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 رؤيا اإلنسان

 

، فإما أن يكون هو الناس وأكثرها إشكاًل  ن أكثر ما يراه اإلنسان يف هذه الرؤىإاعلم وفقك اهلل      

؛ أو يكونوا ذكًرا أو أنثى؛ أو يكونوا طفًًل أو شاًبا أو رجًًل أو كهًًل فرًدا أو اثنني أو مجاعة هؤلء الناس

اأو عجوًزا.  فالصلة ن ل يعرفهم. فإن كانوا معروفني له، ون للرائي يف يقظته، أو جمهولومعروف وهم إمَّ

 ثماجلريان، ثم ، وبعضهم أبعد كاألقارب، والزوج فبعضهم قريب كالوالدينختتلف قرًبا أو ُبعًدا؛ 

. ول يعرفهم إل شكًًل أشخاص يراهم ثم ، دون ِصلةأشخاص يراهم ويعرفهم ثم املعارف والزمًلء، 

 أحياء أو أمواًتا. هؤلء مجيًعا وكذلك، فقد يكون

 وأول ما ُيعترب يف تعبري رؤيا اإلنسان عدة أمور نذكرها عىل ترتيب األمهية يف التعبري:      

املعروف  فكلام كان اإلنسان املرئي   ويكون التعبري بحسب هذه الصلة. أوهلا صلة اإلنسان بالرائي،     

قريًبا يف الصلة من الرائي، وكان حيًّا ُيرَزق، وظهر يف هيئة طبيعية، دل عىل نفسه يف التأويل، وكلام كانت 

 أويل.الصلة أبعد، أو كان متوىف، أو ظهر يف هيئة غري مالوفة، دل عىل غريه أو عىل معاٍن رمزية يف الت

فأفراد األرسة مثًًل األحياء واملقربون من الرائي كاألب واألم واألخ واألخت واخلال والعم إذا ظهروا 

يف الرؤيا هبيئتهم العادية كان الغالب أهنم يدلون عىل أنفسهم. أما إن كانوا بعيدي الصلة عن الرائي أو 

يه يف احلقيقة، فقد يكون لظهورهم دللة متوفني أو ظهروا يف هيئة أو كًلم أو أسلوب مغاير ملا هم عل

قد و .أو قد يدل عىل اجلد والجتهاد ،عىل العائلة نفسها أو أحد أفرادهااجلد   رمزية أبعد. فمثًًل قد يدل

قد  واألم قد يدل عىل جهة هلا سيادة أو قوة.و ،للرائي أو رئاسة أو قوامة أو رزق قوة يدل األب عىل

والعم أواخلال  .أو رشاكة أو مشاهبة أو توافق أو اقرتان واإلخوة معونة .نيأو تيسري أو ل رمحة تدل عىل
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؛ أو قد يدل هؤلء مجيًعا عىل أمثاهلم تأثري تصديق أو  تأييد أو ، والصديق نرصة أوعمومتهم أو أبناؤهم

  أو أشباههم من الناس يف شكل أو عمل أو صفة أو حال؛ أو قد يدلون عىل معاين أسامئهم.

ا برٌّ أو معروف أو قطيعة أو عداوة أو نفاق أو رضر.فهو عًلقة اإلنسان بالرائي ا الثاين أمَّ        ، فهي إمَّ

فيؤخذ ذلك يف احلسبان عند التعبري، فرؤيا اإلنسان الذي بينك وبينه معروف، يدل يف املنام عىل معنى 

بينك وبينه حزن أو أذى أو جفاء ، ورؤيا الذي ري املقبل من جنس املعروف الذي بينك وبينه غالًبااخل

فرؤيا من أحسن إليك  .من جنس ما بينك وبينه غالًبا أو مشاكل، يدل يف املنام عىل هذه املعاين أو اهلموم

باملال تدل عىل الرزق، ورؤيا من حسدك تدل عىل احلسد، ورؤيا من قطعك تدل عىل القطيعة، ورؤيا 

يئة خمتلفة حسنة، فقد يدل عىل هدايته أو احلفظ من كيده إل أن تراه يف ه من حرمك تدل عىل احلرمان

 .إن شاء اهلل منه أو العوض عنه بخري

ا الثالث       حالته الدينة صًلًحا أو فساًدا، صدًقا أو  هي أوًل ، واملرئي يف اليقظة الشخص فهو حالأمَّ

و حالته ؛ أكذًبا؛ أو مواصفاته الشكلية واجلسدية؛ أو أفكاره ومعتقداته؛ أو طبيعة عمله ونشاطه

الصحية؛ أو طباعه وأخًلقه؛ أو حالته املادية وأمًلكه؛ أو حالته املعنوية ومركزه وجاهه. فرؤيا الصالح 

تدل عىل الدين والصًلح، ورؤيا الفاسد تدل عىل الفساد، ورؤيا ضخم اجلسد تدىل معنى الضخامة، 

 .وصاحب الشكل اجلميل يدل عىل اجلامل

ا الرابع فهو حال       ، كأن يكون يف الرؤيا عىل هيئته املعتادة أو متغري اهليئة، املرئي يف الرؤياالشخص أمَّ

أو يكون يف شكل مجيل وثياب طيبة ومبتسم، أو يف شكل قبيح وثياب سيئة وحزين أو غاضب؛ أو 

فهذا الشكل أو احلال يكون فاعًًل للخري واملعروف يف الرؤيا، أو فاعًًل للرش والرضر والذنب فيها. 

والشكل غري  وثواهبم، دخل يف التعبري أيًضا، فالشكل الطيب يدل عىل للصاحلني عىل صًلحهمي

 . وعقاهبم الطيب يدل للفاسدين عىل فسادهم
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يف الشكل أو الصفة أو احلال، فيأيت الشخص يف  أما اخلامس فهو أن يدل اإلنسان املعروف عىل مثيله     

أو يدل عىل واحد غريه فيه من بعض ه أو مواصفاته اجلسدية؛ املنام ليدل عىل واحد آخر يشبهه يف شكل

صفاته النفسية وطبائعه؛ أو يدل عىل واحد غريه يتشابه معه يف حال كاحلالة الدينية أو املادية أو الصحية 

  أو النشاط.

ئلته . وقد يكون النتساب من جهة القرابة، فيدل الرجل عىل عاالتعبري بالنتسابأما السادس فهو      

وقد يكون النتساب من جهة مكان  أحدهم. وأهله أو أحدهم، أو قبيلته أو أحدهم، أو ُأمته أو

كالطبيب يدل عىل املستشفى الذي يعمل فيه، أو الضابط يدل عىل جهاز الرشطة، واملعلم يدل عىل 

 املدرسة التي يعمل هبا أو التعليم عموًما.

بأسامء األشخاص الذين يظهرون يف الرؤيا، فتؤخذ من أسامئهم  ، أيالتعبري بالسمأما السابع فهو      

 عىل الكرم. مير، وعادل يدل عىل العدل، وككرؤيا شخص اسمه أمحد، فيدل عىل احلمد بعض معانيها

 والعكس. وجيوز أن يدل الفرد عىل مجاعة، والعكس. وجيوز أن يدل الرجل يف املنام عىل املرأة،     

املنام قد يدل عىل مثيله أو شبيهه من املعروفني للرائي. وُيراعى يف ذلك هيئته. فرؤيا  واملجهول يف     

. ورؤيا الرجل املجهول عروفمالرجل املجهول ويف وجهه سواد قبيح، قد يدل عىل رجل كذاب منافق 

ون قد يكأيًضا. واملجهول يف بعض الرؤى  معروفوجهه النور واإلرشاق قد يدل عىل رجل صالح ويف 

والطفل املجهول  .رمًزا يدل عىل اهلل )عز وجل( أو املًلئكة أو اجلن أو عباد صاحلني خملصني هلل )تعاىل(

كمة، والعجوز ضعف أو هنايات والشاب قوة، والرجل حِ  و مسؤولية أو ضعف أو بدايات ألمر.رزق أ

ألمر. واملرأة املجهولة يف رؤيا الرجل زوجة أو دنيا أو فتنة أو بلد، بينام هي يف رؤيا املرأة صاِحبة، أو 

قد الدنيا. والرجل العجوز املجهول  قد تدل عىلُمكافِئة، أو ُمنافِسة، أو عدو. واملرأة العجوز املجهولة 

 الدهر.   يدل عىل
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ين.إن كان مسلاًم  واملتوىف      وتدل عىل الفرج  صاحلًا فرؤياه يف املنام إن صدقت فإهنا تدل عىل احلق والدِّ

من اهلموم للصاحلني. وتدل عىل الصاحلني من نسل املتوىف وذريته وأهله. فإن مل يكن املتوىف صاحلًا، دل 

عىل عودة ظهور معاٍن  حيًّا يف املنام املتوىف دل رؤياتومشاكل وأشخاص فاسدين. وقد  عىل فساد ومهوم

فمثًًل رؤيا رئيس  .سواء عىل املستوى العام أو الشخيص للرائي بطت بوجوده أثناء حياتهوأحداث ارت

دولة متوىف كانت أحوال الرائي يف عهده أفضل تدل عىل حتسن يف أحوال الرائي. ومثًًل رؤيا رئيس 

 دولة متوىف حدثت يف عهده حروب واضطرابات قد تدل عىل عودة هذه املشاكل.  

اإلسًلم  يدلون عىل معروفني وخمصوصني كاألنبياء والرسل والعلامء الربانيونرؤيا أشخاص      

النرص من اهلل لعباده املؤمنني وعىل بشارات اهلداية والصًلح والفرج من اهلموم وُحسن و والتوحيد

اخلامتة. وخيتلف تعبري كل واحد منهم بحسب منزلته وقصته. فمثًًل موسى )عليه السًلم( قد يدل عىل 

قد يدل عىل الرفعة  ملسو هيلع هللا ىلصرص عىل طاغية، وعيسى )عليه السًلم( قد يدل عىل النجاة من القتل، وحممد الن

والترشيف والسبق. وعلامء احلديث الرشيف قد يدلون عىل تيسري تعلم احلديث، وعلامء الفقه قد يدلون 

املتميز يف أمر من أمور الدنيا والرجل عىل تيسري الفقه. والعامِل املجاهد يف سبيل اهلل قد يدل عىل اجلهاد. 

 قد يدل للرائي عىل معنى التميز يف هذا األمر أو يف أمر مشابه له بحسب أهلية الرائي وقدرته.

 مهنته فالطبيب عامِل رباين هيدي الناس،طبيعة قد يدل عىل معنى يرتبط ب ورؤيا صاحب مهنة أو نشاط     

واملحاسب ِحساب  بني الناس، اإلصًلح والتوفيق واخلياط يدل عىل والقايض عدل ونرصة للمظلوم،

واجلزار قد يدل عىل ظلم أو قتل، والطباخ ختطيط وجتهيز وإعداد، والنجار هتذيب وتشكيل،  وحُماسبة، 

ه،  ،اد قهر وتطويعواحلدَّ   أمن وحفظ وِعقاب،خادم وملتزم، والضابط واملوظف والسائق قائد وموجِّ

ر واخلبَّاز صانِع، ُمصلِحو ُمرّبِّ  واملعلم والصائغ شخص صاحب فتنة  ومسؤول، ، والراعي حامٍ وُمطوِّ

       اهلل تعاىل أعلم.وطالب للثواب واألجر من اهلل )تعاىل(.  باحلًلل والتاجر أو مالك ليشء له قيمة،


