
 مجال حسني عبد الفتاح –ن يواتعبري رؤيا احل

www.jamalhussein.com 

 رؤيا احليوان

والغالب عىل رؤيا احليوان أهنا تدل عىل  رؤيا احليوان يف املنام قد تكون حممودة وقد تكون مذمومة.     

رؤيا الوحوش، أو احليوانات املؤذية، أو احلقرية، أو التي ال تعيش و ناس. وقد تدل عىل اجلان أحياًنا.

 مع الناس، أو التي خياف منها الناس مذمومة يف مجلتها، وقد تدل عىل السفلة واملؤذين من الناس

 اجلن والشياطني. ورؤيا الوحوش واحليوانات املؤذية شائعة يف ، أو قد تدل عىلواألعداء واملجرمني

 رؤى املصابني بالسحر أو املس الشيطاين. 

وال تعجبني رؤيا احليوانات التي تدل عىل اإلنسان يف العموم؛ ألهنا خملوقات أدنى من اإلنسان. ومع      

ُ إىل َيوِم اخلَي  »: ملسو هيلع هللا ىلصاخليل؛ لقول الرسول  يف بعض األحيان ذلك ُيستثنى منها ُقوٌد بنََواِصيَها اخلرَي  ُل َمع 

َغنِيَمةُ  ُر َوال  ورأيُت بَقًرا ُتذَبُح، »: ملسو هيلع هللا ىلص]رواه مسلم[. وُيستثنى أيًضا البقر؛ لقول الرسول  «الِقَياَمِة: األج 

]احلديث صحيح أو حسن[؛ وهذه رؤيا دلت عىل املؤمنني وما وقع هلم  «فبَقٌر واهللِ خرٌي، فبَقٌر واهللِ خريٌ 

وُيستثنى من  ستثنى من ذلك األضحية أو كل حيوان حالل مذبوح هلل )تعاىل(.من القتل يوم ُأُحد. ويُ 

 الذي األنِِف  اجلملِ  مثُل  ليِّنوَن، هيِّنونَ  املؤمنونَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ذلك اجلمل يف بعض الرؤى فقط؛ لقول الرسول

َتهُ  وإن انساَق، ِسيَق  وإن انقاَد، يدَ قِ  إن ستثنى من ذلك ويُ  [.صحيح احلديث] «استناَخ  صخرة   عىل أنخ 

ا َليَست بنَجس  » :ملسو هيلع هللا ىلصالقطة؛ قول الرسول  افنَي عليُكم ؛إهنه . قالت السيدة عائشة )ريض إنهام هَي ِمَن الطهوه

ُأ بفضلِها ملسو هيلع هللا ىلصوقد رأيُت رسوَل اهللهِ  اهلل عنها(: وُيستثنى من ذلك بعض الطيور  ]حديث صحيح[. «يتوضه

 والدجاج ، وقد تدل يف املنام عىل املساكني. ويستثنى من ذلك كلب احلراسة. الوديعة كالعصفور واحلامم

 َتُسبُّوا ال»: ملسو هيلع هللا ىلصوُيستثنى من ذلك الديك يف بعض الرؤى، وقد يدل عىل املؤذن أحياًنا؛ لقول الرسول 

يَك  وُيستثنى من ذلك األسامك األليفة واملأكولة؛ لقول اهلل  ]حديث صحيح[. «للصالةِ  ُيوِقظُ  فإنه ؛ الدِّ

ا﴿ تعاىل: َر لَِتأ ُكُلوا  ِمن ُه حَل اًم َطِريًّ َبح  َر ال  ِذي َسخه رؤيا األسامك  تعجبني. وال [14النحل:] ﴾َوُهَو اله
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 مجيًعا السابقة شرتط يف هذه االستثناءاتويُ  الضخمة أو املفرتسة؛ ألن بعضها ابتلع يونس عليه السالم.

وألوان مألوفة غري  ، وأصوات حسنة،وأشكال مألوفة ،مجيلة هذه احليوانات يف املنام هبيئة طيبة تظهر نأ

، وإال مل يف املنام لوفةأأو أشياء غري م أو فساد يف األرض رضر أو أذى أو بسببها حيدث منها الأو منفرة،

، ومن أمثلة ذلك ما رآه عمر بن اخلطاب )ريض تدل عىل معان  طيبة، وقد تدل ساعتها عىل الرش وأهله

ُت  إينِّ »اهلل عنه( قال:   ، َثاَلَث  َنَقَريِن  ِديًكا َكأنه  َرَأي  ]رواه مسلم[؛  «أَجِل  ُحُضورَ  إاله  ُأَراهُ  ال وإينِّ  َنَقَرات 

 .(لعنه اهلل)أيب لؤلؤة املجويس من )ريض اهلل عنه(  مقتلهوكان تأويله 

يف بعض الرؤى لتدل عىل  كاخليل واملوايش واألبقار وال مانع أن تأيت بعض احليوانات األليفة والنافعة     

وقد   تعاىل ويف عبادته.الصاحلني امللتزمني بالدين الذين أسلموا أنفسهم هلل تعاىل وتذللوا بني يدي اهلل

واحلمقى واملغفلني وأهل  واألصاغر واألذالء والسفلة يف رؤى أخرى عىل اجلهلةحيوانات أخرى تدل 

وقد تأيت  .من الناس كالكالب واحلمري والقرود والسحايل والفئران و الرصاصري والذباب البغي

 عىل أشخاص منافقني مؤذين كاحليات والعقارب.  حيوانات أخرى فتدل

 : ملسو هيلع هللا ىلصلقول الرسول و لداللته عىل الذنوب أو احلقد. احليوانات مذموم؛ بعض رؤياواللون األسود يف      

َودُ  الَكل ُب » واللون األسود يف مجاعة الغنم أو غريها من  احليوانات  .]احلديث صحيح[ «شيطانٌ  األس 

 أن ِزعُ  كأينِّ  النائمُ  َيرى فيام َرأيُت » : ملسو هيلع هللا ىلص؛ ملا روي عن رسول اهلل واألبيض َعَجم األليفة قد يدل عىل العرب

رٌ  وَغنَمٌ  ُسوٌد، وَغنَمٌ  عَله  وَرَدت   أرًضا، لُت ...  ]بيضاء[ ُعف  ودَ  أنه  فأوه رَ  وأنه  الَعَرُب، السُّ ]فتح  «الَعَجمُ  الُعف 

 إسناده حسن[(.-الباري

قد تدل عىل الرزق  أو بسببها دون حدوث رضر منها يف حالة طيبة احلالل أكلهاورؤيا احليوانات      

، باستثناء للناس يف املنام عموًما مذموم، وقد يدل عىل القتل والظلم حليوانا ذبح. والطيب احلالل

وأن يدرك الرائي يف منامه هذا املعنى،  أو ُذكر اسم اهلل عليه، هلل تعاىل يف املناممذبوًحا ضحية أو ما كان األُ 
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 .أو هزيمة عدو فاجر عادلأو قصاص  فساعتها قد يدل عىل رزق مبارك

مساكني أو مسافرين أو صاحلني يسعون يف الرزق أو مالئكة أو ناس والطيور األليفة يف رؤيا املنام      

واحلرشات والزواحف سفلة الناس أو اجلن.  .يؤكل حالاًل طيًباأو أرزاق إن كانت مما  جن أو طائرات

ن واملؤمن الصالح وصاحب املعروف وصاحب ويستثنى من ذلك النحلة، فقد تدل عىل قارئ القرآ

الكلمة الطيبة واملجتهد املثابر، وخصوًصا  من النساء؛ ألن النحلة أنثى، وال مانع أن تدل عىل الرجال 

 . يف بعض الرؤى أيًضا

، وقد تدل األسامك عىل ناس ضعفاء أو غرباء أو أو غنائم واألسامك يف حالة طيبة أرزاق حالل     

وقد تدل يف حركتها عىل اللسان والكالم. وقد تدل إن  قد تدل عىل اجلان.حيتاجون ملعاملة خاصة أو 

وقد تدل عىل نطفة الرجل وعىل كل ما يتحرك أو  كانت يف املاء عىل شخص ُمنفلِت عسري عىل التطويع.

 يعيش يف سائل.

لقرابات وقد تدل عىل ا واللحوم احلالل قد تدل عىل األرزاق احلالل. وقد تدل عىل ناس مسلمني.     

واللحوم احلرام قد تدل عىل رزق حرام أو ناس غري مسلمني أو فاسدين أو ال حيل التعامل  واألزواج.

 معهم أو الزواج منهم.

عالقات رديئة أو زنا أو فواحش أو  املنتنة واحليوانات النافقة أو ذات الرائحة السيئة أو اللحوم التالفة

 أو تفاخر باألنساب واألحساب والعصبيات القومية والعرقية والقبلية. أعامل قبيحة منفرة

أن ذبيحة مسلوخة ومعلقة عند  وضعيفة االلتزام من عرشين سنة رأت امرأة غري متزوجةومنذ أكثر 

نسأل اهلل تعاىل  عىل زنا والعياذ باهلل.هلا ت مالبسها بثالث نقاط من الدم. فدلت الرؤيا اجلزار قد أصاب

  .لعباده والسرت التوبةواهلداية 


