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ىّ
وصل اهلل عىل حممد وآله الطاهرين وسالم عىل أصحابه الربرة

املنتجبني واللعن الدائم عىل أعدائهم أمجعني اىل قيام يوم الدين.

أما بعد :الخيفى أننا الزلنا بحاجة اىل تكريس اجلهود ومضاعفتها

نحو نرش املفاهيم األخالقية والرتبوية وترسيخ املفاهيم اإليامنية التي

تضمنتها رسالة اإلسالم لبناء الفرد بنا ًء فعليا حقيقيا ليكون انطالقة
سليمة لبناء ذلك الكيان اإلنساين الشامخ الذي ماهو إالّ اللبنة األوىل

لبناء جمتمع إسالمي راسخ البنيان ،عتيد املرايس.

لذا ومسامهة يف ذلك جاءت برامج إذاعة الكفيل صوت املرأة

املسلمة كسبيل للوصول اىل ذلك ،وقد أخذت هذه الربامج طريقها اىل

أسامع الكثريين عرب أثريها وعرب شبكة االنرتنت العاملية صوتا ،وألجل
تعميم الفائدة إرتأت اإلذاعة إيصال براجمها كتابيا اىل أيدي الذين مل

يسعفهم الوقت لسامعها وذلك بطباعة بعض من براجمها وإصدارها
ككراس.
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احللقة الأوىل
فوائد و�أبعاد النوم
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«فوائد وأبعاد النوم»
ان النوم من الوظائف اجلسدية التي حتتل مساحة كبرية يف حياة

اإلنسان ،فلو قسمنا فرتة اليقظة واملنام لوجدنا ان ثلث عمر اإلنسان

هو نوم.

وال خيفى ان هذه املساحة الكبرية من العمر مل ختلق عبث ًا وإنام

أوجدها اخلالق احلكيم حلكمة تعود بالفائدة عىل اإلنسان ولذا اعتربها

اهلل تعاىل آية من آياته ودعا الناس إىل التفكر فيها ،ويف ذلك يقول اهلل
﴿و ِم ْن َآ َياتِ ِه َمن َُامك ُْم بِال َّل ْي ِل َوالن ََّه ِ
ار َوا ْبتِغَاؤُ ك ُْم ِم ْن َف ْضلِ ِه إِ َّن يِف
تعاىلَ :

ك آَلَي ٍ
ِ
ون﴾(((.
ات لِ َق ْو ٍم َي ْس َم ُع َ
َذل َ َ

وهنا سنتحدث عن فوائد وأبعاد النوم.
ومن تلك احلكم والفوائد-:

 -1ا�سرتاحة اجل�سد-:
فان عدم النوم ملدة طويلة يؤدي إىل االختالل يف نشاط الدماغ
((( الروم .23
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ويسبب ردود فعل سلبية يف اجلهاز العصبي واذا استمر عدم النوم لعدة
أيام فان اجلسد يضعف ثم يموت.

﴿و َج َع ْلنَا ن َْو َمك ُْم ُس َباتًا﴾((( والسبات مأخوذ من السبت
قال تعاىلَ :

سبت ًا ألن الناس كانوا ينقطعون فيه عن العمل ويسرتحيون.
وعن اإلمام عيل انه قال« :النوم راحة من األمل».

وعن اإلمام الباقر« :البد هلذا البدن ان ترحيه حتى خترج نفسه

فاذا خرجت النفس اسرتاح البدن ورجعت الروح فيه وفيه قوة عىل

العمل».

إن اسرتاحة اجلسد تساعد الروح للرجوع إىل رهبا تعاىل فهي

بحاجة لذلك ولذا تعود إىل منبعها األصيل.
 -2ا�سرتاحة النف�س من الآالم والهموم-:

والتي ترد عليها يف اليقظة كاخلوف واحلزن واحلرسة والغم وما
اشبه ،ومنه انزال النوم عىل أصحاب بدر ،قال تعاىلُ ﴿ :ث َّم َأ ْنز ََل َع َل ْيك ُْم
ِ
ِ
اسا َيغ َْشى َطائِ َف ًة ِمنْك ُْم﴾(((.
م ْن َب ْعد الغ َِّم َأ َمنَ ًة ُن َع ً
((( النبأ .9
((( آل عمران .154
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 -3طريق �إىل معرفة الإن�سان حلاله عند ربه �سبحانه وتعاىل-:
وما أعد له من النعيم والعذاب فتكون الرؤى عندئذ إما مبرشة أو

منذرة ،وكم من األشخاص ازدادوا إيامنا ويقينا للبرشى التي رأوها.

عن رسول اهلل انه قال« :ال يبقى بعدي من النبوة إال املبرشات

قالوا :يا رسول اهلل وما املبرشات؟ قال :الرؤيا الصاحلة يراها الرجل
أو تُرى له».

وعن اإلمام الصادق« :اذا كان العبد عىل معصية اهلل وأراد اهلل

به خريا أراه يف منامه رؤيا تروعه فينزجر هبا عن تلك املعصية».
-4طريق �إىل معرفة النف�س امل�ؤدي �إىل معرفة الرب تعاىل-:

إن حاجة اإلنسان للنوم سببها الشوق إىل تواصل اجلزء الراقي منه

بالنفحة اإلهلية القاطنة يف اعامقه مع مبدعها وخالقها ،ولكي تنال السمو

الروحي والشفافية الراقية واملشاعر اإلنسانية النبيلة جيب ان حتصل عىل

نوم هادئ مريح يتاح للروح فيه التواصل مع مصدرها وينبوع معرفتها
واهلامها.

-5طريق ال�ستك�شاف منافع الأ�شياء وم�ضارها وخري الأمور و�شرها-:
ومن ذلك معرفة عالج األمراض وكشف األرسار وما يصلح من

بني اليقظة واملنام

10

عمل وزواج وبناء وما أشبه.
-6الأحالم هي طريق االت�صال باملوتى-:
روي عن اإلمام أيب احلسن انه قال« :ان األحالم مل تكن فيام

مىض يف اول اخللق وانام حدثت فقيل له :وما العلة يف ذلك؟ فقال :ان
ذكره بعث رسوالً إىل أهل زمانه دعاهم إىل عبادة اهلل وطاعته
اهلل ع َّز ُ

فقالوا :ان فعلنا فام لنا؟ ما انت بأكثرنا ماال وال بأعزنا عشرية ،فقال :إن

اطعتموين ادخلكم اهلل اجلنة ،وان عصيتموين ادخلكم اهلل النار ،فقالوا:

وما اجلنة وما النار؟ فوصف هلم ذلك ،فقالوا :متى نصري إىل ذلك؟
فقال :اذا متم ،فقالوا :لقد رأينا امواتنا صاروا عظاما ورفاتا ،فازدادوا له

تكذيبا وبه استخفافا فأحدث اهلل عز وجل فيهم األحالم فأتوه فأخربوه

ذكره اراد ان حيتج عليكم
بام رأوا وما انكروا من ذلك ،فقال :ان اهلل ع َّز ُ
هبذا هكذا تكون ارواحكم اذا متم وأن بليت ابدانكم تصري االرواح إىل

عقاب حتى تُبعث األبدان.
ابعاد الر�ؤيا-:

ان للرؤيا عدة ابعاد كام ذكر املتخصصون يف علم الباطن اإلنساين:

والبعد الأول :هو ان احللم مقياس مستوى الوعي لدى كل فرد
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فاإلنسان الذي ينتهج درب الوعي يدرك بجالء هذه احلقيقة اذ ما
ان يستهل املسري وينظم حياته وفق منهج تفعيل املعرفة ارتقى بوعيه
حتى تغدو أحالمه اصفى وضوحا وتناسقا واشد تعبريا ببهاء الواهنا
وبخاصة اعمق هدوء ًا وراحة.

والبعد الثاين :يعكس حقيقة احللم كحافز لتطوير الوعي الفردي

فهذا يتمثل فيام يقدمه احللم من معلومات جديدة لصاحبه تساهم يف

رفع مستوى وعيه وان بالقدر الضئيل يف كل مرة.

والبعد الثالث :حيدد مستوى تفتح الذاكرة ونشاطها كام يكشف

حقيقة عالقتها بوعي الباطن ثم كيفية ادخال ذاكرة الظواهر بذاكرة

البواطن لكشف خلفيات احللم واسبابه.

والبعد الرابع :يكشف حالة اجلسد الصحية ،ووسائل حتسينها

وتقوية املناعة ،اذ ان األحالم املضطربة هي انعكاس لضعف املناعة
الصحية.

والبعد اخلام�س :يعكس احلالة الفكرية وأسلوب تعاطيها مع

أسلوب احلياة العملية.

والبعد الأخري :يعكس مدى تفتح الفكر بقسميه البرشي

واإلنساين ،ويرفع مستوى الوعي الفردي وبالتايل يعيد احللم إىل

12

بني اليقظة واملنام

حقيقته األوىل كحياة واعية فاعلة مكتملة يعيشها املرء امتدادا حلياته
كرس نفسه
األرضية وذلك بعد ان يكون قد التزم بحقيقة املعرفة أو ّ

عىل مسار وعيها.

احللقة الثانية
حقيقة الر�ؤى والأحالم
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«حقيقة الرؤى واألحالم»
ي�صح
ما هي حقيقة الر�ؤى والأحالم التي يراها الإن�سان يف منامه؟ وهل ّ
االعتماد عليها �أم ال؟
ما إن يأوي اإلنسان إىل فراشه ويغمض عينيه ويسيطر عليه النوم

حتى جيد نفسه يف عامل آخر خيتلف متام ًا عن عامل اليقظة من حيث
املقاييس واحلدود واألوصاف.

نعم جيول النائم غالب ًا يف عامل األحالم والرؤى فيشاهد املايض

واحلارض واملستقبل فإذا به تارة يرجع إىل صباه وأخرى يرى نفسه

شيخ ًا طاعن ًا يف السن ،وقد يدخل يف حرب مد ِّمرة مع عدو واقعي
أو افرتايض ،أو يرى نفسه وهو يعالج سكرات املوت ،أو يرى أن
لديه ثروة عظيمة ومكانة مرموقة ينعم بكل خري ويعيش بني الورود
والرياحني ،أو يرى بعض الصاحلني من األحياء أو األموات ،إىل غري

ذلك من املشاهدات العجيبة التي يرتاح اإلنسان لرؤية بعضها ويتمنى
لو أهنا طالت واستمرت من دون انقطاع ،كام وينزعج من مشاهدة
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الكثري من األحالم املهولة واملفزعة.

و ما أن ينقطع رشيط األحالم حتى يسأل اإلنسان نفسه عن حقيقة

هذه املشاهدات ومدى انطباقها عىل الواقع ،فيحب أن يعرف هل أن
هلذه املشاهدات من تأثريات سلبية أو إجيابية عىل معيشته وحياته أم ال.

ال ُبدَّ من االعرتاف بأن حقيقة الرؤى واألحالم ال تزال خافية
حتى عىل العلامء ذوي االختصاص ،لذا ِ
فانك ترين أن نظراهتم العلمية
خمتلفة يف تفسري مشاهدات اإلنسان يف املنام.

فمنهم من حاول حرص األحالم يف البعد النفيس فقط ،ومل ينظر

إليها إال من هذه الزاوية.

إن األحالم تلجأ إىل الرموز لتخفي األغراض التي حيظرها

املجتمع.و كان املتنبؤن باألمس يقولون«:أخربنا بأحالمك نخربك
بمستقبلك» واليوم يقول أطباء النفس« :أخربنا بأحالمك نشخِّ ص

مشكالتك».

و مع ذلك فان أصل مشاهدة األحالم والرؤيا ثابتة وال نقاش

فيها ،إال أن ما هيمنا هنا هو النظرة اإلسالمية بالنسبة إىل الرؤى
واألحالم ،وما هيمنا أيضا هو معرفة مدى صحة االعتامد عىل أمثال
هذه املشاهدات من املنظار اإلسالمي.
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للحصول عىل اإلجابة الصحيحة تتحت ُّم علينا مراجع ُة القرآن الكريم

واألحاديث املروية عن النبي املصطفى واألئمة املعصومني 

حتى نتوصل إىل الرأي اإلسالمي الصائب يف هذا املجال.
التف�سري الإ�سالمي للر�ؤى والأحالم-:

سأل حممدُ بن القاسم النوفيل اإلمام جعفر بن حممد الصادق

أسئلة حول حقيقة املشاهد واألشياء التي يشاهدها النائم ،فأجابه
اإلمام عنها باختصار.
و ِ
اليك قارئتنا نص الرواية«:قال :قلت أليب عبد اهلل الصادق:

املؤمن يرى الرؤيا فتكون كام رآها ،وربام رأى الرؤيا فال تكون شيئا؟
فقال :إن املؤمن إذا نام خرجت من روحه حركة ممدودة صاعدة إىل

السامء ،فكل ما رآه روح املؤمن يف ملكوت السامء يف موضع التقدير
والتدبري فهو احلق ،وكل ما رآه يف األرض فهو أضغاث أحالم ،فقلت

له :أو تصعد روح إىل السامء؟ قال :نعم  ،قلت :حتى ال يبقى منها
يشء يف بدنه؟فقال :ال ،لو خرجت كلها حتى ال يبقى منها يشء إذن

ملات.قلت :فكيف خترج؟فقال :أما ترى الشمس يف السامء يف موضعها
وضوئها وشعاعها يف األرض ،فكذلك الروح أصلها يف البدن وحركتها
ممدودة إىل السامء».
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�أق�سام الر�ؤيا-:
تنقسم مشاهدات اإلنسان يف املنام إىل مشاهدات حسنة يستبرش هبا

اإلنسان املؤمن فريى فيها ما يرسه ويرتاح إليه ،وأخرى قبيحة ومهولة

يفزع منها اإلنسان ويستيقظ عىل إثرها مرعوب ًا ،وأخرى تكون عىل

شكل لقطات غري مرتابطة ومبعثرة والتي يعبرَّ عنها بأضغاث األحالم،
أي ضغث ًا من كل حلم وهي ترسبات متبقية من جمموعة ما شاهده
يف منامه من األحالم التي يشاهدها اإلنسان فينسى منها الكثري وال
يتذكر منها إال بعض اللقطات ،لقطة من هنا وأخرى من هناك فتشكل

بمجموعها حل ًام واحد ًا غري مرتابط األجزاء ،أو تكون من ترسبات
األفكار والتخيالت واألماين التي تطرأ عىل الفكر خالل اليقظة.

فقد روي عن رسول اهلل أنه قال«:الرؤيا ثالثة :برشى من اهلل،

وحتزين من الشيطان ،والذي حيدث به اإلنسان نفسه فرياه يف منامه».
و قال« :الرؤيا من اهلل واحللم من الشيطان».

و قال حييى بن احلسني« :بلغنا عن رسول اهلل أنه قال :الرؤيا

جزء من النبوة».
احلسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعني ً

و كان يقول« :مل يبق بعدي إال املبرشات ،قالوا :وما املبرشات

يا رسول اهلل؟قال :الرؤيا الصاحلة يراها الرجل الصالح أو ترى له ،جزء

حقيقة الرؤى واالحالم
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جزء من النبوة».
من ستة وأربعني ً

و عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن سعد بن أيب

خلف ،عن أيب عبد اهلل قال« :الرؤيا عىل ثالثة وجوه :بشارة من اهلل

للمؤمن وحتذير من الشيطان وأضغاث أحالم».
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احللقة الثالثة
الر�ؤيا ال�صاحلة
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الرؤيا الصاحلة

23

«الرؤيا الصالحة»
وهي الرؤيا الصادقة الواضحة التي ال حتتاج إىل تعبري أو تكون

قابلة للتعبري ،وهي برشى من اهلل سبحانه وتعاىل يراها األنبياء
والصاحلون ،وهذه الرؤيا تكون بالنسبة إىل األنبياء من أقسام الوحي،

فعن ابن عباس« :إن أول ما ابتدأ به رسول اهلل من الوحي الرؤيا
الصاحلة يف النوم ،وكان ال يرى رؤيا اّإل جاءت كفلق الصبح» وعن

اإلمام حممد بن عيل الباقر قال« :قال رجل لرسول اهلل يف قول
وج َّل﴿ :لهَُ ُم ال ُبشرْ َ ى يِف َ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا (((﴾..قال :هي الرؤيا احلسنة
اهلل َع َّز َ
يرى املؤمن فيبرش هبا يف دنياه».
و ال شك أن الرؤيا الصادقة حقيقة ثابتة يف القرآن والسنة ،فالقرآن

رؤى
الكريم ذكر العديد من الرؤى التي رآها األنبياء ،كام ذكر ً
ِ
وإليك قارئتنا بعض ًا منها:
أخرى لغريهم من الناس،

((( يونس .46
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ر�ؤيا النبي التي ذكرها القر�آن الكرمي-:

احل ِّق َلتَدْ ُخ ُل َّن ا َمل ْس ِ
جدَ َ
الرؤْ َيا بِ َ
احل َرا َم إِ ْن
﴿ َل َقدْ َصدَ َق اهللُ َر ُسو َل ُه ُّ
َشاء اهللُ َآ ِمنِني حُ َ ِ
وسك ُْم َو ُم َق رِِّ
ون َف َعلِ َم َما لمَ ْ َت ْع َل ُموا
ين لاَ تخَ َا ُف َ
م ِّلق َ
َ
ص َ
ني ُر ُء َ
َ
َف َج َع َل ِم ْن ُد ِ
ون َذلِ َ
ك َفت ًْحا َق ِري ًبا﴾(((.
ر�ؤيا النبي يو�سف التي ذكرت يف القر�آن الكرمي-:
ف لأِ َبِ ِيه يا َأب ِ
وس ُ
ت َأ َحدَ َعشرَ َ ك َْو َك ًبا َو َّ
الش ْم َس
ت إِنيِّ َر َأ ْي ُ
َ َ
﴿إِ ْذ َق َال ُي ُ
وال َقمر ر َأيتُهم يِل س ِ ِ
ينَ ق َال َيا ُبن ََّي لاَ َت ْق ُص ْص ُرؤْ َي َ
اك َعلىَ إِ ْخ َوتِ َ
ك
اجد َ
َ ََ َ ْ ُ ْ َ
لن َْس ِ
ان لِ إِْ
َف َيكِيدُ وا َل َ
ك َك ْيدً ا إِ َّن َّ
ني﴾(((.
الش ْي َط َ
ان َعدُ ٌّو ُمبِ ٌ
عبها
ر�ؤيا ال�سجينني اللذين كانا مع النبي يو�سف يف ال�سجن والتي رّ
لهما ،والتي ذكرها القر�آن الكرمي كالآتي-:
َ يِ َ رِ
الس ْج َن َف َت َي ِ
ص مَخ ًْرا َو َق َال
َ
ان َق َال َأ َحدُ مُ َ
﴿و َد َخ َل َم َع ُه ِّ
ها إِنيِّ أ َران أ ْع ُ
اآلَ َخ ُر إِنيِّ َأ َر يِان َأحمِْ ُل َف ْو َق َر ْأ يِس ُخ ْبزًا ت َْأك ُُل ال َّطيرْ ُ ِمنْ ُه َن ِّب ْئنَا بِت َْأ ِويلِ ِه إِنَّا
ِ ِ
نَر َ ِ
نيَ ق َال لاَ َي ْأتِي ُكماَ َط َعا ٌم ت ُْر َز َقانِ ِه إِلاَّ َن َّب ْأ ُت ُكماَ بِت َْأ ِويلِ ِه َق ْب َل
اك م َن ا ُمل ْحسن َ
َ
ُون باهللِ َو ُه ْم
َأ ْن َي ْأتِ َي ُكماَ َذلِ ُكماَ ممِ َّا َع َّل َمنِي َربيِّ إِنيِّ ت ََرك ُ
ْت ِم َّل َة َق ْو ٍم لاَ ُي ْؤ ِمن َ
((( الفتح.27
((( يوسف .5-4
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ون﴾ (((.
بِاآلَ ِخ َر ِة ُه ْم كَافِ ُر َ
ِ
الس ْج ِن َأ َّما َأ َحدُ ُكماَ َف َي ْس ِقي َر َّب ُه مَخ ًْرا َو َأ َّما اآلَ َخ ُر
﴿ َيا َصاح َب ِي ِّ
ب َفت َْأك ُُل ال َّطيرْ ِم ْن َر ْأ ِس ِه ُق يِض األَ ْم ُر ا َّل ِذي فِ ِيه ت َْس َت ْفتِ َي ِ
ان﴾(((.
َف ُي ْص َل ُ
َ
ُ
عبها النبي يو�سف والتي ذكرت يف القر�آن
ر�ؤي��ا ملك م�صر التي رّ
الكرمي كالآتي-:
ك إ َأرى سبع ب َقر ٍ
ِ
اف َو َس ْب َع
ات سِماَ ٍن َي ْأ ُك ُل ُه َّن َس ْب ٌع ِع َج ٌ
﴿ َو َق َال ا َملل ُ ِنيِّ َ َ ْ َ َ َ
ض و ُأ َخر يابِس ٍ
ٍ
ل َأ ْفت يِ
ات َيا َأ هُّ َيا ا َمل أَ ُ
اي إِ ْن ُكنْت ُْم لِ ُّلرؤْ َيا
ُون يِف ُرؤْ َي َ
ُسنْ ُبلاَ ت ُخ رْ ٍ َ َ َ َ
َاث َأ ْحلاَ ٍم َو َما ن َْح ُن بِت َْأ ِو ِ
ونَ قا ُلوا َأ ْضغ ُ
يل األَ ْحلاَ ِم بِ َعالمِِنيَ و َق َال
َتعْبرُ ُ َ
ا َّل ِذي ن ََجا ِمن ُْه َوا َّدك ََر َب ْعدَ ُأ َّم ٍة َأنَا ُأ َن ِّب ُئك ُْم بِت َْأ ِويلِ ِه َف َأ ْر ِس ُل ِ
وس ُ
ف َأ هُّ َيا
ونُ ي ُ
ماَ
اف وسب ِع سنْبلاَ ٍ
ِ
ٍ
ِ
ت
الصدِّ ُيق َأ ْفتنَا يِف َس ْب ِع َب َق َرات سِماَ ٍن َي ْأ ُك ُل ُه َّن َس ْب ٌع ع َج ٌ َ َ ْ ُ ُ
ِّ
ض و ُأ َخر يابِس ٍ
ات َل َع يِّل َأ ْر ِج ُع إِلىَ الن ِ
ون
َّاس َل َع َّل ُه ْم َي ْع َل ُم َ
ونَ ق َال َتز َْر ُع َ
ُخ رْ ٍ َ َ َ َ

ِ ِ
ونُ ث َّم َي ْأ يِت
ني َد َأ ًبا َفماَ َح َصدْ ت ُْم َف َذ ُرو ُه يِف ُسنْ ُبلِ ِه إِلاَّ َقلِيلاً ممِ َّا ت َْأ ُك ُل َ
َس ْب َع سن َ
ِم ْن َب ْع ِد َذلِ َ
ك َس ْب ٌع ِشدَ ا ٌد َي ْأ ُك ْل َن َما َقدَّ ْمت ُْم لهَُ َّن إِلاَّ َقلِيلاً ممِ َّا تحُ ْ ِصنُونُ ث َّم
ِ ِ رِ
ك َعا ٌم فِ ِيه ُيغ ُ
َي ْأ يِت ِم ْن َب ْع ِد َذلِ َ
ون﴾(((.
ص َ
َاث الن ُ
َّاس َوفيه َي ْع ُ
((( يوسف .63
((( يوسف .41
((( يوسف.48-42
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ر�ؤيا النبي �إبراهيم وهو يذبح ابنه �إ�سماعيل والتي ذكرت يف
القر�آن الكرمي كالآتي-:

الس ْع َي َق َال َيا ُبن ََّي إِنيِّ َأ َرى يِف ا َملنَا ِم َأنيِّ َأ ْذ َب ُح َ
ك َفا ْن ُظ ْر
﴿ َف َلماَّ َب َلغَ َم َع ُه َّ
ِ
ما َذا تَرى َق َال يا َأب ِ
ت ا ْف َع ْل َما ت ُْؤ َم ُر َست ِ
ين
الصابِ ِر َ
اء اهللُ م َن َّ
َ َ
َ َ
َجدُ يِن إِ ْن َش َ
ِ
َف َل َأ ْس َل َو َت َّل ُه لِ ْل َجبِ ِ
الرؤْ َيا إِنَّا
يمَ قدْ َصدَّ ْق َ
نيَ ونَا َد ْينَا ُه َأ ْن َيا إِ ْب َراه ُ
ت ُّ
ماَ
ماَّ
ِ ِ
ك ََذلِ َ
ني﴾ (((.
ك ن َْج ِزي ا ُمل ْحسن َ
إىل غريها من الرؤى املذكورة يف القرآن الكريم واألحاديث

الرشيفة.

((( الصافات .104-101
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كيف جنعل ر�ؤانا �صادقة؟
قد يسأل البعض عن إمكانية التوفيق لرؤية الرؤى الصاحلة ويقول

هل هناك آداب أو سنن خاصة يتمكن اإلنسان من اتباعها حتى تصبح
باملرة.
منامات اإلنسان ورؤاه صاحلة ،أم أهنا خارجة عن إرادته َّ

يف اجلواب البد أن نقول ،إن قسام من الرؤى تكون خارجة عن

إرادة اإلنسان وال يمكن التحكم فيها ،لكن هناك جمموعة من اآلداب

والسنن متكِّن اإلنسان من توفري الرشوط املناسبة لرؤية الرؤى الصادقة
ِ
واليك بعض ًا منها-:
القابلة للتعبري،
أن ينام اإلنسان وهو عىل طهارة ،فقد روي عن أمري املؤمنني:

«ال ينام املسلم وهو جنب وال ينام إال عىل طهور».

أن يس ِّبح اإلنسان تسبيح الزهراء قبل النوم ،وكيفية

تسبيحها هو التسبيح ثالث ًا وثالثني مرة ،ثم التحميد ثالث ًا وثالثني
مرة ،ثم التكبري أربع ًا وثالثني مرة.

وج َّل من الشيطان الرجيم ويذكر اهلل جل
أن يستعيذ النائم باهلل َع َّز َ

جالله قبل النوم.
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وقت الرؤيا والتعبير والمعبر والتفسير
وقت الر�ؤيا-:
قال أرباب التعبري«:رؤيا الليل أقوى من رؤيا النهار ،وأصدق

ساعات الرؤيا وقت السحر» وروي عن أيب سعيد قال« :أصدق

الرؤيا باألسحار» وقال ابن حجر يف فتح الباري « :ذكر الدينوري :أن

رؤيا أول الليل يبطئ تأويلها ،ومن النصف الثاين يرسع ،وإن أرسعها
تأويال وقت السحر وال سيام عند طلوع الفجر» وعن اإلمام جعفر

الصادق« :أرسعها تأويال رؤيا القيلولة».

وعن أيب بصري قال «:قلت أليب عبد اهلل الرؤيا الصادقة والكاذبة

خمرجهام من موضع واحد ،قال :صدقت أما الكاذبة املختلفة فإن الرجل
يراها يف أول ليلة يف سلطان املردة والفسقة وإنام هو يشء خييل إىل الرجل

وهي كاذبة خمالفة ال خري فيها وأما الصادقة إذا رآها بعد الثلثني من

الليل مع حلول املالئكة وذلك قبل السحر فهي صادقة ال ختتلف إن
وج َّل
شاء اهلل اّإل أن يكون جنبا أو يكون عىل غري طهور ومل يذكر اهلل َع َّز َ
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حقيقة ذكره فإهنا ختتلف وتبطئ عىل صاحبها فان كان قد دخل فراشه

وشق عليه اخلروج للوضوء فليتيمم بغبار».
تعبري الر�ؤيا-:

تعبري الرؤيا أو تفسريه وتأويله هو من األمور العجيبة ،وهو يف

الغالب موهبة إهلية وإهلام من قبل اهلل جل جالله ،وعالمة ر َّبانية للمعرب.
و تعبري الرؤيا أو تأويله إنام هو فهم الرؤيا ُّ
وفك رموزها ومن ثم

تطبيق املشاهدات التي شاهدها النائم يف منامه عىل الواقع اخلارجي
للشخص الرائي أو الذي ترى الرؤيا له ،وهذا ال حيصل طبع ًا إلاّ ملن

َو ّفقهم اهلل لذلك ،ومن الواضح أن حتقق الرؤيا الصادقة إنام تكون
بتحقق تفسريها ال بتحقق نفس املشاهدة حرفي ًا.

يقول العالمة املجليس(«: )إن تعبري الرؤيا ال جيب أن يكون

مطابقا للرؤيا بحسب الصورة والصفة من كل الوجوه ،فسجود

الكواكب والشمس والقمر تعبريه تعظيم األنوار من الناس له».

والشك أن ذهاب يعقوب مع أوالده من كنعان إىل مرص ألجل

هناية التعظيم له فيكفي هذا القدر يف صحة الرؤيا فأما أن يكون التعبري

مساويا ألصل الرؤيا يف الصفة والصورة فلم يقل بوجوبه أحد من

العقالء.
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املعرب و�أهلية التعبري-:
الشك أن تعبري الرؤيا وتأويلها حيتاج إىل أهلية خاصة ،لذا جيب

عىل من أراد أن يعرف تأويل رؤاه وتفسري أحالمه أن يراجع من يمتلك
األهلية واملوهبة اخلاصة ،وليس له أن يراجع كل من يدعي القدرة عىل

تفسري الرؤى واألحالم.

يقول العالمة الكاشاين بالنسبة إىل تعبري الرؤيا« :هو تطبيق املثال

املحفوظ عىل املمثل وهو من العلوم احلدسية التي يقل احلذق فيها إال

ملن و ّفقه اهلل وللخائضني يف أرسار الرشيعة املقدسة الناظرين يف بطون
الكتاب املجيد الذي فيه تبيان كل يشء».

وعن أيب جعفر أن رسول اهلل كان يقول« :إن رؤيا املؤمن

ترف بني السامء واألرض عىل رأس صاحبها حتى يعربها لنفسه أو

تقصوا رؤياكم اّإل عىل
يعربها له مثله فإذا عربت لزمت األرض فال ّ
من يعقل».

وعن أيب عبد اهلل قال «:قال رسول اهلل :الرؤيا ال تقص إال

عىل مؤمن خال من احلسد والبغي» .ولعل الرس يف ذلك أن غري املؤمن

واحلاسد إذا عبرّ الرؤيا ،عبرّ ها بوحي من احلسد والبغض وبتعبري
فيشوش ذهن صاحب الرؤيا ،ويفسد عليه فكره و ُين ِّغص عيشه.
سيئّ ،
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ت�أخر تف�سري الر�ؤيا-:
ربام يتأخر حتقق الرؤيا الصادقة التي رآها اإلنسان يف املنام عن

زمن املشاهدة فرتة طويلة لربام وصلت إىل عرشات السنني.

فعن ابن عبد الرب يف كتاب هبجة املجالس وأنس اجلالس أنه قيل

جلعفر الصادق« :كم تتأخر الرؤيا؟فقال :مخسني سنة ألن النبي

فأوله بأن رج ً
ال يقتل احلسني ابن بنته،
رأى َّ
كأن كلب ًا أبقع ولغ يف دمهَّ ،
فكان الشمر بن ذي اجلوشن قاتل احلسني ،وكان أبرص ،فتأخرت

الرؤيا بعد مخسني سنة».

احللقة اخلام�سة
الإعتماد على الر�ؤيا
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«اإلعتماد على الرؤيا»
اتضح مما ب َّيناه قارئاتنا الكريامت أن مشاهدات اإلنسان التي تصلح

ألن تكون موضع اهتامم اإلنسان إنام هي الرؤيا الصادقة فحسب ،أما
غريها من أقسام املشاهدات فال اعتبار هلا أساس ًا ،ثم أن الرؤيا الصادقة
التي يشاهدها اإلنسان العادي رغم كوهنا من املبرشات السارة الداعية

إىل االبتهاج والرسور ،إلاّ أهنا ليست من الناحية الرشعية حجة ،فال

توجب تكليف ًا وال حت ّلل حراما ،حتى لو شاهد اإلنسان أحد الصاحلني
أو املعصومني يأمره بذلك.

بل املفروض هو االقتصار عىل اإلستيناس بالرؤى ،واالعتبار هبا

والتأثر بمواعظها ،إذا كان فيها ما يذكرنا باهلل وحيذرنا من معصيته.

أما االعتامد عىل الرؤى والبناء عليها واألخذ بأوامرها فمام ال دليل

عليه ،فعن املفضل بن عمر عن اإلمام الصادق قال« :فكر يا مفضل

يف األحالم كيف دبر األمر فيها ،فمزج صادقها بكاذهبا ،فإهنا لو كانت
كلها تصدق لكان الناس كلهم أنبياء ولو كانت كلها تكذب ،مل يكن
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فيها منفعة بل كانت فض ً
ال ال معنى له فصارت تصدق أحيانا فينتفع

هبا الناس يف مصلحة هيتدى هبا أو مرضة يحُ ذر منها وتكذب كثريا اّ
لئل

يعتمد عليها كل االعتامد».

�أ�ضغاث الأحالم �أو الر�ؤيا املهولة-:
ربام تتشوش ذاكرة اإلنسان فتأخذ من كل صورة ضغثا وختلط

املسمى بأضغاث
حمصل وهذا هو
بينها عىل وجه ال ينتزع منها يشء ّ
ّ
األحالم ،ويكثر هذا النوع من األحالم غالب ًا يف الفرتة األوىل للنوم وال
سيام عند امتالء املعدة ،لذا فقد روي أن أكذب الرؤيا ما كان أول الليل

وأصدقها ما كان آخره.

وعن النبي ق��ال« :أهي��ا الناس إن الرؤيا عىل ثالثة فالرؤيا

الصادقة برشى من اهلل تعاىل واألحالم من حديث النفس واألضغاث

من الشيطان».

كيف تتجنّبني م�شاهدة الأحالم املزعجة-:
لكي نجنِّب أنفسنا مشاهدة األحالم املزعجة واملهولة ونسرتيح

منها ال ُبدَّ وأن نأخذ بعني االعتبار اآلداب والسنن الرشعية التي
الكفيلة ببيان السلوك الفكري والعميل لإلنسان املسلم ،وهذه اآلداب
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والسنن كام أهنا تؤثر عىل حياة اإلنسان خالل فرتة اليقظة فإهنا تؤثر

أيضا عىل حياته خالل رحلة النوم.

فسلوك اإلنسان وأخالقه ومعارشته للناس واألرسة ،ومسكنه

وطعامه والتزامه الديني أو عدمه كلها من األمور املؤثرة عىل سالمة
النوم وارتياح اإلنسان خالل هذه الرحلة الغامضة.

و هناك تعاليم صحية ينصح هبا األطباء وأخرى نفسية وصحية

ينصح هبا علامء النفس ،لكن نكتفي هنا بأهم النصائح الدينية يف هذا
املجال وهي-:

أن يتوضأ اإلنسان ثم يأوي إىل فراشه وأن يس ِّبح اإلنسان قبل نومه

تسبيح السيدة فاطمة الزهراء. 

كيف ن�أمن عواقب الأحالم املكروهة؟
كثري ًا ما يتفق لإلنسان أن يرى يف منامه أحالم ًا مزعجة ومرعبة
يشاهد فيها أمور ًا يكرهها ،فيستيقظ عىل إثرها َذ ِعر ًا ويبقى من نتيجتها

متخوف ًا ال يدري إىل ما يؤول أمره وما سيحدث له ،ولربام ينتهي
قلق ًا
ّ
أمره إىل العالج النفيس ،فهل هناك وسيلة يمكن استخدامها لتجنُّب
واملروعة؟
رؤية هذا النوع من األحالم املزعجة
ّ
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نعم هناك العديد من اآلداب والسنن اإلسالمية التي لو راعاها

اإلنسان حالت دون مشاهدته تلك األحالم ،ومنعت عنه أي مكروه

احتاميل.

ٍ
بعض منها-:
و نشري إىل

عن العالمة املجليس نق ً
ال عن عدة الداعي« :لدفع عاقبة الرؤيا

املكروهة تسجد عقيب ما تستيقظ منها بال فصل وتثني عىل اهلل بام تيرس
لك من الثناء ،ثم تصيل عىل حممد وآله ،وتترضع إىل اهلل وتسأله كفايتها،

وسالمة عاقبتها ،فانك ال ترى هلا أثر ًا بفضل اهلل ورمحته».

وكان رسول اهلل إذا راعه يشء يف منامه قال« :هو اهلل ال رشيك

له» وعن أيب سعيد اخلدري عنه قال« :إذا رأى أحدكم الرؤيا حيبها
فإنام هي من اهلل فليحمد اهلل عليها وليحدِّ ث هبا ،وإذا رأى غريها مما

يكره فإنام هي من الشيطان فليستعذ باهلل من رشها وال يذكرها ألحد
فإهنا ال ترضه».

وال ُبدَّ من التنبيه إىل أن عىل اإلنسان املسلم أن ال يستسلم للرؤيا

عولون يف كل جماالت
واألحالم كام هو حال بعض الفاشلني الذين ُي ِّ

حياهتم عىل الرؤى واألحالم ،ويرتك العمل واإلجتهاد والتخطيط
والسعي لبناء احلياة ِّ
وحل مشاكلها ،فإن الدنيا دار عمل وجد وإجتهاد،
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عول عىل األحالم
والنجاح ملن خطط وعمل وجدَّ واجتهد ،ال من َّ
والرؤى ،وإن كانت بعض الرؤى الصادقة تُعطي دفعة وتنري الدرب

وتفتح نافذة من األمل يف وجه العاملني اجلا ِّدين.
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األوقات الصادقة لتفسير الرؤيا والمنام
وفق روايات األئمة المعصومين
وقت القيلولة-:
روي أنه عندما سار اإلمام احلسني وأصحابه فلام نزلوا الثعلبية

ورد إليه رجل يقال له برش بن غالب فقال«:يا ابن رسول اهلل أخربين
ناس بِإِ ِ
عن قول اهلل عز وجل ﴿ َي ْو َم َندْ ُعوا ك َُّل ُأ ٍ
مام ِه ْم﴾ قال« :إمام دعا

إىل هدى فأجابوه إليه وإمام دعا إىل ضاللة فأجابوه إليها هؤالء يف
اجلنة وهؤالء يف النار وهو قوله عز وجلَ ﴿ :ف ِر ٌيق يِف َ
اجلن َِّة َو َف ِر ٌيق يِف
الس ِع ِري﴾».
َّ
ثم سار حتى نزل العذيب فقال فيها قائلة الظهرية ثم انتبه من نومه

باكيا فقال له ابنه« :ما يبكيك يا أبه» فقال «:يا بني إهنا ساعة ال تكذب
الرؤيا فيها وإنه عرض يل يف منامي عارض فقال ترسعون السري واملنايا
تسري بكم إىل اجلنة» فقال له« :يا أبه أولسنا عىل احلق» قال «:بىل والذي

مصري العباد اليه» فقال األكرب« :إذن واهلل ال نبايل وقعنا عىل املوت أم
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وقع املوت علينا».

ومن الرؤى الصادقة رؤية األنبياء واألوصياء واألولياء يف املنام

كام يف عيون اخبار الرضا ،واملجالس ،للصدوق عن حممد بن إبراهيم
الطالقاين عن ابن عقدة عن عيل بن احلسن بن فضال عن أبيه عن أيب

احلسن الرضا قال له رجل من أهل خراسان يا ابن رسول اهلل رأيت

رسول اهلل يف املنام كأنه يقول يل« :كيف أنتم إذا دفن يف أرضكم
بعيض واستحفظتم وديعتي وغيب يف ترابكم نجمي» فقال له اإلمام

الرضا«:أنا املدفون يف أرضكم وأنا بضعة من نبيكم وأنا الوديعة
والنجم أال فمن زارين وهو يعرف ما أوجب اهلل تبارك وتعاىل من حقي

وطاعتي فأنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة ومن كنا شفعاءه يوم القيامة
نجا ولو كان عليه مثل وزر الثقلني اجلن واإلنس ولقد حدثني أيب عن

جدي عن أبيه أن رسول اهلل قال« :من رآين يف منامه فقد رآين
ألن الشيطان ال يتمثل يف صوريت وال يف صورة أحد من أوصيائي وال

يف صورة أحد من شيعتهم وإن الرؤيا الصادقة جزء من سبعني جزءا
من النبوة» .تبيان يدل اخلرب عىل عدم متثل الشيطان يف املنام بصورة

النبي واألئمة بل بصورة شيعتهم أيضا.
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ر�ؤى امل�ؤمنني املخل�صني-:
الذين قدوهتم يف كل حركاهتم وسكناهتم املعصومون ال املأثومون،

برشط اال يكونوا مرىض ،أو مبتلني بالوساوس أو األعراض ،وهم يف

كل أوقاهتم وأحواهلم رؤاهم صادقة.

قال أبو عبد اهلل الصادق« :إن رؤيا املؤمن جزء من سبعني

جزء ًا من النبوة وإن اهلل عز وجل إذا أحب عبدا عظمه وجعل غناه يف

نفسه ونوره بني عينيه وإذا أبغضه وكله إىل نفسه وجعل فقره بني عينيه».
قال رسول اهلل«: ال يغرتن أحدكم بالرؤيا يرهيا ،أو ترى له

ولكن فليعرض نفسه عىل كتاب اهلل عز وجل ،فام كان عامال به فليفرح
وإن كان غري ذلك فليعلم أهنا من الشيطان».

واما ما يستحب أن يعمل من رأى يف منامه ما يكره فعن أيب عبد
اهللَ 
الر ُج ُل يِف َمن َِام ِه َما َيك َْر ُه َف ْل َيت ََح َّو ْل َع ْن ِش ِّق ِه ا َّل ِذي
قال«:إِ َذا َر َأى َّ
ِ
الشي َط ِ ِ
ِ
ِ ِ
ين َآ َمنُوا
ك َ
ان ل َي ْحز َُن ا َّلذ َ
َان َع َل ْيه نَائ ًام َو ْل َي ُق ْل﴿ :إِ َّنماَ الن َّْج َوى م َن َّ ْ
ُون﴾((( ُث َّم
َو َل ْي َس بِ َض ِّار ِه ْم َش ْيئًا إِلاَّ بِإِ ْذ ِن اهللِ َو َعلىَ اهللِ َف ْل َيت ََوك َِّل ا ُمل ْؤ ِمن َ
َي ُق ُ
ون َو ِع َبا ُد
اء اهللِ ا ُمل ْر َس ُل َ
ولَ :أ ُعو ُذ بِماَ َعا َذ ْت بِ ِه َملاَ ئِ َك ُة اهللِ ا ُمل َق َّر ُب َ
ون َو َأ ْنبِ َي ُ
الش ْي َط ِ
ت َو ِم ْن شرَ ِّ َّ
الرؤْ َيا
ون ِم ْن شرَ ِّ َما َر َأ ْي ُ
الصا ُلحِ َ
اهللِ َّ
الر ِجيمَِ ،و لدفع ُّ
ان َّ
((( المجادلة .10
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ِ
ا َملكْر ِ
يب َما ت َْس َت ْي ِق ُظ ِمن َْها بِلاَ َف ْص ٍل َو ُت ْثن ِ َي َعلىَ اهللِ َت َعالىَ
وهة َأ ْن ت َْس ُجدَ َعق َ
ُ َ
آل حُ َ ٍ
ِ
ب َتي َل َ ِ
مم ٍد َو ِ
َض َع إِلىَ اهللِ
ك م َن ال َّثنَاء ُث َّم ت َُص يِّ َل َعلىَ حُ َ َّ
م َّمد َو َتت رَ َّ
ِماَ َسرَّ َ
َتعالىَ و تَس َأ َله كِ َفايتَها و سلاَ م َة ع ِ
اق َبتِ َها َفإِن َ
َّك لاَ ت ََرى لهََ ا َأ َثر ًا بِ َف ْض ِل اهللِ َو
َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ
حتِ ِه» والظاهر أن ما روي مروي هبذه الكيفية.
َر مْ َ
الر�ؤيا املخيفة تذكري وت�أديب وتنبيه-:
قال ابو عبد اهلل« :إذا كان العبد عىل معصية اهلل عز وجل وأراد

اهلل به خري ًا أراه يف منامه رؤيا تروعه فينزجر هبا عن تلك املعصية وإن

الرؤيا الصادقة جزء من سبعني جزء ًا من النبوة».

ولقد ُس َئل العالمة احليل :ما يقول فيمن رأى يف منامه رسول

اهلل ،أو بعض األئمة ،وهو يأمره بيشء ،وينهاه عن يشء؟ هل

جيب عليه امتثال ما أمره به؟ أو اجتناب ما هناه عنه؟ أم ال جيب ذلك مع
ما صح عن نبينا رسول اهلل أنه قال« :من رآين يف منامه فقد رآين ،فإن

الشيطان مل يتمثل يب» وغري ذلك من األحاديث؟ وما قولكم لو كان ما
أمر به أو هنى عنه عىل خالف ما يف أيدي الناس من ظاهر الرشيعة؟هل

بني احلالني فرق أم ال؟

فأجاب« :أما ما خيالف الظاهر فال ينبغي املصري إليه ،وأما ما يوافق
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الظاهر فاألوىل املتابعة من غري وجوب ،ألن رؤيته ال تُعطي وجوب

االتباع يف املنام».

50

احللقة ال�سابعة
روايات الأئمة املع�صومني« »يف الر�ؤيا

52

روايات األئمة املعصومني« »يف الرؤيا

53

روايات األئمة المعصومين« »في الرؤيا
ٍ
الروايات الرشيفة يف التعامل
وسنذكر هنا عدّ ة بنود نستفيدها من ّ
ُ

مع الرؤيا-:

أثرا يف ا�ستقبال الر�ؤيا.
البند الأول هو :طريقة النوم ،ف�إنّ لها � ً
الحظوا هذه الرواية ،قال أبو امحد اسحاق لإلمام العسكري:

إن نوم األنبياء عىل أقفيتهم -يعني النبي
وي لنا عن آبائكّ :
«يا سيدي ُر َ
ينام عىل ظهره -ونوم املؤمنني عىل أيامهنم ،ونوم املنافقني عىل شامئلهم،

ونوم الشياطني عىل وجوههم» فقال« :كذلك هو -يعني هذه هي كيفية

النوم -هذه الكيفية مؤثرة يف حقيقة الرؤيا ويف صدق الرؤيا» فقال له:
قادرا– أجهد أن أنام عىل
«يا سيدي أنا أريد أن أصري من املؤمنني
ُ
ولست ً

يميني فام يمكنني وال يأخذين النو ُم عليها» فسكت ساعة ثم قال« :يا
فدنوت منه ،قال« :أدخل يدك حتت ثيابك» فأدخلتها،
ادن مني»
ُ
أمحد ُ
فأخرج يده من حتت ثيابه وأدخلها حتت ثيايب ،فمسح بيده اليمنى عىل

جانبي األيرس ،وبيده اليرسى عىل جانبي األيمن ،ثالث مرات ،قال
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أمحد :فام أقدر أن أنام عىل يساري منذ فعل يب ذلك وال أنام اّإل عىل
يميني».

البند الثاين� :إذا ر�أى الإن�سان يف منامه ر�ؤيا فزع منها �أو كرهها فكيف
يتعامل معها؟
ُ
الرجل ما يكره يف منامه فليتحول
عن أيب عبد اهلل قال« :إذا رأى

عن شقه الذي كان عليه نائماً » ،إذا كان نائماً عىل اليسار فلينم عىل اليمني،

واذا كان نائماً مث ً
ال عىل اليمني فلينم عىل ظهره ،املهم أن يتحول ،يغري
ِ
الشي َط ِ ِ
ِ
ين َآ َمنُوا
ان ل َي ْحز َُن ا َّلذ َ
طريقة النوم ،وليقل﴿ :إِ َّنماَ الن َّْج َوى م َن َّ ْ
ُون﴾((( ثم
َو َل ْي َس بِ َض ِّار ِه ْم َش ْيئًا إِلاَّ بِإِ ْذ ِن اهللِ َو َعلىَ اهللِ َف ْل َيت ََوك َِّل ا ُمل ْؤ ِمن َ
املقربون وأنبياؤه املرسلون وعباده
يقول:
ُ
«عذت بام عاذت به مالئكة اهلل ّ

رش ّ
الرجيم».
رش ما
ُ
ّ
الشيطان ّ
رأيت ومن ّ
الصاحلون من ّ

ُ
اإلنسان قبل النوم ،فإذا جلس عىل منامه
يتوضأ
ويستحب أن
ّ
ّ
يستحب أن يقرأ ﴿ ُق ْل ُه َو الل ُه َأ َحدٌ ﴾((( ثم يقرأ هذا الدعاء« :اللهم إنيّ

ورش االحتالم ،وأن يتالعب يب الشيطان يف
رش األحالم ّ
أعوذ بك من ّ
اليقظة واملنام» إذن هذا بندٌ من بنود التعامل مع الرؤيا.
((( المجادلة .10
((( االخالص .1
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يف�سر الر�ؤيا فال يف�سرها حتى يرى
البند الثالث� :إذا �أراد الإن�سان �أن ّ
�شخ�صا يطمئن له ب�أنّه من �أهل العلم يف جمال تف�سري الر�ؤيا.
ً

ّ
ألن الرؤيا – كام يقولون – عىل ما تفسرّ به ّأول مرة ،فال يبادر إىل

روايات وردت عن األئمة يف هذه اجلهة ،ورد يف
تفسريها ،وهذه
ٌ

ت
معمر بن خالد ،قال:
سمعت أبا احلسن يقول« :ر ّبما رأ ْي ُ
ُ
رواية ّ
ٍ
بيشء
والرؤيا على ما ُت َع َّبر» إذن ال تبادر إىل تعبري الرؤيا
الرؤْ يا فأ ْع ُب ُرهاُّ .
ُّ
ٍ
ٍ
مكروه ،ال تبارد إىل تفسري الرؤيا بيشء مذموم ،حاول أن تتصدق ،أن

شخصا تطمئن بأنه ُ
أهل علم
تتوسل باألئمة الطاهرين  إىل أن جتد
ً
ّ
وخربة بتفسري الرؤيا لتعرضها عليه ،هكذا ِ
ٍ
ذك َر يف عدّ ٍة من الروايات يف
طريقة التعامل مع الرؤيا.

ونعود لنقول :الرؤيا الصادقة هلا رشوط وقيو ٌد ،وأ ّما رؤيا األئمة

نوع من الوحي واالنكشاف التجريدي الذي
ورؤيا األنبياء فهي ٌ

يعولون عىل
حتدثنا عنه يف املحور األول ،ولذلك نرى األئمة الطاهرين ّ
جتريدي بالنسبة هلم.
انكشاف
الرؤى ألنهّ ا
ٌ
ٌ
بعض ّ

اإلمام احلسني ملا قال له أخوه حممد بن احلنفية :لقد وعدتني أن

َ
رسول
رأيت جدي
ُ
تنظر يف األمر فام أعجلك عىل اخلروج؟ قال« :إنيّ
اهلل يف املنام ،وقد أمرين ٍ
ٍ
ماض فيه» ،اإلمام املعصوم رؤياه
بأمر وأنا
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انكشاف ،ولذلك ُت َعدّ الرؤيا تكلي ًفا شخص ًيا بالنسبة له ال ينطبق عىل
ٌ
غريه من املكلفني.

كام ّ
أن األئمة الطاهرين قد يتجلون أحيانًا بأجسادهم املثال ّية

حتى يف عامل اليقظة فض ً
ال عن عامل النوم ،قد يظهرون بأجسادهم املثالية

كثري من الروايات الواردة
النوران ّية كام يتجلون يف عامل النوم ،ولذلك ٌ
بتجسد األئمة وجتليهم من خالل
يف أحداث كربالء تتعلق
ّ
أجسادهم املثال ّية النور ّية.

قصة اجلماّ ل الذي برت كفي احلسني ،وماذا رأى
كلكم سمعتم ّ

عندما برت كفي احلسني.

احللقة الثامنة
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«الرؤيا والفكر الديني»
الر�ؤيا ُت َعدّ حجة يف الفكر الديني بحيث ُي ْع َت َمدُ عليها يف مفهوم
هل ّ
عقائدي �أو يف مفهوم �شرعي؟
لو ّ
أن إنسانًا رأى يف منامه النبي أو أحدَ األئمة وذكر له قض ّية دين ّية

عقائد ّية أو فقه ّية هل يمكن لإلنسان ْ
الرؤيا فيقول:
أن يعتمد عىل هذه ّ

رأيت إما ًما معصو ًما يف املنام وقال يل :كذا وال يقول املعصو ُم كذ ًبا!
أنا ُ
الرؤيا دلي ً
ال وحجة يف الفكر الديني سوا ًء كان
فهل يمكن االعتامد عىل ّ

يف مستوى األصول أو كان يف مستوى الفروع أم ال؟

ٍ
كدليل يف الفكر
الرؤيا
قد يقول
ٌ
شخص :نعم يمكن االعتامد عىل ّ

الديني...

حمم ٍد ،فقد روى
�أو ًال :ملا ورد عن اإلمام الصادق عن النبي ّ

ُ
ّ
الرضا قال« :لقد حدثني أيب
الشيخ
الصدوق بسنده عن اإلمام ّ

«م ْن رآين يف منامه فقد رآين؛
عن جدي عن أبيه ّ
أن رسول اهلل قالَ :
ألن الشيطان ال يتمثل يف صوريت وال يف صورة ٍ
أحد من أوصيائي،
ّ
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وال يف صورة ٍ
الرواية ّ
أحد من شيعتهم» فيقال ّ
أن من
بأن ظاهر هذه ّ
أحد من أوصيائه أو صورة ٍ
رأى النبي يف صورته أو صورة ٍ
أحد
فكرا
الرؤيا ُي َعدّ ً
من الشيعة فقد رآه ،وإذا كان قد رآه فام ينطق به أثنا َء ّ

صحيحا وقوالً معتمدً ا.
ً

الصادق :من داوم عىل قراءة سورة
ثان ًيا :أنّه ورد عن اإلمام ّ
ِ
حممدً ا،
املزمل ﴿ َيا َأ هُّ َيا ا ُملز َِّّم ُلُ ق ِم ال َّل ْي َل إِلاَّ َقليل﴾((( رأى النبي ّ
ُ
فلوال ّ
الصادق إليه.
صحيح ملا أرشد اإلما ُم
طريق
أن الرؤيا
ٌ
ٌ
وثال ًثاّ :
الرؤيا معاملة القبول ،فنالحظ
أن األئمة تعاملوا مع ّ

ّ
أن الرسولَ قبِ َل إسال َم خالد بن سعيد ألنّه رأى رؤيا ،واإلمام
احلسنيَ قبِ َل نرصة وهب بن حباب ألنه رأى رؤيا ،ونرجس أ ّم

احلجة وصلت إىل اإلمام العسكري واقرتنت به نتيجة رؤيا
اإلمام ّ

رأهتا ،فلوال ّ
رؤى صادقة وحقة ملا اعتمد األئمة
أن الرؤى لألئمة ً
الرؤى.
عىل هذه ّ

وهناك عدة تأ ّمالت نأخذ هبا يف هذا الصدد-:

((( المزمل .2-1
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الر�ؤيا ر�ؤيا لإمام
الت�أ ّمل الأول :ال ميكن الأخذ بكل ر�ؤيا ّ
بحجة �أنّ هذه ّ
مع�صوم ،ملاذا؟

الروايات األُ َخر الحظوا عن أيب عبد اهلل
لوجود قيود يف ّ
ٍ
وجوه :بشارة من اهلل للمؤمن،
الصادق ،قال« :الرؤيا عىل ثالثة
ٍ
وحتذير من الشيطان ،وأضغاث أحالم» فالرؤيا ليست عىل ٍ
واحد
وجه

كي يقال :كل رؤيا ُي َرى فيها املعصو ُم فهي رؤيا حقة ،بل البدّ من وضع
ٍ
قيود لذلك ما هي هذه القيود؟

قلت أليب عبد
ما رواه الشيخ الكليني يف الكايف عن أيب بصري ،قالُ :
لت فداك الرؤيا الصادقة والكاذبة خمرجهام من
«ج ِع ُ
الصادقُ :
اهلل ّ
ٍ
فإن
موضع
واحد ،كالمها يف النفس ،قال :صدقتّ ،أما الكاذبة خمتلفةّ ،

الرجل يراها يف أول الليل–يعني الرؤيا يف أول الليل رؤيا كاذبة – يراها
ّ

يشء خي ّيل إىل الرجل،
يف أول الليل يف سلطان املردة الفسقة ،وإنّام هي ٌ

وأما الصادقة إذا رآها بعد الثلثني من
وهي كاذبة خمالفة ال خري فيهاّ ،
الليل مع حلول املالئكة وذلك قبل السحر فهي صادقة ال تتخلف إن

شاء اهلل ،إال أن يكون جن ًبا ،أو ينام عىل غري طهور ومل يذكر اهلل ع ّز ّ
وجل

حقيقة ذكره ،فإنهّ ا ختتلف وتبطئ عىل صاحبها».

إذن ظاهر هذه الرواية ّ
أن هناك قيو ًدا للرؤيا الصادقة ،وليس كل
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رؤيا تعترب صادقة عىل إطالقها ،لذلك روى الشيخ الصدوق يف أماليه
قلت أليب عبد اهلل الصادق:
عن حممد بن القاسم النوفيل ،قالُ :

«املؤمن يرى الرؤيا فتكون كام رآها ،وربام يرى الرؤيا فال تكون شيئًا-
فقال:إن املؤمن إذا نام خرجت
يعني أحيانًا تصدق وأحيانًا ال تصدق-
ّ
روح املؤمن يف
من روحه حركة ممدودة صاعدة إىل السامء ،فكل ما رآه ُ

ملكوت السامء فهو يف موضع التقدير والتدبري فهو احلق ،وكل ما رآه

وهو يف األرض فهو أضغاث أحالم».

الت�أ ّمل الثاين :احلديث يقول« :من ر�آين يف املنام فقد ر�آين»-:
ويتوهم أنّه رأى
إذن من رآه فقد رآه ،لك ّن اإلنسان أحيانًا قد خيطئ
ّ

شي ًئا يف املنام وهو مل َير شي ًئا ،إذ أي فرق بني عامل النوم وعامل اليقظة؟!
ُ
اإلنسان أحيانًا يف عامل اليقظة؟!
أال خيطئ

أحيانًا اإلنسان يميش بالسيارة يف وسط الصحراء فريى رسا ًبا

يعتقد أنّه ما ٌء ،بل يقطع أنّه ما ٌء ،ولو قيل له أنّه ليس ما ًء ال يصدّ ق،
خمطئ يف الواقع وهو مل َير شي ًئا ،فكام ّ
أن اإلنسان يف وقت اليقظة
مع أنّه
ٌ
ووقت الصحوة قد خيطئ فيعتقد أنّه رأى شي ًئا وهو مل يره أص ً
ال كذلك

من املمكن– بل من باب أوىل– أن خيطئ حال النوم ،فيجلس من النوم

رأيت ،وهو مل َير شي ًئا! إنّام يعتقد أنّه رأى شي ًئا لكنه مل َير شي ًئا
ويقول :أنا ُ
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توهم أنّه رأى ،أو من
عمن ّ
عمن رأى ال ّ
يف الواقع ،واحلديث يتكلم ّ
اعتقد أنّه رأى ولكنه مل َير ،إذن ال يمكن التعميم لكل ما يعتقد اإلنسان

أنّه رأى.
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«كيف يرى اإلنسان الرؤيا؟»
انكشاف أو ٌ
عمل
ترى الرؤيا باالرتباط هبذه العوامل ،الرؤيا إ ّما
ٌ

ختييل.
ٌ

معنى ذلك ّ
أن ما يراه اإلنسان يف عامل الرؤيا يرجع إىل إحدى صور

انكشاف مثا ٌيل وإما ٌ
فعل خيا ٌيل.
جتردي وإما
انكشاف
ثالث :إما
ٌ
ٌ
ٌ
التجردي-:
ال�صورة الأوىل :االنك�شاف
ّ
ّ

النفس وهي يف عامل املادة نحن اآلن يف عامل املادة ،نعيش يف هذا

العامل ،هل يمكن ألنفسنا وهي يف عامل املادة ْ
أن تتّصل بالعامل األول وهو
عامل العقول -عامل احلقائق– فتبرص احلقائق وتطلع عليها أم ال؟

نعم ممك ٌن لبعض البرش يف حال النوم ،أ ّما يف حال اليقظة :هناك

قسم من البرش لشدّ ة صفاء نفوسهم ولشدّ ة نقاء رسيرهتم قادرون – كام
ٌ

يسمونه يف علم العرفان – عىل مرتبة اخللع وماذا يعني اخللع؟
ّ

َ
يعنيّ :
السجن املادي الذي هو
أن
قادر عىل أن خيلع هذا ّ
اإلنسان ٌ

فيه ،اإلنسان يعيش سجنًا ماد ًيا ،هذا اجلسم بمثابة السجن ،هذا اجلسم
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ُ
مادي حيجب اإلنسان عن االتصال
اإلنسان سج ٌن
الذي يتل ّبس به
ٌ
نفوس لشدّ ة
بالعوامل األُ َخر ،وعن االرتباط بالعوامل األُخر ،هناك
ٌ
صفائها وشدة نقائها تستطيع ْ
أن تصل إىل مرتبة اخللع ،خلع هذه صورة
الصورة املادية وصلت إىل منزلة التعلق بعز القدس
املاد ّية ،وإذا خلعت ّ
أبصار قلوبنا بضياء
الرشيف« :اللهم وأنر
الذي يقول عنه الدّ عا ُء
ُ
َ

حجب النور» ،حجب النور
أبصار القلوب
نظرها إليك ،حتى خترق
َ
ُ
هو هذا عامل املادة ،الزمن ،املكان ،املادة ،هي هذه حجب النور« ،حتى
حجب النور ،وتصري أرواحنا معلقة بعز قدسك»
أبصار القلوب
خترق
َ
ُ
ٍ
حينئذ تصبح معلقة بعز القدس ،يعني :اتصلت بعامل العقول،
الروح
النفس وهي يف حال اليقظة.
املجردات ،تتصل به
ُ
عامل احلقائق ،عامل ّ

عيل« :لو
أمري املؤمنني ٌ
وهذه النفوس هي التي يعبرّ عنها اإلما ُم ُ

ك ُِش َ
ازددت يقينًا» أي أنّني وأنا يف حال احلياة ،وأنا يف
الغطاء ما
ف َيل
ُ
ُ

الصورة
حال الدنيا ،وأنا أعيش يف عامل املادة ،مع ذلك أنا
ُ
خلعت هذه ّ
ووصلت إىل معدن العظمة فانكشفت
حجب النور
وجتاوزت
املادية
ُ
ُ
َ

مت بعد ذلك
يل
ُ
حقائق العامل األول أال وهو عامل العقول بحيث لو ُ
وصلت إىل درجة من اليقني
ُ
ُ
وانتقلت عن هذا العامل مل يتغيرّ يقيني ،فإنيّ

ليس فوقها درجة أخرى.
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وقد حيصل هذا يف حال النوم ،أحيانًا اإلنسان املؤمن يف حال النوم

نفسه بعامل العقول فتنكشف له
ال يف حال اليقظة ،يف حال النوم تتصل ُ
احلقائق يف حال النوم فتلك
احلقائق يف حال النوم ،وإذا انكشفت له
ُ
ُ
بـ(الرؤيا الصرّ حية).
الرؤيا املعبرّ عنها
ّ
ّ

ال�صريحة تعني :ال حتتاج إىل تعبري ،ال حتتاج إىل تفسري،
الر�ؤيا ّ

إذا اتّصل بعامل العقول رأى احلقائق كام هي ،فال حيتاج إىل تفسري وال

الرؤيا كام ورد يف احلديث جز ًءا من النبوة،
إىل تعبري ،بل تكون هذه ّ
احلقائق عرب النوم انكشا ًفا جتريد ًيا ،فال حتتاج رؤياه
ألنّه انكشفت له
ُ

ال إىل تعبري وال إىل تفسري ،وهذا كام حصل إلبراهيم اخلليل ،نفس
الذي رآه حتقق يف الواقعَ ﴿ :ق َال َيا ُبن ََّي إِنيِّ َأ َرى يِف ا َملنَا ِم َأنيِّ َأ ْذ َب ُح َ
ك

َفا ْن ُظر ما َذا تَرى َق َال يا َأب ِ
ت ا ْف َع ْل َما ت ُْؤ َم ُر َست ِ
اء اهللُ ِم َن
َ َ
َ
ْ َ
َجدُ يِن إِ ْن َش َ
ين﴾((( ،ال حيتاج إىل تفسري ،نفس الذي رآه
النبيَ ﴿ :ل َقدْ
الصابِ ِر َ
َّ
ُ
ِِ
احل ِّق َلتَدْ ُخ ُل َّن ا َمل ْس ِ
جدَ َ
الرؤْ َيا بِ َ
ني
اء اهللُ َآمن َ
َصدَ َق اهللُ َر ُسو َل ُه ُّ
احل َرا َم إِ ْن َش َ
حُ َ ِ
ون َف َعلِ َم َما لمَ َت ْع َل ُموا َف َج َع َل ِم ْن ُد ِ
وسك ُْم َو ُم َق رِِّ
ون
ين لاَ تخَ َا ُف َ
م ِّلق َ
ص َ
ني ُر ُء َ
ْ
َذلِ َ
ك َفت ًْحا َق ِري ًبا﴾((( ،فهذا القسم األول من الرؤى أال وهو ما يرجع إىل
((( الصافات .102
((( الفتح .27
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االنكشاف التجريدي.
الق�سم الثاين :ما يرجع �إىل االنك�شاف املثايل-:
واملقصود بذلك ّ
أن النفوس تتفاوت ،ال تصعد إىل عامل العقول

لكنها تصعد إىل العامل الثاين (عامل املثال) فرتى احلقائق بواسطة صور ال

املجردة كام هي ،بل ترى احلقائق بواسطة صور ترمز
أهنا ترى احلقائق ّ
النفس إىل عامل العقول لكن صعدت إىل عامل
إليها وتكنّي عنها ،مل تصعد
ُ
ٍ
صور.
احلقائق بواسطة
املثال فرأت
َ
الصور؟
من أين تأيت هذه
ُ

ُ
النفس ممّا يأنس به من
اإلنسان وتستوردها
الصور يستوردها
ُ

الثقافة االجتامعيةكيف؟

يعني اآلن مثالً :يف الثقافة االجتامعية التي نحن نعيشها األسد

صورة عن الشجاعة الكلب «أج ّلكم اهلل» صورة عن الود الثعلب صورة
عن املكر النار صورة عن اهلالك ...وأمثال ذلك ،هذه املعاين واملضامني

ُ
اإلنسان من ثقافته االجتامعية هي التي ىّ
تتجل له يف النوم
التي يكتسبها
ٍ
رمزا إىل
حقائق
لرتمز إىل
َ
معينة فإذا رأى يف النوم صورة ثعلب كان هذا ً
ٌ
مكر ُيكَاد له إذا رأى يف النوم مث ً
رمزا
ال صورة نار معها
دخان كان هذا ً
ٍ
حق ،هو رأى حقائق
إىل
هالك يستقبله وينتظره ،هو ما رآه يف املنام ٌ

كيف يرى اإلنسان الرؤيا؟
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لكن مل َير احلقائق بذاهتا ،رأى احلقائق بصور ترمز إليهاوإنّام كانت هذه
الصور ترمز إىل هذه احلقائق بواسطة الثقافة البيئ ّية واالجتامع ّية التي
ّ
حق ْ
وإن كانت رمزية الصورة مكتسبة ومستوردة من
اكتسبها ،فام رآه ٌ
الثقافة البيئية واالجتامعية التي يعيشها.

ال�صورة الثالثة :فعل املتخ ّيلة-:

بمعنى ّ
الصورة الثالثة مل ينكشف له يش ٌء ال من عامل
أن اإلنسان يف ّ

القوة
العقول وال من عامل املثال وإنّام الذي رآه يف النوم
صور صنعتها ّ
ٌ
الصنع إ ّما اخلوف،
املتخ ّيلة التي هي من قوى النفس البرشية ،ومنشأ ّ
رؤى مفزعة يف املنام ،لكن هذه ال حقيقة هلا ،إنّام هي
اخلائف :يرى
ً

نابعة من خوفها.

شخصا يراه يف املنام ،هذا ال يعني
املحب :اإلنسان إذا أحب
مثال
ً
ّ

الصورة.
أنّه رآه وإنّام احلب منشأ صنع هذه ّ

صورا مرتبكة ،ما
أو امتالء املعدة :إذا امتألت معدته يرى يف املنام
ً
ٍ
خوف أو ٍ
حب أو فز ٍع أو شب ٍع كل ذلك ٌ
فعل للقوة
يراه يف املنام ناش ًئا عن

املتخ ّيلة وليس انكشا ًفا ،ال انكشاف لعامل املجردات ،وال انكشاف لعامل

املثال.
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عوامل صواب الرؤيا وخطئها
البد أن نقرر ابتدا ًء أن ما يراه اإلنسان يف حال نومه وحتى يف

حال يقظته كام هو شأن يف مكاشفات العرفاء ووحي األنبياء
من حقائق عامل املثال وصوره البد وان تكون كلها حق ًا ال باطالً ،ألن

صور املوجودات وحقائق األشياء ىّ
تتجل يف ذلك العامل عىل ما هي عليه
فحينام ي ّطلع اإلنسان عىل ذلك العامل بالوحي أو املكاشفة أو الرؤيا
الصادقة فَلإَ نام يتعرف عىل حقائق األمور وصور األشياء كام هي ،وقد

أشار إىل هذا األمر عدد كبري من الروايات ،كام يف قول رسول اهلل
ألمري املؤمنني عيل« :يا عيل ما من عبد ينام إال عرج بروحه إىل رب

العاملني ،فام رأى عند رب العاملني فهو حق.»..

ويف رواية عن اإلمام عيل انه قال حينام سأله عمر بن اخلطاب

عن حقيقة الرؤيا وسبب صدقها وكذهبا« :فام رأت وهي عنده يف السامء
فهي الرؤيا الصادقة».

إذا أدركنا هذا األمر فلنتسا َء ْل عن سبب خطأ وعدم واقعية بعض
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الرؤى واملنامات ملاذا يكون؟

جييب الرازي يف كتابه املطالب العالية من العلم اإلهلي عن هذا

السؤال قائالً :اعلم أن الصور التي تركبها املتخيلة قد تكون كاذبة ،وقد

تكون صادقة.

�أما الكاذبة فوقوعها على ثالثة �أوجه-:
الأول :إن اإلنسان إذا أحس بيشء ،وبقيت صورة ذلك املحسوس

يف خزانة اخليال ،فعند النوم ،ترتسم تلك الصورة يف احلس املشرتك

فتصري مشاهدة حمسوسة.

والثاين :ان القوة الفكرية إذا ألفت صورة ،ارتسمت تلك الصورة

يف اخليال ،ثم يف وقت النوم تنتقل تلك الصورة إىل احلس املشرتك،
فتصري حمسوسة ،كام أن اإلنسان إذا تفكر يف االنتقال من بلد إىل بلد،

أو حصل يف خاطره رجاء يشء ،أو خوف من يشء ،فإنه يرى تلك
األحوال يف املنام.

والثالث :إن مزاج الروح احلامل للقوة املفكرة إذا تغري ،فإنه تتغري

أفعال القوة املفكرة.

وهلذا السبب ،فإن الذي يميل مزاجه إىل احلرارة يرى يف النوم
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النريان واحلريق والدخان ،ومن مال مزاجه إىل الربودة يرى الثلوج،

ومن مال مزاجه إىل الرطوبة يرى األمطار ،ومن مال مزاجه إىل اليبوسة
يرى الرتاب وااللوان املظلمة فهذه األنواع الثالثة ال عربة هبا البتة ،بل

هي من قبيل أضغاث األحالم.

وعىل هذا األساس نعي أن الرؤيا هي نتاج القوة املتخيلة عند

اإلنسان ،واتصال اإلنسان بعامل املثال إنام يتم بتوسط هذه القوة التي

ختطأ أحيان ًا يف تصوير الصور املوجودة يف العامل املثايل فتخطأ الرؤيا
وتبتعد عن الصواب ،وهذا ال ينايف أن يكون أصل ما شاهده اإلنسان
يف عامل املثال حال الرؤيا حقيقي ًا وواقعي ًا ،ألن اخلطأ إنام يقع حينام تريد
احلواس أن تصور ما رأته القوة املتخيلة يف عامل املثال بصورة حمسوسة
وهنا املبدء يف خطأ الكثري من املنامات التي نراها ألن كل إنسان جيسد
حسه املشرتك ما يراه يف عامل اخليال بحسب قوته واستعداده ومقامه

ومن هنا يمكن للمكاشفة التي يراها اإلنسان يف حال اليقظة أن خيطأ يف

تفسريها فض ً
ال عن ما يراه من مكاشفات يف حال نومه.

ان اخليال والصور املرتسمة فيه ،كلها صدق ،مطابقة للواقع،

برشط أن يكون انطباعها يف اخليال من اجلهة العلوية أو القلب النوراين،

ال من اجلهة السفلية ،فإن املعنى الكيل العلمي ينزل من أم الكتاب
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إىل عامل اللوح املحفوظ وهو كمثل القلب للعامل ومنه إىل عامل املثال،

فيتجسد فيه ،ثم إىل عامل احلس ،فيتحقق يف الشاهد ،وهو املرتبة الرابعة

من الوجود النازل من العامل العلوي إىل العامل السفيل ومن الباطن إىل
الظاهر ومن العلم إىل الكون واخليال من اإلنسان هو عامل املثال املقيد،
كام أن عامل املثال هو اخليال املطلق أي خيال العامل.

فللخيال اإلنساين وجه إىل عامل املثال ألنه منه ،فهو متصل به ووجه

إىل النفس والبدن.

وكلام انطبع فيه نقش من هذه اجلهة السفلية ،ومتثلت فيه صورة،

كان ذلك حماكاة هليأة نفسانية أو هيأه مزاجية ،أو لبخار يرتفع إىل
مصعد الدماغ ،وال حقيقة له ،ويسمى أضغاث أحالم ،وكلام انطبعت

فيه صورة من اجلهة العلوية ،أي من عامل املثال أو من القلب النوراين
اإلنساين ،فيتجسد فيه ،كان حق ًا ،سواء كان يف النوم أو يف اليقظة.

ومن هنا نعي أن القوة املتخيلة عند اإلنسان هلا جهتان جهة تتصل

بالعامل العلوي وما رأته يف النوم أو اليقظة من هذه اجلهة فهو حق،
وجهة تتصل ببدن اإلنسان والعامل السفيل وما رأته...من هذه اجلهة فهو

باطل ،وهذا ما نحتمل قوي ًا ان رسول اهلل أشار إليه بقوله« :يا عيل ما
من عبد ينام اّإل عرج روحه إىل رب العاملني ،فام رأى عند رب العاملني
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فهو حق ،ثم إذا أمر اهلل العزيز اجلبار برد روحه إىل جسده ،فصارت

الروح بني السامء واألرض ،فام رأته فهو أضغاث أحالم».

كام ان امري املؤمنني عل ّي ًا ربام أشار إىل ذلك بقوله« :فام رأت

وهي عنده يف السامء فهي الرؤيا الصادقة ،وما رأت إذا أرسلت إىل

أجسادها تلقتها الشياطني يف اهلواء فكذبتها وأخربهتا باألباطيل فكذبت
فيها».ونجد يف روايات أهل بيت العصمة والطهارة متييز ًا واضح ًا

بني عوامل الصحة واخلطأ يف الرؤيا ،وعنه أيض ًا« :الرؤيا عىل ثالثة:
منها ختويف من الشيطان ليحزن به إبن آدم ،ومنها األمر حيدث به نفسه

يف اليقظة فرياه يف املنام ،ومنها جزء من ستة وأربعني جزء من النبوة».

وهذه املرويات وإن كانت يف مقام تبيني عوامل ومبادئ الرؤيا إلاّ

أهنا يف الوقت نفسه تطرح أسباب الصحة واخلطأ يف الرؤيا واملنامات،
وما نستفيده من هذه األخبار وأمثاهلا إن مرجع صحة الرؤيا وصواهبا

هو عامل واحد وهو كوهنا من اهلل ،أي أن حدوثها يكون بعامل وتأثري
إهليني ،ملصلحة تتعلق باإلنسان ،وهذا ما نعيه من التعبري عن الرؤيا

الصاحلة بأهنا بشارة أو برشى من اهلل كام جاء ذلك يف روايات كثرية،

منها ما ُروي من أن رسول اهلل أتاه رجل فقال« :يا رسول اهلل
ِ
ون لهَُ ُم ال ُبشرْ َ ى يِف
ين َآ َمنُوا َوكَانُوا َي َّت ُق َ
اخربين عن قول اهلل تعاىل﴿ :ا َّلذ َ
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ِ
يل لِكَل ِ
ِ
ِ ِ
َ ِ
يِ
ت اهللِ َذلِ َ
يم﴾
ك ُه َو ال َف ْو ُز ال َعظ ُ
احل َياة الدُّ ْن َيا َوف اآلَخ َرة لاَ َت ْبد َ ِماَ
فقال« :أما قوله ﴿ لهَُ ُم ال ُبشرْ َ ى يِف َ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا﴾ فهي الرؤيا احلسنة

(((

يراها املؤمن فيبشرّ هبا يف دنياه».

وتبني بعض املرويات املصالح التي تكون من وراء الرؤيا التي

يرهيا اهلل لعباده يف نومهم ،فتقول كام عن الصادق« :إذا كان العبد

عىل معصية اهلل  وأراد اهلل به خري ًا أراه يف منامه رؤيا تروعه فينزجر هبا
عن تلك املعصية ،وإن الرؤيا الصادقة جزء من سبعني جزء من النبوة».
كام أن تلك املرويات تدلنا عىل ان عوامل اخلطأ وأسباب الرؤيا

الكاذبة عامالن-:

عامل داخلي :يتعلق باإلنسان نفسه وهو إما ان يكون عام ً
ال نفسي ًا

يرجع إىل حتديث اإلنسان نفسه بيشء واشتغال فكره به ،وأو ان يكون

عام ً
ال بدني ًا يرجع إىل كثرة األكل أو غريه.

وعامل خارجي :يتعلق بإلقاءات الشياطني التي متتلك تأثري ًا

بمستوى معني عىل رؤى اإلنسان وأحالمه.
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«الرؤيا على مدى التأريخ»
نحب أن نذكر بعض الروايات التي تروي شيئ ًا عن االعتقاد بالرؤيا

من قبل سادة البرشية وعامتها وطغاهتا منذ آدم وحتى اآلن وكيف إن

أهم األحداث يف التاريخ واهم الرساالت كانت مؤيدة برؤيات تسبقها
ورؤيات تعززها وتقوم مسريهتا بل حتى عىل مستوى األفراد والعارفني

ر�ؤيا منرود لعنه اهلل -:
رأى نمرود يف منامه كأن كوكب ًا قد طلع فذهب بضوء الشمس

يبق هلام ضوء ففزع من ذلك فزع ًا شديد ًا ودعا السحرة
والقمر حتى مل َ
والكهنة والقافة«وهم الذين حيظون -أي يمشون -يف األرض» فسأهلم

عن ذلك فقالوا هو مولود يولد يف ناحيتك هذه السنة يكون هالكك
وهالك أهل بيتك عىل يده قال فأمر نمرود بقتل كل غالم يولد يف تلك
الناحية تلك السنة.

ر�ؤيا ها�شم بن عبد مناف ب�شارة النبي-:

ملا كان يف بعض الليايل راقد ًا بالبيت العتيق وقد سأل اهلل تعاىل أن
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يرزقه ولد ًا يكون فيه نور رسول اهلل فأخذه النعاس فامل عن البيت
ثم اضطجع فاتاه آت يقول له يف منامه عليك بسلمى بنت عمر فإهنا

طاهرة مطهرة األذيال فخذها وادفع هلا املهر اجلزيل فلن جتد هلا مشبه ًا
من النساء فإنك سرتزق منها ولد ًا يكون منه النبي

ر�ؤيا للحجاج فيها مدح عظيم ل�سعيد بن جبري-:
أن احلجاج مدة مرضه كلام نام رأى سعيد بن جبري آخذ ًا بثوبه وهو

يقول :يا عدو اهلل فيام قتلتني؟ فيستيقظ مذعور ًا.

نستجري باهلل من هذا العذاب الذي ال يعلم شدته إال اهلل والذي

ص اهلل به الظاملني واختار إلنذارهم وزجرهم الرؤيا املهولة فهل من
َخ ّ
معترب ينصف الرؤيا حقها قبل أن يفوت األوان.

ر�ؤيا الل�صو�ص-:
روى الصدوق يف العيون عن اإلمام الرضا عن اإلمام موسى

بن جعفر قال« :كان اإلمام الصادق يف طريق ومعه قوم ومعهم
أموال وذكر هلم أن بارقة -وهم أصحاب السيوف -يف الطريق يقطعون

عىل الناس فارتعدت فرائصهم فقال هلم اإلمام الصادق :مالكم؟
فقالوا معنا أموال نخاف أن تؤخذ منا أفتأخذها منا فلعلهم يندفعون
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عنا إذا أهنا لك فقال وما يدريكم لعلهم ال يقصدون غريي؟ ولعلكم

تعرضون هبا للتلف ،فقالوا كيف نصنع ندفنها قال ذلك أضيع هلا فلعل
طارئ ًا يطرأ عليها فيأخذها ولعلكم ال هتتدون إليها بعد فقالوا كيف
نصنع دلنا؟ قال أودعوها من حيفظها ويدفع عنها ويربيها وجيعل الواحد

منها اعظم من الدنيا وما فيها ثم يردها ويوفرها عليكم أحوج ما تكونون

إليها قالوا :من ذاك قال :ذاك رب العاملني ،قالوا:كيف نودعها ،قال:

تتصدقوا هبا عىل ضعفاء املسلمني ،قالوا :وأنى لنا الضعفاء وبحرضتنا
هذه ،قال :فاعزموا عىل أن تتصدقوا بثلثها ليدفع اهلل عن باقيها من

ختافون قالوا :قد عزمنا قال :انتم يف أمان اهلل فامضوا ومضوا وظهر

هلم البارقة فخافوا فقال الصادق كيف ختافون وانتم يف أمان اهلل عز

وجل؟ فتقدم البارقة وترجلوا وقبلوا يد اإلمام الصادق وقالوا :رأينا

البارحة يف منامنا رسول اهلل يأمرنا بعرض أنفسنا عليك ،فنحن بني
يديك ونصحبك وهؤالء لندفع عنهم األعداء واللصوص فقال اإلمام

الصادق :ال حاجة بنا إليكم فان الذي دفعكم عنا يدفعهم فمضوا
ساملني فتصدقوا بالثلث وبورك يف جتارهتم فربحوا للدرهم عرشة فقالوا
ما اعظم بركة الصادق فقال اإلمام الصادق :قد تعرفتم الربكة

يف معاملة اهلل عزوجل فداوموا عليها».

بني اليقظة واملنام

86

من الواضح يف سياق هذه الرواية املروية عن طريق ثالثة من األئمة

املعصومني أن اللصوص قد صدقوا الرؤيا وامتثلوا ألمر الرسول.
ر�ؤيا للإمام جعفر بن حممد ال�صادق-:

عن الربيع قال دعاين املنصور يوم ًا فقال« :يا ربيع احظر جعفر

بن حممد واهلل ألقتلنه فوجهت إليه فلام واىف قلت :يا ابن رسول اهلل
ْ
إن لك وصية أو عهد تعهده فافعل :استأذن يل عليه فدخلت إىل
املنصور فعلمته موضعه ،فقال :أأدخل فلام وقعت عني اإلمام جعفر

الصادق عىل املنصور رأيته حيرك شفتيه بيشء مل أفهمه فمىض فلام

سلم عىل املنصور هنض عليه فاعتنقه وجلس إىل جانبه وقال له :ارفع
حوائجك فاخرج رقاع ًا ألقوام -أي اإلمام جعفر بن حممد -وسئل
يف آخرين فقضيت حوائجه فقال املنصور ارفع حوائجك يف نفسك
فقال له اإلمام جعفر بن حممد:ال تدعني حتى أجيئك فقال له

املنصور مايل إىل ذلك سبيل وأنت تزعم للناس انك تعلم الغيب فقال
اإلمام جعفر بن حممد من أخربك هبذا؟ فأومأ املنصور إىل شيخ قاعد

بني يديه فقال اإلمام الصادق للشيخ:أنت سمعتني أقول هذا ،قال
الشيخ نعم ،قال اإلمام للمنصور أحيلف؟ فقال له املنصور احلف،

فلام بدأ الشيخ يف اليمني ،قال اإلمام حدثني أيب عن أبيه عن جده
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عن أمري املؤمنني إن العبد إذا حلف باليمني التي تنـزه اهلل عز وجل

فيها وهو كاذب امتنع اهلل عز وجل فيها عن عقوبته عليها يف عاجلته ملا
نزه اهلل عزوجل ،ولكني أنا استحلفه فقال املنصور ذلك لك فقال اإلمام

جعفر الصادق للشيخ قل أبرأ من حول اهلل وقوته وأجلأ إىل حويل

وقويت ،إن مل اكن سمعتك تقول هذا القول ،فتلكأ الشيخ فرفع املنصور
عمود ًا كان يف يده وقال لئ ْن مل حتلف ألعلونك هبذا العمود ،فحلف
الشيخ فام تم اليمني حتى دلع لسانه ومات لوقته وهنض اإلمام قال

الربيع فقال يل املنصور ويلك أكتمها للناس ال يفوتنك ،قال الربيع

هم
فحلفت جعفر ًا فقلت له يا ابن رسول اهلل إن املنصور كان قد ّ

بأمر عظيم فلام وقعت عينك عليه وعينه عليك زال ذلك؟ فقال يا
ربيع إنني رأيت رسول اهلل البارحة يف النوم فقال يل يا جعفر خفته؟

فقلت :نعم يا رسول اهلل فقال يل إذا وقعت عينك عليه قل «:بسم اهلل
استفتح وبسم اهلل أستنجح وبمحمد أتوجه اللهم ذلل يل صعوبة

أمري وكل صعوبة وسهل يف حزونة أمري وكل حزونة واكفني مؤنة

أمري وكل مؤنة».
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«أقسام وأداب األحالم»
ان األحالم ال ختلو من ِ
هذه األقسام األربعة-:
املنام الرحماين-:
كام رآه النبي يوسف ،وكام رآه فرعون هذا الذي رأى البقرات

السامن وغريها.

إذن ،صاحب املنام قد يكون إنسانا غري صالح ،ولكن يرى منام ًا
صحيح ًا ،اهلل سبحانه وتعاىل له قنوات إىل قلوب الناس ،ومن ِ
هذه
ُ
القنوات املنام؛ فريى اإلنسان يف منامه توجيهات .وهنالك قناة اإلفهام
واإللقاء يف الروع؛ فاملؤمن إذا وصل إىل درجة من الشفافية ،يصبح

كاألجهزة النقالة ،املؤمن يصل إىل درجة من الصفاء الروحي ،بحيث
يستقبل األخبار ،وهذا اليشء ممكن يف حياة الناس.

وهلذا ور َد يف الروايات« :اتقوا فراسة املؤمن؛ فإنه ينظر بنور اللَّـه».
إذن ،هنالك قنوات اإلهلام يف روع املؤمن ،والرؤيا أيض ًا من ِ
هذه

القنوات.
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املنام ال�شيطاين-:
الشيطان كام يوسوس ،أيض ًا يف املنام يتدخل ،فالشيطان يتالعب

باإلنسان يف اليقظة ويف املنام.
املنام النف�ساين-:

أي حديث النفس ،يقول أحدهم :كيف أرى صاحب األمر 
ِ
بزيارته ،وبلقائه؟
وكيف أترشف
املؤمن مه ُه أن يريض إمام زمانه ،ولكن إن صار اللقاء أنعم ِبه

وأكرم! وإن مل حيدث يف زمان الظهور -إن شاء اهلل -خيرج من قربه

مؤتزرا كفنه «مؤتزر ًا كفني ،شاهر ًا سيفي» نعم بعض ُ
الـخ ّلص خيرج
ِ
ودولته العاملية.
من قربه ،ليشاهد اإلمام
إن الذي يكثر من أكل امللح ،كلام غط يف النوم ،فإنه يرى يف منامه

الشالالت ،واملاء املثلج البارد ،فالذي يعطش يف النهار ،يرى املاء يف
ِ
الليل ،والذي يف ِ
زمانه ،دائ ًام يفكر فيه ،قد يرا ُه يف
قلبه عطش إىل إمام

النوم ويف اليقظة.

ونحن مشكلتنا أن البعض منا يريد أن تكون حياته حياة املرتفني يف

كل يشء ،وإذا ج ّن عليه الليل ،صار كأيب ذر وسلامن.

أبو ذر الذي كان يموت جوع ًا يف الربذة ،وميثم الذي قطع
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لسانه،أي يريد اجلمع بني العاملني ،ملك سليامن إىل يوم القيامة ال
ب يِل ُم ْلكًا لاَ َينْ َب ِغي لأِ َ َح ٍد
﴿و َه ْ
نظري له ،فكل ما يف الوجود يتكلم مع ُه َ
ِم ْن َب ْع ِدي إِن َ
اب﴾(((؛ ولكن بقي سليامن.
َّك َأن َ
الو َّه ُ
ْت َ
سليامن ،غفل حلظات عن ذكر ِ
اخليرِْ
ب َ
ربه ﴿ َف َق َال إِنيِّ َأ ْح َب ْب ُ
ت ُح َّ
عن ِذك ِْر ر حتَّى تَوار ْت بِ ِ
ِ
الس ِ
احل َج ِ
وق
َ بيِّ َ
َ ْ
ابُ ر ُّد َ
َ َ
وها َع يَ َّل َف َطف َق َم ْس ًحا بِ ُّ
َاق﴾((( .شغلته اخليل عن ذكر اهلل ،فقال :أذبحوا ِ
َواألَ ْعن ِ
هذه اخليل!
ُ

هذه اخليل عندما تذبح ال ترمى ،ألن حلمها يؤكل ،وال توجد

مشكلة يف ذلك.

إذا كنا كسليامن ،أو يف طريق سليامن ،فإن امللك ال يشغلنا ،ولكن

سليامن مات ميتة غري طبيعية.

بعض األنبياء كيحيى قتل يف سبيل اهلل ،وقطع رأسه ،شبيه اإلمام

احلسني؛ ولكن سليامن مات واقفا عىل عصا ،وهو يستعرض ملكه.

خر سليامن تبينت اجلن،
بعث اهلل سبحانه وتعاىل دودة تأكل عصاه ،فلام ّ
أن سليامن قد مات ،إهنا ميتة مجيلة!

مات سليامن وهو واقف ،والكل خائف يتكلم معه؛ ألنه ملك

((( ص .35
((( ص .33-32
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ونبي.

إن اإلنسان الذي حيدث نفس ُه بيشء؛ فإنه يراه يف املنام .وهلذا من

أراد أن يرى منامات جيدة ،فإن عليه أن يفرغ ذهنه قبل النوم من كل

يشء.

إن ثلث العمر يميض بالنوم ،فلامذا ال نحول هذا الثلث إىل عبادة

مستمرة؟

فاإلنسان يوم القيامة تقتله احلرسة ،ألنه كان بإمكانه أن يقوم

ببعض األعامل البسيطة ،ويصبح غنيا يف مثل هذا اليوم ،فإذن ،ملاذا

ال نحول هذا الثلث ،إىل طاعة بني يدي اهلل سبحانه وتعاىل وذلك من
خالل النية التي ال تكلفنا إال كلمة واحدة ،أو حتى خاطرة ،فنقول:

«اللهم! إين أنام ألتقوى بنومي عىل عبادتك ،وألعمل يف النهارو أكد

عىل عيايل» ،فالكاد عىل عياله كاملجاهد يف سبيل اهلل.

كان رسول اهلل إذا نظر إىل الرجل فأعجبه ،قال ألصحابه:

«هل له حرفة؟ .فإن قالوا :ال ،قال :سقط من عيني ،قيل :وكيف ذاك يا
رسول اهلل؟! .قال :ألن املؤمن إذا مل تكن له حرفة يعيش بدينه».

إن هناك جمموعة من املستحبات الالزمة قبل النوم ،منها-:
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�أو ًال -الو�ضوء-:
املؤمن قبل أن ينام يتوضأ ،فالذي يبيت عىل طهور ،هذا اإلنسان

ينام وهو يف حال عبادة .عن رسول اهلل« :من بات عىل طهر ،فكأنام

أحيى الليل».

وقال الصادق« :من تطهر ثم أوى إىل فراشه ،بات وفراشه

كمسجده» ،أي وهو يغط يف نو ٍم عميق ،ويف كل حلظة واحلسنات تنهمر

عىل ديوان عمله ،وقد يكون ذلك من موجبات رفع املنامات املزعجة.

ثاني ًا -النوم على اجلنب الأمين؛ م�ستقب ًال جهة القبلة-:

عن النبي« :إذا أتيت مضجعك ،فتوضأ وضوءك للصالة ،ثم

اضطجع عىل شقك األيمن.»..

ثالث ًا :ت�سبيحات الزهراء-:
عن الصادق« :من بات عىل تسبيح فاطمة كان من

الذاكرين هلل كثري ًا والذاكرات».

رابع ًا -قراءة �آخر �آية من �سورة الكهف حتى ي�ستيقظ لل�صالة يف وقتها-:
﴿ ُق ْل إِنَّما َأنَا ب َشر ِم ْث ُلكُم يوحى إِ َلي َأنَّما إِ َلهكُم إِ َله و ِ
َان
احدٌ َف َم ْن ك َ
َّ َ ُ ْ ٌ َ
ْ ُ َ
َ َ ٌ

ِ
اء َر ِّب ِه َف ْل َي ْع َم ْل َع َملاً َصالِ ًحا َولاَ ُي ْش ِر ْك بِ ِع َبا َد ِة َر ِّب ِه َأ َحدً ا﴾(((.
َي ْر ُجو ل َق َ
((( الكهف.110

بني اليقظة واملنام

96

خام�س ًا :قراءة التوحيد ثالث مرات-:

قال رسول اهلل« :أما تعلم أنك إذا قرأت ﴿ ُق ْل ُه َو الل ُه َأ َحدٌ ﴾(((ثالث

مرات ،فقد قرأت القرآن كله.»..

�ساد�س ًا :اال�ستغفار-:

قال رسول اهلل« :وإذا قلت :أستغفر اهلل العظيم الذي ال إله إال

هو احلي القيوم وأتوب إليه -عرش مرات -فقد أرضيت اخلصوم.»..
�سابع ًا :املناجاة-:

يستحب للمؤمن أن يناجي اهلل قبل النوم ،والذي خياف من تالعب

الشيطان به يف النوم فليقرأ« ،اللهم! .إين أعوذ بك من االحتالم ،ومن

سوء األحالم ،ومن أن يتالعب يب الشيطان يف اليقظة واملنام».
املنام املزاجي-:

والذي هو ال هو منام شيطاين ،وال هو منام رمحاين ،وال هو حديث

النفس ،مثال :إنسان كبري السن يرى أنه يلعب رياضة ،هذا ما يسمى

ثم ينام؛ فريى منامات مشوشة
بغلبة املزاج ،أو إنسان يأكل كثرياَ ،
أحيانا يرى نفسه يطري ،وأحيانا هيرب ،أو يموت..الخ؛ هذا أيض ًا منام
مزاجي ،وال قيمة هلذا املنام أبدا.
((( االخالص .1
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و�آداب الر�ؤية-:
�أو ًال :إذا استيقظ اإلنسان من النوم ،عليه أن ال حيدث أحدا بمنامه،

ألنه ال فائدة من ذلك ،فاإلنسان الذي ال يعرف تعبري الرؤيا ،قد يعطيه
تفسريا سلبيا ،وعليه ،فإن من رأى منام ًا فأرس ُه ،كفاه اهلل خريه ورشه.

ثاني ًا :دفع صدقة ،إذا كان مناما مزعجا قولوا« :اللهم! .أعطني

خري ُه ،واكفني رش ُه».

فأكثروا الدعاء وال تيأسوا وال تندموا!.
فإذن ،اخلالصة:

 -ال تنسوا آداب ما قبل النوم!.

 -ال تنسوا الصدقة عند رؤية املنام املزعج!
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