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 عثمان السبتالشيخ/ خالد بن 
 

 أما بعد: ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل
 ففي باب الرؤيا وما يتعمق بيا

: -صمى اهلل عميو وسمم-قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنو-حديث أبي ىريرة  :-رحمو اهلل-أورد المصنف 
 .متفق عميو (1)((ال يتمثل الشيطان بي ،-أو كأنما رآني في اليقظة-من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ))

فإن كان  ،ىذا شك من الراوي ،((أو كأنما رآني في اليقظة- ،من رآني في المنام فسيراني في اليقظة))قولو: 
 :ن المقصود بذلكإ :فمنيم من قال ،فإن أىل العمم اختمفوا في محممو ،((فسيراني في اليقظة)) :عمى األول

 ،عمى ىذا سؤال د  ر  وي   ،وذلك يقظة ،-صمى اهلل عميو وسمم-في اآلخرة يرى النبي  :يعني ،فسيراني في اليقظة
وأن من لم  ،ا بمن رآه في المنامفيل يكون ذلك مختص   ،-صمى اهلل عميو وسمم-أن المؤمنين يرون النبي  :وىو

في  -صمى اهلل عميو وسمم-ال يقال بأن الذين يرون النبي  ،ليس كذلك :الجوابيره في المنام ال يراه في اآلخرة؟ 
نما من أىل العمم من  ،والحديث ال يدل عمى ذلك ،ال دليل عمى ىذا ،اآلخرة ىم الذين رأوه في الدنيا في المنام وا 

 .وقرب منو في اآلخرة ،-صمى اهلل عميو وسمم-حمل عمى مزيد اختصاص بالنبي لعل ذلك ي   :قال
صمى اهلل عميو -النبي  ومن لم ير   ،ىذا وعد لوإن  ،((فسيراني في اليقظة)) في: يمكن أن يقال ،وعمى كل حال

ما وىذا أحسن  ،-عميو الصالة والسالم-حرم من رؤيتو أنو ي   :ولكن ال يعني ،لم تحصل لو ىذه البشارة -وسمم
 .في توجيو ىذه الروايةقيل 

فمن  ،وآمنوا بو ،وما رأوه ،أحياء -صمى اهلل عميو وسمم-الذين كانوا زمن النبي  ىذا في أولئك :وبعضيم يقول
 -صمى اهلل عميو وسمم-فيرى النبي  ،فسيتحقق لو ذلك في اليقظة ،فإن ذلك يكون بشارة لورآه في المنام منيم 

أن من  :يفيم من ىذاأن  ال يصح بحال من األحوالولكن  ،أيام حياتو ،-صمى اهلل عميو وسمم-في عيده  :يعني
يعيش  -صمى اهلل عميو وسمم-فإن النبي  ،-عميو الصالة والسالم-فسيراه في اليقظة بعد موتو  ،رآه في المنام
يقظة فيذا ال أساس لو من  -صمى اهلل عميو وسمم-وما ينقمو بعض الصوفية من أنيم رأوا النبي  ،حياة برزخية

ن اغتر بو بعض أىل العمم ،الصحة  .وه في كتبيموذكر  ،وا 
 ((ال يتمثل الشيطان بي)) :أو التعميل ،التوجيووىذا  ،((ال يتمثل الشيطان بي ،أو كأنما رآني في اليقظة)) :قال

شيًئا غير  أنو لم ير   :بمعنى ،أن من رآه في المنام فقد رآه حقيقة ،((كأنما رآني في اليقظة)) :يرجح ىذه الرواية
 ،يتصور لوويكون ذلك من الشيطان  ،فإن اإلنسان قد يرى أحًدا من الناس ،-صمى اهلل عميو وسمم-النبي 

                                                           

 الرؤيا، كتاب ومسمم، ،(3996: )رقم المنام، في -وسمم عميو اهلل صمى- النبي رأى من باب التعبير، كتاب البخاري، وخرجأ - 1
 (.6633: )رقم ،"رآني فقد المنام في رآني من" -والسالم الصالة عميو- النبي قول باب



  أما النبي  ،ويكون الشيطان ىو الذي تمثل في صورتو ،أو نحو ىذا ،أو أحد أجداده ،وقد يرى قريًبا ل ،يتشكل
 ،أن يراه بأوصافو المعروفة :وىو ،لكن ىذا بقيد وشرط ،فال يتمثل الشيطان في صورتو -صمى اهلل عميو وسمم-

لو و  ،ىذا ال يعتبر :نقول ،وال عرفت أوصافو ،ما رأيت وجيو ،لكن من الخمف ،رأيتو :وقال ،نا أحدءلو جا :يعني
 .ىذه ال تعتبر :فنقول ،-صمى اهلل عميو وسمم-وذكر صفة غير صفة النبي  ،رأيتو :أنو قال

إذا رأى )) :يقول -صمى اهلل عميو وسمم-أنو سمع النبي  :-رضي اهلل عنو-وذكر حديث أبي سعيد الخدري 
ال يحدث بيا إال من ف :وفي رواية-ا، ث بيوليحد   ،فميحمد اهلل عمييا ،أحدكم رؤيا يحبيا فإنما ىي من اهلل تعالى

ذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما ىي من الشيطان ،-يحب فإنيا ال  ،وال يذكرىا ألحد ،فميستعذ من شرىا ،وا 
 .متفق عميو (6)((تضره
 ،وخمقو ،بووسب   ،أن اهلل ىو الذي ىيأ ذلك لو :يعني ((إذا رأى أحدكم رؤيا يحبيا فإنما ىي من اهلل تعالى)) قولو:
، ويقمقو ،ويخوفو ،وما يزعجو ،فيريو ما يكره ،والشيطان يحرص عمى مساءة ابن آدم ،من اهلل ساقيا إليو :فيي

 .من اهللفالرؤيا الصالحة 
 .نعمة ياألن ؛((فميحمد اهلل عمييا)) :قال
ث بيا إال من فال يحد  )) :بل ىو مقيد في الرواية األخرى ،وىذا التحديث ليس لكل أحد ،((ث بياوليحد  ))

 .والمسألة محل خالف ،أىل العممبعض ىكذا قال  ،السبب في ذلك ىو أن الرؤيا تقع ألول عابر :قيل ،((يحب
ذا رأى )) وأراه ما  ،الشيطان ىو الذي تالعب بو ،ىذا حكم عام ،((غير ذلك مما يكره فإنما ىي من الشيطانوا 
 .كره من أجل أن يحزنوي
 .وبيذا يستريح اإلنسان ،((فإنيا ال تضره ،وال يذكرىا ألحد ،فميستعذ من شرىا))

وفي - الرؤيا الصالحة)) :-صمى اهلل عميو وسمم-قال النبي  :قال -رضي اهلل عنو-وذكر حديث أبي قتادة 
ولكن  ،يراه اإلنسان في منامومم كل ذلك والرؤيا والح   ،(6)((مم من الشيطانوالح   ،من اهلل -الرؤيا الحسنة :رواية

فسمى الرؤيا  ،من الشيطان -يعني الرؤيا السيئة-وأن الحمم  ،في ىذا االستعمال خص الرؤيا بأنيا من اهلل
 .بالرؤيا :والرؤيا الصالحة ،بالحمم :السيئة

ىنا و  ،((فميستعذ من شرىا)) :ىناك ،ىذه زيادة عمى ما سبق ،((فمن رأى شيًئا يكرىو فمينفث عن شمالو ثالثًا))
 ،رتقذ  سالجية التي تكون لمم :ىي اليسار وأ والشمال ،ثالثًا(( شمالو مينفث عن))ف :زيادة عمى االستعاذة

 .نفخ مع ريق :والنفث ىو ،والمكروه
ال ريق  ،نفخ لطيف :النفث" النووي: ىنا يقول ،((فإنيا ال تضره ،وليتعوذ من الشيطان ،ينفث عن شمالو ثالثًا))فم
 .ما يكون مع ريق :والنفث ،ىو ما يكون من غير ريق :النفخ :ومن أىل العمم من يقول ،ىذا كالم النووي ،"معو
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 ،يكرىياإذا رأى أحدكم الرؤيا ))قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-أن النبي  :-رضي اهلل عنو-وذكر حديث جابر 
بإخراج  ،وذلك أبمغ ،ىنا يبصقو  ،ينفخ مع ريقأي:  ((ينفث)) :الذي قبموفي  ،(4)((فميبصق عن يساره ثالثًا

 .عن يساره ثالثًا الريق
حممو بعض  :والتحول ،رواه مسمم ((وليتحول عن جنبو الذي كان عميو ،وليستعذ باهلل من الشيطان ثالثًا))قال: 

كما  ،إلى حال أخرى ،إلى حال طيبةتقل من ىذا الشيء الذي رآه سيئًا ين ،أىل العمم عمى التفاؤل بتحول الحال
 .والخصبمن الجدب والقحط إلى السعة الحال يحول رداءه تفاؤاًل بتحول  ،أن اإلنسان في االستسقاء يقمب رداءه

 .والعكس ،عمى األيسر يتحول إلى األيمن اإن كان نائمً  :يعني ((وليتحول عن جنبو الذي كان عميو)) :يقول
وبعضيم يقول غير  ،أبو محمد :ىو :وبعضيم يقول ،واثمة بن األسقع ،أبي األسقعىو حديث  :والحديث األخير

صمى اهلل عميو -قال رسول اهلل  :قال ،-عنو رضي اهلل-واثمة بن عبد اهلل بن األسقع  :وبعضيم يقول ،ىذا
 .الكذبة العظيمة :وىي ،ريةجمع ف   :رىوالف   ،(6)((..رىإن من أعظم الف  )) :-وسمم
كاذب عمى اهلل بأنو خمقو من  ،إلى غير أبيو فيو كاذب بيذاعى فإذا اد   ،((عي الرجل إلى غير أبيود  أن ي  ))قال: 

 .ألبيو الذي كان سبًبا لوجودهوفيو كفران وجحود  ،ماء رجل آخر
يذه ف ،رواه البخاري ((ما لم يقل -صمى اهلل عميو وسمم-أو يقول عمى رسول اهلل  ،ري عينو ما لم تر  أو ي  )) :قال

 .ثالث
وىذا يقع فيو كثير من الناس  ،أنا رأيت رؤيا كذا وكذا :يقول ،في النوم :يعني ((ري عينو ما لم تر  ي   وأ))قولو: 
أو  ،والمعاصيالمرأة لربما تقول لزوجيا الذي قد أسرف عمى نفسو بالذنوب ف ،قصد اإلصالح والوعظ :بزعميم
ربما يقوليا إنسان آلخر من لو  ،رأيت فيك رؤيا كذا وكذا :فتقول ،أو نحو ذلك ،أو يأكل األموال بالباطل ،يظمم

وفي الحديث اآلخر  ،ال يجوزو  ،فيذا من الكبائر ،وىو كاذب في ذلك ،رأيت فيك كذا وكذا :فيقول ،باب العظة
وال  ،يعذب بيذا ،حبة شعيرأي:  ،(3)أنو يكمف أن يعقد بين شعيرتين :عقوبتو -صمى اهلل عميو وسمم-بين النبي 

 ،أراني اهلل كذا :فيقول ،ألن الرؤيا من اهلل ؛كاذب أيًضا عمى اهلل ري عينيو ما لم تر  فالذي ي  ، يستطيع ذلك قطًعا
 .ولم يحصل

من )) :وىذا ورد فيو الحديث المعروف، ما لم يقل(( -صمى اهلل عميو وسمم-))أو يقول عمى رسول اهلل  :قال
 وصحبو. ،وآلو ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل أعمم ،(7)((كذب عمّي متعمًدا فميتبوأ مقعده من النار
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