف املنام(، وبني التسوُّ

ُروا الِْْحَراَب﴾ ـَوَهْل َأَتاَك َنَبُأ الْ ﴿ وهو )بمعنى تسلق  (.21)ص:َخْصِم إِْذ َتَسوا

ر يف رؤيا النبي  السور(، والذي ارتبط بمعنى اخلصم أو اخلصومة.  وبالتايل، دلَّ التسوُّ

 ب والعنيس.عىل هذين اخلصمني، أي الكذا ملسو هيلع هللا ىلص

، نالحظ كذلك يف الرؤيا ارتباط أوهلا بآخرها، وهكذا تأيت الرؤى الصادقة دائام  

ري رموزها يف اجتاه  عبري بعض، فيسري تعبيرتبط بعضها ببعض، ويعني بعضها عىل ت

 ا ال تتشتت عنه.معنى عام واحد غالب  
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األرض، فكانت   أنه أويت خزائن  ملسو هيلع هللا ىلصفعىل سبيل املثال: يف أول هذا املنام رأى النبي  

هذه البرشى بالفتح والنرص املبني لإلسالم يف األرض، بينام جاء النصف اآلخر من 

الرؤيا يشري إىل بعض معوقات أو عقبات يف طريق حتقيق هذا النرص، ومها الكذابان 

مسيلمة والعنيس، ثم تأيت البشارة بالقضاء عليهام يف آخر الرؤيا حتى يكتمل النرص 

)عز وجل( دون عائق، بل ومن ضمن هذا االرتباط بني أجزاء الرؤيا    وتعلو كلمة اهلل

أن الرموز قد جاءت من جنس بعضها، فاألساور هي من جنس خزائن األرض التي 

تكتنزها األمم والشعوب ويغنمها الفاحتون، وهذا تأكيد أبلغ يف الرؤيا عىل أن هذين  

ائن والغنائم والفتوحات، وهو السوارين يرتبطان بمعنى له عالقة بالبرشى هبذه اخلز

أهنام رمزان لعقبتني تعوقان حصول هذا اخلري، ومها الكذابان اللذان ادعيا النبوة 

 وحاربا اإلسالم واملسلمني.

ا أن ظهور السوارين يف يدي  وكذلك ما يدل عىل ارتباط أول الرؤيا بآخرها أيض  

، فقد يدل ذلك عىل  -أي كل سوار منهام يف يد  -، وليس يف يد واحدة ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

اختالف مكاين ظهور هذين الكذابني، وهذا حقيقي، فقد ظهر أحدمها يف وسط 

ويظهر االرتباط هنا بني أول الرؤيا   .جزيرة العرب، بينام ظهر اآلخر يف جنوهبا

...« يرتبط باجلغرافيا ...ُأتيت خزائن األرض : »ملسو هيلع هللا ىلصوآخرها يف أن أول الرؤيا أو قوله  

عات والفتوحات اإلسالمية، وكذلك يرتبط وجود السوارين  عىل األرض، أي التوس

عىل حدة بجغرافيا ظهور هذين الكذابني، أي ظهور   ملسو هيلع هللا ىلصيف كل يد من يديه الرشيفتني  

 كل واحد منهام يف مكان بعيد عن اآلخر.

الناس : »...ملسو هيلع هللا ىلصواملعادن يف املنام قد تدل بصفة عامة عىل الناس؛ لقول النبي 

 ...« )رواه البخاري(.معادن
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من اجلدير بالذكر أن سوار الذهب قد يدل يف املنام عىل معاٍن جيدة، فهو لباس  

﴾  أهل اجلنة، يقول اهلل )تعاىل(: ْوَن فِيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهب   (.  31)الكهف:﴿ُُيَلا

 ولكن ملاذا دل يف هذه الرؤيا عىل املعنى اليسء دون املعنى اجليد؟  

 : ملا تقدم ذكره من دليل عىل أن السوار قد يدل عىل اخلصم يف املنام. أوال  

ا النبي وثاني    .، ونفخهامملسو هيلع هللا ىلصا: ألن سياق الرؤيا نفسه يرجح املعنى اليسء؛ فقد أمهَّ

سوارين أكثر من املعنى اجليد. وهنا جيب عىل فهذا سياق يرجح املعنى اليسء هلذين ال 

 أن يدرك أن الرؤيا وحدة متكاملة يرتبط بعضها ببعض، ويعني بعضها عىل  عربر امل

 ري بعض.عبت

 .ا: ألهنام مصنوعان من الذهب، والذهب حرام عىل رجال املسلمنيوثالث   

صالحه، أو دل هذان السواران عىل أمر سء، أو وضع ال يستقيم وجيب إ ،وبالتايل

 أمر ال يريض اهلل )تعاىل( وجيب تقويمه، ومها هذان الكذابان.

لبسها.  ملسو هيلع هللا ىلصالنساء واملرشكني، ومل يعتد النبي  لر ا: ألن هذه األساور من ُح ورابع  

 وبالتايل، دلت عىل أمر طارئ وسء ومعارض، ومها هذان الكذابان.

ا األلفاظ التي يستخدمها   جيد  عربر من األشياء املهمة التي جيب أن يلتفت إليها امل

ري عبا من وحي الرؤيا نفسها وتفيد يف ت رؤيا؛ ألهنا قد تكون جزء   الرائي يف قصر 

ال «، فاملعنى الظاهر أن السوارين قد ثقُ ا عِّلا ُُب فكَ : »ملسو هيلع هللا ىلصالرؤيا. ومن أمثلة ذلك قوله  

  –لكن من املمكن من خالل هذا اللفظ استنتاج أن هذين الكذابني  .ملسو هيلع هللا ىلصعىل النبي 

عىل مقام النبوة واالمتثال له ان يتكربَّ سوف  –اللذين يرمز هلام هذان السواران 

 ا يف الواقع.  والكذابان تكربَّ ا يف املنام، ن كرُب ابادعائهام النبوة، فالسوار

، فقد يدل عىل املوت الصاعق الشديد  -أي نفخ السوارين يف املنام    –أما عن النفخ  
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ََّمَواِت َوَمْن ِِف للكافر؛ لقول اهلل )تعاىل(:  وِر َفَفِزَع َمْن ِِف السا ﴿َوَيْوَم ُينَْفُخ ِِف الصُّ

أي أن  –(. أما الطريان 87)النمل:ُه َداِخِريَن﴾ َوُكلٌّ َأَتوْ  اأْلَْرِض إِلا َمْن َشاَء اهللُ

، فقد يدل ذلك عىل املوت وصعود الروح؛ ألن الروح  -السوارين قد طارا يف املنام 

تصعد بعد املوت كام دل عىل ذلك حديث طويل عن الرباء بن عازب )ريض اهلل عنه( 

ِف   كافر إذا كان وإن العبد النذكر بعضه فقط هنا لالستدالل عىل صعود الروح: »... 

الوجوه،   انقطاع من الدنيا، وإقبال من اْلخرة نزل إليه ]من السَّمء[ مَلئكة سود

رأسه؛  معهم الُسوُح، فيجلسون منه مدا البِص، ثم جييء ملك الوت حتى جيلس عند

ق ِف  فيقول أيتها النفس اخلبيثة! أخرجي إَل سخط من اهلل وغضب ]قال:[ فُتفرا

فود من الصوف البلول، فيأُخذها، فإذا أخذها َلجسده،   فَينَتِزُعها كَّم ُينَتَزُع السا

 حتى جيعلوها ِف تلك الُسوح، وخيرج منها كأنتن جيفة يدعوها ِف يده طرفة عني

ون ِبا عَل مَل  من الَلئكة إلا  قالوا:   ُوجدت عَل وجه األرض، فيصعدون ِبا فَل يمرُّ

ى ِبا ِف ف اخلبيث؟ الروح هذا ما يقولون: فَلن ابن فَلن، بأقبح أسَّمئه التي كان ُيسما

 )حديث صحيح(....«  الدنيا، حتى ُينَتَهى به إَل السَّمء الدنيا، فُيستفَتح له، فَل ُيفَتح له

من األمور التي تدل عليها هذه الرؤيا أيضا هو أن هناك بعض الرؤى قد تتحقق  

ق لرائيها بواسطة أشخاص غريه رغم أنه  بعد وفاة رائيها، وأن هناك رؤى قد تتحق 

مل يشهد القضاء عىل   ملسو هيلع هللا ىلصهو الفاعل يف الرؤيا. وهذا يتمثل يف هذه الرؤيا يف أن النبي 

هذين الكذابني، ولكن قيض عىل مسيلمة الكذاب يف عهد اخلليفة أيب بكر الصديق  

خرب مقتله ، ومل يصل ملسو هيلع هللا ىلص)ريض اهلل عنه(، بينام قتل األسود العنيس يف آخر أيام النبي 

 .ملسو هيلع هللا ىلصإىل املدينة املنورة إال بعد وفاة النبي 

من املالحظ كذلك يف هذه الرؤيا هو أن الفاعل لبعض ما فيها غري حمدد، أو يتم  

ُوضع ِف ف«، »ُأتيت خزائن األرض : »ملسو هيلع هللا ىلصالتعبري عنه بفعل مبني للمجهول، كقوله 
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ا ملن أعطى، أو من «، دون حتديد يف الرؤيفُأوحي إِلا أن أنفخهَّم«، »يديا سواران

وضع، أو من أوحى. وقد تأيت بعض األفعال يف الرؤى جمهولة الفاعل أو دون حتديد 

له للداللة عىل بعض املعاين، منها: اإلشارة إىل أن الفاعل هو اهلل )عز وجل(، وأن 

هذه النعمة من اهلل )تعاىل(، وأن هذا البالء من اهلل )تعاىل(. وبال شك أن كل ما حيدث 

ضاء اهلل )تعاىل( وقدره )سبحانه(، لكن تأيت هذه األفعال املجهولة لتؤكد عىل  هو ق

أن الفضل كله هلل )تعاىل( وليس لكم، فاشكروا، وأن هذا البالء من اهلل )تعاىل(، 

فاصربوا، حتى ولو كان اإلنسان هو الفاعل هلا يف الظاهر. وكذلك فقد تدل هذه  

ى عىل أن هذا اليشء مفروض عىل اإلنسان، األفعال املجهولة الفاعل يف بعض الرؤ

أو أنه ال دخل له فيه، أو أنه ليس بسببه، أو أنه ليس بمبادرة منه، أو أن أسباب هذا 

 اليشء جمهولة أو عجيبة أو فريدة أو ال ختضع للحسابات املنطقية.

من  ا  ري رؤى املسلمني أن يتحقق جيد  عب الذي يعمل يف جمال ت عربر ا للم من املهم أيض  

وكام   .ري الرؤياعب هلم، وأن جيعل من هذه األحداث منطلقات مهمة لتعربر أحوال من ي

. ري الرؤيا عىل األحداث الواقعة فعال  عبقد أسقط ت ملسو هيلع هللا ىلصنرى يف هذه الرؤيا أن النبي 

قد   ملسو هيلع هللا ىلصوهي بداية ظهور املرتدين وحركات الردة يف اجلزيرة العربية. وال شك أنه 

)تعاىل(، ولكن هذا ال يمنع من استخراج الدروس  ها هكذا بوحي من اهلل عربَّ 

عىل القيام بعمله عىل الوجه األفضل،  يا الرؤعربر واملالحظات املفيدة التي تعني م

ام يف مثل هذا النوع الشائع بني املسلمني من الرؤى التي تبرشهم بالنرص السيَّ 

 والتمكني والغلبة عىل أعدائهم.
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 ة والفتح واِلزاء العظيم، الرؤى تبَش السلمني باَلجر

 وتعزُّيم ِف مصاِبم يوم أحد

 

، عن النبي   َة ـَرَأْيُت ِِف الْ ، قال: »ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب موسى األشعرير َمنَاِم َأِّنِّ ُأَهاِجُر ِمْن َمكا

َا اْلَيََّمَمُة َأْو َهَجُر، َفإَِذا ِهَي الْ  ا َنْخٌل، َفَذَهَب َوَهِِّل إََِل َأَّنا َمِدينَُة َيْثِرُب.  ـ إََِل َأْرض  ِِبَ

َوَرَأْيُت ِِف ُرْؤَياَي َهِذِه َأِّنِّ َهَزْزُت َسْيًفا َفاْنَقَطَع َصْدُرُه، َفإَِذا ُهَو َما ُأِصيَب ِمَن  

، ُثما َهَزْزُتُه بُِأْخَرى َفَعاَد َأْحَسَن َما َكاَن، َفإَِذا ُهَو َما َجاَء اهللُـالْ 
بِِه ِمْن   ُمْؤِمننَِي َيْوَم ُأُحد 

، ـَفإَِذا ُهُم الْ   ،َخْْيٌ   َواهللُ  ،ُمْؤِمننَِي. َوَرَأْيُت فِيَها َبَقًراـَفْتِح َواْجتََِّمِع الْ الْ  ُمْؤِمنُوَن َيْوَم ُأُحد 

ْدِق الاِذي آَتاَنا اهللُـبِِه ِمَن الْ  َخْْيُ َما َجاَء اهللُـَوإَِذا الْ  «  َبْعَد َيْوِم َبْدر   َخْْيِ َوَثَواِب الصِّ

 )متفق عليه(.

َل َرُسوُل اهللِ، َقاَل  َعبَّاسٍ  اْبنِ وَعِن  ِذي   ملسو هيلع هللا ىلص : َتنَفَّ َسْيَفُه َذا اْلَفَقاِر َيْوَم َبْدٍر، َوُهَو الَّ

ْلُتُه: َفَلًّ َيُكوُن   ْؤَيا َيْوَم ُأُحٍد، َفَقاَل:َرَأى فِيِه الرُّ  ، َفَأوا »َرَأْيُت ِِف َسْيِفي ِذي اْلَفَقاِر َفَلًّ

  ، ْلُتُه: َكْبَش اْلَكتِيَبِة. َوَرَأْيُت َأِّنِّ ِِف ِدْرع  َحِصينَة  فِيُكْم. َوَرَأْيُت َأِّنِّ ُمْرِدٌف َكْبًشا، َفَأوا

ْلُتَها: الْ  ، َفَبقرٌ  َواهللُ ،َمِدينََة. َوَرَأْيُت َبَقًرا ُتْذَبُح، َفَبقرٌ ـَفَأوا «.  َواهللُ ،َخْْيٌ ِذي َخْْيٌ َفَكاَن الَّ

 رواه أمحد يف مسنده(  -. )حديث صحيح ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َرُسوُل اهللِ

قد رأى هذه الرؤيا قبل  ملسو هيلع هللا ىلصيف الرؤيا األوىل، أو احلديث األول، يظهر أن النبي 

ملنورة، ولكن سمعها منه أبو موسى األشعري بعد الفتح األعظم اهلجرة إىل املدينة ا

َرَأْيُت ِِف : »ملسو هيلع هللا ىلصأو فتح مكة وزوال دولة الرشك واملرشكني. والدليل عىل ذلك قوله 

َا اْلَيََّمَمُة َأْو َهَج ـالْ  ا َنْخٌل، َفَذَهَب َوَهِِّل إََِل َأَّنا َة إََِل َأْرض  ِِبَ ُر،  َمنَاِم َأِّنِّ ُأَهاِجُر ِمْن َمكا

ومعنى ذهب َوَهل: ظننت بخالف الواقع. فدل ذلك  َمِدينَُة َيْثِرُب...«، ـَفإَِذا ِهَي الْ 

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
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وأما كون الراوي قد سمعها بعد  .عىل أهنا كانت رؤيا قبل اهلجرة النبوية الرشيفة

...«، ولعله ْؤِمننِيَ مُ ـبِِه ِمْن اْلَفْتِح َواْجتََِّمِع الْ   ...َفإَِذا ُهَو َما َجاَء اهللُ: »ملسو هيلع هللا ىلصالفتح، فلقوله  

قصد باجتامع املؤمنني، أي اجتامع املؤمنني يف املدينة )ومن بينهم مهاجرون من  ملسو هيلع هللا ىلص

 بعد الفتح. مكة( باملؤمنني الذين كانوا يكتمون إسالمهم يف مكة

َة إََِل  ـ»َرَأْيُت ِِف الْ :  ملسو هيلع هللا ىلصيف بداية الرؤى يقول النبي  ا َمنَاِم َأِّنِّ ُأَهاِجُر ِمْن َمكا َأْرض  ِِبَ

َا اْلَيََّمَمُة َأْو َهَجُر، َفإَِذا ِهَي الْ  ومعنى ذلك   . َمِدينَُة َيْثِرُب...« ـَنْخٌل، َفَذَهَب َوَهِِّل إََِل َأَّنا

مل تكن هذه وكان قد رأى قبل الفتح أنه هياجر إىل أرض هبا نخل،  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي 

أنه   ملسو هيلع هللا ىلصفظن  .ريهاعبيف املنام، ومل خيربه اهلل )عز وجل( بت ملسو هيلع هللا ىلصله  ةاألرض معلوم

بعد ذلك أهنا املدينة املنورة أو يثرب   ملسو هيلع هللا ىلص، ولكن تبني له  )1(سيهاجر إىل الياممة أو هجر

 كام كان اسمها قبل اهلجرة النبوية إليها.

قد   ياري الرؤعبأن ت هو ه من هذا اجلزء من الرؤياخلص إليمن أهم ما يمكن أن ن

ت عليه أو ال تتحقق، وأن الغيب ربر عُ وقد يصيب، وأهنا قد تتحقق عىل ما  خيطئ

 اليقيني ال يؤخذ من الرؤى، وال يعلمه إال اهلل )عز وجل(.

هو علم واجتهاد له قواعد وأصول، وأنه عمل جاد ال  ياري الرؤعبصحيح أن ت

ينبغي أن يقوم به إال من حيسنه، وأن رؤى املسلم أكثرها صادق كام جاء عن النبي 

َماِن َل َتَكاُد ُرْؤَيا الْ :  ملسو هيلع هللا ىلص رواه أمحد    -)حديث صحيح  ُمْؤِمِن َتْكِذُب...«  ـ»ِِف آِخِر الزا

الثقة،   ق إذا سأل عن رؤياه العامل التقيَّ وصحيح أن املسلم الصالح الصاد  يف مسنده(.

ْؤَيا َعََل ِرْجِل  : ملسو هيلع هللا ىلصت عليه؛ لقول النبي ُعربر فقد كادت رؤياه أن تتحقق عىل ما  »الرُّ

 ْ  َما ََل
«  َطائِر  َها إِلا َعََل َوادٍّ َأْو ِذي َرْأي  ْت َوَقَعْت، َوَل َتُقصا َ ، َفإَِذا ُعُبِّ ْ )حديث ُتَعُبا

 

  الغريب مما يعرف اآلن ابسم منطقة جند ابململكة العربية السعودية. يب: إقليم اترخيي كان حيتل الثلث اجلنو اليمامة(  1)
 مدينة اترخيية كانت توجد فيما يعرف اآلن ابسم املنطقة الشرقية أو اإلحساء ابململكة العربية السعودية.  َهَجر:
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: حبيب  –صحيح    ، أي شخص بينك وبينه مودة؛صحيح اجلامع(. ومعنى وادي

 . مشتهر باحلكمة والرأي السديد ومعنى ذي رأي:

يف أفضل األحوال  ياالرؤري عبومع ذلك، فإن أفضل النتائج التي قد يصل إليها ت

ا يقرتب من اليقني، أو كان ا جلي  ا، سواء كان هذا الظن قوي  ال يعدو أن يكون ظن  

 ضعيفا تكثر فيه االحتامالت.

ا  وبناء عىل ذلك، ينبغي للمسلم أن يتعامل مع هذه الرؤى بإيامن وإحسان. فأمَّ 

وأن حتقيق هذه الرؤى هو  اإليامن، فبأن اهلل )عز وجل( هو الذي يعلم الغيب يقينا، 

 أو عدم حتقيقها حتى وإن بيد اهلل )تعاىل( وحده، فهو )سبحانه( يملك حتقيقها فعال  

ا اإلحسان، فهو أن يتعامل املسلم مع الرؤيا  ا. وأمَّ ا صحيح  ري  عبت تُعربر صدقت و

الغيب إىل ا التوكل فهو تفويض أمر فأمَّ  .بالتوكل عىل اهلل )تعاىل( وبالدعاء الصادق

اهلل )تعاىل(، وحسن الظن به )سبحانه(، واالعتامد عليه فيام هو آت )جل جالله( دون 

. ا وعقال  املقبول رشع   ا هومَّ  تقصري يف األخذ بأسباب الوصول إىل حصول املأمول

ه املسلم إىل اهلل )عز وجل( بالقلب واللسان ا الدعاء الصادق، فهو أن يتوجَّ وأمَّ 

 ريها عىل أفضل ما يكون.عبا من أجل أن حيقق له هذه الرؤى وت واجلوارح مترضع  

والتعامل معها عىل   وما فيها من بشارات حمتملة،  ريها،عبا التواكل عىل الرؤى وتأمَّ 

وعرف ما يأتيه من الغيب من خالهلا، فيدفعه ذلك  ،أن اإلنسان قد ضمن مستقبله

ذا هو طريق اخلسائر والصدمات،  والتقصري يف العمل، فه ،إىل ترك التوكل عىل اهلل

   خيرس اإلنسان عالقته باهلل، ويصطدم بام مل يتوقعه أو يتمناه يف عاجل أمره وآجله.

باالعتدال دون إفراط أو وتعبريها لذا وجب عىل املسلم أن يتعامل مع الرؤيا 

يقرب املسلم إىل اهلل )تعاىل(،   سبيال  تفريط حتى تؤدي دورها الصحيح، فتكون 

 للقعود والعبث. سبب اه إىل املزيد من التعلق برمحته )سبحانه(، وال تكون  ويدفع
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ا ما جاء يف أول الرؤيا هو أن هذه الرؤى تكون يف  من األشياء املستفادة أيض  

عليها. فاألرض التي هبا  ا ساترة أو كنايات عن أشياء ترتبط هبا وتدلي األغلب رموز  

نخل تدل عىل املدينة املنورة؛ ألهنا أرض تشتهر بنخلها. وكذلك يظهر هنا أن معاين 

ا متعددة قد يظهر بعضها الرموز أو ما ترتبط به الكنايات قد حتتمل احتامالت ووجوه  

فهذه األرض التي  ؛ أو قد ال يظهر بحسب ما وفقه اهلل إليه من علم وبصريةعربر للم 

 هبا نخل يف الرؤيا قد حُيتمل أن تكون الياممة أو َهَجر، فهي أراٍض هبا نخل كاملدينة. 

كذلك يظهر لنا يف هذا اجلزء من الرؤيا أمر هو غاية يف األمهية، وهو رضورة أن 

أن الرؤيا سوف حيققها له اهلل )تعاىل( عىل أفضل ما حتتمل، فإن الصالح  يعتقد املسلم  

  . ها عليه، فسوف تتحقق عىل ما هو أفضل بمشيئة اهلل )تعاىل(عربَّ عىل ما  قمل تتحقَّ 

أنه سيهاجر إىل الياممة   ملسو هيلع هللا ىلصفهنا ظن النبي    .وهذا من باب حسن الظن باهلل )عز وجل( 

فهي أقرب منهام  ؛ا، وهي املدينة املنورةأو َهَجر، فهاجر إىل ما هو أفضل منهام كثري  

وقريب من طرق التجارة الرئيسية بني إىل مكة املكرمة، وذات موقع جغرايف متوسط  

الشام واليمن، وحتيط هبا اجلبال احلصينة حتميها من هجامت األعداء، باإلضافة إىل  

ما فيها من أرض خصبة ونخل مثمر، واألهم من ذلك هو أهلها الطيبون الذي 

عىل موقعها - أن الياممة يف حني مثال   .وانترصوا لدعوة اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلصنرصوا النبي 

قد ظهرت فيها حركة عاتية من حركات الردة بقيادة مسيلمة  -يد عن مكة البع

الكذاب، أما َهَجر فهي يف موقع منطقة سهلية مفتوحة، ويف موقع متطرف بعيد عن  

 قلب األحداث وعموم الناس يف اجلزيرة العربية.

قد  ا أن الرؤيا قد تأيت بيشء وال تأيت بيشء آخر، ومن بني األشياء املستفادة أيض  

فالغيب ال يكون صفحة مكشوفة لإلنسان من   .ا آخرا، وال توضح شيئ  توضح شيئ  

ا، بل تأيت الرؤى بأشياء تكون يف مصلحة الرائي أن يعلم هبا، وأن خالل الرؤى غالب  
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 رموزها، وأن يعرف معانيها، وقد ال تأيت بأشياء أخرى ال يكون يف مصلحة عربر ي

مفزعة أو نحو ذلك. ولذلك فالغالب عىل الرؤى أن الرائي معرفتها كأشياء حمزنة أو  

تأيت لتوضح فواصل معينة أو ملحات مهمة من أمور الغيب، وال تكشف بالرضورة 

كل التفاصيل أو كل ما سوف حيدث من مواقف. فهنا أتت الرؤيا باهلجرة إىل أرض 

ة هذه  هبا نخل، لكنها مل تكشف عن هذه األرض، وال توقيت اهلجرة إليها، وال كيفي

اهلجرة، وال الظروف التي أحاطت هبا، بل قامت الرؤيا بالرتكيز عىل احلدث املهم  

فقط دون التفاصيل. وهذا سبب من ضمن األسباب التي جتعل املسلم يتعامل بنوع 

من احلرص وانضباط القلب واجلوارح واستقامتها مع الرؤى، فال هو يرفضها أو 

 ن إليها.   يستهني هبا وال هو يفتتن هبا أو يرك

َفاْنَقَطَع َصْدُرُه، َفإَِذا  ،»...َوَرَأْيُت ِِف ُرْؤَياَي َهِذِه َأِّنِّ َهَزْزُت َسْيًفا: ملسو هيلع هللا ىلصيقول النبي 

، ُثما َهَزْزُتُه بُِأْخَرىـُهَو َما ُأِصيَب ِمَن الْ 
َفَعاَد َأْحَسَن َما َكاَن، َفإَِذا ُهَو    ، ُمْؤِمننَِي َيْوَم ُأُحد 

 ُمْؤِمننَِي...«. ـبِِه ِمْن اْلَفْتِح َواْجتََِّمِع الْ  َما َجاَء اهللُ

ك سيفا، فحدث كرس يف مقدمته   ملسو هيلع هللا ىلصيف هذا اجلزء من املنام، رأى النبي  أنه قد حرَّ

ه، ف  األنفس باخلسائر التي أصيب هبا املسلمون يوم أحد يف   ملسو هيلع هللا ىلصها  عربَّ أو نصله أو حدر

ك  ملسو هيلع هللا ىلصثم رأى  .واألموال مرة أخرى، فعاد إىل أفضل أحواله  السيف نفسه  أنه قد حرَّ

 بأهنا كانت البرشى من اهلل بفتح مكة واجتامع املؤمنني.   ملسو هيلع هللا ىلصها عربَّ التي كان عليها، ف

يف الرؤيا هنا أو حتريكه هو كناية عن احلرب التي خيوضها املسلمون؛   وهزُّ السيف

أما الكرس يف مقدمة السيف، فهو   .ألن الفارس ال هيز السيف أو حيركه إال يف احلرب

كناية عن اخلسائر يف احلرب؛ ألن هذا الكرس يف عتاد احلرب هو خسارة للمحارب، 

 زوة أحد من مقتل سبعني رجل منهم. ا ملا أصيب به املسلمون يوم غفكان ذلك رمز  

ه مرة أخرى، فيعود عىل أحسن ما كان، فهو كناية  أما إعادة حتريك السيف أو هزر
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عن حرب أخرى أو جولة أخرى ينترص فيها املسلمون عىل أفضل ما يكون االنتصار 

 ودون خسائر ويلتئم شملهم كام التأم السيف يف الرؤيا، وقد حدث ذلك يف فتح مكة.

ا ما تأيت بأحداث مهمة أو فارقة  هر يف هذا اجلزء من الرؤيا أو ما قبله أهنا كثري  ويظ

دون أن تدخل يف تفاصيل وأحداث دقيقة أقل أمهية. وهذا من   بشكل عامأو مؤثرة 

 حظه من يتعاملون معها باستمرار.الطبائع الغالبة عىل العديد من الرؤى يال

أو    ى أن الرؤيا إذا احتوت عىل ما فيه هم  يظهر كذلك يف هذا اجلزء من طبائع الرؤ

ام يف رؤى املسلمني الصاحلني عىل وجه  حزن، يعقبها عادة ما فيه برشى وخري، السيَّ 

اخلصوص ودون غريهم، أو كام جاء يف هذا اجلزء من الرؤيا بأن خترب عن مصيبة يوم  

 أحد، ثم تبرش بالعوض والنرص بعدها يوم الفتح. 

ا عدم وضوح التوقيت والفوارق الزمنية بني ما تدل عليه  من طبائع الرؤى أيض  

ا لوقوع ما خترب به من أحداث، كام أن ن  ـعيَّ ا مُ فالرؤيا هنا مل حتدد وقت    ؛امن أحداث غالب  

ا يظهر أبد    ال  -وهو أشهر وسنوات   -الفارق الزمني بني غزوة أحد والفتح األعظم  

يت السيف يف ال رؤيا، فهز  يتبعه هز  عىل التوايل يف الرؤيا،  يف التعاقب املتصل بني هزَّ

 بينام الفاصل بني احلدثني سنوات يف واقع األمر. 

،  ـَفإَِذا ُهُم الْ  ،َخْْيٌ  َواهللُ ،»...َوَرَأْيُت فِيَها َبَقًرا: ملسو هيلع هللا ىلصيقول النبي  ُمْؤِمنُوَن َيْوَم ُأُحد 

ْدِق الاِذي آَتاَنا اهللُـبِِه ِمَن الْ  َخْْيُ َما َجاَء اهللُـَوإَِذا الْ  «.   َخْْيِ َوَثَواِب الصِّ  َبْعَد َيْوِم َبْدر 

 هذا اجلزء من احلديث هو من أكثرها إشكاال؛ لتعدد رواياته واحتامالت معانيه.

، َفَبقٌر َواهللِ »َوَرَأْيُت َبَقًرا ُتْذَبُح، َفَبقٌر َواهللِفقد جاء يف رواية:  « َخْْيٌ وجاء يف  . َخْْيٌ

ْرَع  رواية أخرى:  ْلُت َأنا الدِّ ، َوَرَأْيُت َبَقًرا ُينَْحُر، َفَأوا »َرَأْيُت َكَأِّنِّ ِِف ِدْرع  َحِصينَة 

«  َمِدينَُة، َوَأنا اْلَبَقَر َنَفٌر، َواهللُـاَلِصْينََة الْ  وجاء يف رواية ثالثة:  .)صحيح اجلامع(َخْْيٌ
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...«   َواهللُ ،َبقرٌ »...َوَأنا اْلَبَقَر    .)تغليق التعليق(َخْْيٌ

ا ُيذبح، ف  ملسو هيلع هللا ىلصفالظاهر من اجلمع بني هذه الروايات أن النبي    عربَّ قد رأى يف املنام َبَقر 

 هذا البقر بأهنم املؤمنون الذين استشهدوا يف غزوة أحد )ريض اهلل عنهم(.  

ن قد تدل عىل  والبقرة يف املنام قد تدل عىل اإلنسان؛ ألن عموم أجناس احليوا

﴿َوَما ِمْن اإلنسان يف املنام لوجود وجه للتشابه بينهم، أو كام جاء يف قول اهلل )تعاىل(:  

ْطنَا ِِف اْلكَِتاِب ِمْن ََشْ  ة  ِِف اأْلَْرِض َوَل َطائِر  َيطُِْي بَِجنَاَحْيِه إِلا ُأَمٌم َأْمَثاُلُكْم َما َفرا ء  َدابا

ِْم ُُيََْشُ  »...َوَأنا اْلَبَقَر َنَفٌر...« :  ملسو هيلع هللا ىلصها النبي  عربَّ (، أو كام  38)األنعام:وَن﴾  ُثما إََِل َرِبِّ

  ، أي مجاعة من الناس.وَنَفر  ، )احلديث(

وقد تدل البقرة يف املنام عىل املسلم املؤمن الصالح كثري اخلري؛ لكثرة خريها  

 واإليامن. وعطائها، أو ربام لسورة البقرة يف القرآن، والتي مجعت أصول اإلسالم

ه، عربَّ وقد ي ، أو كام تقول العرب: َبَقَر البطن، أي شقَّ ، أي َقْتل   البقر يف املنام أنه َبْقر 

 )احلديث(. »...َوَأنا اْلَبَقَر َبقٌر...«  : ملسو هيلع هللا ىلصوهذا حمتمل املعنى يف قوله 

«،  »َواهللُ أما تعبري   ففيه احتامالت كالتايل:َخْْيٌ

ا  ا ورأى خري  قد رأى بقر    ملسو هيلع هللا ىلصا من الرؤيا، بمعنى أن يكون النبي  أوال: أن تكون جزء  

 البقر باملؤمنني يوم أحد، واخلري  عربَّ )مل يتضح ما هو هذا اخلري يف احلديث الرشيف(، ف

بثواب الصدق الذي أكرمهم اهلل )تعاىل( به بعد غزوة بدر، أو كام يقول اهلل )تعاىل(:  

َعَلْيِه َفِمنُْهْم َمْن َقََض َنْحَبُه َوِمنُْهْم َمْن  ُقوا َما َعاَهُدوا اهللَُمْؤِمننَِي ِرَجاٌل َصَد ـ﴿ِمَن الْ 

ُلوا َتْبِديًَل ) اِدقنَِي بِِصْدقِِهْم...﴾    ( لَِيْجِزَي اهلل23َُينَْتظُِر َوَما َبدا )سورة األحزاب(. الصا

حيح فإىل مثل هذا القول ذهب ابن َحَجر العسقالين يف كتاب فتح الباري برشح ص

 البخاري.
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ا عىل أن  أن احتامل صحة هذا القول ضعيف؛ إذ ال يوجد ما يدل قطع   حسب ون

 ا من الرؤيا.هذه العبارة كانت جزء  

«  »َواهللُثانيا: أال تكون  ا احتساب   ملسو هيلع هللا ىلص، وتكون كلمة قاهلا النبي من الرؤيا أصال  َخْْيٌ

ا ما خرسوا، أو خري    )سبحانه(  للمؤمنني الشهداء عند اهلل )تعاىل( عسى أن يعوضهم

َخْْيِ َوَثَواِب ـبِِه ِمَن الْ   َخْْيُ َما َجاَء اهللُـ»...َوإَِذا الْ وأن تكون:    ؛وأبقى  بمعنى: واهلل خري  

ْدِق الاِذي آَتاَنا اهللُ «،  الصِّ ا باخلري والثواب الذي فتكون هذه اجلملة إقرار  َبْعَد َيْوِم َبْدر 

فيمن احتسبوهم عند اهلل )تعاىل( من شهدائهم أكرم اهلل )تعاىل( به املؤمنني 

 ا.وخسائرهم يف الغزوات املعارك عموم  

، َفَبقٌر َواهللُ  »َوَرَأْيُت َبَقًرا ُتْذَبُح، َفَبقٌر َواهللُوهكذا يكون معنى:   «،    َخْْيٌ أي رأيت َخْْيٌ

، أو فبقر   تل )استشهاد  ا عىل أهنا َبْقر، أي قهُت عربَّ ا تذبح، فيكون تأويل ذلك أنه َبْقر 

املؤمنني يوم أحد(، واهلل خري، أي واهلل خري وأبقى، أي نحتسبهم شهداء عند اهلل 

)تعاىل(، ونسأله )عز وجل( العوض. فتكون الفاء هنا سببية، أي ما قبلها سبب ملا 

«،  »َوَأنا اْلَبَقَر َنَفٌر، َواهللُأيضا:  ملسو هيلع هللا ىلصبعدها. وهذا احتامل قوي؛ لقوله  أي نفر َخْْيٌ

هدون يوم أحد، واهلل خري، أي واهلل خري وأبقى، نحتسبهم عند اهلل )تعاىل( يستش

،   َواهللُ  ،»َفَبقرٌ شهداء، ونسأله )تعاىل( العوض واجلزاء. أما تكرار العبارة مرتني:   َخْْيٌ

« َواهللُ ،َفَبقرٌ  ، فربام للتوكيد عىل قوة اإليامن والثبات رغم فداحة املصيبة. فكان َخْْيٌ

ا منذ غزوة بدر عند اهلل )تعاىل( هو واالحتساب لشهداء املسلمني مجيع   جزاء الصرب

َخْْيِ َوَثَواِب ـبِِه ِمَن الْ  َخْْيُ َما َجاَء اهللُـ»...َوإَِذا الْ : ملسو هيلع هللا ىلصاخلري والثواب، أو كام قال 

ْدِق الاِذي آَتاَنا اهللُ «.  الصِّ  َبْعَد َيْوِم َبْدر 

 )تعاىل( أعلم بالصواب.هذا مبلغ اجتهادي واهلل 
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ْلُتُه: َفَلًّ َيُكوُن فِيُكْم. َوَرَأْيُت : ملسو هيلع هللا ىلصيقول النبي  ، َفَأوا »َرَأْيُت ِِف َسْيِفي ِذي اْلَفَقاِر َفَلًّ

ْلُتَها: الْ  ، َفَأوا
ْلُتُه: َكْبَش اْلَكتِيَبِة. َوَرَأْيُت َأِّنِّ ِِف ِدْرع  َحِصينَة  ينََة،  َمدِ ـَأِّنِّ ُمْرِدٌف َكْبًشا، َفَأوا

، َفَبقرٌ  َواهللُ ،َوَرَأْيُت َبَقًرا ُتْذَبُح، َفَبقرٌ  «.  َواهللُ  ،َخْْيٌ  َخْْيٌ

، أي  ملسو هيلع هللا ىلصيف هذا املنام رأى النبي  يف سيفه ذي الفقار )وكان قد َغنَِمه يوم بدر( فال 

ه، فكرس   أنه فل  يف املسلمني، أي اهنزام يف املسلمني، وهم شهداء يوم   ملسو هيلع هللا ىلصه  عربَّ ا يف حدر

 ملسو هيلع هللا ىلصه عربَّ أنه يمتطي أرداف كبش، ف ملسو هيلع هللا ىلصد )ريض اهلل عنهم(. وكذلك رأى النبي أح

عىل طلحة بن أيب طلحة العبدري )وكان يلقب بكبش الكتيبة(، وكان حامل   نرصبأنه  

( يف ريض اهلل عنهلواء املرشكني يوم غزوة أحد، وقد قتله اإلمام عل بن أيب طالب )

أنه يرتدي ِدرعا قوية، والدرع هو قميص احلرب يلبسه   ملسو هيلع هللا ىلصاملعركة. كذلك رأى النبي  

ا ما  أهنا املدينة املنورة، أمَّ   ملسو هيلع هللا ىلصها النبي  عربَّ الفارس، ويتحصن به من رضبات العدو، ف

 تبقى من الرؤيا، فقد تقدم رشحه.

والسيف يف الرؤيا كناية عن احلرب؛ ألنه أداته، والفلُّ فيه كناية عن خسائر؛ ألنه  

ف. والكبش كناية عن الشخص املذكور الذي يطلق عليه لقب كبش الكتيبة؛ لَ تَ 

(، كبش الكتيبةبش(، وبني لقب املذكور ) للجناس بني كلمة اسم رمز الرؤيا )ك

وامتطاء أرداف الكبش ربام يدل عىل تأييد من اهلل )عز وجل( يف القضاء عىل هذا 

ُكْم بَِأْلف  ِمَن املرشك؛ لقول اهلل )تعاىل(:  ُكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم َأِّنِّ ُِمِدُّ ﴿إِْذ َتْسَتِغيُثوَن َربا

(. الحظ اجلناس بني كلمة »ُمرِدف« يف احلديث 9فال:)األنَمََلئَِكِة ُمْرِدفنَِي﴾ ـالْ 

الرشيف، وبني كلمة »مردفني« يف اآلية الكريمة. أما الدرع احلصينة، فهي كناية عن  

املدينة املنورة؛ ألهنا حماطة باجلبال الشاهقة التي حتصن أهلها ومتنع األعداء من 

 .ااقتحامها، وبالفعل مل يستطع املرشكون أن يقتحموها أبد  
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، ومنها قاعدة  ياري الرؤعبيف هذه الرؤيا يمكن أن نالحظ بعض القواعد املهمة يف ت

اجلناس، وهي أن يكون هناك تشابه يف اللفظ بني اسم رمز الرؤيـا، وبني يشء آخـر  

رمز الرؤيا عىل هذا اليشء، كام دل الكبش يف املنام عىل كبش الكتيبة   يف الواقع، فيـدل

 وكذلك اجلناس بني اسم رمز الرؤيا وكلمة يف آية من القرآن الكريم، فيتمي يف الواقع.  

ري هذا الرمز بيشء يرتبط بالكلمة يف اآلية القرآنية الكريمة، فمثال: تفسري إرداف عبت

الكريمة، وما يرتبط هبا من معنى   اآليةفني« يف  ردِ الكبش يف الرؤيا من خالل كلمة »مُ 

الكبش يف الرؤيا هو تأييد إهلي ضد كبش الكتيبة، أو  التأييد اإلهلي، فكان إرداف

 طلحة بن أيب طلحة. 

، وهي أن تتشابه صفة  ياري الرؤعبكذلك تظهر يف الرؤيا قاعدة التشابه يف صفة لت

لرمز الرؤيا مع صفة ليشء يف الواقع، فالدرع احلصينة هي ساتر قوي يتحصن به من  

املنورة التي حتيط هبا اجلبال فتحصن   ا كاملدينةمتام   ،بداخله ضد هجامت األعداء

سكاهنا ضد اهلجوم عليها، فكان هناك تشابه بني صفة الدرع احلصينة وصفة املدينة 

 املنورة، فتم تفسري هذه يف الرؤيا بتلك يف الواقع.

يف هذه الرؤيا يظهر أحد أهم مالمح طبائع الرؤى عند املسلم، وهو عدم التبشري 

يشء مفرح أو طمأنة للمبتىل بأن اهلل )تعاىل( سيلطف به. بأمر حمزن إال وكان معه 

وهذه صفة من الصفات البارزة لرؤى الصاحلني التي فيها بشارات هبموم أو نكد. 

ويظهر ذلك يف الرؤيا بوضوح، ففي البداية توجد برشى باهنزام يكون يف املسلمني، 

ا بالظفر عىل   أيض  يا تبرشر ا، فالرؤ وال تام  ومع ذلك فإن هذا االهنزام لن يكون كامال  

فهنا يظهر البالء يف الرؤيا،    ؛كبش الكتيبة، طلحة بن أيب طلحة، حامل لواء املرشكني

لكن يظهر لطف اهلل )عز وجل( باملسلمني كذلك. وباملثل، تظهر البرشى يف الرؤيا  

ومع ذلك لن يستطيع املرشكون اقتحام املدينة املنورة  .باستشهاد عدد من املسلمني
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 أو احتالهلا، وقد كان هذا هو هدفهم للقضاء عىل اإلسالم واملسلمني.

فهنا تظهر يف الرؤيا بشارات بخسائر يف املسلمني، ولكن تظهر بشارات أخرى 

 بمكاسب مهمة وحفظ ملدينتهم ودولتهم. واحلمد هلل رب العاملني.

 عادة، وهي عربر ري يلجأ هلا املعبكذلك تظهر يف هذه الرؤيا قاعدة مهمة يف صياغة الت

 الرائي باخلري وبرمحة عربر ري رؤيا املسلم الصالح بأمر حمزن إال أن يبرش املعبأال ينتهي ت

اهلل )تعاىل( بعدها، وإن مل يكن ذلك من الرؤيا حتى ال يتسبب يف حزن للمسلم، وال 

طه من رمحة اهلل )تعاىل(، وحتى ال هيتز حسن ظنه باهلل )عز وجل(. ودليلنا عىل  قنر يُ 

ا﴾  ﴿...َسَيْجَعُل اهللُهذه القاعدة هو قول اهلل )تعاىل(:  (.  7)الطالق:َبْعَد ُعْْس  ُيْْسً

 َواهللُ  ،...َوَرَأْيُت َبَقًرا ُتْذَبُح، َفَبقرٌ : »ملسو هيلع هللا ىلصوقد ظهر ذلك فعال يف آخر الرؤيا، يف قوله 

، َفَبقرٌ   «.َخْْيٌ  َواهللُ ، َخْْيٌ

، فعىل الرغم من أن هبا ملسو هيلع هللا ىلصري الرؤيا مناسبته ألحوال رائيها عبيظهر كذلك يف ت

ريها عىل معاٍن لعموم عب، إال أنه تم تملسو هيلع هللا ىلصه هو بعض رموز قد تبدو شخصية ختصُّ 

للفلر يف سيفه، هو رمز شخيص يف الرؤيا،   ملسو هيلع هللا ىلصاملسلمني. فعىل سبيل املثال، رؤياه 

ا، لكن ألن رائيه أنه يرتدي درعا حصينة، فهذا رمز شخيص أيض   ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك رؤياه 

وكذلك فالعكس   .ري هذه الرموز الشخصية عىل معاٍن عامةعبإمام عامة، فقد تم ت  ملسو هيلع هللا ىلص

ا ألشياء عامة، كأن يرى صحيح، ففي بعض األحيان قد يرى املسلم العادي رموز  

ري هذه الرؤى عىل معاٍن عباخلالئق يوم القيامة، أو يرى األئمة وامللوك، ولكن يتم ت

 خاصة بالرائي فقط إن مل يكن من املشتغلني بالشأن العام أو املهتمني به.

 من فطنة وثقافة وذكاء  عربر  به املري هذه الرؤيا ما جيب أن يتحىلَّ عبوهكذا يظهر يف ت

  فهما، وي، فيدرك أحداث الواقع جيد  -ه )سبحانه( بفضل اهلل )تعاىل( وتوفيق -

 .تفاصيلها، ويتمكن من اكتشاف ارتباطات معينة أو عالقات بينها وبني رموز الرؤى
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قتال بينهم وكان  ففي هذه الرؤيا كان املسلمون يف مرحلة جهاد يف سبيل اهلل )تعاىل(،  

 الرؤيا. ري هذه عبوبني املرشكني، وال بد من مراعاة هذا الواقع يف ت

ا يف  أن يدرك أحوال الرائي، ويستطيع أن يستفيد منها جيد  عربر وكذلك جيب عىل امل

 . وما يتناسب معهري الرؤيا بام يليق ويتفق مع أحوال رائيها فعال  عبري الرؤى، فيتم تعبت

فرؤيا إمام عامة غري رؤيا واحد من العامة، ورؤيا املسؤول، غري رؤيا املسلم العادي، 

  .ورؤيا الطبيب غري رؤيا املهندس  .ورؤيا األعزب غري رؤيا املتزوج  .ا الكافرغري رؤي

ري رؤيا طبيب عىل أنه سينجح يف تصميم عامرة سكنية، عب أن يتم تفمن العبث مثال  

ري رؤيا مهندس عىل أنه عبومن العبث أيضا أن يتم ت .وحيصل عىل جائزة يف ذلك

ومن العبث   .وحيصل عىل وظيفة مدير مستشفىسيقوم بأداء عملية جراحية ناجحة،  

وأنه  ،ري رؤيا شخص أعزب عىل أن بينه وبني زوجته مشاكلعبكذلك أن يتم ت

 .قريبا! وهكذاسيطلقها 

يظهر يف الرؤيا كذلك أحد أهم خصائص الرؤيا وطبائعها، وهو أهنا عادة ما تأيت 

تعامل معها، أو أنه للمسلم برموز أو أشياء شخصية، إما أهنا ختصه هو، أو أنه ي

ا ما تكون من داخل عامل رائيها وأدوات هذا العامل، حتى فرموز الرؤيا غالب   .يعرفها

، جتدها تأيت للرائي  الرؤى التي تأيت فيها أشياء غري مألوفة، كرؤيا يوم القيامة مثال  

عادة يف أشكال مألوفة يعرفها كأن يرى النائم مجاعة كبرية من الناس يف مكان 

 وي يقفون حتت أشعة الشمس احلارة. صحرا

ري الرؤيا عىل عدد من العوامل تتداخل كلها وتتكامل يف حتديد  عبوهكذا يعتمد ت

 ري الرؤيا.عباملعنى األرجح واألقرب للصواب، وحتديد الشكل النهائي واألنسب لت

 واهلل )تعاىل( أعلم.
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 الرؤيا تبَش بانتشار اإلسَلم ورفعته وامتداد دولة اخلَلفة

 

»َأنا َرُجًَل َأَتى َرُسوَل  عن عبد اهلل بن عباس )ريض اهلل تعاىل عنهام( أنه قال: -

ْيَلَة ِِف الْ ، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ ْمَن َواْلَعَسَل، ـ، إِِّنِّ َأَرى اللا ًة َتنْطُِف السا َمنَاِم ُظلا

ُفوَن ِمنَْها  َوَأَرى َسَبًبا َواِصًَل  .ُمْسَتِقلُّ ـُمْسَتْكثُِر َوالْ ـبَِأْيِدُّيِْم، َفالْ َفَأَرى النااَس َيَتَكفا

ََّمِء إََِل اأْلَْرِض، َفَأَراَك َأَخْذَت بِِه َفَعَلْوَت، ُثما َأَخَذ بِِه َرُجٌل ِمْن َبْعِدَك َفَعََل،  ِمَن السا

َقاَل   .ٌل آَخُر َفاْنَقَطَع بِِه، ُثما ُوِصَل َلُه َفَعََل ُثما َأَخَذ بِِه َرُجٌل آَخُر َفَعََل، ُثما َأَخَذ بِِه َرُج 

: ي، َواهللَِيا َرُسوَل اهللِ َأُبو َبْكر  َا، َقاَل َرُسوُل اهللِ   ، بَِأِِّب َأْنَت وُأمِّ َّنا ْعُُبَ
: ملسو هيلع هللا ىلص  َلَتَدَعنِّي َفََلَ

َها ْسََلِم، .اْعُُبْ ُة اإْلِ ُة، َفُظلا ا الظُّلا : َأما ْمِن  َقاَل َأُبو َبْكر  ا الاِذي َينْطُِف ِمَن السا َوَأما

ُف النااُس ِمْن َذلَِك، َفالْ  ا َما َيَتَكفا ُمْسَتْكثُِر ِمَن ـَواْلَعَسِل، َفاْلُقْرآُن َحََلَوُتُه َولِينُُه، َوَأما

ََّمِء إََِل اأْلَْرِض، فَ ـاْلُقْرآِن َوالْ  َبُب اْلَواِصُل ِمَن السا ا السا ، َوَأما َحقُّ الاِذي ـالْ ُمْسَتِقلُّ

بِِه، ُثما َيْأُخُذ بِِه َرُجٌل ِمْن َبْعِدَك َفَيْعُلو بِِه، ُثما َيْأُخُذ بِِه   َأْنَت َعَلْيِه َتْأُخُذ بِِه َفُيْعلِيَك اهللُ

 ،ُلو بِهِ َرُجٌل آَخُر َفَيْعُلو بِِه، ُثما َيْأُخُذ بِِه َرُجٌل آَخُر َفَينَْقطُِع بِِه، ُثما ُيوَصُل َلُه َفَيعْ 

ِِّن َيا َرُسوَل اهللِ : َأَصْبَت ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ ، بَِأِِّب َأْنَت، َأَصْبُت َأْم َأْخَطْأُت؟ َقاَل َرُسوُل َفَأْخُِبْ

َثنِّي َما الاِذي َأْخَطْأُت  َيا َرُسوَل اهللِ َقاَل: َفَواهللِ .َبْعًضا، َوَأْخَطْأَت َبْعًضا َقاَل:  .َلُتَحدِّ

 .)متفق عليه(َل ُتْقِسْم« 

له عن أ، فس ملسو هيلع هللا ىلصيف هذا احلديث جاء رجل من عامة املسلمني إىل جملس النبي 

، وأن الناس يلتقطون هذا النازل ا وعسال  قطرر سمن  وهي أنه رأى سحابة تُ  .رؤيا

هم، فبعضهم جيمع منه الكثري، وبعضه   يتدىلَّ ثم رأى حبال    .م جيمع منه القليلبأُكفر

فصعد به، ثم  ،هبذا احلبلقد أمسك  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  رأى أنمن السامء إىل األرض، ف
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ثاٍن بعد النبي  فصعد به، ثم أمسك به رجل ،ملسو هيلع هللا ىلصأمسك به رجل آخر بعد النبي 

لكن انقطع به احلبل،   ،ليصعد به  ملسو هيلع هللا ىلص  ثالث بعده  ، فصعد به، ثم أمسك به رجلملسو هيلع هللا ىلص

أو انصلح هذا القطع الذي حدث فيه، فاتصل ببعضه مرة أخرى،   ،ثم التأم احلبل

 فصعد به الرجل.

ري الرؤيا، عبأن يسمح له بت  ملسو هيلع هللا ىلصطلب أبو بكر الصديق )ريض اهلل عنه( من النبي  

ن العسل إن السحابة هي اإلسالم، وإ: ما معناه ريهاعبيف ت فقال .لهفسمح 

ن احلبل هو احلق الذي يلتزم به إوالسمن مها القرآن بام فيه من حالوة وُيرس، و

، ولعل املقصود باحلق هنا التطبيق العمل لإلسالم أو دولة اإلسالم التي ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

، والتي حتكم باحلق والعدل الذي أمر به اهلل )عز وجل(، وحتارب ملسو هيلع هللا ىلصأسسها النبي  

جل( عنه. ثم استكمل )ريض اهلل عنه( بأن الكفر والفساد الذي هنى اهلل )عز و

بعده   أو خليفة  ، ثم يأيت رجل آخرملسو هيلع هللا ىلصويرتفع شأهنا بقيادة النبي    زُّ عَ تُ هذه الدولة س

ثم يأيت بعده رجل ثاٍن أو خليفة،  ا ورفعة بقيادته،يف القيادة، فتزاد الدولة عز   ملسو هيلع هللا ىلص

ا ورفعة يف عهده، ، ولكن ركز القيادةثم يأيت رجل ثالث بعده مل فتزداد الدولة عز 

حيدث أمر يكاد أن يضيع بسببه هذا احلق أو ُيقيض عليه، أو تكاد تنتهي بسببه دولة 

ا األمر، ويعود احلق كام كان، فتزداد دولة اإلسالم عز   اهذ نصلح اإلسالم، لكن ي

 .ةورفع

إن  ملسو هيلع هللا ىلصريها، سأل النبي عببعد أن انتهى أبو بكر الصديق )ريض اهلل عنه( من ت

ري صواب وبعضه عبن بعض التإ ملسو هيلع هللا ىلصفأخربه  .ا أم خطأريه للرؤيا صواب  عبكان ت

عن أن   ملسو هيلع هللا ىلصفامتنع النبي    .أن خيربه بام أخطأ فيه  ملسو هيلع هللا ىلصفأقسم أبو بكر عىل النبي    .خطأ

 م.َس خيربه بذلك، وهناه عن القَ 
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، ثم دولة اخلالفة التي ملسو هيلع هللا ىلصاملقصود بدولة اإلسالم يف هذا السياق هو دولة النبي  

 تكون عىل منهاج النبوة.

وتشري الرؤيا إىل إقبال الناس عىل اإلسالم والدخول فيه ملا فيه من عوامل 

ا إىل ما كان لإلسالم من دولة أسسها النبي اجلذب للقلوب والعقول، وتشري أيض  

إليها،  ملسو هيلع هللا ىلصسالمية التي بدأت يف املدينة املنورة منذ هجرته ، وهي الدولة اإلملسو هيلع هللا ىلص

ثم تبدأ مرحلة اخلالفة بأيب بكر )ريض اهلل  .اوالتي سريتفع شأهنا وتتقوى كثري  

عنه(، فتزاد هذه الدولة رفعة وقوة، ثم عمر بن اخلطاب )ريض اهلل عنه(، فتزاد 

، ثم حتدث فتنة قتل عثامن، الدولة به رفعة وقوة، ثم عثامن بن عفان )ريض اهلل عنه(

ا ورفعة رغم فال يؤثر ذلك عىل استمرار دولة اخلالفة ورفعتها وقوهتا، فتزداد علو  

 وسلم وبارك عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.  ذلك. اللهم صلر 

»َأنا  جاء يف احلديث الرشيف عن عبد اهلل بن عباس )ريض اهلل عنهام( أنه قال:

ْيَلَة ِِف الْ ، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِملسو هيلع هللا ىلص  ى َرُسوَل اهللَِرُجًَل َأتَ  ًة َتْنطُِف ـ، إِِّنِّ َأَرى اللا َمنَاِم ُظلا

ُفوَن ِمْنَها بَِأْيِدُّيِْم، َفالْ  ْمَن َواْلَعَسَل، َفَأَرى النااَس َيَتَكفا ُمْسَتْكثُِر ـالسا

...«.ـَوالْ   ُمْسَتِقلُّ

هو رجل جمهول من عامة   ملسو هيلع هللا ىلص إىل جملس النبيالظاهر أن هذا الرجل الذي أتى 

املسلمني. ويف ذلك دليل عىل أن املسلم العادي قد يرى رؤى ال ختتص فقط بأموره 

الشخصية، بل قد يراها لغريه من الناس، بل قد يراها ألمة اإلسالم كلها، رغم أنه 

 رجل غري معروف من عامة املسلمني خيتصه اهلل )تعاىل( هبذا الفضل والكرم.

والظُّلَّة هي كلمة يمكن أن تطلق عىل أي يشء يستظل به الناس، وقد تطلق عىل 

 .قطررف أو تُ وهذا هو املعنى األرجح هنا؛ ألنه رآها يف منامه تنطِ  .االسحابة أيض  
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  وهذا ال حيدث إال يف حالة السحاب واملطر.

، ذلك ألن أما السمن والعسل، فلم يذكر الرائي إن كانا خمتلطني ببعضهام أم ال

مها بمعنى واحد، وهو القرآن الكريم، رغم عربَّ أيب بكر الصديق )ريض اهلل عنه( 

أهنام مادتني منفصلتني، فيحتمل هنا أهنام كانا يف الرؤيا خمتلطني، أو أن الناس 

ام اعتادوا يف هذا الوقت عىل خلط السمن بالعسل وأكلهام معا كطعام واحد، ال سير 

 ائلة يف الرؤيا.أهنام كانا يف حالة س

قد خلط السمن بالعسل بالدقيق، أو كام جاء  ملسو هيلع هللا ىلصوقد روي يف األثر أن النبي 

،  )1(الِْْرَبدِ إََِل  ملسو هيلع هللا ىلص لاا َخَرَج َرُسوُل اهللِ  عن عبد اهلل بن سالم )ريض اهلل عنه( َقاَل:

ان   ِمل    -ريض اهلل عنه    -َفَرَأى ُعْثََّمَن بن عفا َفَقاَل   .َدقِيًقا َوَسْمًنا َوَعَسًَل َيُقوُد َناَقًة َُتْ

َمة  ، َفَأَناَخ، َفَدَعا "َنخِّ ": ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اهللِ بُُِبْ
ْمِن َواْلَعَسِل  )2( ، َفَجَعَل فِيَها ِمَن السا

َتَها َحتاى َنَضَج، ُثما َقاَل:  َد َُتْ
قِيِق، ُثما َأْمَر َفُأوقِ  ، فَأَكَل ِمْنُه َرُسوُل اهللاِ "ُكُلوا "َوالدا

ٌء َيْدُعوُه َأْهُل َفاِرس  الْ "، ُثما َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص )جممع الزوائد/رجاله . "َخبِيَص ـَهَذا ََشْ

 ثقات/قيل: حديث ضعيف(.

ُة  ذلك أبو بكر الصديق )ريض اهلل عنه( بقوله: عربَّ وقد  ُة، َفُظلا ا الظُّلا »...َأما

ا الاِذي َينْطُِف ِمَن  ْسََلِم، َوَأما ا َما اإْلِ ْمِن َواْلَعَسِل، َفاْلُقْرآُن َحََلَوُتُه َولِينُُه، َوَأما السا

ُف النااُس ِمْن َذلَِك، َفالْ  ...«.ـُمْسَتْكثُِر ِمَن اْلُقْرآِن َوالْ ـَيَتَكفا  ُمْسَتِقلُّ

فالظلة يف هذه الرؤيا هي رمز لإلسالم؛ ألن اهلل )تعاىل( شبَّه اإلسالم يف القرآن 

َوَما َيْسَتِوي اأْلَْعَمى ، أو كام يف قوله )عز وجل( يف سورة فاطر: ﴿ الكريم بالظلر 

ُروُر )20( َوَل الظُُّلََّمُت َوَل النُّوُر )19َواْلَبِصُْي ) ( َوَما 21( َوَل الظِّلُّ َوَل اْلَ

بُِمْسِمع  َمْن ِِف اْلُقُبوِر   ُيْسِمُع َمْن َيَشاُء َوَما َأْنَت   َيْسَتِوي اأْلَْحَياُء َوَل اأْلَْمَواُت إِنا اهللَ
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 .وهذا األسلوب هنا يسمى باالستعارة الترصحيية(﴾.  23( إِْن َأْنَت إِلا َنِذيٌر )22)

ه أو اإلسالم رصاحة، ولكن رصح ه اإلسالم بالظل، ومل يرصح باملشبَّ فقد شبَّ 

 ه به أو الظل فقط.باملشبَّ 

ولعل   . عنه( بالقرآن الكريميق )ريض اهللأما السمن والعسل فقد فرسمها الصدر 

ذلك يكون بسبب أن السمن غذاء والعسل شفاء لألبدان، كام أن القرآن الكريم 

: ياري الرؤعبشفاء ملا يف الصدور وتزكية للقلوب. وهذا يطلق عليه يف علم ت

، أي يتشابه السمن مع القرآن يف كونه غذاء لكن هذا للبدن "التشابه يف الوظيفة"

بينام يتشابه العسل مع القرآن يف أن كليهام شفاء، لكن هذا شفاء وذاك للقلب، 

لألبدان وذاك للصدور وما فيها من أمراض نفسية وأباطيل وأوهام. وهذا التشابه 

 ان بالقرآن الكريم.عربَّ  بذاك، أي السمن والعسل يف املنام يعربَّ جيعل هذا ي

لقرآن الكريم أما خصائص السمن والعسل من حالوة ولني، فهي خصائص ا

أيضا، فهو حلو حالوة ينجذب هلا الناس، وحالوة القرآن هنا بمعنى أنه يتناسب 

مع الفطرة السليمة والطباع املستقيمة التي يستحسنها العقالء ويقبلون عليها، 

وذلك من حيث شكله ومضمونه ومنهجه. فهو حلو كحالوة العسل، لكن 

ملذاق بالفؤاد. أما لني القرآن الكريم، العسل حلو املذاق باللسان، والقرآن حلو ا

وأن يفهمه  ،فاملقصود به سهولته وبساطة معانيه بحيث يستطيع أن يقرأه كل أحد

وذلك كالسمن يستطيع كل أحد أن  .برصف النظر عن مستواه التعليمي والثقايف

يأكله بسهولة ويرس دون مشقة، بل إنه يوضع يف األصل عىل الطعام لتليينه، وحتى 

 ا يف األكل.ا صعب  ال يكون الطعام يابس  

 وهكذا كان القرآن الكريم يف حالوة العسل ويف لني السمن.
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ُفوَن ِمْنَها بَِأيْ أما قوله:   ...«ـُمْسَتْكثُِر َوالْ ـِدُّيِْم، َفالْ »...َفَأَرى النااَس َيَتَكفا  ،ُمْسَتِقلُّ

فالتكفُّف هو بسط الكفر للمسألة. وأخذ الناس بكفوفهم من السمن والعسل هو 

استقبال املسلمني لإلسالم، وتعلمهم ملبادئه، وتطبيقهم لتعاليمه. والتكفُّف هكذا 

ه، وشعوره بعظ مته، وحرصه عليه. يدل عىل قيمة وأمهية ما جيمعه اإلنسان يف كفر

وهذا هو شأن املسلم مع دينه، يعرف أن إسالمه نعمة عظيمة، فيحرص عليه، وال 

 يستهني به وال يستهرت.

، فالناس يتفاوتون يف مستويات علمهم باإلسالم،  أما املستكثر واملستقلُّ

وفهمهم ألحكامه، وتطبيقهم هلا، فاإليامن درجات، ال يتساوى املسلمون فيها، 

 اهلل اهلادي إىل سواء السبيل.وسبحان 

وهذا اجلزء من الرؤيا يشري إىل انتشار اإلسالم عىل املستوى األفقي، أي عىل 

مستوى القاعدة الشعبية العريضة من الناس أو األفراد، عكس اجلزء املتبقي من 

الرؤيا والذي يشري إىل انتشار اإلسالم ككيان أو كوحدة أو كقوة مثلة يف الدولة 

ية وما سوف تبلغه من توسع وقوة. والدليل عىل ذلك أن اجلزء األول من اإلسالم

الرؤيا ظهر فيه ناس أو مجاعة جمهولة، بينام ظهر يف اجلزء الثاين شخص بعينه، وهو 

، فاجلامعة رمز للناس، والشخص رمز للكيان ملسو هيلع هللا ىلصواخللفاء الراشدون  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 أو الدولة وقيادهتا.

تناسق وترتابط أجزاء الرؤيا الواحدة، فتتعدد ومن خالل ما سبق نالحظ كيف ت

رموزها وتتشعب معانيها اجلزئية، لكنها يف النهاية تصبُّ يف اجتاه واحد وتدور 

ري عبري أول الرؤيا عىل تعبحول معنى جيمعها كلها. كام نالحظ كذلك كيف يعني ت

اد، فإن فراإلسالم عىل مستوى األفإذا كان اجلزء األول يدل عىل انتشار  .آخرها
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 .عىل مستوى كيان الدولة وقيادهتااجلزء الثاين يدل عىل انتشار اإلسالم 

ََّمِء إََِل قصَّ رؤياه قائال:  ائيثم يستكمل الر »...َوَأَرى َسَبًبا َواِصًَل ِمَن السا

اأْلَْرِض، َفَأَراَك َأَخْذَت بِِه َفَعَلْوَت، ُثما َأَخَذ بِِه َرُجٌل ِمْن َبْعِدَك َفَعََل، ُثما َأَخَذ بِِه 

 «.ََل َفعَ َرُجٌل آَخُر َفَعََل، ُثما َأَخَذ بِِه َرُجٌل آَخُر َفاْنَقَطَع بِِه، ُثما ُوِصَل َلُه 

َبُب اْلَواِصُل ِمَن   هذا اجلزء بقوله:  )ريض اهلل عنه(   أبو بكرعربَّ وقد   ا السا »...َوَأما

ََّمِء إََِل اأْلَْرِض، َفالْ  بِِه، ُثما َيْأُخُذ بِِه  َحقُّ الاِذي َأْنَت َعَلْيِه َتْأُخُذ بِِه َفُيْعلِيَك اهللُـالسا

ما َيْأُخُذ بِِه َرُجٌل آَخُر َفَيْعُلو بِِه، ُثما َيْأُخُذ بِِه َرُجٌل آَخُر َرُجٌل ِمْن َبْعِدَك َفَيْعُلو بِِه، ثُ 

 «.بِهِ َفَينَْقطُِع بِِه، ُثما ُيوَصُل َلُه َفَيْعُلو 

إذا كان اجلزء األول من الرؤيا يتحدث عن اإلسالم كدين يعتنقه ويفهمه 

 . وقيادة  دولة يمثلها رمزويطبقه أفراد، فإن اجلزء الثاين منها يتحدث عن اإلسالم ك

وإذا كان الناس يف اجلزء األول يستقبلون النازل من السامء إىل األرض بأيدهيم، 

والرجال اآلخرين يصعدون من األرض إىل السامء بأيدهيم عىل  ملسو هيلع هللا ىلصفإن النبي 

احلبل. هؤالء يستقبلون النازل، وأولئك يصعدون. هل رأيت هذا التضاد يف 

ذا التضاد هو توضيح طبيعة اإلسالم كدين وطبيعته الرؤيا؟ لعل اهلدف من ه

ا. فاإلسالم كدين أو كدولة ومدى التكامل بينهام، فهو تضاد تكامل وليس تناقض  

كتعاليم، ال يطلب فيه من الناس إال أن يستقبلوه ويفهموه ويطبقوه عىل أنفسهم 

من جيمعون  كام نزل من عند اهلل )تعاىل( دون تغيري أو تبديل، وهذا هو ما يفعله

السمن والعسل يف أيدهيم، أما اإلسالم كدولة، فال يكتفى فقط بالفهم والتطبيق 

الشخيص، بل ال بد من األخذ بأسباب الرفعة والتقدم والقوة هلذه الدولة لتكون 

يف القمة؛ ألن احلق حيتاج إىل القوة لتحميه وتدافع عنه، وهذا هو ما يفعله النبي 
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عود عىل احلبل أو السبب؛ بمعنى األخذ بأسباب والرجال اآلخرون بالص ملسو هيلع هللا ىلص

 الرفعة والتقدم للدولة اإلسالمية.

ونالحظ هنا أن استقبال الناس للسمن والعسل بأيدهيم يف اجلزء األول من 

الرؤيا أسهل وأيرس من الصعود عىل احلبل باليد يف اجلزء الثاين من الرؤيا، فاألوىل 

ة. وهذا هو الفرق بني اإلسالم كدين واإلسالم ا من الثانيمهمة قد تبدو أبسط كثري  

فاإلسالم كدين حيتاج يف األساس إىل حسن استقبال وفهم للتعاليم  .كدولة

واألحكام النازلة من السامء، بينام حيتاج تكوين الدولة إىل جهد بالغ وعمل شاق، 

 عىل احلبل. ينللسمن والعسل والصاعد نيلقبِ وهذا هو الفرق بني املست

ذين يشكالن أساس لإن هذين اجلزئني من الرؤيا يوضحان هذين املعنيني ال

ومها اإليامن والعمل أو االعتقاد وبذل اجلهد أو الدين والدولة. ومها  ،اإلسالم

 ا.ا وال يستقيم اإلسالم إال بكليهام مع  معنيان ال ينفكان عن بعضهام أبد  

فتظهر هنا الدولة اإلسالمية   .ري الرؤيا، أو اجلزء الثاين منهاعبخرى لتنعود مرة أ

، يف الرؤيا  عىل احلبل  ملسو هيلع هللا ىلصا، وهو صعوده تزداد رفعة وقوة وانتشار    ملسو هيلع هللا ىلصبقيادة النبي 

يق اخلليفة ثم يأيت الرجل األول، ويفعل اليشء نفسه، وهو رمز أليب بكر الصدر 

دولة اإلسالم رفعة وقوة، ثم الرجل الثاين، األول )ريض اهلل عنه(، تزداد يف عهده  

اهلل عنه(، تزداد يف عهده دولة  وهو رمز لعمر بن اخلطاب اخلليفة الثاين )ريض

اإلسالم رفعة وقوة، ثم الرجل الثالث، وهو رمز لعثامن بن عفان اخلليفة الثالث 

 )ريض اهلل عنه(، تزداد يف عهده دولة اإلسالم رفعة وقوة، ثم...

احلبل، وهذا رمز للفتنة التي أحدثها املنافقون يف عهد عثامن بن عفان،   ثم ينقطع

وانتهت بمقتله )ريض اهلل عنه(، وكادت أن تقيض عىل دولة اخلالفة اإلسالمية 
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ومعنى ذلك   .الراشدة وما حققته من رفعة وقوة، إال أن احلبل قد اتصل مرة أخرى

اخلالفة، بل انتقلت إىل عل بن أيب  أن هذه الفتنة مل حتقق هدفها بالقضاء عىل دولة

 طالب )ريض اهلل عنه(، فاستكملت به مسرية رفعة الدولة اإلسالمية وقوهتا.

عن  ملسو هيلع هللا ىلصري الرؤيا، وسأل النبي عبيق من تولكن بعد أن انتهى أبو بكر الصدر 

ن بعضه صواب وبعضه خطأ، فأين هو إ ملسو هيلع هللا ىلصري أو خطئه، أخربه عبصواب الت

 اخلطأ؟

»...ُثما َيْأُخُذ بِِه َرُجٌل آَخُر َفَينَْقطُِع بِِه، ُثما ُيوَصُل ر هنا هو قوله:  لعل اخلطأ الظاه 

أن الرجل الثالث )الذي سيكون اخلليفة ب الرؤيا هنا عربَّ فهو قد «. بِهِ َلُه َفَيْعُلو 

الثالث عثامن بن عفان( سوف تضطرب دولته أو حيدث فيها خلل، لكن سينتهي 

جل عمله وجهده ومسريته، وهذا ما قد يوحي به ظاهر اخللل، ويواصل هذا الر

ولكن  . من انقطاع احلبل ثم وصله واستكامل الرجل نفسه للصعودالرؤيا فعال  

تل )ريض اهلل عنه(، هذا مل حيدث، فإن هذا الرجل الثالث، أو عثامن بن عفان، قد قُ 

 ؤيا. واستكمل العمل واملسرية واجلهد رجل آخر، وليس هو كام يبدو من الر

وهنا يظهر طبع مهم من طبائع الرؤيا، وهو سرت بعض األمور املحزنة واملؤملة 

يف حياة املسلم حتى ال حيزن ويتأمل بسببها لزمن طويل، أو حتى ال تضطرب حياته 

 أن عربر إذا عرف هبا قبل زمن من حدوثها. فالظاهر من الرؤيا، وما قد يتصوره امل

دولته أو حتدث فيها مشاكل )انقطاع احلبل(، ثم الرجل الثالث سوف تضطرب 

 هنا هو استمرار دولة املقصود فعال    لعل  تنتهي هذه املشاكل ويستمر الرجل، لكن

يف الرؤيا هو الظاهر  فاخلالفة أو املنهج نفسه يف احلكم، وليس استمرار الشخص.  

لوب استمرار الشخص أو احلاكم، واملعنى احلقيقي هو استمرار الدولة أو أس
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لن يؤدي إىل انتهاء  )ريض اهلل عنه( احلكم، أي أن مقتل اخلليفة عثامن بن عفان

دولة اخلالفة أو منهج احلكم اإلسالمي أو مسرية الرفعة والقوة، بل سيتواصل كل 

 ذلك بمشيئة اهلل )تعاىل( وفضله )سبحانه(.

 )ريض اهلل عنه( فكأن املقصود هنا ليس استمرار اخلليفة عثامن بن عفان

كشخص، كام يبدو من ظاهر الرؤيا، ولكن استمراره كمنهج حكم وخالفة راشدة 

، كام )ريض اهلل عنه(  وإنجازات كبرية متمثلة يف شخص اخلليفة عل بن أيب طالب

ويف املثل املرصي يقولون: من   .ا ألستاذه واالبن امتدادا ألبيهيكون التلميذ امتداد  

عىل أساس أن ولده امتداد لسريته كشخص، فكأنه ما زال   وذلك  .تأنجب، مل يمُ 

  يف ولده، وإن كان الشخص قد مات.يعيش كشخصية وأخالق وسلوك متمثال  

مل يشأ أن خيربه بام أخطأ فيه من التعبري حتى ال  ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا، يظهر أن النبي 

ب سبر تنكشف فتنة قتل اخلليفة عثامن بن عفان )ريض اهلل عنه( قبل حدوثها، فتُ 

  ُحزن ا وبلبلة يف املسلمني.

 من الفوائد املهمة يف هذه الرؤيا:

 ة.ري الرؤيا أمر جائز مستحب، ولو كان يف ذلك سعي ومشقَّ عبن تإ.  1

هاري الرؤيا ال يقترص عىل األنبياء فقط، بل  عبن تإ.  2  من هم دوهنم.  جيوز أن ُيعربر

ا خيص أمم وشعوب ا مصريي  ـ شأنن الرؤى املهمة أو العامة أو التي تتناول إ. 3

ال تقترص بالرضورة عىل الرؤساء أو الكرباء، كام حدث يف رؤيا امللك يف سورة 

 ا.يوسف )عليه السالم(، بل قد يراها واحد من عامة الناس أيض  

، قد تتعدد احتامالته، وقد تسترت بعض معانيه  ري الرؤيا هو اجتهاد ظني  عبن تإ.  4

 من اكتشافها.  عاملِ  العربر ملال يتمكن اقد لدرجة 
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ري أكثرها عىل عبالعامل، فقد أصاب ت  التقير عربر رضت عىل املن الرؤيا إذا عُ إ. 5

 إن مل يكن كلها. ،األقل

إن كان  - وفضله عربر ري الرؤيا ال يقدح بالرضورة يف علم املعبن اخلطأ يف تإ. 6

د تأيت املعاين يف الرؤى متوارية بل ق ،-ا ا صاحب علم حق  ا جمتهد   تقي   مسلام  رجال  

 عربر ال يستطيع املف ،اومتعددة االحتامالت اخلفية أحيان   ،اومسترتة أحيان   ،اأحيان  

 ، وذلك حلكمة إهلية.ق الرؤيا فعال  اكتشاف اخلطأ إال عند حتقُّ 

 عاقب عليه فاعله إذا كان مسلام  ا يُ ا أو أمر  ري الرؤيا ليس حرام  عبن اخلطأ يف تإ.  7

ا أن يكون وأخطأ دون قصد. أمَّ  ،بذل ما يف وسعه وعلمه بإخالص ،اا تقي  عامل  

ري رؤى الناس دون علم، فهذا بال شك عبع لتا، ويتطوَّ  أو فاسد  الشخص جاهال  

 من احلرام الذي يعاقب عليه فاعله. 

 ري الرؤيا أو بعضها إذا علم فيها ما قد يؤذي املسلمعب عن تعربر . جواز امتناع امل8

ا، ودون رضورة إبداء أسباب هذا االمتناع، كام مل ا أو مادي  ا نفسي  أو يسبب له رضر  

 ري الرؤيا.عبيق خطأه يف تأن يبني للصدر  ملسو هيلع هللا ىلصيشأ النبي 

ن رموز الرؤى تكون يف العادة من بيئة رائيها وما يعرفه ويألفه كالسمن إ. 9

 .ياري الرؤعبيف ت  فيدم  أمر ببيئة الرائي وأدواهتا  عربر لم املوالعسل واحلبل، وبالتايل فعِ 

، برشط أن يكونوا مجيعا من أهل عربر . جواز عرض الرؤيا عىل أكثر من م10

وعىل أيب بكر  ملسو هيلع هللا ىلصالعلم والثقة والتقوى، فقد عرض الرجل رؤياه عىل النبي 

  الرؤى.عربر الصديق )ريض اهلل عنه(، وكالمها ي

ري رؤيا وتشاورهم فيها، وتصويب أو عب عىل ت ربر عجواز اجتامع أكثر من م. 11

 .عقيام   ن يكون ذلك بعلم وفهم ودليل، وليس جداال  أختطئة أحدهم لآلخر، برشط 
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ري رؤيا يف حرضة من هو أعلم منه إذا كان يملك عب. جواز أن يتقدم املسلم لت12

، برشط حكيام  ا ا شافي  ريه للرؤيا سيكون صواب  عبأدلة قوية يعتقد معها أن ت

 االستئذان والتزام حدود األدب.

هان الرؤيا التي يإ.  13 الرائي يف كلامت بسيطة قليلة قد تتحقق بعد سنوات   قصُّ

 ا. أيض  ا طويال  وقت   خاللهطويلة، بل وقد يمتد الزمان الذي تتحقق 

ن الرؤى يف كثري من األحيان تتناول اجلوانب العامة واملهمة دون الرتكيز إ.  14

  ما دون ذلك من تفاصيل وأحداث جزئية تتخللها.عىل

ريها كانت منترشة يف املجتمع املسلم عىل عبن ثقافة االهتامم بالرؤى وتإ. 15

تهم )الرجل صاحب الرؤيا، والنبي مجيع املستويات ما بني عامة املسلمني وخاصَّ 

 ]ريض اهلل عنه[(. كرب و، وأبملسو هيلع هللا ىلص

األحيان قد تكون هلا جوانب تربوية وتعليمية مهمة ن الرؤيا يف كثري من إ. 16

اإلسالم دين  أن ري الرؤياعبمن ت ا ما أوضحناه سابق  يستفيد منها املسلم كام تبنيَّ 

 عمل.إيامن وو ،ودولة

 للرائي عن أحواله وظروفه حتى يتمكن عربر . عىل الرغم من أمهية سؤال امل17

رب أنه يف بعض األحيان قد يتغاىض املري الرؤيا عىل أفضل ما يكون، إال عبمن ت   عر

ا، ا بسيطا يعرف الناس فيه بعضهم البعض جيد  عن ذلك إذا كان املجتمع صغري  

 مشرتكة وأسلوب حياة متقارب. مبادئا، ويتآلفون عىل وخيتلطون ببعضهم كثري  

ن املسلم الصالح قد يرى يف رؤياه ما يدل عىل مهوم أو أحزان، ولكن إ. 18

ال تنتهي الرؤيا إال ببرشى بانتهاء هذه اهلموم واألحزان، أو كام جاء يف ا ما كثري  

 »...ُثما َيْأُخُذ بِِه َرُجٌل آَخُر َفَينَْقطُِع بِِه، ُثما ُيوَصُل َلُه َفَيْعُلو بِِه«.الرؤيا: 
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ري هذه الرؤيا ما يسمى باملنهج التفصيل يف عبمن األمور امللحوظة كذلك يف ت

فالظلة هي اإلسالم، والسمن   .اا رمز  ريها رمز  عب بتعربر وهو أن يقوم امل  يا.ري الرؤعبت

 يا.ري الرؤعبوالعسل مها القرآن، وهكذا. وهذا عكس املنهج اإلمجايل أو العام يف ت

كقول  ،ا دون تفصيل ملعاين كل رمزريها بمعنى عام جيمع كل رموزها مع  عبوهو ت

 أو نحو ذلك. ،أو فرج من كرب للرائي: رؤياك زوال مهوم، عربر امل

 واهلل )تعاىل( أعلم

 

 انتهى الكتاب بحمد اهلل
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 الفهرس

 3 مقدمة 

 7 رؤى القرآن الكريم 

ق الرؤيا  9 إبراهيم اخلليل ُيصدر

يق  13 الشمس والقمر والكواكب رموز ألرسة يوسف الصدر

 16 برشى النعيم والعذاب يف رؤيا صاحبي السجن

 20 ركائز االقتصاد القومي يف رؤيا ملك مرص 

 29 رؤى احلديث الرشيف

ي عمر بن اخلطَّاب )ريض اهلل عنه(  31 الرؤيا تزكر

 36 سوار الذهب يف املنام قد يدل عىل اخلصم الكذاب

 42 وتعزهيم يف مصاهبم يوم أحد  الرؤى تبرش املسلمني باهلجرة والفتح واجلزاء العظيم،

 54 الرؤيا تبرش بانتشار اإلسالم ورفعته وامتداد دولة اخلالفة
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