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 أبواب الكتاب
 

 باب يف تأويل رؤيا األرض وتضاريسها

 باب يف تأويل رؤيا السامء وما فيها 

 باب يف تأويل رؤيا املاء بأشكاله 

 ( 2رؤيا سور القرآن الكريم )باب يف تأويل 

 

 

 باب يف تأويل رؤيا األرض وتضاريسها 

 

 املجهولة األرض

 

  أو  القيامة  يوم  عل  تدل  قد  املنام  يف  املجهولة األرض

 .اآلخرة  احلياة

ُل األَْرُض َغْْيَ األَْرِض﴾ ]إبراهيم:  [(.48)لقول اهلل: ﴿َيْوَم ُتَبدَّ

 تدل  قد  املنام  يف  الرائي  عل  الغريبة  أو  املجهولة  واألرض

ا. يألفه  أو  الرائي  عليها  يعتد  مل  حالة  عل   أو  املستقبل  عل

 وقد تدل عل السفر والغربة.

)ألن املستقبل جمهول، وألن السفر أرض غريبة ]راجع قاعدة 

 التشابه يف تعبْي الرؤيا[(.

  يف ومتكني قوة  عل تدل  قد  املنام يف  املجهولة واألرض

 .ُمكتسبة  أرض أو غريبة  أرض  أو  بعيدة  بالد

)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَأْوَرَثُكْم َأْرَضُهْم َوِدَياَرُهْم َوَأْمَواََلُْم َوَأْرًضا 

ْ َتَطُؤوَها َوَكاَن اهللُ  َقِديًرا﴾ ]األحزاب: َّلَّ
ٍ
ء  [(.27َعََل ُكلِّ ََشْ

  لنفي مؤامرة  عل املنام  يف  املجهولة األرض تدل وقد

  من جتريده أو مكانة، أو  مكان  من استبعاده  أو شخص،

 .معينة امتيازات

)لقول اهلل تعاىل: ﴿اْقُتُلوْا ُيوُسَف َأِو اْطَرُحوُه َأْرًضا ََيُْل َلُكْم 

ني﴾ ]يوسف:  [(.9َوْجُه َأبِيُكْم َوَتُكوُنوْا ِمن َبْعِدِه َقْوًما َصاِِلِ
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  املنفعة أراض  عل تدل  قد  املنام يف  املجهولة واألرض

 .مراع    أو العمومية

َلُكْم آَيًة َفَذُروَها َتْأُكْل يِف َأْرِض   )لقول اهلل تعاىل: ﴿َهـِذِه َناَقُة اهللِ

 [(.73﴾ ]األعراف:اهللِ

  كثرة  أو  اهلجرة عل تدل  قد املنام يف  الواسعة واألرض

 .األسفار

ْ َتُكْن َأْرُض اهللِ َواِسَعًة َفُتَهاِجُروْا فِيَها﴾  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َأََّل

 [(.97]النساء:

 اجلان،  عل   تدل  قد  املنام   يف  اخلاوية  أو   املهجورة  واألرض

وحياهتم، وجمتمعاهتم. وقد تدل عل الوحدة واهلجر 

 واإلمهال.

 )ألن اجلن يعيشون عَل األرض، ومع ذلك ال يراهم الناس(.

 أوضاع   عل  تدل  قد  املنام  يف  املستوية  أو  املمهدة  واألرض

 .وطيبة مستقرة

)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَلُكْم يِف األَْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع إىَِل ِحني﴾ 

 [(.36]البقرة:

 . مرياث  أو  تركة عل  تدل قد املنام يف واألرض

ُيوِرُثَها َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه﴾  )لقول اهلل تعاىل: ﴿إِنَّ األَْرَض هللِِ

 [(.128]األعراف:

م أو مغادرهتا قهًرا، أو طرًدا، املنا  يف   األرض  من   واخلروج 

 أو بدون إرادة اإلنسان أو رغبته، قد يدل عل السحر.

ْن َأْرِضُكم بِِسْحِرِه َفََمَذا  )لقول اهلل تعاىل: ﴿ُيِريُد َأن َُيِْرَجُكم مِّ

 [(.35َتْأُمُرون﴾ ]الشعراء:

  عليها  يعيش   من  أو  سكاهنا  عل  املنام  يف  األرض  تدل  وقد

 خلوقات األخرى. امل أو  البرش من

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باألصل واالنتساب(.

  فإن  عادًة؛  فيه ُتستخدم ما عل املنام يف األرض تدل وقد

  كانت  وإن والنبات، الزراعة عل دلت زراعية، كانت

  أرض  كانت   وإن   والعمران،   البناء  عل   دلت   بناء،  أرض

  نفايات، أرض كانت وإن الصناعة، عل  دلت  مصانع،

 دلت عل املرض، أو الفساد، أو القذارة ... وهكذا.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باالستخدام واملنفعة(.

  أو القبور، عل يدل قد  املنام يف وجوفها األرض باطن 

  باطن  يدل وقد. النار أو املاء، أو واملعادن، الكنوز

 .واالهنيار واالندثار،  الفناء، معنى  عل  األرض

 )ألن هذه أشياء تكون يف باطن األرض(.

  ذلك  يدل فقد  جمهولة أرض  يف  تائه أنه املنام يف  رأى  من 

  أو وعسرية، مشتتة أمور  أو الوطن، عن  االغرتاب عل

  يدل  وقد . والبلد األهل  عن  افرتاق أو  وعذاب، حرية 

 (.تعاىل)  اهلل غضب أو الضالل، أو الكفر،  عل

َمٌة َعَلْيِهْم َأْرَبِعنَي َسنًَة َيتِيُهوَن يِف  َا ُُمَرَّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َقاَل َفإَِّنَّ

[؛ وكذلك 26األَْرِض َفاَل َتْأَس َعََل اْلَقْوِم اْلَفاِسِقني﴾ ]املائدة:

ا [؛ ولقول اهلل عز  7لِّني﴾ ]الفاحتة:قوله سبحانه: ﴿َوالَ الضَّ

اَن﴾  َياطِنُي يِف األَْرِض َحْْيَ ِذي اْسَتْهَوْتُه الشَّ وجل: ﴿َكالَّ

 [(.71]األنعام:

 الواقع يف البحر يف  للراكب املنام  يف األرض ورؤيا

 .مشتتة أمور  استقرار

 )ألن األرض لراكب يف البحر استقرار ووصول للهدف(.

. الرزق عل يدل قد بأداة  أو باجلسم األرض يف الرضب

 . املوت عل  الرؤى بعض  يف يدل وقد

ُبوَن يِف األَْرِض َيْبَتُغوَن ِمن  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوآَخُروَن َيْْضِ

[؛ وكذلك قوله سبحانه: ﴿إِْن َأنُتْم 20﴾ ]املزمل:َفْضِل اهللِ

ِصيَبُة املْ  ْبُتْم يِف األَْرِض َفَأَصاَبْتُكم مُّ  [(.106ْوِت﴾ ]املائدة:ـَََضَ

 . احلامل أو  الزوجة، أو املرأة، عل  األرض وتدل

)ألن كالمها حيمل يف باطنه البرش ]راجع قاعدة التشابه يف تعبْي 

 الرؤيا[(.

  وأرزاق  وحماصيل، زروع،  املنام يف  األرض وانشقاق

  اجلفاف عل املنام يف األرض تشقق يدل وقد. طيبة

 . الرؤى بعض يف  والقحط
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ا    َحبًّا  فِيَها  َفَأنَبْتنَا  )لقول اهلل تعاىل: ﴿ُثمَّ َشَقْقنَا األَْرَض َشقًّ

[؛ وألن تشقق األرض 28،27،26]عبس:  َوَقْضًبا﴾  َوِعنًَبا  

 أحياًنا يكون بسبب اجلفاف(.

  عز)  اهلل  من  مهلكة عقوبة األرض  يف اخلسف رؤيا

 آمنني  غافلني  متجربين  ألشخاص(  باهلل  والعياذ( )وجل

.  املوت عل الرؤيا هذه تدل وقد(. تعاىل) اهلل مكر من

 .القمر خسوف  عل تدل وقد

يَِّئاِت َأن ََيِْسَف اهللُ ِذيَن َمَكُروْا السَّ   )لقول اهلل تعاىل: ﴿َأَفَأِمَن الَّ

ِِبُِم األَْرَض َأْو َيْأتَِيُهُم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث الَ َيْشُعُرون﴾ 

[. 8بحانه: ﴿َوَخَسَف اْلَقَمر﴾ ]القيامة:[؛ وقوله س45]النحل:

واخلسف هو هبوط أو اَّنيار أريض يبتلع ما عَل األرض يف 

 باطنها والعياذ باهلل(.

  حرمات هلا أماكن عل تدل قد  بسور املحاطة واألرض

  أو  زوجة،  أو  الرشعي  باحلجاب  ملتزمة  امرأة   أو  خاصة،

 الدخول صعبة  دولة  أو  دخوله، يصعب خاص  مكان 

 .الرائي عل

  عل  تدل قد املنام يف أشكاهلا بكل اليابسة واألرض

ل عل  يد قد املنام يف أشكاله بكل  املاء بينام  الرجال،

 النساء.

)خلشونة وصالبة األرض مقارنة بليونة وطراوة املاء ]راجع 

 قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه[(.

  إىل  اهلجرة  عل تدل املنام يف اجلميلة الواسعة واألراض

 املسلم فرار عل وتدل. ودنيا دينًا للمسلم أفضل مكان

 عل اجلنة.  وتدل. احلياة  يف السعة عل وتدل. بدينه

ََيِْد يِف األَْرِض  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَمن ُُيَاِجْر يِف َسبِيِل اهللِ

[؛ وكذلك قوله سبحانه: 100ُمَراَغًَم َكثًِْيا َوَسَعًة﴾ ]النساء:

اَي َفاْعُبُدون﴾  ِذيَن آَمنُوا إِنَّ َأْريِض َواِسَعٌة َفإِيَّ ﴿َيا ِعَباِدَي الَّ

[؛ وكذلك قوله عز وجل: ﴿َوَجنٍَّة َعْرُضَها 56]العنكبوت:

ْت  ََمَواُت َواأْلَْرُض ُأِعدَّ  [(.133لِْلُمتَِّقنَي﴾ ]آل عمران:السَّ

 

 

 األرض الزراعية

 

 .والرزق والربكة، والنامء، اخلري، عل  تدل

)ألَّنا مصدر الطعام، ورزق للفالح؛ تبذر فيها القليل، فتعطيك 

 الثمر الكثْي بإذن اهلل تعاىل(. 

 .اجلنة عل  تدل

 )ألن يف اجلنة ثَمر وفواكه(.

 .الزوجني بني اجلامع عل  تدل

ُكْم﴾ ]البقرة:  [(.223)لقول اهلل تعاىل: ﴿نَِسآُؤُكْم َحْرٌث لَّ

 .واإلنجاب  احلمل عل  تدل

)للتشابه بني وضع البذور يف األرض ونموها وقطفها مع اِلمل 

 واإلنجاب ]راجع قاعدة التشابه يف تعبْي الرؤيا[(.

 .االدخار عل  تدل

ْم  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسننَِي َدَأًبا َفََم َحَصدتُّ

َّا   [(.47َتْأُكُلون﴾ ]يوسف:َفَذُروُه يِف ُسنُبِلِه إاِلَّ َقِلياًل ِّمِّ

  يثمر وصرب  ومثابرة اجتهاد  فيه نافع  عمل كل عل  تدل

 .طيبة نتائج

 )لقوَلم: من جدَّ وجد، ومن زرع حصد(.

 .فيها  الصالح والعمل الدنيا عل  تدل

 )لقوَلم: الدنيا مزرعة اآلخرة(.

  والتهذيب  والتعليم الرتبية أماكن أو املدرسة عل تدل

 .والتأهيل

 )لقوَلم: أنبته اهلل نباًتا حسنًا(. 

  عل تدل وقد. األموال وتنمية االستثامر عل  تدل

 .األراض استصالح 

 )ألن الفالح يستثمر بزراعتها، وينمي أمواله، ويزيد يف رزقه(.

 ماء  بني   ويعيش   ينمو   ما   كل   أو  السمكية  املزارع  عل  تدل

 .وغريها كالطحالب وطني

لفظة الزراعية واملزرعة، وألن األرض )للجناس اللغوي بني 

 الزراعية تتكون من ماء وطني(.
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 الصحراء

 

  عل  تدل قد املنام يف الصحراوية األرض أو الصحراء

  أو مكان  أو بلد كل عل تدل وقد. املسلمني غري بالد

  أو   لعقيدته،  إفساد  أو   للمسلم،  غربة   أو  ضالل،  فيه   جمال

بتهم ث اللهم) بسهولة والتزامه دينه فيه يفقد أن يمكن

عل احلق(. وقد تدل عل التيه، أو الضياع، أو شخص  

 ضّل الطريق أو ضاع منه يشء.

أفَرُح بتوبِة عبِدِه ِمن أحِدُكم، سَقَط عَل  )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اهللُ

 بعِْيِه، وقد أضلَُّه يف أرِض َفالٍة« ]متفق عليه[(.

تدل للمسلم الصالح عل أماكن ومواضع يزيد فيها  

الثواب عن غريها أو حيصل فيها الشخص عل جزاء أو  

 أجر أعل بسبب املشقة.

الُة يف مجاعٍة تعدُل مخًس  ا وعرشيَن )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »الصَّ

ها يف فالٍة، فأتمَّ ُركوَعها وسجوَدها بلغت  صالًة. فإذا صالَّ

 رواه أبو داود[(.-مخسنَي صالًة« ]حديث صحيح

الصحراء املعروفة قد تدل عل معان  تتعلق هبا خاًصة. 

فإن كانت تشتهر بالنفط دلت عليه، وإن كانت تشتهر  

  باملعادن دلت عليها، وإن كانت تشتهر بوجود قبائل

معينة فيها دلت عليها، وإن كانت تشتهر باملياه اجلوفية 

دلت عليها، وإن كانت تشتهر بنشاطات أو رياضات أو  

 مسابقات معينة دلت عليها ... وهكذا.

 تدل عل ملكوت اهلل )عز وجل( وعظمته واتساعه.

)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ما السمواُت السبُع يف الكريسِّ إال كَحْلقٍة 

ٍة. وفضُل العرِش عَل الكريسِّ كفضِل تلك ُملقاٍة بأرٍض فال

 الفالِة عَل تلك اِلْلقِة« ]حديث صحيح[(.

وقد تدل الصحراء اجلرداء يف بعض الرؤى عل الكفر  

 والفقر. وقد تدل عل اهلالك.

)ألَّنا جمردة من اخلْي والنفع، فكانت مثااًل يف الرؤيا عَل فقر 

لصعوبة األحوال والظروف الدين والدنيا. وقد تدل عَل اَلالك  

 فيها بَم ال تتحمله حياة أكثر الناس(.

 تدل عل بلد صحراوي أو منطقة صحراوية.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه(.

 تدل عل الفقر واجلفاف. 

 )ألَّنا فقْية يف مواردها وجافة(.

تدل عل املشقة وبذل اجلهود الكبرية أو أماكن يعاين فيها  

 ه األشياء.اإلنسان من هذ

 )ألَّنا مكان شاق وقاٍس َيتنبه أكثر الناس(.

 تدل عل البحر.

 )لقوَلم: اجلمل سفينة الصحراء(.

تدل عل االفرتاق وصعوبة االلتقاء بني الناس. وقد تدل  

 عل الوحدة والعزلة.

 )ألَّنا أماكن واسعة تفصل بني املدن والبالد ويندر فيها البرش(.

 تدل عل الزجاج.

 نع من رمال الصحراء(.)ألنه يص

ر  )أي زحف الرمال عَل املناطق تدل عل ظاهرة التصحُّ

 الزراعية واخلْضاء(.

 تدل عل اجلن وأماكنهم.

 )ألَّنا أماكن مهجورة ال يسكنها الناس عادة(.

 تدل عل ما يسكن فيها من وحوش وخملوقات.

وقد تدل الصحراء عل عقوبة من اهلل )تعاىل( أو حالة  

اإلنسان فيها منبوًذا، أو معزواًل، أو منفيًّا، أو يكون 

 مستبعًدا عن خري ونعمة.

ِه َلنُبَِذ بِاْلَعَراء  بِّ ن رَّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َلْوالَ َأن َتَداَرَكُه نِْعَمٌة مِّ

 [(.49َوُهَو َمْذُموم﴾ ]القلم:

 تدل عل عواصف الرمل. 

 )ألن حركة الرياح فيها شديدة(.

 

 



5 

 

 كوكب األرض

 

 يدل عل احلياة الدنيا.

 )ألَّنا املكان الذي َيتمع فيه البرش ويعيشون عليه(.

يدل عل مكان صالح للحياة يف مقابل أماكن غري مهيأة  

 للحياة.

)ألَّنا الكوكب الذي يصلح ِلياة البرش باملقارنة بالكواكب 

 املعروفة(.

االنعزال يدل عل احلياة االجتامعية الطبيعية يف مقابل 

 واالنطواء. 

)ألن البرش يعيشون فيها جمتمعات باملقارنة بالكواكب األخرى 

 غْي املأهولة(.

من رأى كوكب األرض يف املنام نال شهرة ورفعة  

 ومتكينًا بني الناس، بحسب حاله وما هو أهل له.

)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ اهللَ زوى يل األرَض، فرأيُت مشارَقها 

متي سيبلُغ ملُكها ما ُزوَى يل ِمنها« ]رواه ومغارَِبا. وإنَّ أُ 

 مسلم[(.

يدل عل تغريات عاجلة وتطورات يف األحوال، 

 واألوضاع، والظروف. 

)ألن وضعها يتغْي كل ِلظة بالدوران حول نفسها أو حول 

 الشمس(.

 يدل عل السفر البعيد واملتعدد. 

 )ألَّنا تضم بالد العاَّل كله(.

واألمور الدنيوية التي  يدل عل الفتن، واملغريات،

 جتذب اإلنسان أو تلهيه عن ذكر اهلل )تعاىل(.

 )ألن فيها اجلاذبية األرضية جتذب كل من حييط ِبا إليها(. 

يدل عل شخص مشهور عاملًيا أو له صفة دولية. وقد 

تدل عل إنسان مثقف عامل واسع اإلدراك ولديه وعي بام  

 حيدث يف الدنيا.

قد يدل عَل إنسان وفًقا لرؤيا يوسف  )ألن الكوكب يف املنام 

 عليه السالم(.

يدل عل كل نشاط أو جمتمع يتخذ الكرة األرضية 

(  environmentيدل عل البيئة )و شعاًرا.

 بمعناها الواسع.

 

 اجلبل

 

اجلبل يف املنام قد يدل عل منزل أو منازل الشهداء يف  

نزلق  اجلنة، وبخاصة إذا كان زلًِقا، أو رأى املسلم أنه ي

 عليه. 

)ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فرسه كذلك يف اِلديث الصحيح من رؤيا عبد 

 اهلل بن سالم ]ريض اهلل عنه[(.

واجلبل قد يدل عل أسباب القوة املادية، واحلصانة، 

واملنعة، ومواجهة األخطار. وقد يدل عل احلصن  

 وأماكن التحصن. 

 ـََيْعِصُمنِي ِمَن املْ )لقول اهلل )تعاىل(: ﴿َقاَل َسآِوي إىَِلٰ َجَبٍل 
ِ
. اء

ِحمَ   َمن  إاِلَّ   اهللِ   َأْمرِ   ِمنْ   اْلَيْومَ   َعاِصمَ   اَل   َقاَل   [(.43:هود]  ﴾…  رَّ

وقد تدل اجلبال يف املنام عل االفرتاق، واالنفصال، 

والعزل، والتشتت، والتباعد. وقد تدل عل ثبات  

العقيدة واإليامن القوي. وقد يدل اجلبل يف املنام عل  

 ر أو قاعدة جوية. مطا

ِيي   )لقول اهلل )تعاىل(: ﴿َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َربِّ َأِرِِن َكْيَف حُتْ

َيْطَمِئنَّ َقْلبِي َقاَل َفُخْذ َأْرَبَعًة  املَْْوَتى َقاَل َأَوََّلْ ُتْؤِمن َقاَل َبََل َوَلِكن لِّ

ُهنَّ إَِلْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعََل ُكلِّ  َن الطَّْْيِ َفُُصْ نُْهنَّ ُجْزًءا ُثمَّ مِّ  َجَبٍل مِّ

َعِزيٌز َحِكيٌم﴾  اْدُعُهنَّ َيْأتِينََك َسْعًيا َواْعَلْم َأنَّ اهللَ

 [(.260]البقرة:

النظر إىل اجلبل يف املنام أو اهنياره قد يدل عل أخطاء يف 

التدين واالعتقاد. وقد يدل عل أمور وجتارب صعبة ال  

يدل عل اإلغامء   يستطيع اإلنسان أن يتحملها. وقد

 واالهنيار النفيس والعصبي.
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ُه َقاَل َربِّ ـَّ)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوملَ  َمُه َربُّ ا َجاَء ُموَسى ملِِيَقاتِنَا َوَكلَّ

َأِرِِن َأنُظْر إَِلْيَك َقاَل َلن َتَراِِن َوَلِكِن انُظْر إىَِل اجْلََبِل َفإِِن اْسَتَقرَّ 

ا َوَخرَّ ُموَسى َمَكاَنُه َفَسْوَف  ُه لِْلَجَبِل َجَعَلُه َدكًّ َتَراِِن َفَلَمَّ جَتََلَّ َربُّ

ُل الْ  ُمْؤِمننَِي﴾ ـَصِعًقا َفَلَمَّ َأَفاَق َقاَل ُسْبَحاَنَك ُتْبُت إَِلْيَك َوَأَنْا َأوَّ

 [(.143]األعراف:

واجلبل يف املنام رجل مسلم قوي صالح خاشع هلل )عز  

آن الكريم وأماكن قراءته وجل(. وقد يدل عل القر

 ودراسته.

َرَأْيَتُه َخاِشًعا  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َلْو َأنَزْلنَا َهَذا اْلُقْرآَن َعََل َجَبٍل لَّ

ْن َخْشَيِة اهللِ ًعا مِّ َتَصدِّ ُهْم  مُّ ُِبَا لِلنَّاِس َلَعلَّ َوتِْلَك األَْمَثاُل َنْْضِ

ُروَن﴾ ]اِلرش:  [(.21َيَتَفكَّ

 املنام عل البيوت واملساكن القوية وقد تدل اجلبال يف

 اآلمنة. وقد تدل عل البناء واملعامر. 

َباِل ُبُيوًتا آِمننَِي﴾  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َكاُنوْا َينِْحُتوَن ِمَن اجْلِ

 [(.82]اِلجر:

واجلبال يف املنام قد تدل عل قنابل، أو ألغام، أو أماكن  

( وقدرته تتعرض للنسف. وقد تدل عل قوة اهلل )تعاىل

 عل عباده.   

َباِل َفُقْل َينِسُفَها َرِّبِّ  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اجْلِ

 [(.105َنْسًفا﴾ ]طه:

 وقد تدل اجلبال يف املنام عل أماكن تربية النحل.  

ِِذي ِمَن  )لقول اهلل )تعاىل(: ﴿َوَأْوَحى َربَُّك إىَِل النَّْحِل َأِن اَّتَّ

َباِل ُبيُ   [(.68:النحل] ﴾…وًتا  اجْلِ

ومن رأى يف املنام أن جباًل قد زال من موضعه، فقد يدل  

 ذلك عل أنه يتعرض ملؤامرة كبرية وخطرية.  

َمْكُرُهْم َوإِن  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَقْد َمَكُروْا َمْكَرُهْم َوِعنَد اهللِ

َباُل﴾ ]إبراهيم:  [(.46َكاَن َمْكُرُهْم لَِتُزوَل ِمنُْه اجْلِ

 د يدل اجلبل يف املنام عل العجز أو الضعف البرشي. وق

)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوالَ ََتِْش يِف األَْرِض َمَرًحا إِنََّك َلن ََّتِْرَق 

َباَل ُطواًل﴾ )اإلرساء:  (.37األَْرَض َوَلن َتْبُلَغ اجْلِ

وقد تدل اجلبال يف املنام عل املناطق اجلبلية، وعل املعادن  

تستخرج منها، وعل حياة اجلبال وسكاهنا، وعل  التي 

 املشقة والصعوبة، واألماكن املرتفعة. 

وقد يدل اجلبل يف املنام عل الرجل العظيم، أو الزعيم، 

أو صاحب السيادة )وهلل تعاىل املثل األعل(؛ فإن اجتمع  

اجلبل والفأر كان يف ذلك تقليل من شأن الشخص  

ملنام عل املسلم الثابت  املقصود. وقد يدل اجلبل يف ا

الصامد يف املحن وعند الصدمات والضغوط  

 واالبتالءات.

ض اجلبل فولد فأًرا، وكذلك  )لقوَلم يف املثل السائر: َتخَّ

 قوَلم: يا جبل ما ُيزك ريح(.

وقد يدل اجلبل يف املنام عل اجِلبِلَّة )أي القوم أو املجتمع  

الفطرة الطيبة  من الناس(. وقد يدل اجلبل يف املنام عل

التي فطر اهلل )تعاىل( الناس عليها. وقد يدل عل مدينة 

 اجلبيل وأمثال هذه املشتقات اللفظية.

)يقول اهلل عز وجل: ﴿َوَلَقْد َأَضلَّ ِمنُكْم ِجباِلًّ َكثًِْيا َأَفَلْم َتُكوُنوا 

[، ولقوَلم: فالن جبله اهلل عز وجل أو هو 62َتْعِقُلون﴾ ]يس:

طور[ عَل اخلْي ]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا جمبول ]أي مف

 باألسَمء[(.

 

 الكهف 

 

الكهف يف املنام قد يدل عل سورة الكهف يف القرآن  

 الكريم.

 )راجع قاعدة التشابه يف تعبْي الرؤيا(.

الكهف يف املنام قد يدل عل كل مكان جيتمع فيه 

املسلمون الصاحلون لذكر اهلل )تعاىل(، وتتنزل فيه 

 الرمحات كاملسجد وغريه.

نَا آتِنَا ِمن  )لقول اهلل تعاىل: ﴿إِْذ َأَوى اْلِفْتَيُة إىَِل اْلَكْهِف َفَقاُلوا َربَّ

ُدنَك َرْْحًَة َوَهيِّْئ َلنَا ِمْن َأْمِرَنا َرَشًدا﴾ ]الكهف:  [.10لَّ
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وقد يدل الكهف يف املنام عل املسكن املريح اآلمن  

د عن الرضر واإلزعاج. واملأوى واملخبأ اخلاص البعي

ومن جلأ لكهف يف املنام من الصاحلني رمحه اهلل )تعاىل(  

برمحة زالت معها مهومه وخماوفه، وفرج اهلل عنه من  

 كربات الدين والدنيا. 

ْحته  ن رَّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َفْأُووا إىَِل اْلَكْهِف َينرُشْ َلُكْم َربُُّكم مِّ

ْن َأْمِرُكم ْرَفًقا﴾ ]الكهف: وُُيَيِّْئ َلُكم مِّ  [(.16مِّ

وقد يدل الكهف يف املنام عل تطبيع شخص أو يشء، أو  

 التعامل معه بعدم متييز، أو عدم اعتباره عجيًبا أو فريًدا.

ِقيِم   )لقول اهلل تعاىل: ﴿َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ

 [(.9َكاُنوا ِمْن آَياتِنَا َعَجًبا﴾ ]الكهف:

الكهف يف املنام عل االعتكاف. وقد يدل عل  وقد يدل 

الفرار بالدين من قوم ظاملني. وقد يدل عل الغربة  

 واالغرتاب واللجوء.

نَا آتِنَا ِمن  )لقول اهلل تعاىل: ﴿إِْذ َأَوى اْلِفْتَيُة إىَِل اْلَكْهِف َفَقاُلوا َربَّ

ُدنَك َرْْحًَة َوَهيِّْئ َلنَا ِمْن َأْمِرَنا َرَشًدا﴾ ]  [(.10الكهف:لَّ

ورؤيا الكهف للصابرين برشى بتهوين الصرب وتعجيل  

 الفرج.

)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَكَذلَِك َبَعْثنَاُهْم لَِيَتَساءُلوا َبْينَُهْم َقاَل َقاِئٌل 

نُْهْم َكْم َلبِْثُتْم َقاُلوا َلبِْثنَا َيْوًما َأْو َبْعَض َيْوٍم﴾ ]الكهف: [؛ 19مِّ

سبحانه: ﴿َوَلبُِثوا يِف َكْهِفِهْم َثاَلَث ِماَئٍة ِسننَِي وكذلك قوله 

 [(.25َواْزَداُدوا تِْسًعا﴾ ]الكهف:

ورؤيا الكهف يف املنام قد تدل اإلقامة اجلربية، أو حتديد  

 اإلقامة، أو عدم مغادرة مكان لفرتة طويلة.

ْبنَا َعََل آَذاَِّنِْم يِف اْلَكْهِف ِسنِ  نَي َعَدًدا﴾ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َفَْضَ

 [(.11]الكهف:

وقد يدل الكهف يف اجلبل يف املنام عل كل مكان مبنيٍّ 

ة يف عامرة، أو كابينة الطائرة، أو   ف يشبهه كشقَّ أو جموَّ

 نحو ذلك. 

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه(.

وقد يدل الكهف يف املنام عل أماكن خطرية أو يمكن أن  

 اهلالك.يتعرض فيها املسلم للرضر أو 

)ألَّنا قد تؤوي حيوانات مؤذية أو جمرمني وخارجني عن 

 القانون(.

وقد يدل الكهف يف املنام عل احلبس أو مواقف العجز 

 واخلطر.

)ملا روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ ثالَثًة َكاُنوا يف َكْهٍف، َفَوَقَع اجَلَبُل 

 عَل باِب الكهِف َفُأوِصَد عليهم...« ]السلسلة الصحيحة[(.

د يدل الكهف يف املنام عل العزلة واألماكن البعيدة  وق

عن العمران. وقد يدل عل اجلن ومساكنهم. وقد يدل  

 عل التخلف واحلياة البدائية.

)ألن الكهف يعزل من بداخله عَم خارجه وهو مكان بعيد عن 

العمران، وألنه مكان مهجور خاٍل من السكان وال يصلح 

ف يف معظمها كانت لصيقة لسكن البرش، وألن حياة الكهو

 ببرش بعيدين عن املدنية واِلضارة(.

وقد يدل الكهف يف املنام عل أهل الكهف وقصتهم وما 

حدث هلم. وقد يدل عل كل جمموعة من الشباب  

 املسلمني املؤمنني الصاحلني.

وقد تدل رؤيا الكهف يف املنام عل برشى للمسلم 

من  الصالح الذي يتعرض ملضايقات وتضييقات 

فاسدين بالفرج من هذا الكرب. وقد تبرشه الرؤيا 

 بالرحيل من املكان. 

 )لقصة أهل الكهف الواردة يف القرآن الكريم(.

ورؤيا الكهف يف املنام برشى بالنوم والراحة للمتعب  

 جسدًيا أو نفسًيا، أو من يعاين من مشاكل يف النوم.

 )لقصة أهل الكهف الواردة يف القرآن الكريم(.

وقد يدل الكهف يف املنام عل القرب. وقد تدل الكهوف  

 عل القبور األثرية كاألهرام وقبور الفراعنة ونحوها.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه(.
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 الغار

 

رؤيا الغار يف املنام خمبأ أو مأوى أو ملجأ. وقد تدل عل  

 نجاة من قوم كفار أو جمرمني أو معتدين.

الصديق ريض اهلل عنه: ُقْلت للنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وأنا يف )لقول أِّب بكر 

نا، فقال: »ما َظنَُّك  الغاِر: لو أن أَحَدُهم نظَر حتَت قَدَمْيِه ألْبَُصَ

 ثالُِثُهَم« ]متفق عليه[(. يا أبا بكٍر باْثننَْيِ اهللُ

وقد يدل الغار يف املنام عل الصحبة الصاحلة. وقد يدل 

واسيه ويشجعه عل الصاحب الصالح يقوي صاحبه وي

 عل اخلري. 

َزْن إِنَّ  ا يِف اْلَغاِر إِْذ َيُقوُل لَِصاِحبِِه الَ حَتْ )لقول اهلل تعاىل: ﴿إِْذ مُهَ

 [(.40َمَعنَا﴾ ]التوبة: اهللَ

ورؤيا الغار يف املنام قد تدل عل فندق صغري، أو مكان  

 لالسرتاحة أو املبيت يف طريق السفر.

هلل عنه للغار يف رحلة )للجوء النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأِّب بكر ريض ا

 اَلجرة(.

وقد يدل الغار يف املنام للمسلم الصالح عل االعتكاف،  

 واخللوة لعبادة اهلل )تعاىل(، وقراءة القرآن الكريم.

)ألنه مكان صغْي ُمدود، وملا روي عن عبد اهلل بن مسعود 

ريض اهلل عنه قال: بينَم نحن مَع النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف غاٍر، إذ نَزَلْت عليه: 

 ُمْرَساَلِت﴾ ]رواه البخاري[(.ـَوالْ ﴿

 وقد يدل الغار يف املنام عل بيت صغري.

َباِل ُبُيوًتا﴾ ]النحل: ِِذي ِمَن اجْلِ  [(.68)لقول اهلل تعاىل: ﴿َأِن اَّتَّ

وقد يدل الغار يف املنام عل مكان للهروب أو الفرار أو  

فرصة لإلفالت لقوم فاسدين أو منافقني. وقد تدل هذه  

 للصاحلني عل خمرج ومنجى من أمر عصيب.الرؤيا 

ْوْا  َولَّ َخاًل لَّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َلْو ََيُِدوَن َمْلَجًأ َأْو َمَغاَراٍت َأْو ُمدَّ

 [(.57إَِلْيِه َوُهْم ََيَْمُحون﴾ ]التوبة:

 وقد يدل الغار يف املنام عل القرب. 

 )ألنه صغْي يأوي اإلنسان داخله كالقرب ]راجع قاعدة تعبْي

 الرؤيا بالتشابه[(.

وقد يدل الغار يف املنام عل احلبس أو ورطة أو موقف  

 عصيب. 

)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »بينَم ثالثُة نفٍر يتمشون أخذهم املطُر، فأووا 

إىل غاٍر يف جبٍل، فانحطت عَل فِم غاِرهم صخرٌة من اجلبِل، 

 فانطبقت عليهم« ]متفق عليه[(.

الغرية. وقد يدل عل الغرور وقد يدل الغار يف املنام عل  

واالغرتار واإلغراء. وقد يدل عل الغارة احلربية. وقد  

 يدل عل شخص يسمى املغري أو نحوه. 

]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا  "يغار")الغار يدل يف املنام عَل من 

 باألسَمء[(.

غار حراء يف املنام يدل عل املسلم الوحيد يف مكان ليس  

عل غربة املسلم بني غري املسلمني   فيه مسلمني. وقد يدل

)لنزول الوحي عَل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيه عند بداية أو غري الصاحلني 

وقد يدل غار حراء  الرسالة عندما َّل يكن هناك أي مسلم(.

عل بدايات كل عمل من أعامل اخلري والرب حيبها اهلل  

. وقد يدل غار حراء  )ألن الوحي للنبي ملسو هيلع هللا ىلص بدأ فيه()تعاىل(  

اهلل الصاحلني األخفياء األتقياء املخلصني   عل أولياء

امللتزمني بُسنَّة النبي ملسو هيلع هللا ىلص. ورؤيا غار حراء يف املنام قد  

تدل عل البرشى هبداية لإلسالم وااللتزام به، وتغري 

)ألن النبي  حياة املسلم لألفضل أو قرب حدوث ذلك 

ملسو هيلع هللا ىلص كان يمكث فيه قبل الوحي والبعثة حتى جاءه اَلدى 

. وقد يدل غار حراء يف ن اهلل عز وجل(والفضل العظيم م

ه يف  املنام عل تعلُّم العلم الرشعي اإلسالمي أو التفقُّ

)لقول اهلل تعاىل: ﴿اْقَرْأ الدين أو يف علم مفيد للمسلمني 

ِذي َخَلق   اْقَرأْ  َلَق اإِلنَساَن ِمْن َعَلق َخ  بِاْسِم َربَِّك الَّ

ِذي  األَْكَرم َوَربَُّك  َعلََّم اإِلنَساَن َما ََّلْ    بِاْلَقَلم َعلَّمَ  الَّ

وقد يدل غار حراء عل مسجد   [(.5َيْعَلم﴾ ]العلق:

 )ألنه ملسو هيلع هللا ىلص كان يتعبَّد يف الغار(.الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  
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 الوادي

 

يدل عل مسكن األرسة الصاحلة. وقد يدل عل األرسة  

ذات العائل املغرتب أو الذي غاب وتركهم لظروف  

يدل عل السكن أو اإلقامة يف  خارجة عن إرادته. وقد 

 مكة املكرمة أو بالد احلرمني.

تِي بَِواٍد َغْْيِ ِذي َزْرٍع  يَّ نَا إِِنِّ َأْسَكنُت ِمن ُذرِّ بَّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿رَّ

َن النَّاِس ـُِعنَد َبْيتَِك املْ  اَلَة َفاْجَعْل َأْفِئَدًة مِّ نَا لُِيِقيُموْا الصَّ ِم َربَّ َحرَّ

ُهْم َيْشُكُرون﴾ ََتِْوي إَِليْ  َن الثََّمَراِت َلَعلَّ ِهْم َواْرُزْقُهم مِّ

 [(.37]إبراهيم:

 يدل عل األمطار وترصيفها.

 َماًء َفَساَلْت َأْوِدَيٌة﴾ 
ِ
ََمء )لقول اهلل تعاىل: ﴿َأنَزَل ِمَن السَّ

 [(.17]الرعد:

 يدل عل انخفاض املنزلة أو املستوى.

خفضة يف املنام قد تدل )ألنه أرض منخفضة. وكل األرايض املن

 عَل ذلك(.

يدل عل بالد ومناطق تتكون من أراض  منخفضة أو  

 وديان.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه يف الشكل(.

 يدل عل األهنار والبحار والبحريات.

)مجيع األرايض املنخفضة قد تدل عَل املسطحات املائية؛ ألَّنا 

قاعدة تعبْي الرؤيا أراض منخفضة َيري فيها املاء ]راجع 

 بالتشابه[(.

والواد احلار قد يدل عل جهنم. وقد يدل عل املجاري 

 واملصارف الصحية والزراعية.

ب  )ألن جهنم تتكون من دركات منخفضة ُيوي فيها املعذَّ

]والعياذ باهلل[. وألن املخلفات املائية تنُصف يف جماٍر منخفضة 

 تشبه الوديان(.

الوفري وأماكن ادخاره واالحتفاظ به. وقد يدل عل املال  

 يدل لغري الصاحلني عل الطمع وكنز األموال.

)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »لو كان البِن آدَم واٍد من ماٍل البتغى إليه 

ثانًيا، ولو كان له واديان البتغى َلَم ثالًثا، وال يمأل جوَف ابِن 

 يه[(.آدَم إال الرتاُب، ويتوُب اهللُ عَل من تاب« ]متفق عل

 

 املرج أو الروضة 

 )األرض اخلْضاء املنبسطة(

 

 كل أرض خرضاء منبسطة يف املنام قد تدل عل اإلسالم.

)ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص عربها هكذا يف رؤيا عن عبد اهلل بن سالم ريض 

وَضِة َعموٌد، يف  اهلل عنه قال: رأيُت كأِن يف َروَضٍة، وَسَط الرَّ

ْه، قلُت: ال أستطيُع، فأتاِن أعَل الَعموِد ُعرَوٌة، فقيل يل: ارقَ 

َوصيٌف فرَفع ثِياِّب فرَقيُت، فاستمَسكُت بالُعرَوِة، فانتَبهُت وأنا  

وَضُة  ُمسَتمِسٌك ِبا. فقَصصُتها عَل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »تلك الرَّ

َروَضُة اإلسالِم، وذلك الَعموُد َعموُد اإلسالِم، وتلك الُعرَوُة 

ِسًكا باإلسالِم حتى َتوَت« ]متفق ُعرَوُة الُوْثقى، ال َتزاُل ُمسَتم

 عليه[(.

 وقد تدل األرض اخلرضاء يف املنام عل الدنيا وحالوهتا. 

)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إن الدنيا حلوٌة خْضٌة. وإن اهللَ مستخلُفكم 

فيها، فينظُر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساَء؛ فإن أوَل 

. ويف حديِث بشاٍر: لينظْر كيف فتنِة بني إرسائيَل كانت يف  
ِ
النساء

 تعملون« ]رواه مسلم[(.

إذا اجتمعت أرض خرضاء واسعة مع ماء نزل من  

السامء، فقد تدل عل اجلمع بني حسنة الدنيا وحسنة 

 اآلخرة.

ْ َتَر َأنَّ اهللَ ََمء َماء َفُتْصبُِح  )يقول اهلل تعاىل: ﴿َأََّل َأنَزَل ِمَن السَّ

 [(.63َلطِيٌف َخبِْي﴾ ]اِلج: ًة إِنَّ اهللَاألَْرُض ُُمَْْضَّ 

)حكاية لطيفة: حكى لنا مسلم قال: رأيت يف املنام أنني 

يف أرض خْضاء منبسطة واملطر ينزل من السَمء، ويف  

َّناية األرض سور قوي، وبعد السور هوة واسعة  

سحيقة ال أرى َلا قرار. قلت: رؤياك مجعت لك قول  

ْنَيا َحَسنًَة َويِف اآلِخَرِة  نَا آتِنَا يِف الدُّ َحَسنًَة  اهلل تعاىل: ﴿َربَّ
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[. األرض اخلْضاء  201َوِقنَا َعَذاَب النَّار﴾ ]البقرة: 

حسنة الدنيا، وماء السَمء حسنة الدين، والسور واَلوة  

وقاية من عذاب النار. ثم دعوت له بالثبات عَل اِلق، 

 وأن َيعلها له اهلل تعاىل حًقا(.

وقد تدل الروضة املجهولة يف املنام عل اجلنَّة يف اآلخرة.  

 تدل عل الروضة الرشيفة بمسجد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.وقد 

)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ما بني بيتي وِمنربي روضٌة من رياِض اجلنِة« 

 ]متفق عليه[(.

وقد يدل املرج يف املنام عل الرعي، واملراعي، وما يرتبط  

 هبا من أنشطة زراعية وجتارية.

 )راجع قاعدة التشابه يف تعبْي الرؤيا(.

ة يف املنام عل بالد أو مناطق  وقد يدل املرج أو الروض 

 تغلب عليها هذه الطبيعة.

 )راجع قاعدة التشابه يف تعبْي الرؤيا(.

واألرض اخلرضاء يف املنام قد تدل عل أرض أخرى 

 متاثلها.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه(.

وقد تدل الروضة أو الرياض يف املنام عل مدينة 

ا شابه من اشتقاقات  الرياض، أو رياض األطفال، أو م

لفظية. وقد تدل الروضة عل الرتيُّض أو الرياضة. وقد 

تدل الروضة عل رضا اهلل )سبحانه وتعاىل(. وقد تدل 

 الروضة عل الرتويض.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باألسَمء(.

 

 التل واهلضبة

 

كل ارتفاع عن مستوى األرض العادي قد يدل عل  

ريمة للفرد أو اجلامعة. وقد يدل رفعة الشأن واملنزلة الك

املرَتَفع يف املنام عل بالد أو مناطق أو أراض  تغلب عليها 

 هذه الطبيعة اجلغرافية. 

كل ارتفاع أو بروز أو زيادة يف حجم األرض قد يدل  

عل احلمل للمرأة. وقد يدل عل زيادة الوزن أو  

 العضالت.

املرأة؛ ألنه ُملوق   )ألن األرض يف املنام قد تدل عَل اإلنسان أو

 من مادة األرض(.

واألراض املرتفعة قد تدل عل بعض األشياء التي  

تشبهها يف الشكل كالكعكة تشبه اهلضبة، والكتاب  

 الكبري، أو بعض املباين.

 )راجع قاعدة التشابه يف تعبْي الرؤيا(.

 تدل عل أشياء مبنية فوق هضاب أو تالل. 

)مثاًل: مسجد مدينة الرائي مبني فوق هضبة، فقد تدل له رؤيا 

 اَلضبة عَل هذا املسجد(.

تدل عل الطريان املنخفض أو مراقبة األجواء  

 املنخفضة.

)ألن للهضاب والتالل ارتفاع منخفض مثل ارتفاعات الطْيان 

األجواء املنخفضة تكون من مكان املنخفضة، وألن مراقبة 

 مرتفع عن األرض(.

قد تدل اهلضاب أو التالل يف املنام عل البنايات  

 والعامرات. 

)للتشابه يف االرتفاع عن األرض، وصالبة البنية، والتكوين من 

 جنس األرض وعنارصها نفسها(.

وقد تدل التالل واهلضاب يف املنام عل معان  شبيهة 

ة أقل. فمثاًل إن دلَّ اجلبل عل  باجلبال، لكن بدرج

له   الرئيس األكرب، دلَّت اهلضبة عل واحد من عامَّ

 ومسؤوليه ... وهكذا.

 

 احلفرة

 

احلفرة الكبرية يف املنام أو اهلوة السحيقة قد تدل عل  

الكفر، والكفار، وبالدهم، وجمتمعاهتم، وأوساطهم، 
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 وأعامهلم الفاسدة.

َس ُبنَْياَنُه َعََل َتْقَوى ِمَن اهللِ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َأَفَمْن أَ   سَّ

َس ُبنَْياَنُه َعََلَ َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفاَّْنَاَر بِِه  ْن َأسَّ َوِرْضَواٍن َخْْيٌ َأم مَّ

 [(.109الَ َُيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنِِي﴾ ]التوبة: يِف َناِر َجَهنََّم َواهللُ

ل عل  تدل عل مكيدة وارتدادها عل فاعلها. وقد تد

تعثرات وأزمات ومشاكل تعرتض حياة اإلنسان 

 خصوًصا إن وقع فيها.

 )لقوَلم: من حفر حفرة ألخيه، وقع فيها(. 

تدل عل الفتنة يف الدين، وتكون قوة الفتنة من اتساع 

 احلفرة وخطورهتا.

 [(.49)لقول اهلل تعاىل: ﴿َأالَ يِف اْلِفْتنَِة َسَقُطوْا﴾ ]التوبة:

 البناء.تدل عل 

 )ألن اِلفر هو اخلطوة األوىل يف البناء لوضع األساس(.

تدل عل حفر اآلبار أو التنقيب عام يف باطن األرض من  

 نفط، ومعادن، ومياه، وآثار، وغري ذلك.

 تدل عل جهنم )والعياذ باهلل(.

)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال ُيشُْي أحُدكم عَل أخيِه بالسالِح؛ فإنَُّه ال 

شيطاَن ينزُغ يف يِده، فيقُع يف حفرٍة من الناِر« يدري، لعلَّ ال

 ]متفق عليه[(.

تدل عل القرب. وقد تدل عل الدفن أو املدافن الصحية 

 للنفايات ونحوها.

 )ألَّنا تكون يف ُحَفر(.

تدل عل كل أنواع وأشكال احلفر كحفر األساسات،  

والرتكيبات، واإلصالحات، والتطهري والتمهيد  

وشبكات الكهرباء والرصف، وحفر اآلبار، لألرض، 

 والتنقيب يف األرض وغريها.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه(.

تدل عل القصف، أو االنفجار، أو سقوط األجسام  

 الساموية.

 )ألن سقوطها أو انفجارها قد يتسبب يف حفر األرض(.

وقد تدل احلفرة يف املنام عل حد الرجم يف اإلسالم. وقد 

 دل عل حتذير للزاين، وإنذاره بعقوبة إهلية شديدة.ت

)ملا روي عن بريدة بن اِلصيب األسلمي يف حديث رجم 

ماعز: »فلَم كان الرابعَة حفَر لُه حفرًة ثم أمَر بِه فُرِجَم« ]رواه 

 مسلم[(.

وقد تدل احلفرة يف املنام عل املداخل واملخارج يف جسم 

 جللد. األنسان، أو َحْفر يف الوجه أو ا

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه(. 

ار، أو مدينة أحفري، أو   وقد تدل احلفرة يف املنام عل احلفَّ

 احلوافر، أو أمثال هذه املشتقات اللفظية.

 

 احلجارة

 

احلجارة يف املنام قد تدل عل قسوة القلب أو أشخاص  

 قساة.

ن بَ  ْعِد َذلَِك َفِهَي )لقول اهلل تعاىل: ﴿ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكم مِّ

َجاَرِة﴾ ]البقرة:  [(.74َكاِْلِ

يدل تشقق احلجارة أو رضهبا عل خروج األهنار 

 واملوارد املائية العذبة.

ُر ِمنُْه األََّْنَاُر َوإِنَّ  َجاَرِة ملََا َيَتَفجَّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوإِنَّ ِمَن اِْلِ

ُق َفَيْخُرُج ِمنُْه الْ  قَّ [، وكذلك قوله 74ء﴾ ]البقرة:ََم ـِمنَْها ملََا َيشَّ

َعَصاَك الْ  ب بِّ َحَجَر َفانَفَجَرْت ِمنُْه اْثنََتا  ـسبحانه: ﴿َفُقْلنَا اَْضِ

َة َعْينًا﴾ ]البقرة:  [(.60َعرْشَ

يدل هبوط احلجر عل خشية اهلل )تعاىل( أو عل  

أشخاص خيشون اهلل )عز وجل(. وقد يدل عل أي  

 كالطائرات ونحوها. جسم صلب هيبط من السامء 

﴾ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوإِنَّ ِمنَْها ملََا َُيْبُِط ِمْن َخْشَيِة اهللِ

 [(.74]البقرة:

رؤيا هبوط احلجارة من السامء كاملطر هزيمة للباطل  

والضالل وأهله، أو عقوبات إهلية شديدة للكفار 
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واملجرمني. وقد تدل هذه الرؤيا عل غزو أجنبي جليوش  

 بات باملدفعية أو الطريان. قاسية أو رض 

َحقَّ ِمْن ـ)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوإِْذ َقاُلوْا اللَُّهمَّ إِن َكاَن َهـَذا ُهَو الْ 

ََمء﴾ ]األنفال: َن السَّ [(، ولقوله 32ِعنِدَك َفَأْمطِْر َعَلْينَا ِحَجاَرًة مِّ

ْمَطْرَنا َعَلْيَها سبحانه: ﴿َفَلَمَّ َجاء َأْمُرَنا َجَعْلنَا َعالَِيَها َسافَِلَها َوأَ 

نُضود﴾ ]هود: يٍل مَّ ن ِسجِّ  [(.82ِحَجاَرًة مِّ

رؤيا الطيور ترمي باحلجارة هناية ظامل جمرم وجيشه 

الغاشم، أو صد عدوان، أو رضبات للطريان املسلم أو  

املدفعية، أو مدد ونرصة من اهلل )تعاىل( ملسلم ضد ناس  

 فاسدين أو جمرمني. وقد تدل هذه الرؤيا أو رمي

 احلجارة عموًما عل احلجاج يرمون اجلمرات. 

ا َأَبابِيل   َتْرِميِهم )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَأْرَسَل َعَلْيِهْم َطْْيً

ن بِِحَجاَرةٍ  يل﴾ مِّ  [(.4،3:الفيل] ِسجِّ

تدل عل الوقود ومشتقاته، أو عل ناس فاسدين جمرمني 

 من أهل جهنم )والعياذ باهلل(.

َجاَرُة﴾ )لقول اهلل تعاىل:  ﴿َناًرا َوُقوُدَها النَّاُس َواِْلِ

 [(.6]التحريم:

تدل عل شخص أو أشخاص أقوياء ذوي بأس شديد  

وإمكانيات كبرية يف اجلسد والقوة. وقد تدل عل  

 كائنات قوية غري برشية.

)لقول اهلل تعاىل: ﴿ُقل ُكوُنوْا ِحَجاَرًة َأْو َحِديًدا﴾ 

 [(.50]اإلرساء:

أو حجر أسود قد يدل عل الكعبة  رؤيا احلجر األسود

أو احلج والعمرة. وتقبيل احلجر أو احلجر األسود قد  

يدل عل السالم، أو املساملة، أو انعدام التأثري بالرضر أو  

النفع، أو االقتداء بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص، أو الزواج، أو اإلنجاب،  

أو لقاء األحبة. وقد تدل احلجارة عل اجلمرات التي  

يدل احلجر األسود يف املنام عل اجلنة. يرميها احلاج. وقد  

 وقد يدل السواد فيه عل الذنوب. 

)لقول عمر بن اخلطاب ]ريض اهلل عنه[ أنه جاء إىل اِلَجِر 

األسَوِد فقبَّله، فقال: إِن أعَلُم أنك حَجٌر، ال تُْضُّ وال تنَفُع، 

ولوال أِن رأيُت النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَقبُِّلك ما قبَّلُتك ]متفق عليه[. 

لداللة عَل الزواج واإلنجاب ولقاء األحبة ألن التقبيل عمل وا

من أعَمل الرب والرْحة يشيع مع الزوجة والولد والصديق 

واِلبيب. والداللة عَل اجلنة أو الذنوب؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »نزَل 

َدْتُه  اِلجُر األسَوُد من اجلنِة، وُهَو أَشدُّ بياًضا من اللَبِن، فَسوَّ

 « ]صحيح اجلامع[(.َخطايا بنِي آَدمَ 

تدل عل املحاجر، والعاملني يف تقطيع احلجارة،  

 واملجاالت التي يستخدم فيها احلجر كالبناء ونحوه.

 تدل عل العناد أو االنغالق وضيق الفكر.

)لقوَلم: رأسه كاِلجر؛ أي عنيد مكابر، ولقوَلم: إنسان 

 متحجر الفكر(.

تلكاته لعدم )أي مصادرة مال الشخص وِّميدل عل احَلْجر 

 أهليته(. 

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باألسَمء(.

 يدل عل احلجارة أو احلصوات يف اجلسم أو الُكَل. 

 يدل عل عقوبة الرجم. 

 )ألَّنا تكون بواسطة اِلجارة(.

 قد يدل احلجر يف املنام عل األحجار الكريمة.

 وقد تدل احلجارة يف املنام عل عظام اإلنسان.

ن مادة األرض الصلبة ]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا )ألن كالمها م

 بالتشابه[(.

 

 الصخور

 

تدل الصخرة عل كل مكان أو شخص أو مجاعة يأوي 

إليه اإلنسان أو حيتمي به. وقد تدل صخرة البحر عل  

 السفينة.

ْخَرِة﴾  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َقاَل َأَرَأْيَت إِْذ َأَوْينَا إىَِل الصَّ

 [(.63]الكهف:
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تدل عل املخبأ أو املخزن أو مكان حصني يصعب  

اخلروج منه أو الدخول إليه كاحلصون واملناطق  

 العسكرية والسجون ... إلخ.

ْن َخْرَدٍل َفَتُكن  َا إِن َتُك ِمْثَقاَل َحبٍَّة مِّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َيا ُبنَيَّ إَِّنَّ

ََمَواِت َأْو   إِنَّ اهللَ يِف األَْرِض َيْأِت ِِبَا اهللُيِف َصْخَرٍة َأْو يِف السَّ

 [(.16َلطِيٌف َخبِْي﴾ ]لقَمن:

تدل عل املباين العظيمة. وقد تدل رؤيا الصخر يف الواد  

 عل الكفار وأماكنهم وأعامهلم.

ْخَر بِاْلَواد﴾  ِذيَن َجاُبوا الصَّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَثُموَد الَّ

 [(.9]الفجر:

الشديد والسجن املهلك. وقد تدل تدل عل املحبس 

عل انعدام احلرية أو مواقف احلصار واألزمات الشديدة  

 التي يلجأ فيها املسلم هلل )تعاىل(.

)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »بينَم ثالثُة نفٍر يتمشون أخذهم املطُر، فأووا 

إىل غاٍر يف جبٍل، فانحطت عَل فِم غاِرهم صخرٌة من اجلبِل، 

 فق عليه[(.فانطبقت عليهم ...« ]مت

تدل عل أماكن تتشابه يف االسم معها كالصخريات، أو  

 قبة الصخرة، أو أمثال هذه املشتقات اللفظية.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باجلناس اللغوي(.

 تدل عل الثبات عل الدين والعبادة والصالة. 

)ملا روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: مرَّ رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص عَل رجٍل قائٍم ُيصِّلِّ 

َة، فمكَث مليًّا، ثم أقبل فوجد عَل ص خرٍة، فأتى ناحيَة مكَّ

، فجمع يَديه ثم قال: »أُيا الناُس عليكم  الرجَل عَل حالِه ُيصِّلِّ

 بالقصِد فإنَّ اهلَل ال يَملُّ حتى َتَلُّوا« ]السلسلة الصحيحة[(.

تدل عل احلمل، واإلنجاب، والبويضة يف الرحم، 

 واملرأة الولود.

بي ملسو هيلع هللا ىلص: »لو أنَّ املاَء الذي يكوُن منه الولُد أهرْقَتُه )ملا روي عن الن

عَل صخرٍة؛ ألخرَج اهللُ تعاىل منها ولًدا. وَلَيْخُلَقنَّ اهللُ نفًسا هو  

 خالُِقها« ]حديث حسن[(.

 تدل عل الرشيعة اإلسالمية وااللتزام هبا.

)ملا روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »املؤمنوَن هيِّنوَن ليِّنُوَن، كاجلمِل 

ِف، إِنَّ ِقيَد انقاَد، وإذا ُأنِيَخ عَل صخرٍة استناَخ« ]حديث األَنِ 

 حسن[(.

تدل عل الصالبة والصمود واالحتامل. وقد تدل عل  

 قسوة املشاعر واألحاسيس وانعدام الرمحة.

 تدل يف املنام عل العقبات والعوائق.

رٌة )ملا روي أنه ملَّا أمَر النَّبيُّ بَحفِر اخلندِق، َعرَضت ََلُم صخ

 رواه النسائي[(.-حاَلت بينَُهم وبنَي اِلفِر ]حديث حسن

رؤيا سقوط الصخرة يدل عل جهنم والعذاب األليم 

 )والعياذ باهلل(.

خرَة الَعظيمَة لُتلَقى من َشفِْي َجَهنََّم  )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ الصَّ

فَتْهوي فيها سبعنَي عاًما ما ُتفيض إىل قراِرها« ]حديث 

 صحيح[(.

 

 احلىص

 

يدل احلىص يف املنام عل فريضة احلج عموًما، أو رمي  

 اجلمرات خصوًصا.

 )ألَّنا تكون باِلىص(.

احلىص يف املنام يدل عل إحصاء اهلل )تعاىل( ألعامل 

 اإلنسان وكتابتها.

مَجِيًعا َفُينَبُِّئُهم بََِم َعِمُلوا  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َيْوَم َيْبَعُثُهُم اهللُ

 َشِهيد﴾ ]املجادلة: َوَنُسوُه َواهللُ َأْحَصاُه اهللُ
ٍ
ء [؛ 6َعََل ُكلِّ ََشْ

ى الْ  ُمْجِرِمنَي ـوكذلك قوله سبحانه: ﴿َوُوِضَع اْلِكَتاُب َفرَتَ

ُمْشِفِقنَي ِِّمَّا فِيِه َوَيُقوُلوَن َياَوْيَلَتنَا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب الَ ُيَغاِدُر 

ا َوالَ َصِغَْيًة َوالَ َكبَِْيًة إاِلَّ َأْحَصاهَ  ا َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاَِضً

[ ]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا 49َيْظِلُم َربَُّك َأَحًدا﴾ ]الكهف:

 باجلناس اللغوي[(.

واحلىص الكثري يف املنام قد يدل عل نعم اهلل )تعاىل(  

الكثرية عل اإلنسان. وقد يدل عل كثرة املالئكة  

 املجتمعني.
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وْا نِْعَمَة اهللِ)لقول اهلل تعاىل:   َلَغُفوٌر   الَ حُتُْصوَها إِنَّ اهللَ  ﴿َوإِن َتُعدُّ

ِحيم﴾ ]النحل: [ ]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باجلناس 18رَّ

اللغوي[؛ وملا روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ليلُة القدِر ليلُة السابعِة أو 

التاسعِة وعرشين. وإن املالئكَة تلك الليلَة َأْكَثُر يف األرِض من 

 اِلَىَص« ]حديث حسن[(. َعَددِ 

ة املطلقة.  وقد يدل احلىص يف املنام عل عدَّ

َة﴾ ]الطالق: [ ]راجع 1)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَأْحُصوا اْلِعدَّ

 قاعدة تعبْي الرؤيا باجلناس اللغوي[(.

وقد يدل احلىص يف املنام عل الزمان أو الساعات  

 واأليام.

ُر ال )لقول اهلل تعاىل: ﴿َواهللُ ُصوُه ُيَقدِّ ْيَل َوالنََّهاَر َعِلَم َأن لَّن حُتْ لَّ

 [(.20َفَتاَب َعَلْيُكْم﴾ ]املزمل:

وقد يدل احلىص يف املنام عل كتاب أو صفحات كتاب  

 أو كتب. 

 َأْحَصْينَاُه ِكَتاًبا﴾ ]النبأ:
ٍ
ء  [(.29)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوُكلَّ ََشْ

واحلىص يف املنام قد يدل عل اإلحصاء. وقد يدل عل  

حصاة الُكَل أو املرارة )مرض(. وقد تدل احلصاة عل  

بويضة املرأة. وقد يدل عل حصيات املسبحة. وقد يدل 

عل مناطق وأراض  ينترش فيها احلىص. وقد تدل احلصاة  

ة.  عل احِلصَّ

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باألسَمء والتشابه وغْيها(.

حرم أو املنهي  ورؤيا احلىص يف املنام قد يدل عل البيع امل

 عنه رشًعا.

)ملا روي عن أِّب هريرة ريض اهلل عنه قال: »َّنى رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص 

 عن بيِع اِلصاِة وعن بيِع الَغَرِر« ]رواه مسلم[(.

ورؤيا مس احلىص يف املنام قد يدل عل الغفلة عن الذكر  

والعبادة، وتضييع األوقات يف التفاهات وما ال نفع منه.  

 عدم االنتباه خلطبة اجلمعة.وقد يدل عل  

أ فأحسن الوضوَء، ثمَّ أَتى اجلمعَة  )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من توضَّ

اٍم.  فاستمع وأنصت، ُغفر له ما بينه وبني اجلمعِة، وزيادُة ثالثِة أيَّ

 ومن مسَّ اِلىَص فقد لغا« ]رواه مسلم[(.

رؤيا اإلصابة باحلىص أو الرضب باحلىص خري ونرص  

ر وهزيمة وهالك للمرضوب  للضارب الصالح، ورض 

الفاسد. وقد تدل عل القتل واملقتول. وقد تدل عل  

النجاة من فاسدين أو جمرمني، أو احلفظ والتخلص من  

 رضرهم وأذاهم.

)ملا روي عن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهَم قال: »...فأقبل  

رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص حتى قام عَل رؤوسهم، فأخذ قبضًة من الرتاِب، 

اهِت الُوجوُه ثم حَصبهم ِبا. فَم أصاب رجاًل منهم فقال: ش

من ذلك اِلىص حصاٌة إال ُقتًٍل يوَم بدٍر كافًرا« ]السلسلة 

 الصحيحة[(. 

 

 الرتاب

 

يدل الرتاب يف املنام عل اإلنسان وأصل خلقه. وقد يدل  

عل األفراد أو اجلامعات. وقد يدل عل نطفة الرجل.  

 وقد يدل عل جسم اإلنسان. 

ْطَفٍة ُثمَّ )ل ن ُتَراٍب ُثمَّ ِمن نُّ قول اهلل تعاىل: ﴿ُهَو الَِّذي َخَلَقُكم مِّ

ُكْم ُثمَّ لَِتُكوُنوا  ِمْن َعَلَقٍة ُثمَّ َُيِْرُجُكْم طِْفاًل ُثمَّ لَِتْبُلُغوا َأُشدَّ

ى َوَلَعلَّ  َسمًّ ن ُيَتَوَّفَّ ِمن َقْبُل َولَِتْبُلُغوا َأَجاًل مُّ ُكْم ُشُيوًخا َوِمنُكم مَّ

 [(.67َتْعِقُلون﴾ ]غافر:

يدل يف املنام عل املال والِغنَى. وقد تدل كثرة الرتاب  

للفاسدين عل الطمع. وقد يدل الرتاب يف بعض الرؤى 

 ورقة احلال واالحتياج للصدقة.  سكنةعل امل

ِذيَن آَمنُوْا الَ ُتْبطُِلوْا  َا الَّ نِّ ـَ َصَدَقاتُِكم بِاملْ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َياَأُيُّ

ِذي ُينِفُق َماَلُه ِرَئاء النَّاِس َوالَ ُيْؤِمُن بِاهللِ َواْلَيْوِم  َواألَذى َكالَّ

َكُه َصْلًدا  اآلِخِر َفَمَثُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه ُتَراٌب َفَأَصاَبُه َوابٌِل َفرَتَ

َّا َكَسُبوْا َوا  ِّمِّ
ٍ
ء الَ َُيِْدي اْلَقْوَم اْلَكافِِرين﴾  هللُالَّ َيْقِدُروَن َعََل ََشْ

[؛ ولقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »لو كان البِن آدَم واٍد من ماٍل 264]البقرة:

البتغى إليه ثانًيا، ولو كان له واديان البتغى َلَم ثالًثا، وال يمأل 

جوَف ابِن آدَم إال الرتاُب، ويتوُب اهللُ عَل من تاب« ]صحيح 
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وَلم: أترب، أي استغنى؛ ولقول اجلامع الصغْي لأللباِن[؛ ولق

َبة﴾ ]البلد:  [(.16اهلل تعاىل: ﴿َأْو ِمْسِكينًا َذا َمرْتَ

 وقد يدل عل مشاكل زوجية. مهوم.اليد والرتاب يف 

 ]متفق عليه[ «َتِرَبْت َيداكَ ...»: ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي 

وقد يدل الرتاب عل أمنية غري ممكنة التحقق. وقد يدل  

 ينفع الندم.عل الندم وقت ال 

ا َأنَذْرَناُكْم َعَذاًبا َقِريًبا َيْوَم َينُظُر الْ  َمْرُء َما ـ)لقول اهلل تعاىل: ﴿إِنَّ

َمْت َيَداُه َوَيُقوُل اْلَكافُِر َياَلْيَتنِي ُكنُت ُتَراًبا﴾ ]النبأ:  [(.40َقدَّ

 وقد يدل الرتاب يف املنام عل املوتى والقبور.

﴿َوإِن َتْعَجْب َفَعَجٌب َقْوَُلُْم َأِئَذا ُكنَّا ُتَراًبا َأِئنَّا  )لقول اهلل تعاىل: 

ِْم َوُأْوَلِئَك األَْغاَلُل يِف  ِذيَن َكَفُروْا بَِرِبِّ َلِفي َخْلٍق َجِديٍد ُأْوَلـِئَك الَّ

َأْعنَاِقِهْم َوُأْوَلـِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخالِدون﴾ 

 [(.5]الرعد:

اب يف املنام عل األتراب؛ أي أشخاص  وقد يدل الرت 

أمثال وأنداد وأقران. وقد يدل عل زوجة متناسبة يف  

 السن يف الدنيا أو اآلخرة.

اُت الطَّْرِف َأْتَراب﴾  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوِعنَدُهْم َقارِصَ

و]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باألسَمء واجلناس [؛ 52]ص:

 اللغوي[(.

 م عل التيمم. وقد يدل الرتاب يف املنا

 )ألن املسلم يتيمم بالرتاب(.

وقد يدل الرتاب يف املنام عل املديح والنهي عنه  

 خصوًصا إن كان الرتاب يف الوجه.  

احنَي، فاْحُثوا يف وجوِههم  )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا رأيُتم املدَّ

اَب« ]رواه مسلم[(.  الرتُّ

 ني.وقد يدل الرتاب يف املنام عل البناء أو كل ما هو مب

اَب أو قاَل  جُل يف نفقتِِه كلِّها إالَّ الرتُّ )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يؤجُر الرَّ

« ]حديث صحيح
ِ
 رواه الرتمذي[(.-يف البناء

وقد يدل الرتاب عل الطهارة من النجاسات  

 والقاذورات.

اَب له  )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا وطِئ أحُدكم بنعِله األَذى فإنَّ الرتُّ

 أبو داود[(. رواه -َطهوٌر« ]حديث صحيح

والرضب بالرتاب يف املنام يف وجوه الكافرين  

والفاسدين واملجرمني نجاة من أذاهم للمسلم الصالح، 

 ورضر وهالك وأذى هلم.

)ملا روي عن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهَم قال: »...فأقبل  

رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص حتى قام عَل رؤوسهم، فأخذ قبضًة من الرتاِب، 

الُوجوُه ثم حَصبهم ِبا. فَم أصاب رجاًل منهم فقال: شاهِت 

من ذلك اِلىص حصاٌة إال ُقتًٍل يوَم بدٍر كافًرا« ]السلسلة 

 الصحيحة لأللباِن[(.

والغبار يف الوجه يف املنام عالمة الكفر والفجور وربام  

سوء اخلامتة )والعياذ باهلل( ملن كان حاله يدل عل ذلك  

 يف يقظته.

ة )لقول اهلل تعاىل: ﴿ ة َتْرَهُقَها َوُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َعَلْيَها َغرَبَ  َقرَتَ

 [(.42،40:عبس] اْلَفَجَرة﴾ اْلَكَفَرةُ  ُهمُ  ُأْوَلِئَك  

وقد يدل الرتاب يف املنام عل الصحراء، وأنشطة  

الصحراء، ومسابقات الصحراء، ومركبات الصحراء، 

 وحروب الصحراء، وعواصف الرمال.

 

 الطني أو الوحل 

 

عل خلق اإلنسان وجسده. وقد يدل عل فرد أو   يدل

 مجاعة من الناس.

 َخَلَقُه َوَبَدَأ َخْلَق 
ٍ
ء )لقول اهلل تعاىل: ﴿الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ ََشْ

[؛ وكذلك قوله سبحانه: 7اإِلنَساِن ِمن طِني﴾ ]السجدة:

ْن َخَلْقنَا  ن طِنٍي ﴿َفاْسَتْفتِِهْم َأُهْم َأَشدُّ َخْلًقا َأم مَّ إِنَّا َخَلْقنَاُهم مِّ

 [(.11الَِّزب﴾ ]الصافات:

يدل عل النباتات والزراعة واألرض الزراعية والريف  

 والفالحني.

 )ألن الطني مادة نمو النباتات والزراعة واألرض الزراعية(.
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يدل يف املنام عل الفخار وما يصنع منه. وقد يدل عل  

 واألبنية التي ُتبنى بالطني. الطوب املصنوع من الطني 

 يدل يف املنام عل العار والوصمة االجتامعية.

 )لقوَلم: وضع فالن رؤوسنا يف الطني؛ أي أخزانا وفضحنا(.

وقد يدل الطوب أو احلجر املصنوع من الطني أو الساقط  

من السامء عل عقوبة إهلية شديدة ومهلكة لقوم فاسدين  

 لوط )والعياذ باهلل(. أخالقًيا أو من يعملون عمل قوم

ِْرِمني  ا ُأْرِسْلنَا إىَِل َقْوٍم جمُّ  لِنُْرِسَل  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َقاُلوا إِنَّ

ن ِحَجاَرةً  َعَلْيِهمْ   [(.33،32:الذاريات ] طِني﴾ مِّ

وقد يدل الطني عل النحت والنحاتني والتامثل املحرمة  

 رشًعا. 

ُروَن، )يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »أشدُّ الناِس عذاًبا يوَم  القيامِة املصوِّ

 ُيقاُل َلم: أْحُيوا ما خلْقُتْم« ]صحيح اجلامع[(.

ورؤيا تشكيل الطني يف املنام عل هيئة طري قد تدل للرائي 

الصالح عل هداية قوم نصارى ودخوهلم يف اإلسالم  

عل يديه. وقد تدل هذه الرؤيا للصالح عل حتقيق إنجاز 

 بفضل اهلل )تعاىل(.كبري ومشهود بينهم أو يف بالدهم 

اِئيَل َأِنِّ َقْد ِجْئُتُكم  )لقول اهلل عز وجل: ﴿َوَرُسوالً إىَِل َبنِي إرِْسَ

ْْيِ َفَأنُفُخ فِيِه  َن الطِّنِي َكَهْيَئِة الطَّ ُكْم َأِنِّ َأْخُلُق َلُكم مِّ بِّ ن رَّ بِآَيٍة مِّ

ا بِإِْذِن اهللِ  [(.49﴾ ]آل عمران:َفَيُكوُن َطْْيً

ل يف الطني أو اخلوض فيه واالتساخ به ورؤيا الدخو 

وصعوبة احلركة فيه قد تدل عل التورط يف الرش والرضر 

 )والعياذ باهلل(.

ا، أي أثقله به وورطه فيه(.  )لقوَلم: أوحل الشخص رشًّ

 وقد يدل الطني يف املنام عل الشياطني.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باجلناس اللغوي(.

 

 

 

 

 الرمال 

 

الرمال يف املنام عل العزلة عن الواقع أو اهلروب من  تدل  

املشاكل الصعبة والواقع املؤمل والتغاض عنه بداًل من  

 مواجهته.

 )لقوَلم: ندفن رؤوسنا يف الرمال(.

تدل عل العجز وضعف األسباب والتفكك. وقد تدل  

عل اإلفراط يف األحالم واألماين بال سند من الواقع. 

القرص الضعيف اآليل لالهنيار أو املباين وقد تدل عل 

 الضعيفة عموًما.

)لقوَلم: بنى قصوًرا يف الرمال، وألن ُحبيباته ضعيفة 

 ومفككة(.

 تدل عل الزجاج.

 )ألنه مصنوع من الرمال(.

 تدل عل الصحراء.

 )ألن أصلها يتكون من الرمال(.

 تدل عل األرمل واألرملة. 

 َمء(.)راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باألس

تدل عل بعض مشتقات لفظية من اسمها كمنطقة  

 الرميالت ونحوها.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باألسَمء(.

تدل عل األشياء اخلفيفة والرخيصة. وق تدل عل أشياء  

 مؤقتة ال بقاء هلا.

)ألنه خفيف حتركه الرياح، ورخيص َتتلئ به الصحاري، وال 

 الرياح(.بقاء له يف مكانه بفعل حركة 

 والسري يف الرمال يف املنام صعوبات ومشقة.

 )ألن امليش فيه صعب شاق(.

وقد تدل الرمال يف املنام عل مواد شبيهة يف الشكل أو  

 االستخدام كدقيق اخلبز أو أسمنت البناء وغريها.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه(.
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 اجلزيرة 

 

 تدل اجلزيرة يف املنام عل جزيرة العرب.

)منطقة اخلليج العرِّب وكانت ُتعرف تارَيًيا ِبذا االسم. قال 

يطاَن قد أِيَس أن يعُبَده املصلُّوَن يف جزيرِة  النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ الشَّ

 العرِب وَلكْن يف التَّحريِش بينَهم« ]رواه مسلم[(.

اجلزيرة املجهولة يف املنام قد تدل عل الغربة، أو  

 د عن الناس. االنعزال، أو االنطواء، واالبتعا

 )ألنه وسط من اليابس ُماط باملاء من كل جانب(.

وقد تدل اجلزيرة يف املنام عل بلد أو مدينة عل شكل  

 جزيرة كالبحرين مثاًل. 

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه(.

وقد تدل اجلزيرة عل غربة املسلم يف زمان الفتن. وقد  

 قلَّ فيه الصاحلون. تدل عل االعتصام بالدين يف زمان 

)ألَّنا ترمز للنجاة والصالح للحياة يف البحر الغريق اخلطْي 

 الواسع(.

وقد تدل اجلزيرة يف املنام عل مكان له طبيعة خاصة غري 

مألوفة أو معزول، أو أشخاص يتصفون بصفات مميزة 

 أو غري معتادة أو غري مألوفة.

 من كل جانب(. )ألَّنا يابس بارز متميز يف وسط ُميط من املاء 

اجلزيرة يف املنام أمان ونجاة واستقرار يف أمور صعبة أو  

خطرية أو حمرية. وقد تدل عل امللجأ واملالذ واملأوى يف 

 أوساط خطرية أو غري آمنة.

وقد تدل اجلزيرة يف املنام عل أشياء حتمل اسمها كقناة  

اجلزيرة الفضائية أو مطعم اجلزيرة مثاًل أو نحو هذه  

 ات من األسامء.  املشتق

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باألسَمء(.

وقد تدل اجلزيرة عل كل جسم بارز خمتلف عن الوسط  

املحيط به كالبثرة البارزة يف اجللد الصايف. وقد تدل عل  

كل جسم يشبه اجلزيرة كامليدان العام تتوسطه  

 مستديرة.  "جزيرة"

 وقد تدل اجلزيرة عل اجلزارة أو املجزرة.

 جع قاعدة تعبْي الرؤيا باألسَمء(.)را

 

 الشاطئ أو الساحل 

 

قد يدل الساحل أو الشاطئ يف املنام عل العداوة أو  

منطقة األعداء. وقد يدل الساحل عل شخص ظامل جمرم  

ذي نفوذ وقوة. وقد يدل الساحل أو الشاطئ عل التبني 

 أو األرس. 

اِحِل َيْأُخْذُه َعُدوٌّ يلِّ َوَعُدوٌّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َفْلُيْلِقِه  اْلَيمُّ بِالسَّ

ُه﴾ ]طه:  [(.39لَّ

يدل عل حدود اهلل )عز وجل(؛ أي احلد بني ما أباحه  

 وبني ما مل يبيحه. وخصوًصا شاطئ البحر اخلطري. 

)ألن وجود اإلنسان عَل الشاطئ طبيعي، بينَم وجوده يف البحر 

 ا جًدا كلَم دخل فيه(.مؤقت، وغْي مأمون، وقد يكون خطْيً 

شاطئ البحر يف رؤيا املنام قد يدل عل حدود دولة كبرية  

أو أجنبية. فمن رأى أنه قد جتاوز الشاطئ إىل البحر فقد  

 دخل يف حدود دولة أخرى. 

 )ألن الشاطئ هو اِلد بني الرب والبحر(.

وقد يدل الشاطئ يف املنام عل األمان والنجاة من  

يف أمر خطري خصوًصا إن كان   األخطار وعدم التورط 

 البحر شديًدا متقلًبا.

 )ألنه أمان من البحر ملن كان عليه(.

وقد يدل شاطئ البحر عل الزواج أو العالقات  

 واالتصاالت بني الرجال والنساء.

)اليابسة بخشونتها رمز للرجال، واملاء بنعومته رمز للنساء، 

 والشاطئ هو الوصل بينهم(.
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املنام يف رؤيا الصيف قد يدل عل  وشاطئ البحر يف 

أماكن التجمعات لالستمتاع، بينام يف رؤيا الشتاء قد  

 يدل عل أماكن العزلة والوحدة واهلموم.

)ألن كثًْيا من الناس يتجمعون فيه لالستمتاع يف الصيف، بينَم 

 غالًبا ما ُيجرونه يف الشتاء(.

مدن    وقد يدل الشاطئ أو الساحل يف املنام عل مناطق أو

 ساحلية.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه(.

وقد يدل الشاطئ عل التقاء وجهات نظر متباينة، أو 

توفيق بني خمتلفني، أو نقطة توافق أو اتفاق بني أهل  

 خالف أو اختالف.

)ألنه نقطة وصل بني اليابسة واملاء، وكل منهَم ُمتلف يف طبيعته 

 عن اآلخر(.

ظلم واجلور والتجاوز حلدود وقد يدل الشاطئ عل ال 

احلق والعدل يف القول والرأي واحلكم عموًما، أو يف  

 حق اهلل )جل وعال( ودينه وكتابه خصوًصا.

ُه َكاَن َيُقوُل َسِفيُهنَا َعََل اهللِ َشَطًطا﴾  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَأنَّ

اُموا [؛ وكذلك قوله سبحانه: ﴿َوَرَبْطنَا َعََل ُقُلوِِبِْم إِْذ قَ 4]اجلن:

ََمَواِت َواألَْرِض َلن نَّْدُعَو ِمن ُدونِِه إََِلًا َلَقْد  نَا َربُّ السَّ َفَقاُلوا َربُّ

[؛ وكذلك قوله عز وجل: 14ُقْلنَا إًِذا َشَطًطا﴾ ]الكهف:

[. والشاطئ يف 22﴿َفاْحُكم َبْينَنَا بِاِْلَقِّ َوالَ ُتْشطِْط﴾ ]ص:

ى شطًّا ويدل يف املنام عَل  الشطط ]راجع قاعدة املعجم يسمَّ

 تعبْي الرؤيا باجلناس اللغوي[(.

وقد يدل ساحل البحر عل البعثة أو املبعوثني يف أمر من  

 أمور اخلري أو نرصة الدين. 

)ملا روي عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل تعاىل عنه قال: بَعث 

 رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َبعًثا ِقَبَل الساحِل... ]متفق عليه[(.

املنام عل الغضب الشديد. وقد  وقد يدل الشاطئ يف 

 يدل عل احرتاق الطعام. 

)لقوَلم: اشتاط غضًبا أو شاط الطعام. والشاطئ يف املعجم 

ى شطًّا ]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باجلناس اللغوي[(.  يسمَّ

)أي جرِّ اإلنسان وقد يدل الساحل يف املنام عل السحل 

 ذيب(.عَل األرض بعد ربطه عَل سبيل اإلهانة والتع

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باألسَمء(.

وقد يدل الساحل أو الشاطئ عل جبهة القتال وأماكن  

 املواجهات يف احلروب والرصاعات. 

 )ألن موج البحر يْضب فيه بقوة(.

وقد يدل الشاطئ يف املنام عل البدايات أو املبتدئني يف 

 نشاط معني. 

الشاطئ؛ أي غْي )لقوَلم: ما زال فالن عَل الربِّ أو عَل 

ر يف األمر، بل مبتدئ فيه(. س، وال متبحِّ  متمرِّ

ورؤيا الشواطئ التي يتجمع فيها الناس شبه عرايا قد  

 تدل عل مواقف الفساد واملعايص والفتن وغضب اهلل.

وقد يدل الشاطئ يف املنام عل كل مكان ينطلق منه  

اإلنسان إىل وسط غريب أو غري مألوف كاملطار ينطلق 

 ...إلخ.اإلنسان إىل اجلو أو قاعدة إطالق الصواريخ  منه

)ألنه منطلق اإلنسان إىل البحر، وهو وسط غريب عَل حياة 

 اإلنسان العادية(.

  عل  –  النهر  شاطئ وخصوًصا  – وقد يدل الشاطئ 

 .القطار حمطة رصيف أو الشارع رصيف

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه(.

 

 الزلزال 

 

املنام عل يوم القيامة وأهواله. وقد يدل عل  يدل يف 

العقوبات اإلهلية الشديدة. وقد يدل عل هناية الظلم 

 والظاملني وعودة احلق والعدل إىل نصابه.

[، 1)لقول اهلل تعاىل: ﴿إَِذا ُزْلِزَلِت األَْرُض ِزْلَزاََلَا﴾ ]الزلزلة:

ُقوا رَ  َا النَّاُس اتَّ ُكْم إِنَّ َزْلَزَلَة وكذلك قوله سبحانه: ﴿َياَأُيُّ بَّ

ٌء َعظِيم﴾ ]اِلج: اَعِة ََشْ  [(.1السَّ
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الزلزال يف املنام بالء شديد. وقد يدل للصاحلني عل فرج 

 قريب من ابتالء شديد يعانون منه فعاًل.

َثُل ـ)لقول اهلل تعاىل: ﴿َأْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُخُلوْا اجْلَنََّة َولَ  َمَّ َيْأتُِكم مَّ

ِذيَن َخ  اء َوُزْلِزُلوْا َحتَّى الَّ َّ ْتُهُم اْلَبْأَساء َوالْضَّ سَّ َلْوْا ِمن َقْبِلُكم مَّ

ِذيَن آَمنُوْا َمَعُه َمَتى َنُْصُ اهللِ ُسوُل َوالَّ  َأال إِنَّ َنُْصَ اهللِ َيُقوَل الرَّ

 [(.214َقِريب﴾ ]البقرة:

يدل يف املنام عل األمراض التي قد تتسبب يف ارتعاش  

ى ونحوها.  اجلسم كالرصع والشلل الرعاش أو احلمَّ

وقد يدل عل الربودة الشديدة التي تسبب ارتعاش  

 اجلسم. وقد يدل عل اجلامع. وقد يدل عل الرقص.

)للتشابه بني هذه األمور وبني ما حيدث يف حركة الزلزال ]راجع 

 قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه[(.

ارك الشديدة  قد يدل الزلزال يف املنام عل احلروب واملع

التي حتتاج للقوة والصمود. وقد يدل عل القصف  

واالنفجارات والقنابل التي تزلزل األرض. وقد يدل  

عل هدم البيوت واملباين واهنيارها. وقد يدل عل  

 العروض العسكرية القوية.

ن َفْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمنُكْم َوإِْذ   )لقول اهلل تعاىل: ﴿إِْذ َجاُؤوُكم مِّ

الظُّنُوَنا   اَغْت األَْبَصاُر َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب اِْلَنَاِجَر َوَتُظنُّوَن بِاهللِزَ 

 َشِديًدا﴾ ِزْلَزاالً  َوُزْلِزُلوا ْؤِمنُونَ ـُاملْ  اْبُتِِّلَ  ُهنَالَِك  

 [(.11،10:األحزاب]

وقد يدل الزلزال يف املنام عل هزيمة ألعداء اإلسالم  

 للمسلمني الصاحلني.واملسلمني، ونرصة  

)لدعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اللهمَّ ُمنِزَل الكتاِب، رسيَع اِلساِب، اهِزِم 

 األحزاَب وَزلِزْل ِبم« ]رواه البخاري[(.

وقد يدل الزلزال يف املنام عل أي حدث عام فيه تغيري 

قوي وجذري واضطرابات عامة كالثورات الكبرية،  

البلد، أو  واحلروب، أو احتالل للدولة، أو هجوم عل 

 نحو هذه األمور. 

وقد يدل الزلزال يف املنام عل الرعد يف السامء أو الظواهر 

الطبيعية املدمرة. وقد يدل الزلزال عل التسونامي )أو  

 زلزال البحر يعقبه طوفان بحري(.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه(.

وقد يدل الزلزال يف املنام عل عدم االستقرار والتذبذب  

واحلرية. وقد يدل الزلزال يف املنام عل اهنيار أوضاع  

 مستقرة سواء عند شخص معني أو جمتمع.

 )ألن األرض وما عليها تكون غْي مستقرة يف الزلزال(.

 يدل يف املنام عل النفاق واملنافقني.

َذْبَذبِنَي َبنْيَ َذلَِك الَ إىَِل َهـُؤالء َوالَ إىَِل  )لقول اهلل تعاىل: ﴿مُّ

[؛ 143َفَلن جَتَِد َلُه َسبِيال﴾ ]النساء: ُؤالء َوَمن ُيْضِلِل اهللَُهـ

 والزلزال هو تذبذب لألرض وما عليها(.

وقد يدل الزلزال يف املنام عل اإلنسان املتوتر واملهزوز 

واملضطرب واملختل والغاضب. وقد يدل عل اخلوف  

 واإلنسان اخلائف. 

االستقرار نفسًيا؛ ألن الزلزال هو عدم )يدل الزلزال عَل عدم 

 استقرار لألرض وما عليها(.

وقد يدل الزلزال يف املنام عل حركة االهتزاز واالرجتاج 

يف كل يشء. وقد يدل عل األجهزة التي ترتج وهتتز عند  

العمل كمحركات السيارات والطائرات والصواريخ 

 والغسالة الكهربائية.

تزاز ]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا )ألن الزلزال يتسبب يف اه

 بالتشابه[(.

وقد يدل الزلزال يف املنام عل املوجات السمعية 

والبرصية. وقد يدل الزلزال القوي عل املوجات  

البحرية اخلطرية وحالة البحر السيئة. وقد يدل الزلزال 

القوي عل املطبات اجلوية الشديدة واحلالة السيئة 

تدل الزالزل اخلفيفة عل ركوب  للمالحة اجلوية. وقد 

 الطائرة أو ركوب البحر. 
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)ألن الزلزال عبارة عن موجات واهتزازات ]راجع قاعدة تعبْي 

 الرؤيا بالتشابه[(.

وقد يدل الزلزال يف املنام عل األطفال كثريي احلركة 

والعبث. وقد يدل عل ألعاب مدينة املالهي كثرية  

 احلركة واالهتزاز.

الزالزل وعدم االستقرار الذي حتدثه؛  )بسبب اهتزازات 

 فكانت مثااًل َلذه األشياء ]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه[(.

وقد يدل الزلزال يف املنام عل سورة الزلزلة يف القرآن  

 الكريم.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باجلناس اللغوي(.

وقد يدل الزلزال يف املنام عل التفكك وعدم التامسك.  

 يدل عل اآلالت القديمة. وقد

 )ألن االهتزازات تتسبب يف تفكك األشياء وعدم َتاسكها(.

وقد يدل الزلزال يف املنام عل تشققات وتصدعات املباين 

أو اجلبال. وقد تكون الرؤيا حتذيًرا من اهنيارات للمباين 

 أو اهنيارات صخرية أو جليدية.

سبب يف )ألنه يتسبب يف تشقق األرض وتصدعها. وقد يت

 اَّنيارات ملا فوق األرض من مباٍن وصخور(.

وقد يدل الزلزال يف املنام عل كلامت أو أفعال شديدة  

التأثري والقوة كاخلطبة املؤثرة، واملوعظة القوية، 

 واملواقف ذات العنف والشدة.

 )لقوَلم: كالم مزلزل، خطبة مزلزلة، ردٌّ مزلزل...إلخ(.

احلني عل اخلصب والنامء  وقد يدل الزلزال يف املنام للص

 للزرع، وريِّ األراض الزراعية.

اء ـَ)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَتَرى األَْرَض َهاِمَدًة َفإَِذا َأنَزْلنَا َعَلْيَها املْ 

ْت َوَرَبْت َوَأنَبَتْت ِمن ُكلِّ َزْوٍج َِبِيج﴾ ]اِلج:  [(.5اْهَتزَّ

تنترش   قد يدل الزلزال يف املنام عل املناطق والبالد التي

 فيها الزالزل كاليابان وغريها.

 

 

 الربكان 

 

يدل يف املنام عل النار الشديدة. وقد يدل عل يوم القيامة 

 وأهواله. وقد يدل عل جهنم )والعياذ باهلل(.

)ألنه يتكون من ْحم نارية. وقد يدل عَل يوم القيامة؛ لقول اهلل 

[؛ وكذلك 2َأْثَقاََلَا﴾ ]الزلزلة:تعاىل: ﴿َوَأْخَرَجِت األَْرُض 

يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تقوُم الساعُة حتَّى َّترَج ناٌر ِمْن أرِض 

ى« ]متفق عليه[. وقد يدل  اِلجاِز، تضُئ أعناَق اإلبِل بُبُْصَ

ٍر َكاْلَقُْص﴾  َا َتْرِمي برَِشَ عَل نار جهنم؛ يقول اهلل تعاىل: ﴿إَِّنَّ

 [(.32]املرسالت:

املنام عل اجلن والشياطني  وقد يدل الربكان يف 

 وأماكنهم. وقد يدل عل كيد الشياطني ووسوستهم.

)ألن الربكان يتكون من نار، والشياطني ُملوقون من نار، وألن 

الشيطان ينفث وينفخ النار كالربكان ]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا 

ميِع العليِم مَن  بالتشابه[. ومن دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »أعوُذ باهللِ السَّ

جيِم من مهِزِه ونفِخِه ونفثِِه« ]حديث صحيحالشَّ  رواه -يطاِن الرَّ

 أبو داود[(. 

الربكان النشط يف املنام قد يدل عل سحر متجدد، بينام  

 اخلامد قد يدل إبطال السحر.

)ألنه يتكون من نار؛ والسحر من أعَمل الشياطني املخلوقني من 

 نار(.

 احلسد.يدل الربكان يف املنام عل العني أو 

)ألنه فتحة مستديرة تقذف بالنار، كالعني الرشيرة تؤذي من 

 يقرتب منها باِلسد ]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه[(.

يدل يف املنام عل صهر املعادن وتشكيلها. وقد يدل عل  

املصانع والورش التي تقوم هبذه األعامل أو من يعملون  

ا للصاحلني يف هذه املهن. وقد تكون هذه الرؤيا خريً 

 منهم؛ فتدل هلم عل العمل والرواج.

 )ألن ِْحََم الربكان حتتوي عَل معادن منصهرة(.

يدل يف املنام عل القصف باألسلحة اخلطرية الفتاكة 

 وقاذفات اللهب.
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)ألن الربكان نار ومعادن تندفع من الفوهة، فتقذف املناطق 

 بالتشابه[(.املحيطة ِبا ]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا 

 يدل يف املنام عل االلتهابات الشديدة واألورام باجلسم.

)ألَّنا قد تقذف بسوائل كالقيح والصديد كَم يقذف الربكان 

بسوائل نارية قذرة وخطْية ]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا 

 بالتشابه[(.

وقد يدل الربكان يف املنام عل املدخنة التي تقذف  

حمركات الطائرات أو  بالدخان. وقد يدل عل خمرج 

 خمرج حمرك السيارة أو حمرك الصاروخ.

)ألَّنا تقذف بالدخان الساخن كَم يفعل الربكان ]راجع قاعدة 

 تعبْي الرؤيا بالتشابه[(.

وقد يدل الربكان يف املنام عل عقوبة مسلطة عل قوم  

كافرين أو جمرمني. وقد يدل عل هزيمتهم. وقد يدل  

 ( يف قلوهبم.عل رعب يقذفه اهلل )تعاىل

ْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِمن  ِذيَن َظاَهُروُهم مِّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَأنَزَل الَّ

وَن  ْعَب َفِريًقا َتْقُتُلوَن َوَتْأرِسُ َصَياِصيِهْم َوَقَذَف يِف ُقُلوِِبُِم الرُّ

[؛ ألن الرعب مقذوف والربكان يقذف 26َفِريًقا﴾ ]األحزاب:

اجع قاعدة تعبْي الرؤيا باجلناس الرعب أيًضا للمحيطني به ]ر

 اللغوي[(.

وقد يدل الربكان عل آيات القرآن الكريم تؤذي 

 شياطني اجلن وتطردهم وحترقهم.

ُعوَن إىَِل املْ  مَّ إِل األَْعََل َوُيْقَذُفوَن ِمن ـَ)لقول اهلل تعاىل: ﴿الَ َيسَّ

 [(.8ُكلِّ َجانِب﴾ ]الصافات:

القي الطافح يف  وقد يدل الربكان عل االنفالت األخ

جمتمع ما )والعياذ باهلل(. وقد يدل عل الشهوات،  

والغضب، واألحقاد، والعداوات، والبغضاء، 

 والرصاعات. 

)ألن الربكان نار، والغضب نار، والعداوة نار، والشهوات نار، 

 واملعايص نار حترق املجتمع يف الدنيا واآلخرة(.

ني الناس وقد يدل الربكان يف املنام عل من يتكلم ب

 بالكلمة اخلبيثة القبيحة املؤذية التي تغضب اهلل )تعاىل(. 

 كحامِل املسِك 
ِ
وء الِح والسَّ )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َمَثُل اجلليِس الصَّ

ا أن تبتاَع منُه،  ا أن حُيِذَيَك، وإمَّ ونافِخ الكِْي. فحامُل املسِك إمَّ

ا أن جتَد منُه رحًيا طيِّبًة؛ ونافُخ الكِْي إمَّ  ا وإمَّ ا أن حيِرَق ثياَبَك، وإمَّ

 أن جتَد رحًيا خبيثًة« ]متفق عليه[(.

وقد يدل الربكان عل معارشة الرجل للمرأة، وقد يدل  

عل املخاض وآالم الوالدة. وقد يدل عل خلع  

 األرضاس وانفجار الدم منها.

)ألن فيهم قذف شديد كَم يقذف الربكان ]راجع قاعدة تعبْي 

 الرؤيا بالتشابه[(.

قد يدل الربكان يف املنام عل املوقد والفرن وغاز  و

 الوقيد. 

)ألن الربكان يقذف من عينه بالغاز والنار كَم تفعل املواقد 

 واألفران ]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه[(.

وقد يدل الربكان يف املنام عل انفتاح باب رش وفتنة 

أو    )والعياذ باهلل(. وقد يدل عل خروج يأجوج ومأجوج 

 الدجال )نعوذ باهلل منهم(. 

)يقول اهلل تعاىل: ﴿َحتَّى إَِذا َفَتْحنَا َعَلْيِهم َباًبا َذا َعَذاٍب َشِديٍد إَِذا  

[؛ وكذلك قوله سبحانه: 77ُهْم فِيِه ُمْبِلُسون﴾ ]املؤمنون:

ن ُكلِّ َحَدٍب  ﴿َحتَّى إَِذا ُفتَِحْت َيْأُجوُج َوَمْأُجوُج َوُهم مِّ

 [(. 96نبياء:َينِسُلون﴾ ]األ

وقد يدل انفجار الربكان يف املنام عل انفجار غضب  

 مكتوم أو مكبوت شخيص أو مجاعي.

وقد يدل الربكان يف املنام عل تدخني التبغ أو املخدرات  

 املؤذية واملحرمة.

)ألَّنا نار مؤذية حترتق وحترق كَم يفعل التدخني بصحة 

 اإلنسان(.

الشمس. وقد يدل عل  وقد يدل الربكان يف املنام عل 

 ظاهرة االحتباس احلراري.

)ألن سطحها يتكون من ْحم نارية وغازات شبيهة بالتي يقذفها 

الربكان. وقد يدل عَل االحتباس اِلراري؛ ألَّنا نار ُمبوسة 

 تعبْي بالتشابه[(. الَّترج فتزيد من حرارة ما حييط ِبا ]قاعدة 
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ن لفظه كمدينة وقد يدل الربكان يف املنام عل ما ُيشتقُّ م

 بِركان وغريها. وقد يدل للصاحلني يف املنام عل الربكة.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باألسَمء(.

وقد يدل الربكان يف املنام عل شعلة كبرية موقدة كالتي  

 تكون يف املسابقات الرياضية العاملية ونحوها.

 

 الغابة 

 

وازدحام  تدل عل مجاعة كبرية أو أهل بلد ذوي بأس 

وفوىض وختلُّف. وقد تدل الغابة يف املنام عل التجمعات  

الكبرية والقوية كاملظاهرات الضخمة، أو اجليوش، أو  

 بعض مشجعي كرة القدم.

)ألن الشجر والنبات يف املنام قد يدل عَل البرش؛ لقول اهلل 

َن األَْرِض َنَباًتا﴾ ]نوح: تعاىل: ﴿َواهللُ [، وألن 17َأنَبَتُكم مِّ

 باتات الغابة فيها الفوىض واالزدحام والقسوة واخلطر(.ن

وقد تدل الغابة يف املنام عل احلرية والتيه. وقد تدل عل  

 اخلوض يف أمور عسرية تستغرق وقًتا وجهًدا. 

 )ألن اخلوض فيها عسْي، وقد يتوه فيها من ال يعرفها جيًدا(. 

فيس  وقد تدل الغابة يف املنام عل الرئة أو اجلهاز التن

 لإلنسان.

 )ألن هذه التجمعات النباتية يطلقون عليها رئة املدينة(.

وقد تدل الغابة يف املنام عل الغياب، والغيبة، 

واالغتياب، والغباء، والتغايب، واملغبًّة )أي النتيجة 

السيئة لعمل مرض(، والغابون )دولة(، أو أمثال هذه  

 املشتقات اللغوية.

 باألسَمء(.)راجع قاعدة تعبْي الرؤيا 

وقد تدل الغابة يف املنام عل فساد القانون وانعدام  

العدالة. وقد تدل عل الظلم والبغي واستضعاف الناس 

 واالستئساد عليهم.

 )لقوَلم: قانون الغابة ورشيعة الغابة(.

وقد تدل الغابة عل جمتمع أجنبي أو دولة أجنبية يعاين 

  فيها الشخص من صعوبات ومشقة. وقد تدل عل 

 أماكن اجلن ومساكنهم.

)ألَّنا مكان غريب عَل حياة اإلنسان املستقرة، وتعيش فيه 

ُملوقات أخرى. وهو مكان صعب وشاق يف تعامل اإلنسان 

 معه(.

وقد تدل الغابة يف املنام عل كل مكان يعاين من الفوىض  

وعدم الرتتيب أو التنظيم، أو حيتوي عل كثري من  

املتشابكة واملعقدة. وقد تدل الغابة  التفاصيل واألمور 

عل مكان خطري ال تعرف من أين يأتيك اخلطر فيه. وقد 

تدل عل الشعر غري املمشط أو الزائد الذي حيتاج 

 لتهذيب. 

)ألَّنا مكان فوضوي بدائي غْي مرتب عادة. وقد تتواجد يف  

 الغابة حيوانات خطْية ومؤذية(.

املخلوقات التي تعيش  وقد تدل الغابات يف املنام عل 

فيها من حيوان ونبات. وقد تدل عل حديقة احليوان  

 املفتوحة.

وقد تدل الغابة يف املنام عل مكان فيه كالم مقروء أو  

مسموع كاملكتبات، ووسائل اإلعالم، وساحات  

اخلطابة واحلوار العامة واخلاصة وعل اإلنرتنت. وقد  

 تدل عل من يقولون هذا الكالم. 

َب اهللُ )لقول ا ْ َتَر َكْيَف ََضَ َمَثاًل َكِلَمًة َطيَِّبًة  هلل تعاىل: ﴿َأََّل

ََمء  ُكلَّ  ُأُكَلَها ُتْؤِت َكَشَجرٍة َطيَِّبٍة َأْصُلَها َثابٌِت َوَفْرُعَها يِف السَّ

َا  بِإِْذنِ   ِحنيٍ  ُب   َرِبِّ ُرون  َلَعلَُّهمْ   لِلنَّاسِ   األَْمَثاَل   اهللُ  َوَيْْضِ    َيَتَذكَّ

َرٍة َخبِيَثٍة اْجُتثَّْت ِمن َفْوِق األَْرِض َما ََلَا َكَشجَ  َخبِيَثةٍ  َكِلَمةٍ  َوَمثُل 

 [(.26:24ِمن َقَرار﴾ ]إبراهيم: 

 وقد تدل الغابة يف املنام عل األخشاب ومصنوعاهتا.

 )ألَّنا مصدر مهم لألخشاب(.

 وقد تدل الغابة عل االختفاء والتخفي.

 واالختفاء داخلها(.)لسهولة االختباء 
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 وقد تدل الغابة يف املنام عل أوراق وأقالم.

)لصناعة األوراق من النبات، وألن الشجر قد يدل عَل أقالم؛ 

ََم يِف األَْرِض ِمن َشَجَرٍة َأْقاَلٌم﴾  لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَلْو َأنَّ

 [(.27]لقَمن:

 وقد تدل الغابة عل الرصاعات أو املشاجرات. 

ات فيها تتصارع من أجل البقاء، وألَّنا تزخر )ألن اِليوان

بالشجر الذي قد يدل يف املنام عَل املشاجرة ]راجع قاعدة تعبْي 

 الرؤيا باألسَمء[(.

وقد تدل الغابة يف املنام عل مناطق أو بالد تنترش فيها  

 الغابات. 

وقد تدل الغابة يف املنام عل احلريق خصوًصا يف رؤيا 

 الصيف. 

 اِلرائق بالغابات صيًفا(. )لكثرة وانتشار

 

 الدول والبالد

 

تتكون الدول أو البالد عل اختالفها من أرض، 

وشعب، وأوضاع داخلية، وعالقات خارجية. وبالتايل، 

 فقد تدل الدولة أو البلد يف املنام عل هذه املعاين عموًما.

والدولة يف املنام أو البلد قد تدل عل مواطن أو مجاعة  

من أهل البلد. وقد تدل عل جنسيتها. وقد تدل عل  

أفكار، وأنظمة، وبضائع، وسلع تأيت منها. وقد تدل عل  

أشخاص يتصفون بطباع، أو أفكار، أو أخالق، أو  

عادات، أو مستوى وأسلوب معيشة أهل هذه الدول، 

واطنيها. وقد تدل الدولة يف املنام عل  وإن مل يكونوا من م

حكامها، وحكومتها، وسلطاهتا، واملسؤولني فيها. وقد  

تدل عل مسائل تتعلق بتارخيها أو جغرافيتها أو  

خصوصيات معينة ترتبط بالوضع فيها. وقد تدل الدولة  

يف املنام عل مؤسسات تتبعها كالسفارات،  

رشكات،  والقنصليات، واملؤسسات، واملنظامت، وال

واجلامعات، واملستشفيات، واجلاليات، واحلركات.  

وقد تدل الدولة يف املنام عل معان  ترتبط بعالقاهتا 

 اخلارجية وأسلوهبا يف التعامل مع الدول األخرى.

جيب عل املعرب عند التعامل مع رؤيا الدولة مراعاة  

عالقة الرائي الشخصية بالدولة أو البلد التي رآها يف 

وقت الرؤيا؛ ألن هذا سيؤثر بشكل كبري عل  املنام 

 التعبري. 

ومن أمثلة ذلك: رجل مسلم من بلد فقري، ذهب  -

ليعمل يف إحدى الدول املسلمة الغنية، ثم انتهى عقد  

عمله وعاد إىل بلده األصيل؛ فنام، فرأى يف املنام ذاك 

البلد الغني الذي كان يعمل به سابًقا. فهنا قد تدل له  

برشى بعمل طيب فيه فرصة للكسب احلالل الرؤيا عل  

الوفري، وقد تدل عل تكرار أمر مشابه للسفر والعمل  

 السابق. 

ومن أمثلة ذلك: فتاة من إحدى الدول املسلمة كانت  -

مبتعثة إىل دولة غري مسلمة، ثم حصلت منها عل شهادة  

علمية بتفوق وتكريم، ثم عادت إىل بلدها األصيل؛ 

نام ذاك البلد الذي درست فيه سابًقا. فنامت، فرأت يف امل

فهنا قد تدل هلا هذه الرؤيا عل طلب العلم والتكريم، 

وقد تدل عل تكرار أمر مشابه للسفر وطلب العلم 

 السابق.

ومن أمثلة ذلك: شخص سافر إىل بلد بغرض  -

السياحة واالستجامم، وقىض فيه أوقاًتا مجيلة )يف غري  

ىل بلده األصيل؛ فنام، فرأى معصية اهلل تعاىل(، ثم عاد إ

ذاك البلد يف املنام. فهنا قد تدل له الرؤيا عل معنى 

 الراحة واالستمتاع.

ومن أمثلة ذلك: رجل مسلم متزوج من دولة غري بلده  -

األصيل، رأى يف املنام بلد زوجته. فهنا قد تدل له هذه  

 البلد التي رآها يف املنام عل زوجته أو موضوع زواجه.
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مثلة ذلك: رجل حدثت له مشاكل قانونية يف ومن أ-

بلد ما، ثم انتهت، وعاد الرجل إىل بلده، ثم نام، فرأى 

ذاك البلد الذي حدثت له فيه تلك املشاكل. فهنا قد تدل  

 له هذه الرؤيا عل مشاكل قانونية.

ومن أمثلة ذلك: أن يرى شخص دولة معينة يف املنام؛ -

مؤسسة تابعة لتلك  فتدل له عل دراسة أو عمل يف 

الدولة أو تعتمد أنظمتها اإلدارية أو مناهجها يف  

 التدريس. 

وهكذا ختتلف عالقات الناس بالبلدان، وبالتايل خيتلف 

 تعبري رؤيا البلد من شخص آلخر.  

من املهم أيًضا عند تعبري رؤيا البلدان أن يفهم املعرب  

والبلد   طبيعة العالقة العامة بني بلد الرائي أو بلد إقامته

الذي رآه يف الرؤيا. العالقات السياسية واالقتصادية 

واالجتامعية والعسكرية ... وطبيعة األحداث الدائرة  

بني البلدين وقت الرؤيا. فهذا يساهم بشكل أسايس يف  

 معرفة ما تعنيه الدولة يف رؤيا شخص معني.

من أمثلة ذلك: رؤيا تاجر يف املنام لبلد معني، بينه وبني -

عالقات جتارية وتبادل بضائع مزدهر. فقد تدل  بلده 

رؤيا ذلك البلد لذاك الرجل يف املنام عل صفقة جتارية 

 أو استرياد أو رواج بضائع.

ومن أمثلة ذلك: رؤيا شخص يف املنام لبلد بينه وبني  -

بلده حرب أو عداوة. فهنا قد تدل هذه الرؤيا لرائيها  

 اس. عل عداوات وخصومات ومشاكل صعبة مع ن

ومن أمثلة ذلك: رؤيا فتاة مسلمة يف املنام لبلد تنترش  -

مشاهدة مسلسالته العاطفية عند أهل بلد الرائية. فقد  

)مع تدل هذه الرؤيا للفتاة عل زوج حمب إن شاء اهلل. 

عدم إقرار املخالفات الرشعية املوجودة هبذه املسلسالت 

 بحسب وال الدعوة ملشاهدهتا. إنام تؤخذ من الرؤيا معان  

 واقع الناس، وال تؤخذ منها أحكام رشعية(.

ومن أمثلة ذلك: رؤيا املسلم لنفسه يف املنام يف بلد  -

يعيش فيه أحد أقاربه األعزاء يف الواقع. فقد تدل له هذه  

الرؤيا عل جماالت لتكوين أو تقوية الصداقات القريبة 

 والصحبة املخلصة. 

ومن أمثلة ذلك: رؤيا مسلم يف املنام لبلد أهله قساة  -

ني يف الواقع. فقد تدل  جمرمون دائمو االعتداء عل املسلم

الرؤيا عل التعرض العتداء أو قد تدل عل الشياطني 

 )والعياذ باهلل(.

ومن أمثلة ذلك: رؤيا مسلم يف املنام لبلد أقوى من  -

بلده أو أكثر تقدًما وتطوًرا وقوة منه يف الواقع. فقد تدل 

 له هذه الرؤيا عل أسباب قوة ومتكني.

يف املنام لبلد أقل من بلده    ومن أمثلة ذلك: رؤيا املسلم-

يف املستوى املادي واملعييش يف الواقع. فقد تدل الرؤيا له  

 عل العني أو أنه حمسود ممن هو أدنى منه.

من املهم ملن يعرب الرؤيا تطبيق قاعدة التأويل باألسامء يف 

تعبري رؤيا البلد أو الدولة. فمثاًل قد تدل السعودية عل  

ل األمر باملعروف، وفرنسا عل  السعادة، واإلمارات ع

الفرار والنسيان )ألهنا تنقسم لكلمتني: فّر ونسى(، 

 ....إلخوأملانيا قد تدل عل األمنية، والسويد عل السيادة

كذلك تنطبق قاعدة التشابه بني شكل اخلريطة ورمز  

الرؤيا عل تعبري رؤيا الدول والبالد. فمثاًل: الواليات  

تدل عل أعضاء اجلسم )ألهنا تتكون  املتحدة يف املنام قد  

من واليات مرتبطة ترأسها إدارة فيدرالية، وكذلك  

أعضاء اجلسم مرتابطة ويرأسها املخ(. ووالية فلوريدا  

األمريكية قد تدل عل دولة قطر للتشابه يف الشكل  

 اجلغرايف لألرض. 
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 باب يف تأويل رؤيا السامء وما فيها 

 

 السامء

 

قد تدل عل اهلل )عز وجل(. وأحواهلا السامء يف املنام 

املختلفة قد تدل عل أسامء اهلل )تعاىل(، وصفاته، وما  

يأيت منه، وعالقة املسلم به. وقد تدل أيًضا عل قضاء اهلل  

)عز وجل( وقدره املكتوب عل الرائي. فرؤيا السامء يف  

حالة مجيلة يف املنام قد تدل صالحه وقربه من اهلل )عز  

ى باملستقبل اجلميل، بينام رؤيا أشياء غري  وجل( والبرش

طبيعية أو حمزنة أو خميفة يف السامء قد تدل عل فساد 

الرائي وسوء عالقته مع اهلل )تعاىل(، وقد تدل عل إنذار 

 بعقوبات إهلية سواء للفرد أو اجلامعة. 

 تدل يف املنام عل اهلل )سبحانه وتعاىل(.

جاء ذلك يف اِلديث الصحيح عن )ألن اهلل تعاىل يف السَمء كَم 

 النبي ملسو هيلع هللا ىلص(.

 تدل عل اجلنة.

ها اهللُ  )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ يف اجلنِة مائَة درجٍة، أعدَّ

 
ِ
للمجاهدين يف سبيِله، كلُّ درجتنْيِ ما بينهَم كَم بني السَمء

 واألرِض« ]رواه البخاري[(.

رؤيا السامء يف املنام رزق. وقد تدل عل املستقبل أو  

 القضاء والقدر.

ََمء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدون﴾  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َويِف السَّ

 [(.22]الذاريات:

تدل عل املاء، واألمطار، والري الزراعي، واخلصب، 

 والنامء، والزروع، والثامر.

ََمء َماء َفَأْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمَراِت  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَأنَزَل ِمَن السَّ

ُكْم﴾ ]البقرة:ِرزْ   [(.22قًا لَّ

النظر يف السامء يف املنام يدل عل إجابة الدعاء للمسلم. 

وقد تدل هذه الرؤيا عل دخول اإلسالم أو اهلداية إىل  

طريق اهلل )عز وجل(. وقد تدل عل تغري مهم وحتول 

 لألفضل مقبل عل حياة صاحب هذه الرؤيا.

َينََّك  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َقْد َنَرى َتَقلَُّب  ََمء َفَلنَُولِّ  َوْجِهَك يِف السَّ

[، وكذلك قوله سبحانه: ﴿َأَفَلْم 144ِقْبَلًة َتْرَضاَها﴾ ]البقرة:

نَّاَها َوَما ََلَا ِمن  ََمء َفْوَقُهْم َكْيَف َبنَْينَاَها َوَزيَّ َينُظُروا إىَِل السَّ

 [(.6ُفُروج﴾ ]ق:

ية من  تدل عل البناء واملباين القوية املحكمة اخلال

 العيوب. وقد تدل عل السقف أو السطح.

ََمء بِنَاء﴾ ]البقرة: [؛ وكذلك قوله 22)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوالسَّ

ََمء َوَما َبنَاَها﴾ ]الشمس: [؛ وكذلك قوله عز 5سبحانه: ﴿َوالسَّ

ُْفوًظا﴾ ]األنبياء: ََمء َسْقًفا ُمَّ [، وكذلك 32وجل: ﴿َوَجَعْلنَا السَّ

ََمء َفْوَقُهْم َكْيَف َبنَْينَاَها قوله سبحانه: ﴿َأَفلَ  ْم َينُظُروا إىَِل السَّ

نَّاَها َوَما ََلَا ِمن ُفُروج﴾ ]ق:  [(. 6َوَزيَّ

رؤيا الباب يف السامء قد تدل عل ظهور األدلة والرباهني 

وانكشاف أمور خفية. وقد تدل عل هداية الغافل. وقد 

إليامن  تدل عل الكافر املعاند بعد ظهور براهني صدق ا

له. وقد تدل عل من يتوهم أنه مسحور أو خمدوع 

البرص، لكنه يف الواقع ليس كذلك. وقد تدل عل  

شخص أو مجاعة من املعاندين للحق، ال يمكن إقناعهم  

 ولو ظهر هلم واضًحا.

ََمء َفَظلُّوْا فِيِه   َن السَّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَلْو َفَتْحنَا َعَلْيِهم َباًبا مِّ

ََم  َلَقاُلواْ  ون َيْعُرُج  َرْت  إِنَّ  َقْومٌ  َنْحنُ  َبْل  َأْبَصاُرَنا ُسكِّ

ْسُحوُرون﴾  [(.15،14ر:اِلج] مَّ

رؤيا األبواب املفتوحة يف السامء قد تدل عل السيول 

الشديدة، وربام تكون خطرية. وقد تدل عل نجاة قوم 

صاحلني وهالك فاسدين. واألبواب املغلقة يف السامء قد  

عل عمل غري مقبول، أو دعاء غري مستجاب، أو  تدل 

سوء خامتة للفاسدين )والعياذ باهلل(. وقد تدل هذه  

ان أو عل اللعنة تصيب قوًما.  الرؤيا عل الشخص اللعَّ

نَْهِمر﴾  ََمء بََِمء مُّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َفَفَتْحنَا َأْبَواَب السَّ

ُبوْا بِآَياتِنَا  [، وكذلك قوله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِ 11]القمر: يَن َكذَّ
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ََمء َوالَ َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة﴾  وْا َعنَْها الَ ُتَفتَُّح ََلُْم َأْبَواُب السَّ َواْسَتْكرَبُ

[، ولقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ العبَد إذا َلَعَن شْيًئا 40]األعراف:

 ُدوََّنا، ُثم ََت 
ِ
، فُتْغَلُق أبواُب السَمء

ِ
َمء بُط َصِعَدْت الَلعنَة إىل السَّ

إىل األرِض، فُتغلُق أبواُِبا ُدوََّنا، ُثم َتأخُذ َيمينًا وِشَماًل، فإذا َّل 

جَتِْد َمساًغا َرَجَعْت إىل الذي َلعَن فإْن كان لِذلَِك أْهاًل، وإاِلَّ 

 َرَجعْت إىل قاِئِلها« ]صحيح اجلامع الصغْي لأللباِن[(.

وقد تدل السامء يف املنام عل ما فيها من خملوقات  

 ملالئكة، أو الطيور، أو ما يعرب منها كالطائرات. كا

رؤيا الصعود إىل السامء أو االقرتاب منها والدخول فيها  

سواء باالرتفاع أو العلو أو الطريان أو نحوه قد تدل عل  

قرب الرائي املسلم من اهلل )تعاىل(. وقد تدل عل رفعة  

الشأن. وقد تدل عل قوة أسباب الرائي لتحقيق هدف  

مسعى. وقد تدل عل السفر أو دراسة علوم السامء  أو 

 كالفلك والطريان. وقد تدل أحياًنا عل املوت. 

َعِّلِّ  ًحا لَّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَقاَل فِْرَعْوُن َيا َهاَماُن اْبِن يِل رَصْ

ََمَواِت  َأْسَباَب  َأْبُلُغ األَْسَباب   َوإِِنِّ  ُموَسى إَِلهِ  إىَِل  َفَأطَِّلعَ  السَّ

بِ  َعنِ  َوُصدَّ  َعَمِلهِ  ُسوءُ  لِِفْرَعْونَ  ُزيِّنَ  َوَكَذلَِك  َكاِذًبا ُظنُّهُ ألَ  يِل السَّ

 [(. 37،36َوَما َكْيُد فِْرَعْوَن إاِلَّ يِف َتَباب﴾ ]غافر:

 تدل عل املاء الطهور. 

ََمء َماء﴾  َل ِمَن السَّ ِذي َنزَّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوالَّ

 [(.11]الزخرف:

دخان يف السامء قد يدل عل عقوبات إهلية وظهور 

)والعياذ باهلل(. وقد يدل عل تلوث اهلواء. وقد يدل عل  

 التدخني. وقد يدل عل ضعف اإليامن والبصرية.

بنِي  ََمء بُِدَخاٍن مُّ  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َفاْرَتِقْب َيْوَم َتْأِت السَّ

 عَل ويدل[. 11،10:انالدخ] َألِيم﴾ َعَذاٌب  َهَذا النَّاَس  َيْغَشى

 (.الرؤية يضعف ألنه البصْية ضعف

تدل عل احلزن أو البكاء. ورؤيا السامء كأهنا تبكي قد  

 يدل عل هالك قوم صاحلني.

ََمء﴾ ]الدخان:  [(.29)لقول اهلل تعاىل: ﴿َفََم َبَكْت َعَلْيِهُم السَّ

رؤيا االهتزاز واالضطراب يف السامء قد تدل عل غضب  

(، أو عقوبات إهلية، أو فتن واضطرابات  اهلل )تعاىل

وبالءات بني الناس. وقد تدل عل يوم القيامة. وقد تدل 

عل العدل وهناية قوم فاسدين. وقد تدل عل الزالزل  

 واهنيارات صخرية يف املناطق اجلبلية.

ََمء َمْوًرا  َباُل  َوَتِسْيُ  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َيْوَم ََتُوُر السَّ   اجْلِ

ا  [(.10،9:الطور] ﴾َسْْيً

انشقاق السامء قد يدل عل الشقاق بني الناس أو  

تصدعات يف املباين أو فتن وخالفات ورصاعات.  

وحتوهلا للون األمحر مع االنشقاق قد يدل عل احلروب  

وإراقة الدماء )والعياذ باهلل(. وقد تدل هذه الرؤيا عل  

انشقاق  كفر النعمة. وقد تدل عل يوم القيامة. وقد يدل  

 السامء عل األمور الواهية )أي التي ال قيمة هلا(.

َهان  ََمء َفَكاَنْت َوْرَدًة َكالدِّ ِت السَّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َفإَِذا انَشقَّ

ُكََم  آالَء َفبَِأيِّ   َبان﴾ َربِّ  وكذلك ،[38،37:الرْحن] ُتَكذِّ

ِت : سبحانه قوله ََمء ﴿َوانَشقَّ  َية﴾َواهِ  َيْوَمِئذٍ  َفِهَي  السَّ

اجع قاعدة ر] له قيمة ال أي واٍه« »أمرٌ : ولقوَلم ؛[16:اِلاقة]

 تعبْي الرؤيا باجلناس اللغوي[(.

رؤيا حتول السامء إىل معدن مذاب أو عكارة زيت قد  

تدل عل عقوبات إهلية قريبة ومفاجئة )والعياذ باهلل(.  

وقد تدل عل اهنيارات جبلية أو انقطاع عالقات محيمة  

 بني الناس.  

ُْم َيَرْوَنُه َبِعيًدا   َيْومَ   َقِريًبا َوَنَراهُ  )لقول اهلل )تعاىل(: ﴿إَِّنَّ

ََم تَ  َباُل   َوَتُكونُ   ْهل  ـُء َكاملْ ُكوُن السَّ  َيْسَأُل   َوالَ     َكاْلِعْهن  اجْلِ

 [(.10،06:املعارج] َْحِيًَم﴾ َْحِيمٌ 

ومن رأى أنه يلمس السامء فإنه يدخل يف أمر كبري فيه 

مشقة، أو خطورة، أو رضر حمتمل ال يقدر عليه. وقد  

تدل عل الدخول يف حرم أو محى خطري وغري آمن، أو  

ية أو حمروسة أو حمرمة عليه. وقد تدل عل  منطقة أمن

عقوبات قوية ملن حياول العبث بالدين أو العقيدة  
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والتعرض هلام بسوء. وقد تدل عل من يعمل بيده يف  

النار أو يلمسها كاخلباز واحلداد. وقد تدل عل قهر اجلن  

 والشياطني وهزيمتهم.

ا ملََْسنَا  ََمء َفَوَجْدَناَها ُمِلَئْت َحَرًسا )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَأنَّ السَّ

 [(.8َشِديًدا َوُشُهًبا﴾ ]اجلن:

ورؤيا االستامع يف السامء أو إىل السامء قد تدل عل  

ت، والتجسس، واجلاسوسية، واملراقبة الرسية.  التنصُّ

وقد تدل عل انكشاف من يقومون هبذه األعامل  

 وافتضاحهم وفشلهم.

ْمِع َفَمن َيْسَتِمِع )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَأنَّ  ا ُكنَّا َنْقُعُد ِمنَْها َمَقاِعَد لِلسَّ

َصًدا﴾ ]اجلن:  [(.9اآلَن ََيِْد َلُه ِشَهاًبا رَّ

ورؤيا انفطار السامء )أي تصدعها وتشققها واهتزازها( 

قد يدل عل الوعد الصادق. وقد يدل عل عقوبات إهلية 

 للفاسدين. وقد يدل عل يوم القيامة. 

ََمء ُمنَفطٌِر بِِه َكاَن َوْعُدُه َمْفُعوالً﴾ )لقول ا هلل تعاىل: ﴿السَّ

 [(.18]املزمل:

 والسامء يف املنام قد تدل عل األسامء أو السمو.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باألسَمء(.

 والسامء للمرأة يف املنام زوج.

)ألن املرأة تكون حتتها. وكل ما كان فوق املرأة يف املنام قد يدل 

َت َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدَنا﴾ عَل  زواج؛ لقول اهلل تعاىل: ﴿َكاَنَتا حَتْ

 [(.10]التحريم:

من رأى نفسه يف املنام اخرتق السامء أو جتول خالهلا أو  

ارتقى فيها، نال من اهلل )تعاىل( أسباًبا من القوة  

والتمكني والرفعة والتميز ليست لغريه. وقد تدل عل  

وقيود حميطة بالرائي. وقد   التغلب عل ظروف صعبة

تدل هذه الرؤيا عل تيسري سفر عسري، أو الدخول يف  

أماكن ليس من السهل عل الرائي الدخول إليها. وقد 

 تدل عل نيل كرامة من اهلل )تعاىل( للصاحلني.

نِّ َواإِلنِس إِِن اْسَتَطْعُتْم َأن َتنُفُذوا  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َيا َمْعرَشَ اجْلِ

ََمَواِت َواألَْرِض َفانُفُذوا الَ َتنُفُذوَن إاِلَّ بُِسْلَطان﴾ ِمْن أَ  ْقَطاِر السَّ

 [(.33]الرْحن:

من صعد إىل السامء الدنيا يف املنام استجيبت دعوته، 

وغفر اهلل )تعاىل( له ورمحه، وكان من املقربني من اهلل  

)تعاىل( إن كان صاحًلا يف الواقع. وقد تدل هذه الرؤيا 

لة عظيم وقضاء حاجة لديه )وهلل عز وجل املثل  عل مقاب

 األعل(.  

)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا كان ُثُلُث الليِل الباقي َُيبُط اهللُ عزَّ وجلَّ 

، ثم َيبُسُط يَدُه، فيقوُل: 
ِ
 الدنيا، ثم ُتفتُح أبواُب السَمء

ِ
إىل السَمء

« هل من سائٍل ُيْعَطى ُسْؤَلُه؟ فال يزاُل كذلَك حتى َيطلَع الفجرُ 

 ]حديث صحيح[(.

تدل يف املنام عل السمعة الطيبة أو الشهرة. فإن كانت  

السامء بحالة جيدة كانت السمعة طيبة، وإن كانت يف 

 حالة سيئة كانت السمعة سيئة.

. فإْن كان 
ِ
)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ما من عبٍد إاِلَّ ولُه ِصيٌت يف السَمء

 َحَسنًا، ُوِضَع يف األْرضِ 
ِ
. وإْن كان ِصيُتُه يف ِصيُتُه يف السَمء

 سيًِّئا، ُوِضَع يف األْرِض« ]صحيح اجلامع[(.
ِ
 السَمء

رؤيا سامع صوت مجيل من السامء يف املنام قد يدل عل  

كالم اهلل )عز وجل(. وقد يدل الصوت اجلميل يف  

السامء عل حمبة أهل السامء واألرض للعبد الصالح، فإن  

عل بغض أهل  كان الصوت قبيًحا )والعياذ باهلل( دل 

الساموات واألرض للفاسدين. وقد يدل الصوت  

اجلميل من السامء يف املنام عل املالئكة، وعل لقاء غائب  

أو مسافر، وعل هداية من اهلل )تعاىل(. وقد يدل النداء  

 من السامء عل موت الصاحلني.

)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ اهللَ تعاىل إذا أحبَّ عبًدا، دعا جربيَل فقال: 

 فيقوُل: 
ِ
إِن ُأِحبُّ فالًنا فَأحبَّه، فُيحبُّه جربيُل، ثم ينادي يف السَمء

، ثم ُيوَضع له 
ِ
إنَّ اهللَ تعاىل حيبُّ فالًنا فَأِحبُّوه، فُيحبُّه أهُل السَمء

الَقبوُل يف األرِض؛ وإذا أبغض عبًدا، دعا جربيَل فيقوُل: إِن 

: ُأبِغُض فالًنا فَأْبِغْضه، فيبغُضه جربيُل، ث
ِ
م ينادي يف أهِل السَمء

إنَّ اهللَ ُيبِغُض فالًنا فَأبِغضوه، فُيبِغضونه، ثم يوضُع له البغضاُء 
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يف األرض« ]صحيح اجلامع[؛ ولقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »فرَتَ الوحُي 

، فرفعُت 
ِ
عني فرتًة، فبينا أنا أميش سمعُت صوًتا من السَمء

، فإذا أنا باملَلِك الذي أتاِن 
ِ
« بُصي ِقَبَل السَمء

ٍ
يف غاِر حراء

 ]صحيح اجلامع[(.

ورؤيا الصالة مع النظر يف السامء قد تدل عل خطأ يف 

االلتزام الديني. وقد تدل عل الغلو يف الدين. وقد تدل  

عل االجرتاء عل حدود معينة يف الدين ينبغي أن يلزمها  

املسلم وال يتعداها. وقد تدل عل مشاكل يف البرص  

 حتتاج لعالج.

عن جابِر بِن سمرَة قاَل دخَل رسوُل ملسو هيلع هللا ىلص املسجَد فرأى )ملا روي  

 فقاَل: »لينَتِهنيَّ رجاٌل 
ِ
َمء فيِه ناًسا يصلُّوَن رافعي أيدُيم إىل السَّ

الِة   يف الصَّ
ِ
َمء أوال ترجُع إلْيهم  -َيشخصوَن أبصاَرهم إىل السَّ

 رواه أبو داود[(.-أبصاُرهم« ]حديث صحيح

 

 السحاب

 

 املنام قد تدل عل اإلسالم.السحابة يف 

 َوالَ  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَما َيْسَتِوي األَْعَمى َواْلَبِصْي 

 اِْلَُرور﴾ َوالَ  الظِّلُّ  َوالَ   النُّور َوالَ  الظُُّلََمُت 

أسَمء السحابة. وقد  من اسم الظُّلَّة وألن ؛[21،19:فاطر]

عربها أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه يف رؤيا باإلسالم يف  

حديث: أنَّ رجاًل أتى رسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا رسوَل اهللِ إِن أرى 

 الليلَة ُظلًَّة تنطُِف السمَن والعسَل ... ]متفق عليه[(.

وقد تدل السحابة يف املنام عل قراءة القرآن الكريم 

ل عل املؤمن بقراءته خصوًصا إن دنت منه والسكينة تنز

 يف املنام.

)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: كان رجٌل يقرأ سورَة الكهِف، وإىل جانبه 

ته سحابٌة، فجعلت تدنو وتدنو،  حصاٌن مربوٌط بشَطننَِي، فتغشُّ

وجعل فرُسه ينفُر. فلَم أصبح أتى النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فذكر ذلك له، 

لت بالقرآِن. ]  رواه البخاري[(.فقال: تلك السكينُة تنزَّ

والسحابة يف املنام قد تدل عل سورة البقرة. والسحابتان  

 البقرة وآل عمران. 

)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اْقَرؤوا القرآَن؛ فإنه يأت يوَم القيامِة شفيًعا 

هَراَوين: البقرَة وسورَة آِل عمراَن؛ فإَّنَم  ألصحابه. اقَرؤوا الزَّ

 أو كأَّنَم َغيايتاِن...« ]رواه تأتِيان يوَم القيامِة كأَّنَم َغَممتانِ 

 مسلم[(.

وقد تدل السحابة يف املنام عل السبعة الذين يظلهم اهلل  

بظله أو من يقومون بعملهم من املسلمني. وقد تدل عل  

 الظل. 

ُه:  )يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »سبعٌة يظلُّهُم اهللُ يف ظلِِّه يوَم ال ظلَّ إالَّ ظلُّ

ًقا  إماٌم عادٌل، وشابٌّ نشأ بعبادِة اهللِ، ورجٌل كاَن قلُبه معلَّ

ا يف اهللِ   باملسجِد إذا خرَج منُه حتَّى يعوَد إليِه، ورجالِن حتابَّ

قا، ورجٌل َذكَر اهللَ خالًيا ففاضت عيناُه،   فاجتمعا عََل ذلِك وتفرَّ

عزَّ   ذاُت حسٍب ومجاٍل فقاَل إِنِّ أخاُف اهللَورجٌل دعتُه امرأٌة 

َق بصدقٍة فأخفاها حتَّى ال تعلَم شَمُله ما  ، ورجٌل تصدَّ وجلَّ

 رواه الرتمذي[(.-ُتنفُق يمينُه« ]حديث صحيح

قد يدل السحاب يف املنام عل حجاب الغيب الذي ال  

ُيكشف لإلنسان يف الدنيا وال يعلمه إال اهلل )تعاىل(. وقد 

السحابة عل حياة اإلنسان وعمره يف الدنيا، وما بينه تدل  

وبني اآلخرة من حجاب. وقد تدل السحابة عل معنى 

 احلجاب أو احلاجز أو املانع أو العازل بصفة عامة.

)ملا روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: أن الناس قالوا: يا رسول اهلل! هل نرى 

س دونه ربنا يوم القيامة؟ قال: هل َتارون يف القمر ليلة بدر لي

حجاب؟ قالوا: ال يا رسول اهلل. قال: فهل َتارون يف الشمس 

ليس دوَّنا سحاب؟ قالوا: ال. قال: فإنكم ترونه كذلك... 

 ]متفق عليه[(.

وقد تدل رؤيا ظل السحابة عل عناية اهلل )تعاىل(  

ورعايته وحفظه للمؤمن. وقد تدل عل املسلم الصالح  

 أمر من األمور النافعة  امللتزم بسنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص أو املتميز يف

 للمسلمني.  
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)ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص »أقبَل وعلْيِه غَممٌة تظلُُّه« يف رحلة الشام مع عمه 

أِّب طالب. واألثر صححه األلباِن يف كتاب َّتريج مشكاة 

 املصابيح(.

وقد يدل السحاب يف املنام عل أمور وأوضاع مؤقتة ال  

 بقاء هلا. وقد يدل عل زيارة مؤقتة.

َسُبَها َجاِمَدًة َوِهَي ََتُرُّ َمرَّ )لقول اهلل َباَل حَتْ  تعاىل: ﴿َوَتَرى اجْلِ

َحاِب﴾ ]النمل:  [، ولقوَلم: سحابة صيف وَتر(.88السَّ

ورؤيا اجتامع السحاب يف السامء قد يدل عل تأليف  

 القلوب بني املتحابني من الصاحلني.

ْ َتَر َأنَّ اهللَ ُف َبْينَُه﴾ ُيْزِجي َس  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َأََّل َحاًبا ُثمَّ ُيَؤلِّ

َف َبنْيَ ُقُلوِِبِْم َلْو 43]النور: [؛ وكذلك قوله سبحانه: ﴿َوَألَّ

َفْت َبنْيَ ُقُلوِِبِْم َوَلـِكنَّ اهللَ ا َألَّ َف  َأنَفْقَت َما يِف األَْرِض مَجِيعًا مَّ َألَّ

ُه َعِزيٌز َحِكيم﴾ ]األنفال: بْي [ ]راجع قاعدة تع63َبْينَُهْم إِنَّ

 الرؤيا باجلناس اللغوي[(.

وقد تدل السحابة يف املنام عل الشك أو الغموض، أو  

 إمتام شهر رمضان أو الشهر اهلجري ثالثني يوًما.

هَر بصياِم يوٍم وال َيومنِي إالَّ أن  موا الشَّ )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال َتقدَّ

وموا َيكوَن َشٌء يصوُمُه أحُدُكم. وال َتصوموا حتَّى َتروُه، ثمَّ ص

َة ثالثنَي، ثمَّ أفطِروا  حتَّى َتروُه. فإن حاَل دوَنُه َغَممٌة، فأَتُّوا العدَّ

هُر تسٌع َوِعرْشوَن« ]حديث صحيح  رواه أبو داود[(. -والشَّ

وقد يدل السحاب عل اإلنسان العظيم رفيع القدر. وقد 

 يدل عل اإلنسان الصالح.

حاب يف )لقوَلم: ال يْض السحاب نبح الكالب، وألن الس

السَمء، وألن اهلل تعاىل يف السَمء، فكأن السحاب يرمز لقربه من 

 اهلل عز وجل(.

وقد يدل السحاب يف املنام للعزباء عل زوج صالح أو  

 عظيم القدر. 

)ألن املرأة تكون حتته. وكل ما كانت املرأة حتته يف املنام قد يرمز 

َواِْمَرَأَة ُلوٍط َكاَنَتا حَتَْت لزوج؛ لقول اهلل تعاىل: ﴿اِْمَرَأَة ُنوٍح 

﴾ ]التحريم:  [(.10َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدَنا َصاِِلَنْيِ

وقد يدل السحاب يف املنام عل الذنوب واملعايص  

وضعف اإليامن والفتنة، حتجب عن طاعة اهلل )تعاىل( 

وحتول دون حسن عبادته، خصوًصا رؤيا سحاب الليل  

 إن أخفى وراءه ضوء القمر.

ول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ما من القلوب قلٌب إال وله سحابٌة كسحابِة )لق

القمِر، بينَم القمُر ُييضُء إذ َعَلْته سحابٌة، فأظَلم إذ جتلَّْت« 

 ]صحيح اجلامع[(.

 وقد يدل السحاب يف املنام عل املرأة احلامل.

[؛ 57)لقول اهلل تعاىل: ﴿َأَقلَّْت َسَحاًبا ثَِقاالً﴾ ]األعراف:

ْت بِِه َفَلَمَّ وكذلك قوله سبح انه: ﴿َْحََلْت َْحْاًل َخِفيًفا َفَمرَّ

[ ]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باجلناس 189َأْثَقَلت﴾ ]األعراف:

 اللغوي[(.

والسحاب يف رؤيا املنام قد يدل عل اخلادم، أو املطيع، 

ر، أو املذلل لراحة اإلنسان وخدمته وطاعته   أو املسخَّ

يف خدمة أوالدها،  كالزوجة يف خدمة زوجها، واألم

واخلادم يف خدمة سيده، واملوظف يف طاعة مديره، ونحو 

 هذه املعاين.

َحاِب املْ  ََمء َواألَْرِض﴾ ـُ)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوالسَّ ِر َبنْيَ السَّ َسخِّ

 [(.164]البقرة:

والسحاب األسود يف املنام نذير شؤم وعذاب عام  

منفلتني من الدين  خصوًصا لقوم كافرين أو فاسدين أو  

 أو كارهني لرشع اهلل )عز وجل(. 

ْسَتْقبَِل َأْوِدَيتِِهْم َقاُلوا َهَذا  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َفَلَمَّ َرَأْوُه َعاِرًضا مُّ

ْطُِرَنا َبْل ُهَو َما اْسَتْعَجْلُتم بِِه ِريٌح فِيَها َعَذاٌب َألِيم    َعاِرٌض ِّمُّ

رُ    ُكلَّ  ُتَدمِّ
ٍ
ء َ  بَِأْمرِ  ََشْ ْم َكَذلَِك َمَساِكنُهُ  إاِلَّ  ُيَرى الَ  َفَأْصَبُحوا اَرِبِّ

 [(.25ُمْجِرِمني﴾ ]األحقاف:ـَنْجِزي اْلَقْوَم الْ 

وقد يدل السحاب يف املنام عل الثلج أو اجلليد. وقد يدل  

 عل اإلسفنجة.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه(.

ب، أو  وقد يدل السحاب يف املنام عل امرأة اسمها سحا 

 االنسحاب، أو السحب أو غريها من مشتقات األسامء.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باألسَمء(.
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ورؤيا السحابة يف الصيف قد تدل عل الوقاية من اخلطر  

واحلفظ من الرضر، بينام رؤياها يف الشتاء قد تدل عل  

 مهوم وصعوبات وتعقيدات.

، بينَم حتجب ضوء الشمس  )ألَّنا حتفظ يف الصيف من اِلرِّ

 ودفئها يف الشتاء، فتزيد اجلو صعوبة(.

 وقد تدل السحابة يف املنام عل املظلَّة.  

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه(.

 وقد تدل السحب الكبرية يف املنام عل اجلبال.

َسُبَها َجاِمَدًة َوِهَي ََتُرُّ َمرَّ  َباَل حَتْ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَتَرى اجْلِ

َحاِب﴾ ]النمل:  [(.88السَّ

وقد يدل السحاب يف املنام عل أشياء تشبهه يف الشكل  

 كالقطن واجلبن وما شابه. 

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه(.

وقد يدل السحاب يف املنام عل النشاط، أو اإلثارة، أو  

اإلفاقة من نوم أو إغامء أو غيبوبة. وقد يدل عل شخص  

 ثورة واضطرابات.غاضب. وقد يدل عل 

 [(.48)لقول اهلل تعاىل: ﴿َفُتثُِْي َسَحاًبا﴾ ]الروم:

 

 الرياح والعواصف 

 

الرياح الطيبة يف املنام برشى للمسلم الصالح باخلري  

املقبل وبرمحة من اهلل )تعاىل(. وقد تدل عل الرخاء  

 واألمطار والثامر واخلصب والنامء.

ا َبنْيَ َيَدْي َرْْحَتِِه )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوُهَو   َياَح ُبرْشً ِذي ُيْرِسُل الرِّ الَّ

يٍِّت َفَأنَزْلنَا بِِه الْ  ََمء ـَحتَّى إَِذا َأَقلَّْت َسَحاًبا ثَِقاالً ُسْقنَاُه لَِبَلٍد مَّ

 [(. 57َفَأْخَرْجنَا بِِه ِمن ُكلِّ الثََّمَراِت﴾ ]األعراف:

ناس طيبني،  والرياح الطيبة يف املنام قد تدل عل قدوم

بينام الريح الشديدة أو اخلبيثة قد تدل عل قدوم ناس  

أشداء، أو خبثاء، أو أرشار. وقد تدل الريح الطيبة يف 

املنام عل عودة املفقود والغائب واملسافر من األقرباء 

 عموًما ومن األبناء خصوًصا.

)لقوَلم: أي ريح ألقت بك؟ أي ما هو سبب قدومك إلينا؟ 

تعبْي الرؤيا باللغة العربية[؛ ولقول اهلل تعاىل:  ]راجع قاعدة

َمَّ َفَصَلِت اْلِعُْي َقاَل َأُبوُهْم إِِنِّ ألَِجُد ِريَح ُيوُسَف َلْوالَ َأن ـ﴿َولَ 

 [(.94ُتَفنُِّدون﴾ ]يوسف:

 والرياح يف املنام كالم ينترش برسعة ويتحرك بني الناس.

اس، كَم أن الرياح )ألن الكالم هواء مندفع َيرج من الفم إىل الن

هواء مندفع ينترش بني الناس ]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا 

 بالتشابه[(.

والريح يف املنام قوة ونرص ومتكني وتعاون عل اخلري  

واحتاد ومتاسك لألفراد واجلامعات عموًما، وللمؤمنني 

والصاحلني خصوًصا؛ وذهاهبا أو زواهلا يف املنام قد يدل 

 والعياذ باهلل(. عل عكس هذه املعاين )

َوَرُسوَلُه َوالَ َتنَاَزُعوْا َفَتْفَشُلوْا  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَأطِيُعوْا اهللَ

وْا إِنَّ اهللَ ابِِرين﴾  َوَتْذَهَب ِرحُيُكْم َواْصرِبُ َمَع الصَّ

 [(.46]األنفال:

وقد تدل الرياح يف املنام عل الطائرات واملالحة اجلوية. 

 الشديدة عل الطريان العسكري.وقد تدل الرياح 

)ألن الرياح جمال حركة الطائرات، وألن ُمركات الطائرات 

َّتلِّف رياًحا شديدة ]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالسبب أو 

  النتيجة[(.

والرياح يف املنام قد تدل عل التلقيح أو عل احلمل  

 للمرأة. 

َياَح َلَوا [ 22ِقَح﴾ ]اِلجر:)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَأْرَسْلنَا الرِّ

 ]راجع قاعدت تعبْي الرؤيا باجلناس اللغوي والتشابه[(.

الريح أو العاصفة يف املنام قد تدل عل السفر. ومن رأى 

يف املنام أن الريح تأمتر بأمره، سافر وناله من سفره سيادة  

وتكريم وشأن عظيم. ومن رأى تلك الرؤيا يف املنام، 

عة يف عمل له عالقة فربام تدل عل التمكني والربا

بالرياح أو حركة اهلواء الشديدة كالفضاء والطريان  

 واملالحة البحرية والسيارات واستخراج طاقة الرياح.
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ِري بَِأْمِرِه إىَِل  يَح َعاِصَفًة جَتْ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َولُِسَلْيََمَن الرِّ

 عَ 
ٍ
ء تِي َباَرْكنَا فِيَها َوُكنَّا بُِكلِّ ََشْ [، 81املنِِي﴾ ]األنبياء:األَْرِض الَّ

ِري بَِأْمِرِه ُرَخاء  يَح جَتْ ْرَنا َلُه الرِّ وكذلك قوله سبحانه: ﴿َفَسخَّ

 [(.36َحْيُث َأَصاب﴾ ]ص:

 والريح يف املنام قد تدل عل اجلن. 

)ألن كالمها موجود لكن ال يراه اإلنسان بعينيه ]راجع قاعدة 

 التشابه يف اِلال يف تعبْي الرؤيا[(.

يف املنام قد تدل عل عقوبة إهلية مهلكة  والعاصفة

 وخسائر كبرية للفاسدين.

رَصٍ َعاتَِية  ا َعاٌد َفُأْهِلُكوا بِِريٍح رَصْ  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَأمَّ

َرَها امٍ  َوَثََمنَِيةَ  َلَيالٍ  َسْبعَ  َعَلْيِهمْ  َسخَّ  فِيَها اْلَقْومَ  َفرَتَى ُحُسوًما َأيَّ

َعى ُمْ  رَصْ  [(.7،6:اِلاقة] َخاِوَية﴾ َنْخلٍ  َأْعَجازُ  َكَأَّنَّ

العاصفة يف املنام قد تدل عل اجلهود الضائعة واألعامل  

اخلارسة بال قيمة عموًما أو أعامل الكفار خصوًصا. وقد  

 تدل عل أعامل غري مقبولة عند اهلل )تعاىل(.

 ِ ِذيَن َكَفُروْا بَِرِبِّ َثُل الَّ ْم َأْعََمَُلُْم َكَرَماٍد  )لقول اهلل تعاىل: ﴿مَّ

 
ٍ
ء يُح يِف َيْوٍم َعاِصٍف الَّ َيْقِدُروَن ِِّمَّا َكَسُبوْا َعََل ََشْ ْت بِِه الرِّ اْشَتدَّ

اَلُل اْلَبِعيد﴾ ]إبراهيم:  [(.18َذلَِك ُهَو الضَّ

والريح الشديدة أو العاصفة يف املنام قد تدل عل  

 اضطرابات وعدم استقرار.

 األشياء من مكاَّنا أو تنتزعها يف شدة واضطراب(.)ألَّنا حترك  

والريح الشديدة يف املنام تدل عل اجلفاف وهالك 

 الزراعات. 

َظلُّوا ِمن  ا لَّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَلِئْن َأْرَسْلنَا ِرحًيا َفَرَأْوُه ُمْصَفرًّ

 [(.51َبْعِدِه َيْكُفُرون﴾ ]الروم:

دة أو النار يف  والريح ذات الصوت الشديد أو ذات الربو

املنام قد تدل عل ضياع املال واملمتلكات عموًما، أو  

 للكفار خصوًصا.

ْنَيا َكَمَثِل  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َمَثُل َما ُينِفُقوَن يِف ِهـِذِه اِْلََياِة الدُّ

  ِريٍح فِيَها رِصٌّ َأَصاَبْت َحْرَث َقْوٍم َظَلُموْا َأنُفَسُهْم َفَأْهَلَكْتُه َوَما 

 [(.117َوَلـِكْن َأنُفَسُهْم َيْظِلُمون﴾ ]آل عمران: ُهُم اهللَُظَلمَ 

ومن رأى أن رحًيا تدفعه للسقوط أو حتمله ألسفل دل 

عل فتن شديدة وأحوال ُمهلِكة يف الدين واآلخرة  

 )والعياذ باهلل(. وقد يدل ذلك عل الكفر )والعياذ باهلل(. 

ْك بِاهللِ )لقول اهلل تعاىل: ﴿ُحنََفاء هللِِ ِكنَي بِِه َوَمن ُيرْشِ   َغْْيَ ُمرْشِ

يُح يِف َمَكاٍن  ََمء َفَتْخَطُفُه الطَّْْيُ َأْو ََتِْوي بِِه الرِّ َفَكَأنَََّم َخرَّ ِمَن السَّ

 [(.31َسِحيق﴾ ]اِلج:

الريح يف املنام قد تدل عل اجلنود املحاربني عموًما، أو  

 .املالئكة الذين ينرصون املؤمنني خصوًصا

)لقول اهلل تعاىل: ﴿َفَأْرَسْلنَا َعَلْيِهْم ِرحًيا َوُجنُوًدا﴾ 

 [(.9]األحزاب:

الرياح يف املنام قد تدل للتجار عل الرواج وحركة 

التجارة والبضائع، بينام ركود الرياح قد يدل عل الركود  

 التجاري وضعف حركة البضائع.

يَح  َفَيْظَلْلَن َرَواِكَد﴾ )يقول اهلل تعاىل: ﴿إِن َيَشْأ ُيْسِكِن الرِّ

 [(.33]الشورى:

الريح اخلبيثة يف املنام قد تدل عل الريح التي خترج من  

 جسم اإلنسان.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه(. 

وقد تدل الريح اخلبيثة عل الكالم اخلبيث الذي يغضب  

 اهلل )تعاىل(. 

 
ِ
وء الِح والسَّ ، كحامِل )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َمَثُل اجلليِس الصَّ

ا أن  ا أن حُيِذَيَك، وإمَّ املسِك ونافِخ الكِْي. فحامُل املسِك: إمَّ

ا أن حيِرَق  ا أن جتَد منُه رحًيا طيِّبًة؛ ونافُخ الكِْي: إمَّ تبتاَع منُه، وإمَّ

ا أن جتَد رحًيا خبيثًة« ]متفق عليه[(.  ثياَبَك، وإمَّ

كه من  وقد تدل الرياح يف املنام عل ما يثري اإلنسان وحير

 كالم أو روائح أو مؤثرات ومثريات خمتلفة.

َياَح َفُتثُِْي َسَحاًبا﴾  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َواهللُ ِذي َأْرَسَل الرِّ الَّ

 [(.9]فاطر:

ورؤيا الرياح الساخنة قد تدل عل كل جهاز يستخدم  

اهلواء الساخن كمجفف الشعر الكهربائي، أو فرن  

خن، أو أجهزة  املايكروويف، أو جهاز التكييف السا
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ومركبات تستخدم حمركات ينبعث منها هواء ساخن  

كالسيارات وغريها. والرياح الباردة يف املنام قد تدل عل  

كل جهاز يعمل بتقنية التربيد باهلواء كجهاز التكييف  

د.   أو الثالجة واملجمِّ

قد تدل الرياح الساخنة أو اخلبيثة عل كالم فيه غضب  

، بينام قد تدل الرياح الباردة  أو ضجر كقول: ُأفٍّ مثاًل 

 عل كالم بارد أو فيه هدوء أو خجل أو أدب أو جفاء.

 

 النجوم

 

النجوم يف املنام تدل عل هداية سواء كانت هداية يف 

الدين أو هداية الطريق. وقد تدل عل سفر. وقد تدل 

عل أشخاص هلم شهرة يف اخلري وهداية الناس  

 وإرشادهم للحق.

اىل: ﴿َوَعالَماٍت َوبِالنَّْجِم ُهْم َُيَْتُدون﴾ )لقول اهلل تع

[، وقوله سبحانه: ﴿َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم النُُّجوَم 16]النحل:

 [(.97لَِتْهَتُدوْا ِِبَا يِف ُظُلََمِت اْلرَبِّ َواْلَبْحِر﴾ ]األنعام:

سقوط نجم من السامء قد يدل عل الَقَسم، أو اإلسالم، 

النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص، أو عل الرجل الصالح  أو رسالة 

املهتدي، أو عل احلق واهلداية. وقد يدل عل صدق  

شخص فيام يدعيه. وقد تدل هذه الرؤيا عل موت  

هرة والعمل العام   مسلم صالح، أو انتهاء فرتة من الشُّ

 لشخص، أو عودة غائب من السفر. 

َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما ا  مَ  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوالنَّْجِم إَِذا َهَوى 

 [(.2،1َغَوى﴾ ]النجم:

وقد تدل النجوم يف املنام عل اخلدم أو املرؤوسني 

 األوفياء املخلصني.

َراٍت  ْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوالشَّ

 [(.54بَِأْمِرِه﴾ ]األعراف:

قيق النظر إىل النجوم يف املنام قد يدل عل تطلع إىل حت 

منزلة، أو االنضامم ملجموعة من الصاحلني أو املشهورين  

 يف اخلري. وقد تدل هذه الرؤيا أحياًنا عل املرض. 

 َسِقيم﴾ إِِنِّ  َفَقاَل  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َفنََظَر َنْظَرًة يِف النُُّجوم 

 [(.89،88:الصافات]

رؤيا النجوم قد أدبرت أو النظر إليها من اخللف قد تدل 

ني عل التسبيح. وقد تدل عل ضعف الصاحلني للصاحل

 أو ابتعادهم عن العمل العام والدعوة إىل احلق.

ْيِل َفَسبِّْحُه َوإِْدَباَر النُُّجوم﴾  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوِمَن اللَّ

 [(.49]الطور:

رؤيا النجوم يف حالة غري طيبة أو منطفئة قد تدل عل  

وعل دعاة   املشاهري يف أمور وجماالت ال ترض اهلل

 الضالل. وتدل عل التنجيم واملنجمني )والعياذ باهلل(. 

وقد تدل رؤيا انطفاء النجم عل املوت والقيامة  

واحلساب واجلزاء. وقد تدل عل كوارث واهنيارات  

 ومشاكل يف شبكات الكهرباء والضوء.

ا  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوإَِذا النُُّجوُم انَكَدَرت ... َعِلَمْت َنْفٌس  مَّ

ت﴾ ]التكوير: [؛ وكذلك قوله سبحانه: ﴿َفإَِذا 14،2َأْحَْضَ

 [(.8النُُّجوُم ُطِمَست﴾ ]املرسالت:

وقد تدل النجوم عل مجاعة من املصلني املسلمني أو  

 العابدين هلل.

ََمَواِت َوَمن  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َأََّلْ َتَر َأنَّ اهللَ َيْسُجُد َلُه َمن يِف السَّ

ْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم ...﴾ ]اِلج:  [(.18يِف األَْرِض َوالشَّ

حر.  وقد تدل النجوم يف املنام أو تعلُّمها عل السِّ

)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من اقتبَس ِعلًَم من النجوِم، اقتبَس ُشعبًة من 

حِر زاد ما زاد« ]حديث صحيح[(.  السِّ

وقد تدل رؤيا النجوم عل األمان ملن يركبون الطائرات  

أو األمان من صواعق وعقوبات السامء. وقد تدل  

 النجوم عل الصحابة.
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. فإذا ذهبِت النجوُم، أتى  
ِ
)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »النجوُم أَمنٌَة للسَمء

السَمَء ما ُتوعد. وأنا أَمنٌَة ألصحاِّب. فإذا ذهبُت، أتى أصحاِّب 

 رواه مسلم[(.ما ُيوعدون« ]

وقد تدل النجوم أو الكالم عنها يف املنام عل أمور  

ومواقف جيب أن يبتعد عنها اإلنسان وال يتكلم أو  

 خيوض فيها.

)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »وإذا ُذِكرِت النجوُم، فأمسكوا« ]حديث 

 صحيح[(.

 

 الرعد

 

يدل عل التسبيح هلل )تعاىل(، أو املسلم املسبِّح، أو  

 تسبيح هلل )عز وجل(.مجاعات الذكر وال

ْعُد بَِحْمِدِه﴾ ]الرعد:  [(.13)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوُيَسبُِّح الرَّ

يدل عل آيات الوعيد والعذاب للكفار واملنافقني يف  

القرآن الكريم. وقد يدل عل آيات الرقية الرشعية التي  

 تؤذي الشياطني. ويدل عل غضب اهلل )والعياذ باهلل(.

ََمء فِيِه ُظُلََمٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق )لقول اهلل   َن السَّ تعاىل: ﴿َأْو َكَصيٍِّب مِّ

َواِعِق َحَذَر الْ  َن الصَّ  َمْوِت واهللُ ـََيَْعُلوَن َأْصابَِعُهْم يِف آَذاَِّنِم مِّ

يٌط بِاْلكافِِرين﴾ ]البقرة:  [(.19ُُمِ

وقد يدل الرعد يف املنام عل أوامر اهلل )عز وجل(  

 ة.وأحكامه الواجب

)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »بينَم رجٌل بفالٍة إذ سمَع رعدا يف سحاٍب، 

فسمَع فيه كالما: اسِق حديقَة فالن...« ]السلسلة 

 الصحيحة[(.

يدل عل الكهرباء، والصواعق، والشحنات الكهربائية، 

 وجهاز الصاعق الكهربائي )سالح(. 

)ألن الكهرباء والرعد يتكونان من شحنات ]تعبْي الرؤيا 

 بالتشابه[(.

 يدل عل اخلوف والرعب.  

 )ألنه يتسبب للناس يف هذه املشاعر(.

يدل عل املعارك احلربية الشديدة وما فيها من التقاء قوي 

 ورضب بالسالح بني املتحاربني.

 )ألن للمعارك أصواًتا رهيبة ُميفة تشبه أصوات الرعد(.

يدل عل الطريان املدين والعسكري، واهلجامت  

 ، وانفجار القنابل.بالطريان

)ألن الطائرات والصواريخ والقنابل تصنع صوًتا يف السَمء 

 كالرعد(.

 يدل عل سورة الرعد. 

 )سورة الرعد يف القرآن الكريم ]تعبْي الرؤيا باجلناس[(.

 يدل عل اهنيار املباين.

 )ألهنا تتشقق وتصنع صوًتا كالرعد(. 

 لقوية. يدل عل اإلهبار السمعي واملؤثرات السمعية ا

 

 الربق

 

يدل ضوء الربق عل ازدهار اإلسالم وتقوية شوكته، 

بينام يدل إظالم الربق عل حدوث العكس )والعياذ  

باهلل(. وقد يدل ضوء الربق عل اليقني والربهان عموًما، 

أو يف العقيدة والدين خصوًصا، بينام يدل إظالم الربق  

 عل هواجس وشكوك.  

ن الظروف واألوضاع  وقد يدل ضوء الربق عل حتس 

للمسلم الصالح، بينام يدل إظالم الربق عل العكس.  

وقد يدل ضوء الربق عل املنافقني وأصحاب املصالح  

الذين جيتمعون حول العقيدة أو اإلنسان إذا كانت  

الظروف طيبة، بينام يدل إظالم الربق عل هؤالء  

ينفضون من حول العقيدة أو اإلنسان إذا ساءت  

 الظروف. 

ُق ََيَْطُف َأْبَصاَرُهْم ُكلَََّم َأَضاء ََلُم )ي قول اهلل تعاىل: ﴿َيَكاُد اْلرَبْ

َشْوْا فِيِه َوإَِذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم َقاُموْا َوَلْو َشاء اهللُ َلَذَهَب بَِسْمِعِهْم  مَّ

 َقِدير﴾ ]البقرة: َوَأْبَصاِرِهْم إِنَّ اهللَ
ٍ
ء  [(.20َعََل ُكلِّ ََشْ
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يف املنام عل ما يغري اإلنسان، وجيذبه،  وقد يدل الربق 

 ويبهره، ويستوىل عل تفكريه.

ُق ََيَْطُف َأْبَصاَرُهْم ُكلَََّم َأَضاء ََلُم  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َيَكاُد اْلرَبْ

َشْوْا فِيِه َوإَِذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم َقاُموْا... ]البقرة:  [(.20مَّ

 الليزر أو العالج هبا.وقد يدل الربق يف املنام عل أشعة 

يدل الربق يف املنام عل الرشطة، واملطافئ، واإلسعاف،  

وخدمات الطوارئ، وكل ما قد يصدر عنه أضواء 

الوميض أو ما يشبه الربق. وقد يدل عل األضواء 

 املتقطعة كالتي تكون يف السيارات والطائرات. 

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه(.

ية. وقد يدل يدل عل اإلهبار البرصي واملؤثرات البرص

 عل الربيق كالذي يكون يف اجلواهر.

يدل عل املسلم بني اخلوف من اهلل )تعاىل( ورجاء رمحته 

)سبحانه(. وقد يدل عل الرتغيب والرتهيب يف القرآن  

 الكريم أو أسلوب الدعوة إىل اهلل )عز وجل(. 

َق َخْوًفا َوَطمَ  ِذي ُيِريُكُم اْلرَبْ ًعا﴾ )لقول اهلل تعاىل: ﴿ُهَو الَّ

 [(.12]الرعد:

 

 الفضاء اخلارجي 

 

 الفضاء يف املنام قد يدل عل الزواج أو العالقة الزوجية.

 [(.21)لقول اهلل تعاىل: ﴿َأْفََض َبْعُضُكْم إىَِل َبْعٍض﴾ ]النساء:

والفضاء يف املنام قد يدل عل الفّض، واالنفضاض، 

 والفضفضة، والفيضان، ونحو هذه اجلناسات اللغوية.

ل الفضاء يف املنام عل فراغ البال من الشواغل،  وقد يد

أو فراغ األوقات من االرتباطات، أو فراغ مناطق أو  

 أماكن معينة.

والفضاء يف املنام قد يدل عل االختناق ومشاكل  

 )بسبب عدم وجود اَلواء فيه(وأمراض الصدر. 

وقد يدل الفضاء يف املنام عل املاء والبحر العميق 

 واملحيط.  

 رواد الفضاء واألجسام يسبحون فيه(. )ألن

وقد يدل الفضاء يف املنام عل سفر بعيد، أو حترر من  

قيود، أو فقدان وزن، أو عل قرب من اهلل )تعاىل(، أو  

 موت يف بعض الرؤى.

 )بسبب غياب اجلاذبية األرضية(.

وقد يدل الفضاء يف املنام عل بعض ألعاب الكمبيوتر 

 املجال.التي هتتم هبذا 

وقد يدل الفضاء يف املنام عل أماكن خمصوصة جيتمع  

فيها خاصة الناس وأكابرهم وعظامؤهم وعلامؤهم 

كالقصور امللكية اخلاصة، واملساجد الكبرية، وأماكن  

 االجتامعات واملناسبات املهمة.

)لعلوه وخصوصيته وعدم قدرة األشخاص العاديني عَل 

 الوصول إليه(.

املنام عل القنوات الفضائية ووسائل    وقد يدل الفضاء يف

 اإلعالم واالتصال الفضائي.

وقد يدل الفضاء يف املنام عل األماكن والساحات  

 املفتوحة.

والفضاء يف املنام حرية وحترر من قيود أو من حبس أو  

 من مهوم. 

 )بسبب حترر اِلركة فيه عن األرض املقيدة باجلاذبية(.

األجسام والكواكب التي   والفضاء يف املنام قد يدل عل

 تتحرك فيه، وعل علوم الفلك والفضاء واملشتغلني هبا.

وقد يدل الفضاء يف املنام عل ضعف حركة اإلنسان، 

 ومشاكل يف التكيف والتأقلم.

)ألن اِلياة فيه حتتاج استعدادات وجتهيزات خاصة واِلركة فيه 

 بحذر(.

 والفضاء يف املنام مكان فرار وأمان. 



35 

 

والفضاء يف املنام قد يدل عل حفظ املنتجات الغذائية 

وسالمتها، أو عل شفاء من مرض ألن امليكروبات  

 والفريوسات ال تعيش فيه.

والفضاء يف املنام قد يدل عل الظلم، وعل احلمل  

 واإلنجاب.  

)ألنه مظلم، وألن رائد الفضاء يرتبط بحبل تغذية باملركبة 

 األم(.

  املنزلة املرتفعة واملكانة العالية.وقد يدل الفضاء عل 

 

 الشمس

 

ون إن رؤيا الشمس يف الشتاء أفضل   تارخيًيا، قال املعربِّ

من رؤيا الشمس يف الصيف، وتدل عل معان  أحسن  

عل اعتبار أهنا ترتبط بمعنى الدفء يف فصل الشتاء، 

وبمعنى احلر يف فصل الصيف. وهذا صحيح. وقد  

 ؤى.ينطبق عل العديد من الر 

الشمس يف املنام قد تدل عل معنى احلياة والدفء ونمو  

 النباتات. 

)ألن بدوَّنا تنهار اِلياة عَل األرض، وهي َضورية للدفء 

 ونمو النبات(.

وقد تدل الشمس يف املنام عل امللك والرئيس والسلطان  

 والقائد والزعيم. 

 )ألَّنا املركز األكرب للمجموعة الشمسية والنجم األعظم(.

)باعتبار القوامة عل والشمس يف املنام قد تدل عل األب 

)باعتبار داللة التأنيث ، وقد تدل عل األم القمر والكواكب(

 .ملذكر(اللغوي مقارنة بالقمر ا

والشمس يف املنام رجل أو امرأة أو مجاعة أصحاب منزلة  

عظيمة وكبرية ونفوذ، أو أصحاب بأس وعذاب  

 بحسب قوة احلرارة والفصل املناخي للرؤيا.

والشمس يف املنام قد تدل عل النار، وموقد النار، 

والفرن، ومصباح الكهرباء األصفر، واملدفأة، والطاقة، 

عملية ذات تفاعالت حرارية  وكل كيان أو كائن أو 

 وكيميائية ونووية.

والشمس يف املنام قد تدل عل األسلحة، والذخائر، 

والقنابل، والقذائف. )لقوهلم: أطلق النار. والشمس  

 كتلة من النريان(.

وقد تدل الشمس عل نار جهنم )والعياذ باهلل(، وعل  

 احلرق والتعذيب بالنار.

 الرباكني. والشمس يف املنام قد تدل عل

 وقد تدل الشمس يف املنام عل اجلن والشياطني. 

 )ألَّنم ُملوقون من نار، والشمس كتلة من نار(.

والشمس يف املنام قد تدل عل التعرض للرضب، أو فقد  

 االتزان، أو املرض، أو ارتفاع درجة حرارة اإلنسان. 

 )لقوَلم: أصيب بْضبة شمس(.

التبخر، واجلفاف،  والشمس يف املنام قد تدل عل 

 وفقدان املاء، والتمثيل الضوئي.

 والشمس يف املنام قد تدل عل النهار والسنة الشمسية.

والشمس يف املنام قد تدل عل كل جهة أو شخص له  

سيادة، أو قوة، أو سيطرة، أو قوامة كالزوج للمرأة،  

واألخ األكرب، واحلكومات، والسلطات، واجليوش، 

نظام الدويل بحسب األحوال والدول التي تقود ال

 املختلفة للناس.

)ملا للشمس من قوامة عَل الكواكب والنجوم يف املجموعة 

 الشمسية(.

)ألَّنا مركز وقد تدل الشمس عل املركز يف كل يشء 

ة والثامر  املجموعة الشمسية( )ألَّنا نواة ، وعل النواة يف الذرَّ

)ألن صهرة ، وعل املعادن واملواد املناملجموعة الشمسية(

، وعل املقر الرئييس  سطحها مواد منصهرة باِلرارة(
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)ألَّنا املركز الرئييس ملجموعة معينة من أماكن النشاط 

 .للمجموعة الشمسية(

والشمس احلارة قد تدل عل الشخص السخيف الذي 

 يضايق غريه، أو عل جهة صعبة يف التعامل معها. 

 شمس. وقد تدل الشمس يف املنام عل شخص اسمه  

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باألسَمء(.

س يف بعض امللل   وقد تدل الشمس عل ما يسمى بالشامَّ

 الكافرة )والعياذ باهلل(. 

 وقد تدل الشمس عل الشهوة.

 )ألَّنا تتكون من جسم ناري(.

 وقد تدل الشمس يف املنام عل قلب اإلنسان. 

كز املجموعة )ألنه مركز اجلسم ومنبع اِلياة، كَم أن الشمس مر

 الشمسية ومنبع حياَتا بإذن اهلل تعاىل(.

وقد تدل الشمس يف املنام عل أجهزة الكمبيوتر واجلوال 

 واألجهزة اللوحية وما شاهبها. 

 )ألَّنا تشع ضوًءا كَم تشع الشمس ضوًءا(.

 وقد تدل الشمس يف املنام عل حرارة اهلاتف الثابت. 

 الرؤيا باجلناس[(.)ألَّنا تشع حرارة ]راجع قاعدة تعبْي 

وقد تدل الشمس عل ُدَول وِمَلل ومجاعات تتخذ من  

 الشمس شعاًرا هلا.

والشمس يف املنام قد تدل عل الصيام واجلوع والعطش  

 واإلمساك عن الشهوات والتقوى والعبادة.  

 )ألن املسلم يصوم بالنهار(.

 وقد تدل الشمس يف املنام عل كتاب شمس دنيا املنام.

الشمس جتري يف فلكها سخر اهلل له شخًصا  ومن رأى 

 أو سبًبا قوًيا إلعانته يف أمر مهم.  

ْمَس َواْلَقَمَر َدآِئَبنَي﴾  ر َلُكُم الشَّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَسخَّ

 [(.33]إبراهيم:

ورشوق الشمس يف املنام بداية مرحلة أو عرص أو فرتة  

حكم، أو والدة شخص عظيم، أو دخول مكان جديد،  

 ة من سفر. أو عود

ورشوق الشمس يف املنام للفاسدين هتك سرت وفضائح 

وانكشاف أمور. وقد يدل عل الفقر املدقع وانعدام  

 اإلمكانيات املادية. 

ْمِس َوَجَدَها َتْطُلُع  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َحتَّى إَِذا َبَلَغ َمْطِلَع الشَّ

ْ َنْجَعل لَ  ا﴾ ]الكهف: ـُهمَعََل َقْوٍم َّلَّ ن ُدوَِّنَا ِسرْتً  [(.90مِّ

وقد يدل رشوق الشمس يف املنام عل جهة اليمني، بينام  

 قد يدل الغروب عل جهة الِشامل.  

َزاَوُر َعن َكْهِفِهْم  ْمَس إَِذا َطَلَعت تَّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَتَرى الشَّ

ََم  ْقِرُضُهْم َذاَت الشِّ ِل﴾ َذاَت اْلَيِمنِي َوإَِذا َغَرَبت تَّ

 [(.17]الكهف:

غروب الشمس يف املنام هناية مرحلة أو عرص أو فرتة  

حكم، أو هناية حياة شخص عظيم، أو مغادرة مكان، أو  

سفر، أو صالة املغرب، أو إفطار رمضان، أو ضعف  

 مستوى إضاءة.

 وقد يدل غروب الشمس عل هداية قوم لإلسالم.  

مْ  َس َباِزَغًة َقاَل َهـَذا َرِّبِّ َهـَذآ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َفَلَمَّ َرَأى الشَّ

ُكون﴾  َّا ُترْشِ َأْكرَبُ َفَلَمَّ َأَفَلْت َقاَل َيا َقْوِم إِِنِّ َبِريٌء ِّمِّ

 [(.78]األنعام:

وطلوع الشمس لياًل يف املنام قد يدل عل أشخاص وأوضاع 

وأمور ليست يف مكاهنا املناسب، أو خارج سياقها املالئم،  

أو ليست أهاًل لوضع معني. وقد يدل عل ظهور أمور  

عجيبة عكس كل التوقعات والسياقات املنطقية املنتظرة.  

ية  وقد يدل عل أجواء شديدة الربودة كام يف املناطق القطب

واجلليدية. وقد يدل عل عدم التوافق أو التناسب بني أمور  

أو أشخاص. وقد تدل هذه الرؤيا عل هداية من ال يتوقع له 

 اهلداية أو الذي حتيط به أسباب الضالل.  

وسقوط الشمس يف املنام موت، أو اهنيارات يف أوضاع  

أو سقوط منزلة أو مكانة أو    أو قذائف،  وكيانات معينة،

 نصب، أو بالءات وفتن وأحداث صعبة. زوال م
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ودخول الشمس يف البحر زواج ومصاهرة بني عظيمني، 

أو قد تدل عل الغليان، أو خطورة السباحة يف البحر 

وقت الرؤيا، أو انطفاء نار عداوة وانتهاء فتنة، أو مجاع  

بني رجل وامرأة، أو محل املرأة بطفل يكون له شأن  

 التقاء وتقارب بني عظيم. وقد تدل هذه الرؤيا عل 

متخالفني أو متعارضني. وقد تدل الرؤيا عل اجتامع بني 

أهل السلطة وأهل العلم. وقد تدل عل لقاء العظامء  

عموًما. وهذه الرؤيا جيدة ملن يعانون من خطر احلرائق 

وارتفاع احلرارة واجلفاف. ورؤيا نزول الشمس إىل 

اع  البحر قد تدل عل التواضع أو الرضوخ ألوض

ورشوط معينة. وقد تدل رؤيا نزول الشمس إىل البحر 

عل القائد املتواضع يتفقد أحوال الرعية ويتقرب منهم. 

وقد تدل رؤيا دخول الشمس يف البحر عل املياة  

الساخنة. وقد تدل هذه الرؤيا عل حتذيرات ملن يعملون  

)ألن الشمس مصدر للطاقة الكهربائية، يف جمال الكهرباء 

 . مع الكهرباء خطر(واملاء 

وقد تدل الشمس يف املنام عل معنى الوضوح الذي هو 

 عكس الغموض واإلهبام. 

 )لقوَلم: األمر واضح وضوح الشمس(.

واجتامع الشمس والقمر لقاء عظامء، أو لقاء شخصني  

أو كيانني متنافسني أو خمتلفني، أو اجتامع فرقاء، أو احتاد  

مهمني. وقد بني قوى وكيانات ضخمة أو أشخاص 

تدل هذه الرؤيا عل اجتامع واحتاد الناس يف مكان أو بلد  

بأعداد كبرية عل هدف معني. وقد تدل هذه الرؤيا عل  

القهر، واحلبس، واألمور التي ال مفر منها، وعل اآلخرة  

 ويوم القيامة. 

ْمُس َواْلَقَمر   اإِلنَسانُ  َيُقوُل  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َومُجَِع الشَّ

 [(.10،9:القيامة] َمَفر﴾ـالْ  َأْينَ  َيْوَمِئذٍ 

وقد تدل الشمس عل املسجد احلرام، والقمر عل  

 املسجد النبوي الرشيف.  

)ألَّنا املساجد األكثر شهرة، وخلروج نور اَلداية العظيم منها 

 للبرشية(.

وقد يدل اجتامع الشمس والقمر عل اجتامع أشخاص  

ني أو غري متناسبني أو زواج غري  أو جهات غري متوافق

مناسب. وقد تدل رؤيا اجتامع الشمس والقمر عل  

شخص يف غري مكانه املناسب، أو الشخص يلتقي مع  

من ال يوافقونه، أو ال يتفقون معه، أو ال يتفامهون معه. 

ورؤيا الشمس والقمر مًعا أمان ملن كان مطارًدا أو  

 مالحًقا من قوم ظاملني.  

ْمُس َينَبِغي ََلَا َأن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َوال )لقول اهلل  تعاىل: ﴿ال الشَّ

ْيُل َسابُِق النََّهاِر َوُكلٌّ يِف َفَلٍك َيْسَبُحوَن﴾ ]يس:  [(.40اللَّ

ورؤيا انفجار الشمس حروب، وقصف، وموت،  

وضغوط قوية، وشيوع فجور، وانتشار فتن، وبراكني، 

بسبب احلرارة    واهنيارات أرضية ويف املباين، وانفجارات

 كانفجار إطارات السيارة وغريها.

وقد تدل الشمس عل الطهارة والنظافة، وقتل اجلراثيم 

وامليكروبات والتعقيم، واحلفظ بالتجفيف والتعريض  

 للشمس. 

ورؤيا النظر املبارش يف الشمس قد يدل عل مشاكل يف  

العني، أو خوض اإلنسان فيام ال يطيق، أو طلبه ملكانة أو  

منزلة أو وضع ليس أهاًل له. وقد تدل هذه الرؤيا عل  

الرؤية الرشعية بني اخلاطب واملخطوبة. وقد تدل أيضا  

 عل القيام باألعامل اجلريئة وحدوث مواجهات قوية.

والشمس يف املنام قد تدل عل ظواهر وأحداث ترتبط  

هبا كوقت العمل والسعي، وعبادات النهار، واختفاء 

اجلليد، واحلصول عل الطاقة  البعوض، وذوبان

 الشمسية.
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والشمس يف املنام قد تكون رمزا يدل عل اهلل )تعاىل(، 

واإلسالم، والقرآن، والنبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص، واملسجد احلرام، 

 والكعبة، وقرب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

 

 طلوع الشمس من مغرهبا

 

طلوع الشمس من مغرهبا برشى للصالح باخلري والفرج 

للفاسد بالعقاب والسوء واجلزاء والعدل، ونذير 

 العدل.

طلوع الشمس من مغرهبا يف املنام قد يدل عل هالك أو  

 هزيمة لظامل.  

ْمسِ  َيْأِت  اهللَ  َفإِنَّ  إِْبَراِهيمُ  َقاَل  …)لقول اهلل تعاىل: ﴿  ِمنَ  بِالشَّ

ِق ـالْ  ِذي َفُبِهَت  َمْغِرِب ـالْ  ِمنَ  ِِبَا َفْأِت  َمرْشِ الَ َُيِْدي  َواهللَُر َكفَ  الَّ

 [(.258اْلَقْوَم الظَّاملنَِِي﴾ ]البقرة:

طلوع الشمس من مغرهبا يف املنام قد يدل عل اقرتاب  

 حدث عظيم ومهم وفاصل يف حياة الرائي.

َل اآلياِت  )ألنه من عالمات الساعة. يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ أوَّ

 خروًجا طلوُع الشمِس من مغرِِبا« ]رواه مسلم[(.

لشمس من مغرهبا يف املنام قد يدل عل ظهور آية  طلوع ا

 عظيمة من آيات قدرة اهلل )عز وجل(. 

طلوع الشمس من مغرهبا يف املنام قد يدل األوضاع  

امليؤوس منها، أو األوقات والفرص الضائعة. وقد يدل 

عل هزيمة أو هالك قوم كفار ظلمة، فهو نذير شؤم هلم 

 )والعياذ باهلل(.

»ال تقوُم الساعُة حتى تطلَع الشمُس من )يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

مغرِِبا، فإذا رآها الناُس آمن من عليها، فذاك حني: ﴿اَل َينَْفُع 

 َنْفًسا إِيََمَُّنَا ََّلْ َتُكْن آَمنَْت ِمْن َقْبُل﴾( )رواه البخاري(.

طلوع الشمس من مغرهبا يف املنام قد يدل عل شخصية 

ن جهة الغرب  عظيمة أو مهمة تزور البلد أو املكان م 

 اجلغرايف أو من بالد الغرب.

طلوع الشمس من الغرب يف املنام قد يدل عل األحداث  

 غري التقليدية وغري الطبيعية.

وقد يدل طلوع الشمس من مغرهبا يف املنام عل النجاح 

يف زراعة نباتات غري تقليدية يف البلد أو قد تدل عل  

 موت الزرع.

 إنبات الزرع(.)ألن الشمس الطبيعية جزء من 

وقد يدل طلوع الشمس من مغرهبا يف املنام عل سوء 

حال عموم الناس وفسادهم وانحراف األخالقيات  

وانقالب معايري القيم وبعد الناس عن االستغفار 

 والتوبة. 

)ألَّنا مقرتنة يف اِلديث الرشيف بعالمات سوء أحوال الناس 

 التي َتهد القرتاب الساعة(.

طلوع الشمس من مغرهبا يف املنام حتذيًرا لعبد  وقد يكون  

 من عباد اهلل )تعاىل( برضورة اإلرساع يف التوبة من ذنب.

وقد يدل طلوع الشمس من مغرهبا يف املنام عل الرتاجع  

عن أمر والعودة فيه واإلقالع عنه وعدم االستمرار أو  

التامدي يف عمل، أو الرجوع من املطار وعدم ركوب  

الرجوع من طريق السفر وعدم إمتامه، أو   الطائرة، أو 

 الفشل يف املشاريع واملساعي.

والشمس الطالعة من الغرب يف املنام قد تدل عل  

الغريب أو عابر السبيل الصالح الذي ال يعرف البلد  

 وحيتاج للمساعدة.

والشمس الطالعة من مغرهبا يف املنام قد تدل عل  

ة يف أسلوب  تغريات مهمة يف احلياة وتبدالت جذري

املعيشة الفردية، أو الثورات االجتامعية واالقتصادية، أو  

 حدوث هذه التغيريات يف مكان معني له عالقة بالرائي.

وطلوع الشمس من مغرهبا يف املنام قد يدل عل العجوز 

املتصايب الذي يفرتض فيه أن حيرتم كرب سنه فإذا به  

 يعيش حياة الشباب.
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 املنام قد يدل عل  وطلوع الشمس من مغرهبا يف

الشخص الفاسد املفسد كالساحر والشيطان )والعياذ 

باهلل(. وقد يدل عل قراءة القرآن الكريم باملقلوب وهو 

من طقوس السحرة املجرمني )والعياذ باهلل وعليهم لعنة 

 اهلل تعاىل(. 

وطلوع الشمس من مغرهبا يف املنام قد يدل عل التنكيس  

يف الصالة )أي قراءة سورة أو آية   يف قراءة القرآن الكريم 

كريمة يف الركعة األوىل ترتيبها يف املصحف الرشيف  

 بعد سورة أو آية كريمة يف الركعة الثانية(.

وطلوع الشمس من املغرب يف املنام قد يدل عل العزل 

من الوظيفة وانتهاء مدة اخلدمة أو تغيري النشاط أو 

 العمل متاًما.

ن مغرهبا يف املنام سافر إىل  ومن طلعت عليه الشمس م

بالد ختتلف شعوهبا وبيئاهتا متاًما عن بلده الذي يعيش  

 فيه.

وقد يدل طلوع الشمس من مغرهبا عل عودة الغائب  

املسافر واستقراره يف بلده، أو الرتحيل إىل البلد األصيل، 

 أو عل العودة من لقاء رئيس أو شخصية مهمة. 

وطلوع الشمس من مغرهبا يف املنام للمحارب قد تدل 

عل اهنزام العدو القادم من جهة الرشق، وانتصار القادم  

 من جهة الغرب.  

)ألن الشمس تْضب بأشعتها يف عيون من يأت من اجلهة 

 العكسية لطلوعها(.

وقد يدل طلوع الشمس من مغرهبا يف املنام عل غضب  

طلعت عليه، أو أحكام  ذوي النفوذ والسلطان عل من 

 قضائية سيئة.

وطلوع الشمس من مغرهبا يف املنام قد يدل عل سوء  

 احلالة النفسية أو املزاجية للشخص.

وطلوع الشمس من مغرهبا يف املنام قد يدل عل املصادر  

 البديلة وغري التقليدية للطاقة.

وطلوع الشمس من مغرهبا يف املنام قد يدل عل اهتامم  

طقة الغرب أكثر من اهتاممها باملنطقة  الدولة بمن

الرشقية، أو تقدم املنطقة الغربية عن الرشقية، أو أمهية  

 املنطقة الغربية عن الرشقية.

وطلوع الشمس من مغرهبا يف املنام قد يدل عل احلول 

 يف العني أو اإلبصار غري الطبيعي.

وطلوع الشمس من مغرهبا يف املنام قد يدل عل فتح 

اتت وانتهت وفرغ منها وإعادهتا مرة أخرى أمور قد م

كإعادة حماكامت قد انتهت، أو إعادة السنة الدراسية مرة  

أخرى، أو عودة شخص قد ذهب ويئس الناس من  

 عودته.

وطلوع الشمس من مغرهبا يدل عل حدوث أمر غري  

طبيعي كفريق رياض ضعيف هيزم فريق رياض قوي، 

مرأة من طبقة أو شخص من طبقة فقرية يتزوج من ا

غنية، أو تلميذ بليد فاشل ينجح وحيصل عل جمموع  

 جيد.

وطلوع الشمس من مغرهبا يف املنام قد يدل عل أيام دافئة 

يف فصل الشتاء القارص، أو تركيب جهاز تكييف  

 ساخن يف فصل الشتاء.

)ألن الشمس مصدر الدفء، وألَّنا أضعف من أن تعطي 

 اء(.الدفء يف وضعها الطبيعي يف الشت

وطلوع الشمس من مغرهبا يف املنام يف رمضان برشى 

بتيسري الصيام كثرًيا للصالح. وقد تدل عل الفاسد  

 املفطر والعياذ باهلل )تعاىل(. 

)ألن مشقة الصيام ترتبط بحركة الشمس الطبيعية، فصار 

العكس يف الرؤيا تيسًْيا إن شاء اهلل، أما الفاسد فيدل له عَل 

 عدم الصيام أصاًل(.املخالفة أو 
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وطلوع الشمس من مغرهبا يف املنام قد يدل عل حدوث  

األشياء بأثر رجعي كأن يعود إليك ما أخذ منك أو  

ض عنه بشكل ما.  تعوَّ

وطلوع الشمس من مغرهبا يف املنام قد يدل انقالب يف 

 العالقات الشخصية وحتول كبري يف مسارها الطبيعي.

نام قد يدل عل  وطلوع الشمس من مغرهبا يف امل

 الشخص الذي ينام بالنهار ويستيقظ بالليل.

وطلوع الشمس من الغرب يف املنام قد يدل للعريب عل  

تعلم لغة التينية من التي تكتب من اليسار لليمني عكس  

 لغته الطبيعية التي تكتب من اليمني لليسار.

وطلوع الشمس من الغرب يف املنام قد يدل عل حتويل  

ريان إىل اجتاه معاكس، أو قد يدل عل رحلة  مسارات الط 

 طريان العودة )عكس رحلة الذهاب(. 

 

 كسوف الشمس

 

رؤيا كسوف الشمس يف الصيف أفضل منها يف الشتاء. 

فرؤياها يف الصيف قد تدل عل ختفيف مهوم أو هتوين 

مشقة، بينام يف الشتاء قد تدل عل زوال نعمة أو غياب  

 رمحة أو هم ومرض.

جب أشعة الشمس الْضورية لصحة اإلنسان وسالمته )ألنه حي

 ومعيشته الطبيعية عَل األرض(.

ومن رأى يف املنام أن الشمس قد انكسفت فإن كان من  

الصاحلني األتقياء دل عل خشيته هلل )تعاىل(، فإن مل يكن  

كذلك ابتاله اهلل )تعاىل( باخلوف لعله يتوب كام يف قوله  

َب اهللُ ْطَمئِنًَّة   )سبحانه(: ﴿َورَضَ َمَثاًل َقْرَيًة َكاَنْت آِمنًَة مُّ

ن ُكلِّ َمَكان  َفَكَفَرْت بَِأْنُعِم اهللِ   َيْأتِيَها ِرْزُقَها َرَغًدا مِّ

َخْوِف باَِم َكاُنوْا َيْصنَُعون﴾ ـُجوِع َوالْ ـلَِباَس الْ   َفَأَذاَقَها اهللُ 

 [. 112]النحل:

 عنه[ قال: )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن أِّب موسى األشعري ]ريض اهلل

»ُخسفِت الشمُس، فقام النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فزًعا، َيشى أن تكون 

الساعُة، فأتى املسجَد، فصَل بأطوِل قياٍم وركوٍع وسجوٍد رأيُته 

قطُّ يفعله، وقال: هذه اآلياُت التي يرسلها اهللُ، ال تكون ملوِت 

 أحٍد، وال ِلياتِه، ولكن َيوف اهللُ ِبا عباَده، فإذا رأيُتم شيًئا من

ذلك، فافزعوا إىل ذكِره ودعاِئه واستغفاِره« ]متفق عليه واللفظ 

 للبخاري[(.

وقد يدل كسوف الشمس عل املرأة ذات احلياء، أو  

 املسترتة، أو املختفية، أو املحتجبة، أو املنتقبة.

وقد يدل كسوف الشمس عل عذر طارئ أو سبب  

و  قاهر منع شخًصا من أداء واجبه، أو مهمته الطبيعية، أ

 ما يقوم به عادة من أعامل. 

 وقد تدل هذه الرؤيا أحياًنا عل العمى )والعياذ باهلل(.

وقد تدل هذه الرؤيا عل ضنك املعيشة وتعطيل املصالح  

 واحلاجات.

 )ألن أشعة الشمس َضورية ملعيشة اإلنسان عَل األرض(.

 وقد يدل الكسوف عل الليل.

 )ألن الشمس َّتتفي يف كالمها(.

لكسوف عل خطر أو رضر قادم من السامء أو  وقد يدل ا

 من أعل.

ََمء﴾ ]سبأ: َن السَّ [ 9)لقول اهلل تعاىل: ﴿ُنْسِقْط َعَلْيِهْم ِكَسًفا مِّ

 ]راجع قاعدة اجلناس اللغوي يف تعبْي الرؤيا[(.

وقد يدل كسوف الشمس عل االنقطاع، أو االنفصال، 

الطالق، أو منع  أو احلجب، أو الفسخ، أو االفرتاق، أو 

 معروف، أو قطع خدمة.

 )ألن القمر يفصل بني األرض والشمس(. 
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 القمر

 

القمر املنري يف املنام شخص صالح )أو مجاعة( يرشد  

الناس وهيدهيم إىل احلق. وقد يدل عل اهلدى والرشاد  

 والبصرية.

ْمَس ِضَياء   َواْلَقَمَر ُنوًرا﴾ )لقول اهلل تعاىل: ﴿ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّ

 [(.5]يونس:

 وقد يدل القمر يف املنام عل إمام عامة مسلم.

 )الرتفاعه وقوامته عَل األرض وعموم نفعه(.

وقد يدل القمر يف املنام عل البنت اجلميلة أو الشاب  

الوسيم الصاحلني. واستتاره أو عدم اكتامله أو خسوفه 

 حياؤه أو حياؤها.

وفاة عامل أو رئيس أو إمام أو وخسوف القمر يف املنام 

احتجابه عن الناس أو اختفاؤه أو انتكاسته يف الدين  

)والعياذ باهلل(. وقد يدل عل انتشار اجلهل والضالل يف  

موضع ما. وقد يدل عل سرت اهلل )تعاىل( عل العباد  

الصاحلني. وقد يدل عل عقوبات إهلية، أو دمار، أو  

انقطاع يف الكهرباء  خراب، أو ضياع، أو مشكلة، أو 

 والبث واالتصاالت الفضائية.

 وقد يدل القمر يف املنام عل األب. 

وقد يدل القمر يف املنام عل أشياء حتمل اسمه كدولة  

جزر القمر، أو وادي القمر، أو قمرة القيادة يف السفينة، 

 أو أمثال هذه املشتقات اللفظية.

 ضوء األبيض.وقد يدل القمر يف املنام عل املصباح ذي ال 

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه(.

وميالد قمر جديد )هالل( يف املنام قد يدل عل حياة  

جديدة، أو والدة طفل، أو بداية اشتغال بالعلم النافع، 

أو بداية شهر هجري كرمضان أو غريه. وزوال القمر 

قد يدل عل هناية مرحلة معينة أو انتهاء حياة أو هناية 

 جري.الشهر اهل

والقمر الناقص يف املنام نقص يف الدين، أو نقص هداية، 

أو تقصري من أهل العلم واهلداية يف حق العامة، أو عدم  

انتفاع الناس بعلم أهل العلم، أو ضياع علم وانتشار 

جهل. وقد يدل عل العامِل املريض. وقد يدل عل طالب  

 العلم ناقص العلم الذي مل تكتمل درايته.

 يف   ارتقاء   أو  تدرج   –   املختلفة  بمراحله  –  املنام  والقمر يف

 .  األمور من  أمر يف معني كامل منازل

ْرَناُه َمنَاِزَل   [(.39:يس] ﴾…)لقول اهلل )تعاىل(: ﴿َواْلَقَمَر َقدَّ

والقمر املنري يف املنام قد يدل عل طلب العلم النافع أو  

 احلصول عل نصيحة. 

 )ألنه يستمد ضوؤه من الشمس(.

واجتامع الشمس والقمر زواج، او اجتامع شمل، أو  

التقاء األب واألم، أو اجتامع شخصيتان كبريتان يف 

 املقام.  

واجتامع الشمس والقمر يف املنام قد يدل عل مواجهة  

موقف عصيب ال مفر منه، أو اجتامع مهوم ومشاكل  

)لقول اهلل )تعاىل(: ﴿َومُجَِع صعبة وقاهرة عل اإلنسان 

ْمُس َواْلَقَمُر ) ﴾ )سورة ـ( َيُقوُل اإِلنَساُن َيْوَمِئٍذ َأْيَن الْ 9الشَّ َمَفرُّ

شمس والقمر أيًضا عل  . وقد يدل اجتامع الالقيامة(

)ألَّنا ال ينبغي َلا أن تدركه أبًدا املوت أو اهلالك أو الفناء 

ْمُس َينَبِغي  إال بفناء الكون وهالكه؛ لقول اهلل )تعاىل(: ﴿ال الشَّ

 (.40:يس) ﴾…ََلَا َأن ُتْدِرَك اْلَقَمَر 

وقد يدل دوران القمر حول األرض يف املنام عل اإلنسان  

سان املهتم بشؤون شخص أو مجاعة أو  املسافر أو اإلن

 الناس أو املعتني هبم.

وانشقاق القمر يف املنام شقاق، أو مشقة، أو شقاء، أو 

شقيق )أخ أو أخت(، أو شقيقة )صداع نصفي(، أو شق 

)تصدع(، أو انشقاق شخص أو مجاعة عن قيادة أو تبعية 

ما. وقد يدل انشقاق القمر يف املنام عل اقرتاب أحداث  
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ة وتغريات كبرية يقام فيها العدل وتعود احلقوق  مهم

وينتهي الظلم. وقد يدل انشقاق القمر عل قرب وفاة  

رجل مسلم صالح يدعو إىل اهلل )تعاىل(. وقد يدل 

انشقاق القمر عل رجل صالح ينجب صاحًلا. وقد يدل  

عل االنقسام والتقسيم والتقاسم. وقد يدل عل عيوب  

تدل هذه الرؤيا عل يوم  يف أدوات اإلضاءة. وقد 

 القيامة.

اَعُة َوانَشقَّ اْلَقَمر﴾ ]القمر: َبِت السَّ  [(.1)لقول اهلل تعاىل: ﴿اْقرَتَ

وقد يدل القمر عل آيات القرآن الكريم؛ ألنه آية من  

 آيات اهلل.

ومن رأى أنه صعد إىل القمر فربام يسافر أو ينتقل إىل 

نال أمًرا مكان بعيد أو صعب الوصول إليه، أو ربام 

عسرًيا ال يقدر عل احلصول عليه الكثري، أو ربام جاب  

األماكن املهجورة كالصحاري واجلبال، أو ربام التقى  

 بواحد من أهل العلم الصاحلني فانتفع بعلمه.

ومن رأى القمر حسنًا مكتماًل يف املنام دل عل نقلة 

نوعية مهمة أو تطور ملموس يف حياته وظروفه 

ودنيا. وقد يدل عل العلو واالرتقاء  وأوضاعه دينًا

 واالرتفاع وركوب الطبقات واألطباق.

َكُبنَّ  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َواْلَقَمِر إَِذا اتََّسق   َعن َطَبًقا َلرَتْ

 [(. 19،18:االنشقاق] َطَبق﴾

والبدر يف املنام رجل مجع بني مجال الشكل والعلم 

)لقوهلم: طلع  والصالح؛ وقد يدل عل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

 البدر علينا ...(.

 والقمر يف املنام قد يدل عل القمر الصناعي.

 

 الكواكب 

 

 تدل عل اإلخوة. 

)لقول اهلل تعاىل: ﴿إِْذ َقاَل ُيوُسُف ألَبِيِه َياَأبِت إِِنِّ َرَأْيُت َأَحَد 

ْمَس َواْلَقَمَر َرَأْيُتُهْم يِل َساِجِدين﴾  َعرَشَ َكْوَكًبا َوالشَّ

 (.[4]يوسف:

تدل عل املعبودات املزيفة التي يعبدها املرشكون باهلل  

)سبحانه وتعاىل(. وقد تدل عل فهم خاطئ للدين أو  

 تصور غري صحيح عن اهلل )عز وجل(. 

ْيُل َرَأى َكْوَكًبا َقاَل َهـَذا َرِّبِّ  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َفَلَمَّ َجنَّ َعَلْيِه اللَّ

 [(.76اآلفِِلني﴾ ]األنعام: َفَلَمَّ َأَفَل َقاَل ال ُأِحبُّ 

تدل عل األراض املهجورة أو مساكن اجلن. وقد تدل 

 عل الوحدة واخللوة واالنعزال.

 )ألَّنا غْي مأهولة بالسكان(.

تدل عل الزينة التي تتزين هبا املرأة من ُحيلٍّ وجواهر؛ أو  

كل مظاهر الزينة العامة كالتي تكون يف املناسبات  

 واألعياد واألعراس وغريها من االحتفاالت.  

ْنَيا بِِزينٍَة اْلَكَواِكب﴾  ََمء الدُّ نَّا السَّ ا َزيَّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿إِنَّ

 [(6]الصافات:

م قد تدل عل الكوكبة؛ أي اجلامعة  والكواكب يف املنا

املتقاربة ذات الفكر الواحد، أو االجتاه الواحد، أو  

اهلدف الواحد، أو األصل الواحد. وقد تدل عل مجاعة  

 من األشخاص املتميزين.

والكوكب يف املنام شخص رفيع املنزلة أو مشتهر يف  

 قومه.

 )لقوَلم: كوكب الرشق، ونحوها(.

الظاهر بوضوح تدل عل اإليامن    ورؤيا الكوكب امليضء

الصادق، وعل هداية الكافر لإلسالم، وهداية الفاسق 

 لالستقامة عل أمر اهلل. وقد يدل عل الزجاج املمتاز.

 ﴾... يٌّ َا َكْوَكٌب ُدرِّ َجاَجُة َكَأَّنَّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿...الزُّ

 [(.35]النور:

  وتدل رؤيا الكوكب اجلميل امليضء عل درجات أعل 

 يف اجلنة.
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ها اهللُ  )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ يف اجلنِة مائَة درجٍة، أعدَّ

 
ِ
للمجاهدين يف سبيِله، كلُّ درجتنْيِ ما بينهَم كَم بني السَمء

 واألرِض« ]رواه البخاري[(.

 

 الليل والنهار

 

النهار يف املنام دين وإيامن وبينة وبرهان ووضوح، والليل  

 يف املنام كفر وفسوق وضالل وحرية وغموض.  

ْيِل  ْيَل َوالنََّهاَر آَيَتنْيِ َفَمَحْوَنا آَيَة اللَّ )يقول اهلل تعاىل: ﴿َوَجَعْلنَا اللَّ

ًة﴾ ]اإلرساء: [، وكذلك قوله 12َوَجَعْلنَا آَيَة النََّهاِر ُمْبُِصَ

 َوالَ  الظُُّلََمُت  َوالَ  انه: ﴿َوَما َيْسَتِوي األَْعَمى َواْلَبِصْي سبح

 [(.20:فاطر] النُّور﴾

والنهار يف املنام رزق وحركة وسعي وعمل، والليل  

كساد وركود وقعود وبطالة، إال ملن كان عمله املعتاد  

 ورزقه يف وقت الليل. 

ْيَل لَِباًس    النََّهارَ  َوَجَعْلنَا ا )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَجَعْلنَا اللَّ

 [(.11:النبأ] َمَعاًشا﴾

وقد يدل الليل يف املنام للصاحلني عل اإلخالص يف  

العبادة، أو صدقة الرس، أو قيام الليل، أو إمتام الصيام،  

أو عل سرت اهلل )تعاىل( لعباده، بينام قد يدل النهار يف 

  رؤى الفاسدين واملنافقني عل الرياء وحب الشهرة أو

 الفضيحة )والعياذ باهلل(. 

ا  ْيِل َوالنََّهاِر رِسًّ ِذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواََلُم بِاللَّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿الَّ

ُّوْا 274َوَعاَلنَِيًة﴾ ]البقرة: [؛ وكذلك قوله عز وجل: ﴿َأَِت

لْيِل﴾ ]البقرة: َياَم إىَِل الَّ  [(.187الصِّ

املوت، بينام يدل  وقد يدل الليل يف املنام عل النوم أو 

 النهار عل اليقظة أو احلياة.

ْيِل َوَيْعَلُم َما َجَرْحُتم  اُكم بِاللَّ ِذي َيَتَوفَّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوُهَو الَّ

[، وكذلك قوله سبحانه: ﴿ُهَو الَِّذي 60بِالنََّهاِر﴾ ]األنعام:

ْيَل لَِتْسُكنُوْا فِيِه  ا﴾ ]يونس:َجَعَل َلُكُم اللَّ  [(.67َوالنََّهاَر ُمْبُِصً

وقد يدل الليل عل السكن واملسكن والسكينة والراحة، 

 بينام قد يدل النهار عل التعب واملشقة.

ْيَل َسَكنًا﴾ ]األنعام:  [(.96)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَجَعَل اللَّ

وقد يدل الليل يف املنام عل املطاردة، أو املتابعة، أو  

ي وراء شخص أو يشء، أو طلبه عل  التعقب، أو السع

وجه الرسعة، أو من يقوم هبذه األعامل وأمثاهلا 

)كالرجل يسعى للوصول إىل امرأة أو الضغط عليها، أو  

الرشطة تطارد شخًصا، أو مدير يكلف موظفيه بأشياء 

صعبة يرهقهم مثاًل(، بينام قد يدل النهار عل من أو ما  

)كاملرأة التي يسعى   حيدث يف حقه أو جتاهه هذه األمور 

للوصول إليها رجل، أو شخص ُمطاَرد، أو موظف  

 مكلَّف بأعباء وأثقال شديدة مثاًل(.

ْيَل النََّهاَر َيْطُلُبُه َحثِيًثا﴾  )لقول اهلل تعاىل: ﴿ُيْغيِش اللَّ

 [(.54]األعراف:

رؤيا وجوه ينطبع عليها ظالم الليل قد تدل عل الرشك  

 والسيئات )والعياذ باهلل(. 

يَِّئاِت َجَزاء َسيَِّئٍة بِِمْثِلَها  ِذيَن َكَسُبوْا السَّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوالَّ

َن اهللِ ا ََلُم مِّ ٌة مَّ ِمْن َعاِصٍم َكَأنَََّم ُأْغِشَيْت ُوُجوُهُهْم  َوَتْرَهُقُهْم ِذلَّ

ْيِل ُمْظِلًَم ُأْوَلـِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخ  َن اللَّ الُِدون﴾ ِقَطًعا مِّ

 [(.27]يونس:

وقد يدل الليل يف املنام للصاحلني عل السفر، أو اهلروب  

 من قوم ظاملني، أو النجاة من مهالك. 

ْيِل﴾ ]هود: َن اللَّ  [(.81)لقول اهلل تعاىل: ﴿َفَأرْسِ بَِأْهِلَك بِِقْطٍع مِّ

وقد يدل الليل عل الزوج، والنهار عل الزوجة، وقد  

الزوج لزوجته، بينام يدل النهار   يدل الليل عل معارشة

 عل معارشة الزوجة من زوجها.

ْيَل النََّهاَر﴾  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َزْوَجنْيِ اْثننَْيِ ُيْغيِش اللَّ

اَها َْحََلْت َْحْاًل 3]الرعد: [، وكذلك قوله سبحانه: ﴿َفَلَمَّ َتَغشَّ

ْت بِِه﴾ ]األعراف: الرؤيا [ ]راجع قاعدة تعبْي 189َخِفيًفا َفَمرَّ

 باجلناس اللغوي[(.
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وقد يدل الليل يف املنام عل الضعف، والغفلة، واهلزيمة، 

وعدم الكفاءة، والرّس، واخلفاء، والتخفي، واملحو، 

واإللغاء، واملسح، واإلزالة، والتخلص من يشء أو  

شخص أو إبعاده. بينام يدل النهار عل القوة، واالنتباه،  

لعلن، والوضوح، والذكاء، والنرص، والكفاءة، وا

والظهور، واالنكشاف، واإلبراز، والتأكيد، واإلبقاء 

 عل الشخص أو اليشء.  

ْيِل َوَساِرٌب بِالنََّهار﴾  )لقول اهلل تعاىل: ﴿ُمْسَتْخٍف بِاللَّ

ْيَل 10]الرعد: [؛ وكذلك قول اهلل سبحانه: ﴿َوَجَعْلنَا اللَّ

يْ  ًة﴾ َوالنََّهاَر آَيَتنْيِ َفَمَحْوَنا آَيَة اللَّ ِل َوَجَعْلنَا آَيَة النََّهاِر ُمْبُِصَ

 [(.12]اإلرساء:

وقد يدل النهار عل السبق والتقدم والتفوق، بينام يدل 

 الليل التأخر والتخلف والرتاجع.

ْيُل َسابُِق النََّهاِر﴾ ]يس:  [(.40)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوالَ اللَّ

  

 باب يف تأويل رؤيا املاء وأشكاله

 

 املاء

 

املاء الصايف يف املنام عل احلياة والكائنات احلية يدل 

عموًما كاإلنسان واحليوان والنبات. وقد يدل املاء عل  

خلق اإلنسان واحلمل وماء الرجل )املنّي(. وقد يدل  

 عل الزواج واإلنجاب. 

﴾ ـ)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَجَعْلنَا ِمَن الْ   َحيٍّ
ٍ
ء ََمء ُكلَّ ََشْ

قوله سبحانه: ﴿َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن  [؛ وكذلك30]األنبياء:

ا َفَجَعَلُه َنَسًبا َوِصْهًرا َوَكاَن َربَُّك َقِديًرا﴾ ـالْ  ََمء َبرَشً

 [(.54]الفرقان:

يدل املاء الصايف عل اإلسالم الصحيح الذي جاء من  

عند اهلل )تعاىل( واخلايل من البدع والضالالت. وقد تدل  

ا، بينام يدل املاء العكر أو  األمطار عل هذا املعنى أيًض 

غري الصايف عل الذنوب واملعايص والبدع. وقد يدل  

املاء النظيف يف املنام عل الصحة الطيبة، بينام املاء العكر  

 وامللوث مرض.

)ألن املاء أصل حياة األبدان وصحتها، وهو نزل من عند اهلل 

عاىل تعاىل؛ والدين أصل حياة القلوب، وهو نزل من عند اهلل ت

 أيًضا ]راجع قاعدة التشابه يف تعبْي الرؤيا[(.

يدل عل الرطوبة والرتطيب )التي هي عكس اجلفاف(  

 سواء كانت يف اجلسم أو األرض أو اجلو.

واملاء الطهور نظافة ووضوء وطهارة يف البدن أو يف  

 القلب.

ََمء َماء  َطُهوًرا﴾ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَأنَزْلنَا ِمَن السَّ

 [(.48]الفرقان:

قد يدل املاء عل عرش اهلل )تعاىل(. وقد يدل عل عرش  

 ملكي أو منصب رئايس يف بعض الرؤى.

 [(.7ََمء﴾ ]هود:ـ)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَكاَن َعْرُشُه َعََل الْ 

 يدل املاء يف املنام عل املال.

ملال )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باألسَمء، وألَّنم يطلقون عَل ا

 سيولة(.

املاء العذب يف املنام يدل عل اإلسالم، واملال املالح قد  

يدل عل الكفر. وقد يدل املاء العذب يف املنام عل املال 

 احلالل، بينام قد يدل املاء املالح عل املال احلرام.

ِذي َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوُهَو الَّ

ُْجوًرا﴾ َوهَ  َذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوَجَعَل َبْينَُهََم َبْرَزًخا َوِحْجًرا ُمَّ

 [(.53]الفرقان:

 يدل عل املجاري املائية العذبة كاألهنار والبحريات.

 )ألهنا خمازن ملياة األمطار(.

واملاء يف املنام قد يدل عل املرأة، فام كان فيه من حسن  

يه من ثقل أو عكارة  ومجال فهو تزكية للمرأة، وما كان ف

 أو أي شائبة فهو من عيوب املرأة. 

)لطراوته وليونته وميوعته كان مثاًل يف الرؤيا للمرأة، عكس 

 اليابسة بخشونتها تكون رمًزا للرجل(.
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املاء املغيل يف املنام ذنوب وعذاب )والعياذ باهلل(. وقد  

تدل هذه الرؤيا للصاحلني عل ضيوف. وقد تدل عل  

نة أو سخان املاء أو كل ما يتم حتضريه  مرشوبات ساخ

 أو التعامل معه باملاء املغيل كالغسيل ونحوه.

اِدُقَها  ا َأْعَتْدَنا لِلظَّاملنَِِي َناًرا َأَحاَط ِِبِْم رُسَ )لقول اهلل تعاىل: ﴿إِنَّ

اُب ُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه بِْئَس ـَوإِن َيْسَتِغيُثوا ُيَغاُثوا بََِمء َكالْ  َ الرشَّ

[؛ وقد تدل للصاِلني عَل 29َوَساءْت ُمْرَتَفًقا﴾ ]الكهف:

ضيوف؛ ألَّنم يقدمون َلم الشاي أو القهوة، والتي ُتصنع من 

 ماء مغِّل ]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالقلب[(.

املاء املتجمد يف املنام قد يدل عل املسلم هيجر القرآن  

تدبر. وقد الكريم، أو يؤدي العبادات دون خشوع أو 

يدل عل جتميد األموال. وقد يدل عل مجود اإلنسان 

وبرود مشاعره. وقد يدل للصاحلني عل مغفرة ذنوب  

 )انظر أيًضا رؤيا اجلليد(.وتكفري خطايا. 

)ألن املاء يف املنام رمز للقرآن الكريم واإلسالم وشعائره، فإذا  

 املنام  جتمد دل عَل عجز وفتور. وجتميد األموال؛ ألن املاء يف

 مال(.

بخار املاء يف املنام قد يدل عل وعود ومهية وكالم  

كاذب. وقد يدل البخار عل ما هو مفقود أو ضائع أو  

مهدر من منافع الدين والدنيا بدون فائدة. وقد يدل 

البخار عل راحة للجسم واسرتخاء. وقد تدل هذه  

الرؤيا عل املوت وصعود الروح. وقد تدل عل ضياع 

 ال أو هتريبها للخارج.األمو

)لقوَلم: تبخرت وعوده يف اَلواء أو تبخر كالمه يف اَلواء. 

والبخار ماء مفقود ال ينتفع به اإلنسان غالًبا. البخار راحة؛ 

 فبعض اِلَممات العمومية تكون بالبخار فقط لراحة اجلسم(.

 

 

 

 

 األمطار

 

والثامر  األمطار يف املنام قد تدل عل النباتات والزروع 

التي يأكلها الناس أو يرتزقون منها. وقد تدل عل إحياء 

األرض امليتة، أو استصالح األراض، أو املروج 

 اخلرضاء، أو مكافحة التصحر.

ََمء َماء َفَأْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمَراِت  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَأنَزَل ِمَن السَّ

ُكْم﴾ ]البقرة: َأنَزَل  سبحانه: ﴿َواهللُ[؛ وكذلك قوله 22ِرْزقًا لَّ

َقْوٍم  ََمء َماء َفَأْحَيا بِِه األَْرَض َبْعَد َمْوَِتَا إِنَّ يِف َذلَِك آلَيًة لِّ ِمَن اْلسَّ

ْ َتَر َأنَّ 65َيْسَمُعون﴾ ]النحل: [؛ وكذلك قوله عز وجل: ﴿َأََّل

ًة إِنَّ ا اهللَ ََمء َماء َفُتْصبُِح األَْرُض ُُمَْْضَّ َلطِيٌف  هللََأنَزَل ِمَن السَّ

 [(.63َخبِْي﴾ ]اِلج:

وقد تدل األمطار يف املنام عل القرآن الكريم والوحي 

 املبارك.

)ألن كالمها نزل من السَمء كَم نزلت األمطار من السَمء؛ أنزَلم 

اهلل عز وجل ]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه[؛ ولقول اهلل 

ََمء فِيهِ  َن السَّ  ُظُلََمٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق ...﴾ تعاىل: ﴿َأْو َكَصيٍِّب مِّ

يِّب الذي نزل من 19]البقرة: [ ]تشبيه للقرآن الكريم بالصَّ

 السَمء[(.

وقد تدل األمطار يف املنام عل استجابة دعاء املسلم 

 الصالح. 

 ،
ِ
عاُء عند النِّداء )ملا روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ثِنتاِن ما ُتَرّداِن: الدُّ

ع[. ومن رشوط إجابة الدعاء وحْتَت املََطِر« ]صحيح اجلام

الكسب اِلالل، وال ُتقبل دعوة صاحب الكسب اِلرام؛ لقول 

، يمدُّ يَديه إىل  فَر، أشعَث أغرَبَ النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »الرجَل يطيُل السَّ

! ومطعُمه حراٌم، ومرشُبه حراٌم، وملَبُسه  ! يا ربِّ . يا ربِّ
ِ
السَمء

 ]رواه مسلم[(.حراٌم، وُغِذَي باِلرام. فَأنَّى ُيستجاُب لذلك؟«  

وقد تدل األمطار يف املنام عل الينابيع، وأودية املياة، أو  

ع هلذه األمطار،  األهنار، أو البحريات العذبة، أو كل جتمُّ

 فينتفع منها الناس يف سقاية الزرع أو الرشب أو غريها.
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ُكم   ََمء َماء لَّ ِذي َأنَزَل ِمَن السَّ اٌب )يقول اهلل تعاىل: ﴿ُهَو الَّ نُْه رَشَ مِّ

ْ َتَر َأنَّ 10َوِمنُْه َشَجٌر فِيِه ُتِسيُمون﴾ ]النحل: [؛ وكذلك: ﴿َأََّل

ََمء َماء َفَسَلَكُه َينَابِيَع يِف األَْرِض﴾  اهللَ َأنَزَل ِمَن السَّ

 [(.21]الزمر:

وقد تدل األمطار يف املنام لألعزب أو العزباء عل الزواج 

 الطيب.  

ََمء َماء َفَأْخَرْجنَا بِِه َأْزَواًجا﴾ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوأَ  نَزَل ِمَن السَّ

 [(.53]طه:

ومن رأى يف املنام مطًرا غزيًرا أقبلت عليه الدنيا بنعيمها، 

فإن اختلط املطر بنبات األرض كان املعنى أقوى يف 

التأويل. ولكن عل املسلم أن حيذر فإن فتنتها عل الدين  

ُيضَمن. وقد تدل رؤيا  ال ُتؤَمن وبقاؤها يف املعاش ال

املسلم للمطر الغزيل هيطل فوقه عل اجتامع الناس 

 حوله إن كان أهاًل للعمل العام النافع.

ََمء  ْنَيا َكََمء َأنَزْلنَاُه ِمَن السَّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿إِنَََّم َمَثُل اِْلََياِة الدُّ

 َواألَْنَعاُم َحتََّى إَِذا  َفاْخَتَلَط بِِه َنَباُت األَْرِض ِِّمَّا َيْأُكُل النَّاُس 

ُْم َقاِدُروَن َعَلْيَهآ   نَْت َوَظنَّ َأْهُلَها َأَّنَّ يَّ َأَخَذِت األَْرُض ُزْخُرَفَها َوازَّ

ْ َتْغَن بِاألَْمِس  َأَتاَها َأْمُرَنا َلْياًل َأْو ََّنَاًرا َفَجَعْلنَاَها َحِصيًدا َكَأن َّلَّ

ُل اآلَياِت لَِقْوٍم يَ  ُرون﴾ ]يونس:َكَذلَِك ُنَفصِّ [؛ وكذلك 24َتَفكَّ

ْنَيا َكََمء َأنَزْلنَاُه ِمَن  َثَل اِْلََياِة الدُّ ْب ََلُم مَّ قوله سبحانه: ﴿َواَْضِ

َياُح  ََمء َفاْخَتَلَط بِِه َنَباُت األَْرِض َفَأْصَبَح َهِشيًَم َتْذُروُه الرِّ السَّ

ْقَتِدًرا﴾ ]الكهف: َوَكاَن اهللُ  مُّ
ٍ
ء [. املاء يف الرؤيا 45َعََل ُكلِّ ََشْ

قد يدل عَل إنسان أو ناس؛ لقول اهلل تعاىل: ﴿َوُهَو الَِّذي َخَلَق 

ا﴾ ]الفرقان:ـَِمَن املْ   [(.54اء َبرَشً

وقد يدل املطر يف املنام عل زائر أو زائرين من مكان  

بعيد، أو أجانب، أو أصحاب مقامات رفيعة ومراكز  

 كبرية.

 َل إنسان؛ لقول اهلل تعاىل: ﴿َواهللُ)ألن كل ماء يف املنام قد يدل ع 

اء﴾ ]النور: ٍة ِمن مَّ [، وماء املطر ينزل من أعَل 45َخَلَق ُكلَّ َدابَّ

أو أصحاب مقامات ، كاألجانب ينزلون من أعَل بالطائرات 

 عالية ]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه[(. 

وقد تدل األمطار يف املنام عل احلمل للمرأة املتزوجة  

 اهلل )تعاىل(. وقد تدل عل املعارشة الزوجية.بفضل 

)للتشابه بني سقوط املاء من السَمء إىل داخل األرض وتدفق ماء 

 الزوج إىل الزوجة ]راجع قاعدة التشابه يف تعبْي الرؤيا[(.

وقد يدل املطر للصاحلني يف املنام عل السعة والربكة يف  

 الرزق.

َقوْا َلَفَتْحنَا  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَلْو َأنَّ َأهْ  َل اْلُقَرى آَمنُوْا َواتَّ

ََمء َواألَْرِض﴾ ]األعراف: َن السَّ  [(.96َعَلْيِهم َبَرَكاٍت مِّ

واملطر يف املنام مال حالل. وقد يكون املال وفرًيا  

مستوجًبا للزكاة. وقد يدل اجلفاف وعدم نزول األمطار 

 يف املنام عل منع الزكاة أو الفقر.

»وَّل َيمنُعوا زكاَة أمواَِلم إال ُمنُِعوا الَقْطَر من  )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

« ]صحيح اجلامع[(.
ِ
َمء  السَّ

وقد تدل األمطار الشديدة يف املنام عل النفقة املخلصة  

يف سبيل اهلل )تعاىل(، وثواهبا الكبري. واألمطار اخلفيفة 

تدل عل نفقة قليلة يف سبيل اهلل )تعاىل( مع عظيم ثواب  

نزلت األمطار عل حديقة مرتفعة فيها  اإلخالص. فإن 

ثمر كثري فقد تقوى معنى الثواب والفضل والربكة من  

 اهلل )عز وجل( للمنفقني يف سبيله )سبحانه(.

ِذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواََلُُم اْبتَِغاء َمْرَضاِت  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَمَثُل الَّ

ْن َأنُفِسِهْم َكَمَثِل َج   اهللِ نٍَّة بَِرْبَوٍة َأَصاَِبَا َوابٌِل َفآَتْت ُأُكَلَها َوَتْثبِيًتا مِّ

ْ ُيِصْبَها َوابٌِل َفَطلٌّ َواهللُ بََِم َتْعَمُلوَن َبِصْي﴾  ِضْعَفنْيِ َفإِن َّلَّ

 [(.265]البقرة:

وقد يدل املطر يف املنام عل الطهارة الرشعية أو النظافة  

  والوضوء واالغتسال. وقد يدل عل الطهارة القلبية من 

وساوس الشيطان وكيده وتسلطه عل قلب اإلنسان  

وعقله. وقد يدل عل تثبيت اهلل )تعاىل( للمسلم 

وتدعيمه يف مواقف صعبة حتتاج للقوة واالحتامل  

 والشجاعة.
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َرُكم بِِه  ُيَطهِّ ََمء َماء لِّ ن السَّ ُل َعَلْيُكم مِّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوُينَزِّ

بَِط َعََل ُقُلوبُِكْم َوُيَثبَِّت بِِه َوُيْذِهَب َعنُكْم ِرْجَز  ْيَطاِن َولَِْيْ الشَّ

 [(.11األَْقَدام﴾ ]األنفال:

وقد تدل األمطار يف املنام عل الرقية الرشعية والعالج 

 من السحر أو املس أو العني والشفاء إن شاء اهلل. 

ُيطَ  ََمء َماء لِّ ن السَّ ُل َعَلْيُكم مِّ َرُكم بِِه )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوُينَزِّ هِّ

ْيَطاِن﴾ ]األنفال:  [(.11َوُيْذِهَب َعنُكْم ِرْجَز الشَّ

واألمطار يف رؤيا املنام قد تدل عل الرخصة الرشعية 

عموًما أو الرخصة يف اجلهاد خصوًصا. وقد تدل عل  

 ختفيف موقف فيه مشقة أو رصاع أو حرب. 

َطٍر )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوالَ ُجنَاَح َعَلْيُكْم إِن َكاَن  ن مَّ بُِكْم َأًذى مِّ

ْرىَض َأن َتَضُعوْا َأْسِلَحَتُكْم﴾ ]النساء:  [(.102َأْو ُكنُتم مَّ

واألمطار يف رؤيا الفاسدين واملجرمني والبعيدين عن  

 الدين إنذار بعقوبة إهلية شديدة. 

ْسَتْقبَِل َأْوِدَيتِِهْم َقاُلوا  َهَذا )لقول اهلل تعاىل: ﴿َفَلَمَّ َرَأْوُه َعاِرًضا مُّ

ْطُِرَنا َبْل ُهَو َما اْسَتْعَجْلُتم بِِه ِريٌح فِيَها َعَذاٌب َألِيم﴾  َعاِرٌض ِّمُّ

َطًرا 24]األحقاف: [، ولقول اهلل سبحانه: ﴿َوَأْمَطْرَنا َعَلْيِهم مَّ

 [(.173ُمنَذِرين﴾ ]الشعراء:ـَفَساء َمَطُر الْ 

وقد يدل املطر يف املنام للمسلم الصالح يف آخر عمره  

 حسن اخلامتة.عل  

 )ألنه قد يرمز إىل تغسيل امليت(.

وقد تدل األمطار يف املنام عل املطار، أو قبيلة مطري، أو  

 غريها من مشتقات األسامء.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باألسَمء(.

 

 النهر 

 

يدل عل كل املعاين التي قد يدل عليها املاء يف املنام، وقد  

 يل:يضاف إليها بعض التخصيص كالتا

النهر اجلاري العذب يف املنام يدل عل الصلوات اخلمس  

املفروضة، ومغفرة الذنوب، وحمو اخلطايا بفضل اهلل  

 )تعاىل(.

)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َمثُل الصَلواِت اخلْمِس كَمثِل َّنٍْر جاٍر عْذٍب 

عَل باِب أحِدكْم، َيغتِسُل فيه كلَّ يوٍم مخَس مّراٍت، فَم َيْبَقى ذلَك 

نَ  ِس« ]صحيح اجلامع[، وكذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »أرأيَت لو من الدَّ

اٍت، ما   أحِدكم ََّنٌر َيري يغتسُل فيِه كلَّ يوٍم مخَس مرَّ
ِ
كاَن بفناء

الَة تْذهُب  كاَن يبقي من درنِِه؟ قاَل: الَ َشَء، قاَل: فإنَّ الصَّ

رن« ]صحيح نوَب كَم يْذهُب املاُء الدَّ  رواه ابن ماجة[(.-الذُّ

 املنام قد يدل عل اجلنة ونعيمها. النهر اجلميل يف 

ِري ِمن  ِْم َجنَّاُت َعْدٍن جَتْ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َجَزاُؤُهْم ِعنَد َرِبِّ

تَِها األََّْنَاُر﴾ ]البينة:  [(.8حَتْ

النهر اخلبيث والقبيح يف املنام قد يدل عل جهنم وعذاهبا 

 ومعايص أهلها )والعياذ باهلل(.

ن عمر ريض اهلل عنه: »من رشب )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن عبد اهلل ب

اخلمَر َّل ُتقبْل له صالٌة أربعنَي صباًحا، فإن تاب، تاب اهلُل عليه، 

فإن عاد، َّل ُتقبْل له صالٌة أربعني صباًحا، فإن تاب، تاب اهلُل 

عليه، فإن عاد، َّل ُتقَبْل له صالٌة أربعنَي صباًحا، فإن تاب، تاب 

ُتقبْل له صالٌة أربعنَي صباًحا،  اهللُ عليه، فإن عاد يف الرابعِة، َّل

فإن تاب، َّل َيُتِب اهللُ عليه، وغضب اهللُ عليه، وسقاه من َّنر 

اخلَباِل. قيل: يا أبا عبِد الرْحِن! وما َّنُر اخلباِل؟ قال: َّنٌر َيري 

من صديِد أهِل الناِر« ]حديث صحيح[؛ أو ملا روي عنه ملسو هيلع هللا ىلص: 

ٌق »ثالثٌة ال يدخُلوَن اجلنَة: ُمدِمُن اخلمْ  ِحِم، وُمصدِّ ِر، وقاِطُع الرَّ

حِر. وَمْن ماَت ُمدمن اخلمِر َسقاُه اهللُ جلَّ وَعال من َّنِر  بالسِّ

الُغوطِة. ِقيَل: وما َّنُر الُغوطِة؟ قال: َّنٌر َيِري من ُفروِج 

 املوِمساِت، ُيؤِذي أهَل الناِر ِريُح ُفروِجِهْم« ]حديث ضعيف[(.

االبتالء من اهلل )تعاىل( لعباده النهر يف املنام قد يدل عل 

الختبار صدق إيامهنم وإخالصهم هلل )عز وجل(. فمن 

زاد وجاوز يف الرشب منه دل عل ضعف إيامنه. وقد يدل 

عل اختبارات التحمل واللياقة يف املؤسسات العسكرية 

واجليوش. فمن زاد وجاوز يف الرشب منه دل عل ضعف 

 احتامله.
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 َلَمَّ َفَصَل َطاُلوُت بِاجْلُنُوِد َقاَل إِنَّ اهللَ)لقول اهلل تعاىل: ﴿فَ 

ُه ِمنِّي  ْ َيْطَعْمُه َفإِنَّ َب ِمنُْه َفَلْيَس ِمنِّي َوَمن َّلَّ ُمْبَتِليُكم بِنََهٍر َفَمن رَشِ

نُْهْم﴾  ُبوْا ِمنُْه إاِلَّ َقِلياًل مِّ َف ُغْرَفًة بَِيِدِه َفرَشِ إاِلَّ َمِن اْغرَتَ

 [(.249]البقرة:

النهر يف املنام عل دورة الدم يف اجلسم جتري يف   يدل

 األوردة والرشايني. 

)ألن كالمها سائل َيري ويتدفق يف جماٍر َلا منبع ومصب 

 ]راجع قاعدة التشابه يف تعبْي الرؤيا[(.

ْهر )التوبيخ   يدل يف املنام عل النهار )توقيت(، أو النَـّ

( عموًما، أو هنر الوالدين أو السائل   والتعنيف والسبِّ

 خصوًصا. 

ا﴾  َُمآ ُأفٍّ َوالَ َتنَْهْرمُهَ )يقول اهلل تعاىل: ﴿َفاَل َتُقل َلَّ

اِئَل َفاَل 23]اإلرساء: ا السَّ [، وكذلك قوله سبحانه: ﴿َوَأمَّ

[ ]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باألسَمء 10َتنَْهر﴾ ]الضحى:

 واجلناس اللغوي[(.

أو شبكات   يدل يف املنام عل شبكات املياة العذبة،

الرصف الصحي والزراعي والصناعي، أو جماري املياة  

 حتت األرض.

)ألن كلها جتري فيَم يشبه األَّنار ]راجع قاعدة التشابه يف تعبْي 

 الرؤيا[(.

يدل يف املنام عل عمر اإلنسان وحياته. وقد يدل عل  

 إنسان حمدد. 

بينهَم   )ألن اإلنسان ُملوق من ماء، والنهر له بداية وَّناية َيري

 يف طريق ُمدد بال توقف كعمر اإلنسان؛ يقول اهلل تعاىل: ﴿َواهللُ 

اء﴾ ]النور: ٍة ِمن مَّ [؛ وكذلك لقوَلم: جرى به 45َخَلَق ُكلَّ َدابَّ

 العمر، أو جرت به السنوات، كَم َيري النهر(. 

 يدل عل الكهرباء وشبكاهتا وأسالكها.  

املاء يف جمرى النهر.  )ألن املاء يسْي يف أسالك طويلة كَم يسيل

وكذلك، فاملاء موصل جيد للكهرباء ومولد َلا عرب سدود 

 األَّنار(.

وقد يدل النهر اجلميل يف املنام عل أطعمة وأرشبة  

كاللبن احلليب أو العسل أو مخر اآلخرة، بينام قد يدل  

النهر القبيح أو اآلسن عل مخر الدنيا )والعياذ باهلل( أو  

 . أطعمة وأرشبة فاسدة

تِي ُوِعَد الْ  ن ـ)لقول اهلل تعاىل: ﴿َمَثُل اجْلَنَِّة الَّ ُمتَُّقوَن فِيَها َأَّْنَاٌر مِّ

ٍة  ذَّ ْن مَخٍْر لَّ ْ َطْعُمُه َوَأَّْنَاٌر مِّ ْ َيَتَغْيَّ َبٍن َّلَّ اء َغْْيِ آِسٍن َوَأَّْنَاٌر ِمن لَّ مَّ

َصفًّى﴾ ]ُممد: ْن َعَسٍل مُّ اِربنَِي َوَأَّْنَاٌر مِّ لشَّ  (.[15لِّ

يدل عل السوائل املتدفقة من جسم اإلنسان كالدماء  

والدموع واللعاب والبول والسوائل اجلنسية. وقد يدل 

 عل رحلة الطعام أو الرشاب داخل اجلهاز اهلضمي. 

)ألَّنا كلها تتحرك وتتدفق وجتري كالنهر ]راجع قاعدة التشابه 

 يف تعبْي الرؤيا[(.

 باإلنرتنت واألجهزة املتصلة به. يدل عل االتصال 

)ألن اإلنرتنت ينبع من مصدر ويصب يف جهاز املتلقي وتتدفق 

منه املعلومات يف اجلهاز كَم يتدفق النهر. واملاء قد يدل عَل 

 الشاشات ألن كالمها شفاف له سطح متشابه يف الشكل(.

يدل عل كل سائل يتدفق؛ كالسائل املحلول يتدفق يف يد 

ستشفى، واحلقنة تتدفق يف جسم املحقون، املريض بامل

 وخطوط أنابيب النفط، واملاء يتدفق داخل فروع النبات.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه(.

 يدل عل خطوط اإلنتاج باملصانع. 

)ألَّنا تتدفق عرب سْي متحرك، ينبع من بداية خط اإلنتاج 

ة خط ومكوناته األولية، ثم َيري ويتحرك حتى يصب يف َّناي

 اإلنتاج(.

يدل عل السري املتحرك كالذي تسري عليه احلقائب يف 

 املطار بعد إنزاهلا من الطائرة أو ما يشابه ذلك. 

)ألَّنا تتشابه مع حركة النهر الذي تسْي فوقه املراكب ]راجع 

 قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه[(.

النهر القوي اجلارف قد يدل عل الفتنة الساحبة التي ال  

يستطيع اإلنسان مقاومتها وجيب عليه اجتناهبا. وقد 

 يدل عل سوائل تتدفق بشدة أو قذائف أسلحة.

)لقوَلم: جرفته الفتنة أو جرفه تيار الفساد. وللتشابه بني 
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 القذيفة وبني النهر يقذف بَم فوقه من أجسام صلبة(.

وقد يدل النهر عل كل مكان جيتمع فيه الناس عل ذكر  

وكلمة اخلري كاملساجد وأماكن الذكر   اهلل )تعاىل( 

 والعلم النافع الذي يرض اهلل )عز وجل(.

)ألنه يتكون من املاء العذب اجلاري الذي يتوضأ به املسلم 

ويغتسل به، فتمحى به الذنوب، ويلقى به اهلل عز وجل يف 

الصالة. وكل ماء جمموع قد يدل عَل ناس جمتمعني ألن أصل 

ٍة ِمن  ل اهلل تعاىل: ﴿َواهللُخلق الدواب من ماء؛ يقو َخَلَق ُكلَّ َدابَّ

ن َيْميِش َعََل ِرْجَلنْيِ  ن َيْميِش َعََل َبْطنِِه َوِمنُْهم مَّ اء َفِمنُْهم مَّ مَّ

ُلُق اهللُ ن َيْميِش َعََل َأْرَبٍع ََيْ    َما َيَشاء إِنَّ اهللَ  َوِمنُْهم مَّ
ٍ
ء َعََل ُكلِّ ََشْ

 [(.45َقِدير﴾ ]النور:

 العذب املتدفق يف املنام قد يدل عل كالم طيب. والنهر 

)ألن الكالم يتدفق معه لعاب اإلنسان يف الفم كَم يتدفق ماء 

 النهر ]راجع قاعدة التشابه يف تعبْي الرؤيا[(.

وقد يدل النهر يف املنام عل هنر الطريق أو حركة املرور  

 اجلوية.يف الشوارع أو املالحة النهرية أو البحرية أو 

 قد يدل النهر يف املنام عل الصدقة اجلارية.

 )لقوَلم: َّنر جاٍر ]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باجلناس اللغوي[.

وقد يدل النهر الطيب املتدفق يف املنام عل مشاعر  

 وأحاسيس طيبة متدفقة.

األهنار املعلومة يف املنام قد تدل عل نفسها، وبالدها، 

ات التي تعيش فيها، والبضائع وسكان ضفافها، واملخلوق

واألشخاص الذين ينتقلون عربها، واألنشطة التي تتم 

فيها وحوهلا. وقد تدل عل أهنار أخرى مثيلتها. وقد تدل 

أيًضا عل فروع هذا النهر وأماكن جريانه. وقد يدل النهر 

املعروف عل معنى مشتق من اسمه كنهر العايص يدل عل 

 والعصيان. الشخص العايص أو املعصية

وقد يدل النهر يف املنام عل حفظ األطفال ورعايتهم 

واالعتناء هبم واألماكن التي تقوم هبذه األعامل  

كاحلضانات واملدارس وكل من هو مؤمتن من أهل  

الطفل عل القيام هبذا العمل العظيم. وقد يدل الطفل يف 

 النهر عل انتقاله ملكان إقامة أو معيشة خمتلف.

 تعاىل: ﴿َوَأْوَحْينَا إىَِل ُأمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِه َفإَِذا ِخْفِت )لقول اهلل

وُه إَِلْيِك َوَجاِعُلوُه  َزِِن إِنَّا َرادُّ َعَلْيِه َفَأْلِقيِه يِف اْلَيمِّ َوالَ ََّتَايِف َوالَ حَتْ

 [(.7ُمْرَسِلني﴾ ]القصص:ـِمَن الْ 

لفاسد من  التقاء النهر بالبحر يدل عل التقاء الصالح با 

الناس أو األشياء واختالطهام. وقد يدل عل التقاء من  

هو أعل بمن هو أدنى، أو مسلم بكافر، أو أجناس 

وأشياء خمتلفة. وقد يدل عل املسلم يفعل اخلري  

واملعروف مع الناس، أو يدعوهم إىل اهلل )تعاىل(، أو  

يقول كلمة طيبة. وقد يدل عل العالقة اخلاصة بني  

وقد يدل عل الصالح خيتلط بمناخ الفساد فال  الزوجني.  

يتأثر به وحيفظ اهلل )عز وجل( عليه دينه. وقد تدل هذه  

الرؤيا عل انفتاح احلدود والبالد عل بعضها أو دخول 

الناس والبضائع من مكان إىل مكان أو من بلد إىل بلد  

 دون عوائق. 

ْيِن َهَذا َعْذٌب )يقول اهلل عز وجل: ﴿َوُهَو الَِّذي َمَرَج اْلَبْحرَ 

ُْجوًرا﴾  ُفَراٌت َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوَجَعَل َبْينَُهََم َبْرَزًخا َوِحْجًرا ُمَّ

[؛ وكذلك قوله سبحانه: ﴿َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحَراِن 53]الفرقان:

اُبُه َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج﴾ ]فاطر:  [(.12َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َساِئٌغ رَشَ

 خلبيث يف املنام عل حيات وثعابني.قد يدل النهر ا

 )للتشابه بني جمرى النهر وبني حركة الثعبان أو اِلية(.

والنهر اخلبيث يف املنام قد يدل عل تلوث، ومرض، 

 وفساد مستمر، وزنا، وعذاب، وأذى. 

)ملا روي يف اِلديث: »وما ََّنُْر الُغوَطِة؟ قال: ََّنٌْر ََيِري من 

انِياِت َيعنِ  -ُفروِج املُوِمساِت  ُيؤِذي أهَل الناِر ِريُح  -ي الزَّ

 رواه ابن حبان[(.-ُفُروِجِهْم« ]حديث ضعيف

 النهر يف املنام قد يدل عل املال.

)املاء قد يدل عَل املال؛ ألن كالمها سيولة؛ وألن املال له دورة 

كسب وإنفاق، وماء النهر له دورة منبع ومصب؛ وألن ماء النهر 

 باستمرار، واملال َيري يف األسواق باستمرار(.َيري 
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 وقد يدل النهر يف املنام عل جمرى القطار.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه(. 

 وقد يدل النهر يف املنام عل األمعاء الدقيقة.

 )ألَّنا جمرى َيري فيه الطعام سائاًل(.

 

 الشالل 

 

مفاجئة أو رسيعة يدل الشالل يف املنام عل انتكاسة 

لإلنسان دينًا أو دنيا )والعياذ باهلل(. وقد يأيت للتحذير من  

هذا اخلطر ومن الفتن الشديدة التي جترف املسلم وقد  

 هتلكه )عياذا باهلل(. 

 )ألنه اَّنيار مفاجئ ملستوى جمرى املاء يف النهر(.

 وقد يدل الشالل يف املنام عل مرحلة انتقالية صعبة.

 قوي ملستوى املاء من مرحلة ملرحلة أخرى(.)ألنه انتقال 

وقد يدل الشالل عل ارتفاع مستوى ضغط املياة أو  

الكهرباء يف الشبكات، أو األنابيب. وقد يدل عل مرض  

 الضغط املرتفع. 

 )ألن للشالل ضغط أقوى من املجرى العادي للنهر(.

وقد يدل الشالل عل الصدقة والعطاء ملن هو حمتاج أو  

 حمروم.

ألنه انتقال للَمء من العلو إىل األسفل. والعلو يف املنام رمز )

للغنى واالنخفاض رمز للحاجة؛ ملا روي عن عبد اهلل بن عمر 

ريض اهلل عنه أنَّ رسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص قال وهو عَل املنرِب، وذكَر 

َف واملسَأَلَة: »اليُد الُعْلَيا خٌْي من اليِد السفَل«.  الصدقَة والتََّعفُّ

 العليا هي املُنِْفَقُة، والسفَل هي الساِئَلُة ]متفق عليه[(.فاليُد 

 وقد يدل الشالل يف املنام عل الطاقة وبذل اجلهود. 

 )ألن سقوط املاء ِبذه القوة تتولد عنه طاقة شديدة(.

 وقد يدل الشالل يف املنام عل الشلل.

 )راجع قاعدة التعبْي باألسَمء(.

 الرتعة واملرصف 

املنام قد تدل فرع من أصل، أو تابع فرعي الرتعة يف 

صغري ألصل كبري، كاالبن فرع من أبيه، وفروع 

املحالت والبنوك والرشكات التي تتبع املقر الرئييس،  

والقاعدة الفرعية التي تتبع القاعدة الرئيسية، والسيارة  

 املقطورة تتبع السيارة القاطرة...وهكذا.

 (.)ألن الرتعة فرع تابع للنهر الكبْي

وقد تدل الرتعة يف املنام عل شخص )أو مجاعة( مبعوث  

للقيام بعمل مفيد كالداعية املبعوث من مؤسسة دينية 

 للدعوة إىل اهلل )تعاىل( يف بلد ما.

)ألن النهر يبعث باملاء الطهور يف الرتعة ليصل إىل مكان بعيد 

قد  ]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه[. واملاء الطهور يف املنام

 يرمز للدين والكلمة الطيبة(.

وقد تدل رؤيا الرتعة عل كل ما هو مرسل كالربيد  

 والطرود واألشخاص.

)ألَّنا ماء مرسل من النهر الكبْي إىل مكان آخر ُمتلف عن 

 املجرى الرئييس(.

وقد تدل الرتعة يف املنام عل مساعدة القادرين  

 للمحتاجني والفقراء. وقد تدل عل صدقة جارية.

وقد تدل الرتعة يف املنام عل كل ممر صغري يمر منه سائل  

 يأخذ من فرع أكرب. 

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه(. 

وقد تدل الرتعة يف املنام عل التحميل أو التنزيل من عل  

 شبكة اإلنرتنت.

وقد تدل رؤيا الرتعة عل السحب من املوارد املادية 

 كالسحب من البنك مثاًل.

)ألَّنا ماء مسحوب من املورد الرئييس ]النهر[ ]راجع قاعدة 

 تعبْي الرؤيا بالتشابه[(.

 وقد تدل الرتعة يف املنام عل التربع بالدم.

)ألَّنا سائل مسحوب من اجلسم الرئييس ]النهر[ يف ِّمر فرعي 

]الرتعة[، كالتربع بالدم سائل مسحوب من اجلسم الرئييس إىل 
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 ع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه[(. ِّمر فرعي ]املحقن[ ]راج

قد تدل الرتعة يف املنام عل التبسيط والتيسري ألمر صعب  

 شديد.  

 )ألَّنا نموذج أضعف وأبسط للنهر الكبْي العميق اجلارف(.

وقد تدل الرتعة عل كل ما يدل عليه النهر من معان  مع  

التصغري أو التبعية. فمثاًل قد يدل النهر عل املسجد،  

دل الرتعة عل حلقة لذكر اهلل )تعاىل(، وقد يدل  وقد ت

النهر عل صدقة جارية عامة، بينام قد تدل الرتعة عل  

 صدقة جارية خاصة ... وهكذا.

 

 البحر

 

 البحر يف املنام قد يدل عل القرآن الكريم.

ِلََمِت َرِّبِّ َلنَِفَد )لقول اهلل )تعاىل(: ﴿ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا لِكَ 

اْلَبْحُر َقْبَل َأْن َتنَْفَد َكِلََمُت َرِّبِّ َوَلْو ِجْئنَا بِِمْثِلِه َمَدًدا﴾ 

 [(.109]الكهف:

والبحر يف املنام قد يدل عل دولة كبرية، أو بلد أجنبي، 

أو دولة غري دولة الرائي، أو بلد تصعب احلياة فيها. 

 ية مواطنيه.والشاطئ حدوده، والكائنات البحر

)ألن البحر وسط معييش كبْي له حدود، وألنه ليس مكاًنا  

 معتاًدا أو مألوًفا ِلياة اإلنسان، فكان يف املنام مثاًل للغربة(.

والبحر يف املنام رزق؛ ألنه حيتوي عل األسامك املأكولة  

ومنافع أخرى، وخصوًصا ملن يعملون بالصيد أو  

عل ما يتزين به  يرتزقون من البحر. وقد يدل البحر 

 اإلنسان من احُليل واجلواهر.

ا  َر اْلَبْحَر لَِتْأُكُلوْا ِمنُْه َِلًَْم َطِريًّ )يقول اهلل تعاىل: ﴿َوُهَو الَِّذي َسخَّ

َوَتْسَتْخِرُجوْا ِمنُْه ِحْلَيًة َتْلَبُسوََّنَا َوَتَرى اْلُفْلَك َمَواِخَر فِيِه 

 [(.14ْم َتْشُكُرون﴾ ]النحل:َولَِتْبَتُغوْا ِمن َفْضِلِه َوَلَعلَّكُ 

 والبحر يف املنام قد يدل عل فتنة يف الدين والدنيا.  

 )ألن شكله من اخلارج مجيل جاذب، بينَم الدخول فيه قد يكون

خطًْيا؛ فقد يغرق اإلنسان فيه أو يتعرض لالفرتاس من 

 األسَمك املتوحشة(.

وقيل إن من رأى أنه يغرق، فقد يدل ذلك عل صدق  

ه إن كان من أهل الصالح. وقد تدل عل التوبة  إيامن

 الصادقة إن كان الرائي أهاًل لذلك.  

)لقول اهلل )تعاىل(: ﴿َحتَّى إَِذا َأْدَرَكُه اْلَغَرُق َقاَل آَمنُت َأنَُّه ال إَِلَه 

اِئيَل َوَأَنْا ِمَن الْ  ِذي آَمنَْت بِِه َبنُو إرِْسَ ُمْسِلِمنَي﴾ ـإاِلَّ الَّ

 [(.90]يونس:

والغرق يف البحر قد يدل عل سوء اخلامتة واخلطايا 

والعقوبات اإلهلية للرائي الفاسد )والعياذ باهلل(.  

 والغرق يف البحر غرق يف فتنة أو ابتالء بالغرق يف النعمة.

 [(.25)لقول اهلل )تعاىل(: ﴿ِِّمَّا َخطِيَئاَِتِْم ُأْغِرُقوا﴾ ]نوح:

جلرداء. والسفينة والبحر يف املنام قد يدل عل الصحراء ا

 عل اجلمل. 

)ألن الصحراء والبحر كالمها له سطح ِّمتد أملس واسع. 

 واجلمل ُيطلق عليه سفينة الصحراء(.

وقد يدل البحر يف املنام عل من يعملون فيه كالصيادين،  

 والبحارين، والغواصني، واملنقبني عن النفط والغاز.

. وقد  قلب()ألنه يتوقد يدل البحر عل اإلنسان املتقلب 

)ألن ظاهره هدوء وباطنه أسَمك يدل عل اإلنسان املنافق 

 .متوحشة ودوامات خطْية(

 والبحر قد يدل يف املنام عل شبكة اإلنرتنت  

 )ألنه جمال دويل ينتقل عرب كابالت بحرية(.

ومن رأى أنه عام يف البحر، خاض أمًرا صعًبا حيتاج 

 جلهد ومثابرة.

البحر يف املنام تيرس له أمر عسري، ومن مشى عل ماء 

 وتفوق يف مسعى، ونال امتيازات خاصة ليست لغريه.

وركوب البحر يف املنام سفر، أو إقامة مؤقتة يف مكان،  

 أو ظروف وأوضاع غري مستقرة.

 )ألن ركوب البحر مؤقت غْي مستقر(.
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وركوب السفينة يف املنام نجاة من هالك أو تيسري أمور  

 عسرية.

 وح عليه السالم، وألن ركوب البحر يتيرس ِبا(.)لقصة ن

ومن خاض البحر بمهارة يف املنام تبحر يف علم من  

 العلوم وتفوق فيه. وقد يدل البحر عل الشخص العامل.

وزبد البحر يف املنام قد يدل عل التفاهات واملفاسد  

 واألشياء السطحية التي ال قيمة هلا وال نفع فيها.  

ا …﴿ )لقول اهلل تعاىل: َبدُ  َفَأمَّ ا ُجَفاء َفَيْذَهُب  الزَّ  َينَفعُ  َما َوَأمَّ

 [(.17:الرعد] األَْرِض﴾ يِف  َفَيْمُكُث  النَّاَس 

وقد يدل البحر يف املنام عل املخازن واألشياء اخلفية 

 واملكنونة واألرسار التي مل تنكشف.

والبحر يف املنام قد يدل عل السامء، والسفينة عل  

 الطائرة. 

والبحر يف املنام قد يدل عل جماالت التواصل االجتامعي 

)ألنه جمال دويل مفتوح يبحر فيه الناس من كل عرب اإلنرتنت.  

 البالد(

وقد يدل البحر يف املنام عل األوساط واملجاالت  

والكيانات الدولية الكبرية املتشعبة كالرشكات  

 واملنظامت العاملية ونحو ذلك.

 املنام قد يدل عل الصحة والتطهري.  والبحر يف 

 )ألن ملوحته قاتلة للجراثيم وامليكروبات والفْيوسات(.

وقد يدل البحر يف املنام عل أشياء حتمل اسمه أو  

أشخاص حيملون اسمه كمدرسة بحر البقر أو األستاذ  

 حممد بحر أو نحو ذلك. 

والبحر يف املنام إنسان عظيم القدر ذو قوة ونفوذ  

 ومهابة.  

 )ألن املاء يف املنام قد يدل عَل إنسان، وأعظم املاء البحر(.

والبحر اهلادئ يف فصل الصيف مجال حياة ونعمة ورمحة 

 ومتعة وختفيف مهوم ملن رآه يف املنام. 

 والبحر يف املنام قد يدل عل الفضاء اخلارجي. 

)ألن الكواكب واألجسام تسبح فيه كَم تسبح املخلوقات يف 

 البحر(.

 يدل البحر يف املنام عل عامل اجلن.  وقد 

)ألنه غريب عن اِلياة املعتادة لإلنسان، وألن ُملوقاته تسترت 

 داخله كَم يسترت اجلن عن عيون اإلنسان(.

والبحر اهلائج يف املنام أخطار وفتن واضطرابات يف  

 الدين والدنيا.

وقد يدل البحر يف املنام عل ما عند اهلل )تعاىل( من رزق  

 ونعمة وخزائن مملوءة ال تنفد.  

َلكم  )لقول اهلل تعاىل يف اِلديث القديس: »يا عبادي! لو أنَّ أوَّ

وآخَركم، وإنَسكم وِجنَّكم، قاموا يف صعيٍد واحٍد، فسألوِن، 

كَم  فأعطيُت كل إنساٍن مسألَته، ما نقص ذلك ِّما عندي إال

 ينقُص املِْخَيُط إذا ُأْدِخَل البحَر« ]رواه مسلم[(.

والبحر يف املنام ملك أو سلطان أو رئيس عظيم اهليبة 

 واسع النفوذ. 

)وذلك لداللة املاء يف املنام عَل اإلنسان؛ ألنه ُملوق من ماء، 

«  أو كَم يف قول اهلل تعاىل: »َواهللُ
ٍ
ٍة ِمْن َماء َخَلَق ُكلَّ َدابَّ

 (، وألن أعظم املاء هيبة وقوة وتأثًْيا هو البحر(.24)النور:

وقد يدل البحر يف املنام عل العلم والعلوم واخلرباء 

املتبحرين فيها واملؤسسات الضخمة التي تبحث فيها أو  

 تدرسها. 

وصيد البحر يف املنام طلب رزق حالل. وقد يدل عل  

زوج صالح أو ناس صاحلني للعمل أو للقيام  اختيار 

بمهمة. وقد يدل الصيد يف البحر عل الصرب )ألنه حيتاج 

لصرب(، والتوكل عل اهلل، وانتظار الفرج. وقد يدل عل  

 التسوق. 

)يقول اهلل تعاىل: »ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه« 

 [(.96]املائدة:

 ل األسامك.  وقد يدل البحر يف املنام ع 

 )ألَّنا تعيش فيه(.
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ومن رأى يف املنام مضيًقا أو ملتقى بحرين نال مشقة يف 

 طلب علم.  

)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِفَتاُه الَ َأْبَرُح َحتَّى َأْبُلَغ جَمَْمَع 

 [(.60اْلَبْحَرْيِن َأْو َأْميِضَ ُحُقًبا﴾ ]الكهف:

 

 موج البحر

 

الدهر وتغرياته من حال إىل حال.  تدل عل تقلبات

واملوج يف املنام تغري وتبدل كبري يف األحوال والظروف  

 بشكل مفاجئ وقوي ورسيع.

 )ألن املوجة متقلبة وقوية ورسيعة(.

تدل عل احلياة املضطربة غري املستقرة وكثرية احلركة 

 والتقلب.

 )ألن املوج اضطراب يكون البحر معه متقلب وغْي مستقر(.

عل فتنة النساء للرجال أو العكس وعل الزنا. وقد    تدل

 تدل عل الغضب.  

 )ألن املوج من عالمات هياج البحر وثورته بال ضابط أو رادع(

 تدل عل التمرد والعصيان واالنقالب عل شخص أو جهة. 

)ألن املوج يعلو فوق البحر وينقلب عليه ويستعيص عَل البحر 

 كبحه(.

املنام قد يدل عل يوم القيامة. وقد يدل عل  واملوج يف 

مواقف االزدحام والفوىض واالضطرابات  

والتجمعات الكبرية غري املنظمة. وقد يدل عل  

االختالط غري املنضبط بني الرجال والنساء أو أماكن  

 حدوثه.

 )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَتَرْكنَا َبْعَضُهْم َيْوَمِئٍذ َيُموُج يِف َبْعٍض َوُنِفَخ 

وِر َفَجَمْعنَاُهْم مَجًْعا﴾ ]الكهف:  [(.99يِف الصُّ

وقد يدل املوج يف املنام عل الصعوبات، واملعوقات،  

 والصدمات، واملعارضات، والرصاعات املتتابعة. 

)ألنه يعوق املالحة ويصعبها ويصطدم بالسباحني والسفن 

 فيعارضهم. ولقوَلم: يصارع األمواج(.

املقابر. وقد تدل عل الفراق أو  وقد تدل األمواج عل 

 الغرق أو املوت.

ُمْغَرِقني﴾ ـَمْوُج َفَكاَن ِمَن الْ ـ)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَحاَل َبْينَُهََم الْ 

 [(.43]هود:

وقد يدل املوج عل اتصاالت اجلوال، واإلعالم  

الفضائي، واالتصاالت الالسلكية، وكل ما يعمل بنظام  

يدل املوج عل كالم   املوجات بمختلف أنواعها. وقد

 قوي أو إحلاح.

 )ألَّنا كلها تعمل أو تنتقل بنظام املوجات(.

وقد تدل املوجة يف املنام عل املرأة احلامل وقرب  

 والدهتا.

)ألن البطن يكون بارًزا ويتحرك فيه الطفل يف املاء ويتقلب 

 كاملوج البارز فوق البحر يتحرك ويتقلب(.

 بس.وقد يدل املوج عل غسالة املال

)ألَّنا تتقلب وتتموج من الداخل وفيها املاء والَزَبد األبيض 

 كاملوج(.

واملوج الكبري يف املنام قد يدل عل اجلبال. وقد يدل عل  

 السحاب.

َباِل﴾  ِري ِِبِْم يِف َمْوٍج َكاجْلِ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوِهَي جَتْ

ْوٌج 42]هود:  [؛ وكذلك قوله سبحانه: ﴿َوإَِذا َغِشَيُهم مَّ

 [(.32َكالظَُّلِل﴾ ]لقَمن:

ورؤيا املوج فوق املوج يف الظلامت قد يدل عل الكفار 

 والكفر والضالل.

ن َفْوِقِه  ِّيٍّ َيْغَشاُه َمْوٌج مِّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َأْو َكُظُلََمٍت يِف َبْحٍر جلُّ

ن َفْوِقِه َسَحاٌب ُظُلََمٌت َبْعُضَها َفْوَق َبْعٍض إَِذا َأْخرَ  َج َيَدُه َمْوٌج مِّ

ْ ََيَْعِل اهللُ ْ َيَكْد َيَراَها َوَمن َّلَّ َلُه ُنوًرا َفََم َلُه ِمن نُّور﴾  ََّل

 [(.40]النور:

وقد يدل املوج يف املنام عل اجليوش املنظمة وخصوًصا  

 املشاة أو املركبات واملجنزرات.
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)ألن املوج يتحرك ويتقدم ويتقلب كعجالت وجنازير املركبات 

 قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه[(.]راجع 

وقد يدل موج البحر يف املنام عل اخلطر خصوًصا إن  

تكاثر واجتمع عل اإلنسان. وقد يدل عل املواقف  

العصيبة التي يتجمع فيها الناس واهلموم والتحديات  

 ضد الفرد أو اجلامعة. 

ُْم َمْوُج ِمن ُكلِّ َمَكاٍن َوظَ ـ)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَجاءُهُم الْ  نُّوْا َأَّنَّ

يَن َلِئْن َأنَجْيَتنَا ِمْن َهـِذِه  ُأِحيَط ِِبِْم َدَعُوْا اهللَ ُُمِْلِصنَي َلُه الدِّ

اِكِرين﴾ ]يونس:  [(.22َلنَُكوَننِّ ِمَن الشَّ

وقد يدل املوج يف املنام عل مطبات الشوارع أو املطبات  

 اجلوية.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه(.

املوج يف املنام عل أشياء أو أشخاص مرسلني  وقد يدل 

 أو قادمني من اخلارج.

)ألنه يقذف بكل ما يف طريقه من داخل البحر إىل الشاطئ أو 

 الساحل(.

وقد يدل املوج عل اخلمور واملرشوبات الغازية أو كل  

 رشاب أو سائل له فورة. 

 )ألن املوج فورة من فورات البحر(.

ضالل، أو فساد، أو تفاهة، أو  والزبد األبيض كفر، أو 

أخطاء، أو أشياء بال نفع أو قيمة. وقد يدل الَزَبد  

األبيض عل ناس أو أمم ضعفاء أو مستباحني أو  

مهزومني. وقد يدل الَزَبد عل الزبدة أو الزبادي أو نحو 

 هذه املشتقات اللفظية.

َبُد َفَيْذَهُب ُجَفاء َوأَ  ا الزَّ ا َما َينَفُع النَّاَس )لقول اهلل تعاىل: ﴿َفَأمَّ مَّ

[، ولقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 17َفَيْمُكُث يِف األَْرِض﴾ ]الرعد:

يِل« ]صحيح  رواه أبو داود[(.-»ولكنَّكم ُغثاٌء كُغثاُء السَّ

 

 

 

امات البحرية   الدوَّ

 

رؤيا الدوامات البحرية يف املنام قد تدل عل الفتنة 

بقوة.  الشديدة واملهلكة التي تسحب الناس وجترفهم 

وقد تدل عل املوت والقرب. وقد تدل عل الذنوب  

 املهلكة كالكفر والزنا. 

)ألَّنا تسحب للقاع برسعة وتقتل كَم تسحب الفتنة الشديدة 

قاعدة تعبْي الرؤيا راجع  العبد فتهلكه دينًا ودنيا ]والعياذ باهلل[ ]

 بالتشابه[(.

وقد تدل الدوامة يف املنام عل احلبس والقهر  

 ار. واالضطر

 )ألن اإلنسان يف داخلها ُمبوس ومقهور ومضطر(.

 وقد تدل الدوامة يف املنام عل البئر.

 )للتشابه يف الشكل(.

وقد تدل الدوامة يف املنام عل الدوام واملداومة وأمثال 

 هذه املشتقات اللفظية.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باألسَمء(.

االستدراج ملا فيه  وقد تدل الدوامة يف املنام عل املكيدة و 

 الرضر.

 )ألَّنا تسحب لتغرق من يدخل فيها(.

 وقد تدل الدوامة يف املنام عل الدوار وعدم االتزان. 

 )ألَّنا تلف وتدور وال تستقر(.

وقد تدل الدوامة يف املنام عل املشاكل املتكررة والصعبة 

 يف التخلص منها.

 )لقوَلم: أدخلونا يف دوامة من املشاكل(.

الدوامة البحرية يف املنام عل الرصف الصحي وقد تدل 

 والبالوعات. 

 )ألَّنا تشبه يف عملها وشكلها الدوامات البحرية(.

وقد تدل الدوامة البحرية عل اخلطر البحري. وقد تدل  

 عل ما يعرقل املالحة أو السباحة ويعطلها.
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وقد تدل الدوامة يف املنام عل كل جهاز يعمل بسحب  

دورانه كجهاز رشب وتربيد املياة وخالط  املاء أو 

 العصائر والغسالة ونحوها.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه(.

 

 البحرية

 

البحرية العذبة يف املنام قد تدل عل وسط أو جمتمع مغلق  

فيه مسلمني صاحلني، بينام البحرية املاحلة قد تدل عل  

جمتمع  وسط فيه كفار أو فاسدين. والوسط هنا هو أي 

صغري كمدينة، أو قرية، أو مجاعة، أو مجعية، أو مسجد،  

أو رشكة، أو جملس مغلق، أو برملان، أو مكان فيه مجهور 

خمصوص، أو نخبة جمتمعة، أو نحوهم. وقد تدل أيًضا  

 عل دولة صغرية يف مساحتها.

والبحرية يف املنام قد تدل عل معاين البحر لكن بشكل  

ر. فمثاًل إن دل ا لبحر عل القرآن الكريم، دلت  مصغَّ

البحرية عل جزء أو سورة، وإن دل البحر عل رجل  

عظيم منزلة وعلاًم دلت البحرية عل ابنه أو واحد من  

له أو قد تدل عل انخفاض منزلته أو   تالميذه أو عامَّ

ضعف نشاطه. فإن دل البحر عل الفتنة كانت البحرية  

دلت البحرية عل   فتنة أقل، فإن دل البحر عل النفاق،

نفاق أقل وأهون رضًرا، فإن دل البحر عل السفر  

الطويل، دلت البحرية عل سفر أقرص وأيرس، فإن دل  

البحر عل دولة أجنبية تصعب املعيشة فيها، دلت  

 البحرية عل دولة املعيشة فيها أسهل ... وهكذا.

  وقد تدل البحرية يف املنام عل احلرية واألمور املحرية، أو

حمافظة البحرية يف مرص، أو شخص اسمه ُبحريا، أو  

 نحو هذه املشتقات اللفظية.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باألسَمء(.

وقد تدل البحرية يف املنام عل املخلوقات التي تعيش  

فيها، أو موقعها اجلغرايف إن كان معلوًما كأن تكون  

متارس  جماورة ملدينة مثاًل فتدل عليها، أو األنشطة التي 

فيها كصيد السمك مثاًل إن كانت البحرية معلومة يف  

املنام، أو ما يتسبب يف وجودها كاألمطار، أو ما تتسبب  

 يف وجوده كاألهنار.

 

 البئر 

 

رؤيا البئر العذب املتجدد املياة قد تدل عل اخلري املتجدد  

والصدقة اجلارية. وقد تدل عل الرجل الصالح كثري 

دل عل القرآن الكريم وتالوته اخلري والنفع. وقد ت

 واألماكن التي يذكر اهلل )تعاىل( فيها.

رؤيا البئر يف املنام قد تدل عل عمر اإلنسان وحياته 

وسالمته، بينام جفافها أو اهنيارها قد يدل عل هالكه هو 

 أو هالك أهل املوضع إن كان معلوًما.

ن َقْرَيٍة َأْهلَ  ْكنَاَها َوِهَي َظاملٌَِة َفِهَي )لقول اهلل تعاىل: ﴿َفَكَأيِّن مِّ

ِشيد﴾ ]اِلج: َلٍة َوَقُْصٍ مَّ َعطَّ  [(.45َخاِوَيٌة َعََل ُعُروِشَها َوبِْئٍر مُّ

وقد يدل البئر يف املنام عل أماكن قضاء احلوائج  

العمومية التي يتجمع عندها الناس كاملصالح احلكومية 

 وما شابه.  

َن النَّاِس   َمَّ َوَردَ ـ)لقول اهلل تعاىل: ﴿َولَ  ًة مِّ َماء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه ُأمَّ

َيْسُقوَن َوَوَجَد ِمن ُدوَِّنُِم اْمَرأَتنْيِ َتُذوَداِن َقاَل َما َخْطُبُكََم َقاَلَتا الَ 

َعاء َوَأُبوَنا َشْيٌخ َكبِْي﴾ ]القصص:  [(.23َنْسِقي َحتَّى ُيْصِدَر الرِّ

عامل املسلم الصالح  وقد يدل البئر العامر يف املنام عل ال

يتجمع عنده الناس، فينتفعون بعلمه الرشعي. وقد يدل 

 عل الرجل الصالح يقول كلمة طيبة.

 )كالناس َيتمعون عَل البئر ينتفعون بَمئه العذب(.
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والبئر اخلبيثة يف املنام قد تدل عل احلسد أو العني. وقد  

تدل عل السحر )والعياذ باهلل(. وقد تدل عل املجاري 

 أو املصارف. وقد تدل عل بوار التجارة. 

)للتشابه بينها وبني العني من حيث الشكل ]راجع قاعدة 

التشابه يف تعبْي الرؤيا[؛ وألن إخوة يوسف عليه السالم ألقوه 

يف البئر حسًدا له. أما السحر فألن السحر الذي ُعمل للنبي ملسو هيلع هللا ىلص 

اِلديث الصحيح كان ُمفيًّا يف بئر ُيقال َلا ذو أروان كَم جاء يف 

 املتفق عليه. والبوار ]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باجلناس[(.

وقد يدل البئر يف املنام عل احلبس املؤقت. وقد يدل عل  

النجاة من القتل ملا هو أهون من الرضر. وقد يدل عل  

إحلاق الرضر واألذى بطفل صغري والتعدي عليه  

كر للرضر )والعياذ باهلل(. وقد يدل عل الكيد وامل 

 واإليذاء من املقربني عموًما أو اإلخوة خصوًصا. 

نُْهْم الَ َتْقُتُلوْا ُيوُسَف َوَأْلُقوُه يِف   )لقول اهلل تعاىل: ﴿َقاَل َقآِئٌل مَّ

يَّاَرِة إِن ُكنُتْم َفاِعِلني﴾  َغَياَبِة اجْلُبِّ َيْلَتِقْطُه َبْعُض السَّ

 [(.10]يوسف:

املرصف أو البنك أو خمازن  وقد يدل البئر يف املنام عل 

 املال عموًما. 

)ألنه َيزن سائل املاء كَم َيزن البنك سيولة املال ]راجع قاعدة 

 التشابه يف تعبْي الرؤيا[(.

 وقد يدل البئر يف املنام للمتزوجة عل احلمل. 

 )ألنه ْحل يوسف عليه السالم طفاًل(.

 وقد يدل البئر يف املنام عل بئر النفط. 

 التشابه يف تعبْي الرؤيا(. )راجع قاعدة

وقد يدل البئر يف املنام عل خزانات املياة الثابتة 

 واملتحركة. وقد يدل عل خزانات السوائل عموًما. 

 )راجع قاعدة التشابه يف تعبْي الرؤيا(.

والسقوط يف البئر يف املنام للفاسدين يدل عل اإلعانة  

وقد تدل  عل الظلم وينذر بالعقوبة من اهلل )عز وجل(. 

هذه الرؤيا عل السقوط يف الزنا وكبائر الذنوب  

واملعايص )والعياذ باهلل( إن كان رائيها يفعل ذلك أو  

 خُيشى عليه منه يف الواقع.

، كمَثِل  )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »مثُل الذي ُيعنُي قوَمه عَل غِْي اِلقِّ

 بعٍْي تَردَّى يف بئٍر، فهو ُينَزُع منها بَذَنبِه« ]صحيح الرتغيب

 والرتهيب[(.

 والبئر يف املنام قد يدل عل األرسار واخلفايا والكتامن. 

ك يف بئر(.  )لقوَلم: رِسُّ

 وقد يدل البئر يف املنام عل الدوامات املائية.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه(.

بئر زمزم يف املنام يطول وصف فضلها يف التأويل، فقد  

ية التي جاء هبا النبي  تدل عل الرشيعة اإلسالمية الصاف

حممد ملسو هيلع هللا ىلص ومل تشوهبا البدع واألهواء. وقد تدل عل  

القرآن الكريم الذي يتجدد نفعه وال ينتهي. وقد تدل  

عل املسجد احلرام وعامرته. وقد تدل عل احلج  

والعمرة. وقد تدل بئر زمزم عل َعَلم وعامِل من علامء  

تعليم الرشيعة الصادقني، له علم عظيم وفضل كبري يف 

املسلمني وهدايتهم. وقد تدل رؤيا ماء زمزم أو الرشب  

منه لطالب العلم الرشعي عل خمالطة عامل كبري  

بالرشيعة، والتعلُّم عل يديه. وقد يدل الرشب من ماء 

زمزم للمرأة احلامل عل مولود مبارك ومسلم صالح  

حمفوظ من الشيطان وكيده. وقد يدل ماء زمزم أو  

غتسال به أو الوضوء منه عل إسالم  الرشب منه أو اال

الكافر ومغفرة وتوبة واستقامة وحسن خامتة بفضل اهلل  

)تعاىل(. ورؤيا بئر زمزم نجاة من هالك حمقق، ورؤيا 

مائه يف مكان قد تدل عل عامرته )لقصة إسامعيل عليه 

السالم(. وقد تدل بئر زمزم عل باب رزق متميز طيب  

اىل(. وقد تدل رؤيا بئر زمزم  مبارك ينفتح بفضل اهلل )تع

أو الرشب منها أو االغتسال والوضوء عل شفاء  

للمريض وصحة طيبة وزوال هم وفرج للمهموم  

واملكروب. وقد تدل هذه الرؤيا عل شفاء أمراض  

القلوب من حسد وحقد وبغضاء، أو زوال فساد 
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االعتقاد يف الدين وإبداله باحلق واليقني. وقد يدل ماء  

حوض النبي ملسو هيلع هللا ىلص أو ماء اجلنة. وقد يدل بئر  زمزم عل 

زمزم عل األرض أو البلد التي يتواجد فيها، أو الناس  

الذين يسكنون قريًبا منه. ورؤيا بئر زمزم وماء زمزم  

 هزيمة للشياطني والسحرة وتدمري لكيدهم.

 عَل وْجِه األرِض ماُء َزْمَزَم، فِيه 
ٍ
)يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َخُْي ماء

ْقِم ...« ]صحيح اجلامع[، وقد طعاٌم من الطُّعْ  ِم، وِشفاٌء من السُّ

  - روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ماُء زمزَم ملا رُشَب له« ]حديث صحيح  

 .(رواه ابن ماجه[

 

 عني املاء

 

العني اجلارية الصافية يف املنام قد تدل عل النعيم وعل  

اجلنة إن شاء اهلل. وقد تدل عل احلسنات العظيمة  

 واملتكررة. 

 [(.12)لقول اهلل تعاىل: ﴿فِيَها َعنْيٌ َجاِرَية﴾ ]الغاشية:

العني احلارة أو الساخنة يف املنام قد تدل عل العذاب  

األليم أو جهنم )والعياذ باهلل(. وقد تدل عل كبائر 

 الذنوب واملعايص وعقوبات إهلية.

 [(.5]الغاشية:)لقول اهلل تعاىل: ﴿ُتْسَقى ِمْن َعنْيٍ آنَِية﴾ 

ومن رأى يف املنام عينًا ذات طني، نال والية ورئاسة  

ومتكني يف األرض إن شاء اهلل. وقد تدل عل جهة  

 الغرب أو غروب الشمس.

ْمِس َوَجَدَها َتْغُرُب  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َحتَّى إَِذا َبَلَغ َمْغِرَب الشَّ

َب يِف َعنْيٍ َْحَِئٍة َوَوَجَد ِعنَدَها َقْوًما ُقلْ  ا َأن ُتَعذِّ نَا َيا َذا اْلَقْرَننْيِ إِمَّ

ا َأن َتتَِّخَذ فِيِهْم ُحْسنًا﴾ ]الكهف:  [(.86َوإِمَّ

رؤيا انفجار األرض عيوًنا قد تدل عل عقوبة إهلية 

للفاسدين خصوًصا إن حدث ذلك يف أماكن غري  

طبيعية. وقد تدل هذه الرؤيا عل نجاة للصاحلني أو  

دل عل الرباكني أو حقول األلغام  ركوب السفينة. وقد ت

أو انفجارات حتت األرض كاملياه اجلوفية أو حقول  

 الغاز.

ْرَنا األَْرَض ُعُيوًنا َفاْلَتَقى الْ  ََمء َعََل َأْمٍر ـ)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَفجَّ

 [(.12َقْد ُقِدر﴾ ]القمر:

ورؤيا انفجار العيون من احلجارة لني بعد قسوة، ورزق  

 بعد شدة، ويرس بعد عرس إن شاء اهلل.  بعد ضنك، وفرج 

ب  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوإِِذ اْسَتْسَقى ُموَسى لَِقْوِمِه َفُقْلنَا اَْضِ

َة َعْينًا َقْد َعِلَم ُكلُّ ُأَناٍس  َعَصاَك اِْلََجَر َفانَفَجَرْت ِمنُْه اْثنََتا َعرْشَ بِّ

ْزِق اهللِ ُبوْا ِمن رِّ َِبُْم ُكُلوْا َوارْشَ رْشَ الَ َتْعَثْوْا يِف األَْرِض وَ  مَّ

 [(.60ُمْفِسِدين﴾ ]البقرة:

ورؤيا العني الطيبة يف املنام قد تدل عل احلفظ والعناية 

والتوفيق للخري من اهلل )تعاىل( لعبده املؤمن الصالح  

 الصابر. 

)لقول اهلل تعاىل: ﴿َواْصرِبْ ِِلُْكِم َربَِّك َفإِنََّك بَِأْعُينِنَا َوَسبِّْح 

[ ]راجع قاعدة تعبْي 48َربَِّك ِحنَي َتُقوم﴾ ]الطور: بَِحْمدِ 

 الرؤيا باجلناس اللغوي[(.

والرشب من العني الطيبة يف املنام قد يدل للمسلم عل  

الدين والصالح، ويبرشه بالنعيم يف الدنيا واآلخرة إن  

 شاء اهلل )تعاىل(.

ْعُينِنَا َوَسبِّْح )لقول اهلل تعاىل: ﴿َواْصرِبْ ِِلُْكِم َربَِّك َفإِنََّك بِأَ 

[، وكذلك قوله سبحانه: 48بَِحْمِد َربَِّك ِحنَي َتُقوم﴾ ]الطور:

ُب ِِبَا ِعَباُد اهللِ ُروََّنَا َتْفِجًْيا﴾ ]اإلنسان: ﴿َعْينًا َيرْشَ  [(.6ُيَفجِّ

وقد تدل عني املاء القبيحة يف املنام عل اإلصابة بالعني، 

سود أو غري فإن كانت طيبة فقد تدل عل إنسان غري ح

مصاب بالعني، وقد تدل عل شفاء من العني ملن هو 

مصاب هبا. ورؤيا عني املاء يف صورة غري طيبة أو غري 

طبيعية قد تدل عل مشاكل يف عني الرائي أو إبصاره، فإن 

كانت طيبة، فربام دلت عل شفاء عينه من املرض. وعني 

 العني، املياة البيضاء قد تدل عل مرض املياة البيضاء يف

 وعني املياة الزرقاء قد تدل عل مرض املياة الزرقاء.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باألسَمء واجلناس اللغوي(.
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وانفجار العني الطيبة أو خروجها من األرض يف املنام  

قد يدل عل اإلنجاب للمرأة احلامل. وقد ُترزق بمولود  

ظهور يكون صاحًلا مبارًكا. وقد تدل هذه الرؤيا عل 

الكنوز املدفونة أو حلول العمران ونشوء احلياة يف  

 مكان. 

وقد تدل عني املاء يف املنام أو عيون املاء عل عني  

اإلنسان، واإلعانة، واملعونة، واألعوان، واألعيان، 

واملعاينة، والعني )بمعنى بيت أو أرض(، ومدينة 

 العيون، وغريها من أمثال هذه املشتقات اللغوية. 

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باألسَمء واجلناس اللغوي(.

 

د واجلليد  الثلج والرَبَ

 

د يف املنام مغفرة من اهلل )تعاىل( للذنوب   الثلج أو الرَبَ

 واخلطايا.

 الثَّلِج 
ِ
)لدعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اللَّهمَّ اغسل عنِّي خطاياَي بَمء

ِد« ]متفق عليه[(.  والرَبَ

د أو اجلليد يف املنام عل األزمان أو  وقد يدل الثلج أو   الرَبَ

الفصول أو األماكن أو املناطق أو البالد التي تشتهر هبذه  

 الظواهر.

وقد يدل الثلج يف املنام عل الثالجة، أو عل بعض ما  

يستخدم معه الثلج كاألسامك التي توضع يف الثلج حتى 

 ال تتلف.

 ستخدم فيه(.)راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باألسَمء وبَم ت

رؤيا اجلليد قد تدل عل اجِللد )جلد إنسان أو حيوان(،  

واجَللد )أي الرضب بالسوط(، واجَلَلد )أي قوة  

االحتامل(، والتجليد )أي التغليف بالورق(، واملجلَّد  

)أي الكتاب الكبري(، أو شخص ُيسمى جُمالِد، وغريها 

 من هذه املشتقات اللغوية. 

 يا باألسَمء(.)راجع قاعدة تعبْي الرؤ

وقد يدل الثلج يف املنام عل استقبال كالم بالبهجة 

 والرسور.

 )لقوَلم: أثلجت صدري؛ أي أسعدِن كالمك(.

وقد يدل اجلليد يف املنام عل موقف يتطلب احلرص  

 الشديد واحلذر واالحتياط.

 )لسهولة انزالق السائر عليه(.

 فيها، أو  وقد يدل اجلليد يف املنام عل البالد التي ينترش

من يعيشون عليه، أو األنشطة املرتبطة به. وقد يدل عل  

 فصل الشتاء.

وقد يدل الثلج أو اجلليد يف املنام عل العالقات الباردة  

 أو املتجمدة بني الناس.

وقد يدل اجلليد عل إسالم من يعيشون يف بالد الثلج أو  

 القادمني منها.

 عَل اإلسالم يف املنام(. )ألن اجلليد ماء. واملاء العذب قد يدل

 

 الطوفان أو تسونامي 

  

الطوفان أو التسونامي يف املنام، وكل أشكال طغيان  

املاء، قد يدل عل عقاب الفاسدين، ونجاة املسلم 

 الصالح من بينهم.

ا لَ  ََمء َْحَْلنَاُكْم يِف اجْلَاِرَية﴾ ـَمَّ َطَغى الْ ـ)لقول اهلل تعاىل: ﴿إِنَّ

ِذيَن 11]اِلاقة: ُبوُه َفَأنَجْينَاُه َوالَّ [، وكذلك قوله سبحانه: ﴿َفَكذَّ

ُْم َكاُنوْا َقْومًا  ُبوْا بِآَياتِنَا إَِّنَّ ِذيَن َكذَّ َمَعُه يِف اْلُفْلِك َوَأْغَرْقنَا الَّ

 [(.64َعِمني﴾ ]األعراف:

التسونامي يف املنام يدل عل جمتمع أو وسط فاسد  

 )تعاىل( بعقوبة شديدة مهلكة.يوشك أن يشمله اهلل 

َرت﴾ ]االنفطار: [؛ 3)يقول اهلل تعاىل: ﴿َوإَِذا اْلبَِحاُر ُفجِّ

ُْم  وكذلك قوله سبحانه: ﴿َفانَتَقْمنَا ِمنُْهْم َفَأْغَرْقنَاُهْم يِف اْلَيمِّ بَِأَّنَّ

ُبوْا بِآَياتِنَا َوَكاُنوْا َعنَْها َغافِِلني﴾ ]األعراف: [، وكذلك 136َكذَّ
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 َفَأْغَرْقنَاُهْم َأمْجَِعني﴾ قوله ع
ٍ
ُْم َكاُنوا َقْوَم َسْوء ز وجل: ﴿إَِّنَّ

 [(.77]األنبياء:

وقد يدل التسونامي للمسلم عل ظروف قاهرة أو  

جمتمع ووسط فاسد جارف تصعب عليه مقاومته أو  

 اجتنابه.

)ألنه ماء مالح شديد طاغ عَل عموم الناس. واملاء املالح يف 

فر وفساد؛ لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَما َيْسَتِوي املنام قد يدل عَل ك

اُبُه َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج...﴾  اْلَبْحَراِن َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َساِئٌغ رَشَ

 [(.12]فاطر:

وقد يدل الطوفان أو التسونامي عل هالك ظامل أو فاسد  

 أو انتهاء وجوده.

وقد يدل الطوفان أو التسونامي يف املنام عل هجرة  

 ان، وتركه للمكان الذي هو فيه.  اإلنس 

)ألن هذه الظاهرة تدمر املنازل وجترب الناس عَل الرحيل 

 واالبتعاد(.

 

 املستنقع 

 

يدل عل أماكن ال يذكر فيها اهلل )تعاىل(كثرًيا ويرتادها 

 أشخاص ضعفاء االلتزام أو فاسدين أو مؤذين. 

 )ألنه مكان قذر راكد تنترش فيه الكائنات املؤذية(.

عل األمراض اخلطرية واملخاطر التي هتدد الصحة يدل 

 أو احلياة. 

)ألنه مكان زاخر بالكائنات التي تسبب األمراض أو قد تتسبب 

 يف املوت كالتَمسيح وبعض أنواع البعوض وغْيها(.

يدل عل البيئة السيئة البعيدة عن الدين واألخالق أو 

 الوسط اليسء والفاسد.  

 يه إال كائنات سيئة(.)ألنه مكان قبيح ال تعيش ف

 يدل عل الورطة السيئة.

 )ألن اإلنسان إذا نزل فيه، غاصت أقدامه يف الطني(.

 (2باب يف تأويل رؤيا سور القرآن الكريم )

 

 سورة األنعام

 

 تدل عل إنعام اهلل )تعاىل( عل عباده. 

 )راجع قاعدة تعبري الرؤيا باألسامء(. 

واهلداية، واالستقامة، ورضوان  تدل عل نعمة اإلسالم،  

اهلل )تعاىل( التي يتميز هبا املسلمون عن اليهود  

 والنصارى.

ِذيَن َأنَعمَت َعَليِهْم َغِْي املَغُضوِب  اَط الَّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿رِصَ

الِّني﴾ ]الفاحتة: [ ]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا 7َعَليِهْم َوالَ الضَّ

 باجلناس اللغوي[(.

 لرزق احلالل من اهلل )عز وجل(. وقد تدل عل ا

[؛ 1)لقول اهلل تعاىل: ﴿ُأِحلَّْت َلُكم َِبِيَمُة األَْنَعاِم﴾ ]املائدة:

ُكم بََِم َتْعَلُمون  ِذي َأَمدَّ ُقوا الَّ  وكذلك قوله سبحانه: ﴿َواتَّ

ُكم  [(.133،132: الشعراء] َوَبننِي﴾ بَِأْنَعامٍ  َأَمدَّ

 املنام عل الزواج الرشعي. وقد تدل سورة األنعام يف 

ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا َوِمَن األَْنَعاِم  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َجَعَل َلُكم مِّ

 [(.11َأْزَواًجا﴾ ]الشورى:

 تدل عل البهائم أو الثروة احليوانية والذبائح احلالل.

 )ألن األنعام هي البهائم(.

هلم تدل عل ذم الكفار املعرضني عن احلق، أو ذم عقو

وأخالقهم الشبيهة باحليوان. وقد تدل عل أشخاص  

 ضعاف الفهم والعقول، أو من يتبعون الشهوات.

ِذيَن َكَفُروا َيَتَمتَُّعوَن َوَيْأُكُلوَن َكََم َتْأُكُل  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوالَّ

ُم﴾ ]ُممد: [؛ وكذلك قوله سبحانه: 12األَْنَعاُم َوالنَّاُر َمْثًوى َلَّ

نِّ َواإِلنِس ََلُْم ُقُلوٌب الَّ ﴿َوَلَقْد ذَ  َن اجْلِ َرْأَنا جِلََهنََّم َكثًِْيا مِّ

ا  وَن ِِبَا َوََلُْم آَذاٌن الَّ َيْسَمُعوَن ِِبَ َيْفَقُهوَن ِِبَا َوََلُْم َأْعنُيٌ الَّ ُيْبُِصُ

ُأْوَلـِئَك َكاألَْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأْوَلـِئَك ُهُم اْلَغافُِلون﴾ 

َسُب َأنَّ 179]األعراف: [؛ وكذلك قوله سبحانه: ﴿َأْم حَتْ
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َأْكَثَرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو َيْعِقُلوَن إِْن ُهْم إاِلَّ َكاألَْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ 

 [(.44َسبِياًل﴾ ]الفرقان:

وهذه السورة يف املنام نذير شؤم وسوء عل من يعبدون  

ليهم، البقر، ففي رؤياها ذم هلم، وبرشى بنرصة مسلم ع 

وقد تدل عل هدايتهم  أو نجاته من كيدهم إن شاء اهلل.

وقد تدل عل عقوبة شديدة من اهلل )تعاىل( ملن    لإلسالم.

 يؤذون عباد اهلل املسلمني بالذبح أو السالح األبيض.

سورة األنعام يف املنام ذم ونذير ملن يذبح أو ينفق النفقة  

ها مع اهلل رشًكا ال يبتغي هبا وجه اهلل )تعاىل( أو يرشك في

)والعياذ باهلل(. وقد تدل عل الذم والنذير لكل من يذبح  

لغري اهلل )تعاىل( من املرشكني والسحرة وغريهم. 

ورؤياها برشى للمسحور املسلم بالشفاء والعافية من  

 سحر اسُتخدم فيه ذبح هبائم أو دم )والعياذ باهلل(. 

ا َذَرَأ ِمَن اِْلَْرِث َواألَْنَعاِم ِِّمِّ  )لقول اهلل عز وجل: ﴿َوَجَعُلوْا هللِِ

َكآِئِهْم   َنِصيًبا َفَقاُلوْا َهـَذا هللِِ َكآِئنَا َفََم َكاَن لرُِشَ بَِزْعِمِهْم َوَهـَذا لرُِشَ

َكآِئِهْم َساء َما  َوَما َكاَن هللِِ َفاَل َيِصُل إىَِل اهللِ َفُهَو َيِصُل إىَِل رُشَ

[؛ ولقول اهلل تعاىل: ﴿َوَقاُلوْا َهـِذِه 136حَيُْكُمون﴾ ]األنعام:

َأْنَعاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر الَّ َيْطَعُمَها إاِلَّ َمن ّنَشاء بَِزْعِمِهْم َوَأْنَعاٌم 

َمْت ُظُهوُرَها َوَأْنَعاٌم الَّ َيْذُكُروَن اْسَم اهللِ اء َعَلْيِه  ُحرِّ َعَلْيَها اْفرِتَ

ون﴾ ]األنعام:  [(.138َسَيْجِزُيِم بََِم َكاُنوْا َيْفرَتُ

ويف رؤيا سورة األنعام يف املنام ذم ونذير لسوء توزيع 

الثروة، وإهدار وتضييع املال العام واخلاص، واإلنفاق  

يف األمور املذمومة، واملحاباة، واملحسوبية، والشللية، 

 القتصادية.وسوء اإلدارة ا

: اآليتان الكريمتان السابقتان ]األنعام: تعاىل )لقول اهلل

138،136.)] 

ورؤيا سورة األنعام ذم ونذير للتمييز الظامل بني الرجال 

والنساء، ومتييز الرجل عل املرأة بال وجه حق، وبام ال  

يرض اهلل )تعاىل(. وقد تدل عل ظلم الزوج للزوجة. 

 التمييز يف التغذية أو إعطاء الطعام. وقد تدل عل  

)لقول اهلل عز وجل: ﴿َوَقاُلوْا َما يِف ُبُطوِن َهـِذِه األَْنَعاِم َخالَِصٌة 

َكاء  ْيَتًة َفُهْم فِيِه رُشَ ٌم َعََل َأْزَواِجنَا َوإِن َيُكن مَّ ُذُكوِرَنا َوُُمَرَّ لِّ

ُه ِحِكيٌم َعِليم﴾ ]األن  [(. 139عام:َسَيْجِزُيِْم َوْصَفُهْم إِنَّ

وقد تدل سورة األنعام عل األضحية التي يبتغي هبا 

املسلم وجه اهلل )تعاىل(، وإحياء سنة النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص، 

وإدخال الرسور عل فقراء املسلمني. وقد تدل عل عيد  

 األضحى املبارك.

يِف  )يقول اهلل عز وجل: ﴿لَِيْشَهُدوا َمنَافَِع ََلُْم َوَيْذُكُروا اْسَم اهللِ

ن َِبِيَمِة األَْنَعاِم َفُكُلوا ِمنَْها أَ  ْعُلوَماٍت َعََل َما َرَزَقُهم مِّ اٍم مَّ يَّ

 [(.27َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقْي﴾ ]اِلج:

وقد تدل سورة األنعام عل كل ما حُيمل عليه اإلنسان  

أو يركبه بغرض االنتقال من احليوانات أو ما حل حملها  

ات ونحوها بفضل اهلل  يف العرص احلديث كالسيار

 )تعاىل( وما سخره لإلنسان.

َكُبوَها َوِزينًَة  )يقول اهلل تعاىل: ﴿َواخْلَْيَل َواْلبَِغاَل َواِْلَِمَْي لرَِتْ

ُلُق َما الَ َتْعَلُمون﴾ ]النحل: [؛ وكذلك قوله سبحانه: 8َوََيْ

[؛ وكذلك قوله 142﴿َوِمَن األَْنَعاِم َْحُوَلًة َوَفْرًشا﴾ ]األنعام:

َن اْلُفْلِك  عز وجل: ﴿َوالَِّذي َخَلَق األَْزَواَج ُكلََّها َوَجَعَل َلُكم مِّ

 [(.12َواألَْنَعاِم َما َتْرَكُبون﴾ ]الزخرف:

قد تدل سورة األنعام يف املنام عل الفدية الرشعية يف  

 احلج.

ْيَد   ِذيَن آَمنُوْا الَ َتْقُتُلوْا الصَّ َا الَّ َوَأنُتْم ُحُرٌم )لقول اهلل تعاىل: ﴿َياَأُيُّ

ْثُل َما َقَتَل ِمَن النََّعِم حَيُْكُم بِِه َذَوا  ًدا َفَجَزاء مِّ َتَعمِّ َوَمن َقَتَلُه ِمنُكم مُّ

نُكْم َهْدًيا َبالَِغ اْلَكْعَبِة...﴾ ]املائدة:  [(.95َعْدٍل مِّ

وقد تدل سورة األنعام يف املنام عل املعروف يقدمه لك  

 اهلل )تعاىل(.ويعينك به مسلم صالح لوجه 

َعَلْيِه َوَأْنَعْمَت  )يقول اهلل تعاىل: ﴿َوإِْذ َتُقوُل لِلَِّذي َأْنَعَم اهللُ

 [(.37َعَلْيِه...﴾ ]األحزاب:

وسورة األنعام يف املنام قد تدل عل اللحوم احلالل 

للطعام. وقد تدل عل الذبح اإلسالمي واجلزار املسلم 

الل أو تربيتها أو  التقي. وقد تدل عل جتارة املوايش احل
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 من يقومون هبذه األعامل.

وقد تدل سورة األنعام عل جلود املوايش وأصوافها  

 وجتارهتا.

وقد تدل سورة األنعام يف املنام عل منتجات األلبان 

 احلالل.

َّا يِف  ًة نُّْسِقيُكم ِّمِّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوإِنَّ َلُكْم يِف األَْنَعاِم َلِعرْبَ

اِربنِي﴾  ُبُطونِِه ِمن َبنًا َخالًِصا َسآِئًغا لِلشَّ َبنْيِ َفْرٍث َوَدٍم لَّ

 [(.66]النحل:

ورؤيا سورة األنعام برشى ملن يعانون من أرضار  

 وأمراض بسبب الربودة.

)لقول اهلل تعاىل: ﴿َواألَْنَعاَم َخَلَقَها َلُكْم فِيَها ِدْفٌء َوَمنَافُِع َوِمنَْها 

 [(.5َتْأُكُلون﴾ ]النحل:

تدل سورة األنعام يف املنام عل زكاة األنعام الرشعية    وقد

 املفروضة.

وقد تدل سورة األنعام يف املنام عل امرأة تسمى أنعام، 

أو نعمة، أو نعيمة، أو رجل يسمى عبد املنعم، أو مسجد  

 التنعيم، أو النعام، أو أمثال هذه املشتقات اللغوية.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باألسَمء(.

يا سورة األنعام يف هيئة ال تليق قد تنذر بزوال نعمة؛ رؤ

فليحذر الكافر بنعمة اهلل )تعاىل( من هذه الرؤيا. وقد 

تدل أيًضا عل اللحوم احلرام أو الفاسدة أو غري الصاحلة 

لألكل أو البهائم املريضة. وقد تدل عل الذبح لغري اهلل  

ألنعام  )تعاىل( أو من مال حرام. وقد تدل تالوة سورة ا

يف املنام بصوت غري مجيل عل اللحوم احلرام أو املذبوحة  

 لغري اهلل )تعاىل(.

)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوُأِحلَّْت َلُكُم األَْنَعاُم إاِلَّ َما ُيْتََل َعَلْيُكْم 

ْجَس ِمَن األَْوَثاِن﴾ ]اِلج:  [(.30َفاْجَتنُِبوا الرِّ

 

 

 

 سورة األعراف

 

السور الواقع بني اجلنة والنار، أو أقوام تدل يف املنام عل  

يكونون عليه يعرفون أهل اجلنة ويتحدثون معهم، 

 ويعرفون أهل النار )والعياذ باهلل(، ويتحدثون معهم.

)يقول اهلل تعاىل: ﴿َوَبْينَُهََم ِحَجاٌب َوَعََل األَْعَراِف ِرَجاٌل 

اجْلَنَِّة َأن َساَلٌم َعَلْيُكْم ََّلْ  َيْعِرُفوَن ُكالًّ بِِسيََمُهْم َوَناَدْوْا َأْصَحاَب 

َفْت  َوإَِذا َيْدُخُلوَها َوُهْم َيْطَمُعون   تِْلَقاء َأْبَصاُرُهمْ  رُصِ

َعْلنَا َمَع اْلَقْوِم الظَّاملنِِي قَ  النَّارِ  َأْصَحاِب  نَا الَ جَتْ  َوَناَدى اُلوْا َربَّ

  َأْغنَى َما َقاُلواْ  بِِسيََمُهمْ  َيْعِرُفوََّنُمْ  ِرَجاالً  األَْعَراِف  َأْصَحاُب 

ون ُكنُتمْ  َوَما مَجُْعُكمْ  َعنُكمْ  ِذينَ  َأَهـُؤالء  َتْسَتْكرِبُ  َأْقَسْمُتمْ  الَّ

بَِرْْحٍَة اْدُخُلوْا اجْلَنََّة الَ َخْوٌف َعَلْيُكْم َوالَ َأنُتْم  اهللُ َينَاَُلُمُ  الَ 

َزُنون﴾ ]األعراف:  [(.49،46حَتْ

دل عل مسلم )أو مجاعة( خلط عماًل صاحًلا يستوجب  ت

اجلنة بآخر يسء يستوجب النار؛ فهو يرجو رمحة اهلل  

 )تعاىل(، وخيشى عذابه.

ُفوْا بُِذُنوِِبِْم َخَلُطوْا َعَماًل  )يقول اهلل تعاىل: ﴿َوآَخُروَن اْعرَتَ

َغُفوٌر   اهللََأن َيُتوَب َعَلْيِهْم إِنَّ  َصاِِلًا َوآَخَر َسيًِّئا َعَسى اهللُ

ِحيم﴾ ]التوبة:  [(.102رَّ

تدل عل احلرية والتذبذب بني أمرين أو مكانني، أو  

 احلرية بني حالل وحرام.  

)ألن األعراف سور بني اجلنة والنار؛ ال هو يف اجلنة، وال هو يف  

 النار(.

تدل عل التعلق، واألمور املعلقة، واملواقف غري  

النتائج النهائية الفاصلة فيها. وقد املحسومة، وانتظار 

 تدل عل قضية معلقة تنتظر احلكم النهائي.

 )النتظار أهل األعراف حكم اهلل فيهم بدخول اجلنة أو النار(.

تدل عل أوضاع غري مستقرة. وقد تدل عل سكن غري  

 حمدد أو غري ثابت.

)ألن أصحاب األعراف يتواجدون فيها مؤقًتا ينتظرون أن 

  تعاىل فيهم(.حيكم اهلل
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تدل عل املناطق العازلة واملحايدة بني دولتني أو 

منطقتني رئيستني. وقد تدل عل حدود الدول. وقد تدل  

عل سور فاصل بني مبان  أو مناطق. وقد يدل أصحاب  

 األعراف عل حرس احلدود.

 )ألَّنا سور يقع بني اجلنة والنار(.

ليس هلم تدل عل أماكن الالجئني، والعالقني، ومن 

 مأوى ينتظرون الفرج من اهلل )تعاىل(. 

)ألَّنا واقعة بني اجلنة والنار، ينتظر أصحاِبا بشكل مؤقت أن 

 يفصل اهلل تعاىل فيهم؛ إما إىل جنة أو إىل نار(.

تدل عل التعارف واملعرفة. وقد تدل عل املعارف؛ أي 

ف؛   األقارب واألصدقاء واخُللطاء. وقد تدل عل التعرُّ

عَرض أمامه بعض األشخاص املجهولني أو  كمن يُ 

 املجرمني أو من مل يرهم منذ فرتة، فيتعرف عل أحدهم.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باألسَمء(.

وقد تدل سورة األعراف يف املنام عل أشخاص مسلمني  

معروفني باخلري والصالح والقول الطيب والعمل  

 .النافع. وقد تدل عل الشهرة بمثل هذه األمور

)األعراف تدل عَل أشخاص معروفني ]راجع قاعدة تعبْي  

 الرؤيا باألسَمء[(.

وقد تدل سورة األعراف يف املنام عل املعرفة؛ أي الوعي  

والثقافة والعلم الصالح والنافع للمسلم أو أماكن  

حتصيلهم. وقد تدل عل معرفة ما مل يكن معروًفا. وقد  

عرفة الفضائية ونحو تدل عل دار املعرفة للنرش أو قناة امل

 .)تعاىل( هذه األمور واملشتقات اللغوية مما يرض اهلل 

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باألسَمء(.

وقد تدل سورة األعراف يف املنام عل من يتعامل مع  

نوعيات خمتلفة من البرش؛ منهم الصالح ومنهم الفاسد.  

يضطر  وقد تدل عل من يدخل يف جماالت أو أعامل عامة  

 أن يتعامل فيها مع عموم اجلمهور. 

)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَبْينَُهََم ِحَجاٌب َوَعََل األَْعَراِف ِرَجاٌل 

َيْعِرُفوَن ُكالًّ بِِسيََمُهْم َوَناَدْوْا َأْصَحاَب اجْلَنَِّة َأن َساَلٌم َعَلْيُكْم ََّلْ 

َفْت  َوإَِذا َيْدُخُلوَها َوُهْم َيْطَمُعون   تِْلَقاء َأْبَصاُرُهمْ  رُصِ

َعْلنَا َمَع اْلَقْوِم الظَّاملنِِي﴾ قَ  النَّارِ  َأْصَحاِب  نَا الَ جَتْ اُلوْا َربَّ

 [(.47]األعراف:

وقد تدل سورة األعراف يف املنام عل أشخاص أو  

جهات لدهيم معلومات أو بيانات عن عموم الناس أو  

رصد هلم كالسجل املدين بالرشطة، أو االستخبارات،  

 أو جهات مراقبة عمومية، أو نحوها.  

 تعاىل: ﴿َوَبْينَُهََم ِحَجاٌب َوَعََل األَْعَراِف ِرَجاٌل )لقول اهلل

 [(.46َيْعِرُفوَن ُكالًّ بِِسيََمُهْم...﴾ ]األعراف:

وقد تدل سورة األعراف يف املنام عل التعادل أو  

 التساوي.

)ألن أصحاب األعراف َّل ترجح كفتهم ال إىل اجلنة وال إىل 

 النار(.

ام عل املناطق العالية أو  وقد تدل سورة األعراف يف املن

أماكن املراقبة والرصد كأبراج املراقبة باملطارات  

 والرادارات وطائرات االستطالع ونحوها.

)ألن األعراف يف اللغة هي األشياء العالية واملرتفعة أو أعَل 

اليشء، ولقول اهلل تعاىل: ﴿َوَبْينَُهََم ِحَجاٌب َوَعََل األَْعَراِف 

 [(.46 ُكالًّ بِِسيََمُهْم﴾ ]األعراف:ِرَجاٌل َيْعِرُفونَ 

وسورة األعراف يف املنام قد تدل عل األعراف السائدة  

يف جمتمع أو وسط معني إن كانت أعراًفا طيبة موافقة 

 للرشيعة اإلسالمية.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باألسَمء(.

وسورة األعراف يف املنام قد تدل عل التعريف بشخص  

ة تعريف حيملها املسلم. وقد تدل عل  أو يشء، أو بطاق

ف الدخول  يف بعض مواقع  user nameُمعرِّ

 اإلنرتنت غري املخالفة للرشيعة اإلسالمية.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باألسَمء(.
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وقد تدل سورة األعراف يف املنام عل جلان التمييز، أو  

الفصل، أو احلكم، أو الفرز، أو التقييم بني الناس  

التحكيم يف مسابقات، أو للمتقدمني لوظيفة، أو كلجان  

تصحيح امتحان، أو جلان تفتيش أو اختيار األصلح  

ملهمة بني جمموعة من الناس ونحو ذلك برشط أن يكون  

 العمل يرض اهلل، وأن تكون املعايري موافقة لرشع اهلل.

األَْعَراِف ِرَجاٌل )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَبْينَُهََم ِحَجاٌب َوَعََل 

 [(.46َيْعِرُفوَن ُكالًّ بِِسيََمُهْم...﴾ ]األعراف:

وقد تدل سورة األعراف يف املنام عل موقف املدح  

واإلطراء والتقدير ملن يستحق من أهل اإليامن واخلري  

والعمل الصالح، وعل الذم والتوبيخ والتقريع واللوم  

 ألهل الفسق والفساد.

َوَناَدى َأْصَحاُب األَْعَراِف ِرَجاالً َيْعِرُفوََّنُْم )لقول اهلل تعاىل: ﴿

ون   بِِسيََمُهْم َقاُلوْا َما َأْغنَى َعنُكْم مَجُْعُكْم َوَما ُكنُتْم َتْسَتْكرِبُ

ِذينَ   َأَهـُؤالء ٌف َخوْ   الَ   اجْلَنَّةَ   اْدُخُلواْ   بَِرْْحَةٍ   اهللُ  َينَاَُلُمُ   الَ   َأْقَسْمُتمْ   الَّ

َزُنون﴾ ]األعراف: َعَلْيُكْم َوالَ   [(.49َأنُتْم حَتْ

وقد تدل سورة األعراف يف املنام عل أشياء ُعرفية 

وليست رسمية لكنها موافقة للرشيعة اإلسالمية 

كالزواج العريف املوافق للرشوط الرشعية للزواج 

 اإلسالمي ونحو هذه األمور.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باألسَمء(.

 املنام عل الدعاية واإلعالن  وقد تدل سورة األعراف يف

لألشياء التي ترض اهلل )عز وجل(. وقد تدل عل  

اإلعالم الطيب والصالح والنافع بكل أشكاله، فإن  

كانت مسموعة دلت عل اإلعالم املسموع، وإن كانت  

 مقروءة دلت عل اإلعالم املقروء وهكذا.

 )للجناس بني األعراف والتعريف؛ أي الدعاية أو اإلعالم

 ]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باألسَمء واجلناس اللغوي[(.

ورؤيا سورة األعراف أو تالوهتا يف املنام بشكل ال يليق 

قد تدل عل العّرافني وما يقومون به من أعامل خمالفة  

للدين. وقد تدل عل التعامل مع معارف بعيدين عن  

الدين أو فاسدين. وقد تدل عل أشخاص معروفني  

عن الدين والصالح. وقد تدل عل املسلم  لكن بعيدين 

الذي خُيشى عليه الوقوع يف الفساد أو الفتنة لكنه ما زال 

مل يقع. وقد تدل عل أنواع من الفواصل واألسوار 

واحلدود ال ترض اهلل )تعاىل(. وقد تدل عل عالقني أو  

الجئني ُتساء معاملتهم بام ال يرض اهلل )عز وجل(. وقد  

ور العالقة أو املصالح املعطلة ظلاًم  تدل عل األم

وعدواًنا.  وقد تدل عل األعراف السائدة املخالفة 

للرشيعة اإلسالمية وما توارثه األبناء عن اآلباء  

واألجداد من أعراف بعيدة عن الرشع احلنيف. وقد 

تدل عل أشياء ُعرفية خمالفة للرشيعة اإلسالمية 

ل عل الدعاية كالزواج العريف الرسي ونحوه. وقد تد

الفاسدة املخالفة للرشيعة أو اإلعالم الفاسد. وقد تدل  

َذْبَذبنَِي َبنْيَ َذلَِك عل النفاق واملنافقني  )لقول اهلل تعاىل: ﴿مُّ

َفَلن جَتَِد َلُه  الَ إىَِل َهـُؤالء َوالَ إىَِل َهـُؤالء َوَمن ُيْضِلِل اهللُ

 [(.143َسبِيال﴾ ]النساء:

 

 األنفالسورة 

 

تدل عل اجلهاد يف سبيل اهلل والنرص والغنيمة ملسلم أو  

 جلامعة من املسلمني.

)ألن املوضوع األسايس يف السورة هو اجلهاد، وملا روي عن ابن 

 عباس إن سورة األنفاِل نَزَلْت يف بدٍر ]رواه البخاري[(.

تدل عل الغنائم أو كل مكسب معترب حيصل عليه املسلم 

خصوًصا بعد صعوبات أو رصاعات. وقد تكون  

 الغنيمة من قوم غري مسلمني. 

 )ألن األنفال هي الغنائم(.
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تدل عل األموال العامة للدولة املسلمة أو للمسلمني، 

أو موارد الدخل القومي يف بلد مسلم. وقد تدل عل  

ل الرب واخلري أو اإلنفاق يف سبيل اهلل  التربعات يف أعام

ورسوله. وقد تدل عل اهلبة هيبها املسلم يف سبيل اهلل  

)تعاىل( أو عمل اخلري عموًما لوجه اهلل )عز وجل(. وقد 

 تدل عل كل أنواع اهلبة والعطاء اجلزيل فيام يرض اهلل.

 اُل هللِِ)لقول اهلل تعاىل: ﴿َيْسَأُلوَنَك َعِن األَنَفاِل ُقِل األَنفَ 

ُسوِل...﴾ ]األنفال:  [؛ والنفل يف اللغة هو اَلبة(.1َوالرَّ

وسورة األنفال يف املنام قد تدل عل األوقاف اإلسالمية. 

 وقد تدل عل كل ما هو وقف يف سبيل اهلل )عز وجل(.

 )لقول اهلل تعاىل: ﴿َيْسَأُلوَنَك َعِن األَنَفاِل ُقِل األَنَفاُل هللِِ

ُسوِل...  [(.1﴾ ]األنفال:َوالرَّ

وقد تدل سورة األنفال يف املنام عل أمالك الدولة، أو  

 التأميم، أو عودة أمالك أو أموال معينة إىل حوزة الدولة.

 )لقول اهلل تعاىل: ﴿َيْسَأُلوَنَك َعِن األَنَفاِل ُقِل األَنَفاُل هللِِ

ُسوِل...﴾ ]األنفال:  [(.1َوالرَّ

 تدل عل صالة النافلة. 

 دة تعبْي الرؤيا باألسَمء واجلناس اللغوي(.)راجع قاع

 تدل عل األطفال أو األبناء الصاحلني. 

)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَوَهْبنَا َلُه إِْسَحَق َوَيْعُقوَب َنافَِلًة َوُكالًّ َجَعْلنَا 

ني﴾ ]األنبياء: [ ]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باجلناس 72َصاِِلِ

 اللغوي[(.

املنام عل ذم الطمع يف الدنيا  وقد تدل سورة األنفال يف 

والرتغيب فيام عند اهلل من النعيم. وقد تدل عل ما أعده  

 اهلل لعباده الصاحلني الزاهدين من نعيم.

ْنَيا َفِعنَد اهللِ  َمَغانُِم   )لقول اهلل تعاىل: ﴿َتْبَتُغوَن َعَرَض اِْلََياِة الدُّ

 [(.94َكثَِْيٌة﴾ ]النساء:

وقد تدل سورة األنفال يف رؤيا أهل الفساد والطمع  

والقعود عن اجلهاد عل احلرمان من الرزق والنعمة، بينام  

تدل ألهل اخلري والزهد واجلهاد يف سبيل اهلل )تعاىل( عل  

املغانم الكبرية واخلاصة. وقد تدل هذه السورة الكريمة  

املالية مقابل العمل الشاق واالجتهاد، بينام    عل املكافآت

حيرم منها الكسول واملتقاعس برشط أن يكون العمل مما 

 يرض اهلل )تعاىل(.

ُمَخلَُّفوَن إَِذا انَطَلْقُتْم إىَِل َمَغانَِم ـ)يقول اهلل عز وجل: ﴿َسَيُقوُل الْ 

لُ  ُقل لَّن  وا َكاَلَم اهللِلَِتْأُخُذوَها َذُروَنا َنتَّبِْعُكْم ُيِريُدوَن َأن ُيَبدِّ

ُسُدوَننَا َبْل َكاُنوا   َتتَّبُِعوَنا َكَذلُِكْم َقاَل اهللُ ِمن َقْبُل َفَسَيُقوُلوَن َبْل حَتْ

 [(.15الَ َيْفَقُهوَن إاِلَّ َقِلياًل﴾ ]الفتح:

ورؤيا سورة األنفال يف املنام حضٌّ وترغيب لألغنياء 

دقة. وقد تدل عل اإلنفاق يف سبيل اهلل )تعاىل( والص

 هذه الرؤيا عل اخُلمس. 

 َفَأنَّ هللِِ
ٍ
ء ن ََشْ مُخَُسُه  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َواْعَلُموْا َأنَََّم َغنِْمُتم مِّ

ُسوِل َولِِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َوالْ  بِيِل إِن ـَولِلرَّ َمَساِكنِي َواْبِن السَّ

َعْبِدَنا َيْوَم اْلُفْرَقاِن َيْوَم اْلَتَقى  َوَما َأنَزْلنَا َعََل  ُكنُتْم آَمنُتْم بِاهللِ

 َقِدير﴾ ]األنفال: اجْلَْمَعاِن َواهللُ
ٍ
ء  [(.41َعََل ُكلِّ ََشْ

وقد تدل سورة األنفال يف املنام عل احلجز عل األموال 

 واملمتلكات أو البيع يف املزاد العلني. 

ها )ألَّنا أموال ومنافع مأخوذة، ثم يتم توزيعها عَل من يستحق

 ]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه[(. 

وقد تدل سورة األنفال يف املنام عل توزيع األموال أو  

إعادة توزيعها. وقد تدل عل أخذها ممن ال يستحق 

 إلعطائها ملن يستحق.

)ألنه مال مأخوذ جمموع من أشخاص، ثم تتم إعادة توزيعه عَل 

 شابه[(.آخرين غْيهم ]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالت 

وقد تدل سورة األنفال يف املنام عل املرياث أو الرتكة 

الرشعية للمتوىف، والتي يتم توزيعها عل الوارثني 

 بحسب األنصبة املفروضة رشًعا. 

)ألَّنا غنائم تؤخذ من قتَل حرب ثم يتم توزيعها بشكل رشعي 

كَم تؤخذ الرتكة من املتوَّف ثم يتم توزيعها بشكل رشعي ]راجع 

 تعبْي الرؤيا بالتشابه[(. قاعدة



65 

 

وسورة األنفال يف املنام قد تدل عل احلسابات السليمة  

والتقارير احلسابية واملالية املنضبطة البعيدة عن  

 التالعب. 

وقد تدل سورة األنفال عل املسلم األمني الذي يتقي اهلل  

 )تعاىل( فيام حتت مسؤوليته أو إدارته من مال وممتلكات.

تعاىل جعل األنفال هلل وللرسول يف قوله سبحانه: )ألن اهلل 

ُسوِل﴾  ﴿َيْسَأُلوَنَك َعِن األَنَفاِل ُقِل األَنَفاُل هللِِ َوالرَّ

[، وليس أحفظ وال آمن من النبي ملسو هيلع هللا ىلص عَل املال  1]األنفال:

واملمتلكات، فكانت السورة الكريمة يف الرؤيا مثاًل ِلفظ املال 

 وجل(. واألمالك واألمانة وتقوى اهلل عز

 وقد تدل سورة األنفال يف املنام عل التسوق احلالل.

 )ألن كالمها منافع جملوبة ]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه[(.

وقد تدل سورة األنفال يف املنام عل االسترياد وتوريد  

 البضائع.

)ألن االستْياد كالغنائم يف كوَّنَم منافع جملوبة من خارج القوم 

 ْي الرؤيا بالتشابه[(.]راجع قاعدة تعب

وقد تدل سورة األنفال يف املنام عل صفقة جتارية ناجحة 

أو مكسب ربحي يعود عل املسلم من عمل أو نشاط أو  

 بيع حالل. 

)ألن األنفال مكسب حالل ومنافع مادية ]راجع قاعدة تعبْي 

 الرؤيا بالتشابه[(.

وقد تدل سورة األنفال يف املنام عل فرصة طيبة للعمل  

 والكسب واالرتزاق.

)ألن األنفال مكاسب ومغانم وأرزاق تنتج عن عمل وجهد 

 وتعب ]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه[(.

وقد تدل سورة األنفال يف املنام عل أشياء قيمة تركها  

أصحاهبا، أو خلفوها، أو رحلوا عنها بال رجعة، أو  

 تركوها باملوت أو اهلجرة.

أشياء قيمة خلفها أصحاِبا وتركوها لغْيهم )ألن األنفال هي 

 ]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه[(.

ورؤيا سورة األنفال يف املنام يف شكل ال يليق قد تدل  

عل املال احلرام، أو املرسوق، أو املغتصب، أو الرشوة،  

أو التسول املذموم. وقد تدل عل الشخص النفعي  

وقد تدل عل   صاحب املصالح الطامع يف املكاسب. 

الربا وفوائد البنوك املحرمة. وقد تدل عل رصاعات  

وخماصامت ومشاحنات عل أموال وممتلكات. وقد تدل  

عل رسقة أموال الدولة أو إهدارها، أو تالعب يف تقارير 

حسابية أو مالية. وقد تدل عل ضعف قوم مسلمني،  

 وهزيمتهم، وغنائم يغنمها منهم أعداؤهم.

 

 سورة التوبة

 

ؤ من أهل رشك وفساد، وقطع العالقات   تدل عل التربُّ

 أو نقض املعاهدات معهم. 

َن اهللِ َن  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َبَراءٌة مِّ ِذيَن َعاَهدتُّم مِّ َوَرُسولِِه إىَِل الَّ

ِكني﴾ ]التوبة:ـالْ    [(.1ُمرْشِ

رؤيا هذه السورة يف املنام نذير بالرضر واألذى واهلزيمة  

هلي ضد أعداء اإلسالم واملسلمني. وهي واالنتقام اإل 

برشى بالنرص للمؤمن الصالح إن كان بينه وبينهم 

 عداوة. 

)ألَّنا َّل تبدأ ببسم اهلل الرْحن الرحيم، ولقول اهلل تعاىل: ﴿َفإِن 

 [(.3ُتْبُتْم َفُهَو َخْْيٌ لَُّكْم﴾ ]التوبة:

وقد تدل سورة التوبة يف املنام عل فضح منافقني  

 حقيقتهم.وكشف 

 )ألَّنا كشفت وفضحت املنافقني(.

تدل يف املنام عل التوبة النصوح إىل اهلل )عز وجل( من  

الذنوب واملعايص. وقد تدل عل حض املسلم عل  

التوبة من ذنب. وقد تدل عل حسن اخلامتة ودخول 

 اجلنة إن شاء اهلل.
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ِذيَن آَمنُوا ُتوُبوا  َا الَّ َتْوَبًة   إىَِل اهللِ )يقول اهلل تعاىل: ﴿َياَأُيُّ

َر َعنُكْم َسيَِّئاتُِكْم َوُيْدِخَلُكْم   ُكْم َأن ُيَكفِّ نَُّصوًحا َعَسى َربُّ

تَِها األََّْنَاُر﴾ ]التحريم:  ِري ِمن حَتْ  [(.8َجنَّاٍت جَتْ

تدل يف املنام عل الرباءة من الكفر والعقائد الفاسدة.  

ؤ من  وقد تدل عل الرباءة من هتمة. وقد تدل عل التربُّ 

شخص أو مجاعة أو جهة أو قطع عالقات معهم أو  

تركهم. وقد تدل عل الرباءة من احلمل للمرأة. وقد 

تدل عل الرباءة )أي السالمة( من األمراض واألرضار. 

وقد تدل عل الرباءة من ذنوب أو عادات وممارسات  

ؤ من التزامات   سيئة واالبتعاد عنها. وقد تدل عل التربُّ

 أو رضر.  فيها مشقة

ى براءة(.  )ألَّنا ُتسمَّ

تدل يف املنام عل فسخ التعاقدات الفاسدة أو السيئة أو  

 املرضة. 

َن اهللِ َن  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َبَراءٌة مِّ ِذيَن َعاَهدتُّم مِّ َوَرُسولِِه إىَِل الَّ

ِكني﴾ ]التوبة:ـالْ   [(.1ُمرْشِ

وتدل سورة التوبة يف املنام عل تغريات مهمة إىل  

األفضل يف أسلوب تعامل مع ناس أو إدارة مصلحة أو  

 مرشوع. 

 )ألن التوبة تغيْي وتبديل سلوك وتعديل أسلوب يف اِلياة(.

وقد تدل سورة التوبة يف املنام عل ذنوب مغفورة. وقد 

  تدل عل العفو والصفح والتجاوز عن خطأ يف الدين أو

الدنيا. وقد تدل عل كل أشكال العفو امللكي والرئايس 

 والقضائي والشخيص ونحو ذلك.

)ألنه بالتوبة تغفر الذنوب، وُيعفى عَم كان؛ يقول اهلل عز وجل: 

يَِّئاِت ُثمَّ َتاُبوْا ِمن َبْعِدَها َوآَمنُوْا إِنَّ َربََّك ِمن  ِذيَن َعِمُلوْا السَّ ﴿َوالَّ

 [(.153ِحيم﴾ ]األعراف:َبْعِدَها َلَغُفوٌر رَّ 

وقد تدل سورة التوبة يف املنام عل احلدود الرشعية  

 اإلسالمية.

)ألن إقامتها توبة ملن أقيمت عليه؛ يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن امرأة من 

َمْت  املسلمني أقيم عليها اِلد فَمتت: »...لقد تابت توبًة لو ُقسِّ

توبًة أفضَل  بني سبعني من أهِل املدينِة لوِسَعْتُهم. وهل وجدْت 

 من أن جادْت بنفِسها هللِ تعاىل؟« ]رواه مسلم[(.

ورؤيا سورة التوبة يف املنام أمان وحفظ للمسلم. وقد 

تدل عل النجاة من عذاب أو رضر. وقد تدل عل رفع  

العذاب وانتهائه. وقد تدل عل نجاة لشخص ُمطاَرد أو  

د.   ُمهدَّ

ُلْد فِيِه )لقول اهلل تعاىل: ﴿ُيَضاَعْف َلُه اْلَعذَ  اُب َيْوَم اْلِقَياَمِة َوََيْ

ُل  َفُأْوَلِئَك  َصاِِلًا َعَمالً  َوَعِمَل  َوآَمنَ  َتاَب  َمن إاِلَّ  ُمَهاًنا   ُيَبدِّ

ِحيًَم﴾ َغُفوًرا اهللُ َوَكانَ  َحَسنَاٍت  َسيَِّئاَِتِمْ  اهللُ  رَّ

ِذيَن وكذ ؛[70،69:الفرقان] َتاُبوْا لك قوله سبحانه: ﴿إاِلَّ الَّ

ِحيم﴾  ِمن َقْبِل َأن َتْقِدُروْا َعَلْيِهْم َفاْعَلُموْا َأنَّ اهللَ َغُفوٌر رَّ

 [(.34]املائدة:

وقد تدل سورة التوبة يف املنام عل املسلم الذي يتعلَّم من  

أخطائه السابقة فال يكررها. وقد تكون السورة حتذيًرا  

 من تكرار خطأ سابق. 

تنِي« )يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال  ُيلَدُغ املؤِمُن ِمن ُجحٍر واحٍد َمرَّ

 ]متفق عليه[(.

 وقد تدل سورة التوبة يف املنام عل حمبة اهلل )تعاىل( لعبده.

ِرين﴾  )يقول اهلل عز وجل: ﴿إِنَّ اهللَ ابنَِي َوحُيِبُّ املَُْتَطهِّ حُيِبُّ التَّوَّ

 [(.222]البقرة:

يف مساع  طيبة وقد تدل سورة التوبة يف املنام عل النجاح  

أو التوفيق يف عمل من أعامل اخلري. وقد تدل عل تيسري 

 أمور عسرية. 

َا الْ  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوُتوُبوا إىَِل اهللِ ُمْؤِمنُوَن َلَعلَُّكْم ـمَجِيًعا َأُيُّ

 [(.31ُتْفِلُحون﴾ ]النور:

وقد تدل سورة التوبة يف املنام عل اخلروج من احلبس  

 واألرس.

َكاَة َفَخلُّوْا )لقول اهلل اَلَة َوآَتُوْا الزَّ  تعاىل: ﴿َفإِن َتاُبوْا َوَأَقاُموْا الصَّ

ِحيم﴾ ]التوبة:  َسبِيَلُهْم إِنَّ اهللَ  [(.5َغُفوٌر رَّ



67 

 

وقد تدل سورة التوبة يف املنام عل إلغاء ما سبق من  

أقوال وأفعال وممارسات، واستحداث أشياء جديدة  

( ورشيعته )سبحانه(  أفضل وأرىض وأقرب هلل )تعاىل

 ورضوانه )عز وجل(. 

 )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »التوبُة جُتبُّ ما قبَلها« ]حديث صحيح[(.

رؤيا سورة التوبة يف املنام يف هيئة ال تليق قد تدل عل  

)لقول اهلل تعاىل: ﴿َفُتوُبوْا إىَِل االنتحار أو قتل املسلم نفسه 

[ ]وهو من كبائر الذنوب 54ة:َباِرِئُكْم َفاْقُتُلوْا َأنُفَسُكْم﴾ ]البقر

. وقد تدل عل من مات  واملحرمات يف رشيعة اإلسالم[(

)ألن بموته ال تقبل منه توبة؛ يقول اهلل كافًرا )والعياذ باهلل( 

ِذيَن َكَفُروْا َبْعَد إِيََمَِّنِْم ُثمَّ اْزَداُدوْا ُكْفًرا لَّن ُتْقَبَل  تعاىل: ﴿إِنَّ الَّ

آلُّون﴾ ]آل عمران:َتْوَبُتُهْم َوُأْوَلـئِ  . وقد تدل  [(90َك ُهُم الضَّ

)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: هذه الرؤيا عل قاتل املسلم ظلاًم وعدواًنا  

. وقد  »أبى اهللُ أن َيعَل لقاتِل املؤمِن توبًة« ]حديث صحيح[(

)كقول أحدهم عن قصد تدل هذه الرؤيا عل توبة فاسدة 

توبة لفرتة وعمد: سأفعل الذنب ثم أتوب بعده، أو أن ينوي ال

لِلَِّذيَن َيْعَمُلوَن  مؤقتة؛ يقول اهلل تعاىل: ﴿إِنَََّم التَّْوَبُة َعََل اهللِ

َوَء بَِجَهاَلٍة ُثمَّ َيُتوُبوَن ِمن َقِريٍب َفُأْوَلـِئَك َيُتوُب اهللُ َعَلْيِهْم  السُّ

 [(.17َعِليًَم َحِكيَم﴾ ]النساء: َوَكاَن اهللُ

م عل أسلوب شديد وقوي وقد تدل سورة التوبة يف املنا

وحازم يف الكالم أو املعاملة مع من يستحق ذلك،  

 وبرشط أن يكون بحق وعدل وليس ظلاًم وعدواًنا.

 )ألَّنا َّل تبدأ ببسم اهلل الرْحن الرحيم(.

وقد تدل سورة التوبة يف املنام عل عودة عالقات طيبة 

االندماج بني مسلمني متخاصمني. وقد تدل عل عودة 

واحلياة الطبيعية لشخص )أو مجاعة( معزول أو مقاَطع  

 سياسيًّا أو اجتامعيًّا.

ُفوْا َحتَّى إَِذا َضاَقْت  ِذيَن ُخلِّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَعََل الثَّاَلَثِة الَّ

َعَلْيِهُم األَْرُض بََِم َرُحَبْت َوَضاَقْت َعَلْيِهْم َأنُفُسُهْم َوَظنُّوْا َأن الَّ 

اُب  إاِلَّ إَِلْيِه ُثمَّ َتاَب َعَلْيِهْم لَِيُتوُبوْا إِنَّ اهللَ َجَأ ِمَن اهللَِملْ  ُهَو التَّوَّ

ِحيم﴾ ]التوبة:  [(.118الرَّ

ورؤيا سورة التوبة يف املنام قد تدل عل القبول عند مجاعة  

يرغب املسلم باالنضامم إليهم كمن يتقدم المرأة فتقبله، 

وه، أو من يتقدم لعضوية أو من يتقدم لوظيفة فيقبل

وه.  مجاعة فيضمُّ

)ألن اهلل تعاىل رب العباد هو الذي يقبل التوبة، فدلت سورة 

التوبة يف املنام عَل القبول عند العباد؛ يقول اهلل تعاىل: ﴿َوُهَو 

ِذي َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعَباِدِه﴾ ]الشورى:  [(.25الَّ

السعة بعد الضيق، وقد تدل سورة التوبة يف املنام عل 

والرخاء بعد الشدة، والقوة بعد الضعف، والنعيم بعد  

 العذاب. وقد تدل عل املطر.

ُكْم ُثمَّ ُتوُبوْا إَِلْيِه ُيَمتِّْعُكم  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَأِن اْسَتْغِفُروْا َربَّ

ى َوُيْؤِت ُكلَّ ِذي َفْضٍل َفْضَلهُ  َسمًّ َتاًعا َحَسنًا إىَِل َأَجٍل مُّ ﴾ مَّ

ُكْم ُثمَّ 3]هود: [؛ وكذلك قوله سبحانه: ﴿َوَيا َقْوِم اْسَتْغِفُروْا َربَّ

تُِكْم  ًة إىَِل ُقوَّ ْدَراًرا َوَيِزْدُكْم ُقوَّ ََمء َعَلْيُكم مِّ ُتوُبوْا إَِلْيِه ُيْرِسِل السَّ

ْوْا جُمِْرِمني﴾ ]هود:  [(.52َوالَ َتَتَولَّ

ئية من  وقد تدل سورة التوبة عل احلاالت االستثنا

 القاعدة العامة.

)لكثرة اقرتان االستثناء بالتوبة يف القرآن الكريم؛ كقول اهلل 

[، أو قوله سبحانه: ﴿إاِلَّ 60تعاىل: ﴿إاِلَّ َمن َتاَب﴾ ]مريم:

ِذيَن َتاُبوْا﴾ ]البقرة:  [(.160الَّ

وقد تدل سورة التوبة عل اإلصالح ملا فسد والتطهري ملا  

ر واتسخ.  تعكَّ

ِذيَن َتاُبوْا ِمن َبْعِد َذلَِك َوَأْصَلُحوْا َفإِنَّ  )لقول اهلل تعاىل: ﴿إاِلَّ الَّ

ِحيم﴾ ]آل عمران: اهللَ  [(.89َغُفوٌر رَّ

 وسورة التوبة يف املنام تسهيالت وتيسري عل املؤمن. 

)لقول اهلل تعاىل: ﴿َعِلَم َأن لَّن حُتُْصوُه َفَتاَب َعَلْيُكْم﴾ 

 [(.20]املزمل:

 التوبة يف املنام عل من اسمه عبد التواب.وقد تدل سورة  

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باألسَمء(.
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 سورة يونس 

 

ض لألهوال  تدل عل شخص )أو مجاعة( يتعرَّ

واملصاعب والعناء، ثم ينجيه اهلل )تعاىل( منها. وقد تدل 

 عل اليرس بعد العرس، والفرج بعد الشدة. 

 إىَِل   َأَبَق   إِذْ   ُمْرَسِلني  ـُيوُنَس ملََِن الْ )لقول اهلل عز وجل: ﴿َوإِنَّ  

 َفاْلَتَقَمهُ     ُمْدَحِضنيـالْ   ِمنْ   َفَكانَ   َفَساَهمَ     املَْْشُحون  اْلُفْلِك 

ُه َكاَن ِمْن الْ  َفَلْوالَ   ُمِليم َوُهوَ  اِْلُوُت   َلَلبَِث  ُمَسبِِّحني ـَأنَّ

  َوَأنَبْتنَا    َسِقيم  َوُهوَ   بِاْلَعَراء  َفنََبْذَناهُ   ِم ُيْبَعُثون  َيوْ   إىَِل   َبْطنِهِ   يِف 

ن َشَجَرةً  َعَلْيهِ   َيِزيُدون َأوْ  َأْلٍف  ِمَئةِ  إىَِل  َوَأْرَسْلنَاهُ   َيْقطِني مِّ

 [(.148،139ىَل ِحني﴾ ]الصافات: إِ  َفَمتَّْعنَاُهمْ  َفآَمنُوا 

الدنيا بإصالح عالقته تدل عل انصالح حال اإلنسان يف  

مع اهلل. وقد تدل عل برشى برفع العقوبة، وزوال 

 البالء، واحلياة الطيبة للمسلم بصالحه وقربه من اهلل.

)لقول اهلل تعاىل: ﴿َفَلْوالَ َكاَنْت َقْرَيٌة آَمنَْت َفنََفَعَها إِيََمَُّنَا إاِلَّ َقْوَم 

ْنَيا  ُيوُنَس ملََّآ آَمنُوْا َكَشْفنَا َعنُْهْم عَ  َذاَب اخِلْزِي يِف اِْلََياَة الدُّ

 [(.98َوَمتَّْعنَاُهْم إىَِل ِحني﴾ ]يونس:

 تدل عل أخطار البحر املهلكة أو األسامك اخلطرية.

)لقول اهلل تعاىل: ﴿َفاْلَتَقَمُه اِْلُوُت َوُهَو ُمِليم﴾ 

 [(.142]الصافات:

تدل عل العمل العام، أو الشهرة، أو املسؤوليات  

، أو الدعوة الواسعة إىل اهلل )تعاىل(. وقد تدل الكبرية

عل البعثات واملبعوثني ألداء مهام دعوية أو علمية أو  

 كممثلني عن غريهم يف أمور ترض اهلل )عز وجل(. 

)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَأْرَسْلنَاُه إىَِل ِمَئِة َأْلٍف َأْو َيِزيُدون﴾ 

 [(.147]الصافات:

م عل نجاة املسلم الصالح  وقد تدل سورة يونس يف املنا

من أهوال حتدث له يف السفر أو وسيلة السفر كالسفينة 

أو الطائرة. وقد تدل عل نجاته من احلبس أو احلجر أو  

 االحتجاز.

 )لقصة يونس عليه السالم(.

وقد تدل سورة يونس يف املنام عل نصيحة للمسلم 

ت  املبتل أو املترضر طالب الفرج بدعاء: ال إله إال أن

 سبحانك إين كنت من الظاملني.

)لقول اهلل تعاىل: ﴿َفنَاَدى يِف الظُُّلََمِت َأن الَّ إَِلَه إاِلَّ َأنَت 

ْينَاُه ِمَن َفاْسَتَجبْ  ُسْبَحاَنَك إِِنِّ ُكنُت ِمَن الظَّاملنِِي  نَا َلُه َوَنجَّ

 [(.88،87اْلَغمِّ َوَكَذلَِك ُننِجي املُْْؤِمننِي﴾ ]األنبياء:

تدل سورة يونس يف املنام عل اشتهار مسلم يدعو  وقد 

 إىل اهلل )تعاىل( باحلق. 

)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَأْرَسْلنَاُه إىَِل ِمَئِة َأْلٍف َأْو َيِزيُدون﴾ 

 [(.147]الصافات:

وقد تدل سورة يونس يف املنام عل الشخص يغضب  

ويترسع ببعض ترصفات ال تليق، وقد يغادر أو يرحل  

 مسؤولياته، ثم يستغفر ويعتذر بعد ذلك.  أو يتخل عن

ْقِدَر  َهَب ُمَغاِضًبا َفَظنَّ َأن لَّن نَّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَذا النُّوِن إِذ ذَّ

َعَلْيِه َفنَاَدى يِف الظُُّلََمِت َأن الَّ إَِلَه إاِلَّ َأنَت ُسْبَحاَنَك إِِنِّ ُكنُت ِمَن 

ْينَاهُ  َلهُ  َفاْسَتَجْبنَا الظَّاملنِِي  ِجي ُنن َوَكَذلَِك  اْلَغمِّ  ِمنَ  َوَنجَّ

 [(.88،87ُمْؤِمننِي﴾ ]األنبياء:ـالْ 

تدل عل األُنس واالستئناس بذكر اهلل )تعاىل(، 

 وبطاعته، وبام يرضيه )سبحانه(.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باألسَمء(.

وقد تدل سورة يونس يف املنام عل املسلم يعاين بسبب  

 ن اهلل )تعاىل( عليه بالشفاء.املرض، لكن يم

 َعَلْيهِ  َوَأنَبْتنَا  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َفنََبْذَناُه بِاْلَعَراء َوُهَو َسِقيم 

ن َشَجَرةً   [(.146،145: الصافات ] َيْقِطني﴾ مِّ

وقد تدل سورة يونس يف املنام عل إنجاب ولد صالح له  

 .شأن عظيم. وقد تدل عل تيسري الوالدة للمرأة احلامل

)ألن يونس عليه السالم كان ُممواًل يف بطن اِلوت ثم لفظه 

 ]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه[(.

وقد تدل سورة يونس عل اليقطني، وزراعته، وفوائده  

 الطبية والغذائية.



69 

 

)اليقطني هو نبات القرع عَل الراجح. يقول اهلل تعاىل: ﴿َوَأنَبْتنَا  

ن َيْقطِني  [(.146﴾ ]الصافات:َعَلْيِه َشَجَرًة مِّ

وقد تدل سورة يونس يف املنام عل اخلري والرزق للصياد 

 املسلم الصالح.

ه يف القرآن الكريم: صاحب اِلوت، وألن  )ألن اهلل تعاىل سَمَّ

اِلوت َّل يْضه. ولكن برشط أال َياطر الصياد أي نوع من 

 الرؤيا(.املخاطرة غْي املحسوبة يف الواقع بناء عَل هذه 

وقد تدل سورة يونس يف املنام عل ترويض الوحوش  

 والتعامل معها بدون رضر.

 )ألن اِلوت َّل يْض يونس عليه السالم ولفظه(.

وقد تدل سورة يونس يف املنام عل مصاحبة رجل صالح  

كثري املال واسع الثراء والنفوذ. وقد تدل عل نجاة  

 املسلم الصالح من رضره وأذاه. 

آن الكريم سَمه: صاحب اِلوت، وألن اِلوت يف )ألن القر

وَّنم يف  املنام قد يدل عَل شخص واسع الثراء والنفوذ؛ ُيسمُّ

 التعبْي الدارج: حيتان(.

 وقد تدل سورة يونس يف املنام عل النبي يونس. 

ورؤيا سورة يونس يف املنام يف هيئة ال تليق قد تدل عل  

أو التخيل عن  الغضب املذموم، أو الضجر وقلة الصرب، 

)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَذا النُّوِن إِذ  املسؤوليات والواجبات 

َهَب ُمَغاِضًبا...]األنبياء: [؛ وكذلك قوله سبحانه: 87ذَّ

﴿َفاْصرِبْ ِِلُْكِم َربَِّك َوالَ َتُكن َكَصاِحِب اِْلُوِت إِْذ َناَدى َوُهَو 

ة، . وقد تدل عل اخلسارة يف القرع[(48َمْكُظوم﴾ ]القلم:

)لقول أو الدخول يف مقامرة، والتعرض خلسائر وأرضار  

ُمْدَحِضني﴾ ـاهلل تعاىل: ﴿َفَساَهَم َفَكاَن ِمْن الْ 

وقد تدل عل التكرب والغرور وتزكية  [(.141]الصافات:

)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال النفس ووضع النفس فوق مقامها 

. عليه[(  ينبغي لعبٍد أن يقوَل: أنا خٌْي من يونَس بِن مّتى« ]متفق

وقد تدل عل التعرض ألخطار شديدة ومهالِك يف 

 )ألن يونس عليه السالم تعرض خلطر شديد يف البحر(.البحر  

)لقول اهلل تعاىل: وقد تدل عل املريض املعزول أو املنبوذ 

[؛ وكذلك قوله 145﴿َفنََبْذَناُه بِاْلَعَراء َوُهَو َسِقيم﴾ ]الصافات:

ِه َلنُبَِذ بِاْلَعَراء َوُهَو سبحانه: ﴿َلْوالَ َأن َتَدا بِّ ن رَّ َرَكُه نِْعَمٌة مِّ

. وقد تدل عل مصاحبة الفاسدين  [(49َمْذُموم﴾ ]القلم:

من كبار رجال الثروة والسلطة. وقد تدل عل ختليهم  

)ألن القرآن الكريم سَمه: صاحب اِلوت، وألن اِلوت عنه. 

اج . وقد تدل عل التشويش أو اإلزع لفظه يف النهاية(

 .)عكس األُنس أو االستئناس(

 

 سورة هود

 

تدل عل نبي اهلل هود عليه السالم. وقد تدل عل الداعية 

إىل اهلل )تعاىل( يف بالد كفار، أو أوساط غري مسلمة ذات  

ترف يف املعيشة، أو ذات تقدم علمي، أو معامري، أو  

صناعي، أو عسكري، أو حضاري، أو اغرتار بالقوة.  

اب اهلل )تعاىل( ألمثال هؤالء من  وقد تدل عل عق

املكذبني بالدين. وقد تدل عل نجاة قوم مؤمنني 

 صاحلني من بني أمثال هؤالء الفاسدين.

ْ َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك بَِعاد   َذاِت  إَِرمَ  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َأََّل

تِي    اْلِعََمد ْ   الَّ َلْق   ََّل  وكذلك  ؛[8،6:الفجر]  اْلباَِلد﴾  يِف   ِمْثُلَها  َُيْ

 َوَتتَِّخُذونَ   َتْعَبُثون آَيةً  ِريعٍ  بُِكلِّ  ﴿َأَتْبنُونَ : سبحانه قوله

 َجبَّاِرين﴾ َبَطْشُتمْ  َبَطْشُتم َوإَِذا ون ََّتُْلدُ  َلَعلَُّكمْ  َمَصانِعَ 

ا َعاٌد  130،128]الشعراء: [؛ وكذلك قوله تبارك وتعاىل: ﴿َفَأمَّ

وا يِف األَْرضِ  ًة َأَوََّلْ َيَرْوا   َفاْسَتْكرَبُ بَِغْْيِ اِْلَقِّ َوَقاُلوا َمْن َأَشدُّ ِمنَّا ُقوَّ

ًة َوَكاُنوا بِآَياتِنَا ََيَْحُدون﴾   َأنَّ اهللَ الَِّذي َخَلَقُهْم ُهَو َأَشدُّ ِمنُْهْم ُقوَّ

ُبوُه َفَأْهَلْكنَاُهْم 15]فصلت: [؛ وكذلك قوله عز وجل: ﴿َفَكذَّ

ْؤِمننِي﴾ ]الشعراء: [؛ 139إِنَّ يِف َذلَِك آلَيًة َوَما َكاَن َأْكَثُرُهم مُّ

ِذيَن  وكذلك قوله جل وعال: ﴿َوملََّا َجاء ْينَا ُهوًدا َوالَّ َأْمُرَنا َنجَّ

ْن َعَذاٍب َغِليظ﴾ ]هود: ْينَاُهم مِّ نَّا َوَنجَّ  [(.58آَمنُوْا َمَعُه بَِرْْحٍَة مِّ
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رؤيا سورة هود يف املنام برشى للمسلم الصالح باخلري  

والفالح يف عاجل أمره وآجله ويف دينه ودنياه، وإنذار 

الشديدة. وقد تدل سورة هود عل  للفاسد بالعقوبة 

معنى اإلنذار عموًما املكتوب منه أو املسموع، خصوًصا  

 إن كان الرائي فاسًدا يف دينه وأخالقه.

يَن َوُمنِذِريَن﴾  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َفَبَعَث اهللُ ِ النَّبِيِّنَي ُمَبرشِّ

نَذَر [؛ وكذلك قوله سبحانه: ﴿َواْذُكْر َأَخا َعاٍد إِْذ أَ 213]البقرة:

 [(.21َقْوَمُه﴾ ]األحقاف:

وقد تدل سورة هود يف املنام عل عقاب الكافرين  

واملكذبني باإلسالم بالرياح املدمرة واألعاصري. وقد  

تدل عل عقوبة للفاسدين بريح أو هواء مدمر أو قاتل  

 أو فاسد. 

ْسَتْقبَِل َأْوِدَيتِهِ  ْم َقاُلوا َهَذا )لقول اهلل تعاىل: ﴿َفَلَمَّ َرَأْوُه َعاِرًضا مُّ

ْطُِرَنا َبْل ُهَو َما اْسَتْعَجْلُتم بِِه ِريٌح فِيَها َعَذاٌب َألِيم    َعاِرٌض ِّمُّ

رُ  َا َفَأْصَبُحوا الَ ُيَرى إاِلَّ َمَساِكنُُهْم َكَذلَِك ُكلَّ  ُتَدمِّ  بَِأْمِر َرِبِّ
ٍ
ء  ََشْ

[، وكذلك قوله 25َنْجِزي اْلَقْوَم املُْْجِرِمني﴾ ]األحقاف:

يَح اْلَعِقيم﴾ س بحانه: ﴿َويِف َعاٍد إِْذ َأْرَسْلنَا َعَلْيِهُم الرِّ

ا َعاٌد َفُأْهِلُكوا 41]الذاريات: [، وكذلك قوله عز وجل: ﴿َوَأمَّ

رَصٍ َعاتَِية﴾ ]اِلاقة:  [(.6بِِريٍح رَصْ

وقد تدل سورة هود يف املنام عل هداية أو إسالم قوم  

فر عموًما. وقد  هيود. وقد تدل عل معنى اهلداية للكا

تدل عل التفوق واالنتصار للمسلم عل قوم هيود، 

 وهزيمتهم بإذن اهلل )تعاىل(، إن مل ُترجى هلم هداية.

)ألن اهلل تعاىل أسَمهم يف كتابه الكريم هوًدا. يقول اهلل تعاىل: 

َة إِْبَراهِ  َتُدوْا ُقْل َبْل ِملَّ يَم َحنِيًفا ﴿َوَقاُلوْا ُكوُنوْا ُهوًدا َأْو َنَصاَرى ََتْ

ِكني﴾ ]البقرة:ـَوَما َكاَن ِمَن الْ  [ ]راجع قاعدة التعبْي 135ُمرْشِ

 باجلناس اللغوي[(.

وقد تدل سورة هود يف املنام عل من يتوب إىل اهلل  

)أي )تعاىل(؛ فيكافئه بحسنة يف الدنيا وحسنة يف اآلخرة 

 . نعيم الدنيا واآلخرة إن شاء اهلل(

ْنَيا َحَسنًَة َويِف اآلِخَرِة )لقول اهلل تعاىل: ﴿َواكْ  ُتْب َلنَا يِف َهـِذِه الدُّ

[ ]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا 156إِنَّا ُهْدَنـا إَِلْيَك﴾ ]األعراف:

 باجلناس اللغوي[(.

وقد تدل سورة هود يف املنام عل املسلم يتأثر بالقرآن  

 الكريم. وقد تدل عل الشيب يف الرأس. 

قد ِشبَت. قاَل:   عنُه: »يا رسوَل اهللِ)قاَل أبو َبْكٍر ريَض اهللَُّ

شيَّبتني هوٌد، والواقعُة، واملرسالُت، وعمَّ يَتَساَءُلوَن، وإَِذا 

َرْت« ]حديث صحيح ْمُس ُكوِّ  رواه الرتمذي[(.-الشَّ

وقد تدل سورة هود يف املنام عل الذم واإلنكار واإلنذار  

ألصحاب األبنية املرتفة، أو املرتفني املتباهني بالبناء 

هنا للتفاخر واملباهاة وليس للمنفعة الفخم العظيم يبنو

احلقيقية. وقد تدل سورة هود يف املنام عل إنذار 

للفاسدين واملنحرفني ممن يعملون يف مشاريع البناء 

الكبرية واملقاوالت. وقد تدل عل كشف فساد، أو  

فضح انحراف، أو إنزال عقوبة يف هذا املجال. وقد تدل  

 ال ُيستفاد منه حًقا.عل الذم للبناء الزائد أو الذي 

)لقول اهلل تعاىل عَل لسان هود عليه السالم لقومه: ﴿َأَتْبنُوَن 

 [(.128بُِكلِّ ِريٍع آَيًة َتْعَبُثون﴾ ]الشعراء:

وقد تدل سورة هود يف املنام عل الذم واإلنكار واإلنذار  

بالعقاب للفاسدين من أصحاب املصانع الكبرية. وقد 

 ل عقوبة يف هذا املجال. تدل عل كشف فساد أو إنزا

)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَتتَِّخُذوَن َمَصانَِع َلَعلَُّكْم ََّتُْلُدون﴾ 

 [(.129]الشعراء:

وقد تدل سورة هود يف املنام عل الذم واإلنكار واإلنذار  

بالعقوبة لقوم جبابرة شديدي البطش واالنتقام. وقد  

تدل عل الذم واإلنذار لسلوك الفجور يف اخلصومة  

 العداوة الشديدة بغري سبب رشعي.و

)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوإَِذا َبَطْشُتم َبَطْشُتْم َجبَّاِرين﴾ 

 [(.130]الشعراء:
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وقد تدل سورة هود عل اهلوادة )أي اللني والرفق( يف 

معاملة املسلم للناس. وقد تدل عل اهلدِّ )أي اهلدم  

  واالهنيار(. وقد تدل عل التهديد، برشط أن تكون هذه 

املعاين يف أمور ترض اهلل )تعاىل(، أو ذات صلة بالدين،  

أو ذات صلة بالدعوة إىل اهلل )تعاىل(؛ كهدم األوثان، أو  

ما ينتفع املسلمون هبدمه، أو هدم أماكن املنكرات، أو  

 هتديد الفاجر؛ لريتدع عن اإلرضار باملسلمني.

وقد تدل سورة هود يف املنام عل تقديم أدلة صحيحة، 

 دون اقتناع الطرف املقدمة إليه.لكن 

 [(.53)لقول اهلل تعاىل: ﴿َقاُلوْا َيا ُهوُد َما ِجْئَتنَا بَِبيِّنٍَة﴾ ]هود:

ورؤيا سورة هود يف املنام قد تدل عموًما عل هناية قوم  

مفسدين يف األرض. وقد تدل عل من يأيت ليحل حملهم  

 أو يقصيهم ويبعدهم ويعاقبهم. 

ا ُأْرِسْلُت بِِه إَِلْيُكْم )لقول اهلل تعاىل: ﴿ ْوْا َفَقْد َأْبَلْغُتُكم مَّ َفإِن َتَولَّ

وَنُه َشْيًئا إِنَّ َرِّبِّ َعََلَ ُكلِّ  ُكْم َوالَ َتُْضُّ َوَيْسَتْخِلُف َرِّبِّ َقْوًما َغْْيَ

 َحِفيظ﴾ ]هود:
ٍ
ء  [(. 57ََشْ

وقد تدل سورة هود يف املنام عل العمل التطوعي  

 ز وجل(.واخلريي لوجه اهلل )ع

)لقول اهلل تعاىل: ﴿َيا َقْوِم ال َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إِْن َأْجِرَي إاِلَّ 

ِذي َفَطَرِِن َأَفاَل َتْعِقُلون﴾ ]هود:  [(.51َعََل الَّ

وقد تدل سورة هود عل االستغفار طلًبا للرزق أو املطر  

أو القوة والتمكني. وقد تدل عل النصيحة باالستغفار، 

ى بالرزق الواسع والقوة والتمكني. وقد تدل والبرش

 عل صالة االستسقاء.

ُكْم ُثمَّ ُتوُبوْا إَِلْيِه ُيْرِسِل  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَيا َقْوِم اْسَتْغِفُروْا َربَّ

ْوْا  تُِكْم َوالَ َتَتَولَّ ًة إىَِل ُقوَّ ْدَراًرا َوَيِزْدُكْم ُقوَّ ََمء َعَلْيُكم مِّ السَّ

 [(.52ود:جُمِْرِمني﴾ ]ه

رؤيا سورة هود يف املنام يف شكل ال يليق قد يدل عل  

الكفار املكذبني واملكابرين واملعاندين واملعارضني 

         للحق ودين اإلسالم الذي أنزله اهلل )عز وجل( 

)لقول اهلل تعاىل: ﴿َقاُلوْا َيا ُهوُد َما ِجْئَتنَا بَِبيِّنٍَة َوَما َنْحُن بَِتاِرِكي 

[؛ وكذلك 53َعن َقْولَِك َوَما َنْحُن َلَك بُِمْؤِمننِي﴾ ]هود: آَِلَتِنَا

 َقاَل إِِنِّ 
ٍ
اَك َبْعُض آَِلَتِنَا بُِسَوء قوله سبحانه: ﴿إِن نَُّقوُل إاِلَّ اْعرَتَ

ُكون﴾ ]هود: ُأْشِهُد اهللَ َّا ُترْشِ ؛ وقد  [(54َواْشَهُدوْا َأِنِّ َبِريٌء ِّمِّ

واملسلمني أو   تدل عل مكائد اليهود ضد اإلسالم

؛ وقد تدل عل  )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باألسَمء(التهويد 

اهلدِّ أو اهلدم ظلاًم وبغًيا لبيوت املسلمني اآلمنني أو  

؛ وقد  )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باألسَمء(املساجد أو غريها 

تدل عل قتل الصاحلني واملصلحني أو اإلرضار والبطش  

 هبم )والعياذ باهلل(.

ا سورة هود يف املنام نافعة للمصابني باملس أو  ورؤي

السحر. فقد تدل عل الشفاء، أو عدم اإلصابة أصاًل 

هبذه األشياء، أو احلفظ منها ملن يتوهم اإلصابة هبا أو بام  

يشاهبها من الوهم كام ُيعرف بني العامة بلعنة الفراعنة  

 أو نحوه.

 َقاَل إِِنِّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿إِن نَُّقوُل إاِلَّ  
ٍ
اَك َبْعُض آَِلَتِنَا بُِسَوء اْعرَتَ

ُكون﴾ ]هود: ُأْشِهُد اهللَ َّا ُترْشِ  [(.54َواْشَهُدوْا َأِنِّ َبِريٌء ِّمِّ

 

 سورة يوسف 

 

تدل عل الفرج بعد الكرب، وباجلزاء العظيم للصرب، 

 وبالتيسري بعد العرس، وبالعافية بعد االبتالء.

 القصة يف السورة ومغزاها(.)ألن هذا هو جوهر معنى 

 تدل عل االبن الصالح من أب صالح.

 )ألَّنا حتدثت عن يوسف بن يعقوب عليهَم السالم(.

 تدل عل االبن املحبوب حبًّا شديًدا من والده. 

 )بسبب حب والد يوسف له حًبا شديًدا يفوق إخوته(.

تدل عل الشخص املحسود من إخوته أو أقاربه، أو ربام  

 كيد له وإيذاءه.حاولوا ال 

 )ألن إخوة يوسف عليه السالم حسدوه وكادوا له(.
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تدل عل من تعرض للظلم واالضطهاد من املقربني، ثم 

 انترص وارتفع شأنه يف احلياة.

 )ألن هذا حدث ليوسف عليه السالم(.

 تدل عل الشاب الصالح مجيل الشكل واهليئة.

 )ألن يوسف عليه السالم كان يتصف بذلك(.

 الشخص املفقود، أو الذي تاه عن أرسته أو  تدل عل

 ضاع منها، ثم عاد إليها ساملًا.

 )ألن هذا حدث ليوسف عليه السالم، كَم حتكي السورة(.

تدل عل من يتعرض لفتنة النساء، ثم حيفظه اهلل )تعاىل(  

منها أو يدخل السجن بسببها. وقد تدل عل شاب  

خاف اهلل  راودته امرأة ذات مال ومجال، فقال إين أ 

 واستعصم. وتدل عل العفة والتعفف عن الزنا.

 )ألن هذا حدث ليوسف عليه السالم، كَم حتكي السورة(.

تدل عل النجاة والرباءة من هتمة كاذبة ملفقة، 

وخصوًصا من جهة امرأة أو أمور هلا ارتباط بالنساء 

 والشهوات.

ى يوسف عليه السالم وبرأه ِّما لفَّ   قوه له(.)ألن اهلل تعاىل نجَّ

تدل عل من دخل السجن ظلاًم، ثم خرج منه بعد إثبات  

 براءته.

 )ألن ذلك قد حدث مع يوسف عليه السالم، كَم يف السورة(.

تدل عل اإلفراج عن شخص معتقل خارج بلده، وردِّ 

 اعتباره وكرامته، وعودته ألهله.

)لقصة خروج يوسف من السجن، ورفعة شأنه، ورؤيته 

 ألهله(.

عل املسلم الذي يتقي اهلل ويصرب، ثم يكرمه اهلل،  تدل 

 ويرفع قدره، ويفتح له أبواب اخلري. 

)لقول اهلل تعاىل يف سورة يوسف: ﴿...إِنَُّه َمن َيتَِّق َوِيْصرِبْ َفإِنَّ 

 [(.90الَ ُيِضيُع َأْجَر املُْْحِسننِي﴾ ]يوسف: اهللَ

 تدل عل معربِّ الرؤيا احلاذق، وتعبري الرؤيا الصادقة. 

َتبِيَك َربَُّك  )لقول اهلل تعاىل يف سورة يوسف: ﴿َوَكَذلَِك ََيْ

 [(.6َوُيَعلُِّمَك ِمن َتْأِويِل األََحاِديِث﴾ ]يوسف:

تدل عل مستشار أو مساعد أو وزير صالح أمني للملك  

 أو احلاكم.

سف عَل لسان امللك: ﴿َوَقاَل )لقول اهلل تعاىل يف سورة يو

َمُه َقاَل إِنََّك اْلَيْوَم  ـالْ  َمِلُك اْئُتوِِن بِِه َأْسَتْخِلْصُه لِنَْفيِس َفَلَمَّ َكلَّ

 [(.54َلَدْينَا ِمِكنٌي َأِمني﴾ ]يوسف:

تدل عل من سافر للخارج وحقق نجاًحا كبرًيا بعد  

 تعب وجهد وظلم.

الغرتاب والتعب )ألن هذا حدث مع يوسف عليه السالم با

 والظلم ثم الفرج العظيم(.

 تدل عل مسلم صالح هبذا االسم.

تدل عل الصدق واألمانة، والتأهيل الشخيص والعميل  

 املمتاز، وخصوًصا يف أمور املال واالقتصاد.

يًقا، ولقول اهلل عز وجل عَل  )ألن اهلل تعاىل أسَمه يف السورة صدِّ

َعْلنِي َعََل َخَزآِئِن األَْرِض لسان يوسف عليه السالم: ﴿َقاَل اْج 

 [(.55إِِنِّ َحِفيٌظ َعِليم﴾ ]يوسف:

تدل عل قصص الصاحلني، وخصوًصا املكتوبة 

 والشبيهة بقصة يوسف )عليه السالم(.

ورؤيا سورة يوسف يف هيئة ال تليق أو تالوهتا بصوت  

غري طيب أو نحو هذه األمور، قد تدل عل انتفاء املعاين 

ا؛ فمثاًل إن كانت رؤيا سورة يوسف تدل  املذكورة سابقً 

عل العفة والتعفف، فرؤياها يف هيئة ال تليق قد يدل عل  

العكس؛ أي ضياع العفة وعدم وجود التعفف؛ فإن  

كانت رؤيا سورة يوسف عليه السالم تدل عل النجاة  

من فتنة النساء، فإن رؤياها بشكل ال يليق قد تدل عل  

ارتكاب احلرام. وإن كانت رؤيا السقوط يف فتنة النساء و

سورة يوسف تدل عل حب األب الشديد لولده، فإن  

رؤياها بشكل ال يليق هبا قد يدل عل العكس؛ أي ختيل  

الوالد عنه ولده، أو ُبغضه له، أو سوء معاملته. وقد تدل  

رؤيا سورة يوسف بشكل ال يليق عل االبتالءات  
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ر من اإلخوة  املذكورة يف السورة كالتعرض ملكيدة ورض

قة ُظلاًم. فإن كانت رؤيا  أو كدخول السجن بتهمة ُملفَّ

سورة يوسف تدل عل الرجل مجيل الشكل، فإن رؤياها 

يف هيئة ال تليق قد تدل عل من أفسد هذا اجلامل بسوء 

األخالق، أو بالتشبه بالنساء مثاًل، أو بتغيري خلق اهلل  

ام يف هيئة بالوشم ونحوه. وقد تدل سورة يوسف يف املن

ال تليق عل االعتقال ظلاًم خارج البلد األصيل. وقد تدل  

يف هذه اهليئة التي ال تليق هبا أصاًل عل اإلقالة من  

 منصب رفيع يف الدولة. 

 

 سورة الرعد

 

 تدل عل التسبيح واملؤمن املُسبِّـح هلل )عز وجل(. 

ْعُد بَِحْمِدِه...﴾   [(.13]الرعد:)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوُيَسبُِّح الرَّ

تدل عل العقوبة اإلهلية والعذاب والرعب للمنافقني. 

وقد تدل سورة الرعد عل آيات العذاب التي تتوعد  

 الكفار واملنافقني يف القرآن الكريم.  

ََمء فِيِه ُظُلََمٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق  َن السَّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َأْو َكَصيٍِّب مِّ

َواِعِق َحَذَر املَْْوِت واهللََُيَْعُلوَن َأْصابَِعُهْم   َن الصَّ يٌط   يِف آَذاَِّنِم مِّ ُُمِ

 [(.19بِاْلكافِِرين﴾ ]البقرة:

تدل عل شفاء املصاب باالرتعاد، أو التخفيف عنه، 

وحتسن حالته، سواء مريض الرصع، أو كل حالة 

 يتسبب عنها ارتعاد إن شاء اهلل.  

قاعدة تعبْي الرؤيا )للجناس بني كلمتي رعد وارتعاد ]راجع 

 باجلناس اللغوي[(.

تدل عل الطائرات النفاثة، وخصوًصا الطريان  

العسكري أو الصواريخ إن كانت تستخدم فيام ُيرض  

اهلل )سبحانه وتعاىل(. وكانت الرؤيا برشى هلا بالنرص  

والفالح والتأييد من اهلل عز وجل إن شاء اهلل. وقد تدل  

 ؤذية للمسلمني.عل سقوط طائرات معادية أو م

 )ألن َلا أصواًتا ُتشبه أصوات الرعد(.

 تدل عل غضب اهلل أو غضب املؤمن هلل.

)ألن الرعد قد ينزل من السَمء عَل شكل صواعق مؤذية، أو 

 ألن صوت الغاضب يف شدته يشبه صوت الرعد(.

تدل عل اجليش أو القوة املسلحة املسلمة التي تفعل ما  

وجل(. وقد تدل عل اجلهاد يف سبيل اهلل  يرض اهلل )عز  

 والنرص للمؤمنني.

 )ألن أصوات السالح تشبه صوت الرعد(.

وقد تدل سورة الرعد عل حفظ للمسلم من كل خطر  

ورضر يأيت من السامء كأخطار الرعد أو القذائف  

 والصواريخ ونحوها.

تدل عل األمطار والنار والرشر والكهرباء التي 

 اخلري وما يرض اهلل )عز وجل(. تستخدم يف أغراض

 وقد تدل سورة الرعد عل العالقة الزوجية احلالل.

)ألَّنا ُسُحب تْضب وحتتك ببعضها فيخرج منها املاء ]راجع 

 قاعدة التشابه يف التعبْي[(.

كأن تراها يف املنام    -رؤيا سورة الرعد يف هيئة ال تليق هبا  

دل عل  قد ت -يف شكل قبيح أو تسمعها بصوت رديء 

معان  خمالفة عام سبق؛ فقد تدل مثاًل عل تقصري املؤمنني  

يف الدفاع عن أنفسهم أو هزيمتهم أمام أعدائهم؛ وقد 

تدل عل أرضار وحرائق وسيول وصواعق كهربائية 

مؤذية؛ وقد تدل عل سقوط طائرات وصواريخ  

وقذائف خطرية من اجلو؛ وقد تدل عل أمور حمرمة يف  

اخلاصة؛ وقد تدل عل املسلم العايص   العالقة الزوجية

أو املقرص ُيعاقبه اهلل تعاىل أو يبتليه؛ وقد تدل عل  

 التحذير من سوء احلالة اجلوية.
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 سورة إبراهيم 

 

تدل عل اإلمام التقي العادل. وقد تدل عل شيخ القبيلة 

أو كبري العائلة الصالح. وقد تدل عل أي مسلم صالح  

 ري بني الناس.صاحب رئاسة ومقام كب 

)لقول اهلل تعاىل إلبراهيم عليه السالم: ﴿َقاَل إِِنِّ َجاِعُلَك 

 [(.124لِلنَّاِس إَِماًما﴾ ]البقرة:

تدل عل املسجد احلرام، ومقام إبراهيم، وقِبَلة املسلمني، 

وتأسيس املساجد وعامرهتا، ومن يقومون هبذه األعامل 

د تدل يف  العظيمة من املسلمني الصاحلني عموًما. وق

بعض الرؤى عل وضع أساسات بيوت أو مباين  

 املسلمني. وقد تدل هذه الرؤيا عل تيسري احلج للمسلم.

)يقول اهلل تعاىل: ﴿َوإِْذ َيْرَفُع إِْبَراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت 

ِميُع اْلَعِليم﴾  نَا َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك َأنَت السَّ َوإِْسََمِعيُل َربَّ

َقاُم 127بقرة:]ال [؛ وكذلك قوله سبحانه: ﴿فِيِه آَياٌت َبيِّـنَاٌت مَّ

 [(.97إِْبَراِهيَم﴾ ]آل عمران:

تدل عل ابن صالح ألب فاسد عدو هلل. وقد تدل عل  

حدوث صدامات بني هذا األب وابنه عل الدين. وقد  

تدل عل األب حياول أن يقهر ابنه أو جيربه عل معتقدات  

ك االبن باحلق. وأمور فاسدة ال   ترض اهلل، مع متسُّ

)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَما َكاَن اْستِْغَفاُر إِْبَراِهيَم ألَبِيِه إاِلَّ َعن  

ُه َعُدوٌّ هللِِ َ َلُه َأنَّ اُه َفَلَمَّ َتَبنيَّ ْوِعَدٍة َوَعَدَها إِيَّ َأ ِمنُْه إِنَّ إِْبَراِهيَم   مَّ َترَبَّ

اٌه َحِليم﴾ ]التوبة: [؛ وكذلك قوله سبحانه عَل لسان 114ألوَّ

ْ َتنَتِه   أِّب إبراهيم: ﴿َقاَل َأَراِغٌب َأنَت َعْن آَِلَتِي َيا إِْبراِهيُم َلِئن َّلَّ

 [(.46ألَْرمُجَنََّك َواْهُجْرِِن َمِليًّا﴾ ]مريم:

 الصالح البار. تدل عل األب الصالح لالبن

 )ألن إبراهيم والد إسَمعيل عليهَم السالم(.

تدل عل املسلم الصالح املغرتب، أو الذي ترك أهله 

وولده لفرتة يف ظروف صعبة، لكن يتوالهم اهلل برمحته، 

 فال يضيعهم. 

 )لقصة إبراهيم وهاجر وإسَمعيل(.

 تدل عل اليقني والثبات يف عقيدة املسلم.

يِـي )لقول اهلل  تعاىل: ﴿َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َربِّ َأِرِِن َكْيَف حُتْ

َيْطَمِئنَّ َقْلبِي...﴾ ـالْ  ْ ُتْؤِمن َقاَل َبََل َوَلـِكن لِّ َمْوَتى َقاَل َأَوََّل

[؛ وكذلك قوله سبحانه: ﴿َوَكَذلَِك ُنِري إِْبَراِهيَم  260]البقرة:

ََمَواِت َواألَْرِض َولَِيُكونَ  ُموِقننِي﴾ ـ ِمَن الْ َمَلُكوَت السَّ

 [(.75]األنعام:

تدل عل حتطيم أصنام، أو شجاعة يف احلق، وتغيري املنكر  

 باليد. 

وا  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَتاهللِ ألَِكيَدنَّ َأْصنَاَمُكم َبْعَد َأن ُتَولُّ

ُهْم  َفَجَعَلُهمْ   ُمْدبِِرين   ُْم َلَعلَّ إَِلْيِه َيْرِجُعون﴾  ُجَذاًذا إاِلَّ َكبًِْيا َلَّ

 [(.58،57]األنبياء:

ها ورضرها.  تدل عل النجاة من النار، والوقاية من رشِّ

)لقول اهلل تعاىل: ﴿ُقْلنَا َيا َناُر ُكوِِن َبْرًدا َوَساَلًما َعََل إِْبَراِهيم﴾ 

 [(.69]األنبياء:

تدل للمسلم عل الدخول يف مناظرات وجمادالت دينية 

بها والتفوق فيها. وقد تدل عل  مع غري مسلمني، وكس 

اجلدال يف مسائل العقيدة، وانتصار املسلم صاحب  

 االعتقاد احلق.

ِه َأْن آَتاُه  ْ َتَر إىَِل الَِّذي َحآجَّ إِْبَراِهيَم يِف ِربِّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َأََّل

َ الَِّذي حُيِْيـي َوُيِميُت قَ ـالْ  اهللُ اَل َأَنا  ُمْلَك إِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َرِّبِّ

ْمِس ِمَن الْ  ُأْحِيـي َوُأِميُت َقاَل إِْبَراِهيُم َفإِنَّ اهللَ ِق ـَيْأِت بِالشَّ َمرْشِ

الَ َُيِْدي اْلَقْوَم  َمْغِرِب َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر َواهللُـَفْأِت ِِبَا ِمَن الْ 

 [(.258الظَّاملنِِي﴾ ]البقرة:

 لمني.تدل عل أمان من اهلل ألهل بلد أو مدينة مس 

)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهـَذا اْلَبَلَد آِمنًا 

ْعُبَد األَْصنَام﴾ ]إبراهيم:  [(.35َواْجنُْبنِي َوَبنِيَّ َأن نَّ

تدل عل تعمري األماكن املهجورة أو النائية بالناس 

 وتدل عل ُأمة مسلمة صاحلة. الصاحلني الكثريين.

ًة﴾ ]النحل:)لقول اهلل  [(.120 تعاىل: ﴿إِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن ُأمَّ
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تدل عل أولياء اهلل الصاحلني ممن اختصهم بالقرب منه 

 وبالكرامات. 

ََذ اهللُ  [(.125إِْبَراِهيَم َخِليال﴾ ]النساء:  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َواَّتَّ

تدل عل تصديق الرؤيا؛ أي تنفيذ ما جاء فيها من اخلري  

ق،  واملعروف؛  كأن يرى املسلم يف املنام أنه يتصدَّ

 فيتصدق فعاًل يف الواقع تصديًقا للرؤيا.

ْقَت   َقدْ   )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَناَدْينَاُه َأْن َيا إِْبَراِهيم   ْؤَيا  َصدَّ  الرُّ

 [(.105،104: الصافات ] ُمْحِسننِي﴾ـالْ  َنْجِزي َكَذلَِك  إِنَّا

املنام رزقه اهلل علاًم نافًعا كرياًم  ومن رأى سورة إبراهيم يف  

سواء كان يف أمور الرشع والدين أو املعاش والدنيا. وقد  

تدل عل املريب واملعلم الفاضل الصالح. وقد تدل سورة  

 إبراهيم عل سيدنا حممد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

نَا َواْبَعْث فِيِهْم َرُسوالً  )لقول اهلل تعاىل عَل لسان إبراهيم: ﴿َربَّ

نْهُ  يِهْم مِّ ْكَمَة َوُيَزكِّ ْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتَِك َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواِْلِ

 [(.129إِنََّك َأنَت الَعِزيُز اِلَِكيم﴾ ]البقرة:

ومن قرأ سورة إبراهيم يف املنام دلَّت عل سالمة العقيدة.  

 وقد تكون برشى بنيل حكمة ورجاحة عقل. 

انِيًّا َوَلِكن َكاَن   )لقول اهلل تعاىل: ﴿َما َكانَ  ا َوالَ َنُْصَ إِْبَراِهيُم َُيُوِديًّ

ْسِلًَم َوَما َكاَن ِمَن الْ  ِكني﴾ ]آل عمران:ـَحنِيًفا مُّ [؛ 67ُمرْشِ

ِة إِْبَراِهيَم إاِلَّ َمن  لَّ وكذلك قوله سبحانه: ﴿َوَمن َيْرَغُب َعن مِّ

 [(.130َسِفَه َنْفَسُه﴾ ]البقرة:

ه السالم يف املنام عل الوصية وقد تدل سورة إبراهيم علي

 الرشعية املكتوبة.

)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَوَّصَّ ِِبَا إِْبَراِهيُم َبنِيِه...﴾ 

 [(.132]البقرة:

وقد تدل سورة إبراهيم عل الشفاعة احلسنة للنجاة من  

عقوبة لناس صاحلني مظلومني. وقد تدل عل نجاة  

مؤمنني يعيشون يف بالد أو أوضاع أو أوساط غلب  

 عليها الكفر والظلم والفجور. 

ى  ْوُع َوَجاءْتُه اْلُبرْشَ )لقول اهلل تعاىل: ﴿َفَلَمَّ َذَهَب َعْن إِْبَراِهيَم الرَّ

[؛ وكذلك قوله سبحانه: 74اِدُلنَا يِف َقْوِم ُلوط﴾ ]هود:َُيَ 

ا ُمْهِلُكو َأْهِل َهِذِه ـ﴿َولَ  ى َقاُلوا إِنَّ َمَّ َجاءْت ُرُسُلنَا إِْبَراِهيَم بِاْلُبرْشَ

 َنْحنُ  َقاُلوا ُلوًطا فِيَها إِنَّ  َقاَل  اْلَقْرَيِة إِنَّ َأْهَلَها َكاُنوا َظاملنِِي 

َينَّهُ  فِيَها  بَِمن َأْعَلمُ  اَنْت ِمَن اْلَغابِِرين﴾ كَ  اْمَرَأَتهُ  إاِلَّ  َوَأْهَلهُ  َلنُنَجِّ

 [(.32،31]العنكبوت:

وقد تدل سورة إبراهيم يف املنام عل صفة احِللم وسعة 

 الصدر. 

نِيب﴾ ]هود: اٌه مُّ  [(.75)لقول اهلل تعاىل: ﴿إِنَّ إِْبَراِهيَم َِلَِليٌم َأوَّ

املنام تدل عل النجاة من النار أو  رؤيا سورة إبراهيم يف 

احلرائق أو العقوبات باحلرق. ورؤياها أمان ملن خيشون  

احلرائق، أو من يتعاملون مع النار كرجال املطافئ، 

ل املصانع، واملتعاملني مع   ادين، وعامَّ والطباخني، واحلدَّ

النفط والوقود واملواد امللتهبة بصفة عامة. وقد تدل عل  

وا بأرضار احلريق والنريان، وختفيف  شفاء ملن أصيب

 عليهم فيام ابتلوا به.

)لقول اهلل تعاىل: ﴿ُقْلنَا َيا َناُر ُكوِِن َبْرًدا َوَساَلًما َعََل إِْبَراِهيم﴾ 

 [(. 69]األنبياء:

كتالوهتا بصوت   -رؤيا سورة إبراهيم يف هيئة ال تليق 

  قد تدل يف املنام   -غري طيب أو رؤياها بشكل غري حممود  

عل موت األب الصالح أو اإلمام الصالح، أو قتله أو  

الغدر به أو إحلاق الرضر به ظلاًم وعدواًنا؛ وقد تدل عل  

األب أو اإلمام الضعيف أو الذي ال يقوم بواجباته 

الرشعية التي افرتضها اهلل عليه؛ أو قد تدل عل شكوك 

وشبهات عند شخص حول أمور العقيدة؛ أو قد تدل  

ني الذين يدخلون يف املجادالت واملناظرات  عل املسلم

الدينية مع ضعف مستواهم العلمي، فينهزمون فيها؛ أو  

قد تدل عل عدم االلتزام بالوصية الرشعية؛ وقد تدل 

 عل الشفاعة يف غري حملها أو موضعها. 
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 سورة احِلـجر

 

تدل عل قوم صالح عليه السالم، ودعوته هلم، وما نزل 

العقوبة اإلهلية؛ ونرصة املؤمنني وهالك هبم من 

الكافرين. وتدل عل كل قوم أمثاهلم يف كل العصور، 

 وتنذرهم بالعقاب من اهلل )تعاىل(.

 تدل عل الدولة التي تقع فوق أراضيها هذه املنطقة.

)عَل اعتبار األرض التي تقع عليها؛ وهي اململكة العربية 

ة باسم مدائن صالح ]راجع . وُتعرف هذه املنطقحالًيا  السعودية

 قاعدة التعبْي بداللة املكان[(.

م ومعامر   تدل عل كل بلد أو مدينة ذات حضارة وتقدُّ

متميز، بينام سكاهنا غري مسلمني، وال حيبون اإلسالم، 

وحياربون دعوته. فإن رأى هذه الرؤيا مسلم صالح، نال 

جا يف بالدهم أو أماكنهم رفعة وكرامه وعًزا ونرًصا، أو ن 

 من كيدهم وأذاهم.

تدل عل اجلبال واملرتفعات الصخرية، واملناطق التي 

تتصف هبذه الطبيعة. )ألن هذه املنطقة تتصف هبذه  

 الطبيعة يف الواقع(.

تدل عل البيوت واملباين القوية الصلبة، أو املبنية 

باحلجارة الشديدة، أو املنحوتة يف اجلبال. وتدل عل  

 دم يف البناء.احلجر أو الطوب املستخ

تدل عل املحاجر وتقطيع احلجارة املختلفة األنواع أو 

 .)ومن بينها الرخام واجلرانيت وغْيه(تشكيلها 

 تدل عل املناجم اجلبلية ومن يعملون فيها.

)للجناس بني كلمة ِحجر وَحَجر وِحجارة ]راجع قاعدة التعبْي 

 باألسَمء[(.

تصف هبذه  تدل عل احُلجرة أو احلجرات أو أماكن ت

 الصفة كالعامرات واملباين ونحوها.

 )راجع قاعدة التعبْي باألسَمء واجلناس اللغوي(.

عات السكنيَّة اخلاصة أو   تدل عل املدن أو التجمُّ

 املنتجعات السياحية.

 )ألَّنا منطقة خاصة ُمميَّة ومزار سياحي(.

، أو  )بمعنى احلجر عل املال واملمتلكات(تدل عل احَلجر 

ر )يف املطارات ونحوها(احَلجر الصحيِّ  )أي أن ، أو التحجُّ

ر اليشء، فيتخذ شكل احلجر أو قوامه أو هيئته(  .يتحجَّ

تدل عل السجن، أو احلبس، أو العزل، أو املنع، أو عدم  

االختالط، أو عدم التناسب، أو عدم التوافق، أو  

افيا(، الطالق، أو الفاصل، أو السور أو الربزخ )يف اجلغر

 أو التقاء البحرين أو النهر والبحر.

ِذي َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوُهَو الَّ

ُْجوًرا﴾  َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوَجَعَل َبْينَُهََم َبْرَزًخا َوِحْجًرا ُمَّ

 [(.53]الفرقان:

سوة  ورؤيا سورة احِلجر يف هيئة ال تليق قد تدل عل ق

القلب عن ذكر اهلل أو مع املقربني؛ وقد تدل وعل قهر 

الناس وسلبهم احلرية التي منحها هلم اهلل )تعاىل(، أو  

احلجر عليهم بدون وجه حق؛ وقد تدل رؤيا السورة يف  

هذه اهليئة عل البالء، والشقاء، واهلموم، والفشل،  

واخلسائر، واحلرمان من اخلري ألهل الباطل والفساد  

عياذ باهلل(؛ وقد تدل عل العذاب، وسوء اخلامتة، )وال

)لقول اهلل تعاىل: ﴿َيْوَم َيَرْوَن وعقاب الظاملني واملجرمني 

ُْجوًرا﴾  ْلُمْجِرِمنَي َوَيُقوُلوَن ِحْجًرا ُمَّ ى َيْوَمِئٍذ لِّ املَْاَلِئَكَة الَ ُبرْشَ

[]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باجلناس اللغوي[(؛ 22]الفرقان:

ب وضيق العقل(؛ وقد ت ر الفكريِّ )أي التعصُّ دل عَل التحجُّ

وقد تدل عَل القتل بالصعق أو بتعريض اجلسم ملؤثرات ال 

ْيَحُة ُمْصبِِحني﴾  يتحملها )لقول اهلل تعاىل: ﴿َفَأَخَذَْتُُم الصَّ

 [(.83]اِلجر:
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 سورة النحل

 

تدل عل النحل، والعسل ومنتجاته، وأماكن إنتاجه، 

 ه.والعاملني في

تدل عل شفاء األمراض والعالج بلسع النحل أو غذاء 

 امللكات. 

)ألن النحل ينتج العسل؛ يقول اهلل تعاىل: ﴿فِيِه ِشَفاء لِلنَّاِس﴾ 

 [(.69]النحل:

 تدل عل النشاط واحليوية والصحة اجليدة.  

)ألن النحل كائن نشيط وينتج العسل الذي هو من أجود 

 األغذية للصحة والنشاط(.

ل أشخاص حركتهم وانتقاالهتم كثرية بني  تدل ع

أماكن متعددة أو بيوت خمتلفة أو بالد متنوعة يف أغراض  

اخلري والصالح؛ كاخلطَّابة الصاحلة، وساعي الربيد، 

وامرأة تذهب للبيوت لتبيع بعض املنتجات البسيطة،  

 )ألن النحل يتحرك وينتقل بني الثمرات(.وغريهم. 

عل من يقرأون القرآن الكريم   تدل سورة النحل يف املنام 

بأصوات مجيلة. وقد تدل عل من يتكلمون بالكلمة 

 الطيبة ينرشوهنا بني الناس. 

)ألن النحل ينتج العسل، والعسل يف املنام قد يدل عَل القرآن 

الكريم أو الكلمة الطيبة التي تريض اهلل عز وجل؛ وألن النحل 

 . يتحرك بني الثمرات املختلفة فيأكل منها(

تدل عل من جيمعون املال أو املنافع من الناس؛ لينفقوها 

 يف أوجه اخلري والنفع.

 )ألن النحل ينتقل بني كل الثمرات، فيجمع منها الرحيق(.

وتدل سورة النحل يف املنام عل كل جمال لطلب العلم 

 والدعوة وأعامل اخلري فيه مجاعة من النساء الصاحلات.

اخللية إلنتاج العسل، كَم جتتمع النساء )ألن النحل َيتمع يف 

املسلَمت عَل األعَمل الطيبة التي تريض اهلل تعاىل يف الدين 

 والدنيا(.

تدل عل السكن والبيوت يف املناطق اجلبلية أو ذات  

 الكثافة النباتية.

ِِذي ِمَن   َك إىَِل النَّْحِل َأِن اَّتَّ َباِل )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَأْوَحى َربُّ اجْلِ

َجِر َوِِّمَّا َيْعِرُشون﴾ ]النحل:  [(.68ُبُيوًتا َوِمَن الشَّ

تدل عل شخص أو مجاعة وسع اهلل عليهم يف الرزق؛ 

 يأتيهم من أماكن ومصادر متعددة.

 [(.69)لقول اهلل تعاىل: ﴿ُثمَّ ُكِِّل ِمن ُكلِّ الثََّمَراِت﴾ ]النحل:

فتح الطرق  تدل عل تيسري احلركة، وتسهيل االنتقال، و

 اجلديدة، وفتح أبواب عسرية للخري والربكة.

 [(.69)لقول اهلل تعاىل: ﴿َفاْسُلِكي ُسُبَل َربِِّك ُذُلاًل﴾ ]النحل:

 تدل عل الصيديل وصيدلية الدواء.

َْتِلٌف َأْلَواُنُه فِيِه  اٌب ُمُّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿ََيُْرُج ِمن ُبُطوَِّنَا رَشَ

 [(.69ِشَفاء لِلنَّاِس﴾ ]النحل:

تدل عل مجاعة من النساء يتحركن ويتنقلن بكثرة بني  

 األماكن املختلفة.

تدل عل الرياضيني الذين يتحركون برسعة ملسافات  

 طويلة كالعدائني.

 )ألن النحل يتحرك برسعة ويسْي ملسافات طويلة(.

 تدل عل الطريان والطيارين والطائرات واملطارات.

 يز كالطائرات(.)ألَّنا تطْي يف اجلو، وَلا أز

 تدل عل من جيمعون الثامر يف األراض الزراعية.

 )ألَّنا تدور بني الثمرات جتمع منها الرحيق(.

تدل عل كل مجاعة تقوم بأعامل إنتاجية مفيدة تتطلب  

ل املصانع وأمثاهلم.  نشاًطا وحركة وجهًدا كبرًيا كعامَّ

 )ألن النحل نشيط وينتج العسل بشكل مجاعي(.

ماكن وأدوات ختزين الرشاب الطيب احلالل تدل عل أ

 أو العصائر الصحيَّة املفيدة.

َْتِلٌف َأْلَواُنُه فِيِه  اٌب ُمُّ )لقول اهلل تعاىل: ﴿ََيُْرُج ِمن ُبُطوَِّنَا رَشَ

 [(.69ِشَفاء لِلنَّاِس﴾ ]النحل:
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تدل عل العمل اجلاد واالجتهاد، والسعي يف الرزق، 

 ة.واحلركة الكثرية لتحصيل املصلح

 )ألن هذه من سلوكيات النحل(.

تدل عل املهر أو الَصَداق للمرأة، والَعطية، واهِلَبة، 

 والَصَدقة.  

[ 4)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوآُتوْا النََّساء َصُدَقاَِتِنَّ نِْحَلًة﴾ ]النساء:

 ]راجع قاعدة التعبْي باجلناس اللغوي[(.

حلِّ )أي التفكك واالنتقاض كتدل عل احللَّ واالنحالل 

)حتليل ؛ أو التحليل الربملان وحل املجالس ونحوها(

النصوص أو حتليل طبي ]للجناس بني كلمة نحل وكلمة 

 .ُنحلِّل[(

تدل عل الشخص النحيل أو قلة وزن اجلسم؛ أو 

 التنحيل، أي تقليل وزن اجلسم. 

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باجلناس اللغوي(.

 مشكلة صعبة.تدل عل حل مسألة عويصة أو 

)للجناس بني كلمة نحل وكلمة َنِحلُّ ]راجع قاعدة التعبْي 

 باجلناس اللغوي[(.

رؤيا سورة النحل يف هيئة ال تليق قد تدل عل العسل  

املغشوش أو اخلسائر يف جمال تربية النحل وإنتاج 

العسل؛ وقد تدل عل الدواء املغشوش؛ وقد تدل عل  

ضعف الصحة وقلة النشاط وزيادة الكسل؛ أو قد تدل 

عل انتحال شخصية أو صفات غري حقيقية، أو قد تدل  

يبة يف املنام عل االنحالل يف هذه اهليئة غري الط

األخالقي؛ وقد تدل رؤياها يف هذه اهليئة غري الطيبة عل  

)للجناس بني كلمة النحل وكلمة ُنِحلُّ استحالل احلرام 

؛ أو املُحلِّل )يف ]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باجلناس اللغوي[(

 الزواج(؛ أو النِحَلة الباطلة واملخالفة لإلسالم.    

  

 

 

 رساءسورة اإل

 

 . فيها وقعت التي والليلة اإلرساء حادثة عل  تدل

َن املَْْسِجِد  ى بَِعْبِدِه َلْياًل مِّ ِذي َأرْسَ )يقول اهلل تعاىل: ﴿ُسْبَحاَن الَّ

ِذي َباَرْكنَا َحْوَلُه لِنُِرَيُه ِمْن آَياتِنَا إِنَُّه  اِْلََراِم إىَِل املَْْسِجِد األَْقىَص الَّ

ِميُع الَبِصْي﴾ ]اإلرساء:ُهَو   [(.1السَّ

  كان  ملن السفر  وتيسري عموًما، بالطائرة  السفر عل تدل

  أو  مؤمتر، أو مهم الجتامع السفر أو عسرًيا، سفرهم

ية أو ليلية سفر  مهمة . وقد تدل عل اصطحاب  رسِّ

شخص يف سفر أو السفر عل نفقة الغري برشط أن يكون  

 )تعاىل(. سفًرا يف طاعة اهلل 

)ألن اإلرساء كان سفًرا ليلًيا ملسافة طويلة الجتَمع عام أو مهمة 

مع األنبياء[ ال تقطعها حالًيا يف هذا   ملسو هيلع هللا ىلصخاصة ]اجتَمع الرسول  

الوقت القصْي إال الطائرات ]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا 

ى بَِعْبِدِه ...﴾  ِذي َأرْسَ بالتشابه[؛ ولقول اهلل تعاىل: ﴿ُسْبَحاَن الَّ

 [(.1إلرساء:]ا

وقد تدل عل املسلم يسافر لبالد غريبة، فينجح ويتفوق  

 بتوفيق من اهلل )تعاىل( برشط أن يكون يف طاعة اهلل.

سافر، فصَلَّ باألنبياء إماًما ]راجع قاعدة  ملسو هيلع هللا ىلص)ألن الرسول 

 تعبْي الرؤيا بالتشابه[(.

تدل عل املسجد األقىص املبارك. وهي يف املنام برشى 

مسلمني يف هذا املسجد. وهي برشى خري ونرصة لل

رمحة للمسلمني الساكنني حوله، أو املصلني فيه، أو  

القريبني منه. وقد تدل عل زيارته والصالة فيه. وقد تدل  

عل نرصة مسلمني عل هيود، أو قد تدل عل وقوع أذى 

 لقوم هيود. 

ْا ُوُجوَهُكْم )لقول اهلل تعاىل: ﴿... َفإَِذا َجاء َوْعُد اآلِخَرِة لَِيُسوُؤو

وْا َما َعَلْوْا ـَولَِيْدُخُلوْا الْ  ُ ٍة َولُِيَتربِّ َل َمرَّ َمْسِجَد َكََم َدَخُلوُه َأوَّ

 [(.7َتْتبًِْيا﴾ ]اإلرساء:

 تدل عل وصول اإلسالم ودعوته إىل أماكن بعيدة. 
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سافر يف حادثة اإلرساء إىل مكان بعيد، فصَل   ملسو هيلع هللا ىلص)ألن الرسول  

باألنبياء مجيًعا؛ فكانت السورة رمًزا يف املنام لوصول اإلسالم 

 ودعوته إىل أماكن بعيدة إن شاء اهلل(.

تدل عل بعثة أو سفرة إلمام مسجد أو داعية مسلم إىل 

دولة أجنبية. وقد تدل عل معنى السفر واالبتعاث  

  وتوفيق للمسافر يف طاعة اهلل.عموًما، وهي برشى خري

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا بالتشابه(.

تدل عل الطعام أو الدواء أو مادة ترسي يف جسم 

فتصلحه أو تداويه. وتدل عل الوثيقة السارية 

الصالحية أو متديدها؛ أو املادة الطيبة سارية املفعول أو  

  صاحلة لالستخدام. وتدل عل الترسية عن النفس، أو 

ي عن النفس. وتدل عل   الرتويح احلالل، أو كل ما يرسِّ

وهي برشى خري للمسلم األسري.  ،األرسى يف حرب

وقد تدل عل إسالم األسري غري املسلم. وتدل عل  

الرسور وإدخاله عل نفس املسلم، أو كل حدث أو  

اء. وتدل عل امرأة مسلمة اسمها إرساء.  مناسبة رسَّ

ة أو األرسار املحفوظة برشط أن  وتدل عل األمور الرسيَّ 

مؤامرة أو   تكونتكون هذه األرسار يف طاعة اهلل وال 

كيد، فإن كانت كذلك دلت السورة الكريمة عل  

 وانكشاف هذه األرسار وفضح هذه املكائد.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باجلناس اللغوي(.

وقد تدل سورة اإلرساء يف املنام عل الطريان،  

طريان اللييل. وهي برشى خري ملن يعملون  وخصوًصا ال 

يف هذا املجال أو الطيارين. وقد تدل عل الطيور، وهي 

برشى خري ملن يعملون يف هذه املجاالت أيًضا برشط أن  

 يكون السفر وجمال العمل حالاًل يف طاعة اهلل.

 )ألن رحلة اإلرساء كانت بالطْيان عَل طائر الرباق(.

ومجاعة املصلني الصاحلني،  تدل عل املسجد املبارك،

وصالة اجلامعة. وقد تدل رؤياها عل إنشاء أو بناء  

مسجد. وهي برشى باخلري والربكة وحتسن األحوال  

 ألئمة املساجد ومن يعملون يف هذا املجال.

 ملسو هيلع هللا ىلص)ألن اإلرساء كان للمسجد األقىص، وصَلَّ ِبم الرسول 

 إماًما(.

تدل عل كل اجتامع عل اخلري والصالح ومرضاة اهلل  

)تعاىل( لقيادات املسلمني وأئمتهم؛ أو قد تدل عل  

 الوحدة واالحتاد بني مسلمني أو بني أئمتهم.

هم )ألن األنبياء اجتمعوا مًعا وصلُّوا ليلة اإلرساء وكان إمام

 (.ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

وقد تدل سورة اإلرساء يف املنام عل هيمنة اإلسالم عل  

 .ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول مجيع الرشائع، ووجوب اتباعهم ملا جاء به  

 صَلَّ باألنبياء إماًما(. ملسو هيلع هللا ىلص)ألن الرسول 

رؤيا سورة اإلرساء يف املنام يف هيئة ال تليق قد تدل عل  

هزيمة أو  إحلاق رضر باملسجد األقىص، أو حتذير من 

رضر ملسلمني قريبني منه أو يقيمون بجواره. وقد تدل 

عل سفر يف معصية، أو سفر فيه رضر للمسلم، 

والتحذير منه. وقد تدل عل التقصري يف حق املساجد،  

أو التقصري يف صالة اجلامعة. وقد تدل   ا،أو اإلرضار هب

عل إفشاء األرسار املهمة. وقد تدل عل إدخال الرسور 

 نفس باملعصية.عل ال

 

 الكهف  سورة

 

تدل عل املأوى وامللجأ واملسكن واملخبأ واملالذ املريح  

اآلمن لإلنسان املسلم الصالح. وقد تدل عل كل مكان  

يبعد فيه اإلنسان عن اخلطر واالضطهاد. وقد تدل عل  

كل إنسان صالح خيرج من مكان أو هيجره اجتناًبا 

ل فرار املسلم بدينه للرضر واعتزااًل األذى. وقد تدل ع

 إىل اهلل )تعاىل(.  تهوهجر
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َفْأُووا  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوإِِذ اْعَتَزْلُتُموُهْم َوَما َيْعُبُدوَن إاِلَّ اهللَ

ْن َأْمِرُكم  ْحته وُُيَيِّْئ َلُكم مِّ ن رَّ إىَِل اْلَكْهِف َينرُشْ َلُكْم َربُُّكم مِّ

ْرَفًقا﴾ ]الكهف:  [(.16مِّ

للصاحلني عل أماكن املبيت والنوم كالفنادق  تدل 

 واملستشفيات والسجون.

 )ألن الكهف كان مكاًنا ملبيت الفتية الصاِلني(.

 تدل للصاحلني عل القرب ونعيمه.

)ألن القرب والكهف يتشاِبان يف أن كالمها مكان أجوف مغلق 

]راجع قاعدة التشابه يف تعبْي الرؤيا[. وُأضيف معنى الصالح 

 عيم ألَّنا سورة من القرآن الكريم(.والن

تدل للصاحلني عل ركوب الطائرة، خصوًصا إن كان  

 السفر يف طاعة اهلل )تعاىل(. 

تدل للصاحلني عل الُعزلة وأماكن الَعزل واالعتزال. 

وقد تدل عل االنعزال عن واقع معني أو عن إدراك 

حقيقته. وتدل عل جمتمعات وأوساط خاصة 

 للصاحلني.

َفْأُووا  اهلل تعاىل: ﴿َوإِِذ اْعَتَزْلُتُموُهْم َوَما َيْعُبُدوَن إاِلَّ اهللَ)لقول 

 [(.16إىَِل اْلَكْهِف...﴾ ]الكهف:

تدل عل ُسنَّة االعتكاف يف املساجد. وقد تدل عل  

 اخللوة يف طاعة اهلل وعبادته.

)الجتَمع الصاِلني فيه معزولني ولغرض ديني ]راجع قاعدة 

 ْي الرؤيا[(.التشابه يف تعب

تدل عل أماكن تتم فيها أنشطة رسية وال يعرف عنها 

الناس، وال يستطيع أي شخص الدخول إليها بدون  

ترصيح، كمقرات املخابرات الرسية ونحوها، برشط أن  

 تكون هذه األنشطة يف طاعة اهلل، وما يرضيه )سبحانه(.

ا َّل يدخله أحد غْي الفتية(.  )ألن الكهف كان مكاًنا رسيًّ

تدل عل نوم الصاحلني عل ِذكر وطاعة هلل. وقد تدل عل  

 التخدير أو الغيبوبة.

تدل عل يوم اجلمعة. ومن رأى يف املنام أنه يقرأها يوم  

اجلمعة دل له ذلك عل هداية وتوفيق يف مساعي اخلري. 

 وقد تدل عل رضوان اهلل )تعاىل(. 

: »من قرأ سورَة الكهِف يف يوِم اجلمعِة، أضاء ملسو هيلع هللا ىلص)لقول النبي 

 له من النوِر ما بني اجلُمعَتنِي« ]صحيح اجلامع الصغْي[(.

 تدل عل تيسري زيارة بيت اهلل احلرام. 

أ سورَة الكهِف ليلَة اجلمعِة، أضاء : »من قرملسو هيلع هللا ىلص)لقول الرسول 

-له من النوِر ما بينه وبني البيِت العتيِق« ]حديث صحيح

 الرتغيب والرتهيب[(.

تدل عل اجتامع الصاحلني يف أماكن ذكر اهلل كاملسجد  

ونحوه. وقد تدل عل اجتامع أو التقاء مسلمني صاحلني 

يف مكان خاص ومغلق. وتدل عل املسلمني الصاحلني 

 تأنس ببعضهم ببعض ويتقوى بعضهم ببعض. يس 

 )الجتَمع الفتية الصاِلني يف الكهف(.

تدل عل ُحسن معاملة احليوان والرفق به واألماكن  

 املخصصة لذلك. 

 )ألن أهل الكهف كان معهم كلبهم(.

تدل عل غربة املسلم ومتسكه بدينه يف جمتمع غري صالح  

 ينترش فيه الفساد.

 بدينهم إىل الكهف(.)ألن الفتية فروا 

 تدل عل احلمل للمرأة املسلمة املتزوجة.

 )ألن الكهف كان حيملهم يف جوفه(.

تدل عل كل مكان مغلق فيه جمموعة من الناس. كغرفة 

العمليات، فهي مكان مغلق فيه مجاعة من أهل الطب؛ أو 

جمموعة من طلبة العلم يدرسون مًعا يف مكان خاص؛ أو 

ع معني يف مكان خاص؛ أو ناس مجاعة يقومون باخرتا

يعملون يف كهوف أو مناجم؛ أو قمرة قيادة يف طائرة أو 

نقل مجاعي خاصة؛ أو دار بسيطة يسكن  سيارةسفينة؛ أو 

فيها مجاعة من الناس. وقد تدل سورة الكهف عل بشارات 

طيبة يف مثل هذه األحوال كنجاح العملية اجلراحية وفالح 

خرتاع وسالمة وصول الدارسني والتوفيق يف اال

 املركبات...إلخ.  
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تدل عل حبس املؤمنني الصاحلني ظلاًم واضطهادهم 

 وحرصهم ومالحقهم لإلرضار هبم.

 )ألن الفتية حُصوا يف الكهف بسبب اإليذاء يف الدين(.

تدل عل العصمة من الدجال وفتنته أو أمثاله من  

 املنافقني الداعني إىل والضالل.

ِل سورِة : من ملسو هيلع هللا ىلص)لقول الرسول  حفظ عرَش آياٍت من أوَّ

اِل(. جَّ  الكهِف ُعِصم من فتنِة الدَّ

تدل عل القصص الواردة فيها وتذكري املؤمن هبا 

لالعتبار، أو للتسلية والتصبري، أو لإلرشاد يف أمر ينفعه 

يف حاله، كقصة موسى )عليه السالم( والعبد الصالح، 

 أو قصة ذي القرنني.

هيئة ال تليق قد تدل عل ارتكاب  رؤيا سورة الكهف يف  

ذنوب يف اخلفاء. وقد تدل عل النفاق. وقد تدل عل  

املؤامرات اخلفية ضد الدين وأهله. وقد تدل عل أفعال 

مسيئة ألماكن ذكر اهلل )تعاىل(. وقد تدل عل التضييق 

عل املساجد وحتديد ذكر اهلل فيها ومنع قول كلمة احلق 

دورها يف املجتمع املسلم. وقد    منابرها وتعطيل أداء   عل 

تدل عل منع ُسنة االعتكاف. وقد تدل عل أماكن  

مهجورة أو معزولة أو رديئة ال تصلح للسكن أو  

اإلقامة. وقد تدل عل الفتنة يف الدين. وقد تدل عل  

اجتامعات خاصة أو رسية حاد فيها أصحاهبا عن احلق 

 أو ارتكبوا فيها ذنوب وفساد.

 

 مريم  سورة

 

تدل عل املرأة املسلمة الصاحلة العفيفة العابدة هلل، سواء 

كانت أم أو ابنة أو زوجة أو أخت أو غري ذلك. وقد  

 تكون برشى بالزوجة الصاحلة للمسلم الصالح. 

 )ألن هذه كانت صفات مريم ابنة عمران(.

تدل عل امرأة عفيفة اهتمها من حوهلا يف عرضها. 

 .ويرجى أن يربؤها اهلل )تعاىل(

 )لسياق قصة السيدة مريم الواردة يف السورة الكريمة(.

تدل عل إسالم امرأة نرصانية أو مجاعة من نساء 

 النصارى ُيسلِمن. 

)ألن فيها نقض وتصحيح لعقيدة النصارى الباطلة. يقول اهلل 

وَن  تعاىل: ﴿َذلَِك ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َقْوَل اِْلَقِّ الَِّذي فِيِه َيْمرَتُ

ا َكاَن هللِِ َأْن َيتَِّخَذ ِمْن َوَلٍد ُسْبَحاَنُه إَِذا َقََض َأْمًرا َفإِنَََّم ( مَ 34)

 (﴾(.35َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكوُن )

تدل عل دعوة ناس نصارى إىل اإلسالم، أو النجاة من  

أذاهم، أو نيل منفعة دنيوية منهم، أو التفوق عليهم يف  

 هم، فيغلبهم.أمر، أو مسلم يكون له ُحجة بالغة علي

)ألن فيها حجة بالغة عَل اعتقاد النصارى الباطل، وألن القرآن 

 الكريم مهيمن عَل ما عندهم من الكتب والرشائع(.

تدل عل البرشى للمرأة املسلمة احلامل بتيسري الوالدة  

 وبالولد الصالح املبارك.

َزِِن  تَِها َأالَّ حَتْ َقْد َجَعَل َربُِّك  )يقول اهلل تعاىل: ﴿َفنَاَداَها ِمْن حَتْ

ا ) يًّ َتِك رَسِ  (﴾(.24حَتْ

رؤيا سورة مريم نافعة ومبرشة ملن ال ينجبون من  

 األزواج.

)ملا ورد من ذكر قصة زكريا عليه السالم يف بداية السورة. يقول 

اهلل تعاىل: َقاَل َربِّ َأنَّى َيُكوُن يِل ُغاَلٌم َوَكاَنِت اْمَرَأِت َعاِقًرا َوَقْد 

ٌ َوَقْد 8 ِمَن اْلِكرَبِ ِعتِيًّا )َبَلْغُت  ( َقاَل َكَذلَِك َقاَل َربَُّك ُهَو َعَِّلَّ َهنيِّ

 ((.9) َقْبُل َوََّلْ َتُك َشْيًئا َخَلْقُتَك ِمنْ 

رؤيا سورة مريم نافعة ومبرشة ملن يعملون يف زراعة  

 النخيل وحصد ثامرها.

ي إَِلْيِك  بِِجْذِع النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك )يقول اهلل تعاىل: ﴿َوُهزِّ

 (﴾.25) ُرَطًبا َجنِيًّا

تدل لألم املسلمة الصاحلة عل ابنها البار هبا، ويكون له  

 شأن عظيم يف الدين والدنيا.

َعْلنِي َجبَّاًرا َشِقيًّا ) ا بَِوالَِدِت َوََّلْ ََيْ  (﴾(. 32)يقول اهلل: ﴿َوَبرًّ
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يق قد تدل عل املرأة  رؤيا سورة مريم يف هيئة ال تل

النرصانية تتزوج الرجل املسلم، فال يعينها عل دخول 

اإلسالم، وال ينقل هلا الصورة الصحيحة عنه. وقد تدل  

عل امرأة نرصانية مل ُتسلِم، لكنها عفيفة أو ذات  

أخالقيات حممودة. وقد تدل عل املرأة املسلمة ظاهًرا، 

وقد تدل عل   تقصري يف الدين أو السلوك. دهيالكن ل 

 املنافقات. وقد تدل عل عالقة غري طيبة بني األم واالبن.   

 

 سورة طه

 

 وباخلشية الشقاء، بزوال للرائي برشى  املنام يف رؤياها

 )عز وجل(، وباهلداية. وقد تبرش بتيسري وختفيف  اهلل   من 

وهتوين من اهلل )تعاىل(. وقد تدل عل املعونة عل  

والتكاليف الرشعية. وقد تدل عل تيسري فهم  العبادات 

القرآن الكريم وتعلمه. ومن رآها يف املنام اهتدى وتعلم 

 الدين وزال شقاؤه ونال سعادة. 

)يقول اهلل تعاىل: ﴿طه. َما َأنَزْلنَا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقى. إاِلَّ َتْذِكَرًة 

 [(.3:1ملَِّن ََيَْشى﴾ ]طه

  وإذا أجاب  به  ُدعي  إذا  الذي األعظم اهلل  اسم  عل تدل

 . أعطى به  ُسئل

: »اْسُم اهللِ األْعَظُم الذي إذا ُدِعَي بِه أجاَب؛ ملسو هيلع هللا ىلص)يقول الرسول  

يف ثالِث ُسَوٍر من الُقرآِن: يف الَبقرِة، وآِل ِعْمراَن، وطه« 

 ]حديث صحيح[(.

رؤيا سورة طه يف املنام نافعة ومبرشة بالفرج للمقهورين  

اجلبابرة، أو املرىض بالسحر، أو من يرقون  حتت سطوة 

 رقية رشعية.

)لورود قصة موسى عليه السالم وفرعون والسحرة فيها  

 بتفصيل وتوسع(.

تدل عل استدعاء لرجل مسلم صالح، أو جذب  

انتباهه، أو مناداته، أو االتصال به، أو التواُصل معه يف 

 هلل. أمر من أمور اخلري واملنفعة. وتدل عل دعوة إىل ا 

)أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن قتادة واِلسن عن قول 

 اهلل: ﴿َطَه﴾، قاال: يا رجل(.

رؤيا سورة طه نافعة مبرشة للطهاة ومن يعملون يف جمال 

 الطهي. وتدل عل معنى الطهي لطعام حالل.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باجلناس اللغوي(.

 تدل عل شخص اسمه طه.

ة ال تليق قد تدل عل املسلم رؤيا سورة طه يف هيئ

باالسم، يعرف الدين ظاهًرا، وال يعمل به حًقا، فيشقى 

يف حياته. وقد تدل عل استدعاء للخري وصالح األمور، 

أو دعوة إىل اهلل أو نصيحة، فال ُيستجاب لكل ذلك، وال  

 ُيعتد أو ُيعمل به.   

 

 سورة األنبياء

 

.  اهلل إىل  ودعاة خملصني  صادقني دين  علامء عل  تدل

 .النافع الرشعي  العلم عل  وتدل

. وإنَّ األنبياَء َّل ملسو هيلع هللا ىلص)يقول الرسول 
ِ
: »وإنَّ العلَمَء ورثُة األنبياء

ثوا ديناًرا وال درمًها؛ إنَم َوّرثوا العلَم، فمن أخذه أخذ بحظٍّ  ُيَورِّ

 وافٍر« ]حديث صحيح[(.

 تدل عل التوحيد هلل )عز وجل(. 

ُسوٍل إاِلَّ ُنوِحي )يقول اهلل تعاىل: ﴿وَ  َما َأْرَسْلنَا ِمن َقْبِلَك ِمن رَّ

 [(.25إَِلْيِه َأنَُّه الَ إَِلَه إاِلَّ َأَنا َفاْعُبُدون﴾ ]األنبياء:

تدل عل االبتالء العظيم للمسلم الصالح الصابر، ثم 

 يعقبه فرج عظيم بإذن اهلل.

الذين  : »إنَّ أشدَّ الناِس بالًء األنبياُء، ثمملسو هيلع هللا ىلص)لقول الرسول 

 صحيح اجلامع[(. -يلوَّنم، ثم الذين يلوَّنم« ]حديث صحيح

تدل للمكروب عل تفريج الكرب واستجابة الدعاء  

 بالفرج.

 )الشتَمَلا عَل العديد من األدعية املستجابة لتفريج الكربات(.
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تدل عل جمموعة من الناس يستقبلون وينقلون أخباًرا 

 ورود أنباء طيبة.أو أنباًء صادقة. وقد تدل عل 

 )من الفعل أنبأ ]راجع قاعدة التعبْي باجلناس اللغوي[(.

 تدل عل حادثة اإلرساء. وقد تدل عل املسجد األقىص.

 صَل باألنبياء جمتمعني يف املسجد األقىص(. ملسو هيلع هللا ىلص)ألن الرسول 

 تدل عل سورة النبأ.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باجلناس اللغوي(

 اجلميلة تامة البناء.تدل عل الدار 

، َكَمَثِل َرُجٍل َبنَى داًرا ملسو هيلع هللا ىلص)لقول الرسول 
ِ
: »َمَثِِّل وَمَثُل األْنبِياء

َّها وَأْكَمَلها...« ]رواه البخاري ومسلم[(.  فأََت

تدل للمسلم التقّي الصالح عل البرشى باجلنة ومرافقة  

 الصاحلني إن شاء اهلل. 

ِذيَن وَ  )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَمن ُيطِِع اهللَ ُسوَل َفُأْوَلـِئَك َمَع الَّ الرَّ

َن النَّبِيِّنَي...﴾ ]النساء: َأْنَعَم اهللُ  [(.69َعَلْيِهم مِّ

ورؤيا هذه السورة يف املنام قد تدل عل انصالح حال  

وهداية واستقامة مجاعة ضالة من الناس، سواء كانت  

كبرية أو صغرية. وقد تدل هذه السورة يف املنام عل متيز 

 صالح من الفاسد، وانفصاهلام بعد أن كانوا خمتلطني. ال

ًة َواِحَدًة َفَبَعَث اهللُ النَّبِيِّنَي  )يقول اهلل تعاىل: ﴿َكاَن النَّاُس ُأمَّ

يَن َوُمنِذِريَن َوَأنَزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب بِاِْلَقِّ لَِيْحُكَم َبنْيَ النَّاِس  ِ ُمَبرشِّ

 [(.213البقرة:فِيََم اْخَتَلُفوْا فِيِه...﴾ ]

تدل عل الوعد وااللتزام والعهد الصادق يف أمر من  

 أمور احلق والعدل والدين.

...﴾ ]آل  )يقول اهلل تعاىل: ﴿َوإِْذ َأَخَذ اهللُ ِميَثاَق النَّبِيِّنْيَ

 [(. 81عمران:

تدل للمسلم الصالح عل التكريم والترشيف والرفعة 

 يرض اهلل.   والتميز واالصطفاء يف أمر من اخلري الذي

 )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه َياَقْوِم اْذُكُروْا نِْعَمَة اهللِ

ْ ُيْؤِت  ا ََّل ُلوًكا َوآَتاُكم مَّ َعَلْيُكْم إِْذ َجَعَل فِيُكْم َأنبَِياء َوَجَعَلُكم مُّ

ن اْلَعاملَنِي﴾ ]املائدة:  [(.20َأَحًدا مِّ

 تدل عل أعامل اخلري التطوعية.

)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَما َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر إِْن َأْجِرَي إاِلَّ َعََل 

 [(.109ْلَعاملَنِي﴾ ]الشعراء:َربِّ ا

رؤيا سورة األنبياء يف هيئة ال تليق قد تدل عل اإلساءة  

لألنبياء )عليهم السالم(، أو اإلحلاد واملالحدة، أو املِلل  

الباطلة واألرضية )والعياذ باهلل من ذلك كله(. وقد تدل  

عل اليهود وإجرامهم )لقول اهلل تعاىل: ﴿َوَقْتَلُهُم 

﴾ ]آل عمران: األَنبَِياء [(. وقد تدل عل  181بَِغرْيِ َحقٍّ

علامء الدين املنافقني. وقد تدل عل الدعوة إىل اهلل عل  

ضالل وإضالل، أو الدعوة الدينية ألسباب ومآرب ال  

ُيبتغى هبا وجه اهلل، أو الدعوة الدينية ألسباب ال ُيراد هبا  

 إصالح الناس أو هدايتهم.

 

 سورة احلـج

  

ـاج  عل  وتدل. للمسلم املربور ـجاحل عل  تدل . احلـُجَّ

 . احلج مناسك  عل  وتدل

)يقول اهلل تعاىل: ﴿َوَأذِّن يِف النَّاِس بِاِْلَجِّ َيْأُتوَك ِرَجاالً َوَعََل ُكلِّ 

 [(.27َضاِمٍر َيْأتنَِي ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِميق﴾ ]اِلج:

 ينال مبارك سفر عل  تدل وقد. حالل رزق عل  تدل

 . حالل منفعة منه املسلم

 [(. 27)يقول اهلل تعاىل: ﴿لَِيْشَهُدوا َمنَافَِع ََلُْم...﴾ ]اِلج:

ة اإلسالم. وتدل عل كل اجتامع مسلمني  تدل عل ُأمَّ

 عل احلق والعدل والدين.

 الرشيعة أحكام  من ُحكم عل  الفقه  يف  اإلمجاع عل تدل

 .  القاطعة

تي أْن جتتمَع عَل : »إنَّ اهللَ ملسو هيلع هللا ىلص)يقول الرسول  تعاىل قد أجار ُأمَّ

 ضاللٍة« ]حديث صحيح[(.

تدل عل النرصة والقوة واملدد والتمكني من اهلل تعاىل 

 لعباده الضعفاء.
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: »إنَّ املُْؤِمَن ملسو هيلع هللا ىلص)لكثرة أعداد املسلمني يف اِلج. يقول الرسول  

ابَِعُه[« ]رواه لِْلُمْؤِمِن َكاْلُبنَْياِن َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضا ]وَشبََّك أَص 

نَّاُهْم يِف األَْرِض تعاىل البخاري[. يقول اهلل كَّ ِذيَن إِن مَّ : ﴿الَّ

َكاَة َوَأمَ  اَلَة َوآَتُوا الزَّ َمْعُروِف َوََّنَْوا َعِن ـبِالْ  ُرواَأَقاُموا الصَّ

 [(.41َعاِقَبُة األُُمور﴾ ]اِلج: ُمنَكِر َوهللِِـالْ 

خمالفات رشعية  تدل عل زواج رشعي وأعراس بال 

 واجتامع املسلمني فيها. 

)ألن املسلمني َيتمعون يف كليهَم ]راجع قاعدة تعبْي الرؤيا 

 بالتشابه[(.

تدل عل حسن أخالق املسلم وإخالصه هلل وثباته عل  

 الدين ولزومه مجاعة املسلمني.

﴾  )يقول اهلل تعاىل: ﴿َفاَل َرَفَث َوالَ ُفُسوَق َوالَ ِجَداَل يِف اِْلَجِّ

 [(.197]البقرة:

ة احلق   ة الرشعية أو ُحجَّ تدل سورة احلج عل إقامة احُلجَّ

 والصدق عل الباطل. 

ة(.  )للجناس اللغوي بني كلمتي اِلج واِلُجَّ

تدل عل اجتامع املسلمني بأعداد كبرية يف املساجد  

 يعبدون اهلل تعاىل ويذكرونه.

ْي الرؤيا )ألن املسلمني َيتمعون يف كليهَم ]راجع قاعدة تعب

 بالتشابه[(.

من رأى يف منامه سورة احلج من املسلمني انفصل عن  

ناس مرشكني غري مسلمني، أو فك االرتباط معهم، أو 

تربأ منهم، أو انقطعت صلته هبم، أو نقض معهم عهًدا،  

 أو تركهم وغادرهم إىل ناس مسلمني. 

َن اهللِ  النَّاِس َيْوَم اِْلَجِّ َوَرُسولِِه إىَِل  )يقول اهلل تعاىل: ﴿َوَأَذاٌن مِّ

ن الْ  األَْكرَبِ َأنَّ اهللَ ِكنَي...﴾ ]التوبة:ـَبِريٌء مِّ  [(.3ُمرْشِ

 تدل سورة احلج يف املنام عل فرتة قصرية من الزمن.

ْعُلوَماٌت...﴾ ]البقرة:  [(.197)يقول اهلل تعاىل: ﴿اِْلَجُّ َأْشُهٌر مَّ

 تدل عل األذان واملؤذنني. 

...﴾ ]اِلج:)يقول اهلل تعاىل  [(.27: ﴿َوَأذِّن يِف النَّاِس بِاِْلَجِّ

تدل عل خروج مجاعة من املؤمنني يدافعون عن حق  

وعدل ودين كأهل اجلهاد يف سبيل اهلل ومن يطالبون  

 برفع املظامل. وهي برشى هبالك الظاملني أعداء الدين.

الرؤيا )ألن املسلمني َيتمعون يف كليهَم ]راجع قاعدة تعبْي 

ُْم ُظِلُموا َوإِنَّ اهللَ   بالتشابه[. يقول اهلل: ﴿ُأِذَن لِلَِّذيَن ُيَقاَتُلوَن بَِأَّنَّ

ِهْم َلَقِدير﴾ ]اِلج: : ملسو هيلع هللا ىلص[. قال رسول اهلل 39َعََل َنُْصِ

وٌر« ]رواه البخاري[(.  »...أْفَضَل اجِلَهاِد َحجٌّ َمرْبُ

 تدل عل يوم القيامة والتحذير من أهواله.

الناس َيتمعون يوم القيامة بأعداد كبْية كاجتَمع اِلج. )ألن 

ُكْم إِنَّ  ُقوا َربَّ َا النَّاُس اتَّ يقول اهلل تعاىل يف بداية السورة: ﴿َياَأُيُّ

ٌء َعظِيم﴾ ]اِلج: اَعِة ََشْ  [(.1َزْلَزَلَة السَّ

ة الدين بني املسلمني والتحذير من   تدل عل أخوَّ

 قبلية.العصبيات القومية والعرقية وال

)ألن اِلج َيمع بني املسلمني مجيًعا يف املكان نفسه وباملالبس 

 نفسها دون َتييز(.

ون   رؤيا سورة احلج يف هيئة ال تليق قد تدل عل من حيجُّ

نِفاًقا أو يرتكبون املخالفات الرشعية يف احلج. وتدل عل  

إيذاء احلجاج أو اإلرضار هبم. وتدل عل املسلم املقرصِّ  

ريضة احلج. وتدل عل إحلاق رضر بجامعة من  يف أداء ف

 سلمنياملسلمني الصاحلني أو الغدر هبم. وتدل عل امل

جيتمعون عل أمر رشعّي فيعصون اهلل تعاىل، كمن  

جيتمعون يف األعراس احتفااًل بزواج رشعّي، ثم 

 يعصون اهلل يف أعراسهم مثاًل.

 

 سورة املؤمنون

 

  ورضوان بالدين الصحيح وااللتزام  اإليامن عل  تدل

مللتزمني  ا الصاحلني املسلمني من  مجاعة عل وتدل. اهلل

بالدين. وتدل عل البرشى بالفالح واجلزاء العظيم  

للمؤمن الصالح. وتدل عل إسالم الكافر وهداية 

 العايص وتنبيه الغافل واملقرص يف الدين من املسلمني. 
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 [(.1ُمْؤِمنُون﴾ ]املؤمنون:ـَح الْ )يقول اهلل تعاىل: ﴿َقْد َأْفلَ 

 .بدايتها يف  املذكورة املؤمنني صفات عل  تدل

ِذيَن ُهْم يِف َصاَلَِتِْم ـ)يف قول اهلل تعاىل: ﴿َقْد َأْفَلَح الْ  ُمْؤِمنُون. الَّ

َكاِة  ِذيَن ُهْم لِلزَّ ْغِو ُمْعِرُضون. َوالَّ ِذيَن ُهْم َعِن اللَّ َخاِشُعون. َوالَّ

ِذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحافُِظون. إاِلَّ َعََل َأْزَواِجِهْم أْو َفاِعُلون. وَ  الَّ

ُْم َغْْيُ َمُلوِمني. َفَمِن اْبَتَغى َوَراء َذلَِك  َما َمَلَكْت َأْيََمَُّنُْم َفإَِّنَّ

ِذيَن ُهْم ألََماَناَِتِْم َوَعْهِدِهْم َراُعون.  َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَعاُدون. َوالَّ

ِذيَن هُ  ِذيَن َوالَّ ْم َعََل َصَلَواَِتِْم حُيَافُِظون. ُأْوَلِئَك ُهُم اْلَواِرُثون. الَّ

 [(. 10: 1َيِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم فِيَها َخالُِدون﴾ ]املؤمنون 

 .الناجية الفرقة عل  تدل

: »افرتقِت اليهوُد عَل إحَدى وسبعنَي فرقًة. ملسو هيلع هللا ىلص)يقول الرسول  

وافرتقِت النصاَرى عَل اثنَتنِي وسبعنَي فرقًة. وستفرتُق هذه 

األمُة عَل ثالٍث وسبعنَي فرقًة، كلُّها يف الناِر إال واحدًة. قيل: 

: َمن كان عَل ِمثِل ما أنا عليه ملسو هيلع هللا ىلصمن هي يا رسوَل اهللِ؟ فقال 

 ثابت[(. يثوأصحاِِّب« ]حد

عل مجاعة من القابلني بأمر طواعية، أو املوافقني   تدل

عليه، أو املقتنعني به، أو املُسلِّمني به، برشط أال يكون يف  

 ذلك ما ُيغضب اهلل. تدل عل املوافقة واالقتناع.

ق واملوافق(.  )ألن املؤمن هو املقتنع واملُصدِّ

تدل عل نعمة األمن واألمان والتأمني. وقد تدل عل من  

 ون هبذه األعامل. يقوم

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باجلناس اللغوي(. 

تدل عل اجلامعة واإلمجاع عل أمر من احلق. وقد تدل  

 عل اإلمجاع الفقهي. 

 )ألن املؤمنني مجاعة حق(.

 تدل عل الصحبة الصاحلة والقدوة الصاحلة.

 )ألن املؤمنني الصاِلني فيهم هذه األمور(.

 الدعاء )أي قول آمني(.تدل عل التأمني عل 

نني(.  )للجناس اللغوي بني كلمتي املؤمنني واملَؤمِّ

 تدل عل األمانة واالئتامن والشخص املؤمتن أو األمني.

 )راجع قاعدة تعبْي الرؤيا باجلناس اللغوي(. 

تدل عل القوة والنرص والتأييد اإلهلي للمؤمن الصالح. 

جياهدون يف سبيل  وقد تدل عل جيش مسلم وعل من 

 اهلل.

ِه َوبِالْ  َدَك بِنَُْصِ ِذَي َأيَّ ُمْؤِمننِي﴾ ـ)يقول اهلل تعاىل: ﴿...ُهَو الَّ

ِض الْ 62]األنفال: َا النَّبِيُّ َحرِّ ُمْؤِمننَِي َعََل ـ[؛ وكذلك: ﴿َياَأُيُّ

 [(.65اْلِقَتاِل...﴾ ]األنفال:

تدل هذه الرؤيا للمسلم عل االنضامم جلامعة من  

الصاحلني أو خمالطتهم كجامعة املسجد أو طلبة العلم 

 الرشعي ونحو ذلك.

تدل للمسلم عل ُحسن اخلامتة عل اإلسالم واإليامن إن  

 شاء اهلل. 

 تدل عل املالئكة الكرام أو الصاحلني من اجلن. 

 تدل عل اجلنَّة وأهلها.

 تدل عل الصحابة الكرام.

 )ألن القرآن الكريم سَمهم املؤمنني(.

رؤياها برشى ملسلم يعاين من وحدة أو غربة أو اضطهاد  

 بالفرج إن شاء اهلل. 

رؤيا سورة املؤمنون يف هيئة ال تليق قد تدل عل اإلرضار  

بجامعة من املؤمنني أو إيذاءهم بالقول أو الِفعل. وقد  

تدل عل ضعف اإليامن، أو اخللل يف االلتزام الديني، أو  

ملسلمني. وقد تدل عل  التقصري يف الدين عند بعض ا

 النفاق واملنافقني.
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 ستدرك اجلزء األولمملحق 

 

( هو درجة من درجات  Beigeاأللوان: اللون البيج )

البني الفاتح، فتنطبق عل تعبريه يف املنام معاين اللون  

البني )يف الكتاب األول( مع ختفيف املعنى ودرجته. وقد  

والفرنسيني وما يتعلق هبم؛ ألهنا يدل يف املنام عل فرنسا  

كلمة فرنسية أصاًل. وقد يدل هذا اللون عل معنى معني 

 يمثله عند رائيه يف املنام عل وجه اخلصوص.

قد يدل عل املغفرة. وقد يدل عل   40األرقام: الرقم 

 تغسيل املوتى املسلمني. 

َل مسِلًَم َفَكتَم عَليِه غفَر لُه  أربعنَي  اهللُ)لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص »َمن غسَّ

ًة« ]أحكام اجلنائز لأللباِن  صحيح عَل رشط مسلم[(. -مرَّ

 عل حفر اآلبار.  40وقد يدل الرقم 

)ملا روي النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من حفَر بئًرا، فَلُه أربعوَن ذراًعا عَطنًا  

 رواه ابن ماجة[(.-ملاشيتِِه« ]حديث حسن

القرآن الكريم: رؤيا املصحف قد تدل يف املنام عل  

 حلالل الطيب خصوًصا إن كان املصحف قدياًم.اإلرث ا

، وهَو يف َقرِبه بعَد  )لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »سبٌع ََيري للعبِد أجُرُهنَّ

موتِه: َمن علََّم علًَم، أو أجَرى َّنًرا، أو حَفر بِئًرا، أو غَرَس نخاًل، 

َث ُمصحًفا، أو تَرَك ولًدا يستغِفُر لُه بعد  أو بنَى مسِجًدا، أو ورَّ

 صحيح اجلامع[(.-ديث حسنموتِه« ]ح

وقد تدل رؤيا املصحف يف املنام عل صحائف أعامل  

 اإلنسان.

ت﴾ ]التكوير: ُحُف ُنرِشَ [، 10)لقول اهلل تعاىل: ﴿َوإَِذا الصُّ

وكذلك قوله سبحانه: ﴿اْقَرْأ َكَتاَبَك َكَفى بِنَْفِسَك اْلَيْوَم َعَلْيَك 

ٌة لك [، ولقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »والق14َحِسيًبا﴾ ]اإلرساء: رآُن ُحجَّ

 أو عليك« ]حديث صحيح[(.

 

 

 

 أهم املراجع 

 

 القرآن الكريم

بِّ اْلَعاملنَِيَ  ن رَّ  َتنـِزيٌل مِّ

 

. صحيح البخاري، حممد بن إسامعيل البخاري، بيت األفكار 1 

 ( م.1998( هـ، )1419الدولية، الرياض، )

. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج، بيت األفكار الدولية،  2

 ( م. 1998( هـ، )1419الرياض، )

. صحيح سنن الرتمذي، حممد بن عيسى بن َسورة الرتمذي، 3

، مكتبة املعارف للنرش تعليق: حممد نارص الدين األلباين

 ، الرياض.1والتوزيع، ط

. صحيح سنن أيب داود، سليامن بن األشعث السجستاين، 4

ختريج: حممد نارص الدين األلباين، مكتبة املعارف للنرش 

 ، الرياض.2والتوزيع، ط

. صحيح سنن ابن ماجة، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، 5 

اين، مكتبة املعارف للنرش ختريج: حممد نارص الدين األلب

 ، الرياض.2والتوزيع، ط

. صحيح )وضعيف( اجلامع الصغري وزيادته )الفتح الكبري(، 6

بريوت، -حممد نارص الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، دمشق 

 ( م. 1988( هـ، )1408، )3ط

. سلسلة األحاديث الصحيحة، حممد نارص الدين األلباين، 7

 ( م. 1995( هـ، )1425ض، )مكتبة املعارف، الريا

. سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة، حممد نارص الدين 8

 ( م.1992( هـ، )1412األلباين، مكتبة املعارف، الرياض، )

. فتح الباري برشح صحيح البخاري، ابن َحَجر العسقالين، 9

حتقيق: عبد اهلل بن عبد العزيز بن باز، دار املعرفة، بريوت، 

 ( م تقريبًا.1960) ( هـ، 1379)

. بغية الرائد يف حتقيق جممع الزوائد ومنبع الفوائد،نور الدين 10

هـ(، حتقيق:عبد اهلل حممد الدرويش، دار  807اهليثمي)ت

 (م.1994( هـ،)1414،)1الفكر، بريوت، ط
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