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 تعبير الرؤيا

 

إنه ألهون عندي أن أخطئ فأبشر الفاسد بالخير في رؤياه على أن أصيب 

 أبشر املسلم الصالح بالشر في رؤياه. ف

 

 )حديث شريف( إذا عبرتم الرؤيا للمسلم فاعبروها على الخير.

 

 من مجرد 
ً

أتمنى أن يأتي يوم يصبح ملعبر الرؤيا معياًرا علمًيا محترًما بدال

 االرتياح النفس ي واالنطباع الشخص ي.

 

لك قبل يوم وسيعود كذ ،كان تعبير الرؤيا علًما إسالمًيا له شأن عظيم

 القيامة إن شاء هللا.
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 قدمةم
 

الحمد لل   ه خالق اليقظة والمنام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام، 
 وعلى آله وصحبه ال كرام. 

تفتقر بشكل  - وما زالت - المكتبة العربية والإسلامية أما بعد: فقد ظلت
ديم السابق والحديث الق إلى مرجع شامل في تعبير رموز الرؤى يجمع بين كبير

ية متجددة دون  ،المعاصر منها يقوم على أصول إسلامية صحيحة ووقائع عصر و
 تعارض بينهما.

« شمس دنيا المنام»بتأليف موسوعة  ناوكخطوة من أجل تحقيق هذا الهدف قم
فيها قواعد علم تعبير الرؤى في الإسلام، وعلى الرغم من القبول  التي جمعنا

بمطلب أساسي  في أوساط القراء إلا أنها لم تف   الموسوعة الذي لاقته هذه
 وهو التفصيل في تفسير معاني الرموز التي يراها الناس في المنام.

عديد من الأشخاص من مع الير الرؤى ا، وبعد سنوات من ممارسة تعبوأخير  
ا البلاد الإسلامية وجماعات  ،والأوساط مختلف المجتمعات وخصوص 

إصدار هذه السلسلة التي تُعنى بتقديم تفسيرات تفصيلية محتملة  قررنا المسلمين،
  ة صحيحة.ة شرعي   لمعاني رموز الرؤى على أسس علمي   

بالخصائص  في هذا المجال ا سبقها من ال كتبزت هذه السلسلة عم   وقد تمي   
 التالية:
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مجموعة واسعة من  هذه ال كتب لتشملتم إعداد ع والشمول: وس   الت .1
ا سواء كانت رموز   -التي اعتاد الناس عليها في مناماتهم  رموز الرؤى

ية حديثة  مع بيان ال كثير من التفاصيل  -دينية تقليدية أو دنيو
في رؤى متعددة لأشخاص  الرمز التي قد يظهر فيها والأحوال
 مختلفين.

الأساس للقارئ  موجه فيمرجع أصيل و هذه السلسلة الأصالة: .2
 أو ترجمة ،أو اقتباس ،به أي شائبة نقلالمسلم أو العربي، ولا تشو 

  أجنبية في تفسير الأحلام. عربية أو أو قواميس قديمة من مراجع
ة:  .3 ي َّ معالجتها بأسلوب  تتمجميع الرموز الواردة في هذا المرجع العصر

في  لأدوات التي يستخدمها الإنسان العصريتناسب مع احديث ي
مع استبعاد جميع  ،لمنامها في ايراالتي يمكن أن و ،حياته اليومية

المحشوة بها ال كتب والمراجع  أو العتيقة ،أو الغامضة عجيبة،الرموز ال
 .تراثية المعروفةال

يا مع  التجديد: .4 يا أن تذكر رمز الرؤ اعتادت كتب تعبير رموز الرؤ
بيان معانيه المحتملة والمتعددة كالماء في المنام يدل على كذا وكذا، 

 ل كنالمرجع. و ذلكموجود في  هذاو .اوالأرض تدل على كذا وكذ
ُ أبواب   استحدثنا هنا تدل  مع بيان رموز في المنام قد التعبيرذكر فيها ا ي

أو  ،على الزواج كلها عليه كرموز متعددة في المنام يمكن أن تدل
 أو الحسد، وهكذا. ،السحر

بالأدلة الشرعية  لهذا المرجع مؤص    :الدليل الشرعي والواقعي .5
ياالإسلامية   ،والحديث الشريف ،آن ال كريمبالقر كتعبير الرؤ

يا الواقعية كتعبيروكذلك الأدلة  وغيرها. بناء على أحوال الرائي  الرؤ
 . الشخصية والاجتماعية
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مل تم إعداد هذا المرجع ليش ُحسن الترتيب وبساطة الأسلوب: .6
باب منها ينقسم إلى مجموعة من الأقسام؛  الأبواب؛ كلمجموعة من 
منها عن معنى  منها ينقسم إلى نقاط صغيرة يتحدث كلكل قسم 

وذلك حتى يسهل على القارئ الوصول إلى المعنى المطلوب  واحد.
 دون أي صعوبة أو ملل.

ة:  .7 أن تشارك في تأليف  تستطيع - عزيزي القارئ -أنت التفاعلي َّ
هذه السلسلة! في حالة رغبتك في معرفة مزيد من التفاصيل عن 

ز الرؤى في الكتاب أو رمز معين لم يتطرق له رمز معين من رمو
على البريد  اختصاربوضوح و ا يمكنك أن ترسل سؤالكالكتاب أصل  

مع كتابة عبارة "رمز دنيا المنام" في عنوان  الإل كتروني للكاتب
وسيتم نشر السؤال مع الإجابة في باب خاص في جزء  الرسالة.

 لاحق من السلسلة إن شاء الل   ه.  
 علمنا،عنا وأن ينفعنا بما فالعلي القدير أن يعلمنا ما ينأسأل الل   ه 

 

 جمال حسين عبد الفتاح 
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 تمهيد
 

مطلب واسع  أحلامالأحلام ظاهرة شائعة بين الناس. وتفسير الالرؤى و
 هذا المجالظل فقد عند ال كثيرين في مختلف العصور والبلدان. ومع ذلك، 

ا بالغموض والرهبة أو بالخرافة ُمحاط   - في كثير من الأوساط والأحيان - ا إم  
 والدجل. 

العديد من الناس يعتقدون أن رؤى المنام رسائل إلهية تحمل معاٍن مهمة، وأنها 
تكون رموز ا مغلقة تحتاج إلى تفسير يكشف معناها، ل كن أين هو هذا 
التفسير؟ وما هو المصدر الموثوق الذي يمكن الحصول منه على تفسير صحيح 

ذا سؤال بسيط، ل كن تظل إجابته أمر ا مح ي  ر ا؛ فقد بقى تفسير للرؤى؟ ه
يلة ع لم ا مستتر ا يقتصر على أشخاص قليلين ودوائر خاصة،  الرؤى لقرون طو

أو حتى  ،دون أن يكون ع لم ا شائع ا يستطيع أن يفهمه أو يتعلمه عموم الناس
 يدركوا بعض قواعده وأصوله.  

ن بعض الرؤى تكون من الل   ه، وتحمل معاٍن الثابت في العقيدة الإسلامية أ
ع لم له علماؤه المتخصصون فيه، مصداق ا  ياير الرؤ عبلمن يراها، وأن تذات قيمة 

ا »: في الحديث الصحيح ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي محمد  يا إل َّ ؤ لا تُقَص   الر  
يا الطيبة الجميلة أمر فسوكذلك، فالسؤال عن ت«. ناِصح   أو عالِم   على ير الرؤ

ية الشريفةشرع امُستحب  في الحديث  ملسو هيلع هللا ىلص؛ لقول النبي ، وهو من السنة النبو
يا أحدُكُم رأى إذا»: الصحيح  «.لْيُخبرْ بهاو، الحسَنةَ فلْيُفس ِرْها الرؤ
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جزء من العقيدة الإسلامية وأصولها، وما  ياأن تفسير الرؤ  وعلى الرغم من
ة ث عن  توارثه المسلمون من كتب علمي   ة تتحد   ، وتسل  ط يافسير الرؤ تعلم تراثي  

الضوء على بعض خفاياه، إلا أن هذا الع لم قد تعر  ض مؤخر ا إلى إشكالات 
ضخمة أفقدت بعض المسلمين الثقة فيه وفي أهله، وأدخلته في حالة من 

يلة مع الفوضى والجدال، منها  انقطاع البحث العلمي والاجتهاد فيه لقرون طو
قصور كذلك و  ،ي العصرالحاليف ضعف مستوى البحث العلمي والتأليف

ا دخول العديد من الجهلاء  الاجتهاد والتطوير لأصوله الموروثة، وأيض 
والأدعياء فيه بدون سند قوي من علم أو خبرة. هذا بالإضافة إلى اقتحام 
المنهج الغربي الإلحادي في تفسير الأحلام الذي يزعم أنها كلها مجرد رسائل 

 ن.مرتجعة من مخزون العقل الباط

بشكل عصري  ياير الرؤ حاولة لإعادة بناء وتجديد علم تعبهذه السلسلة هي م 
ة لقواعد هذا على أصوله الإسلامية الراسخة.  وذلك من خلال تطبيقات عملي  

هات ال كتب  العلم المتعارف عليها في القرآن ال كريم، والحديث الشريف، وُأم  
ة.   والمراجع الشرعي  

مجرد معجم أو كتاب في لا يقتصر على كونها إن الهدف من هذه السلسلة 
يا إلى التبحر  ناتدعو، بل هي سلسلة عروفبالمعنى التقليدي الم تعبير الرؤ

يالتوا شائقة إلى داخليات  في رحلة نا، وتأخذأمل في جماليات علم تعبير الرؤ
 ياه الرموز، وما يقوم به معبر الرؤ هذا العلم؛ لتتعرف على كيفيات تعبير هذ

  ل إلى معانيها.للوصو

يا.  يا تختلف عن تعبير رموز الرؤ يه هنا أن عملية تعبير الرؤ من الضروري التنو
يا  يا هو جزء من منظومة أكبر للخروج بمعنى أشمل من الرؤ فتعبير رموز الرؤ
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. ومع ذلك، فلا غنى ، وليس مجرد معرفة معنى كل رمز منها منفصل اكلها
يه رموز الرؤى من احتمالات أول ا لمعبر الرؤى عن معرفة ما قد تدل عل
لتكون هي التعبير  -وفق قواعد معينة  -وقبل أن يشرع في اختيار أحدها 

يا محددة.  الأنسب لرؤ

يا فائدة ودورولتوضيح الفرق بين  وبين ما  ،في التعبير كتاب تعبير رموز الرؤ
يا يا بطبخ الأكلة التي لها تعبير انضرب مثال ا ل ،يفعله معبر الرؤ  ،مقاديرلرؤ

يقة في الطبخ يا بالطباخ الماهرولها طر توافر المقادير ضروري ف. ، ولمعبر الرؤ
الأكلة، ل كنه لا يكفي وحده، بل لا بد من وجود الشخص الماهر  طبخل

يقة معينة الذي يستطيع طبخها حتى تخرج في أفضل صورة. كذلك  بطر
يا، من المهم  مبدئي،  كلبش منفردة معرفة احتمالات معاني رموزهاالرؤ

يا يتطلب معبر   يحسن التمييز بين هذه  احاذق  عالم ا  ال كن التعبير النهائي للرؤ
يا،يجيد ز، و والمحتملة للرم المعاني  الجمع بينمع  انتقاء الأنسب منها للرائي والرؤ
يا رموزكل معاني   . للتعبير وصياغة منضبطة ،في سياق واحد متناسق الرؤ

أو من  ،من هواة تعبير الرؤى -القارئ عزيزي  -وسواء كنت  ،عموم ا
أو حتى من الراغبين في التعرف على معاني بعض رموز  ،المحترفين لهذا المجال

تخص رؤى شخصية لك، ففي كل الأحوال نرجو أن تجد ما ينفعك في هذه 
يات  في التعامل مع تعبير الرؤى، وأن السلسلة التي تخاطب كل هذه المستو

يا فيه،تاب بإرسال أسئلة مفيدة تثري مع الك تشرفنا بتفاعلك  تعبير رموز الرؤ
 وتعم  ق الفائدة المرجوة منه. 

،وبالل   ه التوفيق
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يا  قصتي مع تعبير الرؤ

 

بدأت قصتي مع تفسير الأحلام منذ ما يزيد عن عشر سنوات في مدينة 
القاهرة، أما قصتي مع الأحلام نفسها فتعود إلى أقدم من ذلك بكثير؛ إلى 

والمراهقة المبكرة تحديد ا عندما كنت أرى العديد من الأحلام ولا  الطفولة
 أعرف لها تفسير ا. 

فكم من ليلة من ليالي الحداثة والدراسة المبكرة تكررت علي   فيها أحلام الطيران 
أو الفرار خائف ا من أشخاص مجهولين دون أن أفهم ما الذي يمكن أن يعنيه 

غلني لبعض الوقت، فأحيان ا أفكر فيها، ذلك. ربما كانت هذه الأحلام تش
وأحيان ا أخرى أتناقش فيها مع أمي، فتطمئنني أنها "رؤى خير"، إلا أنه في 
النهاية لم أكن أصل إلى أي نتيجة واضحة أو تفسير بشأنها، وبالتالي ُأهمل 

 الموضوع، وأنساه، وأعود لنشاطاتي العادية. 

سف )عليه السلام( كان يفسر كنت أعلم من القرآن ال كريم أن النبي يو
الأحلام، وأنها كانت تتحقق على أشياء واقعية في المستقبل. ل كن لم أدرك 

كيف يمكن أن تفيدني هذه المعلومة في معرفة معنى الأحلام التي ساعتها 
أراها. ونتيجة لجهلي بالأحلام وتفسيرها لم أكن آخذ الأمر على محمل الجد، 

ب ا أننا في مصر لم نتر  ى على الاهتمام بهذه الأشياء.خصوص 
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يا مهمة في بداية شبابي إلا أنني بعد أن أنهيت  لا أتذكر أنني رأيت أي رؤ
ية بتفوق ودخلت في مرحلة الجامعة  بكل ما فيها من تيارات  -المدرسة الثانو

ية متخبطة وآمال وإحباطات  نمت يوم ا فسمعت "هاتف ا" يقول: الل   ه ولي ُ  -فكر
جهم من الظلمات إلى النور. لم أدرك وقتها معنى ذلك، ل كن الذين آمنوا ُيخر

اذ ا لدرجة أنني ما زلت أتذكره حتى الان بعد أكثر  ما أتذكره أنه كان قوي ا أخ  
 من عشرين عام ا.  

لم تمر بضع سنوات بعدها إلا وبدأت ملامح أزمات اجتماعية واقتصادية 
الأسرة في وحدة كاملة. تظهر في حياتي اضطررت معها أن أعيش بعيد ا عن 

في هذه الأثناء، ونتيجة هذه الضغوط، بدأت أتقرب إلى الل   ه )سبحانه 
وتعالى( بشكل جاد ومختلف تمام ا عن حياتي السابقة. وشرعت أجرب عبادة 
الخلوة مع الل   ه، والإخلاص لل   ه، وصلاة الليل، والدعاء الصادق، ومراقبة 

ه في الدين.  ت بي الأزمات وقتها إلى مرحلة وصلالل   ه )عز وجل(، والتفق ُ
، ل كن حدث شيئ ا رة هي النهاية، نهاية حياتي كلهاأن هذه الفت ظننت فيها

 عجيب ا لم أكن أنتظره أبد ا.

بدأت أحلام ا مؤثرة تأتيني بأعداد كبيرة وبأشكال عجيبة في هذه الفترة. 
ية و ها أو مح يرة بأشياء لم أكن أفكر فيمؤثرة وكانت أحلام ا ذات أحداث قو

أتوقعها قط. بعض هذه الأحلام كان بأحداث لها علاقة بالدين الإسلامي 
ية كالسفر  والشرب.  ،والأكل ،كالقرآن ال كريم والمساجد، وبعضها بأشياء دنيو

لم تكن هذه الأحلام مثل تلك التي كنت أراها في حياتي السابقة، بل كانت 
وأن لها معاني مهمة. مصحوبة بشعور قوي أنها رسائل من الل   ه )عز وجل(، 

ى هذا الشعور عندي علمي من العقيدة الإسلامية بأن بعض ما يراه  ومما قو  
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النائم ربما يكون رسائل إلهية تحمل إليه بشرى في المستقبل بحدوث شيء معين 
 يتمناه. 

زادت الأحلام، وزادت معها حيرتي ورغبتي الشديدة في معرفة معانيها 
)عز وجل( أن يعلمني هذا الأمر ويرشدني فيه  لدرجة أنني كنت أدعو الل   ه

حق ا حتى أستطيع أن أفهم تلك الأحلام إن كانت تحمل أي بشرى بالفرج 
 من أوضاعي الصعبة وقتها.

اشتريت بعض ال كتب المنتشرة في الأسواق عن تفسير الأحلام كابن سيرين 
شعرت  وغيره لعلها تفيدني في معرفة معاني هذه الأحلام التي أراها. ل كن

بفجوة كبيرة بين هذه ال كتب وبين أحلامي التي أراها. بعض هذه ال كتب 
كتبها مسلمون اشتهروا بتفسير الأحلام في عصور سابقة، إلا أن محتواها 
مهلهل، وقديم جد ا، ولا تحتوي على الأشياء الحديثة أو المعاصرة التي أراها 

العديد منها مكتوب  في المنام كالطائرات، والسيارات، والحاسوب. كما أن
كتبها  ربما وبعيدة عن الواقع الذي أعيشه. إنها كتب ،صعبةو ،بلغة عتيقة

ياتها ولا لأدواتها  علماء لأناس عاشوا في عصور انتهت منذ قرون ولم يعد لمجر
وجود. ومع ذلك فبعض هذه ال كتب كان يحتوي على تفسير رموز دينية 

ال كريم مثل ا، إلا أنني كنت أشعر  كنت أراها في المنام كتفسير سور القرآن
ا  أن تفسيراتها بعيدة بدرجة ما عن واقعنا نحن، وليس واقع أهل هذه أيض 
 ، وبالتالي لم أستفد منها إلا قليل ا جد ا.السابقة العصور

وتفسيراتها،  رؤىبدأت أبحث في القرآن ال كريم وكتب الحديث الشريف عن 
ار علماء المسلمين السابقين من بحوث وبدأت أهتم بقراءة ما كتبه بعض من كب

ياجادة عن  . كان هدفي هو أن أصل إلى قواعد مفهومة أستطيع تعبير الرؤ
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تطبيقها لتفسير أحلامي. حاول البعض أن يقنعني أن تفسير الأحلام هذا 
موهبة من الل   ه )عز وجل(، وأنه ليس له قواعد يتعلمها الإنسان. لم أقتنع 

ح أن كل عمل يحتاج إلى تأييد من الل   ه )سبحانه صحيبهذا الكلام؛  كثير ا
داخلي كان يحدثني أن تفسير الأحلام  وتعالى(، هذا بلا شك، ل كن شيئ ا ما
 -أن أثبت ذلك بالدليل  وقتها كان علي   و هذا علم كبير له قواعده وأصوله، 

؛لأكون قادر ا على تفسير أحلامي على بينة وأساس سليم ومقنع -على الأقل 
 إليه.أطمئن 

وتفسيرها، وأن النبي  رؤىاكتشفت بعدها أن الأصول الإسلامية غنية بال
ويهتم بها. إذن، فهذه الأحلام ليست  رؤىكان يفسر ال كثير من الملسو هيلع هللا ىلص محمد 

رسائل قد تكون أمر ا تافه ا كما يحاول تصويرها العديد من الناس، بل هي فعل ا 
أن لها علاقة وثيقة بالدين  تحمل دلالات مهمة، كما )سبحانه وتعالى( من الل   ه

ا.  الإسلامي وأصوله أيض 

يا الص»بدأت أتعلم مصطلحات جديدة مثل  تعبير »و « ادقة والصالحةالرؤ
يا الأحلام »وهي مصطلحات إسلامية خاصة ودقيقة بديل ا عن كلمة  ،«الرؤ

 «.  أو تفسير الأحلام

يا إلى نتيجة  . وخلصتفي الإسلام كان هدفي هو أن أجمع قواعد تعبير الرؤ
عجيبة وهي أنني لا يمكن أن أصل لهذه القواعد إلا من خلال المقارنة بين 

ال كريم  الرؤى الواردة في أصول الإسلام المحفوظة والمعصومة )القرآن
يراتها. وكنت على يقين أنني إذا اكتشفت هذه فسوالحديث الشريف( وبين ت
يا  سأكون قد حللت والتفسيرالارتباطات بين هذه الرؤى  لغز قواعد تعبير الرؤ

 كله بالكامل على يقين إن شاء الل   ه.
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خلال المراحل الأولى من البحث الجاد بدأت فعل ا أحقق بعض النجاح، 
يا، وأحدد بدقة الارتباطات بين الرؤى  وأكتشف عدد ا من قواعد تعبير الرؤ
ن والتعبير في القرآن والحديث. وكتبت كل ما توصلت إليه، كتبته بالدليل م

الأصول الإسلامية، وكنت سعيد ا بما توصلت إليه كثير ا، وبدأت فعل ا بتعبير 
 العديد من الرؤى التي كنت أراها ولو بشكل جزئي.

، ياالتي تهتم بتعبير الرؤ  بدأت بعدها بالدخول على بعض المنتديات الإسلامية
فكنت أشاركهم بعض ما توصلت إليه من أبحاث، وأعبر الرؤى لبعض 

 ين. السائل

يل حتى جاءتني مكالمة من صديق من بلاد الحرمين  ولم يمض وقت طو
الشريفين كان يتابع نشاطي في تلك المنتديات لفترة، وأخبرني أن شعب بلاد 
ا وشعوب الخليج العربي عموم ا لديهم اهتمام جاد وتقدير  الحرمين خصوص 

يا وكل إنسان مسلم صاحب موهبة وعلم يقوم به ذا العمل. كبير لتعبير الرؤ
يا أقوم بالإشراف  وعرض علي   أن يقوم بافتتاح منتدى خاص بتعبير الرؤ
عليه، ورصد لي مبلغ ا شهري ا مناسب ا من المال حتى يضمن تكريس وقتي لإنجاح 

 هذا العمل من كل الجوانب.

يا وللبحث في هذا العلم  أتاحت لي هذه الفرصة التفرغ بشكل أكبر لتعبير الرؤ
يل أقل، وتحسنت الظروف بعد أن أصبحت  حاجتي للعمل الشاق والطو

الصعبة شيئ ا ما. فانتهزت هذه الفرصة وعكفت على ال كتب أتعمق فيها بشكل 
وأحاول الوصول إلى جذور هذا العلم، وإعادة بنائه على أصوله الشرعية.  ،أكبر

كثير ا بالتعامل  يابت، وارتقى مستواي في تعبير الرؤ وكذلك انتفعت، وتدر 
 آلاف الرؤى وتعبيرها من خلال ذاك المنتدى.مع 
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يا»اكتشفت في الإسلام معالم لعلم كامل اسمه  ؛ علم مدفون «علم تعبير الرؤ
في كتب الأصول، علم محفوظ بحفظ الدين الإسلامي، علم بقيت بعض آثار 

ا علم له قواعد  هاداتهم من حضارة إسلامية اندثرت؛علمائه واجت إنه أيض 
 دث عنها ال كثير من كتب علماء مسلمين قدماء. وأصول واضحة تتح

يا إلا على عالم أو ناصح»يقول: ملسو هيلع هللا ىلص قرأت أن النبي محمد  إذن، «. لا تقص الرؤ
فهذه الرؤى لها علماء متخصصون بتعبيرها ينبغي أن يسألهم الناس، فرجوت 

 أن أكون واحد ا منهم إن شاء الل   ه. 

ا انطل نت عندي بعض القناعات شكلت نقاط  قت منها في مسيرتي العلمية. تكو  
يا علم حقيقي له قواعد وأصول ل كنها اندثرت  إسلامي أول ا: أن تعبير الرؤ

بسبب إهماله لقرون عديدة من قبل الباحثين المسلمين، وبسبب حالة من 
العجز لم يتمكن معها أرباب المناخ العام للعلوم الإسلامية من مجاراة هذا العلم 

يا والتفكيرير من الاجتهاد الصعب الذي يحتاج لل كث . ثاني ا: أن علم تعبير الرؤ
يف المسلمين به  يحتاج إلى جهد جبار لإعادة إحيائه وبنائه مرة أخرى وتعر
يا ليس من العلوم الأكاديمية حتى  وبفضله وشرفه. ثالث ا: أن علم تعبير الرؤ

ا أن الآن، وبالتالي فلا يوجد أي أثبات أن الشخص من علماء هذا المجال إل
تكون له كتبه وأبحاثه الجادة والمحترمة إذا أراد أن يؤصل نفسه في هذا المجال، 

مهما كبرت وتفرعت وعلت تبقى  ؛وإلا فإنه سيصبح كشجرة بدون جذور 
 بدون أساس وعرضة للسقوط عند أول عاصفة.

نتيجة لهذه القناعات التي تكونت عندي منذ اللحظات الأولى لاشتغالي بهذا 
تيجة ما كنت أحصل عليه من دعم مادي ومعنوي من ذاك العلم، ون
فكرت في أن أقوم بتأليف كتاب موسوعي أجمع فيه قواعد تعبير  ،المنتدى
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يا وأعيد بناءه على أصوله الإسلامية الشرعية؛ ليكون مرجع ا أصيل ا في  ،الرؤ
 هذا العلم. وبالفعل قمت بكتابة موسوعة كبيرة ومتخصصة في هذا العلم أسميتها

تدى كان فخور ا ، وأتذكر وقتها أن صديقي صاحب المن«شمس دنيا المنام»
ما و ،مالأنفقه من ما و ،شعر أن ما بذله من جهدفقد  ؛ومنبهر ا بالكتاب

ي توقعها أثمر نتيجة أكبر بكثير من الت (عز وجل)نوايا طيبة خالصة لل   ه أضمره 
 عند تأسيس المنتدى. 

لدوائر الإسلامية بارتياح وتقدير، عكفت بعد صدور الكتاب واستقباله في ا
« نحو تفسير علمي لرؤى القرآن والحديث»على تأليف كتاب ثاٍن بعنوان 

حاولت فيه أن أشرح أصعب الرؤى التي ذكرت في القرآن والحديث، 
يا. حاولت في ذاك الكتاب التركيز  واستخلاص الفوائد منها في علم تعبير الرؤ

ؤى القرآن والحديث وتفسيراتها، وكيف يمكن على بيان الارتباطات بين ر
يا.   أن نخرج من هذه الارتباطات بقواعد وفوائد مهمة في تعبير الرؤ

يلة حتى كتبت كتاب ا آخر بعنوان  أربعون قاعدة في تفسير »لم تمض فترة طو
ذكرت فيه قواعد مهمة ومفيدة في تعبير العديد من الرؤى، وكشفت  «الرؤى

عديد من الغوامض التي تكتنف ال –الشرعي الإسلامي  وبالدليل –من خلاله 
 فهم هذه الرؤى ورموزها بفضل الل   ه )عز وجل(. عملية

يلة من العطاء لظروف خارجة  انتهى المنتدى وتوقف نشاطه بعد سنوات طو
يا.  عن إرادة صاحبه )جزاه الل   ه خير ا(، ل كن لم يتوقف نشاطي في تعبير الرؤ

يا، وإعطاء بعض فبعد صدور هذه ال كتب تنوعت  نشاطاتي ما بين تعبير الرؤ
الدورات التعليمية للراغبين بالتعرف على هذا العلم وممارسته، بالإضافة إلى 
يا، وإعداد بعض المواد المصورة للرد  الكتابة للموسوعات العامة عن تعبير الرؤ
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على من يسيؤون لهذا العلم أو يهاجمونه بغير حق، وكتابة العديد من الأبحاث 
في تعبير رموز مختلفة للرؤى مع بيان كيفيات وأصول هذا التعبير، وكذلك 

يف بنشاطي على الإنترنت.  تدشين موقع للتعر

وبعد سنوات من ممارسة هذه الأنشطة المتنوعة بدأت تأتيني طلبات بعمل 
يلة بدون تنفيذ بسبب  كتاب يضم تعبير رموز للرؤى. ظلت الفكرة فترة طو

معاكسة والصعبة التي عادت تظهر مرة أخرى بعد العديد من الظروف ال
 انتهاء نشاط منتدى تعبير الرؤى. 

بدأ اليأس يتسلل إلى نفسي من قدرتي على مواصلة العمل في هذا المجال 
ا بعد أن عادت أزمات وإحباطات أخرى للظهور إلى أن جاءت  خصوص 

وق من لحظة معينة بعد فترة من الزمن اتصل بي فيها أخ كريم وصديق صد
البحرين الشقيق ليشجعني على استئناف النشاط العلمي والبحثي، وقام بسرعة 
ية التي كانت تحول دون ذلك.    بتقديم بعض مساعدات لتذليل العقبات القو

بدأت الأوضاع تتحسن بدرجة ما مرة أخرى، وشعرت أن هذه هي اللحظة 
بر في تاريخ المناسبة لإصدار عمل موسوعي مسلسل أرجو أن يكون هو الأك

يا. وهو عبارة عن سلسلة كتب تتناول تعبير رموز الرؤى تفصيل ا  علم تعبير الرؤ
يا وبين التعبير الحديث  بأسلوب يجمع بين الدليل الأصولي من علم تعبير الرؤ
المتماشي مع طبيعة هذا العصر ومستجداته وأدواته راجي ا من الل   ه )سبحانه 

المرجع الأهم والأكبر لجميع الباحثين وتعالى( أن يكون هذا المشروع هو 
يا، ولجميع المشتغلين بهذا المجال، بل ولجميع المسلمين.  المهتمين بعلم تعبير الرؤ

إن هدفي من هذه ال كتب ليس الإحاطة بجميع ما يمكن أن تدل عليه رموز 
ي   -فهذا أكبر من طاقة أي إنسان  -الرؤى  ا قو  ا، ول كن أن أضع أساس 



 قصتي مع تعبير الرؤيا                                                                                               

19 

 

يالعلم  اوعصري    بناء على أصوله الإسلامية حتى يأتي أشخاص آخرين  تعبير الرؤ
 بعدي للبناء عليه بسهولة ومواصلة هذا الجهد.

وما زلت أتعلم، وما زلت أخدم المسلمين، وما زلت أكتب. أسأل الل   ه )عز 
يل.  وجل( المعونة والتوفيق والثواب الجز

 الفقير إلى الل   ه

جمال حسين عبد الفتاح
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ص علم  يا في الإسلاممُلخ َّ  تعبير الرؤ

 
يا حديث نفس.  يا من الشيطان، ورؤ يا من الل   ه، ورؤ يا ثلاثة أصناف: رؤ الرؤ
يا  ة. والرؤ يا من الل   ه جزء من أجزاء النبو   يا من الل   ه صادقة أو صالحة. الرؤ الرؤ
يا من الشيطان ُمحزنة، أو مخو  فة، أو مُفزعة،  من الشيطان كاذبة مؤذية. الرؤ

يا أو دافعة لل كف ب. والرؤ ر والمعاصي، أو موقعة بين الصالح ين، أو عبث وتلع ُ
من النفس ما يُه م ُ به المرء أو يفكر فيه في اليقظة فيراه في منامه، وهي ليست 

 بشئ. 

يا من الل   ه مُبش  رة بالخ ير والفرج، أو منذرة بالشر والعقوبة، أو مبي  نة لحال  الرؤ
ا، أو ناصحة بما ينفع المسلم دين ا ودنيا، أو الإنسان مع الل   ه والناس مدح ا أو ذم   

 آمرة بالمعروف، أو ناهية عن المنكر، أو ُمخ برة ببعض المعلومات المفيدة.

يا  يل ينطبق صدق ا على الواقع. الرؤ يا الصادقة لها تفسير، أو تعبير، أو تأو الرؤ
يا الصالحة يرو كاذبتان من الشيطان أو حديث النفس اها لا تعبير لهما. الرؤ

يا الصالحة جزء  المسلم الصالح فتبش  ره في عاجل أمره وآجله دين ا ودنيا. الرؤ
ة تُبش  ر الصالح ين وتنذر الفاسدين كما كان الرسل مبش  رين ومنذرين.  من النبو  

يا المرموزة لها  يا من الل   ه مرموزة، أو مباشرة، أو خليط بينهما. الرؤ ؛ ظاهرالرؤ
ية لا تدل على نفسها، ولها أي أحداث ظاهرة يراها النائ م، وهي رموز مجاز

يا  ،مكنونة مستترة؛ أي معاٍن باطن وهي التفسير أو التعبير الصادق. الرؤ
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المرموزة يختلف ظاهرها عن باطنها، فلا يتحقق الظاهر كما كان، ول كن يتحقق 
يا المباشرة يتطابق ظاهرها  يا، وأكثر الرؤى مرموز. الرؤ التعبير الصحيح للرؤ

يل أو تعبير، وهذه قليلة. مع ب اطنها، فيتحقق ما يراه النائم فيها كما رآه دون تأو
يا بين المرموز والمباشر في أحداثها، فيكون فيها ما يحتاج إلى  وقد تجمع الرؤ

ا يكون فيها ما يتحقق على ظاهره دون تعبير.  تعبير، وأيض 

يا في الإسلام قد يكون إجمال ا بكلمة واحدة ، وقد ختصرةبعبارة م و أ تعبير الرؤ
دل على أحداث واقعية، يرمز ا رمز ا. وبعض الرؤى قد لا  يكون تفصيل ا

فقد يكون تعبيرها نصيحة أو موعظة، وقد يكون التعبير تحذير ا أو تنبيه ا من 
 أمور قد لا تقع بالضرورة.

يا في الإسلام علم شرعي معتبر له منزلة ومكانة رفيعة. وقد اهتم    تعبير الرؤ
لين من  ذا العلم خيربه التابعين، و والصحابة، الأنبياء،القرون من السابقين الأو  

الصالح ين. ولهذا العلم قواعد مذكورة صراحة أو ضمن ا في كتاب الل   ه والأئمة، و
ة نبي  ه المصطفى محمد   ملسو هيلع هللا ىلص.ال كريم أو في ُسن  

يا في الإسلام على قواعد معينة معلومة، وهي كا  لتالي:يقوم تعبير رموز الرؤ

 القرآن ال كريم:  .1
يا بدلالة أمثال، وتشبيهات، ومجازات، وقصص القرآن  تعبير الرؤ
ال كريم كدلالة القميص في المنام على الد  ين؛ لقول الل   ه تعالى: 

ْقوََى ذَلَِك خَيْرٌ﴾ [؛ أو كدلالة العُروة 26]الأعراف: ﴿وَلِبَاُس الت َّ
﴿وَمَن يُْسلِمْ : على عروة الوثقى أو الإسلام؛ لقول الل   ه عز وجل

ِ الْوُثْقَى﴾ َ ُمحِْسٌن فَقَدِ اْستَمْسََك بِالْعُرْوَة ِ وَهُو ه ُ ِإلَى الل َّ  وَْجهَه
[؛ أو كدلالة النار على الشعر الأشيب؛ لقول الل   ه تعالى: 22]لقمان:
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ْأُس َشيْبًا﴾ [؛ أو كدلالة الجدار على البنوك 4]مريم: ﴿وَاْشتَعََل الر َّ
ا اْلجِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ الل   ه تعالى:  وحسابات الادخار؛ لقول ﴿وََأم َّ

هُمَا﴾ [؛ أو كدلالة 82]ال كهف: يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ َتحْتَهُ َكنزٌ ل َّ
اعَةُ ساعة الحائط على يوم القيامة؛ لقول الل   ه تعالى:  يَوْمَ تَقُومُ الس َّ ﴿وَ

قُون﴾ كدلالة السفينة على الضرائب، [؛ أو 14]الروم: يَوْمَئِذ  يَتَفَر َّ
﴿وَكَانَ وَرَاءهُم أو المصادرة، أو التأميم الحكومي؛ لقول الل   ه تعالى: 

لٌِك يَْأخُذُ كُل َّ َسفِينَة  غَْصبًا﴾ ؛ أو كدلالة البحر [79]ال كهف: م َّ
ُ مِدَادًا ﴿على القرآن ال كريم؛ لقول الل   ه تعالى:  قُل ل َّوْ كَانَ الْبَْحر

َب ِ  أو كدلالة النظر للنفس في المرآة  ؛[109]ال كهف: ﴾يل ِكَلِمَاِت ر
 ﴾خَلََق ل َكُم م ِْن َأنفُِسكُْم َأْزوَاجًا﴿بالزوج؛ لقول الل   ه تعالى: 

 .[21]الروم:
 

  الحديث الشريف: .2
يا بدلالة أمثال، وتشبيهات، ومجازات، وقصص الحديث  تعبير الرؤ

ول النبي ؛ لقوالتوحيد الشريف كدلالة البيت الجميل على الإسلام
، من قبلي، كمَثَِل رجل  بنى بيتًاإن َّ مَثَلي ومَثََل الأنبياءِ ملسو هيلع هللا ىلص: »

)متفق عليه(؛ أو كدلالة المعادن ومصنوعاتها في « فأحسَنه وأجمَله
فٌق عليه(؛ « معادنُ  الناُس »ملسو هيلع هللا ىلص: المنام على الناس؛ لقول النبي  )مُت  

ملسو هيلع هللا ىلص: النبي أو كدلالة الخداع في المنام على الحرب والانتصار؛ لقول 
« ٌ فٌق عليه(؛« الحرُب خُدعة السيارة البطيئة في المنام أو كدلالة  )مُت  

: ملسو هيلع هللا ىلصفي العمل للآخرة؛ لقول النبي على تقصير المسلم 
كدلالة  أو )رواه مسلم(؛ «نسبُه به عملُه، لم يسرعْ  به بط أ ومن»

العسل في المنام على العلاقة الزوجية الحلال أو الدخول بالزوجة؛ 
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)رواه « حتى يذوَق الآخرُ عُسَيْلَتَها، وتذوَق عُسَيْلَتَه»ملسو هيلع هللا ىلص: لنبي لقول ا
مسلم وغيره(؛ أو كدلالة اجتناب الزنا في المنام على نجاة من هلاك 

صخرة، بأو حصول فرج عظيم؛ لقصة الثلاثة الذين انغلق عليهم غار 
 .(1)فدعوا الل   ه بصالح أعمالهم، فانفتحت الصخرة

 
  :أو التشابه التشبيه .3

يا بدلالة التش  ه في الشكل، أو الجنس، أو الوظيفة، أوباتعبير الرؤ
ا، الحال كتعبير الإنسان المعروف في المنام بمن يشبهه شكل ا، أو جنس  

أو وظيفة، أو حال ا كالجميل يدل على جميل مثله، والعربي يدل على 
عربي مثله، والطبيب يدل على طبيب مثله، والمؤمن الصالح يدل 

ي صالح مثله؛ أو تعبير التفاحة الحمراء بالقلب؛ للتشابه ف على مؤمن
الشكل، أو المصباح الأبيض بالقمر؛ للتشابه في الشكل والوظيفة، 

كذلك تعبير إنسان الغاضب؛ للتشابه في الحال.أو البحر الهائج بال
يا يوسف   ﴿ِإْذ قَاَل يُوُسُف في قول الل   ه تعالى:  (عليه السلام)رؤ
ِيهِ يَاَأبتِ  ً لَأب ُ  ِإن ِي رََأيُْت َأحَدَ عَشَرَ َكوْكَب ْمَس وَالْقَمَرَ رََأيْتُه ْم لِي ا وَالش َّ
 تعبيرها أنها الأب والأم والإخوة؛ للتشابه [،4]يوسف:َساِجدِين﴾

بين فضل الأب والأم على الأبناء وبين فضل الشمس والقمر على 
يا طبق اللحم ب  دار الإنسان؛ لأنأنه ال كواكب؛ أو كتعبير رؤ

الإنسان مخلوق من لحم، ولأن الدار تؤوي صاحبها كما يحمل الطبق 
 الطعام.

 

                                      
 احلديث طويل ومتفق عليه يف صحيحي البخاري ومسلم. (1)
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 تعبيرات سابقة لرؤى القرآن والحديث والصحابة والتابعين: .4
وهو التعبير بدلالة رؤى سابقة في كتاب الل   ه تعالى، أو في حديث 

، أو مما جاء عن الصحابة ال كرام، أو التابعين من ملسو هيلع هللا ىلصرسول الل   ه 
رة كد نة؛ لتعبير يوسف )عليه رؤى معب   لالة البقرة في المنام على الس  

﴿وَقَالَ الْمَلُِك السلام( للبقرات السبع بسنين سبع في قول الل   ه تعالى: 
[؛ 43]يوسف: ِإن ِي َأرَى َسبَْع بَقَرَات  ِسمَان  يَْأكُلُهُن َّ َسبٌْع ِعجَاٌف﴾

ل ق أنه منازل الشهداء في الج يا الجبل الز   نة؛ لأن النبي أو كتعبير رؤ
يا لرجل مسلم، أو كما قال ملسو هيلع هللا ىلص  رها كذلك في رؤ ملسو هيلع هللا ىلص: عب  

هداءِ  الجبلُ  وأما» لَُق فمنزُل الش   أو كتعبير أكل التمر أنه ؛ (1)«الز َّ
يا أنس في عبد الل   ه بن عمر )رضي الل   ه عنهما(  حلاوة الإيمان؛ لرؤ

رها أنس أنه حلاوة الإيمان ر ؛ أو كتعبير نق(2)أنه يأكل تمر ا، فعب  
يا عمر بن الخطاب  الديك أنه قتل على يد رجل من العجم؛ لرؤ
رتها أسماء بنت عُميس  )رضي الل   ه عنه( أن ديك ا قد نقره، فعب  
ياك قتلك رجل من  )رضي الل   ه عنها( بقولها: إن صدقت رؤ

 .(3)العجم
 

  الأسماء: .5
يا بدلالة الأسماء كأن يدل سعيد على السعادة، وعزيز على  تعبير الرؤ

رأيُت ذاَت ليلَة ، »ملسو هيلع هللا ىلص: ة، وكريم على ال كرم، أوكما جاء عن النبي الع ز   
تينا برُطِب  مِن  . فأ  َ بَن رافِِع  ا في دارِ عقبة اِئمُ، كأن َّ فيما يرى الن َّ

                                      
 األلباين. حسنهو  جزء من حديث طويل رواه ابن ماجة يف سننه (1)

 يف املصنف البن أيب شيبة إبسناد صحيح. اناألثر  (3،2)
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نيا والعاقبةَ في الآِخرَةِ.  لُت الر ِفعةَ لنا في الد   . فأو َّ رُطِب ابِن طاب 
يا  «وأن َّ دينَنَا قد طاب رها النبي )رواه مسلم(. الرؤ بالعاقبة ملسو هيلع هللا ىلص عب  

من عُقبة، وبالرفعة من رافع، وبأن الدين قد طاب من رطب ابن 
 طاب.

 
 الجناس اللغوي: .6

يا الساعة  وهو التعبير بتشابه اللفظين واختلاف المعنيين كتعبير رؤ
يا  )ساعة اليد أو الحائط( بأنها الساعة )أي يوم القيامة(، أوتعبير رؤ

يا البرتقال بمن قال كلمة  ء،امرأة سوداء بأنها داء سو أو تعبير رؤ
رمز اسم مع في القرآن ال كريم  بتشابه لفظأو قد يكون التعبير  الب ر ،

يا، ويرتبط لفظ القرآن ال كريم يا رمز بمعنى معين، يتم تعبير  الرؤ الرؤ
مَا يَْفتَِح ﴿بالرحمة؛ لقول الل   ه تعالى: الفاتحة في المنام  كتعبير سورة به

ُ لِلن َّ  ه َ مُمِْسَك لَهَاالل َّ ْحمَة  فَلا يا [2]فاطر: ﴾اِس مِن ر َّ ، أو كتعبير رؤ
 ﴾وَالْقَمَرِ ِإذَا تَلاَهَا﴿ لقول الل   ه تعالى: تلاوة القرآن ال كريم بالقمر؛

يا وبين  .[2]الشمس: وقد يكون التعبير بالتشابه بين اسم رمز الرؤ
يا دولة  البحرين صفة لشيء آخر، فيعبر الرمز بهذا الشيء كتعبير رؤ

يا الجزائر بأي دولة تتكون  بأي دولة تطل على بحرين، أو تعبير رؤ
وقد يكون الجناس  .كاليابان مثل ا تضاريسها الجغرافية من جزائر

اللغوي بين لفظين في القرآن ال كريم يرتبط كل واحد فيهما بمعنى، 
فيدل أحد المعنيين في المنام على الآخر في اليقظة؛ كقول الل   ه تعالى: 

ْ فِيهِ ﴿ يَْل لِتَْسكُنُوا َ ال َّذِي َجعََل ل َكُمُ الل َّ ، وقوله [67]يونس: ﴾هُو
 ﴾خَلََق ل َكُم م ِْن َأنفُِسكُْم َأْزوَاجًا ل ِتَْسكُنُوا ِإلَْيهَا﴿سبحانه: 
 ، فالليل في المنام قد يدل على الزواج.[21]الروم:
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  الحكم والأمثال: .7

يا بدلالة الحكم ن الناس، ولو كان قائلها إذا شاعت بي ةتعبير الرؤ
يا المقتول «لو كان الفقر رجل ا لقتلته»مجهول ا كقولهم:  ، فتدل رؤ

في المنام على بشرى بانتهاء فقر الرائي؛ أو التعبير بدلالة الأمثال 
كدلالة اليد  ناس وما فيها من تشبيهات ومجازاتالسائرة بين ال

لعين بصيرة، واليد ا»القصيرة على الفقر، والعجز، والحاجة؛ لقولهم: 
 «.قصيرة

 
 اللغة العربية: .8

ية وبلاغية شاعت بين الناس  وهو التعبير بدلالة مجازات لغو
كناية عن الأمانة، فيدل غسل اليد « فلان نظيف اليد»كقولهم: 

في المنام على الأمانة؛ أو كدلالة الريح الطيبة في المنام على زائر 
؛ أو كدلالة العين في «أي ُ ريح طيبة ألقت بك؟»طيب؛ لقولهم: 

مع العلم أن «. عين ا»المنام على الجاسوس؛ لقولهم عن الجاسوس 
هذه القاعدة في التعبير تنطبق على العرب والناطقين باللغة العربية، 
بينما قد تدخل مجازات لغات أخرى في تعبير رؤى أهلها والناطقين 

 بها.
 

 الش ِعر والقصص: .9
 ذا شاع بين الناس كقول المتنبي: وهو التعبير بالشعر ومجازاته إ

ياح بما لا تشتهي السفن؛  ما كل ما يتمنى المرء يدركه ... تجري الر
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ياح على أمنية صعبة المنال؛ أو يا سفينة تعاكسها الر  فقد تدل رؤ
بيين عن أبطال شعالتعبير بدلالات القصص المنتشرة بين العامة 

يا  عة والبطولة.الشجا انيعن مع مثل ا، فيدل ظهورهم في الرؤ
 

 الضد:  .10
يا بالضد أو العكس كتعب يا السجن للمسلم الصالح تعبير الرؤ ير رؤ

ة للكافر أنها حياته الدنيا  أنها يا دخول الجن   دنيا مقبلة عليه؛ أو رؤ
نيا»ملسو هيلع هللا ىلص: ومتاعها القليل؛ لقول النبي  ةُ الكافرِ  ِسجنُ  الد   « المؤمِن وجن َّ

يا دخول الم سجد للفاسدين والمجرمين )رواه مسلم(؛ أو كتعبير رؤ
َ ئَِك مَا كَانَ لَهُْم َأن يَْدخُلُوهَا ِإلا َّ بالخوف؛ لقول الل   ه تعالى:  ْول ﴿أ 

 [.114]البقرة:خَآئِفِينَ﴾ 
 

 القلب:  .11
يا بقلب المعنى من  يا  تعبير في خ يرإلى الالظاهر  الشرتعبير الرؤ رؤ

يا الفا تعبير في شرإلى ال خ ير الظاهرالصالح ين أو من ال سدين رؤ
يا صهيب في أبي بكر الصديق )رضي الل   ه عنهما( أن يده مغلولة  كرؤ

رها أبو بكر بقوله:  ع لي ديني إلى »إلى عُنُقه، فعب    ِ ن عم ما رأيت؛ جُم
يا شرب الخمر للمسلم « يوم الحشر )فتح الباري(؛ أو كتعبير رؤ

الصالح الذي لا يشربها في الواقع أنها نسيان همومه والتخفيف من 
يا الفاسد أنه يقرأ القرآن ال كريم بسوء الخاتمة نهأحزا ؛ أو كتعبير رؤ

ٌ لك أو عليك»: ملسو هيلع هللا ىلص)والعياذ بالل   ه(؛ لقول النبي  ة  «والقرآنُ ُحج َّ
 .)حديث صحيح(
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 الزمان: .12
يا  يا بما يرتبط به معناها في الوقت الذي رآها فيه المسلم كرؤ تعبير الرؤ

يا البحر في  الصيف سيئة بينما في الشتاء طيبة؛الشمس في  وكرؤ
يا الفاكهة في موسمها  الصيف طيبة بينما في الشتاء سيئة؛ وكرؤ
يا المدرسة في وقت الدراسة  ياها في غير موسمها؛ وكرؤ أفضل من رؤ
تدل على العمل والإنجاز، وفي وقت الإجازة تدل على الراحة 
يا حاكم سابق لبلد تدل على عصر سابق، بينما تدل  والتعطيل؛ وكرؤ

يا ال  . اكم الحالي لبلد على العصر الحاليحرؤ
 

 المكان:  .13
يا السفر إلى بلد  يا بدلالة المكان الذي رآها فيه المسلم كرؤ تعبير الرؤ
يا  يا يدل على نيل أمر بعيد، بينما رؤ لا يتواجد فيه الرائي وقت الرؤ

في وقت يتواجد الرائي فيه في البلد يدل على  في المنام البلد نفسه
يا دار الإنسان بنفس حالتها معنى يتعلق بال واقع الحاضر؛ وكرؤ

ة يدل على قرب تحقق ال ياها في حالة الواقعية الحالي   يا، بينما رؤ رؤ
ق أو تجدد ظروف يدل على حال سابفي الواقع  سابقة قديمة انتهت
يا عال م مسلم صالح في المنام في موضع التلفاز  وأوضاع انتهت؛ وكرؤ

يدل على شهرة هذا العال م، وانتشار علمه، في الواقع في منزل الرائي، 
 أو ربما انتفع من علمه الرائي.

 
 الأصل والانتساب: .14

يا بما تُنتسَب إليه رموزها في الواقع كالصنعة في المنام تدل  تعبير الرؤ
يه، أو أبنائه، أو إخوته، أو  على صانعها، والشخص يدل على أبو
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؛ وصاحب العمل وطنهأهله، أو أقاربه، أو أبناء عمومته، أو بني 
والخشب يدل  يدل على مجال عمله؛ والزرع يدل على موطن زراعته؛

والحليب يدل على منتجات  لمنزلي المصنوع منه؛على الأثاث ا
 الألبان. 

 
 النتيجة: وأالسبب  .15

يا بما يتسبب فيه، أو ما عُرف عنه أنه يسببه، أو ما  تعبير رمز الرؤ
ر بالفرح والسعادة؛ ينتج عنه أو يؤدي إليه، كاللون ال أبيض يعب  

لأن الأبيض في الواقع يسبب هذه الأحاسيس عند عموم الناس؛ 
يا الطعام بالمال؛ لأن المال يشتري الطعام، فهو سبب في  وتعبير رؤ
يا الزهور بالعسل؛ لأن النحل يحصل منها  الحصول عليه؛ وتعبير رؤ

 على الرحيق الذي يصنع به العسل. 
 

 جزاء العدل:العمل المردود وال .16
يا له أو عليه بحسب نوع  يا الشخص بإرجاع ما عمله في الرؤ تعبير رؤ

يا يرتد عليه ظلمه في اليقظة؛العمل صلاح ا أو فساد ا كالظالم في   الرؤ
يا يدل على أن الل   ه تعالى يعوضه عن ظلمه؛ والمظلوم في الرؤ  ينصره و

يا يدل على تعرضه لضرر بالكلام؛والشاتم الباغي في ال والمشتوم  رؤ
يا يحفظ الل   ه ؛ والمرأة عرضه من كلام رديء تعالى الصالح في الرؤ

التي رأت في المنام أنها زارت امرأة ولدت في المستشفى، فتدل 
ية؛ والرجل الذي رأى  يا أن الرائية سيرزقها الل   ه تعالى بالذر الرؤ
يا على رزق للرائي.  نفسه في المنام يتصدق على محتاج، فتدل الرؤ

 ى أنه يعين في المنام على الخ ير، أعانه الل   ه تعالى في اليقظة.ومن رأ
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يا: .17  حالة الرمز في الرؤ
يا رمزوهو تعبير  على الخ ير أو الشر بحسب حالته التي يكون  الرؤ

يا الشخص في المنام مبتسم ا يدل على معنى  يا كرؤ عليها في الرؤ
ي ياه غاضب ا يدل على معنى المشاكل؛ وكرؤ ا اللحم في التيسير، بينما رؤ

ياه متعف  ن ا يدل على  المنام مطبوخ ا يدل على معنى الزواج، بينما رؤ
ا يدل على ضعف التزامه  يا الشخص في المنام مريض  معنى الزنا؛ وكرؤ

ياه صحيح ا يدل على سلامة الالتزام الديني.  الديني، بينما رؤ
 

 حالة الرمز في الواقع: .18
يا بحسب حالته في الواق يا تعبير رمز الرؤ يا كرؤ ع في وقت الرؤ

الملابس الشخصية في المنام في وقت كانت متسخة فيه في الواقع 
يا هذه الملابس في وقت  في المنام يدل على معنى سيء، بينما رؤ

يا رتبة في الواقع يدل على معنى طيبكانت فيه نظيفة وم ؛ ورؤ
يا وهو مريض في الواقع قد يدل على معنى المرض،  إنسان في الرؤ

ياه في المنام وهو في حالة صحية ممتازة في الواقع قد يدل بينم ا رؤ
 على معنى الصحة.

 
 حالة عكس الرمز: .19

يق المستقيم في عكس التعبير مع عكس الرمزوهو  يا الطر . فمثل ا رؤ
 ﴾اهدِناـــَـ الص ِرَاَط المُستَقِيم﴿المنام تدل على هداية؛ لقول الل   ه تعالى: 

ا ص[6]الفاتحة: يق الأعوج في المنام قد ، والعكس أيض  حيح، فالطر
يدل على ضلال؛ والصعود إلى السماء في المنام قد يدل على الموت؛ 

: ملسو هيلع هللا ىلصلأن الروح بعد الموت يُصعَد بها إلى السماء؛ لقول النبي 
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ى...  بها فيصعَدون» ماء   إلى بها ينتهوا حت   )حديث صحيح(،  «الس  
 ولادة طفل.على  الهبوط من السماء في المنام قد يدلبالعكس فو 

 
يادة والنقصان:  .20  الز

يا، فيكون  وهو أن يزيد على الرمز شيئ أو ينقص منه شيئ في الرؤ
ذلك دليل ا على تعبيره إما على الخ ير أو الشر كقولهم: الابتسام في 
المنام خير، فإن زاد عليه الصوت فأصبح قهقهة، كان تعبيره شر ا 

ر بالمال يا القمامة تُعب   ، فإن زادت عليها رائحة كريهة، وحزن ا؛ وكرؤ
ر   يا الغناء الطيب بدون موسيقى يُعب   كان تعبيرها مال ا حرام ا؛ وكرؤ
 بكلام جميل طيب، فإن صاحبته موسيقى كان تعبيره فتنة وضلال. 

 
يا بالمعنى الشخصي:  .21  تعبير الرؤ

يا للرائي من معنى خاص طيب أو س ئ يوهو التعبير بما يمثله رمز الرؤ
يا أبنائه على  كالموظف يا زملائه على العمل، وفي رؤ يدل في رؤ

يا جاره  ة، وفي رؤ يا زوجته على الزوجي   الأبوة أو الأمومة، وفي رؤ
يا مدير المطعم الذي يأكل فيه على زبون، وفي  على الج يرة، وفي رؤ

يا الفاكهة يا أستاذ الجامعة الذي يعل  مه على طالب؛ أو كرؤ في  رؤ
يض الذي  هي ق الجميل عموم ا، بينماتدل على الرز المنام يا المر في رؤ

يا  في الواقع منعه الطبيب من تناولها يادة المرض؛ وكرؤ تدل على ز
بينما على المعاناة،  في المنام تدل في الواقع الدار التي عانى فيها الرائي
على السعادة؛  في المنام تدل في الواقع الدار التي سعد فيها الرائي

يا سيارة  ، تدل على معنى قبيح لرائي في المنام من نوع معينوكرؤ
 وقعت له بها حادثة سابقة في الواقع.
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يا بالمعنى الاجتماعي: .22   تعبير الرؤ
يا للمجتمع. فمثل ا بعض المجتمعات يمثل  وهو التعبير بما يمثله رمز الرؤ
لها اللون الأسود معنى الموت؛ لأنهم لا يلبسونه إلا في هذه المناسبة، 

في مجتمعات أخرى يمثل لها الأسود الحجاب الإسلامي أو بينما 
النقاب؛ لأنه اللون الذي اعتادت على لبسه النساء الملتزمات بالزي 
يا الكلب في بعض المجتمعات تدل على  الشرعي الإسلامي؛ وكرؤ

 ينامعاني الحقارة والنبذ، بينما في مجتمعات أخرى تدل على مع
المعب  ر مراعاة هذه الاختلافات  الوفاء والألفة. ولهذا يجب على

الاجتماعية بحسب المجتمع أو الوسط الذي جاء منه الرائي؛ أو 
يا امرأة أنها تقود سيارة في بلد لا يسمح لها القانون  في المنام كرؤ

يا على مخالفات في الواقع فيه بقيادة سيارة ، فقد تدل هذه الرؤ
يا على  قد لاأو مخاطرات، أو صعوبات، بينما  قانونية، تدل الرؤ

 .المعاني نفسها عند شعوب أخرى لا يُمنع عندها هذا الأمر
  

يا على أمور تخالف العقيدة الإسلامية، أو الشريعة  لا يجب تعبير الرؤ
 الإسلامية، أو تحل حرام ا أوتحر  م حلال ا. 

ُح يا غير الجميلة أو الم يا الجميلة المُبشرة مستحب، بينما تعبير الرؤ زنة غير تعبير الرؤ
يا محتمل، وبالتالي لا يجب أن يُسأل عن  ق التعبير الأول للرؤ مُستحب. تحق ُ
يا في الإسلام أو ناصح عارف  يا إلا شخص مسلم عالم بقواعد تعبير الرؤ تعبير الرؤ
يا في القرآن ال كريم أو الحديث الشريف. سؤال  بالشرع وما جاء عن الرؤ

يا السحرة، والمشعوذين، والدجالين، والمنج مين، وأصحاب الأبراج عن الرؤ
 حرام. 
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يا قد يدل على أحداث واقعية تتحقق في المستقبل على سبيل الظن    تعبير الرؤ
ا كان أو ضعيف ا، ل كن يبقى الغيب اليقيني في علم الل   ه تعالى  ي   أو الاحتمال قو
ا. يا على أحداث حقيقية من الماضي أو الحاضر أيض   وحده. وقد تدل الرؤ

يه الصدق أو ال كذب في حديثه أمور أساسية صلاح الر ائي أو فساده وتحر
يا صادقة أو منذرة.  ،أو مبشرة ،أو كاذبة ،يحدد المعبر بناء عليها إن كانت الرؤ

يا المسلمين الصادق الأصل  بينما ،ين الصالح ين البشرى والخ يرفالأصل في رؤ
يا الف بعض الفاسدين  . ويجوز أن يرىاسدين الكاذبين الإنذار والتحذيرفي رؤ

ما يبشرهم في بعض الأمور لحكمة يعلمها الل   ه عز وجل، كما يجوز أن يرى 
 بعض الصالح ين رؤى تنذرهم في بعض الأمور لحكمة يعلمها الل   ه عز وجل.

يا الواحدة له احتمالات متعددة أو وجوه قد تكون متشابهة أو  تعبير الرؤ
يا النبي  هاِجرُ من مكةَ إلى أرض   رأيُت في المنامِ »، قال: ملسو هيلع هللا ىلصمتباينة كرؤ أني أ 

ُ يثربُ  وهَلِي فذهب بها نخٌل، ُ أو الهَجرُ، فإذا هيَ المدينة « إلى أنها اليمامة
يا الأرض التي بها نخل في المنام قد تدل على أي أرض  )متفق عليه(، فرؤ

ى المعب  ر عن في الواقع بها نخل ، فالاحتمالات متعددة؛ ولهذا يجب أن يتحر  
ئي وظروفه دين ا ودنيا حتى يختار له من احتمالات التعبير ما هو أحوال الرا

يا السك  ين للصالح تدل على ذبح  حوالالأنسب والأقرب إلى هذه الأ كرؤ
ار  اح تدل على المشرط، وللجز   يمة، وللطبيب الجر   الأضحية، وللفاسد تدل على جر

اب تدل على الفأس، وللبق    تدل على فرصة ال تدل على عمل ورواج، وللحط  
آلة تقطيع اللحوم الباردة والج بن، وللمرأة سليطة اللسان على لسانها، وللرجل 
الرشيد الحازم على الحزم والقطع في الأمور، وللحامل على الإنجاب وقطع 
ر  ي، وللزوجين على المعاشرة، وللمتخاصمين على انقطاع العلاقات،  الحبل الس ُ

للقاتلين على القصاص، وللدبلوماسين على قطع وللمتحاب  ين على جرح المشاعر، و
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العلاقات بين الدول، وللمشردين على السكن، وللمعذبين على سكينة النفس، 
يين على السلاح، وللبحارة على السفينة تشق ُ مياة البحر، وللإعلاميين  وللعسكر
على انقطاع البث الفضائي، وللمتسببين على انقطاع الأرزاق، وللأقارب على 

الرحم، ولطبيب الأسنان على أدوات تنظيف الأسنان أو خلعها،  قطع
ياضيين على إصابات الملاعب  ب، وللر ولموظفي الحكومة على استقطاعات المرت  
بائن الأسواق على مقاطعة السلع والبضائع، ولأصحاب  ق العضلات، ولز وتمز ُ

على قطع البيوت على انقطاع الماء أو ال كهرباء، وللمتواصلين والمتراسلين 
الاتصالات، ولهواة المشاهدة على مقاطع الفيديو، وللمستكشفين على 

 الأماكن النائية والمقطوعة عن العمران.

يا بما يتناسب مع أسباب رائيها، وأقداره، ومدى  يل الرؤ يجب على المعب  ر تأو
الإمكانات المتاحة له أو المتوقعة بناء على ما هو موجود فعل ا؛ فمثل ا لا يتم 

يا بائع متجول في ت يا طبيب ناجح أنه سيصبح أعظم مهندس، ولا رؤ عبير رؤ
يا عجوز طاعن مريض أنه سيتزوج  الهند أنه سيصبح رئيس أمريكا، ولا رؤ

ي  ة كبيرة.  شابة حسناء وتكون له ذر

يا الل   ه عز على صورته في المنام،  تعالى وجل في المنام حق، ولا يُرى الل   ه رؤ
ترتبط  أو على معانٍ سبحانه  زات تدل على الل   همجاتُرى رموز وقد ل كن 

يا قاٍض مجهول يعتقد الرائي في المنام أنه الل   ه تعالى فتدل  ،بالذات الإلهية كرؤ
يا على العدالة الإلهية.   الرؤ

يا الرسول  على هيئته الشريفة صادقة، وهي من أعظم ما يراه المسلم ملسو هيلع هللا ىلص رؤ
ياه على غير هيئته قد تكو  ن صادقة أو كاذبة. في منامه، بينما رؤ



 ملخص علم تعبير الرؤيا                                                                                          

35 

 

ة موضوعات تسير كلها  يا وحدة واحدة، تعالج غالب ا موضوع ا واحد ا أو عد   الرؤ
ات المسبحة تختلف ل كنها ترتبط كلها  في سياق واحد متصل مترابط كحب  

يا النبي  بينما أنا نائمٌ، رأيُت الناَس »قال: ملسو هيلع هللا ىلص بذات الخيط الواحد كرؤ
ُ  يُعْرَُضونَ عَلَي َّ وعليهِم ْدَي، ومنها ما يَبْلُُغ دونَ ذلك، قُم ٌص، منها ما يَبْلُُغ الث َّ

لَْت يا رسوَل الل   هِ؟  هُ. قالوا: ما َأو َّ ومَر َّ عَلَي َّ عمرُ بُن الخطاِب وعليه قميٌص َيجُر  
يا عديد من الأشياء والأشخاص، ل كن « قال: الد ِينُ  )متفق عليه(؛ في الرؤ

 درجاته عند المسلمين.ترتبط كلها بمعنى الدين، والتدي ُن، و

يا تدل على كل   الأحداث بشكٍل واضح ، فأكثر أو شامل ليست كل ُ رؤ
يا يوسف )عليه السلام( وهو  الرؤى تركز على جانب من أحداث معينة كرؤ
صغير أن   أحد عشر كوكب ا والشمس والقمر يسجدون له؛ لم تكشف له كل   

ق يلة قبل أن تتحق   يا  ما عانى منه خلال سنوات طو ح الرؤ يا، ولم توض   الرؤ
أو الأحداث التي أوصلت إليه وأحاطت  السجود من تفاصيل مشهد ال كثير
 به.

يا علم اجتهادي يعتمد على تقدير المعب  ر لما فيه صالح الرائي دين ا ودنيا،  تعبير الرؤ
ولما هو أقرب إلى حال الرائي وواقعه، ولما هو أقرب إلى ما تحتمله رموز 

يا من م عاٍن. ويجب على المعب  ر أن يمتاز بثقافة واسعة سواء بقواعد تعبير الرؤ
يا، أو بأمور الدين، أو صلاح الناس وفسادهم،  أحداث الدنيا وواقع  وأالرؤ

 طبائع البشر والمجتمعات.  وأأهلها، 

يا  يا عرضة للخطأ كأي علم اجتهادي؛ فالمعب  رون في العلم بالرؤ تعبير الرؤ
يلها  ر على وأحوالها وتأو درجات، وبعض الرؤى فيها غموض طبيعي يتعذ  

ة إلا بعد أن يتحقق في الواقع، ولو كان معب  ر ا عالما. وقد  المعب  ر اكتشافه بدق  
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يا، فقال له النبي  أصاب أبو بكر الصد  يق )رضي الل   ه عنه( وأخطأ في تعبير رؤ
فق عليه(. «بعًضا وأخطأتَ  ،أصبَت بعًضا»ملسو هيلع هللا ىلص:   )مُت  

ق الرؤى الصادقة التي عُب  رت تعلا يوجد تو بير ا صحيح ا يدل ُ قيت معي  ن لتحق ُ
ق بعض الرؤ على المستقبل؛ ، وقد نومى قبل أن يستيقظ رائيها من الفقد تتحق  

يا؛ وإن كانت هناك بعض الرؤى لها  يلة من الرؤ ق بعد سنوات طو تتحق  
 تفسيرات قد تدل ُ على قرب تحققها.

يا الصادقة قد يراه ا المسلم، أو الفاسق، أو الكافر. وقد تدل على معاٍن الرؤ
طيبة عند بعض من لا يدينون بالإسلام أو لا يلتزمون بتعاليمه من ذوي 
الأخلاق القويمة والطباع المستقيمة؛ لحكمة يعلمها الرحمن الرحيم، الحكم 

 العدل، ولعلهم يهتدون.

ِيتُم م ِن الْعِلْمِ ِإلا َّ قَلِيلا﴿ وت ﴾وَمَا أ 
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 وتضاريسها ضرؤيا األر تأويل باب في

 وما فيها ماءسرؤيا ال تأويل باب في

 بأشكاله ماءرؤيا ال تأويل باب في

 رموز في الرؤيا تدل على العين

 (2) القرآن الكريمسور رؤيا  تأويل باب في
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يل باب في يا الأر تأو  وتضاريسها ضرؤ
 

 لى يوم القيامة أو الحياة الآخرة.الأرض المجهولة في المنام قد تدل ع 
ُل الَأْرُض غَيْرَ الَأْرض  )لقول الل   ه تعالى: ﴿ براهيم: ﴾يَوْمَ تُبَد    (.[48]إ

 قد تدل على المستقبل أو  لرائي في المنامعلى ا أو الغريبة والأرض المجهولة
 على حالة لم يعتد عليها الرائي أو يألفها. وقد تدل على السفر والغربة.

مستقبل مجهول، ولأن السفر أرض غريبة ]راجع قاعدة التشابه في تعبير ال)لأن 
يا[(.  الرؤ

 أو  قوة وتمكين في بلاد بعيدةقد تدل على  في المنام والأرض المجهولة
 .أرض غريبة أو أرض مُكتسبة

مْ ﴿)لقول الل   ه تعالى:  ا ل   تَطَؤُوهَا وَكَانَ وََأْورَثَكُْم َأْرضَهُْم وَد يَارَهُْم وََأْموَالَهُْم وََأْرض 
هُ عَلَى كُل   شَْيءٍ قَد ير ا  (.[27]الأحزاب: ﴾الل  

  في المنام على مؤامرة لنفي شخص، أو استبعاده وقد تدل الأرض المجهولة
 من مكان أو مكانة، أوتجريده من امتيازات معينة.

ُ ﴿ )لقول الل   ه تعالى: ا َيخْلُ ل َك ْم وَجْهُ َأب يكُْم وَتَكُونُواْ اقْتُلُواْ يُوُسَف َأو  اْطرَُحوهُ َأْرض 
ح  ين  .([9]يوسف: ﴾م ن بَعْد ه  قَوْم ا َصال 

 .  والأرض المجهولة في المنام قد تدل على أراضي المنفعة العمومية أو مراع 
ُ الل ه  ل َكُْم آيَة  فَذَرُوهَا تَْأكُْل ف ي َأْرض  الل ه  ﴿)لقول الل   ه تعالى:   ﴾هَ ذ ه  نَاقَة

 .([73]الأعراف:
 كثرة الأسفار وأفي المنام قد تدل على الهجرة الأرض الواسعة و. 

 .([97]النساء: ﴾َألَْم تَكُْن َأْرُض الل ه  وَاس عَة  فَتُهَاج رُواْ ف يهَا﴿ )لقول الل   ه تعالى:
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  ية قد تدل على الجان، وحياتهم، في المنام والأرض المهجورة أو الخاو
 الإهمال.وقد تدل على الوحدة والهجر و ومجتمعاتهم.
 يعيشون على الأرض، ومع ذلك لا يراهم الناس(. )لأن الجن

 ية في المنام قد تدل على أوضاع مستقرة  والأرض الممهدة أو المستو
 .وطيبة

ٌّ وَمَتَاعٌ ِإلَى ح ين﴿)لقول الل   ه تعالى:   (.[36]البقرة: ﴾وَل َكُْم ف ي الَأْرض  مُْستَقَر 
 يراث.والأرض في المنام قد تدل على تركة أو م 

 ﴾ثُهَا مَن يَشَاء م ْن ع بَاد ه  ِإن   الَأْرَض ل ل ه  يُور  ﴿)لقول الل   ه تعالى: 
 (.[128]الأعراف:

 أو بدون  ،أو طردًا ،قهرًا أو مغادرتها في المنام والخروج من الأرض
 إرادة الإنسان أو رغبته، قد يدل على السحر.

ْحر ه  فَمَاذَا تَْأمُرُونيُر يدُ َأن ُيخْر جَكُم م  ْن ﴿)لقول الل   ه تعالى:  كُم ب س   ﴾َأْرض 
 (.[35]الشعراء:

  وقد تدل الأرض في المنام على سكانها أو من يعيش عليها من البشر أو
 المخلوقات الأخرى. 

يا بالأصل والانتساب(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ
 في المنام وقد تدل الأرض  ُ  ،ستخدم فيه عادةً؛ فإن كانت زراعيةعلى ما ت

ض بناء، دلت على البناء لى الزراعة والنبات، وإن كانت أردلت ع
، وإن كانت ، وإن كانت أرض مصانع، دلت على الصناعةوالعمران

 وهكذا. ...أرض نفايات، دلت على المرض، أو الفساد، أو القذارة 
يا بالاستخدام والمنفعة(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ
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 أو ال كنوز والمعادن ،القبورقد يدل على  في المنام باطن الأرض وجوفها، 
 ،والاندثار ،وقد يدل باطن الأرض على معنى الفناء أو النار. ،أو الماء

 والانهيار.
 )لأن هذه أشياء تكون في باطن الأرض(.

 أنه تائه في أرض مجهولة فقد يدل ذلك على الاغتراب  في المنام من رأى
افتراق عن  عذاب، أوحيرة و ووعسيرة، أعن الوطن، أو أمور مشتتة 

 .أو الضلال، أو غضب الل   ه )تعالى( ل على ال كفر،وقد يد الأهل والبلد.
بَع ينَ َسنَة  يَت يهُونَ ف ي الَأْرض  فَلاَ )لقول الل   ه تعالى:  مَةٌ عَلَْيه ْم َأْر هَا ُمحَر   ﴿قَاَل فَِإن  

ال  ين﴾سبحانه: ﴿وَ ؛ وكذلك قوله [26تَْأَس عَلَى الْقَوْم  الْفَاس ق ين﴾ ]المائدة: َ الض    لا
يَاط ينُ ف ي الَأْرض  ﴿؛ ولقول الل   ه عز وجل: [7]الفاتحة: ُ الش   كَال  ذ ي اْستَهْوَتْه
 .([71]الأنعام: ﴾حَيْرَانَ 

 يا الأرض في المنام للراكب في البحر  في الواقع استقرار أمور مشتتة. ورؤ
 )لأن الأرض بالنسبة للراكب في البحر استقرار ووصول للهدف(.

 رب في الأرض بالجسم أو بأداة قد يدل على الرزق. وقد يدل في الض
 بعض الرؤى على الموت.

ه  ﴿)لقول الل   ه تعالى:  بُونَ ف ي الَأْرض  يَبْتَغُونَ م ن فَْضل  الل    ﴾وَآخَرُونَ يَضْر 
ْ ف ي الَأْرض  فََأَصابَتْكُم  ؛ وكذلك قوله سبحانه:[20]المزمل: َبْتُم ْ ضَر ﴿ِإْن َأنتُم

ي ص  ﴾ ]المائدة:م ُ  .[(106بَةُ الْمَوْت 
  أو الحامل. ،أو الزوجة ،على المرأةوقد تدل الأرض 

يا[(.  )لأن كلاهما يحمل في باطنه البشر ]راجع قاعدة التشابه في تعبير الرؤ
 وقد يدل  .وأرزاق طيبة ،ومحاصيل ،وانشقاق الأرض في المنام زروع

 الرؤى. تشقق الأرض في المنام على الجفاف والقحط في بعض
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ا﴿)لقول الل   ه تعالى:  اثُم   َشقَْقنَا الَأْرَض َشق   وَع نَب ا فََأنبَتْنَا ف يهَا َحب  
؛ ولأن تشقق الأرض أحيان ا يكون بسبب [28،27،26]عبس:﴾وَقَْضب ا

 (.الجفاف
  يا )عز وجل( )والعياذ من الل   ه  مهل كة الخسف في الأرض عقوبةرؤ

وقد تدل  .)تعالى( ن من مكر الل   هلأشخاص متجبرين غافلين آمني بالل   ه(
يا على الموت. وقد تدل على خسوف القمر.  هذه الرؤ

ي  ئَات  َأن َيخْس َف الل هُ ب ه مُ الَأْرَض ﴿ )لقول الل   ه تعالى: َأفََأم َن ال  ذ يَن مَكَرُواْ الس  
َ يَْشعُرُون نه: وقوله سبحا؛ [45]النحل: ﴾َأْو يَْأت يَهُمُ الْعَذَاُب م ْن َحيُْث لا

الخسف هو هبوط أو انهيار أرضي يبتلع ما و .[8]القيامة: ﴾وََخسََف الْقَمَر﴿
 .على الأرض في باطنها والعياذ بالل   ه(

 أو امرأة  ،والأرض المحاطة بسور قد تدل على أماكن لها حرمات خاصة
، أو يصعب دخوله مكان خاصأو  ،أو زوجة ملتزمة بالحجاب الشرعي

 .ائيدولة صعبة الدخول على الر
  والأرض اليابسة بكل أشكالها في المنام قد تدل على الرجال، بينما الماء

 بكل أشكاله في المنام قد يدل على النساء.
يا ليونلخشونة وصلابة الأرض مقارنة ب) ة وطراوة الماء ]راجع قاعدة تعبير الرؤ

 .(بالتشابه[
  كان أفضل قد تدل على الهجرة إلى م في المناموالأراضي الواسعة الجميلة

وقد تدل على السعة في  وقد تدل على فرار المسلم بدينه. للمسلم دينًا ودنيا.
 الحياة. وقد تدل على الجنة.

ث ير ا )لقول الل   ه تعالى: ﴿وَمَن يُهَاج ْر ف ي َسب يل  الل ه  َيج ْد ف ي الَأْرض  مُرَاغَم ا كَ 
َي ال  ذ يَن آمَنُوا ِإن   َأْرض ي يَاع بَاد  [؛ وكذلك قوله سبحانه: ﴿100وََسعَة ﴾ ]النساء:

اَي فَاْعبُدُون ي   ٌ فَِإ َ ةٍ [56]العنكبوت:﴾ وَاس عَة ؛ وكذلك قوله عز وجل: ﴿وََجن
َ ق ينَ﴾ ]آل عمران:  (.[133عَْرضُهَا السَ مَاوَاُت وَاْلَأْرُض ُأع دَ ْت ل لْمُت
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 الأرض الزراعية
 

  والرزق ،والبركة ،والنماء ،الخ يرتدل على. 
تبذر فيها القليل، فتعطيك الثمر ال كثير  ؛لفلاحورزق ل ،الطعاممصدر  )لأنها

 (. بإذن الل   ه تعالى
 .تدل على الجنة 

 (.ثمار وفواكه)لأن في الجنة 
 .تدل على الجماع بين الزوجين 

كُْم﴾ ]البقرة:  [(.223)لقول الل   ه تعالى: ﴿ن سَآؤُكُْم حَْرٌث ل   
 .تدل على الحمل والإنجاب 

ع البذور في الأرض ونموها وقطفها مع الحمل والإنجاب ]راجع )للتشابه بين وض
يا[(.  قاعدة التشابه في تعبير الرؤ

 .تدل على الادخار 
ُل ه   مْ فَذَرُوهُ ف ي ُسنب ن ينَ دََأب ا فَمَا َحَصدت ُ )لقول الل   ه تعالى: ﴿قَاَل تَزْرَعُونَ َسبَْع س 

ا تَْأكُلُون﴾ ]يوسف: َل يلا  م  م    [(.47ِإلا   ق
 دل على كل عمل نافع فيه اجتهاد ومثابرة وصبر يثمر نتائج طيبة.ت 

 وجد، ومن زرع حصد(. )لقولهم: من جد   
 .تدل على الدنيا والعمل الصالح فيها 

 )لقولهم: الدنيا مزرعة الآخرة(.
 .بية والتعليم والتهذيب والتأهيل  تدل على المدرسة أو أماكن التر

 .)لقولهم: أنبته الل   ه نبات ا حسن ا(
 .وقد تدل على استصلاح الأراضي. تدل على الاستثمار وتنمية الأموال 

 .ويزيد في رزقه( ،وينمي أمواله ،)لأن الفلاح يستثمر بزراعتها
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 يعيش بين ماء وطين  تدل على المزارع السمكية أو كل ما ينمو و
 .كالطحالب وغيرها
تتكون من  اعيةن لفظة الزراعية والمزرعة، ولأن الأرض الزر)للجناس اللغوي بي

 .ماء وطين(
 

 الصحراء
 

 ية في المنام قد تدل على بلاد غير المسلمين.  الصحراء أو الأرض الصحراو
وقد تدل على كل بلد أو مكان أو مجال فيه ضلال، أو غربة للمسلم، أو 

)اللهم ثبتهم  ن يفقد فيه دينه والتزامه بسهولةإفساد لعقيدته، أو يمكن أ
يق أو  ى التيه، أو الضياع، أو شخص ضل  وقد تدل عل على الحق(. الطر

 ضاع منه شيء.
ُ أ»: ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي  ه ، وقد فرَُح بتوبة  عبد ه  م ن أحد كُم، سقََط على بعير ه  الل  

 ]متفق عليه[(. «أضل  هُ في أرض  فَلاةٍ 
 الثواب عن غيرها أو  اعلى أماكن ومواضع يزيد فيه للمسلم الصالح تدل

 جزاء أو أجر أعلى بسبب المشقة. يحصل فيها الشخص على
لاةُ في جماعةٍ تعدُل خمس ا وعشريَن صلاة  »: ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي  فإذا صل  اها  .الص  

رواه أبو -]حديث صحيح «فأتم   رُكوعَها وسجودَها بلغت خمسينَ صلاة   ،في فلاةٍ 
 .(داود[

  فإن كانت تشتهر  معان  تتعلق بها خاًصة.الصحراء المعروفة قد تدل على
عليها، وإن كانت تشتهر  النفط دلت عليه، وإن كانت تشتهر بالمعادن دلتب

، وإن كانت تشتهر بالمياة الجوفية دلت بوجود قبائل معينة فيها دلت عليها
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ياضات أو مسابقات معينة دلت عليها ، وإن كانت تشتهر بنشاطات أو ر
 ... وهكذا. عليها

 .تدل على مل كوت الل   ه )عز وجل( وعظمته واتساعه 
َلْقةٍ مُلقاةٍ بأرٍض فلاةٍ ما السمواُت السبعُ في ال كرسي   إ»: ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي   .لا كح

]حديث  «فضُل العرش  على ال كرسي   كفضل  تلك الفلاة  على تلك الحلْقة  و
 صحيح[(.

  وقد تدل الصحراء الجرداء في بعض الرؤى على ال كفر والفقر. وقد تدل
 على الهلاك.

يا على فقر الدين والدنيا. )لأنها مجردة من الخ ير و النفع، فكانت مثال ا في الرؤ
وقد تدل على الهلاك لصعوبة الأحوال والظروف فيها بما لا تتحمله حياة أكثر 

 .الناس(
 .ية  تدل على بلد صحراوي أو منطقة صحراو

يا بالتشابه(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ
 .تدل على الفقر والجفاف 

 ة(.)لأنها فقيرة في مواردها وجاف
 وبذل الجهود ال كبيرة أو أماكن يعاني فيها الإنسان من  تدل على المشقة

 هذه الأشياء.
 .)لأنها مكان شاق وقاٍس يجتنبه أكثر الناس(

 .تدل على البحر 
 )لقولهم: الجمل سفينة الصحراء(.

  تدل على الافتراق وصعوبة الالتقاء بين الناس. وقد تدل على الوحدة
 والعزلة.

 واسعة تفصل بين المدن والبلاد ويندر فيها البشر(.)لأنها أماكن 
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 تدل على الزجاج. 
 )لأنه يصنع من رمال الصحراء(.

  ر )أي زحف الرمال على المناطق الزراعية تدل على ظاهرة التصح  
 والخضراء(.

 .تدل على الجن وأماكنهم 
 )لأنها أماكن مهجورة لا يسكنها الناس عادة(.

 ش ومخلوقات.تدل على ما يسكن فيها من وحو 
  وقد تدل الصحراء على عقوبة من الل   ه )تعالى( أو حالة يكون الإنسان

ا ،أو معزولًا ،فيها منبوذًا  .أو مستبعدًا عن خير ونعمة ،أو منفي ًّ
ب  ه  لَنُب ذَ ب الْعَرَاء وَهُوَ )لقول الل   ه تعالى: ﴿ ٌ م  ن ر   ُ ن عْمَة َ َأن تَدَارَكَه لَوْلا

 .[49]القلم:﴾مَْذمُوم
 ل على عواصف الرمل.تد 

ياح فيها شديدة(.  )لأن حركة الر
 

 أو كوكب الأرض ال كرة الأرضية
 

 تدل على الحياة الدنيا. 
يعيشون عليه(.  )لأنها المكان الذي يجتمع فيه البشر و

 قابل أماكن غير مهيأة للحياة.مفي  تدل على مكان صالح للحياة 
 (.بال كواكب المعروفةبالمقارنة  )لأنها ال كوكب الذي يصلح لحياة البشر

 .تدل على الحياة الاجتماعية الطبيعية في مقابل الانعزال والانطواء 
 )لأن البشر يعيشون فيها مجتمعات بالمقارنة بال كواكب الأخرى غير المأهولة(.
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 بين الناس من رأى كوكب الأرض في المنام نال شهرة ورفعة وتمكينًا 
 بحسب حاله وما هو أهل له.

. وإن   فرأيُت مشارقَها ومغاربَها ،إن   الل   هَ زوى لي الأرَض »: ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي 
 .]رواه مسلم[( «ُأمتي سيبلُغ مل كُها ما زُوَى لي م نها

 .تدل على تغيرات عاجلة وتطورات في الأحوال، والأوضاع، والظروف 
 )لأن وضعها يتغير كل لحظة بالدوران حول نفسها أو حول الشمس(.

 المتعددالبعيد و تدل على السفر. 
 )لأنها تضم بلاد العالم كله(.

 يات،  ،تدل على الفتن ية والأموروالمغر التي تجذب الإنسان أو  الدنيو
 تلهيه عن ذكر الل   ه )تعالى(.

 )لأن فيها الجاذبية الأرضية تجذب كل من يحيط بها إليها(.
 دل على إنسان وقد ت أو له صفة دولية. عالميًا تدل على شخص مشهور

 اسع الإدراك ولديه وعي بما يحدث في الدنيا.مثقف عالم و
يا يوس  (.عليه السلام ف)لأن ال كوكب في المنام قد يدل على إنسان وفق ا لرؤ

 يتخذ ال كرة الأرضية شعارًا له. أو مجتمع تدل على كل نشاط 
 ( تدل على البيئةenvironment.بمعناها الواسع ) 

 
 الجبل
 

 وبخاصة نازل الشهداء في الجنةمنزل أو م الجبل في المنام قد يدل على ،
 ِ   .ينزلق عليه، أو رأى المسلم أنه اقً إذا كان زل
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يا عبد الل   ه بن سلام  ملسو هيلع هللا ىلصلأن النبي ) فسره كذلك في الحديث الصحيح من رؤ
 .[(رضي الل   ه عنه]

 ومواجهة  ،والمنعة ،الحصانةو ،والجبل قد يدل على أسباب القوة المادية
 كن التحصن.وقد يدل على الحصن وأما .الأخطار

مُن ي م َن الْمَاء  ۚ قَاَل لَا عَاص مَ ﴿لقول الل   ه )تعالى(: ) قَاَل َسآو ي ِإلَى  َجبٍَل يَعْص 
ح مَ ۚ  ا مَن ر   ه  ِإل    .[(43هود:] ﴾… الْيَوْمَ م ْن َأْمر  الل  

 والتشتت ، والانفصال، والعزل،وقد تدل الجبال في المنام على الافتراق، 
وقد يدل الجبل  على ثبات العقيدة والإيمان القوي.وقد تدل  .والتباعد

ية.   في المنام على مطار أو قاعدة جو
بْرَاه يمُ رَب   َأر ن ي َكيَْف ُتحْي ي الْمَوْتَى قَاَل َأوَلَْم ﴿لقول الل   ه )تعالى(: ) وَِإْذ قَاَل ِإ

 َ بَع َلْب ي قَاَل فَخُْذ َأْر َلَى وَل َك ن ل  يَْطمَئ ن   ق يْر  فَصُرْهُن   ِإلَيَْك ثُم   تُؤْم ن قَاَل ب ة  م  َن الط  
هَ عَز يزٌ  اْجعَْل عَلَى كُل   َجبٍَل م  ْنهُن   جُْزء ا ثُم   اْدعُهُن   يَْأت ينََك َسعْي ا وَاعْلَْم َأن   الل  

 ٌ  .[(260البقرة:] ﴾حَك يم
  في التدين أخطاء قد يدل على النظر إلى الجبل في المنام أو انهياره

بة لا يستطيع الإنسان أن على أمور وتجارب صعوقد يدل  اد.والاعتق
 وقد يدل على الإغماء والانهيار النفسي والعصبي. .يتحملها

هُ قَالَ رَب   َأر ن ي َأنظُرْ ِإلَيَْك ﴿: لقول الل   ه تعالى) َب ُ مَهُ ر ا جَاءَ مُوسَى ل م يقَات نَا وَكَل   وَلَم  
ا َتجَل  ى قَاَل لَن تَرَان ي وَل َك ن  انظُرْ  َبَل  فَِإن  اْستَقَر   مَكَانَهُ فَسَوَْف تَرَان ي فَلَم   ِإلَى اْلج

ا َأفَاَق قَاَل ُسبْحَانََك تُبُْت ِإلَيَْك وََأنَاْ  ا وَخَر   مُوسَى َصع ق ا فَلَم   هُ ل ْلجَبَل  َجعَلَهُ دَك   َب ُ ر
ُل الْمُؤْم ن ينَ   .[(143الأعراف:] ﴾َأو  

 وقد  .مسلم قوي صالح خاشع لل   ه )عز وجل(جل ر في المنام والجبل
 يدل على القرآن ال كريم وأماكن قراءته ودراسته.

تََصد  ع ا م  ْن ﴿: لقول الل   ه تعالى) ُ خَاش ع ا م ُ رََأيْتَه لَوْ َأنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى َجبٍَل ل  
 َ اس  لَع بُهَا ل لن   ه  وَت لَْك الَأْمثَاُل نَضْر  رُونَ َخْشيَة  الل   هُْم يَتَفَك    .[(21الحشر:] ﴾ل  
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 ية الآمنةعل في المنام وقد تدل الجبال وقد تدل  .ى البيوت والمساكن القو
 على البناء والمعمار.

 .[(82الحجر:] ﴾كَانُواْ يَْنح تُونَ م َن اْلج بَال  بُيُوت ا آم ن ينَ ﴿: لقول الل   ه تعالى)
 أو أماكن تتعرض  ،غامأو أل ،لوالجبال في المنام قد تدل على قناب

  وقد تدل على قوة الل   ه )تعالى( وقدرته على عباده.  .للنسف
َب  ي نَْسف ا﴿: ه تعالىلقول الل    )  ﴾وَيَْسَألُونََك عَن  اْلج بَال  فَقُْل يَنس فُهَا ر
 .[(105طه:]

  في المنام على أماكن تربية النحلوقد تدل الجبال.  
َب ُ ﴿لقول الل   ه )تعالى(: ) خ ذ ي م َن اْلج بَال  بُيُوت ا وََأْوحَى ر حْل  َأن  ات    ﴾…َك ِإلَى الن  
 [(.68النحل:]

  ً  فقد يدل ذلك على ،ا قد زال من موضعةومن رأى في المنام أن جبل
  .أنه يتعرض لمؤامرة كبيرة وخطيرة

ه  مَكْرُهُْم وَِإن كَانَ مَ ﴿: تعالىلقول الل   ه ) كْرُهُْم ل تَزُوَل وَقَْد مَكَرُواْ مَكْرَهُْم وَع ندَ الل  
براهيم:] ﴾م نْهُ اْلج بَالُ   [(.46إ

  البشري.  الضعفوقد يدل الجبل في المنام على العجز أو 
َك لَن َتخْر َق الَأْرَض ﴿: لقول الل   ه تعالى) وَلَن وَلاَ تَمْش  ف ي الَأْرض  مَرَح ا ِإن  

 (.37)الإسراء: ﴾اتَبْلَُغ اْلج بَاَل ُطول  
 لمنام على المناطق الجبلية، وعلى المعادن التي تستخرج وقد تدل الجبال في ا

، والأماكن ، وعلى المشقة والصعوبةوسكانها ، وعلى حياة الجبالامنه
 المرتفعة.

  وقد يدل الجبل في المنام على الرجل العظيم، أو الزعيم، أو صاحب
السيادة )ولل   ه تعالى المثل الأعلى(؛ فإن اجتمع الجبل والفأر كان في 
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قليل من شأن الشخص المقصود. وقد يدل الجبل في المنام على ذلك ت
 المسلم الثابت الصامد في المحن وعند الصدمات والضغوط والابتلاءات.

يا جبل ما يهزك  تمخ  ض الجبل فولد فأر ا، وكذلك قولهم: )لقولهم في المثل السائر:
 ريح(.

  لمجتمع من الناس()أي القوم أو اوقد يدل الجبل في المنام على الجِبِل َّة. 
وقد يدل الجبل في المنام على الفطرة الطيبة التي فطر الل   ه )تعالى( الناس 

 وقد يدل على مدينة الجبيل وأمثال هذه المشتقات اللفظية. عليها.
ب لا   َكث ير ا َأفَلَْم تَكُونُوا تَعْق لُون﴿)يقول الل   ه عز وجل:   ﴾وَلَقَْد َأَضل   م نكُْم ج 

لهم: فلان جبله الل   ه عز وجل أو هو مجبول ]أي مفطور[ على ، ولقو[62]يس:
يا بالأسماء[ الخ ير  (.]راجع قاعدة تعبير الرؤ

 
يا ال كهف  رؤ

 
 .ال كهف في المنام قد يدل على سورة ال كهف في القرآن ال كريم 

يا)راج  .(ع قاعدة التشابه في تعبير الرؤ
  ن الصالحون يدل على كل مكان يجتمع فيه المسلموقد ال كهف في المنام

 كالمسجد وغيره. وتتنزل فيه الرحمات ،لذكر الل   ه )تعالى(
نَا آت نَا م ن ل  دُنَك رَْحمَة  ﴿ )لقول الل   ه تعالى: َب   ِإْذ َأوَى الْف تْيَةُ ِإلَى الْ كَْهف  فَقَالُوا ر

 .[10]ال كهف: ﴾وَهَي  ئْ لَنَا م ْن َأْمر نَا رََشد ا
 والمخبأ المريح الآمن والمأوى وقد يدل ال كهف في المنام على المسكن 

ومن لجأ ل كهف في المنام من  البعيد عن الضرر والإزعاج. الخاص
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الصالح ين رحمه الل   ه )تعالى( برحمة زالت معها همومه ومخاوفه، وفرج الل   ه 
 عنه من كربات الدين والدنيا.

كُم م  ن﴿)لقول الل   ه تعالى:  َب ُ حمته ويُهَي  ئْ ل َكُم  فَْأوُوا ِإلَى الْ َكْهف  يَنشُرْ ل َكُْم ر ر  
 .([16]ال كهف: ﴾م  ْن َأْمر كُم م  ْرفَق ا

  وقد يدل ال كهف في المنام على تطبيع شخص أو شيء، أو التعامل معه
 بعدم تمييز، أو عدم اعتباره عجيبًا أو فريدًا.

ق يم  كَانُوا م نْ )لقول الل   ه تعالى: ﴿ بَْت َأن   َأْصحَاَب الْ كَْهف  وَالر    آيَات نَا َأْم َحس 
 (.[9]ال كهف:﴾ عَجَب ا

  وقد يدل ال كهف في المنام على الاعتكاف. وقد يدل على الفرار بالدين
 .واللجوء من قوم ظالمين. وقد يدل على الغربة والاغتراب

نَا آت نَا م ن ل  دُنَك رَْحمَة  ﴿)لقول الل   ه تعالى:  َب   ِإْذ َأوَى الْف تْيَةُ ِإلَى الْ كَْهف  فَقَالُوا ر
 (.[10]ال كهف: ﴾وَهَي  ئْ لَنَا م ْن َأْمر نَا رََشد ا

 .يا ال كهف للصابرين بشرى بتهوين الصبر وتعجيل الفرج  ورؤ
وَكَذَل َك بَعَثْنَاهُْم ل يَتَسَاءلُوا بَيْنَهُْم قَاَل قَائ ٌل م  ْنهُْم كَْم لَب ثْتُمْ ﴿)لقول الل   ه تعالى: 

 َ وَلَب ثُوا ف ي ﴿؛ وكذلك قوله سبحانه: [19]ال كهف: ﴾وْمٍ قَالُوا لَب ثْنَا يَوْم ا َأْو بَعَْض ي
ن ينَ وَاْزدَادُوا ت ْسع ا  .([25]ال كهف: ﴾َكْهف ه ْم ثَلاََث م ائَةٍ س 

 يا ال كهف في المنام ية قد تدل ورؤ ، أو أو تحديد الإقامة ،الإقامة الج بر
يلة  .عدم مغادرة مكان لفترة طو

َبْنَا عَلَى ﴿)لقول الل   ه تعالى:  ن ينَ عَدَد افَضَر  ﴾آذَان ه ْم ف ي الْ كَْهف  س 
 .([11]ال كهف:

    ف يشبهه أو مجو َّ  وقد يدل ال كهف في الجبل في المنام على كل مكان مبني
 أو نحو ذلك. ،أو كابينة الطائرة ،ة في عمارةكشق َّ 

يا بالتشابه(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ
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 ن يتعرض فيها وقد يدل ال كهف في المنام على أماكن خطيرة أو يمكن أ
 المسلم للضرر أو الهلاك.

 )لأنها قد تؤوي حيوانات مؤذية أو مجرمين وخارجين عن القانون(.
 أو مواقف العجز والخطر وقد يدل ال كهف في المنام على الحبس. 

َبَُل على باب  َكْهف  ِإن   ثلاثَة  كَانُوا في »: ملسو هيلع هللا ىلصلما روي عن النبي ) ، فَوَقََع الج
دَ علي  .(]السلسلة الصحيحة[ «...همال كهف  فَُأوص 

 والأماكن البعيدة عن العمران وقد يدل ال كهف في المنام على العزلة. 
 وقد يدل على التخلف والحياة البدائية. دل على الجن ومساكنهم.وقد ي

وهو مكان بعيد عن العمران،  يعزل من بداخله عما خارجه لأن ال كهف)
ولأن حياة  ح لسكن البشر،ولأنه مكان مهجور خاٍل من السكان ولا يصل

 كانت لصيقه ببشر بعيدين عن المدنية والحضارة(. في معظمها ال كهوف
 وقصتهم وما حدث لهم.  وقد يدل ال كهف في المنام على أهل ال كهف

 وقد يدل على كل مجموعة من الشباب المسلمين المؤمنين الصالح ين.
  يا ال كهف الذي يتعرض على بشرى للمسلم الصالح في المنام وقد تدل رؤ

لمضايقات وتضييقات من فاسدين بالفرج من هذا ال كرب. وقد تبشره 
يا بالرحيل من المكان.  الرؤ

 )لقصة أهل ال كهف الواردة في القرآن ال كريم(.
 يا ال كهف بشرى بالنوم والراحة للمتعب جسديًا أو نفسيًا،  في المنام ورؤ

 يعاني من مشاكل في النوم. أو من
 .(اردة في القرآن ال كريملقصة أهل ال كهف الو)

  على القبور  ال كهوف ر. وقد تدليدل ال كهف في المنام على القبوقد
ية كالأهرام وقبور الفراعنة ونحوها.  الأثر

يا بالتشابه(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ
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يا الغار  رؤ
 

 يا الغار في المنام نجاة من قوم مخبأ أو مأوى أو ملجأ. وقد تدل على  رؤ
 .و معتدينأ كفار أو مجرمين

ُلْت للنبي   )لقول أبي بكر الصديق رضي الل   ه عنه:  : لو أن وأنا في الغار  ملسو هيلع هللا ىلص ق
هُ ثال ثُهُما»قدَمَيْه  لأبْصَرَنا، فقال:  أحَدَهُم نظرَ تحتَ  َك يا أبا بكرٍ باثْنَيْن  الل    «ما َظن ُ
 ]متفق عليه[(.

 لصاحب دل على اوقد ي على الصحبة الصالحة. في المنام الغار وقد يدل
يواسيه ويشجعه على الخ ير.  الصالح يقوي صاحبه و

ب ه  لاَ َتحْزَْن ِإن   الل هَ مَعَنَا﴿)لقول الل   ه تعالى:   ﴾ِإْذ هُمَا ف ي الْغَار  ِإْذ يَقُوُل ل َصاح 
 .([40]التوبة:

  يا الغار للاستراحة أو  أو مكان ،قد تدل على فندق صغيرفي المنام ورؤ
يق السفر. لمبيتا  في طر
 وأبي بكر رضي الل   ه عنه للغار في رحلة الهجرة(. ملسو هيلع هللا ىلصلجوء النبي )ل

 والخلوة لعبادة الل   ه  ،وقد يدل الغار في المنام للمسلم الصالح على الاعتكاف
 .وقراءة القرآن ال كريم ،)تعالى(

لما روي عن عبد الل   ه بن مسعود رضي الل   ه عنه لأنه مكان صغير محدود، و)
]رواه  ﴾وَالْمُرَْسلَات  ﴿: في غارٍ، إذ نزَلَْت عليه ملسو هيلع هللا ىلصبينما نحن مَع النبي   قال: 

 .(البخاري[
 .وقد يدل الغار في المنام على بيت صغير 

خ ذ ي م َن اْلج بَال  بُيُوت ا﴿)لقول الل   ه تعالى:   .([68]النحل: ﴾َأن  ات  
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   وقد يدل الغار في المنام على مكان للهروب أو الفرار أو فرصة للإفلات
يا للصالح ين على مخرج لقوم فاسدين أو م نافقين. وقد تدل هذه الرؤ

 ومنجى من أمر عصيب.
ْ ِإلَيْه  وَهُْم ﴿لقول الل   ه تعالى: ) وْا خَلا  ل  وَل   لَوْ َيج دُونَ مَلْجَأ  َأْو مَغَارَاٍت َأْو مُد  

 .([57]التوبة: ﴾يَجْمَُحون
 .وقد يدل الغار في المنام على القبر 

يا بالتشابه[(.)لأنه صغير يأوي الإنسان داخ  له كالقبر ]راجع قاعدة تعبير الرؤ
 أو ورطة أو موقف عصيب وقد يدل الغار في المنام على الحبس. 

ُ »: ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي   ،فأووا إلى غارٍ في جبلٍ  ،بينما ثلاثةُ نفرٍ يتمشون أخذهم المطر
 ]متفق عليه[(. «فانطبقت عليهم ،فانحطت على فم  غار هم صخرةٌ من الجبل  

 وقد يدل على الغرور والاغترار .ل الغار في المنام على الغيرةوقد يد 
وقد يدل على شخص يسمى المغير  وقد يدل على الغارة الحربية. .والإغراء
 أو نحوه.

يا بالأسماء[(.")الغار تدل في المنام على من   يغار" ]راجع قاعدة تعبير الرؤ
  يس فيه مسلمينيدل على المسلم الوحيد في مكان لغار حراء في المنام. 

)لنزول الوحي وقد يدل على غربة المسلم بين غير المسلمين أو غير الصالح ين 
وقد يدل . عندما لم يكن هناك أي مسلم( فيه عند بداية الرسالةملسو هيلع هللا ىلص على النبي 

 يحبها الل   ه )تعالى(أعمال الخ ير والبر غار حراء على بدايات كل عمل من 
على أولياء الل   ه الصالح ين  دل غار حراءوقد ي .بدأ فيه(ملسو هيلع هللا ىلص )لأن الوحي للنبي 

ة النبي  يا غار حراء في ملسو هيلع هللا ىلص. الأخفياء الأتقياء المخلصين الملتزمين بسُن َّ ورؤ
وتغير حياة المسلم  ،المنام قد تدل على البشرى بهداية للإسلام والالتزام به

كان يمكث فيه قبل الوحي ملسو هيلع هللا ىلص )لأن النبي أو قرب حدوث ذلك  للأفضل
وقد يدل غار . من الل   ه عز وجل( والفضل العظيم الهدى والبعثة حتى جاءه
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أو في  ه في الدينالتفق    م العلم الشرعي الإسلامي أوعلى تعل    في المنام حراء
َب  َك ال  ذ ي خَلَق) علم مفيد للمسلمين خَلََق لقول الل   ه تعالى: ﴿اقْرَْأ ب اسْم  ر
َك الَأكْرَمالِإنسَانَ م ْن عَلَق َب ُ مَ ب الْقَلَماقْرَْأ وَر مَ الِإنسَانَ مَا ال  ذ ي عَل   عَل  

)لأنه  ملسو هيلع هللا ىلصمسجد الرسول وقد يدل غار حراء على  .([5]العلق:﴾ لَْم يَعْلَم
د في الغار(. ملسو هيلع هللا ىلص  كان يتعب  

 
يا   الواديرؤ

 
  يدل على مسكن الأسرة الصالحة. وقد يدل على الأسرة ذات العائل

دل وقد ين إرادته. المغترب أو الذي غاب وتركهم لظروف خارجة ع
 على السكن أو الإقامة في مكة المكرمة أوبلاد الحرمين.

ت ي ب وَادٍ غَيْر  ذ ي زَْرٍع ع ندَ بَيْت َك لقول الل   ه تعالى: ) ي   نَا ِإن  ي َأْسكَنُت م ن ذُر   ب   ﴿ر  
اس  تَ  لاَةَ فَاْجعَْل َأفْئ دَة  م  َن الن   نَا ل يُق يمُواْ الص   َب   م  ر هْو ي ِإلَْيه ْم وَاْرزُقْهُم م  َن الْمَُحر  

براهيم: هُْم يَْشكُرُون﴾ ]إ  [(.37الث  مَرَات  لَعَل  
 .يفها  يدل على الأمطار وتصر

ٌ ﴿)لقول الل   ه تعالى:  مَاء  مَاء  فَسَالَْت َأْود يَة  .[(17]الرعد: ﴾َأنزََل م َن الس  
 .يدل على انخفاض المنزلة أو المستوى 

 (.ذلكقد تدل على في المنام الأراضي المنخفضة )لأنه أرض منخفضة. وكل 
 .يدل على بلاد ومناطق تتكون من أراض  منخفضة أو وديان 

يا بالتشابه في الشكل(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ
 .يدل على الأنهار والبحار والبحيرات 
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)جميع الأراضي المنخفضة قد تدل على المسطحات المائية؛ لأنها أراض 
يا بالتشابه[(.منخفضة يجري فيها   الماء ]راجع قاعدة تعبير الرؤ

  جهنم. وقد يدل على المجاري والمصارف الصحية والواد الحار قد يدل على
 والزراعية.

ب ]والعياذ بالل   ه[.  )لأن جهنم تتكون من دركات منخفضة يهوي فيها المعذ  
 .ولأن المخلفات المائية تنصرف في مجارٍ منخفضة تشبه الوديان(

 وقد يدل لغير  ه والاحتفاظ به.ادخارلمال الوفير وأماكن ا يدل على
 الصالح ين على الطمع وكنز الأموال.

ان له ، و لو كوادٍ من ماٍل لابتغى إليه ثاني الو كان لابن  آدمَ »: ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي 
يتوُب الل   هُ على يملأ جوَف ابن  آدمَ إلا التراُب، و لا واديان لابتغى لهما ثالث ا، و

 تفق عليه[(.]م «من تاب
 

يا   أو الروضة المرجرؤ
 (المنبسطة )الأرض الخضراء
 

  في المنام قد تدل على الإسلام منبسطةكل أرض خضراء. 
يا عن عبد الل   ه بن سلام رضي الل   ه عنه  ملسو هيلع هللا ىلص)لأن النبي  : قالعبرها هكذا في رؤ

وَضة  عَمودٌ، في يل لي: أعلى العَمود  عُروَةٌ، فق رأيُت كأني في رَوَضةٍ، وَسَط الر  
، : لا أستطيُع، فأتاني وَصيٌف فرفَع ث يابي فرقَيُت، فاستمسَكُت بالعُروَة  ارقَهْ، قلتُ 

وَضةُ رَوَضةُ »: فقال ملسو هيلع هللا ىلصفقَصصتُها على النبي    .فانتبَهُت وأنا مُستَمس ٌك بها تلك الر َّ
َ الإسلامِ  ُ الوُثْقى، لا ت ُ عُروَة ، وتلك العُروَة زاُل ، وذلك العَمودُ عَمودُ الإسلام 

 .(]متفق عليه[ «مُستَمس ك ا بالإسلام  حتى تموتَ 
   الدنيا وحلاوتهاعلى في المنام وقد تدل الأرض الخضراء . 
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فينظرُ كيف  ،. وإن الل   هَ مستخلفُكم فيهاإن الدنيا حلوةٌ خضرةٌ »: ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي 
 َ النساء .  فإن أولَ فتنة  بني إسرائيلَ كانت في ؛تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء

 ]رواه مسلم[(. «وفي حديث  بشاٍر: لينظرْ كيف تعملون
 فقد تدلأرض خضراء واسعة مع ماء نزل من السماء  إذا اجتمعت 

 على الجمع بين حسنة الدنيا وحسنة الآخرة.
مَاء مَاء فَتُْصب ُح الَأْرُض ُمخْضَر   ﴿)يقول الل   ه تعالى:  هَ َأنزََل م َن الس   ة  َألَْم تَرَ َأن   الل  
هَ لَط يٌف َخب ير  .([63]الحج: ﴾ِإن   الل  

أنني في أرض خضراء  في المنام مسلم قال: رأيت كى لناح: حكاية لطيفة)
وبعد السور  ،وفي نهاية الأرض سور قوي ،منبسطة والمطر ينزل من السماء

ياك جمعت لك قول الل   ه تعالى: لا أرى لها قرارهوة واسعة سحيقة  . قلت: رؤ
نَا ﴿ َب   ارر نْيَا َحسَنَة  وَف ي الآخ رَة  َحسَنَة  وَق نَا عَذَاَب الن   . [201]البقرة: ﴾آت نَا ف ي الد ُ

والسور والهوة وقاية  ،وماء السماء حسنة الدين ،الأرض الخضراء حسنة الدنيا
من عذاب النار. ثم دعوت له بالثبات على الحق، وأن يجعلها له الل   ه تعالى 

 حق ا(.
 ة في الآخرةالمجهولة في المن وقد تدل الروضة وقد تدل على  .ام على الجن َّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصالروضة الشريفة بمسجد الرسول 
ياض  الجنة  ما بين بيتي وم نبري »: ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي )  .(]متفق عليه[ «روضةٌ من ر

  وقد يدل المرج في المنام على الرعي والمراعي وما يرتبط بها ن أنشطة
ية.  زراعية وتجار
يا(.)راجع قاعدة التش  ابه في تعبير الرؤ

 على بلاد أو مناطق تغلب عليها هذه في المنام  وقد يدل المرج أو الروضة
 الطبيعة.

يا(.  )راجع قاعدة التشابه في تعبير الرؤ
 .والأرض الخضراء في المنام قد تدل على أرض أخرى تماثلها 
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يا بالتشابه(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ
 ياض في ال ياض وقد تدل الروضة أو الر ياض أو ر منام على مدينة الر

ي    .أو ما شابه من اشتقاقات لفظية الأطفال ض وقد تدل الروضة على التر
ياضة. وقد تدل الروضة على رضا الل   ه سبحانه وتعالى. وقد تدل  أو الر

 الروضة على الترويض.
يا بال)  (.أسماءراجع قاعدة تعبير الرؤ

 
 التل والهضبة

 
 رفعة الشأن والمنزلة لعادي قد يدل على كل ارتفاع عن مستوى الأرض ا

يمة للفرد أو الجماعة على بلاد أو مناطق  المرتَفَع في المنام . وقد يدلال كر
 . الجغرافية أو أراض  تغلب عليها هذه الطبيعة

 يادة في حجم الأرض قد يدل على الحمل للمرأة  .كل ارتفاع أو بروز أو ز
يادة الوزن  .أو العضلات وقد يدل على ز

أن الأرض في المنام قد تدل على الإنسان أو المرأة؛ لأنه مخلوق من مادة )ل
 الأرض(.

  والأراضي المرتفعة قد تدل على بعض الأشياء التي تشبهها في الشكل
 أو بعض المباني مثلًا. ال كبير، ، والكتابكال كعكة تشبه الهضبة

يا(.  )راجع قاعدة التشابه في تعبير الرؤ
 وق هضاب أو تلال. تدل على أشياء مبنية ف 

يا الهضبة على هذا  )مثل ا مسجد مدينة الرائي مبني فوق هضبة، فقد تدل له رؤ
 المسجد(.
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 .تدل على الطيران المنخفض أو مراقبة الأجواء المنخفضة 
ارتفاع منخفض مثل ارتفاعات الطيران المنخفضة،  )لأن للهضاب والتلال

 مرتفع عن الأرض(.ولأن مراقبة الأجواء المنخفضة تكون من مكان 
  على البنايات والعمارات. الهضاب أو التلال في المنام تدلقد 

والتكوين من نفس جنس  ،البنية ةباوصل ،عن الأرض للتشابه في الارتفاع)
 (.الأرض وعناصرها

  وقد تدل التلال والهضاب في المنام على معان  شبيهة بالجبال ل كن بدرجة
ئيس الأكبر دلت الهضبة على واحد من أقل. فمثلًا إن دل الجبل على الر

اله ومسؤوليه ... وهكذا.  عم َّ
 

 الحفرة
 

 وال كفار ،الحفرة ال كبيرة في المنام أو الهوة السحيقة قد تدل على ال كفر، 
 .وأعمالهم الفاسدة ،وأوساطهم ،ومجتمعاتهم ،وبلادهم

َس بُنْيَانَهُ عَلَى تَْقوَى م َن  ْن )لقول الل   ه تعالى: ﴿َأفَمَْن َأس   الل ه  وَر ْضوَاٍن خَيْرٌ َأم م  
مَ وَالل هُ لاَ يَهْد ي الْقَوْمَ  ُ عَلَىَ َشفَا جُرٍُف هَارٍ فَاْنهَارَ ب ه  ف ي نَار  َجهَن   َس بُنْيَانَه َأس  

ال م ين  [(.109]التوبة:﴾ الظ  
 على تعثرات وأزمات  وقد تدل .مكيدة وارتدادها على فاعلها تدل على

 ة الإنسان خصوًصا إن وقع فيها.ومشاكل تعترض حيا
 ع فيها(.)لقولهم: من حفر حفرة لأخيه، وق

  الفتنة في الدين، وتكون قوة الفتنة من اتساع الحفرة وخطورتها.تدل على 
ْ ﴿)لقول الل   ه تعالى:   (.[49]التوبة: ﴾َألاَ ف ي الْف تْنَة  َسقَطُوا

 .تدل على البناء 
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 لوضع الأساس(. )لأن الحفر هو الخطوة الأولى في البناء
  ومعادن ،التنقيب عما في باطن الأرض من نفط وأتدل على حفر الآبار، 

 وغير ذلك. ،وآثار ،ومياة
 .)تدل على جهنم )والعياذ بالل   ه 

ُ »: ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي  ُ أحدُكم على أخيه  بالسلاح  لا ي ُ لا يدري، لعل    ؛شير ه فإن  
 .(]متفق عليه[ «حفرة  من النارِ ، فيقُع في الشيطانَ ينزغُ في يد ه

 .وقد تدل على الدفن أو المدافن الصحية للنفايات ونحوها. تدل على القبر 
 (.لأنها تكون في ُحفَر)

  والتركيبات ،كحفر الأساساتتدل على كل أنواع وأشكال الحفر، 
وشبكات ال كهرباء  ،والتطهير والتمهيد للأرض ،والإصلاحات

 .وغيرها والتنقيب في الأرض ،وحفر الآبار ،والصرف
يا بالتشابه(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ

 ية ،أو الانفجار ،تدل على القصف  .أو سقوط الأجسام السماو
 )لأن سقوطها أو انفجارها قد يتسبب في حفر الأرض(.

 على حد الرجم في الإسلام. وقد تدل على  في المنام وقد تدل الحفرة
 تحذير للزاني وإنذاره بعقوبة إلهية شديدة.

فلما كان »: في حديث رجم ماعز ريدة بن الحصيب الأسلميوي عن بلما ر)
 .(]رواه مسلم[ «الرابعةَ حفرَ لهُ حفرة  ثم أمرَ به  فرُج مَ 

  أو ،جسم الأنسان المداخل والمخارج فيوقد تدل الحفرة في المنام على 
 ر في الوجه أو الجلد.فْ حَ 

يا بالتشابه(.   )راجع قاعدة تعبير الرؤ
 اروقد تدل الحف أو  ،أو الحوافر ،أو مدينة أحفير ،رة في المنام على الحف َّ

 أمثال هذه المشتقات اللفظية.
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 الحجارة
 

 .الحجارة في المنام قد تدل على قسوة القلب أو أشخاص قساة 
بُكُم م  ن بَعْد  ذَل َك فَه َي كَاْلح جَارَة  ﴿)لقول الل   ه تعالى:   ﴾ثُم   قَسَْت قُلُو

 (.[74]البقرة:
 العذبة الموارد المائيةو على خروج الأنهار على أو ضربها ق الحجارةتشق دلي. 

ُق )لقول الل   ه تعالى:  ق   ُ الَأْنهَارُ وَِإن   م ْنهَا لَمَا يَش   رُ م نْه ﴿وَِإن   م َن اْلح جَارَة  لَمَا يَتَفَج  
ب  عََصاكَ  ، وكذلك قوله سبحانه: ﴿فَقُلْنَا اضْر ب[74فَيَْخرُُج م نْهُ الْمَاء﴾ ]البقرة:

َجَرَ فَانفََجرَْت م نْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنا ﴾ ]البقرة:  .([60اْلح
  يدل هبوط الحجر على خشية الل   ه )تعالى( أو على أشخاص يخشون الل   ه )عز

وقد يدل على أي جسم صلب يهبط من السماء كالطائرات  وجل(.

 ونحوها.
 [(.74ُط م ْن َخْشيَة  الل ه ﴾ ]البقرة:)لقول الل   ه تعالى: ﴿وَِإن   م ْنهَا لَمَا يَهْب  

  يا أو  ،هبوط الحجارة من السماء كالمطر هزيمة للباطل والضلال وأهلهرؤ
يا على غزو  عقوبات إلهية شديدة لل كفار والمجرمين. وقد تدل هذه الرؤ

 .أو ضربات بالمدفعية أو الطيران أجنبي لجيوش قاسية
ْ ال﴿)لقول الل   ه تعالى:  َ اْلحَق   م ْن ع ند كَ فََأْمط رْ وَِإْذ قَالُوا هُم   ِإن كَانَ هَ ذَا هُو ل  

مَاء جَارَة  م  َن الس   ا جَاء َأْمرُنَا َجعَلْنَا ﴿، ولقوله سبحانه: ([32]الأنفال: ﴾عَلَيْنَا ح  فَلَم  
نُضود ج  يٍل م   جَارَة  م  ن س   (.[82]هود: ﴾عَال يَهَا َساف لَهَا وََأْمطَرْنَا عَلَْيهَا ح 

 يا الطيور ت ، أو صد عدوان ،بالحجارة نهاية ظالم مجرم وجيشه الغاشم رميرؤ
أو مدد ونصرة من الل   ه )تعالى(  أو ضربات للطيران المسلم أو المدفعية،
يا أو رمي الحجارة لمسلم ضد ناس فاسدين أو مجرمين.  وقد تدل هذه الرؤ

 على الحجاج يرمون الجمرات. عمومًا
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ح جَارَةٍ م  نْرَسَل عَلَْيه ْم َطيْر ا َأبَاب يلوَأَ ﴿لقول الل   ه تعالى: ) ج  يل تَرْم يه م ب   ﴾س 
 (.[4،3]الفيل:

 أو على ناس فاسدين مجرمين من أهل جهنم  ،تدل على الوقود ومشتقاته
 )والعياذ بالل   ه(.
ُ ﴿)لقول الل   ه تعالى:  اُس وَاْلح جَارَة  (.[6]التحريم: ﴾نَار ا وَقُودُهَا الن  

 ياء ذوي بأس شديد وإمكانيات كبيرة وشخص أ تدل على  أشخاص أقو
ية غير بشرية. .في الجسد والقوة  وقد تدل على كائنات قو
جَارَة  َأْو حَد يد ا﴿)لقول الل   ه تعالى:   (.[50]الإسراء: ﴾قُل ُكونُواْ ح 

  يا . قد يدل على ال كعبة أو الحج والعمرة أو حجر أسودأسود الحجر الرؤ
لأسود قد يدل على السلام، أو المسالمة، أو انعدام ا أو الحجر وتقبيل الحجر

 ،أو الإنجاب ،أو الزواج ،ملسو هيلع هللا ىلصأو الاقتداء بالنبي  ،التأثير بالضرر أو النفع
وقد يدل  وقد تدل الحجارة على الجمرات التي يرميها الحاج. .أو لقاء الأحبة

 الحجر الأسود في المنام على الجنة. وقد يدل السواد فيه على الذنوب.
له، فقال أنه جاء إلىقول عمر بن الخطاب ]رضي الل   ه عنه[ )ل : الحجَر  الأسوَد  فقب  

لتُك ملسو هيلع هللا ىلصإني أعلَمُ أنك حجَرٌ، لا تضُر ُ ولا تنفَُع، ولولا أني رأيُت النبي     يُقَب  لُك ما قب  
. والدلالة على الزواج والإنجاب ولقاء الأحبة لأن التقبيل عمل ]متفق عليه[

. والدلالة على الرحمة يشيع مع الزوجة والولد والصديق والحبيبمن أعمال البر و
ا  ،نزَل الحجرُ الأسوَدُ من الجنة  »: ملسو هيلع هللا ىلصالجنة أوالذنوب؛ لقول النبي  وهُوَ أَشد ُ بياض 

َ من اللبَن   دَتْهُ َخطايا بن ي آدَم  (.]صحيح الجامع[ «، فسَو  
 التي يستخدم فيها  والمجالات ،والعاملين في تقطيع الحجارة ،تدل على المحاجر

 الحجر كالبناء ونحوه.
 أو الانغلاق وضيق الفكر تدل على العناد. 

 (.، ولقولهم: إنسان متحجر الفكر: رأسه كالحجر؛ أي عنيد مكابر)لقولهم
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  ْ َج  .لعدم أهليته( وممتلكاته )أي مصادرة مال الشخصر يدل على الح
يا بالأسماء(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ

 أو الحصوات في الجسم أو يدل على الحجارة  َ  ى.الكُل
 .يدل على عقوبة الرجم 

 )لأنها تكون بواسطة الحجارة(.
 .يمة  قد يدل الحجر في المنام على الأحجار ال كر
 .وقد تدل الحجارة في المنام على عظام الإنسان 

يا بالتشابه[(.)لأن كلاهما من مادة الأرض الصلبة   ]راجع قاعدة تعبير الرؤ
 

 الصخور
 

  على كل مكان أو شخص أو جماعة يأوي إليه الإنسان أو صخرة التدل
 وقد تدل صخرة البحر على السفينة. يحتمي به.

ْخرَة  ﴿)لقول الل   ه تعالى:   .([63]ال كهف: ﴾قَاَل َأرََأيَْت ِإْذ َأوَيْنَا ِإلَى الص  
 أو مكان حصين يصعب الخروج منه أو الدخول  أو المخزن تدل على المخبأ

ية والسجون ... إلخ.إليه كالحصون   والمناطق العسكر
ةٍ م  ْن خَْردٍَل فَتَكُن ف ي َصخْرَةٍ َأْو ﴿)لقول الل   ه تعالى:  هَا ِإن تَُك م ثْقَاَل َحب   يَابُنَي   ِإن  

هَ لَط يٌف َخب ير هُ ِإن   الل   مَاوَات  َأوْ ف ي الَأْرض  يَْأت  ب هَا الل    (.[16]لقمان: ﴾ف ي الس  
 يا دلتوقد  ي العظيمة.تدل على المبان الصخر في الواد على ال كفار  رؤ

 وأماكنهم وأعمالهم.
ْخرَ ب الْوَاد)لقول الل   ه تعالى: ﴿  (.[9]الفجر:﴾ وَثَمُودَ ال  ذ يَن جَابُوا الص  
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 ية أو  الشديد تدل على المحبس والسجن المهلك. وقد تدل على انعدام الحر
 يها المسلم لل   ه )تعالى(.مواقف الحصار والأزمات الشديدة التي يلجأ ف

ُ بينما ثلاثةُ نفرٍ يتمشون أخذهم »: ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي   ،فأووا إلى غارٍ في جبلٍ ، المطر
 ]متفق عليه[(. «... فانطبقت عليهم ،فانحطت على فم  غار هم صخرةٌ من الجبل  

 أو  تدل على أماكن تتشابه في الاسم معها كالصخيرات أو قبة الصخرة
 .اللفظيةأمثال هذه المشتقات 

يا بالجناس اللغوي(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ
 .تدل على الثبات على الدين والعبادة والصلاة 

، قائم  يُصل ِي على صخرة  على رجٍل  ملسو هيلع هللا ىلصمر   رسوُل الل   ه  : ملسو هيلع هللا ىلص)لما روي عن النبي 
ا ةَ، فمكَث ملي   ل فوجد الرجَل على حال ه يُصل  ي، فجمع يدَيه ، ثم أقبفأتى ناحيةَ مك  

وا»: الثم ق َ لا يمَل ُ حتى تمَل ُ ]السلسلة  «أيها الناُس عليكم بالقصد  فإن   الل   ه
 الصحيحة[(.

 يضة في الرحم ،والإنجاب ،تدل على الحمل  والمرأة الولود. ،والبو
منه الولدُ أهرقْتَهُ على صخرةٍ؛  لو أن   الماءَ الذي يكونُ » :ملسو هيلع هللا ىلص)لما روي عن النبي 

 .(]حديث حسن[ «ولَيَخْلُقَن   الل   هُ نفس ا هو خال قُها .لأخرَج الل   هُ تعالى منها ولد ا
  يعة الإسلامية والالتزام بهاتدل على  .الشر

، ِإن   ق يدَ انقادَ، »: ملسو هيلع هللا ىلص)لما روي عن النبي  المؤمنونَ هي  نونَ لي  نُونَ، كالجمل  الَأن ف 
 ]حديث حسن[(. «وإذا ُأن يَخ على صخرةٍ استناخَ 

 المشاعر  وقد تدل على قسوة الاحتمال.تدل على الصلابة والصمود و
 والأحاسيس وانعدام الرحمة.

 على العقبات والعوائق. في المنام تدل 
، عَرَضت لَهُم صخرةٌ حالَت بينَهُم وبينَ )لما روي أنه  بي ُ بحَفر  الخندق  ا أمرَ الن   لم  

 رواه النسائي[(.-]حديث حسن الحفر  
  يا سقوط الصخرة  الأليم )والعياذ بالل   ه(. يدل على جهنم والعذابرؤ
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مَ فتَهْوي فيها سبعينَ »: ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي  ُلقَى من َشفير  َجهَن   خرةَ العَظيمةَ لت إن   الص  
 ]حديث صحيح[(. «عام ا ما تُفضي إلى قرار ها

 

 الحصى
 

 يضة  الحج عمومًا، أو رمي الجمرات خصوًصا. يدل الحصى في المنام على فر
 )لأنها تكون بالحصى(.

 وكتابتها في المنام يدل على إحصاء الل   ه )تعالى( لأعمال الإنسان الحصى. 
هُ جَم يع ا فَيُنَب  ئُهُم ب مَا عَم لُوا ﴿ )لقول الل   ه تعالى: ُ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ الل   هُ  َأْحَصاه هُ وَنَسُوهُ وَالل   الل  

ِعَ ﴿؛ وكذلك قوله سبحانه: [6]المجادلة: ﴾عَلَى كُل   شَْيءٍ شَه يد َاُب  وَوُض  الْك ت
َ يُغَاد رُ  َاب  لا يْلَتَنَا مَال  هَذَا الْك ت يَقُولُونَ يَاوَ ا ف يه  وَ فَتَرَى الْمُْجر م ينَ مُْشف ق ينَ م م  

َك َأحَد ا َأْحَصاهَاَصغ يرَة  وَلاَ َكب يرَة  ِإلا    َب ُ  ﴾وَوَجَدُوا مَا عَم لُوا حَاض ر ا وَلاَ يَْظل مُ ر
يا بالجناس اللغوي[]راجع قاعدة [49]ال كهف:  .(تعبير الرؤ

  والحصى ال كثير في المنام قد يدل على نعم الل   ه )تعالى( ال كثيرة على
 وقد يدل على كثرة الملائكة المجتمعين. الإنسان.

ح يم﴿)لقول الل   ه تعالى:  َ لَغَفُورٌ ر   َ ُتحُْصوهَا ِإن   الل ه َ الل ه  لا ْ ن عْمَة وا  ﴾وَِإن تَعُد ُ
ُ القدر  لي»: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  روي عن ما؛ ول[18]النحل: ُ السابعة  أو التاسعة  ليلة لة
]حديث  «وإن الملائكةَ تلك الليلةَ َأْكثَرُ في الأرض  من عَدَد  الحَصَى .وعشرين
 .(حسن[

  ة المطلقة.وقد يدل الحصى في المنام على  عد َّ
َ ﴿)لقول الل   ه تعالى:  ة يا ]راجع قاعدة تعبير [1]الطلاق: ﴾وََأْحُصوا الْع د   الرؤ
 .(بالجناس اللغوي[

 .وقد يدل الحصى في المنام على الزمان أو الساعات والأيام 
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َ َأن ل  ن ُتحُْصوهُ فَتَاَب عَلَيْكُمْ ﴿)لقول الل   ه تعالى:  هَارَ عَل م يَْل وَالن   هُ يُقَد  رُ الل    ﴾وَالل  
 .([20]المزمل:

 أو كتب وقد يدل الحصى في المنام على كتاب أو صفحات كتاب. 
َاب ا﴿)لقول الل   ه تعالى:   (.[29]النبأ: ﴾وَكُل   شَْيءٍ َأْحَصيْنَاهُ ك ت

 ى في المنام قد يدل على الإحصاء. وقد يدل على حصاة الكُ صوالح َ ى أو ل
يضة المرأة. المرارة )مرض(. وقد يدل على  وقد تدل الحصاة على بو

قد حصيات المسبحة. وقد يدل على مناطق وأراض  ينتشر فيها الحصى. و
 ِ ة.تدل الحصاة على الح  ص َّ

يا بالأسماء  (.وغيرها والتشابه )راجع قاعدة تعبير الرؤ
 يا  المحرم أو المنهي عنه شرعًا. بيعالحصى في المنام قد يدل على ال ورؤ

بيع  عن ملسو هيلع هللا ىلص نهى رسوُل الل   ه  » لما روي عن أبي هريرة رضي الل   ه عنه قال:)
 .(]رواه مسلم[ «الحصاة  وعن بيع  الغَرَر  

 يا مس الحصى في المنام قد يدل على و  ،الغفلة عن الذكر والعبادةرؤ
وتضييع الأوقات في التفاهات وما لا نفع منه. وقد يدل على عدم الانتباه 

 لخطبة الجمعة.
َ »: ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي  أ فأحسن الوضوء  ،ثم   أتَى الجمعةَ فاستمع وأنصت ،من توض  

ُ ثل ،غُفر له ما بينه وبين الجمعة   يادة امٍ اثة  وز  «فقد لغا الحصَى. ومن مس    أي  
 ]رواه مسلم[(.

 يا الإصابة بالحصى أو الضرب بالحصى  ،خير ونصر للضارب الصالح رؤ
 وضرر وهزيمة وهلاك للمضروب الفاسد. وقد تدل على القتل والمقتول.
وقد تدل على النجاة من فاسدين أو مجرمين، أو الحفظ والتخلص من 

 ضررهم وأذاهم.
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فأقبل رسوُل الل   ه  ...»ي عن عبد الل   ه بن عباس رضي الل   ه عنهما قال: لما رو)
شاهت  الوُجوهُ ثم  :فقال ،فأخذ قبضة  من التراب   ،حتى قام على رؤوسهم ملسو هيلع هللا ىلص

فما أصاب رجل ا منهم من ذلك الحصى حصاةٌ إلا قُتٍل  يومَ بدرٍ  .حَصبهم بها
 . (]السلسلة الصحيحة للألباني[ «كافر ا

 
يا التراب  رؤ

 
  .وقد يدل على الأفراد يدل التراب في المنام على الإنسان وأصل خلقه

وقد يدل على نطفة الرجل. وقد يدل على جسم الإنسان. أو الجماعات. 
ٍ ثُم   ﴿)لقول الل   ه تعالى:  ٍ ثُم   م ْن عَلَقَة ْطفَة َ ال  ذ ي خَلَقَكُم م  ن تُرَاٍب ثُم   م ن ن ُ هُو
ن يُتَوَف  ى م ن قَبُْل ُيخْر جُكُْم ط ْفلا  ثُم   ل   كُْم ثُم   ل تَكُونُوا ُشيُوخ ا وَم نكُم م   تَبْلُغُوا َأُشد  

كُْم تَعْق لُون ى وَلَعَل    سَم    (.[67]غافر: ﴾وَل تَبْلُغُوا َأجَلا  م ُ
 وقد تدل كثرة التراب للفاسدين على والغنى على المال في المنام يدل .

ى على الفقر ورقة الحال وقد يدل التراب في بعض الرؤ الطمع.
 والاحتياج للصدقة.

هَا ال  ذ يَن آمَنُواْ لاَ تُبْط لُواْ َصدَقَات كُم ب الْمَن   وَالأذَى كَال  ذ ي ) لقول الل   ه تعالى: ﴿يَاَأي ُ
َلُهُ كَمَثَل  َصْفوَاٍن  اس  وَلاَ يُؤْم ُن ب الل ه  وَالْيَوْم  الآخ ر  فَمَث عَلَيْه  تُرَاٌب يُنف ُق مَالَهُ ر ئَاء الن  

ا َكسَبُواْ وَالل هُ لاَ يَهْد ي الْقَوْمَ  فََأَصابَهُ وَاب ٌل فَتَرَكَهُ َصلْد ا لا   يَْقد رُونَ عَلَى شَْيءٍ م  م  
ين﴾ ]البقرة: لو كان لابن  آدمَ واٍد من ماٍل ملسو هيلع هللا ىلص: »لقول النبي [؛ 264الْكَاف ر 

لا يملأ جوَف ابن  آدمَ ، وما ثالث الو كان له واديان لابتغى له، ولابتغى إليه ثاني ا
؛ ولقولهم: ]صحيح الجامع الصغير للألباني[« يتوُب الل   هُ على من تاب، و إلا الترابُ 

َبَة﴿؛ ولقول الل   ه تعالى: أترب، أي استغنى ين ا ذَا مَتْر  (.[16]البلد: ﴾َأْو م ْسك 
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 ت تراب على أمنية غير ممكنة التحقق. وقد يدل على الندم وقوقد يدل ال
 لا ينفع الندم.

مَْت يَدَاهُ ﴿)لقول الل   ه تعالى:  ُ مَا قَد   ُ الْمَرْء َ يَنظُر يب ا يَوْم ا َأنذَْرنَاكُْم عَذَاب ا قَر  ِإن  
يَقُوُل الْكَاف رُ يَالَيْتَن ي ُكنُت تُرَاب ا  (.[40]النبأ: ﴾وَ

 على الموتى والقبور. في المنام وقد يدل التراب 
ا لَف ي خَلٍْق جَد يٍد وَِإن ﴿)لقول الل   ه تعالى:  تَعَْجْب فَعََجٌب قَوْلُهُْم َأئ ذَا كُن  ا تُرَاب ا َأئ ن  

ار   َ ئ َك َأْصحَاُب الن   َب  ه ْم وَُأْولَئ َك الَأغْلاَُل ف ي َأْعنَاق ه ْم وَُأْول َ ئ َك ال  ذ يَن َكفَرُواْ ب ر ُأْول
 .([5]الرعد: ﴾هُْم ف يهَا خَال دون

 لمنام على الأتراب؛ أي أشخاص أمثال وأنداد وقد يدل التراب في ا
 .في الدنيا أو الآخرة وأقران. وقد يدل على زوجة متناسبة في السن

رْف  َأتْرَاب﴿)لقول الل   ه تعالى:  ؛ و]راجع [52]ص: ﴾وَع ندَهُْم قَاص رَاُت الط  
يا بالأسماء والجناس اللغوي[(.  قاعدة تعبير الرؤ

 لتيمم.وقد يدل التراب في المنام على ا 
 )لأن المسلم يتيمم بالتراب(.

 النهي عن المبالغة في المديح خصوًصا إن ام على وقد يدل التراب في المن
 في الوجه.  التراب كان

رابَ »: ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي  احينَ، فاْحثُوا في وجوه هم الت ُ ]رواه  «إذا رأيتُم المد  
 مسلم[(.

 مبني. وقد يدل التراب في المنام على البناء أو كل ما هو 
راَب أو قاَل في البناء  »: ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي  ُ الر  جُل في نفقت ه  كل  ها إلا   الت ُ  «يؤجر
 رواه الترمذي[(.-]حديث صحيح

 والقاذورات وقد يدل التراب على الطهارة من النجاسات. 
راَب له َطهورٌ »: ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي  ]حديث  «إذا وط ئ أحدُكم بنعل ه الأذَى فإن   الت ُ

 .(اه أبو داود[رو-صحيح
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  والضرب بالتراب في المنام في وجوه الكافرين والفاسدين والمجرمين نجاة
 لهم. وأذى من أذاهم للمسلم الصالح، وضرر وهلاك

فأقبل رسوُل الل   ه  »...)لما روي عن عبد الل   ه بن عباس رضي الل   ه عنهما قال: 
، فقال: شاهت  ا ملسو هيلع هللا ىلص لوُجوهُ ثم حتى قام على رؤوسهم، فأخذ قبضة  من التراب 

حَصبهم بها. فما أصاب رجل ا منهم من ذلك الحصى حصاةٌ إلا قُتٍل  يومَ بدرٍ 
 ]السلسلة الصحيحة للألباني[(.« كافر ا

 وربما سوء الخاتمة  والغبار في الوجه في المنام علامة ال كفر والفجور
 لمن كان حاله يدل على ذلك في يقظته. )والعياذ بالل   ه(

ُأْولَئ َك هُمُ تَرْهَقُهَا قَتَرَةوُُجوهٌ يَوْمَئ ذٍ عَلَْيهَا غَبَرَةوَ ﴿لقول الل   ه تعالى: )
 .([42،40]عبس: ﴾الْ كَفَرَةُ الْفََجرَة

 ومسابقات  ،وأنشطة الصحراء ،وقد يدل التراب في المنام على الصحراء
 .، وعواصف الرمالوحروب الصحراء ومركبات الصحراء، ،الصحراء

 
يا الطين أو الوحل  رؤ

 
 على خلق الإنسان وجسده. وقد يدل على فرد أو جماعة من الناس. يدل 

 ﴾طِينال  ذ ي َأْحسََن كُل   شَْيءٍ خَلَقَهُ وَبَدََأ خَلَْق الِإنسَان  م ن ﴿)لقول الل   ه تعالى: 
ا ﴿؛ وكذلك قوله سبحانه: [7]السجدة: ْن خَلَْقنَا ِإن   فَاْستَْفت ه ْم َأهُْم َأَشد ُ خَلْق ا َأم م  

 َ  .([11]الصافات:﴾ ْقنَاهُم م  ن ط ينٍ لا  ز بخَل
 يف والأرض الزراعية يدل على النباتات والزراعة  .والفلاحين والر

 )لأن الطين مادة نمو النباتات والزراعة والأرض الزراعية(.
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  على الطوب المصنوع  وما يصنع منه. وقد يدلعلى الفخار في المنام يدل
 لطين.من الطين والأبنية التي تُبنى با

  والوصمة الاجتماعية.على العار في المنام يدل 
 )لقولهم: وضع فلان رؤسنا في الطين؛ أي أخزانا وفضحنا(.

  وقد يدل الطوب أو الحجر المصنوع من الطين أو الساقط من السماء على
عقوبة إلهية شديدة ومهل كة لقوم فاسدين أخلاقيًا أو من يعملون عمل قوم 

 لوط )والعياذ بالل   ه(.
جْر م ين﴿لقول الل   ه تعالى: ) لْنَا ِإلَى قَوٍْم م ُ ا ُأْرس  جَارَة  م  ن قَالُوا ِإن   ل نُرْس َل عَلَْيه ْم ح 

يات: ﴾ط ين  .([33،32]الذار
 والتماثل المحرمة شرعًا. والنحاتين وقد يدل الطين على النحت 

ُ أشد ُ الناس  عذ»: ملسو هيلع هللا ىلص)يقول النبي  : أْحيُوا  قاُل لهماب ا يومَ القيامة  المصو  رُونَ، ي
 ْ  .(]صحيح الجامع[ «ما خلْقتُم

  يا تشكيل الطين في المنام على هيئة طير قد تدل للرائي الصالح على ورؤ
يا  هداية قوم نصارى ودخولهم في الإسلام على يديه. وقد تدل هذه الرؤ

أو في بلادهم بفضل الل   ه  ومشهود بينهم للصالح على تحقيق إنجاز كبير
 )تعالى(.
ب  كُْم ﴿الل   ه عز وجل:  )لقول ئْتُكُم ب آيَةٍ م  ن ر   وَرَُسولا  ِإلَى بَن ي ِإسْرَائ يَل َأن  ي قَْد ج 

يْر  فََأنفُُخ ف يه  فَيَكُونُ َطيْر ا ب ِإْذن  الل ه   ]آل  ﴾َأن  ي َأخْلُُق ل َكُم م  َن الط  ين  َكهَيْئَة  الط  
 .([49عمران:

 يا الدخول في الطين أو الخوض فيه والاتساخ به وصعوبة الحركة فيه  ورؤ
 قد تدل على التورط في الشر والضرر )والعياذ بالل   ه(.
 )لقولهم: أوحل الشخص شر ا، أي أثقله به وورطه فيه(.

 .وقد يدل الطين في المنام على الشياطين 
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يا بالجناس اللغوي(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ

 
يا الرمال   رؤ

 
 الهروب من المشاكل الصعبة ة عن الواقع أو على العزل في المنام تدل الرمال

 والواقع المؤلم والتغاضي عنه بدلًا من مواجهته.
 )لقولهم: ندفن رؤوسنا في الرمال(.

 وقد تدل على الإفراط في والتفكك تدل على العجز وضعف الأسباب .
وقد تدل على القصر الضعيف  الأحلام والأماني بلا سند من الواقع.

 المباني الضعيفة عمومًا. الآيل للانهيار أو
 .(، ولأن حبيباته ضعيفة ومفككة)لقولهم: بنى قصور ا في الرمال

 .تدل على الزجاج 
 )لأنه مصنوع من الرمال(.

 .تدل على الصحراء 
 رمال(.ال)لأن أصلها يتكون من 

 دل على الأرمل والأرملة.ت 
يا بالأسماء(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ

  من اسمها كمنطقة الرميلات ونحوها.تدل على بعض مشتقات لفظية 
يا بالأسماء(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ

 تدل على أشياء مؤقتة لا بقاء ى الأشياء الخفيفة والرخيصة. وق تدل عل
 لها.
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ياح، ورخيص تمتلئ به الصحاري، ولا بقاء له في مكانه  )لأنه خفيف تحركه الر
ياح(.  بفعل حركة الر

 عوبات ومشقة.والسير في الرمال في المنام ص 
 )لأن المشي فيه صعب شاق(.

  وقد تدل الرمال في المنام على مواد شبيهة في الشكل أو الاستخدام
 كدقيق الخ بز أو أسمنت البناء وغيرها.

يا بالتشابه[.  ]راجع قاعدة تعبير الرؤ

 
يا الجزيرة  رؤ

 
  يرة العرب.وقد تدل الجزيرة في المنام  على جز

إن   »: ملسو هيلع هللا ىلص. قال النبي تُعرف تاريخي ا بهذا الاسم )منطقة الخليج العربي وكانت
حريش   يرة  العرب  ول َكْن في الت   ونَ في جز يطانَ قد أي َس أن يعبُدَه المصل ُ الش  

 (.[رواه مسلم] «بينَهم
  ،الجزيرة المجهولة في المنام قد تدل على الغربة، أو الانعزال، أو الانطواء

  والابتعاد عن الناس.
 ليابس محاط بالماء من كل جانب(.)لأنه وسط من ا

  يرة كالبحرين وقد تدل الجزيرة في المنام على بلد أو مدينة على شكل جز
 مثلًا.

يا بالتشابه(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ
 وقد تدل على الاعتصام  .وقد تدل الجزيرة على غربة المسلم في زمان الفتن

 بالدين في زمان قل فيه الصالحون.
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يق)لأنها ترمز للنج  الواسع(. الخطير اة والصلاح للحياة في البحر الغر
 ل الجزيرة في المنام على مكان له طبيعة خاصة غير مألوفة أووقد تد 

 أشخاص يتصفون بصفات مميزة أوغير معتادة أو غير مألوفة. أو ،معزول
  )لأنها يابس بارز متميز في وسط محيط من الماء من كل جانب(.

 ونجاة واستقرار في أمور صعبة أو خطيرة أو مح يرة. الجزيرة في المنام أمان 
 وقد تدل على الملجأ والملاذ والمأوى في أوساط خطيرة أو غير آمنة.

 أشياء تحمل اسمها كقناة الجزيرة الفضائية  وقد تدل الجزيرة في المنام على
  أو مطعم الجزيرة مثلًا أو نحو هذه المشتقات من الأسماء.

يا بالأسماء(.)راجع قاعدة تعبير ال  رؤ
  وقد تدل الجزيرة على كل جسم بارز مختلف عن الوسط المحيط به كالبثرة

جسم يشبه الجزيرة كالميدان  . وقد تدل على كلالبارزة في الجلد الصافي
يرة" مستديرة.  العام تتوسطه "جز

 .وقد تدل الجزيرة على الجزارة أو المجزرة 
يا بالأسماء(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ

 
 أو الساحل الشاطئيا رؤ 

 
 على العداوة أو منطقة الأعداء.  قد يدل الساحل أو الشاطئ في المنام

وقوة. وقد يدل الساحل  وقد يدل الساحل على شخص ظالم مجرم ذي نفوذ
 ي أو الأسر.على التبن ِ  أو الشاطئ

ٌّ ل   ﴿)لقول الل   ه تعالى:  اح ل  يَْأخُْذهُ عَدُو  ُلْق ه  الْيَم ُ ب الس   َلْي ُ ف ٌّ ل  ه  .([39]طه: ﴾ي وَعَدُو 
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  يدل على حدود الل   ه )عز وجل(، أي الحد بين ما أباحه وبين ما لم
 البحر الخطير. وخصوًصا شاطئ يبيحه.

طبيعي، بينما وجوده في البحر مؤقت وغير  )لأن وجود الإنسان على الشاطئ
 .مأمون وقد يكون خطير ا جد ا كلما دخل فيه(

 يا المنا شاطئ يرة أو أجنبية. م قد يدل على حدود دولة كبالبحر في رؤ
 إلى البحر فقد دخل في حدود دولة أخرى.  فمن تجاوز الشاطئ

 .هو الحد بين البر والبحر( لأن الشاطئ)
 وعدم التورط  والنجاة من الأخطار في المنام على الأمان وقد يدل الشاطئ

 في أمر خطير خصوًصا إن كان البحر شديدًا متقلبًا.
 ان من البحر لمن كان عليه(.)لأنه أم

 البحر على الزواج أو العلاقات والاتصالات بين الرجال  وقد يدل شاطئ
 والنساء.

هو الوصل  والشاطئ ،والماء بنعومته رمز للنساء ،اليابسة بخشونتها رمز للرجال)
 .(بينهم

 يا الصيف قد يدل على أماكن التجمعات  وشاطئ البحر في المنام في رؤ
يا الشتاء قد يدل على أماكن العزلة والوحدة للاستمتاع، ب ينما في رؤ

 والهموم.
)لأن كثير ا من الناس يتجمعون فيه للاستمتاع في الصيف، بينما غالب ا ما يهجرونه 

 في الشتاء(.
 ساحلية. أو مدن أو الساحل في المنام على مناطق وقد يدل الشاطئ 

يا بالتشابه(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ
 أو توفيق بين مختلفين ،متباينة على التقاء وجهات نظر شاطئوقد يدل ال، 

 .أو اتفاق بين أهل خلاف أو اختلاف أو نقطة توافق
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 )لأنه نقطة وصل بين اليابسة والماء وكل منهما مختلف في طبيعته عن الآخر(.
 في  لحدود الحق والعدل على الظلم والجور والتجاوز وقد يدل الشاطئ

عمومًا، أو في حق الل   ه )جل وعلا( ودينه وكتابه  والرأي والحكم القول
 .خصوًصا

ه  َشطَط ا﴾ ]الجن: هُ كَانَ يَقُوُل َسف يهُنَا عَلَى الل   [؛ وكذلك 4)لقول الل   ه تعالى: ﴿وََأن  
مَاوَات  وَالَأْرض   نَا رَب ُ الس   ب ه مْ ِإذْ قَامُوا فَقَالُوا رَب ُ َبَْطنَا عَلَى قُلُو قوله سبحانه: ﴿وَر

 َ ُلْنَا ِإذ ا َشطَط ا﴾ ]ال كهف:ل ْدعُوَ م ن دُون ه  ِإلَه ا لَقَْد ق ؛ وكذلك قوله عز [14ن ن  
ى  ئوالشاط [.22وجل: ﴿فَاحْكُم بَيْنَنَا ب اْلحَق   وَلاَ تُْشط ْط﴾ ]ص: في المعجم يسم  

ا يا بالجناس اللغوي[(. ويدل في المنام على الشطط شط    ]راجع قاعدة تعبير الرؤ
 احل البحر على البعثة أو المبعوثين في أمر من أمور الخ ير أو وقد يدل س

 نصرة الدين.
ملسو هيلع هللا ىلص بعَث رسوُل الل   ه  )لما روي عن جابر بن عبد الل   ه رضي الل   ه تعالى عنه قال: 

 ...]متفق عليه[(.بَعث ا ق بََل الساحل  
 على الغضب الشديد. وقد يدل على احتراق  وقد يدل الشاطئ في المنام

 الطعام.
ا ]راجع  ئوالشاطم: اشتاط غضب ا أو شاط الطعام. )لقوله ى شط   في المعجم يسم  

يا بالجناس اللغوي[(.  قاعدة تعبير الرؤ
  وقد يدل الساحل في المنام على السحل )أي جر الإنسان على الأرض

 .بعد ربطه على سبيل الإهانة(
يا بالأسماء(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ

 جبهة القتال وأماكن المواجهات في  على وقد يدل الساحل أو الشاطئ
 الحروب والصراعات.

 )لأن موج البحر يضرب فيه بقوة(.
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 على البدايات أو المبتدئين في نشاط معين. وقد يدل الشاطئ في المنام 
)لقولهم: ما زال فلان على البر   أو على الشاطيء؛ أي غير متمرس ولا متبحر 

 في الأمر بل مبتديء فيه(.
 يا الشواطئ مواقف التي يتجمع فيها الناس شبه عرايا قد تدل على  ورؤ

 الفساد والمعاصي والفتن وغضب الل   ه )عز وجل(.
 في المنام على كل مكان ينطلق منه الإنسان إلى وسط  وقد يدل الشاطئ

غريب أو غير مألوف كالمطار ينطلق منه الإنسان إلى الجو أو قاعدة 
 إطلاق الصواريخ أو نحو ذلك.

 .(الإنسان إلى البحر، وهو وسط غريب على حياة الإنسان العادية منطلق)لأنه 
 على رصيف الشارع أو  –النهر  وخصوًصا شاطئ – الشاطئ وقد يدل

 رصيف محطة القطار.
يا بالتشابه(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ

 

يا الزلزال  رؤ
 

 وقد يدل على العقوبات الإلهية  على يوم القيامة وأهواله. في المنام يدل
وقد يدل على نهاية الظلم والظالمين وعودة الحق والعدل إلى شديدة. ال

 نصابه.
، وكذلك قوله [1]الزلزلة:﴾ ِإذَا زُلْز لَت  الَأْرُض ز لْزَالَهَا)لقول الل   ه تعالى: ﴿

اعَة  شَْيءٌ عَظ يم﴿سبحانه:  َلَةَ الس   كُْم ِإن   زَلْز َب   قُوا ر اُس ات   هَا الن    (.[1]الحج: ﴾يَاَأي ُ
  يدل للصالح ين على فرج قريب من الزلزال في المنام بلاء شديد. وقد

 .يعانون منه فعلًا ابتلاء شديد
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ثَُل ال  ذ يَن خَلَوْاْ م ن ﴿)لقول الل   ه تعالى:  ا يَْأت كُم م   ةَ وَلَم   َن   بْتُمْ َأن تَْدخُلُواْ اْلج َأْم َحس 
 ُ اء وَز ر   ْتهُمُ الْبَْأَساء وَالض   س   ُسوُل وَال  ذ يَن آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى قَبْل  كُم م   ى يَقُوَل الر   لْز لُواْ َحت  
يب  .([214]البقرة: ﴾نَصْرُ الل ه  َألا ِإن   نَصْرَ الل ه  قَر 

  على الأمراض التي قد تتسبب في ارتعاش الجسم كالصرع في المنام يدل
التي دل على البرودة الشديدة الرعاش أو الحم َّى ونحوها. وقد ي والشلل

 وقد يدل على الرقص. .الجماعدل على وقد ي تسبب ارتعاش الجسم.
)للتشابه بين هذه الأمور وبين ما يحدث في حركة الزلزال ]راجع قاعدة تعبير 

يا بالتشابه[(.  الرؤ
 التي تحتاج للقوة  قد يدل الزلزال في المنام على الحروب والمعارك الشديدة

جارات والقنابل التي تزلزل وقد يدل على القصف والانف .والصمود
وقد يدل على  الأرض. وقد يدل على هدم البيوت والمباني وانهيارها.

ية. ية القو  العروض العسكر
ِإذْ جَاؤُوكُم م  ن فَوْق كُْم وَم ْن َأْسفَلَ م نكُْم وَِإذْ زَاغَْت الَأبَْصارُ ﴿لقول الل   ه تعالى: )

َ وَتَظُن ُ  َنَاج ر َلَغَت  الْقُلُوُب اْلح نُونَاوَب ه  الظ ُ هُنَال َك ابْتُل يَ الْمُؤْم نُونَ وَزُلْز لُوا ونَ ب الل  
 .([11،10]الأحزاب: ﴾ز لْزَالا  َشد يد ا

  وقد يدل الزلزال في المنام على هزيمة لأعداء الإسلام والمسلمين، ونصرة
 للمسلمين الصالح ين.

يَع الحساب  »: ملسو هيلع هللا ىلص)لدعاء النبي  ، سر ، اهز م  الأحزاَب وزَلز ْل اللهم   مُنز َل الكتاب 
 .(]رواه البخاري[ «بهم

  وقد يدل الزلزال في المنام على أي حدث عام فيه تغيير قوي وجذري
أو  ،احتلال للدولةأو  ،والحروب، واضطرابات عامة كالثورات ال كبيرة

  أو نحو هذه الأمور. ،هجوم على البلد
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 و الظواهر الطبيعية وقد يدل الزلزال في المنام على الرعد في السماء أ
المدمرة. وقد يدل الزلزال على التسونامي )أو زلزال البحر يعقبه طوفان 

 بحري(.
يا بالتشابه(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ

 وقد  .والتذبذب والح يرة وقد يدل الزلزال في المنام على عدم الاستقرار
ين يدل الزلزال في المنام على انهيار أوضاع مستقرة سواء عند شخص مع

 أو مجتمع.
 (.في الزلزال كون غير مستقرةعليها ت )لأن الأرض وما

 على النفاق والمنافقين. في المنام يدل 
ذَبْذَب ينَ بَيْنَ ذَل َك لاَ ِإلَى هَ ؤُلاء وَلاَ ِإلَى هَ ؤُلاء وَمَن يُْضل ل  ﴿)لقول الل   ه تعالى:  م ُ

َلَن َتج دَ لَهُ َسب يلا  .(زال هو تذبذب للأرض وما عليها، والزل[143]النساء: ﴾الل هُ ف
 والمختل  وقد يدل الزلزال في المنام على الإنسان المتوتر والمهزوز والمضطرب

  وقد يدل على الخوف والإنسان الخائف. .والغاضب
عدم استقرار للأرض هو لأن الزلزال  ؛عدم الاستقرار نفسي ايدل الزلزال على )

 وما عليها(.
 في كل شيء.  الاهتزاز والارتجاج حركة م علىوقد يدل الزلزال في المنا

وقد يدل على الأجهزة التي ترتج وتهتز عند العمل كمحركات السيارات 
 والطائرات والصواريخ والغسالة ال كهربائية.

يا بالتشابه[(.  )لأن الزلزال يتسبب في اهتزاز ]راجع قاعدة تعبير الرؤ
  والبصرية. وقد يدل  السمعية الموجاتوقد يدل الزلزال في المنام على

ية الخطيرة وحالة البحر السيئة. وقد  الزلزال القوي على الموجات البحر
ية الشديدة والحالة السيئة للملاحة  يدل الزلزال القوي على المطبات الجو

ية.  وقد تدل الزلازل الخفيفة على ركوب الطائرة أو ركوب البحر. الجو
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يا ] واهتزازات)لأن الزلزال عبارة عن موجات  راجع قاعدة تعبير الرؤ
 بالتشابه[(.

  وقد يدل الزلزال في المنام على الأطفال كثيري الحركة والعبث. وقد يدل
 على ألعاب مدينة الملاهي كثيرة الحركة والاهتزاز.

فكانت مثال ا لهذه  ،)بسبب اهتزازات الزلازل وعدم الاستقرار الذي تحدثه
يا بالت  شابه[(.الأشياء ]راجع قاعدة تعبير الرؤ

 .وقد يدل الزلزال في المنام على سورة الزلزلة في القرآن ال كريم 
يا بالتشابه(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ

 دل على م على التفكك وعدم التماسك. وقد يوقد يدل الزلزال في المنا
 الالات القديمة.

 )لأن الاهتزازات تتسبب في تفكك الأشياء وعدم تماسكها(.
  المنام على تشققات وتصدعات المباني أو الجبال. وقد وقد يدل الزلزال في

 ً يا تحذير ية أو جليدية.تكون الرؤ  ا من انهيارات للمباني أو انهيارات صخر
)لأنه يتسبب في تشقق الأرض وتصدعها. وقد يتسبب في انهيارات لما فوق 

 الأرض من مباٍن وصخور(.
 التأثير والقوة  على كلمات أو أفعال شديدة في المنام وقد يدل الزلزال

ية والمواقف ذات العنف والشدة.  كالخطبة المؤثرة والموعظة القو
ٌّ مزلزل...إلخ(  .)لقولهم: كلام مزلزل، خطبة مزلزلة، رد 

  وقد يدل الزلزال في المنام للصالح ين ِ على الخصب والنماء للزرع وري 
 الأراضي الزراعية.
َبَْت  وَتَرَى الَأْرَض هَام دَة  ﴿)لقول الل   ه تعالى:  ْت وَر فَِإذَا َأنزَلْنَا عَلَْيهَا الْمَاء اهْتَز  

 (.[5]الحج: ﴾وََأنبَتَْت م ن كُل   زَْوٍج بَه يج
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  قد يدل الزلزال في المنام على المناطق والبلاد التي تنتشر فيها الزلازل
 كاليابان وغيرها.

 
يا البركان  رؤ

 
 وقد القيامة وأهواله. وقد يدل على يوم الشديدة.  على النار في المنام يدل

 يدل على جهنم )والعياذ بالل   ه(.
ية وقد يدل على يوم القيامة؛ لقول الل   ه تعالى:  .)لأنه يتكون من حمم نار

لا تقومُ »: ملسو هيلع هللا ىلص؛ وكذلك يقول النبي [2]الزلزلة: ﴾وََأْخرََجت  الَأْرُض َأثْقَالَهَا﴿
]متفق  «لإبل  ببُصْرَى، تضئُ أعناَق اى تخرَج نارٌ م ْن أرض  الحجاز  الساعةُ حت   

هَا تَرْم ي ب شَرَرٍ كَالْقَصْر﴿وقد يدل على نار جهنم؛ يقول الل   ه تعالى:  عليه[.  ﴾ِإن  
 (.[32]المرسلات:

 وقد يدل على  الشياطين وأماكنهم.و الجن على في المنام وقد يدل البركان
 كيد الشياطين ووسوستهم.

، ولأن الشيطان ينفث ن من ناريتكون من نار، والشياطين مخلوقو )لأن البركان
يا بالتشابه[ وينفخ النار كالبركان : ملسو هيلع هللا ىلص. ومن دعاء النبي ]راجع قاعدة تعبير الرؤ

يطان  الر  جيم  من همز ه  ونفخ ه  ونفث ه  » ميع  العليم  مَن الش   ه  الس   ]حديث  «أعوذُ بالل  
 (.رواه أبو داود[-صحيح

 قد يدل  متجدد، بينما الخامديدل على سحر  قد في المنام البركان النشط
بطال السحر.  إ

 )لأنه يتكون من نار، والسحر لصيق بالشياطين المخلوقين من نار(.
 على العين أو الحسد. البركان في المنام يدل 
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)لأنه فتحة مستديرة تقذف بالنار، كالعين الشريرة تؤذي من يقترب منها بالحسد 
يا بالتشابه[(.  ]راجع قاعدة تعبير الرؤ

 دل على المصانع والورش على صهر المعادن وتشكيلها. وقد ي في المنام يدل
التي تقوم بهذه الأعمال أو من يعملون في هذه المهن. وقد تكون هذه 

يا خيرًا للصالح ين منهم، فتدل لهم على العمل والرواج.  الرؤ
 )لأن حمم البركان يحتوي على معادن منصهرة(.

 وقاذفات اللهب ة الخطيرة الفتاكةعلى القصف بالأسلح في المنام يدل. 
ومعادن تندفع من الفوهة فتقذف المناطق المحيطة بها ]راجع  )لأن البركان نار

يا بالتشابه[(.  قاعدة تعبير الرؤ
 بالجسم.والأورام  على الالتهابات الشديدة في المنام يدل 

ية قذرة  )لأنها قد تقذف بسوائل كالقيح والصديد كما يقذف البركان بسوائل نار
يا بالتشابه[(.  وخطيرة ]راجع قاعدة تعبير الرؤ

 وقد يدل على المدخنة التي تقذف بالدخان في المنام وقد يدل البركان .
 .أو محرك الصاروخ أو مخرج محرك السيارةمخرج محركات الطائرات على 

يا  )لأنها تقذف بالدخان الساخن كما يفعل البركان ]راجع قاعدة تعبير الرؤ
 (.بالتشابه[

 على قوم كافرين أو مجرمين.  على عقوبة مسلطة بركان في المناموقد يدل ال
 في قلوبهم. )تعالى( دل على رعب يقذفه الل   هوقد يدل على هزيمتهم. وقد ي

يه ْم ﴿)لقول الل   ه تعالى:  َاب  م ن َصيَاص  وََأنزََل ال  ذ يَن َظاهَرُوهُم م  ْن َأهْل  الْك ت
ب ه مُ ا يق اوَقَذََف ف ي قُلُو يق ا تَْقتُلُونَ وَتَْأس رُونَ فَر  ْعَب فَر  ؛ لأن [26]الأحزاب: ﴾لر ُ

ا للمحيطين به ]راجع قاعدة تعبير  الرعب مقذوف والبركان يقذف الرعب أيض 
يا بالجناس اللغوي[  .(الرؤ

  وقد يدل البركان على آيات القرآن ال كريم تؤذي شياطين الجن وتطردهم
 وتحرقهم.
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يُْقذَفُونَ م ن كُل   جَان ب﴿)لقول الل   ه تعالى:  عُونَ ِإلَى الْمَلِإ الَأعْلَى وَ م   َ يَس    ﴾لا
 (.[8]الصافات:

  وقد يدل البركان على الانفلات الأخلاقي الطافح في مجتمع ما )والعياذ
وقد يدل على الشهوات والغضب والأحقاد والعداوات والبغضاء  بالل   ه(.

 والصراعات.
ار، والعداوة نار، والشهوات نار، والمعاصي نار )لأن البركان نار، والغضب ن

 تحرق المجتمع في الدنيا والآخرة(.
  وقد يدل البركان في المنام على من يتكلم بين الناس بالكلمة الخبيثة القبيحة

 المؤذية التي تغضب الل   ه )تعالى(. 
َ »: ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي  وء  كحامل  المسك  ونافخ  مَث الح  والس    .ال كير  ُل الجليس  الص  

 ُ ا أن تبتاعَ منه ا أن ُيحذ يََك، وإم   ا أن تجدَ منهُ ريح ا طي  بة  ، وإفحامُل المسك  إم    ؛م  
ا أن يحر َق ثيابَكَ ونافخُ ال كي ا أن تجدَ ريح ا خبيثة  ر  إم    ]متفق عليه[(. «، وإم  

  وقد يدل البركان على معاشرة الرجل للمرأة، وقد يدل على المخاض وآلام
 وقد يدل على خلع الأضراس وانفجار الدم منها. الولادة.
يا بالتشابه[(. شديد قذف هم)لأن في  كما يقذف البركان ]راجع قاعدة تعبير الرؤ

 وغاز الوقيد. فرنوالموقد وقد يدل البركان في المنام على ال  
]راجع  كما تفعل المواقد والأفران )لأن البركان يقذف من عينه بالغاز والنار

يا بالتشابه[قاعدة تعب  (.ير الرؤ
  وقد يدل البركان في المنام على انفتاح باب شر وفتنة )والعياذ بالل   ه(. وقد

 يدل على خروج يأجوج ومأجوج أو الدجال )نعوذ بالل   ه منهم(.
ى ِإذَا فَتَْحنَا عَلَْيه م بَاب ا ذَا عَذَاٍب َشد يدٍ ِإذَا هُْم ف يه  ﴿)يقول الل   ه تعالى:  َحت  

ى ِإذَا فُت َحْت يَْأُجوُج ﴿؛ وكذلك قوله سبحانه: [77]المؤمنون: ﴾مُبْل سُون َحت  
 (.[96]الأنبياء: ﴾وَمَْأُجوُج وَهُم م  ن كُل   حَدٍَب يَنس لُون
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 وقد يدل انفجار البركان في المنام على انفجار غضب مكتوم أو مكبوت 
 .شخصي أو جماعي

 خدرات المؤذية والمحرمة.وقد يدل البركان في المنام على تدخين التبغ أو الم 
 )لأنها نار مؤذية تح ترق وتحرق كما يفعل التدخين بصحة الإنسان(.

 .وقد يدل على ظاهرة الاحتباس  وقد يدل البركان في المنام على الشمس
 الحراري.

ية وغ وقد  ازات شبيهة بالتي يقذفها البركان.)لأن سطحها يتكون من حمم نار
ها نار محبوسة تخرج فتزيد من حرارة ما يحيط يدل على الاحتباس الحراري؛ لأن

يا بالتشابه[(.  بها ]راجع قاعدة تعبير الرؤ
 وغيرها وقد يدل البركان في المنام على ما يشتق من لفظها كمدينة بِركان .

 وقد يدل للصالح ين في المنام على البركة.
يا بالأسماء(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ

 شعلة كبيرة موقدة كالتي تكون في  وقد يدل البركان في المنام على
ياضية المسابقات  العالمية ونحوها. الر

 

يا الغابة  رؤ
 

 وتخلف وفوضى وازدحام ى جماعة كبيرة أو أهل بلد ذوي بأستدل عل. 
ية كالمظاهرات وقد تدل الغابة في المنام على  التجمعات ال كبيرة والقو

 .، أو بعض مشجعي كرة القدمأو الجيوش ،الضخمة
هُ َأنبَتَكُم ﴿تعالى:  لشجر والنبات في المنام قد يدل على البشر؛ لقول الل   ه)لأن ا وَالل  

، ولأن نباتات الغابة فيها الفوضى والازدحام [17]نوح:﴾م  َن الَأْرض  نَبَات ا
 .(والقسوة والخطر
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 وقد تدل على الخوض في أمور وقد تدل الغابة في المنام على الح يرة والتيه .
 قتًا وجهدًا.تستغرق و عسيرة

  )لأن الخوض فيها عسير، وقد يتوه فيها من لا يعرفها جيد ا(.
 للإنسان وقد تدل الغابة في المنام على الرئة أو الجهاز التنفسي. 

 .(نباتية يطلقون عليها رئة المدينة)لأن هذه التجمعات ال
 لغياب، والغيبة، والاغتياب، والغباء، وقد تدل الغابة في المنام على ا

ة )أي النتيجة السيئة لعمل مضر(،تغابي، وال أو أمثال  والغابون، والمغب ًّ
ية.  هذه المشتقات اللغو

يا بالأسماء(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ
 الغابة في المنام على فساد القانون وانعدام العدالة. وقد تدل على  وقد تدل

 الظلم والبغي واستضعاف الناس والاستئساد عليهم.
 الغابة وشريعة الغابة(.)لقولهم: قانون 

  وقد تدل الغابة على مجتمع أجنبي أو دولة أجنبية يعاني فيها الشخص من
 وقد تدل على أماكن الجن ومساكنهم. صعوبات ومشقة.

تعيش فيه مخلوقات أخرى. و )لأنها مكان غريب على حياة الإنسان المستقرة،
 (.في تعامل الإنسان معه مكان صعب وشاق وهو

 ابة في المنام على كل مكان يعاني من الفوضى وعدم الترتيب وقد تدل الغ
 .، أو يحتوي على كثير من التفاصيل والأمور المتشابكة والمعقدةأو التنظيم

وقد تدل الغابة على مكان خطير لا تعرف من أين يأتيك الخطر فيه. وقد 
 .أو الزائد الذي يحتاج لتهذيب تدل على الشعر غير الممشط

. وقد تتواجد في الغابة حيوانات فوضوي بدائي غير مرتب عادة)لأنها مكان 
 (.ومؤذية خطيرة
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 من حيوان  على المخلوقات التي تعيش فيها في المنام وقد تدل الغابات
 . وقد تدل على حديقة الحيوان المفتوحة.ونبات

  وقد تدل الغابة في المنام على مكان فيه كلام مقروء أو مسموع
إعلام، وساحات الخطابة والحوار العامة والخاصة كالمكتبات، ووسائل ال

 وقد تدل على من يقولون هذا الكلام. وعلى الإنترنت.
ُ مَثَلا  كَل مَة  َطي  بَة  َكشََجرةٍ َطي  بَةٍ ﴿)لقول الل   ه تعالى:  َ َكيَْف ضَرََب الل ه َألَْم تَر

مَاء يَضْر ُب الل هُ تُؤْت ي ُأكُلَهَا كُ َأْصلُهَا ثَاب ٌت وَفَرْعُهَا ف ي الس   ل   ح ينٍ ب ِإْذن  رَب  هَا وَ
رُونالَأْمثَاَل ل لن    هُْم يَتَذَك   ْت م ن اس  لَعَل   وَمَثُل كَل مَةٍ َخب يثَةٍ َكشََجرَةٍ َخب يثَةٍ اْجتُث  

براهيم:﴾فَوْق  الَأْرض  مَا لَهَا م ن قَرَار  .([26:24]إ
 اتهاومصنوع وقد تدل الغابة في المنام على الأخشاب. 

 .)لأنها مصدر مهم للأخشاب(
 .وقد تدل الغابة على الاختفاء والتخفي 

 )لسهولة الاختباء والاختفاء داخلها(.
 .وقد تدل الغابة في المنام على أوراق وأقلام 

)لصناعة الأوراق من النبات، ولأن الشجر قد يدل على أقلام؛ لقول الل   ه تعالى: 
مَا ف ي الَأْرض  م ن شَ ﴿  (.[27]لقمان: ﴾جَرَةٍ َأقْلاَمٌ وَلَوْ َأن  

 .وقد تدل الغابة على الصراعات أو المشاجرات 
)لأن الحيوانات فيها تتصارع من أجل البقاء، ولأنها تزخر بالشجر الذي قد 

يا بالأسماء[(.  يدل في المنام على المشاجرة ]راجع قاعدة تعبير الرؤ
 يها الغاباتوقد تدل الغابة في المنام على مناطق أوبلاد تنتشر ف. 
 يق يا الصيف وقد تدل الغابة في المنام على الحر  .خصوًصا في رؤ

 (.صيف ا )ل كثرة وانتشار الحرائق بالغابات
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 الدول والبلاد
 

 وأوضاع  ،وشعب ،د على اختلافها من أرضاتتكون الدول أو البل
وعلاقات خارجية. وبالتالي فقد تدل الدولة أو البلد في المنام  ،داخلية
 ه المعاني عمومًا.على هذ

  .والدولة في المنام أو البلد قد تدل على مواطن أو جماعة من أهل البلد
وقد تدل على جنسيتها. وقد تدل على أفكار، وأنظمة، وبضائع، وسلع 

وقد تدل على أشخاص يتصفون بطباع، أو أفكار، أو أخلاق، تأتي منها. 
وإن لم يكونوا أهل هذه الدول،  معيشة وأسلوب ، أو مستوىأو عادات

، وحكومتها، على حكامها الدولة في المنام وقد تدلمن مواطنيها. 
والمسؤولين فيها. وقد تدل على مسائل تتعلق بتاريخها أو  وسلطاتها،

في  وقد تدل الدولة جغرافيتها أو خصوصيات معينة ترتبط بالوضع فيها.
ات، المنام على مؤسسات تتبعها كالسفارات، والقنصليات، والمؤسس

، والجاليات والجامعات، والمستشفيات، والشركات،والمنظمات، 
وقد تدل الدولة في المنام على معان  ترتبط بعلاقاتها الخارجية  .والحركات

 وأسلوبها في التعامل مع الدول الأخرى.
 يا الدولة مراعاة علاقة الرائي  يجب على المعبر عند التعامل مع رؤ

يا؛ لأن هذا سيؤثر بالدولة أو البلد ال الشخصية تي رآها في المنام وقت الرؤ
  بشكل كبير على التعبير.

 مسلم من بلد فقير ذهب ليعمل في  رجل :ومن أمثلة ذلك
الغنية، ثم انتهى عقد عمله وعاد إلى بلده المسلمة إحدى الدول 

ذي كان يعمل الأصلي، فنام فرأى في المنام ذاك البلد الغني ال
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يا على عمل طيب فيه فرصة  فهنا قد تدل به سابق ا. له الرؤ
لل كسب الحلال الوفير، وقد تدل على تكرار أمر مشابه للسفر 

  .والعمل السابق
  :فتاة من إحدى الدول المسلمة كانت مبتعثة إلى دولة ومن أمثلة ذلك

غير مسلمة، ثم حصلت منها على شهادة علمية بتفوق وتكريم، ثم عادت 
ذاك البلد الذي درست  في المنام إلى بلدها الأصلي، فنامت فرأت

يا على طلب العلم والتكريم، وقد  فيه سابق ا. فهنا قد تدل لها هذه الرؤ
 تدل على تكرار أمر مشابه للسفر وطلب العلم السابق.

  ومن أمثلة ذلك: شخص سافر إلى بلد بغرض السياحة والاستجمام
عاد إلى بلده وقضى فيه أوقات ا جميلة )في غير معصية الل   ه تعالى(، ثم 

يا على  ، فنام فرأى ذاك البلد في المنام.الأصلي فهنا قد تدل له الرؤ
 الراحة والاستمتاع. معنى

  ومن أمثلة ذلك: رجل مسلم متزوج من دولة غير بلده الأصلي رأى
فهنا قد تدل له هذه البلد التي رآها في المنام  في المنام بلد زوجته.

 على زوجته أو موضوع زواجه.
  أمثلة ذلك: رجل حدثت له مشاكل قانونية في بلد ما، ثم ومن

انتهت، وعاد الرجل إلى بلده، ثم نام فرأى ذاك البلد الذي حدثت 
يا على مشاكل قانونية.  له فيه تلك المشاكل. فهنا قد تدل له هذه الرؤ

 دولة معينة في المنام فتدل له على  ومن أمثلة ذلك: أن يرى شخص
تابعة لتلك الدولة أو تعتمد أنظمتها  أو عمل في مؤسسة دراسة

ية أو مناهجها في التدريس.  الإدار
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يا البلد من  وهكذا تختلف علاقات الناس بالبلدان، وبالتالي يختلف تعبير رؤ
 شخص لآخر. 

  يا البلدان أن يفهم المعبر طبيعة العلاقة العامة من المهم أيًضا عند تعبير رؤ
يا. العلاقات السياسية بين بلد الرائي أو بلد إقامته وا لبلد الذي رآه في الرؤ

ية ... وطبيعة الأحداث الدائرة بين  والاقتصادية والاجتماعية والعسكر
يا. فهذا يساهم بشكل أساسي في معرفة ما تعنيه الدولة  البلدين وقت الرؤ

يا شخص معين.  في رؤ
  :يا تاجر في المنام لبلد معين، بينه وبين بلده علامن أمثلة ذلك قات رؤ

يا ذلك البلد لذاك الرجل  ية وتبادل بضائع مزدهر. فقد تدل رؤ تجار
ية أو استيراد أو رواج بضائع.  في المنام على صفقة تجار

  يا حرب أو  هشخص في المنام لبلد بينه وبين بلدومن أمثلة ذلك: رؤ
يا لرائيها على عداوات وخصومات  عداوة. فهنا قد تدل هذه الرؤ

 ومشاكل صعبة مع ناس.
 يا فتاة مسلمة في المنام لبلدمن أمثلة ذلك: و مشاهدة تنتشر  رؤ

يا للفتاة  عند أهل بلدمسلسلاته العاطفية  الرائية. فقد تدل هذه الرؤ
على زوج محب إن شاء الل   ه. )مع عدم إقرار المخالفات الشرعية 

يا ولا الدعوة لمشاهدتها الموجودة بهذه المسلسلات . إنما تؤخذ من الرؤ
 (.ولا تؤخذ منها أحكام شرعية واقع الناس بحسب معانٍ 

 يا المسلم لنفسه يعيش فيه أحد في بلد  في المنام ومن أمثلة ذلك: رؤ
يا على مجالات لتكوينف .في الواقع أقاربه الأعزاء  قد تدل له هذه الرؤ

يةأو    الصداقات القريبة والصحبة المخلصة. تقو
  :يا مسلمومن أمثلة ذلك ه قساة مجرمون دائموا لبلد أهل في المنام رؤ

يا على في الواقع الاعتداء على المسلمين التعرض . فقد تدل الرؤ
 .لاعتداء أو قد تدل على الشياطين )والعياذ بالل   ه(
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 يا مسلم أكثر  أقوى من بلده أولبلد  في المنام ومن أمثلة ذلك: رؤ
يا على أسباب في الواقع تقدم ا وتطور ا وقوة منه . فقد تدل له هذه الرؤ

 قوة وتمكين.
 يا المسلم لبلد أقل من بلده في المستوى  في المنام ومن أمثلة ذلك: رؤ

يا له على العين أو أنه محسود في الواقع المادي والمعيشي . فقد تدل الرؤ
 ممن هو أدنى منه.

  يا البلد يل بالأسماء في تعبير رؤ يا تطبيق قاعدة التأو من المهم لمن يعبر الرؤ
تدل السعودية على السعادة، والإمارات على الأمر  أو الدولة. فمثلًا قد

بالمعروف، وفرنسا على الفرار والنسيان )لأنها تنقسم لكلمتين: فر  ونسى(، 
 وألمانيا قد تدل على الأمنية، والسويد على السيادة ... وهكذا.

  يطة  بينكذلك تنطبق قاعدة التشابه يا على تعبير وشكل الخر رمز الرؤ
يا الدول والبل فمثلًا: الولايات المتحدة في المنام قد تدل على أعضاء  اد.رؤ

 )لأنها تتكون من ولايات مرتبطة ترأسها إدارة فيدرالية، وكذلكالجسم 
وولاية فلوريدا الأمريكية قد تدل . أعضاء الجسم مترابطة ويرأسها المخ(

  على دولة قطر للتشابه في الشكل الجغرافي للأرض.
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يل ر يا السماءباب في تأو  وما فيها ؤ
 

وأحوالها المختلفة قد تدل على  .لل   ه )عز وجل(ا تدل علىالسماء في المنام قد 
أسماء الل   ه )تعالى(، وصفاته، وما يأتي منه، وعلاقة المسلم به. وقد تدل أيًضا 
يا السماء في حالة  على قضاء الل   ه )عز وجل( وقدره المكتوب على الرائي. فرؤ

تدل صلاحه وقربه من الل   ه )عز وجل( والبشرى بالمستقبل جميلة في المنام قد 
يا أشياء غير طبيعية أو محزنة أو مخيفة في السماء قد تدل على  الجميل، بينما رؤ
فساد الرائي وسوء علاقته مع الل   ه )تعالى(، وقد تدل على إنذار بعقوبات إلهية 

 سواء للفرد أو الجماعة.

 

 عالى(.على الل   ه )سبحانه وت في المنام تدل 
 .(ملسو هيلع هللا ىلص)لأن الل   ه تعالى في السماء كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي 

 .يا السماء في المنام رزق  وقد تدل على المستقبل أو القضاء والقدر. رؤ
مَاء ر ْزقُكُْم وَمَا تُوعَدُون)لقول الل   ه تعالى: ﴿ يات:﴾ وَف ي الس    .([22]الذار

 والخصب والنماء والزروع والثمار. تدل على الماء والأمطار والري الزراعي 
كُمْ )لقول الل   ه تعالى: ﴿ مَاء مَاء فََأْخرََج ب ه  م َن الث  مَرَات  ر ْزقا  ل     ﴾وََأنزََل م َن الس  

 (.[22]البقرة:
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 وقد تدل هذه  يدل على إجابة الدعاء للمسلم. في المنام النظر في السماء
ي يا على دخول الإسلام أو الهداية إلى طر وقد  ق الل   ه )عز وجل(.الرؤ

يا.تدل على تغ  ير مهم وتحول للأفضل مقبل على حياة صاحب هذه الرؤ
َك ق بْلَة  تَرَْضاهَا﴿)لقول الل   ه تعالى:  َلَنُوَل  يَن   مَاء ف َب وَْجه َك ف ي الس    ﴾قَْد نَرَى تَقَل ُ

َ ﴿، وكذلك قوله سبحانه: [144]البقرة: مَاء ف وْقَهُْم َكيَْف َأفَلَْم يَنظُرُوا ِإلَى الس  
اهَا وَمَا لَهَا م ن فُرُوج ن   َي    .([6]ق: ﴾بَنَيْنَاهَا وَز

 ية المحكمة الخالية من العيوب تدل على البناء والمباني وقد تدل على  .القو
 السقف أو السطح.

مَاء ب نَاء﴿: )لقول الل   ه تعالى مَاء ﴿ ؛ وكذلك قوله سبحانه:[22]البقرة: ﴾وَالس   وَالس  
 َ مَاء َسْقف ا ﴿ ؛ وكذلك قوله عز وجل:[5]الشمس: ﴾اهَاوَمَا بَن وََجعَلْنَا الس  
ا حْفُوظ  مَاء فَوْقَهُْم ، [32]الأنبياء: ﴾م   وكذلك قوله سبحانه: ﴿َأفَلَْم يَنظُرُوا ِإلَى الس  

اهَا وَمَا لَهَا م ن فُرُوج﴾ ]ق: ن   َي     (.[6َكيَْف بَنَيْنَاهَا وَز
 يا الباب في السماء قد تدل على ظهور الأدلة والبراهين وانكشاف  رؤ

الكافر المعاند بعد على  وقد تدل .. وقد تدل على هداية الغافلأمور خفية
 وقد تدل على من يتوهم أنه مسحور أو مان له.ظهور براهين صدق الإي

وقد تدل على شخص أو جماعة  كذلك.مخدوع البصر ل كنه في الواقع ليس 
 لهم واضحًا. اعهم ولوظهرمن المعاندين للحق لا يمكن إقن

واْ ف يه  يَعْرُُجون﴿ )لقول الل   ه تعالى: مَاء فَظَل ُ لَقَالُواْ وَلَوْ فَتَْحنَا عَلَْيه م بَاب ا م  َن الس  
ْسُحورُون مَا ُسك  رَْت َأبَْصارُنَا بَْل َنحُْن قَوْمٌ م    .([15،14]الحجر: ﴾ِإن  

 يا الأبواب المفتوحة ، وربما السيول الشديدةفي السماء قد تدل على  رؤ
 وقد تدل على نجاة قوم صالح ين وهلاك فاسدين. .تكون خطيرة

أو دعاء غير  ،والأبواب المغلقة في السماء قد تدل على عمل غير مقبول
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يا  أو سوء خاتمة للفاسدين )والعياذ بالل   ه(. ،مستجاب وقد تدل هذه الرؤ
ان أو على اللعنة تصيب قومًا.  على الشخص اللع َّ

ْنهَم ر﴿ل الل   ه تعالى: )لقو مَاء ب مَاء م ُ ، وكذلك قوله [11]القمر: ﴾فَفَتَْحنَا َأبْوَاَب الس  
مَاء ﴿سبحانه:  ُح لَهُْم َأبْوَاُب الس   ْ عَْنهَا لاَ تُفَت   ْ ب آيَات نَا وَاْستَْكبَرُوا بُوا ِإن   ال  ذ يَن كَذ  

 َ ة َن   إن   العبدَ إذا لَعََن شيْئ ا »: ملسو هيلع هللا ىلصبي ، ولقول الن[40]الأعراف: ﴾وَلاَ يَْدخُلُونَ اْلج
ماء   ، ، فَصع دَْت اللَعنةَ إلى الس   تُغْلَُق أبواُب السماء  دُونَها، ثُم تَهبُط إلى الأرض 

مال ا ، فإذا لم َتج ْد مَساغ ا رََجعَْت إلى الذي فتُغلُق أبوابُها دُونَها، ثُم تَأخذُ يَمين ا وش 
 َ ا رََجعْت إلى قائ ل ها، وإِ عَن فإْن كان ل ذل َك أهْل ال ]صحيح الجامع الصغير  «ل  

 (.للألباني[
 الطيور  كالملائكة أو وقد تدل السماء في المنام على ما فيها من مخلوقات

 .أو ما يعبر منها كالطائرات
  يا الصعود إلى السماء أو الاقتراب منها والدخول فيها سواء بالارتفاع رؤ

ل على قرب الرائي المسلم من الل   ه أو العلو أو الطيران أو نحوه قد تد
وقد تدل على قوة أسباب الرائي وقد تدل على رفعة الشأن. )تعالى(. 

لتحقيق هدف أو مسعى. وقد تدل على السفر أو دراسة علوم السماء 
 كالفلك والطيران. وقد تدل أحيانًا على الموت.

عَل  ي َأبْلُُغ  وَقَاَل ف رْعَوْنُ يَاهَامَانُ ابْن  ل ي)لقول الل   ه تعالى: ﴿ صَْرح ا ل  
ُ كَاذ ب ا الَأْسبَاب ه َِع ِإلَى ِإلَه  مُوسَى وَِإن  ي لَأُظن ُ  ِ ل مَاوَات  فََأط   َأْسبَاَب الس  

ب يل  وَمَا َكيْدُ ف رْعَوْنَ ِإلا   ف ي  ُ عَمَل ه  وَُصد   عَن  الس   ُي  َن ل ف رْعَوْنَ ُسوء وَكَذَل َك ز
  .([37،36]غافر: ﴾تَبَاب

 ل على الماء الطهور.تد 
مَاء مَاء﴿)لقول الل   ه تعالى:  َل م َن الس    .([11]الزخرف: ﴾وَال  ذ ي نَز  
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  وقد  يدل على عقوبات إلهية )والعياذ بالل   ه(.قد وظهور دخان في السماء
يدل على تلوث الهواء. وقد يدل على التدخين. وقد يدل على ضعف 

 الإيمان والبصيرة.
ب ينفَا﴿)لقول الل   ه تعالى:  مَاء ب دُخَاٍن م ُ اَس هَذَا ْرتَق ْب يَوْمَ تَْأت ي الس   يَغْشَى الن  

. ويدل على ضعف البصيرة لأنه يضعف [11،10]الدخان:﴾ عَذَاٌب َأل يم
ية  .(الرؤ

 يا السماء كأنها تبكي قد يدل على هلاك  .تدل على الحزن أو البكاء ورؤ
 صالح ين.قوم 

مَاءفَمَا بَكَْت )لقول الل   ه تعالى: ﴿  (.[29]الدخان: ﴾عَلَْيه مُ الس  
 يا الاهتزاز والاضطراب في السماء  ،قد تدل على غضب الل   ه )تعالى( رؤ

وقد تدل  بين الناس. وبلاءات أو فتن واضطرابات ،أو عقوبات إلهية
وقد تدل على  على يوم القيامة. وقد تدل على العدل ونهاية قوم فاسدين.

ية في الم  ناطق الجبلية.الزلازل وانهيارات صخر
مَاء مَوْر ا﴿لقول الل   ه تعالى: ) ُ الس   َ تَمُور ُ اْلج بَالُ   يَوْم ير  ﴾َسيْر ا وَتَس 

 .([10،9]الطور:
  انشقاق السماء قد يدل على الشقاق بين الناس أو تصدعات في المباني أو

فتن وخلافات وصراعات. وتحولها للون الأحمر مع الانشقاق قد يدل 
يا على كفر  على الحروب وإراقة الدماء )والعياذ بالل   ه(. وقد تدل هذه الرؤ

وقد يدل انشقاق السماء على الأمور  النعمة. وقد تدل على يوم القيامة.
 .الواهية )أي التي لا قيمة لها(

مَاء فَكَانَْت وَْردَة  كَالد  هَان)لقول الل   ه تعالى: ﴿ ت  الس   فَب َأي   آلاَء فَِإذَا انشَق  
 ُ َب  ُكمَا ت مَاء فَه َي ﴿، وكذلك قوله سبحانه: [38،37﴾ ]الرحمن:كَذ  بَانر ت  الس   وَانشَق  
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أي لا قيمة له ]راجع قاعدة  «أمرٌ واهٍ »، ولقولهم: [16]الحاقة: ﴾يَوْمَئ ذٍ وَاه يَة
يا بالجناس اللغوي[  (.تعبير الرؤ

  يا تحول السماء إلى معدن مذاب أو عكارة زيت قد تدل على عقوبات رؤ
. وقد تدل على انهيارات جبلية أو )والعياذ بالل   ه( ومفاجئة قريبةإلهية 
  علاقات حميمة بين الناس. انقطاع

ُ بَع يد ا﴿)لقول الل   ه )تعالى(:  هُْم يَرَْونَه يب اِإن   ُ قَر  مَاء وَنَرَاه َ تَكُونُ الس   يَوْم
ٌ حَ وَتَكُونُ اْلج بَاُل كَالْع ْهنكَالْمُْهل َ يَْسَأُل حَم يم  ﴾م يم اوَلا
 (.[10،06]المعارج:

 فإنه يدخل في أمر كبير فيه مشقة أو خطورة  ومن رأى أنه يلمس السماء
أو ضرر محتمل لا يقدر عليه. وقد تدل على الدخول في حرم أو حمى 

. وقد تدل على أو محرمة عليه خطير وغير آمن أو منطقة أمنية أو محروسة
ية لمن يحاول العبث بالدين أوالع قيدة والتعرض لهما بسوء. عقوبات قو

وقد  كالخباز والحداد.أو يلمسها وقد تدل على من يعمل بيده في النار 
 تدل على قهر الجن والشياطين وهزيمتهم.

ا َشد يد ا وَشُهُب ا﴿)لقول الل   ه تعالى:  مَاء فَوَجَْدنَاهَا مُل ئَْت حَرَس  ا لَمَْسنَا الس    ﴾وََأن  
 (.[8]الجن:

 يا الاستماع في ا ت والتجسس ورؤ لسماء أو إلى السماء قد تدل على التنص  
ية من يقومون بهذه . وقد تدل على انكشاف والجاسوسية والمراقبة السر

 .وفشلهم وافتضاحهم الأعمال
ع  الآنَ َيج ْد لَهُ ﴿)لقول الل   ه تعالى:  ْمع  فَمَن يَْستَمِ  ا كُن  ا نَْقعُدُ م ْنهَا مَقَاع دَ ل لس   وََأن  

 (.[9]الجن: ﴾َصد اش هَاب ا ر   
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  يا انفطار السماء )أي تصدعها وتشققها واهتزازها( قد يدل على ورؤ
وقد يدل على عقوبات إلهية للفاسدين. وقد يدل على يوم  الوعد الصادق.

 القيامة.
مَاء مُنفَط رٌ ب ه  كَانَ وَعْدُهُ مَْفعُولا  ﴿)لقول الل   ه تعالى:   .([18]المزمل: ﴾الس  

 قد تدل على الأسماء أو السمو. والسماء في المنام 
يا بالأسماء(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ

 .والسماء للمرأة في المنام زوج 
دل على زواج؛ ما كان فوق المرأة في المنام قد ت)لأن المرأة تكون تحتها. وكل 

 (.[10]التحريم: ﴾كَانَتَا َتحَْت عَبْدَيْن  م ْن ع بَاد نَا﴿لقول الل   ه تعالى: )
 نال  فيها اخترق السماء أو تجول خلالها أو ارتقى في المنام سهمن رأى نف

 من الل   ه )تعالى( أسبابًا من القوة والتمكين والرفعة والتميز ليست لغيره.
وقد تدل  وقد تدل على التغلب على ظروف صعبة وقيود محيطة بالرائي.

يا على تيسير سفر عسير أو الدخول في أماكن ليس من السهل  هذه الرؤ
وقد تدل على نيل كرامة من الل   ه )تعالى(  الرائي الدخول إليها. على

 للصالح ين.
يَامَعْشَرَ اْلج ن   وَالِإنس  ِإن  اْستَطَعْتُمْ َأن تَنفُذُوا م ْن َأقْطَار  ﴿)لقول الل   ه تعالى: 

مَاوَات  وَالَأْرض  فَانفُذُوا لاَ تَنفُذُونَ ِإلا   ب سُلْطَان  .([33]الرحمن: ﴾الس  
 وغفر الل   ه )تعالى(  ،استجيبت دعوته عد إلى السماء الدنيا في المناممن ص

ًا وكان من المقربين من الل   ه )تعالى( إن كان ،ورحمه له في الواقع.  صالح
يا على مقابلة عظيم وقضاء حاجة لديه )ولل   ه عز وجل  وقد تدل هذه الرؤ

  المثل الأعلى(.
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ُلُُث الليل  الباقي»: ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي  يَهبُط الل   هُ عز   وجل   إلى السماء   إذا كان ث
ُ  ،ثم تُفتُح أبواُب السماء   ،الدنيا هل من سائٍل يُعْطَى  :فيقولُ  ،ثم يَبسُُط يدَه
ُ ؟ُُسؤْلَه  .]حديث صحيح[( « فلا يزاُل كذلَك حتى يَطلَع الفجر

 الطيبة أو الشهرة. فإن كانت السماء بحالة  على السمعة في المنام تدل
 ة طيبة، وإن كانت في حالة سيئة كانت السمعة سيئة.جيدة كانت السمع

يٌت في السماء  »: ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي  ا ولهُ ص  ُ في  .ما من عبدٍ ِإل   يتُه فإْن كان ص 
َِع في الأْرض  السماء  َحسَن ا يتُهُ في السماء  سي  ئ ا .، وُض  َِع في  ،و إْن كان ص  وُض 

 .(]صحيح الجامع الصغير للألباني[ «الأْرض  
  يا قد يدل على كلام الل   ه )عز  في المنام من السماءجميل ماع صوت سرؤ

وقد يدل الصوت الجميل في السماء على محبة أهل السماء  وجل(.
حًا )والعياذ بالل   ه( دل على والأرض للعبد الصالح، فإن كان الصوت قبي

من  وقد يدل الصوت الجميل أهل السماوات والأرض للفاسدين. بغض
وعلى هداية  غائب أو مسافر، لقاءوعلى  ،لى الملائكةفي المنام ع السماء

 من الل   ه )تعالى(. وقد يدل النداء من السماء على موت الصالح ين.
يَل فقال: إني ُأح ب ُ إن   الل   هَ تعالى »: ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي  إذا أحب   عبد ا دعا جبر
ه ه جبر فلان ا فَأحب   ل   هَ تعالى يحب ُ ، ثم ينادي في السماء  فيقوُل: إن   اليلُ ، فيُحب ُ

ه أهلُ السماء  فل وه، فيُحب ُ ب ُ ذا أبغض ، وإثم يُوَضع له القَبولُ في الأرض  ، ان ا فَأح 
يُل، ثم ينادي  يَل فيقوُل: إني ُأبغ ُض فلان ا فَأبْغ ْضه، فيبغُضه جبر عبد ا دعا جبر

له البغضاءُ  ، ثم يوضعُ الل   هَ يُبغ ُض فلان ا فَأبغ ضوه، فيُبغ ضونه : إن   في أهل  السماء  
فتَرَ الوحيُ عني »: ملسو هيلع هللا ىلص ؛ ولقول النبي]صحيح الجامع الصغير للألباني[ «في الأرض

، فرفعُت بصري ق بَلَ السماء ، فإذا أنا أمشي سمعُت صوت ا من السماء  ، فبينا فترة  
 .(]صحيح الجامع الصغير للألباني[ «أنا بالملَك  الذي أتاني في غار  حراءٍ 

 يا ال ظر في السماء قد تدل على خطأ في الالتزام الديني. صلاة مع النورؤ
وقد تدل على الغلو في الدين. وقد تدل على الاجتراء على حدود معينة في 
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الدينية ينبغي أن يلزمها المسلم ولا يتعداها. وقد تدل على مشاكل في البصر 
 تحتاج لعلاج.

ونَ المسجدَ فرأ ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر  بن  سمرةَ قالَ دخلَ رسولُ )لما روي  ا يصل ُ ى فيه  ناس 
ماء  فقالَ  ماء  » :رافعي أيديهم إلى الس   لينتَه ين   رجاٌل يَشخصونَ أبصارَهم إلى الس  

لاة    .(رواه أبو داود[-]حديث صحيح «أولا ترجُع إلْيهم أبصارُهم -في الص  
 

يا السحاب  رؤ
 

 .السحابة في المنام قد تدل على الإسلام 
َ )لقول الل   ه تعالى: ﴿ يروَمَا ي لُمَاُت وَلاَ ْستَو ي الَأعْمَى وَالْبَص  َ الظ ُ وَلا

ور ل  ة اسم من أسماء [21،19]فاطر:﴾ وَلاَ الظ  ل ُ وَلاَ اْلحَرُورالن ُ . ولأن الظ ُ
يا بالإسلام في حديث:  السحابة. وقد عبرها أبو بكر الصديق رضي الل   ه عنه في رؤ

الل   ه  إني أرى الليلةَ ُظل  ة  تنط ُف فقال : يا رسوَل  ملسو هيلع هللا ىلصأن   رجل ا أتى رسوَل الل   ه  
 ...]والحديث متفق عليه[(. السمَن والعسلَ 

 على قراءة القرآن ال كريم والسكينة تنزل على  في المنام وقد تدل السحابة
 خصوًصا إن دنت منه في المنام. المؤمن بقراءته
، وإلى جانبه حصاٌن مربوٌط : ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي  كان رجٌل يقرأ سورةَ ال كهف 

ته سحابةٌ، فجع ُ بشطَنَين ، فتغش ُ فلما أصبح أتى  .لت تدنو وتدنو، وجعل فرُسه ينفر
لت بالقرآن   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي     .(]رواه البخاري[ .فذكر ذلك له، فقال : تلك السكينةُ تنز  

  سورة البقرة. والسحابتان البقرة وآل قد تدل على والسحابة في المنام
 عمران.
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فإنه يأتي يومَ القيامة  شفيع ا لأصحابه. اقرَؤوا  ؛رآنَ اقْرَؤوا الق»: ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي 
هرَاوَين: البقرةَ وسورةَ آل  عمرانَ  فإنهما تأت يان يومَ القيامة  كأنهما غَمامتان  أو  ؛الز  

 ]رواه مسلم[(. «...كأنهما غَيايتان  
  وقد تدل السحابة في المنام على السبعة الذين يظلهم الل   ه بظله أو من

 هم من المسلمين. وقد تدل على الظل.يقومون بعمل
ُ »: ملسو هيلع هللا ىلص)يقول النبي  ا ظل ُه هُ في ظل  ه  يومَ لا ظل   إل   همُ الل    ،إمامٌ عادلٌ  :سبعةٌ يظل ُ

ٌّ نشأ بعبادة  الل   ه   ى يعودَ  ،وشاب  ق ا بالمسجد  إذا خرَج منهُ حت   ورجٌل كانَ قلبُه معل  
ا في الل   ه  فاجتمعا علَى ذ ،إليه   قاورجلان  تحاب   هَ خالي ا  ،ل ك وتفر   َ الل   ورجٌل ذَكر

 ُ هَ  ،ففاضت عيناه ورجٌل دعتهُ امرأةٌ ذاُت حسٍب وجماٍل فقاَل إن  ي أخاُف الل  
وجل    َ شمالُه ما تُنفُق يمينُه ،عز   ى لا تعلم َق بصدقةٍ فأخفاها حت    «ورجٌل تصد  

 رواه الترمذي[(.-]حديث صحيح
 الغيب الذي لا يُكشف للإنسان  قد يدل السحاب في المنام على حجاب

في الدنيا ولا يعلمه إلا الل   ه )تعالى(. وقد تدل السحابة على حياة الإنسان 
وقد تدل السحابة على  في الدنيا وما بينه وبين الآخرة من حجاب.وعمره 

 معنى الحجاب أو الحاجز أو المانع أو العازل بصفة عامة.
هل نرى ربنا يوم  !يا رسول الل   هأن الناس قالوا: : ملسو هيلع هللا ىلص)لما روي عن النبي 

قالوا: لا يا رسول  ؟القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة بدر ليس دونه حجاب
: فإنكم قال .قالوا: لا ؟تمارون في الشمس ليس دونها سحاب : فهلقال .الل   ه

 ...]متفق عليه[(.ترونه كذلك
  يا ظل السحابة على عناية الل   ه )تعالى( ورعايته وحفظه وقد تدل رؤ

أو المتميز في  ملسو هيلع هللا ىلصللمؤمن. وقد تدل على المسلم الصالح الملتزم بسنة النبي 
 أمر من الأمور النافعة للمسلمين. 

ُ » ملسو هيلع هللا ىلص)لأن النبي   في رحلة الشام مع عمه أبي طالب. «أقبَل وعليْه  غمامةٌ تظل ُه
 (.تخريج مشكاة المصابيحوالأثر صححه الألباني في كتاب 
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 وقد  نام على أمور وأوضاع مؤقتة لا بقاء لها.وقد يدل السحاب في الم
يارة مؤقتة.ي  دل على ز

﴾ حَاب  يَ تَمُر ُ مَر   الس    )لقول الل   ه تعالى: ﴿وَتَرَى اْلج بَاَل َتحْسَبُهَا جَام دَة  وَه 
 .(، ولقولهم: سحابة صيف وتمر[88]النمل:

  يا اجتماع السحاب في السماء قد يدل على تأليف القلوب بين ورؤ
 تحابين من الصالح ين.الم

ُ ﴿)لقول الل   ه تعالى:  ي َسحَاب ا ثُم   يُؤَل  ُف بَيْنَه َ يُزْج  ه َ َأن   الل   ؛ [43]النور: ﴾َألَْم تَر
ا ﴿وكذلك قوله سبحانه:  ب ه ْم لَوْ َأنفَْقَت مَا ف ي الَأْرض  جَم يعا  م   وََأل  َف بَيْنَ قُلُو

َ ك ن   ا ب ه ْم وَل هُ عَز يزٌ حَك يمَأل  فَْت بَيْنَ قُلُو ]راجع [63]الأنفال: ﴾لل هَ َأل  َف بَيْنَهُْم ِإن  
يا بالجناس اللغوي[(.  قاعدة تعبير الرؤ

 على الشك أو الغموض أو إتمام شهر رمضان  في المنام وقد تدل السحابة
 أو الشهر الهجري ثلاثين يومًا.

هرَ بصيام  يومٍ  لا»: ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي  موا الش   اولا يَوم تَقد   أن يَكونَ شيءٌ  ين  إل  
َ  .يصومُهُ أحدُكُم ى ت ُ ولا تَصوموا حت   ى تَروه فإن حاَل دونَهُ  .روهُ ، ثم   صوموا حت  

 ٌ ةَ ثلاثينَ غَمامة وا العد   هرُ تسٌع وَع شْرونَ ، فأتم ُ -]حديث صحيح «، ثم   أفط روا والش  
 .(رواه أبو داود[

 در. وقد يدل على الإنسان وقد يدل السحاب على الإنسان العظيم رفيع الق
 .الصالح

. ولأن السحاب في السماء، ولأن الل   ه تعالى في .. )لقولهم: لا يضر السحاب
 (.السماء، فكأنه يرمز لقربه من الل   ه عز وجل

 .وقد يدل السحاب في المنام للعزباء على زوج صالح أو عظيم القدر 
منام قد يرمز لزوج؛ )لأن المرأة تكون تحته. وكل ما كانت المرأة تحته في ال

َ لُوٍط كَانَتَا َتحَْت عَبْدَيْن  م ْن ع بَاد نَا ﴿لقول الل   ه تعالى:  َ نُوٍح وَا ْمرََأة ا ْمرََأة
ح َيْن    (.[10]التحريم: ﴾َصال 
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 في المنام على الذنوب والمعاصي وضعف الإيمان  وقد يدل السحاب
خصوًصا  دون حسن عبادته والفتنة تحجب عن طاعة الل   ه )تعالى( وتحول

يا سحاب الليل إن أخفى وراءه ضوء القمر.  رؤ
القمرُ ، بينما إلا و له سحابةٌ كسحابة  القمر   ما من القلوب قلبٌ »: ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي 

ُ إذ عَلَتْه سحابةٌ، فأظلَم صحيح الجامع الصغير -]حديث حسن «إذ تجل  تْ  يُضيء
 .(للألباني[

  على المرأة الحاملفي المنام وقد يدل السحاب. 
ْت َسحَاب ا ث قَالا  )لقول الل   ه تعالى: ﴿ َل   ؛ وكذلك قوله سبحانه: [57]الأعراف: ﴾َأق

ا َأثْقَلَت﴿ ْت ب ه  فَلَم   ]راجع قاعدة [189]الأعراف:﴾ حَمَلَْت حَمْلا  َخف يف ا فَمَر  
يا بالجناس اللغوي[(.  تعبير الرؤ

 يا المنام قد يدل على الخادم، أو المطيع، أو ر، أو  والسحاب في رؤ المسخ َّ
المذلل لراحة الإنسان وخدمته وطاعته كالزوجة في خدمة زوجها، والأم 
في خدمة أولادها، والخادم في خدمة سيده، والموظف في طاعة مديره، 

 ونحو هذه المعاني.
مَاء وَالَأْرض  ﴿)لقول الل   ه تعالى:  حَاب  الْمُسَخ  ر  بَيْنَ الس    .([164]البقرة: ﴾وَالس  

 كافرين  لأسود في المنام نذير  شؤم وعذاب عام خصوًصا لقوموالسحاب ا
 منفلتين من الدين أو كارهين لشرع الل   ه )عز وجل(. أو فاسدين أو

مْط رُنَا ﴿)لقول الل   ه تعالى:  ْستَْقب َل َأْود يَت ه ْم قَالُوا هَذَا عَار ٌض م ُ ا م ُ ا رََأْوهُ عَار ض  فَلَم  
َب  هَا فََأْصبَُحوا ه  ر يحٌ ف يهَا عَذَاٌب َأل يمبَْل هُوَ مَا اْستَعْجَلْتُم ب   تُدَم  رُ كُل   شَْيءٍ ب َأْمر  ر

 (.[25]الأحقاف: ﴾لاَ يُرَى ِإلا   مَسَاك نُهُْم كَذَل َك َنجْز ي الْقَوْمَ الْمُْجر م ين
 .وقد يدل على الإسفنجة. وقد يدل السحاب في المنام على الثلج أوالجليد 

يا بالتشابه(.)راجع قاعدة تعبي  ر الرؤ
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 أو  ،أو الانسحاب ،وقد يدل السحاب في المنام على امرأة اسمها سحاب
 السحب أوغيرها من مشتقات الأسماء.

يا بالأسماء(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ
 يا و السحابة في الصيف قد تدل على الوقاية من الخطر والحفظ من رؤ

ياها في الشتاء   وم وصعوبات وتعقيدات.قد يدل على همالضرر، بينما رؤ
، بينما تحجب ضوء الشمس ودفئها في الشتاء، )لأنها تحفظ في الصيف من الحر   

 فتزيد الجو صعوبة(.
  .وقد تدل السحابة في المنام على المظلة 

يا بالتشابه(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ
 .وقد تدل السحب ال كبيرة في المنام على الجبال 

حَاب   وَتَرَى﴿)لقول الل   ه تعالى:  يَ تَمُر ُ مَر   الس    ﴾اْلج بَاَل َتحْسَبُهَا جَام دَة  وَه 
 (.[88]النمل:

  وقد يدل السحاب في المنام على أشياء تشبهه في الشكل كالقطن والج بن
 وما شابه.

يا بالتشابه(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ
 أو الإفاقة من نوم ،أو الإثارة ،وقد يدل السحاب في المنام على النشاط 

وقد يدل على ثورة  وقد يدل على شخص غاضب. أو إغماء أو غيبوبة.
 واضطرابات.

 .[(48)لقول الل   ه تعالى: ﴿فَتُث يرُ َسحَاب ا﴾ ]الروم:
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ياح والعواصف يا الر  رؤ
 

 ياح رحمة من الل   ه وب بشرى للمسلم الصالح بالخ ير المقبل في المنام الطيبة الر
 والثمار والخصب والنماء. . وقد تدل على الرخاء والأمطار)تعالى(

ْت )لقول الل   ه تعالى: ﴿ َل   ى ِإذَا َأق َيْنَ يَدَْي رَْحمَت ه  َحت   وَهُوَ ال  ذ ي يُرْس لُ الر  يَاَح بُشْر ا ب
ي  ٍت فََأنزَلْنَا ب ه  الْمَاء فََأْخرَْجنَا ب ه  م ن كُل   الث  مَرَات   َلَدٍ م   ُ ل ب ﴾ َسحَاب ا ث قَالا  ُسْقنَاه

  (.[57اف:]الأعر
  ياح الطيبة في المنام قد تدل على قدوم ناس طيبين، بينما الريح والر

 أو أشرار. ،أو خبثاء ،الشديدة أو الخبيثة قد تدل على قدوم ناس أشداء
وقد تدل الريح الطيبة في المنام على عودة المفقود والغائب والمسافر من 

 الأقرباء عمومًا ومن الأبناء خصوًصا.
]راجع قاعدة تعبير  ريح ألقت بك؟ أي ما هو سبب قدومك إلينا؟)لقولهم: أي 

يا باللغة العربية[ ا فََصلَت  الْع يرُ قَالَ َأبُوهُْم ِإن  ي لَأج دُ ﴿، ولقول الل   ه تعالى: الرؤ وَلَم  
 (.[94]يوسف: ﴾ر يحَ يُوُسَف لَوْلاَ َأن تُفَن  دُون

 ياح في المنام كلام ينتشر بسرعة ويتحرك بين ا  لناس.والر
ياح هواء مندفع  )لأن الكلام هواء مندفع يخرج من الفم إلى الناس كما أن الر

يا بالتشابه[(.  ينتشر بين الناس ]راجع قاعدة تعبير الرؤ
 والريح في المنام قوة ونصر وتمكين وتعاون على الخ ير واتحاد وتماسك 

و زوالها خصوًصا؛ وذهابها أ صالح ينللأفراد والجماعات عمومًا وللمؤمنين وال
 في المنام قد يدل على عكس هذه المعاني )والعياذ بالل   ه(.

يحُكُْم ﴿)لقول الل   ه تعالى:  ْ فَتَْفشَلُواْ وَتَْذهََب ر  ْ الل هَ وَرَُسولَهُ وَلاَ تَنَازَعُوا وََأط يعُوا
اب ر ين  (.[46]الأنفال: ﴾وَاْصب رُواْ ِإن   الل هَ مََع الص  
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  ياح في المنام عل ية. وقد تدل وقد تدل الر ى الطائرات والملاحة الجو
ياح الشديدة على الطيران العسكري  .الر

ياح مجال حركة الطائرات ياح ا ولأن محركات الطائرات تخل   ،)لأن الر ف ر
يا بالسبب أو النتيجة[ شديدة   .(]راجع قاعدة تعبير الرؤ

 ياح في المنام قد تدل  على الحمل للمرأة. على التلقيح أو والر
َ لل   ه تعالى: ﴿)لقول ا ح ]راجع قاعدتي تعبير [22]الحجر:﴾ وََأْرَسلْنَا الر  يَاَح لَوَاق 

يا بالجناس اللغوي والتشابه[(.  الرؤ
 في المنام قد تدل على السفر. ومن رأى في المنام أن أو العاصفة لريح ا

. ومن شأن عظيمو سيادة وتكريم الريح تأتمر بأمره سافر وناله من سفره
يا في المنام فربما تدل على التمكين والبراعة في عمل له علاقة  رأى تلك الرؤ

ياح أو حركة الهواء الشديدة ية  بالر كالفضاء والطيران والملاحة البحر
ياح.  والسيارات واستخراج طاقة الر

ت ي بَارَ )لقول الل   ه تعالى: ﴿ فَة  َتجْر ي ب َأْمر ه  ِإلَى الَأْرض  ال   َا وَل سُلَيْمَانَ الر  يحَ عَاص  كْن
رْنَا لَهُ ، وكذلك قوله سبحانه: ﴿[81]الأنبياء:﴾ ف يهَا وَكُن  ا ب كُل   شَْيءٍ عَال م ين فَسَخ  

 (.[36]ص:﴾ الر  يحَ َتجْر ي ب َأْمر ه  رُخَاء َحيُْث َأَصاب
 .والريح في المنام قد تدل على الجن 

به في )لأن كلاهما موجود ل كن لا يراه الإنسان بعينيه ]راجع قاعدة التشا
يا[(.  الحال في تعبير الرؤ

  وخسائر كبيرة والعاصفة في المنام قد تدل على عقوبة إلهية مهل كة
 للفاسدين.

ا عَادٌ فَُأهْل  كُوا ب ر يحٍ صَرْصَرٍ عَات يَة﴿)لقول الل   ه تعالى:  رَهَا عَلَْيه ْم َسبَْع وََأم   َسخ  
 َ اٍم ُحسُوم ا فَتَرَى الْق َ َأي   ُ َنخٍْل لَيَاٍل وَثَمَان يَة هُْم َأْعجَاز َ ف يهَا صَرْعَى كََأن   وْم

يَة  .([7،6]الحاقة:﴾خَاو 



 السماء                                                                                                                          

103 
 

 ة بلا قيمةوالأعمال الخاسر ةقد تدل على الجهود الضائع العاصفة في المنام 
عمومًا أو أعمال ال كفار خصوًصا. وقد تدل على أعمال غير مقبولة عند 

 الل   ه )تعالى(.
ثَُل ال  ذ ي﴿)لقول الل   ه تعالى:  ْت ب ه  الر  يحُ ف ي م   َب  ه ْم َأعْمَالُهُْم كَرَمَادٍ اْشتَد   َن َكفَرُواْ ب ر

لاَُل الْبَع يد َ الض   ْ عَلَى شَْيءٍ ذَل َك هُو ا َكسَبُوا ٍف لا   يَْقد رُونَ م م    ﴾يَوٍْم عَاص 
براهيم:  (.[18]إ

  والريح الشديدة أو العاصفة في المنام قد تدل على اضطرابات وعدم
 ر.استقرا

 .في شدة واضطراب( أو تنتزعها )لأنها تحرك الأشياء من مكانها
 .والريح الشديدة في المنام تدل على الجفاف وهلاك الزراعات 

وا م ن بَعْد ه  يَْكفُرُون﴿)لقول الل   ه تعالى:  ا ل  ظَل ُ يح ا فَرََأْوهُ مُْصفَر   َئ ْن َأْرَسلْنَا ر   ﴾وَل
 (.[51]الروم:

 قد تدل  في المنام أو ذات البرودة أو النار يدوالريح ذات الصوت الشد
 على ضياع المال والممتلكات عمومًا أو لل كفار خصوًصا.

ٌّ )لقول الل   ه تعالى: ﴿ نْيَا كَمَثَل  ر يحٍ ف يهَا ص ر  َيَاة  الد ُ مَثَُل مَا يُنف قُونَ ف ي ه  ذ ه  اْلح
 ْ ْ َأنفُسَهُْم فََأهْل َكَت َ ك ْن َأنفُسَهُْم َأَصابَْت حَْرَث قَوٍْم َظلَمُوا ُ وَل ُ وَمَا َظلَمَهُمُ الل ه ه

 .([117]آل عمران:﴾ يَْظل مُون
 تحمله لأسفل دل على فتن شديدة  ومن رأى أن ريحًا تدفعه للسقوط أو

وقد يدل ذلك على )والعياذ بالل   ه(.  والآخرة مهل كة في الدينوأحوال 
 ال كفر )والعياذ بالل   ه(.

مَا خَر   م َن ُحنَفَاء ل  )لقول الل   ه تعالى: ﴿ ه  فَكََأن   ه  غَيْرَ مُشْر ك ينَ ب ه  وَمَن يُشْر ْك ب الل   ل  
يْرُ َأْو تَهْو ي ب ه  الر  يحُ ف ي مَكَاٍن َسح يق مَاء فَتَْخطَفُهُ الط    (.[31]الحج: ﴾الس  
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  الريح في المنام قد تدل على الجنود المحاربين عمومًا أو الملائكة الذين
 خصوًصا.ينصرون المؤمنين 
يح ا وَُجنُود ا﴿)لقول الل   ه تعالى:   (.[9]الأحزاب: ﴾فََأْرَسلْنَا عَلَْيه ْم ر 

  ياح في المنام قد تدل للتجار على الرواج وحركة التجارة والبضائع، بينما الر
ياح قد يدل على الركود التجاري وضعف حركة البضائع.  ركود الر

َ ِإن يَشَْأ يُْسك ن  الر   ﴿)يقول الل   ه تعالى:   (.[33]الشورى: ﴾يحَ فَيَْظلَلَْن رَوَاك د
 .الريح الخبيثة في المنام قد تدل على الريح التي تخرج من جسم الإنسان 

يا بالتشابه(.   )راجع قاعدة تعبير الرؤ
 .)وقد تدل الريح الخبيثة على الكلام الخبيث الذي يغضب الل   ه )تعالى 

الح  وال: »ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي  وء ، كحامل  المسك  ونافخ  ال كير . مَثَُل الجليس  الص   س  
ا أن تجدَ منهُ ريح ا طي  بة ؛  ا أن تبتاعَ منهُ، وإم   ا أن ُيحذ يََك، وإم   : إم   فحاملُ المسك 

ا أن تجدَ ريح ا خبيثة   ا أن يحر َق ثيابََك، وإم    ]متفق عليه[(.« ونافخُ ال كير : إم  
 ياح في المنام على ما يثير الإنسا ن ويحركه من كلام أو روائح وقد تدل الر

 أو مؤثرات ومثيرات مختلفة.
هُ ال  ذ ي َأْرَسَل الر  يَاَح فَتُث يرُ َسحَاب ا﴿)لقول الل   ه تعالى:   .([9]فاطر:﴾ وَالل  

 ياح الساخنة قد تدل على كل يا الر جهاز يستخدم الهواء الساخن  ورؤ
ييف أو جهاز التك ،أو فرن المايكروويف ،كمجفف الشعر ال كهربائي

تستخدم محركات ينبعث منها هواء ساخن  ، أو أجهزة ومركباتالساخن
ياح الباردة في المنام قد تدل على كل جهاز كالسيارات وغيرها.  والر

يد بالهواء كجهاز التكييف أو الثلاجة والمجم ِد.  يعمل بتقنية التبر
 ياح الساخنة أو الخبيثة على كلام فيه غضب أوضج ر كقول: قد تدل الر

ياح الباردة على كلام بارد أو فيه هدوء  ف   مثلًا، بينما قد تدل الر أ 
 أوخجل أو أدب أو جفاء.
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يا النجوم  رؤ
 

  النجوم في المنام تدل على هداية سواء كانت هداية في الدين أو هداية
يق. وقد تدل على سفر. وقد تدل على أشخاص لهم شهرة في الخ ير  الطر

 م للحق.وهداية الناس وإرشاده
ْجم  هُْم يَهْتَدُون﴿)لقول الل   ه تعالى:  ، وقوله [16]النحل: ﴾وَعَلامَاٍت وَب الن  

ْ ب هَا ف ي ُظلُمَات  الْبَر   وَالْبَْحر  ﴿سبحانه:  ُجومَ ل تَهْتَدُوا َ ال  ذ ي َجعََل ل َكُمُ الن ُ  ﴾وَهُو
 .([97]الأنعام:

 م، أو رسالة النبي على القَسَم، أو الإسلا سقوط نجم من السماء قد يدل
وقد  الرجل الصالح المهتدي، أو على الحق والهداية. على ، أوملسو هيلع هللا ىلصمحمد 

يا على موت مسلم وقد ت يدل على صدق شخص فيما يدعيه. دل هذه الرؤ
صالح، أو انتهاء فترة من الشهرة والعمل العام لشخص، أو عودة غائب 

 من السفر.
ْجم  ِإذَا هَوَى﴿)لقول الل   ه تعالى:  بُكُْم وَمَا غَوَىوَالن   ﴾ مَا َضل   َصاح 

 [(.2،1م:]النج
 .وقد تدل النجوم في المنام على الخدم أو المرؤوسين الأوفياء المخلصين 

رَاٍت ب َأْمر ه ﴾  ُجومَ مُسَخ   َ وَالن ُ ْمَس وَالْقَمَر )لقول الل   ه تعالى: ﴿وَالش  
 [(.54]الأعراف:

  أو  ،إلى تحقيق منزلةالنظر إلى النجوم في المنام قد يدل على تطلع
صالح ين أو المشهورين في الخ ير. وقد تدل هذه الانضمام لمجموعة من ال
يا أحيانًا على المرض.  الرؤ
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ُجوم﴿)لقول الل   ه تعالى:  َ نَْظرَة  ف ي الن ُ ﴾ فَقَاَل ِإن  ي َسق يم  فَنَظَر
 .[89،88]الصافات:

 يا النجوم قد أدبرت أو النظر إليها من الخلف قد تدل ل لصالح ين على رؤ
. وقد تدل على ضعف الصالح ين أو ابتعادهم عن العمل العام التسبيح

 والدعوة إلى الحق.
ُجوم﴿)لقول الل   ه تعالى:  يْل  فَسَب  حْهُ وَِإْدبَارَ الن ُ  (.[49]الطور: ﴾وَم َن الل  

  يا منطفئة قد تدل على المشاهير في أمور  النجوم في حالة غير طيبة أورؤ
. وقد تدل على التنجيم وعلى دعاة الضلال تعالى(لا ترضي الل   ه )

  والمنجمين )والعياذ بالل   ه(.
  يا انطفاء النجم على الموت والقيامة والحساب والجزاء. وقد وقد تدل رؤ

 تدل على كوارث وانهيارات ومشاكل في شبكات ال كهرباء والضوء.
ُجومُ انكَدَرَت﴿)لقول الل   ه تعالى:  ا َأْحضَرَت عَل مَتْ  ... وَِإذَا الن ُ  ﴾نَْفٌس م  

ُجومُ ُطم سَت﴿، وكذلك قوله سبحانه: [14،2:]التكوير  ﴾فَِإذَا الن ُ
 (.[8]المرسلات:

 .)وقد تدل النجوم على جماعة من المصلين المسلمين أو العابدين لل   ه )تعالى 
مَاوَات  وَ ﴿)لقول الل   ه تعالى:  هَ يَْسجُدُ لَهُ مَن ف ي الس   مَن ف ي الَأْرض  َألَْم تَرَ َأن   الل  

ُجومُ  ْمُس وَالْقَمَرُ وَالن ُ  (.[18]الحج: ﴾... وَالش  
 على الس ِحر. في المنام أو تعل  مها وقد تدل النجوم 

اقتبَس ُشعبة  من الس  حر  زاد  ،من اقتبَس ع لم ا من النجوم  »: ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي 
 .(]حديث صحيح[ «ما زاد

 يا النجوم على الأمان لمن يرك بون الطائرات أو الأمان من وقد تدل رؤ
 صواعق وعقوبات السماء. وقد تدل النجوم على الصحابة ال كرام.
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بت  النجومُ أتى السماءَ ما توعد. . فإذا ذهالنجومُ أمَنَةٌ للسماء  » :ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي 
 ]رواه مسلم[(. «. فإذا ذهبْت أتى أصحابي ما يوعدونوأنا أمنة  لأصحابي

  عنها في المنام على أمور ومواقف يجب أن وقد تدل النجوم أو الكلام
 يبتعد عنها الإنسان ولا يتكلم أو يخوض فيها.

 .(]حديث صحيح[ «إذا ذُك رت  النجومُ فأمسكواو»: ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي 
 

يا الرعد  رؤ
 

 )أو جماعات الذكر المسلم المسب ِح وأ ،يدل على التسبيح لل   ه )تعالى ،
 والتسبيح لل   ه )عز وجل(.

عْدُ ب حَمْد ه  ﴿لى: )لقول الل   ه تعا  (.[13]الرعد: ﴾وَيُسَب  ُح الر  
 .وقد  يدل على آيات الوعيد والعذاب لل كفار والمنافقين في القرآن ال كريم

وقد يدل على غضب  يدل على آيات الرقية الشرعية التي تؤذي الشياطين.
 الل   ه )والعياذ بالل   ه تعالى(.

ُمَاتٌ َأْو َكَصي  ٍب م  َن الس   ﴿)لقول الل   ه تعالى:    وَرَعْدٌ وَبَرٌْق َيجْعَلُونَ مَاء ف يه  ُظل
ين ُ ُمح يٌط ب الْكاف ر  َ الْمَوْت  والل ه وَاع ق  حَذَر  ﴾َأْصاب عَهُْم ف ي آذَان ه م م  َن الص  

 (.[19]البقرة:
 الواجبة وقد يدل الرعد في المنام على أوامر الل   ه )عز وجل( وأحكامه. 

: اةٍ إذ سمَع رعدا في سحاٍب، فسمَع فيه كلاماٌل بفلبينما رج» :ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي 
 ]السلسلة الصحيحة للألباني[(. «...اسق  حديقةَ فلان

 وجهاز الصاعق  ال كهربائية. والشحنات يدل على ال كهرباء والصواعق
 ال كهربائي )سلاح(.
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 من شحنات(. نايتكونال كهرباء والرعد  )لأن
 .يدل على الخوف والرعب  

 هذه المشاعر(.)لأنه يتسبب للناس في 
  يدل على المعارك الحربية الشديدة وما فيها من التقاء قوي وضرب

 بالسلاح بين المتحاربين.
 )لأن للمعارك أصوات ا رهيبة مخيفة تشبه أصوات الرعد(.

 وانفجار القنابل يدل على الطيران المدني والعسكري والهجمات بالطيران. 
 وت ا في السماء كالرعد(.تصنع ص والقنابل )لأن الطائرات والصورايخ

 .يدل على سورة الرعد 
 )سورة الرعد في القرآن ال كريم(.

 .يدل على انهيار المباني 
 )لأنها تتشقق وتصنع صوت ا كالرعد(.

 ية يدل على الإبهار السمعي  .والمؤثرات السمعية القو
 

يا البرق  رؤ
 

 ية شوكته م ، بينما يدل إظلايدل ضوء البرق على ازدهار الإسلام وتقو
على  ضوء البرق . وقد يدلالبرق على حدوث العكس )والعياذ بالل   ه(

 ، بينما يدل إظلاماليقين والبرهان عمومًا أو في العقيدة والدين خصوًصا
  .هواجس وشكوكالبرق على 

 بينما على تحسن الظروف والأوضاع للمسلم الصالح ضوء البرق وقد يدل ،
البرق على المنافقين  وقد يدل ضوء .ل إظلام البرق على العكسيد
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الإنسان إذا كانت العقيدة أو وأصحاب المصالح الذين يجتمعون حول 
م البرق على هؤلاء ينفضون من حول طيبة، بينما يدل إظلا الظروف

 .الظروفإذا ساءت  العقيدة أو الإنسان
 ُ مَا َأَضاء لَه شَوْاْ ف يه  وَِإذَا )يقول الل   ه تعالى: ﴿يَكَادُ الْبَرُْق َيخْطَُف َأبَْصارَهُْم كُل   م م  

ه عَلَى كُل   شَْيءٍ  َأْظلَمَ عَلَْيه ْم قَامُواْ وَلَوْ َشاء الل هُ لَذَهََب ب سَْمع ه ْم وََأبَْصار ه ْم ِإن   الل  
 [(.20قَد ير﴾ ]البقرة:

 على ما يغري الإنسان ويجذبه ويبهره ويستولى  في المنام وقد يدل البرق
 على تفكيره.
شَوْاْ ف يه  وَِإذَا تعالى: )لقول الل   ه  مَا َأَضاء لَهُم م   ﴿يَكَادُ الْبَرُْق َيخْطَُف َأبَْصارَهُْم كُل  

 ْ  [(.20]البقرة: ...َأْظلَمَ عَلَْيه ْم قَامُوا
 .وقد يدل البرق في المنام على أشعة الليزر أو العلاج بها 
 ل ما سعاف والطوارئ وكعلى الشرطة والمطافئ والإ البرق في المنام يدل

دل على الأضواء يشبه البرق. وقد الوميض أو ما يقد يصدر عنه أضواء 
 المتقطعة كالتي تكون في السيارات والطائرات.

يا بالتشابه(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ
 .ية يق  يدل على الإبهار البصري والمؤثرات البصر وقد يدل على البر

 كالذي يكون في الجواهر.
  من الل   ه )تعالى( ورجاء رحمته )سبحانه(. يدل على المسلم بين الخوف

وقد يدل على الترغيب والترهيب في القرآن ال كريم أو أسلوب الدعوة إلى 
 الل   ه )عز وجل(.
يكُمُ الْبَرَْق َخوْف ا وََطمَع ا﴿)لقول الل   ه تعالى:   .([12]الرعد: ﴾هُوَ ال  ذ ي يُر 
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يا الفضاء الخارجي  رؤ
 

 واج أو العلاقة الزوجيةالفضاء في المنام قد يدل على الز. 
 (.[21النساء:] ﴾َأفْضَى بَعُْضكُْم ِإلَى بَعْضٍ ﴿لقول الل   ه تعالى: )

   والفضفضة ،والانفضاض ،والفضاء في المنام قد يدل على الفض، 
ية. ،والفيضان  ونحو هذه الجناسات اللغو

 أو فراغ الأوقات  ،وقد يدل الفضاء في المنام على فراغ البال من الشواغل
 أو فراغ مناطق أو أماكن معينة. ،لارتباطاتمن ا

  والفضاء في المنام قد يدل على الاختناق ومشاكل وأمراض الصدر
 .(بسبب عدم وجود الهواء فيه)

 على الماء والبحر العميق والمحيط في المنام وقد يدل الفضاء.  
 .(لأن رواد الفضاء والأجسام يسبحون فيه)

 أو فقدان  ،تحرر من قيود أو ،ر بعيدعلى سف في المنام يدل الفضاء وقد
 أو موت في بعض الرؤى. (،تعالى)أو على قرب من الل   ه  ،وزن

 )بسبب غياب الجاذبية الأرضية(.
 على بعض ألعاب الكمبيوتر التي تهتم بهذا المجال. في المنام وقد يدل الفضاء 
  على أماكن مخصوصة يجتمع فيها خاصة الناس في المنام وقد يدل الفضاء

والمساجد  ،كابرهم وعظماؤهم وعلماؤهم كالقصور المل كية الخاصةوأ
 وأماكن الاجتماعات والمناسبات المهمة. ،ال كبيرة

 )لعلوه وخصوصيته وعدم قدرة الأشخاص العاديين على الوصول إليه(.
 وسائل الإعلام ي المنام على القنوات الفضائية ووقد يدل الفضاء ف

 والاتصال الفضائي.
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 اء في المنام على الأماكن والساحات المفتوحة.وقد يدل الفض 
 .ية وتحرر من قيود أو من حبس أو من هموم  والفضاء في المنام حر

 )بسبب تحرر الحركة فيه عن الأرض المقيدة بالجاذبية(.
 والفضاء في المنام قد يدل على الأجسام وال كواكب التي تتحرك فيه، 

 وعلى علوم الفلك والفضاء والمشتغلين بها.
 ومشاكل في  ،وقد يدل الفضاء في المنام على ضعف حركة الإنسان

 التكيف والتأقلم.
 )لأن الحياة فيه تحتاج استعدادت وتجهيزات خاصة والحركة فيه بحذر(.

 .والفضاء في المنام مكان فرار وأمان 
 أو على  ،والفضاء في المنام قد يدل على حفظ المنتجات الغذائية وسلامتها

 الميكروبات والفيروسات لا تعيش فيه. شفاء من مرض لأن
 والفضاء في المنام قد يدل على الظلم وعلى الحمل والإنجاب.  

 .(ولأن رائد الفضاء يرتبط بحبل تغذية بالمركبة الأم مظلم،لأنه )
 .وقد يدل الفضاء على المنزلة المرتفعة والمكانة العالية 

 

يا الشمس  رؤ
 

  ً يا اتاريخي يا ا، اعتبر المفسرون أن رؤ لشمس في الشتاء أفضل من رؤ
الشمس في الصيف وتدل على معان أحسن على اعتبار أنها ترتبط بمعنى 
الدفء في فصل الشتاء وبمعنى الحر في فصل الصيف. وهذا صحيح. وقد 

 ينطبق على العديد من الرؤى.
  الشمس في المنام قد تدل على معنى الحياة والدفء ونمو النباتات؛ 



 السماء  

112 
 

ية للدفء ونمو النبات(ر الحياة على الأرضلأن بدونها تنها)  .، وهي ضرور
 الرئيس والسلطان والقائد والزعيموقد تدل الشمس في المنام على الملك و. 

 .(والنجم الأعظمللمجموعة الشمسية لأنها المركز الأكبر )
  باعتبار القوامة على القمر )والشمس في المنام قد تدل على الأب

باعتبار دلالة التأنيث اللغوي مقارنة )الأم ، وقد تدل على (وال كواكب
 .(بالقمر المذكر

 منزلة عظيمة وكبيرة  أصحاب أو جماعة والشمس في المنام رجل أو امرأة
بأس وعذاب بحسب قوة الحرارة والفصل المناخي أصحاب أو  ،ونفوذ
يا.  للرؤ

 ومصباح  ،والفرن ،وموقد النار ،والشمس في المنام قد تدل على النار
وكل كيان أو كائن أو عملية ذات  ،والطاقة ،والمدفأة ،باء الأصفرال كهر 

ية. ية وكيميائية ونوو  تفاعلات حرار
 سلحة والذخائر والقنابل والقذائفوالشمس في المنام قد تدل على الأ. 

 .(. والشمس كتلة من النيران)لقولهم: أطلق النار
  ق والتعذيب وعلى الحر (والعياذ بالل   ه)وقد تدل الشمس على نار جهنم

 بالنار.
 .والشمس في المنام قد تدل على البراكين 
 مس في المنام على الجن والشياطينوقد تدل الش.  

 .(لأنهم مخلوقون من نار)
  والشمس في المنام قد تدل على التعرض للضرب أو فقد الاتزان أو

 المرض أو ارتفاع درجة حرارة الإنسان.
 )لقولهم: أصيب بضربة شمس(.
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 والتمثيل  ،وفقدان الماء ،والجفاف ،المنام قد تدل على التبخر والشمس في
 الضوئي.

 .والشمس في المنام قد تدل على النهار والسنة الشمسية 
  والشمس في المنام قد تدل على كل جهة أو شخص له سيادة أو قوة أو

والحكومات والسلطات  ،سيطرة أو قوامة كالزوج للمرأة والأخ الأكبر
التي تقود النظام الدولي بحسب الأحوال المختلفة والجيوش والدول 

 للناس.
 )لما للشمس من قوامة على ال كواكب والنجوم في المجموعة الشمسية(.

 لأنها مركز المجموعة الشمسية( وقد تدل الشمس على المركز في كل شيء(، 
وعلى المعادن  ،)لأنها نواة المجموعة الشمسية( وعلى النواة في الفواكه

وعلى المقر  ،)لأن سطحها مواد منصهرة بالحرارة( المنصهرةوالمواد 
)لأنها المركز الرئيسي للجموعة  الرئيسي لمجموعة معينة من أماكن النشاط

 .الشمسية(
  والشمس الحارة قد تدل على الشخص السخيف الذي يضايق غيره أو

 على جهة صعبة في التعامل معها.
 مس.وقد تدل الشمس في المنام عل شخص اسمه ش 

يا بالأسماء(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ
  َّ والعياذ )اس في بعض الملل الكافرة وقد تدل الشمس على ما يسمى بالشم

 .(بالل   ه
 وقد تدل الشمس على الشهوة. 

 .(لأنها تتكون من جسم ناري)
  الشمس في المنام على قلب الإنسانوقد تدل.  
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المجموعة الشمسية ومنبع  كما أن الشمس مركز لأنه مركز الجسم ومنبع الحياة)
 .(حياتها بإذن الل   ه تعالى

 وال والأجهزة وقد تدل الشمس في المنام على أجهزة الكمبيوتر والج
  .اللوحية وما شابهها

 .(اا كما تشع الشمس ضوء  لأنها تشع ضوء  )
 .وقد تدل الشمس في المنام على حرارة الهاتف الثابت 

يا بالجناس اللغوي[]راجع قاعدة تعبير ال )لأنها تشع حرارة  (.رؤ
 .وقد تدل الشمس على دول وملل وجماعات تتخذ من الشمس شعارا لها 
 ساك عن والشمس في المنام قد تدل على الصيام والجوع والعطش والإم

  .الشهوات والتقوى والعبادة
 .(لأن المسلم يصوم بالنهار)

  شمس دنيا المناموقد تدل الشمس في المنام على كتاب. 
  الشمس تجري في فل كها سخر الل   ه له شخصً ومن رأى ً ً ا أو سبب ا لإعانته ا قوي

  .في أمر مهم
ْمَس وَالْقَمَرَ دَآئ بَينَ ﴿لقول الل   ه تعالى: ) ر ل َكُمُ الش   براهيم: ﴾وََسخ    .([33]إ

 أو ولادة  ،وشروق الشمس في المنام بداية مرحلة أو عصر أو فترة حكم
 ة من سفر.أو عود جديد، أو دخول مكان ،شخص عظيم

 للفاسدين هتك ستر وفضائح وانكشاف أمور.  في المنام وشروق الشمس
  .مدقع وانعدام الإمكانيات الماديةوقد يدل على الفقر ال

ْم ﴿لقول الل   ه تعالى: ) ْمس  وَجَدَهَا تَْطلُُع عَلَى قَوٍْم ل   َِع الش    ِ َلََغ مَْطل ى ِإذَا ب َحت  
تْر ا هُم م  ن دُون هَا س   (.[90]ال كهف: ﴾َنجْعَل ل  

 بينما قد يدل الغروب على جهة اليمين في المنام مسوقد يدل شروق الش ،
  على جهة الِشمال.
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َم ين  ﴿لقول الل   ه تعالى: ) زَاوَرُ عَن َكْهف ه ْم ذَاَت الْي ْمَس ِإذَا َطلَعَت ت   وَتَرَى الش  
ْقر ضُهُْم ذَاَت الش  مَال   بَت ت    (.[17]ال كهف: ﴾وَِإذَا غَرَ

 أو نهاية  ،ب الشمس في المنام نهاية مرحلة أو عصر أو فترة حكمغرو
أو  ،أو صلاة المغرب ،أو سفر ،أو مغادرة مكان ،حياة شخص عظيم

 أو ضعف مستوى إضاءة. ،إفطار رمضان
 وب الشمس على هداية قوم للإسلاموقد يدل غر.  

ْمَس بَاز غَة  قَالَ هَ ﴿لقول الل   ه تعالى: ) ا رََأى الش   َلَْت فَلَم   ا َأف َب  ي هَ ذَآ َأْكبَرُ فَلَم   ذَا ر
ا تُشْر ُكون  (.[78]الأنعام:﴾ قَاَل يَاقَوْم  ِإن  ي بَر يءٌ م  م  

  ً على أشخاص وأوضاع وأمور ليست  قد يدل ا في المناموطلوع الشمس ليل
 ً  .ا لوضع معينفي مكانها المناسب أو خارج سياقها الملائم أو ليست أهل

أمور عجيبة عكس كل التوقعات والسياقات المنطقية  قد يدل على ظهورو
قد يدل على أجواء شديدة البرودة كما في المناطق القطبية و .المنتظرة
 قد يدل على عدم التوافق أو التناسب بين أمور أو أشخاص.و .والجليدية

يا على هداية من لا يتوقع له الهداية أو الذي تحيط به  وقد تدل هذه الرؤ
 ل. أسباب الضلا

 أو انهيارات في أوضاع وكيانات معينة ،موت في المنام وسقوط الشمس، 
أو بلاءات وفتن وأحداث  ،أو سقوط منزلة أو مكانة أو زوال منصب

 صعبة.
 أو قد تدل على  ،ودخول الشمس في البحر زواج ومصاهرة بين عظيمين

يا ،الغليان وة أو انطفاء نار عدا ،أو خطورة السباحة في البحر وقت الرؤ
أو حمل المرأة بطفل يكون له  ،بين رجل وامرأةجماع أو  ،وانتهاء فتنة
يا على التقاء وتقارب بين متخالفين أو  شأن عظيم. وقد تدل هذه الرؤ
يا على اجتماع بين أهل السلطة وأهل العلم. متعارضين.  وقد تدل الرؤ
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يا جيدة لمن يعانون م ن وقد تدل على لقاء العظماء عمومًا. وهذه الرؤ
يا نزول الشمس إلى البحر  خطر الحرائق وارتفاع الحرارة والجفاف. ورؤ
يا  قد تدل على التواضع أو الرضوخ لأوضاع وشروط معينة. وقد تدل رؤ
نزول الشمس إلى البحر على القائد المتواضع يتفقد أحوال الرعية ويتقرب 

يا دخول الشمس في البحر على المياة الساخنة. وقد منهم. تدل  وقد تدلرؤ
يا على تحذيرات لمن يعملون في مجال ال كهرباء  )لأن الشمس هذه الرؤ

 . مصدر للطاقة ال كهربائية، والماء مع ال كهرباء خطر(
 ضوح الذي هو عكس الغموض وقد تدل الشمس في المنام على معنى الو

  .والإبهام
 .(لقولهم: الأمر واضح وضوح الشمس)

 لقاء شخصين أو كيانين متنافسين أو  ،واجتماع الشمس والقمر لقاء عظماء
أو اتحاد بين قوى وكيانات ضخمة أو  ،أو اجتماع فرقاء ،أو مختلفين

يا على اجتماع واتحاد الناس في مكان  أشخاص مهمين. وقد تدل هذه الرؤ
يا على القهر  ،أو بلد بأعداد كبيرة على هدف معين. وقد تدل هذه الرؤ

يوم القيامةوع ،والأمور التي لا مفر منها ،والحبس   .لى الآخرة و
ْمُس وَالْقَمَر﴿لقول الل   ه تعالى: ) َع الش    ِ  ﴾يَقُوُل الِإنسَانُ يَوْمَئ ذٍ َأيَْن الْمَفَروَجُم

 (.[10،9]القيامة:
 والقمر على المسجد النبوي  ،وقد تدل الشمس على المسجد الحرام

 الشريف. 
 يم منها للبشرية(.الهداية العظ )لأنها المساجد الأكثر شهرة، ولخروج نور

  وقد يدل اجتماع الشمس والقمر على اجتماع أشخاص أو جهات غير
يا اجتماع غير متناسبين أو زواج غير مناسب متوافقين أو . وقد تدل رؤ

أو الشخص يلتقي مع  ،الشمس والقمر على شخص في غير مكانه المناسب
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ياأو لا يتفاهمون معه يتفقون معهلا من لا يوافقوه أو  الشمس  . ورؤ
  والقمر معًا أمان لمن كان مطاردًا أو ملاحقًا من قوم ظالمين.

هَار  ﴿لقول الل   ه تعالى: ) يُْل َساب ُق الن   ْمُس يَنبَغ ي لَهَا َأن تُْدر كَ الْقَمَرَ وَلا الل   لا الش  
ٌّ ف ي فَلٍَك يَْسبَُحونَ   [(.40يس:] ﴾وَكُل 

 يا و يةوضغوط  ، وموت،وقصف ،انفجار الشمس حروبرؤ وشيوع  ،قو
ات وانفجار ،وانهيارات أرضية وفي المباني ،وبراكين ،وانتشار فتن ،فجور

 .السيارة وغيرها إطاراتكانفجار  بسبب الحرارة
 وقتل الجراثيم والميكروبات  ،وقد تدل الشمس على الطهارة والنظافة

يض للشمس. ،والتعقيم  والحفظ بالتجفيف والتعر
 يا و أو خوض  ،قد يدل على مشاكل في العينالنظر المباشر في الشمس رؤ

. ليس أهلًا لهأو طلبه لمكانة أو منزلة أو وضع  ،لا يطيق فيماالإنسان 
ية الشرعية بين الخاطب والمخطوبة. وقد  يا على الرؤ وقد تدل هذه الرؤ

ية.  تدل أيضا على القيام بالأعمال الجريئة وحدوث مواجهات قو
  وأحداث ترتبط بها كوقت العمل والشمس في المنام قد تدل على ظواهر

والحصول  ،وذوبان الجليد ،واختفاء البعوض ،وعبادات النهار ،والسعي
 على الطاقة الشمسية.

  والإسلام ،(تعالى)والشمس في المنام قد تكون رمزا يدل على الل   ه، 
 .ملسو هيلع هللا ىلصقبر الرسول و ،ال كعبة، والمسجد الحرامو ،ملسو هيلع هللا ىلصالنبي محمد و ،والقرآن
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يا طلوع الشمس  من مغربها  رؤ
 

 ونذير  بالخ ير والفرج والعدل، ربها بشرى للصالحطلوع الشمس من مغ
 بالعقاب والسوء والجزاء العدل. للفاسد

 طلوع الشمس من مغربها في المنام قد يدل على هلاك أو هزيمة لظالم. 
َ هَ يَْأت ي ب الشَ ْمس  م َن ا… ﴿لقول الل   ه تعالى: ) بْرَاه يمُ فَِإنَ  الل لْمَشْر ق  فَْأت  قَاَل ِإ

ال م ينَ  َ الظَ  َ يَهْد ي الْقَوْم ُ لا َ ه َ وَالل َ ذ ي َكفَر  ﴾ب هَا م َن الْمَغْر ب  فَبُه َت ال
 [(.258البقرة:]

  طلوع الشمس من مغربها في المنام قد يدل على اقتراب حدث عظيم
 .ومهم وفاصل في حياة الرائي

َل الآيات  خروج ا طلوعُ إن   »: ملسو هيلع هللا ىلصيقول النبي  .لأنه من علامات الساعة) أو  
 [(.رواه مسلم] «الشمس  من مغرب ها

  طلوع الشمس من مغربها في المنام قد يدل على ظهور آية عظيمة من
 .(عز وجل)آيات قدرة الل   ه 

 أو  ،طلوع الشمس من مغربها في المنام قد يدل الأوضاع الميؤوس منها
قوم كفار اك وقد يدل على هزيمة أو هل .الأوقات والفرص الضائعة

 (.والعياذ بالل   ه)ذير شؤم لهم فهو ن ،ظلمة
عةُ حتى تطلَع الشمُس من مغرب ها، فإذا رآها لا تقومُ السا»: ملسو هيلع هللا ىلصيقول النبي )

َ ﴿: الناُس آمن من عليها، فذاك حين يمَانُهَا لَْم تَكُْن آمَن ْت م ْن لَا يَنْفَُع نَْفس ا ِإ
 .( )رواه البخاري(﴾قَبْلُ 

  بها في المنام قد يدل على شخصية عظيمة أو مهمة طلوع الشمس من مغر
 .تزور البلد أو المكان من جهة الغرب الجغرافي أو من بلاد الغرب
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 اث غير التقليدية طلوع الشمس من الغرب في المنام قد يدل على الأحد
 وغير الطبيعية.

  وقد يدل طلوع الشمس من مغربها في المنام على النجاح في زراعة نباتات
 ليدية في البلد أو قد تدل على موت الزرع.غير تق

 (.لأن الشمس الطبيعية جزء من إنبات الزرع)
  وقد يدل طلوع الشمس من مغربها في المنام على سوء حال عموم الناس

وفسادهم وانحراف الأخلاقيات وانقلاب معايير القيم وبعد الناس عن 
  .الاستغفار والتوبة

الناس التي تمهد بعلامات سوء أحوال لأنها مقترنة في الحديث الشريف )
 .(لاقتراب الساعة

  ً ا لعبد من عباد الل   ه وقد يكون طلوع الشمس من مغربها في المنام تحذير
 ضرورة الإسراع في التوبة من ذنب.ب (تعالى)

 على التراجع عن أمر والعودة  في المنام وقد يدل طلوع الشمس من مغربها
أو الرجوع من  ،أو التمادي في عملفيه والإقلاع عنه وعدم الاستمرار 

يق السفر وعدم إتمامه ،المطار وعدم ركوب الطائرة  ،أو الرجوع من طر
يع   .والمساعيأو الفشل في المشار

  والشمس الطالعة من الغرب في المنام قد تدل على الغريب أو عابر السبيل
 لا يعرف البلد ويحتاج للمساعدة. الصالح الذي

 ل على تغيرات مهمة في الحياة ربها في المنام قد تدوالشمس الطالعة من مغ
ية في أسلوب المعيشة الفردية أو الثورات الاجتماعية وتبد لات جذر

 في مكان معين له علاقة بالرائي. والاقتصادية أو حدوث هذه التغييرات
  وطلوع الشمس من مغربها في المنام قد يدل على العجوز المتصابي الذي

 ر سنه فإذا به يعيش حياة الشباب.كب يفترض فيه أن يح ترم
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  وطلوع الشمس من مغربها في المنام قد يدل على الشخص الفاسد المفسد
وقد يدل على قراءة القرآن ال كريم (. والعياذ بالل   ه)كالساحر والشيطان 

ذ بالل   ه وعليهم لعنة الل   ه والعيا)بالمقلوب وهو من طقوس السحرة المجرمين 
 .(تعالى

  مغربها في المنام قد يدل على التنكيس في قراءة وطلوع الشمس من
يمة في الركعة الأولى )القرآن ال كريم في الصلاة  أي قراءة سورة أو آية كر

يمة في الركعة الثانيةترتيبها في المصحف الشريف بعد سورة   .(أو آية كر
  وطلوع الشمس من المغرب في المنام قد يدل على العزل من الوظيفة

 ا.أو تغيير النشاط أو العمل تمامً دمة وانتهاء مدة الخ
  ومن طلعت عليه الشمس من مغربها في المنام سافر إلى بلاد تختلف

 ا عن بلده الذي يعيش فيه.ها تمامً شعوبها وبيئات
  وقد يدل طلوع الشمس من مغربها على عودة الغائب المسافر واستقراره

ة من لقاء رئيس أو عودأو على ال الأصلي، أو الترحيل إلى البلد ،في بلده
 .شخصية مهمة

ه  »ملسو هيلع هللا ىلص: يقول النبي ) مُس  ،جالٌس ملسو هيلع هللا ىلص دخلُت المسجدَ ورسوُل الل   ا غابت  الش   فلم  
ُ  :قلتُ  :يا أبا ذر ٍ هل تدري أيَن تذهُب هذه ؟ قالَ  :قالَ  هُ ورسولُهُ أعلم  :قالَ  .الل  

ها تذهبُ  جود   ،فإن   ها قد  ،فتستأذنُ في الس ُ قيَل لَها ارج عي من فيؤذَنُ لَها وَكَأن  
 .([متفق عليه] «...فتطلُع من مغرب ها ،حيُث ج ئت  

  وطلوع الشمس من مغربها في المنام للمحارب قد تدل على انهزام العدو
  .القادم من جهة الشرق وانتصار القادم من جهة الغرب

 .(في عيون من يأتي من الجهة العكسية لطلوعها بأشعتها لأن الشمس تضرب)
 على غضب ذوي النفوذ  في المنام طلوع الشمس من مغربها وقد يدل

 أو أحكام قضائية سيئة. ،طلعت عليهوالسلطان على من 



 السماء                                                                                                                          

121 
 

  حالة النفسية أو قد يدل على سوء الفي المنام وطلوع الشمس من مغربها
 المزاجية للشخص.

 البديلة وغير  قد يدل على المصادر في المنام وطلوع الشمس من مغربها
 لطاقة.التقليدية ل

 قد يدل على اهتمام الدولة بمنطقة  في المنام وطلوع الشمس من مغربها
أو تقدم المنطقة الغربية عن ، ثر من اهتمامها بالمنطقة الشرقيةالغرب أك
 مية المنطقة الغربية عن الشرقية.أو أه ،الشرقية

 العين أو  وطلوع الشمس من مغربها في المنام قد يدل على الحول في
 .ر الطبيعيالإبصار غي

  دل على فتح أمور قد ماتت يقد في المنام وطلوع الشمس من مغربها
أو  ،وانتهت وفرغ منها وإعادتها مرة أخرى كإعادة محاكمات قد انتهت

خص قد ذهب ويئس أو عودة ش  ،إعادة السنة الدراسية مرة أخرى
 .الناس من عودته

  يق كف يبها يدل على حدوث أمر غير طبيعوطلوع الشمس من مغر ر
ياضي قو يق ر ياضي ضعيف يهزم فر رة أو شخص من طبقة فقي ي،ر

فاشل ينجح ويحصل على أو تلميذ بليد  ة،يتزوج من امرأة من طبقة غني
 د.يمجموع ج

 دل على أيام دافئة في فصل يع الشمس من مغربها في المنام قد وطلو
 .ب جهاز تكييف ساخن في فصل الشتاءأو تركي ،الشتاء القارص

دفء في وضعها ولأنها أضعف من أن تعطي ال ،س مصدر الدفءلأن الشم)
 .(الطبيعي في الشتاء

  وطلوع الشمس من مغربها في المنام في رمضان بشرى بتيسير الصيام
 ً  .(تعالى)اسد المفطر والعياذ بالل   ه وقد تدل على الف .ا للصالحكثير



 السماء  

122 
 

يا في ا )لأن مشقة الصيام ترتبط بحركة الشمس الطبيعية، فصار العكس لرؤ
 .إن شاء الل   ه، أما الفاسد فيدل له على المخالفة أو عدم الصيام أصل ا( اتيسير  

 دل على حدوث الأشياء بأثر وطلوع الشمس من مغربها في المنام قد ي
 ض عنه بشكل ما.أو تعو َّ كأن يعود إليك ما أخذ منك  رجعي

  وطلوع الشمس من مغربها في المنام قد يدل انقلاب في العلاقات
 .وتحول كبير في مسارها الطبيعي خصيةالش

 قد يدل على الشخص الذي ينام  في المنام وطلوع الشمس من مغربها
 .بالنهار ويستيقظ بالليل

  وطلوع الشمس من الغرب في المنام قد يدل للعربي على تعلم لغة لاتينية
عية التي تكتب من من التي تكتب من اليسار لليمين عكس لغته الطبي

 ار.اليمين لليس
  يل مسارات الطيران وطلوع الشمس من الغرب في المنام قد يدل على تحو

دل على رحلة طيران العودة )عكس رحلة يأو قد  ،إلى اتجاه معاكس
 الذهاب(.

 

 كسوف الشمس
 

  ياها في يا كسوف الشمس في الصيف أفضل منها في الشتاء. فرؤ رؤ
الشتاء قد  الصيف قد تدل على تخفيف هموم أو تهوين مشقة، بينما في

 أو هم ومرض. أو غياب رحمة تدل على زوال نعمة
ية لصحة الإنسان وسلامته ومعيشته  )لأنه يحجب أشعة الشمس الضرور

 الطبيعية على الأرض(.
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  ومن رأى في المنام أن الشمس قد انكسفت فإن كان من الصالح ين
الأتقياء دل على خشيته لل   ه )تعالى(، فإن لم يكن كذلك ابتلاه الل   ه 

وَضَرََب الل هُ مَثَلاً ﴿تعالى( بالخوف لعله يتوب كما في قوله )سبحانه(: )
ِ مَكَان  فََكفَرَْت بَِأنْعُِم  ةً يَْأتِيهَا رِْزقُهَا رَغَدًا م ِن كُل  ْطمَئِن َّ يَةً كَانَْت آمِنَةً م   ْ قَر

 .[112]النحل: ﴾نَعُونالل هِ فََأذَاقَهَا الل هُ لِبَاَس اْلجُوِع وَاْلخَوِْف بِمَا كَانُواْ يَصْ 
ُخسفت  »عن أبي موسى الأشعري ]رضي الل   ه عنه[ قال:  ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي 

فزع ا، يخشى أن تكون الساعةُ، فأتى المسجدَ، فصلى  ملسو هيلع هللا ىلصالشمُس، فقام النبي ُ 
: هذه الآياُت التي يرسلها الل   هُ، وسجودٍ رأيتُه قط ُ يفعله، وقال بأطول  قياٍم وركوعٍ 

ولا لحيات ه، ول كن يخوف الل   هُ بها عبادَه، فإذا رأيتُم شيئ ا  لا تكون لموت  أحدٍ،
 .(]متفق عليه واللفظ للبخاري[ «وا إلى ذكر ه ودعائ ه واستغفار همن ذلك، فافزع

 أو المختفية وقد يدل كسوف الشمس على المرأة ذات الحياء أو المستترة 
 المنتقبة. أو المحتجبة أو أو

 ارئ أو سبب قاهر منع شخًصا من وقد يدل كسوف الشمس على عذر ط
 .أو ما يقوم به عادة من أعمال أداء واجبه أو مهمته الطبيعية

 .)يا أحيانًا على العمى )والعياذ بالل   ه  وقد تدل هذه الرؤ
 .يا على ضنك المعيشة وتعطيل المصالح والحاجات  وقد تدل هذه الرؤ

ية لمعيشة الإنسان على الأرض(.  )لأن أشعة الشمس ضرور
 الليلدل ال كسوف على وقد ي. 

 )لأن الشمس تختفي في كلاهما(.
 .وقد يدل ال كسوف على خطر أوضرر قادم من السماء أو من أعلى 

مَاء﴿)لقول الل   ه تعالى:  ]راجع قاعدة [9]سبأ:﴾ نُْسق ْط عَلَْيه ْم ك سَف ا م  َن الس  
يا[  .(الجناس اللغوي في تعبير الرؤ
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 أو  أو الحجب، ،و الانفصالأ ،وقد يدل كسوف الشمس على الانقطاع
 .، أو منع معروف، أو قطع خدمةأو الطلاق ،أو الافتراق ،الفسخ

 )لأن القمر يفصل بين الأرض والشمس(.

 
يا القمر  رؤ

 

 إلى الحق يرشد الناس ويهديهم )أو جماعة( القمر في المنام شخص صالح. 
 وقد يدل على الهدى والرشاد والبصيرة.

يَاء وَالْقَمَرَ نُور اهُوَ ﴿)لقول الل   ه تعالى:  ْمَس ض   (.[5]يونس: ﴾ال  ذ ي َجعََل الش  
 .وقد يدل القمر في المنام على إمام عامة مسلم 

 (.عموم نفعه)لارتفاعه وقوامته على الأرض و
 الصالح ين. وقد يدل القمر في المنام على البنت الجميلة أو الشاب الوسيم 

 و حياؤها.خسوفه حياؤه أاستتاره أو عدم اكتماله أو و
 وفاة عالم أو رئيس أو إمام أو احتجابه عن في المنام  وخسوف القمر

نتشار وقد يدل على ا(. والعياذ بالل   ه)الناس أو اختفاؤه أو انتكاسته 
 د.لى ستر الل   ه )تعالى( على العباوقد يدل ع .الجهل والضلال في موضع ما

 في ال كهرباء.وقد يدل على دمار أو خراب أو ضياع أو مشكلة أو انقطاع 
 .وقد يدل القمر في المنام على الأب 
 يأو واد ،وقد يدل القمر في المنام على أشياء تحمل اسمه كدولة جزر القمر 

 .أو أمثال هذه المشتقات اللفظية ،أو قمرة القيادة في السفينة، القمر
 .وقد يدل القمر في المنام على المصباح ذي الضوء الأبيض 
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يا بالتشابه(.)راجع قاعدة تعبير الر  ؤ
 )يدل على حياة جديدة أو ولادة قد  في المنام وميلاد قمر جديد )هلال

 القمر قد يدل على نهاية مرحلة معينة أو انتهاء حياة. زوالو .طفل
 أو تقصير من  ،أو نقص هداية ،نقص في الدين في المنام والقمر الناقص

 ،س بعلم أهل العلمعدم انتفاع الناأو  ،أهل العلم والهداية في حق العامة
يض. أو ضياع علم وانتشار جهل.  وقد يدل على العالِم المر

  نازل كمال تدرج أو ارتقاء في م –بمراحله المختلفة  –والقمر في المنام
  .معين في أمر من الأمور

 [(.39يس:] ﴾…وَالْقَمَرَ قَدَ ْرنَاهُ مَنَاز َل ﴿لقول الل   ه )تعالى(: )
 د يدل على طلب العلم النافع أو الحصول على قفي المنام  المنير والقمر

  نصيحة.
 .(لأنه يستمد ضوؤه من الشمس)

 أو التقاء الأب والأم ،او اجتماع شمل ،واجتماع الشمس والقمر زواج، 
  .أو اجتماع شخصيتان كبيرتان في المقام

  واجتماع الشمس والقمر في المنام قد يدل على مواجهة موقف عصيب
لقول ) ومشاكل صعبة وقاهرة على الإنسان ماع همومأو اجت ،لا مفر منه

َع الشَ ْمُس وَالْقَمَرُ )﴿الل   ه )تعالى(:   ِ ُ  9وَجُم  ﴾( يَقُوُل الِإنسَانُ يَوْمَئ ذٍ َأيَْن الْمَفَر
ا على الموت أو وقد يدل اجتماع الشمس والقمر أيضً  .)سورة القيامة(

ا إلا بفناء ال كون د  لأنها لا ينبغي لها أن تدركه أب) الهلاك أو الفناء
 ﴾…لا الشَ ْمُس يَنبَغ ي لَهَا َأن تُْدر كَ الْقَمَرَ ﴿وهلاكه؛ لقول الل   ه )تعالى(: 

 .(40)يس:
 على الإنسان المسافر أو  في المنام وقد يدل دوران القمر حول الأرض

 ناس أو المعتني بهم.شخص أو جماعة أو الالإنسان المهتم بشؤون 
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  أخ أو  ، أو مشقة، أو شقاء، أو شقيقشقاق في المناموانشقاق القمر(
أو انشقاق شخص  )تصدع(،أو شق أخت(، أو شقيقة )صداع نصفي(، 

على وقد يدل انشقاق القمر في المنام ا. أو جماعة عن قيادة أو تبعية م
أحداث مهمة وتغيرات كبيرة يقام فيها العدل وتعود الحقوق  اقتراب

ر على قرب وفاة رجل مسلم صالح وقد يدل انشقاق القم وينتهي الظلم.
وقد يدل انشقاق القمر على رجل صالح ينجب  يدعو إلى الل   ه )تعالى(.

ًا. وقد يدل على الانقسام والتقسيم والتقاسم. وقد يدل على عيوب  صالح
يا على يوم القيامة.  في أدوات الإضاءة. وقد تدل هذه الرؤ

اعَةُ وَان﴿)لقول الل   ه تعالى:  َبَت  الس    .([1]القمر:﴾ شَق   الْقَمَراقْتَر
 .)وقد يدل القمر على آيات القرآن ال كريم؛ لأنه آية من آيات الل   ه )تعالى 
  ومن رأى أنه صعد إلى القمر فربما يسافر أو ينتقل إلى مكان بعيد أو

ً أو ربما نال أمرً  ،صعب الوصول إليه ا لا يقدر على الحصول عليه ا عسير
، أو ربما مهجورة كالصحاري والجباللأو ربما جاب الأماكن ا ،ال كثير

 التقى بواحد من أهل العلم الصالح ين فانتفع بعلمه.
  ومن رأى القمر حسنًا مكتملًا في المنام دل على نقلة نوعية مهمة أو تطور

ملموس في حياته وظروفه وأوضاعه دينًا ودنيا. وقد يدل على العلو 
 والارتقاء والارتفاع وركوب الطبقات والأطباق.

 ﴾لَتَرَْكبُن   َطبَق ا عَن َطبَقوَالْقَمَر  ِإذَا ات  سَق﴿)لقول الل   ه تعالى: 
 (.[19،18]الانشقاق:
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يا   النهارالليل ورؤ
 

 دين وإيمان وبينة وبرهان ووضوح، والليل في المنام كفر  النهار في المنام
  وفسوق وضلال وحيرة وغموض.

يَْل ﴿)يقول الل   ه تعالى:  هَار  وََجعَلْنَا الل   يْل  وََجعَلْنَا آيَةَ الن   هَارَ آيَتَيْن  فَمََحوْنَا آيَةَ الل   وَالن  
 وَمَا يَْستَو ي الَأعْمَى﴿، وكذلك قوله سبحانه: [12]الإسراء: ﴾مُبْص رَة  
ير وروَالْبَص  لُمَاُت وَلاَ الن ُ  .[20]فاطر: ﴾وَلاَ الظ ُ

 وقعود  ساد وركود، والليل كوحركة وسعي وعمل والنهار في المنام رزق
 إلا لمن كان عمله المعتاد ورزقه في وقت الليل. وبطالة 

ا)لقول الل   ه تعالى: ﴿ يَْل ل بَاس  هَارَ وََجعَلْنَا الل   ا وََجعَلْنَا الن    (.[11]النبأ:﴾مَعَاش 
 أوصدقة  وقد يدل الليل في المنام للصالح ين على الإخلاص في العبادة

أو على ستر الل   ه )تعالى( لعباده، بينما  لصيامالسر أو قيام الليل أو إتمام ا
ياء وحب الشهرة أو  قد يدل النهار في رؤى الفاسدين والمنافقين على الر

 الفضيحة )والعياذ بالل   ه(.
ا وَعَلاَن يَة  ﴿: )لقول الل   ه تعالى هَار  س ر   يْل  وَالن    ﴾ال  ذ يَن يُنف قُونَ َأْموَالَهُم ب الل  

ليْل  ﴿وله عز وجل: ؛ وكذلك ق[274]البقرة: يَامَ ِإلَى ال   واْ الص    [187]البقرة: ﴾َأت م ُ
  وقد يدل الليل في المنام على النوم أو الموت، بينما يدل النهار على اليقظة

 أو الحياة.
هَار  ﴿)لقول الل   ه تعالى:  ُ مَا جَرَْحتُم ب الن   يَعْلَم يْل  وَ اكُم ب الل   َ ال  ذ ي يَتَوَف    ﴾وَهُو

يَْل ل تَْسكُنُواْ ف يه  ﴿، وكذلك قوله سبحانه: [60]الأنعام: هُوَ ال  ذ ي َجعََل ل َكُمُ الل  
هَارَ مُبْص ر ا  (.[67]يونس: ﴾وَالن  



 السماء  

128 
 

  على السكن والمسكن والسكينة والراحة، بينما قد يدل وقد يدل الليل
 النهار على التعب والمشقة.

يَْل َسكَن ا﴿)لقول الل   ه تعالى:   (.[96لأنعام:]ا ﴾وََجعََل الل  
  وقد يدل الليل في المنام على المطاردة أو المتابعة أو التعقب أو السعي

)كالرجل يسعى  وراء شخص أو شيء أو من يقوم بهذه الأعمال وأمثالها
، أو مدير ، أو الشرطة تطارد شخًصاأو الضغط عليها للوصول إلى امرأة

دل النهار على من ، بينما قد يمثلًا( يكلف موظفيه بأشياء صعبة يرهقهم
)كالمرأة التي يسعى للوصول  أو ما يحدث في حقه أو تجاهه هذه الأمور

 ف بأعباء وأثقال شديدة، أو موظف مكل َّ دإليها رجل، أو شخص مُطارَ 
 .مثلًا(

هَارَ يَْطلُبُهُ َحث يث ا)لقول الل   ه تعالى: ﴿ يَْل الن    (.[54]الأعراف: ﴾يُغْش ي الل  
 يا وجوه ينطبع عليها ظلام الليل قد تدل على الشرك والسيئات  رؤ

 )والعياذ بالل   ه(.
ا )لقول الل   ه تعالى: ﴿ ي  ئَات  جَزَاء َسي  ئَةٍ ب م ثْل هَا وَتَرْهَقُهُْم ذ ل  ةٌ م   وَال  ذ يَن َكسَبُواْ الس  

يْل   يَْت وُُجوهُهُْم ق طَع ا م  َن الل   مَا ُأْغش  َ ئ َك  لَهُم م  َن الل ه  م ْن عَاص ٍم كََأن   مُْظل م ا ُأْول
ار  هُْم ف يهَا خَال دُون  .([27]يونس:﴾ َأْصحَاُب الن  

 أو الهروب من قوم ظالمين ،وقد يدل الليل في المنام للصالح ين على السفر، 
 أو النجاة من مهالك.

يْل  ﴿)لقول الل   ه تعالى:   (.[81]هود: ﴾فََأسْر  ب َأهْل َك ب ق ْطٍع م  َن الل  
  على الزوج والنهار على الزوجة، وقد يدل الليل على معاشرة وقد يدل الليل

 الزوج لزوجته، بينما يدل النهار على معاشرة الزوجة من زوجها.
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هَارَ ﴿)لقول الل   ه تعالى:  يَْل الن   ، وكذلك قوله [3]الرعد: ﴾زَْوجَيْن  اثْنَيْن  يُغْش ي الل  
اهَا حَمَلَْت حَمْلا  َخف  ﴿سبحانه:  ا تَغَش   ْت ب ه  فَلَم   ]راجع [189]الأعراف:﴾يف ا فَمَر  

يا بالجناس اللغوي[(.  قاعدة تعبير الرؤ
 الضعف، والغفلة، والهزيمة، وعدم ال كفاءة، على  في المنام وقد يدل الليل

والإزالة، والتخلص  ،، والمحو، والإلغاء، والمسحوالتخفي ،والخفاء ،السر  و
بعاده. القوة، والانتباه،  على بينما يدل النهار من شيء أو شخص أو إ
، والانكشاف، والظهور ،والوضوح ،العلنو والذكاء، والنصر، وال كفاءة،

براز، والتأكيد   .، والإبقاء على الشخص أو الشيءوالإ
هَار)لقول الل   ه تعالى: ﴿ يْل  وََسار ٌب ب الن   ؛ وكذلك [10]الرعد:﴾ مُْستَْخٍف ب الل  

ْ ﴿: سبحانهقول الل   ه  ي هَار  وََجعَلْنَا الل   يْل  وََجعَلْنَا آيَةَ الن   هَارَ آيَتَيْن  فَمََحوْنَا آيَةَ الل   َل وَالن  
 (.[12]الإسراء: ﴾مُبْص رَة  

  وقد يدل النهار على السبق والتقدم والتفوق، بينما يدل الليل التأخر
 .والتخلف والتراجع
هَار  ﴿)لقول الل   ه تعالى:  يُْل َساب ُق الن    (.[40]يس: ﴾وَلاَ الل  
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يا الماء وأشكاله يل رؤ  باب في تأو
 

يا الماء  رؤ
 

  في المنام على الحياة والكائنات الحية عمومًا كالإنسان يدل الماء الصافي
 وقد يدل الماء على خلق الإنسان والحمل وماء الرجل والحيوان والنبات.

 وقد يدل على الزواج والإنجاب. .)المني (
َ ﴿)لقول الل   ه تعالى:  ؛ وكذلك [30]الأنبياء:﴾ لْنَا م َن الْمَاء كُل   شَْيءٍ حَي ٍ وََجع

َك ﴿قوله سبحانه:  َب ُ ُ نَسَب ا وَص ْهر ا وَكَانَ ر َ ال  ذ ي خَلََق م َن الْمَاء بَشَر ا فَجَعَلَه وَهُو
 .([54]الفرقان: ﴾قَد ير ا

  )يدل الماء الصافي على الإسلام الصحيح الذي جاء من عند الل   ه )تعالى
دل الأمطار على هذا المعنى أيًضا، وقد ت خالي من البدع والضلالات.وال

وقد  بينما يدل الماء العكر أو غير الصافي على الذنوب والمعاصي والبدع.
يدل الماء النظيف في المنام على الصحة الطيبة، بينما الماء العكر والملوث 

 مرض.
والدين  تعالى؛ د الل   ه، وهو نزل من عنوصحتها لأن الماء أصل حياة الأبدان)

اتعالى ، وهو نزل من عند الل   ه أصل حياة القلوب ]راجع قاعدة التشابه في  أيض 
يا[  (.تعبير الرؤ



 املاء                                                                                                                          

131 
 

 التي هي عكس الجفاف( سواء كانت في  والترطيب يدل على الرطوبة(
 الأرض أو الجو. أو الجسم

 وطهارة في البدن أو في القلب. ووضوء والماء الطهور نظافة 
مَاء مَاء َطهُور ا﴿ه تعالى: )لقول الل      (.[48]الفرقان: ﴾وََأنزَلْنَا م َن الس  

  قد يدل الماء على عرش الل   ه )تعالى(. وقد يدل على عرش مل كي أو
 منصب رئاسي في بعض الرؤى.

 .([7]هود: ﴾وَكَانَ عَْرُشهُ عَلَى الْمَاء﴿)لقول الل   ه تعالى: 
  على المال. في المنام الماءيدل 

يا بالأسماء، ولأنهم يطلقون على المال سيولة(.)راجع قاعدة   تعبير الرؤ
  .الماء العذب في المنام يدل على الإسلام، والمال المالح قد يدل على ال كفر

وقد يدل الماء العذب في المنام على المال الحلال، بينما قد يدل الماء المالح 
 على المال الحرام.
َيْن  هَذَا عَْذٌب فُرَاٌت وَهَذَا م لٌْح ُأجَاٌج وَهُوَ ال  ذ ي مَرَ ﴿)لقول الل   ه تعالى:  َج الْبَْحر

حُْجور ا جْر ا م    (.[53]الفرقان:﴾ وََجعََل بَيْنَهُمَا بَرْزَخ ا وَح 
 .يدل على المجاري المائية العذبة كالأنهار والبحيرات 

 )لأنها مخازن لمياة الأمطار(.
 ه من حسن وجمال فهو والماء في المنام قد يدل على المرأة، فما كان في

تزكية للمرأة، وماكان فيه من ثقل أو عكارة أو أي شائبة فهو من عيوب 
 المرأة.

يا للمرأة، عكس اليابسة بخشونتها  )لطراوته وليونته وميوعته كان مثل ا في الرؤ
 تكون رمز ا للرجل(.
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 يا  ذنوب وعذاب )والعياذ بالل   ه(. في المنام الماء المغلي وقد تدل هذه الرؤ
وقد تدل على مشروبات ساخنة أو سخان الماء أو  لصالح ين على ضيوف.ل

 كل ما يتم تحضيره أو التعامل معه بالماء المغلي كالغسيل ونحوه.
ال م ينَ نَار ا َأحَاَط ب ه ْم سُرَاد قُهَا وَِإن يَْستَغ يثُوا ﴿)لقول الل   ه تعالى:  ا َأْعتَْدنَا ل لظ   ِإن  
رَاُب وََساءْت مُْرتَفَق ايُغَاثُوا ب مَاء كَالْمُهْ  َ ب ئَْس الش   ﴾ ل  يَْشو ي الْوُُجوه

[، وقد تدل للصالح ين على ضيوف؛ لأنهم يقدمون له الشاي أو 29]ال كهف:
يا بالقلب[  .(القهوة والتي تصنع من ماء مغلي ]راجع قاعدة تعبير الرؤ

 يؤدي في المنام قد يدل على المسلم يهجر القرآن ال كريم، أو  الماء المتجمد
العبادات دون خشوع أو تدبر. وقد يدل على تجميد الأموال. وقد يدل 
على جمود الإنسان وبرود مشاعره. وقد يدل للصالح ين على مغفرة ذنوب 

يا الجليد(.  وتكفير خطايا. )انظر أيًضا رؤ
)لأن الماء في المنام رمز للقرآن ال كريم والإسلام وشعائره، فإذا تجمد دل على 

 د الأموال؛ لأن الماء في المنام مال(.. وتجميمشاكل
 وقد يدل  في المنام قد يدل على وعود وهمية وكلام كاذب. بخار الماء

بدون  من منافع الدين والدنيا البخار على ما هو مفقود أو ضائع أو مهدر
يا  فائدة. وقد يدل البخار على راحة للجسم واسترخاء. وقد تدل هذه الرؤ

 وقد تدل على ضياع الأموال أو تهريبها للخارج.على الموت وصعود الروح. 
والبخار ماء مفقود  .أو تبخر كلامه في الهواء )لقولهم: تبخرت وعوده في الهواء

لا ينتفع به الإنسان غالب ا. البخار راحة فبعض الحمامات العمومية تكون بالبخار 
 .(فقط لراحة الجسم
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يا الأمطار  رؤ
 

 النباتات والزروع والثمار التي يأكلها الناس  الأمطار في المنام قد تدل على
الأرض الميت أو استصلاح  وقد تدل على إحياء أو يرتزقون منها.

 الأراضي أو المروج الخضراء أو مكافحة التصحر.
كُمْ ﴿)لقول الل   ه تعالى:  مَاء مَاء فََأْخرََج ب ه  م َن الث  مَرَات  ر ْزقا  ل     ﴾وََأنزََل م َن الس  

مَاء مَاء فََأْحيَا ب ه  [22]البقرة: ُ َأنزََل م َن الْس   ؛ وكذلك قوله سبحانه: ﴿وَالل ه
؛ وكذلك قوله [65الَأْرَض بَعْدَ مَوْت هَا ِإن   ف ي ذَل َك لآيَة  ل  قَوٍْم يَْسمَعُون﴾ ]النحل:

مَاء مَاء فَتُْصب ُح الَأْرُض مُ  هَ َأنزََل م َن الس   َ َأن   الل   ة  ِإن   عز وجل: ﴿َألَْم تَر خْضَر  
هَ لَط يٌف َخب ير﴾ ]الحج:  .([63الل  

 .وقد تدل الأمطار في المنام على القرآن ال كريم والوحي المبارك 
)لأن كلاهما نزل من السماء كما نزلت الأمطار من السماء؛ أنزلهم الل   ه عز 

يا بالتشابه[ َن َأْو َكَصي  ٍب م   ﴿؛ ولقول الل   ه تعالى: وجل ]راجع قاعدة تعبير الرؤ
مَاء ف يه  ُظلُمَاٌت وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ  ي  ب  ]تشبيه[19]البقرة: ﴾... الس   للقرآن ال كريم بالص  

 (.الذي نزل من السماء[
 .وقد تدل الأمطار في المنام على استجابة دعاء المسلم الصالح 

عاءُ عند الن  داء ، و تحَْت ال»: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  لما روي عن)  «مَطَر  ث نتان  ما تُرَد ان : الد ُ
صحيح الجامع الصغير للألباني[. ومن شروط إجابة الدعاء -]حديث حسن
ُ و ،ال كسب الحلال : ملسو هيلع هللا ىلصقبل دعوة صاحب ال كسب الحرام؛ لقول النبي لا ت

« َ فر َ  ،الرجَل يطيُل الس   !  ،أشعَث أغبَر ! يا رب   يمد ُ يدَيه إلى السماء . يا رب  
، وغُذ َي بالحرام. فَأن  ى يُستجاُب ومطعمُه حرامٌ، ومشربُه حرامٌ، وملبَسُه حرامٌ 

 .(]رواه مسلم[ «؟لذلك
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 أو  ،أو الأنهار ،وأودية المياة ،وقد تدل الأمطار في المنام على الينابيع
فينتفع منها الناس في سقاية  ع لهذه الأمطارأو كل تجم    العذبة، البحيرات

 .الزرع أو الشرب أو غيرها
َ ال  ذ ي أَ ﴿ )يقول الل   ه تعالى: ُ َشجَرٌ هُو ُ شَرَاٌب وَم نْه كُم م  نْه مَاء مَاء ل    نزََل م َن الس  

يمُون مَاء مَاء فَسَل َكَهُ يَنَاب يَع ﴿ ؛[10]النحل:﴾ ف يه  تُس  هَ َأنزَلَ م َن الس   َألَمْ تَرَ َأن   الل  
 (.[21]الزمر:﴾ ف ي الَأْرض  

 طيب.وقد تدل الأمطار في المنام للأعزب أو العزباء على الزواج ال  
مَاء مَاء فََأْخرَْجنَا ب ه  َأْزوَاج ا)لقول الل   ه تعالى: ﴿  (.[53]طه:﴾وََأنزََل م َن الس  

 الدنيا بنعيمها، فإن اختلط  ومن رأى في المنام مطرًا غزيرًا أقبلت عليه
يل.المط ول كن على المسلم أن  ر بنبات الأرض كان المعنى أقوى في التأو

ُ  لا على الدين يحذر فإن فتنتها وقد  .وبقاؤها في المعاش لا يُضمَن نؤمَ ت
يل يهطل فوقه يا المسلم للمطر الغز على اجتماع الناس حوله إن  تدل رؤ

 كان أهلًا للعمل العام النافع.
مَاء فَاْختَلََط ب ه   ُ م َن الس   نْيَا َكمَاء َأنزَلْنَاه َيَاة  الد ُ مَا مَثَُل اْلح )لقول الل   ه تعالى: ﴿ِإن  

ىَ ِإذَا َأخَذَت  الَأْرُض زُْخرُفَهَا نَبَاُت الأَ  اُس وَالَأنْعَامُ َحت   ا يَْأكُُل الن   ْرض  م م  
يد   هُمْ قَاد رُونَ عَلَْيهَآ َأتَاهَا َأْمرُنَا لَيْلا  َأوْ نَهَار ا فَجَعَلْنَاهَا َحص  ي  نَْت وََظن   َأهْلُهَا َأن   ا وَاز  

 ُ ْم تَغَْن ب الَأْمس  كَذَل َك ن رُون﴾ ]يونس:كََأن ل   ُل الآيَات  ل قَوٍْم يَتَفَك   ؛ [24فَص  
مَاء  نْيَا َكمَاء َأنزَلْنَاهُ م َن الس   َيَاة  الد ُ ثََل اْلح وكذلك قوله سبحانه: ﴿وَاضْر ْب لَهُم م  

هُ عَلَى كُل    شَْيءٍ  فَاْختَلََط ب ه  نَبَاُت الَأْرض  فََأْصبََح هَش يم ا تَْذرُوهُ الر  يَاُح وَكَانَ الل  
ْقتَد ر ا﴾ ]ال كهف: يا قد يدل على إنسان أو ناس؛ لقول الل   ه [45م ُ . الماء في الرؤ

 (.[54﴿وَهُوَ ال  ذ ي خَلََق م َن الْمَاء بَشَر ا﴾ ]الفرقان:تعالى: 
 أو أجانب ،في المنام على زائر أو زائرين من مكان بعيد وقد يدل المطر، 

 أو أصحاب مقامات رفيعة ومراكز كبيرة.
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هُ خَلََق كُل   ) لأن كل ماء في المنام قد يدل على إنسان؛ لقول الل   ه تعالى: ﴿وَالل  
اء﴾ ]النور: ةٍ م ن م   ، وماء المطر ينزل من أعلى كالأجانب ينزلون من [45دَاب  

يا بالتشابه[  (.أعلى بالطائرات، أو أصحاب مقامات عالية ]راجع قاعدة تعبير الرؤ
  (تعالى)على الحمل للمرأة المتزوجة بفضل الل   ه وقد تدل الأمطار في المنام. 

 وقد تدل على المعاشرة الزوجية.
الأرض وتدفق ماء الزوج إلى  داخل إلىبه بين سقوط الماء من السماء )للتشا

يا[(.  الزوجة ]راجع قاعدة التشابه في تعبير الرؤ
 على السعة والبركة في الرزق. في المنام وقد يدل المطر للصالح ين 

ْ لَفَتَْحنَا عَلَْيه م بَرَكَاٍت م  َن ﴿الل   ه تعالى:  )لقول قَوا ْ وَات   وَلَوْ َأن   َأهَْل الْقُرَى آمَنُوا
مَاء وَالَأْرض    (.[96]الأعراف: ﴾الس  

 وقد  . وقد يكون المال وفيرًا مستوجبًا للزكاة.والمطر في المنام مال حلال
 .أو الفقر الزكاةيدل الجفاف وعدم نزول الأمطار في المنام على منع 

ماء  »: ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي  ]صحيح  «و لم يَمنعُوا زكاةَ أموال هم إلا مُن عُوا القَْطرَ من الس  
 .(الجامع الصغير للألباني[

 على النفقة المخلصة في سبيل الل   ه  في المنام وقد تدل الأمطار الشديدة
في سبيل على نفقة قليلة . والأمطار الخفيفة تدل ال كبير )تعالى( وثوابها

 فإن نزلت الأمطار على حديقة .الل   ه )تعالى( مع عظيم ثواب الإخلاص
مرتفعة فيها ثمر كثير فقد تقوى معنى الثواب والفضل والبركة من الل   ه 

 )عز وجل( للمنفقين في سبيله )سبحانه(.
لل ه  وَتَثْب يت ا م  ْن )لقول الل   ه تعالى: ﴿وَمَثَُل ال  ذ يَن يُنف قُونَ َأْموَالَهُمُ ابْت غَاء مَْرَضات  ا

ْبهَا وَاب ٌل  ْم يُص  عْفَيْن  فَِإن ل   َبْوَةٍ َأَصابَهَا وَاب ٌل فَآتَْت ُأكُلَهَا ض  ةٍ ب ر َأنفُس ه ْم كَمَثَل  َجن  
ير﴾ ]البقرة: ٌّ وَالل هُ ب مَا تَعْمَلُونَ بَص   [(.265فَطَل 
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  والوضوء وقد يدل المطر في المنام على الطهارة الشرعية أو النظافة
والاغتسال. وقد يدل على الطهارة القلبية من وساوس الشيطان وكيده 

للمسلم  (تعالى)وتسلطه على قلب الإنسان وعقله. وقد يدل على تثبيت الل   ه 
 وتدعيمه في مواقف صعبة تحتاج للقوة والاحتمال والشجاعة.

مَاء مَاء ل    يُنَز  لُ عَلَيْكُم م  ن الس   يُطَه  رَكُم ب ه  وَيُْذه َب عَنكُْم ر ْجزَ )لقول الل   ه تعالى: ﴿وَ
ب كُْم وَيُثَب  َت ب ه  الَأقْدَام﴾ ]الأنفال: ب َط عَلَى قُلُو يْطَان  وَل يَرْ  [(.11الش  

 أو  وقد تدل الأمطار في المنام على الرقية الشرعية والعلاج من السحر
 المس أو العين والشفاء إن شاء الل   ه )تعالى(.

مَاء مَاء ل  يُطَه  رَكُم ب ه  وَيُْذه َب عَنكُْم ر ْجزَ ﴿: )لقول الل   ه تعالى يُنَز  لُ عَلَيْكُم م  ن الس   وَ
يْطَان    (.[11]الأنفال: ﴾الش  

 يا المنام قد تدل على الرخصة الشرعية عمومًا أو الرخصة  والأمطار في رؤ
في الجهاد خصوًصا. وقد تدل على تخفيف موقف فيه مشقة أو صراع 

 أو حرب.
طَرٍ َأْو ُكنتُم )ل َ ُجنَاَح عَلَيْكُْم ِإن كَانَ ب كُْم َأذ ى م  ن م   قول الل   ه تعالى: ﴿وَلا

ْرضَى َأن تََضعُواْ َأْسل َحتَكُْم﴾ ]النساء:  .[(102م  
 يا الفاسدين والمجرمين إنذار بعقوبة  والبعيدين عن الدين والأمطار في رؤ

 إلهية شديدة.
ا رَأَ  مْط رُنَا )لقول الل   ه تعالى: ﴿فَلَم   ْستَْقب َل َأْود يَت ه ْم قَالُوا هَذَا عَار ٌض م ُ ا م ُ ْوهُ عَار ض 

ٌ ف يهَا عَذَاٌب َأل يم﴾ ]الأحقاف: َ مَا اْستَعْجَلْتُم ب ه  ر يح [، ولقول الل   ه 24بَْل هُو
ين﴾ ]الشعراء: طَر ا فَسَاء مَطَرُ الْمُنذَر   [(.173سبحانه: ﴿وََأْمطَرْنَا عَلَْيه م م  

 يدل المطر في المنام للمسلم الصالح في آخر عمره على حسن الخاتمة. وقد 
 )لأنه قد يرمز إلى تغسيل الميت(.
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  أو قبيلة مطير مثلًا أو غيرها من وقد تدل الأمطار في المنام على المطار
 مشتقات الأسماء.

يا بالأسماء(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ
 

يا النهر  رؤ
 

 يدل عليها الماء في المنام، وقد يضاف إليها  يدل على كل المعاني التي قد
 بعض التخصيص كالتالي:

 ومغفرة  على الصلوات الخمس المفروضة النهر الجاري العذب في المنام يدل
 .الذنوب ومحو الخطايا بفضل الل   ه )تعالى(

ْ »: ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي  ، مَثلُ الصلَوات  الخمْس  كمَثل  نهْرٍ جارٍ عْذٍب على باب  أحد كم
نَس  يه كل   يوٍم خمَس مر اتٍ س ُل فيَغت -]حديث صحيح «، فما يَبْقَى ذلَك من الد  

و كانَ بفناء  أحد كم نَهرٌ أرأيَت ل»: ملسو هيلع هللا ىلص، وكذلك قوله صحيح الجامع للألباني[
اٍت، ما كانَ يبقي من درن ه ؟ قاَل: لاَ شيءَ، يغت يجري سلُ فيه  كل   يوٍم خمَس مر  
لاةَ تْذهبُ قالَ  رن : فإن   الص   نوَب كما يْذهُب الماءُ الد   رواه -]حديث صحيح «الذ ُ

 (.ابن ماجة[
 النهر الجميل في المنام قد يدل على الجنة ونعيمها. 

اُت عَْدٍن َتجْر ي م ن َتحْت هَا الَأْنهَارُ )لقول الل   ه تعالى: ﴿ َب  ه ْم َجن     ﴾جَزَاؤُهُْم ع ندَ ر
 (.[8]البينة:

 ومعاصي أهلها قد يدل على جهنم وعذابها  مفي المنا النهر الخبيث والقبيح
 )والعياذ بالل   ه(.

تُقبْل  من شرب الخمرَ لم»: عن عبد الل   ه بن عمر رضي الل   ه عنه ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي )
ُ عليله صلاةٌ أربعينَ صباح ا م تُقبْل له صلاةٌ ، فإن عادله، فإن تاب تاب الل   ه
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ُ عليه بَْل له صلاةٌ أربعينَ تُقلم  ، فإن عادأربعين صباح ا، فإن تاب تاب الل   ه
تُقبْل له صلاةٌ أربعينَ  لم ، فإن عاد في الرابعة  صباح ا، فإن تاب تاب الل   هُ عليه

َبال  صباح ا  .، فإن تاب لم يَتُب  الل   هُ عليه، وغضب الل   هُ عليه وسقاه من نهر الخ
! وما نهرُ الخبال    «ر  ؟ قال : نهرٌ يجري من صديد  أهل  الناقيل: يا أبا عبد  الرحمن 
ثلاثةٌ لا يدخلُونَ الجنةَ: مُدم ُن الخمْر ، »: ملسو هيلع هللا ىلص]حديث صحيح[؛ أو لما روي عنه 

ح م   ُع الر   َسقاهُ الل   هُ جل   وعَلا  ومَْن ماَت مُدمن الخمر   .، ومُصد  ٌق بالس  حر  وقاطِ 
، نهرٌ يجر ي من فُروج  الموم سات  : ؟ قالا نهرُ الغُوطة  : ومق يلَ  .من نهر  الغُوطة  

 ]حديث ضعيف[(. «أهَل النار  ر يحُ فُروج ه مْ  يُؤذ ي
  النهر في المنام قد يدل على الابتلاء من الل   ه )تعالى( لعباده لاختبار صدق

يمانهم فمن زاد وجاوز في الشرب منه دل  .وإخلاصهم لل   ه )عز وجل( إ
يمانه. وقد يدل على اختبارات التحمل واللياقة في المؤسسات  على ضعف إ
ية والجي وش. فمن زاد وجاوز في الشرب منه دل على ضعف العسكر

 احتماله.
ُنُود  قَالَ ِإن   الل هَ مُبْتَل يكُم ب نَهَرٍ فَمَن شَر َب ﴿)لقول الل   ه تعالى:  ا فََصلَ َطالُوُت ب اْلج فَلَم  

هُ م ن  ي ِإلا   مَن  اغْتَرََف غُْرفَة   ْم يَْطعَْمهُ فَِإن   َلَيَْس م ن  ي وَمَن ل   بُواْ م نْهُ م نْهُ ف ب يَد ه  فَشَر 
َل يلا  م  ْنهُمْ   .([249]البقرة: ﴾ِإلا   ق

  على دورة الدم في الجسم تجري في الأوردة والشرايين.في المنام يدل النهر 
)لأن كلاهما سائل يجري ويتدفق في مجارٍ لها منبع ومصب ]راجع قاعدة 

يا[(.  التشابه في تعبير الرؤ
 أو الن َّ ْهر )التوبيخ والتعنيف والسب( ،)توقيت(على النهار  في المنام يدل 

 خصوًصا.سائل ال وألوالدين نهر اأو  ،عمومًا
ٍ وَلاَ تَْنهَرْهُمَا﴿)يقول الل   ه تعالى:  هُمَآ ُأف  ، وكذلك قوله [23]الإسراء: ﴾فَلاَ تَقُل ل  

َ تَْنهَر﴿سبحانه:  ائ َل فَلا ا الس   يا ]راجع قاعدة تعبير الر[10]الضحى: ﴾وََأم   ؤ
 .(بالأسماء والجناس اللغوي[
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 على شبكات المياة العذبة أو شبكات الصرف الصحي  في المنام يدل
 أو مجاري المياة تحت الأرض. والزراعي والصناعي

يا[(.  )لأن كلها تجري في ما يشبه الأنهار ]راجع قاعدة التشابه في تعبير الرؤ
 ى إنسان محدد.وقد يدل عل على عمر الإنسان وحياته. في المنام يدل 

يق محدد اية ونهاية )لأن الإنسان مخلوق من ماء. والنهر له بد يجري بينهما في طر
اءبلا توقف. يقول الل   ه تعالى: ﴿ ةٍ م ن م   ُ خَلََق كُل   دَاب   ه ، [45]النور:﴾ وَالل  

  .وكذلك لقولهم: جرى به العمر، جرت به السنوات، كما يجري النهر(
 تها وأسلاكها.يدل على ال كهرباء وشبكا  

يلة كما يسيل الماء في مجرى النهر. وكذلك فالماء ) لأن الماء يسير في أسلاك طو
 .(موصل جيد لل كهرباء ومولد لها عبر سدود الأنهار

  وقد يدل النهر الجميل في المنام على أطعمة وأشربة كاللبن الحليب أو العسل
على خمر الدنيا )والعياذ أو خمر الآخرة، بينما قد يدل النهر القبيح أوالآسن 

 بالل   ه( أو أطعمة وأشربة فاسدة.
اء غَيْر  آس ٍن ﴿ )لقول الل   ه تعالى: قُونَ ف يهَا َأْنهَارٌ م  ن م   ة  ال  ت ي وُع دَ الْمُت   َن   مَثَُل اْلج

ار   ةٍ ل  لش   ُ وََأْنهَارٌ م  ْن خَمْرٍ ل  ذ   رْ َطعْمُه ْم يَتَغَي   بَنٍ ل   ب ينَ وََأْنهَارٌ م  ْن عَسٍَل وََأْنهَارٌ م ن ل  
ى َصف    .([15]محمد: ﴾م ُ

 واللعاب يدل على السوائل المتدفقة من جسم الإنسان كالدماء والدموع 
وقد يدل على رحلة الطعام أو الشراب داخل  .والسوائل الجنسية والبول

 الجهاز الهضمي.
في تعبير  )لأنها كلها تتحرك وتتدفق كالنهر السائل ]راجع  قاعدة التشابه

يا[(.  الرؤ
 .يدل على الاتصال بالإنترنت والأجهزة المتصلة به 
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يصب في جهاز المتلقي وتتدفق منه المعلومات ) لأن الإنترنت ينبع من مصدر و
. والماء قد يدل على الشاشات لأن كلاهما شفاف له في الجهاز كما يتدفق النهر

 سطح متشابه في الشكل(.
 يض يدل على كل سائل يتدفق كالس ائل المحلول يتدفق في يد المر

، بالمستشفى، والحقنة تتدفق في جسم المحقون، وخطوط أنابيب النفط
 إلخ. .والماء يتدفق داخل فروع النبات ..
يا بالتشابه(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ

 .يدل على خطوط الإنتاج بالمصانع 
يجري ثم ولية سير ينبع من بداية خط الإنتاج ومكوناته الأ )لأنها تتدفق عبر

 .ويتحرك حتى يصب في نهاية خط الإنتاج(
  يدل على السير المتحرك كالذي تسير عليه الحقائب في المطار بعد إنزالها

 من الطائرة أو ما يشابه ذلك.
يا  )لأنها تتشابه مع حركة النهر الذي تسير فوقه المراكب ]راجع قاعدة تعبير الرؤ

 بالتشابه[(.
  يدل على الفتنة الساحبة التي لا يستطيع الإنسان قد النهر القوي الجارف

سوائل تتدفق بشدة أو . وقد يدل على مقاومتها ويجب عليه اجتنابها
 قذائف أسلحة.

. وللتشابه بين القذيفة وبين النهر )لقولهم: جرفته الفتنة أو جرفه تيار الفساد
 يقذف بما فوقه من أجسام صلبة(

  فيه الناس على ذكر الل   ه )تعالى( وعلى وقد يدل النهر على كل مكان يجتمع
كلمة الخ ير كالمساجد وأماكن الذكر والعلم النافع الذي يرضي الل   ه )عز 

 .وجل(
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يغتسل به فتمحى  )لأنه يتكون من الماء العذب الجاري الذي يتوضأ به المسلم و
يلقى به الل   ه عز وجل في الصلاة. وكل ماء قد يدل على  مجموع به الذنوب و

هُ خَلََق ﴿؛ يقول الل   ه تعالى: لأن أصل خلق الدواب من ماء نمجتمعي ناس وَالل  
ن يَمْش ي عَلَى ر جْلَيْن  وَم ْنهُم  ن يَمْش ي عَلَى بَْطن ه  وَم ْنهُم م   َم ْنهُم م   اء ف ةٍ م ن م   كُل   دَاب  

هَ عَلَى كُل    هُ مَا يَشَاء ِإن   الل   بٍَع َيخْلُُق الل   ن يَمْش ي عَلَى َأْر  (.[45]النور: ﴾ شَْيءٍ قَد يرم  
 قد يدل على كلام طيب في المنام والنهر العذب المتدفق.  

]راجع  كما يتدفق ماء النهر لأن الكلام يتدفق معه لعاب الإنسان في الفم)
يا[  .(قاعدة التشابه في تعبير الرؤ

 الفيضان
  يق أو رع أو حركة المرور في الشواوقد يدل النهر في المنام على نهر الطر

ية أو الملاحة  ية أو البحر يةالنهر  .الجو
 يةالصدقة قد يدل النهر في المنام على ال  .جار

يا بالجناس اللغوي[.  )لقولهم: نهر جارٍ ]راجع قاعدة تعبير الرؤ
  طيبة أحاسيسومشاعر وقد يدل النهر الطيب المتدفق في المنام على 

 .متدفقة
 وبلادها، وسكان ضفافها،  سها،في المنام قد تدل على نف الأنهار المعلومة

والمخلوقات التي تعيش فيها، والبضائع والأشخاص الذين ينتقلون عبرها، 
والأنشطة التي تتم فيها وحولها. وقد تدل على أنهار أخرى مثيلتها. وقد 

يانه. وقد يدل  النهر المعروف تدل أيًضا على فروع هذا النهر وأماكن جر
عاصي يدل على الشخص العاصي أو من اسمه كنهر المشتق على معنى 

 المعصية والعصيان.
  وقد يدل النهر في المنام على حفظ الأطفال ورعايتهم والاعتناء بهم

والأماكن التي تقوم بهذه الأعمال كالحضانات والمدارس وكل من هو 
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وقد يدل الطفل  مؤتمن من أهل الطفل على القيام بهذا العمل العظيم.
 مكان إقامة أو معيشة مختلف.في النهر على انتقاله ل

ع يه  فَِإذَا خ ْفت  عَلَيْه  فََألْق يه  ﴿ )لقول الل   ه تعالى: وََأْوَحيْنَا ِإلَى ُأم   مُوسَى َأْن َأْرض 
ُ م َن الْمُرَْسل ين ُ ِإلَيْك  وَجَاع لُوه وه ا رَاد ُ َ َتحْزَن ي ِإن   َ َتخَاف ي وَلا ﴾ ف ي الْيَم   وَلا

 .([7]القصص:
 من الناس أو الأشياء نهر بالبحر يدل على التقاء الصالح بالفاسدالتقاء ال 

أو مسلم  ،واختلاطهما. وقد يدل على التقاء من هو أعلى بمن هو أدنى
. وقد يدل على المسلم يفعل الخ ير مختلفة وأشياء أو أجناس ،بكافر

 .، أو يقول كلمة طيبةأو يدعوهم إلى الل   ه )تعالى( ،والمعروف مع الناس
وقد يدل على الصالح يختلط  دل على العلاقة الخاصة بين الزوجين.وقد ي

بمناخ الفساد فلا يتأثر به ويحفظ الل   ه )عز وجل( عليه دينه. وقد تدل 
يا على انفتاح الحدود والبلاد على بعضها أو دخول الناس  هذه الرؤ

 والبضائع من مكان إلى مكان أو من بلد إلى بلد دون عوائق.
َيْن  هَذَا عَْذٌب فُرَاٌت وَهَذَا م لٌْح ﴿ جل:)يقول الل   ه عز و وَهُوَ ال  ذ ي مَرََج الْبَْحر

حُْجور ا جْر ا م    ؛ وكذلك قوله سبحانه:[53]الفرقان: ﴾ُأجَاٌج وََجعََل بَيْنَهُمَا بَرْزَخ ا وَح 
ُ وَهَذَا م لٌْح ﴿ ٌغ شَرَابُه  ِ  ﴾ُأجَاجٌ وَمَا يَْستَو ي الْبَْحرَان  هَذَا عَْذٌب فُرَاٌت َسائ

 (.[12]فاطر:
  ثعابينوحيات قد يدل النهر الخبيث على. 

 )للتشابه بين مجرى النهر وبين حركة الثعبان أو الحية(.
 .النهر في المنام قد يدل على المال 

)لأن الماء قد يدل على المال لأن كلاهما سيولة. ولأن المال له دورة كسب 
ماء النهر يجري باستمرار والمال  وإنفاق وماء النهر له دورة منبع ومصب. ولأن

 يجري في الأسواق باستمرار(.
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  مجرى القطار.وقد يدل النهر في المنام على 
يا بالتشابه(.   )راجع قاعدة تعبير الرؤ

  الدقيقةوقد يدل النهر في المنام على الأمعاء. 
 .)لأنها مجرى يجري فيه الطعام سائل ا(

 

يا الشلال  رؤ
 

 للإنسان دينًا أو دنيا  مفاجئة أو سريعة ى انتكاسةيدل الشلال في المنام عل
يأتي للتحذير من هذا الخطر ومن الفتن الشديدة التي وقد  )والعياذ بالل   ه(.

 تجرف المسلم وقد تهل كه )عياذا بالل   ه(.
 الماء في النهر(.مجرى )لأنه انهيار مفاجئ لمستوى 

 .وقد يدل الشلال في المنام على مرحلة انتقالية صعبة 
 نه انتقال قوي لمستوى الماء من مرحلة لمرحلة أخرى(.)لأ

 أو  وقد يدل الشلال على ارتفاع مستوى ضغط المياة في الشبكات
 .الأنابيب؛ أو السوائل عمومًا

 )لأن للشلال ضغط أقوى من المجرى العادي للنهر(.
 محتاج أو محروم. وقد يدل الشلال على الصدقة والعطاء لمن هو 

رمز للغنى والانخفاض  في المنام ء من العلو إلى الأسفل. والعلو)لأنه انتقال للما
 ملسو هيلع هللا ىلص أن   رسوَل الل   ه   ما روي عن عبد الل   ه بن عمر رضي الل   ه عنه رمز للحاجة؛ ل

َ وذكرَ ال ،قال وهو على المنبر   َف والمسَألَة عَف ُ العُلْيَا خيرٌ من اليد  اليدُ »: صدقةَ والت  
ْ  .«السفلى ُ فاليدُ العليا هي المُن  .]متفق عليه[( ف قَةُ، والسفلى هي السائ لَة

 لطاقةوقد يدل الشلال في المنام على ا. 
 .(طاقة شديدة)لأن سقوط الماء بهذه القوة تتولد عنه 
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 .وقد يدل الشلال في المنام على الشلل 
 )راجع قاعدة التعبير بالأسماء(.

 

يا الترع  رفة والمصرؤ
 

 أو تابع فرعي صغير لأصل كبير ،الترعة في المنام قد تدل فرع من أصل، 
وفروع المحلات والبنوك والشركات التي تتبع المقر  ،كالابن فرع من أبيه

، والسيارة المقطورة ، والقاعدة الفرعية التي تتبع القاعدة الرئيسيةالرئيسي
 وهكذا..تتبع السيارة القاطرة..

 لأن الترعة فرع تابع للنهر ال كبير(.)
 ام على شخص )أو جماعة( مبعوث للقيام بعمل وقد تدل الترعة في المن

مفيد كالداعية المبعوث من مؤسسة دينية للدعوة إلى الل   ه )تعالى( في بلد 
 ما.

الطهور في الترعة ليصل إلى مكان بعيد. ]راجع قاعدة )لأن النهر يبعث بالماء 
يا بالتشابه[ والماء الطهور في المنام قد يرمز للدين والكلمة الط  يبة(.تعبير الرؤ

 يا وقد تدل  كالبريد والطرود والأشخاص.الترعة على كل ما هو مرسل  رؤ
 )لأنها ماء مرسل من النهر ال كبير إلى مكان آخر مختلف عن المجرى الرئيسي(.

  على مساعدة القادرين للمحتاجين والفقراء. وقد في المنام وقد تدل الترعة
ية.  تدل على صدقة جار

 يأخذ من فرع  لى كل ممر صغير يمر منه سائلوقد تدل الترعة في المنام ع
 أكبر.
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يا بالتشابه(.   )راجع قاعدة تعبير الرؤ
 يل من على شبكة الإنترنت. في المنام وقد تدل الترعة  على التحميل أو التنز
  يا وقد تدل  كالسحب من البنك المادية الترعة على السحب من المواردرؤ

 .مثلًا
يا )لأنها ماء مسحوب من المورد الرئ يسي ]النهر[]راجع قاعدة تعبير الرؤ

 بالتشابه[(.
 .وقد تدل الترعة في المنام على التبرع بالدم 

)لأنها سائل مسحوب من الجسم الرئيسي ]النهر[ في ممر فرعي ]الترعة[، كالتبرع 
بالدم سائل مسحوب من الجسم الرئيسي إلى ممر فرعي ]المحقن[]راجع قاعدة 

يا بالتشابه[(.  تعبير الرؤ
  .قد تدل الترعة في المنام على التبسيط والتيسير لأمر صعب شديد 

 )لأنها نموذج أضعف وأبسط للنهر ال كبير العميق الجارف(.
  وقد تدل الترعة على كل ما يدل عليه النهر من معان  مع التصغير أو

التبعية. فمثلًا قد يدل النهر على المسجد، وقد تدل الترعة على حلقة لذكر 
ية عامة، بينما قد تدل الترعة الل   ه )تعا لى(، وقد يدل النهر على صدقة جار

ية خاصة ... وهكذا.  على صدقة جار
 

يا البحر  رؤ
 

  المنام قد يدل على القرآن ال كريمالبحر في. 
َب  ي لَنَف دَ الْبَْحرُ قَبَْل َأْن ﴿لقول الل   ه )تعالى(: ) قُْل لَوْ كَانَ الْبَْحرُ م دَاد ا ل كَل مَات  ر
 ْ َب  ي وَ تَن ئْنَا ب م ثْل ه  مَدَد افَدَ كَل مَاُت ر  [.109]ال كهف: ﴾لَوْ ج 
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  والبحر في المنام قد يدل على دولة كبيرة أو بلد أجنبي أو دولة غير دولة
ية  .تصعب الحياة فيهابلد الرائي أو  والشاطئ حدوده، والكائنات البحر
 مواطنيه.

س مكان ا معتاد ا أو مألوف ا ، ولأنه ليوسط معيشي كبير له حدود البحر لأن)
 لحياة الإنسان، فكان في المنام مثل ا للغربة(.

 ومنافع أخرى،  والبحر في المنام رزق لأنه يحتوي على الأسماك المأكولة
وقد يدل البحر على  .أو يرتزقون من البحر ا لمن يعملون بالصيدوخصوصً 

ُلي والجواهر.  ما يتزين به الإنسان من الح
ا وَتَْستَْخر ُجواْ م نْهُ عالى: ﴿)يقول الل   ه ت ي   رَ الْبَْحرَ ل تَْأكُلُواْ م نْهُ لَحْم ا َطر  وَهُوَ ال  ذ ي َسخ  

كُْم تَْشكُرُون ْ م ن فَْضل ه  وَلَعَل    َ ف يه  وَل تَبْتَغُوا ر َلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلَْك مَوَاخ  لْيَة  ت ﴾ ح 
 (.[14]النحل:

 في الدين والدنيا. فتنة قد يدل على والبحر في المنام  
 ؛لأن شكله من الخارج جميل جاذب، بينما الدخول فيه قد يكون خطير ا)
 .(فيه أو يتعرض للافتراس من الأسماك المتوحشةالإنسان قد يغرق ف

 يمانه إن كان من وقيل أن من رأى أنه يغرق فقد يدل ذلك على صد ق إ
ً  وقد تدل على التوبة الصادقة إن كانح. أهل الصلا   .ا لذلكالرائي أهل

َ ذ ي ﴿لقول الل   ه )تعالى(: ) َ  ال َ ِإلا َ هُ لا ِإلَه ُ الْغَرَُق قَاَل آمَنُت َأن َ ى ِإذَا َأْدرَكَه َحت
 [(.90يونس:] ﴾آمَنَْت ب ه  بَنُو ِإسْرَائ يَل وََأنَاْ م َن الْمُْسل م ينَ 

 إلهيةوالغرق في البحر قد يدل على سوء الخاتمة والخطايا والعقوبات ال 
ابتلاء بحر غرق في فتنة أو والغرق في ال (.والعياذ بالل   ه) للرائي الفاسد
 نعمة.بالغرق في ال

َ ا َخط يئَات ه ْم ُأْغر قُوا﴿لقول الل   ه )تعالى(: )  [(.25نوح:] ﴾م م
 والسفينة على الجمل. ء الجرداءوالبحر في المنام قد يدل على الصحرا. 
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ح ممتد أملس واسع. والجمليطلق عليه )لأن الصحراء والبحر كلاهما له سط
 سفينة الصحراء(.

 والبحارين ،وقد يدل البحر في المنام على من يعملون فيه كالصيادين، 
 .والغاز والمنقبين عن النفط ،والغواصين

  على  وقد يدل(. لأنه يتقلب)وقد يدل البحر على الإنسان المتقلب
متوحشة ودوامات  لأن ظاهره هدوء وباطنه أسماك)الإنسان المنافق 

 .(خطيرة
  والبحر قد يدل في المنام على شبكة الإنترنت 

ية)  .(لأنه مجال دولي ينتقل عبر كابلات بحر
  عام في البحر خاض أمرً رأى أنه ومن ً  ا يحتاج لجهد ومثابرة.ا صعب
 وتفوق في مسعى ،تيسر له أمر عسيرفي المنام البحر  ومن مشى على ماء، 

 ت لغيره.ونال امتيازات خاصة ليس
 سفر أو إقامة غير مستقرة في مكان أو ظروف  في المنام وركوب البحر

 وأوضاع غير مستقرة.
 .)لأن ركوب البحرمؤقت غير مستقر(

 نجاة من هلاك أو تيسير أمور عسيرة. في المنام وركوب السفينة 
 )لقصة نوح عليه السلام، ولأن ركوب البحر يتيسر بها(.

 وقد . تبحر في علم من العلوم وتفوق فيه لمنامفي ا ومن خاض البحر بمهارة
 يدل البحر على الشخص العالم.

 ة قد يدل على التفاهات والمفاسد والأشياء السطحي في المنام وزبد البحر
  .التي لا قيمة لها ولا نفع فيها

َ  … ﴿لقول الل   ه )تعالى(: ) َ ا مَا يَنفَعُ الن َ بَدُ فَيَْذهَُب ُجفَاء وََأم َ ا الز اَس فَيَْمكُُث فََأم
﴾ ]الرعد:  .[(17ف ي الَأْرض 
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  على المخازن والأشياء الخفية والمكنونة والأسرار في المنام وقد يدل البحر
 التي لم تنكشف.

 والسفينة على الطائرة.، بحر في المنام قد يدل على السماءوال 
  مجالات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.والبحر في المنام قد يدل على 

 .(يبحر فيه الناس من كل البلاد نه مجال دولي مفتوحلأ)
  وقد يدل البحر في المنام على الأوساط والمجالات والكيانات الدولية

 ال كبيرة المتشعبة كالشركات والمنظمات العالمية ونحو ذلك.
  والتطهير. على الصحةقد يدل في المنام والبحر  

 .(يروساتلأن ملوحته قاتلة للجراثيم والميكروبات والف)
  وقد يدل البحر في المنام على أشياء تحمل اسمه أو أشخاص يحملون اسمه

 كمدرسة بحر البقر أو الأستاذ محمد بحر أو نحو ذلك.
 عظيم القدر ذو قوة ونفوذ ومهابة والبحر في المنام إنسان.  

 .(ل على إنسان، وأعظم الماء البحرلأن الماء في المنام قد يد)
 رحمة ومتعة وتخفيف صل الصيف جمال حياة ونعمة ووالبحر الهادئ في ف

 .في المنام هموم لمن رآه
  دولة أو بلد ذات حدود أو مجتمع ما، على البحر في المنام وقد يدل

ية مواطنيه أو أفرادهوالشواطئ حدود، والك   .ائنات البحر
ن ا؛ لاقترانهما في القرآوذلك لأن البحر في المنام قد يدل على معنى البر أيض  )

ْمنَا بَن ي آدَمَ ﴿ال كريم سبع مرات أو كما في قوله تعالى على سبيل المثال:  وَلَقَْد كَر  
 .[(70الإسراء:﴾ ]وَحَمَلْنَاهُْم ف ي الْبَر   وَالْبَْحر  

 على بلد أو مجتمع غريب عنه، أو ليس  في المنام للإنساندل البحر وقد ي
  .لأصليوطنه ا

 .(لأن الإنسان لا يعيش فيه)
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 لمنام قد يدل على الفضاء الخارجيبحر في اوال.  
 .(كب والأجسام تسبح فيه كما تسبح المخلوقات في البحرالأن ال كو)

 ل البحر في المنام على عالم الجنوقد يد.  
كما يستتر ولأن مخلوقاته تستتر داخله  ،لأنه غريب عن الحياة المعتادة للإنسان)

 .(الجن عن عيون الإنسان
 م قد يدل على السفروالبحر في المنا.  

 .(لأن السفن والبواخر تسافر فيه)
  معينةقد يدل على عدم استقرار أوضاع في المنام والبحر.  

 .(لأنه سطح مائع غير مستقر)
 فتن واضطرابات في الدين والدنيا.أخطار و في المنام والبحر الهائج 
  ة وخزائن رزق ونعممن  )تعالى( على ما عند الل   هفي المنام وقد يدل البحر

  .مملوءة لا تنفد
ل َكم وآخرَكم، وإنسَكم »لقول الل   ه تعالى في الحديث القدسي: ) يا عبادي! لو أن   أو  

كم، قاموا في صعيدٍ واحدٍ، فسألوني، فأعطيُت كل إنساٍن مسألتَه، ما نقص  ن   وج 
 َ  [(.رواه مسلم] «ذلك مما عندي إلا كما ينقُص الم خْيَُط إذا ُأْدخ َل البحر

 أو رئيس عظيم الهيبة واسع النفوذلبحر في المنام ملك أو سلطان وا. 
أو كما في قول  ،لأنه مخلوق من ماء ؛وذلك لدلالة الماء في المنام على الإنسان)

ةٍ م ْن مَاءٍ »الل   ه تعالى:  هُ خَلََق كُل   دَاب   ماء هيبة (، ولأن أعظم ال24)النور: «وَالل  
 .(ا هو البحروقوة وتأثير  

 دل البحر في المنام على العلم والعلوم والخ براء المتبحرين فيها وقد ي
 والمؤسسات الضخمة التي تبحث فيها أو تدرسها.

 وقد يدل على اختيار زوج يد البحر في المنام طلب رزق حلالوص .
  صالح أوناس صالح ين للعمل أو للقيام بمهمة.



 املاء  

150 
 

ُ ُأح ل   ل َكُْم َصيْدُ الْبَْحر  وَ »لقول الل   ه تعالى: )  .[(96المائدة:] «َطعَامُه
 نام على الأسماكوقد يدل البحر في الم.  

 (.لأنها تعيش فيه)
  ًملتقى بحرين نال مشقة في طلب علما أو ومن رأى في المنام مضيق.  

َيْن  َأْو لقول الل   ه تعالى: ) ى َأبْلَُغ مَجْمََع الْبَْحر َ َأبْرَُح َحت   ﴿وَِإْذ قَاَل مُوسَى ل فَتَاهُ لا
 [(.60يَ ُحقُب ا﴾ ]ال كهف:َأْمض  

 

يا   موج البحررؤ
 

 وتغيراته من حال إلى حال. والموج في المنام تغير على تقلبات الدهر  تدل
 وتبدل كبير في الأحوال والظروف بشكل مفاجئ وقوي وسريع.

ية وسريعة(.  )لأن الموجة متقلبة وقو
 تدل على الحياة المضطربة غير المستقرة وكثيرة الحركة والتقلب. 

 )لأن الموج اضطراب يكون البحرمعه متقلب وغير مستقر(.
 وقد تدل على الغضب.للرجال أو العكس وعلى الزنا تدل على فتنة النساء . 

 (.بلا وازع أو رادع أو ضابط )لأن الموج من علامات هياج البحر وإثارته
 .تدل على التمرد والعصيان والانقلاب على شخص أو جهة 

 وينقلب عليه ويستعصي على البحر كبحه(. البحر الموج يعلو فوق )لأن
  والموج في المنام قد يدل على يوم القيامة. وقد يدل على مواقف الازدحام

وقد يدل على  والفوضى والاضطرابات والتجمعات ال كبيرة غير المنظمة.
 .أماكن حدوثه أو الاختلاط غير المنضبط بين الرجال والنساء
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َ )لقول الل   ه تعالى:  ور  ﴿وَتَر َا بَعْضَهُْم يَوْمَئ ذٍ يَمُوُج ف ي بَعٍْض وَنُف َخ ف ي الص ُ كْن
 .([99فَجَمَعْنَاهُْم جَمْع ا﴾ ]ال كهف:

 والصدمات ،والمعوقات ،صعوباتلوقد يدل الموج في المنام على ا، 
 .المتتابعة والصراعات ،والمعارضات

يصطدم بالسباحين والسفن فيعارض يصعبها و هم. ولقولهم: )لأنه يعوق الملاحة و
 .يصارع الأمواج(

 .دل على الفراق أو الغرق أو الموت.وقد ت وقد تدل الأمواج على المقابر 
. وقد [43]هود: ﴾وَحَاَل بَيْنَهُمَا الْمَوُْج فَكَانَ م َن الْمُغْرَق ين﴿لقول الل   ه تعالى: )

 (.ارتفاع والبياض والمسافات بين القبورللتشابه في اليدل على المقابر 
 والاتصالات  يدل الموج على اتصالات الجوال والإعلام الفضائيد وق

وقد يدل الموج  اللاسل كية وكل ما يعمل بنظام الموجات بمختلف أنواعها.
 على كلام قوي أو إلحاح.

 بنظام الموجات(. أو تنتقل )لأن كلها تعمل
 .وقد تدل الموجة في المنام على المرأة الحامل وقرب ولادتها 

البارز فوق الطفل في الماء ويتقلب كالموج  هيكون بارز ا ويتحرك في)لأن البطن 
 قرب الولادة لانتهاء الموجة في وقت سريع(.دلالة يتحرك ويتقلب. والبحر 

  غسالة الملابسوقد يدل الموج على. 
َبَد الأبيض كالموج(.  )لأنها تتقلب وتتموج من الداخل وفيها الماء والز

 وقد يدل على السحاب. د يدل على الجبال.والموج ال كبير في المنام ق 
؛ وكذلك [42)لقول الل   ه تعالى: ﴿وَه يَ َتجْر ي ب ه ْم ف ي مَوٍْج كَاْلج بَال ﴾ ]هود:

لَل  ﴿قوله سبحانه:  وٌْج كَالظ ُ يَهُم م    [(.32]لقمان: ﴾وَِإذَا غَش 
  يا الموج فوق الموج في الظلمات قد يدل على ال كفار وال كفر ورؤ

 والضلال.
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ج  ي ٍ يَغْشَاهُ مَوٌْج م  ن فَوْق ه  مَوٌْج م  ن )لق ول الل   ه تعالى: ﴿َأْو َكظُلُمَاٍت ف ي َبحْرٍ ل ُ
مْ َيجْعَل   فَوْق ه  َسحَاٌب ُظلُمَاٌت بَعْضُهَا فَوَْق بَعٍْض ِإذَا َأْخرََج يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن ل  

هُ لَهُ نُور ا فَمَا لَهُ م ن ن ُور﴾ ]ا  [(.40لنور:الل  
  وقد يدل الموج في المنام على الجيوش المنظمة وخصوًصا المشاة أو المركبات

 والمجنزرات.
تقلب كعجلات وجنازير المركبات ]راجع قاعدة ويتقدم )لأن الموج يتحرك وي
يا بالتشابه[(.  تعبير الرؤ

  وقد يدل موج البحر في المنام على الخطر خصوًصا إن تكاثر واجتمع على
وقد يدل على المواقف العصيبة التي يتجمع فيها الناس والهموم  ن.الإنسا

 والتحديات ضد الفرد أو الجماعة.
هُْم ُأح يَط ب ه ْم دَعَوُاْ  واْ َأن   )لقول الل   ه تعالى: ﴿وَجَاءهُمُ الْمَوُْج م ن كُل   مَكَاٍن وََظن ُ

َئ ْن َأنجَيْتَنَا م ْن هَ  ينَ لَهُ الد  ينَ ل اك ر ين﴾ ]يونس:الل هَ ُمخْل ص   .[(22ذ ه  لَنَكُونَن   م َن الش  
 .ية  وقد يدل الموج في المنام على مطبات الشوارع أو المطبات الجو

يا بالتشابه(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ
 من  أو قادمين أشخاص مرسلين وقد يدل الموج في المنام على أشياء أو

 الخارج.
يقه من داخل البح  ر إلى الشاطئ أو الساحل(.)لأنه يقذف بكل ما في طر

  ية وقد يدل الموج على الخمور  أو سائل أو كل شرابوالمشروبات الغاز
 له فورة.

 )لأن الموج فورة من فورات البحر(.
 أو ضلال، أو فساد، أو تفاهة، أو أخطاء، أو  ،والزبد الأبيض كفر

َبَد الأبيض على ناس بلا نفع أو قيمة. أشياء  ضعفاء أو أمم وقد يدل الز
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َبَد على الزبدة أو الزبادي أو نحو  .أو مهزومين مستباحين أو وقد يدل الز
 هذه المشتقات اللفظية.

اَس فَيَْمكُُث ف ي ﴿لقول الل   ه تعالى: ) ا مَا يَنفَُع الن   بَدُ فَيَْذهَُب ُجفَاء وََأم   ا الز   فََأم  
كم غُثاءٌ كغُثاءُ ا»: ملسو هيلع هللا ىلص، ولقول النبي [17]الرعد: ﴾الَأْرض   يل  ول كن   ]حديث  «لس  
 .(رواه أبو داود[-صحيح

 

يا الدو َّ  يةرؤ  امات البحر
 

  ية في المنام قد يا الدوامات البحر على الفتنة الشديدة والمهل كة تدل رؤ
وقد تدل  القبر.الموت ووقد تدل على  سحب الناس وتجرفهم بقوة.تالتي 

 على الذنوب المهل كة كال كفر والزنا.
 لفتنة الشديدة العبد فتهل كه دين ال كما تسحب ا)لأنها تسحب للقاع بسرعة وتقت

يا ودنيا ]والعياذ  بالتشابه[(. بالل   ه[]راجع قاعدة تعبير الرؤ
 والاضطرار. والقهر على الحبس في المنام وقد تدل الدوامة 

 ومضطر(.ومقهور )لأن الإنسان في داخلها محبوس 
 .وقد تدل الدوامة في المنام على البئر 

 .)للتشابه في الشكل(
 على الدوام والمداومة وأمثال هذه المشتقات  الدوامة في المنام وقد تدل

 اللفظية.
يا بالأسماء(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ

 .وقد تدل الدوامة في المنام على المكيدة والاستدراج لما فيه الضرر 
 )لأنها تسحب لتغرق من يدخل فيها(.
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 تزان.وقد تدل الدوامة في المنام على الدوار وعدم الا 
 )لأنها تلف وتدور ولا تستقر(.

  وقد تدل الدوامة في المنام على المشاكل المتكررة والصعبة في التخلص
 منها.

 )لقولهم: أدخلونا في دوامة من المشاكل(.
  ية في المنام وقد تدل الدوامة  على الصرف الصحي والبالوعات.البحر

ية(.  )لأنها تشبه في عملها وشكلها الدوامات البحر
 ية على الخطر البحري.وق وقد تدل على ما يعرقل  د تدل الدوامة البحر

يعطلها.  الملاحة أو السباحة و
  وقد تدل الدوامة في المنام على كل جهاز يعمل بسحب الماء أو دورانه

يد المياة وخلاط العصائر والغسالة ونحوها.  كجهاز شرب وتبر
يا بالتشابه(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ

 

يا البحير  ةرؤ
 

  البحيرة العذبة في المنام قد تدل على وسط أو مجتمع مغلق فيه مسلمين
صالح ين، بينما البحيرة المالحة قد تدل على وسط فيه كفار أو فاسدين. 

ية أو جماعة أو جمعية أو  والوسط هنا هو أي مجتمع صغير كمدينة أو قر
 أو مجلس مغلق أو برلمان أو مكان فيه جمهور مخصوص أو شركة مسجد

 وقد تدل أيًضا على دولة صغيرة في مساحتها. أو نحوهم. أو نخبة مجتمعة
  ر. فمثلًا إن والبحيرة في المنام قد تدل على معاني البحر ل كن بشكل مصغ َّ

دل البحر على القرآن ال كريم، دلت البحيرة على جزء أو سورة، وإن دل 
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واحد من البحر على رجل عظيم منزلة وعلمًا دلت البحيرة على ابنه أو 
اله . فإن دل البحر على أو قد تدل على انخفاض منزلته تلاميذه أو عم َّ

الفتنة كانت البحيرة فتنة أقل، فإن دل البحر على النفاق، دلت البحيرة 
يل ، دلت على نفاق أقل وأهون ضررًا، فإن دل البحر على السفر الطو

ة تصعب ، فإن دل البحر على دولة أجنبيالبحيرة على سفر أقصر وأيسر
 ... وهكذا. المعيشة فيها، دلت البحيرة على دولة المعيشة فيها أسهل

  وقد تدل البحيرة في المنام على الح يرة والأمور المحيرة، أو محافظة البحيرة
 في مصر، أو شخص اسمه بح يرا، أو نحو هذه المشتقات اللفظية.

يا بالأسماء(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ
 منام على المخلوقات التي تعيش فيها، أو موقعها وقد تدل البحيرة في ال

الجغرافي إن كان معلومًا كأن تكون مجاورة لمدينة مثلًا فتدل عليها، أو 
الأنشطة التي تمارس فيها كصيد السمك مثلًا إن كانت البحيرة معلومة 
في المنام، أو ما يتسبب في وجودها كالأمطار، أو ما تتسبب في وجوده 

 كالأنهار.
 

يا  البئر رؤ
 

  يا البئر العذب المتجدد المياة قد تدل على الخ ير المتجدد والصدقة رؤ
ية. وقد تدل على الرجل الصالح كثير الخ ير والنفع. وقد تدل على  الجار

 القرآن ال كريم وتلاوته والأماكن التي يذكر الل   ه )تعالى( فيها.
 يا البئر في المنام قد تدل على بينما جفافها  عمر الإنسان وحياته وسلامته رؤ

 أو انهيارها قد يدل على هلاكه هو أو هلاك أهل الموضع إن كان معلومًا.
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يَةٌ عَلَى عُرُوش هَا ﴿)لقول الل   ه تعالى:  َاهَا وَه يَ َظال مَةٌ فَه يَ خَاو  يَةٍ َأهْلَْكن ْ فَكََأي  ن م  ن قَر
ش يد لَةٍ وَقَصْرٍ م   عَط    (.[45]الحج: ﴾وَب ئْرٍ م ُ

 في المنام على أماكن قضاء الحوائج العمومية التي يتجمع  وقد يدل البئر
  عندها الناس كالمصالح الحكومية وما شابه.

اس  يَْسقُونَ وَوَجَدَ ﴿)لقول الل   ه تعالى:  ة  م  َن الن   ا وَرَدَ مَاء مَْديََن وَجَدَ عَلَيْه  ُأم   وَلَم  
 ُ ى يُْصد رَ الر  عَاء م ن دُون ه مُ اْمرَأتَيْن  تَذُودَان  قَاَل مَا َخْطب َ نَْسق ي َحت   ُكمَا قَالَتَا لا

 (.[23]القصص: ﴾وََأبُونَا َشيٌْخ َكب ير
 على العالم المسلم الصالح يتجمع عنده الناس  العامر في المنام وقد يدل البئر

 وقد يدل على الرجل الصالح يقول كلمة طيبة. .الشرعي ينتفعون بعلمهف
 مائه العذب(.بنتفعون معون على البئر يتج)كالناس ي

 .وقد تدل على السحر  والبئر الخبيثة في المنام قد تدل على الحسد أو العين
وقد تدل على بوار  وقد تدل على المجاري أو المصارف. )والعياذ بالل   ه(.

 التجارة.
)للتشابه بينها وبين العين من حيث الشكل ]راجع قاعدة التشابه في علم تعبير 

يا[؛ ولأن إخوة . أما السحر يوسف عليه السلام ألقوه في البئر حسد ا له الرؤ
ا في بئر يُقال لها ذو أروان كما جاء  ملسو هيلع هللا ىلصفلأن السحر الذي عُمل للنبي  كان مخفي  

يا بالجناس في الحديث الصحيح المتفق عليه . والبوار ]راجع قاعدة تعبير الرؤ
 (.اللغوي[

 النجاة من  دل علىالمؤقت. وقد ي وقد يدل البئر في المنام على الحبس
قتل لما هو أهون من الضرر. وقد يدل على إلحاق الضرر والأذى بطفل ال

وقد يدل على ال كيد والمكر للضرر  صغير والتعدي عليه )والعياذ بالل   ه(.
 والإيذاء من المقربين عمومًا أو الإخوة خصوًصا.

ْ يُوسُ )لقول الل   ه تعالى: ﴿ َ تَْقتُلُوا ْنهُْم لا ُ ف ي غَيَابَة  اْلجُب   قَاَل قَآئ ٌل م   َف وََألْقُوه
ارَة  ِإن ُكنتُمْ فَاع ل ين ي   َلْتَق ْطهُ بَعُْض الس    (.[10]يوسف:﴾ ي
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  على المصرف أو البنك أو مخازن المال عمومًا.في المنام وقد يدل البئر 
)لأنه يخزن سائل الماء كما يخزن البنك سيولة المال ]راجع قاعدة التشابه في 

يا[(.تعبير الر  ؤ
 .وقد يدل البئر في المنام للمتزوجة على الحمل 

 )لأنه حمل يوسف عليه السلام طفل ا(.
 .وقد يدل البئر في المنام على بئر النفط 

يا(.  )راجع قاعدة التشابه في تعبير الرؤ
 .وقد يدل على  وقد يدل البئر في المنام على خزانات المياة الثابتة والمتحركة

 .اخزانات السوائل عمومً 
يا(.)  راجع قاعدة التشابه في تعبير الرؤ

 يدل على الإعانة على الظلم وينذر  للفاسدين في المنام والسقوط في البئر
يا على السقوط في الزنا  بالعقوبة من الل   ه )عز وجل(. وقد تدل هذه الرؤ

وكبائر الذنوب والمعاصي )والعياذ بالل   ه( إن كان رائيها يفعل ذلك أو 
 ي الواقع.ُيخشى عليه منه ف

ى في  ،ر  الحق   مثُل الذي يُعينُ قومَه على غي»: ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي  كمثَل  بعيرٍ ترَد  
 .(]صحيح الترغيب والترهيب للألباني[ «، فهو يُنزَعُ منها بذَنَب هبئرٍ 

 .والبئر في المنام قد يدل على الأسرار والخفايا وال كتمان 
ك في بئر(.  )لقولهم: س ر ُ

 لمنام على الدوامات المائية.وقد يدل البئر في ا 
يا بالتشابه(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ

  يلفضلبئر زمزم في المنام يطول وصف تدل على الشريعة قد ف ،ها في التأو
 ولم تشوبها البدع والأهواء. ملسو هيلع هللا ىلصالتي جاء بها النبي محمد الإسلامية الصافية 

د تدل على وقوقد تدل على القرآن ال كريم الذي يتجدد نفعه ولا ينتهي. 
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وقد تدل بئر زمزم  المسجد الحرام وعمارته. وقد تدل على الحج والعمرة.
 َ َ على ع ِ ل يعة الصادقين له علم عظيم م وعال فضل كبير في وم من علماء الشر

يا دلوقد ت تعليم المسلمين وهدايتهم. ماء زمزم أو الشرب منه لطالب  رؤ
تتلمذ على يديه. وقد يدل وال بالشريعة كبير مخالطة عالمالعلم الشرعي على 

الشرب من ماء زمزم للمرأة الحامل على مولود مبارك ومسلم صالح 
محفوظ من الشيطان وكيده. وقد يدل ماء زمزم أو الشرب منه أو 

واستقامة  مغفرة وتوبةإسلام الكافر والاغتسال به أو الوضوء منه على 
يا بئر زمزم نجاة م خاتمة بفضل الل   ه )تعالى(. وحسن ن هلاك محقق. ورؤ

الل   ه )تعالى(.  بفضلينفتح طيب مبارك وقد تدل على باب رزق متميز 
يا بئر زمزم على شفاء  أو الشرب منها أو الاغتسال والوضوء وقد تدل رؤ

وقد تدل هذه  للمريض وصحة طيبة وزوال هم وفرج للمهموم والمكروب.
يا على شفاء أمراض القلوب من حسد وحقد وبغضاء، أو زوال  الرؤ

وقد يدل ماء زمزم على  فساد الاعتقاد في الدين وإبداله بالحق واليقين.
 أو البلد على الأرض أو ماء الجنة. وقد يدل بئر زمزم ملسو هيلع هللا ىلصحوض النبي 

يا بئر زمزم  .، أو الناس الذين يسكنون قريبًا منهالتي يتواجد فيها ورؤ
 .وماء زمزم هزيمة للشياطين والسحرة وتدمير ل كيدهم

، »: ملسو هيلع هللا ىلص )يقول النبي عْم  خَيرُ ماءٍ على وْجه  الأرض  ماءُ زَْمَزمَ، ف يه طعامٌ من الط ُ
ْقم   ماءُ زمزمَ »: ملسو هيلع هللا ىلص]صحيح الجامع[، وقد روي عن النبي  «... و ش فاءٌ من الس ُ

 وصححه الألباني[.-]رواه ابن ماجه «لما شُرَب له
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يا   عين الماءرؤ
 

 ية الصافية نعيم وعلى الجنة إن شاء الل   ه. قد تدل على ال في المنام العين الجار
 .وقد تدل على الحسنات العظيمة والمتكررة

يَة﴾)لقول الل   ه تعالى:   (.[12]الغاشية: ﴿ف يهَا عَيٌْن جَار 
 قد تدل على العذاب الأليم و على جهنم  في المنام العين الحارة أو الساخنة

 لهية.وقد تدل على كبائر الذنوب والمعاصي وعقوبات إ)والعياذ بالل   ه(. 
 (.[5]الغاشية: ﴾تُْسقَى م ْن عَيْنٍ آن يَة﴿)لقول الل   ه تعالى: 

  ذات طين نال ولاية ورئاسة وتمكين في الأرض  رأى في المنام عينًاومن
 وقد تدل على جهة الغرب أو غروب الشمس. إن شاء الل   ه.

ُ ﴿)لقول الل   ه تعالى:  ْمس  وَجَدَهَا تَغْر َلََغ مَغْر َب الش   ى ِإذَا ب ُب ف ي عَيْنٍ حَم ئَةٍ َحت  
خ ذَ ف يه ْم ُحْسن ا ا َأن تَت   ا َأن تُعَذ  َب وَِإم   ُلْنَا يَاذَا الْقَرْنَيْن  ِإم    ﴾وَوَجَدَ ع ندَهَا قَوْم ا ق

 (.[86]ال كهف:
 يا انفجار الأرض عيونًا قد تدل على عقوبة إلهية للفاسدين خصوًصا  رؤ

يا على نجاة إن حدث ذلك في أماكن غير طبيعية. وقد تدل  هذه الرؤ
للصالح ين أو ركوب السفينة. وقد تدل على البراكين أو حقول الألغام 

 أو انفجارات تحت الأرض كالمياة الجوفية أو حقول الغاز.
 ﴾وَفَج  رْنَا الَأْرَض عُيُون ا فَالْتَقَى الْمَاء عَلَى َأْمرٍ قَْد قُد ر﴿)لقول الل   ه تعالى: 

 (.[12]القمر:
  يا انفجار وفرج  ورزق بعد ضنك، العيون من الحجارة لين بعد قسوة،ورؤ

 .إن شاء الل   ه بعد شدة، ويسر بعد عسر
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َجَرَ ﴿)لقول الل   ه تعالى:  وَِإذ  اْستَْسقَى مُوسَى ل قَوْم ه  فَقُلْنَا اضْر ب ب  عََصاكَ اْلح
شْ  َ كُل ُ ُأنَاٍس م   َ عَيْنا  قَْد عَل م ُ اثْنَتَا عَشْرَة ْ م ن فَانفََجرَْت م نْه َبُوا ْ وَاشْر رَبَهُْم كُلُوا

ه  وَلاَ تَعْثَوْاْ ف ي الَأْرض  مُْفس د ين  (.[60]البقرة: ﴾ر  ْزق  الل  
  يا العين الطيبة في المنام قد تدل على الحفظ والعناية والتوفيق للخير ورؤ

 من الل   ه )تعالى( لعبده المؤمن الصالح الصابر.
حُْكم  ﴿)لقول الل   ه تعالى:  َب  َك ح ينَ تَقُوموَاْصب رْ ل  َك ب َأْعيُن نَا وََسب  ْح ب حَمْد  ر َب  َك فَِإن    ﴾ ر

يا بالجناس اللغوي[[48]الطور:  (.]راجع قاعدة تعبير الرؤ
 على الدين والصلاح  دل للمسلمب من العين الطيبة في المنام قد يوالشر

 إن شاء الل   ه )تعالى(. بشره بالنعيم في الدنيا والآخرةوي
َب  َك ح ينَ تَقُوم﴾ )لقول الل     َك ب َأْعيُن نَا وََسب  ْح ب حَمْد  ر َب  َك فَِإن   حُْكم  ر ه تعالى: ﴿وَاْصب رْ ل 
ه  يُفَج  رُونَهَا تَْفج ير ا﴾ [48]الطور: ، وكذلك قوله سبحانه: ﴿عَيْن ا يَشْرَُب ب هَا ع بَادُ الل  

 (.[6]الإنسان:
 لإصابة بالعين، فإن كانت طيبة على ا في المنام وقد تدل عين الماء القبيحة

، وقد تدل على شفاء أو غير مصاب بالعين فقد تدل على إنسان غير حسود
يا عين الماء في صورة غير طيبة أو غير و من العين لمن هو مصاب بها. رؤ

، فإن كانت طيبة لى مشاكل في عين الرائي أوإبصارهطبيعية قد تدل ع
عين المياة البيضاء قد تدل على فربما دلت على شفاء عينه من المرض. و

المياة البيضاء في العين، وعين المياة الزرقاء قد تدل على مرض  مرض
 المياة الزرقاء.

يا بالأسماء(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ
 دل على الإنجاب في المنام قد ي وانفجار العين أو خروجها من الأرض

ًا مباركً  بمولود ترزق دالحامل. وق للمرأة يا ايكون صالح . وقد تدل هذه الرؤ
 العمران ونشوء الحياة في مكان.حلول على ظهور ال كنوز المدفونة أو 
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  وقد تدل عين الماء في المنام أو عيون الماء على عين الإنسان والإعانة
 والأعوان والأعيان والمعاينة والعين )بمعنى بيت أو أرض( والمعونة

ية.ومدينة العيون وغيرها من أمثال هذه المشتق  ات اللغو
يا بالأسماء(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ

 

يا الثلج و  الجليدالبَرَد ورؤ
 

 والخطايا في المنام مغفرة من الل   ه )تعالى( للذنوب أو البَرَد الثلج. 
لج  والبَرَد  »: ملسو هيلع هللا ىلص)لدعاء النبي  هم   اغسل عن  ي خطاياَي بماء  الث    .(]متفق عليه[ «الل  

 الفصول أو  وأعلى الأزمان  في المنام و الجليدوقد يدل الثلج أو البَرَد أ
 .البلاد التي تشتهر بهذه الظواهر وأالمناطق  وأالأماكن 

  وقد يدل الثلج في المنام على الثلاجة أو على بعض ما يستخدم معه الثلج
 الثلج حتى لا تتلف وهكذا. كالأسماك توضع في

يا بالأسماء  (.وبما تستخدم فيه )راجع قاعدة تعبير الرؤ
 يا الجليد قد تدل على الجِلد َلد ،)جلد إنسان أو حيوان( رؤ )أي  والج

َلَد ،الضرب بالسوط( والتجليد )أي التغليف  ،)أي قوة الاحتمال( والج
وغيرها  أوشخص يُسمى ُمجالد، ،والمجل َّد )أي الكتاب ال كبير( ،بالورق(

ية. يا بالأسماء من هذه المشتقات اللغو  (.)راجع قاعدة تعبير الرؤ
 .وقد يدل الثلج في المنام على استقبال كلام بالبهحة والسرور 

 أي أسعدني كلامك(. )لقولهم: أثلجت صدري؛
  على موقف يتطلب الحرص الشديد والحذر في المنام وقد يدل الجليد

 والاحتياط.
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 )لسهولة انزلاق السائر عليه(.
 من يعيشون عليه،  وقد يدل الجليد في المنام على البلاد التي ينتشر فيها، أو

 وقد يدل على فصل الشتاء. التي تتمم مارستها فيه. أو الأنشطة
  وقد يدل الثلج أو الجليد في المنام على العلاقات الباردة أو المتجمدة بين

 الناس.
 .وقد يدل الجليد على إسلام من يعيشون في بلاد الثلج أو القادمين منها 

 على الإسلام في المنام(. )لأن الجليد ماء. والماء العذب قد يدل
 

يا الطوفان أو تسونامي  رؤ
  

  الطوفان أو التسونامي في المنام وكل أشكال طغيان الماء قد يدل على نجاة
 للمسلم الصالح من قوم فاسدين أو مناخ عام من الفساد.

يَة)لقول الل   ه تعالى: ﴿ َار  ا َطغَى الْمَاء حَمَلْنَاكُْم ف ي اْلج ا لَم   ، [11ة:]الحاق﴾ ِإن  
ُ ف ي الْفُلْك  وََأْغرَقْنَا ال  ذ يَن ﴿وكذلك قوله سبحانه:  ُ وَال  ذ يَن مَعَه ُ فََأنجَيْنَاه بُوه فَكَذ  

هُْم كَانُواْ قَوْما  عَم ين بُواْ ب آيَات نَا ِإن    (.[64]الأعراف: ﴾كَذ  
  التسونامي في المنام تدل على مجتمع أو وسط فاسد يوشك أن يشمله الل   ه

 ( بعقوبة شديدة مهل كة.)تعالى
؛ وكذلك قوله سبحانه: [3]الانفطار: ﴾وَِإذَا الْب حَارُ فُج  رَت﴿)يقول الل   ه تعالى: 

ْ عَْنهَا غَاف ل ين﴿ ْ ب آيَات نَا وَكَانُوا بُوا هُْم كَذ    ﴾فَانتَقَْمنَا م ْنهُْم فََأْغرَقْنَاهُْم ف ي الْيَم   ب َأن  
هُْم كَانُوا قَوْمَ َسوْءٍ فََأْغرَقْنَاهُْم ﴿ ، وكذلك قوله عز وجل:[136]الأعراف: ِإن  

 (.[77]الأنبياء: ﴾َأْجمَع ين
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  وقد يدل التسونامي للمسلم على ظروف قاهرة أو مجتمع ووسط فاسد
 جارف تصعب عليه مقاومته أو اجتنابه.

)لأنه ماء مالح شديد طاغ على عموم الناس. والماء المالح في المنام قد يدل على 
ٌغ ﴿اد؛ لقول الل   ه تعالى: كفر وفس  ِ وَمَا يَْستَو ي الْبَْحرَان  هَذَا عَْذٌب فُرَاٌت َسائ

 (.[12]فاطر: ﴾...شَرَابُهُ وَهَذَا م لٌْح ُأجَاجٌ 
 .وقد يدل الطوفان أو التسونامي على هلاك ظالم أو فاسد أو انتهاء وجوده 
 ركه للمكان وقد يدل الطوفان أو التسونامي في المنام على هجرة الإنسان وت

  الذي هو فيه.
 )لأن هذه الظاهرة تدمر المنازل وتج بر الناس على الرحيل والابتعاد(.

 .ماء يغلي او في غير موضعه 
 

يا المستنقع رؤ
 

  يدل على أماكن لا يذكر فيها الل   ه )تعالى(كثيرًا ويرتادها أشخاص ضعفاء
 .أو مؤذين الالتزام أو فاسدين

 يه الكائنات المؤذية(.)لأنه مكان قذر راكد تنتشر ف
  الصحة أو الحياة. التي تهدديدل على الأمراض الخطيرة والمخاطر 

)لأنه مكان زاخر بالكائنات التي تسبب الأمراض أو قد تتسبب في الموت 
 كالتماسيح وبعض أنواع البعوض وغيرها(.

  يدل على البيئة السيئة البعيدة عن الدين والأخلاق أو الوسط السيء
 )لأنه مكان قبيح لا تعيش فيه إلا كائنات سيئة(. والفاسد.
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 رموز في المنام قد تدل على الإصابة بالعين
 

 .العين سواء كانت عين إنسان أو حيوان أو صورة 
 (.)لأنها أداة الإصابة

 الموت والميت والقبور.  
َ »: ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي  يث ]حد «، وتُدخ ُل الجمَل الق ْدرَ العينُ تُدخ ُل الرجَل القبْر

 صحيح الجامع[(.-حسن
 .أشخاص أو حيوانات ينظرون نظرات حقد غير طبيعية 
 البئر والبالوعة والحفرة.  

 .(الأن إخوة يوسف عليه السلام ألقوه في البئر حسد  )
  (للتشابه بينها وبين العين) .والأشياء المستديرةوالثقوب الدوائر. 
 الثقوب والإبرة.  

 .(والمعيون مثقوب وبين العينبين الثقب والفي الحال للتشابه )
 والأمراض ،والضرب ،الأذى والخسائر وانكسار الأشياء كالجروح، 

  .وكسر الزجاج ،والعجز ،والوهن ،والتعب
 .(لأن العين قد تسبب هذه التأثيرات السيئة)

  ًا إذا كان ماؤها غير نظيف.عين الماء خصوص 
  ا(لانهم يسمونه عين  )الجاسوس. 
 (يسلبون الإنسان النعمة كما يسلبه الحسد النعمة لأنهم) اللص واللصوص. 
 (للجسد كالعين لإنها غير مرئية ولها تأثير مؤذٍ) ال كهرباء والإشعاعات. 
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 (لأن فيها عدسة تشبه العين) المصورة أو الكاميرا. 
 .النظارة والتلسكوب والميكروسكوب وعين باب المنزل 
 اليهود والنصارى.  

ارا  ﴿وَد   كَ لقول الل   ه تعالى: ) يمَان كُْم ُكف   ونَكُم م  ن بَعْد  ِإ َاب  لَوْ يَرُد ُ ث يرٌ م  ْن َأهْل  الْك ت
 [(109َحسَد ا م  ْن ع ند  َأنفُس ه م﴾ ]البقرة:

 يا يا داخل رؤ ُ ) الرؤ  .(رى بالعين في الواقعلأنها مشاهد ت
  أالإعلان أو الإشهار ً   في المنام. ا عن النعمةو التحدث علن

ج  بال كتمان  استعينوا  » :ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي ) ؛ فإن   كل   ذي نعمةٍ على إنجْاح  الحوائ 
 .(صحيح الجامع[-]حديث صحيح «محسودٌ 

 سورة الفلق. وأن ال كريم آقراءة القر 
 )وقد يدل على الشفاء من العين إن شاء الل   ه تعالى(.

  يا خاتها والبراكين النار واشتعال الحطب والمواد البترولية الملتهبة ومضرؤ
  .لملتهبة والحمما
 «الحسدُ يأكُل الحسنات  كما تأكُل النارُ الحطبَ : »ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  لما روي عن)

 السلسلة الضعيفة[(.-]حديث ضعيف
 .أمراض العيون 

 )قد تدل على الإنسان الحسود(.
 والشياطين. الفاسد الجن 

 )لأن فيهم الحسد والحقد(.
 ها.الرصاص والقذائف والسيوف والأسهم والخناجر وما يشبه 
 .الشهب والنيازك 
 .يا النساء للنساء  )بسبب انتشار الحسد بين النساء لبعضهن(. رؤ
 يا القبر. لحم الجمل في القدر  أو رؤ
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َ »: ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي  ]حديث  «، وتُدخ ُل الجمَل الق ْدرَ العينُ تُدخ ُل الرجَل القبْر
 .(صحيح الجامع[-حسن

 يا الموت أو أن الرائي قد مات يا القبر. وقد يدل أو ر في المنام رؤ ؤ
 السقوط على الإصابة بالعين أيًضا.

تي بعدَ قضاء  الل   ه  و قدَر ه بالعيْن  »: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  لقول) ُ مَن يموُت من ُأم    «أكثر
 (صحيح الجامع[-]حديث حسن

 .يا من هم دونك في النعمة أو المحرومون منها  رؤ
 )لأن الحسد لا يصدر إلا منهم(.

 من طعام الناس الأكل. 
 يدل في المنام على الحسد لهم والطمع في ما عندهم(.)فقد 

 .حرف العين 
  أعضاء الجسم التي تتشابه في تشريحها مع العين كالسرة والأعضاء الخاصة

 وفتحات الجسم.
  كل كلام أو أسماء رمزية قد تظهر فيها كلمة عين كمدينة العين أو العيون

 العيني أو نحو ذلك. أو عيون موسى أو برنامج عين على الأحداث أو القصر
 .يا أشخاص اشتهروا بالحسد والحقد بين الناس في الواقع  رؤ
  بعض رموز يعتبرها الناس في مجتمعاتهم رموزا للحسد أو للوقاية منه

يعة الإسلامية.  كال كف والإمساك بالخشب والخمسة رغم مخالفتها للشر
افقتها لشريعة وظهورها في المنام لا يعني مو هي مجرد رموز تدل على معانٍ ف)

 .(الإسلام
  على الحفظ من العين والشفاء  انكسار الزجاجقد يدل ووالزجاج. المرآة

 .منها )بإذن الل   ه(
  .(المرآة أو الزجاج في استقبال الصورةلأن العين تشبه )
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يا سور القرآن ال كريم )ب يل رؤ  (2اب في تأو
 

 سورة الأنعام
 

  ه.على عباد (تعالى)م الل   ه انعإتدل على 
يا بالأسماء(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ

  تدل على نعمة الإسلام والهداية والاستقامة ورضوان الل   ه )تعالى( التي
 يتميز بها المسلمون عن اليهود والنصارى.

)لقول الل   ه تعالى: ﴿ص رَاَط ال  ذ يَن َأنعَمَت عَلَيه ْم غَير  المَغُضوب  عَلَيه ْم وَلاَ 
ال  ين﴾ ]الفاتحة:  [(.7الض  

 من الل   ه )عز وجل(. الحلال وقد تدل على الرزق 
ُ الَأنْعَام ﴾ ]المائدة: )لقول الل   ه تعالى: ْت ل َكُم بَه يمَة ل   [؛ وكذلك قوله 1﴿ُأح 

كُم ب مَا تَعْلَمُون سبحانه: قُوا ال  ذ ي َأمَد   كُم ب َأنْعَاٍم وَبَن ين﴾﴿وَات    َأمَد  
 [(.133،132]الشعراء:

 ام في المنام على الزواج الشرعي.وقد تدل سورة الأنع 
)لقول الل   ه تعالى: ﴿َجعََل ل َكُم م  ْن َأنفُس كُْم َأْزوَاج ا وَم َن الَأنْعَام  َأْزوَاج ا﴾ 

 [(.11]الشورى:
 والذبائح الحلال تدل على البهائم أو الثروة الحيوانية. 

 )لأن الأنعام هي البهائم(.
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 عقولهم وأخلاقهم ذم  وأ ،المعرضين عن الحق ال كفار ذم تدل على
أو من  ،أشخاص ضعاف الفهم والعقولوقد تدل على  .الشبيهة بالحيوان

 يتبعون الشهوات.
ارُ لقول الل   ه تعالى: ) عُونَ وَيَْأكُلُونَ َكمَا تَْأكُُل الَأنْعَامُ وَالن   َمَت   َت ﴿وَال  ذ يَن َكفَرُوا ي

هُم﴾ ]محمد: َ [؛ وكذلك قوله سبحانه: 12مَثْو ى ل   َ َكث ير ا م  َن ﴿وَلَق م جَهَن   ْد ذَرَْأنَا ل 
اْلج ن   وَالِإنس  لَهُْم قُلُوٌب لا   يَْفقَهُونَ ب هَا وَلَهُْم َأعْيُنٌ لا   يُبْص رُونَ ب هَا وَلَهُْم آذَاٌن لا   
َ ئ َك هُمُ الْغَاف لُون﴾  َ ئ َك كَالَأنْعَام  بَْل هُْم َأَضل ُ ُأْول يَْسمَعُونَ ب هَا ُأْول

، وكذلك قوله سبحانه: ﴿َأْم َتحْسَُب َأن   َأْكثَرَهُْم يَْسمَعُونَ َأْو [179أعراف:]ال
 .([44يَعْق لُونَ ِإْن هُْم ِإلا   كَالَأنْعَام  بَْل هُْم َأَضل ُ َسب يلا ﴾ ]الفرقان:

 ،ياها وهذه السورة في المنام نذير شؤم وسوء على من يعبدون البقر  ففي رؤ
وقد  سلم عليهم أو نجاته من كيدهم إن شاء الل   ه.ذم لهم وبشرى بنصرة م

 عباد الل   ه المسلمين يؤذونمن الل   ه )تعالى( لمن  شديدة تدل على عقوبة
 .بالذبح

  ينفق النفقة لا يبتغي بها يذبح أو سورة الأنعام في المنام ذم ونذير لمن
أو يشرك فيها مع الل   ه شركًا )والعياذ بالل   ه(. وقد تدل  وجه الل   ه )تعالى(

على الذم والنذير لكل من يذبح لغير الل   ه )تعالى( من المشركين والسحرة 
دم بسحر استخدم فيه ذبح بهائم أو وغيرهم. وفيها بشرى للمسحور المسلم 

 )والعياذ بالل   ه( بالشفاء والعافية من الل   ه )عز وجل(. 
ْ ل ل ه  م م  ا ذَرََأ م َن اْلحَرْث  وَا يب ا فَقَالُواْ )لقول الل   ه عز وجل: ﴿وََجعَلُوا لَأنْعَام  نَص 

ُل ِإلَى الل ه  وَمَا كَانَ  هَ ذَا ل ل ه  ب زَعْم ه ْم وَهَ ذَا ل شُرَكَآئ نَا فَمَا كَانَ ل شُرَكَآئ ه ْم فَلاَ يَص 
لُ ِإلَى شُرَكَآئ ه ْم َساء مَا َيحْكُمُون﴾ ]الأنعام: [؛ ولقول الل   ه تعالى: 136ل ل ه  فَهُوَ يَص 

 َ جْرٌ لا   يَْطعَمُهَا ِإلا   مَن ن شَاء ب زَعْم ه ْم وََأنْعَامٌ حُر  مَْت ﴿وَقَالُواْ ه  ذ ه  َأنْعَامٌ وَحَْرٌث ح 
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يه م ب مَا كَانُواْ يَْفتَرُون﴾  ُظهُورُهَا وََأنْعَامٌ لا   يَذْكُرُونَ اسْمَ الل ه  عَلَْيهَا افْت رَاء عَلَيْه  َسيَْجز 
 [(.138]الأنعام:

  يا يع الثروة أنعام في المناملسورة اوفي رؤ  وإهدار ،ذم ونذير لسوء توز
 والإنفاق في الأمور المذمومة والمساوئ ،المال العام والخاص وتضييع

 وسوء الإدارة الاقتصادية.والشللية  والمحاباة والمحسوبية
يمتان السابقتان ]الأنعام:  [(.138،136)لقول الل   ه تعالى: الآيتان ال كر

  يا سورة الأنعام ذم ونذير للتمييز الظالم بين الرجال والنساء، وتمييز ورؤ
وقد تدل على  الرجل على المرأة بلا وجه حق وبما لا يرضي الل   ه )تعالى(.

 وقد تدل على التمييز في التغذية أو إعطاء الطعام.ظلم الزوج للزوجة. 
مٌ )لقول الل   ه عز وجل: ﴿وَقَالُواْ مَا ف ي بُطُون  هَ ذ ه  الَأنْعَام  خَال   َصةٌ ل  ذُُكور نَا وَُمحَر  

هُ ح ك يمٌ عَل يم﴾  يه ْم وَْصفَهُْم ِإن   يْتَة  فَهُْم ف يه  شُرَكَاء َسيَْجز  نَا وَِإن يَكُن م   عَلَى َأْزوَاج 
 [(.139]الأنعام:

  وقد تدل سورة الأنعام على الأضحية التي يبتغي بها المسلم وجه الل   ه
وإدخال السرور على فقراء  ،ملسو هيلع هللا ىلصوإحياء سنة النبي محمد  ،)تعالى(
 وقد تدل على عيد الأضحى المبارك. .المسلمين

عْلُومَاٍت ) اٍم م   ه  ف ي َأي   َع لَهُْم وَيَذْكُرُوا اسْمَ الل    ِ يقول الل   ه عز وجل: ﴿ل يَشْهَدُوا مَنَاف
َس الْفَق ير﴾ عَلَى مَا رَزَقَهُم م  ن بَه يمَة  الَأنْعَام  فَكُلُوا م ْنهَا وََأْطع مُوا الْبَائ  

 (.[27]الحج:
  وقد تدل سورة الأنعام على كل ما يُحمل عليه الإنسان أو يركبه بغرض

من الحيوانات أو ما حل محلها في العصر الحديث كالسيارات الانتقال 
 .بفضل الل   ه )تعالى( وما سخره للإنسان ونحوها

 َ َم يرَ ل ت َيْلَ وَالْب غَالَ وَاْلح ينَة  وََيخْلُُق مَا لاَ تَعْلَمُون﴾ )يقول الل   ه تعالى: ﴿وَاْلخ رَْكبُوهَا وَز 
ا﴾8]النحل:  [؛ وكذلك قوله سبحانه: ﴿وَم َن الَأنْعَام  حَمُولَة  وَفَرْش 
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هَا وََجعََل [142]الأنعام: ، وكذلك قوله عز وجل: ﴿وَال  ذ ي خَلََق الَأْزوَاَج كُل  
 (.[12﴾ ]الزخرف:ل َكُم م  َن الْفُلْك  وَالَأنْعَام  مَا تَرَْكبُون

 في الحج. الشرعية قد تدل سورة الأنعام في المنام على الفدية 
َلَهُ م نكُم  يْدَ وََأنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَت هَا ال  ذ يَن آمَنُواْ لاَ تَْقتُلُواْ الص   )لقول الل   ه تعالى: ﴿يَاَأي ُ

عَم  َيحْكُمُ ب   تَعَم  د ا فَجَزَاء م  ثُْل مَا قَتََل م َن الن   َِغ م ُ  ِ ه  ذَوَا عَْدٍل م  نكُْم هَْدي ا بَال
 [(.95الْ كَعْبَة ...﴾]المائدة:

  يعينك به مسلم وقد تدل سورة الأنعام في المنام على المعروف يقدمه لك و
 صالح لوجه الل   ه )تعالى(.

ُ عَلَيْه  وََأنْعَْمَت عَلَيْه ...) ه ذ ي َأنْعَمَ الل   ﴾ يقول الل   ه تعالى: ﴿وَِإْذ تَقُوُل ل ل  
 .([37]الأحزاب:

  وسورة الأنعام في المنام قد تدل اللحوم الحلال للطعام. وقد تدل على
 الحلال الذبح الإسلامي والجزار المسلم التقي. وقد تدل على تجارة المواشي

بيتها أو من يقومون بهذه الأعمال.  أو تر
 .وقد تدل سورة الأنعام على جلود المواشي وأصوافها وتجارتها الحلال 
 د تدل سورة الأنعام في المنام على منتجات الألبان الحلال.وق 

ا ف ي بُطُون ه  م ن بَيْن  فَرٍْث  )لقول الل   ه تعالى: ﴿وَِإن   ل َكُْم ف ي الَأنْعَام  لَع بْرَة  ن ُْسق يكُم م  م  
ب ين﴾ ]النحل: ار  ا َسآئ غ ا ل لش   بَن ا خَال ص   .([66وَدٍَم ل  

 يا سورة الأنعام بشرى ل من يعانون من أضرار وأمراض بسبب ورؤ
 البرودة.

ُع وَم ْنهَا تَْأكُلُون﴾   ِ )لقول الل   ه تعالى: ﴿وَالَأنْعَامَ خَلَقَهَا ل َكُْم ف يهَا د ْفءٌ وَمَنَاف
 [(.5]النحل:

 على زكاة الأنعام الشرعية المفروضة. في المنام وقد تدل سورة الأنعام 
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  أو نعمة أو نعيمة تسمى أنعام على امرأةوقد تدل سورة الأنعام في المنام، 
 .مسجد التنعيمأو  أو رجل يسمى عبد المنعم

يا بالأسماء(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ
 يا سورة الأنعام في هيئة الكافر قد تنذر بزوال نعمة فليحذر لا تليق  رؤ

يا. وقد تدل أيًضا على اللحوم الحرام أو  بنعمة الل   ه )تعالى( من هذه الرؤ
يضة الصالحة للأكل غيرالفاسدة أو   . وقد تدل على الذبحأو البهائم المر

وقد تدل تلاوة سورة الأنعام في  لغير الل   ه )تعالى( أو من مال حرام.
 المنام بصوت غير جميل على اللحوم الحرام أو المذبوحة لغير الل   ه )تعالى(.

ْت ل َكُمُ الَأنْعَامُ ِإلا   مَا يُتْلَى  ل   عَلَيْكُْم فَاْجتَن بُوا الر  ْجَس )لقول الل   ه تعالى: ﴿وَُأح 
 [(.30م َن الَأْوثَان ﴾ ]الحج:

 ورة الأنعام في المنام على النعام أو امرأة تسمى أنعام أو أمثال وقد تدل س
ية  .هذه المشتقات اللغو

يا بالأسماء(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ
 

 سورة الأعراف
 

 أو أقوام يكونون عليه  على السور الواقع بين الجنة والنار في المنام تدل
يعرفون أهل النار )والعياذ بالل   ه(  يعرفون أهل الجنة ويتحدثون معهم و

 ويتحدثون معهم.
يمَاهُْم )يقول الل   ه تعالى:  جَاٌب وَعَلَى الَأْعرَاف  ر جَاٌل يَعْر فُونَ كُلا   ب س  ﴿وَبَيْنَهُمَا ح 

 ُ ة  َأن َسلاَمٌ عَلَيْك َن   وَِإذَا صُر فَْت ْم لَمْ يَْدخُلُوهَا وَهُمْ يَْطمَعُونوَنَادَْواْ َأْصحَاَب اْلج
ال م ين َ َتجْعَلْنَا مََع الْقَوْم  الظ   نَا لا َب   ْ ر ار  قَالُوا وَنَادَى َأبَْصارُهُْم ت لْقَاء َأْصحَاب  الن  
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ْ مَا َأْغنَى عَنكُمْ  يمَاهُْم قَالُوا  جَمْعُكُْم وَمَا َأْصحَاُب الَأْعرَاف  ر جَالا  يَعْر فُونَهُْم ب س 
ْ تَْستَْكب رُون ةَ لاَ ُكنتُم َن   ْ اْلج ٍ اْدخُلُوا ْ لاَ يَنَالُهُمُ الل هُ ب رَْحمَة َأهَ ؤُلاء ال  ذ يَن َأقْسَْمتُم

 .([49،46]الأعراف: ﴾َخوٌْف عَلَيْكُْم وَلاَ َأنتُمْ َتحْزَنُون
 أو جماعة( تدل على مسلم(  ً ً خلط عمل  سيء بآخر يستوجب الجنة اا صالح

 .، فهو يرجو رحمة الل   ه )تعالى( ويخشى عذابهيستوجب النار
ح ا وَآخَرَ َسي  ئ ا عَسَى ﴿)يقول الل   ه تعالى:  ب ه ْم خَلَطُواْ عَمَلا  َصال  وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ ب ذُنُو

ح يم  (.[102]التوبة: ﴾الل هُ َأن يَتُوَب عَلَْيه ْم ِإن   الل هَ غَفُورٌ ر  
 أو الح يرة بين حلال  أو مكانين والتذبذب بين أمرينل على الح يرة تد

 وحرام. وقد تدل للفاسدين على النفاق )والعياذ بالل   ه(.
. وقد تدل لأن الأعراف سور بين الجنة والنار لا هو في الجنة ولا هو في النار)

يا المنافق على نفاقه؛ لقول الل   ه تعالى:  َ ﴿في رؤ ذَبْذَب ينَ بَيْنَ ذَل َك لاَ ِإل ى هَ ؤُلاء م ُ
 .([143]النساء: ﴾وَلاَ ِإلَى هَ ؤُلاء وَمَن يُْضل ل  الل هُ فَلَن َتج دَ لَهُ َسب يلا

  تدل على التعلق والأمور المعلقة والمواقف غير المحسومة وانتظار النتائج
 وقد تدل على قضية معلقة تنتظر الحكم النهائي. النهائية الفاصلة فيها.

 .(أو النار دخول الجنةبالل   ه تعالى فيهم  )لانتظار أهل الأعراف حكم
 .محدد أو غير ثابت. تدل على سكن غيروقد  تدل على أوضاع غير مستقرة 

 )لأن أصحاب الأعراف يتواجدون فيها مؤقت ا ينتظرون أن يحكم الل   ه تعالى فيهم(.
 وقد  منطقتين رئيستين. دولتين أو المناطق العازلة والمحايدة بين على تدل

 أو مناطق. ل على سور فاصل بين مبان  وقد تد دود الدول.تدل على ح
 وقد يدل أصحاب الأعراف على حرس الحدود.

 .(بين الجنة والنار سور يقعلأنها )
  ينتظرون  ومن ليس لهم مأوى ، والعالقين،أماكن اللاجئينتدل على

 .الفرج من الل   ه )تعالى(
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أن يفصل الل   ه تعالى  مؤقتبشكل  )لأنها واقعة بين الجنة والنار ينتظر أصحابها
 فيهم إما إلى جنة أو إلى نار(.

  وقد تدل على المعارف؛ أي الأقارب  والمعرفة. التعارفتدل على
وقد تدل على التعر  ف؛ كمن يُعرض عليه بعض  والأصدقاء والخلطاء.

يلة فيتعرف  الأشخاص المجهولين أو المجرمين أو من لم يرهم منذ فترة طو
 على أحدهم.

يا بالأسماء(.)راجع   قاعدة تعبير الرؤ
  وقد تدل سورة الأعراف في المنام على أشخاص مسلمين معروفين بالخ ير

والصلاح والقول الطيب والعمل النافع. وقد تدل على الشهرة العامة بمثل 
 هذه الأمور.

يا بالأسماء[(.  )الأعراف تدل على أشخاص معروفين ]راجع قاعدة تعبير الرؤ
 المعرفة؛ أي الوعي والثقافة والعلم عراف في المنام علىالأ وقد تدل سورة 

. وقد تدل على معرفة ما لم يكن الصالح والنافع للمسلم أو أماكن تحصيلهم
وقد تدل على دار المعرفة للنشر أو قناة المعرفة الفضائية ونحو  معروفًا.

ية هذه الأمور  مما يرضي الل   ه )عز وجل(. والمشتقات اللغو
يا بالأسماء(.)راجع قاعدة ت  عبير الرؤ

  على من يتعامل مع نوعيات مختلفة في المنام وقد تدل سورة الأعراف
من البشر؛ منهم الصالح ومنهم الفاسد. وقد تدل على من يدخل في 

 مجالات أو أعمال عامة يضطر أن يتعامل فيها مع عموم الجمهور.
جَاٌب وَعَلَى الَأعْ )لقول الل   ه تعالى: ﴿ يمَاهُْم وَبَيْنَهُمَا ح  رَاف  ر جَاٌل يَعْر فُونَ كُلا   ب س 

ة  َأن َسلاَمٌ عَلَيْكُْم لَمْ يَْدخُلُوهَا وَهُمْ يَْطمَعُون َن   وَِإذَا صُر فَْت وَنَادَْواْ َأْصحَاَب اْلج
ال م   َ َتجْعَلْنَا مََع الْقَوْم  الظ   نَا لا َب   ْ ر ار  قَالُوا ﴾ ينَأبَْصارُهُْم ت لْقَاء َأْصحَاب  الن  

 (.[47]الأعراف:



 سور القرآن الكريم       

174 
 

 على أشخاص أو جهات لديهم  في المنام وقد تدل سورة الأعراف
معلومات أو بيانات عن عموم الناس أو رصد لهم كالسجل المدني 

 أو نحو ذلك.  ،أو جهات مراقبة عمومية ،أو الاستخبارات ،بالشرطة
جَاٌب وَعَلَى الَأْعرَاف  ر  )لقول الل   ه تعالى: ﴿ جَاٌل يَعْر فُونَ كُلا   وَبَيْنَهُمَا ح 

يمَاهُمْ   .([46]الأعراف: ...﴾ب س 
 على التعادل أو التساوي. في المنام وقد تدل سورة الأعراف 

 )لأن أصحاب الأعراف لم ترجح كفتهم لا إلى الجنة ولا إلى النار(.
  وقد تدل سورة الأعراف في المنام على المناطق العالية أو أماكن المراقبة

والرادارات وطائرات الاستطلاع  المراقبة بالمطارات والرصد كأبراج
 ونحوها.

)لأن الأعراف في اللغة هي الأشياء العالية والمرتفعة أو أعلى الشيء، ولقول 
يمَاهُمْ ﴿الل   ه تعالى:  جَاٌب وَعَلَى الَأْعرَاف  ر جَاٌل يَعْر فُونَ كُلا   ب س   ﴾وَبَيْنَهُمَا ح 
 [(.46]الأعراف:

 المنام قد تدل على الأعراف السائدة في مجتمع أو  الأعراف فيسورة و
 وسط معين إن كانت أعرافًا طيبة موافقة للشريعة الإسلامية.

يا بالأسماء(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ
 يف بشخص أو شيء؛ وسورة الأعراف في المنام أو  قد تدل على التعر

يف يحملها المسلم.  user nameوقد تدل على معر ِف الدخول  بطاقة تعر
يعة الإسلامية.  في بعض مواقع الإنترنت غير المخالفة للشر

يا بالأسماء(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ
 أو الحكم ،أو الفصل ،وقد تدل سورة الأعراف في المنام على لجان التمييز، 

أو للمتقدمين  ،بين الناس كلجان التحكيم في مسابقات أو التقييم ،الفرز أو
أو اختيار الأصلح لمهمة  أو لجان تفتيش ،نأو تصحيح امتحا ،لوظيفة
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بشرط أن يكون العمل يرضي الل   ه )عز  بين مجموعة من الناس ونحو ذلك
 .وأن تكون المعايير موافقة لشرعه )سبحانه( ،وجل(

جَاٌب وَعَلَى الَأْعرَاف  ر جَاٌل يَعْر فُونَ كُلا   ﴿)لقول الل   ه تعالى:  وَبَيْنَهُمَا ح 
يمَاهُمْ   .([46لأعراف:]ا ...﴾ب س 

  وقد تدل سورة الأعراف في المنام على موقف المدح والإطراء والتقدير
لمن يستحق من أهل الإيمان والخ ير والعمل الصالح، وعلى الذم والتوبيخ 

يع واللوم لأهل الفسق والفساد.  والتقر
يمَاهُْم قَالُواْ وَنَادَى َأْصحَاُب الَأْعرَاف  ر جَالا  يَعْر فُونَهُْم ب  ﴿)لقول الل   ه تعالى:  س 

ْ تَْستَْكب رُون ْ لاَ يَنَالُهُمُ مَا َأْغنَى عَنكُْم جَمْعُكُْم وَمَا ُكنتُم َأهَ ؤُلاء ال  ذ يَن َأقْسَْمتُم
ةَ لاَ َخوٌْف عَلَيْكُْم وَلاَ َأنتُمْ َتحْزَنُون َن    .([49]الأعراف:﴾ الل هُ ب رَْحمَةٍ اْدخُلُواْ اْلج

 وليست رسمية ل كنها  المنام على أشياء عُرفية وقد تدل سورة الأعراف في
موافقة للشريعة الإسلامية كالزواج العرفي الموافق للشروط الشرعية 

 للزواج الإسلامي ونحو هذه الأمور.
يا بالأسماء(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ

 للأشياء التي  والإعلان وقد تدل سورة الأعراف في المنام على الدعاية
وقد تدل على الإعلام الطيب والصالح والنافع  ل(.ترضي الل   ه )عز وج

بكل أشكاله، فإن كانت مسموعة دلت على الإعلام المسموع وإن كانت 
 مقروءة دلت على الإعلام المقروء وهكذا.
يف؛ أي الدعاية ]راجع قاعدة تعبير  أو الإعلام )للجناس بين الأعراف والتعر

يا بالأسماء[(.  الرؤ
  يا سورة الأعراف أو قد تدل على بشكل لا يليق  في المنام تلاوتهاورؤ

افين وما يقومون به من أعمال مخالفة للدين. وقد تدل على التعامل العر  
وقد تدل على أشخاص معروفين  مع معارف بعيدين عن الدين أو فاسدين.
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خشى عليه وقد تدل على المسلم الذي يُ  ل كن بعيدين عن الدين والصلاح.
لفتنة ل كنه ما زال لم يقع. وقد تدل على أنواع من الوقوع في الفساد أو ا

الفواصل والأسوار والحدود لا ترضي الل   ه )تعالى(. وقد تدل على عالقين 
 ُ ساء معاملتهم بما لا يرضي الل   ه )عز وجل(. وقد تدل على أو لاجئين ت

وقد تدل على الأعراف الأمور العالقة أوالمصالح المعطلة ظلمًا وعدوانًا.  
يعة الإسلامية وما توارثه الأبناء عن الآباء والأجداد ائدة االس لمخالفة للشر

رفية مخالفة من أعراف بعيدة عن الشرع الحنيف. وقد تدل على أشياء عُ 
يعة الإسلامية كالزواج العرفي السري ونحوه. على الدعاية  وقد تدل للشر

 .أو الإعلام الفاسد الفاسدة المخالفة للشريعة
 

 سورة الأنفال
 

 لجماعة من المسلمين.لمسلم أو  والغنيمة على الجهاد في سبيل الل   ه والنصر تدل 
، ولما روي عن ابن عباس رضي )لأن الموضوع الأساسي في السورة هو الجهاد

 (.]رواه البخاري[ سورةُ الأنفال : نزَلَْت في بدرٍالل   ه عنهما قال عن 
 وًصا بعد خص مسلمتدل على الغنائم أو كل مكسب معتبر يحصل عليه ال

  وقد تكون الغنيمة من قوم غير مسلمين. صعوبات أو صراعات.
 )لأن الأنفال هي الغنائم(.

 أو موارد الدخل  المسلمة أو للمسلمين، تدل على الأموال العامة للدولة
تدل على التبرعات في أعمال البر والخ ير أو وقد تدل  القومي في بلد مسلم.

يهبها المسلم في سبيل  د تدل على الهبةوق .ورسوله الإنفاق في سبيل الل   ه
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وقد تدل على  .أو عمل الخ ير عمومًا لوجه الل   ه )عز وجل( الل   ه )تعالى(
يل في ما يرضي الل   ه )تعالى(.  كل أنواع الهبة والعطاء الجز

ُسول  )لقول الل   ه تعالى: ﴿ ...﴾ يَْسَألُونََك عَن  الَأنفَال  قُل  الَأنفَاُل ل ل ه  وَالر  
 (.؛ والنفل في اللغة هو الهبة[1]الأنفال:

 ام قد تدل على الأوقاف الإسلامية. وقد تدل على وسورة الأنفال قي المن
 كل ما هو وقف في سبيل الل   ه )عز وجل(.

ُسول  )لقول الل   ه تعالى: ﴿ ...﴾ يَْسَألُونََك عَن  الَأنفَال  قُل  الَأنفَاُل ل ل ه  وَالر  
 (.[1]الأنفال:

  أو عودة  ،أو التأميم ،في المنام على أملاك الدولةوقد تدل سورة الأنفال
 الدولة.حوزة أملاك أو أموال معينة إلى 

ُسول  ﴿)لقول الل   ه تعالى:   ﴾...يَْسَألُونََك عَن  الَأنفَال  قُل  الَأنفَاُل ل ل ه  وَالر  
 .([1]الأنفال:

 .تدل على صلاة النافلة 
يا بالأسماء(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ

 الصالح ين لأطفال أو الأبناءتدل على ا. 
ح  ين)لقول الل   ه تعالى: ﴿ يَعْقُوَب نَاف لَة  وَكُلا   َجعَلْنَا َصال  ُ ِإْسحََق وَ ﴾ وَوَهَبْنَا لَه

يا بالجناس اللغوي[(.[72]الأنبياء:  ]راجع قاعدة تعبير الرؤ
  ذم الطمع في الدنيا والترغيب في وقد تدل سورة الأنفال في المنام على

. وقد تدل على ما أعده الل   ه )عز وجل( ل   ه )تعالى( من النعيمما عند ال
 من نعيم. الزاهدين لعباده الصالح ين

نْيَا فَع  ﴿)لقول الل   ه تعالى:  َيَاة  الد ُ ٌ تَبْتَغُونَ عَرََض اْلح ُ َكث يرَة م  ﴾ندَ الل ه  مَغَان 
 .([94]النساء:
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 يا أهل الفساد والطمع والقعود ع ن الجهاد وقد تدل سورة الأنفال في رؤ
والبعد عن الل   ه )تعالى( بالحرمان من الرزق والنعمة، بينما تدل لأهل 
 الخ ير والزهد والجهاد في سبيل الل   ه )تعالى( على المغانم ال كبيرة والخاصة.

يمة على المكافآت المالية مقابل العمل الشاق  وقد تدل هذه السورة ال كر
شرط أن يكون العمل ب والاجتهاد، بينما يحرم منها ال كسول والمتقاعس

 .مما يرضي الل   ه )تعالى(
مَ ل تَْأخُذُوهَا ذَرُونَا ﴿ :عز وجل)يقول الل   ه  فُونَ ِإذَا انطَلَْقتُمْ ِإلَى مَغَان  َسيَقُولُ الْمُخَل  

 َ هُ م ن ق ب عُونَا كَذَل  كُْم قَاَل الل   ه  قُل ل  ن تَت   َ الل   ب عْكُْم يُر يدُونَ َأن يُبَد  لُوا كَلاَم بُْل نَت  
َل يلا    (.[15]الفتح: ﴾فَسَيَقُولُونَ بَْل َتحْسُدُونَنَا بَْل كَانُوا لاَ يَْفقَهُونَ ِإلا   ق

  وترغيب للأغنياء على الإنفاق في ٌّ يا سورة الأنفال في المنام حض  ورؤ
ُمس. سبيل الل   ه )تعالى( والصدقة. يا على الخ  وقد تدل هذه الرؤ

ُسول  وَل ذ ي وَاعْلَمُواْ أَ ﴿ )لقول الل   ه تعالى: مَا غَن ْمتُم م  ن شَْيءٍ فََأن   ل ل ه  خُمُسَهُ وَل لر   ن  
ب يل  ِإن ُكنتُمْ آمَنتُمْ ب الل ه  وَمَا َأنزَلْنَا عَلَى عَبْد نَا  ْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاك ين  وَابْن  الس   الْقُر

 ُ َمْعَان  وَالل ه  .([41]الأنفال: ﴾عَلَى كُل   شَْيءٍ قَد ير يَوْمَ الْفُرْقَان  يَوْمَ الْتَقَى اْلج
 أو  والممتلكات على  الحجز على الأموال في المنام وقد تدل سورة الأنفال

 البيع في المزاد العلني.
يعها لمن يستحقها ببذل الجه )لأنها أموال ومنافع مأخوذة ثم يتم  بالنفس داتوز

يعها لمن يستحقها ببذل يتم ت مكما أن الأموال والأملاك المحجوزة مأخوذة ث وز
يا بالتشابه[(   .المال ]راجع قاعدة تعبير الرؤ

 يعها. في المنام وقد تدل سورة الأنفال يع الأموال أو إعادة توز  على توز
 وقد تدل على أخذها ممن لا يستحق لإعطائها لمن يستحق.

يعه على آخرين غيرهم  )لأنه مال مأخوذ مجموع من أشخاص، ثم تتم إعادة توز
يا بالتشابه[]ر  (.اجع قاعدة تعبير الرؤ
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 تدل سورة الأنفال في المنام على الميراث أو التركة الشرعية للمتوفى  دوق
يعها على الوارثين بحسب الأنصبة المفروضة شرعًا.  والتي يتم توز

يعها بشكل شرعي كما تؤخذ التركة  )لأنها غنائم تؤخذ من قتلى حرب ثم يتم توز
يا بالتشابه[(.من المتوفى ثم يتم توز   يعها بشكل شرعي ]راجع قاعدة تعبير الرؤ

  وسورة الأنفال في المنام قد تدل على الحسابات السليمة والتقارير الحسابية
 .البعيدة عن التلاعب والمالية المنضبطة

  يتقي الل   ه )تعالى( في ما الذي الأمين وقد تدل سورة الأنفال على المسلم
 ال وممتلكات.تحت مسؤوليته أو إدارته من م

يَْسَألُونََك عَن  ﴿: سبحانه)لأن الل   ه تعالى جعل الأنفال لل   ه وللرسول في قوله 
ُسول   ، وليس أحفظ ولا آمن من [1]الأنفال: ﴾الَأنفَال  قُل  الَأنفَاُل ل ل ه  وَالر  

يمةعلى المال والممتلكات، فكان ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  يا مثل ا لحفظ  ت السورة ال كر في الرؤ
 ى الل   ه عز وجل(.وتقوالأمانة وك المال والأملا

 .وقد تدل سورة الأنفال في المنام على التسوق الحلال 
يا بالتشابه[(.  )لأن كلاهما منافع مجلوبة بالبذل ]راجع قاعدة تعبير الرؤ

  الاستيراد وتوريد البضائعوقد تدل سورة الأنفال في المنام على. 
ب ة من خارج القوم ]راجع قاعدة )لأن الاستيراد كالغنائم في كونهما منافع مجلو

يا بالتشابه[(.  تعبير الرؤ
  ية صفقةوقد تدل سورة الأنفال في المنام على  ناجحة أو مكسب تجار

 يعود على المسلم من عمل أو نشاط أو بيع حلال. ربحي
يا  )لأن الأنفال مكسب حلال ومنافع مادية ]راجع قاعدة تعبير الرؤ

 بالتشابه[(.
 في المنام على فرصة طيبة للعمل وال كسب  وقد تدل سورة الأنفال

 والارتزاق.
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تعب ]راجع جهد وتنتج عن عمل و وأرزاق )لأن الأنفال مكاسب ومغانم
يا با  تشابه[(.لقاعدة تعبير الرؤ

 أو  ،على أشياء قيمة تركها أصحابها في المنام وقد تدل سورة الأنفال
 .الهجرة أو تركوها بالموت أو ،أو رحلوا عنها بلا رجعة ،خلفوها

)لأن الأنفال هي أشياء قيمة خلفها أصحابها وتركوها لغيرهم ]راجع قاعدة 
يا بالتشابه[(.  تعبير الرؤ

 يا سورة الأنفال في شكل لا يليق قد تدل على المال الحرام  في المنام ورؤ
. وقد تدل على أو التسول المذموم أو المسروق أو المغتصب أو الرشوة

با على . وقد تدل طامع في المكاسبال لحصاحب المصا الشخص النفعي الر
وقد تدل على صراعات ومخاصمات ومشاحنات وفوائد البنوك المحرمة. 
وقد تدل على سرقة أموال الدولة أو إهدارها، أو على أموال وممتلكات. 

وقد تدل على ضعف قوم مسلمين  تلاعب في تقارير حسابية أو مالية.
 اؤهم.وهزيمتهم وغنائم يغنمها منهم أعد

 
 سورة التوبة

 

  فساد وقطع العلاقات أو نقض على التبرؤ من أهل شرك وتدل
  المعاهدات معهم.
م م  َن الْمُشْر ك ين﴿)لقول الل   ه تعالى:   ﴾بَرَاءةٌ م  َن الل ه  وَرَُسول ه  ِإلَى ال  ذ يَن عَاهَدت ُ

  .([1]التوبة:
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 يا هذه السورة والانتقام الإلهي مة نذير بالضرر والأذى والهزي في المنام رؤ
إن كان  للمؤمن الصالح بالنصر وهي بشرى أعداء الإسلام والمسلمين.ضد 

 .بينه وبينهم عداوة
ْ فَهُوَ خَيْرٌ ﴿، ولقول الل   ه تعالى: )لأنها لم تبدأ ببسم الل   ه الرحمن الرحيم فَِإن تُبْتُم

كُمْ   (.[3]التوبة: ﴾ل   
 قين وكشف حقيقتهم.على فضح مناف في المنام وقد تدل سورة التوبة 

 )لأنها كشفت وفضحت المنافقين(.
  من الذنوب  (عز وجل)لل   ه إلى اعلى التوبة النصوح في المنام تدل

وقد تدل على  وقد تدل على حض المسلم على التوبة من ذنب. والمعاصي.
 حسن الخاتمة ودخول الجنة إن شاء الل   ه.

هَا ال  ذ يَن آمَنُوا﴿يقول الل   ه تعالى: ) كُْم َأن  يَاَأي ُ َب ُ بَة  ن  ُصوح ا عَسَى ر ه  تَوْ بُوا ِإلَى الل   تُو
 ُ اٍت َتجْر ي م ن َتحْت هَا الَأْنهَار ل َكُْم َجن    (.[8]التحريم: ﴾يُكَف  رَ عَنكُْم َسي  ئَات كُْم وَيُْدخ 

  تدل في المنام على البراءة من ال كفر والعقائد الفاسدة. وقد تدل على
ل على التبرؤ من شخص أو جماعة أو جهة أو من تهمة. وقد تدالبراءة 

قطع علاقات معهم أوتركهم. وقد تدل على البراءة من الحمل للمرأة. وقد 
وقد تدل على  تدل على البراءة )أي السلامة( من الأمراض والأضرار.

البراءة من ذنوب أو عادات وممارسات سيئة والابتعاد عنها. وقد تدل 
 ا مشقة أو ضرر.على التبرؤ من التزامات فيه

 )لأنها تُسمى براءة(.
 على فسخ التعاقدات الفاسدة أو السيئة أو المضرة. في المنام تدل 

م م  َن الْمُشْر ك ين﴿)لقول الل   ه تعالى:   ﴾بَرَاءةٌ م  َن الل ه  وَرَُسول ه  ِإلَى ال  ذ يَن عَاهَدت ُ
 .([1]التوبة:
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 إلى الأفضل في أسلوب  رات مهمةل سورة التوبة في المنام على تغيوقد تد
 تعامل مع ناس أو إدارة مصلحة أو مشروع. 

 .(لأن التوبة تغيير وتبديل سلوك وتعديل أسلوب في الحياة)
  وقد تدل سورة التوبة في المنام على ذنوب مغفورة. وقد تدل على العفو

والصفح والتجاوز عن خطأ في الدين أو الدنيا. وقد تدل على كل أشكال 
 والرئاسي والقضائي والشخصي ونحو ذلك. العفو المل كي

يُعفى عما كان هلأن) وَال  ذ يَن عَم لُواْ ﴿؛ يقول الل   ه عز وجل: بالتوبة تغفر الذنوب و
ح يم َب  َك م ن بَعْد هَا لَغَفُورٌ ر   ْ ِإن   ر ْ م ن بَعْد هَا وَآمَنُوا ي  ئَات  ثُم   تَابُوا  ﴾الس  

 .([153]الأعراف:
 في المنام على الحدود الشرعية الإسلامية. وقد تدل سورة التوبة 

عن امرأة من المسلمين أقيم  ملسو هيلع هللا ىلص)لأن إقامتها توبة لمن أقيمت عليه؛ يقول النبي 
ين من أهل  المدينة  لقد تابت توبة  لو قُس  مَْت بين سبع...» :فماتت عليها الحد
]رواه  «...؟من أن جادْت بنفس ها لل   ه  تعالى . وهل وجدْت توبة  أفضلَ لوس عَْتهُم
 .(مسلم[

 يا سورة التوبة وحفظ للمسلم. وقد تدل على النجاة من  أمان في المنام ورؤ
وقد تدل على نجاة  وقد تدل على رفع العذاب وانتهائه. .أو ضرر عذاب

 لشخص مطارد أو مهدد.
َ ﴿)لقول الل   ه تعالى:  ِإلا   مَن ان ايَُضاعَْف لَهُ الْعَذَاُب يَوْمَ الْق يَامَة  وََيخْلُدْ ف يه  مُه

هُ  هُ َسي  ئَات ه ْم َحسَنَاٍت وَكَانَ الل   ح ا فَُأْولَئ َك يُبَد  ُل الل   تَاَب وَآمََن وَعَم َل عَمَلا  َصال 
ح يم ا{]الفرقان: ْ م ن ﴿؛ وكذلك قوله سبحانه: [70،69غَفُور ا ر   ِإلا   ال  ذ يَن تَابُوا

 َ ح يمقَبْل  َأن تَْقد رُواْ عَلَْيه ْم فَاعْل  .([34]المائدة: ﴾مُواْ َأن   الل هَ غَفُورٌ ر  
  وقد تدل سورة التوبة في المنام على المسلم يتعلم من أخطائه السابقة فلا

 ً  من تكرار خطأ سابق. ايكررها. وقد تكون السورة تحذير
تين  »: ملسو هيلع هللا ىلص)يقول النبي  ُلدَغُ المؤم ُن م ن ُجحرٍ واحدٍ مَر    ]متفق عليه[(. «لا ي
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  سورة التوبة في المنام على محبة الل   ه )تعالى( لعبده.وقد تدل 
ين﴿)يقول الل   ه عز وجل:  اب ينَ وَُيح ب ُ الْمُتَطَه  ر  و   َ ُيح ب ُ الت    ﴾ِإن   الل ه

 .([222]البقرة:
  وقد تدل سورة التوبة في المنام على النجاح في مساع  طيبة أو التوفيق في

 أمور عسيرة. وقد تدل على تيسير عمل من أعمال الخ ير.
كُْم تُْفل ُحون﴿)لقول الل   ه تعالى:  هَا الْمُؤْم نُونَ لَعَل    ه  جَم يع ا َأي ُ بُوا ِإلَى الل    ﴾وَتُو

 .([31]النور:
 .وقد تدل سورة التوبة في المنام على الخروج من الحبس والأسر 

لاَةَ وَآتَوُاْ الز   ﴿)لقول الل   ه تعالى:  واْ َسب يلَهُْم ِإن   الل هَ فَِإن تَابُواْ وََأقَامُواْ الص   َل ُ كَاةَ فَخ
ح يم  .([5]التوبة: ﴾غَفُورٌ ر  

 من أقوال وأفعال  وقد تدل سورة التوبة في المنام على إلغاء ما سبق
يعته  قرب لل   ه )تعالى(وأواستحداث أشياء جديدة أرضى  وممارسات وشر

 .)سبحانه( ورضوانه )عز وجل(
 .(]حديث صحيح[ «ا قبلَهاالتوبةُ تجُب ُ م»: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي لقول )

  يا سورة التوبة في المنام في هيئة لا تليق قد تدل على الانتحار أو قتل رؤ
ْ َأنفُسَكُمْ )لقول الل   ه تعالى: ﴿ المسلم نفسه ْ ِإلَى بَار ئ كُْم فَاقْتُلُوا بُوا  ﴾فَتُو

يعة الإسلام[([54]البقرة:  .]وهو من كبائر الذنوب والمحرمات في شر
)لأن بموته لا تقبل منه مات كافرًا )والعياذ بالل   ه( منوقد تدل على 

يمَان ه ْم ثُم   اْزدَادُواْ ُكْفر ا توبة؛ يقول الل   ه تعالى: ﴿ ْ بَعْدَ ِإ ِإن   ال  ذ يَن َكفَرُوا
آل ُون َ ئ َك هُمُ الض   بَتُهُمْ وَُأْول . وقد تدل هذه ([90]آل عمران:﴾ ل  ن تُْقبَلَ تَوْ

يا على قاتل المسلم  أبى الل   هُ أن يجعَل »: ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي ظلمًا وعدوانًا الرؤ
يا على توبة  .]حديث صحيح[( «لقاتل  المؤمن  توبة   وقد تدل هذه الرؤ

 )كقول أحدهم عن قصد وعمد: سأفعل الذنب ثم أتوب بعدهفاسدة 
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بَةُ عَلَى الل ه  ل ل   ؛ يقول الل   ه تعالى: ﴿أو أن ينوي التوبة لفترة مؤقتة وْ مَا الت   ذ يَن ِإن  
َ ئ َك يَتُوُب الل هُ عَلَْيه ْم وَكَانَ  يٍب فَُأْول بُونَ م ن قَر  جَهَالَةٍ ثُم   يَتُو وَءَ ب  يَعْمَلُونَ الس ُ

 .([17]النساء:﴾ الل هُ عَل يما  حَك يما
  وقد تدل سورة التوبة في المنام على أسلوب شديد وقوي وحازم في

رط أن يكون بحق وعدل الكلام أو المعاملة مع من يستحق ذلك، وبش
 وليس ظلمًا وعدوانًا.

 .)لأنها لم تبدأ ببسم الل   ه الرحمن الرحيم(
  وقد تدل سورة التوبة في المنام على عودة علاقات طيبة بين مسلمين

متخاصمين. وقد تدل على عودة الاندماج والحياة الطبيعية لشخص )أو 
ا أو جماعة( معزول أو مقاَطع  ا.سياسي ًّ  اجتماعي ًّ

ى ِإذَا َضاقَْت عَلَْيه مُ الَأْرُض ب مَا )لق َثَة  ال  ذ يَن خُل  فُواْ َحت   لا ول الل   ه تعالى: ﴿وَعَلَى الث  
واْ َأن لا   مَلْجََأ م َن الل ه  ِإلا   ِإلَيْه  ثُم   تَاَب عَلَْيه ْم  رَُحبَْت وََضاقَْت عَلَْيه ْم َأنفُسُهُْم وََظن ُ

 َ بُواْ ِإن   الل هَ هُو ح يم﴾ ]التوبة:ل يَتُو اُب الر   و    [(.118 الت  
  يا سورة التوبة في المنام قد تدل على القبول عند جماعة يرغب المسلم ورؤ

بالانضمام إليهم كمن يتقدم لامرأة فتقبله، أو من يتقدم لوظيفة فيقبلوه، 
ية جماعة فيضموه.  أو من يتقدم لعضو

فدلت سورة التوبة في المنام  )لأن الل   ه تعالى رب العباد هو الذي يقبل التوبة،
بَةَ عَْن ع بَاد ه ﴾  وْ على القبول عند العباد؛ يقول الل   ه تعالى: ﴿وَهُوَ ال  ذ ي يَْقبَُل الت  

 [(.25]الشورى:
 سورة التوبة في المنام على السعة بعد الضيق، والرخاء بعد الشدة،  وقد تدل

 المطر.. وقد تدل على والقوة بعد الضعف، والنعيم بعد العذاب 
  :تَاع ا َحسَن ا ِإلَى )لقول الل   ه تعالى ُمَت  عْكُم م   ْ ِإلَيْه  ي بُوا كُْم ثُم   تُو َب   ْ ر ﴿وََأن  اْستَغْف رُوا

يُؤْت  كُل   ذ ي فَْضٍل فَْضلَهُ﴾ ]هود: ى وَ سَم   [؛ وكذلك قوله سبحانه: 3َأجٍَل م ُ
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بُواْ إِ  كُْم ثُم   تُو َب   ة  ﴿وَيَا قَوْم  اْستَغْف رُواْ ر مَاء عَلَيْكُم م  ْدرَار ا وَيَز ْدكُمْ قُو   لَيْه  يُرْس ل  الس  
ت كُْم وَلاَ تَتَوَل  وْاْ ُمجْر م ين﴾ ]هود:  .([52ِإلَى قُو  

 .وقد تدل سورة التوبة على الحالات الاستثنائية من القاعدة العامة 
ل الل   ه تعالى: )ل كثرة اقتران الاستثناء بالتوبة بالاستثناء في القرآن القريم كقو

ْ ﴿، أو قوله سبحانه: [60]مريم: ﴾ِإلا   مَن تَابَ ﴿ ﴾ ِإلا   ال  ذ يَن تَابُوا
 (.[160]البقرة:

 .ر واتسخ  وقد تدل سورة التوبة على الإصلاح لما فسد والتطهير لما تعك َّ
ح يمِإلا   ال  ذ يَن تَابُواْ م ن بَعْد  ذَل َك وََأْصلَُحواْ فَِإن   ا﴿)لقول الل   ه تعالى:   ﴾لل   ه غَفُورٌ ر  

 (.[89]آل عمران:
 .وسورة التوبة في المنام تسهيلات وتيسير على المؤمن 

 .([20]المزمل: ﴾عَل مَ َأن ل  ن ُتحُْصوهُ فَتَاَب عَلَيْكُمْ ﴿)لقول الل   ه تعالى: 
 على من اسمه: عبد التواب في المنام وقد تدل سورة التوبة. 

يا بالأسماء(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ
 

 سورة يونس
 

 ثم ينجيه والمصاعب والعناء للأهوال ضيتعر َّ  (جماعة)أو دل على شخص ت 
 وقد تدل على اليسر بعد العسر والفرج بعد الشدة. منها.)تعالى( الل   ه 

َم َن الْمُرَْسل ين)لقول الل   ه عز وجل: ﴿ ِإْذ َأبََق ِإلَى الْفُلْك  وَِإن   يُونَُس ل
ينفَسَاهَمَ فَكَانَ الْمَْشُحون فَلَوْلاَ فَالْتَقَمَهُ اْلحُوُت وَهُوَ مُل يم م ْن الْمُْدَحض 

هُ كَانَ م ْن الْمُسَب  ح ين فَنَبَْذنَاهُ ب الْعَرَاء وَهُوَ لَلَب َث ف ي بَْطن ه  ِإلَى يَوْم  يُبْعَثُونَأن  
ُ ِإلَى م  وََأنبَتْنَا عَلَيْه  َشجَرَة  م  ن يَْقط ينَسق يم ئَة  َألٍْف َأْو وََأْرَسلْنَاه

عْنَاهُْم ِإلَى ح ينيَز يدُون  (.[148،139]الصافات:﴾فَآمَنُوا فَمَت  
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 في الدنيا بإصلاح علاقته مع الل   هدل على انصلاح حال الإنسان ت 
والحياة الطيبة  ى(. وقد يدل على بشرى برفع العقوبة وزوال البلاء)تعال

 عن المسلم بصلاحه وقربه من الل   ه )عز وجل(.
آ ﴿ول الل   ه تعالى: )لق َ يُونَُس لَم   يمَانُهَا ِإلا   قَوْم ٌ آمَنَْت فَنَفَعَهَا ِإ يَة ْ فَلَوْلاَ كَانَْت قَر

عْنَاهُْم ِإلَى ح ين نْيَا وَمَت   َ الد ُ َيَاة ْ َكشَْفنَا عَْنهُْم عَذَاَب الخ زْي  ف ي اْلح  ﴾آمَنُوا
 .([98]يونس:

 لخطيرةأو الأسماك االمهل كة دل على أخطار البحر ت. 
 (.[142]الصافات:﴾ فَالْتَقَمَهُ اْلحُوُت وَهُوَ مُل يم)لقول الل   ه تعالى: ﴿

 دل على العمل العام أو الشهرة أو المسؤوليات ال كبيرة أو الدعوة الواسعة ت
ية أو وقد ت .)تعالى( إلى الل   ه دل على البعثات والمبعوثين لأداء مهام دعو

 ضي الل   ه )عز وجل(.علمية أو كممثلين عن غيرهم في أمور تر
 (.[147]الصافات:﴾ وََأْرَسلْنَاهُ ِإلَى م ئَة  َألٍْف َأْو يَز يدُون)لقول الل   ه تعالى: ﴿

  وقد تدل سورة يونس على نجاة المسلم الصالح من أهوال تحدث له في
. وقد تدل على نجاته من الحبس سفر كالسفينة أوالطائرةالأو وسيلة  السفر
 .أو الاحتجاز أو الحجر

 )لقصة يونس عليه السلام(.
 طالب  وقد تدل سورة يونس في المنام على نصيحة للمسلم المبتلى أو المتضرر

 بدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الفرج
لُمَات  َأن لا   ِإلَهَ ِإلا   َأنَت ُسبْحَانََك ِإن  ي ُكنتُ ﴿)لقول الل   ه تعالى:   فَنَادَى ف ي الظ ُ

ال م ينم َن ال ُ م َن الْغَم   وَكَذَل َك نُنج ي الْمُؤْم ن ين  ظ   يْنَاه ُ وََنج    ﴾فَاْستََجبْنَا لَه
 .([88،87]الأنبياء:

  )وقد تدل سورة يونس في المنام على اشتهار مسلم يدعو إلى الل   ه )تعالى
 دعوة حق وأن يرزقه الل   ه )عز وجل( بشعبية كبيرة بين الناس.
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 .([147]الصافات: ﴾َأْرَسلْنَاهُ ِإلَى م ئَة  َألٍْف َأْو يَز يدُونوَ ﴿)لقول الل   ه تعالى: 
  على الشخص يغضب ويتسرع ببعض في المنام وقد تدل سورة يونس

تصرفات لا تليق، وقد يغادر أو يرحل أو يتخلى عن مسؤولياته، ثم يستغفر 
يعتذر بعد ذلك.  و

هََب مُغَا ون  ِإذ ذ   ْقد رَ عَلَيْه  فَنَادَى )لقول الل   ه تعالى: ﴿وَذَا الن ُ ب ا فَظَن   َأن ل  ن ن   ض 
ال م ين لُمَات  َأن لا   ِإلَهَ ِإلا   َأنَت ُسبْحَانََك ِإن  ي ُكنُت م َن الظ   فَاْستََجبْنَا لَهُ ف ي الظ ُ

يْنَاهُ م َن الْغَم   وَكَذَل َك نُنج ي الْمُؤْم ن ين﴾]الأنبياء:  .([88،87وََنج  
 نس و استئناس بذكر الل   ه )تعالى(، وبطاعته، وبما يرضيه اليدل على الأ 

 .)سبحانه(
يا بالأسماء(.  )راجع قاعدة تعبير الرؤ

 ل كن يمن  ،وقد تدل سورة يونس في المنام على المسلم يعاني بسبب المرض
 الل   ه )تعالى( عليه بالشفاء.

َ َسق يم﴿ ُ ب الْعَرَاء وَهُو َ   فَنَبَْذنَاه  ﴾رَة  م  ن يَْقط ينوََأنبَتْنَا عَلَيْه  َشج
 (.[146،145]الصافات:

  وقد تدل سورة يونس في المنام على إنجاب ولد صالح له شأن عظيم. وقد
 تدل على تيسير الولادة للمرأة الحامل.

ثم لفظه ]راجع قاعدة  محمول ا في بطن الحوت كان عليه السلام )لأن يونس
يا بالتشابه[  (.تعبير الرؤ

 وزراعته وفوائده الطبية والغذائية.ليقطين وقد تدل سورة يونس على ا 
وََأنبَتْنَا عَلَيْه  َشجَرَة  م  ن ﴿)اليقطين هو نبات القرع على الراجح. يقول الل   ه تعالى: 

 (.[146]الصافات: ﴾يَْقط ين
  والرزق للصياد المسلم الصالح.وقد تدل سورة يونس في المنام على الخ ير 
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كريم: صاحب الحوت، ولأن الحوت لم يضره. )لأن الل   ه تعالى سماه في القرآن ال 
ول كن بشرط ألا يخاطر الصياد أي نوع من المخاطرة غير المحسوبة في الواقع بناء 

يا(.  على هذه الرؤ
  وقد تدل سورة يونس في المنام على ترويض الوحوش والتعامل معها

 بدون ضرر.
 لم يضر يونس عليه السلام ولفظه(. )لأن الحوت

 نس في المنام على مصاحبة رجل صالح كثير المال وقد تدل سورة يو
 وقد تدل على نجاة المسلم الصالح من ضرره وأذاه. واسع الثراء والنفوذ.

)لأن القرآن ال كريم سماه: صاحب الحوت، ولأن الحوت في المنام قد 
، يدل على شخص واسع الثراء والنفوذ، يسمونهم في التعبير الدارج: حيتان

 (.هي النهاية ولم يؤذظه فولأن الحوت لف
 على النبي يونس )عليه السلام(. في المنام وقد تدل سورة يونس 
 يا سورة يونس في هيئة لا تليق قد تدل على الغضب المذموم  في المنام ورؤ

)لقول الل   ه  أو الضجر وقلة الصبر أو التخلي عن المسؤوليات والواجبات
ب اتعالى:  هََب مُغَاض  ون  ِإذ ذ   ، وكذلك قوله [87]الأنبياء:...﴿وَذَا الن ُ
َب  َك وَلاَ تَكُن َكَصاح ب  اْلحُوت  ِإْذ نَادَى وَهُوَ ﴿سبحانه:  حُْكم  ر فَاْصب رْ ل 
وقد تدل على الخسارة في القرعة أو الدخول في (. [48]القلم: ﴾مَْكظُوم

فَسَاهَمَ فَكَانَ م ْن ﴿)لقول الل   ه تعالى: مقامرة والتعرض لخسائر وأضرار 
 ُ ينالْم وقد تدل على التكبر والغرور وتزكية (. [141]الصافات: ﴾ْدَحض 

لا ينبغي لعبدٍ أن »: ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي  النفس ووضع النفس فوق مقامها
وقد تدل على التعرض ]متفق عليه[(.  «: أنا خيرٌ من يونَس بن  مت ىيقولَ 

)لأن يونس عليه السلام تعرض لخطر لأخطار شديدة ومهالِك في البحر 
يض المعزول أو المنبوذد في البحر(. شدي )لقول الل   ه  وقد تدل على المر
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َ َسق يم﴾تعالى:  ُ ب الْعَرَاء وَهُو ، وكذلك قوله [145]الصافات: ﴿فَنَبَْذنَاه
َ مَْذمُوم﴾سبحانه:  ب  ه  لَنُب ذَ ب الْعَرَاء وَهُو ٌ م  ن ر   ُ ن عْمَة َ َأن تَدَارَكَه  ﴿لَوْلا
مصاحبة الفاسدين من كبار رجال الثروة وقد تدل على (. [49]القلم:

)لأن القرآن ال كريم سماه: صاحب  . وقد تدل على تخليهم عنه.والسلطة
وقد تدل على التشويش أو  (.، ولأن الحوت لفظه في النهايةالحوت
 )عكس الأنس أو الاستئناس(. الإزعاج

 

 سورة هود
 

 ية إلى الل   ه )تعالى( . وقد تدل على الداععليه السلام تدل على نبي الل   ه هود
تقدم علمي و ترف في المعيشة ذات غير مسلمة أو أوساط كفار في بلاد

وقد تدل  .اغترار بالقوة وأأو حضارة  أو عسكريأو صناعي  أو معماري
وقد تدل على  على عقاب الل   ه )تعالى( لأمثال هؤلاء من المكذبين بالدين.

 فاسدين.نجاة قوم مؤمنين صالح ين من بين أمثال هؤلاء ال
َك ب عَاد)لقول الل   ه تعالى:  َب ُ ت ي ِإرَمَ ذَات  الْع مَاد﴿َألَْم تَرَ َكيَْف فَعََل ر ال  

وكذلك قوله سبحانه: ﴿َأتَبْنُونَ ب كُل    [،8،6﴾ ]الفجر:لَْم ُيخْلَْق م ثْلُهَا ف ي الْب لاَد
يٍع آيَة  تَعْبَثُون ُ ر  كُْم َتخْل َع لَعَل     ِ خ ذُونَ مََصان وَِإذَا بَطَْشتُم بَطَْشتُمْ دُونوَتَت  

ين ار  ا عَادٌ  ؛[130،128]الشعراء:﴾ َجب   وكذلك قوله تبارك وتعالى: ﴿فََأم  
هَ ال  ذ ي  ة  َأوَلَْم يَرَْوا َأن   الل   ا قُو   فَاْستَْكبَرُوا ف ي الَأْرض  ب غَيْر  اْلحَق   وَقَالُوا مَْن َأَشد ُ م ن  

ة  وَكَانُوا ب آيَات نَا َيجْحَدُون﴾ ]فصلت:خَلَقَهُْم هُوَ َأَشد ُ م    وكذلك قوله [15ْنهُْم قُو  
ؤْم ن ين﴾  َاهُْم ِإن   ف ي ذَل َك لآيَة  وَمَا كَانَ َأْكثَرُهُم م ُ بُوهُ فََأهْلَْكن عز وجل: ﴿فَكَذ  
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يْنَا هُود ا وَال   [139]الشعراء: ا جَاء َأْمرُنَا َنج   ذ يَن ، وكذلك قوله جل وعلا: ﴿وَلَم  
يْنَاهُم م  ْن عَذَاٍب غَل يظ﴾ ]هود: ا وََنج    .([58آمَنُواْ مَعَهُ ب رَْحمَةٍ م  ن  

 يا سورة هود في المنام بشرى للمسلم الصالح بالخ ير والفلاح في عاجل  رؤ
بالعقوبة الشديدة. وقد تدل  وإنذار للفاسدوفي دينه ودنياه،  أمره وآجله

المكتوب منه أو المسموع خصوًصا  سورة هود على معنى الإنذار عمومًا
 إن كان الرائي فاسدًا في دينه وأخلاقه.

ينَ )لقول الل   ه تعالى: ﴿ يَن وَمُنذ ر  ب ي  ينَ مُبَش  ر  ُ الن    ،[213]البقرة: ﴾فَبَعََث الل ه
ُ ﴿وكذلك قوله سبحانه:   .([21]الأحقاف: ﴾وَاذْكُرْ َأخَا عَادٍ ِإْذ َأنذَرَ قَوْمَه

 الإسلامعلى عقاب الكافرين والمكذبين ب في المنام وقد تدل سورة هود 
ياح المدمرة والأعاصير. وقد تدل على عقوبة للفاسدين بريح أو هواء  بالر

 مدمر أو قاتل أوفاسد.
مْط رُنَا )لقول الل   ه تعالى:  ْستَْقب َل َأْود يَت ه ْم قَالُوا هَذَا عَار ٌض م ُ ا م ُ ا رََأْوهُ عَار ض  ﴿فَلَم  

َب  هَا فََأْصبَُحوا ا اْستَعْجَلْتُم ب ه  ر يحٌ ف يهَا عَذَاٌب َأل يمبَْل هُوَ مَ  تُدَم  رُ كُل   شَْيءٍ ب َأْمر  ر
وكذلك  ،[25لاَ يُرَى ِإلا   مَسَاك نُهُمْ كَذَل َك َنجْز ي الْقَوْمَ الْمُْجر م ين﴾ ]الأحقاف:

يات:﴿وَف ي عَادٍ ِإذْ َأْرَسلْنَا عَلَْيه مُ الر   قوله سبحانه:  ، وكذلك [41يحَ الْعَق يم﴾ ]الذار
ا عَادٌ فَُأهْل  كُوا ب ر يحٍ صَرْصَرٍ عَات يَة﴾ ]الحاقة:قوله عز وجل:   .([6﴿وََأم  

 وقد تدل  على هداية أو إسلام قوم يهود. وقد تدل سورة هود في المنام
على التفوق والانتصار للمسلم على وقد تدل  على معنى الهداية للكافر عمومًا.

 .)تعالى( إن لم تُرجى لهم هداية بإذن الل   ه وم يهود وهزيمتهمق
)لأن الل   ه تعالى أسماهم في كتابه ال كريم هود ا. يقول الل   ه تعالى: ﴿وَقَالُواْ ُكونُواْ 
َ َحن يف ا وَمَا كَانَ م َن الْمُشْر ك ين﴾  بْرَاه يم َ ِإ ْ قُْل بَْل م ل  ة هُود ا َأْو نََصارَى تَهْتَدُوا

 اللغوي[(. تعبير بالجناس]راجع قاعدة ال[135]البقرة:
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 فيكافئه إلى الل   ه )تعالى( يتوبعلى من  موقد تدل سورة هود في المنا ،
  بحسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة )أي نعيم الدنيا والآخرة إن شاء الل   ه(.

َ ﴿)لقول الل   ه تعالى:  نْيَا َحسَنَة  وَف ي الآخ ر ا هُْدناَـ وَاْكتُْب لَنَا ف ي هَ ذ ه  الد ُ ة  ِإن  
يا بالجناس اللغوي[[156]الأعراف: ﴾ِإلَيْكَ   .(]راجع قاعدة تعبير الرؤ

 وقد تدل على المسلم يتأثر بالقرآن ال كريم د في المناموقد تدل سورة هو .
 على الشيب في الرأس. 

هُ عنهُ: : ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي  ه  قد ش بتَ »قاَل أبو بَكْرٍ رضيَ الل   : قالَ  .يا رسوَل الل  
ْمُس ُكو  رَتْ  بتني هودٌ، والواقعةُ، والمرسلاُت، وعم   يتَسَاءَلُونَ، وِإذَا الش    «شي  

 رواه الترمذي[(.-]حديث صحيح
 لأصحاب الأبنية والإنذار  والإنكار وقد تدل سورة هود في المنام على الذم

مباهاة المترفة أو المترفين المتباهين بالبناء الفخم العظيم يبنونها للتفاخر وال
وليس للمنفعة الحقيقية. وقد تدل سورة هود في المنام على إنذار للفاسدين 

يع البناء ال كبيرة والمقاولات. وقد تدل  والمنحرفين ممن يعملون في مشار
وقد  في هذا المجال. أو إنزال عقوبة انحراففضح على كشف فساد أو 

 ا.تدل على الذم للبناء الزائد أو الذي لا يُستفاد منه حقً 
يٍع آيَة   )لقول الل   ه تعالى على لسان هود عليه السلام لقومه: ﴿َأتَبْنُونَ ب كُل   ر 

 [(.128تَعْبَثُون﴾ ]الشعراء:
  الذم والإنكار والإنذار بالعقاب وقد تدل سورة هود في المنام على

للفاسدين من أصحاب المصانع ال كبيرة. وقد تدل على كشف فساد أو 
 مجال.إنزال عقوبة في هذا ال

كُْم َتخْلُدُون﴾ ]الشعراء: َع لَعَل     ِ خ ذُونَ مََصان  [(.129)لقول الل   ه تعالى: ﴿وَتَت  
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  وقد تدل سورة هود في المنام على الذم والإنكار والإنذار بالعقوبة لقوم
لسلوك  والإنذار وقد تدل على الذم جبابرة شديدي البطش والانتقام.

 غير سبب شرعي.الفجور في الخصومة والعداوة الشديدة ب
ين﴿)لقول الل   ه تعالى:  ار   (.[130]الشعراء: ﴾وَِإذَا بَطَْشتُم بَطَْشتُمْ َجب  

  وقد تدل سورة هود على الهوادة )أي اللين والرفق( في معاملة المسلم
ِ )أي الهدم والانهيار(. وقد تدل على التهديد  للناس. وقد تدل على الهد 

أو ذات صلة  رضي الل   ه )تعالى(بشرط أن تكون هذه المعاني في أمور ت
كهدم الأوثان أو ما ينتفع المسلمون  إلى الل   ه )تعالى( ةوبالدين أو الدع

أو تهديد الفاجر ليرتدع عن الإضرار  أو هدم أماكن المنكرات بهدمه
 بالمسلمين.

 ون اقتناع د وقد تدل سورة هود في المنام على تقديم أدلة صحيحة ل كن
 الطرف المقدمة إليه.

ئْتَنَا ب بَي  نَةٍ ﴿ل الل   ه تعالى: لقو)  (.[53]هود: ﴾قَالُواْ يَاهُودُ مَا ج 
  يا سورة هود في المنام قد تدل عمومًا على نهاية قوم مفسدين في ورؤ

وقد تدل على من يأتي ليحل محلهم أو يقصيهم ويبعدهم  الأرض.
يعاقبهم.   و

ُ ﴿لقول الل   ه تعالى: ) ْ فَقَْد َأبْلَغْتُك َب  ي فَِإن تَوَل  وْا ا ُأْرس لُْت ب ه  ِإلَيْكُْم وَيَْستَخْل ُف ر م م  
َب  ي عَلَىَ كُل   شَْيءٍ َحف يظ ونَهُ َشيْئ ا ِإن   ر  (.[57]هود: ﴾قَوْم ا غَيْرَكُْم وَلاَ تَضُر ُ

  وقد تدل سورة هود في المنام على العمل التطوعي والخ يري لوجه الل   ه
 )عز وجل(.

لا َأْسَأل ُكُْم عَلَيْه  َأْجر ا ِإْن َأْجر َي ِإلا   عَلَى ال  ذ ي فَطَرَن ي  ﴿يَاقَوْم  )لقول الل   ه تعالى: 
 .([51َأفَلاَ تَعْق لُون﴾ ]هود:
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 أو المطر أو القوة والتمكين وقد تدل سورة هود على الاستغفار طلبًا للرزق .
والقوة  بالرزق الواسع والبشرى وقد تدل على النصيحة بالاستغفار

 دل على صلاة الاستسقاء.وقد ت .والتمكين
مَاء عَلَيْكُم )لقول الل   ه تعالى: ﴿ ْ ِإلَيْه  يُرْس ل  الس   بُوا كُْم ثُم   تُو َب   ْ ر وَيَا قَوْم  اْستَغْف رُوا

ت كُْم وَلاَ تَتَوَل  وْاْ ُمجْر م ين ة  ِإلَى قُو    (.[52]هود:﴾ م  ْدرَار ا وَيَز ْدكُْم قُو  
 يا سورة ال كفار المكذبين ل لا يليق قد يدل على في شك في المنام هود رؤ

والمكابرين والمعاندين والمعارضين للحق ودين الإسلام الذي أنزله الل   ه )عز 
ٍ وَمَا َنحُْن ب تَار ك ي وجل( ئْتَنَا ب بَي  نَة ْ يَاهُودُ مَا ج  )لقول الل   ه تعالى: ﴿قَالُوا

وكذلك قوله سبحانه:  ،[53هود:آل هَت نَا عَن قَوْل َك وَمَا َنحُْن لََك ب مُؤْم ن ين﴾ ]
قُوُل ِإلا   اعْتَرَاكَ بَعُْض آل هَت نَا ب سُوَءٍ قَاَل ِإن  ي ُأشْه دُ الل ه  وَاشْهَدُواْ َأن  ي  ﴿ِإن ن  

ا تُشْر ُكون﴾ ]هود: ٌ م  م   ضد وقد تدل على مكائد اليهود . [(54بَر يء
ياالإسلام والمسلمين أو التهويد  وقد  بالأسماء(. )راجع قاعدة تعبير الرؤ

دل على الهد ِ أو الهدم ظلمًا وبغيًا لبيوت المسلمين الآمنين أو المساجد أو ت
يا بالأسماء(. غيرها لصالح ين وقد تدل على قتل ا )راجع قاعدة تعبير الرؤ

 )والعياذ بالل   ه(. والمصلحين أو الإضرار والبطش بهم
 يا سورة هود لسحر. فقد تدل على أو انافعة للمصابين بالمس  في المنام ورؤ

أو الحفظ منها لمن يتوهم  ،أو عدم الإصابة أصلًا بهذه الأشياء ،الشفاء
ُ  من الوهم أو بما يشابهها الإصابة بها بلعنة الفراعنة  عرف بين العامةكما ي

 .أو نحوه
قُوُل ِإلا   اعْتَرَاكَ بَعُْض آل هَت نَا ب سُوَءٍ قَاَل ِإن  ي ﴿)لقول الل   ه تعالى:  ُأشْه دُ الل ه  ِإن ن  

ا تُشْر ُكون  [(.54]هود:﴾ وَاشْهَدُواْ َأن  ي بَر يءٌ م  م  
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 ( اللون البيجBeige هو درجة من درجات البني الفاتح، فتنطبق على )
تعبيره في المنام معاني اللون البني )في الكتاب الأول( مع تخفيف المعنى 

ا والفرنسيين وما يتعلق بهم؛ لأنها ودرجته. وقد يدل في المنام على فرنس
كلمة فرنسية أصلًا. وقد يدل هذا اللون على معنى معين يمثله عند رائيه 

 في المنام على وجه الخصوص.
  قد يدل على المغفرة. وقد يدل على تغسيل الموتى المسلمين. 40الرقم 

ُ » ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي  ه َل مسل م ا فَكَتمَ علَيه  غفرَ لهُ الل   ة   مَن غس   ]أحكام  «أربعينَ مر  
 . (صحيح على شرط مسلم[-الجنائز للألباني

  على حفر الآبار. 40وقد يدل الرقم 
]حديث  «من حفرَ بئر ا فلَهُ أربعونَ ذراع ا عطَن ا لماشيت ه  »: ملسو هيلع هللا ىلص)لما روي النبي 

 رواه ابن ماجة[(.-حسن
  يا الرقم يل )عليه السلام( 600رؤ وحي أو ال في المنام قد تدل على جبر

 .المبارك
مائة  جناحٍ  ملسو هيلع هللا ىلصلما روي أن النبي ) يَل لَهُ ست ُ  (.[متفق عليه] رَأى جبر

 في المنام قد يدل على كفر راكبيها أو من  من السماء سقوط الطائرة
 فإن لم يكن بها ركاب أو لم تنتسب إليهم وعقاب الل   ه )تعالى( لهم،

يُعرف لها انتساب، فتدل على ال كفار أو ال كفر وعقوبته المهل كة بالمعنى 
ؤخذوا بعقوبة فإن سقطت على ناس مسلمين فإنه ُيخشى عليهم أن ي العام،

على حساب  أو الموالاة لهم فيما يخالف الدين ال كفار بسبب الاقتداء بهم
 . المسلمين
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مَا خَر   م َن ﴿)لقول الل   ه تعالى:  ه  فَكََأن   ه  غَيْرَ مُشْر ك ينَ ب ه  وَمَن يُشْر ْك ب الل   ُحنَفَاء ل ل  
يْرُ َأْو تَهْو ي ب ه  الر    مَاء فَتَْخطَفُهُ الط    .([31]الحج:﴾يحُ ف ي مَكَاٍن َسح يقالس  

  يا المصحف الشريف قد تدل في المنام على الإرث الحلال الطيب رؤ
 خصوًصا إن كان المصحف قديمًا.

مَ »: ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي  ، و هوَ في قَبر ه بعدَ موت ه: مَن عل   سبٌع َيجري للعبد  أجرُهُن  
َث علم ا، أو أجرَى نهر ا، أو حفَر ب ئر ا، أوغرََس نخ ل ا، أو بنَى مسج د ا، أو ور  

 .(صحيح الجامع[-]حديث حسن «، أو ترَكَ ولد ا يستغف رُ لهُ بعد موت همُصحف ا
 .يا المصحف في المنام على صحائف أعمال الإنسان  وقد تدل رؤ

ُحُف نُش رَت﴾)لقول الل   ه تعالى:  ، وكذلك قوله سبحانه: [10]التكوير: ﴿وَِإذَا الص ُ
َابَكَ  يب ا﴾﴿اقْرَْأ كَت َ عَلَيَْك َحس  ، ولقول النبي [14]الإسراء:  َكفَى ب نَْفس َك الْيَوْم

ةٌ لك أو عليك»: ملسو هيلع هللا ىلص ]حديث صحيح[(. «والقرآنُ ُحج  
 

يليه الكتاب الثالث إن شاء الل   هبحمد الل   ه الكتاب الثانيتم   ، و
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 صدر قريب ا للمؤلف إن شاء الل   هكتب ت

 
 باللغة العربية كتاب

 

  ا المنامبدر دني

يا في ضوء القرآن ال كريم والحديث الشريف يل الرؤ  فقه تأو

 

ية  كتاب باللغة الإنجليز

 

An Introduction to  

Islamic Dream Interpretation 
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