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 الخطأ األول

 الرؤياسوء ظاهر بناء على  ذنوببال اتهام الناس

ات  ين واملعِّبر إذا قصَّ عليه الرائي املسلم  -هداهم اهلل  -بعض املعِّبر

حداث التي يف ظاهرها احلزن أو الرضر بعض األ املعِّبر  وجد فيهارؤيا، ف

 أو ظهور أشخاص غري صاحلني أو ظهور العورات أو ارتكاب احلرام

ّ يف العموم اأو أمور    فيرسارع ،من ناحية الدين أو الدنيا أخرى ال تُسر

ما عىل  الرؤيا وتعبري ،واهتامه بأمور قبيحة ،إىل سوء الظن بالرائي املعِّبر 

رتكب ي ثالثو ،فاسد الُسيرةوذاك فهذا ال يتقي اهلل،  :يسوء الرائي

  .الكبائر

من عالمات املعِّبر  ملسلمني، هوبا سوء الظنالتُسع يف تعبري الرؤيا عىل و

ع من ، املبتدئ ضعيف العلم قليل اخلِّبة ولكن ما هي أسباب هذا التُسُّ

 ؟املعِّب

ع بناء عىل بعض الروايات الضعيفة أو املكذوبة ( 1) قد يكون هذا التُسُّ

قرأها املعِّبر فافتتن هبا أو أساء التي و البن سريين أو غريه ةاملنسوب
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أن  روي»: بدون إسناد رواية منسوبة البن سريينهذه مثال  ف. فهمها

يصيح، فقال له:  يف حجريصبيًّا  املنامرأيت يف  :سريينسأل ابن رجال  

فيقرأ املعِّب املبتدئ مثل هذه الروايات ، (1)«وال ترضب بالعود ،اتق اهلل

ما هي الظروف  عرفوال ير  وال يرعرف صدقها من كذهبا، ،التي ال سند هلا

فيفهم منها االجرتاء عىل تعبري رؤى املسلمني باالهتام  التي قيلت فيها،

ة هذه هلم الرؤيا  الرواية وصدق هذه دون دليل. ولو افرتضنا صحَّ

وأنه يرضب بالعود يف فالظاهر أن ابن سريين كان يعرف هذا الرجل 

بدون أن الواقع أو أنه سأله واستفُس منه عن حاله، ومل يتهمه بالرؤيا 

. يف  فقد كان رمحه اهلل من التابعني العارفني بأن الرؤيا ليست بيرنة يتبنيَّ

واملعِّبر قد يصيب يف التعبري  ،فالرؤيا قد تصدق وقد تكذب اهتام الناس.

ا بالرؤى  طئ، واهتام املسلمني جزاف  دون تثبُّت أو دليل واقعي وقد ُير

 شأنه عظيم. 

 يف كتاب االعتصام:  جاء  

                                                           

 (12/238نة للبغوي )رشح السُّ  (1)
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يَك ْبَن َعْبِد اهللِ» َْكى َأنَّ رَشِ ، املهد اْلَقاِِض َدَخَل َعىَل  ُير ؛ َقاَل: ير َفَلَّمَّ َرآهر

ْيِف َوالنَّْطعِ    .َعََلَّ بِالسَّ

  !؟املؤمننيَقاَل: َومِلَ َيا َأِمرَي 

ْعِرٌض َعنري، َفَقَصْصتر  َقاَل: َرَأْيتر يِف َمنَاِمي َكَأنََّك َتَطأر بَِساطِي َوَأْنَت مر

ْظِهرر َلَك َطاَعة  وَ  َها، َفَقاَل ِِل: ير ْؤَياَي َعىَل َمْن َعَِّبَ . رر ْضِمرر َمْعِصَية   ير

يٌك: َواهللِ ، َواَل  َفَقاَل َلهر رَشِ اَلمر ْؤَيا إِْبَراِهيَم اخْلَلِيِل َعَلْيِه السَّ ْؤَياَك بِرر َما رر

بر  ، َفبِاأْلَْحاَلِم اْلَكاِذَبِة َترْضِ اَلمر يِق َعَلْيِه السَّ در َف الصر َك بِيروسر َ َعِّبر َأنَّ مر

  !؟املؤمننيَأْعنَاَق 

َفهر َوَأْبَعَدهر املهدَفاْسَتْحَيا  ْج َعنري، ثرمَّ ََصَ ، َوَقاَل: اْخرر   .(1)«يُّ

فهذه رواية فيها أن اخلليفة املهدي أراد أن يقتل القاِض رَشيك بناء عىل 

                                                           

 . (1/191) الطبعة األوىل - لشاطبي طبعة دار الكتب العلميةايب إسحاق أل االعتصام (1)

ورشيك  اخلليفة الثالث يف الدولة العباسية. ، وهواهلل حممد املهدي باهلل أبو عبد هو هـ( 169 - 127) املهدي

 .هـ( 177 - 95) َخعي القاِض والفقيه واملحّدثبن عبد اهلل النَّ 

 )معجم اللغة العربية املعاَص( .يرفرش حتت املحكوم عليه بالقتلبساٌط من جلد  هو النْطع
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ين وأن الرؤيا  ،فنبهه القاِض إىل خطورة ذلك !تعبري رؤيا من أحد املعِّبر

أن تكون  فضال  عن واقعي ال تصلح وحدها الهتام الناس بدون دليل

ومن مداخل الشيطان  فهذا من البدع اخلطرية .سبب ا يف إحلاق األذى هبم

االنتباه  عىل اإلنسان ليؤذي الناس ويفسد عليهم دينهم ودنياهم، فيجب

 .ذلكل

وهذه الرؤيا فيها تنبيه للمعِّبين عىل خطورة ما يقولونه يف تعبري الرؤيا، 

ر واالستهتار يف التعبري، وأن األمر قد  وما يمكن أن يتسبب فيه التهوُّ

 يصل إىل سفك الدم احلرام والعياذ باهلل. 

ترعَرض عىل املعِّبر رؤى ظاهرها يسء أو قد يدل عىل اهتام ( قد 2)

ع باهتامه دون أن يتثبَّت وهذا خطأ، فبعض الرؤى قد  لصاحبها، فيتُسَّ

 ما روي ومن أمثلة ذلك طيب.يكون ظاهره يسء ومعناه 

، فقاَل: »َعْن َمُْسوٍق، قاَل:  ، فسأَلهر َهْيٌب بأيب َبْكٍر، فأعَرَض َعنهر َمرَّ صر

ٍل ِمَن األنصارِ  -رأيتر يَدَك مغلولة  عىل باِب أيب احلَْْشِ  ، فقاَل أبو -رجر
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َِع ِل ِديني إىل َيوِم احلَْْشِ    .(1)«َبْكٍر: مجر

ذنوب أو فيها بيان لسوء  املعِّبر يف أن الرؤيا قد تدل عىل ، إذا شكَّ وبالتاِل

 بحذر حال الرائي يف الدين واألخالق، فعليه أن يستفُس منه عن ذلك

التي  ه شعور الناس أو هيتك أستارهمببأسلوب لطيف ال جيرح و

كأن يقول له الرائي أنه  ،. فإن ملس من ذلك شيئ ا يف الواقعسرتهم اهلل هبا

مات، فعىل املعِّبر أن  ضعيف االلتزام الدين أو أنه يرتكب بعض املحرَّ

وأن يوضح له  خطورة املعايص وبركات التوبةوأن يبني له  ،يعظه برفق

ا من ذلك ل له يف التعبري، فالرائي  إن كان يف الرؤيا حتذير  دون أن يرفصر

عليه، وقد يتسبب يف ها دأن يعيد رس بذنوبه غالب ا، فال ُيتاج املعِّبر  عامل

 إحراجه.

ومع ذلك، فقد تأيت بعض الرؤى لتبنير أحوال بعض الناس املشبوهني 

ففي هذه احلالة عىل املعِّبر أن  أو املعروفني بالسوء للتحذير منهم.

: هذه امرأ ة رأت قريبتها يف يستفُس عن حال الناس قبل التعبري. فمثال 

                                                           

 .نة لشعيب األرناؤوطختريج رشح السُّ و يابن حجر العسقالين يف فتح البار .إسناده صحيح( 1)
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هيئة سيئة يف املنام. فاستفُس املعِّبر منها عن أحوال قريبتها. فقالت له: 

ا أو هي ضعيفة  إهنا حسودة أو لدينا شكوك يف أهنا عملت لنا ِسحر 

االلتزام الديني. يف هذه احلالة يطلب منها املعِّبر االحرتاس ووقاية 

. فال  يقول هلا املعِّب: فعال  هذه النفس فقط دون اهتام للناس بيشء معنيَّ

حسودة كَّم يظهر يف الرؤيا! فهذا تعبري خطأ فيه جتاوز. فاملعِّبر ال يعلم 

إن كانت الرائية صادقة يف هذا االهتام أم ال، وال يعلم يقين ا إن كانت 

 الرؤيا صادقة أم كاذبة. فلينتبه.

 

 

 

 

 

 


