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 مقدمة

 

سالم عىل  الصالة و ال و  .احلمد هلل خالق اليقظة واملنام       

 خري األنام، وعىل آله وصحبه الكرام.    حممد  سيدنا 

وما   - ربية واإلسالمية أما بعد: فقد ظلت املكتبة الع      

تفتقر بشكل كبري إىل مرجع شامل يف تعبري   - زالت 

جيمع بني القديم السابق واحلديث   ،رموز الرؤى

  ،املعارص منها، ويقوم عىل أصول إسالمية صحيحة

 بينهام.دون تعارض  ،ووقائع عرصية متجددة

وكخطوة من أجل حتقيق هذا اهلدف قمنا بتأليف        

املنام« الذي مجعنا فيه القواعد  كتاب »شمس دنيا 

اإلسالم. وعىل الرغم   األساسية يف علم تعبري الرؤيا يف 

من القبول الذي القاه ذاك الكتاب يف أوساط القراء، إال  

  أنه مل يِف بمطلب أسايس، وهو التفصيل يف تفسري معان 

 الرموز التي يراها الناس يف املنام. 

رؤيا الناس، قررنا  وأخرًيا، وبعد سنوات من تعبري       

عنى بتقديم تفسريات  يم ي ذال  عجم املم  ا إصدار هذ

ملعان رموز الرؤى عىل أسس علميَّة   حمتملة تفصيلية

 رشعيَّة صحيحة.  

عامَّ سبقه من الكتب يف هذا   ا املمعجم وقد متيَّز هذ    

 ل باخلصائص التالية: املجا

ع والشمول:  .1 شمل  يل رِجعامل ا تم إعداد هذالتوسُّ

ن رموز الرؤى التي اعتاد الناس ة واسعة مجمموع

سواء كانت رموًزا دينية تقليدية   - عليها يف مناماهتم 

مع بيان الكثري من التفاصيل   - أو دنيوية حديثة 

متعددة واألحوال التي قد يظهر فيها الرمز يف رؤى 

 ألشخاص خمتلفني. 
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مرجع أصيل، خياطب القارئ   ا املمعَجمهذ األصالة: .2

شائبة نقل، أو   ةعريب، وال تشوبه أي املسلم أو ال 

اقتباس، أو ترمجة من مراجع قديمة أو قواميس 

 عربية أو أجنبية يف تفسري األحالم.  

ة:  .3 ع متت  مجيع الرموز الواردة يف هذا املرجِ العرصيَّ

ب حديث يتناسب مع األدوات التي معاجلتها بأسلو

يستخدمها اإلنسان العرصي يف حياته اليومية، والتي 

ن أن يراها يف املنام؛ مع استبعاد الرموز العجيبة، يمك

 العتيقة املحشوة هبا كتب الرتاث. و الغامضة، و

ل   الدليل الرشعي والواقعي: .4 هذا املرجع مؤصَّ

القرآن باألدلة الرشعية اإلسالمية كتعبري الرؤيا ب

الكريم، واحلديث الرشيف، وغريها. وكذلك األدلة  

ىل أحوال الرائي  الواقعية كتعبري الرؤيا بناء ع

 الشخصية واالجتامعية.  

تم إعداد هذا   ُحسن الرتتيب وبساطة األسلوب: .5

املرجع ليشمل جمموعة من األبواب؛ كل باب منها 

ينقسم إىل جمموعة من األقسام؛ كل قسم منها ينقسم 

نقاط صغرية يتحدث كل منها عن معنى واحد.  إىل 

  وذلك حتى يسهل عىل القارئ الوصول إىل املعنى

أسأل اهلل العيل القدير أن يعلمنا ما ينفعنا   املطلوب. 

 وأن ينفعنا بام علمنا. 

 

 مجال حسني عبد الفتاح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متهيد 

 

الرؤى واألحالم ظاهرة شائعة بني الناس. وتفسري        

يف خمتلف العصور      األحالم مطلب واسع عند الكثريين

 من  يف كثري -والبلدان. ومع ذلك، فقد ظل هذا املجال 

ا بالغموض والرهبة أو   -األوساط واألحيان  اًطا إمَّ حمم

 فة والدجل.  اخلرا

نام رسائل إهلية  العديد من الناس يعتقدون أن رؤى امل      

حتمل معان  مهمة، وأهنا تكون رموًزا مغلقة حتتاج إىل  

تفسري يكشف معناها. لكن أين هو هذا التفسري؟ وما  

حلصول منه عىل تفسري  هو املصدر املوثوق الذي يمكن ا 

صحيح للرؤى؟ هذا سؤال بسيط، لكن تظل إجابته  

ا؛ فقد بقي تفسري الرؤى لقرون طويلة ِعل ً اًم  أمًرا حمرير

مسترًتا يقترص عىل أشخاص قليلني ودوائر خاصة، دون  

أن يكون ِعلاًم شائًعا يستطيع أن يفهمه أو يتعلمه  

 ، أو حتى يدركوا بعض قواعده وأصوله.   العموم 

الثابت يف العقيدة اإلسالمية أن بعض الرؤى تكون        

من اهلل، وحتمل معان  ذات قيمة ملن يراها؛ وأن تعبري  

له علامؤه املتخصصون فيه؛ مصداًقا لقول  الرؤيا ِعلم

ؤيا النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث الصحيح: » ال ُتَقصُّ الرُّ

« ]رواه الرتمذي[. وكذلك،  ناِصحم  أو عاِلم  إالَّ عىل

يبة اجلميلة أمٌر ممستحب  السؤال عن تفسري الرؤيا الطف

نة النبوية الرشيفة؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص     رشًعا، وهو من السُّ

 احلَسنةَ  الرؤيا أحُدُكم رأى إذايف احلديث الصحيح: »

ها ْ  « ]صحيح اجلامع[.، وْلُيخرْب هبافْلُيفِّسر
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رؤيا جزء من العقيدة  وعىل الرغم من أن تفسري ال       

سلمون من كتب  مية وأصوهلا، وما توارثه املاإلسال

ث عن علم تفسري الرؤيا، وتم  سلرط  علميَّة تراثيَّة تتحدَّ

ض   الضوء عىل بعض خفاياه؛ إال أن هذا الِعلم قد تعرَّ

مؤخًرا إىل إشكاالت ضخمة أفقدت بعض املسلمني  

وىض  الثقة فيه ويف أهله، وأدخلته يف حالة من الف

لبحث العلمي واالجتهاد فيه  واجلدال؛ منها انقطاع ا

يف  لقرون طويلة، مع ضعف مستوى البحث والتأليف 

يف العرص احلايل؛ وكذلك قصور االجتهاد   هذا الِعلم

والتطوير ألصوله املوروثة؛ وأيًضا دخول العديد من  

اجلهالء واألدعياء فيه بدون سند قوي من علم أو خربة.  

إلحلادي يف  إىل اقتحام املنهج الغريب اهذا باإلضافة 

لذي يزعم أهنا كلها جمرد رسائل مرجتعة  تفسري األحالم ا

 من خمزون العقل الباطن. 

حماولة إلعادة بناء وجتديد علم   وه ا املعجمهذ إن      

تعبري الرؤيا بشكل عرصي عىل أصوله اإلسالمية  

الراسخة. وذلك من خالل تطبيقات عمليَّة لقواعد هذا  

قرآن الكريم، واحلديث  العلم املتعارف عليها يف ال

هات الكتب واملراجع الرشعيَّة.    الرشيف، وأممَّ

كونه جمرد   ال يقترص عىل  رجعامل ا إن اهلدف من هذ      

معجم أو كتاب يف تعبري الرؤيا باملعنى التقليدي  

دعونا إىل التبحر والتأمل  و بحث علمي ياملعروف، بل ه

لة شائقة أخذنا يف رحييف مجاليات علم تعبري الرؤيا، و 

 داخليات هذا العلم؛ لنتعرف عىل كيفيات تعبري هذه  إىل

 يها.  الرموز، وما يقوم به معرب الرؤيا للوصول إىل معان

من الرضوري التنويه هنا أن عملية تعبري الرؤيا        

ختتلف عن تعبري رموز الرؤيا. فتعبري رموز الرؤيا هو 

ؤيا  جزء من منظومة أكرب للخروج بمعنى أشمل من الر 

كلها، وليس جمرد معرفة معنى كل رمز منها منفصاًل.  

ومع ذلك، فال غنى ملعرب الرؤيا عن معرفة ما قد تدل 

موز الرؤى منفردة من احتامالت أواًل، وقبل أن  عليه ر

لتكون   -وفق قواعد معينة  - يرشع يف اختيار أحدها 

 هي التعبري األنسب لرؤيا حمددة. 

ة ودور كتاب تعبري رموز  ولتوضيح الفرق بني فائد      

يا يف التعبري، وبني ما يفعله معرب الرؤيا، نرضب  الرؤ 

التي هلا مقادير، وهلا  مثااًل لتعبري الرؤيا بطبخ األكلة 

طريقة يف الطبخ، وملعرب الرؤيا بالطباخ املاهر. فتوافر  

املقادير رضوري لطبخ األكلة، لكنه ال يكفي وحده، بل  

هر الذي يستطيع طبخها  ال بد من وجود الشخص املا

بطريقة معينة؛ حتى خترج يف أفضل صورة. كذلك  

منفردة  الرؤيا، من املهم معرفة احتامالت معان رموزها 

بشكل مبدئي، لكن التعبري النهائي للرؤيا يتطلب معرًبا  

عاملًا حاذًقا حيسن التمييز بني هذه املعان املحتملة  

ئي والرؤيا، مع  للرموز، وجييد انتقاء األنسب منها للرا

اجلمع بني معان كل رموز الرؤيا يف سياق واحد  

 متناسق، وصياغة منضبطة للتعبري.  

من هواة   -عزيزي القارئ  -اء كنت عموًما، وسو     

تعبري الرؤيا، أو من املحرتفني هلذا املجال، أو حتى من  

الراغبني يف التعرف عىل معان بعض رموز ختص رؤى  

نرجو أن جتد ما ينفعك    ، ألحوالشخصية لك؛ ففي كل ا

اطب كل هذه املستويات يف  خي  ذيال ا املعجم يف هذ

اهلل )تعاىل( أن جيعله   كام نسأل التعامل مع تعبري الرؤيا، 

 .  ة يوم القيامة جَّ حم لنا  لنا يف ميزان احلسنات، فيكون 

ق،وباهلل التوفي
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 قصتي مع تعبري الرؤيا 

 

ما يزيد عن عرش   بدأت قصتي مع تفسري األحالم منذ      

هرة، أما قصتي مع األحالم نفسها  سنوات يف مدينة القا

فتعود إىل أقدم من ذلك بكثري؛ إىل الطفولة واملراهقة 

املبكرة حتديًدا عندما كنت أرى العديد من األحالم وال  

 أعرف هلا تفسرًيا.  

والدراسة املبكرة   فكم من ليلة من ليايل احلداثة      

أحالم الطريان أو الفرار خائًفا من  تكررت عيلَّ فيها 

شخاص جمهولني دون أن أفهم ما الذي يمكن أن يعنيه  أ

ذلك. ربام كانت هذه األحالم تشغلني لبعض الوقت،  

فأحياًنا أفكر فيها، وأحياًنا أخرى أتناقش فيها مع أمي،  

هاية مل أكن  ، إال أنه يف الن "رؤى خري" فتطمئنني أهنا 

أو تفسري بشأهنا؛ وبالتايل  أصل إىل أي نتيجة واضحة 

 وضوع، وأنساه، وأعود لنشاطايت العادية.  أممهل امل

كنت أعلم من القرآن الكريم أن النبي يوسف )عليه       

السالم( كان يفرس األحالم، وأهنا كانت تتحقق عىل  

أشياء واقعية يف املستقبل. لكن مل أدرك ساعتها كيف  

ة معنى األحالم يمكن أن تفيدن هذه املعلومة يف معرف 

هيل باألحالم وتفسريها آنذاك مل  التي أراها. ونتيجة جل

أكن آخذ األمر عىل حممل اجلد، خصوًصا أننا مل نرتبى يف  

 الصغر عىل االهتامم هبذه األشياء. 

ال أتذكر أنني رأيت أي رؤيا مهمة يف بداية شبايب إال       

يف  أهنيت املدرسة الثانوية بتفوق ودخلت أنني بعد أن 

يارات فكرية متخبطة  بكل ما فيها من ت   - مرحلة اجلامعة  

يقول:    "هاتًفا"نمت يوًما فسمعت    - وآمال وإحباطات  

رجهم من الظلامت إىل النور. مل   اهلل ويلُّ الذين آمنوا خيم

أدرك وقتها معنى ذلك، لكن ما أتذكره أنه كان قوًيا  

اًذا لدرجة  ثر  أنني ما زلت أتذكره حتى اآلن بعد أك أخَّ

 من عرشين عاًما.   

مل متر بضع سنوات بعدها إال وبدأت مالمح أزمات        

اجتامعية واقتصادية تظهر يف حيايت اضطررت معها أن  

أعيش بعيًدا عن األرسة يف وحدة كاملة. يف هذه األثناء،  

ونتيجة هذه الضغوط، بدأت أتقرب إىل اهلل )سبحانه  

يت السابقة.  عاىل( بشكل جاد وخمتلف متاًما عن حيا وت 

مع اهلل، واإلخالص هلل،   ورشعت أجرب عبادة اخللوة

وصالة الليل، والدعاء الصادق، ومراقبة اهلل )عز  

ه يف الدين. وصلت يب األزمات وقتها إىل   وجل(، والتفقُّ

مرحلة ظننت فيها أن هذه الفرتة هي النهاية، هناية حيايت  

 ا. حدث شيًئا عجيًبا مل أكن أنتظره أبدً كلها، لكن 

بدأت أحالًما مؤثرة تأتيني بأعداد كبرية وبأشكال        

عجيبة يف هذه الفرتة. كانت أحالًما ذات أحداث قوية،  

بأشياء مل أكن أفكر فيها أو أتوقعها قط.    ،ومؤثرة، وحمرية

بعض هذه األحالم كان بأحداث هلا عالقة بالدين  

الكريم واملساجد، وبعضها بأشياء  اإلسالمي كالقرآن 

 ية كالسفر، واألكل، والرشب.  دنيو

مل تكن هذه األحالم مثل تلك التي كنت أراها يف        

حيايت السابقة، بل كانت مصحوبة بشعور قوي أهنا  

رسائل من اهلل )عز وجل(، وأن هلا معان مهمة. ومما  

ى هذا الشعور عندي علمي من العقيدة اإلسالمية   قوَّ

ل إهلية حتمل إليه  ن بعض ما يراه النائم ربام يكون رسائأ

 بحدوث يشء معني يتمناه.  برشى يف املستقبل 

زادت األحالم، وزادت معها حرييت ورغبتي       

الشديدة يف معرفة معانيها لدرجة أنني كنت أدعو اهلل  

)عز وجل( أن يعلمني هذا األمر ويرشدن فيه حًقا؛  

األحالم إن كانت حتمل أي   حتى أستطيع أن أفهم تلك

 ج من أوضاعي الصعبة وقتها. برشى بالفر 
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اشرتيت بعض الكتب املنترشة يف األسواق عن        

تفسري األحالم كاملنسوب البن سريين وغريه؛ لعلها  

تفيدن يف معرفة معان هذه األحالم التي أراها. لكن  

شعرت بفجوة كبرية بني هذه الكتب وبني أحالمي التي 

وا  أراها. بعض هذه الكتب كتبها مسلمون اشتهر

سابقة، إال أن حمتواها  بتفسري األحالم يف عصور 

مهلهل، وقديم جًدا، وال حتتوي عىل األشياء احلديثة أو  

املعارصة التي أراها يف املنام كالطائرات، والسيارات،  

واحلاسوب. كام أن العديد منها مكتوب بلغة عتيقة،  

وصعبة، وبعيدة عن الواقع الذي أعيشه. إهنا كتب ربام  

نتهت منذ قرون  لامء ألناس عاشوا يف عصور ا كتبها ع

ومل يعد ملجرياهتا وال ألدواهتا وجود. ومع ذلك، فبعض  

هذه الكتب كان حيتوي عىل تفسري رموز دينية كنت  

أراها يف املنام كتفسري سور القرآن الكريم مثاًل، إال أنني 

كنت أشعر أيًضا أن تفسرياهتا بعيدة بدرجة ما عن  

ة؛  واقع أهل هذه العصور السابقواقعنا نحن، وليس 

 وبالتايل مل أستفد منها إال قلياًل. 

بدأت أبحث يف القرآن الكريم وكتب احلديث        

الرشيف عن رؤى وتفسرياهتا. وبدأت أهتم بقراءة ما  

كتبه بعض كبار علامء املسلمني السابقني من بحوث  

جادة عن تعبري الرؤيا. كان هديف هو أن أصل إىل قواعد  

حالمي. حاول  مة أستطيع تطبيقها لتفسري أ مفهو

البعض أن يقنعني أن تفسري األحالم هذا موهبة من اهلل  

)عز وجل(، وأنه ليس له قواعد يتعلمها اإلنسان. مل  

أقتنع كثرًيا هبذا الكالم؛ صحيح أن كل عمل حيتاج إىل  

تأييد من اهلل )سبحانه وتعاىل(، هذا بال شك، لكن شيًئا  

علم كبري  دثني أن تفسري األحالم هذا ما داخيل كان حي

له قواعده وأصوله، وكان عيلَّ وقتها أن أثبت ذلك  

قادًرا عىل تفسري   -عىل األقل  -بالدليل؛ ألكون 

 أحالمي عىل بينة وأساس سليم ومقنع أطمئن إليه. 

اكتشفت بعدها أن األصول اإلسالمية غنية بالرؤى        

رس الكثري من  وتفسريها، وأن النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص كان يف

ا. إذن، فهذه األحالم ليست أمًرا تافًها  الرؤى وهيتم هب

كام حياول تصويرها العديد من الناس، بل قد تكون  

رسائل من اهلل )سبحانه وتعاىل( حتمل دالالت مهمة،  

 كام أن هلا عالقة وثيقة بالدين اإلسالمي وأصوله. 

بدأت أتعلم مصطلحات جديدة مثل »الرؤيا        

ا«، وهي مصطلحات  ة والصاحلة« و »تعبري الرؤيالصادق

إسالمية خاصة ودقيقة بدياًل عن كلمة »األحالم أو  

 تفسري األحالم«.   

كان هديف هو أن أمجع قواعد تعبري الرؤيا يف اإلسالم.       

وهي أنني ال يمكن أن أصل    ، وخلصت إىل نتيجة عجيبة

واردة يف هلذه القواعد إال من خالل املقارنة بني الرؤى ال 

فوظة واملعصومة )القرآن الكريم  أصول اإلسالم املح

واحلديث الرشيف( وبني تفسرياهتا. وكنت عىل يقني  

أنني إذا اكتشفت هذه االرتباطات بني هذه الرؤى  

سأكون قد حللت لغز قواعد تعبري الرؤيا كله    ،والتفسري

 بالكامل عىل يقني إن شاء اهلل. 

البحث اجلاد بدأت فعاًل  خالل املراحل األوىل من       

ق بعض النجاح، وأكتشف عدًدا من قواعد تعبري  أحق

الرؤيا، وأحدد بدقة االرتباطات بني الرؤى والتعبري يف 

القرآن واحلديث. وكتبت كل ما توصلت إليه، كتبته  

بالدليل من األصول اإلسالمية، وكنت سعيًدا بام  

ديد من  توصلت إليه كثرًيا. وبدأت فعاًل بفهم معان الع

 ا ولو بشكل جزئي.الرؤى التي كنت أراه

مل تنقطع الرؤى املهمة عني وقتها؛ ومن بني هذه        

بأن يكرمني اهلل   - واحلمد هلل -الرؤى رؤيا برشتني 
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بتعبري الرؤيا؛ وهي أن رأيت ِرجل طائر حطَّت فوق  

 رأيس؛ فكان تأويلها رشف تعلُّم تعبري الرؤيا. 

ض املنتديات  لدخول إىل بعبعدها عىل ا دأبتم      

سالمية التي هتتم بتعبري الرؤيا، فكنت أشاركهم  اإل

بعض ما توصلت إليه من أبحاث، وأعرب الرؤى لبعض  

 السائلني.  

ومل يمِض وقت طويل حتى جاءتني مكاملة من        

صديق فاضل كريم من بالد احلرمني الرشيفني، كان  

ربن أن شعب  يتابع نشاطي يف تلك املنتديات لفرتة، فأخ

بالد احلرمني خصوًصا، وشعوب اخلليج العريب  

عموًما، لدهيم اهتامم جاد وتقدير كبري لتعبري الرؤيا،  

بة وعلم يقوم هبذا  وكل إنسان مسلم صاحب موه

العمل. وعرض عيلَّ أن يقوم بافتتاح منتدى خاص  

بتعبري الرؤيا عىل اإلنرتنت أقوم باإلرشاف عليه، ورصد  

ا مناسًبا من املال؛ حتى يضمن تكريس  يل مبلًغا شهريً 

 وقتي إلنجاح هذا العمل من كل اجلوانب. 

أتاحت يل هذه الفرصة الطيبة التفرغ بشكل أكرب        

الرؤيا وللبحث يف هذا العلم بعد أن أصبحت   لتعبري

حاجتي للعمل الشاق والطويل أقل. وحتسنت الظروف  

عىل  الصعبة شيًئا ما. فانتهزت هذه الفرصة وعكفت 

الكتب أتعمق فيها بشكل أكرب، وأحاول الوصول إىل  

جذور هذا العلم، وإعادة بنائه عىل أصوله الرشعية.  

ستواي يف تعبري  وكذلك انتفعت، وتدربت، وارتقى م

الرؤيا كثرًيا بالتعامل مع آالف الرؤى وتعبريها من  

 خالل ذاك املنتدى. 

علم  اكتشفت يف اإلسالم معامل لعلم كامل اسمه »      

م  تعبري الرؤيا«؛ علم مكنون يف كتب األصول، عل 

حمفوظ بحفظ الدين اإلسالمي، علم بقيت بعض آثار  

إسالمية كانت   علامئه واجتهاداهتم أطالاًل من حضارة

يف قمة االزدهار يوًما ما. إنه أيًضا علم له قواعد وأصول  

واضحة حتدثت عنها الكثري من كتب علامء مسلمني  

 قدماء.  

ال تقص الرؤيا إال  لنبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص يقول: » أت أن ا قر       

«. إذن، فهذه الرؤى هلا علامء  عىل عال أو ناصح

فرجوت   متخصصون بتعبريها ينبغي أن يسأهلم الناس،

 أن أكون واحًدا منهم إن شاء اهلل.  

نت عندي بعض القناعات شكلت نقاًطا        تكوَّ

رؤيا  ري ال ن تعبإانطلقت منها يف مسرييت العلمية. أواًل: 

هو علم إسالمي رشعي حقيقي، له قواعد وأصول  

مأخوذة يف األساس من القرآن الكريم واحلديث  

رون عديدة  الرشيف، لكنها انطمست بسبب إمهاله لق

من قبل الباحثني املسلمني، وبسبب حالة من العجز مل  

يتمكن معها أرباب املناخ العام للعلوم اإلسالمية من  

صعب الذي حيتاج للكثري من  جماراة هذا العلم ال

ن علم تعبري الرؤيا حيتاج إىل  إ االجتهاد والتفكري. ثانًيا: 

جهد جبار إلعادة إحيائه وبنائه مرة أخرى وتعريف  

ن علم تعبري الرؤيا  إاملسلمني به وبفضله ورشفه. ثالًثا: 

فال   ،وبالتايل  .ليس من العلوم األكاديمية حتى اآلن 

علامء هذا املجال إال   يوجد أي إثبات أن الشخص من

إذا أراد أن   ، له كتبه وأبحاثه اجلادة واملحرتمةأن تكون 

يؤصل نفسه يف هذا املجال، وإال فإنه سيصبح كشجرة  

ستبقى  ، جذور؛ مهام كربت وتفرعت وعلتبدون 

 رضة للسقوط عند أول عاصفة. عم ، وبدون أساس 

نتيجة هلذه القناعات التي تكونت عندي منذ        

األوىل الشتغايل هبذا العلم، ونتيجة ما كنت  اللحظات 

ن دعم مادي ومعنوي من ذاك املنتدى،  أحصل عليه م

د تعبري  فكرت يف أن أقوم بتأليف كتاب أمجع فيه قواع

الرؤيا، وأعيد بناءه عىل أصوله اإلسالمية الرشعية؛  
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ليكون مرجًعا أصياًل يف هذا العلم. وبالفعل قمت  

أسميته »شمس دنيا املنام«.  بتأليف كتاب يف هذا العلم 

وأتذكر وقتها أن صديقي صاحب املنتدى كان فخوًرا  

ومنبهًرا بالكتاب؛ فقد شعر أن ما بذله من جهد، وما  

ن مال، وما أضمره من نوايا طيبة خالصة هلل )عز  أنفقه م

وجل( قد أثمر نتيجة أكرب بكثري من التي توقعها عند  

 تأسيس املنتدى.  

دوائر اإلسالمية  اب واستقباله يف ال بعد صدور الكت      

بارتياح وتقدير، عكفت عىل تأليف كتاب ثان  بعنوان  

  »نحو تفسري علمي لرؤى القرآن واحلديث« حاولت فيه 

أن أرشح أصعب الرؤى التي ذكرت يف القرآن  

واحلديث، واستخالص الفوائد منها يف علم تعبري  

  الرؤيا. حاولت يف ذاك الكتاب الرتكيز عىل بيان 

االرتباطات بني رؤى القرآن واحلديث وتفسرياهتا،  

وكيف يمكن أن نخرج من هذه االرتباطات بقواعد  

 وفوائد مهمة يف تعبري الرؤيا.  

ها بوقت قصري كتبت كتاًبا آخر بعنوان »أربعون  بعد      

قاعدة يف تفسري الرؤى« ذكرت فيه قواعد مهمة ومفيدة  

  - خالله يف تعبري العديد من الرؤى. وكشفت من 

عديد من الغوامض  ال - اإلسالمي الرشعي وبالدليل 

التي تكتنف عملية فهم هذه الرؤى ورموزها بفضل اهلل  

 )عز وجل(. 

انتهى املنتدى وتوقف نشاطه بعد سنوات طويلة من        

العطاء لظروف خارجة عن إرادة صاحبه )جزاه اهلل  

خرًيا(، لكن مل يتوقف نشاطي يف تعبري الرؤيا. فبعد  

صدور هذه الكتب تنوعت نشاطايت ما بني تعبري الرؤيا  

يف أماكن وجماالت متعددة، وإعطاء بعض الدورات  

بالتعرف عىل هذا العلم وممارسته،  التعليمية للراغبني 

باإلضافة إىل الكتابة للموسوعات العامة عن تعبري  

الرؤيا، وإعداد بعض املواد املصورة للرد عىل من  

و هيامجونه بغري حق، وكتابة العديد  يسيؤون هلذا العلم أ 

من األبحاث يف تعبري رموز خمتلفة للرؤى مع بيان  

تدشني موقع  كيفيات وأصول هذا التعبري، وكذلك 

 للتعريف بنشاطي عىل اإلنرتنت. 

وبعد سنوات من ممارسة هذه األنشطة املتنوعة بدأت        

تأتيني طلبات بعمل كتاب يضم تعبري رموز للرؤى.  

كرة فرتة طويلة بدون تنفيذ بسبب العديد من  ظلت الف

الظروف املعاكسة والصعبة التي عادت تظهر مرة  

 عبري الرؤى.  منتدى ت  أخرى بعد انتهاء نشاط

بدأ اليأس يتسلل إىل نفيس من قدريت عىل مواصلة        

العمل يف هذا املجال خصوًصا بعد أن عادت أزمات  

ظة معينة  إىل أن جاءت حل ،وإحباطات أخرى للظهور

ة من الزمن اتصل يب فيها أخ كريم وصديق  بعد فرت

صدوق من البحرين الشقيق ليشجعني عىل استئناف  

البحثي، وقام برسعة بتقديم بعض  النشاط العلمي و 

 مساعدات لتذليل العقبات التي كانت حتول دون ذلك.   

بدأت األوضاع تتحسن بدرجة ما مرة أخرى،        

املناسبة إلصدار عمل   وشعرت أن هذه هي اللحظة

أرجو أن يكون هو األكرب يف تاريخ علم   ،موسوعي

عجمتعبري الرؤيا. وهو عبارة عن  موز  تناول تعبري ري مم

الرؤى تفصياًل، بأسلوب جيمع بني الدليل األصويل من  

وبني التعبري احلديث املتاميش مع  ،علم تعبري الرؤيا

من اهلل   طبيعة هذا العرص ومستجداته وأدواته؛ راجًيا 

)سبحانه وتعاىل( أن يكون هذا املرشوع هو املرجع  

الباحثني املهتمني بعلم تعبري   األهم واألكرب جلميع 

وجلميع املشتغلني هبذا املجال، بل وجلميع الرؤيا، 

 املسلمني. 
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ليس اإلحاطة بجميع ا العمل الكبري  إن هديف من هذ     

من طاقة  فهذا أكرب    - ما يمكن أن تدل عليه رموز الرؤى  

ا لعلم  -إنسان أي  ا وعرصيًّ ، ولكن أن أضع أساًسا قويًّ

تعبري الرؤيا بناء عىل أصوله اإلسالمية؛ حتى يأيت  

  ، ص آخرون من بعدي للبناء عليه بسهولةأشخا

 ومواصلة هذا اجلهد. 

وما زلت أتعلم، وما زلت أخدم املسلمني، وما زلت        

.  إن شاء اهلل كأكتب حتى ألقى اهلل )تعاىل( وأنا عىل ذل 

 أسأل اهلل )عز وجل( املعونة والتوفيق والثواب اجلزيل.

 

 الفقري إىل اهلل 

 مجال حسني عبد الفتاح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ص علم تعبري الرؤيا يف اإلسالم  ُملخَّ

 

الرؤيا ثالثة أصناف: رؤيا من اهلل، ورؤيا من        

الشيطان، ورؤيا حديث نفس. الرؤيا من اهلل صادقة أو  

ة. والرؤيا من   صاحلة. الرؤيا من اهلل جزء من أجزاء النبوَّ

زنة، أو  الشيطان كاذبة مؤذية. الرؤيا من الشيطان حمم 

فزعة، أو دافعة للكفر واملعايص، أو موقعة  فة، أو مم   خمور

بني الصاحلني، أو عبث وتلعُّب. والرؤيا من النفس ما  

ِمُّ به املرء أو يفكر فيه يف اليقظة فرياه يف   منامه، وهي هيم

 ليست بيشء. 

ة باخلري والفرج، أو منذرة بالرش        برشر الرؤيا من اهلل مم

والعقوبة، أو مبيرنة حلال اإلنسان مع اهلل والناس مدًحا  

ا، أو ناصحة ب ام ينفع املسلم دينًا ودنيا، أو آمرة  أو ذمًّ

ربة ببعض   باملعروف، أو ناهية عن املنكر، أو خمم

 ة.املعلومات املفيد

الرؤيا الصادقة هلا تفسري، أو تعبري، أو تأويل ينطبق       

صدًقا عىل الواقع. الرؤيا من الشيطان أو حديث النفس 

لصالح  كاذبة وال تعبري هلا. الرؤيا الصاحلة يراها املسلم ا

ه يف عاجل أمره وآجله دينًا ودنيا. الرؤيا الصاحلة   فتبرشر

ة ان  تنذر الفاسدين كام ك تمبرشر الصاحلني و  ،جزء من النبوَّ

ين ومنذرين.   الرسل مبرشر

الرؤيا من اهلل مرموزة، أو مبارشة، أو خليط بينهام.       

؛ أي أحداث ظاهرة يراها  ظاهر الرؤيا املرموزة هلا 

؛  باطنرموز جمازية ال تدل عىل نفسها، وهلا    النائم، وهي 

أي معان  مسترتة مكنونة، وهي التفسري أو التعبري  

الرؤيا املرموزة خيتلف ظاهرها عن باطنها، فال  الصادق.  

كام كان، ولكن يتحقق التعبري الصحيح  يتحقق الظاهر 

للرؤيا، وأكثر الرؤى مرموز. الرؤيا املبارشة يتطابق 

ظاهرها مع باطنها، فيتحقق ما يراه النائم فيها كام رآه  
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تأويل أو تعبري، وهذه قليلة. وقد جتمع الرؤيا بني  دون 

املبارش يف أحداثها؛ فيكون فيها ما حيتاج إىل  املرموز و

 تحقق عىل ظاهره دون تعبري. تعبري مع ما ي

تعبري الرؤيا يف اإلسالم قد يكون إمجااًل بكلمة واحدة       

أو بعبارة خمترصة، وقد يكون تفصياًل رمًزا رمًزا.  

قد ال يدل عىل أحداث واقعية؛ فقد وبعض الرؤى 

ظة. وقد يكون التعبري  يكون تعبريها نصيحة أو موع

 بالرضورة.  حتذيًرا أو تنبيًها من أمور قد ال تقع

تعبري الرؤيا يف اإلسالم علم رشعي معترب له منزلة       

ومكانة رفيعة. وقد اهتمَّ هبذا العلم خري القرون من  

لني من األنبي اء، والصحابة، والتابعني،  السابقني األوَّ

قواعد مذكورة  واألئمة، والصاحلني. وهلذا العلم 

نَّ  ة نبيره  رصاحة أو ضمنًا يف كتاب اهلل الكريم أو يف سم

 املصطفى حممد ملسو هيلع هللا ىلص. 

يقوم تعبري رموز الرؤيا يف اإلسالم عىل قواعد معينة        

 معلومة، وهي كالتايل: 
 

 القرآن الكريم:  .1

تعبري الرؤيا بداللة أمثال، وتشبيهات، وجمازات،  

يف املنام عىل  وقصص القرآن الكريم كداللة القميص 

ين؛ لقول اهلل تعاىل:  ﴾الدر  ﴿َولَِباُس التَّْقَوَى َذلَِك َخرْيٌ

روة عىل عروة الوثقى أو  26]األعراف:  [؛ أو كداللة العم

  ُه إََِل اهللِ ﴿َوَمن ُيْسلِْم َوْجهَ اإلسالم؛ لقول اهلل عز وجل:  

 َوُهَو ُُمِْسٌن َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى﴾

[؛ أو كداللة النار عىل الشعر األشيب؛ لقول  22]لقامن:

ْأُس َشْيًبا﴾اهلل تعاىل:  [؛ أو  4]مريم:  ﴿َواْشَتَعَل الرَّ

كداللة اجلدار عىل البنوك وحسابات االدخار؛ لقول اهلل  

ا تعاىل:  َداُر َفَكاَن لُِغاَلَمْْيِ َيتِيَمْْيِ يِف الْ ﴿َوَأمَّ َمِدينَِة ـاْْلِ

َتُه  [؛ أو كداللة ساعة  82]الكهف: ُهاَم﴾ـَكنٌز لَّ َوَكاَن ََتْ

﴿َوَيْوَم َتُقوُم  احلائط عىل يوم القيامة؛ لقول اهلل تعاىل: 

ُقون﴾ اَعُة َيْوَمئِذم َيَتَفرَّ [؛ أو كداللة  14]الروم: السَّ

ائب، أو املصادرة، أو التأميم  السفينة عىل الرض 

لِ احلكومي؛ لقول اهلل تعاىل:  ٌك َيْأُخُذ  ﴿َوَكاَن َوَراءُهم مَّ

[؛ أو كداللة البحر عىل  79]الكهف:  ةم َغْصًبا﴾ُكلَّ َسِفينَ 

﴿ُقل لَّْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا  القرآن الكريم؛ لقول اهلل تعاىل:  

﴾ لة النظر للنفس  أو كدال  [؛109]الكهف:   لرَكلاَِمِت َرِّبر

ْن  يف املرآة بالزوج؛ لقول اهلل تعاىل:  ﴿َخَلَق َلُكم مر

 [. 21]الروم:  ْم َأْزَواًجا﴾َأنُفِسكُ 
 

  احلديث الرشيف: .2

تعبري الرؤيا بداللة أمثال، وتشبيهات، وجمازات،  

وقصص احلديث الرشيف كداللة البيت اجلميل عىل  

َمَثيل وَمَثَل  إنَّ اإلسالم والتوحيد؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »

« األنبياِء من قبيل، كَمَثِل رجلم بنى بيًتا، فأحَسنه وأمَجله

لة املعادن ومصنوعاهتا يف املنام  ه(؛ أو كدال)متفق علي

تَّفٌق  معادُن«  »الناُس عىل الناس؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  )مم

عليه(؛ أو كداللة اخلداع يف املنام عىل احلرب  

تَّفٌق دعٌة« »احلرُب ُخ واالنتصار؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  )مم

عليه(؛ أو كداللة السيارة البطيئة يف املنام عىل تقصري  

ل لآلخرة؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  املسلم يف العم 

)رواه مسلم(؛ أو   نسُبه« به يِّسعْ  ل  عمُله، به بّطأ »ومن

كداللة العسل يف املنام عىل العالقة الزوجية احلالل أو  

اآلخُر   »حتى يذوَق الدخول بالزوجة؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

)رواه مسلم وغريه(؛ أو  ُعَسْيَلَتها، وتذوَق ُعَسْيَلَته« 

يف املنام عىل نجاة من هالك أو  كداللة اجتناب الزنا 

م؛ لقصة الثالثة الذين انغلق عليهم  حصول فرج عظي

غار بصخرة، فدعوا اهلل بصالح أعامهلم، فانفتحت  

 الصخرة. 
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  التشبيه أو التشابه: .3

التشابه يف الشكل، أو اجلنس، أو  تعبري الرؤيا بداللة 

ن  الوظيفة، أو احلال كتعبري اإلنسان املعروف يف املنام بم

يشبهه شكاًل، أو جنًسا، أو وظيفة، أو حااًل كاجلميل  

ىل عريب مثله،  يدل عىل مجيل مثله، والعريب يدل ع

والطبيب يدل عىل طبيب مثله، واملؤمن الصالح يدل  

التفاحة احلمراء   عىل مؤمن صالح مثله؛ أو تعبري 

بالقلب؛ للتشابه يف الشكل، أو املصباح األبيض بالقمر؛  

ل والوظيفة، أو البحر اهلائج باإلنسان  للتشابه يف الشك

الغاضب؛ للتشابه يف احلال. كذلك تعبري رؤيا يوسف  

﴿إِْذ َقاَل ُيوُسُف ألَبِيِه )عليه السالم( يف قول اهلل تعاىل: 

ْمَس َواْلَقَمَر   َياَأبِت إِِّنر َرَأْيُت َأَحَد َعرَشَ َكْوَكًبا َوالشَّ

تعبريها أهنا األب   [، 4]يوسف:َرَأْيُتُهْم ِِل َساِجِدين﴾ 

واألم واإلخوة؛ للتشابه بني فضل األب واألم عىل  

األبناء وبني فضل الشمس والقمر عىل الكواكب؛ أو  

رؤيا طبق اللحم بأنه دار اإلنسان؛ ألن اإلنسان   كتعبري

خملوق من حلم، وألن الدار تؤوي صاحبها، كام حيمل  

 الطبق الطعام.
 

 بة والتابعْي:تعبري رؤى القرآن واحلديث والصحا  .4

وهو التعبري بداللة رؤى سابقة يف كتاب اهلل تعاىل، أو يف  

حديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، أو مما جاء عن الصحابة الكرام،  

ة كداللة البقرة يف املنام عىل   أو التابعني من رؤى معربَّ

نة؛ لتعبري يوسف )عليه السالم( للبقرات السبع  السَّ

َملُِك إِِّنر َأَرى  ـ َل الْ ﴿َوَقابسنني سبع يف قول اهلل تعاىل: 

  َسْبَع َبَقَراتم ِساَمنم َيْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف﴾

لِق أنه منازل  [؛ أو كتعبري رؤيا اجلبل الزَّ 43]يوسف: 

ها كذلك يف رؤيا   الشهداء يف اجلنة؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص عربَّ

 

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

َلُق  اْلبُل  »وأمالرجل مسلم، أو كام قال ملسو هيلع هللا ىلص:    فمنزُل  الزَّ

هداِء« تعبري أكل التمر أنه حالوة اإليامن؛  ك أو؛ (1)الشُّ

لرؤيا أنس يف عبد اهلل بن عمر )ريض اهلل عنهام( أنه يأكل  

ها أنس أنه ح  ؛ أو كتعبري نقر  (2) الوة اإليامنمتًرا، فعربَّ

الديك أنه قتل عىل يد رجل من العجم؛ لرؤيا عمر بن  

هتا أسامء  اخلطاب )ريض اهلل عنه( أن ديًكا قد نقره، فعربَّ

ميس )ريض اهلل عنها( بقوهلا: إن صدقت رؤياك  بنت  عم

 . (3)قتلك رجل من العجم 
 

   األسامء: .5

تعبري الرؤيا بداللة األسامء كأن يدل سعيد عىل السعادة،  

ة، وكريم عىل الكرم، أو كام جاء عن   وعزيز عىل الِعزَّ

، فيام يرى النَّائُِم، كأنَّا يف داِر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  »رأيُت ذاَت ليَلةم

لُت    عقبَة بنَ  . فأوَّ . فُأتينا بُرطِبم ِمن ُرطِب ابِن طابم رافِعم

فعَة  وأنَّ دينَنَا قد   ،والعاقبَة يف اآلِخَرةِ  ،نيالنا يف الدُّ الرر

ها النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالعاقبة   طاب«  )رواه مسلم(. الرؤيا عربَّ

قبة، وبالرفعة من رافع، وبأن الدين قد طاب من   من عم

 رطب ابن طاب.
 

 اْلناس اللغوي: .6

 بتشابه اللفظني واختالف املعنيني كتعبري  لتعبريوهو ا

رؤيا الساعة )ساعة اليد أو احلائط( بأهنا الساعة )أي  

يوم القيامة(؛ أو تعبري رؤيا امرأة سوداء بأهنا داء سوء؛  

؛ أو قد يكون   أو تعبري رؤيا الربتقال بمن قال كلمة الرِبّ

  رؤيا، مز الالتعبري بتشابه لفظ يف القرآن الكريم مع اسم ر

مع ارتباط لفظ القرآن الكريم بمعنى معني، فيتم تعبري  

رمز الرؤيا به كتعبري سورة الفاحتة يف املنام بالرمحة؛ لقول  

ا﴾  ﴿َما َيْفَتِح اهللُاهلل تعاىل:  ةم َفاَل ُُمِْسَك ََلَ ْْحَ لِلنَّاِس ِمن رَّ

[، أو كتعبري رؤيا القمر بمن يتلو القرآن  2]فاطر:

 األثران يف املصنف البن أيب شيبة إبسناد صحيح.( 3،2)
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﴿َواْلَقَمِر إَِذا َتاَلَها﴾  عاىل:هلل ت قول ال الكريم؛

وقد يكون التعبري بالتشابه بني اسم رمز   [.2]الشمس:

الرؤيا وبني صفة ليشء آخر، فيعرب الرمز هبذا اليشء 

كتعبري رؤيا دولة البحرين بأي دولة تطل عىل بحرين،  

أو تعبري رؤيا اجلزائر بأي دولة تتكون تضاريسها  

مثاًل. وقد يكون اجلناس ابان كالي  اجلغرافية من جزائر 

اللغوي بني لفظني يف القرآن الكريم يرتبط كل واحد  

فيهام بمعنى، فيدل أحد املعنيني يف املنام عىل اآلخر يف  

ْيَل  اليقظة؛ كقول اهلل تعاىل:  ﴿ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّ

َخَلَق  [، وقوله سبحانه: ﴿ 67]يونس: لَِتْسُكنُوْا فِيِه﴾ 

[؛  21]الروم: نُفِسُكْم َأْزَواًجا لرَتْسُكنُوا إَِلْيَها﴾ْن أَ م مر َلكُ 

 فالليل يف املنام قد يدل عىل الزواج. 
 

  احلكم واألمثال: .7

تعبري الرؤيا بداللة احلكمة إذا شاعت بني الناس، ولو  

كان قائلها جمهواًل كقوهلم: »لو كان الفقر رجاًل لقتلته«؛  

بانتهاء فقر الرائي؛  برشى  عىل    فتدل رؤيا املقتول يف املنام 

أو التعبري بداللة األمثال السائرة بني الناس وما فيها من  

تشبيهات وجمازات كداللة اليد القصرية عىل الفقر،  

والعجز، واحلاجة؛ لقوهلم: »العني بصرية، واليد  

 قصرية«. 
 

 اللغة العربية: .8

وهو التعبري بداللة جمازات لغوية وبالغية شاعت بني  

م: »فالن نظيف اليد« كناية عن األمانة؛  الناس كقوهل 

نام عىل األمانة؛ أو كداللة الريح  فيدل غسل اليد يف امل

الطيبة يف املنام عىل زائر طيب؛ لقوهلم: »أيُّ ريح طيبة  

ألقت بك؟«؛ أو كداللة العني يف املنام عىل اجلاسوس؛  

قوهلم عن اجلاسوس »عينًا«. مع العلم أن هذه القاعدة  ل

 تنطبق عىل العرب والناطقني باللغة العربية،  يف التعبري

ازات لغات أخرى يف تعبري رؤى أهلها  بينام قد تدخل جم 

 والناطقني هبا.
 

عر والقصص: .9  الشر

وهو التعبري بالشعر وجمازاته إذا شاع بني الناس كقول  

 املتنبي:  

 يتمنى املرء يدركه »ما كل ما 

 جتري الرياح بام ال تشتهي السفن«

تعاكسها الرياح عىل أمنية صعبة   ؤيا سفينة فقد تدل ر

املنال؛ أو التعبري بدالالت القصص املنترشة بني العامة  

عن أبطال شعبيني مثاًل، فيدل ظهورهم يف الرؤيا عىل  

 معان الشجاعة والبطولة. 
 

 الضد:   . 10

الظاهر يف الرؤيا كتعبري رؤيا اخلوف  وهو التعبري بعكس  

وفرح؛ لقول اهلل   أو احلزن للمسلم الصالح أنه أمن

نَا اهللُ)تعاىل(: ﴿ ُل  إِنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربُّ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتنَزَّ

وا بِالْ ـََعَلْيِهُم الْ  َزُنوا َوَأْبرِشُ اُفوا َوالَ ََتْ َجنَِّة ـ اَلئَِكُة َأالَّ ََتَ

[؛ أو كتعبري رؤيا  30﴾ ]فصلت:ي ُكنُتْم ُتوَعُدونالَّتِ 

زن وبكاء؛ لقول اهلل )تعاىل(:  الضحك للفاسد أنه ح 

َفْلَيْضَحُكوْا َقلِياًل َوْلَيْبُكوْا َكثرًِيا َجَزاء باَِم َكاُنوْا  ﴿

   [.82﴾ ]التوبة: َيْكِسُبون
 

 القلب:   . 11

تعبري الرؤيا بقلب املعنى من الرش الظاهر إىل اخلري يف  

تعبري رؤيا الصاحلني، أو من اخلري الظاهر إىل الرش يف  

دين كرؤيا صهيب يف أيب بكر الصديق  تعبري رؤيا الفاس

ها أبو   نمقه، فعربَّ )ريض اهلل عنهام( أن يده مغلولة إىل عم

ِع  م احلرش« يل ديني إىل يوبكر بقوله: »نِعم ما رأيت؛ مجم

)فتح الباري(؛ أو كتعبري رؤيا السجن للمسلم الصالح  

أهنا دنيا مقبلة عليه؛ أو رؤيا دخول اجلنَّة للكافر أهنا  
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نيا دنيا ومتاعها القليل؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »حياته ال الدُّ

« )رواه مسلم(؛ أو كتعبري  ِسجُن الؤمِن وجنَُّة الكافرِ 

باخلوف؛  رؤيا دخول املسجد للفاسدين واملجرمني 

ْم َأن َيْدُخُلوَها إاِلَّ  لقول اهلل تعاىل: ﴿  ُأْوَلـئَِك َما َكاَن ََلُ

ب اخلمر  [؛ أو كتعبري رؤيا رش 114﴾ ]البقرة:َخآئِِفْيَ 

رشهبا يف الواقع أهنا نسيان  للمسلم الصالح الذي ال ي

مهومه والتخفيف من أحزانه؛ أو كتعبري رؤيا الفاسد أنه  

اخلامتة )والعياذ باهلل(؛ لقول يقرأ القرآن الكريم بسوء 

ٌة لك أو عليك«النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  )حديث   »والقرآُن ُحجَّ

 صحيح(. 
 

 الزمان:  . 12

موزها يف الواقع وفًقا  تعبري الرؤيا بحسب تغري أحوال ر 

ذي رآها فيه املسلم كرؤيا الشمس يف الصيف  للزمن ال 

سيئة، بينام يف الشتاء طيبة؛ وكرؤيا البحر يف الصيف  

الشتاء سيئة؛ وكرؤيا الفاكهة يف موسمها  طيبة، بينام يف 

أفضل من رؤياها يف غري موسمها؛ وكرؤيا املدرسة يف  

ويف وقت   وقت الدراسة تدل عىل العمل واإلنجاز،

اإلجازة تدل عىل الراحة والتعطيل؛ وكرؤيا حاكم سابق 

لبلد تدل عىل عرص سابق، بينام تدل رؤيا احلاكم احلايل  

 لعرص احلايل. لبلد عىل ا
 

 الكان:   . 13

وعالقته بالرائي كرؤيا   تعبري رمز الرؤيا بداللة املكان

السفر إىل بلد ال يتواجد فيه الرائي وقت الرؤيا يدل عىل  

مر بعيد، بينام رؤيا البلد نفسه يف املنام يف وقت  نيل أ

 معنى يتعلق بالواقع  يتواجد الرائي فيه يف البلد يدل عىل

ان يف الرؤيا كرؤيا  احلارض؛ أو التعبري بحسب حالة املك

دار اإلنسان بحالتها الواقعية احلاليَّة نفسها يدل عىل  

حالة معارصة قريبة من حياة الرائي، أو قد يدل عىل  

رب حتقق الرؤيا، بينام رؤيا الدار يف حالة سابقة قديمة  ق

انتهت يف الواقع يدل عىل حال سابق، أو جتدد ظروف  

الرمز يف بري بحسب موضع وأوضاع انتهت؛ أو التع

الرؤيا كرؤيا عامِل مسلم صالح يف املنام يف موضع التلفاز  

يف الواقع يف منزل الرائي يدل عىل شهرة هذا العامِل،  

 ر علمه، أو ربام انتفع من علمه الرائي. وانتشا 
 

 األصل واالنتساب: . 14

تعبري الرؤيا بام تمنتَسب إليه رموزها يف الواقع كالصنعة  

، والشخص يدل عىل أبويه، أو  يف املنام تدل عىل صانعها 

أبنائه، أو إخوته، أو أهله، أو أقاربه، أو أبناء عمومته، أو  

مله،  بني وطنه؛ وصاحب العمل يدل عىل جمال ع

والزرع يدل عىل موطن زراعته، واخلشب يدل عىل  

األثاث املنزيل املصنوع منه، واحلليب يدل عىل منتجات  

 األلبان. 
 

 االستخدام والنفعة:  . 15

عبري رمز الرؤيا بام يمستخدم فيه أو باملنفعة احلاصلة  وهو ت 

منه كاهلاتف يف املنام يدل عىل العالقات االجتامعية؛ ألنه  

تصال بالناس، والطائرة يف املنام تدل عىل  يستخدم يف اال

يف هذا الغرض، والكتاب يف املنام  السفر؛ ألهنا تستخدم 

 لوم.يدل عىل طلب العلم؛ ألنه يستخدم يف حتصيل الع 
 

 السبب أو النتيجة: . 16

رف عنه أنه   وهو تعبري رمز الرؤيا بام يتسبب فيه، أو ما عم

األبيض   يسببه، أو ما ينتج عنه أو يؤدي إليه، كاللون

يعربَّ بالفرح والسعادة؛ ألن األبيض يف الواقع يسبب  

ا الطعام هذه األحاسيس عند عموم الناس، وتعبري رؤي

م، فهو سبب يف احلصول  باملال؛ ألن املال يشرتي الطعا

عليه، وتعبري رؤيا الزهور بالعسل؛ ألن النحل حيصل  

 منها عىل الرحيق الذي يصنع به العسل.  
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 واْلزاء العدل:العمل الردود  . 17

وهو تعبري رؤيا الشخص بإرجاع ما عمله يف الرؤيا له  

أو عليه بحسب نوع العمل صالًحا أو فساًدا كالظامل يف  

ظلمه يف اليقظة، واملظلوم يف الرؤيا يدل الرؤيا يرتد عليه  

عىل أن اهلل تعاىل ينرصه ويعوضه عن ظلمه، والشاتم  

الكالم، الباغي يف الرؤيا يدل عىل تعرضه لرضر ب 

واملشتوم الصالح يف الرؤيا حيفظ اهلل )تعاىل( عرضه من  

كالم رديء، واملرأة التي رأت يف املنام أهنا زارت امرأة  

فتدل الرؤيا أن الرائية سريزقها اهلل  ستشفى،  ولدت يف امل

تعاىل بالذرية، والرجل الذي رأى نفسه يف املنام يتصدق  

ي. ومن رأى أنه  عىل حمتاج، فتدل الرؤيا عىل رزق للرائ 

 يعني يف املنام عىل اخلري، أعانه اهلل )تعاىل( يف اليقظة. 
 

 حالة الرمز يف الرؤيا: . 18

بحسب حالته   وهو تعبري رمز الرؤيا عىل اخلري أو الرش 

التي يكون عليها يف الرؤيا كرؤيا الشخص يف املنام 

مبتساًم يدل عىل معنى التيسري، بينام رؤياه غاضًبا يدل 

شاكل؛ وكرؤيا اللحم يف املنام مطبوًخا يدل عىل معنى امل 

نًا يدل عىل معنى   عىل معنى الزواج، بينام رؤياه متعفر

دل عىل ضعف  مريًضا ي الزنا؛ وكرؤيا الشخص يف املنام 

التزامه الديني، بينام رؤياه صحيًحا يدل عىل سالمة  

 االلتزام الديني.
 

 حالة الرمز يف الواقع: . 19

ؤيا  لته يف الواقع يف وقت الر تعبري رمز الرؤيا بحسب حا

كرؤيا املالبس الشخصية يف املنام يف وقت كانت متسخة  

 فيه يف الواقع يدل عىل معنى يسء، بينام رؤيا هذه املالبس

يف املنام يف وقت كانت فيه نظيفة ومرتبة يف الواقع يدل 

عىل معنى طيب؛ ورؤيا إنسان يف الرؤيا وهو مريض يف  

املرض، بينام رؤياه يف املنام وهو    الواقع قد يدل عىل معنى 

يف حالة صحية ممتازة يف الواقع قد يدل عىل معنى  

 الصحة. 
 

 حالة عكس الرمز: . 20

. فمثاًل: رؤيا  وهو عكس التعبري مع عكس الرمز

الطريق املستقيم يف املنام تدل عىل هداية؛ لقول اهلل تعاىل:  

اَط الُسَتِقيم﴾  َ العكس [، و6]الفاحتة:﴿اهِدَنــــا الرصر

يح، فالطريق األعوج يف املنام قد يدل عىل  أيًضا صح

ضالل؛ والصعود إىل السامء يف املنام قد يدل عىل املوت؛  

د هبا إىل السامء؛ لقول النبي  ألن الروح بعد املوت يمصعَ 

امءِ  إَل هبا ينتهوا  حتَّى...  هبا فيصَعدونملسو هيلع هللا ىلص: »  « السَّ

ء )حديث صحيح(، وكذلك العكس، فاهلبوط من السام

 يف املنام قد يدل عىل والدة طفل.
 

 الزيادة والنقصان:   . 21

وهو أن يزيد عىل الرمز يشء أو ينقص منه يشء يف        

الرؤيا، فيكون ذلك دلياًل عىل تعبريه إما عىل اخلري أو  

الرش كقوهلم: االبتسام يف املنام خري، فإن زاد عليه  

ا  الصوت فأصبح قهقهة، كان تعبريه رًشا وحزًنا؛ وكرؤي

القاممة تمعربَّ باملال، فإن زادت عليها رائحة كرهية، كان  

بريها مااًل حراًما؛ وكرؤيا الغناء الطيب بدون  تع

موسيقى يمعربَّ بكالم مجيل طيب، فإن صاحبته موسيقى 

 كان تعبريه فتنة وضالل.  
 

 تعبري الرؤيا بالعنى الشخيص:  . 22

من معنى خاص  وهو التعبري بام يمثله رمز الرؤيا للرائي         

  يا زمالئه عىل العمل،طيب أو سيئ كاملوظف يدل يف رؤ 

ويف رؤيا أبنائه عىل األبوة، ويف رؤيا زوجته عىل  

الزوجيَّة، ويف رؤيا جاره عىل اجلرية، ويف رؤيا مدير  

املطعم الذي يأكل فيه عىل زبون، ويف رؤيا أستاذ اجلامعة  

املنام تدل الذي يعلرمه عىل طالب؛ أو كرؤيا الفاكهة يف 
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عىل الرزق اجلميل عموًما، بينام هي يف رؤيا املريض  

الذي منعه الطبيب من تناوهلا يف الواقع تدل عىل زيادة  

املرض؛ وكرؤيا الدار التي عانى فيها الرائي يف الواقع  

تدل يف املنام عىل املعاناة، بينام الدار التي سعد فيها الرائي  

عادة؛ وكرؤيا سيارة من  يف الواقع تدل يف املنام عىل الس

لرائي وقعت له  نوع معني يف املنام، تدل عىل معنى قبيح 

 هبا حادثة سابقة يف الواقع. 
 

   تعبري الرؤيا بالعنى االجتامعي: . 23

وهو التعبري بام يمثله رمز الرؤيا للمجتمع. فمثاًل: بعض  

املجتمعات يمثل هلا اللون األسود معنى املوت؛ ألهنم  

هذه املناسبة، بينام يف جمتمعات أخرى   ال يلبسونه إال يف

احلجاب اإلسالمي أو النقاب؛ ألنه  يمثل هلا األسود 

اللون الذي اعتادت عىل لبسه النساء امللتزمات بالزي  

الرشعي اإلسالمي؛ وكرؤيا الكلب يف بعض  

املجتمعات تدل عىل معان احلقارة والنبذ، بينام يف  

األلفة. وهلذا  جمتمعات أخرى تدل عىل معان الوفاء و

االجتامعية  جيب عىل املعربر مراعاة هذه االختالفات 

بحسب املجتمع أو الوسط الذي جاء منه الرائي؛ أو  

كرؤيا امرأة أهنا تقود سيارة يف املنام يف بلد ال يسمح هلا  

القانون فيه بقيادة سيارة يف الواقع، فقد تدل هذه الرؤيا  

و صعوبات، بينام عىل خمالفات قانونية، أو خماطرات، أ

د شعوب أخرى  قد ال تدل الرؤيا عىل املعان نفسها عن

 ال يممنع عندها هذا األمر. 

ال جيب تعبري الرؤيا عىل أمور ختالف العقيدة أو      

 الرشيعة اإلسالمية، أو حتل حراًما وحترم حالاًل.  

تعبري الرؤيا اجلميلة املمبرشة مستحب، بينام تعبري       

ق التعبري  الرؤيا غري اجل  ميلة أو املمحزنة غري ممستحب. حتقُّ

رؤيا حمتمل، وبالتايل ال جيب أن يمسأل عن تعبري  األول لل 

الرؤيا إال شخص مسلم عامل بقواعد تعبري الرؤيا، أو  

ناصح عارف بالرشع، أو لبيب العقل حاذق الفهم، أو  

ذو رأي سديد وحكمة. سؤال السحرة، واملشعوذين،  

مني، وأصحاب األبراج عن الرؤيا  والدجالني، واملنج

 حرام.  

ا قد يدل عىل أحداث واقعية تتحقق يف  تعبري الرؤي     

ا كان أو   املستقبل عىل سبيل الظنر أو االحتامل قويًّ

ضعيًفا، لكن يبقى الغيب اليقيني يف علم اهلل )تعاىل(  

وحده. وقد تدل الرؤيا عىل أحداث حقيقية من املايض  

 أو احلارض أيًضا. 

صالح الرائي أو فساده، والتزامه الصدق أو الكذب        

حديثه أمور أساسية حيدد املعرب بناء عليها إن كانت  يف 

الرؤيا صادقة، أو كاذبة، أو مبرشة، أو منذرة. فاألصل  

يف رؤيا املسلمني الصادقني الصاحلني البرشى واخلري،  

بينام األصل يف رؤيا الفاسدين الكاذبني اإلنذار  

ر. وجيوز أن يرى بعض الفاسدين ما يبرشهم والتحذي 

حلكمة يعلمها اهلل )عز وجل(، كام جيوز  يف بعض األمور  

أن يرى بعض الصاحلني رؤى تنذرهم يف بعض األمور  

 حلكمة يعلمها اهلل )عز وجل(. 

تعبري الرؤيا الواحدة له احتامالت متعددة أو وجوه       

، قال:  قد تكون متشاهبة أو متباينة كرؤيا النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 هبا »رأيُت يف الناِم أِّن ُأهاِجُر من مكَة إَل أرضم 

ا الياممُة أو اَلَجُر، فإذا هَي أن  إَل وَهيِل  فذهب  نخٌل،

)متفق عليه(، فرؤيا األرض التي هبا نخل  الدينُة يثرُب«  

يف املنام قد تدل عىل أي أرض هبا نخل يف الواقع، 

ى املعربر عن  فاالحتامالت متعددة؛ وهلذا جيب أن يتحرَّ 

أحوال الرائي وظروفه دينًا ودنيا حتى خيتار له من  

احتامالت التعبري ما هو األنسب واألقرب إىل هذه  

ني لاألحوال كرؤيا ال لصالح تدل عىل ذبح  سكر

اح   األضحية، وللفاسد تدل عىل جريمة، وللطبيب اجلرَّ
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ار تدل عىل فرصة عمل ورواج   تدل عىل املرشط، وللجزَّ

ال تدل عىل  للحطَّاب تدل عىل اجتاري، و لفأس، وللبقَّ

آلة تقطيع اللحوم الباردة واجلبن، وللمرأة سليطة  

احلزم   اللسان عىل لساهنا، وللرجل الرشيد احلازم عىل 

والقطع يف األمور، وللحامل عىل اإلنجاب وقطع احلبل  

ي، وللزوجني عىل املعارشة، وللمتخاصمني عىل   ر الرسُّ

للمتحابرني عىل جرح املشاعر،  انقطاع العالقات، و

وللقاتلني عىل القصاص، وللدبلوماسيني عىل قطع 

العالقات بني الدول، وللمرشدين عىل السكن،  

ة النفس، وللعسكريني عىل  عىل سكينوللمعذبني 

السالح، وللبحارة عىل السفينة تشقُّ مياة البحر،  

ولإلعالميني عىل انقطاع البث الفضائي، وللمتسببني  

نقطاع األرزاق، ولألقارب عىل قطع الرحم،  عىل ا 

ولطبيب األسنان عىل أدوات تنظيف األسنان أو  

ب،  خلعها، وملوظفي احلكومة عىل استقطاعات املرتَّ 

ق العضالت،  وللر  ياضيني عىل إصابات املالعب ومتزُّ

ولزبائن األسواق عىل مقاطعة السلع والبضائع، 

هرباء،  وألصحاب البيوت عىل انقطاع املاء أو الك

وللمتواصلني عىل قطع االتصاالت، وهلواة املشاهدة  

عىل مقاطع الفيديو، وللمستكشفني عىل األماكن النائية  

 ن. واملقطوعة عن العمرا 

جيب عىل املعربر تأويل الرؤيا بام يتناسب مع أسباب       

رائيها، وأقداره، ومدى اإلمكانات املتاحة له أو املتوقعة  

د فعاًل؛ فمثاًل ال يتم تعبري رؤيا  بناء عىل ما هو موجو

طبيب ناجح أنه سيصبح أعظم مهندس، وال رؤيا بائع  

يا  متجول يف اهلند أنه سيصبح رئيس أمريكا، وال رؤ

طاعن مريض أنه سيتزوج شابة حسناء وتكون  عجوز 

ة كبرية.  له ذريَّ

رؤيا اهلل )عز وجل( يف املنام حق، وال يمرى اهلل        

يف املنام، لكن قد تمرى رموز   )تعاىل( عىل صورته 

ن  ترتبط وجمازات تدل عىل اهلل )سبحانه( أو عىل معا

  بالذات اإلهلية كرؤيا قاض  جمهول يعتقد الرائي يف املنام 

 أنه اهلل )تعاىل(، فتدل الرؤيا عىل العدالة اإلهلية.  

رؤيا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عىل هيئته الرشيفة صادقة، وهي       

يف منامه، بينام رؤياه ملسو هيلع هللا ىلص عىل غري  من أعظم ما يراه املسلم  

 هيئته الرشيفة قد تكون صادقة أو كاذبة. 

الرؤيا وحدة واحدة، تعالج غالًبا موضوًعا واحًدا أو        

ة  موضوعات، تسري كلها يف سياق واحد متصل  عدَّ

مرتابط، كحبَّات املسبحة ختتلف لكنها ترتبط كلها  

أنا نائٌم،   نام»بيبذات اخليط الواحد كرؤيا النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:  

ها ما َيْبُلُغ من  ُقُمٌص، رأيُت الناَس ُيْعَرُضوَن َعيَلَّ وعليِهم

 عمُر بُن  الثَّْدَي، ومنها ما َيْبُلُغ دوَن ذلك، وَمرَّ َعيَلَّ 

ْلَت يا رسوَل  ُه. قالوا: ما َأوَّ اخلطاِب وعليه قميٌص ََيُرُّ

يُن«    )متفق عليه(؛ يف الرؤيا عديد مناهللِ؟ قال: الدر

لها بمعنى الدين،  األشياء واألشخاص، لكن ترتبط ك 

 والتديُّن، ودرجاته عند املسلمني. 

ليست كلُّ رؤيا تدل عىل كلر األحداث بشكل  واضح       

أو شامل، فأكثر الرؤى تركز عىل جانب من أحداث  

معينة كرؤيا يوسف )عليه السالم( وهو صغري أنَّ أحد  

له؛ مل تكشف له    عرش كوكًبا والشمس والقمر يسجدون 

ق  كلَّ ما عانى منه خالل سنوات طويلة قبل أن تتحقَّ

ح الرؤيا الكثري من تفاصيل مشهد   الرؤيا، ومل توضر

 لتي أوصلت إليه وأحاطت به. ألحداث االسجود أو ا 

تعبري الرؤيا علم اجتهادي يعتمد عىل تقدير املعربر ملا       

رب إىل حال  فيه صالح الرائي دينًا ودنيا، وملا هو أق

الرائي وواقعه، وملا هو أقرب إىل ما حتتمله رموز الرؤيا  

. وجيب عىل املعربر أن يم
تاز بثقافة واسعة سواء  من معان 
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الرؤيا، أو بأمور الدين، أو صالح الناس  بقواعد تعبري 

وفسادهم، أو أحداث الدنيا وواقع أهلها، أو طبائع 

 البرش واملجتمعات.  

جتهادي؛  رضة للخطأ كأي علم ا تعبري الرؤيا ع     

ون يف العلم بالرؤيا وأحواهلا وتأويلها درجات.   فاملعربر

ر عىل املعربر   وبعض الرؤى فيها غموض طبيعي يتعذَّ

شافه بدقَّة إال بعد أن يتحقق يف الواقع، ولو كان  اكت

يق )ريض اهلل عنه(   ا عاملا. وقد أصاب أبو بكر الصدر ً معربر

»أصبَت  ، فقال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص: وأخطأ يف تعبري رؤيا

تَّفق عليه(.  بعًضا« وأخطأَت  بعًضا،  )مم

ق الرؤى الصادقة التي        ال يوجد توقيت معنيَّ لتحقُّ

ت تعبرًيا  ربر ق  عم صحيًحا يدلُّ عىل املستقبل؛ فقد تتحقَّ

بعض الرؤى قبل أن يستيقظ رائيها من النوم، وقد  

ق بعد سنوات طويلة من الرؤيا؛ وإن  كانت هناك  تتحقَّ

 بعض الرؤى هلا تفسريات قد تدلُّ عىل قرب حتققها. 

الرؤيا الصادقة قد يراها املسلم، أو الفاسق، أو        

 طيبة عند بعض من ال  الكافر. وقد تدل عىل معان  

يدينون باإلسالم أو ال يلتزمون بتعاليمه من ذوي  

األخالق القويمة والطباع املستقيمة؛ حلكمة يعلمها  

واحلمد    رحيم، احلكم العدل، ولعلهم هيتدون.الرمحن ال

 هلل رب العاملني.

ن اْلِعْلِم إاِلَّ َقلِيال﴿  ﴾َوَما ُأوتِيُتم مر
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 باب يف تأويل رؤيا األرقام

 

العربر ُيراعى عند تعبري األرقام يف الرؤيا أن يتعرف      

 عىل دالالهتا الحتملة يف حياة الرائي أو جمتمعه. فمثاًل 

: ﴿إِْذ َقاَل (تعاَل) رؤيا يوسف )عليه السالم( يف قول اهلل  

ْمَس    ُيوُسُف ألَبِيِه َياَأبِت إِِّنر َرَأْيُت َأَحَد  َعرَشَ َكْوَكًبا َوالشَّ

قم الريدل [؛ 4ِجِدين﴾ ]يوسف:َواْلَقَمَر َرَأْيُتُهْم ِِل َسا 

أحد عرش يف الرؤيا عىل اإلخوة؛ ألن عدد إخوة الرائي 

نفسه أحد عرش، بينام قد يدل األحد عرش كوكًبا مثاًل يف  

رؤيا مدير نادم ريايض عىل فريق كرة القدم يف النادي؛ ألن  

د عرش العًبا. ويدل األحد عرش يف رؤيا طفل  عددهم أح

 الرؤيا. وقتكان يف هذه السن  نإ  ،عىل سنوات عمره

بخصوص الداللة االجتامعية لألرقام، فيجب أن        

ُيراعي العربر أن هذه األرقام َتتلف معانيها من بلد  

مثاًل  51آلخر، أو جمتمع آلخر، أو وسط آلخر؛ فالرقم 

عىل تاريخ األول من الشهر  قد يدل يف بعض الرؤى

ل يف بعض   اخلامس اليالدي، وهذا معدود عيًدا للعامَّ

د يدل الرقم نفسه مثاًل عىل الواليات التحدة  الدول، أو ق

والية جمتمعة يف دولة واحدة فيدرالية(.  50األمريكية ) 

مثاًل عىل ما ُيسمى يف بعض البالد   213وقد يدل الرقم 

من الشهر الثالث. وقد يدل هذا    21بعيد األم؛ أي تاريخ  

 الرقم أيًضا عىل مفتاح هاتف دوِل.

ن أصعب الرموز تعبرًيا، وَلذا  األرقام يف النام م      

ُينصح العرب بالتحدث مع من يرى هذه األرقام يف النام، 

وُماولة التعرف قدر الستطاع عىل أحواله، فلعل العربر  

لنام يدل عىل عمر  يستطيع أن يعرف إن كان الرقم يف ا

الرائي، أم عدد سنوات العمل، أم عدد سنوات الزواج، 

خوة، أم تاريخ معْي له مدلول أم عدد األبناء أو اإل 

 خاص عند الرائي، أو غري ذلك. 

تعبري األرقام الركبة يف النام قد يتم عن طريق تفكيك       

ثم إضافتها   ،وُماولة الوصول إَل معنى ألجزائه ،الرقم

؛ مائة تدل عىل الصرب، 132قم ضها. فمثال: الرلبع

، وثالثون تدل عىل الشهر، واثنان تدل عىل الزواج

 فيكون العنى صرب شهر يعقبه زواج إن شاء اهلل تعاَل.

 األرقام يف النام عموًما قد تدل عىل الال واحلسابات. 

 )ألهنا حمسوبة باألرقام(.

   عامر.تدل األرقام يف النام عىل األزمان واأل 

 )ألهنا حمسوبة باألرقام(.

وأدواهتا تدل عىل القياسات بمختلف أشكاَلا وأنواعها 

كاألطوال، واألوزان، واألحجام، وقياسات احلرارة  

ادات، وأدوات القياس، وغريها.   واْلو، والعدَّ

 )ألهنا حمسوبة باألرقام(.

   تدل عىل هواتف، واتصاالت، وتواصل، وعالقات.

 م(.ها تعمل باألرقا)ألن اهلواتف كل

   تدل عىل التنظيم، والرتتيب، والوضوح، واحلفظ.

 خدم يف مثل هذه األغراض(.)ألهنا تست

 تدل عىل أشخاص أو مجاعات. 

)ألن تعداد السكان حمسوب باألرقام، وألن بطاقات التعريف 

هلا أرقام، وخصوًصا هؤالء الذين ينتسبون ألماكن أو  

اد باألرقام كاجليوش نادى فيها عليهم كأفرمؤسسات يم 

 والسجناء ونحوها(.

الواصالت التي واألرقام يف النام قد تدل عىل وسائل 

 إلخ....َتمل أرقاًما للتعريف كالسيارات، والشاحنات

واألرقام يف النام قد تدل عىل مجيع األوراق والستندات  

 ذات األمهية الرسمية والقانونية.

 )ألن هلا أرقاًما مسلسلة(.

النام قد تدل عىل جماالت معينة ام يف واألرق

 كالرياضيات، واَلندسة، واحلاسوب. 

 استخدام األرقام يشء أسايس يف هذه املجاالت(.)ألن 

 وتدل عىل أعامل اإلنسان الكتوبة عليه عند اهلل )تعاَل(.
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ْرقموم﴾ ]املطففني:  [(. 20،9)لقول اهلل: ﴿ِكَتاٌب مَّ

والُثمن، والُعرش قد    األرقام الكسورة كالربع، واخلمس،

، أو أمور تتعلق بالواريث؛ أو أنصبة تدل عىل نقص

الزكاة، والرشاكة، والتجارة؛ أو قياسات وأوزان يف  

 البيع والرشاء.

العادالت احلسابية التساوية تدل عىل العدل، 

واالعتدال، والساواة، وتسوية الشاكل؛ فإن كانت غري 

 العاِّن. متساوية، فربام تدل عىل عكس هذه

األرقام ذات األصفار التعددة قد تدل للصاحلْي 

 اهلل.  بإذن والعابدين عىل احلسنات الضاعفة 

 [(.261يمَضاِعفم ملَِن َيَشاء﴾ ]البقرة: )لقول اهلل: ﴿َواهللم

 الرقم الجهول أو غري الحدد قد يدل عىل الصيام وثوابه.

َم له إال ِل ابِن آد)لقول اهلل تعاىل يف احلديث القديس: »كلُّ عمَ 

 الصياَم فهو يِل وأنا أجِزي بِِه« ]صحيح[(.

 الرقم يف النام قد يدل عىل مضاعفاته. 

. 5000=    10مرضوبة يف    500مثال قد يدل عىل    510)فالرقم  

من املال   5000وقد رأى أحد املسلمني رؤيا هبذا الرقم فاستلم  

 يف اليوم التايل(.

كار الواردة عن  ل عىل األذ بعض األرقام يف النام قد تد

 النبي ملسو هيلع هللا ىلص وتكرارها بأعداد معينة.

ة   )كقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من قال: سبحان اهللِ وبحمِده يف يوم  مائَة مرَّ

طَّت خطاياه وإن كانت مثَل زبِد البحِر« ]رواه البخاري[(.  حم

بعض األرقام يف النام قد تدل عىل أمور مقرونة بأعداد  

 يف. حلديث الرشمعينة يف القرآن الكريم وا 

الم َواْلَبنموَن ـَيف املنام قد يدل عىل قول اهلل: ﴿املْ  2)مثاًل: الرقم 

ْنَيا﴾ ]الكهف: يف املنام قد يدل  3[. والرقم 46ِزينَةم احْلََياِة الدُّ

ما نَقَص ماٌل قطُّ من  :عليِهنَّ  أمقِسمم  عىل قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ثالٌث 

قموا، وال َعَفا رجٌل عن مَ  ، فتصدَّ َمها إال زاَدهم اهللم ظلمة  ظملِ صدقة 

ا، وال فَتَح رجٌل عىل نفِسِه  وا يِزْدكمم اهللم ِعزًّ ا، فاعفم تعاىَل هِبا ِعزًّ

« ]صحيح[(.  باَب َمسألة  َيسألم الناَس إال فَتَح اهللم عليه باَب فْقر 

بعض األرقام يف النام قد تشري إَل معنى نسبي له عالقة 

 بأحوال الرائي.

ت يف الواقع أن تشرتي حذاء بامئة ريال، فرأت تاة اعتاد)مثاًل: ف

يدل قد  ريااًل. فهذا الرقم يف املنام    250يف املنام من يشرتيه هلا ب  

 عىل برشى بارتفاع مستوى املعيشة(.

 :خاصة يف التأويلتفصيل بعض أرقام ذات معانم  هذا و

 

 األرقام الفردة 

 

 1الرقم 

 

 وتعاَل(. يدل عىل اهلل )سبحانه 

)ألنه هو الواحد األحد، الفرد الصمد، الذي مل يلد، ومل يولد، 

 ومل يكن له كفًوا أحد(.

 . يدل عىل التوحيد

 )أي اإلسالم والعقيدة الصحيحة التي جاء هبا النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص(.

د.  يدل عىل التفرُّ

)أي التميُّز، والتفوق، واالنفراد باألمور، وعدم تقليد 

 التكرار(.اآلخرين، وعدم 

أو  )أي االنطواء وعدم االختالط(،  الوحدةعىل يدل 

أو عدم وجود إخوة، أو  )أي عدم الزواج(،  العزوبة

  أهل، أو عائلة، أو أنصار حول الشخص؛ أو الوحدة 

)أي كيان أو مؤسسة هلا مهمة معينة كوحدة الطاقة املركزية، أو  

 الوحدة املركزية للحسابات، وغريها(.

 . يدل عىل احلياد

ني يف خصومة أو منافسة، أو عدم حياز لطرف مع)أي عدم االن

إبداء رأي معني يف مسألة خالفية، أو االبتعاد عن يشء ما أو  

 شخص(.

 يدل عىل االَتاد. 

 )أي جتميع وربط اجلهود والقوى لتحقيق هدف مشرتك(. 

ي  )أي املنافسة(. يدل عىل التحدر
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والتحكم وعدم  )أي االنفراد بالقرار يدل عىل الفرديَّة

)أي احلب الشديد للذات بشكل   أو األنانيَّةاملشورة(، 

)أي حب الظهور واملديح   ومنها النرجسيَّةمبالغ فيه(، 

 منفرًدا دوًنا عن اآلخرين(. 

د.  يدل عىل مرض التوحُّ

 يدل عىل اخلصوصيَّة.

)أي ما تفعله أنت وحدك مستوًرا دون اشرتاك آخرين معك يف 

 عليه(.اليشء أو اطالعهم 

)أي عدم  ص يف العالقة الزوجيةاإلخال يدل عىل 

 )أي عدم إفشائها(. وكتامن األرساراخليانة(، 

دة.    يدل عىل األشياء الوحَّ

د لطلبة )أي املم  مة عىل اجلميع دون استثناء كالزير املوحَّ عمَّ

د يف املبنى كله، أو شبكة  املدرسة، أو نظام التربيد املركزي املوحَّ

دة ع ة، أو توقيت ىل مجيع العاملني بالرشكداخلية مشرتكة موحَّ

د للقيام بعمل معني، أو غري ذلك(.  موحَّ

يدل عىل الزوجة الواحدة، أو عدم تعدد الزوجات، أو  

  عدم العدل بْي الزوجات.

وْا َفَواِحَدًة﴾ ]النساء:  [(.3)لقول اهلل: ﴿َفإِْن ِخْفتمْم َأالَّ َتْعِدلم

 حد. مه عبد الواحد أو عبد األ يدل عىل شخص اس 

يدل عىل التفوق والريادة يف أمر من األمور أو جمال من  

 جماالت احلياة.

يدل يف النام عىل يوم األحد، أو اليوم األول، أو الشهر  

 يف الرتتيب. 1األول، أو كل ما كان رقم 
 

 

 2الرقم 

 
 

نَّة النبوية الرشيفة.  يدل عىل القرآن الكريم والسُّ

 يدل عىل الرشك باهلل تعاَل. 

َو   عز وجل: ﴿َوَقاَل اهللمل اهلل)لقو وْا إِلـَهنْيِ اْثننَْيِ إِنَّاَم هم الَ َتتَِّخذم

اَي َفاْرَهبمون﴾   [(.51النحل:]إِلٌه َواِحٌد َفإيَّ

 يدل عىل اخِلطبة والزواج.

 زوج(.  2)ألن الرقم  

يدل عىل التأييد اإلَلي، وصحبة اخلري والصالح، 

ا ودنيا، واخلروج جرة خارج البلد إَل بلد أفضل دينً واَل

 ا. من البلد ُمكرهً 

هم اهللمتعاىل )لقول اهلل وهم َفَقْد َنرَصَ م ِذيَن  : ﴿إاِلَّ َتنرصم إِْذ َأْخَرَجهم الَّ

َزْن إِنَّ اهللَ ولم لَِصاِحبِِه الَ حَتْ ا يِف اْلَغاِر إِْذ َيقم َ  إِْذ مهم
وْا َثاِنَ اْثننَْيِ   َكَفرم

ْ َتَرْوَها َوَجَعَل َكِلَمَة هم َعَليْ َسِكينَتَ  َمَعنَا َفَأنَزَل اهللم نمود  ملَّ َدهم بِجم ِه َوَأيَّ

فْ  وْا السُّ ِذيَن َكَفرم ْلَيا َواهللم ىَل َوَكِلَمةم اهللِالَّ َعِزيٌز َحِكيم﴾  ِهَي اْلعم

 [(.40]التوبة:

يدل عىل كافل اليتيم، أو قد تكون برشى بمالقاة النبي  

 ملسو هيلع هللا ىلص يف اْلنة.  

وأشاَر  َهَكذا؛ اجلنَّةِ  يف اليتيمِ  افلم كوَ  )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »أنا

َج بينَهام شيًئا سطى، وفرَّ بَّابِة والوم  البخاري[(.]رواه  »بالسَّ

يدل عىل عدم الكفاية أو النقص يف أشخاص، أو  

 إعدادات، أو ترتيبات وإجراءات معينة. 

 َ بمومهم ْزَنا بَِثالِث  )لقول اهلل تعاىل: ﴿إِْذ َأْرَسْلنَا إَِلْيِهمم اْثننَْيِ َفَكذَّ ا َفَعزَّ

ْرَسلمون﴾ ]يس: م مُّ ا إَِلْيكم وا إِنَّ  [(.14َفَقالم

ِه َجنََّتان﴾  َلتعا يدل عىل قول اهلل  : ﴿َولَِْن َخاَف َمَقاَم َربر

 [.46]الرْحن:

 يدل عىل النرص أو الشهادة.

وَن بِنَا إاِلَّ إِْحَدى احْلمْسنََينْيِ تعاىل )لقول اهلل ْل َهْل َتَربَّصم ﴾ : ﴿قم

 [(.52]التوبة:

يدل عىل الغنم والغرم، أو الميزات والصعوبات، أو  

يدل عىل َتقق نصف اإلنجاز الحبوب والكروه. وقد 

أو جزء من اَلدف بسهولة مع صعوبة ما تبقى منه. يدل  

عىل اإلنسان حيب احلصول عىل األشياء السهلة مع  

 كراهيته لبذل اْلهد والشقة.

مم )لقول اهلل تعاىل:  كم ْم  اهللم ﴿َوإِْذ َيِعدم َا َلكم  َأهنَّ
إِْحَدى الطَّاِئَفتنِْيِ

وَن َأنَّ َغرْيَ  ِريدم اهللم  َوَتَودُّ ْم َويم ونم َلكم ْوَكِة َتكم قَّ احلَقَّ   َذاِت الشَّ
ِ
َأن حيم

 [(.7بَِكِلاَمتِِه َوَيْقَطَع َدابَِر اْلَكافِِرين﴾ ]األنفال:
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 .  النعمة يدل عىل اإلنس واْلان. ويدل عىل كفر 

َبان﴾ ]الرمحن: َكذر اَم تم  [(.13)لقول اهلل: ﴿َفبَِأير آالَء َربركم

)عىل العقود،  الشهادة واالستشهاد يدل عىل 

 واالتفاقات، واملعامالت(.  

ْم﴾ تعاىل )لقول اهلل َجالِكم وْا َشِهيَدْيِن من رر : ﴿َواْسَتْشِهدم

 [(.282]البقرة:

ديث الِّسي بْي  يدل عىل النجوى النهي عنها، أو احل 

 .  ن، أو األحاديث الِّسية عموًمااثنْي يف حرضة آخري

 دونَ  اثنانِ  »إذا كانوا ثالثٌة، فاَل يَتناَجى)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .[(البخاري رواه] الثَّالِث«

 يدل عىل األهل والال.  

 معه ويبَقى اثنان )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يتَبعم امليرَت ثالثٌة، فريجعم 

ه: واحدٌ  ه هأهلم  يتبعم ه أهلمه فريِجعم  وعملمه، ومالم  ويبَقى ومالم

 « ]رواه البخاري[(.عملمه

 عىل الرضاعة.يدل 

﴾ ]لقامن: هم يِف َعاَمنْيِ  [(.14)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوفَِصالم

 يدل عىل األخوين التوأمْي.

 يدل عىل قرين اإلنسان من اْلن. 

أو ازدواجية )مرض نفيس(،  يدل عىل ازدواج الشخصية  

 خاص واألشياء. يف احلكم عىل األش العايري

 )أي املدح واإلطراء(.  يدل عىل الثناء اْلميل 

 )للتشابه بني ثناء واثنني ]قاعدة تعبري الرؤيا باجلناس اللغوي[(.

 )أي اإلقناع بعدم فعل يشء معني(.  يدل عىل اإلثناء

)ومها زوج األسنان يف   يدل عىل األسنان أو عىل الثنايا

 أسفل(.مقدمة الفك أعىل و

 ثنَّى يف اللغة العربية.يدل عىل الُ 

 

 3الرقم 

 

دل للصاحلْي عىل النعمة والتعة، وللفاسدين عىل  ي

إمهال اهلل )تعاَل( َلم قبل العقوبة. وقد يدل عىل إنفاذ  

 التهديد أو الوعيد التحقق.

ْم َثاَلثَ  وْا يِف َداِركم وَها َفَقاَل مَتَتَّعم ام  )لقول اهلل عز وجل: ﴿َفَعَقرم َة َأيَّ

وب﴾ ]هود:  [(.65َذلَِك َوْعٌد َغرْيم َمْكذم

. وقد يدل عىل  (تعاَل)يدل عىل النصارى والرشك باهلل 

الكذب عىل اهلل )تعاَل(، أو عىل معنى الكذب واالفرتاء 

 بالقول عموًما.

وْا إِنَّ اهللَعز وجل  )لقول اهلل ِذيَن َقالم َقْد َكَفَر الَّ ﴾   : ﴿لَّ َثالِثم َثاَلَثة 

 [(. 73]املائدة:

، وعىل تعزيزات  (تعاَل)يدل عىل مدد ومعونة من اهلل 

وتقوية بأشخاص أو مساعدين أو صحبة صاحلة. وقد 

يدل عىل دعوة إَل اهلل )تعاَل(. وقد يدل أيًضا عىل إمتام  

 األمور، واستنفاذ الوسع، وبذل الطلوب يف عمل معْي. 

ْزَنا  ْيِهمم اْثننَْيِ )لقول اهلل عز وجل: ﴿إِْذ َأْرَسْلنَا إِلَ  ا َفَعزَّ َ بمومهم َفَكذَّ

ْرَسلمون﴾ ]يس: م مُّ ا إَِلْيكم وا إِنَّ  َفَقالم
 [(.14بَِثالِث 

يدل عىل اْلدال بدون علم، أو التنجيم، أو األمور 

 والعلومات والبيانات الشكوك فيها. 

ْم وَ  ْم َكْلبمهم هم ابِعم وَن َثاَلَثٌة رَّ ولم ولموَن )لقول اهلل تعاىل: ﴿َسَيقم َيقم

ْم ََخَْس  وَن َسْبَعٌة َوَثاِمنمهم ولم ْم َرمْجًا بِاْلَغْيِب َوَيقم ْم َكْلبمهم هم ٌة َساِدسم

َاِر فِيِهْم إاِلَّ  ْم إاِلَّ َقِليٌل َفاَل متم هم ا َيْعَلمم هِتِم مَّ يبر َأْعَلمم بِِعدَّ ْم قمل رَّ َكْلبمهم

ْم  نْهم [. 22َأَحًدا﴾ ]الكهف:ِمَراء َظاِهًرا َوالَ َتْسَتْفِت فِيِهم مر

وكلام زاد الرقم دل عىل أن اجلدال أقوى واجلهل أكرب كالرقم 

 َخسة والرقم سبعة(.

 يدل يف النام عىل الفراق واالفرتاق.  

)لقصة موسى عليه السالم والعبد الصالح؛ إذ حدث بينهام  

 الفراق بعد أن سأله موسى السؤال الثالث(.

 ئي.  يدل عىل الطالق البائن أو النها

يٌح )لقول اهلل  وف  َأْو َترْسِ َتاِن َفإِْمَساٌك بَِمْعرم تعاىل: ﴿الطَّاَلقم َمرَّ

﴾ ]البقرة:  [(.229بِإِْحَسان 

ة بعد الطالق. يدل عىل أشهُ   ر العدَّ

﴾ ـم)لقول اهلل تعاىل: ﴿َواملْ 
 
َوء رم ِسِهنَّ َثاَلَثَة قم بَّْصَن بَِأنفم َطلََّقاتم َيرَتَ

 [(.228]البقرة:

 باليقْي. قطع الشك يدل عىل 
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ْم إِِن  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوالالَِّئي َيِئْسَن ِمَن املَِْحيِض ِمن نرَساِئكم

﴾ ]الطالق: ر  منَّ َثاَلَثةم َأْشهم هتم  [(.4اْرَتْبتمْم َفِعدَّ

 يدل عىل التوكيد، واألمهية، واخلطورة، والتكرار. 

 )ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يؤكد عىل األمور املهمة بتكرارها ثالث

 ة كقوله: »َهَلَك املتنطرعون. قاهلا ثالًثا« ]مسلم[(.مرات عاد

يدل عىل الُصم والبكم. وقد يدل عىل اإلنجاب يف سن  

 كبرية. وقد يدل عىل التميز بْي الناس.

َم  َكلر َ آَيًة َقاَل آَيتمَك َأالَّ تم )لقول اهلل تعاىل: ﴿َقاَل َربر اْجَعل يلر

ام    [(.41ْمًزا﴾ ]آل عمران:إاِلَّ رَ النَّاَس َثاَلَثَة َأيَّ

يدل عىل َتفيف مشقة، أو عىل فرج وخمرج من أمر  

عسري، أو بديل عن مفقود أو تعويض عنه، أو التيسري يف  

أداء احلقوق، أو أداء احلقوق بطريقة غري معتادة، أو عىل  

م أو تسبيق أو دفعة مبدئية يف أداء حق من احلقوق،   مقدَّ

بعمل أو بزمن   ىل التزام أو مقدمة ألي عمل، أو ع

وتوقيت، وعىل اضطرار، وعىل إجراءات أو واجبات أو  

التزامات معينة يتم بعضها يف مكان أو بلد والبعض يف 

   مكان آخر أو بلد آخر.

ْمَرِة إىَِل احْلَجر َفاَم اْسَتْيرَسَ ِمَن  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َفَمن مَتَتََّع بِاْلعم

ْ جَيِدْ  ام  يِف احْلَجر َوَسْبَعة  إَِذا َرَجْعتمْم  َفِصَيااهْلَْدِي َفَمن ملَّ مم َثالَثِة َأيَّ

ٌة َكاِمَلٌة﴾ ]البقرة:  [(.196تِْلَك َعرَشَ

العدُّ من واحد إَل ثالثة قبل فعل اليشء يف النام قد يدل 

عىل التمهيد، أو التحفيز، أو االستعداد ليشء مهم  

   وقوي. وقد يدل عىل مبدأ العدالة.

 العدَّ هيدف إىل توحيد حلظة بدء التسابق بني جمموعة(.ا  )ألن هذ

يدل عىل اْلنازة. وقد يدل عىل األهل والال والعمل.  

 وقد يدل عىل عمل اإلنسان.

)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿يتَبعم امليرَت ثالثٌة، فريجعم اثنان ويبَقى معه 

ه ويبَقى  ه أهلمه ومالمه وعملمه، فريِجعم أهلمه ومالم واحٌد: يتبعم

 لمه﴾ ]رواه البخاري[(.عم

يدل عىل عزل اجتامعي أو هتميش أو مقاطعة  

 ألشخاص. ويدل عىل التخلف عن اْلهاد يف سبيل اهلل.

وْا َحتَّى إَِذا َضاَقْت  لرفم ِذيَن خم )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَعىَل الثَّاَلَثِة الَّ

سم  َبْت َوَضاَقْت َعَلْيِهْم َأنفم ْم َوَظنُّوْا َأن الَّ هم َعَلْيِهمم األَْرضم باَِم َرحم

ابم  إاِلَّ إَِلْيِه ثممَّ َتاَب َعَلْيِهْم لَِيتموبموْا إِنَّ اهللَ َمْلَجَأ ِمَن اهللِ َو التَّوَّ هم

ِحيم﴾ ]التوبة:  [(.118الرَّ

 يدل عىل الكالم الحرم والنهي عنه رشًعا.

وْا  وْا َثاَلَثٌة انَتهم ولم ا)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوالَ َتقم مْ  َخرْيً كم ﴾ لَّ

 [(.171]النساء:

يدل عىل كفارة احللف الكذب. وقد يدل عىل االعتذار، 

والرتضية، والتعويض، والرتاجع عن أمور أو كلامت أو  

 مواقف سبق قوَلا أو تأكيدها. 

اَرةم  ام  َذلَِك َكفَّ ْ جَيِْد َفِصَيامم َثاَلَثِة َأيَّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َفَمن ملَّ

مْ   [(.89تمْم﴾ ]املائدة:َحَلفْ   إَِذاَأْياَمنِكم

يدل عىل تلوث البيئة وما يرتتب عليه من مشاكل  

وأمراض، أو اَلواء اللوث، أو هواء شديد مؤذم. وقد 

 يدل عىل دخان جهنم.

َعب﴾ تعاىل )لقول اهلل وا إىَِل ظِلٍّ ِذي َثاَلِث شم : ﴿انَطِلقم

 [(.30]املرسالت:

 يدل عىل زوجة ثالثة.

َن النرَساء َمْثنَى  َفانِكحم عاىل: ﴿)لقول اهلل ت م مر وْا َما َطاَب َلكم

َباَع﴾ ]النساء:  [(.3َوثماَلَث َورم

يدل عىل العورة واألوضاع اخلاصة التي ال يكون فيها 

اإلنسان مستعًدا أن يلتقي بالناس أو أن يدخل عليه أحد  

 دون استئذان.

ْم﴾ ]ال  (.[58نور:)لقول اهلل تعاىل: ﴿َثاَلثم َعْوَرات  لَّكم

يدل عىل االستئذان للدخول عىل الناس أو زيارهتم، أو  

 تعليم األبناء وتربيتهم عىل هذه األمور. 

ْم  ِذيَن َمَلَكْت َأْياَمنمكم مم الَّ ِذيَن آَمنموا لَِيْسَتْأِذنكم َا الَّ )لقول اهلل: ﴿َياَأهيُّ

﴾ ات  ْم َثاَلَث َمرَّ وا احْلملمَم ِمنكم ِذيَن مَلْ َيْبلمغم  [(.58:]النور َوالَّ

 يدل عىل احلمل للمرأة.

ْم َخْلًقا ِمن َبْعِد َخْلق   َهاتِكم ْم يِف بمطموِن أممَّ كم لمقم )لقول اهلل تعاىل: ﴿خَيْ

﴾ ]الزمر:  [(.6يِف ظملماَمت  َثاَلث 
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يدل عىل الفارق، أو الفاصل، أو التمييز بْي مجاعات  

عموًما. وقد  تتفاوت يف الدين والصالح، أو أي مجاعات  

 التزاوج أو الزاوجة.يدل عىل 

نتمْم َأْزَواًجا َثاَلَثة﴾ ]الواقعة:  [(.7)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوكم

 يدل عىل النجوى واألحاديث الِّسية.

ْم﴾  هم َو َرابِعم  إاِلَّ هم
ونم ِمن نَّْجَوى َثاَلَثة  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َما َيكم

 [(. 7]املجادلة:

 يدل عىل أمور مستحيلة احلدوث أو ميؤوس منها.

 )لقوهلم: املستحيالت ثالثة: العنقاء، والغول، واخلل الويف(.

 يدل عىل الثلث يف اَلندسة.

 )ألن له ثالثة أضالع(.

 

 4الرقم 

 

 دل عىل الرزق والقوت.ي

ام  َسَواء  :)لقول اهلل تعاىل َر فِيَها َأْقَواهَتَا يِف َأْرَبَعِة َأيَّ ﴿َوَقدَّ

اِئِلني﴾ ]فصلت: لسَّ  [(.10لر

 احلدود عموًما، وعىل الزنا وإثباته.  لشهادة يف يدل عىل ا

وَن املْمْحَصنَاِت ثممَّ مَلْ َيْأتم  ِذيَن َيْرمم وا بَِأْرَبَعِة )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوالَّ

َهَداء  [(.4﴾ ]النور:…شم

يدل عىل النجاة من عذاب، أو الرباءة من هتمة، أو عدم  

 توقيع عقوبة.

َع َشَهاَدات  ا اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد َأْربَ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَيْدَرأ َعنْهَ 

 [(.8إِنَّهم ملََِن اْلَكاِذبنِي﴾ ]النور: بِاهللِ

الزوج بعدم معارشة الزوجة، أو عدم  يدل عىل حلف 

العارشة بْي الزوجْي، أو إمهال الزوج لعارشة الزوجة، 

أو الهلة واالنتظار قبل اَتاذ قرار مصريي خصوًصا يف  

 رار الزواج أو حدوث الطالق.مسألة استم

وَن ِمن نرَسآِئِهْم َتَربُّصم َأْرَبَعِة َأْش  ْؤلم ِذيَن يم لَّ ر  )لقول اهلل تعاىل: ﴿لر هم

وا َفإِنَّ اهللَ ِحيم  َفإِْن َفآؤم وٌر رَّ وْا الطَّاَلَق َفإِنَّ اهللَ َغفم  َوإِْن َعَزمم

 [(. 227،226َسِميٌع َعِليم﴾ ]البقرة: 

 ،ل يتبقَّى منه إال القليل ،فات يدل عىل صرب طويل

وخصوًصا الصرب عىل عدم الزواج. وقد يدل اجتامع  

ة األرملة، 410 األربعة والعرشة يف النام )مثاًل  ( عىل عدَّ

 أو عىل قرب الفرج وانتهاء الصرب.

وَن َأْزَواًجا  ْم َوَيَذرم ْوَن ِمنكم َتَوفَّ ِذيَن يم )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوالَّ

بَّْصنَ  ا﴾ ]البقرة: َيرَتَ ر  َوَعرْشً ِسِهنَّ َأْرَبَعَة َأْشهم  [(.234بَِأنفم

يدل عىل اإليامن القوي، وعدم الشك يف العقيدة،  

ليقْي، والربهان، والتأكيد، وانعدام الشكوك بصفة  وا

عامة. وقد يدل عىل عودة اليت للحياة، أو البعث، أو  

 اإلفاقة من غيبوبة أو إغامء. وقد يدل عىل عودة رسول،

أو رجوع غائب ميؤوس من عودته، أو استدعاء  

واجتامع متفرقْي. وقد يدل عىل سكان اْلبال أو من  

وًدا وهبوًطا وذهاًبا وعودة.  يرتادوها ويتسلقوها صع 

 وقد يدل عىل إبراهيم )عليه السالم(. ويدل عىل الطيور.

ِيـ ْ ي املَْْوَتى َقاَل )لقول اهلل: ﴿َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيمم َربر َأِرِن َكْيَف حتم

َيْطَمئِ  ْؤِمن َقاَل َبىَل َوَلـِكن لر نَ َأَومَلْ تم ْذ َأْرَبَعًة مر الطَّرْيِ   نَّ َقْلبِي َقاَل َفخم

نَّ  هم مَّ اْدعم ْزًءا ثم نَّ جم نْهم لر َجَبل  مر نَّ إَِلْيَك ثممَّ اْجَعْل َعىَل كم هم ْ َفرصم

 [(.260ِكيم﴾ ]البقرة:يٌز َح َعزِ  َيْأتِينََك َسْعًيا َواْعَلْم َأنَّ اهللَ

يدل عىل األشهر احُلُرم، وَتريم القتال، وعىل ُحرمة  

قانوًنا، أو عىل عدم اإليذاء، البغي واالعتداء أو جتريمه 

 أو الرادع والوازع عن ارتكاب الرضر بالغري.

وِر ِعنَد اهللِ )لقول اهلل تعاىل: هم َة الشُّ اْثنَا َعرَشَ َشْهًرا يِف  ﴿إِنَّ ِعدَّ

ٌم َذلَِك  ِكَتاِب اهللِ رم اَمَوات َواألَْرَض ِمنَْها َأْرَبَعٌة حم َيْوَم َخَلَق السَّ

ينم اْلَقيرمم  ْم﴾ )التوبة:الدر َسكم وْا فِيِهنَّ َأنفم  (.36 َفاَل َتْظِلمم

 يدل عىل الزوجة الرابعة أو أقىص عدد زوجات للمسلم.

م مر  وْا َما َطاَب َلكم َن النرَساء َمْثنَى  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َفانِكحم

َباَع﴾ ]النسا  [(.3ء:َوثماَلَث َورم

 أربع.يدل عىل الدواب أو احليوانات التي متيش عىل  

﴾ ]النور: ن َيْميِش َعىَل َأْرَبع  م مَّ  [(.45)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوِمنْهم
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للكافرين والجرمْي أعداء  ( تعاَل)يدل عىل إمهال اهلل 

 السياحة التي يقوم هبا  الدين قبل أن يعاقبهم. وتدل عىل 

 أشخاص غري مسلمْي. 

وْا  ر  َواْعَلمم وْا يِف األَْرِض َأْرَبَعَة َأْشهم )لقول اهلل تعاىل: ﴿َفِسيحم

ْعِجِزي اهللِ ْم َغرْيم مم ِْزي اْلَكافِِرين﴾ ]التوبة: َوَأنَّ اهللَ َأنَّكم  [(.2خمم

لمه بكالم الناس  وعِ  (عز وجل)دل عىل معية اهلل ي

 خلفية.وأحواَلم ا

ْم﴾  هم َو َرابِعم  إاِلَّ هم
ونم ِمن نَّْجَوى َثاَلَثة  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َما َيكم

 [(.7]املجادلة:

يدل عىل اليشء أو الشخص الزائد، أو الفائض، أو  

الختلف عن الجموعة رغم وجوده بينهم. وقد يدل  

 . وقد يدل عىل الكلب. عىل التابع

وَن َثاَلَثةٌ  ولم ْم﴾ ]الكهف:)لقول اهلل: ﴿َسَيقم ْم َكْلبمهم هم ابِعم  [(.22 رَّ

 يدل عىل الربع يف اَلندسة.

 )ألن له أربعة أضالع(.

 

 5الرقم 

 

 يدل عىل أركان اإلسالم اخلمسة.

نِي»)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:   إال إلهَ  ال أن َشهادةِ : َخس   عىل اإلسالمم  بم

  الصالِة، وإقامِ  اهللِ، رسولم  حممًدا وأنَّ  اهللم
ِ
، ،الزكاةِ  وإيتاء  واحلجر

 [(.عليه متفق] «رمضانَ  وصومِ 

 يدل عىل الصلوات الفروضة.

 )ألن عددها َخسة(.

قيل إن اخلمسة تدل عىل الغيب، وعىل أمور اختص اهلل  

 )تعاَل( هبا نفسه يف القرآن الكريم.

لم اْلَغْيَث َوَيْعَلمم   ﴿إِنَّ اهللَ)لقول اهلل تعاىل:   نَزر اَعِة َويم  ِعنَدهم ِعْلمم السَّ

اَذا َتْكِسبم   َغًدا َوَما َتْدِري َنْفٌس َما يِف األَْرَحاِم َوَما َتْدِري َنْفٌس مَّ

 [(34َعِليٌم َخبرِي﴾ ]لقامن: بَِأير َأْرض  مَتموتم إِنَّ اهللَ

جداالت مشكوك يدل عىل افرتاضات، أو تنبؤات، أو 

 فيها، خصوًصا لو اقرتن بالرقم ستة.

ولم  ْم كَ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َسَيقم هم ابِعم ولموَن وَن َثاَلَثٌة رَّ ْم َوَيقم ْلبمهم

ْم َرمْجًا بِاْلَغْيِب﴾ ]الكهف: ْم َكْلبمهم هم  [(.22ََخَْسٌة َساِدسم

يدل عىل األشخاص التناجْي، أو التآمرين، أو  

هبا،  ( تعاَل)األحاديث الِّسية واخلاصة، وعىل علم اهلل 

 خصوًصا لو اقرتنت اخلمسة بالرقم ستة.

ْ َتَر َأنَّ اهللَتعاىل هلللقول ا) اَمَواِت َوَما يِف   : ﴿َأمَل َيْعَلمم َما يِف السَّ

ونم ِمن نَّْجَوى َثاَلثَ  ْم َوالَ ََخَْسة  إاِلَّ األَْرِض َما َيكم هم َو َرابِعم  إاِلَّ هم
ة 

ْم َأْيَن َما  َو َمَعهم ْم َوالَ َأْدَنى ِمن َذلَِك َوالَ َأْكَثَر إاِلَّ هم هم َو َساِدسم هم

م باَِم َعِملموا َيْوَم اْلِقَياَمِة إِنَّ اهللَ نَبرئمهم  َعِليم﴾  َكانموا ثممَّ يم
 
ء لر يَشْ بِكم

 [(.7]املجادلة:

ىل احلرشات واحليوانات الؤذية التي أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص  يدل ع 

بقتلها. وقد يدل عىل األشخاص الفاسدين الفاسقْي  

، البعيدين عن الدين. وقد يدل عىل القتل، واإلعدام

 والقصاص.

قَتلَن يف  ، ويم نَّ املمحِرمم )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َخٌس كلُّهنَّ فاسقٌة يقتملهم

،  :احلَرمِ  « الفأرةم رابم ، والغم ، والكلبم الَعقورم ، واحليَّةم والعقربم

 ]متفق عليه[(.

نع التامثيل َلم يدل عىل عبادة وتقديس األشخاص وُص 

 أو عبادة األصنام.

نَّ آهِلَتَ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَقالم  ا َوالَ وا الَ َتَذرم نَّ َودًّ ْم َوالَ َتَذرم كم

ا وَق َوَنرْسً وَث َوَيعم َواًعا َوالَ َيغم  [(.23﴾ ]نوح:سم

يدل عىل يوم اخلميس، أو األصابع اخلمسة، أو احلواس  

اخلمس، أو شخص اسمه مخيس، أو اليوم اخلامس من  

 ى.الشهر، أو الشهر اخلامس من السنة أو من احلمل لألنث 

 )راجع قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(.

تدل عىل الفرصة الطيبة القليلة احلدوث التي َيب أن  

 ان.يغتنمها اإلنس 

: َشباَبَك قبَل ِهَرِمَك،  )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اْغَتنِْم ََخًْسا قبَل ََخْس 

َتَك قبَل َسَقِمَك، وِغناَك قبَل َفْقِرَك، وَفَراَغَك قبَل  وِصحَّ

ْغِلَك، وَحيا  َتَك قبَل َمْوتَِك« ]حديث صحيح[(.شم



  

24 

 

قد يدل عىل أموال ُتنفق يف سبيل اهلل   5/ 1واخُلمس 

 ن، ونرصة ُسنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.)تعاَل(، ونرصة الدي

 َفَأنَّ هللِِ
 
ء ن يَشْ وْا َأنَّاَم َغنِْمتمم مر مَسهم  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َواْعَلمم َخم

وِل﴾ ]األنفال: سم  [(.41َولِلرَّ

 تعاَل(.يف سبيل اهلل ) يدل عىل الشهادة

 ، ، واملَبطونم َهداءم َخسٌة: امَلطعونم )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »الشُّ

، وصاحبم اهل  دِم، والشهيدم يف سبيِل اهللِ« ] البخاري[(.والَغريقم

 

 6الرقم 

 

يدل عىل خلق الساموات واألرض. وقد يدل عىل  

األرايض وما يتعلق هبا، أو السامء وما يتعلق هبا 

ريان. وقد يدل عىل البناء، والتشييد،  كاألمطار والط

والتعمري، واإلنشاء، والتأسيس. وقد يدل عىل فرتة من  

إنجازات معينة. وقد يدل عىل عمل  الصرب تتم فيها 

كبري، وَتقق إنجاز، وتكريم، ومنصب، ورئاسة،  

 ورفعة، وُملك.

اَمَواِت َواألَْرَض َومَ   )لقول اهلل تعاىل: ﴿اهللم اَم الَِّذي َخَلَق السَّ ا َبْينَهم

ام  ثممَّ اْس  ونِِه ِمن َويِلٍّ َوالَ يِف ِستَِّة َأيَّ ن دم م مر َتَوى َعىَل اْلَعْرِش َما َلكم

ون﴾ ]السجدة: رم  [(.4َشِفيع  َأَفاَل َتَتَذكَّ

يدل عىل العقيدة اإلسالمية أو أركان وأسس اإليامن باهلل  

 )سبحانه وتعاَل(.

 ورسله، وكتبه، ئكته،الوم )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »أن تؤمن باهلل،

ه« خريه بالقدر وتؤمن اآلخر، واليوم   [(.مسلم رواه] ورشر

من    يدل عىل مكارم األخالق التي تدخل السلم اْلنة أو

 يتصفون هبذه الصفات. 

مْ  من ِستًّا )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اْضَمنموا يل ِسكم مْ  َأْضَمنْ  أْنفم  َلكم

ْثتمْم، وأْوفم اجل قموا إذا َحدَّ وا األمانَة إذانَة: اْصدم ْم، وَأدُّ  وا إذا وَعْدتم

وا  فُّ ْم، وكم وا َأْبصاَركم ضُّ ْم، وغم وَجكم ائتمِمنْتمْم، واْحَفظموا فمرم

مْ   ]حديث صحيح[(. »َأْيِدَيكم

يدل عىل ما زاد، أو فاض، أو اقرتن بغريه دون أن يكون  

 يدل عىل الكلب أو التابع. مثله. وقد 

وَن  تعاىل)لقول اهلل ولم ْم﴾ ََخَْسٌة َساِدسم : ﴿َوَيقم ْم َكْلبمهم هم

 [(.22]الكهف:

يدل عىل بعض عالمات الساعة. وقد يدل عىل حدوث  

 تغريات عامة مهمة أو اضطرابات وفتن.

اَعِة: َمْويِت، وَفْتحم َبيِت  اِط السَّ )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ِستٌّ من َأرْشَ

َطها،املَ  ْعَطى الرجلم ألَف ِدينار  َفَيَتَسخَّ وفِْتنٌَة يدخلم  ْقِدِس، وأْن يم

، وَمْوٌت َيأْ  ا َبْيَت كلر مسلم  َعاِص الغنِم، َحْرهبم ذم يف الناِس َكقم خم

وَن بَثامننَِي َبنًْدا، حَتَْت كلر َبنْد  اْثنا عرَش  ومم َفَيِسريم وأْن يْغِدَر الرُّ

 ألًفا« ]حديث صحيح[(.

عىل إمهال اهلل )تعاَل( للعبد ليستغفر ويتوب. وقد   يدل

الهلة ما بْي فعل اخلطأ واكتشافه أو العاقبة يدل عىل 

ل عىل فرتة يمكن لإلنسان فيها أن يرتاجع  عليه. وقد يد 

 ويعود عن عمل مرض دون أن حيدث له أذى.

)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ صاحَب الشامِل لريفعم 

بِد املسلِم املخطئ، فإن نِدم واستغفر عن الع ساعات   سّت  القلمَ 

تَِبْت واحدٌة« ]حديث حسن[(.اهللَ منها ألقاها، و  إال كم

 

 7الرقم 

 

يدل عىل الساموات السبع وما فيهن كاألمطار، والطيور، 

والطائرات. وقد يدل عىل الطوابق البنية فوق بعضها أو  

 كل ما يرتفع عن األرض بطبقات متعددة.

َباًقا﴾ َسْبَع َساَمَوات  طِ   : ﴿َأمَلْ َتَرْوا َكْيَف َخَلَق اهللمتعاىل  )لقول اهلل

 [(.15]نوح:

 يدل عىل األرض أو باطن األرض وما فيها.

ِذي َخَلَق َسْبَع َساَمَوات  َوِمَن األَْرِض  )لقول اهلل تعاىل: ﴿اهللم الَّ

﴾ ]الطالق: نَّ  [(.12ِمْثَلهم

 له يوم القيامة. يدل عىل السبعة الذين يظلهم اهلل بظ
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ِظلُّهمم  )يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »سبعةٌ  ال ظِلَّ إال ظِلُّه:  ه يومَ ظِلر  يف اهللم يم

َعلٌَّق يف  ، وشابٌّ نشأ يف عبادِة ربره، ورجٌل قلبمه مم اإلمامم العادلم

قا عليه، ورجٌل  ا يف اهللِ اجَتَمعا عليه وتَفرَّ املساجِد، ورجالن حتابَّ

، فقال إن أخافم اهللَ، ورجٌل  طَلَبْته امرأٌة ذاتم َمنِصب  ومجال 

ق، أخَفى حت نِفقم يمينمه، ورجٌل َذَكر  عَلمَ ى ال تَ تَصدَّ ه ما تم ِشاملم

 اهللَ خالًيا، ففاَضْت عيناه« ]متفق عليه[(.

 يدل عىل سورة الفاَتة.

َن الْ  ْرآَن ـ)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَلَقْد آَتْينَاَك َسْبًعا مر َمَثاِن َواْلقم

 [(.87اْلَعظِيم﴾ ]احلجر:

 لكعبة.والطواف حول ا يدل عىل السجد احلرام وزيارته  

)ملا روي عن عبد اهلل بن عمر ]ريض اهلل عنه[ قال: »سعى النبيُّ  

، ومشى أربعًة، يف احلجر والعمرِة« ]متفق أشواط   ملسو هيلع هللا ىلص ثالثةَ 

 عليه[(.

 يدل عىل السبعة أحُرف أو قراءات القرآن الكريم.

َتَك  قال) َك أن تمقِرَئ أممَّ جربيل للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ اهللََّ يأمرم

أوا عليِه َفقد أصابوا« قر حرف   فأيُّام ،أحرف   سبعةِ  عىل

 ]صحيح[(.

)وهو احتفال ، أو السبوع )أي األسد(يدل عىل السبع 

باملولود يقام يف اليوم السابع لوالدته يف بعض املجتمعات 

  العربية(.

 )راجع قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(.

أساس أو دليل  يدل عىل الشك أو التنبؤ بالغيب عىل غري  

 نية.لو اقرتن بالرقم ثام خصوًصا 

وَن  ولم ْم َوَيقم ْم َكْلبمهم هم ابِعم وَن َثاَلَثٌة رَّ ولم )لقول اهلل تعاىل: ﴿َسَيقم

ْم  وَن َسْبَعٌة َوَثاِمنمهم ولم ْم َرمْجًا بِاْلَغْيِب َوَيقم ْم َكْلبمهم هم ََخَْسٌة َساِدسم

هِتِم  يبر َأْعَلمم بِِعدَّ ْم قمل رَّ ْم إِ َكْلبمهم هم ا َيْعَلمم الَّ َقِليٌل﴾ مَّ

 [(.22هف:]الك

يدل عىل البحار الكبرية والحيطات. وقد يدل عىل  

القرآن العظيم الذي ال تنقيض عجائبه. وقد يدل عىل  

 الداد أو احِلرب.

 َأْقاَلٌم َواْلَبْحرم 
)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَلْو َأنَّاَم يِف األَْرِض ِمن َشَجَرة 

هم ِمن  دُّ ا َنِفدَ َبْعِدِه َسْبَعةم أَ َيمم ر  مَّ َعِزيٌز  إِنَّ اهللَ ْت َكِلاَمتم اهللِْبحم

 [(.27َحِكيم﴾ ]لقامن:

 م والِسحر.يدل عىل وقاية وحفظ من السُّ 

هم  ،)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من َتَصبََّح بسبِع مترات  من عجوة   مل يرضُّ

مٌّ وال سحٌر« ]حديث صحيح[(.  ذلك اليوَم سم

يعاِّن فيها   يدل عىل جهنم، وأبواب العذاب، وأماكن

 اإلنسان ويتأل.

ْزٌء  ْم جم نْهم لر َباب  مر )لقول اهلل تعاىل: ﴿هَلَا َسْبَعةم َأْبَواب  لركم

وم﴾ ]احلجر: ْقسم  [(.44مَّ

عسري، أو  يدل عىل َتفيف مشقة، أو فرج وخمرج من أمر  

بديل عن مفقود أو تعويض عنه، أو التيسري يف أداء 

 معتادة، أو أمر  احلقوق، أو أداء احلقوق بطريقة غري

ر، أو دفعة مؤجلة أو مؤخرة يف أداء حق من   مؤخَّ

و التزام بعمل أو بزمن  احلقوق، أو ختام ألي عمل، أ

وتوقيت. وقد يدل عىل اضطرار، أو إجراءات أو  

ات معينة يتم بعضها يف مكان أو بلد  واجبات أو التزام

يدل عىل   وقد والبعض يف مكان آخر أو بلد آخر. 

سابق يف وقت الحق  فات، أو إمتام أمر  استدراك أمر 

ومكان خمتلف، أو إضافة زائدة إلمتام ما تم إنجازه يف  

 السابق.

ام  يِف احْلَ  ْ جَيِْد َفِصَيامم َثالَثِة َأيَّ جر َوَسْبَعة  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َفَمن ملَّ

ٌة َكاِمَلٌة﴾ ]البقرة:  [(.196إَِذا َرَجْعتمْم تِْلَك َعرَشَ

مرات يف  اْل رمي أو  بْي الصفا والروة ي سعاليدل عىل 

 )ألهنا سبعة أشواط وسبع مجرات(. احلج.

 يدل عىل الشهادتْي.

 )سبع كلامت: ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل(.

 أمور عجيبة.يدل عىل السفر ومشاهدة  

 )ألن عجائب الدنيا سبع(.

 يدل عىل أيام األسبوع.

 يدل عىل القارات السبع.
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 السعر(. ويدل عىل يشء ثمْي.و)القابل    ثمنىل اليدل ع

 )راجع قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(.

يدل عىل فرتة عمل أو وظيفة لدة ُمددة، أو عقد عمل،  

 أجري. أو مهر زواج، أو شخص  

: ﴿َقاَل إِنر أمِريدم َأْن أمنِكَحَك إِْحَدى اْبنََتيَّ َهاَتنْيِ تعاىل )لقول اهلل

ا َفِمْن ِعنِدَك﴾ َعىَل َأن َتأْ  َرِن َثاَمِنَ ِحَجج  َفإِْن َأمْتَْمَت َعرْشً جم

 [(.27]القصص:

 يدل عىل الزواج، أو التزاوج، أو الاشية.

م مر  ﴾ ]الزمر:)لقول اهلل: ﴿َوَأنَزَل َلكم  [(.6ْن األَْنَعاِم َثاَمنَِيَة َأْزَواج 

يدل عىل أيام العقوبات اإلَلية الشديدة أو أيام الرياح 

 األعاصري الدمرة. و

رَص  َعاتَِية  وا بِِريح  رَصْ ا َعاٌد َفأمْهِلكم  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَأمَّ

ام   َرَها َعَلْيِهْم َسْبَع َلَيال  َوَثاَمنَِيَة َأيَّ وًما﴾ ]احلاقة: َسخَّ سم  [(.7حم

يدل عىل َْحَلة عرش اهلل سبحانه وتعاَل. وقد يدل عىل  

اكم العادل ومستشاريه. احلكومة الرشيدة أو معاوِّن احل

 وقد يدل عىل عرش ملكي. 

ْم َيْوَمِئذ  َثاَمنَِية﴾ تعاىل )لقول اهلل : ﴿َوحَيِْملم َعْرَش َربرَك َفْوَقهم

 [(.17]احلاقة:

 لزكاة أو من يستحقونا.يدل عىل مصارف ا

َقَراء َوا َدَقاتم لِْلفم نَي َساِكنِي َواْلَعاِملِ ملَ )لقول اهلل تعاىل: ﴿إِنَّاَم الصَّ

َقاِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف َسبِيِل اهللَِعَلْيَها َواملم  مْم َويِف الرر لموهبم َفِة قم َواْبِن   َؤلَّ

َن اهللِ بِيِل َفِريَضًة مر  [(.60َعِليٌم َحِكيم﴾ ]التوبة: َواهللم السَّ

يدل عىل اْلنة وأبواهبا وكل مكان طيب يسعد فيه 

 اإلنسان ويتمتع به.

«   نَّةم هلا ثامنيةم )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اجل ، والنارم هلا سبعةم أبواب  أبواب 

 ]حديث صحيح[(.
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 والسعة، والساعي، واالتساع.يدل عىل السعي، 

 )راجع قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(.

يدل عىل الزيادة، والفضل، والوقت اإلضايف القليل  

 بخالف الوقت األصيل الكثري.

وا ثموا يِف َكْهِفِهْم َثالَ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَلبِ   ِسننَِي َواْزَدادم
َث ِماَئة 

 [(.25تِْسًعا﴾ ]الكهف:

أعامل عجيبة، أو فريدة، أو متميزة يتفوق هبا يدل عىل 

صاحبها وينبهر هبا الناس. وقد يدل عىل معونة من اهلل  

 )تعاَل(، وُميزات قوة يف مواجهة الظلمة والجرمْي.

﴾ ْد آَتْينَ : ﴿َوَلقَ  تعاىل)لقول اهلل  َبيرنَات 
وَسى تِْسَع آَيات  ا مم

 [(.101]اإلرساء:

 والفسدين.يدل عىل الفساد 

وَن يِف  ـ)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَكاَن يِف الْ  ْفِسدم  يم
َمِدينَِة تِْسَعةم َرْهط 

ون﴾ ]النمل: ْصِلحم  [(.48األَْرِض َوالَ يم

 يدل عىل احلمل والوالدة. 

 )ألهنا تكون تسعة أشهر(.
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يدل عىل الِعرشة، والعارشة، والعشرية، والِعشار  

 اإلبل(. )

 تعبري الرؤيا باألسامء(.)راجع قاعدة 

يدل عىل كفارة يمْي، أو إطعام عرشة مساكْي، أو  

 اعتذار أو تعويض عن خطأ أو ذنب. 

مم اهللم كم َؤاِخذم ْم َوَلـكِ  )لقول اهلل تعاىل: ﴿الَ يم ْغِو يِف َأْياَمنِكم ن بِاللَّ

دتُّمم األَيْ  م باَِم َعقَّ كم َؤاِخذم ِة َمَساِكنَي﴾ يم هم إِْطَعامم َعرَشَ اَرتم اَمَن َفَكفَّ

 [(.89]املائدة:

يدل عىل إمتام كفارة التمتع بْي العمرة واحلج، أو اْلمع  

بْي أمور سابقة والحقة، أو إضافة ما سبق إَل ما حلق، 
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يف   ع عام ألشياء خمتلفة، أو القيام بواجبات أو جممو 

امها، أو انتهاء فرتة  أماكن خمتلفة، أو إكامل األمور وإمت

 قيام بواجب معْي.

ام  يِف احْلَجر َوَسْبَعة   ْ جَيِْد َفِصَيامم َثالَثِة َأيَّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َفَمن ملَّ

ٌة َكاِمَلٌة﴾ ]البقرة:  [(. 196إَِذا َرَجْعتمْم تِْلَك َعرَشَ

رتة أساسية سابقة، أو  يدل عىل فرتة مكملة أو متممة لف

يضاف إَل عمل سابق يتممه ويقويه عمل الحق 

 ويزيده، أو عىل إمتام األمور وإكامَلا.

وَسى َثاَلثنَِي َلْيَلًة َوَأمْتَْمنَاَها بَِعرْش   )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَواَعْدَنا مم

ِه َأْرَبِعنيَ   [(.142 َلْيَلًة﴾ ]األعراف:َفَتمَّ ِميَقاتم َربر

اعة أو عىل اضطرابات وفتن  المات الس يدل عىل ع 

 ومشاكل عامة.

 : )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ الساعَة ال تكون حتى تكون عرشم آيات 

خسٌف باملرشِق، وخسٌف باملغرِب، وخسٌف يف جزيرِة العرِب، 

 ، ، ودابةم األرِض، ويأجوجم ومأجوجم ، والدجالم والدخانم

لم الشمِس من مغرهِبا، وناٌر خترج من َقعر وطلوعم   تمرحر
ِة عدن 

 الناَس« ]رواه مسلم[(.

يدل عىل الربكة، والثواب اْلزيل، واخلري الوفري، 

ومضاعفة احلسنات والكاسب الكبرية، وجمازاة القليل  

 بالكثري. ويدل عىل الذرية، والكثرة، والنامء، والزيادة.

  أمثاهِلَا  بعرِش  حسنة   قديس: »كلُّ يف احلديث ال تعاىل )لقول اهلل

 « ]حديث صحيح[(.ضعف   سبعامِئةِ  إىل

يدل عىل ثواب قراءة احلرف من القرآن الكريم. وقد 

 يدل عىل الكرم واْلزاء الكبري.

)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اقرؤوا القرآَن، فإنَّكم تمؤجروَن عليه. أما إن 

، عرٌش  وميمٌ  عرٌش، المٌ و عرٌش، ألٌف  ال أقولم آمل حرٌف، ولكنْ 

 .فتلك ثالثوَن« ]حديث صحيح[(

، سقةيدل عىل كبرية اخلمر، ومن يتعاملون معها من الف 

 قاس عليها الخدرات. تومن لعنهم اهلل فيها. و

)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »لعَن رسولم اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف اخلَمِر عرشًة: 

 ، ، وحامَلها، واملَحمولَة َلهم عترَصها، واملعصورَة َلهم عارَصها، ومم

، وساقَيها، وامل ، حتَّى عدَّ عرشًة، وبائَعها، واملبيوعَة َلهم ستقاَة َلهم

ِب« ]حديث صحيح  رواه ابن ماجة[(.-من هذا الرضَّ

وعدم الغفلة. وقد يدل عىل   يدل عىل يقظة القلب

 االنتباه، والرتكيز، واليقظة يف أمر مهم.

 مل يمكَتْب من 
)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من قرأ عرَش آيات  يف ليلة 

 الغافلنَي« ]حديث صحيح[(.

ل، أو عىل بصرية يستطيع  من فتنة الدجايدل عىل عصمة  

  ،اإلنسان هبا متييز احلق من الباطل والصادق من الكاذب

 الذين يتكلمون يف أمور عامة.خصوًصا 

)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن قرأ )ويف رواية: حفظ( َعرْشَ آيات  ِمْن 

ِصَم ِمْن فتنِة الدجاِل« ]حديث صحيح[(.  أوِل الكهِف عم

بيقه أيًضا. الكريم والعمل به وتطيدل عىل تعلم القرآن 

 وقد يدل عىل معنى النظرية والتطبيق عموًما.

ن الرجلم منا إذا تعلَّم عرَش آيات  مل )عن شقيق بن سلمة: »كا

   الطربي[(.ريجياوْزهنَّ حتى يعرَف معانيهن والعمَل هبن« ]تفس
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ولو ل يكن عددهم أحد عرش. وقد  ، يدل عىل اإلخوة

 عىل الرائي من كيدهم.ُُيشى 

فم ألَبِيِه َياَأبِت إِنر َرَأْيتم َأَحَد  )لقول اهلل تعاىل: ﴿إِْذ َقاَل يموسم

ْم يِل َساِجِدين   ْمَس َواْلَقَمَر َرَأْيتمهم نَيَّ    َعرَشَ َكْوَكًبا َوالشَّ َقاَل َيا بم

وْا َلَك َكْيًدا إِ  ْؤَياَك َعىَل إِْخَوتَِك َفَيِكيدم ْص رم ْيَطاَن  الَ َتْقصم نَّ الشَّ

بنِي﴾ ]يوسف:لإِلِ  وٌّ مُّ  [(.5نَساِن َعدم

يدل عىل بناء بيت عموًما أو يف اْلنة خصوًصا، أو قراءة  

 سورة اإلخالص أحد عرش مرات. 

َو اهللم ْل هم  اهللم  بنى مرات   عرَش  َأَحدٌ  )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من قرأ قم

 اجلامع الصغري[(. صحيح] اجلنَِّة« يف بيًتا له

 القدم.رة لعبة ك يدل عىل 

 )ألن عدد الالعبني يكون أحد عرش(.
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يدل عىل عيون الاء، واآلبار، والياه اْلوفية. وقد يدل 

عىل انفجار الاء، أو انفجار أنابيب الاء، أو تِّسيب الاء 

 من األسطح. 

ب  ْلنَا ارْضِ وَسى لَِقْوِمِه َفقم )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوإِِذ اْسَتْسَقى مم

َة َعْينًا﴾ ]البقرة:بر   [(.60َعَصاَك احْلََجَر َفانَفَجَرْت ِمنْهم اْثنََتا َعرْشَ

يدل عىل العام أو السنة، أو حول الزكاة، الفروضة، أو  

 الوسم الزراعي.

وِر ِعنَد اهللِ هم َة الشُّ اْثنَا َعرَشَ َشْهًرا يِف  )لقول اهلل تعاىل: ﴿إِنَّ ِعدَّ

اَموَ َيْوَم َخلَ  ِكَتاِب اهللِ  [(.36ات َواألَْرَض﴾ ]التوبة:َق السَّ

 ،يدل عىل افرتاق أفراد العائلة أو األقارب عموًما

 واإلخوة خصوًصا.

َة َأْسَباًطا أممَمًا﴾  مم اْثنََتْي َعرْشَ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَقطَّْعنَاهم

 [(.160]األعراف:

 شخصْي يتعارشان. يدل عىل 

 )راجع قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(.

ودعاء يوم اْلمعة   ، يدل عىل استجابة الدعاء عموًما

 خصوًصا. 

عةِ    فيها يوَجدم  ال ساعًة، عرشةَ  اثنَتا )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يومم اجلمم

سلمٌ   عبدٌ  ،  آتاهم   إالَّ   شيًئا  اهللَ  َيسألم   مم اهم  بعدَ   ساَعة    آخرَ   فالَتِمسوها  إيَّ

 [(.النسائي رواه-صحيح حديث] الَعرِص«

االستقامة، أو  لة ملتزمة باحلق ويدل عىل مجاعة قلي

مستمسكة بسنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص. وقد يدل عىل عدم التأثر 

بالفتنة وبالنجاة منها. وقد يدل عىل مصاحبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص  

 يف اْلنة.

»أقبَلْت ِعرٌي )ملا روي عن جابر بن عبد اهلل ]ريض اهلل عنه[، قال:  

عِة، ونحن مَع النبير ملسو هيلع هللا ىلص، فثار الناسم إال  يوَم اجلمم

اَرةً  َرَأْوا ﴿َوإَِذا: اهللم فأنَزل رجاًل، عرَشَ  ياثنَ  وا اْنَفضُّ  هَلًْوا َأوْ  جِتَ

وَك َقاِئاًم﴾ ]اجلمعة:  ]رواه البخاري[(.» [11إَِلْيَها َوَتَركم

وْحده. وقد  يدل عىل الكلمة الطيبة يف تعظيم اهلل )تعاَل(  

يدل عىل الكلمة العظيمة تلقى رواًجا عند مجاعة من  

كالعابد السلم الخلص َتيط به الالئكة  خواص الناس 

ري، وكالخرتع  وتتهافت عىل كتابة ما يقول من اخل

تتهافت عليه اْلامعات، والكاتب الناجح تتهافت عليه 

دور النرش، وصاحب اخلربات الهنية تتهافت عىل  

 لرشكات الكربى ... إلخ.تشغيله ا

 وقد حَفَزه )ملا روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »أنَّ رجاًل جاء فدخل الصفَّ 

، فقال: احلمدم هلل محًدا  كثرًيا طيرًبا مبارًكا فيه. فلام قىض النََّفسم

رسولم اهللِ ملسو هيلع هللا ىلصّ صالَته قال: »أيُّكم املمتكلرمم بالكلامِت؟«، فأَرّم 

. فقال: »أيُّكم املمتكلرمم هب ْل بأًسا«. فقال رجٌل: القومم ا؟ فإنه مل َيقم

ها. فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »لقد جئتم وقد حَفَزن النََّفسم فقلتم 

 . أهيم يرفمعها« ]رواه مسلم[(.يبتِدروهَنا مَلًكا عرَش  اثنَي رأيتم 

يدل عىل احلاكم أو اإلمام السلم الذي ينرص اهلل )تعاَل(  

 به اإلسالم.

« خليفةً  عرَش  اثنَي ا إىلزً )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يزالم اإلسالمم عزي

 ]رواه مسلم[(.

أو طباعة الصحف، أو  يدل عىل كتابة القرآن الكريم، 

 طبوع.الصحف ال 

)ملا روي عن كثري بن أفلح ]ريض اهلل عنه[ قال: »ملَّا أراد عثامنم 

 قريش   من رجاًل  عرَش  اثنَْي  مجع له ،أن يكتمَب املصاحَف 

 فضائل القرآن[(.-صحيح« ]إسناده واألنصار  

 يدل عىل َتصْي الدن وْحاية األماكن. 

م رسولم اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ما ب )ملا روي عن أيب هريرة قال: ني الَبتِي »حرَّ

املدينِة. قال أبو هريرَة: فلو وجدتم الظباَء ما بني البَتيها ما 

ا. وجعل  َمياًل حوَل املدينِة مِحًى« ]مسلم[(. عرَش  اثني َذَعرهتم

غنيمة من سفر، أو بعثة ناجحة خلارج الدينة أو  يدل عىل  

 البلد، أو غنائم معركة.

ًة هلل بن عمر قال: »)ملا روي عن عبد ا بعث رسولم اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص رسيَّ

هامنا  ، فخرجتم فيها، فأصْبنا إباًل وغناًم، فبلغْت سم
إىل نْجد 

َلنا. بعرًيا عرش  اثني  ]مسلم[(.« بعرًيا بعرًيا، ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ رسولم  ونفَّ
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 13الرقم 

 

يدل عىل الدعوة إَل اإلسالم رًسا، أو التضييق عىل  

الحقتهم. وقد يدل عىل  الدعوة اإلسالمية والدعاة وم

عمل طيب لكن يتم يف اخلفاء وبحذر شديد خشية 

. وقد يدل عىل مسلم أو مجاعة من  التعرض للرضر

 السلمْي يكتمون إيامنم خشية االضطهاد.

 ملسو هيلع هللا ىلص يف مكة املكرمة كانت ثالثة عرش عاًما(.)ألن دعوة النبي 

يدل عىل فرتة اإلقامة بالبلد األصيل قبل اَلجرة لبلد  

   آخر.

 )ألن دعوة النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف مكة املكرمة كانت ثالثة عرش عاًما(. 

 يدل عىل أول يوم من صيام األيام البِيض. 

هِر ثالثَة أيَّ  مَت مَن الشَّ  ، ام  )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يا أبا ذرٍّ إذا صم

م ثالَث عرشَة، وأربَع عرشَة، وَخَس عرشَة« ]صحيح[(.    فصم

لغري   نذير شؤم ويدل عىل .يدل عىل معارشة بْي ثالثة

ون به.  السلمْي ُمن يتطريَّ

 

 14الرقم 

 

يدل عىل الوزراء الخلصْي للحاكم، والعاونْي القربْي  

 للمسؤول، والصحبة الصاحلة الداعمة النافعة القوية.

ن قبيل نبيٌّ إال قد أمْعطَي سبعَة رفقاَء  )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّهم مل َيكم

، أربعَة عرَش:  وإنر أعطيتم  .نمجباَء، وزراءَ  ، وجعفٌر، وعيلٌّ محزةم

، وعبدم اهللَِّ بنم  ، واملقدادم ، وعمرم ، وأبو َبْكر  َسنْيٌ وحسٌن، وحم

ٌر، و ، وعامَّ ، وسلامنم َذْيفةم ، وحم ، وأبو ذرٍّ
 بالٌل« صحيح(.مسعود 

 يدل عىل اليوم الثاِّن من صيام األيام البِيض. 

مَت مَن  ام  )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يا أبا ذرٍّ إذا صم هِر ثالثَة أيَّ  ، الشَّ

م ثالَث عرشَة، وأربَع عرشَة، وَخَس عرشَة« ]صحيح[(.  فصم

 

 

 

 15الرقم 

 

يدل عىل العمل، والتجارة، واالستثامر، واالنتقال 

بعيدة للعمل. وقد يدل عىل االحتطاب،  ألماكن 

 والغابات، واألخشاب، والعمل يف هذه الجاالت. 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »...اذهب )ملا جاء يف القصة التي رويت عن 

 واَل أرينََّك َخسَة عرَش يوًما...« ]ضعيف[(.  ،فاحتطِب وبع

 يدل عىل منتصف الشهر.

 يدل عىل اليوم الثالث من صيام األيام البِيض. 

ام   هِر ثالثَة أيَّ مَت مَن الشَّ  ، )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يا أبا ذرٍّ إذا صم

م ثالَث عرشَة، وأربَع عرشَة، وَخَس عرشَة« ]صح  يح[(.فصم

 

 17و  16الرقم 

 

يدل عىل فرتة مؤقتة من االلتزام أو االرتباط بأمر ما. وقد  

ار، أو توجهات، أو سياسات، أو يدل عىل تغري يف أفك

انتامءات، أو والءات، أو تبعية. وقد يدل عىل بيت  

 القدس، واالهتامم به، وما يتعلق به من أمور.

[ قال: »صلينا مع )ملا روي عن الرباء بن عازب ]ريض اهلل عنه

ستة عرش، أو سبعة عرش شهًرا، ثم النبي ملسو هيلع هللا ىلص نحو بيت املقدس 

 يه[(.رصفه نحو القبلة« ]متفق عل

 

 18الرقم 

 

يدل عىل االبتالء الشديد يف الصحة واألقارب يعقبه 

الفرج العظيم والعوض من اهلل )تعاَل( للصابرين  

 والصاحلْي.

ه)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ نبيَّ اهللِ أيُّوَب   عرشةَ  ثامنَ   لبث به بالؤم

 [(.الصحيحة السلسلة] سنًة«

 يدل عىل وفاة طفل مسلم.  
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)ملا روي عن أم املؤمنني عائشة: »ماَت إبراهيمم بن النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص 

 رواه أبو داود[(. -َوهَو ابنم ثامنيَة عرَش َشْهًرا« ]صحيح

 يدل عىل عمر الزواج القانوِّن. 

  العديد من دول العامل(.  )ألنه العمر القانون للزواج يف

ين األقل أو األدنى  . يدل عىل الدَّ

َ عليها ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  )عن أيب قتادة    ليصيلر
 :فقاَل  .أميَت بجنازة 

لم  :فقاَل أبو قتادةَ  .فإنَّ عليِه دينًا ،صلُّوا عىَل صاحبِكم أنا أَتكفَّ

   :قاَل النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  .بِه
ِ
   :قاَل   ؟بالوفاء

ِ
امنيَة ذي عليِه ثَوكاَن الَّ   .بالوفاء

 رواه ابن ماجة[(.-عرَش أو تسعَة عرَش درمًها« ]صحيح

 

 19الرقم 

 

. وقد  ْينة جهنم، أو العذاب لكفار أو جمرمزَ يدل عىل َخ 

 يدل عىل حراس معتقالت وأماكن التعذيب يف الدنيا.

 [(.30ْيَها تِْسَعَة َعرَش﴾ ]املدثر:)لقول اهلل تعاىل: ﴿َعلَ 

وقد يدل  صرية أو قرص الصالة.يدل عىل سفر لفرتة ق

عىل التخفيف من مشقة أو التيسري يف أمر فيه التزام. وقد  

 يدل عىل التقليل أو احلد من عالقات وارتباطات معينة.

النبيُّ  )ملا روي عن عبد اهلل بن عباس ]ريض اهلل عنه[ قال: »أقام  

، عرَش  تسعةَ  ملسو هيلع هللا ىلص م نا، عرَش  تسعةَ  ساَفْرنا إذا فنحن َيْقرصم  قرَصْ

 نا َأمْتَْمنا« ]رواه البخاري[(.وإن َزدْ 

يدل عىل األذان للصالة. وقد يدل عىل من يتعلم 

 الكلامت كاألجنبي أو الطفل.

)ملا روي عن أبو حمذورة سمرة بن معري ]ريض اهلل عنه[ قال: 

 « ]صحيح[(.كلمةً  َعرشةَ  تسعَ  ملسو هيلع هللا ىلص األذانَ  »علََّمني رسولم اهللِ

ين األكثر أو األ  عىل.  يدل عىل الدَّ

َ عليها ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل    )عن أيب قتادة  ليصيلر
 :فقاَل  .أميَت بجنازة 

لم  :فقاَل أبو قتادةَ  .فإنَّ عليِه دينًا ،صلُّوا عىَل صاحبِكم أنا أَتكفَّ

   :قاَل النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  .بِه
ِ
   :قاَل   ؟بالوفاء

ِ
َوكاَن الَّذي عليِه ثامنيَة   .بالوفاء

 واه ابن ماجة[(.ر-عرَش أو تسعَة عرَش درمًها« ]صحيح

 

 

 ومشتقاته 20الرقم 

 

يدل عىل الصرب الشديد يعقبه الفرج والنرص. وقد يدل 

عىل اْلهاد يف سبيل اهلل. وقد يدل عىل الصمود، 

القلة والتأهب، والقوة يف مواجهة البالء. وقد يدل عىل 

الؤمنة من أهل احلق تغلب الكثرة الفاسدة أو الباغية أو  

 الضالة.

وَن َيْغِلبموْا  تعاىل: ﴿إِن)لقول اهلل  وَن َصابِرم ْم ِعرْشم نكم ن مر َيكم

﴾ ]األنفال:  [(.65ِمَئَتنْيِ

 قد يدل عىل بلوغ الرشد.  21الرقم 

 )ألنه سن الرشد يف العديد من الدول واملجتمعات(.

 يدل عىل اليوم.  24الرقم 

 ساعة(. 24)ألن اليوم 

و عىل  يدل عىل صالة اْلامعة وفضلها، أ  27أو    25الرقم  

يدل عىل  اجتامع السلمْي عىل اخلري والطاعة. وقد 

االلتحاق بمجال معْي فيه فرصة لتحقيق السبق 

والتفوق. وقد يدل عىل معنى التفوق والتميز عموًما. 

د يف أمر من أمور اخلري  وقد يدل عىل العمل اْلامعي الفي 

 والنفعة.

 بخمس  )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »صالةم اجلامعِة تفضلم صالَة الفذر 

 تفق عليه[(.وعرشين درجًة )ويف رواية بسبع وعرشين(« ]م

يدل عىل ليلة القدر. ويدل عىل اللياِل العظيمة    27الرقم  

والفريدة التي تقىض فيها احلاجات، وتستجاب فيها 

فيها الرْحات. وقد يدل عىل أي ليلة  الدعوات، وتتنزل

 فيها مناسبة عظيمة.

ثم »وأهنا ليلةم سبع  وعرشين.  )ملا روي عن أيب بن كعب قال:

 حلف ال َيستثنى« ]رواه مسلم[(.  

يدل عىل الشهر اَلجري، والشك، وُماولة   29الرقم 

 التثبت من أمور غري مؤكدة.

 (.30أو  29 فيكون )ألنه يوم الشك الذي يتحدد فيه الشهر
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عن معارشة الزوجة أو   الزوج   يدل عىل انقطاع   29الرقم  

 ابتعاد عنها.  

ن أم سلمة »أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص حلف أالَّ يدخَل عىل بعِض روي ع)ملا  

أهِله شهًرا. فلام مىض تسعٌة وعرشون يوًما، غدا عليهم )أو 

شهًرا. قال: راح(. فقيل له: حلفَت، يا نبيَّ اهللِ! أال تدخَل علينا  

 إنَّ الشهَر يكون تسعًة وعرشيِن يوًما« ]رواه مسلم[(.

 

 ومشتقاته 30الرقم 

 

 احلمل والرضاعة.   فرتةيدل عىل 

ْرًها  هم كم ْينَا اإِلنَساَن بَِوالَِدْيِه إِْحَساًنا مَحََلْتهم أممُّ )لقول اهلل: ﴿َوَوصَّ

هم َثاَلثمونَ  ْرًها َومَحْلمهم َوفَِصالم  (.15األحقاف: َشْهًرا﴾ َوَوَضَعْتهم كم

يدل عىل الوعد، والواعدة، واالعتكاف، واالستدعاء  

العلم، والدورة الدراسية، وفرتة   لهمة، والسفر لطلب 

يف مكان  خمصوصة يؤدي فيها اإلنسان مهمة شاقة 

خاص. وقد يدل عىل الفرتة األوَل لعمل مهم ينقسم إَل  

عىل   ( تعاَل)هلل فرتتْي. وقد يدل عىل التوراة التي أنزَلا ا 

 موسى )عليه السالم(.

وَسى َثاَلثنَِي َليْ ) ﴾ لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَواَعْدَنا مم َلًة َوَأمْتَْمنَاَها بَِعرْش 

 [(.142]األعراف:

 يدل عىل اليقْي والتأكيد وانعدام الشك.

 يوًما(. 30أم  29)ألنه اليوم الذي يمعرف فيه إن كان الشهر 

 .القرآن الكريميدل عىل أجزاء 

 يدل عىل الشهر.

يدل عىل صالح الدين، ونعيم، وجنة من   33الرقم 

 .  الرْحن ورضوانم إن شاء اهلل

ْرًدا، كأهنم  )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يدخلم أهلم اجلنِة اجلنََّة َجَراًدا مم

لموَن، أبناَء ثالث  وثالثنَي« ]صحيح اجلامع[( َكحَّ  مم

 

 

 

 40الرقم 

 

العمر، وعىل التضحيات الكبرية،  يدل عىل الربكة يف 

 وعىل شخص ضحى بحياته يف سبيل حياة آخرين.

. قال: َأْي ربر كم عمرم )ملا جاء يف األثر: »قال: هذا ابنم  ه؟ ك داودم

 من  أزيَده  أن  إال  ال:  قال  عمِره  يف  ِزدْ   ربر :  قال .عاًما ستونَ  قال:

ْمرم  وكان.  عمِركَ  ، ألَف   آدمَ   عم  اهللم   فكتَب  ًما،عا أربعني  فزادهم   عام 

 احترَض  فلامَّ . املالئكةَ  عليه وأشهدَ  كتاًبا، بذلك عليه وجلَّ  عزَّ 

ري من َبِقَي  قد إنه: قال لتقبَضهم  ةم املالئك وأتتهم  آدمم  مم  عم

 [(.حصحي] داوَد« البنِك َوَهبَتها قد إنك: فقيل ،عاًما أربعونَ 

يدل عىل ناس يدخلون اْلنة لكن ليسوا من أمة سيدنا  

ُممد ملسو هيلع هللا ىلص. وقد يدل عىل أجانب َلم امتيازات خاصة يف  

 بلد أو وسط معْي.

؛ ثامنوَن منها )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »أْهلم اجلنَِّة ِعرشوَن وما ئةم صفٍّ

ِة وأ  رَبعوَن من سائِر األمِم« ]حديث صحيح[(.من هذِه األمَّ

يدل عىل فرتة من العبادة واإلخالص هلل )تعاَل(، أو فرتة  

سالم، أو االستدعاء من اإلدارة أو  االعتكاف يف اإل

القيادة للتكليف بمهمة، أو احلصول عىل فرتة من  

ة، أو موعد للتقابل مع  التعليم أو التدريب أو الدراس

 أشخاص من ذوي الشأن. 

مم  َْذتم وَسى َأْرَبِعنَي َلْيَلًة ثممَّ اختَّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوإِْذ َواَعْدَنا مم

 [(.51َأنتمْم َظاملِمون﴾ ]البقرة:اْلِعْجَل ِمن َبْعِدِه وَ 

يدل عىل بلوغ اإلنسان مرحلة الرجولة والقوة واستقرار 

 احلياة.

هم َوَبَلَغ َأْرَبِعنَي َسنًَة َقاَل َربر اىل: ﴿َحتَّى  )لقول اهلل تع دَّ إَِذا َبَلَغ َأشم

﴾ ]األحقاف: ي َأْنَعْمَت َعيَلَّ
تِ َر نِْعَمَتَك الَّ  [(.15َأْوِزْعنِي َأْن َأْشكم

يدل عىل شتات األمر، والتيه، واحلرمان من اإلقامة 

 بمكان، أو عقوبة إَلية باحلرمان.

َ )لقول اهلل تعاىل: ﴿قَ  َا حمم وَن يِف اَل َفإهِنَّ َمٌة َعَلْيِهْم َأْرَبِعنَي َسنًَة َيتِيهم رَّ

 [(.26األَْرِض َفاَل َتْأَس َعىَل اْلَقْوِم اْلَفاِسِقني﴾ ]املائدة:
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  جد ساجد العظيمة كالسجد احلرام والس يدل عىل ال 

 األقىص.

ِضَع يف  وم
: »يا رسوَل اهللِ، أيُّ مسجد   )عن أيب ذرٍّ قال: قلتم

؟ قال: امل : ثم أيُّ . قلتم ؟ قال: املسجدم احلرامم لم سجدم األرِض أوَّ

: كم بينهام؟ قال أربعون سنًة« ]رواه مسلم[(.  األقىص. قلتم

 

 50الرقم 

 

النقص، أو اخلصم، أو التخفيض، أو  يدل عىل 

االستثناء، أو االنقطاع، أو الوقت القصري مقارنة بوقت  

احلضور، أو ما ل   طويل، أو وقت الغياب مقارنة بوقت

 يِعشه اإلنسان يف مقابل ما عاشه، أو انتهاء العمر.

ِهْم َأْلَف )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَلَقْد َأْرَسْلنَا نموًحا إىَِل َقْوِمِه َفَلبَِث فِي

 إاِلَّ ََخِْسنَي َعاًما﴾ ]العنكبوت:
 [(.14َسنَة 

يدل عىل الشقة أو أمور فوق طاقة اإلنسان ال يستطيع 

 َلا.احتام

: قال. صالةً  َخسني )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ففرض اهللم عىل أمتي

: السالمم  عليه موسى فقال بموسى، أمرَّ  حتى بذلك فرجعتم 

 فرض: قلتم  قال أمتِك؟ عىل ربُّك فرض ماذا

 ربَّك؛  فراجع:  السالم  عليه  موسى  يل  قال.  صالةً  َخسني عليهم

 ]رواه مسلم[(. لك«ذ تطيقم  ال أمتَّك فإن

عظيم، والثواب الكبري، والصرب عىل  األجر اليدل عىل 

 . الطاعة يف أزمان الفتن 

رِب،  أيامَ  وراِئكم ِمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ   لقول) ِك  الصَّ َتَمسر  فيهنَّ  لِلمم

 منهم؟  أو  اهللِ   نبيَّ   يا:  قالوا  منكم، َخسني أجرم  عليه  أنتم  بام  يومئذ  

 « ]السلسلة الصحيحة[(.منْكم بل: قال

بة، أو النبذ، أو  جتامعية، أو الغريدل عىل العزلة اال

 االنفصال، أو االنقطاع عن وسط معْي.  

ثم  َدر )ملا جاء يف األثر عن كعب بن مالك )ريض اهلل عنه(: »حيم

حني خَتَلََّف َعن َتبوَك، وهَنى رسولم اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص عن َكالِمنا، وآيت 

َك َش رسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فأمَسلرمم عليه، فأقولم يف َنفْ  َفَتْيِه يس: هل َحرَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  وآَذنَ  َليَلًة، ََخْسونَ  السالِم أْم ال؟ حتى َكَمَلْت بَِردر 

 « ]رواه البخاري[(.الَفجرَ  َصىلَّ  حنيَ   علينا اهللِ بَتوَبةِ 

س)يدل عىل مُخَسْي  س وَخم  .(مخيس ومخيس) مخيسْيو (َخم

 

 60الرقم 

 

، يف نار رمضان  اْلامعارة  هار، أو كفّ ارة الظِ يدل عىل كفّ 

اإلفطار العمد دون عذر يف نار رمضان، أو   كّفارة  أو

إطعام مساكْي، أو عدم القدرة عىل الصيام، أو َتفيف  

مشقة شديدة، أو خمرج من أمر عسري أو غري ُمكن  

 التحقق، أو بديل عن يشء أسايس أو مفروض.

ْ جَيِْد َفِصَيامم َشهْ  َتَتابَِعنْيِ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َفَمن ملَّ  ِمن َقْبِل َرْيِن مم

ْ َيْسَتطِْع َفإِْطَعامم ِسترنَي ِمْسِكينًا﴾ ]املجادلة:َأن يَ  ا َفَمن ملَّ  [(.4َتاَمسَّ

يدل عىل وجوب التوبة والرجوع إَل اهلل، أو مرحلة 

 حرجة وجادة ال جمال فيها لألعذار أو االعتذار. 

ر أجَله  )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »أعذر اهللم إىل امرئ  َأخَّ

 [(.البخاري رواه] سنًة« سترني بلَّغه حتَّى

 يدل عىل اقرتاب األجل ورضورة االستعداد للقاء اهلل.

ْمرم  تِي )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »عم  إىل سبعني« سنةً  ستنيَ  بني أممَّ

 (.[صحيح]

 يدل عىل طول العمر. 

ْمرم  تِي )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »عم  سبعني« إىل سنةً  ستنيَ  بني أممَّ

 [(.اجلامع الصغري صحيح]

)عليه السالم(، وأصل اخللق، وشخص   دم يدل عىل آ

 طويل.  

عزَّ وجلَّ آدَم عىل صورتِه  )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »خلَق اهللم

 « ]متفق عليه[(.ذراًعا ستُّونَ  طولمه

يدل عىل الصالح، واْلزاء العظيم، ودخول اْلنة، وأهل  

 اْلنة إن شاء اهلل.

 »َفكلُّ من يدخلم اجلنََّة عىل صورِة آدمَ )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

ه  « ]متفق عليه[(.ذراًعا ستُّونَ  وطولم
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 يدل عىل الساعة أو الدقيقة.

 والدقيقة من ستني ثانية(. ،)ألن الساعة تتكون من ستني دقيقة

 

 ومشتقاته 70الرقم 

 

يدل عىل النخبة من القوم، أو الصفوة يف جمتمع أو وسط،  

أو وفد خاص منتخب للقيام بمهمة معينة أو حلضور  

، أو جمموعة قليلة من الناس خمتارون  موعد أو لقاء مهم

ليمثلوا مجاعة أكرب منهم وينوبوا عنهم كأعضاء  

 ريهم. الربلانات والبعثات الدبلوماسية وغ

اًل )لقول اهلل تعاىل: ﴿َواْخ  وَسى َقْوَمهم َسْبِعنَي َرجم  ملرِيَقاتِنَا﴾ َتاَر مم

 [(.155]األعراف:

بال فائدة    يدل عىل استغفار غري مقبول، أو جهود ضائعة 

القيام بعمل معْي، أو  أو بال منفعة، أو عدم جدوى من 

فشل دفاع عن متهم، أو عدم قبول اعتذار، أو شفاعة  

 غري ناجحة، أو وساطة غري جمدية.

ل اهلل تعاىل: ﴿اْسَتْغِفْر هَلمْم َأْو الَ َتْسَتْغِفْر هَلمْم إِن َتْسَتْغِفْر هَلمْم )لقو

ًة َفَلن يَ   [(.80هَلمْم﴾ ]التوبة: ْغِفَر اهللمَسْبِعنَي َمرَّ

 يدل عىل العذاب، أو التعذيب، أو القيود، أو جهنم.

وَن تعاىل )لقول اهلل َها َسْبعم  َذْرعم
ِذَراًعا : ﴿ثممَّ يِف ِسْلِسَلة 

وه﴾ ]احلاقة:  [(.32َفاْسلمكم

 يدل عىل الوت.

ْمرم  تِي )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »عم  سبعني« إىل سنةً  ستنيَ  بني أممَّ

 [(.اجلامع حصحي]

يدل عىل   72يدل عىل اليهود، والرقم  71الرقم 

عىل السلمْي. وقد تدل هذه   73النصارى، والرقم 

الضالل من هذه  األرقام عىل الِفَرق واالفرتاق أو فرق 

ق،  األمم. وقد تدل هذه األرقام عىل معنى التفرُّ

ب عموًما.  والترشُذم، والتحزُّ

 فرقة   وسبعنيَ   عىل إحدى)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »افرتقْت اليهودم 

 عىل النصارى وافرتقْت  .واحدةٌ  إال النارِ  يف كلُّها

وستفرتقم هذه  .واحدةٌ  فرقة  كلُّها يف الناِر إال وسبعني اثنتني

 ويف. واحدةٌ  إال النارِ  يف كلُّها فرقة   وسبعنيَ  ثالث   األمةم عىل

ة    وسبعنيَ  ثالث   عىل:  لفظ    َمن  اهللِ  وَل رس  يا:  قالوا  رواية    ويف.  ملَّ

؟ الفرقةم    اليومم  عليه أنا ما مثلِ  عىل كانَ  من: قال الناجيةم

؛ هي: قال رواية   ويف وأصحايب، اجلامعِة«  عىل اهللِ يدم  اجلامعةم

 ]جمموع فتاوى ابن تيمية[(.

 .(تعاَل)يدل عىل الشهادة يف سبيل اهلل 

تَِل منهم يوَم  )ملا روي عن أنس بن مالك قال: »أنهم قم

د   . َسبعونَ  الَيامَمةِ  ويومَ  بعوَن،َس  َمعوَنةَ  بِئرِ  ويومَ  َسبعوَن، أمحم

اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، ويومم الَيامَمِة عىَل وقال: وكان بِْئرم َمعوَنَة عىَل َعهِد رسوِل  

اِب« ]رواه البخاري[( َسيِلَمَة الكذَّ ، يوَم مم  .َعهِد أيب بكر 

يدل عىل رمي اْلمرات يف احلج. وقد يدل عىل مقاومة 

 ان واالنتصار عليه وعىل وساوسه.الشيط

 )ألن جمموع ما يرميه احلاج سبعون حصاة(.

أو الصفات   ،اإليامنب عَ البضع والسبعون يدل عىل ُش 

واألعامل واألخالق اإلسالمية. وقد يدل عىل  

 الشهادتْي، أو إماطة األذى عن الطريق، أو احلياء.

عبًة.   )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإليامنم بِْضٌع وسبعوَن أو بِْضعٌ  وستُّوَن شم

. وأدناها إماطةم األذى عن الطَّريِق. فأفضلمها قول ال إلَه إالَّ اهللم

ع  بٌة من اإليامِن« ]رواه مسلم[(.واحلياءم شم

 

 80الرقم 

 

يدل عىل عقوبة قذف الحصنات أو اهتام السلامت  

الرشيفات يف أعراضهن كذًبا. ويدل عىل عقوبة أليمة  

ة، وانيار سمعة، وسقوط  من اهلل )تعاَل(، وفضيح 

عدالة لكل من يرمي بريًئا كذًبا، أو يتهم رشيًفا بتهمة  

 يف عرضه بلسانه. وقد يدل  ليست فيه، أو يؤذي مسلاًم 

 عىل عقوبات قانونية وأحكام قضائية جزائية.

وَن املْ  ِذيَن َيْرمم ْحَصنَاِت ثممَّ مَلْ َيْأتموا بَِأْرَبَعِة ـم)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوالَّ

ْم َثاَمننَِي َجْلَدًة  وهم َهَداء َفاْجِلدم َوالَ َتْقَبلموا هَلمْم َشَهاَدًة َأَبًدا شم

ون﴾ ]النور:َوأمْوَلِئَك  مم اْلَفاِسقم  [(.4هم
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يدل عىل عقوبة أليمة لشارب اخلمر )أو ما يقاس عليها  

كمن يتعاطى الخدرات(. وقد يدل عىل عقوبات  

 قانونية وأحكام قضائية جزائية.

 حدٍّ لشارب اخلمر يف اإلسالم(. أكرب )ألنه

 يدل عىل اخلتان والطهارة. 

وهو  -النبيُّ عليه السالم )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اختتن إبراهيمم 

 بالَقدوِم« ]رواه مسلم[(. - سنةً  ثامنني ابنم 

وخصوًصا يف الناطق    ،يدل عىل قدوم عدو جمرم مرتبص

 واالنتصار عليه. ،اْلبلية

 مكةَ  أهلِ  من رجاًل  ثامنني لك قال: »أنَّ )ملا جاء عن أنس بن ما

ني التَّنعيمِ  جبلِ  من ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ رسولِ  عىل هبطوا يدون ير متسلحر

َة النبير ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابِه. فأخذهم سلاًم، فاستحياهم، فأنزل اهللم  ِغرَّ

ْم بَِبْطِن  ْم َعنْهم ْم َوَأْيِدَيكم َو الَِّذي َكفَّ َأْيِدهَيمْم َعنْكم : ﴿َوهم عزَّ وجلَّ

ْم َعَلْيِهْم﴾« ]رواه مسلم[(.مَ  َة ِمْن َبْعِد َأْن َأْظَفَركم  كَّ

ْلنة من أمة سيدنا ُممد ملسو هيلع هللا ىلص. يدل عىل ناس يدخلون ا

وقد يدل عىل امتيازات تعطى ألهل بلد أو وسط معْي  

 دوًنا عن األجانب عنه.

؛ ثامنوَن منها  )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »أْهلم اجلنَِّة ِعرشوَن ومائةم صفٍّ

 ِة وأرَبعوَن من سائِر األمِم« ]حديث صحيح[(.من هذِه األمَّ 

 التمر.  يدل عىل هدية ُتعطى للزوجة. وقد يدل عىل 

)عن عبد اهلل بن عمر: »أمعطى رسولم اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َخيرَب بَشطِر ما 

. فكان يمعطي أزواَجه كلَّ سنة  مائَة  خيرج من ثمر أو زرع 

: ،  من  َوْسًقا ثامنني َوسق   [(.مسلم]  «شعري    من  وسًقا  وعرشين  متر 

 يدل عىل الثمن أو اليشء الثمْي.

 باألسامء(.)راجع قاعدة تعبري الرؤيا 

 

   90الرقم 

 

يدل عىل أمور ال تتحقق، أو ل يشأ اهلل َلا أن تقع، أو عدم  

قول إن شاء اهلل، أو حالة العقم، أو عدم حدوث احلمل،  

 أو منع احلمل.

: أَلَطموَفنَّ  الليلَة )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »قال سليامنم

، فقال له اهللِ سبيلِ  يف يقاتلم  غالًما َتِلدم  كلٌّ  امرأًة، تِْسِعنيَ  عىل

: يعني املََلَك  -صاِحبمهم  ،  -قال سفيانم ْل إن شاء اهللم، فنَيِسَ قم

 . فطاف هبن، فلم َتْأِت امرأٌة َتِلدم منهن بولد  إال واحدٌة بِِشقر غالم 

ل: إن شاء اهللم مل حَيْنَْث، وكان فقال أبو هريرَة َيْرِويِه قال: ]لو قا

 [(.َدَرًكا يف حاجتِِه[« ]متفق عليه

يدل عىل غزو أو اعتداء قريب من قوم جمرمْي، أو قرب  

خروج جمرم مفسد من احلبس أو القيد، أو قرب انتهاء 

قيود مفروضة عىل عدو جمرم غاشم، أو خروج وحوش  

 من ُمبسها، أو يأجوج ومأجوج. 

ردِم يأجوَج ومأجوَج ِمثلم  تَِح اليوَم ِمنْ )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »فم 

هيٌب بي  « ]متفق عليه[(.تِسعنيَ  ِدهِ هذِه؛ وعقَد وم

يدل عىل نجاة من جهنم، أو نجاة من عذاب أليم، أو  

 صيام الدهر. 

هرَ  )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من صام يرقْت عليه جهنَّمم هكذا؛  الدَّ ضم

 « ]السلسلة الصحيحة[(.تسعني وعقد

 

 99الرقم 

 

ل عىل تفاوت أو عدم تناسب يف األمالك أو الثروة بْي  دي

 متقاربْي.أشخاص 

وَن َنْعَجًة َويِلَ  )لقول اهلل تعاىل: ﴿إِنَّ َهَذا َأِخي َلهم تِْسٌع َوتِْسعم

 [(.23َنْعَجٌة َواِحَدٌة﴾ ]ص:

يدل عىل القتل اإلجرامي الشديد وسفك دماء الكثري من  

 األبرياء.

 « ]صحيحنفًسا تسعنيو تسعة ا قتل)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إن عبدً 

 [(.اجلامع

 احلسنى أو ما ُعبرد من أسامء العباد  يدل عىل أسامء اهلل

 كعبد اهلل وعبد الرْحن ... إلخ.

 يدل عىل رْحة اهلل تعاَل بعباده الصاحلْي يف اآلخرة. 
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محَة يوَم خلقها مائةَ  ، )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ اهللَ خلق الرَّ  رمحة 

 خلِقه يف وأرسل رمحًة، وتسعني اعً تس عنده فأمسك

 « ]متفق عليه[(.واحدةً  رمحةً  كلرهم

 . خصوًصا للمرأة ،يدل عىل سعي لتحصيل أمور

 )للجناس بني تِسِعني وَتسَعني(.

 يدل عىل أسباب الوت من حوادث الدهر. 

ثرَل ابنم آدَم وإىل َجنْبِِه تسعٌة وتسعوَن َمنِيًَّة،  )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »مم

 َطَأْتهم املَنَاَيا وقع يف اهلََرِم« ]صحيح اجلامع[(. إن َأْخ 

يدل عىل الرصاعات واحلروب عىل األموال والوارد  

  االقتصادية.

رَسَ الفراتم َعْن جبل   )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تقومم الساعةم حتى حيم

ِمْن ذهب  يقتتلم الناسم عليِه، فيمقَتلم ِمْن كلر مائة  تِسعٌة وتسعوَن« 

 (. لم[مس ]رواه

   يدل عىل ِذكر اهلل بعد الصالة.

ِر كلر صالة  ثالًثا وثالثنَي،  )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من سبََّح اهللَ بم يف دم

َ اهللَ ومحَد اهللَ ثالًثا وثالثنَي، فتلَك تسعٌة  ثالًثا وثالثنَي، وكربَّ

 وتسعوَن...« ]رواه مسلم[(. 

 يدل عىل ذنوب أو اهتامات.  

أمتي عىل رؤوِس   سيمَخلرصم رجاًل من)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ اهللَ

...«  ،اخلالئِق يوَم القيامة م عليه تسعًة وتسعنَي ِسِجالًّ فينرشم

 رواه الرتمذي[(.-]صحيح

 ن شفاعة النبي ُممد ملسو هيلع هللا ىلص. يدل للفاسدين عىل احلرمان م 

المم أن اذهْب  )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »فأوحى اهللم إىل جربيَل عليِه السَّ

 فقل لهم 
د  ْع. قال:  ،سْل تمعَطه ،: ارَفْع رأَسَك إىل حممَّ واشَفْع تمشفَّ

تي أن أخِرْج من كلر تِسعة  وتِسعنَي إنساًنا واحًدا«  عتم يف أممَّ فر فشم

 ]صحيح الرتغيب والرتهيب[(. 

يدل للكافر عىل العذاب األليم يف قربه. ويدل عىل عذاب  

القرب عموًما. ويدل عىل احليَّات اخلطرية القاتلة أو  

 يوانات والزواحف الؤذية عموًما.  احل

: ﴿َفإِنَّ  )ملا روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »أتدرون فيام أمنزلت هذه اآليةم

هم َيْوَم اْلِقَياَمةِ  م َأْعَمى﴾؟! قال: أتدرون ما   َلهم َمِعيَشًة َضنًْكا َوَنْحرشم

! قال: عذابم الكافِر  ه أعلمم ؟ قالوا: اهللم ورسولم نكةم املعيشةم الضَّ

لذي نفيس بيِده؛ إنَّهم يمسلَّطم عليه تسعٌة وتسعون تنرينًا.  يف قرِبه! وا

؟ سبعون حيًة، لكلر حيَّة   ، أتدرون ما التنرنيم سبعم رؤوس 

   صحيح املوارد[(.-امِة« ]حسنيلسعوَنه وخيدشوَنه إىل يوِم القي

   يدل عىل األمم الكافرة أو بالد غري السلمْي.

لم من يمدَعى ، فرتاَءى  )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »أوَّ يوَم القيامِة آدمم

رر  : ذم : لبَّْيك وسعَدْيك. فيقولم . فيقولم : هذا أبوكم آدمم تمه. فيمقالم يَّ

 . : يا ربر كم أمخِرجم تِك. فيقولم يَّ أخِرْج بْعَث جهنََّم من ذرر

: أخِرْج من كلر مائة  تسعًة وتسعني. فقالوا: يا رسوَل  اهللِ!   فيقولم

منَّا؟ قال: إنَّ مائة  تسعٌة وتسعون، فامذا يبَقى  إذا أمِخذ منَّا من كلر  

تي   يف الثَّوِر األسَوِد« ]رواه  يفأمَّ
ِ
عرِة البيضاء األمِم كالشَّ

 البخاري[(.

 

 ومشتقاته 100الرقم 

 

يدل عىل صرب فيه َتفيف وهتوين يعقبه نرص من اهلل )عز  

 .200م وجل( خصوًصا إذا اقرتن بالرق

َف اهللم)لقول اهلل تعاىل: ﴿اآلَن  ْم َضْعًفا  َخفَّ ْم َوَعِلَم َأنَّ فِيكم َعنكم

﴾ ]األنفال: َئٌة َصابَِرٌة َيْغِلبموْا ِمَئَتنْيِ م مر نكم ن مر  [(. 66َفإِن َيكم

يدل عىل صرب قوي شديد يعقبه نرص من اهلل )عز وجل(  

 .  1000خصوًصا إذا اقرتن بالرقم  

َئٌة َيْغلِ )لقول  م مر نكم ن مر  [(.65بموْا َأْلًفا﴾ ]األنفال:اهلل: ﴿َوإِن َيكم

يدل عىل الزنا وعقوبته. وقد يدل عىل عقوبات قانونية 

 وأحكام قضائية جزائية.

اَم ِمَئَة  نْهم  مر
لَّ َواِحد  وا كم اِن َفاْجِلدم انَِيةم َوالزَّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿الزَّ

 [(.2]النور:َجْلَدة ﴾ 

نية  تكرار الذنوب أو العودة إَل ذنب بعد  يدل عىل

 قبل التوبة أو عىل  التوبة. وقد يدل عىل الذنب األخري 

القتل لعال أو عابد. وقد يدل عىل قسوة يف اخلطاب  

 الديني وتيئيس الناس من التوبة.

)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »كان فيمن كان قبلكم رجٌل قتل تسعًة 

، وتسعني نفًسا. فسأ لَّ عىل راهب  ل عن أعلِم أهِل األرِض، فدم
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؟ فقال: فأتاه فقال: إ نَّه قتل تسعًة وتسعني نفًسا. فهل له من توبة 

ل به ال،  .« ]متفق عليه[(مائةً  فقتله، فكمَّ

 يدل عىل القرن.

 )ألن القرن مائة عام(.

يدل عىل حياة القرب أو الربزخ، أو البعث بعد الوت، أو  

ة تشبه األجد اد وتعيد سريهتم، أو عىل العودة إَل  ذريَّ

أو العودة إَل نشاط أو عمل بعد  مكان بعد غياب طويل،  

 لغياب عنه. فرتة طويلة من التوقف أو ا

 [(.259ِمَئَة َعام  ثممَّ َبَعَثهم﴾ ]البقرة:  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َفَأَماَتهم اهللم

يدل عىل فقدان اإلحساس بالزمن أو سوء تقدير  

 الوقت.

ا َأْو َبْعَض َيْوم  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َقاَل َكْم َلبِْثَت َقاَل َلبِْثتم َيْومً 

﴾ ]البق بِْثَت ِمَئَة َعام   [(.259رة:َقاَل َبل لَّ

يدل عىل احلسنات الضاعفة وجزيل ثواب الصدقة. وقد 

يدل عىل مكافأة القليل بالكثري. وقد يدل عىل الكاسب  

 واألرباح الالية.

وَن َأْمَواهَلمْم يِف َسبِ )لقول اهلل نِفقم ِذيَن يم َثلم الَّ َكَمَثِل   يِل اهللِ تعاىل: ﴿مَّ

َئةم َحبَّة  َواهللم  مر
نبمَلة  لر سم  َأنَبَتْت َسْبَع َسنَابَِل يِف كم

يمَضاِعفم ملَِن  َحبَّة 

 [(.261َواِسٌع َعِليم﴾ ]البقرة: َيَشاء َواهللم

ات ودرجات  يدل عىل درجات اْلنة. ويدل عىل مستوي

خمتلفة من النعيم وأهله. وقد يدل عىل األبراج 

 رات الفارهة والفاخرة أو ناطحات السحاب.والعام

« ]حديث صحيح[(.  )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اجلنةم مائةم درجة 

 يدل عىل الاء.

 )راجع قاعدة تعبري الرؤى باألسامء(.

 يدل عىل اليت.

 )راجع قاعدة تعبري الرؤى باألسامء(.

يدل عىل مجاعة منظمة من السلمْي   120الرقم 

 .الصاحلْي أو عىل أهل اْلنة

« ]حديث صحيح[(.  )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »أْهلم اجلنَِّة ِعرشوَن ومائةم صفٍّ

 يدل عىل األعضاء التناسلية للذكر. 

 وبني الذكر واخلصيتني(. 100)للتشابه يف الشكل بني الرقم 

 الكريم.يدل عىل سور القرآن  114الرقم 

 (.114)ألن عددها 

 

 2000و  200الرقم 

 

زيمة، والظروف  يدل عىل األوضاع الصعبة، واَل

لوب عىل أمره، واالضطرار، والذل، القاهرة، والغ

 واخلسائر، والفئة الهزومة.

َف اهللم ْم َضْعًفا  )لقول اهلل تعاىل: ﴿اآلَن َخفَّ ْم َوَعِلَم َأنَّ فِيكم َعنكم

ْم َأْلٌف  نكم ن مر  َوإِن َيكم
َئٌة َصابَِرٌة َيْغِلبموْا ِمَئَتنْيِ م مر نكم ن مر َفإِن َيكم

ابِِرين﴾ ]األنفال: َواهللم ْغِلبموْا َأْلَفنْيِ بِإِْذِن اهللِيَ   [(.66َمَع الصَّ

يدل عىل اليتْي من الناس )األموات(،   200الرقم 

 يدل عىل التآلفْي من الناس. 2000الرقم و

 )راجع قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(.

 

 ومشتقاته 300الرقم 

 

حلبس، والغيبوبة، يدل عىل فرتة من الغربة، والعزلة، وا

بعيد، واالنشغال الشديد، واالنطواء، والنفى، والسفر ال

والبعد عن الناس، وغربة السلم، والنوم، والوت،  

 والقرب.

﴾ ...: ﴿َوَلبِثموا يِف َكْهِفِهْم َثاَلَث ِماَئة  ِسننِيَ تعاىل )لقول اهلل

 [(.25]الكهف:

ت  عىل التامثيل واألصنام أو الساحا  360الرقم  يدل

 شياء.والتاحف التي تعرض مثل هذه األ 

َة عاَم الفتِح  )لقول عبد اهلل بن مسعود: »دخَل رسولم اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َمكَّ

ًبا ...« ]أثر صحيح[(.وحوَل الكعبةِ   وستُّوَن نمصم
  ثالثامئة 

 عىل مفاصل عظام اإلنسان. 360الرقم  يدل

[ »  صحيح[(.)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ابنم آدَم ستُّون وثالثامئِة ِمفَصل 
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 400الرقم 

 

يدل عىل القصاص العادل من جمرمْي. ويدل عىل هزيمة  

 أو قتل قومم هيود. 

ْكَم اهللَِّ فيهم« ]أي )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص لسعد بن  معاذ: »أصبَت حم

 رواه الرتمذي[(. -هيود بني قريظة[ ... َوكانوا أربعامئة  ]صحيح

َترير ويدل عىل الكفالة الالية القانونية والفدية وعىل 

 األرسى والرهائن.

)ملا روي عن عبد اهلل بن عباس أنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص جعَل فداَء َأْهِل 

رواه أبو داود[(. ويدل -بدر  أربَع مائة  ]صحيحاجلاهليَِّة يوَم 

عىل جمموعة عسكرية ممتازة ومنصورة إن شاء اهلل )لقول النبي  

« ]صحيح اجلامع[( اِمئة  ايا َأْرَبعم َ  .ملسو هيلع هللا ىلص: »خريم الرسَّ

 

 500الرقم 

 

يدل عىل الفقري الصالح الذي يدل حاله عىل أنه من أهل  

وامتيازات،   اْلنة إن شاء اهلل. وقد يدل عىل تسهيالت،

وخدمات، وأشكال معينة من الدعم ُمنوحة للفقراء أو  

 غري القادرين. وقد تدل عىل نصف يوم.

لم فمقراءم املؤمننَي اجلنَة قبَل أغني اِئهم )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يدخم

رواه -يحبَِخْمِساِمَئِة عام  )ويف رواية: نصف يوم(« ]حديث صح

 الرتمذي وأمحد[(.

األب أو التبني. وقد يدل عىل  يدل عىل االنتساب لغري 

ادعاء االنتساب إَل أي يشء دون وجه حق كتزوير 

 الشهادات اْلامعية أو انتحال صفات مزورة وغري ذلك.

ِعَي إ ْ يَرْح رائحَ )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َمِن ادُّ َة اجلنِة، ىل غرِي أبيِه، مَل

« ]حديث صحيح[  (.وإِنَّ رحَيها ليوَجدم مْن مسرَيِة َخساِمَئِة عام 

يدل عىل التأخري أو اإلمهال، أو احلفظ من العجز  

 والضعف، أو فرتة من القوة والتمكْي. 

َرها نص تي، أْن يمؤخر َف )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ اهللَ لن يمعجَزن يف أممَّ

« ]حديث صحيح[(.  يوم  َخَسامئِة عام 

 600الرقم 

 

يدل عىل الوحي اإلَلي العصوم؛ جربيل )عليه السالم(.  

عىل الشاهدات العجيبة وغري الألوفة. ويدل عىل   ويدل

الطارات والطائرات وناطحات السحاب والباِّن 

 الشاهقة ذات األجنحة الواسعة كالفنادق وغريها. 

اهلل عنه[ أنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص  هلل بن مسعود ]ريض)ملا روي عن عبد ا

 رأى جربيَل لهم ستُّامئِة جناح  ]متفق عليه[(. 

يدل عىل أهل الفرتة وعىل غري السلمْي أو النصارى 

 اْلهالء باإلسالم وال يعرفون حقيقته. 

د     ِستُّاِمَئِة َسنَة  ]البخاري[(.   ملسو هيلع هللا ىلص)ملا روي أن َفرَتًة بنَي عيَسى وحممَّ

 ذات اهلل أو ُيوض يف الكالم عن  ن يتفكر يف يدل عىل م 

التي ال  اهلل بغري علم. ويدل عىل األمور الصعبة العويصة  

 ألنا أعىل من مستوى عقله.  ؛ يستطيع الشخص فهمها 

روا يف خلِق اهلِل، فإنَّ  روا يف اهللِ، وتفكَّ )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تَفكَّ

نا خلق مَلًكا، قدماهم يف األرض السابعِة  ه قد ربَّ فىل، ورأسم السُّ

ليا، ما بني قَدميِه إىل ركبتيِه مسريةم ستامئِة عام   ، جاوز السامَء العم

[ »  [(. صحيحوما بني كعبيِه إىل َأََخِص قَدميِه مسريةم ستامئِة عام 

 تدل عىل الصدقة اخلالصة لوجه اهلل.  

)ملا روي عن عبد اهلل بن مسعود أنه »ملَّا َنَزَلت ﴿من ذا الَّذي 

حداِح  رضم اهللَيق قرًضا حسنًا فيضاعَفهم لهم﴾، قاَل أبو الدَّ

: يا رسوَل اهللِ عزَّ وجلَّ َلرييدم منَّا القرَض؟  وإنَّ اهللَ األنصاريُّ

حداِح. قاَل: أِرن يَدَك يا رسوَل اهللِ . َفناوَله قاَل: نَعم يا أبا الدَّ

اَل ابنم قاَل: فإن قد أقرضتم ريبر عزَّ وجلَّ حائطي. ق .يَدهم 

: وحائٌط لهم فيِه ستُّامئِة نخلة  ...« ]جممع الزوائد[.
 مسعود 

 

 700الرقم 

 

 يدل عىل مضاعفة احلسنات وحلول الربكات.

كم إسالَمه، فكلُّ حسنة   )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا َأْحَسَن أحدم

« ]متفق عليه[(.  َيْعَملمها تمْكَتبم له بعرِش أمثاهِلا إىل َسْبِعامئِة َضْعف 
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 1000قم الر

 

يدل عىل طول األمل يف الدنيا، وشدة حبها، أو البالغة يف  

ك هبا. وقد يدل يف رؤى بعض الصاحلْي عىل   التمسُّ

 طول العمر. 

ِذيَن  مْم َأْحَرَص النَّاِس َعىَل َحَياة  َوِمَن الَّ )لقول اهلل: ﴿َوَلَتِجَدهنَّ

رم َأْلَف َس  َعمَّ ْم َلْو يم هم وْا َيَودُّ َأَحدم كم َزْحِزِحِه ِمَن نَة  َأرْشَ َو بِمم  َوَما هم

َر َواهللم َعمَّ [، ]قاعدة 96َبِصرٌي باَِم َيْعَملمون﴾ ]البقرة:  اْلَعَذاِب َأن يم

 تعبري الرؤيا بالقلب[(.

يدل عىل استجابة دعاء لشخص يستغيث باهلل )عز  

 وجل(، أو مدد ومعونة من اهلل تعاَل، أو الالئكة الكرام.

م بَِأْلف  ْستَ )لقول اهلل: ﴿إِْذ تَ  كم ِدُّ ْم َأنر ممم ْم َفاْسَتَجاَب َلكم ِغيثموَن َربَّكم

ْرِدفنِي﴾ ]األنفال: َن املآَْلِئَكِة مم  [(.9مر

يدل عىل يوم واحد أو اختالف حسابات الزمن كالتي 

 تكون بْي الكواكب الختلفة مثاًل. وقد يدل عىل الوت.

ون﴾ بر : ﴿َوإِنَّ َيْوًما ِعنَد رَ تعاىل )لقول اهلل دُّ َّا َتعم  ممر
َك َكَأْلِف َسنَة 

 [(.47]احلج:

 يدل عىل االنتصار، والغلبة، والفئة النترصة بعد صرب.

ْم َأْلٌف َيْغِلبموْا َأْلَفنْيِ بِإِْذِن اهللِ نكم ن مر  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوإِن َيكم

ابِِرين﴾ ]األنفال: َواهللم  [(.66َمَع الصَّ

ية أو القدر األعظم مقارنة غلباأليدل عىل األكثرية أو 

 باألقل أو األدنى.

)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَلَقْد َأْرَسْلنَا نموًحا إىَِل َقْوِمِه َفَلبَِث فِيِهْم َأْلَف 

 إاِلَّ ََخِْسنَي َعاًما﴾ ]العنكبوت:
 [(.14َسنَة 

يدل عىل ليلة عظيمة عند اهلل )تعاَل( كليلة القدر أو ليلة 

 .مهمم و يقع فيها حدث عظي

ْن َأْلِف َشْهر﴾ ]القدر:  [(.3)لقول اهلل تعاىل: ﴿َلْيَلةم اْلَقْدِر َخرْيٌ مر

يدل عىل فرتة معينة ما بْي القيام بالعمل وحصول 

النتيجة الطلوبة. وقد يدل عىل معنى الفعل وردر الفعل،  

 أو الذهاب والعودة، أو اخلروج والرجوع.

رم األَ  َدبر جم  مِ ْمرَ )لقول اهلل تعاىل: ﴿يم اَمء إىَِل األَْرِض ثممَّ َيْعرم َن السَّ

ون﴾ ]السجدة: دُّ َّا َتعم  ممر
هم َأْلَف َسنَة   [(.5إَِلْيِه يِف َيْوم  َكاَن ِمْقَدارم

 يدل عىل الصالة يف السجد النبوي وفضلها.

)ملا روي عن أيب هريرة قال: »صالٌة يف مسجِد رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص 

 « ]رواه مسلم[(.املساجدِ  من هسوا فيام صالة   لِف أ أفضلم من

يدل عىل األُلفة، والتآُلف، والألوف، والكائن األليف، 

 وتأليف القلوب، وتأليف الكتب. 

 )راجع قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(.

 يدل عىل عدم الرضا عن الرزق والسخط عليه.

اَعِة: َمْويِت، وَفتْ  اِط السَّ  حم َبيِت )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ِستٌّ من َأرْشَ

ْعَطى الرجلم املَْقدِ  َطها، وفِْتنٌَة يدخلم  ِدينارم  ألَف ِس، وأْن يم َفَيَتَسخَّ

َعاِص الغنِم،  ذم يف الناِس َكقم ، وَمْوٌت َيْأخم ا َبْيَت كلر مسلم  َحْرهبم

وَن بَثامننَِي َبنًْدا، حَتَْت كلر َبنْد   ومم َفَيِسريم  اْثنا وأْن يْغِدَر الرُّ

 .« ]حديث صحيح[(ألًفا عرَش 

 

 5000الرقم 

 

( ومعونة كبرية منه يدل عىل مدد عظيم من اهلل )تعاَل

)سبحانه( لعباده الصابرين التقْي. وقد يدل عىل  

الالئكة. وقد يدل عىل معنى اإلمدادات والتعزيزات  

 عموًما أو العسكرية خصوًصا.

م مر تعاىل )لقول اهلل وْا َوَيْأتموكم وْا َوَتتَّقم ن َفْوِرِهْم : ﴿َبىَل إِن َتْصرِبم

ْم  ْمِدْدكم َن املْ َهـَذا يم  مر
م بَِخْمَسِة آالف  ِمني﴾ ]آل ـََربُّكم َسور آلِئَكِة مم

 [(.125عمران:

 

 الرقم عرشة آالف 

 

 يدل عىل نرص من اهلل، وجيش منترص، وهزيمة عدو. 

)ملا روي عن ابن عباس: »أنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َخَرج يف َرَمضاَن ِمَن 

« ]رواه البخاري[(.املَْدينِة وَمعه َعرَش   ةم آالف 
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 م مخسون ألف الرق

 

يدل عىل صعود الالئكة إَل اهلل. وقد يدل عىل السفر  

الطويل أو الساعي التي تستغرق انتقاالت وأوقات  

طويلة، أو السعي للوصول إَل طريق اهلل والتقرب منه، 

 أو ُماولة الوصول إَل شخص عظيم ومقابلته.

ْيِه يِف َيْوم  َكاَن وحم إِلَ اَلِئَكةم َوالرُّ ـَجم املْ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َتْعرم 

هم ََخِْسنَي َأْلَف َسنَة﴾ ]املعارج:  [(.4ِمْقَدارم

 

 الرقم سبعون ألف 

 

يدل عىل البرشى بحسن اخلامتة أو عىل دخول اْلنة بغري  

حساب إن شاء اهلل. وقد يدل عىل فئة خمصوصة َلا 

وقد يدل عىل   امتيازات معينة أو تعيش يف نعمة خاصة.

األخطاء، أو عدم الحاسبة، أو تسهيالت،  التجاوز عن 

 أو تيسري دخول مكان معْي صعب. 

)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ اهلَل وعدن أن يدخَل اجلنَة من 

 [(.صحيح حديث] «حساب   بغريِ  ألًفا سبعني أمتي

يدل عىل عيادة الريض وثواهبا، أو صالة الالئكة عىل  

 العباد الصاحلْي.

مسلم  عاد أخاهم إال ابتعَث اهللم لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ما مْن )

 « ]حديث صحيح[(.عليهِ  يصلونَ  ملك   ألَف  سبعنيم  لهم 

 

 الرقم مائة ألف

 

عليه  ) وخصوًصا يونس  ،يدل عىل األنبياء والرسلْي

، والعمل  (عز وجل) ، والدعوة العامة إَل اهلل (السالم

جمتمعات أو   العام، والشهرة يف اخلري، واالنتقال إَل

 مجاعات ذات تعداد كبري.

ون﴾  تعاىل)لقول اهلل : ﴿َوَأْرَسْلنَاهم إىَِل ِمَئِة َأْلف  َأْو َيِزيدم

 [(.147]الصافات:

يدل عىل فضل الصالة يف السجد احلرام أو عىل زيارة  

السجد احلرام والصالة فيه. وقد يدل عىل َتصيل النافع  

 الكبرية من أماكن ذات شأن.

 ِمائةِ  ٌة يف املْسِجِد احلراِم أفضلم منملسو هيلع هللا ىلص: »صالالنبي )لقول 

 « ]حديث صحيح[(.ِسواهم  فِيام صالة   ألِف 

مضاعفات الائة ألف تدل عىل العاِّن السابقة نفسها 

 ولكن بدرجة أكرب. 

ون﴾ ]الصافات:  [(.147)لقول اهلل تعاىل: ﴿ِمَئِة َأْلف  َأْو َيِزيدم

 

 الرقم مليون 

 

فة، واخلري العظيم، ضاعال يدل عىل احلسنات 

والدرجات الرفيعة، واْلزاء الكثري مقابل عمل قليل،  

 واألرزاق الواسعة.

)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من دخل السوَق فقال: ال إلَه إالَّ اهللم وحَده 

، وهو حيٌّ ال  يي ويميتم ، حيم ، وله احلمدم ال رشيَك له، له امللكم

 ق
 
، وهو عىل كلر يشء ، بيِده اخلريم كتب اهللم له ألَف ، دير  يموتم

 » ، ورفع له ألَف ألِف درجة  ، وحما عنه ألَف ألِف سيئة  ألِف حسنة 

 رواه الرتمذي[(.-]حديث حسن
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 باب يف تأويل رؤيا األلوان

 

عموًما ُممودة يف النام إن كانت يف أماكنها األلوان      

 أبيض، فرؤياه  الطبيعية العتادة يف اليقظة. فاحلليب مثاًل 

  نام رؤياه أْحر غري ُممودة غالًبا.نام أبيض ُممودة، بييف ال

َيب عىل من يعرب رؤيا األلوان مراعاة داللتها عند       

الشعوب واْلامعات واألفراد، وأن هذا يدخل يف تعبري 

الرؤى َلؤالء. فبعض األلوان مثاًل قد تدل عىل معنى 

ة الوطنية أو القومية عند بعض الشعوب؛ ألنا ألوان راي

البلد. وبعض األلوان قد يكون له دالالت خاصة عند  

ات، فمثاًل إذا كانت سيارات الرشطة يف بعض الجموع

البلد كلها خرضاء اللون، فقد يدل األخرض يف النام عند  

مواطني هذا البلد عىل رشطة النجدة. وإذا كانت مالبس  

اْلنائز عند أهل البلد سوداء، فقد يدل األسود يف رؤاهم 

أوراق  الوت. والشخص الذي يرى يف النام ألوان  عىل 

 . رزق، فقد تدل له هذه األلوان عىل اللدالُعملة يف الب

وكذلك فبعض األفراد تكون َلذه األلوان عندهم     

دالالت ومعانم كشخص حيب لوًنا، أو يكره لوًنا، أو  

للون معْي عنده ذكرى خاصة. وهذا كله يستحسن أن  

قبل الرشوع يف تعبري مثل هذه   يكون للمعرب علم به

 الرؤى. 

أللوان التعددة والختلطة إذا كانت  ُيراعى عند تعبري ا     

. فمثاًل  اتعددً واضحة وُميزة يف النام أن يكون العنى مُ 

رؤيا لونْي جمتمعْي كاألبيض واألسود يف النام، فهذا له  

داللة جتمع ما بْي معنى األبيض واألسود كأن تدل 

عىل اجتامع مسلمْي وكفار يف مكان، أو عىل   الرؤيا

 يف اإلنسان نفسه ... وهكذا.اجتامع اخلري والرش 

درجات اللون؛ أي الفاتح أو الغامق منه، قد تدل عىل        

ضعف، أو قوة، أو قلة، أو كثرة، أو نقص، أو زيادة  

العنى التعلق باللون نفسه. وقد تدل عىل معنى التدرج 

ر الشديد مثاًل قد يدل يف النام عىل  يف األمور. فاألْح

الضعيف قد يدل عىل غضب  غضب شديد، بينام األْحر 

 أضعف. 

ُيراعى يف تعبري رؤيا األلوان اْلامل أو الُقبح يف اللون؛      

 فهذا قد يدل عىل معنى إما مجيل أو قبيح للَّون. 

األلوان التعددة قد تدل يف النام عىل آيات اهلل )عز      

، وعجائب قدرته يف خملوقاته، وعىل الطبيعة وجل(

يوانات، والطيور، والنباتات، ونحو  كاحل التنوعة الغنية

 ذلك.  

َْتِلًفا َأْلَوانمهم إِنَّ يِف  ْم يِف األَْرِض خمم )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَما َذَرَأ َلكم

ون﴾ ]النحل: رم كَّ َقْوم  َيذَّ  [(.13َذلَِك آلَيًة لر

عموم البرش من   تعددة يف النام عىل وقد تدل األلوان ال

م خمتلفة، وقد تدل  أجناس، وجنسيات، وشعوب، وأم

 للرائي عىل التعامل مع األجانب أو سفر. 

اَمَواِت َواألَْرِض  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوِمْن آَياتِِه َخْلقم السَّ

ْم إِنَّ يِف َذلَِك آلَيات  لر  ْم َوَأْلَوانِكم ْلَعاملنِِي﴾ َواْختاَِلفم َأْلِسنَتِكم

َوابر َواألَ 22]الروم: َْتِلٌف [؛ ﴿َوِمَن النَّاِس َوالدَّ ْنَعاِم خمم

...﴾ ]فاطر:  [(.28َأْلَوانمهم

األلوان التعددة يف النام قد تدل عىل اْلبال، والناطق،   

 والدن، والدول التي تنترش فيها اْلبال. 

اَمء َماء َفَأْخَرْجنَا بِِه َأنزَ  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َأمَلْ َتَر َأنَّ اهللَ َل ِمَن السَّ

َا   َثَمَرات   َْتِلٌف َأْلَواهنم ٌْر خمُّ َدٌد بِيٌض َومحم َباِل جم َا َوِمَن اجْلِ َْتِلًفا َأْلَواهنم خمُّ

ود﴾ ]فاطر:  [(.27َوَغَرابِيبم سم

وقد تدل األلوان التعددة يف النام عىل األمطار، وقوس  

ضجة اْلميلة، والرزق  قزح، وعىل الزروع والثامر النا

طق، واألماكن، والدن،  الواسع الوفري. وقد تدل عىل النا

 والبالد الزراعية. 

اَمء َماء َفَأْخَرْجنَا بِِه  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َأمَلْ َتَر َأنَّ اهللَ َأنَزَل ِمَن السَّ

َا﴾ ]فاطر: َْتِلًفا َأْلَواهنم  خمُّ
ِْرجم بِِه زَ 27َثَمَرات  ْرًعا [؛ ﴿...ثممَّ خيم

َْتِلًفا َأْلَوانم  ...﴾ ]الزمر:خمُّ  [(. 21هم
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د تدل األلوان التعددة يف النام عىل العسل الطبيعي وق

ومنتجاته ومشتقاته، واألدوية والعالجات النافعة، 

 والشفاء إن شاء اهلل.  

َْتِلٌف َأْلَوانمهم فِيِه  اٌب خمُّ جم ِمن بمطموهِنَا رَشَ )لقول اهلل تعاىل: ﴿خَيْرم

 [(.69اء لِلنَّاِس﴾ ]النحل:ِشفَ 

نام قد تدل عىل أصناف من النعيم واأللوان التعددة يف ال

وأدوات الرتف يف الدنيا ُما يفتن الناس ويلهيهم عن ذكر  

 اهلل )عز وجل(. 

)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »سيكونم رجاٌل ِمْن أمتي يأكلوَن ألواَن 

الثياِب،  الطعاِم، ويرشبوَن ألواَن الرشاِب، ويلَبسوَن ألوانَ 

تِ   ي« ]حديث صحيح[(.ويتشدقوَن يف الكالِم، فأولئَك رشارم أممَّ

واأللوان التعددة يف النام قد تدل عىل سدرة النتهى 

خصوًصا إن ل يدرك الرائي منها شيًئا. وقد تدل عىل  

 الشجرة يف الوضع الرتفع عن األرض.

درَة )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »... ثم انطلق يب جربيلم حتى نأيَت س

 مسلم[(. اهاملنتهى. فغشيها ألواٌن ال أدري ما هي ...« ]رو

 وقد تدل األلوان يف النام عىل اْلواهر النفيسة. 

 )ألن ألواًنا متعددة تنعكس عليها وتشع منها(.

واأللوان يف النام قد تدل عىل الفتن والغريات خصوًصا  

 األلوان البهرة واْلاذبة. 

 (.)ألهنا تبهر البرص وجتذبه

ديثة، األلوان التعددة يف النام قد تدل عىل الشاشات احل

رة   واحلاسوب، واَلواتف الحمولة )اْلوال(، والصور

)الكامريا(، وأجهزة عرض الصور اللونة، واألجهزة  

 اللوحية )التابلت(، والتلفاز، والسينام.

 )ألهنا كلها تعمل بنظام العرض امللون(.

)أي   يف النام عىل معنى التلون وقد تدل األلوان التعددة 

وقد تدل عىل   خصية(. تبدل، وتغري، وتقلب الش

شخصية متعددة اإلمكانات والواهب. والتلون يف النام  

 قد يدل عىل معنى التكيف، والتأقلم، واالعتياد.  

 واللون يف النام قد يدل عىل اللْي الذي هو عكس الشدة.

  )راجع قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(.

والتلوين، وقد تدل األلوان يف النام عىل الرسم، 

والصباغة للمالبس واْللود، وكل الصناعات التي 

 تدخل فيها األلوان.

واأللوان التعددة يف النام قد تدل عند بعض الشعوب  

عىل معنى البهجة، والسعادة، والناسبات، واألعياد، 

 واالحتفاالت، والهرجانات.

السؤال عن  للون يف النام عىل وقد يدل السؤال عن ا 

بعض الشعوب الذين يسألون عن حال  احلال عند 

 الناس بكلمة »إش لونك؟«.

 

 األبيض 

 

ين، والتقوى، وحسن اخلامتة خصوًصا إذا   يدل عىل الدر

  كان يف الوجه.

وٌه﴾ ]آل تعاىل )لقول اهلل جم وٌه َوَتْسَودُّ وم جم : ﴿َيْوَم َتْبَيضُّ وم

 [(.106عمران:

من اهلل تعاَل، أو نجاة من العذاب، أو    رْحةيدل عىل 

 دخول اْلنة.  

ْم َفِفي َرمْحَِة  هم وهم جم ْت وم ِذيَن اْبَيضَّ ا الَّ )لقول اهلل عز وجل: ﴿َوَأمَّ

ون﴾ ]آل عمران: اهللِ ْم فِيَها َخالِدم  [(.107هم

واألبيض يف الالبس واألقمشة دين، وتقوى، ومغفرة  

 .  ذنوب، وسرت عيوب 

ه :صىل اهلل عليه وسلم )لقول النبي  كام اخلطايا من »وَنقر

ى نقَّ نسِ  من األبيضم  الثوبم  يم                          « ]متفق عليه[(.الدَّ

  يدل األبيض عىل صالح من لبسه يف النام.

ا  البياِض، ثياَب  )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »الَبسوا   أْطهرم  فإهنَّ

»  ]رواه ابن ماجة وغريه[(.  وأطَيبم

الالئكة خصوًصا عىل الرجل  األبيض عىل يدل اللباس 

 الجهول يف النام. 
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)ملا جاء يف احلديث الصحيح عن عمر بن اخلطاب  

ذات    ملسو هيلع هللا ىلص]ريض اهلل عنه[ قال: »بينام نحن عند رسول اهلل  

يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ... ثم قال 

ا عمر! أتدري من السائل؟ قلت:  يل ]رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص[: ي

مكم  سوله أعلم. قال: فإنه جربيل أتاكم يعلاهلل ور

دينكم«. وقد روي عن سعد بن أيب وقاص )ريض اهلل  

عنه( قال: »رأيتم عن يمنِي رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص وعن شاملِه،  

، رجَلني عليهام ثياٌب بياٌض. ما رأيتمهام قبلم وال   د  يوَم أمحم

؛ يعني جربيَل وميك  « ]مسلم[(.بعدم  ائيَل عليهام السالمم

العْي يف رؤيا النام قد يدل عىل حزن، أو   يض يفواألب

 بكاء، أو ضعف إبصار.  

ْت َعْينَاهم ِمَن احْلمْزِن﴾   )لقول اهلل تعاىل: ﴿َواْبَيضَّ

 [(.84]يوسف: 

يدل عىل النقاء، والصفاء، وراحة البال، وبراءة الفكر  

وصفاء الِّسيرة. وقد يدل عىل  والسلوك، وسالمة النية،  

 وعدم التلوث أو التدنيس.  النظافة، والطهارة،

)جزء من رحم املرأة البالغة(،   يدل عىل البيض

والتبويض، والبويضة، والبيض، والتبييض، والدار  

والرأة البيضاء، ومنطقة األُبيرض شامل )مدينة(،    البيضاء

 مرص.

أعراض كاذبة  واألبيض يف اليد يف النام قد يدل عىل

سواس أو توهم لرض، أو أذى ومهي، أو شخص لديه و

وقد يدل األبيض يف بعض الرؤى . بالرض أو الرضر

عىل التخفي، واخلداع، والظهور عىل غري احلقيقة. وقد  

يدل األبيض يف اليد أيًضا عىل تأييد وتوفيق من اهلل تعاَل، 

ا وتفوق وإهبار يف عمل من األعامل التي تستخدم فيه

ية ونحو  اليد وَتتاج إَل مهارة كالكتابة واحلرف اليدو

ىل احلجة البالغة ذلك. وقد تدل اليد البيضاء يف النام ع

القوية واإلفحام لقوم غري مسلمْي أو طغاة متجربون. 

واليد البيضاء يف النام قد تدل عىل شفاء من سحر وتوبة  

ساحر. وقد تدل أيًضا عىل دفع رش أو رضر من ناس 

 رمْي.  جم

ْم َيَدَك إِ  ْج  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َواْضمم ىَل َجنَاِحَك خَتْرم

 آَيًة أمْخَرى﴾ ]طه: َبْيَضاء ِمْن غَ 
 
وء  [(.  22رْيِ سم

يدل اللون األبيض أو اليد البيضاء يف النام عىل صنائع 

 العروف، واَلدايا، واخلدمات، والجامالت.  

)لقول العرب عن صاحب املعروف أنه: له علينا أياد   

 بيضاء(. 

 النهار، أو وقت الصيام، يدل اللون األبيض يف النام عىل

متناع عن الطعام، أو ْحية غذائية خصوًصا اخليط  أو ا

  بيض. فإذا اختلط األبيض باألسود دل عىل الشك.األ

واجتامع خيط أبيض مع أسود واضحْي يف النام قد يدل 

 عىل األوقات الفاصلة.

َ َلكم  بموْا َحتَّى َيَتَبنيَّ لموْا َوارْشَ مم  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوكم

  اخْلَْيطم األَْبَيضم ِمَن اخْلَْيِط األَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر﴾

 [(. 187]البقرة: 

 يدل عىل الال الكنوز أو الدخرات.  

 )لقوهلم: القرش األبيض ينفع يف اليوم األسود(.  

وقد يدل عىل  )قياًسا عىل النهار(.  يدل عىل الصيف

.  بيضالكفن إذا كان من عادة أهل البلد التكفْي يف األ 

)ألن لون مالبس احلج   وقد يدل األبيض عىل احلج

اللبن، واْلليد،  وقد يدل األبيض عىل أبيض(. 

 والدهانات ذات اللون األبيض.

   يدل عىل الطب، والتمريض، والستشفيات.

 )ألنه اللون السائد لدهيم(.

 وبياض الوجه يف النام ترشيف وتكريم.

 ا()لقوهلم: بيَّض فالن وجوهنا؛ أي رشفن

  يدل عىل اْلبال البيضاء.
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َدٌد بِيٌض﴾ ]فا َباِل جم  [(.27طر: )لقول اهلل: ﴿َوِمَن اجْلِ

 يدل عىل السالم واالستسالم خصوًصا إن كان يف راية.

 )ألن الراية البيضاء ترمز لالستسالم دولًيا(. 

 يدل عىل بياض البرشة أو الشعوب البيضاء البرشة. 

سالة، وعدم اإليذاء  يدل عىل معنى اخلري، والطيبة، وال

 ؤى العديد من الشعوب الختلفة يف العال. عموًما يف ر

نه رمز للخري، والسالم، واملساملة، واالستسالم عند  )أل

 العديد من الشعوب(.

 

 األسود 

 

يدل عىل الذنوب والعايص التي َيب عىل السلم 

 االستغفار والتوبة منها.  

خطيئًة نمِكتْت يف   )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إن العبَد إذا أخطأ 

قَل  داَء، فإذا هو نزَع واستغفَر وتاَب قلبِه نمكتًة سو سم

، وهو الرانم الذي   ، وإن عاَد زيَد فيها حتى تعلو قلبهم قلبهم

لموهِبِْم َما َكانموْا َيْكِسبموَن﴾«   ذكَر اهللم: ﴿َكاّل َبْل َراَن َعىَل قم

 رواه الرتمذي[(.- ]صحيح

 دة.  يدل عىل الفتن والقلوب الفاس 

لوِب َعْرَض   )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »تمعَرضم الِفَتنم عىل القم

هَبا نمِكَتْت فيه نمكتٌة  احلَِصرِي  وًدا، فأيُّ قلب  أمرْشِ وًدا عم عم

، حتى  ، وأيُّ قلب  أْنَكَرها نمِكَتْت فيه نمكتٌة بيضاءم َسوداءم

ه فِتنٌة ما داَمِت   ُّ فا، ال َترضم يِصرَي القلبم أبيَض مثَل الصَّ

وِز  السموا ا كالكم رَبدًّ ، واآلَخرم أسوَد مم تم واألرضم

ًيا، ال َيعِرفم  َخر َب    جمم نَكًرا، إال ما أمرْشِ نِكرم مم َمعروًفا، وال يم

 من َهواه« ]حديث صحيح[(.

والسواد يف النام كفر، وفساد، وسوء خامتة، وفضيحة، 

   وعذاب )والعياذ باهلل( خصوًصا إن كان يف الوجه.

ا  ﴿َيْوَم َتْبَيضُّ )لقول اهلل تعاىل:  وٌه َفَأمَّ جم وٌه َوَتْسَودُّ وم جم وم

ِذيَن اْس  وقموْا  الَّ ْم َفذم ْم َأْكَفْرتمم َبْعَد إِياَمنِكم هم وهم جم َودَّْت وم

ون﴾ ]آل عمران:  رم نْتمْم َتْكفم  [(.  106اْلَعَذاَب باَِم كم

   يدل عىل الاء أو التمر. 

 عنها[  )ملا جاء عن السيدة عائشة أم املؤمنني ]ريض اهلل

َ رسولم اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص وقد ش بِْعنا من األسوَديِن:  قالت: »تمويفر

 والتَّمِر« ]متفق عليه[(.امل
ِ
 اء

لبس السواد يف النام خري ودين لن اعتاد عىل ارتدائه من  

 الصاحلْي يف اليقظة. وقد يدل عىل نقاب الرأة السلمة.

)راجع قاعديت تعبري الرؤيا باملعنى الشخيص  

 ي(.واالجتامع

يدل عىل الليل، وعىل الشك إن اجتمع مع األبيض  

نام خيوًطا. وقد يدل عىل اإلفطار  خصوًصا إذا كان يف ال

 بعد صوم.  

مم   َ َلكم بموْا َحتَّى َيَتَبنيَّ لموْا َوارْشَ )لقول اهلل تعاىل: ﴿... َوكم

 ُّ وْا  اخْلَْيطم األَْبَيضم ِمَن اخْلَْيِط األَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ثممَّ َأمِت

لْيِل ...﴾ ]البقرة: َياَم إىَِل الَّ  [(. 187الصر

أو يف الوجه خصوًصا قد يدل عىل  واألسود عموًما 

  إنجاب أنثى. 

هم   ْم بِاألمنَثى َظلَّ َوْجهم هم َ َأَحدم )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوإَِذا بمرشر

َو َكظِيم﴾ ]النحل: ا َوهم ْسَودًّ  [(. 58مم

يدل عىل سواد البرشة أو عىل الجتمعات والشعوب  

 ذات البرشة السوداء.

لناس كالنفط،  يدل عىل أشياء اشتهرت هبذا اللون بْي ا

أو احلجر األسود، أو كساء الكعبة، أو الفضاء  

اخلارجي، أو مالبس رسمية وعملية عند بعض  

اْلامعات والجتمعات كمالبس الرشطة، أو السهرة،  

 ور.ونحو هذه األم
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يدل عىل السواد األعظم؛ أي أكثر الناس أو األغلبية. 

 وقد يدل عىل السيادة أو السؤدد. 

  الرؤيا باألسامء(.)راجع قاعدة تعبري

يدل عىل حالة نفسية صعبة، أو اكتآب، أو مزاج 

 سوداوي متشائم.

يدل عىل النفط ومشتقاته وما يستخدم فيه. وقد يدل عىل  

 احلرب األسود والطباعة به.

   يدل عىل احلبة السوداء أو حبة الربكة.

)وهي نوع من التوابل أسود اللون يدخل يف بعض األطعمة 

 والصناعات الدوائية(.

 يدل عىل العرب. وقد يدل عىل اإلنس.  

]حديث  واألسوِد« األمحرِ  )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »بمِعثتم إىل

 صحيح[(.

يدل عىل معنى الرش، واألذى، والرضر، واحلقد،  

 والضغينة. واحلسد،

 )والعياذ باهلل(.   يدل عىل الصائب

 )لقوهلم مصيبة سوداء(. 

 يدل عىل ما يسمى يف التجارة بالسوق السوداء. 

 )أي التعامالت الرسية خارج األسواق الرسمية واملعلنة(.

دة.    يدل عىل ُمسوَّ

)أي نسخة غري هنائية من نص مكتوب ]راجع قاعدة تعبري 

 الرؤيا باألسامء[(.

 )مجع أسد(.عىل األُُسود يدل 

 يدل عىل اْلبال والناطق اْلبلية.

ود﴾ ]فاطر: )لقول اهلل  [(.27تعاىل: ﴿َوَغَرابِيبم سم

 

 الرمادي 

 

هو لون وسط بْي األبيض واألسود. وقد يدل هذا اللون  

عىل أعامل الكفار وما أنجزوه من أمور ونجاحات  

بولة  دنيوية وحضارية. وقد يدل أيًضا عىل أعامل غري مق

عند اهلل تعاَل. وقد يدل عىل اخلسائر أو األعامل غري  

 الفيدة التي يضيع فيها الوقت واْلهد بصفة عامة.  

ِْم َأْعاَم  وْا بَِرهبر ِذيَن َكَفرم َثلم الَّ مْم َكَرَماد  )لقوله سبحانه: ﴿مَّ هلم

وَن مِمَّا َكَس   الَّ َيْقِدرم
يحم يِف َيْوم  َعاِصف  ْت بِِه الرر  اْشَتدَّ

 
ء بموْا َعىَل يَشْ

اَللم اْلَبِعيد﴾ ]إبراهيم: َو الضَّ  [(.18َذلَِك هم

يدل عىل مواقف متذبذبة، أو عدم استقرار يف الفكر  

والسلوك، أو عدم نضج يف الشخصية، أو مراهقة. وقد 

عىل التزام ديني متوسط أو متذبذب بْي الطاعات  يدل 

 والعايص. وقد يدل عىل أشخاص خلطوا عماًل صاحًلا

 وآخر سيرًئا. وقد يدل عىل أمور ُمرية. 

لموْا  )ألنه خليط من األبيض واألسود، واهلل تعاىل يقول: ﴿َوكم

مم اخْلَْيطم األَْبَيضم ِمَن اخْلَ  َ َلكم بموْا َحتَّى َيَتَبنيَّ ْيِط األَْسَوِد ِمَن َوارْشَ

 [(.187اْلَفْجِر﴾ ]البقرة:

وقد  )وهو من أمراض العيون(.  يدل عىل مرض الرمد 

يدل عىل مدينة الرمادي يف العراق. وقد يدل عىل  

شخص اسمه الرميد، أو رشكة اسمها رامد، ونحو هذه  

 األمور.

 )راجع قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(.

اللون كالرماد، والدخان،   يدل عىل أشياء يشيع فيها هذا

 واألسمنت. 

 

 األخرض 

 

أو   يدل عىل النعيم بكل معانيه سواء كان نعيم الدنيا 

 اآلخرة. ويدل عىل فضل اهلل تعاَل، وكرمه، ورضوانه. 

ْم ثَِيابم  )ألنه لون لباس أهل اجلنة؛ لقول اهلل تعاىل: ﴿َعالَِيهم

ٌق ...﴾ ]اإلنسان: رْضٌ َوإِْسَترْبَ س  خم ندم وكذلك:  [؛21سم

رْض  َوَعْبَقِريٍّ ِحَسان﴾ ]الرمحن: تَِّكِئنَي َعىَل َرْفَرف  خم  [(. 76﴿مم
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 الدنيا ونعيمها.  يدل عىل 

كم  اهللَ  وإن .خرضةٌ  حلوةٌ  )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إن الدنيا  مستخلفم

 ]رواه مسلم[(.  تعملون« كيف فينظرم  فيها،

يدل عىل الكساء النافع، واألقمشة الفاخرة، والالبس  

 اإلسالمية.  

 )ألنه مذكور باللباس يف القرآن الكريم(.

عىل منح  يدل عىل تيسري أمور معطلة أو متوقفة، أو 

 الوافقة أو اإلذن يف يشء ما خصوًصا الضوء األخرض. 

 )لقوهلم: أعطاه الضوء األخرض ليفعل كذا(.

شيع فيها هذا اللون كالزرع، أو عىل  يدل عىل أشياء قد ي

 بالد اشتهرت هبذا االسم كقوَلم: تونس اخلرضاء.

واألخرض القبيح يف النام قد يدل عىل الرأة احلسناء سيئة 

 ق أو التحذير من الزواج من امرأة هبذه الصفات. األخال

م وخرضاءَ  اكم َمنِ  )ملا روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إيَّ :  فقيَل  الدر

مِن؟  َخرضاءم  وما  املنبِت  يف احلسناءم  املرأةم : قاَل  الدر

»
ِ
وء  ]حديث ضعيف جدا[(.  السُّ

يدل عىل شخص اسمه مشتق منه كخضري، واخلرض، 

 وأي اسم من مشتقاته.

 عدة تعبري الرؤيا باألسامء(.)راجع قا

 

 األْحر

 

يدل عىل خطأ، أو خطر، أو َتذير، أو تنبيه، أو تلف، أو  

ذلك يف مجيع اآلالت واألجهزة   )ألنه يدل عىل  مرض.

اإللكرتونية والكهربائية املستخدمة يف مجيع املجاالت  

 احلديثة(. 

يدل عىل الحرمات الرشعية يف اإلسالم واألمور النهي 

 ا.  عنها رشعً 

: قلتم  )لقول ابن عمر: »هَنَى رسولم اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص عِن املمفَدِم. قاَل يزيدم

؟ قاَل:  ِر« ]رواه ابن ماجة[(.للحسِن: ما املمفَدمم صفم  املمشَبعم بالعم

يدل عىل أمور تتعلق بالزنا أو بالعالقات اْلنسية احلرام، 

  أو باإلثارة اْلنسية.

 )لقوهلم: ليلة محراء وليال  محراء(.

 دل عىل غضب، واستفزاز، وطباع عصبية.ي

 )ألنه لون مستفزٌّ لألعصاب(.

يدل عىل الغضب هلل )عز وجل(، أو عىل غضب اهلل  

 )سبحانه وتعاَل(. 

)كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا غضب امحرَّ وجهه أو كام جاء يف حديث أيب 

هم  امحرَّ  هريرة )ريض اهلل عنه(: »... فَغضَب حتَّى  «... وجهم

 ]رواه الرتمذي[(.

يدل عىل أشياء شاع عنها هذا اللون كالدماء، وسيارات  

 ها.الطافئ، وغري

  يدل عىل الال الكثري أو الِغنَى.

دى بك رجٌل واحٌد خرٌي لك ) لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »فواهللِ أَلن هيم

ْرِ  من  النََّعِم« ]رواه البخاري[(. محم

يدل عىل اْلان. وقد يدل عىل غري العرب من الروم  

  األمريكيْي ونحوهم.كاألوروبيْي و

 ]صحيح[(. واألسوِد« األمحرِ  )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »بمِعثتم إىل

   يدل عىل االلتهابات واالحتقانات.

 )ألهنا تتسبب عادة يف امحرار(.  

 يدل عىل اْلبال. 

َا﴾  َْتِلٌف َأْلَواهنم ٌْر خمُّ َدٌد بِيٌض َومحم َباِل جم )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوِمَن اجْلِ

 [(.27]فاطر:

عىل التحمري يف الطعام، أو عىل احلامر، أو منطقة   يدل

 أو أي اسم من مشتقاته. احلمراء،

 )راجع قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(.

خصوًصا إن كان قبيًحا أو يف   -وقد يدل األْحر يف النام 

عىل السيح الدجال، أو أي إنسان خمادع منتحل    -البرشة  

   عدو للدين.
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 َجسيٌم، أمحرم   عنهام[: »... فإذا رجٌل )لرؤيا ابن عمر ]ريض اهلل

]رواه   «...  طافيةٌ   ِعنََبةٌ   عينَه  كأنَّ   اليممنَى،  عينِه  أعورم   الرأِس،  َجعدم 

 البخاري[(.

  يدل عىل اخلجل واحلياء.

رة اخلجل(.  )لقوهلم: محم

يدل عىل السيدة عائشة أم الؤمنْي )ريض اهلل عنها(، أو  

دل عىل الرأة العلمة  أي امرأة صاحلة تقتدي هبا. وقد ي

 الدين. وقد يدل عىل الرأة البيضاء.التفقهة يف 

)ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يسمي السيدة عائشة احلممرياء. وكانت 

 العرب تطلق عىل أبيض البرشة األمحر(.

 

 األصفر 

 

يدل عىل خسائر مادية، أو تلف، أو انتهاء الصالحية أو  

  ًحا يف النام.العمر، أو عدم اْلودة خصوًصا إذا كان قبي

ْنَيا َلِعٌب َوهَلٌْو َوِزينٌَة )لقول اهلل  وا َأنَّاَم احْلََياةم الدُّ تعاىل: ﴿اْعَلمم

ٌر يِف األَْمَواِل َواألَْوالَِد َكَمَثِل َغْيث  َأْعَجَب  ْم َوَتَكاثم ٌر َبْينَكم َوَتَفاخم

ا ثممَّ يَ  ْصَفرًّ اهم مم هم ثممَّ هَيِيجم َفرَتَ اَر َنَباتم فَّ َطاًما َويِف اآلِخ اْلكم ونم حم َرِة كم

َن اهللِ  ْنَيا إاِلَّ َمَتاعم   َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة مر َوِرْضَواٌن َوَما احْلََياةم الدُّ

ور﴾ ]احلديد: رم  [(.20اْلغم

واألصفر الزاهي قد يدل يف النام عىل مجال ورسور، أو  

   أشخاص أو أشياء تبعث عىل هذه األحاسيس.

وْا اْدعم َلنَا )لقول اهلل تع َا َقاَل إِنَّهم اىل: ﴿َقالم نَا َما َلْوهنم َبنير لَّ َربََّك يم

ُّ النَّاظِِرين﴾  َا َترسم ْوهنم ولم إهِّنَا َبَقَرٌة َصْفَراء َفاِقـٌع لَّ َيقم

 [(.69]البقرة:

 يدل عىل اْلنس األصفر أو اآلسيويْي. 

 وقيل إن األصفر يف النام مرض.

 سم من عالمات املرض(.)ألن اصفرار الوجه واجل

 الصفار يف البيض، والصفري، وشهر َصَفر،  يدل عىل 

 ومدينة صفرو، وأي اسم من مشتقاته.

 )راجع قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(.

  يدل عىل العذاب، أو جهنم، أو الرباكْي واحلمم النارية.

ر  َكاْلَقرْص  َا َتْرِمي برَِشَ  مِجَاَلٌت َكَأنَّهم  )لقول اهلل تعاىل: ﴿إهِنَّ

ْفر﴾ ]املرسالت:  [(.33،32صم

يدل عىل األشياء التي تشتهر بالصفرة كالذهب، 

والزيت، والبول، وبعض العادن، والعمالت،  

 والأكوالت، والصحاري، وغري ذلك.

 

 األزرق

 

قد    - لقبيح أو الغامق منه  وخصوًصا ا  - األزرق يف النام  

ُماكمة    يدل عىل عقاب من اهلل عز وجل، أو فضيحة، أو

  أو عقوبة علنية.

م الْ  وِر َوَنْحرشم نَفخم يِف الصُّ ْجِرِمنَي ـ)لقول اهلل تعاىل: ﴿َيْوَم يم مم

ْرًقا﴾ ]طه:  زم
 [(.102َيْوَمِئذ 

يدل عىل معنى الكفر، أو اإلجرام، أو أشخاص غري 

مسلمْي معاديْي لإلسالم، أو منافقْي، أو بغاة معتدين،  

 أو مرتكبي كبائر شديدة.  

 ة الكريمة السابقة(.)لآلي

يدل عىل األصول أو العوائل اخلاصة ذات احلسب، 

ورفعة الشأن، والقام العاِل يف الدنيا أو من ينتسبون  

   إليهم.

 م: عائلة من ذوي الدم األزرق(. )لقوهل

 يدل عىل الوت.  

 )ألن اجلسم قد يتحول إىل هذا اللون عند املوت(. 

 يدل عىل األرزاق واالرتزاق.

 قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(.)راجع 

واألزرق الفاتح يف بعض الجتمعات قد يدل عىل  

  األطفال الذكور.

ن البنات ذوات )ألنه لون مميز ملالبسهم وبعض متعلقاهتم ع

 اللون الزهري(. 

يدل عىل منطقة الزرقاء، وعىل شخص اسمه زريق، 

وعىل أسامء مشتقة منه، أو أشياء اشتهرت بالزرقة 
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، Blue cheeseأو السامء، أو اْلبن األزرق  كالبحر،

 أو غري ذلك. 

 .Bluetoothويدل يف النام عىل تقنية البلوتوث 

 باإلنجليزية تعني أزرق(.  Blue)ألن 

يدل عىل مالئكة السؤال يف القرب أو عىل معنى السائلة 

 والحاسبة بصفة عامة خصوًصا إذا اجتمع مع األسود.  

كم  -امليرتم  )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا قرب أتاهم   -أو قاَل أحدم

«  واآلخرِ  املنَْكرم  ألحِدمها يقالم  أزَرقانِ  أسودانِ  مَلكانِ  النَّكريم

 اه الرتمذي[(.]رو

وقد يدل األزرق يف رؤى من يعرفون اللغة اإلنجليزية 

 أو يتكلمون هبا عىل احلزن. 

يف اإلنجليزية تعني أزرق وتعني   Blue)ألن كلمة 

 ينًا(. أيًضا شخًصا حز 

يدل عىل أشياء اشتهرت باللون األزرق كالفيس بوك أو  

 تويرت. 

 

 البني

 

ة، واألبناء، والتبنري، والبنية  يدل عىل البناء، والبنوَّ

اْلسدية، أو البنية األساسية أو التحتية للمدن، والباِّن، 

 .)قهوة( والُبّن 

 )راجع قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(.

الدليل يف القضاء، واخلصومات،   )أي يدل عىل البيرنة 

 ونحو ذلك(. 

 ء(.)راجع قاعدة تعبري الرؤيا باألسام

  )أي الوضوح، والظهور، واالنكشاف، يدل عىل البيان 

)أي منشور عام يف بعض  ؛ أو البيان والشهرة(

، أو  )أي الفصاحة والبالغة(أو البيان  املؤسسات(، 

 .)أي الرشح والتوضيح(البيان 

  الرؤيا باألسامء(.)راجع قاعدة تعبري

يدل عىل أشياء اشتهرت به كالطْي، أو القهوة، أو  

 أو فضالت اإلنسان، أو غري ذلك. الشاي،

 أي الدخول بالزوجة(. يدل عىل البناء )

 )راجع قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(.

 يدل عىل أشخاص أو شعوب َلم هذا اللون يف البرشة.

ُقوْا اهللَ يدل عىل »ذات البْي« كام يف قول اهلل    تعاَل: ﴿َفاتَّ

 . [  1َوَأْصلُِحوْا َذاَت بِْينُِكْم﴾ ]األنفال:

)أي العالقات، والتعامالت، واالتصاالت بني الناس. 

وبحسب جودة اللون أو قبحه أو درجته يف الرؤيا تكون طبيعة 

 العالقات أو قوهتا بني الناس(. 

شاسعة بني )أي الفرق الكبري أو املسافة اليدل عىل »الَبْون« 

 شخصني، أو شيئني، أو أكثر بينهم صلة، أو مقارنة، أو اتصال(.

 ع قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(.)راج

 يدل عىل نبي من األنبياء عليهم السالم.

 )راجع قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(.

 )أي قبيلة من القبائل العربية(. يدل عىل »بني فالن« 

 سامء(.)راجع قاعدة تعبري الرؤيا باأل

يدل عىل األشياء التي يبنى بعضها عىل بعض أو نتائج 

 كالسائل العلمية ونحو هذه األمور.تبنى عىل أسباب 

 )راجع قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(.

 يدل عىل التبن وهو القش الزراعي. 

 )راجع قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(.

 

 الربتقاِل

 

وف تقال بْي الناس، يدل عىل كلمة الرب، والودة، والعر

   أو الكالم الطيب والقول اللْير عموًما.

)إلمكانية تقسيم الكلمة إىل »الرِب تمقال يل«. ]راجع قاعدة تعبري 

 الرؤيا باألسامء[(.

  يدل عىل معانم متعددة جتمع بْي األْحر واألصفر مًعا.

جع إليهام يف أبواب األمحر واألصفر؛ وألنه خليط منهام(.  )فلريم
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عىل أشياء اشتهرت هبذا اللون كالشمس، والنار،  يدل

يف، والربتقال، والزعفران، وبعض  واحلرارة، والص

 الأكوالت أو الرشوبات، وغري ذلك. 

 يدل عىل دولة الربتغال.

 

 البنفسجي

 

يدل عىل الوحدة، واالستقالل، والتفرد، واالنفراد، 

واالعتامد عىل النفس، وعىل ذات اإلنسان نفسه دون  

 ه، وعىل ما َيب أن يقوله أو يفعله اإلنسان بنفسه.غري

ا عىل مرض التوحد. وقد يدل اللون  وقد يدل أيًض 

 البنفسجي عىل النفس البرشية.

 )للجناس اللغوي مع كلمة »بنفسك« أي بذاتك(. 

يدل عىل هدوء األعصاب، وسكينة النفس، والشتاء، 

 والغروب.  

اشتهرت   يدل البنفسجي عىل زهور البنفسج أو أشياء

 هبذا اللون.  

 

 الذهبي

 

يدل عىل أشياء مزيفة أو أقوال وأعامل كبرية يف ظاهرها 

  لكنها ليست ذات قيمة حقيقية.

 )ألنه لون فقط وليس ذهًبا(.  

يدل عىل النفاق، والرياء، والظهور بمظهر مبالغ فيه 

 وغري حقيقي.

 الذهب الفقهي أو غري ذلك أو معنى الذهبية.يدل عىل 

 قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(. )راجع

يدل عىل غرور واستكبار بدون استحقاق مع سطحية 

 وتفاهة، أو عىل أشخاص يتصفون هبذه الصفات. 

 )أي زوال أمر ما، أو االنتقال إىل مكان(.يدل عىل ذهاب 

 باألسامء(.)راجع قاعدة تعبري الرؤيا 

يدل عىل أشخاص أو أشياء يظهرون بمظهر براق  

 أنم يف الواقع بال قيمة كبرية.وجاذب إال 

 يدل عىل يشء معْي اشتهر باللون الذهبي.

يدل عىل اإلمام الذهبي )رْحه اهلل( وغري ذلك من  

 مشتقات االسم.

يدل عىل الصنوعات والشغوالت العدنية ذات اللون  

 الذهبي.

 عدن الذهب.  يدل عىل م

 )ألنه لونه(.

 لذهبية.يدل عىل الكؤوس واليداليات الرياضية ا

 

 الفيض 

 

 يدل عىل سمت الصاحلْي ومظهرهم عموًما. 

ذ ونقش  فِضة   من خامتًا )لقول عبد اهلل بن عمر »أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص اختَّ

 فيه: حممٌد رسولم اهللِ« ]رواه مسلم[(.

وزهد ظاهر  يدل يف بعض الرؤى عىل صالح وتقوى 

ونفاق باطن )والعياذ باهلل( خصوًصا إذا كان اللون  

   الرؤيا أو فيه عيوب. قبيًحا يف

 )ألن الفضة يف املنام صالح، بينام الفيض هو لون خارجي فقط(.

يدل عىل عمل صالح يف ظاهره، لكن ال ُيبتغى به وجه  

 اهلل )تعاَل( فهو رياء.

العدنية الفضية أو يدل عىل الصنوعات والشغوالت 

 ذات اللون الفيض.

 .  يدل عىل معدن الفضة

 )ألنه لونه(. 

الفيض يف النام قد يدل عىل مشتقات من اسمه   واللون

)أي نقض اليشء، واخرتاقه، وإهناء وجوده  كالفضر 

كفض مجاعة معتصمة، أو أشخاص يتجمعون لنشاط  



  

49 

 

)أي   والفيضانما، أو فض بكارة الزوجة العذراء(، 

)أي القدوم  واإلفاضةن املاء وإغراقه لألرض(، طغيا

احلج، أو العطاء  بأعداد كبرية، أو طواف اإلفاضة يف

َوَناَدى واملنح تكرًما وتفضاًل كام يف قول اهلل تعاىل: ﴿

َجنَِّة َأْن َأفِيُضوْا َعَلْينَا ِمَن  ـَأْصَحاُب النَّاِر َأْصَحاَب الْ 

)أي ما   فائض والفيض أو ال[(، 50﴾ ]األعراف:الَْاء

زاد عن احلاجة والرضورة، أو ما ال يمطاق كقوهلم: فاض  

)أي احلديث الرسي اخلاص، أو   ضاءواإلفالكيل(، 

َوَقْد َأْفىَض  العالقة الزوجية كام يف قول اهلل تعاىل: ﴿

 ﴾  والفضاء اخلارجي [(،21]النساء:َبْعُضُكْم إََِل َبْعضم

اموية(،  )أي حميط الكواكب، والنجوم، واألجسام الس

)أحاديث   والفضفضة)أي الفراغ أو اخلواء(، والفضاء 

 قلب بني املعارف واألصدقاء(.السمر وإفراغ مهوم ال

 يدل عىل الكؤوس واليداليات الرياضية الفضية.

 

 الزهري

 

 األنوثة، والرقة، واْلامل، والرومانسية. يدل عىل معاِّن

 االجتامعي(.)راجع قاعدة تعبري الرؤيا باملعنى 

  يدل عىل الطفلة األنثى.

 ا(.)ألهنا مميزة هبذا اللون عن الذكور يف كثري من  متعلقاهت

 يدل عىل الزهور.

هري  )مرض جنيس(.  يدل عىل مرض الزُّ

 تطور لألفضل(.  و أحتسن  رخاء أو) يدل عىل االزدهار

 )راجع قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(.

 . أو اْلامع األزهر يدل عىل السيدة فاطمة الزهراء

 الزهر الرقَّم أو مربع، يدل عىل ماء الزهر القطر

أو عىل امرأة  اليدوية(،  )يستخدم يف بعض األلعاب

باسم زهور، أو زهرية، أو زهرة؛ أو رجل باسم زاهر، 

 .أو زهران، أو زهري

 يدل عىل سوريت البقرة وآل عمران.

 باجلناس[(. التعبري)ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أساممها: الزهراوين ]قاعدة 

 

اف   الشفَّ

 

يدل عىل الوضوح، واالنكشاف، وعدم الغموض، 

 رصاحة، وعدم الكذب(.)أي الصدق، والوالشفافية 

 )راجع قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(.

يدل عىل ضعف االلتزام الديني عند الرأة خصوًصا يف 

 لشفافة(.)املالبس االالبس 

 )ألن من رشوط اللباس الرشعي أنه ال يشف(.

 )والعياذ باهلل(. يدل عىل الفضيحة وهتك السرت 

 )ألنه يكشف ما وراءه دون سرت(.

)أي البصرية، والذكاء، وحسن فهم   ستشفافيدل عىل اال 

األشخاص واألشياء، وحتليل األحداث والوقائع()راجع 

 قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(.

 ضعف الشخصية، وعدم التأثري، والتأثر يدل عىل 

 باآلخرين وتقليدهم. 

 )ألنه بدون لون، وهو جمرد عاكس لأللوان األخرى(.

 ون كالاء والزجاج.يدل عىل أشياء اشتهرت هبذا الل

)أي    والستشفى، والتشفري)من املرض(    يدل عىل الشفاء

 )عضو يف اجلسم(.  والشفاةالشامتة(، 

  الغرائز.يدل عىل إثارة 

 )ألنه كاشف ملا حتته من العورات يف املالبس(.

 يدل عىل الفقر ورقة احلال.

 )ألنه فقري يف اللون ورقيق يف الشكل(.

  ختفاء، والتخفي.يدل عىل التمويه، واال

)ألنه يف احلقيقة لون غري مرئي، لكن الذي يمرى هو األلوان 

 األخرى التي تظهر من خالله(.
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 ألوان الطيف 
 

   تدل عىل األمطار النافعة.

 )ألهنا تتكون بعد املطر(.

   تدل عىل الالئكة.

 )ألهنا تكون يف السامء، وتتكون من نور(.

ونه أو عىل عقوبة إَلية تدل عىل تصاريف اهلل اخلفية يف ك

 لظال أو فاسد. 

ون  ْم َناِئمم برَك َوهم ن رَّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َفَطاَف َعَلْيَها َطاِئٌف مر

يم﴾  َفَأْصَبَحْت   ِ  [(.20،19:القلم] َكالرصَّ

تدل عىل هداية اإلنسان الضال، أو إصالح الفاسد، أو  

   استقامة العايص.

 هَيِْدي اهللم )لقول اهلل تعاىل: ﴿نُّوٌر َعىَل 
 لِنموِرِه َمن َيَشاء﴾ نمور 

 [؛ ألهنا تتكون من ألوان نورانية فوق بعضها(.35]النور:

 تدل عىل الطواف حول الكعبة.  

)ألنه يتكون من عدد من األلوان فوق بعضها بشكل دائري، 

 شكل دائري(. بكالطواف يضم ألواًنا خمتلفة من البرش ويكون 

 والسارات الالحية يف اْلو.  تدل عىل السفر، والطريان،

تدل عىل أجهزة جتمع ما بْي األلوان والضوء كالتلفاز 

 واحلاسوب. 
 

 ألوان الرسم
 

تدل عىل أدوات وأساليب التأثري عىل عقول البرش، 

وأفكارهم، ومشاعرهم، ونظرهتم لألمور كاإلعالم، 

 والصحافة، واإلنرتنت، واإلغراء، وغريها.

 بديل للصفحة األصلية البيضاء(. )ألن التلوين هو تغري وت

تدل عىل أسباب َتصيل الصالح والنعيم والسعادة يف 

الدنيا كالعمل وأسبابه، والسعي يف الرزق، وتعلم أشياء  

  جديدة، ومواهب، وغريها.

 )لقوهلم: ألوان من النعم واللذائذ واملتع(.

للعديد من  تدل عىل قوة ومتكْي لإلنسان وامتالكه 

 .أسباب َتقيقها

 من خري أو رش.  ُيكَتب عليهتدل عىل أعامل اإلنسان وما 

 تدل عىل الدهانات التي تستخدم يف الباِّن واحلوائط.

وألوان الرسم يف النام إن كانت مائية دلت عىل يشء له  

عالقة بالاء كالبحر وما فيه من عال ملون مجيل، أو  

أصناف وأجناس البرش، أو عموم الخلوقات احلية 

لَّ  خملوقون من ماء كام يف قول اهلل تعاىل: ﴿َواهللم  )ألهنم َخَلَق كم

اء﴾ ]النور:  ِمن مَّ
ة  من اخلشب دلت   ؛ وإن كانت [(45َدابَّ

عىل الغابة بام فيها من عال بديع متنوع األلوان من الشجر 

والنبات، أو الصنوعات اخلشبية اللونة، وقد تدل عىل  

نام عىل النفاق )لقول النفاق والتلون لداللة اخلشب يف ال

َسنََّدٌة﴾ اهلل تعاَل:  ٌب مُّ شم مْم خم [؛ فإن  4]النافقون: ﴿َكَأهنَّ

لت عىل أصناف العسل وألوانه؛ وإن  كانت من الشمع د

كانت سائلة )فلو ماسرت( دلت عىل الكتب والطبوعات  

اللونة، أو الصورة )الكامريا( التي تصور باأللوان، أو  

باأللوان كالتلفاز واحلاسوب،   كل األجهزة التي تعمل 

أو برامج الرسم والتصميم عىل احلاسوب  

تية دلت عىل  كالفوتوشوب وغريه؛ فإن كانت ألواًنا زي

 الزيوت كالنفط ومشتقاته ونحو هذه األشياء.

 الرسم والتلوين. علم وتعليموتدل ألوان الرسم عىل ت

 وألوان الرسم يف النام قد تدل عىل التأليف، واإلبداع،

 واالخرتاع، واالبتكار، وأدوات تنفيذ هذه األمور. 
 

 عمى األلوان 
 

لألمور، أو عدم القدرة  يدل عىل سوء تقدير أو سوء فهم  

  عىل التمييز، أو عدم احلكم عىل األشياء بشكل سليم.

  يدل عىل إدراك خطأ لسائل يف الدين واحلياة.

 يدل عىل إنسان خياِل أو مغفل ال يدرك الواقع كام هو

   عىل حقيقته.

يدل عىل الغفلة عن آيات اهلل )عز وجل( يف الكون وما  

 .فيها من إبداع ومجال
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  تأويل رؤيا التقنيات واألجهزة احلديثة باب يف

 

 اَلاتف

 

 يدل عىل عالقة، أو ارتباط، أو تواصل.  

 )راجع قاعدة تعبري الرؤيا باالستخدام واملنفعة(.

مصالح، أو تيسري يدل عىل عالقات اجتامعية، أو قضاء 

 مشقة. 

)ألن الناس يستخدمونه لتوفري تعب الزيارات أو مشقة الذهاب 

 ألماكن بعيدة لقضاء مصاحلهم(.

ب أو له عالقة قوية بالرائي   يدل عىل شخص مقرَّ

ال(.   كالزوج مثاًل خصوًصا اَلاتف الحمول )اْلوَّ

)ألن اهلاتف جهاز شخيص وخاص كالعالقات الشخصية 

 جع قاعدة التشابه يف احلال يف تعبري الرؤيا[(.واخلاصة ]را

 يدل عىل سامع أخبار. 

 )ألنه أداة لنقل األخبار خصوًصا من أماكن بعيدة عن الرائي(.

 يدل عىل التزامات مالية عىل اإلنسان ومطالبات.  

 )ألنه خدمة بمقابل مايل واجب األداء(.

 يدل عىل شبكة اإلنرتنت.  

 رب اهلاتف(.)ذلك إذا كان يتم توصيله ع

 يدل عىل صلة األرحام.  

 م للتواصل مع األهل(. )ألنه يستخد

يدل جرس اَلاتف عىل تنبيه، أو جاذبية، أو لفت نظر  

ليشء أو شخص ال يلتفت إليه اإلنسان، أو هيمله، أو ال  

 هيتم به.

 ملتفًتا أو منتبًها(.  شخص يكون ال وال ،)ألنه جيذب وينبره فجأة

كالم قوي، وعبارات شديدة،  يدل جرس اَلاتف عىل 

ة، واستنجاد، وطلب  وغضب، ورصاخ، واستغاث

 الساعدة، وإزعاج، وضوضاء، إذا كان مرتفًعا جملجاًل.

)ألنه قوي، وشديد، وفجائي، وعاجل، وفيه إحلاح وكرس 

 للهدوء(.

يدل جرس اَلاتف عىل الوسيقى، واألغاِّن، 

 واالحتفاالت، والناسبات. 

الشخيص حلنًا موسيقيًّا، أو موسيقى  )إذا كان جرس اهلاتف

احتفاالت معيَّنة؛ وإذا كان الوسط االجتامعي تتناسب مع 

 تمستخدم املوسيقى فيه يف االحتفاالت(.

يدل جرس اَلاتف الوسيقي عىل امرأة أو عىل فتنة أو  

 معصية للمسلم.

)ألن املوسيقى تفتن وجتذب وتغري كام تفتن املرأة، وألن اهلل 

 مها(.تعاىل حرَّ 

ْي أو عىل  يدل اَلاتف الثابت عىل االرتباط بمكان مع

 شخص يرتبط بمنزل، أو دار، أو موضع ما.  

)ألن اهلاتف الثابت دائام يرتبط بمكان ال يمكنه أن ينتقل إىل 

 خارجه(.

واَلاتف إن كان بشاشة عرض دل يف النام عىل مجيع 

  األجهزة التي َلا شاشات مشاهبة كالتلفاز، واحلاسوب،

 وأمثاَلام.

 يدل عىل العلم ونقل العلومات.  

 )ألنه يستخدم يف االستعالم(.

وتعبري اَلاتف يف النام بحسب ما يستعمله فيه الرائي يف 

اليقظة إن كان هاتًفا معروًفا. فإن كان هاتًفا شخصًيا دل 

عىل أمور شخصية وعالقات خاصة، وإن كان هاتف  

الرزق، ة العملية، والعمل دل عىل أمور َلا عالقة باحليا

والسعي يف احلياة. وإن كان يستخدم يف القراءة فقد يدل  

عىل الكتب والكتبات. وإن كان يستخدم يف الكتابة فقد  

 يدل عىل الدراسة واألبحاث مثاًل ... وهكذا.

يدل اَلاتف عىل الشخص الذي اشرتاه، أو الذي يتم 

صالح  التواصل معه فيه كثرًيا وغالًبا. وقد يدل عىل ال

 ر التي اعتاد صاحبه أن يستخدمه فيها.واألمو

واَلواتف القطوعة أو العطلة انقطاع عالقات وتعطيل  

 أمور.
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يدل عىل أماكن احلفظ، واألرسار، واخلزائن، وأجهزة  

  التسجيل، والتصوير، والراديو، والفيديو، واإلضاءة.

 )ألن اهلواتف احلديثة تقوم هبذه األمور(.

باللمس، أو بأزرار، أو لوحة  تعمل يدل عىل أجهزة 

مفاتيح، أو أجهزة َتكم عن بعد، أو شبكات وأجهزة  

 سلكية أو السلكية.

 )راجع قاعدة التشابه يف تعبري الرؤيا(.

يدل عىل الراسالت والربيد العادي إذا كان يستخدم يف  

 إرسال الربيد اإللكرتوِّن ورسائل عرب اإلنرتنت. 

 رؤيا(.ري ال)راجع قاعدة التشابه يف تعب

يدل عىل الدعاية، واالشتهار، ووسائل اإلعالم  

  الختلفة.

 )ألن اهلاتف يمكن أن يؤدي هذه األغراض بأشكال متعددة(.

 يدل عىل اَلتاف، أو اَلتافات، أو هاتف النام.

 )راجع قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(.

يدل عىل بعض أعضاء اْلسم كالفم، واألذن، واليد،  

 والعْي. 

 ألهنا تستخدم مع استخدام اهلاتف(. )

يدل عىل الجتمع والوسط االجتامعي الذي أتى منه  

 الشخص أو يتعامل معه.

 )ألنه يتصل يف اهلاتف بأفراد من هذا املجتمع أو الوسط(.

وقد يدل اَلاتف يف النام عىل سامعة، أو بطارية، أو  

  كهرباء، أو مصباح إضاءة.

 احلديث(. ف)ألن كلها ضمن مكونات اهلات

واَلاتف الثابت يف النام قد يدل عىل جهاز حاسوب  

 ثابت، والحمول عىل جهاز حاسوب ُممول.

يدل عىل الثالجة، أو خزانة الالبس والكتب، أو خمزن  

  النزل.

 )ألن اهلواتف احلديثة أداة حفظ وختزين(.

يدل عىل التسوق والرشاء خصوًصا لن يقومون  

 .باستخدامه يف هذا الغرض

يدل عىل االخرتاق للشبكات، أو الوصول إَل أماكن  

ال يستطيع اإلنسان    -عن طريق وسيط أو أداة    - خاصة 

 الدخول فيها أو الوصول إليها بنفسه.

)ألنه قد يستخدم كأداة للتنصت عىل املحادثات، وألنك 

باهلاتف تستطيع االتصال بأماكن قد ال تتمكن من الذهاب 

 إليها(.

ا عىل السكرتري أو السكرترية إن كان  نً يدل اَلاتف أحيا

الرائي لديه أمثال هؤالء، أو يوجد من ينوب عنه يف  

 إجابة اَلاتف.

 

 غسالة الالبس 

 

غسالة الالبس يف النام طهارة أخالق وسلوك، أو مغفرة  

ذنوب وتوبة، أو إقالع عن العايص والفساد. وقد تدل 

د تدل عىل  اإلسالم. وقأيًضا عىل االغتسال والدخول يف  

األعامل التي ُتغفر هبا للمسلم ذنوبه كالصالة، والزكاة،  

 والصيام، ونحو ذلك.

ى الثوبم  نقَّ ني من خطاياي كام يم )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اللهمَّ نقر

 
ِ
َنِس. اللهمَّ اغِسْلني من خطاياَي بالثَّلِج واملاء األبيضم من الدَّ

ِد« ]رواه مسلم[(.   والرَبَ

دة كالساجد، وكل مكان َيتمع فيه أماكن العباتدل عىل  

السلمون عىل عبادة اهلل وذكره )سبحانه(، فتتطهر  

 قلوهبم وأجسادهم، وتغفر َلم ذنوهبم.

 )ألن املالبس جتتمع فيها، فتتطهر من األوساخ(. 

 تدل عىل زواج، أو زوجة، أو زوج.  

)ألهنا حتتوي عىل مالبس. واملالبس يف املنام قد تدل عىل 

﴾ تعاىل ل اهللالزواج؛ لقو منَّ ْم َوَأنتمْم لَِباٌس هلَّ كم نَّ لَِباٌس لَّ : ﴿هم

 [(.187]البقرة:

تدل عىل شفاء من مرض، خصوًصا األمراض اْللدية، 

 أو التي َلا إفرازات َيب غسلها من الالبس. 
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 البسامل)ألن القذارة مرض، والنظافة صحة، والغسالة تنظف 

 (.القذرة

إجراء فيه إعادة  أو ترصف أو تدل عىل كل عمل 

تنظيف، أو تطهري، أو َتلص من شوائب أو فضالت،  

 أو استبعاد أمور أو أشخاص غري مرغوب فيهم. 

 )ألن وظيفتها تنظيف املالبس وطرد األوساخ وترصيفها(. 

   تدل عىل سرت السلم العايص.

)ألهنا تسرت املالبس املتسخة وختلصها من الوسخ دون أن يراها 

 ون نظيفة(.إال بعد أن تكأحد 

تدل عىل تصفية العداوات؛ أو تطهري النفوس من الغل،  

واحلقد، والضغينة، وظن السوء؛ أو معاْلة والتخلص  

 من أمراض القلوب كالبغضاء واحلسد.

 )ألهنا أداة تنظيف، وتطهري، وتصفية للقاذورات(.

تدل عىل الرتبية، والتهذيب، واإلصالح، وإعادة  

القية لألفضل. وقد  ات شخصية وأخالتأهيل، وتغري

 تدل عىل من يقوم هبذا العمل كالرِّب والعلم.

 )ألن وظيفتها تنظيف املالبس املتسخة وإعادهتا نظيفة(.

تدل عىل إعادة التدوير، وخالط األسمنت، وُمركات  

 الطائرة النفاثة.

 )راجع قاعدة التشابه يف تعبري الرؤيا(. 

 األموال القذرة.تدل عىل غسيل أو تبييض 

عىل تنظيف جهاز احلاسوب أو ما يشبهه من   تدل

الفريوسات واألجسام الضارة والواد الفاسدة والحرمة  

 خصوًصا إن كانت الغسالة بشاشة رقمية.

)ألن احلاسوب له شاشة رقمية ]قاعدة التشابه يف تعبري 

 الرؤيا[(.

تدل عىل كل جسم أو آلة تعتمد عىل الدوران كأقراص  

، أو ُمركات اآلالت   دي، أو الدي يف ديالس 

 والطائرات، ونحو ذلك.

 )ألن الغسالة تعتمد يف حركتها عىل حمرك، ووعاء داخيل يدور(.

تدل عىل االختالط بْي الناس أو العارشة بْي أفراد  

  جمموعة معينة.

 )ألن مالبس عديدة للناس ختتلط فيها معا(. 

  تدل عىل العالقات اْلنسية.

بس، واالهتزاز، وطرد املاء ]راجع ا التالحم بني املال)ألن فيه

 قاعدة التشابه يف تعبري الرؤيا[(.

 تدل عىل احلمل واإلنجاب. 

 تعبري[(.الاملالبس واملاء ]قاعدة التشابه يف  ها)ألهنا حتمل في

 .  تدل عىل الكرة األرضية

ألن الغسالة تدور حول نفسها، وفيها املاء واليابس ]راجع )

 ؤيا[(.قاعدة التشابه يف تعبري الر

  تدل عىل تغري األحوال وتعاقب األزمان.

)لقوهلم: دارت عليهم الدائرة ]أي تغريت أحواهلم وانقلبت 

 بعد انقضاء زمن معني[(.

 .  تدل عىل الكهرباء

 ألهنا جهاز كهربائي(.)

 تدل عىل خادمة.

 تعبري الرؤيا[(.)ألن الغسالة ختدم أهل املنزل ]قاعدة التشابه يف  

 بالاء النظيف أو الرصف للامء القذر. تدل عىل التغذية

 )ألهنا تمغذى باملاء النظيف، ثم تقوم بترصيف املاء القذر(.

 غسل الالبس.   حانوتتدل عىل الغسلة، أو 

 

 الثالجة

 

 تدل عىل األرزاق، وحفظها، والربكة فيها. 

عمرها، ومنعها من )ألهنا جهاز حلفظ األطعمة، وإطالة 

 الفساد(.

 ، والناطق، والبيئات الباردة.تدل عىل البالد

تدل عىل اخلزانة التي َتفظ فيها األموال واألرزاق  

 كخزائن البنوك أو خمازن األشياء القيمة عموًما. 

 تعبري[(.ال)ألن الثالجة خمزن حلفظ األرزاق ]قاعدة التشابه يف 

   .طبيعي أو جنائي كحادثتدل عىل الوت بشكل غري 
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فظون يف ثالجات خاصة(.)ألن املوتى يف مثل ه  ذه احلاالت حيم

   تدل عىل األخبار اْلميلة الفرحة.

رسن ورشح  كالًما )لقوهلم: أثلجت صدري ]أي قلت

 صدري[(.

تدل عىل حاالت الربود عند اإلنسان كربود الشاعر، أو  

 الربود اْلنس.

سليمة الصاحلة لالستهالك اآلدمي  تدل عىل األطعمة ال

   يمة وتعمل جيًدا يف النام.إن كانت الثالجة سل

 )ألهنا تستخدم يف حفظ األطعمة من التلف(.

 .  تدل عىل مكيف اَلواء

 )ألن وظيفته تتشابه مع الثالجة وهي التربيد(.

تدل عىل عمليات التربيد التي جتري عىل األجهزة  

 واحلواسيب، وغريها.كالسيارات، 

ر  تدل عىل األماكن التي تعتمد عليها يف العمل كمتاج

بيع اللحوم، واأللبان، والبقالْي، ومتاجر العصري 

 )آيس كريم(.  والثلجات

الثالجة يف الرؤيا وقت الصيف أفضل من الشتاء، 

وأقوى وأمجل يف العنى؛ ألنا تقوم بعمل رضوري 

  – ومهم يف درجات احلرارة الرتفعة، بينام تقل أمهيتها 

 .تاءالش   يف  احلرارة  درجات  تنخفض  عندما   -  تنعدم  وقد

تدل عىل ثالجات الستشفيات، وأماكن حفظ الدم،  

انات األطفال الذين ولدوا  وعينات التحاليل، وحضَّ 

 قبل مرور تسعة أشهر عىل احلمل. 

 )راجع قاعدة تعبري الرؤيا بالتشابه(.

تدل عىل سيارة التربيد أو سيارة َتمل فوقها ثالجة لنقل  

 البضائع التي ال يمكن إخراجها من الثالجة.

تدل عىل األطعمة التي تعتمد عىل التربيد يف أكلها  

 والرشوبات، وغريها.كبعض احللويات، 

تدل عىل هدوء األعصاب وعدم الغضب عند الشخص  

 العصبي.

  عىل  الغرية  عدم  أو  –  باهلل  والعياذ – تدل عىل الدياثة 

  وجل،  عز  اهلل  حرمات  النتهاك  الغضب  عدم  أو  الحارم،

  الهمة باألمور االكرتاث  عدم  أو  الالمباالة، أو

 .والرضورية

 عىل أمثال هذه املعان(. )لقوهلم: إنسان بارد؛ للداللة

 

 التلفاز

 

يعتمد تعبري رؤيا التلفاز بشكل كبري عىل استخدام  

الرائي له يف الواقع. فإن كان الرائي يستخدمه مثاًل يف 

التسلية وتضييع الوقت الثمْي، فقد يدل يف النام عىل هذا  

عنى، بينام إن كان يستخدمه يف التعلم، فقد يدل عىل  ال

كان يستخدمه يف مشاهدة األخبار عادة، فقد  العلم، وإن  

يدل يف النام عىل ورود أخبار، فإن كان الرائي ال يشاهد  

التلفاز يف الواقع غالًبا، فقد يدل يف النام عىل أمور مهملة  

 أو معطلة ... وهكذا.

الرؤى عىل حال اإلنسان يدل التلفاز يف كثري من 

فإن رأى فيه   واهتامماته بحسب ما يظهر فيه يف النام؛ 

مجاعة من الصلْي مثاًل، فقد يدل عىل اهتاممه بالعبادة،  

وإن رأى برنامج عن السياحة، فقد يدل عىل اهتاممه  

 بالسفر ... وهكذا.

 يدل عىل عرض أعامل اإلنسان يوم القيامة.

وَن الَ خَتَْفى )ألنه جهاز عرض، ولقول اهلل ْعَرضم  تم
 تعاىل: ﴿َيْوَمِئذ 

ْم َخافِيَ   [(.18ة﴾ ]احلاقة:ِمنكم

يدل عىل العلم، واإلعالم، والوعي، والتوعية، 

 والتذكري، والتنبيه، والنصيحة، والتحذير.

 )ألنه أداة إعالم وتوعية يف األساس(.

يدل عىل اإلشهار، والشهرة، والشاهري، والتشهري، 

 واألخبار.وكشف األرسار 

 )ألنه يستخدم هلذه األغراض(.
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ة كاحلاسوب، واْلوال، يدل عىل كل جهاز له شاش

واألجهزة الطبية، وأجهزة التعليم، والراقبة، والرصد،  

 وغريها.

 )راجع قاعدة التشابه يف تعبري الرؤيا(.

 يدل عىل الذاكرة والذكريات.

 )ألنه يعيد عرض أحداث سابقة(.

، واالنتقال إَل أماكن خمتلفة. يدل عىل السفر، والنقل

 وقد يدل عىل الطائرة. 

)ألنه ينقل إليك األحداث من أماكن متعددة، وألن طائرات 

 الركاب حتتوي عىل شاشات تلفاز(.

يدل عىل إنسان. وقد يكون حال هذا اإلنسان من حال  

ما يظهر يف التلفاز، فالتلفاز الغلق إنسان منغلق، 

مج ديني قد يدل عىل إنسان والتلفاز الفتوح عىل برنا

وح عىل برنامج طبخ إنسانة مسلم متدين، والتلفاز الفت

أو زوجة ماهرة يف الطبخ، والتلفاز الفتوح عىل برنامج  

جرائم قد يدل عىل إنسان جمرم، والتلفاز الفتوح عىل  

األخبار قد يدل عىل شخص مراسل صحفي أو نامم  

 ينقل الكالم ويفيش األرسار ... وهكذا.

 يصدر عن )يدل عىل إنسان؛ ألنه خيرج أصواًتا برشية وكالًما كام

 اإلنسان ذلك ]راجع قاعدة التشابه يف تعبري الرؤيا[(.

يدل عىل احلفظ من الرضر والوقاية من الرش أو عدم  

 التورط فيه.

 )ألنك ترى فيه الرضر والرش فال يصيبك منه شيًئا(.

 يسعى إليه.يدل عىل ما يتطلع اإلنسان لتحقيقه وما 

 شاهدة أشياء معينة(.مل)ألن اإلنسان يتطلع فيه إىل صور ويسعى  

 يدل عىل السينام، وآلة التصوير، واللوحات الرسومة. 

 )للتشابه يف الشكل واحلال(.

 يدل عىل زائر أو زوار.

 )ألنك تشاهد فيه الناس يف منزلك لفرتة مؤقتة(.

 يدل عىل استدعاء أو طلب حضور.

 قنوات معينة لتشاهدها(.  وتستحرض فيه)ألنك تستدعي 

يدل عىل العادات، والتقاليد، والتعارف عليه، والنظام  

 العام يف بلد معْي.

)ألن كل قناة خترج من بلد ما عادة ما تعرب عن عاداهتا، 

 وتقاليدها، ونظامها العام(.

 يدل عىل أمنيات ل تتحقق.

 .رشيًكا فيه()ألن اإلنسان يشاهد فيه ما يتمناه دون أن يكون 

يدل عىل طريقة تفكري اإلنسان وأسلوبه يف فهم  

 واستيعاب األشياء.

 )ألن اإلنسان يشاهد فيه ما يتناسب مع تفكريه وفهمه(.

يدل عىل البادئ، والقيم، والعتقدات، والتوجهات  

 لشخص، أو مجاعة، أو جمتمع.

 )ألن اإلنسان يشاهد فيه ما يتامشى مع هذه األمور(.

 حلكومة أو إدارة احلكم.ايدل عىل 

 )خصوًصا إذا كان اإلعالم حتت رقابة وتوجيه الدولة(.

 يدل عىل انتشار وانتقال علم، أو فكر، أو خرب معْي.

يدل عىل وسائل إعالم تؤدي دوًرا مشاهًبا كالصحف، 

 واإلنرتنت، ومقاطع الفيديو، وغريها.

 يدل عىل النافذة، أو الرشفة، أو واجهة زجاجية.

نسان يطل منها عىل مشهد خارجي كام يطل من التلفاز )ألن اإل

 عىل مشاهد خارجية ]راجع قاعدة التشابه يف تعبري الرؤيا[(. 

يدل عىل وضع يكون فيه اإلنسان مغلوًبا عىل أمره أو  

 ضعيًفا.

 )ألن اإلنسان يرى فيه أشياء مفروضة عليه ال يستطيع تغيريها(.

اإلنسان يستطيع يدل عىل أشخاص بعيدين أو ال 

 الوصول إليهم.

)ألن اإلنسان يشاهد فيه أشخاًصا ال يقدر أن يصل إليهم أو  

 يتعامل معهم(.

يدل عىل العزلة عن الواقع أو كل ما يعزل أو يقي من  

 يشء معْي.

)ألن اإلنسان يرى فيه أشياء من وراء شاشة زجاجية دون أن 

 يتفاعل أو يتعامل مع هذا الواقع(.
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 أو حديث النفس.  النام يدل عىل رؤيا

 )ألن اإلنسان يرى فيه صوًرا كام حيدث يف الرؤيا(.

 يدل عىل ورود أخبار عن ناس أو االطمئنان عليهم.

يدل عىل اللهو، أو الفتنة، أو كل ما َيذب اإلنسان 

 ويشغله ويسيطر عىل تفكريه.

 يدل عىل الوت والقرب. 

ليس شخاص، و)ألن التلفاز مكان حمدود مربع فيه جمرد صور أ

األشخاص احلقيقيني، كام أن القرب مكان حمدود فيه جثة 

 تعبري[(.الالشخص، وليس الشخص نفسه ]قاعدة التشابه يف 

 يدل عىل احلمل.

َو  )ألنه حيمل يف باطنه صور األشخاص؛ ولقول اهلل تعاىل: ﴿هم

ْم يِف األَْرَحاِم َكْيَف َيَشاء﴾ ]آل  كم رم َصور  [(.6عمران:الَِّذي يم

لقصص، واحلكايات، والروايات، يدل عىل ا

 والوسيقى، واألغاِّن.

 )لكثرة عرض هذه األشياء عىل شاشته يف العرص احلايل(.

 يدل التلفاز عىل الشخص الذي فاز. 

 )راجع قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(.

يدل عىل وسائل الواصالت كالسيارة، واحلافلة، 

 والطائرة، وغريها.

زجاج إىل مناظر، كام يتطلع يف  )ألن اإلنسان يتطلع فيها من 

 التلفاز من زجاج إىل مناظر ]قاعدة التشابه يف تعبري الرؤيا[(.

يدل عىل التعامل مع أشخاص ليس من السهل الوصول 

إليهم، والدخول إَل أماكن ليس من السهل الوصول 

 إليها.

التعامل معهم،   )ألن اإلنسان قد يرى ويشاهد فيه من ال يستطيع

 تطيع الوصول إليه(.أو ما ال يس

تنبيه: ُيالحظ أحياًنا أن بعض معاِّن رموز الرؤى تبدو  

متناقضة. فمثاًل: التلفاز قد يدل يف بعض الرؤى عىل  

ناس ال يستطيع اإلنسان الوصول إليهم أو التعامل  

معهم؛ أي يعجز عن مقابلتهم، ولكنه يف رؤى أخرى قد  

تعبري يهم والتعامل معهم فعاًل. ويدل عىل الوصول إل

رؤيا معينة عىل معنى ما هنا حيدده سياق الرؤيا وأحوال 

الرائي. فمثاًل: لو كان التلفاز يف النام يف مكان فخم، فقد  

يدل عىل مقابلة مع شخص مهم، بينام لو كان التلفاز يف  

النام يف مكان متواضع، فقد يدل عىل العجز عن مقابلة 

 اهلل أعلم.هذا الشخص. و

 

ش( طبق االستقبال   الفضائي )الدر

 

يدل عىل كل جهاز يستقبل إشارات السلكية كاْلوال، 

أو اإلنرتنت الالسلكي، أو احلاسوب الحمول، أو غري 

 ذلك. 

يدل عىل االسترياد أو استقبال أشياء أو أشخاص أو  

 أفكار أو أموال من اخلارج أو من مكان بعيد.

 ج البلد(.أو من خار  مكان بعيدئية من  )ألنه يستقبل قنوات فضا

يدل عىل رادار مراقبة الالحة البحرية واْلوية. وقد يدل  

 عىل أنظمة اتصال وتتبع.

)للتشابه بني هذا الطبق واستقباله لإلشارات وبني هذه 

 الرادارات. وألنه يتتبع اإلشارات(.

يدل عىل الواد اخلام التي يتم تصنيعها وَتويلها إَل مواد  

 رى أعقد. أخ

ارات يف حالتها األولية ثم يتم حتويلها بعد )ألنه يستقبل اإلش

 ذلك إلشارات تليفزيونية(.

 يدل عىل أطباق الطعام أو أي شكل أو هيكل يشبهه.

 )راجع قاعدة التشابه يف تعبري الرؤيا(.

يدل عىل الوحي اإلَلي الذي أوحاه اهلل )تعاَل( لنبيه 

 ُممد ملسو هيلع هللا ىلص. 

ستقبل الطبق السامء فاستقبلته األرض كام ي)ألن الوحي جاء من  

 اإلشارات من السامء(.

 يدل عىل اإلعالم والقنوات الفضائية.

 )ألنه يستخدم يف نقلها(.

 يدل عىل األذن البرشية. وقد يدل عىل مكرب الصوت.
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)ألن األذن تستقبل موجات وحتوهلا ألصوات كالطبق يستقبل 

وألنه يستقبل إشارات بال موجات وحيوهلا ألصوات أيًضا. 

 حوهلا إىل صوت مسموع(.صوت مسموع في

يدل عىل شخص كثري السفر أو كثري االتصال بالدول 

 األخرى. وقد يدل عىل شخص أجنبي.

 )ألنه يستقبل القنوات واإلذاعات من العديد من الدول(.

يدل عىل الفلك، والنجوم، وعلوم الفضاء، 

 والتليسكوب.

 لسفر واالستقرار.يدل عىل العودة من ا

من الفضاء من اخلارج فتتحول إىل داخل   )ألنه يستقبل إشارات 

 املنازل صور وأصوات مستقرة(. 

يدل عىل جتسد اْلن وظهورهم أو تكلمهم بصوت  

 مسموع. 

 ا إىل صور وأصوات(.هل)ألنه يستقبل إشارات خمفية فيحو

 يدل عىل الستقبل أو القبول.

 (.[قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء])ألنه جهاز استقبال. 

 ذب، واالنجذاب، والشخص اْلذاب. يدل عىل اْل

 )ألنه جيذب اإلشارات(.

 يدل عىل األمطار أو مجعها واالنتفاع هبا.

)ألنه يستقبل ما يأيت من السامء، واألمطار أيًضا تأيت من السامء. 

 لرؤيا(.راجع قاعدة التشابه يف احلال يف تعبري ا

يدل عىل كل مكان أو مركبة َتتوي عىل مثل هذا اْلهاز  

 ن والطائرات.كالسف

 يدل عىل التجسس، أو التلصص، واسرتاق السمع.

يدل عىل التواصل واإلحساس القوي واالرتباط بْي  

 أشخاص متباعدين. 

 )ألنه يستقبل إشارات بعيدة فتتحول إىل صور وأصوات(.

اهلل )تعاَل( هبا عىل من   يدل عىل أفكار وإَلامات يفتح

 يكتب أو يفكر خصوًصا من الصاحلْي.

ىل كل كائن، أو أداة، أو جهاز يمتص كالبعوضة يدل ع 

 أو الحقن يمتصا الدماء. وقد يدل عىل نقل الدم. 

 )ألنه يمتص اإلشارات فينقلها إىل أجهزة استقبال أخرى(.

 يدل عىل السحر، أو الس، أو الوسوسة.

تقبل اجلان يف جسده وقد يتكلم عىل لسانه كام )ألن املسحور يس

ت غري املرئية فتتحول إىل صور يستقبل الطبق اإلشارا

 وأصوات(.

يدل عىل العقوبات اإلَلية والكوارث الطبيعية 

 للفاسدين والجرمْي.

)ألنه جهاز مستقبِل، واهلل تعاىل يقول: ﴿َفَلامَّ َرَأْوهم َعاِرًضا 

ْسَتْقبَِل  َو َما اْسَتْعَجلْ مُّ َنا َبْل هم رم
ْطِ وا َهَذا َعاِرٌض ممُّ تمم َأْوِدَيتِِهْم َقالم

 [(.24بِِه ِريٌح فِيَها َعَذاٌب َألِيم﴾ ]األحقاف:

 يدل عىل األشجار.

)ألنه مثبت يف األرض وله جذع يقوم فوقه. راجع قاعدة 

 التشابه يف الشكل يف تعبري الرؤيا(.

 

 )كامريا الصور والفيديو( آلة التصوير 

 

 يدل التصوير يف النام عىل احلمل للمرأة.

وَ  ْم يِف األَْرَحاِم َكْيَف َيَشاء﴾  )لقول اهلل تعاىل: ﴿هم كم رم َصور الَِّذي يم

 [(.6]آل عمران:

يدل التصوير يف النام عىل مجال اإلنسان أو اعتقاد الصور 

 بجامل من يصوره. 

رَ  ْم﴾ ]التغابن:)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَصوَّ َوَركم ْم َفَأْحَسَن صم  [(.3كم

 تدل عىل العْي أو احلسد. 

الهلا العني البرشية لآلخرين فتلتقط )ألهنا أداة تنظر من خ

 صورهم اجلميلة عادًة(.

تدل عىل الايض والذكريات واألمور الهمة التي حدثت  

 .وأثرت وال يستطيع اإلنسان أن ينساها

 ريات اإلنسان بالتصوير(.)ألن اهلدف منها هو حفظ ذك 

 تدل عىل اخليال والذاكرة عند اإلنسان.  

ا وتعيد عرضها كام تفعل الذاكرة )ألهنا ختتزن يف داخلها صورً 

 عند اإلنسان(.

 تدل عىل كتاب األعامل عند اهلل )تعاَل(. 
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)ألن أعامل اإلنسان السابقة تكون مسجلة يف الكتاب عند اهلل 

 ا أعامل اإلنسان(.تعاىل، وكذلك تسجل الكامري

 تدل عىل الدليل والربهان. 

 )ألهنا تقوم بتصوير الوقائع كام حدثت فعاًل(.

امريا الفيديو أقوى يف العنى من كامريا الصور؛ فمثاًل  ك

إذا دلت كامريا الصور عىل الذاكرة، فكامريا الفيديو 

ذاكرة أقوى وكامريا الصور أضعف. وإذا دلت كامريا  

 .فالدليل أقوى يف كامريا الفيديوالصور عىل الدليل، 

وكامريا الصور قد تدل عىل الوت، أو اَلدوء، أو  

السكون، أو البساطة، أو األقدمية؛ بينام تدل  الشلل، أو 

كامريا الفيديو عىل احلياة، والصخب، والضوضاء، 

 .واحلركة، والتعقيد، واحلداثة

حركة أو )ألن كامريا الصور ثابتة وصورها جامدة بسيطة بدون  

تعقيد عكس كامريا الفيديو، وألن كامريا الفيديو أحدث وأكثر 

 تطوًرا من كامريا الصور(.

دل الكامريا عىل العلم، والوعي، والدراية بواقع معْي ت

 أو بأحداث وظروف أو بعلوم النفس واالجتامع. 

 )ألهنا تسجل أحداث حياة البرش(. 

لسعيدة  تدل هذه الكامريات عىل األحداث التميزة وا

 .والتي يفخر هبا اإلنسان يف حياته

 )ألهنا تقوم بتسجيل هذه األحداث(. 

أو ما يصدر عنها من صور أو  تدل هذه الكامريات 

 فيديوهات عىل تكرار ما حدث يف الايض.

 )ألهنا تعيد عليك املايض من جديد(.

 تدل عىل العْي البرشية.  

 لصور(.)ألن هلا عني ينفذ من خالهلا الضوء اللتقاط ا

 تدل الكامريا عىل قوة يف الذاكرة واحلفظ لطلبة العلم. 

 لألحداث(. )ألهنا تعني عىل التذكر بتسجيلها

تدل عىل اَلاتف اْلوال / الحمول؛ ألنه حيتوي عىل  

وقد تدل الكامريا عىل الكمبيوتر الحمول؛ ألنه   .كامريا

وقد تدل عىل كل جهاز أو مركبة أو   .حيتوي عىل كامريا

 موضع حيتوي عىل كامريا.

تدل الكامريا عىل الشهرة، ووسائل اإلعالم الصورة،  

 ة. وبرامج التلفاز والصحاف

 )ألهنم يستخدمون الكامريات يف عملهم(.

 ورؤيا الكامريا للفاسد الفاجر فضيحة والعياذ باهلل.  

 صيد الربي. وتدل الكامريا عىل القنص، والقناصة، وال

)ألن القناص ينظر يف عدسة السالح ويقتنص كام ينظر املصور 

يف عدسة الكامريا ويلتقط. وكذلك الصياد يلتقط فريسته كام 

 الكامريا الصورة ]راجع قاعدة تعبري الرؤيا بالتشابه[(. تلتقط

 تدل الكامريا عىل الخزن.  

 .)ألهنا ختتزن الصور واألفالم داخلها(

 سري عىل طالب العلم.  تدل عىل التي 

 .)ألهنا من أدوات الرشح السهل(

تدل عىل األفالم، والسلسالت، والربامج، وكل ما  

 .يصور باستخدامها

النام قد تدل عىل إنسان. وبحسب ما فيها والكامريا يف 

من صور أو جودهتا تكون طبيعة اإلنسان، وطباعه، 

 وأخالقه.

 تدل الكامريا عىل تقريب البعيد وَتقيق األماِّن.  

)ألهنا تقرب لك البعيد الذي ال تصل إليه، وخصوًصا استخدام 

 .يف الكامريا( zoom خاصية الـ

جمعون فيه تدل عىل كل مكان يسكنه الناس ويت

 كالبيوت، والطائرات، واحلافالت. 

 )ألهنا تضم يف داخلها صور الناس(.

 اكن احلفظ.  تدل عىل الخابئ وأم

 .)ألهنا تلتقط صور الناس فتحفظها بداخل ذاكرهتا(

 تدل عىل التصورات ووجهات النظر الختلفة. 

 .)ألهنا تلتقط الصور من زاوية معينة بحسب رؤية املصور(

 ور يف وجهة النظر.  تدل عىل قص 

 .)ألن الصورة عادة ما تؤخذ من زاوية واحدة فقط(

الكامريا قد تدل عىل مشاكل يف  والعيوب يف عدسة 
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 .اإلبصار عند اإلنسان

تدل عىل التليسكوب، واليكروسكوب، والنظارة  

 الطبية، والعدسات، ونظارة السباحة. 

 )راجع قاعدة التشابه يف تعبري الرؤيا(.

 شعة عىل اْلسم.تدل عىل األ 

 )ألن اجلسم يصور بكامريات خاصة يف املستشفيات(.

شاف الستور، وظهور احلق، تدل الكامريا عىل انك

 .وفضح الباطل

 ما حدث فتكشف، وتظهر، وتفضح والعياذ باهلل(.  صّور)ألهنا ت

 تدل عىل ارتكاب الحرمات والعقوبات اإلَلية.

 القيامةِ  يومَ  ًباعذا قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إن من أشدر الناسِ ل)

 [(.النسائي رواه-صحيح] املصورون«

 .احلرام للرائي العايصتدل عىل عدم غض البرص عن  

تدل عىل حصول عىل خمالفة مرورية، أو نجاة من حادث  

 طريق، أو استتباب حالة األمن واألمان يف الكان.  

)ألن الشوارع مراقبة بالكامريات، وألن الكامريات تستخدم 

 .نشآت واملركبات(لتأمني امل

 الكامريا يف النام كرم ومكرمة.

 الرؤيا باألسامء(.)راجع قاعدة تعبري 

 التصوير يف النام تسوير )أي إحاطة الكان بسور(. 

 )راجع قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(.

 .تدل الكامريا عىل النافذة أو الرشفة

الل )ألن اإلنسان يرى من خالهلا مناظر كام يرى مناظر من خ

 النافذة أو الرشفة. راجع قاعدة التشابه يف تعبري الرؤيا(.

 الكامريا عىل األوهام. تدل 

 )ألهنا جمرد ظل لألشياء فقط وليست األشياء نفسها(.

 تدل الكامريا عىل الضوء.  

 )ألن الضوء عنرص أسايس يف التصوير(.

التصوير يف النام رقابة، ومراقبة، وتتبع، وجتسس،  

 علومات.وتلصص، ومجع م

يدل تصوير الشخص عىل حياة طويلة وصحة طيبة. 

ام اإلنسان بأعامل يتذكره الناس هبا  وقد تدل عىل قي

 سنوات طويلة.

 (.وقت طويل)ألن الصورة أو الفيديو قد يعيشان بدون تلف ل

 .السياحة أو  والكامريا قد تدل عىل الدعاية واإلعالن

 )ألهنا تستخدم يف هذه األغراض واملجاالت(.

الكامريات يف النام قد تدل عىل الفنادق، وُمالت السوبر  

 ماركت، والحالت الهمة والكبرية والراقية.

 .)ألهنا تستخدم يف مراقبة هذه األماكن(

 تدل عىل اجتامع واستمرار عالقات وتواصل بْي الناس. 

 .)ألهنا جتمعهم فيها مًعا يف الصور وال تفرقهم(

لسورة من القرآن الكريم. الصورة يف النام قد تدل ا

ير يف النام قد يدل والصور قد تدل عىل السور. والتصو

 .عىل تعلم القرآن الكريم

 )راجع قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(.

 تدل عىل الزواج والناسبات السعيدة والهمة. 

 )ألهنا تصور عادًة بالكامريات(.

يوتر. التصوير والصور يف النام قد تدل عىل ألعاب الكمب

 .الختلفةوتدل عىل ما يلهى اإلنسان ويشغله من الالهي  

 تصوير أو وثائق تتطلب صوًرا شخصية.   مكانتدل عىل  

 

 مكيف اَلواء

 

 يدل عىل َتفيف مشقة أو تيسري مهوم  

 )ألنه خيفف من صعوبة احلرارة أو الربودة(.

 يدل عىل السفر إَل بلد خمتلف. 

ث للمسافر حيث ينتقل من جو )ألن فيه تغيري لألجواء كام حيد

 آخر(. بالده إىل جو آخر يف بلد

 يدل عىل النفاق وجو ينترش فيه النافقون. 

 )ألنه جو مصنوع وغري طبيعي(.

 يدل عىل اْلنَّة. 
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)لقول اهلل تعاىل: ﴿الَ َيَرْوَن فِيَها َشْمًسا َوالَ َزْمَهِريًرا﴾ 

 [(.13]اإلنسان:

ي تزرع فيها النباتات يف يدل عىل الزراعات الغطاة أو الت

 أجواء صناعية.

انات  )أي أماكن حلفظ حياة األطفال يدل عىل احلضَّ

 املولودين قبل تسعة أشهر(. 

ويدل عىل   )ألهنا جهاز تربيد هواء(.يدل عىل الثالجة 

 )ألنه جهاز تسخني هواء(. الفرن 

يدل عىل »الكيف« أو الكيفات، وهي من أنواع النبهات  

 أو الخدرات.

 ينة.دل عىل التكيُّف أو التكييف مع أوضاع معي

يدل عىل أماكن معينة تشتهر بوجود أجهزة التكييف يف 

 بلد الرائي أو الوسط الذي يعيش فيه.

يدل عىل التربيد بصفة عامة سواء للهواء أو األجهزة أو  

 اآلالت.

. ، ويدل عىل َتفيف مهومصيًفا الكيف البارد ُممود 

  ن والكيف الساخ عىل مهوم. ويدل .شتاءً  مذموم وهو

 .ُممود شتاءً  ،صيًفا  مذموم

ا.  كانسفر ل   وأ  يفتدل عىل مص  أقل حرارة وألطف جوًّ

 

 خالط الطبخ 

 

 يدل عىل االختالط والعارشة بْي الناس.

 )ألنه وظيفته خلط األطعمة ببعضها(.

 يدل عىل الصاهرة.

نها  )ألن املصاهرة اختالط عائالت وامتزاجها ونسب مشرتك بي

 الغذائية مع بعضها(.كام خيلط اخلالط املواد 

 يدل عىل معارشة الرجل للمرأة أو احلمل.

)ألنه حيمل مواد سائلة متتزج يف داخله كام حيمل الرحم ماء 

 الرجل واملرأة فيمزجهام ليحدث احلمل(.

 يدل عىل طمس العال وعدم التمييز.

طها فتصبح )ألنه يطمس معامل األشياء التي توضع داخله بخل

 ها املميزة(. سائلة وتفقد معامل

 يدل عىل طائرة أو غسالة أو آلة يعمل ُمركها بالدوران.

 )ألنه يتكون من آلة دوارة(.

يدل عىل اْلمع بْي أشياء خمتلفة كاْلمع بْي زوجتْي، 

 أو جنسيتْي، أو عملْي ... إلخ. 

 )ألنه جيمع بني أشياء خمتلفة وخيلطها(.

 الرتويض.يدل عىل التليْي أو 

يف داخله شديدة وجامدة، فتلني، وتنكرس، )ألن األشياء تكون 

 وتسيل(.

 يدل عىل التيسري أو التبسيط.

)ألن األشياء الصلبة املتعددة بداخلة تتحول إىل سائل بسيط  

 سهل الرشب واهلضم(.

 يدل عىل العدة واَلضم.  

)ألن األشياء الصلبة فيه تتكرس وتسيل كام حيدث يف عملية 

 ضم داخل املعدة(.اهل

 عىل السيولة الالية والتسييل.يدل 

 )أي بيع املمتلكات وحتويلها إىل أموال سائلة(.

 يدل عىل الكأس الرياضية.

 )للتشابه بني اخلالط والكأس(.

 يدل عىل اختالط العقل واإلدراك.

يدل عىل اختالط األمور عىل اإلنسان أو اختالط  

 الفاهيم.

 عاب للمسائل الصعبة.يدل عىل الفهم واالستي

 ل عىل النسيان.يد

)ألن األشياء التي توضع فيها يذوب شكلها وقوامها كام تذوب 

 اهلموم بالنسيان(.

 يدل عىل آلة خلط األسمنت.

)ألن كالمها خالط؛ راجع قاعدة التشابه يف الوظيفة يف تعبري 

 الرؤيا(.
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 يدل عىل اختالط األنساب.

احلال يف قاعدة التشابه يف  )للتشابه يف حال االختالط؛ راجع

 تعبري الرؤيا(.

 يدل عىل الدارس واْلامعات الختلطة.

)للتشابه يف حال االختالط؛ راجع قاعدة التشابه يف احلال يف 

 تعبري الرؤيا(.

 يدل عىل آلة فرم األوراق. 

)للتشابه يف احلال بني فرم األوراق وخلط الطعام؛ راجع قاعدة 

 ري الرؤيا(.التشابه يف احلال يف تعب

  أضغاث األحالم.يدل عىل 

 )ألهنا تكون أخالًطا(.

 

 آلة الكواء 

 

 تدل عىل التقويم والتهذيب.

 )ألهنا تقوم بتقويم وهتذيب امللبوسات(.

تدل عىل إزالة عقبات أو تذليل مصاعب أو تسوية 

 مشاكل.

)ألهنا تزيل وتسوي جتاعيد املالبس التي يصعب عىل اإلنسان 

 املالبس معها(.تداء أو ال يليق به ار

تدل عىل تعبيد، وهتيئة، ومتهيد الناطق الوعرة والصعبة 

وغري الهيأة حتى تكون جاهزة للحركة واستخدام  

الناس كتمهيد اْلبال والصحاري لشق الطرق، أو  

 استصالح وحرث األرايض للزراعة وغريها.

تدل عىل العاناة من جتربة نفسية أو شعورية مؤلة أو  

 شديدة. 

آلة كواء، ولقوهلم: اكتويت بنار الفقر، الذل، الطالق،  ألهنا)

 احلب ... إلخ(.

تدل عىل َتسْي الظهر االجتامعي وهتيئة األوضاع  

 االجتامعية لألفضل. 

)ألهنا تستخدم يف حتسني مظهر مالبس اخلروج التي يلتقي فيها  

 الشخص بالناس(.

 تدل عىل السفينة، والطائرة، والسيارة، والرصاصة،

 ذيفة.  والق

 )للتشابه يف الشكل وانسيابية احلركة(.

تدل عىل العالج بالكي، أو التعذيب بالكي، أو كي 

 الشعر للزينة، أو كل عمل فيه كي.

اء أو أماكن الكواء.  تدل عىل مهنة الكوَّ

 تدل عىل بعض أنواع الطباعة.

 )ألن بعض أنواع الطباعة تستخدم تقنية شبيهة بالكواء(.

 اسوب.ة احلتدل عىل فأر

 )للتشابه يف الشكل واحلركة(.

تدل عىل اإلنسان الصعب الطباع والعارشة، أو قد يدل  

 عىل زوجة َلا هذه الصفات.
 

 الساعة
 

 تدل عىل الزمان والدهر. 

 )ألهنا مقياسه(.

 تدل عىل أوقات الناس وأعامرهم.

 )ألهنا حمسوبة بالوقت(.

 تدل عىل يوم القيامة.

الساعة يف القرآن الكريم كام يف قول اهلل عز  )ألن اهلل تعاىل سامه

اَعةم َوانَشقَّ اْلَقَمر﴾ ]القمر: َبِت السَّ  [(.1وجل: ﴿اْقرَتَ

 تدل عىل القضاء والقدر. 

 )ألن أحًدا من البرش ال يستطيع تغيريها أو العبث فيها(. 

تدل عىل الدقة يف الواعيد، واالنضباط، والتنظيم. وقد  

 تدل عىل موعد ُمدد. 

عىل األجهزة التي َتتوي عىل ساعة أو التي تعمل   تدل

بضبط توقيت معْي كالغسالة، والفرن الكهربائي، 

 ومكيف اَلواء، والتلفاز، وغريمها. 

الساعة ذات العقارب تدل عىل الطواف حول الكعبة أو  
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 كل حركة فيها دوران حول الركز.

 )ألن العقارب تطوف حول املركز(.

 ، والتوزيع العادل.والعدالةتدل عىل العدل، 

 ، ودقائق، وساعات(.)ألن حركتها موزعة بعدالة بني ثوان  

 تدل عىل الزواج أو االرتباط بْي رجل وامرأة. 

ألهنا تتكون من عقريب ساعات ودقائق مرتبطان بنفس املركز، 

 وكذلك الساعة الرقمية تتكون من جزئني؛ ساعات ودقائق(.

 ل. تدل عىل الوت أو ساعة األج

ة  َأَجٌل تعاىل األجل له ساعة حمددة؛ لقول اهلل)ألن  لر أممَّ : ﴿َولِكم

ون﴾  وَن َساَعًة َوالَ َيْسَتْقِدمم ْم الَ َيْسَتْأِخرم َفإَِذا َجاء َأَجلمهم

 [(.34]األعراف:

 تدل الساعة الرقمية عىل كل جهاز له شاشات رقمية.

 )راجع قاعدة التشابه يف تعبري الرؤيا(.

ت معينة كالدقة، واالنضباط، ص له صفا تدل عىل شخ 

والنشاط، واعتدال الطباع، والصدق. وقد تدل أحياًنا  

 عىل بعض اْلفاف يف الشاعر أًيضا.

 )ألهنم يقولون: فالن كالساعة للداللة عىل هذه املعان(.

 أو الصفا والروة...إلخ(. طلًبا للرزقتدل عىل السعي )

 باألسامء(.)راجع قاعدة تعبري الرؤيا 

ىل السعة، واالتساع، والتوسعة، والُوسع،  تدل ع

 والوسوعة. 

 )راجع قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(.

تدل عىل احلداثة، والتطور، وعدم التأخر، ومواكبة 

 األحداث، وعدم التخلف.

)إذا كانت مضبوطة وبحالة جيدة يف الرؤيا فقد تدل عىل هذه 

 خري(.تتحرك يف كل حلظة دون تأاملعان؛ لقوهلم: ألهنا 

تدل عىل نبضات القلب، أو الضغط، أو أجهزة القياس  

 الطبية.

)ألهنا حركة الساعة أشبه بالنبض، وألن هذه القياسات قد 

 تعتمد عىل الساعة أو التوقيت(.

 أشياء.  و أشخاص  تدل عىل االنتقال والتحرك الِّسيع أل 

 )ألن الوقت رسيع التحرك(.

 ل الزمنية الوقوتة.تدل عىل القناب

 هنا تعمل بالساعة(.)أل

 تدل عىل العدادات بمختلف أنواعها. 

 )ألهنا عداد للوقت(.

تدل عىل بلد معْي أو منطقة زمنية. والساعات التعددة  

 قد تدل عىل بلدان متعددة.

 )الختالف التوقيت بني البلدان(.

 تدل عىل الصالة، والصيام، والزكاة، واحلج.

 تات حمددة معلومة(.)ألن هلا توقي

 عىل األيام، والشهور، والسنْي، والفصول.تدل 

 )ألهنا حمسوبة بالوقت(.

 تدل عىل اإلمهال أو اإلمالء اإلَلي للعبد العايص.

 )ألن اإلمهال يكون وقًتا زمنيًّا(.

 تدل عىل الصرب والتصرب.

 )ألن الصرب يكون وقًتا وزمنًا(.

الكان نفسه، أو الدوران  تدل عىل التكرار، أو العودة إَل  

 حلقة مفرغة.يف 

 )ألهنا تدور ثم تعود إىل املكان نفسه(.

تدل عىل النظام والتنظيم )الذي هو عكس الفوىض(.  

وقد تدل عىل حركة الكون النتظمة أو كل كيان أو  

 مؤسسة أو دولة َلا نظام دقيق.

 )ألن الساعة والتوقيت هو أساس النظام والتنظيم(.

يل، والعرصي نسان الدقيق، والنظم، والعمتدل عىل اإل

 يف تفكريه.

 تدل عىل أشياء معارصة أو رؤيا تتحقق قريًبا.

 )لقوهلم: الساعة بمعنى الوقت احلايل؛ مثاًل: أخبار الساعة(.

 

 احلاسوب 

 

يدل عىل الحاسبة بْي يدي اهلل )عز وجل( يوم القيامة، 
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وقد يدل عىل الحاسبة يف الدنيا أيًضا. ويدل عىل األعامل  

 نسان.  الكتوبة عىل اإل

وْا إىَِل اهللِ دُّ مم احْلَقر َأالَ َلهم احْلمْكمم  )لقول اهلل تعاىل: ﴿ثممَّ رم َمْوالَهم

عم احْلَاِسبنِي﴾ ]األنعا َو َأرْسَ   [(.62م:َوهم

 يدل عىل ُماسبة السلم لنفسه. 

مر ريض اهلل عنه: »حاسبوا أنفسكم قبل أن  )ملا روي عن عم

اسبوا«(.  حتم

 مكْي.  يدل عىل القوة والت 

)ألنه أداة لتحقيق إنجازات كبرية وضخمة، وألن احلاسوب 

 يستخدم يف تنظيم وتطويع وتسخري قوة األشخاص واألشياء(.

   والتقدم العلمي.يدل عىل التطور 

 )ألنه أساس التطور والتقدم يف العرص احلايل(.

 يدل عىل الِّسعة واختصار الوقت واْلهد.  

عة وبكفاءة لتقليل الوقت )ألنه يستخدم إلنجاز األعامل برس 

 واجلهد(.

ة وتقليل األخطاء.    يدل عىل الدقَّ

 )ألنه يستخدم لتحقيق هذه األغراض(.

 ة وهتوين األعامل الشاقة. يدل عىل تيسري األمور العسري

 )ألنه يستخدم لتحقيق هذه األغراض(.

 يدل عىل التخطيط، والرتتيب، والتنظيم. 

 )ألنه يستخدم يف هذه األمور(.

 دل عىل أماكن احلفظ والتخزين. ي

 )ألنه يقوم بتخزين امللفات واملعلومات(.

يدل عىل بعض العلوم كاحلساب، وجمال احلسابات،  

 والحاسبات الالية، ونحوها.

ر، واسرتجاع العلومات.    يدل عىل الذاكرة، والتذكُّ

 )ألنه يتكون من ذاكرة حلفظ املعلومات واسرتجاعها(.

ة، واألعامل، واألماكن،  يدل عىل كل األجهز

والؤسسات، والبالد التي تعتمد يف تشغيلها وإدارهتا 

 عىل احلاسوب.

يستخدمه فيه صاحب الرؤيا أو  يدل عىل كل عمل 

صاحب احلاسوب؛ فإن كان صاحبه يستخدمه يف  

القراءة، دل عىل الكتاب أو الكتبة، وإن كان يستخدمه  

ز أو عىل معنى يف مشاهدة مقاطع الفيديو، دل عىل التلفا

يتعلق بمحتوى هذه القاطع، وإن كان يستخدمه يف  

عنى التواصل مع اآلخرين، دل عىل اَلاتف أو عىل م 

يتعلق بالتواصل أو بالشخص الذي يتصل به أو مثيله، 

وإن كان يستخدمه يف جمال التحصيل الدرايس، دل عىل  

الدراسة وما يتصل هبا، وإن كان يستخدمه يف جمال 

عىل أمور تتعلق بالعمل واالرتزاق، وإن كان    العمل، دل 

يستخدمه يف ألعاب سيارات أو طائرات، دل عىل سيارة  

 أو طائرة. 

دل عىل إنسان؛ وتتحدد صفات اإلنسان بحسب  ي

التفاصيل التعلقة باحلاسوب شكاًل وعماًل، فإن كان  

احلاسوب قدياًم، دل عىل إنسان كبري يف السن، وإن كان  

دل عىل إنسان لديه بعض مشاكل أو   حيتاج إَل إصالح،

أخطاء حيتاج إلصالحها، وإن كان يصدر عنه تالوة  

رئ القرآن، وإن كان يعرض  للقرآن الكريم، دل عىل قا

صورة المرأة عىل شاشته، دل عىل امرأة أو عىل معنى 

يرتبط هبا سواء كانت معلومة أو جمهولة، وإن كان  

 صغري احلجم أو ُممول، دل عىل طفل.

سوب يف النام إن كان ُملوًكا للرائي يف الواقع، دل احلا

عىل زوج أو زوجة، أو ابن أو ابنة، أو خادم أو خادمة، 

 أو مرؤوس أو مرؤوسة.

 .  يدل عىل اْلن

)ألنه ينجز األعامل واالتصاالت برسعة فائقة؛ ولقول اهلل تعاىل: 

نر َأَنا آتِيَك بِِه َقْبَل َأن َن اجْلِ َقاِمَك َوإِنر   ﴿َقاَل ِعْفريٌت مر وَم ِمن مَّ َتقم

 [(.39َعَلْيِه َلَقِويٌّ َأِمني﴾ ]النمل:

ة، والحسوبية )أي  يدل عىل االحتساب عند الصيب 

الحاباة(، والظنون أو الشكوك. وقد يدل عىل نظام  

 احلسبة يف اإلسالم.  



  

64 

 

 )لقوهلم: حسبت األمر كذا، ]قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء[(.

التي اخرتعته أو الؤسسة أو األشخاص   يدل عىل البلد

 الذين قاموا بتصنيعه.

 

 اإلنرتنت 

 

   س أو األجهزة.يدل عىل كل شبكات االتصال بْي النا

 )ألنه شبكة اتصال دولية(.

يدل عىل العاَل، أو كوكب األرض، أو بلد معْي، أو 

 جمتمع.  

)ألنه عامل افرتايض بديل يتجمع عليه البرش للتواصل، 

 وتبادل املنافع واملصالح، وممارسة أنشطة خمتلفة(. والتعارف،

يدل عىل السفر، أو عودة غائب من السفر، أو شخص  

 كثري السفر.  

)ألنه شبكة لالتصال الدويل، والدخول عىل مواقع من دول  

 خمتلفة، واستدعاء املعلومات واألشخاص من كل دول العامل(.

ة،  يدل عىل معنى الشبكات بصفة عامة كشبكة اليا

وشبكة الجاري، وشبكة الري لألرايض الزراعية، 

بكة الكهرباء، وشبكة الطرق، وشبكيَّة العْي، وش

 وشبكات األعصاب يف جسم اإلنسان، وغري ذلك.

 )راجع قاعدة التشابه يف تعبري الرؤيا(.

يدل عىل العلومات، والكتب، والراجع،   

  والوسوعات، ومصادرها.

 )ألنه مصدر معلومات(.

 ل عىل االجتامع والتجمعات.  يد 

 رش مع بعضهم(.)ألنه جمال الجتامع الب

يدل عىل األماكن، والناطق، واألرايض، والباِّن، 

 والؤسسات، والبيوت، والساكن، والعناوين. 

 )ألنه يتكون من مواقع وكل موقع له عنوان(.

  يدل عىل الراسالت أو الربيد.

 لكرتون(.)ألنه أساس التواصل عرب الربيد اإل

الواقع؛ فإن كان  يدل عىل ما يستخدمه فيه اإلنسان يف 

يستخدمه يف الدعوة إَل اهلل )تعاَل(، دل عىل جمال  

الدعوة، وإن كان يستخدمه يف التعليم والتعلُّم، دل عىل  

الِعلم، وإن كان يستخدمه يف االجتامع مع األصدقاء، دل 

  عىل العالقات االجتامعية، وإن كان يستخدمه يف 

االتصال، دل عىل التواصل أو اَلاتف، وإن كان  

يستخدمه يف اإلعالن والرتويج لنتجات، دل عىل  

الدعاية، وإن كان يستخدمه فيام ال يريض اهلل )عز  

وجل(، دل عىل العايص والذنوب )والعياذ باهلل( ... 

 وهكذا.

يدل عىل تيسري التواصل والرتابط بكل أشكاله أو صلة  

   الرحم.

 داة للتواصل والرتابط بني الناس(. )ألنه أ

   سهولة والتيسري يف َتقيق الساعي واألمنيات.يدل عىل ال

 )ألنه أداة يتيرس هبا قضاء احلوائج واملصالح(. 

يدل عىل كل الواد التي يمكن أن يستدعيها أو يشاهدها  

الستخدم من خالله، أو أشخاص معينْي يتواصل معهم  

 من خالله. 

الفتوحة بْي الناطق والدول، والبحار  يدل عىل احلدود

طات الفتوحة، والجال الدوِل للمالحة والطريان  والحي

 واالتصاالت.

 )ألن اإلنرتنت جمال دويل مفتوح(.

يدل عىل النرش، واالنتشار، والشهرة، واالشتهار، 

 والدعاية، واإلعالن. 

 )ألنه يستخدم لتحقيق هذه األمور(.

 لتعددة والختلفة.يدل عىل وسائل اإلعالم ا

اإلعالم؛ والعديد من وسائل اإلعالم يبث )ألنه هو من وسائل  

 من خالله ويعتمد عليه(.

   يدل عىل أقامر صناعية وشبكات اتصال السلكي.

 (.للناس)ألهنا مسؤولة عن توفري شبكة اإلنرتنت وإيصاهلا 
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  يدل عىل اْلان.

طلبه من )ألن املستخدم لإلنرتنت حيصل عىل ما يريده أو ي

قصري جًدا؛ ولقول اهلل تعاىل: ﴿َقاَل معلومات ومواقع يف وقت 

َقاِمَك َوإِنر َعَلْيِه  وَم ِمن مَّ نر َأَنا آتِيَك بِِه َقْبَل َأن َتقم
َن اجْلِ ِعْفريٌت مر

 [(.39َلَقِويٌّ َأِمني﴾ ]النمل:

اإلنرتنت فائق الِّسعة يدل عىل التفوق العلمي والنجاح 

. وقد يدل  لية، أو شخص عال له قيمة كبريةيف احلياة العم 

عىل َتقيق إنجاز مهم، أو احلصول عىل يشء قيم وثمْي 

من بلد أجنبي، أو تقدم وانتصار بلد عىل بلد آخر، أو 

   غنيمة كبرية.

َن اْلِكَتاِب َأَنا آتِيَك بِِه  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َقاَل الَِّذي ِعنَدهم ِعْلٌم مر

 (.[40إَِلْيَك َطْرفمَك﴾ ]النمل: َقْبَل َأن َيْرَتدَّ 

 يدل عىل النهر اْلاري. 

 )ألنه كنهر من املعلومات تتدفق وتتجدد(.

 يدل عىل الالحة البحرية وصيد األسامك أو اللؤلؤ.

)ألنه كالبحر يدخل فيه املستخدم فينتقي منه أشياء كالصياد يف 

 البحر(.

يدل عىل االسترياد، والتصدير، والشحن، والتفريغ  

 للبضائع والسلع الختلفة.

 جمال دويل يستخدم يف بيع السلع أو طلبها(. )ألنه

يدل عىل رشكات، وخدمات، ومؤسسات، وكيانات  

 تعتمد عليه يف عملها.

 

 الكهرباء

 

 تدل عىل الروح أو احلياة.  

)ألهنا غري منظورة وترسي يف األجهزة احلديثة، فتعطيها 

فتعطيها  ي الروح يف اجلسد  والقدرة عىل العمل كام ترس   "احلياة"

 احلياة ]راجع قاعدة التشابه يف تعبري الرؤيا[(.

 تدل عىل الطاقة بكل أشكاَلا.

)ألن الصواعق تتكون من شحنات كهربائية ]راجع قاعدة 

 التشابه يف تعبري الرؤيا[(.

تدل عىل عمليات اْلسم البرشي التي تدخل فيها  

 كهرباء ككهرباء الخ أو اْلهاز العصبي.

بعض أعضائه يقوم بتوليد الكهرباء، وبالتايل )ألن اجلسم أو 

فقد تدل كهرباء املنازل أو األسالك عىل كهرباء اجلسم ]راجع 

 قاعدة التشابه يف تعبري الرؤيا[(.

 تدل عىل الربق والرعد والصواعق الساموية.

)ألن الصواعق تتكون من شحنات كهربائية ]راجع قاعدة 

 يا[(.التشابه يف تعبري الرؤ

 الالئكة.تدل عىل 

)ألن الكهرباء تدخل البيوت مستورة وتعمل عىل تشغيل النور 

أو اإلضاءة، كام تدخل املالئكة البيوت مستورة، وهي خملوقات 

 من نور ]راجع قاعدة التشابه يف تعبري الرؤيا[(.

 تدل عىل اْلن والشياطْي )والعياذ باهلل(.

امل ق وتؤذي من يتع)ألهنا تدخل البيوت مستورة، وقد تصع

معها دون وقاية، كام تدخل الشياطني البيوت مستورة، فتؤذي 

 أهلها ]قاعدة التشابه يف تعبري الرؤيا[(.

 تدل عىل احلرارة أو السخونة.

)ألن الكهرباء تستخدم يف توليد احلرارة ]راجع قاعدة تعبري 

 رموز الرؤيا بام تستخدم فيه[(.

 تدل عىل الوت أو القتل. 

تتسبب يف صعق اإلنسان وقتله ]راجع قاعدة تعبري ا قد )ألهن

 رموز الرؤيا بام تتسبب فيه(.

 تدل عىل الصدمة النفسية أو العصبية.

)ألهنا قد تتسبب يف صدمة إذا ما تعامل معها اإلنسان دون وقاية 

 ]راجع قاعدة تعبري رموز الرؤيا بام تتسبب فيه[(. 

 .تدل عىل اإلنتاج والرشوعات الصناعية

هنا تقوم عىل التشغيل بالكهرباء ]راجع قاعدة تعبري رموز )أل

 الرؤيا بام تتسبب فيه[(.

 تدل عىل الاء اْلاري، واألنار، والشالالت، والسدود.
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)ألهنا تستخدم يف توليد الكهرباء ]راجع قاعدة تعبري رموز 

 الرؤيا بام تستخدم فيه[(. 

 رباء. تدل عىل كل جهاز يتم تشغيله باستخدام الكه

تدل عىل التعذيب اْلسدي يف بعض الدول التي  

 تستخدم الصعق الكهربائي يف التعذيب.

تدل عىل بعض أساليب العالج للمرىض النفسْي أو  

 العقليْي باستخدام الصدمات الكهربائية.

 تدل عىل الال وااللتزامات الالية.

 )ألن هلا فاتورة مالية شهرية واجبة األداء(.

   ة للمرأة احلامل.الوالدتدل عىل 

 )لقوهلم: توليد الكهرباء(.

تدل عىل آيات القرآن الكريم التي تصعق اْلان، أو التي  

 تؤذي الكفار والنافقْي وتتوعدهم.

َواِعِق  َن الصَّ ْم يِف آَذاهِنِم مر )يقول اهلل تعاىل: ﴿جَيَْعلموَن َأْصابَِعهم

 [(.19ْوِت﴾ ]البقرة:ـََحَذَر املْ 

با.ب من متدل عىل هرو   كان أو إَل مكان. وتدل عىل الرر

)للجناس اللغوي بينها وبني كلمة هرب أو ربا ]راجع قاعدة 

 تعبري الرؤيا باألسامء[(.

  تدل عىل األفعى.

)ألهنا تكون يف أسالك طويلة حماطة بامدة مطاطة، وتؤذي من 

 يتعرض هلا بدون وقاية(.

 تدل عىل الشاحنات والتوتر يف العالقات.  

 تتكون من شحنات(. )ألهنا

 تدل عىل التغذية. 

)ألهنا تقوم بتغذية اآلالت حتى تستطيع القيام بعملها، 

 ولقوهلم: تغذية بالكهرباء(.

 تدل عىل النار واحلريق. 

 )ألهنا قد تتسبب يف حدوثه(.

 ال.يف الج عامل  وأتدل عىل عامل أو مهندس كهرباء  

 

 

 موقِد الطبخ 

 

 يدل عىل الرزق.

 يف طبخ الطعام وهتيئته لألكل(.)ألنه يستخدم 

 يدل عىل الطباخ.

 )يدل عىل كل إنسان يطبخ أو يعمل يف جمال الطبخ(.

يدل عىل اآلالت أو الركبات التي تعمل بنظام أو  

 بمحرك إحراق الوقود. 

 )ألنه يعمل بنظام إحراق الوقود أو الغاز(.

 الوقد عىل احلرب والفتنة. وقد يدل عىل العداوة.يدل 

ْلَحْرِب َأْطَفَأَها اهللم )لقول وْا َناًرا لر اَم َأْوَقدم لَّ ﴾ اهلل تعاىل: ﴿كم

 [ ]راجع قاعدة تعبري الرؤيا باجلناس اللغوي[(.64]املائدة:

رؤيا الوقد يف الشتاء أفضل من الصيف؛ فقد يدل يف  

ة، وسعادة؛ بينام قد يدل الشتاء عىل دفء، وراحة، وصح

 وتعاسة. يف الصيف عىل حر، وتعب، ومرض،

 )راجع قاعدة تعبري الرؤيا بحسب الزمان(.

 يدل عىل الذكاء أو النشاط.

 )لقوهلم: فالن متقد الذكاء، أو قوهلم: فالن شعلة من النشاط(.

 يدل عىل النار واحلرائق.

 )ألنه يولد النار(.

 يدل عىل اْلن والشياطْي.

 م خملوقون من نار(.)ألهن

 يدل عىل السحر والعْي.

ن اجلن خادم السحر خملوق من نار، والعني: ألن )السحر: أل

 املوقد يتكون من عيون خترج منها النار(.

 يدل عىل بئر النفط أو الغاز.

 )ألن عيونه ينبعث منها الغاز املخزون(.

 يدل عىل الربكان.

كالربكان تنبعث من  )ألن للموقد عني تنبعث من فوهاهتا النار

 فوهته النار(. 

 تخدم فيها الواقد.يدل عىل كل صناعة تس 
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 يدل عىل كل جسم يتكون من معدن ونار وغاز.

 )كالشمس أو بعض الكواكب واألجسام الساموية(.

يدل عىل كل جمال يستخدم فيه االحرتاق يف أماكن  

 خاصة.

 )كحرق القاممة والتخلص من النفايات باحلرق(.

 عىل الصيف وحرارة اْلو.يدل 

 به(. )ألنه يتسبب يف حرارة اجلو املحيط 

 يدل عىل الشخص الغضوب أو رسيع الغضب. 

 )لقوهلم: اشتعل غضبه(.

 يدل عىل الفتن، والشهوات، والعواطف.

 )لقوهلم: اشتعلت الفتنة، واشتعلت الشهوة، وعاطفة مشتعلة(.

 يدل عىل سخان الاء.

 )ألن كالمها أداة تسخني(.

 دل عىل النضخ يف الشخصية.ي •

 )ألنه يستخدم يف إنضاج الطعام(.

يدل عىل ظروف صعبة يمر هبا اإلنسان، لكنها تساهم يف 

 تطوير شخصيته وظروفه لألفضل. 

)ألنه يعرض الطعام غري الناضج لنار شديدة ليصبح بعدها 

 ناضًجا صاحلًا لألكل(.

 يدل عىل احلمل للمرأة.

يف جسم األم الساخن كام  ألن الطفل يشتد وينضج جسمه)

 [(.التعبريعدة التشابه يف يشتد الطعام وينضج فوق املوقد ]قا

 

 سخان الياة 

 

يدل عىل الطهارة، والنظافة الشخصية، واالغتسال، 

 والوضوء.

 )ألن املسلم يستخدم املياة فيه هلذه األغراض(.

 يدل عىل خزان الاء أو السد الائي. 

 املاء وختزينه(.)ألنه يستخدم يف مجع 

خْي يدل عىل الاء الساخن أو الغيل، أو عملية التس 

والغليان، أو كل جهاز أو أداة تستخدم يف هذا األمر  

 كأواِّن وأجهزة غيل الشاي أو القهوة أو غري ذلك.

 يدل عىل البئر.

قاعدة التشابه راجع )ألنه عميق ويمتلئ باملاء املخزون كالبئر ]

 يف تعبري الرؤيا[(.

ل عىل جهنم والعياذ باهلل. وقد يدل عىل الرشاب  يد

ي. وقد يدل عىل الاء غري الصالح  السموم أو الؤذ

للرشب. وقد يدل عىل معاصم وذنوب. وقد يدل عىل  

 مشاكل يف اْلهاز اَلضمي. 

م﴾  وا َماء مَحِياًم َفَقطََّع َأْمَعاءهم قم )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوسم

 [(.15]حممد:

السوائل الركزة والثقيلة التي يتم َتفيفها عند  يدل عىل 

 االستخدام.

ملاء الساخن فيه غري ممكن إال بعد ختفيف )ألن استخدام ا

 سخونته الشديدة بخلطه باملاء البارد(.

 يدل عىل البول أو التبول.

 )ألن كالمها ماء ساخن خيرج من خزان(.

 يدل عىل العرق أو التعرق. 

 )ألن العرق ماء ساخن(.

 دل عىل احلمل والوالدة. ي

لوالدة، كام )ألنه يف احلمل ماء ساخن خمتزن يف الرحم خيرج مع ا

يف السخان ماء ساخن خمتزن خيرج ]راجع قاعدة التشابه يف 

 تعبري الرؤيا[(.

 يدل عىل ارتفاع درجة حرارة اْلسم.

 )ألنه حيتوي عىل ماء مرتفع يف درجة حرارته(.

 لزئبق.يدل عىل ميزان حرارة اْلسم با

)ألن امليزان والسخان كالمها فيه سائل كلام ارتفعت حرارته 

 مؤرش احلرارة فيه(. تغري رقم
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رؤيا سخان الياة يف الشتاء أفضل منها يف الصيف؛ ألن  

استخدامه رضوري يف الشتاء وله فيه منفعة كبرية، بينام  

 تقل هذه الرضورة والنفعة يف الصيف.

 

 الكنسة الكهربائية

 

عىل مجع القاممة، ومن يقومون هبذا العمل، أو  تدل 

 أدوات القيام به.

 مع القاممة(.)ألهنا أداة جل

 تدل عىل شفاط أو كل جهاز أو أداة تعمل بشفط اَلواء.

 تدل عىل احليوان الفرتس. 

 )ألهنا عالية الصوت وتشفط يف بطنها أي يشء بدون متييز(.

 تدل عىل احلية.

 (.)ألن هلا خرطوم طويل ملتو  

تدل عىل مجع الال، وادخاره، وكنزه. وقد تدل عىل  

 التسوق.

املنام قد تدل عىل املال أو البضائع والسلع؛ ألهنا   )ألن القاممة يف

كلها كانت سلًعا اشرتاها الناس باملال، فكان مصريها اهلالك 

 َهالٌِك إاِلَّ َوْجَههم﴾ 
 
ء لُّ يَشْ مصداًقا لقول اهلل تعاىل: ﴿كم

 [(.88]القصص:

 تدل عىل الرياح الشديدة واألعاصري الهلكة.

ريك شديد للهواء كالريح )ألهنا تعمل بنظام الشفط، وهو حت

 العاصفة(.

 تدل عىل الفتنة الشديدة. 

 )ألهنا جتذب وتبتلع بشدة كل ما يقرتب منها(.

 تدل عىل احلفرة والدوامات اَلوائية والبحرية.

 )ألهنا تشفط وتسحب إىل داخلها(.

 عىل كنيسة النصارى.تدل 

 )راجع قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(.

لشتقة من نفس الادة اللفظية  تدل عىل بعض األشياء ا

لالسم كقرية الُكنَيرسة يف مرص، أو مدينة مكناس يف  

 الغرب ونحوها.
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 ( 1باب يف تأويل رؤيا القرآن الكريم ) 

 

 القرآن الكريم

 

 عىل اهلل سبحانه وتعاَل.يدل 

 )ألنه كالم اهلل عز وجل(.

 يدل عىل السلم صاحب الدين واألخالق.

ريض اهلل عنها[ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )لقول السيدة عائشة ]

ه »كان  « ]حديث صحيح[(القرآنَ  خلقم

 يدل عىل احلق والعدل.  

 )ألن من تكلم به تكلم بحق، ومن حكم به عدل(.

 واليقْي. يدل عىل الصدق 

 يدل عىل السالمة من التحريف أو التخريب أو العبث.

 يدل عىل اَلداية واإليامن.

 )ألنه هيدي للتي هي أقوم(. 

 برشى لسلم صالح باألجر والثواب من اهلل.يدل عىل 

م تعاىل )لقول اهلل َبرشر ي ِهَي َأْقَومم َويم
تِ ْرآَن هِيِْدي لِلَّ : ﴿إِنَّ َهـَذا اْلقم

احِلَاِت َأنَّ هَلمْم َأْجًرا َكبرًِيا﴾ ـماملْ  ِذيَن َيْعَملموَن الصَّ ْؤِمننَِي الَّ

 [(.9]اإلرساء:

 ح.يدل عىل النية الصاحلة والعمل الصال

 )ألنه حيث عىل العمل الصالح واخلالص هلل تعاىل(.

 يدل عىل الدعوة إَل اإلسالم.

 )ألنه أساس منهج الدعوة إىل اهلل تعاىل(.

 األمر بالعروف والنهي عن النكر.يدل عىل 

 )ألنه يأمر باملعروف وينهى عن املنكر(.

 يدل عىل الصلة بْي العبد وربه )سبحانه(.

 لصلة بني العباد وبني اهلل(.)ألن الوحي هو أساس ا

 يدل عىل العلم الرشعي والتفقه يف الدين.

 )ألنه أساس الرشع وتعاليم الدين(.

 عقيدة ورشيعة.يدل عىل االلتزام باإلسالم  

 )ألنه يدعو إىل التمسك باإلسالم(.

 يدل عىل الشفاء للمريض. 

 )ألنه شفاء ملا يف الصدور واألبدان(.

 صعوبات ومشاكل.يدل عىل السعادة وانتهاء  

)ألنه هيدي للطريق الصحيح الذي تتحقق به السعادة تنتهي به  

 مشاكل اإلنسان(.

 العذاب. يدل عىل احلفظ من اخلطر والنجاة من 

ونجاه من عذاب الدنيا   تعاىل )ألن من اعتصم به حفظه اهلل

 واآلخرة(.

 يدل عىل القوة والنرص.  

 )ألن االلتزام به قوة ونرص للمسلم(.

 ىل التيسري يف فهم أشياء صعبة.يدل ع

ْكِر َفَهْل ِمن تعاىل )لقول اهلل ْرآَن لِلذر َنا اْلقم ْ ِكر﴾ : ﴿َوَلَقْد َيرسَّ دَّ مُّ

 [(.17]القمر:

 وتفصيل. وتوضيح، ورشح، وضوح، يدل عىل 

ًدى   َوهم
 
ء لر يَشْ ْلنَا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِْبَياًنا لركم )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَنزَّ

ْسِلِمني﴾ ]النحل:َوَرمْحَ  ى لِْلمم  [(.89ًة َوبمرْشَ

 يدل عىل التفوق، والتميز، واألفضلية، والرفعة.

﴾ ىلتعا )لقول اهلل ْرآَن هِيِْدي لِلَّتِي ِهَي َأْقَومم : ﴿إِنَّ َهـَذا اْلقم

 [(.9]اإلرساء:

 يدل عىل العلم النافع واإللزام وااللتزام.

وألن أحكامه ملزمة   )ألنه حيتوي عىل كل علم نافع وحيث عليه،

 للمسلم؛ فهو يدل عىل معنى اإللزام وااللتزام يف اخلري عموًما(.

 يريض اهلل )عز وجل(. يدل عىل كل كالم طيب 

 )ألنه أساس كل كالم طيب يريض اهلل عز وجل(.

 يدل عىل الزواج.

 )ألن املسلم واملسلمة يتزوجان عىل كتاب اهلل تعاىل(.

هيئة سيئة أو ال تليق قد يدل    كل ظهور للقرآن يف النام يف

عىل عكس العنى الطيب الذكور. فمثاًل: القرآن الكريم  

 االلتزام الديني، فإن ظهر يف النام يف يف النام قد يدل عىل 

هيئة سيئة، فربام يدل عىل عدم االلتزام. والقرآن الكريم 
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يف النام قد يدل عىل العدل، فإن ظهر يف النام يف هيئة 

 د يدل عىل غياب العدالة، أو الظلم واْلور.سيئة، فق

ألنه   ؛ تعبري رؤيا القرآن الكريم هو من أصعب األمور

أكثر من رمز يتم اْلمع بْي معانيها لتشمل  يتضمن عادة  

كلها معنى واحد. فمثاًل: رؤيا الصحف الرشيف  

مفتوًحا عىل سورة معينة، هذا يتضمن معنى من معاِّن 

موًما، والصحف الرشيف  القرآن الكريم يف النام ع

خصوًصا، والسورة الحددة؛ كالقرآن الكريم يف النام قد  

الرشيف قد يدل عىل الناهج    يدل التيسري، بينام الصحف 

الدراسية، وقد تدل السورة عىل مادة دراسية معينة، 

فيكون تعبري الرؤيا هنا تيسري فهم ودراسة مادة معينة 

بيل الثال للتوضيح  صعبة عىل الطالب. هذا فقط عىل س

 ال احلرص. فالعاِّن أكرب من أن تعد أو َتىص.

 

 الصحف الرشيف

 

العاِّن السابق ذكرها للقرآن  يدل عىل أي معنى من 

 الكريم، لكن قد يزيد عىل ذلك بعض معانم خاصة:

 يدل عىل اجتامع أمور متفرقة ومشتتة. 

 )ألن املصحف هو آيات اهلل املكتوبة املجموعة فيه(.

 ل عىل الرتابط، والتالحم، والتعاضد. يد

 )ألن السور واآليات كلها جمموعة ومرتابطة فيه(.

تبط بالطباعة، والكتب والواد  يدل عىل معنى ير

 الطبوعة. 

 )ألنه كتاب مطبوع(.

 يدل عىل األوراق البنكية الالية ذات القيمة الكبرية. 

)ألنه يطبع عىل أوراق خاصة ذات قيمة كبرية كأوراق 

 لعمالت(.ا

 يدل عىل السلم الطاهر.  

 )ألنه ال يمسه إال املطهرون(.

 حال عباده.  يدل عىل السرت من اهلل )عز وجل( عىل  

 )ألنه كتاب مكنون(.

 يدل عىل القضاء والقدر الذي كتبه اهلل عىل اإلنسان.

)ألن القضاء والقدر مكتوب من اهلل تعاىل، واملصحف الرشيف 

توب، وكالمها ال يتبدل وال يتغري ]راجع هو كالم اهلل تعاىل املك

 قاعدة التشابه يف تعبري الرؤيا[(.

، وَلا قوة يف التطبيق  يدل عىل نصوص خمصوصة، وعامة

 كالدستور، والقانون، واللوائح.

)ألنه نص خمصوص، وعام، وله قوة وإلزام يف التطبيق. وهلل 

 رؤيا[(.تعاىل ولكتابه املثل األعىل ]قاعدة التشابه يف تعبري ال

 يدل عىل دفاتر رسمية قانونية أو دفاتر ُماسبية.

يم كتاب نزل )ألن هلا صفة عامة وقيمة كبرية، والقرآن الكر

للعموم وله قيمة كبرية. وهلل تعاىل ولكتابه املثل األعىل ]راجع 

 قاعدة التشابه يف تعبري الرؤيا[(. 

يدل عىل أوراق مهمة ورسمية كالشهادات ذات الصفة 

 نية.القانو

)ألن أوراق املصحف الرشيف هلا قيمة كبرية وآياته ذات صفة 

 عمومية ملزمة(.

 التكريم.يدل عىل شهادات 

)ألهنا تكون مطبوعة ومصممة بشكل مزخرف مثل صفحات 

 املصحف الرشيف(.  

 يدل عىل الصحيفة والصحافة.

 )راجع قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(.

مة ككتاب الدرسة  يدل عىل الكتب الصادرة عن احلكو

 الرسمي، أو كتاب ُيص وزارة معينة، أو غري ذلك. 

امللك، وهو احلكم العدل، وألن )ألن القرآن كالم اهلل وهو 

الكتب الرسمية تصدر عن احلكومة التي حتكم البالد ]وهلل تعاىل 

 ولكتابه الكريم املثل األعىل[ ]قاعدة التشابه يف تعبري الرؤيا[(.

البناء كالسجد، والستشفى، والعامرة،  يدل عىل الدار أو  

َور قد تدل عىل الغرف أو   واْلامعة، والؤسسة. والسُّ

 ألقسام.ا
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َور؛  )ألن املصحف يتكون من دعامة صلبة، وجتليد صلب، وسم

والدار أو البناء يتكون من أعمدة، وحوائط، وغرف ]راجع 

 قاعدة التشابه يف تعبري الرؤيا[(.

صحف الرشيف قد تدل عىل  األوراق القطوعة من ال 

أوراق ذات قيمة مقطوعة من دفرت له صفة عمومية أو  

زواج القطوع من دفرت الزَيات، أو  قيمة كبرية كعقد ال

كورقة امتحان مهم يتم توزيعها عىل مجيع الطالب. وقد  

 تدل عىل ابن أو بنت للمسلم الصالح. 

 أن الورقة )ألن االبن أو البنت مها من األب أو األم املسلمني كام

املقطوعة هي من املصحف الرشيف ]راجع قاعدة التشابه يف 

 تعبري الرؤيا[(.

كل كتاب له شأن أو صفة رسمية كجواز يدل عىل 

 السفر مثاًل أو غريه.  

 يدل عىل احلاسوب. والُسَور عىل أقسام احلاسوب.

)ألنه خيتزن يف داخله الصفحات واآليات والكلامت كام خيتزن 

لفات، وألن املسلم قد يقرأ القرآن الكريم يف احلاسوب امل

عدة احلاسوب. وألن السور يف املصحف أقسام. ]راجع قا

 التشابه يف تعبري الرؤيا[(.

 يدل عىل اْلنة. والُسَور عىل غرف اْلنة.

 )ألن االلتزام به والعمل بام فيه يدخل املسلم اجلنة(.

ْي رؤيا الصحف الرشيف يف احلامم مذمومة لغري الصاحل

أو الذي يستهْي بالدين )والعياذ باهلل(؛ فقد تدل للرائي 

سوء العاملة، واحلط  عىل األذى، والرضر، واإلذالل، و

من قدره. وقد تدل للصاحلْي عىل عبادات، أو طاعات،  

أو أخالقيات، أو دعوة إَل اهلل، أو التزام بالدين يف أماكن  

عليه ومواقف غري مناسبة. ومن أشهر ما يمكن أن تدل 

مثل هذه الرؤيا الدعوة إَل اهلل بالوسيقى كام تفعل بعض  

َل اإلسالم أو مدح  اإلذاعات والفضائيات بالدعوة إ

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف أغاِّن تستخدم آالت اللهو الحرمة. ومن  

بْي ما تدل عليه هذه الرؤيا أيًضا السلمون يف دول أو  

د أماكن غري إسالمية، أو الصالح يتواجد يف بيئة الفسا

والفاسدين. وقد تدل هذه الرؤيا كذلك عىل إلباس  

ء احلرام  احلق بالباطل وإضفاء الشكل احلالل عىل اليش

كالزواج غري مكتمل الرشوط واألركان الرشعية  

ويعتقد من فعلوه أنه حالل، أو تصوير بعض أمور أنا 

من اإلسالم وهي ليست منه. وقد تدل هذه الرؤيا عىل  

 اذ باهلل(.السحر والسحرة )والعي

تقبيل الصحف الرشيف يف النام قد يدل عىل برشى 

 .بالزوج الصالح أو الزوجة الصاحلة

)ألن التقبيل عمل من أعامل الزواج، فهو لكتاب اهلل يف املنام  

عائد باخلري يف اليقظة عىل الفاعل من جنس العمل ]راجع قاعدة 

 تعبري الرؤيا بالعمل املردود واجلزاء العدل[(.

الصحف الرشيف )حفظه اهلل( يف رؤيا الفاسدين  حرق 

هلل(، بينام  نذير بعقوبة أو بحريق أو بنار جهنم )والعياذ با

هي للصاحلْي األتقياء حفظ من اهلل )تعاَل(. وقد تدل  

ب أو التهالك أن اهلل يرْحه  للصالح النكوب أو العذَّ

 بالوت. 

سد من نفس )ألن احلرق يف املنام مردود للصالح أو عىل الفا

جنس العمل ]راجع قاعدة تعبري الرؤيا بالعمل املردود واجلزاء 

 قاعدة تعبري الرؤيا بالقلب[(.العدل[ ]راجع 

ْحل الصحف الرشيف يف النام قد يدل عىل َتفيف ِْحل  

 عن الهموم أو عىل َْحل للمرأة التزوجة.

 ومن فتح مصحًفا يف النام فتح اهلل له باًبا من اخلري. 

ا الصحف يف النام أبيض من الداخل أو بدون آيات  رؤي

سالم لكنه  قد يدل عىل مسلم طيب األخالق حيب اإل 

غري ملتزم بالدين. وقد يدل عىل شخص غري مسلم لكن  

لديه ميول لإلسالم والسلمْي، أو قريب من اإلسالم، 

أو ُيرجى إسالمه. وقد يدل عىل مبنى أو دار مسلمْي  

 اخل. مدهون باألبيض من الد

فتح الصحف عىل صفحة معينة يف سورة من السور قد  

ت والوضوع الذي  يدل عىل معنى يتعلق هبذه الصفحا 
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تناولته. فمثاًل: سورة البقرة يف الصفحة الثانية َتدثت  

عن النافقْي، فقد تدل رؤيا هذه الصفحة َتديًدا يف النام  

 عىل معنى يتعلق بالنفاق والنافقْي ... وهكذا.

 

 ة أو قراءة القرآن الكريمتالو

 

تدل عىل احلسنات والثواب الكبري من اهلل )عز وجل(.  

تدل عىل الربكة، والكسب، واْلزاء الكثري مقابل  وقد 

 جهد قليل.

)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من قرأ حرًفا من كتاِب اهللِ فله به حسنٌة، 

واحلسنةم بعرِش أمثاهِلا، ال أقول امل حرٌف ولكن: ألٌِف حرٌف، 

  حرٌف، وميٌم حرٌف« ]حديث صحيح[(.والمٌ 

متبادل   تدل عىل رصاع، أو نزاع، أو عدم تفاهم، أو اهتام

 بْي غري مسلمْي أو أهل باطل وضالل.

 تعاىل )لقول اهلل
 
ء ودم َلْيَسِت النََّصاَرى َعىَلَ يَشْ : ﴿َوَقاَلِت اْلَيهم

مْ   َوهم
 
ء ودم َعىَل يَشْ  َيْتلموَن اْلِكَتاَب﴾ َوَقاَلِت النََّصاَرى َلْيَسِت اْلَيهم

 [(.113]البقرة:

عىل أفضل ما    تدل عىل القيام بالواجب أو أداء السؤولية

 يكون عن إيامن وقناعة، وليس قهًرا.

مم اْلِكَتاَب َيْتلموَنهم َحقَّ تاَِلَوتِِه تعاىل )لقول اهلل ِذيَن آَتْينَاهم : ﴿الَّ

ْر بِهِ  ْؤِمنموَن بِِه َومن َيْكفم ون﴾  أمْوَلـِئَك يم مم اخْلَارِسم َفأمْوَلـِئَك هم

 [(. 121]البقرة:

عىل معلم الناس   تدل عىل دعوة مستجابة. وقد تدل 

اخلري. وقد تدل عىل الداعية إَل اهلل وقارئ القرآن  

الكريم. وقد تدل عىل البتعث للتعليم أو التدريس. وقد  

تدل عىل اإلنسان السلم التعلم، أو الثقف، أو الواعي  

 يف أوساط اْلهل واالنحطاط.الصالح 

والً  نَا َواْبَعْث فِيِهْم َرسم ْم َيْتلمو َعَلْيِهْم )لقول اهلل تعاىل: ﴿َربَّ نْهم  مر

يِهْم إِنََّك َأنَت الَعِزيزم  َزكر ْكَمَة َويم
مم اْلِكَتاَب َواحْلِ هم َعلرمم آَياتَِك َويم

 [(.129احلَِكيم﴾ ]البقرة:

للمسلم من   تدل عىل خري، وحسن معاملة، وإنصاف

جهة غري مسلمْي، أو قد ُيكفى رشهم يف أمر من  

مجاعة من غري السلمْي غري  األمور. وقد تدل عىل 

 عنرصيْي أو لدهيم أخالقيات معينة تتفق مع اإلسالم.

ٌة َقآِئَمٌة َيْتلموَن  ْن َأْهِل اْلِكَتاِب أممَّ وْا َسَواء مر )لقول اهلل تعاىل: ﴿َلْيسم

ون﴾ ]آل عمران: آَناء آَياِت اهللِ دم ْم َيْسجم ْيِل َوهم  [(.113اللَّ

 البينة.تدل عىل الربهان، والدليل، و

ِه َوَيْتلموهم َشاِهٌد  بر ن رَّ  مر
)لقول اهلل تعاىل: ﴿َأَفَمن َكاَن َعىَل َبيرنَة 

نْهم﴾ ]هود:  [(.17مر

تدل عىل كالم يريض اهلل )تعاَل( ويغضب أو يغيظ ناس  

حيفزهم ضد السلمْي  غري مسلمْي أو فاسدين و

الصاحلْي. وقد تدل عىل مصيبة مؤلة تصيب الفاسدين  

 ْي أعداء اإلسالم.والجرم

وِه  جم  َتْعِرفم يِف وم
نَا َبيرنَات  ْتىَل َعَلْيِهْم آَياتم )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوإَِذا تم

وا الْ  ِذيَن َكَفرم ِذيَن َيْتلموَن َعلَ ـالَّ وَن َيْسطموَن بِالَّ نَكَر َيَكادم ْيِهْم آَياتِنَا  مم

مم النَّارم َوعَ  ن َذلِكم م برَِشٍّ مر َنبرئمكم ْل َأَفأم وا َوبِْئَس  َدَها اهللمقم ِذيَن َكَفرم الَّ

 [(. 72ِصري﴾ ]احلج:ـَاملْ 

 تدل عىل الرواج والربح يف التجارة.

ِذيَن َيْتلموَن ِكَتاَب اهللَ اَلَة َوأَ  )لقول اهلل: ﴿إِنَّ الَّ وا الصَّ وا َوَأَقامم نَفقم

اَرًة لَّ  وَن جِتَ ا َوَعاَلنَِيًة َيْرجم ْم رِسًّ  [(.29ن َتبمور﴾ ]فاطر:مِمَّا َرَزْقنَاهم

تدل عىل إنذار بعقوبة للفاسد البعيد عن اهلل )تعاَل(. 

وقد تدل عىل إقامة احلجة عىل اإلنسان أو االعرتاف  

بالذنب. وقد تدل عىل مشاكل وعقوبات ترتتب عىل  

 دين، أو النظام، أو القانون.عدم االلتزام بال

وا  ِذيَن َكَفرم َمًرا َحتَّى إَِذا  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوِسيَق الَّ إىَِل َجَهنََّم زم

ْم  نكم ٌل مر سم ْم رم ْ َيْأتِكم َا َوَقاَل هَلمْم َخَزَنتمَها َأمَل تَِحْت َأْبَواهبم وَها فم َجاؤم

وَنكم  نِذرم ْم َويم ْم آَياِت َربركم وا َبىَل َيْتلموَن َعَلْيكم ْم َهَذا َقالم ْم لَِقاء َيْوِمكم

ْت َكِلَمةم اْلَعذَ   [(.71اِب َعىَل اْلَكافِِرين﴾ ]الزمر:َوَلِكْن َحقَّ

تدل عىل التذكري بنعمة اإلسالم وكفى هبا نعمة. وقد 

تدل عىل اإلذن والسامح بأمور اخلري والنفع. وقد تدل  

لن هم عىل قيادة عليا َلا سلطة القرار بالنع والعطاء 
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أدنى. وقد تدل عىل انكشاف واكتشاف وظهور أمور أو  

حة للناس. وقد تدل عىل قرار علوم فيها هداية ومصل

بالتجديد والتحديث والتطوير. وقد تدل عىل إدخال 

مناهج جديدة يف التعليم. وقد تدل عىل النحة الدراسية  

 الجانية من الدولة. 

ْو َشاء اهللم م بِِه   )لقول اهلل تعاىل: ﴿قمل لَّ ْم َوالَ َأْدَراكم هم َعَلْيكم َما َتَلْوتم

ن َقْبِلِه َأَفاَل َتْعِقلمون﴾ ]يونس:َفَقْد َلبِْثتم فِيكم  ًرا مر مم  [(.16ْم عم

تدل عىل ُمو األمية واْلهل ونرش العلم النافع. وقد تدل 

عىل العمل يف التدريس والتعليم. وقد تدل عىل أنواع من  

فة والوعي لدى جمموعة من  التدريب وتطوير الثقا

 الناس.

َو الَِّذي َبَعَث يِف  ْم َيْتلمو )لقول اهلل تعاىل: ﴿هم نْهم والً مر يرنَي َرسم األممر

 [(.2َعَلْيِهْم آَياتِِه﴾ ]اجلمعة:

تدل عىل اَلداية. وقد تدل عىل نرش العلم. وقد تدل عىل  

 اإلنارة واإلضاءة.

والً َيْتلمو  سم ْم آَياِت اهللِ)لقول اهلل تعاىل: ﴿رَّ يمْخِرَج  َعَلْيكم  لر
َبيرنَات  مم

ِذيَن آَمنموا َوَعمِ  احِلَاِت ِمَن الظُّلماَمِت إىَِل النُّوِر﴾ الَّ لموا الصَّ

 [(.11]الطالق:

تدل عىل قارئ القرآن. وقد تدل عىل كل من يقرأ كالًما  

 مكتوًبا يف ورقة أو صحيفة.

َن اهللِ وٌل مر َرة﴾  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َرسم َطهَّ ًفا مُّ حم َيْتلمو صم

 [(.2]البينة:

 تدل عىل القمر.

 [(.2اهلل تعاىل: ﴿َواْلَقَمِر إَِذا َتاَلَها﴾ ]الشمس:)لقول 

قراءة القرآن الكريم يف العزاء يف رؤيا السلم الصالح قد  

تدل عىل الناسبات السعيدة التي يدعى فيها الناس  

 كالزواج وغريه.

ْم﴾ ]آل )لقول اهلل: ﴿لَِكيْ  ْم َوالَ َما َأَصاَبكم َزنموْا َعىَل َما َفاَتكم اَل حَتْ

[ ]قاعدة التعبري بالضد[، فالعزاء يعرب بالضد فيدل 153ن:عمرا

عىل مجع يف مناسبة مفرحة، والقرآن برشى من اهلل وسعادة؛ 

م املْ وكذلك َبرشر ْرآَن هِيِْدي لِلَّتِي ِهَي َأْقَومم َويم ِمننَِي ؤْ ـم: ﴿إِنَّ َهـَذا اْلقم

احِلَاِت َأنَّ هَلمْم َأْجًرا كَ  ِذيَن َيْعَملموَن الصَّ  [(.9برًِيا﴾ ]اإلرساء:الَّ

قراءة القرآن الكريم يف النام قوة لن يتعامل مع الكفار. 

وقد تدل عىل وقاية من رشهم، وأذاهم، وفتنتهم. وقد 

تدل عىل استغناء وابتعاد عنهم ومغادرة أماكنهم أو  

قد تدل عىل احلجاب الرشعي للمرأة  هجر أحواَلم. و

 السلمة.

ِذيَن الَ   )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوإَِذا رآَن َجَعْلنَا َبْينََك َوَبنْيَ الَّ َقَرْأَت اْلقم

ْستموًرا﴾ ]اإلرساء: ْؤِمنموَن بِاآلِخَرِة ِحَجاًبا مَّ  [(.45يم

 قراءة القرآن يف النام تيسري يف أمور عسرية.

ِكر﴾ : ﴿َولَ تعاىل )لقول اهلل دَّ ْكِر َفَهْل ِمن مُّ ْرآَن لِلذر َنا اْلقم ْ َقْد َيرسَّ

 [(.17:]القمر

قراءة القرآن الكريم يف النام شفاعة للمسلم يف اآلخرة.  

وقد تدل عىل كل عمل أو كالم فيه شفاعة أو وساطة يف  

 أمر من أمور اخلري.

ا )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اقرؤوا القرآَن؛ فإنه يأيت يوَم القيامِة شفيعً 

 ألصحابِه« ]حديث صحيح[(.

ىل األموات  رؤيا قراءة القرآن الكريم يف القابر أو ع 

ُممودة للميت السلم ومذمومة للميت غري السلم. وقد  

تدل رؤيا القراءة يف القابر عىل دعوة غري مسلمْي أو  

 فاسدين إَل اإلسالم. وقد تدل أيًضا عىل شفاء مرىض.

غري مناسبة كاحلاممات أو    قراءة القرآن الكريم يف أماكن

 الزابل قد تدل 

و التزامه يف أماكن الكفر  للصاحلْي عىل غربة السلم أ

والفسوق. وقد تدل للفاسد الستهرت بالدين )والعياذ 

باهلل( عىل عقوبة من اهلل )تعاَل(، أو سامع كالم مؤذم حيط  

 من قدره وهيْي كرامته. 

 تدل عىل أمور ُمرمة رشًعا.

ْتىَل  )لقول اهلل مم األَْنَعامم إاِلَّ َما يم ْم﴾ تعاىل: ﴿َوأمِحلَّْت َلكم َعَلْيكم

 [(.30]احلج:

 تدل عىل اعرتاف باحلق وإقرار باحلقيقة.
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نَا   بر وا آَمنَّا بِِه إِنَّهم احْلَقُّ ِمن رَّ ْتىَل َعَلْيِهْم َقالم )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوإَِذا يم

ْسِلِمني نَّا ِمن َقْبِلِه مم  [(.53﴾ ]القصص:إِنَّا كم

لكنه ال   تدل عىل إنسان رزقه اهلل )تعاَل( بنعمة عظيمة،

 يقدرها حق قدرها.

ْتىَل تعاىل )لقول اهلل ا َأنَزْلنَا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يم ْ َيْكِفِهْم َأنَّ : ﴿َأَومَل

 [(.51َعَلْيِهْم﴾ ]العنكبوت:

َن  تدل عىل الرأة السلمة اللتزمة بقول اهلل )تعاَل(: ﴿َوَقرْ 

﴾. وقد تدل عىل النزل أو الدار للمرأة.   يِف ُبُيوتُِكنَّ

﴾ ]األحزاب:) نَّ يموتِكم ْتىَل يِف بم ْرَن َما يم  [(.34لقول اهلل: ﴿َواْذكم

 

 ترتيل القرآن الكريم 

 

يدل عىل أي معنى من العاِّن السابق ذكرها للقرآن  

 الكريم لكن قد يزيد عىل ذلك بعض معانم خاصة:

ريم رفعة شأن يف الدنيا واآلخرة لن  ترتيل القرآن الك

 السلمْي.رأى ذلك يف النام من 

قالم لصاِحِب القرآِن اقرأ وارَتِق ورترل كام  )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يم

ها« ]حديث   تقرؤم
نيا فإنَّ منزَلَك عنَد آخِر آية  كنَت ترترلم يف الدُّ

 رواه أبو داود[(.-صحيح

( فيه. وقد يدل عىل  يدل عىل قيام الليل والتعبد هلل )تعاَل

 السهر للقيام بأعامل مهمة.

َا املْ تعاىل )لقول اهلل ل ـم : ﴿َياَأهيُّ مر ْيَل إاِلَّ َقِلياًل  زَّ ِم اللَّ  قم

ْص ِمنْهم َقِلياًل  ْرآَن َتْرتِياًل﴾  نِْصَفهم َأِو انقم ِل اْلقم َأْو ِزْد َعَلْيِه َوَرتر

 [(.4،1]املزمل: 

يف وقت معْي أو الهلة  يدل عىل الزيادة السموحة

 عمل.  المتدة. وقد يدل عىل التأكيد عىل  

ْرآَن َتْرتِياًل﴾ ]املزمل:  ِل اْلقم  [(.4)لقول اهلل: ﴿َأْو ِزْد َعَلْيِه َوَرتر

يدل عىل معونة اهلل )تعاَل( لإلنسان عىل الصمود النفس  

أمام الفتن، واألزمات، والشاكل. والرتتيل يف النام 

 واطمئنان، وسكينة نفس.    راحة نفسية،

ْلنَاهم َتْرتِياًل﴾ تعاىل )لقول اهلل َؤاَدَك َوَرتَّ : ﴿َكَذلَِك لِنمَثبرَت بِِه فم

 [(.32]الفرقان:

ة نصوص ملزمة، أو مفروضة عىل  يدل عىل قراءة وتالو

صاحبها، أو ال يمكنه تغيريها، أو َلا قيمة كبرية كبعض  

أو قارئ نرشة   خطباء اْلمعة يقرأون اخلطبة من ورقة،

األخبار، أو مناقشة رسالة الدكتوراه، أو استعراض  

إنجازات عامة يف موقف رسمي، أو مرافعة ُمامم يف  

ئي، أو قراءة  ُمكمة، أو قراءة ومنطوق احلكم القضا

 قرار منح شهادة الدكتوراه، أو خطاب حلاكم الدولة.

 ل األعىل(.)راجع قاعدة التشابه يف تعبري الرؤيا. وهلل ولكتابه املث

 يدل عىل خطاب رصيح أو كالم حق وصدق ُيقال.

يدل عىل كالم قوي عقالِّن مقنع غالب. وقد يدل عىل  

حلجة الدعوة إَل اهلل )تعاَل( بأسلوب يغلب عليه ا

 واإلقناع. وقد يدل عىل إسالم اْلن.  

َن اجْلِ  ْل أموِحَي إيَِلَّ َأنَّهم اْسَتَمَع َنَفٌر مر وا )لقول اهلل تعاىل: ﴿قم نر َفَقالم

ْرآًنا َعَجًبا  َك  إِنَّا َسِمْعنَا قم ْشِد َفآَمنَّا بِِه َوَلن نُّرْشِ هَيِْدي إىَِل الرُّ

نَا َأَحًدا﴾ ]اجلن:  [(.2،1بَِربر

ل عىل الصالة. وقد يدل عىل كل موقف فيه ترتيل يد

للقرآن الكريم كمناسبات واحتفاليات تبدأ برتتيل 

 و ذلك.القرآن الكريم مثاًل أو نح 

يف بعض  له أو يستمع ته)ألن املسلم يرتل القرآن يف صال

 مناسبات(.

 يدل عىل الدعوة إَل اهلل )تعاَل( باللسان. 

واألوامر، والتوجيهات الشفوية يدل عىل التعليامت، 

 واجبة التنفيذ.

لِزمة(.  )ألن أحكام القرآن الكريم مم

هور ومن رأى قراءة القرآن الكريم ما ليس منه دل عىل ظ 

البدع أو الكذب عىل اهلل )تعاَل( أو خداع وتلبيس عىل  

السلمْي. وقد يدل لقارئ القرآن الصالح عىل التميز  

 .والتفوق والتفرد يف القراءة
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م بِاْلِكَتاِب  وَن َأْلِسنََتهم ْم َلَفِريًقا َيْلوم )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوإِنَّ ِمنْهم

وَ  َو ِمْن ِعنِد  لَِتْحَسبموهم ِمَن اْلِكَتاِب َوَما هم ولموَن هم ِمَن اْلِكَتاِب َوَيقم

َو ِمْن ِعنِد اهللِ  اهللِ وَن َعىَل اهللِ  َوَما هم ولم ْم َيْعلَ   َوَيقم ون﴾ اْلَكِذَب َوهم مم

 [؛ و]راجع قاعدة تعبري الرؤيا بالقلب[(. 78]آل عمران:

 يدل عىل اإلذاعة أو الذيع. 

 يع(.)ألن الصوت يف الرتتيل رصني قوي كصوت املذ

 

 جتويد القرآن الكريم 

 

)ألنه  والتجويد يف النام قد يدل عىل الصرب واْلهد 

، وقد يدل  أصعب من الرتتيل ويستغرق وقًتا أطول(

عىل قضاء وقدر حيزن له السلم ويتأل أو البكاء تأثًرا 

)ألن التجويد يكون باحلزن وفيه نربة  بالقرآن الكريم 

 )تعاَل( بأسلوب فيه ، وقد يدل عىل الدعوة إَل اهللأمل(

َتفيز للعاطفة أو كل كالم طيب مؤثر يف عاطفة اإلنسان 

أثرًيا عىل العاطفة  )ألنه أكثر ت أو فيه نربة أل أو استعطاف  

، وقد يدل التجويد عىل تبسيط وتيسري من الرتتيل(

ألن فيه بطء وتطويل جيعل الكالم العلوم والتدريس ) 

وقد يدل الرتتيل(.  أكثر وضوًحا وأسهل يف املتابعة من 

)ألنه جيمع بني  التجويد عىل تيسري الوالدة للمرأة احلامل  

دث للمرأة  نربة أمل وضغط عىل العضالت شبيه بام حي

 عند الوالدة(.  

 .مجيل للرائي التجويد اْلميل يدل عىل صوت رؤيا و

 يدل عىل جتويد العمل )أي َتسْي وإتقان العمل(.  

 

 كتابة القرآن الكريم 

 

  كل عمل فيه كتابة صاحلة ناجحة مؤثرة قوية.تدل عىل 

 تدل عىل كل كتابة فيها دعوة إَل اهلل )تعاَل(.

الكتابات الرسمية، والقانونية، واإللزامية تدل عىل كل 

ككتابة العقود، والديون، والطلبات الرسمية، 

 والدستور، والقانون، ونحو ذلك.

 و مطبعة.تدل عىل أعامل مكتبية، أو كتابية، أو مكتبة، أ

من كتب من القرآن الكريم شيًئا ليس منه فقد يدل عىل  

اهيم الدينية التلبيس عىل الناس يف الدين أو تغيري الف

وتزويرها. وقد يدل عىل معنى التزوير أو التزييف  

عموًما. وقد تدل للصاحلْي عىل جتديد الدين. وقد تدل  

  عىل اخلطاط الذي يكتب القرآن الكريم ويناله من ذلك 

 رزق طيب. 

مَّ  ِذيَن َيْكتمبموَن اْلِكَتاَب بَِأْيِدهيِْم ثم لَّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َفَوْيٌل لر

ولم  َّا َكَتَبْت    وَن َهـَذا ِمْن ِعنِد اهللَِيقم مم ممر وْا بِِه َثَمنًا َقِلياًل َفَوْيٌل هلَّ لَِيْشرَتم

َّا َيْكِسبمون﴾ ]البقرة: مْم ممر [؛ ولقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 79َأْيِدهيِْم َوَوْيٌل هلَّ

ِة عىل رأِس كلر مائِة سنة   »إنَّ اهللَ يبعثم هِلَِذِه األمَّ

دم  من رواه أبو داود[ ]راجع -]حديث صحيح ينَها«د هَلا جيدر

 قاعدة تعبري الرؤيا بالقلب[(.

وكتابة القرآن الكريم )أو الزبور( للمسلم يف النام قد  

أرض، أو تغيري تدل عىل الرياث، أو احلصول عىل قطعة  

 األرض أو البلد أو الوطن وَتقيق نجاحات كبرية.

ْكِر َأنَّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَلَقْد  بموِر ِمن َبْعِد الذر َكَتْبنَا يِف الزَّ

احِلمون﴾ ]األنبياء: َها ِعَباِدَي الصَّ  [(. 105األَْرَض َيِرثم

 وكتابة القرآن يف النام قوة ومتكْي للعاجز السكْي.

م، )ألن ا لقرآن الكريم يرمز للقضاء والقدر املكتوب كام تقدَّ

ب َقَدرية مواتية إلرادته فمن كتبه بيده يف املنام دل عىل أسبا

 ومنفعته وليست معاكسة بمشيئة اهلل(.

 

 السورة من القرآن الكريم 

 

تدل عىل اإلعجاز، أو القيام بعمل عظيم ال مثيل له، أو  

ومن رأى أنه يؤلف   التحدي لن يريدون القيام بمثله.
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سورة يف القرآن الكريم، دل عىل الكذب أو الوهم، وقد  

 يدل عىل زوال شكوك.

ْلنَا َعىَل َعْبِدَنا َفْأتمو َّا َنزَّ نتمْم يِف َرْيب  ممر ْا )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوإِن كم

ن دموِن اهللِ م مر َهَداءكم وْا شم ْثِلِه َواْدعم ن مر  مر
وَرة  نْتمْم   بِسم إِْن كم

 [(.23َصاِدِقني﴾ ]البقرة:

 تدل عىل أشياء أصلية ال يمكن تقليدها أو تزويرها.

ْثِلِه﴾   مر
وَرة  ْل َفْأتموْا بِسم اهم قم وَن اْفرَتَ ولم )لقول اهلل تعاىل: ﴿َأْم َيقم

 [(.38]يونس:

 انكشاف النفاق والكذب. واحلذر من القرآن  تدل عىل 

 ىل النفاق.يف النام أو اجتنابه قد يدل يف بعض الرؤى ع

ْم ـم)لقول اهلل تعاىل: ﴿حَيَْذرم املْ  نَبرئمهم وَرٌة تم َل َعَلْيِهْم سم نَزَّ وَن َأن تم نَافِقم

وْا إِنَّ اهللَ ِل اْسَتْهِزؤم لموهِبِم قم ا حَتْ  باَِم يِف قم ِْرٌج مَّ ون﴾ خمم َذرم

 [(.64]التوبة:

 تدل عىل اْلهاد يف سبيل اهلل. وقد تدل عىل االعتذار عنه.

وَرٌة َأْن آِمنموْا بِاهللِ  )لقول وْا َمَع   اهلل تعاىل: ﴿َوإَِذآ أمنِزَلْت سم َوَجاِهدم

َع  ن مَّ وْا َذْرَنا َنكم ْم َوَقالم وْا الطَّْوِل ِمنْهم ولِِه اْسَتْأَذَنَك أمْولم َرسم

[ ]خيتلف التعبري باختالف أحوال 86ِدين﴾ ]التوبة:اْلَقاعِ 

 الرائي صالًحا أو فساًدا[(.  

اختبار، أو امتحان، أو موقف يتميز فيه الصالح  تدل عىل   •

من الطالح، أو الصادق من الكاذب، أو الناجح من  

 الفاشل. 

ولم َأيُّ  ن َيقم م مَّ وَرٌة َفِمنْهم ْم )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوإَِذا َما أمنِزَلْت سم كم

ِذيَن آَمنموْا َفَزاَدهْتمْم إِياَمنً  ا الَّ ون َزاَدْتهم َهـِذِه إِياَمًنا َفَأمَّ ْم َيْسَتْبرِشم ا َوهم

َرٌض َفَزاَدهْتمْم ِرْجًسا إىَِل ِرْجِسِهْم   لموهِبِم مَّ ِذيَن يِف قم ا الَّ َوَأمَّ

ون﴾ ]التوبة:  ْم َكافِرم  [(.125،124َوَماتموْا َوهم

أو االنرصاف أو الغادرة خلسة  تدل عىل االنسحاب

وقد تدل عىل انسحاب النافقْي من   دون أن يشعر أحد.

 أو انرصافهم عنه. مكان 

ْم إىَِل َبْعض   هم وَرٌة نََّظَر َبْعضم )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوإَِذا َما أمنِزَلْت سم

َف اهللم فموْا رَصَ  ثممَّ انرَصَ
ْن َأَحد  م مر لموهَبمم بِأَ  َهْل َيَراكم مْم َقْوٌم الَّ قم هنَّ

ون﴾ ]التوبة:  [(.127َيْفَقهم

ة التي ال  تدل الفروض الرشعية أو األمور الفروض

 يستطيع اإلنسان تغيريها.

وَرٌة َأنَزْلنَاَها َوَفَرْضنَاَها﴾ ]النور:  [(.1)لقول اهلل تعاىل: ﴿سم

تدل عىل اإلنسان يتمنى ويرجو ما ال قَِبل له به أو ما ال  

القيام به. وقد تدل عىل اَلروب من السؤوليات  يستطيع  

والواجبات والتنصل منها. وقد يدل نزول سورة عىل  

 الة إغامء أو إعياء يف بعض الرؤى.ح

وَرٌة َفإَِذا تعاىل )لقول اهلل َلْت سم ِذيَن آَمنموا َلْوالَ نمزر ولم الَّ : ﴿َوَيقم

ِكَر فِيَها اْلقِ  َْكَمٌة َوذم وَرٌة حمُّ لموهِبِم أمنِزَلْت سم ِذيَن يِف قم َتالم َرَأْيَت الَّ

وَن إَِلْيَك َنَظَر املَْْغيِشر َعلَ  َرٌض َينظمرم ْيِه ِمَن املَْْوِت َفَأْوىَل هَلمم﴾ مَّ

 [(.20]حممد:

السورة يف الصحف الرشيف تدل عىل فصل يف كتاب  

فيه علم نافع، أو رشعي، أو له صفة رسمية. وقد تدل  

مهم أو له قيمة كبرية   عىل صفحات معينة من كتاب

 رسمية أو قانونية كجواز السفر مثاًل. 

اة السلم أو مجاعة  تدل عىل فرتة أو مرحلة معينة من حي

 من السلمْي.

تدل عىل جزء من العنى العام الذكور سابًقا للقرآن  

الكريم. فمثاًل: إذا كان القرآن الكريم يدل عىل شفاء، 

طبيب مسلم، وإذا   فالسورة قد تدل عىل فرتة عالج مع

كان القرآن الكريم يدل عىل الدعوة إَل اهلل )تعاَل(، 

أو جمال خاص َلذه الدعوة،   فالسورة قد تدل عىل مكان

وإذا كان القرآن الكريم يدل عىل بناء، فالسورة قد تدل  

 عىل شقة يف هذا البناء ... وهكذا.

)أي  تدل عىل الصورة أو الثورة. وقد تدل عىل السور 

 .بناء حييط بمكان حلاميته(

 ]راجع قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء[.

هم يف  تدل عىل مقال علمي أو صحفي دعوي أو م

 صحيفة أو جملة.

 العلوم النافعة.  لتدل عىل بحث علمي مهم يف جما
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تدل عىل حساب دعوي أو مفيد وصالح يف تويرت أو   •

 .أو ما شابه ذلك من وسائل التواصل فحة فيس بوكص

)ألن اسم السورة يف املصحف الرشيف يكون مكتوًبا عىل 

رة فيها ترويسة مشابة لرتويسة التويرت والفيس بوك، وألن السو

آيات كريامت، والتويرت فيه تغريدات، والفيس بوك فيه  

جع مشاركات. وهلل )تعاىل( ولكتابه العزيز املثل األعىل ]را

 قاعدة التشابه يف تعبري الرؤيا[(.

 أقسام يف اْلنة، أو يف دار، أو بناء معْي.وتدل عىل غرف   •

تدل عىل موضوع معْي مهم تناولته السورة وله عالقة  •

الرائي. فمثاًل: سورة البقرة َتدثت عن الطالق،  بأحوال  

فقد تدل رؤيا سورة البقرة يف النام المرأة تطلب الطالق  

الح يف الواقع أنا برشى بحصول من رجل غري ص

الطالق؛ ومثاًل: سورة النساء َتدثت عن الواريث، فقد  

تدل رؤياها يف النام من شخص لديه مشاكل يف الرياث  

شاكل؛ ومثاًل: سورة يس َتدثت عن  عىل حل هذه ال

الدعوة إَل اهلل )تعاَل(، فقد تدل رؤياها للداعية إَل اهلل  

  له فيها ... وهكذا.  عىل تيسري دعوته والتمكْي 

 

 آيات القرآن الكريم 

 

آيات القرآن الكريم قد تدل عىل أقسام أدق من العاِّن  •

العامة لرؤيا القرآن الكريم أو الصحف الرشيف أو  

وة أو الرتتيل. فمثاًل: القرآن الكريم قد يدل يف  التال

الرؤيا عىل العدل، والصحف الرشيف ُمكمة، والسورة  

جلسة من جلسات الحكمة، واآليات تفاصيل  قضيَّة أو  

 القضيَّة.

وقد تدل آيات القرآن الكريم العلومة يف النام عىل معنى  •

معْي يرتبط بكل آية عىل حدة؛ وليس بالرضورة أن  

تبط العنى أو التفسري بأمور دينية فقط، بل قد يتعدى  ير

ذلك إَل أمور دنيوية، فمثاًل قول اهلل )تعاَل(: ﴿َذلَِك  

[ يف النام 2ْلكَِتاُب الَ َرْيَب فِيِه ُهًدى لرْلُمتَِّقْي﴾ ]البقرة:ا

قد يدل لطالب الدكتوراه عىل إتقان رسالته، وحسن  

باألصول العلمية، ثم ترتيبها، ومراجعتها، والتزامه فيها  

نجاحه وحصوله عىل الدرجة. وقول اهلل )تعاَل(: 

ى بَِعْبِدِه َليْ  [ يف النام  1اًل﴾ ]اإلرساء:﴿ُسْبَحاَن الَِّذي َأرْسَ

 قد يدل عىل السفر بالطائرة لياًل ... وهكذا.

وقد تدل اآلية من القرآن الكريم عىل آيات اهلل )تعاَل(  

ىل فيه قدرة اخلالق يف الكون أو كل أمر بديع تتج

 )سبحانه(.

 

 الرقية من القرآن الكريم 

 

تدل عىل الشفاء من السحر، والعْي، واألسقام، 

 ، والسموم. واألوجاع

 )ألهنا هذا هو اهلدف منها(.

تدل عىل الطهارة، والتطهري، والتنظيف، وإزالة  

 األوساخ، والشوائب.

 )ألهنا تطهر اجلسم والنفس من األذى والرضر(.

  طرد الفاسدين، والتضييق عليهم،تدل عىل 

 واستبعادهم.

 )ألهنا تطرد الشياطني واجلن من اجلسم(.

واالرتقاء بالفكر والعمل أو النزلة  تدل عىل معنى الرقي  

 والكانة.

 )راجع قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(.

تدل عىل الرتقية يف جمال العمل أو الرتقية بمعنى 

 التحديث والتطوير.

 دة تعبري الرؤيا باألسامء(.)راجع قاع

تدل عىل الصعود إَل السامء، أو التسلق، أو الطريان، أو  

 للفاسد عىل التكذيب أو العناد.الوت. وقد تدل 



  

78 

 

ِقيرَك﴾  اَمء َوَلن نُّْؤِمَن لِرم )لقول اهلل تعاىل: ﴿َأْو َتْرَقى يِف السَّ

 [.93]اإلرساء:

وًصا يف  تدل عىل التعجيز والعجز يف أمر من األمور خص

 رؤيا الفاسدين وأهل الباطل. 

اَمَواِت َواألَرْ   ْلكم السَّ اَم )لقول اهلل تعاىل: ﴿َأْم هَلمم مُّ ِض َوَما َبْينَهم

وا يِف األَْسَباب﴾ ]ص: َتقم  [(.10َفْلرَيْ

 

 تفسري القرآن الكريم 

 

 يدل عىل الرشح، والتفصيل، والتبسيط، والتوضيح.

 لكريمة(. )ألنه رشح وتفصيل وتوضيح لآليات ا

يدل عىل معانم متعددة َتتلف باختالف معاِّن القرآن   •

رآن الكريم عىل  الكريم الوارد ذكرها. فمثاًل لو دل الق 

إنسان مسلم، فيدل تفسري القرآن هنا عىل فهم الناس 

َلذا اإلنسان ومعرفته بشكل جيد، فإذا دل الصحف  

الرشيف عىل بناء معْي، فيدل تفسري القرآن الكريم عىل  

لتصميم اَلنديس َلذا البناء، فإذا دل القرآن الكريم عىل  ا

إَل هذا  العدل، دل التفسري عىل تيسري أسباب الوصول 

العدل أو تبسيط إجراءات التقايض، فإذا دل القرآن  

الكريم عىل الدعوة إَل اهلل، فيدل تفسري القرآن الكريم 

عىل تبسيط وتيسري أسلوب هذه الدعوة عىل الناس، فإذا  

القرآن الكريم عىل كتاب الدرسة احلكومي، فيدل  دل 

التفسري عىل الكتب اخلارجية الساعدة والشارحة َلذا  

الكتاب، فإذا دل القرآن الكريم عىل النرص والقوة، فيدل 

تفسري القرآن الكريم عىل تيسري وتوضيح أسباب  

َتصيل هذا النرص، فإذا دل القرآن الكريم عىل االلتزام  

تفسري القرآن الكريم عىل تيسري هذا  بالدين، فيدل 

   االلتزام عىل السلم، أو قراءة كتب رشعية مفيدة وهكذا.

 

 

 ترمجة معاِّن القرآن الكريم 
 

تدل عىل إسالم شخص غري مسلم أو مجاعة من غري  

السلمْي. وقد تدل عىل الدعوة إَل اإلسالم يف أوساط  

  أو بالد غري إسالمية. وقد تدل عىل دخول غري مسلمْي

 يف دين اإلسالم.

)وذلك إذا كانت اللغة املرتجم هبا يغلب عىل املتكلمني هبا عدم 

 اإلسالم(.

 ل عىل مسلم غري عرِّب أو مسلمْي غري عرب.تد

تدل عىل العونة من اهلل )تعاَل( يف تدريس اللغات أو  

تعلُّمها، أو توصيل أفكار نافعة ومفيدة لقوم غري عرب.  

تتعلق بمجال الرتمجة. وقد تدل عىل نشاطات ناجحة 

 وقد تدل عىل الوثائق الهمة الرتمجة.  

 

 سور القرآن الكريم 

 

 ة سورة الفاَت

 

 تدل عىل مقدمة كتاب إسالمي أو أي كتاب نافع. 

)ألن من أسامئها: فاحتة الكتاب. ]راجع قاعدة التشابه يف تعبري 

 الرؤيا[(.

 تدل عىل كل عمل فيه تلخيص وإمجال لعانم مفصلة. 

 ا اشتملت عىل ملخص جلميع معان القرآن الكريم(.)ألهن

تاح لعمل  تدل عىل أي عمل فيه تقديم، أو متهيد، أو افت

 آخر.

 )ألهنا بمثابة مقدمة للقرآن الكريم(.

 تدل عىل األم أو أمهات الكتب والراجع يف علم معْي. 

 )من أسامئها: أم القرآن ]قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء[(.

النام أو سمعها نال ثناء أو استثناء. وقد تدل  من قرأها يف  

 عىل التكرار أو اإلعادة يف أمر من األمور.

 )ألن من أسامئها: السبع املثان(.
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تدل عىل معنى الفتح )سواء كان فتح يشء مغلق أو فتًحا  

 للبالد والدن(.

 )راجع قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(.

 حة.تدل عىل الصالة أو عىل الصالة الصحي 

 )ألهنا ركن أسايس من أركان الصالة ال تصلح بدوهنا(.

الرائي يف مكان   تدل سورة الفاَتة عىل عدم استقرار

 معْي.

 )لالختالف عىل حتديد مكان نزوهلا؛ مكية أم مدنية(.

 سموم. أو من تدل عىل رقية رشعية أو شفاء من مرض 

ل[: )ملا روي يف األثر عن أيب سعيد اخلدري ]ريض اهلل عنه قا

 بحيٍّ  فمروا .سفر   يف  كانوا ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ رسولِ  أصحاِب  من ناًسا أنَّ 

َضيرفوهم فلم فاستضافوهم،. العرِب  ِأحياء من : هلم فقالوا. يم

؟ فيكم هل ال رجٌل فق. ممصاٌب  أو لديغٌ  احلير  سيردَ  فإنَّ  راق 

. فأمعطَِي  منهم: نعم. فأتاه فرقاه بفاحتِة الكتاِب. فربأ الرجلم

. فأبىقطيًعا م   للنبير  ذلك أذكرَ  حتى: وقال. يقبَلها أن ن غنم 

! اهللِ رسوَل  يا: فقال. له ذلك فذكر ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  فأتى. ملسو هيلع هللا ىلص

م. الكتاِب  بفاحتةِ  إال رقيتم  ما واهللِ  »وما: وقال فتبسَّ

قيةٌ  أهنا أدراك ذوا منهم. وارضبوا يل بسهم  رم ؟«. ثم قال: »خم

ل يف احلديث: فجعل يقرأ معكم«. ويف رواية: هبذا اإلسناد. وقا

. فرِبَأ الرجم  لم . ]رواه مسلم[(.أمَّ القرآِن، وجيمع بزاَقه، ويتفم  لم

 تدل عىل القرآن الكريم.

 )ألن من أسامئها: القرآن العظيم(.

تدل عىل التفوق، واألفضلية، أو التفرد بأمر فيه رشف  

ورفعة. وقد تدل عىل ُميزات أو نرصة للمسلم عىل قوم  

 رى.هيود أو نصا

التَّوراِة وال يف )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »والَّذي نفيس بيِدِه ما أنِزَلْت يف  

بوِر وال يف الفرقاِن مثلمها« ]صحيح[(.  اإلنجيِل وال يف الزَّ

تدل عىل الفتاح، واالفتتاح، واالنفتاح، والفتحة، 

والتفتيح، والتفتح، والفاتح، والفتوح، واالفتتاحية، 

 الفتاح، وامرأة اسمها  واألشياء الفتوحة، واسم اهلل

 فتيحة أو فتحية.

 ري الرؤيا باألسامء(.)راجع قاعدة تعب

قراءة الفاَتة يف النام تدل عىل رْحة يفتحها اهلل الرْحن  

 الرحيم عىل شخص أو مجاعة.

ِْسَك هَلَا﴾  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َما َيْفَتِح اهللم  َفاَل ممم
مْحَة  لِلنَّاِس ِمن رَّ

 ع قاعدة تعبري الرؤيا باجلناس اللغوي[(.[ ]راج2]فاطر:

 عادل.تدل عىل احلكم ال

َو  نَا ثممَّ َيْفَتحم َبْينَنَا بِاحْلَقر َوهم ْل جَيَْمعم َبْينَنَا َربُّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿قم

[ ]راجع قاعدة تعبري الرؤيا باجلناس 26اْلَفتَّاحم اْلَعِليم﴾ ]سبأ:

 اللغوي[(.

 تدل عىل فاَتة الرزق.

َرى آَمنموْا وَ )لقو َقوْا َلَفَتْحنَا َعَلْيِهم ل اهلل تعاىل: ﴿َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلقم اتَّ

اَمء َواألَْرِض﴾ ]األعراف: َن السَّ  مر
[ ]راجع قاعدة 96َبَرَكات 

 تعبري الرؤيا باجلناس اللغوي[(.

 تدل عىل األمطار الشديدة.

اَمء نَْهِمر﴾  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َفَفَتْحنَا َأْبَواَب السَّ باَِمء مُّ

 [(.11]القمر:

ا. وقد تدل عىل الصعود بالطائرة  تدل عىل السامء وما فيه

أو للفضاء. وقد تدل عىل الغافل الذي ال يؤمن باهلل وال  

 يرى آياته يف الكون. 

اَمء َفَظلُّوْا فِيِه  َن السَّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَلْو َفَتْحنَا َعَلْيِهم َباًبا مر

ون  جم َنا َبْل َنْحنم َقْوٌم  َيْعرم َرْت َأْبَصارم كر وْا إِنَّاَم سم َلَقالم

ون﴾ ]احلجر: ورم ْسحم  [(.15،14مَّ

 تدل عىل مفاتح الغيب التي ال يعلمها إال اهلل )تعاَل(.

َو﴾ تعاىل )لقول اهلل َها إاِلَّ هم : ﴿َوِعنَدهم َمَفاتِحم اْلَغْيِب الَ َيْعَلمم

 [(.59]األنعام:

ئي الفاسد صاحب النعمة، أو إذا  اسورة الفاَتة للر

ظهرت بشكل ال يليق يف الرؤيا دلت عىل استدراج اهلل  

)تعاَل( للعبد بالنعمة إَل العذاب. وقد تدل عىل العذاب  

 )والعياذ باهلل(.

لر  وْا بِِه َفَتْحنَا َعَلْيِهْم َأْبَواَب كم رم كر وْا َما ذم )لقول اهلل تعاىل: ﴿َفَلامَّ َنسم

 َحتَّى
 
ء ون﴾  يَشْ ْبِلسم م مُّ م َبْغَتًة َفإَِذا هم وْا باَِم أموتموْا َأَخْذَناهم إَِذا َفِرحم

[(؛ ﴿َحتَّى إَِذا َفَتْحنَا َعَلْيِهم َباًبا َذا َعَذاب  َشِديد  إَِذا  44]األنعام:

ون]املؤمنون: ْبِلسم ْم فِيِه مم  [﴾(.77هم
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تدل عىل البداية واالستهالل اْلميل من كل يشء أو   •

 عمل طيب.

 البتداء القرآن الكريم هبا(.)

 

 سورة البقرة 

 

 تدل عىل اإلسالم، ورشيعته، وأحكامه، وااللتزام هبا.

)ألهنا أكرب سورة يف القرآن الكريم، واشتملت عىل أحكام 

 اإلسالم الترشيعية األساسية(.

تدل عىل حفظ البيوت وسكانا من الشياطْي. وقد تدل  

ن. وقد تدل عىل  باإليام عىل البيوت السعيدة العامرة 

إصالحات وَتسينات يف حالة البيوت والنازل. وقد  

 تدل عىل طول العمر والربكة فيه.

)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال جتعلوا بيوَتكم مقابَر. وإنَّ البيَت الَّذي 

« ]حديث صحيح[(. يطانم  تمقرأم فيِه البقرةم ال يدخلمهم الشَّ

نه إن  لشفاء متدل عىل الوقاية من السحر، أو إبطاله وا

كان موجوًدا. وقد تدل عىل تعجيز السحرة وتدمري 

 كيدهم. وقد تدل عىل الربكة.

)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اقَرؤوا سورَة البقرِة؛ فإنَّ َأْخَذها بركٌة، 

: بلغني أنَّ  . قال معاويةم ها الَبَطَلةم وترَكها حرسٌة، وال يستطيعم

« ]رواه مسلم[(.  البطَلَة السحرةم

اللحوم احلالل، أو الذبح للامشية، ار، أو تدل عىل األبق

 أو اْلزار ومهنته، أو الثروة احليوانية، أو األضحية.

 )راجع قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(.

تدل عىل األمور والنشاطات الطويلة أو التي َتتاج إَل  

 صرب وجهد.

 )ألهنا أطول سورة يف القرآن الكريم(.

ستدعاء لعمل  ، واالتدل عىل أعامل اْلهاد يف سبيل اهلل

اخلري والتشجيع عليه، واستنهاض اَلمم وتقويتها يف  

 أمور الدين واألعامل العظيمة.

)ملا روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأسانيد متعددة أنه كان يف مثل هذه 

 املواقف ينادي أصحابه بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »أصحاب سورة البقرة«(.

تدل عىل العظمة، والتفوق، والتكريم، ورفعة الشأن. 

 نام اإلبل. تدل عىل سوقد 

)ألهنا أكرب سورة من حيث احلجم واملساحة يف املصحف، 

والشتامهلا عىل أعظم آية يف القرآن الكريم؛ وهي آية الكريس، 

 
 
ها سنام القرآن يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ لِكلر يشء وألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص سامَّ

وَرةم الَبَقَرِة« ]إسناده حسن[(.  َسناًما، وَسنامم القرآِن سم

باحلقيقة، أو اكتشاف جمرم أو القبض   ىل اعرتافتدل ع

 عليه وخصوًصا يف جرائم القتل. 

 )لقصة البقرة الواردة يف السورة الكريمة(.

 تدل عىل البعث أو إفاقة من غيبوبة.

ِْيي   بموهم بَِبْعِضَها َكَذلَِك حيم ْلنَا ارْضِ )لقول اهلل يف قصة البقرة: ﴿َفقم

ْم آـَاملْ  اهللم ِريكم ْم َتْعِقلمون﴾ ]البقرة:َياتِِه لَ ْوَتى َويم  [(.73َعلَّكم

الصفحة األوَل من سورة البقرة يف الصحف الرشيف قد  

 تدل عىل شهادة تكريم أو تقدير.

 )ألن هلا تصمياًم مزخرًفا عادة يشبه تصميامت الشهادات(.

تدل عىل النشاط الزائد، واحلركة بعد السكون أو اَلدوء  

الت والواصالت.  وان أو اآل أو اخلمول لإلنسان أو احلي

وقد تدل عىل حضور الالئكة الكرام، أو حضور 

أشخاص من أهل الصالح والتقوى واخلري، وربام كانوا  

أجانب أو غرباء أو مسافرين. وقد تدل عىل الصوت  

العذب اْلذاب الحبوب من الناس يف قراءة القرآن  

 الكريم. وقد تدل عىل اإلضاءة أو اإلنارة الليلية.

: كان يقرأم من الليِل سورَة البقرِة، »ملا روي ع ن أسيِد بِن حضري 

، فسكَت، فسكنْت، فقرَأ فجالْت، فسكَت  إذ جالِت الفرسم

، فانرصَف، قال: فرفعتم  فسكنْت، ثم قرأ، فجالِت الَفَرسم

 فإذا مثلم الظملَِّة فيها أمثالم املصابيِح َعَرَجْت حتى 
ِ
رأيس إىل السامء

َث النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، قال: تلَك املالئكةم َدَنْت  أصبَح حما أراها، فلامَّ  دَّ

لصوتَِك، ولو قرأَت ألصبحْت ينظرم الناسم إليها ال َتَتَواَرى 

 منهم« ]حديث صحيح[.
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تدل عىل األحكام األساسية التي تقوم عليها الدول، 

 والؤسسات، واْلامعات. 

)ألهنا نزلت عىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف أوىل مراحل تأسيس الدولة 

عد اهلجرة إىل املدينة املنورة؛ لتكون دستوًرا إلسالمية با

 لألحكام األساسية التي بنيت عليها دولة اإلسالم(.

تدل عىل العمليات اْلراحية يف البطن. وقد تدل عىل َبقر  

 البطن. 

 )لقوهلم: َبَقر بطنه؛ أي شقها ]قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء[(.

دل عىل الكالم  ق هبا قد تورؤيا سورة البقرة يف هيئة ال تلي

 البليغ يف الدين يقال نفاًقا أو رياًء.

جاِل الَّذي يتخلَّلم   )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ اهللَ يبَغضم البليَغ مَن الرر

« ]حديث صحيح رواه الرتمذي[ -بلسانِِه كام تتخلَّلم البقَرةم

 ]قاعدة تعبري الرؤيا باجلناس اللغوي وعكس معنى الرمز[(.

قوم هيود وتأييد من اهلل تعاَل نتصار عىل تدل عىل ا

 للمسلم عليهم.

 )لكثرة ذكر بني إرسائيل وأحواهلم فيها(.

تدل عىل الشق، والبحث، والتفتيش، والتنقيب، 

 والكشف عن األرسار واألحوال واألشياء.

ب فيها[(.   )لقوهلم: بقر األرض ]أي نقَّ

رئاسة وفد أو تدل عىل األمري واإلمارة. وقد تدل عىل 

أو بعثة َلا مهمة معينة. وقد تدل عىل أسباب   جمموعة

 الرتقي واالرتقاء يف جمال العلم والعمل والدعوة إَل اهلل.

)ملا روي عن أيب هريرة ]ريض اهلل عنه[ قال: »بعث رسولم اهللِ 

 ملسو هيلع هللا ىلص بعًثا، وهم ذو َعدد ، فاستقرأهم، فاستقرأ كلُّ رجل  منهم ما

 -ن َأحدثِهم ِسنًّا م -ى عىل رجل  منهم معه من القرآِن، فأت

؟! قال: معي كذا وكذا، وسورةم  ، البقرةِ  فقال: ما معك يا فالنم

؟!، فقال: نعم، قال: فاذهْب، فأنت  رةِ البق قال: أمعك سورةَ 

هم، فقال رجٌل من أرشافهم: واهللِ يا رسوَل اهللِ! ما منعني  أمريم

رسولم اهلِل ال أقوَم هبا؟ فقال ، إال خشيَة أالبقرةِ  أن أتعلََّم سورةَ 

وه، فإنَّ مثَل القرآِن ملن تعلَّمه، فقرأه  ملسو هيلع هللا ىلص: تعلَّموا القرآَن، واقرءم

 ، وٍّ مسًكا، يفوحم رحيمه يف كلر مكان  وقام به، كمثِل جراب  حَمشم

ِكَئ عىل  ، وهو يف جوفِه، كمثِل جراب  وم ومثلم من تعلََّمه، فريقدم

« ]حديث حسن  ي[(.رواه الرتمذ-ِمسك 

وم القيامة أو يف الدنيا. وقد تدل عىل  تدل عىل الظل ي

الزهرة أو الزهور. وقد تدل عىل الغاممة. وقد تدل عىل  

مجاعة من الطري. وقد تدل عىل الوقاية واحلفظ للمسلم 

 أو دفع البالء واَلم عنه. 

ام  )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اقرؤوا الزْهَراويِن: البقرَة وآَل عمراَن، فإهنَّ

ام يوَم القيامِة[  يوَم القيامِة ]ويفيأتيانِ   رواية: يمظالِن صاحَبهم

 ، ام فِْرَقاِن من َطرْي  َصَوافَّ ام غامَمتاِن أو غيايتاِن، أو كأهنَّ كأهنَّ

اِن عن أصحاهِبام« ]حديث صحيح[(. اجَّ َ  حتم

آية الكريس تدل عىل اهلل )عز وجل(، اللك، احلي 

عىل كريس  القيوم، رب الساموات واألرض. وقد تدل

َل(. وقد تدل عىل عرش ملكي أو حكم واسع  اهلل )تعا

)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوِسَع ُمتد يف الشعبية والقوة والثبات 

َو اْلَعيِلُّ  اَم َوهم هم ِحْفظمهم ودم اَمَواِت َواألَْرَض َوالَ َيؤم ْرِسيُّهم السَّ كم

وقد تدل عىل احلفظ من اهلل  [(. 255اْلَعظِيم﴾ ]البقرة:

: »إذا أَويَت إىل فراِشك )ملا جاء يف احلديث )تعاَل(

، آيةَ  فاقَرأْ   َيقَربمك وال حافٌظ، اهللِ منَ  عليك َيزاَل  لن الكريِسر

وقد تدل عىل حسن  [(. البخاري رواه] تمصبَِح« حتى شيطانٌ 

)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن اخلامتة ودخول اْلنة 

ريِسر  آيةً  قرأَ  رَ  الكم بم ،  صالة    كلر   دم و  من  يمنْعهم   ملْ   مكتوبة   اجلنةَ   لِ دمخم

وَت« أنْ  إالَّ  وقد تدل عىل احلياة،  [(. صحيح حديث] يمم

واحليوية، والكائن احلي، أو السؤولية والقيام عىل  

وقد تدل عىل   .)لورود اسمي اهلل احلي القيوم(شؤون الغري 

)ملا جاء يف احلديث الرشيف: »إذا حفظ اهلل )تعاَل( للمسلم  

َو احْلَيُّ ا آيةَ  أَوْيَت إىل فِراِشك، فاقَرأْ  : ﴿اهللم اَل إَِلَه إاِلَّ هم لكريِسّ

﴾ حتى ختتَِم اآليَة، فإنك لن يزاَل عليك من  اْلَقيُّومم

 .« ]رواه البخاري[(تمصبَِح   حتى  شيطانٌ   يقرَبنَّك  وال حافٌِظ، اهللَ

)ألهنم وقد تدل عىل منصب مهم أو مسؤولية عامة 

قد تدل  و .لمة الكريس كمجاز عن هذه املعان(يستخدمون ك

  .)ألهنا أعظم آية يف القرآن الكريم(عىل رفعة شأن وتفوق 
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)ألن الطلبة جيلسون عىل وقد تدل عىل العلم والتعليم 

)ألهنا نافعة للرقية وقد تدل عىل الرقية والشفاء  .كرايس(

وهي برشى باخلري والعوض لن ابتاله اهلل  بإذن اهلل(. 

تدل عىل   َل( باْللوس عىل الكريس التحرك. وقد)تعا

)راجع قاعدة تكريس اْلهود لعمل عظيم من أعامل اخلري  

وقد تدل عىل الشفاء من   تعبري الرؤيا باجلناس اللغوي(.

األرق لن يعاِّن منه، أو قد تدل عىل السهر واليقظة يف  

سبيل اهلل )تعاَل(، أو يف سبيل عمل مهم أو عظيم أوفيه 

هم ِسنٌَة َوالَ َنْوٌم﴾ )لقول اهلل تعاىل: ﴿الَ  طيبة للرائي  منفعة   ذم َتْأخم

وقد تدل عىل األمالك الواسعة والسفر  [(.255]البقرة:

اَمَواِت َوَما يِف األَْرِض﴾(  الكثري هم َما يِف السَّ  .)لقول اهلل تعاىل: ﴿لَّ

وقد تدل عىل شفاعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألمته يوم القيامة، أو  

طان وشأن عظيم، أو فرصة لتخفيف  شفاعة عند ذي سل 

عن متهم، أو وساطة للعفو عن خطأ أو ُمو ذنب    عقوبة

ِذي َيْشَفعم ِعنَْدهم إاِلَّ بِإِْذنِِه﴾(. وقد  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َمن َذا الَّ

تدل عىل الراقبة الِّسية والرصد والكشف عن األشياء 

 َما َبنْيَ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َيْعَلمم  السترتة واخلفية والصحية

ْن ِعْلِمِه إاِلَّ باَِم َشاء﴾َأْيِدهيِْم َوَما َخلْ   مر
 
ء ِيطموَن بيَِشْ ْم َوالَ حيم  .(َفهم

وقد تدل عىل موعظة صادقة أو علم نافع من كافر أو  

جمرم. وقد تدل عىل شخص كذوب يقول قواًل صادًقا 

« ]حديث شيطانٌ   ذاك  َكذوٌب، وهو صَدقك»  )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

 صحيح[(.

اهلل )تعاَل(  خواتيم سورة البقرة قد تدل عىل مغفرة 

وعفوه عن عباده الؤمنْي. وقد تدل عىل حفظ السلم 

)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: اآليتاِن من آخِر خصوًصا يف وقت الليل 

وقد تدل   [(.عليه متفق] كفتاهم  سورِة البقرِة، من قرأمها يف ليلة  

أو  عىل العطاء العظيم والخصوص من اهلل )عز وجل( 

روي عن عبد اهلل بن  )ملامن ذي النزلة والشأن الكبري. 

مسعود ]ريض اهلل عنه[ قال: ملَّا بلَغ رسولم اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص سدرَة املنتهى 

: فمِرضت عليِه   ... فأعطاهم اهللم  هنَّ نبيًّا كاَن قبَلهم
عنَدها ثالًثا مل يعطِ

ِفرَ  الةم َخًسا، وأعطَي خواتيَم سورِة البقرِة، وغم تِِه  الصَّ ألمَّ

رواه -باهللَِّ شيًئا ]حديث صحيحاملقِحامتم ما مل يرِشكوا 

من رآها يف النام خفف اهلل )تعاَل( عنه أمًرا  الرتمذي[(

)ملا جاء يف احلديث الصحيح عن شاًقا ال يطيقه وهونه عليه 

 ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿هللِِ  أيب هريرة ]ريض اهلل عنه[ قال: ملَّا َنزَلت عىَل رسوِل اهللِ

اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرضِ َما يِف  وهم    السَّ ْفم ْم َأْو ختم ِسكم وا َما يِف َأْنفم ْبدم َوإِْن تم

ْم بِِه اهللم َاِسْبكم بم َمْن َيَشاءم َواهللم حيم َعذر لر  َفَيْغِفرم ملَِْن َيَشاءم َويم َعىَل كم

 َقِديٌر﴾ ] 
 
ء [، قاَل: فاشتدَّ ذلَِك عىَل  284/ البقرة / آية  2يَشْ

 ملسو هيلع هللا ىلص ثمَّ بَركوا عىَل ِب َرسوِل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فأَتوا رسوَل اهللَِّأصحا

 ، لرفنا مَن األَعامِل ما نمطيقم َكِب، َفقالوا: أي رسوَل اهللَِّ، كم الرُّ

َدقَة، وقد أمْنِزَلت عليَك هِذِه اآليةم  ياَم واجِلهاَد والصَّ الَة والصر الصَّ

ها، قاَل رسولم اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: أتمريدوَن أ ن َتقولوا كام قاَل َأْهلم وال نطيقم

م سِمعنا وعَصينا؟ بل قولوا: َسِمعنا وأَطْعنا  الكتاَبنيِ  من قبِلكم

م،  ، ذلَّت هِبا ألسنتمهم نا وإليَك املَصريم فلامَّ اقرَتَأها القومم فراَنَك ربَّ غم

ِه  ْنِزَل إَِلْيِه ِمْن َربر ولم باَِم أم سم فأنزَل اهللَّم يف إثِرها: ﴿آَمَن الرَّ

لٌّ آَمَن بِاهللِ وَ ـمَواملْ  قم َبنْيَ ْؤِمنموَن كم ِلِه اَل نمَفرر سم تمبِِه َورم َماَلِئَكتِِه َوكم

نَا َوإَِلْيَك  ْفَراَنَك َربَّ وا َسِمْعنَا َوَأَطْعنَا غم ِلِه َوَقالم سم  ِمْن رم
َأَحد 

[ ﴾  [، َفلامَّ فَعلوا ذلَِك نسَخها اهللم 285/ البقرة / آية  2املَِْصريم

َكلر  وأنزَل اهللمتعاىل،  : اَل يم ْسَعَها هَلَا َما عزَّ وجلَّ فم اهللم َنْفًسا إاِلَّ وم

َؤاِخْذَنا إِْن َنِسينَا َأْو َأْخَطْأَنا   نَا اَل تم َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت َربَّ

ذِ  ا َكاَم مَحَْلَتهم َعىَل الَّ ِمْل َعَلْينَا إرِْصً نَا َواَل حَتْ يَن ِمْن َقْبِلنَا  قاَل: نَعم َربَّ

نَ  ْلنَا َما اَل َطاَقَة َلنَا بِِه قاَل: نعم َواْعفم َعنَّا قاَل: نَعم َربَّ مر َ ا َواَل حتم

َنا َعىَل اْلَقْوِم اْلَكافِِريَن )قال:  ْ َواْغِفْر َلنَا َواْرمَحْنَا َأْنَت َمْواَلَنا َفاْنرصم

تيم وقد تدل خوا[ ]رواه مسلم[(. 286نَعم ( ]البقرة /آية 

كرها لسورة البقرة  سورة البقرة عىل العاِّن السابق ذ

)فمثاًل: سورة البقرة يف املنام   يضاف إليها االنتهاء أو اخلتام

قد تدل عىل األعامل الطويلة أو التي حتتاج هلمة عالية وبذل 

جهد، فاخلواتيم إذن قد تدل عىل هناية هلذه األعامل؛ وسورة 

ج من السحر أو املس، فاخلواتيم  البقرة مثاًل قد تدل عىل العال

 ل عىل قرب الشفاء وانتهاء العالج ... وهكذا(.قد تد

تدل عىل ناية فتنة شديدة يف الدين، فإن كانت السورة  

يف النام يف هيئة ال تليق، فقد تدل عىل الفتنة نفسها 

 )والعياذ باهلل(.
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]باقرٌة[، القاعدم )ملا روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »ستكونم فتٌن 

فيها خرٌي ِمَن املايش، واملايش فيها  فيها خرٌي ِمَن القائِم، والقائمم 

. ومْن وجَد فيها ملجًأ  َف هلا تسترشْفهم خرٌي ِمَن الساعي. َمْن ترشَّ

 "باقرة"فليعْذ بِه«. ]احلديث متفق عليه هبذا اللفظ ما عدا لفظة 

 ناس اللغوي[(.رويت بسند خمتلف[ ]قاعدة تعبري الرؤيا باجل

 تدل عىل العمر الطويل والعمل الصالح.

)ألهنا أطول سورة يف القرآن الكريم، ومجعت أكثر األحكام 

الرشعية األساسية، وفيها أطول آية يف القرآن الكريم، وقصة 

البقرة نفسها كانت تتعلق بعودة شخص للحياة بعد أن مات 

 وانتهى عمره. واهلل تعاىل أعلم(.

 ين واالستدانة.تدل عىل الدَّ 

ين(.  )ألن فيها آية الدَّ

 

 عمرانسورة آل  

 

 تدل عىل القبيلة والعائلة الطيبة الصاحلة.

 )ألن آل عمران كانوا صاحلني ]قاعدة التشابه يف تعبري الرؤيا[(.

تدل عىل آل اإلنسان أو أهله وأرسته، أو كل من يطلق 

 عليهم آل فالن.

 .(باجلناس اللغويراجع قاعدة تعبري الرؤيا )

والسمعة    تدل عىل العائالت ذات الشأن العظيم والرفعة

 الكبرية الواسعة. 

اْصَطَفى آَدَم َونموًحا َوآَل إِْبَراِهيَم َوآَل  )لقول اهلل تعاىل: ﴿إِنَّ اهللَ

 [(.33ِعْمَراَن َعىَل اْلَعاملَنِي﴾ ]آل عمران:

 تدل عىل العمرة.

 الرؤيا باألسامء(.)راجع قاعدة تعبري 

تدل عىل العامرة، والعمران، والتعمري، والعامر، 

 عامر، والعمورة. واإل

 )راجع قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(.

ر أو صاحب عمر طويل جًدا.مُ  تدل عىل شخص  عمر

﴾ ]البقرة: رم َأْلَف َسنَة  َعمَّ ْم َلْو يم هم [ 96)لقول اهلل: ﴿َيَودُّ َأَحدم

 يا باجلناس اللغوي[(.]قاعدة تعبري الرؤ

 تدل عىل عامرة الساجد أو عامرة السجد احلرام.

رم َمَساِجَد اهللِ) َواْلَيْوِم اآلِخِر  َمْن آَمَن بِاهللِ لقول اهلل: ﴿إِنَّاَم َيْعمم

ْ خَيَْش إاِلَّ اهللَ َكاَة َومَل اَلَة َوآَتى الزَّ َفَعَسى أمْوَلـِئَك َأن  َوَأَقاَم الصَّ

ونمواْ   باجلناس[(. التعبري []قاعدة18]التوبة: ِمَن املْمْهَتِدين﴾ َيكم

تنمية العمرانية، واالستثامر العقاري، وتعمري  تدل عىل ال

 األرايض، والتقدم احلضاري.

وَها﴾ ]الروم: وا األَْرَض َوَعَمرم [ 9)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَأَثارم

 ]راجع قاعدة تعبري الرؤيا باجلناس اللغوي[(.

 احلشو أو اللء.تدل عىل 

ر اليشء؛ أي حشاه ومأله(.  )لقوهلم: عمَّ

 ان. تدل عىل عمر اإلنس 

 )راجع قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(.

تدل عىل اَلداية لقوم أو مجاعة من النصارى. وقد تدل 

عىل انتصار السلم إن كان يف خصومة أو جمادلة أو  

 مشاكل معهم. 

)ألهنا تناولت عقائد النصارى الباطلة والرد عليها وتفنيدها 

 وتصحيحها مع بيان العقيدة السليمة(.

مه عمران، أو عمر، أو عمري، أو  تدل عىل شخص اس 

 ي اسم مشتق من مادة ع م ر.عامر، أو أ

 )راجع قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(.

 تدل للمرأة عىل إنجاب أنثى متميزة صاحلة.

)لقول اهلل تعاىل: ﴿إِْذ َقاَلِت اْمَرَأةم ِعْمَراَن َربر إِنر َنَذْرتم َلَك َما 

ًرا َفَتَقبَّ  َرَّ ِميعم اْلعَ يِف َبْطنِي حمم  َفَلامَّ  ِليم ْل ِمنري إِنََّك َأنَت السَّ

 َوَضَعْت﴾ باَِم  َأْعَلمم  َواهللم أمنَثى َوَضْعتمَها إِنر  َربر  َقاَلْت  َوَضَعْتَها

 [(.36:عمران آل]

وقد تدل سورة آل عمران مع سورة البقرة عىل التوأم أو  

 أشياء ذات صفات أو طبائع مزدوجة ومتشاهبة.

 النبي ملسو هيلع هللا ىلص أساممها الزهراوين(.)ألن 
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 النساءسورة 

 

تدل عىل بنت مسلمة، أو امرأة مسلمة صاحلة، أو مجاعة  

من النساء الصاحلات، أو ما يتعلق بشؤون الرأة  

وأحواَلا، أو أماكن النساء عموًما. وقد تدل عىل نساء 

مقربات كاألم، والزوجة، واألخت، أو نساء عائلة 

 و نساء مؤمنات من أهل اْلنة.الرائي. وتدل عىل امرأة أ

  الزواج للمسلم أو الزوجة الصاحلة. تدل عىل 

َن النرَساء َمْثنَى   م مر وْا َما َطاَب َلكم )لقول اهلل تعاىل: ﴿َفانِكحم

َباَع﴾ ]النساء: [؛ للجناس اللغوي بني اسم السورة 3َوثماَلَث َورم

الزواج. وبني كلمة النساء يف اآلية الكريمة، والتي ترتبط بمعنى  

 اجلناس اللغوي[(.]راجع قاعدة تعبري الرؤيا ب

تدل عىل فروض اإلرث أو تقسيم تركة التوىف بحسب  

 الرشيعة اإلسالمية.

 )ألهنا اشتملت عىل آيات كريمة لبيان أنصبة املواريث(.

 تدل عىل نصيب الرأة من اإلرث أو الرتكة.

َّا َتَركَ  َواألَْقَربمون﴾ اْلَوالَِداِن  )لقول اهلل: ﴿َولِلنرَساء َنِصيٌب ممر

 [ ]راجع قاعدة تعبري الرؤيا باجلناس اللغوي[(.7]النساء:

 تدل عىل زوجة األب. 

َن النرَساء﴾  م مر كم وْا َما َنَكَح آَباؤم )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوالَ َتنِكحم

 [ ]راجع قاعدة تعبري الرؤيا باجلناس اللغوي[(.22]النساء:

ال عنها ما  َتفيف قيود ومظ تدل عىل تكريم للمرأة أو 

 أنزل اهلل هبا من سلطان. 

ْم َأن َتِرثموْا النرَساء  ِذيَن آَمنموْا الَ حَيِلُّ َلكم َا الَّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َياَأهيُّ

نَّ إاِلَّ َأن َيْأتنَِي  وهم نَّ لَِتْذَهبموْا بَِبْعِض َما آَتْيتممم لموهم َكْرًها َوالَ َتْعضم

َبير بَِفاِحَشة   نَّ َفَعَسى َأن مُّ وهم وِف َفإِن َكِرْهتممم نَّ بِاملَْْعرم وهم نَة  َوَعارِشم

وْا َشْيًئا َوجَيَْعَل اهللم ا َكثرًِيا﴾ ]النساء: َتْكَرهم [ ]راجع 19فِيِه َخرْيً

 قاعدة تعبري الرؤيا باجلناس اللغوي[(.

تدل عىل امرأة أو مجاعة من النساء السلامت َتت رئاسة  

أو َتت قيادة جمموعة من الرجال  ية رجل أو مسؤول

 السلمْي.

وَن َعىَل النرَساء﴾ ]النساء: امم َجالم َقوَّ  [(.34)لقول اهلل: ﴿الرر

 تدل عىل قوم ضعفاء أو مغلوبْي عىل أمورهم.

َجاِل َوالنرَساء َواْلِوْلَداِن ـ)لقول اهلل: ﴿إاِلَّ الْ  ْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرر مم

وَن  يعم
وَن َسبِيال﴾ ]النساء: ِحيَلةً الَ َيْسَتطِ  [(.98َوالَ هَيَْتدم

تدل للمسلم الصالح عىل الزوجة العفيفة الصاحلة، بينام  

تدل لغريه عىل الفواحش )والعياذ باهلل(. وقد تدل عىل  

 توبة امرأة مسلمة من هذه األمور.

ْم﴾ ]النسا [ 15ء:)لقول اهلل: ﴿َوالالَّيِت َيْأتنَِي اْلَفاِحَشَة ِمن نرَسآِئكم

 بالقلب[(.  التعبريقاعدة تعبري الرؤيا باجلناس اللغوي[]قاعدة  ]

تدل عىل فتاوى النساء، وفقه الرأة يف الرشيعة 

اإلسالمية، أو أسئلة واستفسارات وأبحاث عن الرأة أو  

 عن امرأة معينة.

 [(.127)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَيْسَتْفتموَنَك يِف النرَساء﴾ ]النساء:

 ة يف اإلسالم. حقوق الرأتدل عىل 

َّا اْكَتَسْبَن﴾ ]النساء:  [(.32)لقول اهلل تعاىل: ﴿َولِلنرَساء َنِصيٌب ممر

سورة النساء يف النام للمرأة السلمة دين وصالح أو  

صحبة صاحلة. وقد تدل عىل وقاية من النار. وقد تدل  

 عىل الرأة التصدقة.

 تَص 
ِ
قَن فإن)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يا معرَش النرساء نَّ أكثَر دَّ  أمريتمكم

 أهِل الناِر« ]رواه البخاري[(.

 تدل عىل كيد امرأة، لكن حيفظ اهلل )تعاَل( منه ويكشفه.

نَّ َعظِيم﴾ ]يوسف: نَّ إِنَّ َكْيَدكم  [(. 28)لقول اهلل: ﴿إِنَّهم ِمن َكْيِدكم

تدل عىل فتنة من النساء، لكن حيفظ اهلل )تعاَل( وينجي 

 الؤمن منها.  

ملسو هيلع هللا ىلص: »ما َتركتم َبعدي فِتنًَة أرضَّ عىل الرجاِل مَن قول النبي )ل

« ]متفق عليه[(.
ِ
 النساء

 تدل عىل البنات أو إنجاب ابنة.

رؤيا سورة النساء يف هيئة مجيلة خمصوصة قد تدل عىل  

نساء ذوات شأن كأمهات الؤمنْي )ريض اهلل عنهن( أو  

 غريهن.  
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 دل عىل ظلمرؤيا سورة النساء يف هيئة ال تليق قد ت

تتعرض له امرأة مسلمة. وقد تدل عىل التشبهْي من  

 الرجال بالنساء.

 تدل عىل التأنيث، والؤنث، واألنوثة.

 تدل عىل النسيان. وقد تدل عىل النََسائي.

 )راجع قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(.

 

 سورة الائدة 

 

تدل عىل الوالئم، والعزائم، والناسبات السعيدة،  

فيها الوائد، واجتامع الناس عىل موائد    واألعياد التي تقام

الطعام. وقد تدل عىل األرزاق الواسعة من كرم اهلل  

)تعاَل( وفضله. وقد تدل عىل استجابة دعاء بالرزق. 

 وقد تدل عىل رزق بال جهد أو تعب. وتدل عىل العيد.

نَا َأنِزْل تعاىل )لقول اهلل مَّ َربَّ َن : ﴿اللَّهم ونم َعَلْينَا َمآِئَدًة مر اَمء َتكم السَّ

 [(.114َلنَا ِعيًدا﴾ ]املائدة:

تدل عىل األطعمة واألرشبة احلالل. وقد تدل رؤياها يف  

 هيئة ال تليق عىل األطعمة واألرشبة الحرمة.

)ألهنا خمصصة لتقديم الطعام والرشاب عليها ]راجع تعبري 

 الرؤيا بقاعدة عكس معنى الرمز[(.

واجس وظنون  عىل شفاء إنسان من شكوك وه  تدل

تتعلق بقدرة اهلل )تعاَل( وزوال هذه األمور من نفسه. 

وقد تدل رؤيا السورة يف هيئة ال تليق عىل من يعاِّن من  

هذه األفكار. وقد تدل عىل أمور فيها اختبارات لقدرات  

 اإلنسان أو َتديات تواجهه يتغلب عليها.

وَن َيا عِ )لقول اهلل تعاىل: ﴿إِْذ َقا يَسى اْبَن َمْرَيَم َهْل َل احْلََواِريُّ

وْا اهللَ قم اَمء َقاَل اتَّ َن السَّ َل َعَلْينَا َمآِئَدًة مر نَزر يعم َربَُّك َأن يم
إِن  َيْسَتطِ

ْؤِمننِي﴾ ]املائدة: نتمم مُّ  [(.112كم

 تدل عىل أمطار اخلري والربكة.

نَا َأنزِ  مَّ َربَّ ونم ْل َعَلْينَا َمآِئَدًة مر )لقول اهلل تعاىل: ﴿اللَّهم اَمء َتكم َن السَّ

 [(.114َلنَا ِعيًدا﴾ ]املائدة:

تدل عىل هبوط طائرات ركاب أو طائرات َتمل  

 أطعمة.

ونم  اَمء َتكم َن السَّ نَا َأنِزْل َعَلْينَا َمآِئَدًة مر مَّ َربَّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿اللَّهم

الركاب تكون فيها   [، وألن طائرات 114َلنَا ِعيًدا﴾ ]املائدة:

 مل أطعمة أيًضا(.موائد حت

تدل عىل األشياء الائدة )أي متيل، أو تتحرك باهتزاز 

وعدم استقرار أو ثبات كالسفينة يف البحر، والطائرة يف  

اْلو، ومناطق الزالزل، وصحاري الرمال التحركة، 

 والباِّن الائلة(.

 اللغوي(.)راجع قاعدة تعبري الرؤيا باجلناس 

الل من قوم نصارى، أو  من رآها تيِّس له أمر فيه رزق ح

 أماكنهم، أو يف بالدهم.

نَا َأنِزْل َعَلْينَا   مَّ َربَّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َقاَل ِعيَسى اْبنم َمْرَيَم اللَّهم

نَك وَ  لِنَا َوآِخِرَنا َوآَيًة مر َوَّ ونم َلنَا ِعيًدا ألر اَمء َتكم َن السَّ ْقنَا  َمآِئَدًة مر اْرزم

اِزِقني  [(.114﴾ ]املائدة:َوَأنَت َخرْيم الرَّ

تدل عىل التأكد، والتثبت، والتيقن، والثقة، واالطمئنان 

 عموًما أو يف أمور العقيدة خصوًصا. 

نَا َوَنْعَلَم َأن  لموبم َل ِمنَْها َوَتْطَمئِنَّ قم ْأكم وْا نمِريدم َأن نَّ )لقول اهلل: ﴿َقالم

اِهِدين﴾ ]املَقْد َصَدْقَتنَا َونَ  وَن َعَلْيَها ِمَن الشَّ  [(.113ائدة:كم

تدل عىل التكريم والترشيف خصوًصا يف أمور تتعلق 

 بالعمل وكسب األرزاق. 

ونم َلنَا ِعيًدا﴾ ]املائدة:  [(.114)لقول اهلل تعاىل: ﴿... َتكم

 تدل عىل الاء.

 )للجناس بني املائدة واملاء ]قاعدة تعبري الرؤيا باجلناس[(.

 عىل اإلمدادات والتموينات الغذائية. تدل 

 تعبري باالستخدام واملنفعة[(.ال]قاعدة    ان املائدة حتمل طعامً )أل

تدل عىل تعطل مركبة أو سيارة، أو حيوان ضعيف. وقد 

تدل عىل التأثر الشديد بالقرآن الكريم. وقد تدل للفاسد  

أو الجرم أو الشيطان عىل التأذي بآيات القرآن الكريم  

 نيار عند التعرض َلا. واال
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اهلل بن عمرو قال: »أمْنِزَلت عىَل رسوِل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص )ملا روي عن عبد  

 ، سوَرةم املائدِة َوهَو راكٌب عىَل راحلتِِه، فلم َتسَتطِع أن حتمَلهم

 فنزَل َعنها« ]صحيح[ ]قاعدة تعبري الرؤيا بقلب املعنى[(.

العظيمة التي تكون  تدل عىل نايات أو خواتيم األعامل 

ل عمل فيه خري عموًما. يف سبيل اهلل )تعاَل(، أو ناية ك

وقد تدل عىل اخلواتيم والتكريم. وقد تدل عىل رزق  

 طيب لكنه يف مرحلة النهاية وما قبل التوقف واالنقطاع.

)ملا روي عن عبد اهلل بن عمرو ]ريض اهلل عنه[ قال: »آخرم سورة  

« ]رواه الرتمذيأمنزلِت   إسناده حسن[(.-املائدةم

مة الحرمة. وقد تدل عىل  تدل عىل توبة من اخلمر واألطع 

ناية بيع وتوزيع هذه األشياء، أو عىل مصائب وخسائر 

 لن يقومون هبا.

)ملا روي عن أيب سعيد اخلدري ]ريض اهلل عنه قال[: »كان عندنا  

، سألتم رس . فلام نزلت املائدةم وَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص عنه: إنه ليتيٌم. َخٌر ليتيم 

وه« ]رواه الرتمذي  ن صحيح[(.حديث حس-فقال: أهريقم

تدل عىل السلم يفعل ما يريض اهلل )تعاَل(، ويلتزم  

بالسنة الرشيفة عىل علم وبصرية، وال ُيشى يف احلق  

 لومة الئم. 

)ملا روي عن شهر بن حوشب قال: »رأيت جرير بن عبد اهلل 

قال: فقلت له يف ذلك؟! فقال: رأيت   توضأ، ومسح عىل خفيه،

ت له: أقبل املائدة أم بعد النبي ملسو هيلع هللا ىلص توضأ، فمسح عىل خفيه. فقل

 املائدة؟ قال: ما أسلمت إال بعد املائدة« ]صحيح[(.   

 وقد تدل عىل ما يتعلق بالوضوء واالغتسال والطهارة.

 )ألن فيها آية الوضوء واالغتسال(.

والتام للمسلم دون   تدل عىل االلتزام الديني الكامل

 نقص أو تقصري بفضل اهلل )تعاَل(.

ْم َوَأمْتَْمتم )ملا نزل فيها م  ْم ِدينَكم ن قول اهلل: ﴿اْلَيْوَم َأْكَمْلتم َلكم

مم اإِلْساَلَم ِدينًا﴾ ]املائدة: ْم نِْعَمتِي َوَرِضيتم َلكم  [(.3َعَلْيكم

 تدل عىل إطعام الفقري والسكْي لوجه اهلل )تعاَل(.  

 عىل االجتامعات ذات الصفة الرسمية أو العمومية.تدل  
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