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مقدVمة
ت2عد Sرؤى الموات من أكثر الرؤى انتشارJا بي السلمي إن ل تكن هي أكثرها انتشارJا على الطلق .فل تكاد تد
أي 3مسلم تقريبJا ل ير ميتJا من أهله أو أقاربه ف رؤاه .وهي رؤى الرحة للصالي الت تذكYرهم بال )تعال( وقدرته على
aرى،
aاة م aر3ة أخa
أن ي2حيي العظام وهي رميم ،وكذلك فهي تذكYرهم بالخرة ،وكيف يعيد ال )تعال( الوتى إل اليa
وبالضافة إل ذلك فقد يكون ف هذه الرؤى تفيف من ال )عز 3وجل (gلل الفراق الذي يعانيه أهل اليت ،وسلوان لم
إل يوم اللقاء بشيئة ال )تعال(.
ولكن 3المر ل يقتصر على ما سبق فقط ،وإلgا لا كانت هناك ضرورة لذا البحث ،فلرؤى الaaوتى أيضaaJا معaaانp
ودللت عميقة وصعبة تتاج لعلم وخبة وتأصيل لكتشافها ،فما أكثر أن تكون هذه الرؤى رموزJا ت2خفي وراءها مaaن
الرسائل ما يهم Sالرائي السلم ف دينه ودنياه.
وبالطبع ،فل يكن لبحث أن يتوي على جيع ما يكن أن يراه النسان ف منامه ،فإن gهذا هو الستحيل عينه ،ولكن
حرصنا على أن نلمس ف هذا البحث مفاتيح »فك شفرة« رؤى الوت والموات ،وأن gن2سلYط الضوء علaaى الaaوانب
الساسي3ة فيها حت3ى يكون هذا البحث خطوة مهم3ة ف سبيل تيسي تفسي مثل هذه النوعي3ة من الرؤى الت ل يكن لaaذا
البحث ول لغيه أن ييط بعانيها علمJا.
وقد حرصنا ف هذا البحث على التزام الن3هج الشرعي ف تفسينا لعان هذه الرؤى ،كما حاولنا قدر الستطاعة ذكر
الدليل على هذه العان ،وذلك حت3ى ينتفع به الباحثون ف علم تفسي الرؤى ويستمتع به هواة هذا العلم.
aة
aي علميa3
ونؤكد هنا على أن gتفسي الرؤى هو عملي3ة أكب وأعقد من مر3د قراءة معن رمز ف كتاب أو بث ،فهa
تتطلgب أدوات معي3نة وعلوم وخبات ل تتوافر لدى غي التخصصي ،وبالتال ،فإن3نا ننصح من يرى مثل هذه الaaرؤى أن
يلجأ لصحاب الختصاص من أهل العلم بتفسي الرؤى الثقات التقياء الشهود لم بالكفاءة حت3ى ل يؤذي نفسه أو غيه
aاب
إذا ما حاول أن يستخدم ما جاء ف هذا البحث ف تفسي الرؤى ،فل يكن للمرء أن يصبح مفسرJا للرؤى بقراءة كتa
أو بث ،كما ل يكن أن يصبح الرء طبيبJا بقراءة كتاب ف الطب.
aم
aدة ف علa
ومع ذلك ،فإن3ك بقراءتك لذا البحث واستيعابك له  -عزيزنا القارئ  -تكون قد اكتسبت ثقافة جيa
تفسي الرؤى ،فإن ل تكن هذه الثقافة بداية الطريق لن تصبح واحدJا من مفسري الرؤى الكبaaار الaaذين يسaaاعدون
aل
aة العمa
السلمي ،فل أقل gمن أن تتكو3ن لديك ثقافة جيدة بتفسي الرؤى تستطيع من خللا إزاحة الغموض عن طبيعa
الذي يقوم به أهل العلم بتفسي الرؤى.
أسأل ال )تعال( لكم النفع ولنا الثواب .آمي

٢

تفسي رؤيا الوت والموات
 .١الوت ف الرؤيا ك™فر ،فمن مات ف الرؤيا ̃ك̃فر )والعياذ بال تعال( ،وخاص3ة— إن كان من الفاسدين الذين تدل– أحوالم
على ذلك؛ لن gال )تعال( شب3ه الكفgار بالوتى ف قوله )سبحانه(﴿ :و\م\ا ي\س]ت\وdي ا̀لأ^ح]ي\اء aو\ل^ا ا̀لأ^م]و\ات[] ﴾...فاطر.[٢٢:
 .٢الوت ف الرؤيا قد يدل– على الراحة وزوال الموم للصالي الكروبي ،فمن مات ف الرؤيا كانت بشرى له بaaزوال
كرب يعان منه ،وقد كان النب) Sصلgى ال عليه وسلgم( يقول ف آخر لظات حياته كما جاء ف الديث الشريف :لaagا
و£ج£د £رسول ال )صلgى ال عليه وسلgم( من كرب الوت ما و£ج£د ،£قالت فاطمة :وا كرب ̃أب£ت£اه! فقال رسول ال )صaaلgى
ال عليه وسلgم(» :ل كرب على أبيك بعد اليوم) «...حديث حسن صحيح  -رواه ابن ماجة(.
 .٣والوت ف الرؤيا عجز؛ لن gاليت عاجز.
 .٤والوت ف الرؤيا ع2زلة ،ووحدة ،ونبذ ،وانفصال عن التمع؛ لن gهذه الصفات تنطبق على اليت.
 .٥وقد يدل– الوت على النتقال والس3فر؛ لن3ه انتقال من عال إل عال آخر.
حكاية مفيدة  :جائنaي شاب ¥ف مقتبل العمر ،ضاقت به العيشة ف بلده ،فأراد أن يتركها للبحث عن فرصة عمل ف بلد
آخر ،ث حكى ل الشاب عن صعوبة السفر ،وعن العوقات الشديدة الت تواجهه فيه ،وبعد أن تد3ث عن ظروفه وهومه
أخبن بذه الرؤيا ،قال :رأيت أن3نaي ف بيت القدي الذي تركته سابق—ا ،ف غرفة العيشة ،ث رأيت وكأني قد ح2ك©م £علي
aول
aت أقa
aا كنa
بالعدام ،وأن gحبل الaم©شنقة يتدلgى من السقف ،ورأيت كأني مقبل على البل لتنفيذ الكم ،ورب3مa
الشهادتي استعدادJا للموت ،وكأني ل أستطيع أن أتصور أو أتيل ف هذه اللحظة ما أنا مقبل عليه بعد الوت .هذا مaaا
أتذكgره من الرؤيا القدية ،وأسأل ال )تعال( أن يغفر ل أي 3خطأ ف حكايتها .ا.ه .aسألن الشاب عن تفسaaي هaaذه
الرؤيا فأجبته :أم3ا اقترابك من الوت ،فهو سفر قريب بشيئة ال )تعال( ،وأم3ا الوت شنق—ا ،فهذي الفرصة قد تأت عaaن
aا
aدك .وأمa3
طريق حكومة بلدك أو عن طريق وضع قانون¯ معي3ن؛ لن gالشنق هو عقوبة العدام القانوني3ة الرس aي3ة ف بلa
الشهادتان ،فسوف يكرمك ال )تعال( بالسفر كريJا عزيزJا؛ لن gالشهادين أمان وكرامة وناة لن نطقهما قبل الaaوت،
aيئة ال
aن الي بشa
وأم3ا عدم تصوSرك لا أنت مقبل عليه ،فسوف يكرمك ال )تعال( ف هذا السفر با ل تتص aو3ره مa
)تعال( .وال )تعال( أعلم.
 .٦وقد يدل– الوت على سوء أوضاع النسان الجتماعي3ة والقتصادي3ة؛ لن3هم يستخدمون تعبي الوت واليت لوصaaف

مثل هذه الحوال.
 .٧ورب3ما يدل– الوت على النجاة ،فمن مات ف الرؤيا نا من قوم يشاهم؛ لن3هم ل يستطيعون أن يصلوا إل اليaaت أو

٣

يؤذوه ،ومن مات ف الرؤيا من الفاسدين الؤذين ،كفى ال )تعال( الناس شر3ه.

 .٨وقد يدل– الوت ف الرؤيا على موت قلب الشخص وضميه ،أو على تقصيه ف أداء واجب.
 . ٩ورب3ما يدل– الوت على الطلق وانتهاء العلقات؛ لن gالوت انفصال لرباط الزوجي3ة وأواصر العلقات عمومJا.
 .١٠وقد تدل– رؤيا موت شخص على حصول الرائي على منفعة منه إن كان الرائي من وارثيه.
 .١١ورب3ما يدل– الوت على النوم؛ لقول النب )صلgى ال عليه وسلgم(» :النوم أخو الوت« )صحيح الامع(.
 .١٢وقد يدل– الوت للصالي على بشرى بنجاة من مصائب الدنيا ،وماوفها ،وشرورها ،وآلمها بسب ما يعان منه
الرائي.
 .١٣ومن رأى ف النام ميتJا يتكلgم ،وهو ميت ف الرؤيا ،فقد يدل– ذلك على ظهور حقيقة ،أو كشف أمور مستورة ،أو
ظهور مرتكب جرية ،وذلك لقص3ة البقرة ف القرآن الكري.

 .١٤ومن رأى ف النام شخصJا ميتJا يسمع أو يرى ،وهو ميت ف الرؤيا ،فقد يدل– ذلك على هدايته إن كان حي¹ا ف
الواقع أو أن gال )تعال( يغفر له إن كان ميتJا ف الواقع؛ لقول ال )تعال(﴿ :إdنك\ ل^ا ت[س]مKع[ ا̀لم\و]ت\ى و\ل^ا ت[س]ــمKع[ الص,ــم
الد,ع\اء uإdذ^ا و\لtو]ا م[د]بdرdين\ ) ( ٨٠و\م\ا أ^ن]ت\ بdه\ادKي ا̀لع[م]ي dع\ن] ض\ل^ال^تKهdم] إdن` ت[س]مKع[ إdلtا م\ن] ي[ؤ]مKن[ بdآي\اتKن\ا ف^ه[م] م[س]لKم[ون^
)] ﴾(٨١سورة النمل[ ،وكذلك قوله )تعال(﴿ :و\ق^ال•وا ل^و] ك•نا ن\س]م\ع[ أ^و] ن\ ]عقKل• م\ا ك•نا فKي أ^ص]ح\اب dالسعKي] ﴾dاللك.[١٠:
 .١٥ومن رأى ف الرؤيا شخصJا ميتJا ،تفو3ق عليه وس£ب̃£قه ف شيء؛ لقول ال )عز 3وجل﴿ :(gو\م\ا ي\س]ت\وdي ا̀لأ^ح]ي\اء aو\ل^ا
ا̀لأ^م]و\ات[﴾...

]فاطر[٢٢:

 .١٦وقد يدل– الوت ف الرؤيا على طول العمر ،ومن مات ف الرؤيا عاش بإذن ال )عز 3وجل(g؛ لقول ال )تعال(:
﴿...و\ك•ن]ت[م] أ^م]و\ات€ا ف^أ^ح]ي\اك•م]] ﴾...البقرة ،[٢٨:وكذلك قول أب بكر )رضي ال ]تعال[ عنه( :احرص على الوت ،ت2وه£ب
لك الياة.
 .١٧والرائحة السيئة من اليت ف الرؤيا فضيحة وسوء ذكر ،والرائحة الميلة ستaر وح2سن ذكر.
aاربه ،أو
aن نسله أو أقa
 .١٨وقد يدل– الوت ف الرؤيا على انتهاء لشيء ،أو لرحلة ،أو لشخص ،أو لثيله ،أو لواحدJا مa
لنفوذه وسيطرته ،أو لقو3ته ،أو لوجوده.
 . ١٩ورؤيا اليت ف الرض الزراعي3ة رب3ما كان مذمومJا يدل– على موتا؛ لقول ال )تعال(﴿ :و\آuي\ة‚ ل^ه[م[ ا̀لأ^ر]ض[ ا̀لم\ي]ت\ة•
أ^ح]ي\ي]ن\اه\ا] ﴾...يس ،[٣٣:فإن عاد إل الياة ،فذلك خي.
 .٢٠ورب3ما يدل– الوت ف بعض الرؤى للرائي على موت زوجه؛ لن gالن3فس قد تكون رمزJا للزوج؛ لقول ال )تعال(:
﴿و\مKن] آuي\اتKه Kأ^ن` خ\ل^ق\ ل^ك•م] مKن] أ^ن]ف•س…ك•م] أ^ز]و\اج€ا] ﴾...الروم .[٢١:وقد يدل– الوت للزوج على حبه لزوجه؛ لقولم تعaaبيJا
عن شديد الب :أموت فيك.

٤

 .٢١وقيل أن gمن رأى أن3ه ل يوت أبدJا من السلمي ،نال شهادة ف سبيل ال )تعال(؛ لقول ال )ع3 aaز وجaaل﴿ :(gو\ل^ا
ت\ق•ول•وا لKم\ن] ي[̀قت\ل• فKي س\بdيل dاللtه Kأ^م]و\ات ‰ب\ل` أ^ح]ي\ا̂ء و\ل^كKن] ل^ا ت\ش]ع[ر[ون^﴾ ]البقرة.[١٥٤:
 .٢٢ومن رأى أن3ه مات على حالة سيئة أو رديئة ،فهو غي ممود ،فرب3ما عوقب أو انقطع أمله من هذا الشيء أو الال
الذي مات عليه ،ومن رأى أن3ه مات على هيئة حسنة أو طيبة ،فهذا ممود دينJا ودنيا ،ورب3ما تد3د أمله ف حصول الشيء
أو كوفء مكافأة عظيمة .وقد قيل أيضJا أن3ه إذا رأى الشخص نفسه ف الرؤيا مات ف موضع معي3ن ،فبحسب هذا الوضع
وحال أهله يكون التفسي خيJا أو شر¹ا.
aإن
aديه ،فa
 .٢٤ومن تن3ى الوت ف الرؤيا أو دعا على نفسه به ،فإن3ه يستخدم السلوب الطأ ف حل Yمشكلة معي3نة لa
قال :اللgهم أحين ما كانت الياة خيJا ل ،انتهت مشكلة مشاكل الدنيا لديه ،وإن قال :وت£و£فgن إذا كانت الوفاة خيJا ل،

انتهت مشكلة من مشاكل الدين لديه؛ لقول النب )صلgى ال عليه وسلgم(» :ل ي\ت\مني\ن أحد[ك•م الوت لض[ر Œنزل به ،فإن
كان ل ب[د م[ت\م\نVي€ا للموت فلي\ق•ل :اللtهم أحين ما كانت الياة خي€ا ل ،وت\و\فtن إذا كانت الوفاة خي€ا ل« )م2ت3فق عليه(.
 . ٢٥وقد قيل أن gالرأة إذا رأت أن gروحها قد خرجت من جسدها ،فإن3ها ت2نجب؛ لن gالناب خروج روح الطفل من
جسد الرأة.
aال(:
aول ال )تعa
aا ف قa
aيبة ،أو كمa
aرآن الكري مصa
 .٢٦ورب3ما يدل– الوت على خسارة أو مصيبة ،وقد س3اه القa
﴿...ف^أ^ص\ا\بت]ك•م] م[صKيب\ة• ا̀لم\و]ت] ﴾...Kالائدة.[١٠٦:
aية؛
 .٢٧إذا رأت الامل أن3ها ماتت ،أنبت طفل—ا ل يشبهها خ©ل̃قة— أو خ2ل™ق—ا ،ورب3ما دل gذلك على حل يسي وولدة يسa
لن gاليت ل يشعر بأل المل والولدة.

 .٢٨ورؤيا الوتى للرائي م2تعهد الدفن )الانوت( خي ورزق.
================================================================================

فصل ف رؤيا الوتى العروفي
================================================================================

aة
القصود برؤيا الموات العروفي أن يرى السلم ف منامه من ماتوا ف الواقع أن3هم أحياء ف الرؤيا .ومن الهم معرفa
علقة الرائي بذا اليت قبل الشروع ف تفسي الرؤيا ،فلهذا تأثي أساسي Èعلى العن.
واليت ف الرؤيا إذا رؤي حي¹ا ،فقد يدل– ذلك على عودة مفقود ،أو تدSد أمل ميؤوس منه ،أو على تكرار ما حدث
ف الاضي من أحداث وظروف وأوضاع ،أو على عوض من ال )تعال( عن خسارة أو مفقود أو رديء أو ذميم ،وقaaد
يدل– كذلك على واحد أو أكثر من نسل اليت ،أو أقاربه ،أو قبيلته.

٥

أمثلة افتراضية:
 .١امرأة مات زوجها الطيب الصال ،فرأته ف الرؤيا حي¹ا = يعوضها ال )تعال( عنه بزوج مثله.
 .٢رجل مات ابنه ،فرآه ف الرؤيا حي¹ا = يعوضه ال )تعال( بابن آخر مثله.
 .٣رجل ف ظروف مالي3ة صعبة رأى حاكم متوفgى من حكام البلد السابقي كانت البلد ف عهaaده ف حالaaة رخaaاء
اقتصادي = ËتسSن ف أحوال الرائي الالي3ة.
aرائي
aزائم للa
 .٤شخص رأى وزير دفاع سابق متوفgى حدثت ف عهده هزية عسكري3ة كبية للبلد أحزنت الناس = هa
ومشاكل وظروف سيئة.
 .٥رجل يريد تعل–م القرآن ،فحاول ،ث حاول ،ففشل حت يأس ،فرأى ف منامه الشيخ ممود خليل ال™ص£ري )رحه ال
تعال( حي¹ا )وكان من أكب قارئي القرآن الكري ف زمانه( = يوفYق ال )تعال( الرائي لتعل–م القرآن الكري على أفضل
ما يكون.
 .٦فتاة رأت أباها التوفgى حي¹ا = عودة ظروف معي3نة كانت موجودة ف عهد هذا الرجل بسب أحوال الفتاة ،أو عودة
سعادة مفقودة كانت تشعر با حال حياته انتهت بوفاته ،أو يرزقها ال )تعال( بن ينفق عليها مال—ا؛ لن gهذا الب
كان ينفق عليها ،وانقطعت نفقته بوته ،أو يرزقها ال )تعال( بزوج يقوم بدور الب الفقود ف حياتا...إل.
aوفgى =
 .٧شاب Èرسب ف الامعة ،وت gفصله منها ،وضاع مستقبله العلمي Sرأى ف منامه وزير التعليم العال السبق التa
سيعود الشاب للدراسة الامعي3ة ،ويتجد3د أمله ف الدراسة مر3ة أخرى.
 .٨شخص رأى ف منامه مديره السابق التوفgى الذي ̃فص̃£له من عمله السابق = سي2فصل هذا الرجل مرة أخرى من عمله
الال.Y
aعوبة؛ لن gالم3
 .٩رجل رأى أم3ه التوفgاة حي3ة ف الرؤيا = سيخفYف ال )تعال( عنه أمرJا أو يهونه عليه بعد مش aقgة وصa
aد ف
تشتهر بالنان على أولدها والسعي ف راحتهم ،فكأن gمعن الرؤيا هو عودة هذا الواقع الرتبط بالم من جديa
حياة الرائي ،أو رب3ما رزقه ال )تعال( بزوجة تعوضه عن أمه الت فقدها.
 .١٠رجل رأى ف منامة مثYلة فاسدة متوفgاة = تتجد3د ف حياته فتنة رديئة من جهة النساء لا علقة بأمثال هذه المثلة،
أو أفلمها ،أو الوقت الذي ظهرت فيه ،ورب3ما كانت الفتنة عام3ة...عافانا ال )تعال( وإي3اكم.
حكاية مفيدة  :١حكى لنا شاب Èصغي يعيش ف إحدى الدول نسبه من الصالي أن3ه رأى ف منامه أن3ه يلس مع
مثYل متوفgى ف الواقع ،وأن gهذا المثYل هو م3ن اعتادوا تثيل أدوار الشر ،والقسوة ،والستغلل ،وانعدام الضمي ،ث
سأله الرائي :لاذا يا أستاذ )وذكر اسه( هذه الدوار الشريرة؟ فالتفت له المثل وابتسم وأعطاه حب¹ا م2حم3صJا صغيJا
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سيك القشرة ف يده )الب Sالذي يباع كطعام للتسلية ف بعض الدول العربي3ة( .انتهت الرؤيا .سألت الشاب 3عaaن
aذا
aن أدوار هa
أحواله ،ث أجبته :هذا المثYل رمز لناخ عام يظهر ف حياتك تسوده هذه القيم السيئة الت ذكرتا عa
المثYل ،وسؤالك عن الدوار الشريرة لذا المثل تدل– على أن gهذا الشر 3لن يدركك ،فلن تشارك فيه ولن يؤذيaaك
بإذن ال )تعال( وبفضله وكرمه )سبحانه(؛ فإن gمن سأل عن الشر ف النام ،ل يدركه ف اليقظة ،ث ينقلب هaaذا
الناخ الردئ اليط بك إل مناخ تسوده السعادة وال™ب كما دلgت على ذلك ابتسامته والب Sالذي أعطاه لaaك.
وال )تعال( أعلم.
حكاية مفيدة  :٢حكى لنا شاب Èنسبه من الصالي أن gله خالة متوفgاة رأى ف النام أن3ها على قيد اليaaاة وأنaa3ه

يلطفها ويداعبها .انتهت الرؤيا .فسألته عن خالته حال حياتا وعن علقتها به ،فسألته :ماذا كان التزامها الدينS؟
قال :ضعيف—ا ،ث سألته :ما هي أخلقها وصفاتا الشخصي3ة؟ قال :كانت لديها نزعة من التعال والرستقراطي3ة والرياء
تتعامل با مع الناس ،فقلت له :ستربطك علقات قوي3ة بطبقة اجتماعي3ة لا هذه الصفات بشيئة ال )تعaaال( .وال
)تعال( أعلم.
aد
حكاية مفيدة  :٣حكى لنا شاب Èمسلم نسبه من الصالي كانت له جد3ة صالة ماتت منذ بضع سaنوات بعa
معاناة طويلة مع الرض الشديد )نسأل ال ]تعال[ العفو والعافية لنا ولصال السلمي( ،حكى الشاب Sأن3ه رأى نفسه
وأم3ه وجد3ته التوفgاة  -وكانت ف حالة جيدة وترتدي جلبابJا ذا لون ق™ر2نف™لي - Ëيلسون ف أريكة الؤخرة ف سي3ارة،
aرض
قائدها مهول ،يلسون بالترتيب من اليمي إل الشمال ،وكأن gالرائي وأم3ه يعلمان أن gالد3ة سوف يصيبها الa
الشديد وتوت به ،أي كأن3هما يعلمان ما سيحدث لا ف الستقبل )وهو ما حدث ف الواقع فعل—ا( ،وكaaانت المS
تبكي وتقول :يا حبيبت يا ماما! أس£ف—ا على ما تعلم أن3ه سوف يصل لا .انتهت الرؤيا .قلت له :ما شاء ال ل قو3ة
إلgا بال )تعال( ،هذه رؤيا فيها رمز علم بالغيب ،فهي بشرى لك بي كثي ينالك ،وسوء لن يصيبك بشيئة ال )عز3

وجل(g؛ لن gال )تعال( يقول...﴿ :و\ل^و] ك•ن]ت[ أ^ع]ل^م[ ا̀لغ\ي]ب\ ل^اس]ت\ك`ث^ر]ت[ مKن\ ا̀لخ\ي]ر dو\م\ا م\سنdي\ الس,وء﴾...a

]العراف:

 ، [١٨٨قال الرائي :حسنJا ،فما هو هذا الي وما هو السوء؟ قلت :السوء هو الرض ،فلن تعان إن شاء ال )تعال(
ما عانته جد3تك من الرض ،والي هو زوجة صالة تس2رSك ،وهذا هو اللباب ذو الرمز الق™ر2نف™ل©ي الaaذي كaaانت
ترتديه جد3تك ف الرؤيا ،قال :فما بال أمي؟ قلت :لن ت2عان ما عانت منه جد3تك إلgا قليل—ا ،فقد كانت تعلم الغيب
aاة
مثلك ف الرؤيا ،هل ت2عان من شيء؟ قال :نعم ،لديها بعض التاعب الصحي3ة البسيطة ،قلت :فهذا هو قليل العانa
aانت
aد كa
إذن! وموضعها ف السيارة )ملتصقة بد3تك( ،وكلمها قد يشيان إل هذه العاناة الصحي3ة البسيطة ،فقa
أقرب إليك من أمها مكانJا ف الرؤيا ،وأكثر منك تأث–رJا بالا ،وكذلك فقد قالت لا :يا حبيبت يا ماما ،والرء أقرب
إل حال من أحب3؛ لقول النب )صلgى ال عليه وسلgم(...» :أنت مع من أحببت) «...م2ت3فق عليaaaه( ،إذن يكفيك ال
)تعال( شرور الرض الشديد ،وأم3ك أيضJا ،ولكن دونك قليل—ا ،وهذا بفضل ال )عز 3وجل (gورحته .وال )تعaaال(
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أعلم .وأسأل ال )سبحانه( أن يقYقها لك.
 .١١شخص رأى جارته التوفgاة ،وكانت امرأة سيئة تشتهر بالسد = فليحذر الرائي من ظهور السد والاسدين ف
حياته كما كانت تفعل هذه الرأة.
 .١٢رجل من بلد الغرب العرب تقد3م للحصول على تأشية لدخول فرنسا ،فرفضوا طلبه ،نفترض أن3ه رأى ف منامه
الرئيس الفرنسي 3الراحل جورج بومبيد2وه )فترة رئاسية ١٩٧٤ - ١٩٦٩م( ،فقد يدل– له ذلك على بشرى بتيسي
الصول على هذه التأشية ودخول البلد؛ لن gمواطن الغرب العرب كانوا يدخلون فرنسا بسهولة ودون تعقيدات
aروف
aر والظa
ف عهد حكم هذا الرئيس .وف هذا الثال وغيه تت3ضح أهي3ة ثقافة مفسر الرؤى وإلامه بواقع العصa
aخاص
aن الشa
السياسي3ة والقتصادي3ة والجتماعي3ة والشخصي3ة لن يقوم بالتفسي لم ،وكذلك معرفته معلومات عa
الذين يظهرون ف الرؤى.
 . ١٣نفترض أن gرجل—ا من مصر رأى ف منامه م2طربJا من ذوي الصوات الصاخبة الزعجة متوفgى ف الواقع وكأن3ه رآه
aو
aذا هa
ف النام حي¹ا ،ث استيقظ الرائي على صوت مذياع اشتراه اليان اليوم تنبعث منه الغان والوسيقى ،فيكون هa
تفسي الرؤيا ،وهو ظهور هذا الذياع الصاخب الزعج ف حياة الرائي .نسأل ال )تعال( العفو والعافية من البلء لكaaل
مسلم.
ورب3ما تدل– رؤيا اليت على النسان نفسه وأحواله ،فتكون بشرى له أو إنذار با كان عليه اليت من حال؛ لقaaول
ال )تعال(﴿ :إdنك\ م\يVت ‰و\إdنه[م] م\يVت[ون^﴾ ]الزمر.[٣٠:

حكاية مفيدة :حكى لنا شاب¹ا من مصر نسبه من الصالي ،وكان من البي للعلوم الشرعي3ة ،الراغبي فيها وف طلبهaaا،
فتوس3منا فيه خيJا وأخلق—ا ،قال :رأيت ف النام الطرب عبد الليم حافظ )متوفgى منذ عام ١٩٧٧م( ،وكaaأن3ه ف فaaترة
شبابه ،وكان يرتدي ملبس أنيقة ،ويتمع حوله العجبي من الناس يلسون جيعJا على مدر3جات ساحة من السaaاحات
القدية الخص3صة لمارسة لعبة كرة القدم )استاد( ،وكأن gهذه الساحة خالية إلgا من هؤلء .انتهت الرؤيا .ورب3ما كaaان
الشاب SمنaزعجJا من هذه الرؤيا؛ إذ ل توجد عادة علقة طيبة تربط بي التديaني والطربي ،فقلت له :يا أخي الكري،
aهرة
كان عبد الليم حافظ ف نظر الكثيين من أهم الطربي ف مصر ف وقت من الوقات ،بل كان أهgهم وأكثرهم شa
على الطلق ف كل Yأناء العال بي كثيين من أبناء الاليات العربي3ة ،وكان الناخ العام السائد بي كثيين من العaaرب
خارج وداخل الوطن العرب يتعامل معه على أن3ه فلتة لن تتكر3ر .يا أخي ل تنaزعج من هذا الكلم ،فما تؤخذ من الرؤى
أحكام شرعي3ة ،ول ي2حكم با ف كثي من الحيان على صلح أو فساد شخص ،ول تأمر الرؤى الصادقة بنكر ول تنهى
عن معروف ،إن3ما هي رموز ومعان .pيا أخي عبد الليم حافظ هو رمز لك أنت ،أنت ستكون مثله ،ولكaaن ف مaaال
الدعوة السلمي3ة والعلوم الشرعي3ة ،وسيزقك ال )تعال( وجاهة وجذبJا يتمع به الناس حولك لعرفة دينهم وإسلمهم،
ليس ف ساحات الرياضة كما رأيت ،بل ف الساجد وساحات اليان بشيئة ال )تعال( .فقال الرائي :يا شaaيخ ،لقaaد

٨

كانت هذه الساحة قدية من ال˜ج£ر ،ول يوجد لثل هذه الساحات نظي الن .قلت له :إذن فهذا هالك تد3د ف الرؤيا،
فإن gال )عز 3وجل (gسيحيي على يديك علمJا قد مات واندثر من علوم السلم واجتهاداته ،وخلو هذه الساحة ،هو تقوية
لعن النفراد والتميSز لك ولا سوف تقوم به بشيئة ال )تعال( .ث gسأل الرائي :يا شيخ ،لاذا عبد الليم حافظ دونJا عن
غيه ،وكان هناك مطربون آخرون ف مصر من أصحاب الشهرة والشعبي3ة أيضJا ،قلت :يا رجل ،تدخلن ف طريق ل أريد
الوض فيه! ومع ذلك ،فقد اشتهر عبد الليم بأن3ه من الددين ف أعماله ،وكان يتمي3ز بذلك عن كل Yمaaن عاصaaروه،
وأنت ستكون من الددين ف هذا الدين العظيم بإذن ال )تعال( .يا أخي ،ل تكون هذه الرؤيا لك فتنة ف دينك ،فوال
ل تأت الرؤيا الصالة لتأمر الناس بسماع الرام ول بالوض ف الباطل ،وإن3ما هي رموز ترشدك إل معان ،pفدع عنaaك
الرموز ،وخذ العان ،واحد ال )تعال( .واعلم أن gالرؤى إن3ما يتم Sتفسيها على حسب أحوال رائيها ،وأنت أحوالك هي
aك
aك وبالa
aق بa
aرت ف معن يليa
اللتزام الشرعي والتديSن تتلف عن أحوال هؤلء أهل الغناء والوسيقى ،ولذا نظa
وبصلحك ،ويتناسب كذلك مع حال الطرب الذي رأيت ،فكان الشهرة واجتماع الناس والتجديد.
وال )تعال( أعلم.
بارك ال )عز 3وجل (gفيك ،وثب3تك على الي ،وحقgق رؤياك ،وأعانك على خدمة السلم والسلمي ،وعصمك من
الفتنة ف الدين.
وقيل أن gاليت ف الرؤيا قد يدل– على علقة السلم الرائي مع ال )عز 3وجل ،(gفإذا كان اليت يتعامل مع الرائي بشكل
يسرSه ،فقد يدل– ذلك على رضا ال )تعال( على الرائي ،وإذا كان اليت غاضبJا أو حزينJا أو ف حالة سيئة ،فقد يدل– ذلك
على تقصي أو مشاكل ف علقة الرائي مع ال )سبحانه( ،وذلك لن gاليت قد انتقل إل ال )تعaaال( دار الaaق والي
والعدل عند ال )تعال( ،فكأن3ه ف النام رسول من ال )عز 3وجل (gللدللة على هذه العان إن صدقت الرؤيا.
وهذا الكلم قد يكون صحيحJا ف بعض الرؤى بشرطي ،الول :أن يكون اليت قد اشتهر بالصلح والقرب من ال
)تعال( ف حياته ومات على ذلك ،فإن gمن عاش فاسدJا ومات على ذلك ل يدل– على هذا العن ف النام غالبJا ،والثaaان:
أن يكون ف عمل الرائي وأحواله ف الواقع ما يدل– على أن gغضب اليت ف النام مثل—ا يدل– على غضب ال )تعaaال( ،أو
aع ،فaإذا رأى
على أن gسعادة اليت ف النام مثل—ا تدل– على رضا ال )تعال( ،فل يكن أن يكون الشخص فاسدJا ف الواقa
اليت يبتسم اعتقد أن gهذا شهادة له بالصلح ،ول يكن أن يكون الشخص صال—ا فإذا ما رأى اليت غاضبJا اعتقد أن gف
aم
aاس أو يكa
هذا إشارة إل فساده ،فإن3ما يقاس تفسي الرؤى ويكم عليه من أعمال الناس غالبJا ،ول تقاس أعمال النa
عليها من الرؤى غالبJا.
ومن رحة ال )تعال( أن gالسلم قد يرى اليت ف النام أحيانJا للدللة على حال اليت ف قبه ،فإذا كان اليaaت ف
النام ف حالة جيدة ،فقد يدل– ذلك على ح2سن خاتة وح2سن حال عند ال )تعال( لذا اليت ،أم3ا إذا كان اليت ف النام
ف حالة سيئة فقد يدل– ذلك على سوء خاتة أو سوء حال عند ال )تعال( )نعوذ بال عز 3وجل gمن هذه الحوال( ،وقد
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تدل– بعض هذه الرؤى على احتياج اليت السلم للعمل الصال كالدعاء له بالغفرة أو الج عنه ،وقد يكaaون اليaaت ف
حاجة شديدة لذه العمال لتكفي ذنوب مات عليها أو لتخفيف العذاب عنه ف قبه بعاص Ýارتكبها.
وهذا النوع من الرؤى منتشر بي السلمي؛ إذ قد يرى كثي منهم ميتJا قريبJا منه يطلب منه شيئ—ا أو يستغيث بaaه أو
يلومه أو يعاتبه على تقصيه ف حقYه أو عدم سؤاله عليه أو أمثال هذه الرؤى الت قد تدل– على احتياج اليaaت للaaدعاء
والعمل الصال ،فعلى من يرى مثل هذه الرؤى ف أحد أقربائه السلمي ألgا يذل هذا اليت وأن يعمل له من الصالات ما
aت ف
aا اليa
يفYف عنه وأن يب أقاربه ومبيه بذلك حت3ى يكون لم نصيب ف القيام بثل هذه العمال الت رب3ما يتاجهa
قبه.
وف بعض الرؤى قد تلتقي روح اليت مع روح الي )الرائي( بالفعل ،وهذا جائز ف العقيدة السلمي3ة ،وقد جاء عن
ـا...
عبد ال بن عب3اس )رضي ال ]تعال[ عنهما( ،أنgaه قال ف تفسي قول ال )تعال(﴿ :اللtه[ ي\ت\و\فtى الuن]ف•س\ حKي\ م\و]تKه\ـ

﴾» :تلتقي أرواح الحياء والموات ]أي ف منام الحياء[ ،فيتساءلون بينهم ،في2مسك ال أرواح الوتى ،ويرسaaل أرواح
الحياء إل أجسادها« )ممع الزوائد  -رجاله رجال الصحيح(.
حكاية مفيدة :حكت لنا امرأة مسلمة من الباكستان نسبها من الصالات ،قالت باللغة النليزي3ة :رأيت ف النام
والدت التوفgاة ترتدي خاتي من الاس ال™قلgد ،فطلبت منها ألgا تتركن ،فقالت ل بلهجة م̃2طمãئ©ن£ة أن3ها ل ب2د 3أن تذهب ،ث
أخبتن أن3ها تكره أخت .انتهت الرؤيا .س̃£ألäت 2الرأة عن أحوالا ،فعرفت أن3ها ت™ر Sبضوائق ف حياتا الشخصي3ة والعمليaa3ة،
وعرفت أن gأختها ت2سيء إليها بعد وفاة والدتما .فأخبتا أن gال )تعال( قد أكرمها بلقائها بروح أمهaaا فعل—ا ف النaaام؛
لخبارها أن gرحة ال )عز 3وجل (gقريبة منها ،وأن gال )سبحانه( قد غضب على أختها .وقد ظهرت ل من الaaدلئل ف
هذه الرؤيا ما جعلتن أ™رجح كون هذه هي روح الم فعل—ا ،وليست رمزJا ،ومن ضمن هذه الدلئل قول الم للبنت :ل ب2د3
أن gأذهب ،وذلك بعد أن gطلبت البنت منها البقاء ،فهذا قد يشي إل معن أن3ها زائرة ،وأن3ها ليست من أهل هذه الaaدنيا،
ول تستطيع البقاء فيها مع ابنتها ،وهذا قد يقوي معن أن3ها روح زائرة ،وكذلك الاتان ،فالات الاسي Sهو من ال™لaaي،
وهي قد تدل– ف النام على ح2سن حال اليت أو أن3ه من أهل الن3ة؛ لن gأهل الن3ة ي2حلgون فيها ،وكون الات م2قلgدJا ،فقaaد
يدل– ذلك على أن gالرأة من أهل القبور أو حياة البزخ؛ لن gحياة القب هي كأن3ها »صورة من الن3ة أو النار«  -إن صح3
هذا التعبي -؛ لن gالسلم يرى ف القب مقعده من الن3ة ،والكافر يرى مقعده من النار ،وكذلك فالقب فيه من النعيم وفيه
aدل–
aا يa
العذاب ،فهذا قو3ى عندي معن أن3ها روح حقيقي3ة من أهل القبور ،وليست رمزJا ،وكذلك كونما خاتي ،فرب3مa

العدد هنا على ا̃ل̃ل̃كي ،يقول النب) Sصلgى ال عليه وسلgم(» :إذا خ\ر\ج\ت] روح الؤمن ت\ل^قtاها م\ل^ك^ان ي[ص]عKد\انdها«...

)رواه

مسلم( ،وكذلك جاء عنه )صلgى ال عليه وسلgم(» :إن tالعبد إذا و[ضKع\ ف قبه ،وت\و\لtى عنه أصحاب[ه  -وإنه ل^ي\س]م\ع[ ق^ر]ع\
نdع\الKهdم  -أتاه ملكان ،في[̀قعKد\انdه) «...رواه البخاري .(Sوال )تعال( أعلم بالتفسي الصواب.

١٠

وعودة اليت إل الياة ف الرؤيا قد يدل– على الداية ،وانصلح الحوال ،وعودة المور إل سابق عهدها ،وعaaودة
الوازين إل نصابا ،وتكرار ما سبق ،وإحياء س2ن3ته أو سيته أو طريقته ،أو شفاء مرض .ومن رأى أن3ه أحيا ميتJا ،انصلحت
على يديه أحواله أو أحوال من ينتسبون إليه أو يرتبطون به ،ومن أحيا ميتJا تكرر على يديه ما سبق ف الاضي م3ا له علقة
باليت ،أو أعاد شخصJا كان موجودJا ،أو أحيا سيته أو س2ن3ته ،أوس2ن3ة مثيله ،أو واحد pمن نسله أو أقاربه .ومن أحيا ميتJا،

فرب3ما عمل بالطب؛ لقول ال )تعال(...﴿ :و\أ•ب]رdئ[ ا̀لأ^ك`م\ه\ و\ا̀لأ^ب]ر\ص\ و\أ• ]حيdي ا̀لم\و]ت\ى بdإ̀dذن Kاللtه] ﴾...Kآل عمران.[٤٩:

ومن رأى ف النام أن gميتJا ف الواقع قد توفYي ف الرؤيا ،فرب3ما تد3دت هوم وأحزان ،أو انتهى أمر له علقة بذا اليت أو
مثيله أو معن مرتبط به.
================================================================================

فصل ف رؤيا القتل والستشهاد والنتحار والقصاص
================================================================================

 . ١القتل ف الرؤيا ظلم شديد واعتداء بغيض ،فمن قتل إنسانJا ف الرؤيا ،فقد يدل– ذلك على ظلم شديد يقترفه ف حق

aى
هذا النسان أو واحدJا من ذري3ته أو أقاربه ،أو ت£ع£د Ëرديء عليهم ،خاص3ة إن كان ف أحوال الرائي ف الواقع ما يدل– علa
فساده.
aال(:
aول ال )تعa
aعالا؛ لقa
aا أو بإشa
 .٢والقتل ف الرؤيا ناية لفتنة ف الدين أو وقاية منها ،ويكون للمقتول علقة بa
﴿...و\ا̀لفKت]\نة• أ^ش\د ,مKن\ ا̀لق^ت]ل] ﴾...dالبقرة.[١٩١:
ـاتKل•وه[م]
 .٣والقتل ف الرؤيا انتقام إلي Èمن القتول إن كان ظال—ا ،ونصرة للقاتل إن كان مظلومJا؛ لقول ال )تعال(﴿ :ق^ـ
ي[ع\ذŸب]ه[م[ اللtه[ بdأ^ي]دKيك•م] و\ي[خ]زdهKم] و\ي\ن]ص[ر]ك•م] ع\ل^ي]هdم] و\ي\ش]ف Kص[د[ور\ ق^و]م• م[ؤ]مKنdي\﴾ ]التوبة.[١٤:
 .٤ومن ق™تل ابنه ف الرؤيا ،فقد يدل– ذلك على انصلح حال الولد ،أو بشرى بولد صال ،أو يلف ال )تعال( عليه بولد
صال بدل ولد طال؛ لقص3ة موسى والضر )عليهما السلم(.

 .٥والقتل ف الرؤيا تنازع واختلف مذموم ف أمر له علقة بالقتول أو ذري3ته؛ لقول ال )تعال(﴿ :و\إ̀dذ ق^ت\̀لت[ــم] ن\̀فس€ــا
ف^ادار\̀أت[م] فKيه\ا و\اللtه[ م[خ]رdج ‰م\ا ك•ن]ت[م] ت\ك`ت[م[ون^﴾ ]البقرة.[٧٢:
 . ٦وقد يدل– القتل الطأ ف الرؤيا على التسريح والرزق ،فمن رأت أن gزوجها قتلها ،فرب3ما انفصلت عنه وحصلت على
نفقة ،ومن رأى أن gصاحب العمل قد قتله ،فرب3ما خرج من العمل وحصل على مكافأة ناية الدمة...وهكذا؛ لقول ال
)تعال( ﴿ :و\م\ا ك^ان^ لKم[ؤ]مKن• أ^ن` ي\̀قت[ل^ م[ؤ]مKن€ا إdلtا خ\ط^أ $و\م\ن] ق^ت\ل^ م[ؤ]مKن€ا خ\ط^أ $ف^ت\ح]رdير[ ر\ق^ب\ة¡ م[ؤ]مKن\ة¡ و\دKي\ة‚ م[س\لtم\ة‚ إdل^ى أ^ه]لKه﴾ ...K
]النساء ،[٩٢:وقد يدل– كذلك على النجاة من عقوبة أو مصيبة لا علقة بالقتول خطأ؛ لنفس الدليل السابق ،وقد يدل– أيضJا

١١

على الساءة دون قصد .وكذلك فقد يدل– القتل الطأ على سفر القاتل أو هجرته من بلده ،أو ناته من مكان فيه ظلم
واعتداء إل مكان آخر آمن؛ لقص3ة موسى )عليه السلم(.

ـم﴾...V
ـن\ ا̀لغ\ـ
 .٧ورب3ما يدل القتل على ناة من هوم وفرج للقاتل؛ لقول ال )تعال(...﴿ :و\ق^ت\̀لت\ ن\̀فس€ا ف^ن\جي]ن\اك\ مKـ
]طه.[٤٠:
 .٨ومن رأى ف النام أن gشخصJا ميتJا ف الواقع ميتة طبيعي3ة مقتول—ا ف الرؤيا؛ فقد يدل– ذلك على سوء خاتة لذا اليaaت
)والعياذ بال تعال(» :إذا التقى السلمان بسيفيهما فالقاتل والقتول ف النار) «...،مت3فق عليه(.
 . ٩ومن س2ئل ف النام :هل للقاتل توبة؟ أو ماشابه هذا السؤال ،فأجاب بل ،فإن3ه ي2خشى عليه من أن يؤذيه السائل أو
واحدJا من ذري3ته ،فإن أجاب بنعم ،كانت له ناة بفضل ال )تعال(؛ للقصة الشهورة الت جاءت ف حديث النب )صلgى

ال عليه وسلgم( » :كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعي نفس€ا .فسأل عن أعلم أهل الرض ،فــد[ل tعلــى
راهب فأتاه فقال :إنـtه قتل تسعة وتسعي نفس€ا ،فهل له من توبة ؟ فقال :ل .فقتله .فكمل به مائة .ث سأل عن أعلم
أهل الرض ،فد[ل tعلى رجل عال .فقال :إنه قتل مائة نفس ،فهل له من توبة ؟ فقال :نعم) «...مت3فق عليه(.
 .١٠ومن رؤي ف النام مقتول—ا فوق مضجع ،فقد يدل– ذلك على نفاقه؛ لقول ال )تعال(...﴿ :ق•ل` ل^و] ك•ن]ت[م] فKي ب[ي[وتKك•م]
ل^ب\ر\ز\ الtذKين\ ك•تKب\ ع\ل^ي]هdم[ ا̀لق^ت]ل• إdل^ى م\ض\اجdعKهdم] و\لKي\ب]ت\لKي\ اللtه[ م\ا فKي ص[د[ورdك•م] و\لKي[م\حVص\ م\ا فKي ق•ل•وبdك•م] و\اللtه[ ع\لKيم ‰بdذ^اتK
الص,د[ور] ﴾dآل عمران.[١٥٤:
الستشهاد
القصود بالستشهاد ف الصل هو موت السلم ماهدJا ف سبيل ال )تعال(.
 . ١والستشهاد ف الرؤيا قد يدل– على شهادة يؤديها الرائي ،أو شيء يشهده ،أو استشهاد بنصوص أو أقوال معي3نaaة ،أو
معان pأخرى لكلمات تانس هذه الكلمة .ومن نال الشهادة ف الرؤيا ،فرب3ما حصل على شهادة )دراسي3ة مثل—ا( ف اليقظة.

 .٢ومن استشهد ف الرؤيا ،فقد يدل– ذلك على ناته من هلك ومصائب وهوم ،ونيله رزق—ا وفرحJا وسرورJا؛ لقaaول ال
)تعال(﴿ :و\ل^ا ت\ح]س\ب\ن الtذKين\ ق•تKل•وا فKي س\بdيل dاللtه Kأ^م]و\ات€ا ب\ل` أ^ح]ي\ا̂ء عKن]د\ ر\بVهdم] ي[ر]ز\ق•ون^ )  (١٦٩ف^رdحKي\ بdم\ا آuت\اه[م[ اللtه[ مKن]
ف^ض]لKه] ﴾...Kسورة آل عمران[.
 .٣ومن استشهد ف الرؤيا ،انتصر على عدوه ف اليقظة؛ لا جاء عن عبد ال بن رواحة )رضي ال ]تعال[ عنه( :فإن3مaaا
هي إحدى ال™سنيaي ،إم3ا ظهور )نصر( وإم3ا شهادة.

 .٤ومن استشهد ف الرؤيا ،فرب3ما خالط الخيار والصفوة من الناس ونال نعمة ومنaزلة عظيمة؛ لقaaول ال )تعaaال(:
ـالKحKي\ و\ح\س[ـن\
﴿ و\م\ن] ي[طKع dاللtه\ و\الرس[ول^ ف^أ•ول^ئKك\ م\ع\ الtذKين\ أ^ن]ع\م\ اللtه[ ع\ل^ي]هdم] مKن\ النبdيVي\ و\الصVدVيقKي\ و\الش,ه\د\اء… و\الصـ

١٢

أ•ول^ئKك\ ر\فKيق$ا﴾ ]النساء.[٦٩:
النتحار
 .١والنتحار ف الرؤيا ظلم نفس ،فمن قتل نفسه ف الرؤيا فهو ظال لنفسه ،وقد يدل– كذلك على التوبaaة؛ لقaaول ال
)تعال(...﴿ :ف^ت[وب[وا إdل^ى ب\ارdئKك•م] ف^ا̀قت[ل•وا أ^ن]ف•س\ك•م]] ﴾...البقرة.[٥٤:
 .٢ومن قتل نفسه بشيء ف النام ،فقد يناله هم Èأو عذاب من جهة هذا الشيء؛ لقول النب )صلgى ال عليaaه وسaaلgم(:
»...ومن قتل نفسه بشيء ف الدنيا ع[ذŸب به يوم القيامة« )مت3فق عليه(.
 . ٣ومن قتل نفسه ف النام آذى زوجه؛ لن gالن3فس ف الرؤيا زوج؛ لقول ال )تعال(﴿ :و\مKن] آuي\اتKه Kأ^ن` خ\ل^ق\ ل^ك•م] مKن]
أ^ن]ف•س…ك•م] أ^ز]و\اج€ا لKت\س]ك•ن[وا إdل^ي]ه\ا] ﴾...الروم.[٢١:
القصاص
aدل
القصاص عدل ،æوإحقاق للحق ،ورد Èللحقوق ،وشفاء لصدور الظلومي ،وانتقام من ال )تعال( .والقصاص العa
aول ال )ع aز 3وج aل:(g
ف الرؤيا ممود إذا رؤي ف موضع ،فقد يدل– على حياة وناة وخي لصحاب هذا الوضع؛ لقa
﴿و\ل^ك•م] فKي ا̀لقKص\اص dح\ي\اة‚ ي\ا أ•ولKي ا̀لأ^̀لب\اب dل^ع\لtك•م] ت\تق•ون^﴾ ]البقرة.[١٧٩:
================================================================================

فصل ف رؤيا التغسيل والك^ف^ن والنعش والصلة على اليVت
والنازة والتعزية والسرادق والنعي والنياحة
================================================================================

التغسيل ف الرؤيا طهارة ،وتنظيف ،ووضوء ،واغتسال ،وهداية ،وزوال هوم ،وتكفي ذنوب ،وانصلح أحaaوال،
وراحة بال ،وشفاء من مرض ،وحسن خاتة للم2غ£س3ل ،أم3ا ال™غسل فقد يعي الغس3ل أو يكون سببJا ف حدوث هذه العان
aد يعي
aن فقa
له .والكفن حفظ ،وستر ،وتغطية ،ولباس ،وتغليف ،وتعبئة ،واختفاء ،واختباء ،وتبي للم2كفgن ،أم3ا ال™كفaY
ال™كفYن ،أو يكون سببJا ف حدوث هذه العان له.
وقد يدل– التغسيل والتكفي على مراحل التجهيز أو الستعداد لمر عظيم؛ لن3هما استعداد للقاء ال )تعال( ،أو على
مراحل التحويل والتعديل الت تري على شخص أو على شيء .والنعش خلوة ،وخصوصي3ة ،وتكري ،وتعظيم ،وراحaaة،

١٣

وركوب وسائل مواصلت ،وركوب طائرة ،وانتقال ،وأمور مستورة ،ومضجع لن بداخل النعش ،ويكون من يملوه أو
يصنعوه أو يضعوا اليت فيه سببJا ف حدوث هذه العان له .والصلة ف الرؤيا على من مات ف الواقع من السلمي علمة
حسن خاتة ومغفرة ورحة من ال )تعال( للميت بسب عدد الصلYي ،وصفاتم ،ومكان الصلة ،ومن مات ف الرؤيا،
aي
aت هa
aى اليa
وصلgى عليه الناس ،اشتهر ف وسائل العلم أو ظهر فيها أو واحد ¥من نسله أو أقربائه؛ لن gالصلة علa
aفة.
aس الصa
aه نفa
aائل العلم لa
اجتماع على استقبال أثر )جثgة( شخص معزول عن مكانم ،كما أن gالظهور ف وسa
والصلة على اليت نصرة له ،أو لواحد من نسله ،أو القر3بي إليه ،أو لعن معي3ن يثYله.
والنازة اجتماع ¥على أداء واجب ،أو مساع Ýف نصرة وإعانة ضعيف أو مستضعف ،أو ف حل Yمشلكة ووضع ناية
لا ،أو ف التخل–ص من شخص أو شيء ،أو ف توصيل أو نقل شخص أو شيء من مكان إل آخر ،أو قد تدل– النaaازة
على خسارة أو مصيبة عام3ة )والعياذ بال تعال( ف طريقها للحل) Yبإذن ال تعال( إن كان الصابون با من أهل الصلح
والصلح.
والتعزية ف الرؤيا تفيف وتوين لمر مؤل أو مصيبة للم2عز3ى على يد ال™عزي ،أو مثيله ،أو واحaaدJا مaaن نسله ،أو
بسبب ما يثYله من معن ف الرؤيا .ومن ع2زي ف الرؤيا نال خيJا ونعمة؛ لقولم :عزائي ف هذا المر هو كذا وكذا .ومن
aل لaaه ف
ع2زي ف الرؤيا ،فهو معذور أو م2تجاو£ز عنه ف أمر ما له علقة بال™عزي ،أو مثيله ،أو واحدJا من نسله .وإذا قيa
aن نسله ،أو
الرؤيا :البقاء ل ،طال ع2مره ونى من هوم ومصائب ،ويكون ذلك على يد القائل ،أو مثيله ،أو واحaدJا مa
بسبب ما ي2مثYله من معن ،فإن كان القائل مهول—ا ،فهو من ال )تعال( .ومن عز3ى مصابJا بصيبة ،أعان ال )تعال( ال™عزي
على مصيبة لديه لا علقة بشخص ال™عز3ى فيه؛ لقول ال )تعال(...﴿ :و\ل^ا ت[ج]ز\و]ن^ إdلtا م\ا ك•ن]ت[م] ت\ع]م\ل•ون^﴾ ]يس ،[٥٤:فمن

رأت أن3ها ت2عزي صديقتها ف وفاة والدها الريض ،شفى ال )تعال( والد ال™عزية الريض وعفا عنه أو ابنها أو زوجها ،ومن
رأت أن3ها ت2عزي زميلتها ف وفاة زوجها ،أصلح ال )تعال( للم2عزية أحوال زوجها معها ،ومن رأت أن3ها ت2عزي ف وفaaاة
رجل مهول ،كفاها ال )تعال( شر 3الرجال وأذاهم ،ومن رأى أن3ه ي2عزي ف امرأة مهولة ،كفاه ال )تعال( شر 3النسaaاء
وكيدهن ،ومن رأى أن3ه ي2عزي ف الاكم ،كفاه ال )تعال( شر¹ا يأتيه من الكومة أو الوضاع العامة ف البلد...إل .وقد
يدل– ملس العزاء ف الرؤيا للمسلم الصال على ملس فرح وسرور؛ لن3ه ملس حزن .وسرادق العزاء قد يكون مذمومJا ف
aار
aى النa
بعض الرؤى ،فيدل– على الموم ،أو العذاب ،أو الضطرار ،أو أماكن الظلم والفساد والعاصي ،أو قد يدل– علa
وعلى جهن3م )والعياذ بال تعال(؛ لقول ال )عز 3وجل...﴿ :(gإdنا أ^ع]ت\د]ن\ا لKلظtالKمKي\ ن\ار€ا أ^ح\اط^ بdهdم] س[ر\ادKق•ه\ا﴾...

aف:
]الكهa

 .[٢٩وقد يدل– السرادق على السرار الفي3ة والهم3ة للجناس مع »س©ر̃ Èأد£ق .«Sوالنعي الكتوب أو النشور شهرة للميت أو
aرار.
aف أسa
aار ،وكشa
واحد من نسله أو أقاربه ،أو انتشار لعن معي3ن يرتبط به ،وقد يدل– على فضيحة ،أو ظهور أخبa
والنياحة وشق اليوب ولطم الدود على اليت ف الرؤيا رديء مذموم للفاعل والفعول به؛ لن3ه من النهي عنه شaaرعJا،
وقد يدل– على الصائب والفضائح )عياذ—ا بال تعال(.

١٤
================================================================================

فصل ف رؤيا الدفن والوأد والقب وال•غسVل ومتعهVد الدفن )الانوت( ونبش القبور والتمثيل بالثث

================================================================================

الدفن ف الرؤيا يدل– على التكري عند ال )تعال( إذا كان الدفون ميتJا ف الواقع؛ لقولم :إكرام اليت دفنه ،فإن كان

الدفون حي¹ا ف الواقع ،فهو وأد ¥يدل– على ظ™لم شديد للمدفون؛ لقول ال )تعال(﴿ :و\إdذ^ا ا̀لم\و]ءaود\ة• س[ئKل^ت] ) (٨بdأ^يV
ذ^ن]ب• ق•تKل^ت] )] ﴾(٩سورة التكوير[  .وقد يدل– الوأد على العزل بي الرجل وزوجته أو عدم الناب؛ لن gالنب) 3صلgى ال عليه
aة.
وسلgم( س3اه وأدJا ف الديث الصحيح .والدفن ف الرؤيا أو الدفون قد يدل– على خفايا وأسرار وأمور مستaترة ودفينa
وقد يدل– على أشياء مدفونة ف الرض بسب الدفون ،وطبيعة نشاطه ،أو ما يثYله من معن ،فإن كان الدفون صaaائ©غJا،
aات
aج كالزروعa
aو أو النضa
فهي كنوز ،وإن كان مهندس نفط ،فهو نفط ،وإن كان طفل—ا فهو شيء غي مكتمل النمa
مثل—ا...إل .وقد ي2عبر الدفن ف الرؤيا لن كان حي¹ا ف الواقع عن سوء أحوال النسان ومعاناته .والدفن انتصار للدافن على
الدفون إن كان بينهما عداوة .وقد يدل– الدفن على انتهاء أزمة أو مشكلة عند الدافن لا علقة بالدفون .وقد يدل– الدفن
على المتزاج بي شيئي ،أو التداخل بينهما ،أو ابتلع أحدها للخر ،أو دس أحدها ف الخر ،أو اختفاء أحaaدها ف
الخر .وقد يدل– الدفن على الغرق والغراق.
والقب دار كفر؛ لن gالوت ف الرؤيا كفر ،أو دار قوم مسالي؛ لن3هم ل يؤذون اليت ،والقب دار أو مسكن مؤقgت،
أو حال مؤقgت ل بقاء له ،أو ضيوف على وشك مغادرة ،أو ما شابه هذه المور .والقب دار عدل وحق Ëل ي2ظلم فيهaaا
أحد ،وقد تدل– على الكمة وأشباهها .ومن رأى أن3ه مات ود2فن ف قب ،فرب3ما تيس3ر له أمر؛ لقول ال )تعaaال(﴿ :ث•ــم
السبdيل^ ي\سر\ه[ ) (٢٠ث•م أ^م\ات\ه[ ف^أ^̀قب\ر\ه[ )] ﴾(٢١سورة عبس[ .وقد تدل– القبور على الماكن السaريgaة والعزولة عن غيها؛
لقول ال )تعال(...﴿ :و\م\ا أ^ن]ت\ بdم[س]مKع• م\ن] فKي ا̀لق•ب[ور] ﴾dفاطر .[٢٢:وقد تدل– زيارة القبور على الناب أو على ما ي2لهى
به عن ذكر ال )تعال( بسب حال الرائي؛ لقول ال )تعال(﴿ :أ^̀له\اك•م[ التك^اث•ر[ ) (١ح\تى ز[ر]ت[م[ ا̀لم\ق^ابdر\ )﴾(٢
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التكاثر[ .وقد تدل– زيارة القبور للمرأة على فعل الرام أو الذهاب إل أماكن فعله .وقد تدل– القبور كذلك على أمaaاكن
البس والحتجاز والسجون .وقد تدل– أيضJا على أماكن التخل–ص من النفايات والواد الضر3ة بدفنها ف الرض .وقد تد –ل
aا أنg
القبور على ما اختفى تت سطح البحر كالكنوز والسفن الغارقة والغو3اصات؛ لن3ها مطمورة تت سطح البحر كمa
القب مطمور تت سطح الرض .وقد يرمز القب للطابق السSفلي من البناء ،أو غرفة تت الرض .ومتعهد الدفن هو رمز
aرس
لكل Yمن ي£دف©ن ف الرض شيئ—ا أو يطمره تت البحر ،وقد يرمز للفلgاح؛ لن3ه يدفن البذر ف الرض ،وقد يرمز لن يغa
الشجار ،وقد يرمز لن يبنون أساسات البان؛ لن3ها تكون تت الرض ،وقد يرمز لن يقومون بتركيب أسلك الكهرباء
وإصلحها؛ لن3ها تكون مدفونة تت الرض وف داخل الوائط ،وقد يرمز لن يتعاملون مع الفران والثلgاجات ف الخابز
والصانع؛ لن gما بداخلها يكون مدفونJا فيها...وهكذا .وقد يدل– م2تعهد الدفن على سبب معن القب ،فمثل—ا :إذا كان القب
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يدل– على السجن ،فهو رمز للسج3ان ،وإذا كان القب يدل– على الماكن السري3ة ،فهو رمز لرئيس الكان أو الشرف عليه
أو القائم على شؤونه...وهكذا .ونب3اش القبور هو رمز لكل Yمن يفر ف الرض ،ويبحث فيها ،ويستخرج أو يسرق مaaا
فيها ،وقد يكون رمزJا للظال منتهك الرمات ،أو لشخص يؤذي اليت أو واحدJا من أهله ،وقد يدل– علaaى الاسaaوس
ومكتشف السرار والفايا ،وقد يدل– على معن له علقة بعان القبور ،فمثل—ا :إذا دل gالقب على السجن ،فهو رمز لaaن
ي2خرèج السجون من سجنه...وهكذا .والتمثيل بثgة اليت ظلم ،وأذى ،وارتكاب مظور؛ لن gالنب) 3صلgى ال عليه وسلgم(
نى عنه.
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فصل ف رؤيا الوتى الاهيل
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aك.
الول ف تفسي رؤيا اليت الهول هو النظر ف حالته أو ظروفه أو وصفه ف الرؤيا واستنباط العن بناء على ذلa
وكثيJا ما يدل– اليت الهول على معن ،وليس شخصJا .فمثل—ا :اليت الرجل الهول ف موضع ما قد يدل– علaaى مaaوت
أخلق الرجولة وصفاتا عند أهل هذا الوضع .والنسان اليت الهول قد يدل– على مكان معي3ن خطي يوت فيه النaaاس
aه
aاء فيa
aان ي2سa
لسبب ما ،أو على انتهاك النساني3ة أو حقوق النسان ف هذا الكان ،و الطفل اليت قد يدل– على مكa
للطفال .والضابط اليت قد يدل– على انعدام المن ،والطبيب اليت قد يدل– على سوء الوضاع الصaaحي3ة ف الكaaان،
والقاضي اليت قد يدل– على غياب العدالة .وموت الرأة الميلة قد يدل– على قبح الكان أو قبح أهله...وهكذا.
ت بمد ال )تعال(

