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 مطلًقا تعبير الرؤيا على الموت واقتراب األجلالخطأ الثالث: 

 دون مراعاة الضوابط

دل عىل اقرتاب موت الشخص، ومنها قول عمر بن يبعض الرؤى قد 

إِّني َرَأْيُت َكأنَّ ِديًكا َنَقَرِِّن َثََلَث َنَقَراٍت، وإِّني «اخلطاب ريض اهلل عنه: 

 .[رواه مسلم] «ُأَراُه إالَّ ُحُضوَر أَجِل ال 

عون  -اهلل هداهم  -ويف الوقت احلايل نجد بعض املعربين  يف تعبري يتوسَّ

رؤى الناس عىل املوت القريب، فيؤذون الناس، ويتسببون هلم يف 

  اختَلل حياهتم وحتطيم نفوسهم.

ب وأن التعبري وال يراعي هذا املعرب أن هذه الرؤيا قد تصدق وقد تكذ

تبشري فالني بمثل هذه األمور اخلطرية. قد خيطئ أو يصيب. فيسته

 لقريب ليس أمًرا بسيطا عىل النفس.باملوت ا

أ بعض املعربين عىل التوسع يف ذلك التعبري، ربام بناء عىل بعض وقد جتر

  ، فمثًَل:ن سريينالب الروايات املنسوبة
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َثنَا َأْسَوُد ْبُن َعاِمرٍ  ِميطِ  ،َحدَّ َثنَا ُبَكرْيُ ْبُن َأِِب السَّ َقاَل: َسِمْعُت  ،َقاَل: َحدَّ

َد ْبَن ِسرِييَن ُسِئَل َعْن  َطًة،  املنام يِف  َرَأى َرُجلٍ ُُمَمَّ َكَأنَّ َمَعُه َسْيًفا ُُمرَْتِ

ْيُف دَ ، َقاَل: انْ «َوَلٌد َذَكرٌ »َفَقاَل:   .(1)«َيُموُت »َقاَل:  ،قَّ السَّ

ذلك فتعبري الرؤيا عىل اقرتاب األجل هو من األشياء التي جيب أن ومع 

عرب. وجيب أن يكون االحرتاس أكرب إن مل يكن صاحب فيها امل حيرتس

 راغًبا يف املوت قريًبا. أو  الرؤيا مريًضا أو كبرًيا يف العمر

وليعلم املعرب أن الرؤيا قد تدل عىل املوت، ولكن ليس املوت القريب، 

فقد تدل الرؤيا عىل املوت، وتتحقق بعد وقت طويل، وتكون للتذكري 

 باملوت فقط.

القريب، احتامل راجح للموت الرؤيا  كان يف تعبري نإوخَلصة القول 

 حال الرائي أو من رؤيت له الرؤياعن  بالسؤال فيجب أن يتحرى املعرب

والنفسية وااللتزام الديني. فإن وجد من جهة العمر واحلالة الصحية 

                                                           

ةبكري بن أِب السميط ( 1) .  ذكره ابن حبان يف املجروحني فقال: كثري الوهم، ال املكفوف من أهل اْلَبْْصَ

ِه إَِذا  حُيتجَّ   انفرد ومل يوافق الثقات.بَِخرَبِ
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حارضة فليستعمل  أو أسباب حسن اخلامتة أسباب املوت القريب

أسأل اهلل أن حيسن لك اخلامتة، أو إن شاء  كالدعاء:الكنايات يف التعبري 

اهلل يبدلك اهلل خريا مما أنت فيه، أو ينتهي البَلء إن شاء اهلل فأحسن الظن 

وال مانع من األمر باملعروف والنهي  و غري ذلك من الكنايات.باهلل، أ

  ا كاحلث عىل االستغفار والتوبة.عن املنكر يف التعبري هن

ان يف كوقد يضطر املعرب للتْصيح يف أحيان قليلة بتعبري قرب املوت إن 

ذلك مصلحة مهمة للرائي أو التْصيح بذلك ألبنائه إن كان كبرًيا يف 

العمر مريًضا ال ُيرجى شفاؤه. مع بيان أن هذا احتامل يف التعبري وأن 

الغيب يعلمه اهلل عز وجل، فَل يتم التعبري هبذا الشكل بصيغة اجلزم 

  تعاىل أعلم.واهلل مطلًقا.

 

 

 


