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 آداب الرؤيا -9

  :فضل الرؤيا الصالحة 

 لَـمْ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسولَ  َسِمْعتُ :  قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  يأَبَعْن  -1

ةِ  ِمنَ  يَْبقَ  َراتُ ـال إِّلَّ  النُّبُوَّ َراُت؟ال َوَما: قَالُوا ،«ُمبَش ِ ْؤيَا»: قَالَ  ُمبَش ِ  الرُّ

ا  .(1)ريأخرجه البخا .«ةُ ِلـحَ الصَّ

ْؤيَا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أنَِس ْبِن َماِلك  وَ  -2 َحَسنَةُ الالرُّ

ا ُجِل الصَّ ةِ  ا  ُجْزٌء ِمْن ِستَّة  َوأْربَِعيَن ُجْزء ِلـحِ ِمَن الرَّ  .(2)متفق عليه .«ِمَن النُّبُوَّ

 :أقسام الرؤيا 

َب تَـرَ إِذَا اقْ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬: قال َرُسوُل اَعْنـهُ قالَ  َرِضَي هللاُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  أبِـيَعْن  -1

َماُن  ُمْؤِمِن ُجْزٌء ِمْن ِستَّة  الُمْؤِمِن، َوُرْؤيَا التََكْد تَْكِذُب ُرْؤيَا  لَـمْ الزَّ

ةِ  ا  َوأْربَِعيَن ُجْزء  .(3)متفق عليه .«ِمَن النُّبُوَّ

ِ َعِن ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  بِـي ُهَرْيـَرةَ َوَعْن أ -2 َماُن تَـرَ إِذَا اقْ »قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصلنَّبِـي  َب الزَّ

تَْكِذُب، َوأَْصدَقُُكْم ُرْؤيَا أَْصدَقُُكْم َحِديثا ، َوُرْؤيَا  ِلـمِ ُمسْ التََكدْ ُرْؤيَا  لَـمْ 

ْؤيَا ثاَلَثَةٌ: فَُرْؤيَا َخـمْ ُجْزٌء ِمْن  ِلـمِ ُمسْ ال ةِ، َوالرُّ س  َوأَْربَِعيَن ُجْزءا  ِمَن النُّبُوَّ

اا ا ـِزيٌن ِمَن الشَّْيَطاِن، َوُرْؤيَا مِ تَـحْ ، َوُرْؤيَا ٬ِة، بُْشَرى ِمَن اِلـحَ لصَّ مَّ

ُث ـيُ  ، َوّلَ ْلـيُ قُْم فَ ْلـيَ َمْرُء نَْفَسهُ، فَإِْن َرأَى أََحدُُكْم َما يَْكَرهُ، فَ الَحد ِ ْث يُـحَ َصل ِ د ِ

 .(4)متفق عليه .«ا النَّاسَ بِـهَ 

                                                 

 (.6990برقم ) أخرجه البخاري (1)

 (.2263ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6983أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 .(2263ومسلم برقم )واللفظ له، (, 7017أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 .واللفظ له(, 2263(, ومسلم برقم )7017أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)
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 ا:عدم الكذب في حكاية الرؤي 

ِ َعِن النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما َعِن اْبِن َعبَّاس   -1 مَ تَـحَ َمْن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي   لَـمْ  ْلـم  بِحُ  لَـّ

َحِديِث  لَـىَع إِ تَـمَ ِن، َولَْن يَْفعََل، َوَمِن اسْ تَـيْ َن َشِعيرَ بَـيْ هُ ُكل َِف أْن يَْعِقدَ يَـرَ 

، وَ  اآلنُُك يَْوَم  نِـهِ أُذُ  فِـي، ُصبَّ ْنـهُ وَن مِ َكاِرُهوَن، أْو يَِفرُّ  لَـهُ  ُهـمْ قَْوم 

َب، َوُكل َِف أْن يَْنفَُخ ال َر ُصوَرة  ُعذ ِ  .«َس بِنَافِخ  لَـيْ َها، وَ فِـيِقيَاَمِة، َوَمْن َصوَّ

 .(1)متفق عليه

إِنَّ ِمْن أْفَرى »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـُهـما َعِن اْبِن ُعَمرَ وَ  -2

 .(2)أخرجه البخاري .«تَـرَ  لَـمْ َما  نَـْيـهِ َي َعيْ يُـرِ َرى أْن فِ ال

 :عدم اإلخبار بتلعب الشيطان به في المنام 

ِ النَّ  لَـىقَاَل: َجاَء َرُجٌل إِ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن َجابِر   فَقَاَل: يَا َرُسوَل ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

إِذَا »َوقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ : فََضِحَك النَّ َمنَاِم َكأَنَّ َرأِْسي قُِطَع، قَالَ ال فِـيَرأَْيُت  ٬ا

ْث يُـحَ َمنَاِمِه، فاَلَ  فِـيلَِعَب الشَّْيَطاُن بِأََحِدُكْم   .(3)أخرجه مسلم .«النَّاسَ  بِـهِ د ِ

 :أنسب األوقات في حكاية الرؤيا وتعبيرها 

ىذَا صَ إِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ قَاَل: َكاَن النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن َسُمَرةَ ْبِن ُجْندَب    لَـّ

ْبَح أَْقبََل عَ   .«بَاِرَحةَ ُرْؤيَا؟الَهْل َرأَى أََحدٌ ِمْنُكُم »بَِوْجِهِه فَقَاَل:  لَـْيـِهـمْ الصُّ

 .(4)متفق عليه

 :ما يقول ويفعل إذا رأى في منامه ما يحب أو يكره 

                                                 

 .(2110ومسلم برقم )واللفظ له، (, 7042أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 .(7043برقم )أخرجه البخاري ( 2)

 .(2268برقم )أخرجه مسلم ( 3)

 .واللفظ له(, 2275(, ومسلم برقم )845أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)
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ْؤيَا »يَقُوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ : َسِمْعُت النَّ لَ اقَرِضَي هللاُ َعْنـهُ قَتَاادَةَ  أبِـيَعْن  -1 الرُّ

ْث ـِحبُّ فاَل يُ ـ، فَإِذَا َرأى أَحدُُكْم َما يُ ٬َحَسنَةُ ِمَن اال ، ـإِّل َمْن يُ  بِـهِ َحد ِ ِحبُّ

ذْ بِاْلـيَ َوإِذَا َرأى َما يَْكَرهُ فَ  َها، َوِمْن َشر ِ الشَّْيَطاِن، وَ  ٬تَعَوَّ تِْفْل ْلـيَ ِمْن َشر ِ

ْث يُـحَ ، َوّل ا  ثاَلث هَ ، فَإِ ا  أَحدا بِـهَ د ِ هُ نَـّ  .(1)متفق عليه .«ا لَْن تَُضرَّ

ِ َسِعيد   بِـيَعْن أوَ  -2 هُ أ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  الُخدِْري  يَقُوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َسِمَع َرُسوَل ا نَـّ

َها ِمَن اإِذَا » َها، فَإِنَـّ ْؤيَا يُـِحبُـّ   «.، فَْلـيَـْحـَمِد هللاَ َعلَـْيـَها٬َرأى أَحدُُكُم الرُّ

 .(2)البخاريأخرجه 

ِ َعِن النَّ  أَبِـي ُهَرْيـَرةَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن وَ  -3 َماُن تَـرَ إِذَا اقْ »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  َب الزَّ

تَْكِذُب، َوأَْصدَقُُكْم ُرْؤيَا أَْصدَقُُكْم َحِديثا ، َوُرْؤيَا  ِلـمِ ُمسْ التََكدْ ُرْؤيَا  لَـمْ 

ْؤيَا ثاَلَثَةٌ: فَُرْؤيَا س  َوأَْربَ َخـمْ ُجْزٌء ِمْن  ِلـمِ ُمسْ ال ةِ، َوالرُّ ِعيَن ُجْزءا  ِمَن النُّبُوَّ

ا ا ِمـمَّ ِزيٌن ِمَن الشَّْيَطاِن، َوُرْؤيَا تَـحْ ، َوُرْؤيَا ٬ِة، بُْشَرى ِمَن اِلـحَ الصَّ

ُث يُـحَ   .(3)عليه متفق . َصل ِ ْلـيُ قُْم فَ ْلـيَ َمْرُء نَْفَسهُ، فَإِْن َرأَى أََحدُُكْم َما يَْكَرهُ، فَ الد ِ

  في المنام: ملسو هيلع هللا ىلصاالستبشار برؤية النبي 

َمْن »يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  أَبِـي ُهَرْيـَرةَ َعْن  -1

يَقََظِة، ّلَ ال فِـي نِـييَقََظِة، أَْو لََكأَنََّما َرآال فِـي نِـيايَـرَ َمنَاِم فَسَ ال فِـي نِـيَرآ

 .(4)متفق عليه «.بِـيْيَطاُن ثَُّل الشَّ تَـمَ يَ 

النَّْوِم فَقَدْ  فِـي نِـيَمْن َرآ»قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن َجابِر  وَ  -2

                                                 

 (.2261ومسلم برقم )واللفظ له، (, 7044أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.7045رقم )بأخرجه البخاري ( 2)

 ( واللفظ له. 2263، ومسلم برقم )(7017برقم )أخرجه البخاري متفق عليه، ( 3)

 .واللفظ له(, 2266ومسلم برقم ) (,6993أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)
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هُ ، إِ نِـيَرآ  .(1) أخرجه مسلم .«تِـيُصورَ  فِـيثََّل تَـمَ ّلَ يَْنبَِغي ِللشَّْيَطاِن أَْن يَ  نَـّ

                                                 

 (.2268برقم )أخرجه مسلم ( 1)
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