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ABSTRACT 

 

Research Methodology and Proposal 

Through this research, I will present Qur’anic Methodology of 

interpreting dreams.  

First: Research Methodology: 

I will adopt the analytical methodology in all the verses of the Holy Qur’an which 

are about dream interpretation, and then I deduct the Qur’anic methodology, 

indications and guidances in the light of scholars and interpreters’ statements. 

Finally, the verses will be classified into introduction and two sections.    

Second, Research Proposal  

The research proposal consists of an introduction, two sections, a conclusion and 

indexes.  

In the introduction, I mentioned the following:  

Researching the interpretations of dreams requires a strenuous efforts in 

exploring what is included in the contents of dreams so that decoding their 

indications can be possible. There are three types of knowledge which dream 

analyzers have to be excellent in.  

As to the sections, I have divided them as follows: 

The first section: Indications of dream interpretation from the Holy Qur’an 

supported with examples. It contains two issues: 
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First issue: Indications of dream interpretation from the Holy Qur’an supported 

with examples. 

Second issue: Dream interpretation between physiognomy and study 

The second section: Qur’anic Methodology in interpreting dreams. It 

contains two issues:  

First issue: Extrovert Interpretation Approach 

Second issue: Symbolic Interpretation Approach 

Conclusion: I mentioned the most important results I reached at in this 

research. 

Indexes: 

1. Index of References ordered alphabetically 

2. Index of topics 
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 الملخص

 الكرمي  يف تأويل الرؤى. القرآن منهجيةسأستعرض من خالل حبثي هذا 

  :منهجية البحث أواًل:

واألحاديث مع اآليات جبوذلك البحث سأتبع يف حبثي املنهج التحليلي لكل آيات القرآن اليت ورد فيها موضوع 
يف ضوء  ات القرآنيةوالدالالت واهلداي املنهجيةمث استنباط  منهجية القرآن يف تفسري الرؤىاليت حتدثت عن موضوع 

  متهيد ومبحثني.مث تصنيفها إىل  ،أقوال العلماء واملفسرين
  :خطة البحث :ثانياً 

 وفهارس وخامتةومبحثان متهيد  منخطة البحث  تتألف
 فذكرت فيه: :التمهيدأما 
إمنا يتطلب جهدًا مضنيًا يف البحث وراء ما تضمنته هذه الرؤى من مفردات، وذلك  الرؤىالبحث يف تأويل  أن

 وأن هناك ثالثة صنوف من العلوم جيب أن يتقنها من يعربون الرؤى. الالهتا،حلل د
 فقسمتها كما يلي: المباحثأما 

 من القرآن الكرمي مع ذكر بعض األمثلة وفيه مطلبان مها:دالالت تفسري الرؤى  :املبحث األول
 دالالت تفسري الرؤى من القرآن الكرمي مع ذكر بعض األمثلة. :املطلب األول

  .تعبري الرؤيا بني الفراسة والدراسة :املطلب الثاين
 :مطالبانفيه و  يف تأويل الرؤىاملنهجية القرآنية  :املبحث الثاين

 التأويل الظاهريمنهج  :املطلب األول

 منهج التأويل الرمزي :املطلب الثاين
 يف هذا البحث. من نتائج توصلت إليهفيها أهم ما فذكرت  أما الخاتمة
 :أما الفهارس

 فهرس املراجع مرتبة حسب احلروف اهلجائية. -1
 فهرس املوضوعات. -2
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 مقدمة
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وال ندَّ له، وأشهد أن  احلمد هلل وكفى وسالم على عباده الذين اصطفى،

حممداً عبده ورسوله، أرسله بشرياً ونذيراً وداعياً إىل اهلل بإذنه وسراجاً منرياً، فبلغ الرسالة، وأدى األمانة، ونصح لألمة، 
لْم تسليماً  سبح يف امللكوت َملك، وس  وكشف اهلل به الُغمة، صلى اهلل عليه وسلم وبارك ما دار يف السماء فلك، وما 

 كثرياً. 
 أما بعد:    
عشرات وجود و ، يف القرآن الكرمي سبعة مواضع يف أكثر منالرؤى عن علم  النصوص واآليات اليت تتحدثورود إن  

العلم، بل  اتؤكد أمهية هذ صحيحاً  األحاديث اليت وجدت منها يف صحيح البخاري ومسلم ما يقارب الستني حديثاً 
صحابة وسؤاهلم عن تتبع الصلى اهلل عليه وسلم هبذا العلم، و واهتمام األنبياء عليهم السالم وأوهلم سيد األنبياء حممد 

شري اآليات بل وت ،مبوضوع الرؤى القرآن العظيمالرؤى وتأويلها يف العديد من األحاديث، كل ذلك يؤكد لنا عناية 
لكثري من  منهجياتوقد ثبت مبرور األزمان والدهور أن بني طيات هذا القرآن العظيم  لوجود منهجية لتأويل الرؤى،

 ٢٥ حوايل منذا العلم يف أغوار هذوبصفيت باحث حتتاج ملن يستخرج كنوزها من العلماء وطلبة العلم والباحثني  العلوم
َربِّ ﴿ل تعاىل:سري ما نراه يف أحالمنا قاالدراسة إىل وجود منهجية قرآنية بل ونبوية لتف هقد توصلت من خالل هذعاما ف

َن اْلُمْلك  َوَعلَّْمَتِن  م ْن تَْأو يل  اأْلََحاد يث   رَة  فَاط َر السََّماَوات  َواأْلَْرض  أَْنَت َول يِّ  ۚ  َقْد آتَ ْيَتِن  م  نْ َيا َواآْلخ  تَ َوفَِّن   ۚ  ي يف  الدُّ
 (101:يوسف)سورة  ﴾ ُمْسل ًما َوَأحلْ ْقِن  ب الصَّاحل  نيَ 

 .الكرمي  يف تأويل الرؤى القرآن منهجيةداللة و ولذا سأستعرض من خالل حبثي هذا  
 لتمهيدا
ملا كان املفهوم العام للرؤيا هو ما يراه النائم يف منامه، من أحداث، ومواقف، وصور قد تنعكس يف مستقبل أيامه مبا   

حيب ويكره، فإن تأويل الرؤى سوف يبحث يف هذه األحداث، وتلك املواقف والصور، ليفسرها ويكشف عن مكنوناهتا 
 (. 1و " رد الشيء إىل الغاية املراد منه، علماً كان أو فعالً " )التأويل ه ألن مبا حتتويه من أسرار ومضامني،

وملا كانت الرؤيا الصادقة من اهلل عز وجل، فلك أن تتخيل عظم ما يقوم به معربو هذه الرؤى، وهم يبحثون عن   
 تعابري هلا وحياولون أن يكشفوا عن حقيقتها، وما ختبأ بداخلها، وما تضمنته مفردات الرؤيا من معان، إذ ليس " فيما 

                                                           

 .21/ص1ج كيالين(، سيد حممد حتقيق: املعرفة، دار )لبنان: القرآن، غريب يف املفردات حممد. بن احلسني القاسم أبو األصفهاين، الراغب .1
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م، شيء هو أغمض وألطف وأجل وأشرف وأصعب مراداً وإشكااًل يتعاطى الناس من فنون، ويتمارسون من صنوف احلك

 (.2من الرؤيا، ألهنا جنس من الوحي وضرب من النبوة" )
إن البحث يف تأويل هذه الرؤيا أو تلك، إمنا يتطلب جهداً مضنياً يف البحث وراء ما تضمنته هذه الرؤى من مفردات،  

تفاسري الروئ تعج بالعديد من اجلداول اليت حتوي الكثري من هذه  وذلك حلل دالالهتا، لكنه وبالرغم من أن كتب
املفردات ومدلوالهتا، إال أن تغري الرؤى عن أصوهلا " باختالف أحوال الناس يف هيئاهتم وصناعاهتم، وأقدارهم باختالف 

ذا فإن االاجاه ايري ثابتة. وهل( جيعل من تأويل الرؤى علماً غري كل العلوم اليت حتكمها مقاييس ومع3األوقات واألزمان " )
احلايل لدى املعربين " عدم إعطاء دالالت ثابتة ملا يرى اإلنسان من أحداث يف األحالم، وإمنا الدالالت ينبغي أن 
تكون متغرية بتغري ما يشغل بال اإلنسان ورغباته ومهومه وطموحاته اليت أثرت يف نفسه تأثرياً عميقاً، فالرمز الواحد الذي 

 (.4يف األحالم، كالسباحة يف البحر أو الزواج مثاًل ختتلف داللته باختالف ظروف الناس واهتماماهتم " )يظهر 
وعلم تأويل الرؤى من العلوم القدمية، اليت كانت معروفة لدى األمم السابقة، وإن كانت أوىل إشارات تعبري الرؤى لدينا 

 .قرآن الكرمي، يف عهد سيدنا يوسف عليه السالمقد انبثقت من تلك الرؤى اليت ورد ذكرها يف ال
وأيضاً ما رآه النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم من رؤى، فكان يعربها ألصحابه، أو ما يراه أصحابه رضوان  اهلل عليهم 

ديث فمما رآه النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم، ما روي عنه من ح .فيقوم الرسول صلى اهلل عليه وسلم بتأويلها هلم
أيب هريرة، أنه قال " بينا أنا نائم إذ أوتيت خزائن األرض، فوضع يف يدي سوارين من ذهب، فكربا علي وأمهاين، فأوحي 

 (.5مامة" )اليذين أنا بينهما، صاحب صنعاء، وصاحب ولتهما الكذابني اللإيل أن أنفخهما، فنفختهما فطارا، فأ
يلمة ومها ) مس ؟ولعل املرء يقف متعجبًا من أمر هذا التأويل، إذ ما عالقة سواري الذهب بكذايب صنعاء واليمامة

الكذاب ( صاحب اليمامة، و) العنسي ( صاحب صنعاء، يقول احلافظ بن حجر " هذه الرؤيا ليست على وجهها، 
صلى اهلل عليه وسلم السوارين بالكذابني ألن الكذب وضع الشيء يف غري  وإمنا هي من ضرب املثل، وإمنا أول النيب

 موضعه، فلما رأى يف ذراعيه سوارين من ذهب وليسا من لبسه ألهنما من حلية النساء، عرف أنه سيظهر من يدعي ما 
                                                           

 إبراهيم بن عمر املشهور ةطلح وأبو سلمان، آل حبسن املشهور عبيدة أبو وإخراج: حتقيق خمطوطة، والتوزيع، للنشر غراس ) الرؤيا، تعبري ،قتيبة ابن .2

 .72 ص: الرمحن(، عبد آل
 .72 :ص ،املرجع السابق نفسه .3
 .120:ص ،م(2010يناير  5أمحد شوقي. أسرار النوم رحلة يف عامل املوت األصغر، )هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط.  إبراهيم، .4
، حتقيق: 3ري، ط.  اليمامة: دار بن كث-التعبري، باب النفخ يف املنام،)بريوتالبخاري، حممد بن امساعيل أبو عبد اهلل. صحيح البخاري، كتاب  أخرجه .5

 .2580 :رقم احلديث ،6 :ج م(،1987ه /1407د.مصطفى ديب بغا،



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 2, 2018           

 
 198 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
ن الذهاب م ليس له، وأيضاً ففي كوهنما من ذهب، والذهب منهي عن لبسه دليل على الكذب، وأيضاً فالذهب مشتق

فعلم أنه شيء يذهب عنه، وتأكد ذلك باإلذن له يف نفخهما فطارا فعرف أنه ال يثبت هلما أمر وأن كالمه بالوحي 
 (.6الذي جاء به يزيلهما عن موضعهما، والنفخ يدل على الكالم " )

ن يفطن إمكان أي شخص أولعله يتضح من ذلك صعوبة علم تأويل الرؤى، وأنه ليس ككل العلوم األخرى، إذ ليس ب
إىل تأويل السوارين بالكذابني، بل ال بد هلذا الشخص من أن تتوافر فيه قدرات خاصة حىت يستطيع تعبري الرؤى وكشف 

 مراميها.
أما فيما يتعلق مبا رآه أصحابه، وكان يعربه صلى اهلل عليه وسلم هلم، ما روي عن عبد اهلل بن سالم، قال: " رأيت كأين 

( فرفع ثيايب 7قلت: ال أستطيع، فأتاين وصيف) ،ارقه :يف روضة، ووسط الروضة عمود، يف أعلى العمود عروة، فقيل يل
: تلك أنا مستمسك هبا، فقصصتها على النيب صلى اهلل عليه وسلم، فقالفرقيت، فاستمسكت بالعروة، فانتبهت و 

  (.8ال تزال مستمسكاً باإلسالم حىت متوت " ) أنكالروضة روضة اإلسالم، وذلك العمود عمود اإلسالم، وتلك العروة 
ما  حد ما، إذ إن أولوقد يبدو للمرء أن رؤيا الصحايب ) عبد اهلل بن سالم ( قد جاءت واضحة يف مفرداهتا إىل  

يِن قا  ﴿ :يتبادر إىل الذهن عند ذكر كلمة العروة كما جاء يف الرؤيا، هو قول اهلل تعاىل ْد تـابـايننا الرشْشد  الا ِإْكرااها ِفي الدِّ
ِة اْلو ثـْقاى ْن ياْكف ْر بِالطناغ وِت وايـ ْؤِمْن بِاللنِه فـاقاْد اْستاْمساكا بِاْلع ْروا  ﴾  انِفصااما لاهاا وااللنه  ساِمي ع عاِليمع الا  ِمْن الغايِّ فاما

وهلذا فقد حدد ابن سريين ملن أراد أن يأخذ بأسباب هذا العلم وأن يأيت تعبريه نافذاً، ثالثة  (.256 :)سورة البقرة
 أصناف من العلوم، هي:

أويل، ووزن م التحفظ األصول ووجوهها واختالفها وقوهتا وضعفها يف اخلري أو يف الشر، لتعرف وزن كال .1
األصول يف اخلفة والرجحان، والوثائق، فيما يرد عليك من املسائل، فإن تكن مسألة يدل بعضها على الشر، 
وبعضها على اخلري، ز ْن األمرين واألصلني يف نفسك، وزناً على قوة كل أهل منهما يف أصول التأويل، مث خذ 

 بأرجحهما وأقوامها يف تلك األصول.
 

                                                           

 .421 :ص /12:ج اخلطيب(، الدين حمب حتقيق: املعرفة، دار )بريوت: البخاري، صحيح شرح الباري فتح  علي. بن أمحد حجر، ابن .6

 .303 :ص ،10 ج: الباري، فتح حجر، ابن انظر اخلدمة. بلغ من على يطلق وقد البلوغ، دون اجلارية أو اخلادم معناه: والوصيف .7

 .3602 :احلديث رقم ،1287 /ص:2 ج: سابق" البخاري،"مرجع صحيح،البخاري أخرجه .8
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ل بعضها إىل بعض حىت خنلصها كالمًا صحيحًا على جوهر أصول التأويل وقوهتا وضعفها، تأليف األصو  .2
وتطرح عنها من األضغاث والتمِن وأحزان الشيطان وغريها مما وصفت لك، أو يستقر عندك اهنا ليست رؤيا 

 وال يلتئم تأويلها، فال تقبلها.
ب الرؤيا تدل من سوى األصول بكالم صاحشدة فحصك وتثبتك يف املسألة حىت تعرفها حق معرفتها، وتس .3

وخمارجه، ومواضعه على تلخيصها وحتقيقها، ذلك من أشد علم تأويل الرؤيا كما يزعمون، ويف ذلك ما يكون 
من العلم باألصول، وبذلك يستخرج أو يتوصل العابر، وإال فاالقتداء باملاضني من األنبياء والرسل واحلكماء 

 (.9شاء اهلل ) يف ذلك أقرب إىل الصواب إن
صول وقد خصصنا بالذكر ما ذكره ابن سريين هنا، لكوننا نتحدث عن منهجية التعبري، وهذا بالطبع يتطلب ذكر األ    

 .اليت يقوم عليها علم التعبري واملنهجية القرآنية يف تأويل الرؤى
ى بداللة آيات تأويل الرؤ  :عنأوال  للحديثوعندما نتحدث عن منهجية القرآن هنا في التأويل فإننا سوف نتطرق 

 ومها: نيمطلبونتناوهلا يف  ، مث عن علم التأويل بني الدراسة والفراسة.عليهامع ذكر أمثلة  القرآن
 التأويل بداللة الكتاب. .1
 تعبري الرؤيا بني الفراسة والدراسة. .2

بالتفصيل ضمن ا متهسنتناول دراس منهجان ا، ومهفسرت هبا الرؤى الواردة يف القرآناملنهجية القرآنية اليت  ثانيا:   
 ومها: نيمطلب

  .منهج التأويل الظاهري .1
 .منهج التأويل الرمزي .2

 
 
 
 
 

                                                           
 . احلياري، خالد منصور حممود. الرؤى واألحالم يف القرآن الكرمي دراسة موضوعية، )األردن   عمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،2003م(، ص: 9.152
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 المبحث األول
 آليات القرآنيةالتأويل بداللة ا

 ليس هناك أفضل وال أنفع يف تعبري الرؤى من القرآن الكرمي، باعتباره األصل األول من أصول علم تعبري الرؤى، يليه
" أصول التعبري الصحيحة إمنا أخذت من مشكاة القرآن مث السنة املطهرة مث باقي :السنة املطهرة، على اعتبار أن

 (.10األص   ول")
ة، فقد يكون بداللة من جهة الكتاب، أو من جهة السن :" واعلم أن تأويل الرؤيا ينقسم أقساماً  :وهلذا فقد قال البغوي

 (.11 الناس، وقد يقع التأويل على األمساء واملعاين، وقد يقع على الضد والقلب" )أو من األمثال السائرة بني
وعليه فإن هذا يتطلب فهمًا عميقًا للقرآن والسنة، واللغة العربية واشتقاقاهتا، وكثرياً من العلوم الشرعية، واالجتماعية، 

ق احلديث، ن تفسري ما رأوا يف نومهم، وأن يصدوالنفسية، وأن يعرف أصول التعبري، ويدرك أحوال وهيئات السائلني ع
 يد منها عند اجلواب.ري الرؤيا ليفوحيسن القياس، والتحليل، والربط بني املتشاهبات، ويستحضر ما قرأه من كتب تعب

 المطلب األول
 التأويل بداللة الكتاب

من  حملاولة إجياد عالقة بني مفردات الرؤيا، وبني ما يقابلها يف القرآن الكرمي ،ويكون ذلك بالرجوع إىل القرآن الكرمي   
مفردات، وذلك من خالل مدلوالهتا يف السياق القرآين الذي وردت به، يقول ابن القيم " أمثال القرآن الكرمي كلها 

ن تعبري، وأصول لرؤيا أحسعرب به اأصول وقواعد لعلم التعبري ملن أحسن االستدالل هبا، وكذلك من فهم القرآن فإنه ي
وسوف نسوق طرفًا منها يف  ،(. وهذه على كثرة يف القرآن الكرمي12الصحيحة إمنا أخذت من مشكاة القرآن" )التعبري 

 :النقاط التالية
 أانـنه نن بـاْيضع ماْكن ونع ) :يُعرب بالنساء، لقوله تعاىل :البايض  (. 49)الصافات: ﴾ كا
 ةع ﴿ لقوله تعاىل:،يُعرب بالنفاق :الخشب أانـنه ْم خ ش بع م سانندا  (. 4 :) املنافقون﴾ كا

 
                                                           

 .151ص: سابق" ،"مرجعخالد منصور حممود. الرؤى واألحالم يف القرآن الكرمي احلياري، .10
 زهري وحممد أرناؤوط شعيب حتقيق: م،1983ه /1403 االسالمي، املكتب دمشق:   )بريوت السنة، شرح مسعود. بن احلسني البغوي، .11

 .220 /ص:12 الشاويش(ج:
 -: دار اجليل، تالزرعي الدمشقي أبو عبد اهلل مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد. إعالم املوقعني عن رب العاملني، )بريو ابن القيم،  .12

 .192/ص: 1ج:م، حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد(، 1973
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 الْ  مِّن ْت قـ ل وب ك مــث من قاسا  ﴿: تعب ر بالقسوة، لق وله تعاىل: الحجارة ةً  ِحجااراةِ بـاْعِد ذاِلكا فاِهيا كا  أاْو أاشادش قاْسوا

 (. 74 :) البقرة ﴾
 نااه  واأاْصحا  ﴿: : تعرب بالنجاة، لقوله تعاىلالسفينة يـْ )  ﴾ نا ـــاهاا آاياًة لِْلعاالاِميــــِة واجاعاْلنا ــابا السنِفينا ـــفاأاْنجا

 (. 15: العنكبوت
 قًا ﴿: رب أحياناً بالفتنة، لقوله تعاىليع :الماء  (.17 -16 :) اجلن   ﴾ لِنافِتنـاه م ِفيهِ  * ألاسقاينااه م مااًءغادا
 احلجرات ﴾ أاي ِحبش أاحاد ك ْم أاْن ياْأك لا لاْحما أاِخيِه ماْيًتا ﴿: لقوله تعاىل: يعرب بالغيبة، اللحم الذي يؤكل (: 

12 .) 
 نااه   ﴿: رب بأنه يكسب مااًل، لقوله تعاىليع :المصيب مفتاحاً، أو مفاتيح ه  الْ ِمنا  واآاتـايـْ  ك ن وِِ ماا ِإنن مافااِتحا

ةِ   (. 76 :) القصص ﴾ لاتـان وء  بِاْلع ْصباِة أ وِلي اْلق ون
 ْبِل اللنِه جاِميًعا ﴿ :يعرب بالدين، لقوله تعاىل :الحبل (، وقد  103 :) آل عمران  ﴾واواالا تـافارنق   وااْعتاِصم واْ ِبحا

لنة   ﴿ :( لقوله تعاىل13يعرب بالعقد) )  ﴾ النناسِ ِمنا  اللنِه واحاْبل  نا مِ  ماا ث ِقف وا ِإالن ِبحاْبل  أاْينا  ض رِباْت عالاْيِهم  الذِّ
 (. 112:آل عمران

 لنك ْم واأانت ْم لِبااسع  ه نن لِبااسع  ﴿     : و الزوجة فهو سرت هلا وهي سرت له، لقوله تعاىل: يعرب بالزوج أاللباس
 (. 187 :) البقرة ﴾ لنه نن 

 ناا دااو ودا ِمننا فاْضالً  ﴿: : يعرب باختاذه حرفة وتعلم صنعته، لقوله تعاىلالحديد  ياا ِجباال  أاوِِّبي ماعاه  والاقاْد آتـايـْ
را واأالاننا لاه  اْلحاِديدا  ْر ِفي السنْرِد وااْعمال وا صااِلًحا ِإنِّي بِ ـأاِن اْعماْل ساابِغا * واالطنيـْ ا تـاْعمال ونا باِصيرع ات  واقادِّ )  ﴾ما

 (. 11 - 10 :سورة سبأ
 19: ) سورة األنفال ﴾ ِإْن تاْستـاْفِتح وا فـاقاْد جااءاك ْم اْلفاْتح   ﴿ :: يعرب بالدعاء، لقوله تعاىلواستفتاح الباب 

.) 
 
 

                                                           

التفسري امليسر،        ) املدينة املنورة: جممع امللك فهد لطباعة خنبة من العلماء.  :انظر .... وذلك هو عقد الذمة.إال بعهد من اهلل وعهد من الناس .13
 .64، ص: عبد العزيز بن حممد آل شيخ(، إشراف: صاحل بن 2م، ط. 2009-ه /1430املصحف الشريف،
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 ذل الذي الو  يعرب باملصيبة :دخول الملك محلة أو بلدة أو داراً تصغر عن قدره، وينكر دخول مثله مثلها

ا أاِذلنةً ﴿ :ينال أهلها، لقوله تعاىل ) سورة النمل:  ﴾ ِإنن اْلم ل وكا ِإذاا داخال وا قـاْرياًة أاْفساد وهاا واجاعال وا أاِعزنةا أاْهِلها
34.) 

 اناً عاِلّياً  ﴿ :: يعرب بالرفعة، لقوله تعاىلالعلو في السماء  :(. ويف هذا يقول البغوي57: )مرمي   ﴾ وارافـاْعنااه  ماكا
نيل ان يف اهلواء عرضًا سفر و ومن رأى أنه صعد يف السماء، فدخلها نال شرفًا وذكراً ونال الشهادة، والطري "

 (.14" )شرف
  ،يعرب بالتوبة والشفاء من املرض واخلروج من احلبس وقضاء للدين، واألمن من والوضوء بالماء الباردالغسل :

 (. 42 :) سورة ص ﴾ م ْغتاسالع بااِردع واشاراابع هاذا  ﴿ :اخلوف، والفرج بعد الضيق لقوله تعاىل
 (. 27 :) احلج ﴾ النناِس بِاْلحاجِّ يف   واأاذِّن ﴿: : يعرب باحلج، لقوله تعاىلاألذان 
 (. 24: ) ص ﴾ واخارن رااِكعاً واأاناابا  ﴿ :: يعرب بالتوبة، لقوله تعاىلالركوع 
 (. 19 :)العلق ﴾ وااْسج ْد وااقْـتاِربْ  ﴿ :يعرب بالقرب، لقوله تعاىل :السجود 
 (. 97 :) آل عمران ﴾ وامان داخالاه  كاانا آِمًنا ﴿يعرب باألمن، لقوله تعاىل:  :دخول الحرم 
 تعاىل يف ديب، قال اهلل: تعرب بالسنني، فإن كانت مساناً كانت خماصيب، وإن كانت عجافاً كانت جماالبقر 

ْمت ْم لاه نن  ﴿ :قصة يوسف ادع ياْأك ْلنا ماا قادن ل يوسف فأوَّ ، ( 48 :يوسف ) ﴾ ث من ياْأِتي ِمن بـاْعِد ذاِلكا ساْب ع ِشدا
البقرات السمان بالسنني اجملاديب تأكل ما مجع هلا يف السنني عليه السالم أكل البقرات العجاف 

 (.15).املخاصيب
 ًعاــا م  اْلبـــالنِذي ي رِيك   ﴿: يعرب باخلوف الشديد له وألهل تلك األرض، لقوله تعاىل: البرق ْوفًا واطاما )  ﴾ ْرقا خا

  (. 12 :الرعد
 ط وباى لاه ْم واح ْسن   ﴿: يف الدنيا واآلخرة، لقوله تعاىل : يعرب باحلصول على املرادالجلوس تحت شجرة طوبى

 (. 29 :) الرعد ﴾ ماآب  
 لْ موا  ﴿ :عاىل: يعرب بطول العمر، لقوله تنكس الرأس  (. 68 :) سورة يس ﴾ قِ ـْن نـ عامِّْره  نـ ناكِّْسه  ِفي اْلخا

                                                           

 .220 ص: /12 :ج سابق"، "مرجع ،السنة شرح ،البغوي .14
 .221 ص: /12 :سابق"،ج "مرجع السنة، شرح ،البغوي .15
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 ةا تـا إ ﴿: : تعرب باحلج واجتناب الفواحش، لقوله تعاىلصالة الفريضة في الرؤيا هاى عاِن اْلفاْحشااء نن الصنالا نـْ

 (. 45 :) العنكبوت ﴾ وااْلم نكارِ 
 ننةا ي ْشِرْك بِاهلِل فـاقاْد حارنما اهلل  عالاْيِه الجا ماْن  ﴿  :: يعرب بالضالل، لقوله تعاىلاالمتناع من نعيم الجنة في الرؤيا 

 (. 72 :) املائدة ﴾
 ا اْذهاب وا بِقاِميِصي ﴿ :: يعرب بالبشارة، لقوله تعاىلالقميص  (. 93 :)يوسف  (هاذا
 ماِلك  اْْـت وِني ِبِه واقاالا الْ  ﴿ :يعرب بنيل الرفعة، لقوله تعاىل :السلطان في المنام يتكلم م  صاحب الرؤيا

يـْناا ماكِ   (. 54 :سف) يو  ﴾ ينع أاِمينع ـأاْستاْخِلْصه  لِنـاْفِسي فـالامنا كالنماه  قاالا ِإننكا اْليـاْوما لادا
 ِه أاًذىــأاْو بِ  ﴿:: يعرب بوجوب التوبة، أو التصدق، أو عمل خري، أو اإلقالع عن الذنوب، لقوله تعاىلالصداع 

قاة  أاْو ن س  ـــِصياام  أاْو صا ن ـمِّ  رنْأِسِه فاِفْدياةع ن ـــمِّ   (. 196 :) البقرة ﴾ ك  ـــدا
 واه ْم ِفي اْلغ ر فااِت  ﴿  ، لقوله تعاىل: خياف وحيذر: عرب ذلك باألمن مما من رأى أنه في غرفة أو غرفات

 (. 37 :) سبأ ﴾ آِمن ونا 
 ِإذاا غاِشيـاه ْم ماْوجع كاالظشلاِل داعاو ا اللنها م ْخِلِصينا  ﴿: ىليعرب بالشدة والعذاب، لقوله تعا :الهاْج موج البحر وا

 (. 32 :) لقمان ﴾ لاه  الدِّينا 
 عرب ذلك بإجابة الدعاء، وكثرة األمطار، وجريان املياه، لقوله تعاىلمنامه من رأى أبواب السماء مفتحة في :: 

هاِمر   ﴿  .( 11 :) القمر﴾ فـافاتاْحناا أابـْواابا السنمااء ِبمااء مشنـْ
 ل مااتِ فـانااداى ِفي الظش  ﴿      : عرب ذلك بنجاته من غم، لقوله تعاىل: من رأى أنه يدعو ربه في ظلمة﴾  (

 (. 87 :األنبياء
  ًفا   الم ْؤِمِنينا  ﴿: : عرب ذلك بالفالح، لقوله تعاىلمن رأى في المنام أنه يذكر اهلل كثيرا  واذاكِّْر فاِإنن الذِّْكراى تـانـْ

 (. 55 :) الذاريات ﴾
 مه، والظفر ممن خياص : فإن هذا يعرب بالنجاة من السوء،من رأى أن يديه الواحدة أشد بياضًا من األخرى

 (. 32 :) القصص ﴾ اْسل ْك ياداكا ِفي جاْيِبكا تاْخر ْج بـاْيضااء ِمْن غاْيِر س وء   ﴿: لقوله تعاىل
  مِ  ﴿ :عرب ذلك بزيادة دينه وتقواه، لقوله تعاىل :من رأى أن صدره متس  ﴾ أافاماْن شاراحا اللنه  صاْدراه  ِلْْلِْسالا

 .( 22 :) الزمر
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 ْجعاْل صاْدراه  ضايـًِّقاواماْن ي رِْد أاْن ي ِضلنه  يا  ﴿ :لقوله تعاىل : عرب ذلك بنقص يف دينه،من رأى ضيقاً في صدره 

 (. 125 :) األنعام ﴾
 ا أانـْزالْ  ﴿: ينال طعاماً كثرياً، لقوله تعاىلعرب ذلك بأنه سوف  :من رأى أنه فقير ْير راّب ِإنِّي ِلما ت ِإلاين ِمْن خا

 (. 24 :) القصص ﴾ فاِقير
 ك لش نـاْفس  ِبماا كاساباْت  ﴿      ذلك بأنه سوف يكتسب ذنوباً، لقوله تعاىل: : عربمن رأى أنه رهن نفسه

 .( 36 :) املدثر ﴾ راِهيناةع 
  ًياِقيًنا  بال رنفـاعاه  واماا قـاتـال وه   ﴿    عرب ذلك بأن سيصيبه رفعة وشرفاً، لقوله تعاىل: :من رأى أنه صلب حيا 

 (. 158 - 157  :) النساء ﴾ الّله  ِإلاْيهِ 
 11 :) األنفال ﴾ ِإْذ يـ غاشِّيك م  النـشعااسا أاماناةً  ﴿: : عرب ذلك باألم ن، لق وله تعاىلمن رأى أنه يغشاه النعاس 

.) 
 عاىلواتساع رزقه، وغناه، لقوله ت: عرب ذلك باستقامة حاله وعياله، من رأى أنه يجاهد في سبيل اهلل :﴿ 

ِبيِل اللنِه ياِجْد  اِجْر ِفي سا ِثيًرا واساعاةً واماْن يـ ها  (. 100 :) النساء ﴾ ِفي األاْرِض م رااغاًما كا
  ًضااِحكاةع  *و ج وهع يـاْوماِئذ  مشْسِفراةع  ﴿: لقوله تعاىل: عرب ذلك حبسن حاله، من رأى وجهه مبيضًا مشرقا

 (. 38 - 37 :) عبس ﴾ مشْستاْبِشراةع 
 احلج ﴾ راننه  اهلل  ث من ب ِغيا عالاْيِه لايانص   ﴿: ذلك بأن نصره قادم، لقوله تعاىل : عربمن رأى أن أحــداً بغى عليه (: 

60 .) 
 ْن أاوالا ﴿ : واألمان يف كل أحواله، قال تعاىلعرب ذلك بأنه يرزق األمن  :من رأى الكعبة أو دخل مكة ْم ن ماكِّ

 (. 57 :) القصص ﴾لاه ْم حاراًما آِمًنا ي ْجباٰى ِإلاْيِه ثاماراات  ك لِّ شاْيء  ِرًِْقا ِمـْن لاد ننا 
 الرشْؤياا راس ولاه   اللنه   صاداقا  لاقادْ  ﴿ :عرب باحلج أو العمرة، قال تعاىل :بالمنام من رأى نفسه حليق الشعر 

لِِّقينا  آاِمِنينا  اللنه   شااءا  ِإنْ  اْلحارااما  اْلماْسِجدا  لاتاْدخ ل نن  بِاْلحاقِّ  اف ونا فـاعاِلما ماا  ر ء وساك ْم وام قاصِّرِينا  م حا لاْم الا تاخا
         (. 27 :)سورة الفتح ﴾ قارِيًبا تـاْعلام وا فاجاعالا ِمْن د وِن ذاِلكا فـاْتًحا

  ًعبس ﴾يلا ياسنراه  ث من السنبِ  ﴿ :ُعرب ذلك بالفرج وتيسري األمور، لقوله تعاىل: من رأت نفسها تض  مولودا (: 
20 .) 
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 لا قاا﴿: رحامه وخاصة إخوانه، لقوله تعاىلمن قطع أ: ُعربت بأهنا حتذير للرائي من رأى يده مقطوعة بالمنام

 (  35: القصص) ﴾ساناش دش عاض داكا بِأاِخيكا 
هذه املدلوالت وغريها مما جنده عند اإلمام البغوي، وغريه من العلماء، اليت يعتمدون عليها يف تعبريهم للرؤى، حبيث 

 ات القرآن الكرمي، على حنو ما رأينا.حيملون مفردات الرؤى على ما يقابلها ويناسبها من مفرد
غري أننا حنب أن نشري هنا إىل أن هذا ليس بالطبع على وترية واحدة، ولو كان األمر كذلك، لكان علم تأويل 
الرؤى من أبسط العلوم، والستطاعه كل أحد، إذ ليس عليه غري الرجوع إىل هذه اجلداول اليت متأل كتب تفسري 

تلقاء نفسه. لكن األمر ليس كذلك مطلقاً، فإن الرؤى ختتلف باختالف األشخاص واألمكنة الرؤى وفسر وعرب من 
واألزمنة، وما ينطبق على هذا الشخص، ال ينطبق بالضرورة على غريه، ويعتمد ذلك التمييز يف التعبري على موهبة 

لكنه يثقل بالعلم  ، أي وهيباإلنسان, لكنه شيء يقذفه اهلل يف قلب تعبري الرؤيا ليس مكتسباً وعلم املعرب ألن 
 والدراسة واهلل أعلم

 المطلب الثاني
 تعبير الرؤيا بين الدراسة والفراسة

ؤمنني وأول ما ميهد به هلم يف النبوة، وهي للمز وجل، وهي ألنبيائه ورسله وحي، إذا كانت الرؤيا الصادقة من اهلل ع 
 .رحتذير وإنذا جزء من النبوة، ولغري املؤمنني

وإذا كان تعبري الرؤيا نوعًا من الفتوى ال يستطيعه إال العامل به، والقادر عليه، ملا كان التجرأ عليه والكذب فيه كذب 
 على اهلل عز وجل، ومن أفرى الفرى.

من  هدها ومدلوالهتاوالربط بني معاين الرؤيا وشا فهل تعبري الرؤى قائم يف حد ذاته على فراسة املعرب ومدى توفيقه يف
ائم على التعلم أم أنه ق ؟، وأحوال الناس وطبائعهمهل العلمأاآليات القرآنية واألحاديث النبوية واألمثال العربية وأقوال 

 فحسب؟ أم أنه منزلة بني هذا وذاك؟
هل كان التعبري  ، لنعرفإن اإلجابة عن هذا السؤال تدفعنا إىل البحث يف أعماق الرؤيا، وتتبع تأويلها عند معربيها 

 عندهم قائماً على الدراسة والتعلم، أم أنه قائم على الفراسة والنباهة، أم أنه حيتاج إىل هذا وذاك.
فإذا كانت الرؤيا عند خليل اهلل إبراهيم عليه السالم وحي وحق وصدق، فإن تعبريها البد وأن يتناسب مع هذا القدر  

متثااًل ملا تضمنته، مث مل يقف األمر عند حد االمتثال، بل سرعان ما حتول إىل شروع يف للرؤيا، من هنا جاء تعبريها ا
 ا جاء األمر ملاذ والوحي تتعدد طرائقه. وسؤالنا: التنفيذ، وهذا ما يدل على أن األمر ليس جمرد رؤيا، بل هي وحي،
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أة منه األمر يف الرؤيا قد يكون أخف وط ن من أسباب ذلك أنبأ واجلواب ؟بالذبح يف رؤيا منامية ومل يأت يف اليقظة

 ماا افْـعالْ  أاباتِ  ياا قاالا ﴿ ريه على لسان نبيه. أال ترى قولهيف اليقظة. إذن فهي من اهلل وتأويلها من اهلل أيضًا مبا جي
ذلك ب فعرب بصيغة املبِن للمجهول، وذلك حبذف الفاعل للعلم به، وختصصه يف القيام (102سورة الصافات: ) ﴾تـ ْؤمار  

 على حنو ما يرى البالغيون. 
 لكن هل كان للفراسة دور في تعبير هذه الرؤيا عند نبي اهلل وخليله إبراهيم عليه السالم؟   
بدايًة حنن على اتفاق بأن الرؤيا عند إبراهيم عليه السالم وغريه من أنبياء اهلل ورسله عليهم السالم وحي، واألنبياء على  

يقني بأنه قد تأتيهم األوامر يف الرؤى، على حنو ما تأتيهم يف اليقظة ولذلك فجمهور العلماء على أنه تصح برؤى 
سالم، وقت نفسه، قد نلمح شيئاً من الفراسة يف تعبري هذه الرؤيا لدى إبراهيم عليه الاألنبياء أحكام شرعية، لكننا يف ال

إذ البد أنه قد وقف أمام هذه الرؤيا مقكرًا يف احلكمة من وراء هذا األمر، لكنه على كل حال سارع إىل االمتثال 
سة هنا تكمن يف إذن فالفرا .ماً من األحالوالشروع يف تنفيذ ما أُم ر به لوثوقه من أن هذه الرؤيا حق، وأهنا ليست ضرب

 متييزه هلذه الرؤيا، واهلل أعلى وأعلم وأحكم.
وإذا ما حتولنا بأبصارنا إىل نيب اهلل يوسف عليه السالم، وجدنا القرآن الكرمي ينص صراحة على أن تعبري الرؤيا لديه  

 ﴾ ألاحااِديثِ ذاِلكا ياْجتاِبيكا رابشكا وايـ عالِّم كا ِمن تاْأِويِل اواكا  ﴿إمنا هو مما علمه اهلل عز وجل إياه، وما أفاض به عليه 
 ﴿وذلك لصدقه وتقواه وإحسانه ومراقبته هلل. بل إن يوسف عليه السالم يعرتف بفضل اهلل عليه يف تعلمه هذا العلم 

وأنه ال يستطيعه أي أحد،  ،ما يدل على أنه علم يُتعلم ﴾ رابِّ قاْد آتـاْيتاِني ِمنا اْلم ْلِك واعالنْمتاِني ِمن تاْأِويِل األاحااِديثِ 
ضائل فالبد له أن يتعلم طرائقه وأسراره وفنونه، كما والبد من متتعه بف أن يأخذ بأسباب التأويل مما يعِن أنه من أراد

يفسر رؤيا  نومشائل حىت يكون أهاًل لتعلم هذا العلم، وملا كان ذلك متوفرًا يف يوسف عليه السالم، فقد استطاع أ
صاحيب السجن، مث رؤيا امللك بعد أن حار أمامها كل معربي عصره حىت الكهنة الذي يدعون معرفة الغيب، لكن 
يوسف الذي علمه اهلل تعبري الرؤيا، فاألمر لديه خمتلف، فقد بادرهم بتعبري الرؤيا، وما ينبغي عليهم فعله، فاألمر مل 

 يقف عنده عند حد التعبري.
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رؤيا عند سيد اخللق حممد صلى اهلل عليه وسلم، فهي أول ما بُدئ به، فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق أما ال

وهي ما تبقى بعد  ( وهي للمؤمن جزء من أجزاء النبوة،16الصبح. وهي وحي، لقول ابن عباس: " رؤيا األنبياء وحي")
 النبوة من املبشرات

يا الرؤيا فيعربها ألصحابه، فتأيت وفق ما عربه، على حنو ما رأينا يف رؤيا بدر، ورؤ كان صلى اهلل عليه وسلم، يرى و  
الفتح. وكان صلى اهلل عليه وسلم كثرياً ما يقول ألصحابه، هل رأى أحد منكم رؤيا، فيعربها له. ولعلك تلمح مدى 

بينما أنا نائم رأيت  : "الا ألصحابه حني ققدرة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وفراسته يف تعبريه للرؤيا اليت رآها وأوهل
اب وعليه ي عمر بن اخلطالناس يعرضون علي وعليهم ُقُمص منها ما يبلغ الثَّد يَّ ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر عل

، حيث كان قد أخرب صلى اهلل عليه وسلم، أن من (17الدين " ) :قال ؟: ما أولت يا رسول اهللقميص جيره. قالوا
 ،توافق مع ذاكفهذا ي .ى قدر عملهمث يبدأ الكساء، فُيكسى املرء عل ،أن الناس حيشرون حفاة عراة ،القيامة أحداث يوم

 ويف ذلك داللة قوية على ما ذكرناه آنفاً. 
وعمر بن اخلطاب  ،الرؤيا، أبو بكر الصديق، وعائشة مث اشتهر من صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف تعبري 

؟ أم أنه لصفات لمسريين. فهل كان ذلك هلم بالتع عنهم مجيعاً، مث اشتهر من التابعني سعيد بن املسيب، وابن رضي اهلل
؟ إن كان ذلك كذلك أخذوا هذا العلم عن طريق التلقي ؟ وهلكنتهم من األخذ بأسباب هذا العلمخاصة عندهم م

سلم قواعد فهل وض  رسول اهلل صلى اهلل عليه و .  عليه وسلمفال ريب أن يكونوا قد أخذوه عن رسول اهلل صلى اهلل
 ضابطة وأسساً شارحة لتعلم هذا العلم؟

وهنا نقول إنه لو كان األمر كذلك، لوجدنا أنفسنا أمام نفر كثري من معربي الرؤى يف عصر رسول اهلل صلى اهلل عليه  
هبنا نستقرئ ا ما ذ، كما أننا إذعلى غري ذلك لكن األمر كانوسلم، ونفر أكثر من التابعني وتابعي التابعني وهكذا. و 

، لوجدنا أن كل ما أثر عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مما ال له عالقة بالرؤيا هو عبارة عن آداب عامة السنة النبوية
.. وكان . "خري .. فقال " إذا عربمت الرؤيا فعربوها على.أن يعربها خبري: "لعابر الرؤيا ينبغي عليه أن يتمثل هبا، وهي

 (18يبتدئ راوي الرؤيا بقوله " خرياً تلقاه وشراً توقاه، وخري لنا وشر ألعدائنا، واحلمد هلل رب العاملني، اقصص رؤياك ")

                                                           
 .38 :، رقم احلديث64/ ص: 1، ج: ”مرجع سابق“صحيح البخاري،  البخاري.أخرجه .16

 .4790 :احلديث رقم ،1953 ص: /5 ج: نفسه"، "املرجع البخاري، صحيح البخاري. أخرجه .17
م، حتقيق: محدي بن عبد اجمليد 1983ه /1404، 2.)املوصل: مكتبة الزهراء، ط سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم. املعجم الكبري،رواه الطرباين،  .18

 .302/ص: 8ج: السلفي(، 
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. ووضع رهاوأمر بالتعوذ باهلل من ش ،كما هنى صلى اهلل عليه وسلم عن رواية الرؤى اليت ال يظن صاحبها فيها خرياً 

 (19: ) من رآين يف املنام فقد رآين، فإن الشيطان ال يتمثل يب ( )أسساً عامة للتعبري، فقال
خاصة وأن هذه النماذج ال ميكن أن تكون كافية الستنتاج قواعد حمددة لتعبري  ؟فكيف حتّصل هؤالء على هذا العلم 

الرؤيا، فإذا أضفنا إىل ذلك أن الرؤى متغرية، وقواعد التعبري الثابتة غري موجودة، التضح لنا مبا ال يدع جمااًل للشك أن 
ا أخرب اهلل ألنبياء وأهل اإلميان، وحسبك مبهلذا العلم خصوصية تفرده عن باقي العلوم، فعلم تأويل الرؤيا " من علوم ا

من ذلك عن يوسف عليه السالم، وما جاء يف اآلثار الصحاح فيها عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، وأمجع أئمة اهلدى 
من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من علماء املسلمني أهل السنة واجلماعة على اإلميان هبا، وعلى أهنا حكمة بالغة، 

 (.20مة مين اهلل هبا على من يشاء، وهي املبشرات الباقية بعد النيب صلى اهلل عليه وسلم" )ونع
معىن هذا أنه ملا كانت الرؤيا من اهلل عز وجل حلكم بالغة، فإن علم تعبريها يؤتيه اهلل من يشاء من عباده لصالحهم،  

ه، أال . أال ترى أن اهلل قد أيد هبذا العلم أنبياءه ورسلوطهارهتم، وصدقهم، وأمانتهم، وإخالصهم، تأييدًا هلم ومتكيناً 
ترى أنه كان معجزة يوسف عليه السالم، وهذا هو الفرق بني من يعربون بعلم من اهلل تعاىل، وبني من يتكهنون، أو 

  .يعربون عن جهل، فشتان بني هؤالء وهؤالء
 أسباب هذا العلم، ألن كل علم " بفن من العلوم لكن ينبغي على من آتاه اهلل عز وجل ذلك العلم، أن يسعى يف

يستغِن بآلة ذلك العلم لعلمه، خال عابر الرؤيا، فإنه حيتاج إىل أن يكون عاملاً بكتاب اهلل عز وجل، وحبديث الرسول 
بتذلة )يقصد فاظ املتقاق اللغة، واألل، واألبيات النادرة، واشتربها يف التأويل، وبأمثال العربصلى اهلل عليه وسلم، ليع

هم وأحواهلم، الناس ومشائلهم وأقدار  ت( عند العوام، وأن يكون مع ذلك أديباً، لطيفاً، ذكياً، عارفاً هبيئااأللفاظ الدارجة
عاملًا بالقياس، حافظًا لألصول. ولن تغِن عنه معرفة األصول إال أن ميده اهلل بتوفيق يسدد حكمه للحق، ولسانه 

 (.21، نقياً من الفواحش، طاهراً من الذنوب" )عاىل تسديده حىت يكون طيب الطعمةللصواب، ولن حيضره اهلل ت
ومؤدى هذا أن تعبري الرؤيا أشبه بفتوحات ربانية يفتحها اهلل على من يشاء من عباده، وأن على هؤالء أن ينموا هذه  

 املوهبة باالطالع الواسع، واملعرفة املتنوعة بني القرآن والسنة، والشعر، واألدب، واألمثال، وأحوال الناس، وخصائصهم، 

                                                           

 رقم ،1775 /ص:4ج:             ،من رآين يف املنام فقد رآين وسلم عليه اهلل صلى النيب قول باب مسلم، صحيح مسلم، أخرجه .19

 .2266:احلديث
 -إلسالميةا )املغرب: وزارة عموم األوقاف والشؤون أبو عمر يوسف بن عبد اهلل النمري. التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، الرب، عبد ابن .20

 .49 ص: /24:ج ،حممد عبد الكبري البكري(ه ، حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي،  1387
 .170 ص:م(.2002ه / 1432)دمشق: شادي عرب،  واحلقيقة، الوهم بني الرؤيا حممد. عرب، .21
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ستحب ملن مل " ال ي : ليهم من علم وفتوحات يف تعبريهم، يقول ابن حجرلتكون عونًا هلم مع ما أفاض اهلل به ع

 (.22يتدرب على علم التأويل أن يسارع إىل التأويل " )
وهلذا وإمجااًل لكل ما سبق فإن تعبري الرؤيا يعتمد بالدرجة األوىل على علم املعرب وفراسته وصدق إهلامه. وهذا ال    

ظًا من العلم، وسار يف طريق الصالح والطهارة، لكي يكون إهلامه يف التعبري ميكن أن يتحقق إال إلنسان نال ح
إذن فال ميكن الفصل بني العلم والفراسة  .(23صحيحاً، ودون هذا السلوك فإن الطريق مقفل للوصول إىل هذا العلم " )

 دراسة وفراسة.يف تعبري الرؤى، فتعبري الرؤى هو علم وإهلام أو قل: التأويل علم 
 الثاني المبحث

 منهجية تأويل الرؤيا في القرآن الكريم 
 المطلب األول

 منهج التأويل الظاهري وأمثلته من القرآن 
منهج التأويل الظاهري، هو هذا املنهج الذي يتناول الرؤى الظاهرة بالتأويل، ملا كانت الرؤيا " قد تفسر على حقيقتها    
كما رأى الرائي يف النوم تكون يف الواقع. ومفاد األمر أن هذا املنهج خيتص يف ذلك النوع من الرؤى اليت (، أي  24")

املعاين اليت  " إن   تأيت معانيها ظاهرة ال لبس فيها وال غموض، إنه ذلك النوع األول الذي قصده ابن خلدون بقوله
 (.25حتتملها الرؤى قد تبدو سافرة ال يسرتها نقاب، أو مقنعة يف رموز يعوزها التعبري " )

ىل تفسري. وهذا : نوع ظاهر مؤول ال حيتاج إىل تعبري وال يفتقر إزون يف الرؤيا الصادقة بني نوعنيفإذا كان املعربون ميي    
 ري بالدراسة والفحص، يقول البغوي: " وقد يرى الرجل يف منامه فيصيبه عنيالنوع هو ما يعاجله منهج التأويل الظاه

 (.26ما رأى حقيقة من والية، أو حج، أو قدوم غائب، أو خري أو نكبة " )
 
 

                                                           

 .427 /ص:12:ج سابق"، مرجع الباري،" فتح  حجر. ابن .22
 .168 ص: سابق"، مرجع قيقة"،واحل الوهم بني الرؤيا حممد. عرب،  23
 .12ص:  م(،2010ه / 1431-)إربد   األردن: عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، العرييب،علي. الرؤيا واملنام يف القرآن والسنة، .24
وشرح وتقدمي:  م، ضبط2008-ه /1429-، )بريوت لبنان: دار الكتاب العريبخلدون ابن مقدمةخلدون،عبد الرمحن بن حممد.  خلدون، ابن .25

 .289 ص: ،حممد االسكندراين(
 .224 /ص:12 ج: ،سابق" "مرجع السنة، شرح ،البغوي .26
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 األمثلة من القرآن الكريم:

ت يف دومثال ذلك من القرآن الكرمي ما كان من رؤيا بدر، اليت رآها النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم واليت ور  .1
ِاْعت ْم ِفي ﴿ :قوله تعاىل ِثيًرا لافاِشْلت ْم والاتـاناا اأْلاْمر والاِكنن اللنه  ِإْذ ي رِيكاه ْم اللنه ِفي ماناامك قاِلياًل والاْو أارااكهْم كا

اِت الصشد ور . فهذه رؤيا ظاهرة أرى اهلل فيها النيب حممداً صلى اهلل عليه ( 43 :) األنفال﴾ سالنما ِإننه  عاِليم ِبذا
 وسلم املشركني قلياًل، فلما قصها على أصحابه أخذوها على ظاهرها. 

إن هذه الرؤيا ال حتتاج إىل مزيد من الوقت لكشف ما تعنيه مفرداهتا، ومغزاها، ألن حكمة اهلل عز وجل قد اقتضت     
ان اهلل ليجعل فما ك ،باهلل وحده، ومجع صد عن سبيل اهلل، وأخرج الذين آمنوا من ديارهم أن يلتقي اجلمعان، مجع آمن

للكافرين على املؤمنني سبيال، فكتب النصر لعباده املؤمنني، وسخر األسباب لذلك، فكانت هذه الرؤيا سبباً يف نصر 
 املؤمنني وهزمية املشركني. 

 اْلماْسِجدا اْلحارااما ِإْن لاقاْد صاداقا اللنه  راس ولاه  الرشْؤياا بِاْلحاقِّ لاتاْدخ ل نن  ﴿ :رؤيا الفتح، اليت وردت يف قوله تعاىل .2
لِِّقينا ر ء وساك ْم وام قاصِّرِينا الا تاخااف ونا فـاعاِلما ماا لاْم تـاْعلام وا فاجاعالا ِمْن د ونِ  ذاِلكا فـاْتًحا  شااءا اللنه  آِمِنينا م حا

 ( 24 :الفتح )سورة   ﴾ قارِيًبا
فهذه رؤيا واضحة املعاين أيضاً، حتمل نبأ سعيداً للمؤمنني وهو دخول النيب وأصحابه مكة يف أمن وأمان مقصرين    

وحملقني، بعدما منعهم الكفار دخوهلا على مدى أعوام، وبعدما تاقت نفوسهم شوقاً وولعاً إىل مسقط رأسهم، فحملت 
هي منه وأصلها  ىل للرؤيا اليت رآها نبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم، واليتالرؤيا البشرى هلم. واآليات تؤكد تصديق اهلل تعا

يعود إليه. وذلك بعدما ظن املنافقون وشككوا فيما رأى النيب صلى اهلل عليه وسلم، وبعدما اضطرب نفر من املؤمنني 
ا كانوا على احلق حلقهم ملخاصة بعد أن عقد النيب صلى اهلل عليه وسلم صلح احلديبية ورأى املسلمون فيه إجحافًا 

 وغريهم على الباطل.
نااِم فـالامنا بـالاغا ماعاه  السنْعيا قاالا ياا بـ ناين إِ  ﴿رؤيا إبراهيم عليه السالم، واليت تتضمنها اآليات:  .3 نِّي أاراى ِفي اْلما

 ِمنا الصناِبرِينا فـالامنا أاْسلاماا د ِني ِإن شااءا اللنه  أانِّي أاْذباح كا فاانظ ْر مااذاا تـاراى قاالا ياا أاباِت افْـعاْل ماا تـ ْؤمار  ساتاجِ 
ِبيِن واناادايـْنااه  أاْن ياا ِإبـْرااِهيم  قاْد صادنْقتا الرشْؤياا ِإننا كاذاِلكا ناْجِزي اْلم ْحِسِنينا  -102 :الصافات)  ﴾واتـالنه  ِلْلجا

105.) 
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فها هو إبراهيم عليه السالم يرى يف منامه أنه يذبح ابنه، فأخربه مبا رأى، فرضخ الصيب ملا رأى والده، مثلما رضخ    

األب لقضاء اهلل وأمره. فهي رؤيا مؤولة ال تفتقر إىل تعبري، لذا ما أن رآها خليل اهلل عليه السالم حىت سارع إىل االمتثال 
 .ابتالء ظاهراً إلبراهيم عليه السالم من رب العاملني ما من شك يف ذلك ملا أمر به فيها. فالرؤيا حتمل

 المطلب الثاني
 منهج التأويل الرمزي وأمثلته من القرآن 

وينبغي هنا أن نشري إىل أنه ملا كانت هناك رؤى ظاهرة وواضحة ال تفتقر إىل تأويل، فإن هناك نوعًا آخر من الرؤى 
يفتقر إىل التأويل والغوص يف أعماقه للكشف عن معانيه، وهو ما أشار إليه ابن خلدون يف مقدمته عندما قال " إن 

 (27 يسرتها نقاب، أو مقنعة يف رموز يعوزها التعبري ")املعاين اليت حتتملها الرؤى قد تبدو سافرة ال
ويرى البعض أن الرموز يف الرؤى راجعة إىل " قلة صفاء النفس، وضعف استعدادها للتعبري عن األشياء بأمسائها، مما  

يؤدي إىل تدخل القوة املتخيلة بطبعها، واستبدال ما رأته النفس مبثال يشبهه أو يضاده، فيقتضي هذا ضرورة التعبري " 
اختصهم  نيه اهلل على ألسنتهم من احلق والتأييد، أو الصاحلني من املؤمنني الذيوليس هذا بالطبع لألنبياء ملا جير  .(28)

اهلل مبزيد فضله وجزيل كرمه. ومعىن هذا أن معاين الرؤى ال ينبغي أن تأخذ على ظاهرها فحسب، فينشغل املرء بذلك 
العلم، ملا  حنو ما يعرب اللنب ب عما احتوته يف باطنها من معان أخرى قد تكون هي املقصودة دون املعىن الظاهر، على

 كان العلم هو غذاء األرواح. فإن التعبري هنا مل يركن إىل ظاهر اللنب بل تعداه إىل ما حيتمله من معان باطنة. 
ونتوقف عند آخر ما ذكره ابن خلدون من كون وجود نوع من الرؤى تأيت معانيها مقنعة يف رموز تفتقر إىل التعبري  

هنا جاء منهج التأويل الرمزي، وهو عبارة عن " حتويل رمز احللم أو الرؤيا إىل أمور ذات بال أو ذات والتأويل، من 
 (.29أمهية ومكانة " )

وهذا يعِن أن هناك صلة بني املعىن والرمز، وأن هذا الرمز " ال يظهر عفواً وال اتفاقاً، إمنا يقع املعىن للنفس، فيتخري  
 يف  ، ويصب املعىن فيه، وهبذا تقوم بني الرمز ومعناه صلة ال يستقيم بغريها فن التعبري، وهياخليال الرمز الذي يالئمه

 
 

                                                           

 .289 ص:  سابق"، "مرجع خلدون، ابن مقدمة خلدون، ابن .27
 .209 ص: ه (،1331حممد بن حممد أبو حامد. مقاصد الفالسفة،)مصر: مطبعة السعادة،  الغزايل، .28
 .219 ص: م(،2000ه /1430 االسالمية، البشاير دار )لبنان: والعلم، الدين بني األحالم تفسري كمال. إبراهيم أدهم، .29
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لعداوة أكثر حاالهتا صلة تشابه، تربر التداعي الذي ينتهي حبقيقته املعىن إىل الرمز الذي ميثله. فيتمثل السلطان يف حبر، وا

 (30 سفينة، والسفر يف إبل")يف احلية، والنساء يف أوان، والرمحة يف مطر، والنجاة يف
لكن هذا ليس على إطالقة واحدة، فقد تكون الصلة بني الرمز واملعىن قائمة على التضاد وليس التشابه، ألن التضاد  

مثل التشابه من حيث مربرات التداعي، على حنو ما يرى النائم أنه رأى أنه رزق ابناً، فتجيء بنتاً، أو أنه حزين يبكي، 
عبري على الفرح والغبطة، وهكذا. ويرى البعض من مثل الكندي، أن السبب يف هذا التضاد، هو أن " املرء يف فيأيت الت

يقظته مىت أحسن استخدام عقله، انتهى إىل نتائج صحيحة، فإن ضعف تفكريه، كانت أحكامه وتصديقاته، جمرد 
 (.31ما ظهر، أو يقع ما يضاده " )إما أن يقع الشيء ك :.. وهكذا احلال يف الرؤيا.تقديرات واعتبارات

إذن وبناء على ما سبق فإن منهج التأويل الرمزي يقوم أول ما يقوم على حتويل ما ورد يف الرؤيا من رموز إىل أشياء  
أاباِت ِإنِّي بِيِه ياا ِإْذ قاالا ي وس ف  أِلا  ﴿: مفهومة ذات أمهية، فمن ذلك ما نراه يف رؤيا يوسف عليه السالم، قال اهلل تعاىل

ًبا واالشنْمسا وااْلقامارا راأايـْتـ ه ْم ِلي سااِجِدينا  ْص ر ْؤيااكا عالاى ِإْخواِتكا فـاياِكيد وْا قاالا ياا بـ ناين الا تـاْقص  *  راأاْيت  أاحادا عاشارا كاوْكا
ْيًدا ِإنن الشنْيطاانا ِلِْلنسااِن عاد وٌّ مشِبينع   (.4)سورة يوسف: ﴾لاكا كا

موز ) الشمس والقمر (، وهذه الر    ذه الرؤيا اليت رآها يوسف عليه السالم، قد حوت رموزاً من مثل ) كوكباً ( وفه 
مل تكن مفهومة ليوسف حينئذ لصغر سنه، ولكن يعقوب عليه السالم الذي علمه اهلل تأويل الرؤى قد فطن إىل ما وراء 

هذه الرؤيا عن أخوته. وقد رأينا كيف حتققت هذه الرؤيا، وكيف  هذه الرموز من معان، لذا طلب من ابنه أن خيفي أمر
 أصبحت هذه الرموز أشياء مفهومة، وهي إخوة يوسف عليه السالم وأمه وأبوه. 

هب أن أحدًا رأى في منامه أن الشمس والقمر يسجدان له، هل معنى ذلك أن يكون تعبيرها  :والسؤال اآلن 
 أنه سوف يسجد له أبواه مثلما حدث م  يوسف عليه السالم؟

واإلجابة تكمن يف أن الرموز اليت تعرب عن املعىن الواحد ختتلف باختالف األفراد، كما أن الرمز الواحد حيمل معاين  
ف األفراد يف األمة الواحدة الختالف صناعاهتم، وأحواهلم، وصالحهم، ودينهم، " فالعسل يف رؤيا ختتلف باختال

 (.32الرجل الصاحل رمز حلالوة القرآن ولذة الذكر يف قلبه، وهو عند الكافر رمز حلالوة الدنيا وشهواهتا " )
  

                                                           

 .168 :ص والتوزيع والنشر للطباعة اآلداب )مكتبة األحالم، توفيق. الطويل، .30
 .169 :ص ،املرجع السابق نفسه .31
 (. 354 ص: ،2 جدار الفكر،  )بريوت: األنام، تعطري عبد الغِن. النابلسي، .32
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هذا  ن التمر فيصيب من املال مائة درهم، ويقع" وقد يرى املرء أنه أصاب وسقًا م :ويف هذا املعىن يقول ابن سريين

لغريه فيصيب ألفاً، والثالث فيكون رمزاً حلالوة دينه وصالحه. وهكذا خيتلف التعبري باختالف الرجال يف اهلمم واالقدار 
 تكون للسلطان مدينة يتوىل حكمها، فريمز قشرها إىل جدار املدينة أو :(. كما أن الرمانة33والتمسك بالدين " )

سورها، ويعرب حبها عن مكاهنا، ولكنها تكون للتاجر داره اليت يقيم فيها أهله، أو محامه أو فندقه أو سفينته اليت حتمل 
الركاب واألموال، أو متجره العامر بالناس، وقد تكون للعابد الناسك كتابه ومصحفه، فريمز قشرها إىل أوراقه، ويعرب 

(. كما أن 34قد تكون لألعزب زوجة مبا أوتيت من مال ووهبت من مجال)حبها عن كتابه الذي يقوم به صالحه، و 
خري وطمأنينة إن  :معاين الرمز الواحد قد تتغري بتغري الوقت الذي وقعت فيه الرؤيا فاالصطالء بالنار والتدفئة بالشمس

 (.35الصيف) وقعت إبان الشتاء، أو كانت عند املصابني بالربد، وإال كانت نكداً ومهاً إذا وقعت أثناء
لسِّْجن فـاتـايااِن واداخالا ماعاه  ا﴿:يب السجن، كما جاء يف قوله تعاىلومن أمثلة التأويل الرمزي، ما جنده يف رؤيا صاح   

ًزا تاْأك ل الطنيْ  ا ِإنِّي أارااِني أاْعِصر خاْمًرا واقاالا اآْلخار ِإنِّي أارااِني أاْحِمل فـاْوق راْأِسي خ بـْ ناا بِتاْأِويِلِه مِ  رقاالا أاحادهما ْنه  نـابِّئـْ
 ()اخلمر       حيث ُعربت الرموز الواردة يف رؤيا كل منهما من مثل ( 36:) سورة يوسف ﴾ ِإننا نـارااك ِمنا اْلم ْحِسِنينا 

بالتحول من حال إىل حال إذ إن اخلمر هو ما آل إليه حال العنب بعد عصره، ما يعِن حتول حال الساقي من السجن 
       إىل العفو والفرج، ومن حال البعد عن امللك واحنطاط شأنه، إىل القرب من امللك وعلو شأنه لديه. كما ُعربوالضيق 

) األكل ( يف رؤيا اخلباز بالفناء واهلالك واملوت، إذ إن هناك أكل ومأكول وآكل، فاآلكل هو الطري، واملأكول هو 
 اخلباز، مما دل على فنائه وموته.

ِسماان  ياْأك ل ه نن  واقاالا اْلماِلك  ِإنِّي أاراى ساْب ا بـاقاراات   ﴿ :أيضاً ما جنده يف رؤيا امللك، كما يف قوله تعاىل ومن ذلك      
ا اْلمال   ساْب ع  ) سورة  ﴾ بـ ر ونا تـاعْ أافْـت وِني ِفي ر ْؤياايا ِإن ك نت ْم لِلرشْؤياا  ِعجاافع واساْب ا س نب الت  خ ْضر  واأ خارا يااِبساات  ياا أايـشها

حيث ُعربت ) البقرات السمان ( بسنوات اخلصب، وعربت ) البقرات العجاف ( بسنوات اجلدب،  (. 43:يوسف
 رت         وعرب عدد البقرات ) سبع ( بعدد سنوات اخلصب واجلدب، كما ُعب

جلدب والعجاف ( من حيث سنوات ا) السنبالت اخلضر ( و) السنبالت اليابسات ( مبا عربت به ) البقرات السمان 
 وعرب عدد السنبالت مبا عرب به عدد البقرات. ،واخلصب

                                                           

 .11 ص: دار الفكر( )بريوت: الكالم، منتخب حممد. سريين، ابن .33
 .( 5 ص ) ،املرجع نفس ،سريين ابن 34
 (. 360 ص ) ،2 ج ،الكالم تعطري ،النابلسي .35
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وهكذا يتضح أن للقرآن الكرمي مناهج يف تفسري الرؤى منها املنهج الظاهري ومنها املنهج الرمزي، وميكننا بذلك تطبيق 

 هذه املناهج على كل ما يراه النائم يف منامه من أحالم ورؤى.
 الخاتمة

  :هذا ونخلص من ذلك البحث إلى عدة نتاْج نوجز أهمها فيما يلي
 .وأهنا من مصادر الوحي لألنبياء والرسل عليهم السالم مكانة عظيمة يف القرآن الكرمي أن لتعبري الرؤى .1
تأويل منهج التأويل الظاهري ومنهج ال :وهيومنهجية قرآنية شرعية الرؤى علم له أصول وضوابط  أن تفسري .2

 الرمزي.
 احلديثة فسيةمقارنة بالعلوم والنظريات الن وضع دالالت لتفسري ما يراه النائم من رموزيف للقرآن الكرمي السبق  .3

 املتعلقة باألحالم.
ال ينبغي اخلوض لكل أحد يف تفسري الرؤى إال بعد تعلم منهجية القرآن يف تعبري الرؤى ودراسة مصادر دالالت  .4

 من الكتاب والسنة.  التأويلأصول 
باملنهجية القرآنية  لم املعربعال يقتصر تعبري الرؤى على الدراسة فقط بل حيتاج كذلك ملوهبة وفراسة ربانية تثقل  .5

 دالالت التأويل.و 
 فهرس المصادر والمراج 

دار  :دار النشر ،852الوفاة:  ،ابن حجر، أمحد بن علي ) بن حجر (، فتح الباري شرح صحيح البخاري .1
 حمب الدين اخلطيب. :حتقيق ،بريوت -املعرفة 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر، أمحد بن علي) بن حجر ( أبو الفضل، هدي الساري مقدمة .2
-ه 1429لبنان  –بريوت -عبد الرمحن بن حممد، مقدمة ابن خلدون، دار الكتاب العريب ابن خلدون، .3

 د. حممد االسكندراين.:،ضبط وشرح وتقدمي2008
 بريوت. –دار الفكر  :، دار النشر110منتخب الكالم يف تفسري األحالم، الوفاة:  حممد، ابن سريين، .4
م، 2001-ه 1422-القاهرة –ه ، دار النشر: مكتبة الصفا 110:ين، حممد، تفسري األحالم، الوفاةابن سري  .5

 الطبعة األوىل.
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وزارة  :ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل النمري، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  دار النشر .6

 حممد عبد الكبري ،مصطفى بن أمحد العلوي :حتقيق ،1387 -املغرب  -عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 
 البكري.

غراس للنشر والتوزيع، خمطوطة، حتقيق وإخراج أبو عبيدة  :دار النشر ،ه  276 :الوفاة ،تعبري الرؤيا ،ابن قتيبة .7
 املشهور حبسن آل سلمان، وأبو طلحة املشهور عمر بن إبراهيم آل عبد الرمحن.

أبو عبد اهلل مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد، إعالم املوقعني عن  ابن القيم، الزرعي الدمشقي .8
 طه عبد الرؤوف سعد. :، حتقيق1973 -بريوت  -دار اجليل  :رب العاملني، اسم املؤلف، دار النشر

لتوزيع، اأسرار النوم رحلة يف عامل املوت األصغر، دار النشر:هنضة مصر للطباعة والنشر و  ،إبراهيم، أمحد شوقي .9
 م.2010اخلامسة يناير  :الطبعة

 ،اندار البشاير اإلسالمية    لبن :دار النشر ،تفسري األحالم بني الدين والعلم .أدهم، إبراهيم كمال .10
 م2000 ،ه  1430الطبعة األوىل 

ري، اليمامة دار ابن كث :دار النشر .اجلامع الصحيح املختصر ،البخاري،حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل .11
 د. مصطفى ديب البغا. :حتقيق ،الثالثة :الطبعة ،1987 - 1407 -بريوت  -
دمشق  -املكتب اإلسالمي  :دار النشر ،ه 516الوفاة:  ،رح السنة، شاحلسني بن مسعود ،البغوي .12

 .حممد زهري الشاويش -شعيب األرناؤوط  :الثانية، حتقيق :م، الطبعة1983 -ه  1403 -_ بريوت 
مؤسسة  :حممود، الرؤى واألحالم يف القرآن الكرمي دراسة موضوعية، دار النشر احلياري، خالد منصور .13

 م2003األوىل  :الطبعة ،األردن-عمان –الوراق للنشر والتوزيع 
دار  ، ه502املفردات يف غريب القرآن، الوفاة: ، أبو القاسم احلسني بن حممدالراغب األصفهاين  .14

 .د سيد كيالينحمم :حتقيق ،لبنان -دار املعرفة  :النشر
ه    1432الطبعة األوىل  ،شادي عرب   دمشق :دار النشر ،الرؤيا بني الوهم واحلقيقة ،عرب، حممد .15

 م.2002
–إربد  –الرؤيا واملنام يف القرآن والسنة، دار النشر: عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع  ،العرييب، علي .16

 األوىل. :م، الطبعة2010-ه   1431-األردن 
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 .1331 ،مقاصد الفالسفة، مطبعة السعادة  مصر ،الغزايل، حممد بن حممد أبو حامد .17
 .بريوت –دار الفكر  :، دار النشر1143الوفاة:   ،تعطري األنام يف تعبري املنام ،عبد الغِن ،النابلسي .18
العريب  دار إحياء الرتاث :النيسابوري، مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي، صحيح مسلم، دار النشر .19

 حممد فؤاد عبد الباقي. :حتقيق ،بريوت -
، 2.ط : مكتبة الزهراء،املوصل املعجم الكبري، .سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسمالطرباين،  .20
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