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الرؤى وداللتفا يف حقاة اإلكسان
افرؤى هل افتك تؽقن فإلكسان مما يراه يف مـامف  ,واإلكسان يرى يف حال يؼظتف ويرى ـذفؽ يف حال
كقمف  ,و ُاصطؾح يف ـالم افـاس ظذ أن افرؤيا افتك تؽقن يف ادـام وهل إمقر وافتخقالت أو ربام ما
يعرؾف اإلكسان يف حال مـامف .
وهذه إصقاء مقجقدة ما وجد اإلكسان مـذ أن خؾؼ اهلل

تعاػ اإلكسان وأوجد معف ظؼ ً
ال وشؿع ًا

وبك ًا وكػس ًا  ,أوجد اهلل معف مثؾ هذه إصقاء  ,إذ ًا هل مقجقدة مع ذات اإلكسان مع ذات افـظر ,
وفؽـ ـقػ يـظر اإلكسان وـقػ يرى يف مـامف ؟.
يرى ـام يرى ببكه مـ جفة روحف ؾفل افتك ترى تؾؽ ادقاؿػ افتك تؽقن يف حال ادـام ,وهذا مـ
ٍ
حر ـثر ًا مـ افـاس مـ
آيات اهلل تعاػ أن افر وح تتكف بذات مـ ؽر تكف افبدن وهذا افذى ّ
تعاػ ظذ

ﷺ ظـ افروح ؾلكزل اهلل
أصحاب افؼائع افسابؼة ـافقفقد دا جاءوا يسلفقن افـبل
كبقف﴿ َو َي ْس َل ُلوك َ
وح ِم ْن َأ ْم ِر َر يِّب َو َما ُأوتِقتُم يم َن ا ْل ِع ْؾ ِم إِ اال َقؾِ ًقال ﴾(اإلرساء )85 :
الر ُ
الروحِ ُق ِل ُّ
َك َع ِن ُّ
يعـل افروح أمرها إػ اهلل تعاػ ٓ يعؾؿفا إٓ هق مـ جفة حؼقؼتفا وــففا وافرؤى افتك تؾتزم هبا,
وـقػ خترج مـ جسد اإلكسان  ,وـقػ تدخؾ إفقف وأثرها يف ذات اإلكسان  ,وهؾ هل مـتؼة أم
فقست مـتؼة  ,أمرها إػ اهلل ٓ يعؾؿفا إٓ هق تعاػ .

الرؤى ودالالت الـبوة
زْء ِم ْن ِشت ٍاة
ﷺ ؿال ( ُّ
الرؤْ َيا احلسـة من الرجل الصالح ُج ٌ

جاء يف مجؾة مـ إحاديث أن افـبل
ني ُجز ًْءا ِم ْن الـُّ ُب او ِة ) ادراد مـ ذفؽ افـبقة ادلخقذة مـ افـبل وهق رء مـ افقحل مما خيز اهلل
َو َأ ْر َب ِع َ
تعاػ بف .
) انبخاري :كتاب انتعبٍز  -باب رؤٌا انصانسٍٍ  ٔ , )6983 ( 378 :12يسهى :كتاب انزؤٌا 1774 :4 -عُذ .)2264 ( 7
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وافقحل ظذ كقظغ وحل تؼيع ووحل إخبار  :وحل افتؼيع ما يلمر اهلل بف افـاس بافعؿؾ  ,وأمقر
اإلخبار ما يؽقن مـ أحقال إمؿ افسابؼة وما يؽقن مـ أحقال إمؿ افالحؼة وٓ يؽقن ؾقف رء
مـ افتعبد .
وافرؤيا تتعؾؼ بافـقع افثاين وما يتعؾؼ باإلخبار افذى ٓ يؾزم مـف تؼيع  ,وادراد مـ ذفؽ أن اهلل
تعاػ ؿطع مـ افبؼ مما يعؾؿقن مـ ظؾؿ ادستؼؾ أو ظؾؿ ادايض ما يتعؾؼ بغر إشباب احلسقة افتك
يدرـقهنا ؾجعؾ اهلل ثؿة ثؼبا يسر ًا يف ظؼؾ اإلكسان مما يدرـف يف ذاتف وهق كاؾذة إػ معرؾة افغقب ,
وهذا هق جزء مـ افـبقة  ,يراها اإلكسان يف مـامف  ,ـام يرى اداديات يف يؼظتف  ,مـفا ما هق صادق
ومـفا ما هق ـاذب  ,ـام يف حال اإلكسان يف يؼظتف ؾؼد يرى اإلكسان ختقالت ـحال افرساب وٓ يراه
مـ جفة احلؼقؼة ويظـف ماء وفقس بامء ـذفؽ يف حال اإلكسان يف ادـام يرى رء وٓ يؽقن ـذفؽ
وهلذا افعغ تؽذب ـام تؽذب يف افقؼظة ـذفؽ يف ذهـ اإلكسان ومـامف ورؤياه ؿد تؽذب وٓ تؽقن
حؼقؼة وتؽقن رء مـ افتخقالت وهلذا ؿال افشاظر:
ٍ
ِ
َ
افرباب خقآ
ؽؾس افظال ِم مـ
ـذ َبت َْؽ َظقـُ َؽ أ ْم رأ ْي َت بقاشط َ ...
يعـك أن افعغ ؿد ختدع اإلكسان وجتعؾف يظـ أن ثؿة رء وهق فقس بقء ـذفؽ بافـسبة فؾرؤيا ثؿة
رؤيا حؼقؼقة وثؿة رؤيا فقست بحؼقؼة وهل أضغاث أحالم .

أكواع الرؤى
ثؿة أكقاع فؾرؤى ـام جاء يف حديث أيب ؿتادة وحديث أيب هريرة وشعقد اخلدري وجابر بـ ظبد اهلل
وحديث ظبقد بـ افصامت وأصؾف يف افصحقح وؽرهؿ أن افرؤيا ظذ ثالث أكقاع :
رؤيا مـ اهلل ورؤيا مـ افشقطان ورؤيا مـ حديث افـػس.
وهذا ؿد جاء ظـ افـبل ﷺ يف حديث مرؾقع وـذفؽ مقؿقف مـ ؿقل بـ شريـ وهق راوي
ِ
ين َ ،أ اك ُه َش ِؿ َع َأ َبا ُه َر ْي َر َة ،
احلديث ظـ أيب هريرة ظـد افبخارى وافسمذي وؽره ( َحدا َثـَا ُ َ
ُم اؿدُ ْب ُن ش ِر َ
) بٍت شعز نألخطم كًا خاء فً نساٌ انعزب البٍ يُظٕر (. )708 /1
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ِ
ول َ :ق َال َر ُش ُ
َي ُؼ ُ
ان ََل ْ َت َؽدْ َتؽ ِْذ ُب ُرؤْ َيا ا ُْد ْم ِم ِن َ ،و ُرؤْ َيا ا ُْد ْم ِم ِن ُجز ٌْء ِم ْن ِشت ٍاة
س َب الزا َم ُ
ول اَّللاِ ﷺ " إ َذا ا ْق َ َ
ُم اؿدٌ َ :و َأكَا َأ ُق ُ
ول َه ِذ ِه َ ،ق َال :
َان ِم َن الـُّ ُب او ِة َفنِ اك ُه َال َيؽ ِْذ ُب " َ ،ق َال ُ َ
زْءا ِم َن الـُّ ُب او ِة َ ،و َما ك َ
َو َأ ْر َب ِع َ
ني ُج ً
ِ
يث الـا ْػ ِ
ث َ :ح ِد ُ
الرؤْ َيا َث َال ٌ
س َ ،و َ َْت ِو ُ
يف ا
رشى ِم َن اَّللاِ َ ،ف َؿ ْن َر َأى َص ْقئًا
َوك َ
َان ُي َؼ ُال ُّ :
الش ْق َطان َ ،و ُب ْ َ
َان ُي ْع ِ
ج ُب ُف ُم ا ْل َؼ ْقدُ ،
َان ُيؽ َْر ُه ا ْلغ ُُّل ِيف الـ ْاو ِم َ ،وك َ
َيؽ َْر ُه ُه َف َال َي ُؼ اص ُه َع َذ َأ َح ٍد َ ،و ْل َق ُؼ ْم َف ْؾ ُق َص يل َ ،ق َال َ :وك َ
ات ِيف الدي ِ
ين. ).
َو ُي َؼ ُال  :ا ْل َؼ ْقدُ َث َب ٌ

عالمات صدق الرؤيا
اح ُجـُو ٌد
جاء يف صدق افرؤيا مجؾة مـ افؼرائـ  ,ؿد جاء يف حديث ظائشة أن افـبل ﷺؿال ( األَ ْر َو ُ
اخ َت َؾ َ
ف ِمـ َْفا ا ْئ َت َؾ َ
ف ) ؾافروح تصعد إػ افسامء ؾنذا بؾغت افسامء
ف َ ،و َما َتـَاك ََر ِمـ َْفا ْ
ُمـادَ ٌة َ ،ما َت َع َار َ
َُ
ؿبؾ أن جتتاهلا افشقاضغ صدؿت افرؤيا وإن اجتافتفا افشقاضغ ؿبؾ أن تصؾ فؾسامء ـذبت افرؤيا ,
يعـك ثؿة أثر فؾشقطان يف حال خروج روح اإلكسان  ,ؾاإلكسان يف حال مـامف خترج روحف وتبؼك
افـػس .
وخؾؼ اهلل تعاػ يف أرضف ظذ أكقاع مـفا ما ؾقف روح وكػس وكؿق وهذا

ـحال اإلكسان  ,وثؿة

ـائـات ؾقفا كػس وفقس ؾقفا روح وهذه فقست هلا رؤى ـحال افؽائـات احلقة ـاحلؼات ؾقفا كػس
وفؽـ فقس ؾقفا روح  ,واختؾػ يف مسلفة هبائؿ إكعام هؾ ؾقفا أرواح أم ٓ ؿقٓن فعبد اهلل بـ
ظباس ظؾقف رضقان اهلل  ,وثؿة كقع دـ ؾقف كؿق وفقس ؾقف روح وٓ كػس .
وافرؤيا تؽقن دـ ؾقف روح وكػس ؾنن اهلل يلخذ افروح تسبح يف افؽقن واجلسد باؿل يف مـامف ودفقؾ
ظذ ذفؽ ؿد تعذب افروح يف ادـام وجتد مـ ذفؽ ـربا صديدا واجلسد باؿل يف إرض وهذا مـ ظؾؿ
اهلل تعاػ افذى ٓ يعؾؿ حؼقؼتف وــفف إٓ هق شبحاكف .

) رٔاِ انبخاري:ج/6ص  2574ذ .6614
) رٔاِ انبخاري (  )3336يٍ زذٌث عًزة عٍ عائشتٔ ,أخزخّ يسهى (  )2638يٍ زذٌث سٍٓم بٍ أبً صانر عٍ أبٍّ ,عٍ أبً
ْزٌزةٔ ,فً (  )160 /2638يٍ زذٌث ٌزٌذ األصى عٍ أبً ْزٌزة فً ضًٍ زذٌث.
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وؿد جاء ظـ افـبل ﷺ مجؾة مـ ادعاين افتك تشر إػ صدق بعض افرؤيا مـفا ما جاء يف حديث أيب
الرؤْ َيا بِاألَ ْش َح ِ
ار) ومـ افعؾامء مـ يرى
شعقد اخلدري ظـد اإلمام أمحد يف ـتابف ادسـد ؿال ( َأ ْصدَ ُق ُّ
رؤيا افسحر ـحال رؤيا افـفار وهذا جاء ظـ ابـ شريـ ـام رواه بـ ظقن ظـ ابـ شريـ يف ؿقفف أكف
يرى رؤيا افؾقؾ وافـفار ظذ حد شقاء .
وافذى يظفر واهلل أظؾؿ أن رؤيا افؾقؾ أصدق حلديث أيب شعقد اخلدري ,ـذفؽ آخر افزمان ٓ تؽاد
ِ
ان ََل ْ َت َؽدْ ُرؤْ َيا ا ُْد ْسؾِ ِم َتؽ ِْذ ُب َ ،و َأ ْصدَ ُقؽ ُْم ُرؤْ َيا
الزام ُ
س َب َ
تؽذب افرؤيا ـام جاء ظـ افـبل ﷺ (إ َذا ا ْق َ َ
َأ ْصدَ ُقؽ ُْم َح ِدي ًثا) ومـ أمارات صدؿفا وؿرائـفا أهنا تؽقن مـ افرجؾ افصافح ؾؽؾام ـان افرجؾ
أصؾح وـذفؽ أصدق حديثا ؾنكف يؽقن أؿرب إػ افرؤيا افصاحلة وافرؤيا افصادؿة  ,وهلذا ـان
إكبقاء فؽامهلؿ يف جاكب افقٓية وجاكب افصديؼقة دؼام افـبقة افتك ذؾفؿ
وحل ـام جاء يف حديث شعقد بـ جبر ظـ ظبد اهلل بـ ظباس أكف ؿال

اهلل هبا ـاكت رؤياهؿ

(رؤيا األكبقاء وحي) وؿد

أيضا يعـل ٓ يرون افقء مـ افشقطان وٓ مـ حديث افـػس وإكام
جاء مـ حديث ظبقد بـ ظؿر ً
هق وحل مـ اهلل ٕ ,ن اهلل شؾؿفؿ وآمـفؿ مـ ورود افشقطان إفقفؿ .
ـذفؽ إذا ـان اإلكسان ظذ حال تطفر وجاء بافعؿؾ افذى جاء ظـ افـبل ﷺ مـ جفة افسـة ؾنن اهلل
جيعؾ رؤياه أؿرب إػ افصدق .
أيضا يف هذا افباب أكف ـؾام ـان اإلكسان يف ـرب ؾنن افرؤيا ربام تؽقن أصدق مـ ؽرها
ومـ افؼرائـ ً
ـام جاء يف حديث يف أخر افزمان وذفؽ فؽثرة افػتـ وؿؾة ما يعضد اإلكسان ويماكسف يف آخر افزمان ,
ؾاهلل تعاػ جيعؾ فف رء مـ ادبؼات .
وهذا ٓ يعـل أن افؽاؾر ٓ يرى رؤيا صادؿة  ,بؾ يرى رؤيا صادؿة ـام جاء يف رؤيا ؾرظقن وؽره
وـذفؽ ما جاء ظـ بعض اجلاهؾقغ دا رأى أن افـبل شقخرج وـذفؽ يف رؤيا ـرسى وؿقك دا رأوا
) يسُذ أزًذ [ج ]11258 -3سٍُ انتزيذي [جٔ ]2274 -4عهت انسذٌث  :عبذ هللا بٍ نٍٓعت :ضعٍف ٔ,أبٕ انسًر ,أزادٌثّ ضعٍفت فًٍا
ٌزٌّٔ عٍ أبً انٍٓثى ْٕٔ ,يٍ رٔاٌتّ عُّ.
) رٔاِ يسهى [  ]2263أبٕ دأد [ج ]1375 -4قال اإلياو انُٕٔي فً شززّ نًسهى [ج ]15قٕنّ َٔ ( :rأَصْ َذقُ ُك ْى ر ُْؤٌَا أَصْ َذقُ ُك ْى َز ِذٌثًا)
ظاْزِ أَّ عهى إطالقّ .
) أخزخّ انساكى ( ,)468 /2قالْ" :ذا زذٌث صسٍر عهى شزط انشٍخٍٍٔ ,نى ٌخزخاِ".
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افـبل ﷺ ـام جاء يف بعض إحاديث وافروايات  ,وهلذا افؽاؾرؿد يرى رؤيا وتؽقن صادؿة وهذا
يؽقن يف حآت كادرة حلؽؿة يريدها اهلل تعاػ .

عؾم تعبر الرؤى
ظؾؿ افرؤى يؽقن جبع ويؽقن ـذفؽ مؽتسب جيؿع بغ آثـغ ومـف ما يؽقن ؾراشة بػراشة
اإلكسان وذفؽ بجؿع تراـقب ادعادٓت وافـظر ؾقفا وهق كقع مـ حدس اإلكسان  ,وربام يؼسن مع
حدة ذـاء اإلكسان إذا ـان اإلكسان حاد ًا يف افذـاء ؾنكف ربام يؼسن معف رء مـ معرؾة افرؤى ,
وذفؽ ٕن هلا رء مـ ادعادٓت وافـظر ؾقؼقم بافقصقل إػ افـتائج  ,وهلذا افػالشػة مـ أهؾ
افققكان ؿد وجد فدهيؿ أمر افرؤى وادـامات وـان فدهيؿ تػــ يف أبقاب تعبر افرؤى  ,وهلذا ؿد جاء
ظـ بعض افػالشػة رشافة يف تعبر افرؤى وادـامات " ٕرضؿقدورس اإلؾز " وهق مـ ؾالشػة
افققكان وؿد ُترجؿ إػ افعربقة يف تعبر افرؤى وـذفؽ فبعض ؾالشػة افققكان يف ؽر هذا افؽتاب
يتؽؾؿقن ظـ تعبر افرؤى وؾـفا ودراشتفا وفدهيؿ حـؼ ودراية يف هذا افباب وفؽـ حـؼ ظؼع ٓ مـ
ٍ
وحل أو آثارة مـ ظؾؿ افسافػغ .
جفة
وهلذا ظؾؿ افرؤى مـف ما يؽقن تؾؼغ ودربة ومـفؿ مـ يؽقن أيض ًا مـ جفة افتعؾؿ ـام جاء يف
بؿعز وفق ـان ُمسؾ ًام
افؼيعة وافقحل  ,هلذا ؿد يؽقن اإلكسان ُمعز وفق ـان ـاؾر ًا وؿد يؽقن فقس ر
ظاد ًا ٕن هذا فف ضقابطف وفف حدوده ؾنن اجتؿعت يف اإلكسان ؾنكف يؽقن مـ أهؾ افتعبر  ,ـذفؽ
مفام بؾغ اإلكسان يف أمقر افقٓية أو احلـؼ يف افتعبر ؾنكف خيطئ يف هذا ما خال إكبقاء ٕن ـالمفؿ
وحل .
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عز
رشوط ادُ ي
يـبغل فؾؿعز أن يعرف أحقال افرؤى مـ جفة ـقهنا صادؿة أو ـاذبة ؿبؾ اجلسارة ظؾقفا  ,ؾحقـام
وصػت افرؤيا أهنا جزء مـ شتة وأربعغ جزء مـ افـبقة ؾفذا كقع مـ افتعظقؿ وافبشارة وـذفؽ كقع
مـ افسهقب أن اإلكسان ٓ يتجرأ ظؾقفا  ,هلذا جاء يف افصحقح ( َع ْن ا ْب ِن َع اب ٍ
اس َع ْن الـابِ يي َص اذ اَّللاُ
ف َأ ْن يع ِ
ع َؾق ِ
ني َص ِعرت ْ ِ
ِ
َ
َ
َ
ي
ْ
ا
ا
َ
َ
ٍ
َني َو َل ْن َي ْػ َع َل ) وجاء يف حديث ظبد
ب
ؼ
ؾ
ك
ه
ر
ي
َل
م
ؾ
ح
ب
م
ؾ
َت
ن
م
ال
ق
م
ؾ
ش
و
ه
ُ
دَ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ْ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
اهلل بـ ظؿر ظؾقف رضقان اهلل تعاػ ( َأ ان َر ُش َ
ي
ول اَّللاِ َص اذ اَّللاُ َع َؾ ْقه َو َش اؾ َم َق َال إِ ان م ْن َأ ْف َرى ا ْلػ َرى َأ ْن ُي ِر َ
َع ْق َـ ْق ِه َما ََل ْ ت ََر ) وهل ـبرة ؾاإلكسان افذى يؽذب يف افرؤيا يؽذب يف رء مـ أجزاء افقحل فقس
مـ افؽذب افعادي وهذا رضب مـ رضوب افؽبائر ؾقـبغل فإلكسان أن يتؼل اهلل يف ذفؽ .
وافرؤيا جاكب إخباري ٓ جاكب تؼيعل هلذا افؼائع افتك جاءت يف افؼائع افسابؼة وـذفؽ يف
افقحل وـالم افـبل ﷺ ؾقفا أصقاء إخبارية وثؿة أصقاء تؼيعقة تعبدية  ,اإلخبارية ما حيدث مـ
أحداث وأمقر وؾتـ وزٓزل وؽر ذفؽ وهل يف ذاهتا ٓ تدل دٓفة سحية ظذ تؼيع وإكام هق كقع
مـ اإلخبار ـذفؽ اإلخبار ظـ أحقال إمؿ افسابؼة هذا افباب افذى ٓ يدخؾ يف دائرة افتؼيع ؾفق
أخػ مـ جاكب افتؼيع .

رؤيا اآلذان يف عفد الـبي ﷺ
رؤيا أذان واؾؼفا افـبل ﷺ ؾؽاكت تؼيع ًا دقاؾؼة افـبل ﷺ وفق ـاكت رؤيا جمردة مل يقاؾؼفا ﷺ ,
ؾؼد رأى افصحابة ـثر ًا ومل يقاؾؼفؿ ﷺ وهلذا ـان افسؾػ افصافح إذا ؿال هلؿ أحد إين رأيت ـذا
وـذا ؾلمره بحرام أو أوجب ظؾقف رء فقس بقاجب ظؾقف ؿافقا إما أن تؽقن ـاذب ًا أو أن هذه افرؤيا
هل مـ أضغاث إحالم ؾبعضفؿ ؿد يرى أن افـبل ﷺ أمرهؿ بؽذا وـذا وكحق ذفؽ مـ ادحرمات
وهذا ـذب ؾال يؿؽـ أن يلمر افـبل ﷺبحرام .
) رٔاِ انبخاري بزقى ٔ , 7042فً رٔاٌت نإلياو أزًذ ( :عذب ٌٕو انقٍايت زتى ٌعقذ شعٍزتٍٍ ٔ ,نٍس عاقذاً ) ( .)216 /1
) رٔاِ انبخاري ٔ ,)7043 ( 9/54أزى د ( )96 /2يٍ زذٌث ابٍ عًز.
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وؿد جاء ظـ أحد افعؾامء  :إين رأيت افـبل ﷺ -وهذا يؽقن يف فقؾة افثالثغ مـ صعبان -ؿال رأيت
افـبل ﷺ يؼقل ؽدا رمضان ؾؼقؾ فف  :إن افذى رأيتف يف ادـام ؿال فـا يف يؼظتف صقمقا فرؤيتف وأؾطروا
فرؤيتف  ,يعـك كحـ فسـا بحاجة إػ مـاماتؽ ; إذ ًا مـ جفة افتؼيع ٓ أثر فؾرؤيا إٓ مـ جاكب
آشتئـاس فؽـ ٓ يتخذ مـ ذفؽ حؽ ًام ذظقا .
هلذا جيب ظذ ادعز أن حيتاط وأن حيسز يف ذفؽ  ,يعرف أحقال افرؤيا افصادؿة وافؽاذبة ـذفؽ
أحقال افرائغ ـذفؽ هـاك ـثر مـ ادعزيـ وهذا مما يشتفر ويستػقض أهنؿ يـظرون إػ افرؤيا وٓ
صغرا أو يؽقن مث ً
ال امرأة أو يؽقن مريض ًا أو يؽقن
ـبرا أو
ً
يـظرون إػ افرائل  ,ربام يؽقن افرائل ً
معاىف .
وافـبل ﷺ ـان إذا جاءه رجال يسلفف ظـ رؤيا شلفف ظـ حافف ـام جاء يف ادسـد وـذفؽ أيض ًا شلفف
مـ هق ومـ أى بؾد وكحق ذفؽ ; وذفؽ حتك يعرف أمره افذى هق ظؾقف  ,وهذا يػؼده ـثر مـ
افـاس أهنؿ يـظرون إػ افرؤيا وربام يتؽؾؿ مـ وراء حجاب ظـ ضريؼ افرشائؾ واجلقال .
وؿد جاء ( َع ْن َش ُؿ َر َة ْب ِن ُجـْدُ ٍ
َان َر ُش ُ
ول اَّللاِ َص اذ اَّللاُ َع َؾ ْق ِه َو َش اؾ َم إِ َذا َص اذ َص َال َة ا ْل َغدَ ِاة َأ ْق َب َل
ب َق َال ك َ
َع َؾ ْقـَا بِ َو ْج ِف ِه َف َؼ َال َه ْل َر َأى َأ َحدٌ ِمـْؽ ُْم ال اؾ ْق َؾ َة ُرؤْ َيا ) وهذا ثابت ظـ افـبل ﷺ يف افصحقح وؾقف
إصارة إػ اهتاممف بجاكب افرؤيا وفؽـ تلويؾ افـبل ﷺوحل  ,وؽره مفام بؾغ ؾضال ؿد ٓ يصقب يف
جاكب افرؤيا .
وهلذا ٓ يعؼد اإلكسان أمقره وآمافف ظذ جاكب افرؤيا ثؿ يتعطؾ أو ربام يػعؾ أصقاء وجيازف يف هذا
اجلاكب  ,وهلذا أبق بؽر افصديؼ ظؾقف رضقان اهلل دا َّأول صقئ ًا ظـد افـبل ﷺ ؿال فف افـبل ظؾقف افصالة
وافسالم (أصبب بعض ًا وأخطلت بعض ًا) وهذا وهق أبق بؽر ؾؽقػ بغره مـ ادعزيـ !.

) رٔاِ انبخاري . ) 7047 ( 58 – 56 /9ٔ ) 1386 ( 127 – 125 /2
) رٔاِ انبخاري ( ٔ ,)7046يسهى ( .)2269
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هلذا ٓبد مـ معرؾة حال افرائل وـذفؽ معرؾة أكقاع افرؤى افتك تصدق أو تؽذب ومعرؾة أحقاهلا
وؿرائـفا ـذفؽ أيض ًا ظدم اجلسارة واحلقاضة واحلذق وافدراية يف مسافة افرؤيا وضقل ادراس
وافدربة ؾنن هذا مما يعغ اإلكسان ظذ إصابة احلؼ بنذن اهلل تعاػ .

وقوع أول تعبر لؾرؤيا
جاء ظـ ظائشة ظؾقفا رضقان اهلل تعاػ وجاء يف مسـد اإلمام أمحد وجاء أيض ًا ظـد أيب داود يف ـتابف
ِ
ِ
افســ ( َع ْن َأ ِِّب َر ِز ٍ
ين َق َالَ :ق َال َر ُش ُ
زَ ،فنِ َذا
الرؤْ َيا َع َذ ِر ْج ِل َضائ ٍر َما ََل ْ ُت َع ْا
ول اَّللاِ َص اذ اَّللاُ َع َؾ ْقه َو َش اؾ َمُّ :
ٌ
حديث حسـ وإن
وهذا
ب َق َالَ :و َأ ْح ِس ُب ُه َق َالَ :و َال َت ُؼ اص َفا إِ اال َع َذ َوا ٍّدد َأ ْو ِذي َر ْأ ٍي)
ز ْت َو َق َع ْ
ُع ي َ
ـان يف إشـاده بعض ادستقريـ  ,وفؽـ كؼقل إن إشـاده حسـ مستؼقؿ باظتبار تؼدم افطبؼات  ,وهلذا
تؽقن افرؤيا معؾؼة برجؾ ضائر ؾنذا أوفت وؿعت يعـك ؿد تؼع بؿجرد تلويؾفا  ,ؾنذا وؿعت مـ
حاذق ٓ مـ متخبط ؾنهنا تؼع  ,وافرؤيا محافة أوجف صبقف ٌة بادرآة ادؼعرة افتك ترى جفات متعددة ,
خرا مضاظػ ًا وحتؿؾ ربام ذ ًا مـ جفة أو ذ ًا خػقػا مـ جفة ؾتحؿؾ ظذ
ؿد حتؿؾ خر ًا ـثر ًا أو ً
أحد هذيـ افقجفغ ؾقـبغل فإلكسان أٓ يعرض افرؤيا إٓ ظذ رجؾ حاذق ظامل ظارف بذفؽ وأٓ
ذا
يعرضفا ظذ أحد متعجؾ وجيب ـذفؽ ظذ ادمول يف هذا أٓ يعز افرؤيا بتعجؾ وإذا وجد ؾقفا ً
أٓ خيز هبا صاحبفا إٓ إذا ـاكت مـذرة; ؾنذا ـان يعؾؿ أن افرجؾ شقؼع يف ذ ٓ حمافة ٓ خيزه بذفؽ
ٕن إخباره ٓ يرد مـ ؿضاء اهلل تعاػ ; وذفؽ أن افؼ ادػاجئ أهقن ظذ اإلكسان مـ افؼ ادؼسب
ٕكف يسؿبف ويؼؾؼ وربام يؿقت وتضعػ حافف بؿجرد ذفؽ افسؿب ؾقصقبف مرض كػز ؿبؾ ادرض
افبدين افذى ربام يؾحؼ بف إن صدؿت افرؤيا وربام ختطئ تؾؽ افرؤيا وٓ تؽقن صائبة .

) رٔاِ أبٕ دأد ,بزقىٔ ,)5017 ( :ابٍ ياخّ ,بزقىٔ ,)3914 ( :اإلياو أزًذ ,بزقى.)16182 ( :
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ومـفؿ مـ يؼقل إن افتعبر يؽقن ٕول ادعزيـ ٓ فغرهؿ وؿد جاء يف مسـد اإلمام أمحد مـ حديث
قػ ؾِ ِ
الرؤْ َيا ِألَ او ِل َعابِ ٍر) َو ُه َق َح ِد ٌ
قف
يث َض ِع ٌ
يزيد افرؿار ظـ أكس بـ مافؽ أن افـبل ﷺ ؿال ( َو ُّ
ٍ
اهدٌ َأ ْخرجف َأبق داود و ر ِ ِ
ِ
ار  ,و َفؽِـ َفف َص ِ
احلاـِ ُؿ
افسمذ ُّي َوا ْب ُـ َم َ
افر َؿ ُّ َ ْ ُ
اج ْف بِ َسـَد َح َس ٍـ َو َص َّح َح ُف ْ َ
َ َ ُ ُ َ ُ َ َ ْ
َي ِزيدُ َّ
ِ
يـ ا ْفع ِؼ ِ
ِ
ز َفنِ َذا ُع َِ
َف ْػ ُظ َأ ِيب َد ُاو َد ,
ب)
ز ْت َو َق َع ْ
الرؤْ َيا َع َذ َر ُج ٍل َضائ ٍر َما ََل ْ ُت ْع َْ
قع َر َؾ َع ُف ( ُّ
َظ ْـ َأ ِيب َرز ٍ َ ر
ِ
ب " يعـك أهنا تؼع ظذ افقجف افذى ّأوفف ظؾقف وافقجقه إخرى إما أن
افس ِم ِذ ري " َش َؼ َط ْ
َو ِيف ِر َوا َية ر ْ
يرجئفا اهلل تعاػ أو يدظفا ما مل يؼدرها اهلل بجؿقعفا أو بعضفا ظذ اإلكسان.
وافرؤيا هلا جفات متعددة وهل ـحال ادرآة ادؼعرة افتل تري ظدة جفات  ,ؾسيؽ رء مـ جفة
افشامل ورء مـ جفة اجلـقب وؽر ذفؽ ـحال أن تريؽ ظدة جفات يف ؽرؾة أو زاوية أو كحق
ذفؽ ؾربام أوهلا واحد ظذ هذا آجتاه ٕكف اكؼدح يف ذهـف  ,هذا ادعـك ربام يـؼدح يف ذهـف ذ
ؾتحتؿؾ وجف أخر مـ جفة ظاؿبة اخلر هق أظظؿ ؾحقـئذ تؼع ظذ هذا افقجف افذى تؿ تلويؾف ; وهلذا
ٓ ُتعرض إٓ ظذ حاذق ؾبعضفؿ يلوهلا ظذ وجف أخر ؾقصقب بعض ًا وخيطئ بعضا .
ورؤيا افؼ تـذر اإلكسان وٓ تتضؿـ دٓفة ـلن تـذره مـ رؾقؼ مـ جؾقس مـ ظؿؾ أن يتخذ صقئا
وهذا إمر هق افذى يـبغل فإلكسان أن يعزه وفق ـان مما يـؼبض مـف اإلكسان أو يؽره وذفؽ أهنا
تـذر اإلكسان ــقع مـ افبشارة ـلن يؽقن بغ اإلكسان وبغ أحد ذاـة أو بقـف رحؾة أو شػر أو ؽر
ذفؽ ؾرأى رء مما حيضف ظذ ترك هذا إمر  ,ؾعذ اإلكسان أن يؼقم بافتلويؾ ٕكف يؿؾؽ اخلقار يف
مثؾ هذا  ,أما أن يرى رء ٓزما وؿائام يف ذاتف ٓ يعؾؿ ارتباضف ـلن يرى ؿرائـ مـ جفة اهلالك أو
ادقت أو كحق ذفؽ ؾفذه تلويؾفا ٓ يرد مـ ؿضاء اهلل تعاػ وهلذا ٓ يؼقم بتلويؾفا وٓ احلديث ظـفا
ظـد أحد .
ؿد جاء يف حديث يعؼقب ٓبـف يقشػ ظؾقفام افسالم دا رأى افرؤيا ؿال ﴿ َال َت ْؼ ُص ْص ُرؤْ َي َ
اك َع َ ٰذ
ك َف َقؽِقدُ وا َل َ
إِ ْخ َوتِ َ
ك َك ْقدً ا ﴾ ( يوشف  ) 5 :يعـك ٓ حتدث هبا فـقع مـ ادـاؾسة واحلسد افتك ربام
) رٔاِ ابٍ ياخت (  )3915يٍ طزٌق األعًش عٍ ٌزٌذ انزقاشً عٍ انُبً ﷺ قال  (:اعتبزْٔا بأسًائٓا ٔ ,كُْٕا بكُاْا ٔ ,انزؤٌا
ألٔل عابز ) يعهٕل  ,ألٌ ٌزٌذ انزقاشً ضعٍف ٔ ,قذ صزذ بٓذا ابٍ زدز فً انفتر ( . )433 /12
) سبق تخزٌدّ  :اَظز . 12
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تؽقن بغ اإلخقة أو بغ إؿارب ؾال حيدث اإلكسان إٓ مع مـ حيب ممـ يرى أكف حيب فف اخلر ,
وهذا كقع مـ احلؽؿة وافسقاشة افؼظقة وؿد جاء ذفؽ ظـ افـبل ﷺ يف حديث أيب ؿتادة وـذفؽ
أيض ًا حديث جابر بـ ظبد اهلل وـذفؽ يف حديث أيب شعقد اخلدري وأيب شؾؿة وأيب هريرة وؽرهؿ
مـ أصحاب رشقل اهللﷺ .
ؾؿـ رأى رؤيا ترسه ؾنكف خيز هبا مـ أحب ويموهلا ظـد حاذق ظارف  ,وأما بافـسبة فؾعؿؾ ؾاإلكسان
يستلكس هبا وٓ يعؿؾ هبا ؾفل ترس ادممـ وٓ تؼره وهل كقع مـ افبشارة وهلذا يؼقل اهلل تعاػ ﴿ ََُل ُم
رشى ِيف َْ
احل َق ِاة الدُّ ْك َقا ﴾(يوكس  ) 64 :هل افرؤيا ـام جاء يف افصحقح  ,وأما بافـسبة فؾرؤيا افتك
ا ْل ُب ْ َ
يـؼبض اإلكسان مـفا مما يؽرهفا ؾنن اإلكسان ٓ حيدث هبا أحد ًا وٓ يموهلا إذا ـان يؽرهفا وٓ يؾزم
مـ ذفؽ ظؿؾ أو احتقاط ؾنكف ٓ يموهلا وإذا ـان يؾزم مـ ذفؽ ظؿؾ ؾنن اإلكسان يؼقم بتلويؾفا حتك
يؼدم ظذ هذا افقء ؾربام ـاكت كذير ًا فإلكسان يف إحجامف ظـ ظؿؾ مـ إظامل .

الػتن ادحقطة بتلويل الرؤيا
جيؿع اهلل تعاػ ظذ اإلكسان كقع مـ افبالء وافػتـة وافضقؼ واحلرة وـثرة أراء افتك حتره ويف كػس
افقؿت يرزق اإلكسان كقع مـ افطؿلكقـة بافرؤيا افصادؿة افتك تعطقف رء مـ افسؽقـة بخالف
إزمـة اداضقة وٓ يعـك مـ ذفؽ ظدم وجقد افرؤيا يف ادايض وفؽـ أحقج

هلا يف افزمـ ادتلخر

ؾقـعؿ اهلل هبا ظذ ظبادة كعؿ ًة وفط ًػا .
أما بافـسبة ٓؾتتان افـاس يف افرؤيا وـثرهتا ؾتجد معزيـ وجتد يف صبؽات ادعؾقمات معزيـ يف
افؼـقات افػضائقة ويف رشائؾ اجلقال وهذا مـ ادمشػ جد ًا أن اإلكسان يؼرأ رؤيا ٓ يعرف حاهلا
هؾ رآها اإلكسان ؟ وهؾ رآها ذـر أو امرأة ؟ وما هل احلال افتك رآها ظؾقف ؟ هؾ هق ـبر

أو فقس

بؽبر ؟هؾ هق مريض أو فقس بؿريض ؟ وإكام هل رؤيا ظارضة ؾقـبغل فإلكسان أن يعرف تؾؽ
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تعبرا دؿقؼا فشخص ٓ يعرؾف وإكام جاءتف
إحقال وأن يستبك هبا ؾال يؿؽـ فإلكسان أن يعز ً
بافزيد أو جاءتف برشافة جقال ؾقؼع افتؼصر بجاكب تلويؾفا .
ومـ افػتـ افتك تؼع وظظؿ ذها يف هذا افزمـ ما يتعؾؼ

بحد وؿقع افرؤيا  :أن افرؤيا ٓ حد

فقؿقظفا مـفؿ مـ يؼقل أهنا تصؾ ٕربعغ شـة ويشر إػ هذا ما جاء يف مسـد اإلمام أمحد وظـد أيب
افش َع ِ
احلاـِ ُؿ َوا ْف َب ْق َف ِؼ ُّل ِيف ُّ
ب بِ َسـ ٍَد َص ِحقحٍ َظ ْـ
صقبف مـ حديث ظـ شؾامن  ,ـام َأ ْخ َر َجف اف َّط َ ِز ُّي َو ْ َ
ار ِ
ِ
وش َ
ون َع ًاما ) .
ف َو ِع َب َار ِ َِتا َأ ْر َب ُع َ
د َؿ َال ( ك َ
َان َب ْ َ
ني ُرؤْ َيا ُي ُ
َش ْؾ َام َن ا ْف َػ ر
ومـفؿ مـ يؼقل أـثر مـ ذفؽ  ,فؽـ هذه اددد افطقيؾة يف مسلفة وؿقع افرؤيا يستغؾفا بعض
ادعزيـ بافرجؿ بافغقب بلكف شقليت خر يف افسـة هذه أو افتك تؾقفا أو افتك تؾقفا وهذا كقع مـ
اشتؿرار افدجؾ وافؽذب .
فذا يـبغل فإلكسان أن يتؼل اهلل تعاػ وهذا ٓ يغقب جاكب آهتامم بافرؤيا وافعـاية هبا وأهنا جزء مـ
شتة وأربعغ جزء مـ افـبقة وـذفؽ ظـاية افـبل ﷺ بافتلويؾ وؽر ذفؽ .
ؿد يعز ادعز وخيطئ وهذا ؿد وجد يف بعض افصديؼغ وإوفقاء ـحال أيب بؽر افصديؼ ؾنكف يؽقن
يف ؽره مـ باب أوػ وهذا يشر إػ أكف يـبغل فإلكسان أن ٓ يلخذ تلويؾ ادموفغ ظذ أكف وحل ؾؼد
أخطل أبق بؽر افصديؼ يف تعبر افرؤيا وهق يف مـزفتف ومؼامف وهق خر هذه إمة بعد كبقفا ﷺ ؾقؽقن
يف ؽره مـ باب أوػ مـ أتباع هذه إمة وـقػ أيض ًا بافزمـ ادتلخر !.
وٓ يؾزم مـ ؿقل افـبل ﷺإن افرؤيا يف آخر افزمان ٓ تؽاد تؽذب أن ادعز ٓ يؽذب ,وفؽـ ادراد
بذفؽ أهنا تؽقن واضحة وجؾقف ووضقحفا وجالؤها يطابؼ افقاؿع يعـك ٓ حتتاج فقء مـ افدهاء
أو افذـاء يف افتلويؾ حتك تشابف افقاؿع ؾال يمول مث ً
ال افؽلس بؿعـك آخر بعقد ظـ مراده وإكام تؽقن
ظذ طاهرها وذفؽ ـرؤيا إكبقاء ؾنهنؿ يرون افقاؿعة ـحاهلا ـام رأى افـبل ﷺ ظائشة ـام جاء يف
ول اَّللاِ ص اذ اَّللاُ ع َؾق ِه وش اؾم ُأ ِريت ِ
ِ
ِ
ب َق َال ِِل َر ُش ُ
ُك ِيف ا َْدـَا ِم
ِض اَّللاُ َعـ َْفا َقا َل ْ
َ
َ ْ َ َ َ
افصحقح ( َع ْن َعائ َش َة َر َ

) فتر انباري البٍ زدز ( . ) 377 / 12
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كَ ،فنِ َذا َأك ِ
ف عن وج ِف ِ
ِ
ال ،جاء ِ بِ ِ
الث َلق ٍ
ك ا َْد َؾ ُ ِ
رس َق ٍة ِم ْن َح ِر ٍير َف َق ُؼ ُ
ولَ :ه ِذ ِه ْام َر َأت َ
ْب
ُكَ ،ف َلكْش ُ َ ْ َ ْ
َث َ َ
َ َ
ك يف َ َ
ِه َيَ ،ف َل ُق ُ
ول :إِ ْن َي ُ
ك َه َذا ِم ْن ِعـ ِْد اَّللاِ ُي ْؿ ِض ِه) .
اع َتؽ َ
َف َم ِعي
وـذفؽ دا رأى افـبل ﷺ فقؾة افؼدر ـام جاء ظـ أيب شعقد اخلدري ؿال ﷺ ( َم ْن ك َ
َان ْ
يب ه ِذ ِه ال اؾق َؾ َة ُثم ُأك ِْسقت َُفا ،و َقدْ ر َأيتُـِي َأشجدُ ِيف م ٍ
ِ
اء َوضِ ٍ
ف ا ْل َع َْ
َف ْؾ َق ْعتَؽِ ْ
ني ِم ْن
ْ ُ
رش ْاألَ َواخ َرَ ،و َقدْ ُأ ِر ُ َ
َ
َ َ ْ
ْ ا
ِ
ِ
ِ
صبِ ِ
وها ِيف ا ْل َع ْ ِ
وها ِيف ك يُل ِوت ٍْر) وهذا مـ افـبل ﷺ ما ـان واؿع ًا .
رش ْاألَ َواخ ِر َوا ْلتَؿ ُس َ
قحت َفا َفا ْلتَؿ ُس َ
َ َ
وٓ تؽاد رؤيا ادممـ يف آخر افزمان تؽذب أى تؽقن ظذ طاهرها مـ جفة وضقحفا مطابؼة فؾقاؿع
ؾال حتتاج فقء مث ً
ال مـ افذـاء بجؿقع أضراؾفا أو اشتالل جزء مـ أجزائفا حتك تربط مـ وجقه
أخرى مما يستعؿؾف ـثر مـ ادعزيـ .
وؿد تعز افرؤي بافـؼقض و افـؼقض بحسب حال اإلكسان ؾحؾؼ اإلكسان فؾحقة خيتؾػ مـ حافف إذا
ـان ضآ ؾاشؼا خيتؾػ إذا ـان صاحلا ديـ ًا وهذه تتبايـ مـ حال اإلكسان ؾقـظر إفقفا  ,وؿد خيتؾػ
إشبال اإلكسان افؽاؾر ظـ إشبال ادممـ ؾقتبايـ يف هذا اجلاكب

,ختتؾػ مـ صخص إػ صخص

وٓبد مـ معرؾة حافف إٓ أن ثؿة أصقل يف هذا ؿد جاءت ؽافبة ؿد جاء ؾقفا افقحل ـحال افؾبـ يف
افديـ وجاء يف افعؾؿ وجاء يف مسلفة افثقاب وافؼؿص يف جاكب افدياكة ـام جاء ظـ افـبل ﷺيف مجؾة
مـ إحاديث .
وافتقشع يف أخذ ادال ظـ افرؤيا ٓ كؼقل بتحريؿف وفؽـ يـبغل فإلكسان أن يتعػػ ظـ مثؾ هذا
إمر ؾادبافغة ٓ صؽ أهنا تؽقن مـ أبقاب افرضر ,ؾنذا ـاكت ادبافغة يف إمقر افعقـقة فقء ٓ
يساوى ثؿـف يقجب ظؾقف افشارع رده  ,ـذفؽ يف جاكب افتلويؾ يمول اإلكسان مثال رؤيا ظابرة
بؿبافغ ظافقة وكحق هذا ؾال صؽ أن هذا كقع مـ افغبـ افذى ٓ جيقز فإلكسان أن يتـاوفف .
) رٔاِ انبخاري  -كتاب فضائم انصسابت ,باب تزٌٔح انَُّبِ ًّ صهى هللا عهٍّ ٔسهى عَائِشَت ٔقذٔيٓا انًذٌُت ٔبُائّ بٓا ,56 /5 ,رقى
( ٔ ,)3895فً انًٕضع انسابق ,باب انُظز إنى انًزأة قبم انتزٌٔح  ,14 /7رقى ( ٔ ,)5125يسهى  -كتاب فضائم انصسابت ,باب فً فضم
عَائِشَت رضً هللا تعانى عُٓا ,1889 /4 ,رقى ( .)2438
ُ
َ
اشزُْٔ ٍَُّ َٔأَ َْتُ ْى
ب
ت
ال
ٔ
{
:
تعانى
نقٕنّ
كهٓا
انًساخذ
فً
ٔاالعتكاف
األٔاخز,
انعشز
) رٔاِ انبخاري رقى (  )1923باب االعتكاف فً
َ َ ِ
َّ
َّ
عَا ِكفٌَُٕ فًِ ْان ًَ َسا ِخ ِذ تِ ْه َ ُزذُٔ ُد َّ
َ
ُ
اا نَ َعهُٓ ْى ٌَتَّقٌَٕ } [انبقزة.]187 :
هللاِ فَ َال تَ ْق َزبَُْٕا َك َذنِ َ ٌُبٍَِّيٍُ هللاُ ٌَاتِ ِّ نِهَُّ ِ
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وظؾؿ تلويؾ افرؤى فقس ظؾ ًام يمخذ تؾؼقـا أو يمخذ دراش ًة جمردة  ,إكام هق ظؾؿ يعتؿد ظذ افذـاء
ومعرؾة واؿع حال اإلكسان ؾؾقس ظؾ ًام مـػر ًدا يلخذه اإلكسان ويطبؼف ظذ ـؾ صخص وهذا ٓ يؽقن
حتك يف افعؾقم افـظرية وافطبقة ; ؾاإلكسان ٓ يعرف ادعادٓت افطبقة ويعرف ما حيتاجف افـاس مـ
أدوية حتك يعرف حال ادريض افذى أمامف ؾنكف ٓ يعطقف افدواء حتك يعرف حافف هؾ هق ـبر أو
ٍ
حقـئذ يعطقفا أو
صغر حتك يزيد يف احلؼـة أو يؼؾؾ مـفا وهؾ ادرأة حامؾ أو فقست بحامؾ ؾنكف
يـؼصفا.
ـذفؽ يف جاكب افعؾؿ وافػتقا وجاكب اإلخبار بافرؤيا يـبغل أن تؽقن بحسب حال اإلكسان ؾنن هذا
مـ ادتالزمات .
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