قاموس

تفسَت األحبلـ
دليلك العلمي العصري إىل أصوؿ التعبَت وطرقو وقواعده

أتليف
الدكتور خالد بن علي بن دمحم العنربي
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قال هللا تعااى َ :لهم اْلب ْشرى ِفي اْلََ ِ
ياة ي
اليَََْْا
ََ
ُْ ُ َ
ِ
اآلخَرة[ ِِ يونس .]46 :
َوِف
ى
سئل رسول هللا  عن هذه اآلية فقالِ (( :ه
َ
ه))
ي
الرْؤََا َّ
الصالِ ََ ُة َيَر َ
اها اْل ُم ْسمِ ُم أ َْو ُتَرى َل ُ
الـمـػــــــــــدمــــظ
رواه ىالرتمذي وابن ماجو
ات.
ق ِم ْن اليَُب َّوِة ِإالَّ اْل ُمَب ِّشَر ُ
وقال َ (( : ل ْم َيْب َ
ِ
الصالِ ََ ُة)) .
ال :ي
الرْؤََا َّ
َقاُىواَ :و َما اْى ُمَب ّش َر ُ
ات ؟ َق َ
ى

رواه البخاري)0996( :

وقال ِ(( :إ َذا ا ْق َتَر َب َّ
ان َل ْم َت َك ْْ ُر ْؤََا اْل ُم ْؤ ِم ِن
الزَم ُ
متفق عليو
َت ْك ِذب)) .
ُ

ى
ِ
وقا ااال ايا اان سا ااير نَّ " :اتي ِ
ي فيييي اْلَََال َيييية ال
يييق َ
ضير َك َما َأرَْي َت ِف اْل َمَامِ" .
ََ ُ
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ى

الـمـػــــــــــدمــــظ ى
إف اٟتمد هلل٨ ،تمده ونستعينو ونستغفره ،وأشهد أف
٤تمدا عبده
ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو ،وأشهد أف ً

ورسولو.

أمـاىبطد :فإف اإلسبلـ ال يقبل خرافة اإلٟتاد اليت
تنظر لئلنساف على أنو مادة من ٟتم ودـ وطُت فقط:
أرحاـ تدفع وأرض تبلع!!! إف اإلسبلـ ينظر لئلنساف على
أنو جسد وعقل وروح ...لكل منها مطالبو وحاجاتو
لكن أىل اإلٟتاد يصروف على عدـ اإلٯتاف
ورغائبو ،و َّ
ابلروح؛ ألنػ َُّهم ال يؤمنوف ابلغيب ،وليس مع القوـ يف ىذا
الزعم أاثرة من علم ،أو مسحة ِم ْن يقُت ،إف ىي إال الظنوف
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واألوىاـ .
والرؤى واألحبلـ قائمة على أساس الروح ،وعلى
أساس صلة ىذه الروح بعامل الغيب ،ومن مث فبل ينبغي أف
نتلقى شيئًا يتعلق ابلرؤى إال من طريق الشارع الشريف،
وسنَّةً -يُلزمنا االعتقاد أف بعض الرؤى
واإلسبلـ ً -
قرآًن ُ
ٖتمل نبوءات عن ا١تستقبل القريب أو البعيد ،وأنػ ََّها جزء
من النبوة ،ويقرر أف ىناؾ رؤاي ٦تا ٭ت ِّدث بو ا١ترء نفسو ،أو
ما يَػ ُه ُّم بو يف يقظتو ،فَتاهُ يف منامو ،وغَت ذلك .وقد
ع
أسهب اإلسبلـ يف اٟتديث عن الرؤى واألحبلـَ ،
وشَر َ
أحكاما؛ لكي يتجرد ا١تسلم كامبلً هلل  ،بكل
آدااب و ً
ً
خاٞتة يف القلب ،وبكل حركة يف اٟتياة .
وليس حديث الشرع عن الرؤى واألحبلـ شعوذة
أناي ابإلنساف عن الواقع وإغراقو يف أوىاـ
فكرية ،أو ً
وخياالت بعيدة ،كبل وحسب اإلسبلـ أف طرد ىواجس
ا٠توؼ وا٢تلع من األحبلـ ا١تكروىة أو ا١تفزعة .
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روى البخاري ومسلم ،عن أيب سلمة قاؿ :لقد كنت
أرى الرؤاي فتمرضٍت حىت ٝتعت أاب قتادة يقوؿ :وأًن كنت
الرْؤََي
٘ترضٍت حىت ٝتعت الني  يقوؿُّ (( :
أرى الرؤاي ُ
ا ْْلسنَةُ ِمن هِ
ث بِ ِو
ب فَال ُضمَ ِّد ْ
َح ُد ُك ْم َما ُِضم ُّ
ََ ْ
اَّلل ،فَِإذَا َرأَى أ َ
ب ،وإِذَا رأَى ما ي ْكرهُ فَػ ْليػتػع هو ْذ ِِب هِ
ِ
َّلل ِم ْن َش ِّرَىا
إِاله َم ْن ُضم ُّ َ َ َ َ َ َ َ َ
ِ
وِمن َش ِر ال ه ِ
الث ،وال ُضمَ ِّد ْ ِ
َح ًدا،
ث ِبَا أ َ
ش ْيطَافَ ،ولْيَػ ْتف ْل ثَ ً َ
َ ْ ّ
ض هرهُ)).
فَِإنهػ َها الَ تَ ُ
أيضا راوي اٟتديث(( :إف كنت
ويف رواية ١تسلم يقوؿ ً
ألرى الرؤاي أثقل علي من جبل ،فما ىو إال أف ٝتعت ِِبَذا
اٟتديث ،فما أابليها)) .
إف موضوع الرؤى واألحبلـ من األ٫تية وا٠تطورة

وؿ هِ
اَّلل 
ئ بِ ِو َر ُس ُ
ٔتكاف ،فالرؤاي الصادقة ((أَ هو ُؿ َما بُ ِد َ

ِ
ت ِمثْ َل فَػلَ ِق
اء ْ
م ْن ال َْو ْح ِي ،فَ َكا َف ال يَػ َرى ُرْؤََي إِاله َج َ
الص ْب ِح)) رواه البخاري ومسلم عن عائشة .
ُّ
نوعا من االطبلع
والرؤاي جزء من النبوة؛ ألف فيها ً
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على الغيب من وجو ما ،روى أنس أف رسوؿ هللا  قاؿ:
الرْؤَي ا ْْلسنَةُ ِمن ال هرج ِل ال ه ِ
ِ ِ ٍ ِ
ني
صال ِح ُج ْزءٌ م ْن ستهة َوأ َْربَع َ
(( ُّ َ َ َ ْ ُ
ُج ْزًءا ِم ْن النُّػبُػ هوةِ)) رواه البخاري وغَته .

وَمل يبق من النبوة إال ا١تبشرات ،وىي الرؤاي الصاٟتة،
أخرج مسلم من حديث ابن عباس ،قاؿ :كشف رسوؿ هللا
ِ
السًت ،ورأسو معصػوب يف مرضو الذي مات فيو،
ّ 
بلث مَّر ٍ
ات -إِنهوُ ََلْ يَػ ْب َق ِم ْن
فقاؿ(( :الله ُه هم َى ْل بَػله ْغ ُ
ت -ثَ َ َ
ِ
شر ِ
صالِ ُح أ َْو تُػ َرى
الرْؤََي يَػ َر َاىا ال َْع ْب ُد ال ه
ات النُّػبُػ هوةِ إِاله ُّ
ُمبَ ّ َ
لَوُ)).
قاؿ العلماء :معٌت اٟتديث أف الوحي ينقطع ٔتوت
الني  ، وال يبقى ما يعلم منو ما سيكوف إال الرؤاي .
وكثرة صدؽ رؤاي ا١تسلم عبلمة من عبلمات الساعة
الصغرى ،روى الشيخاف من حديث أيب ىريرة  ،عن
ب ال هزَما ُف ََلْ تَ َك ْد ُرْؤََي ال ُْم ْسلِ ِم
الني  قاؿ(( :إِذَا اقْػتَػ َر َ
ِ
ب)) .
تَ ْكذ ُ
-00-

أي أنػ ََّها تقع غالبًا على الوجو الذي ال ٭تتاج إىل
تعبَت فبل يدخلها الكذبٓ ،تبلؼ ما قبل اقًتاب الزماف،
فإف الرؤاي قد ٮتفى أتويلها ،فيفسرىا ا١تعرب فبل تقع كما
دخوؿ الكذب فيها ِِبَذا االعتبار ،واٟتكمة
فيصدؽ
قاؿ،
ُ
ُ
يف اختصاص ذلك آبخر الزماف أف ا١تؤمن يف ذلك الوقت
يكوف غريبًا كما يف اٟتديث الذي رواه مسلم(( :بَ َدأَ
فيقل أنيس ا١تؤمن ومعينو
ود غَ ِريبًا)) ُّ
الـ غَ ِريبًا َو َسيَػعُ ُ
ا ِإل ْس ُ
على الطاعة يف ذلك الوقت ،فيكرـ ابلرؤاي الصادقة كنوع
من التثبيت على اٟتق ،وزاد على الطريق ،كما ذكر بعض
أىل العلم .
وىذا ىو ني هللا إبراىيم ،يُرزؽ يف شيخوختو بغبلـ،
ما يكاد يبلغ معو السعي حىت يرى يف منامو أنو يذْتو،
ورؤاي األنبياء وحي ،ومن َمثَّ فبل يًتدد ىو وابنو اٟتليم .
والرؤى واألحبلـ موضوع قصة يوسف والسورة اليت
من هللا بو على
ذُكر فيها ،وعلم التعبَت ىو العلم الذي َّ
-02-

يوسف . 
وكاف من تدبَت هللا  يف غزوة بدر الكربى أف يُري
رسولو  الكافرين يف الرؤاي يف منامو قليبلً .
قاؿ هللا تعاىل :إِ ْذ يُ ِري َك ُه ْم ه
ك قَلِيالً
اَّللُ ِِف َمنَ ِام َ

ِ
ريا لََف ِشلْتُ ْم َولَتَػنَ َاز ْعتُ ْم ِِف األ َْم ِر َولَكِ هن ه
اَّللَ َسله َم
َولَ ْو أ ََرا َك ُه ْم َكث ً
إِنهوُ َعلِيم بِ َذ ِ
وى ْم إِ ْذ الْتَػ َق ْيػتُ ْم
الص ُدور
ات ُّ
َوإِ ْذ يُ ِري ُك ُم ُ
ٌ

ِِف أَ ْعينِ ُكم قَلِيالً ويػ َقلِّلُ ُكم ِِف أَ ْعينِ ِهم لِيػ ْق ِ
ض َي ه
اَّللُ أ َْم ًرا َكا َف
ُ ْ َ
َُ ْ
ُ ْ
م ْفعوالً وإِ ََل هِ
ور ِِ[ األنفاؿ  :اآليتاف .]22،22
اَّلل تُػ ْر َج ُع األ ُُم ُ
َ ُ َ

روى الطربي بسنده عن عبدهللا بن مسعود ،قاؿ:

ِ
ت لرجل إىل جني :تراىم
لقد قُػلّلُوا يف أعيننا يوـ بدر ،حىت قُػ ْل ُ

سبعُت؟ قاؿ :أراىم مئة .

قاؿ ابن مسعود :فأسران رجالً منهم ،فقلنا :كم ىم؟ فقاؿ :أل ًفا .

ورأى رسوؿ هللا  يف منامو قبل اٟتديبية أنو يدخل

الكعبة ىو وأصحابو مهنع هللا يضر ُ٤تَلِّقُت رءوسهم ومقصرين ،وٖتققت

الرؤاي بعد عاـ واحد ،وفتحت مكة.
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ىذه ىي مكانة الرؤى واألحبلـ يف دين اإلسبلـ،
وىي كما ترى ابلغة األ٫تية ،جليلة الرتبة ،وال أشط عن
عز وجود كتاب يعرض
اٟتقيقة العلمية اجملردة إذا قُلت :لقد َّ
موضوع الرؤى واألحبلـ من الوجهة اإلسبلمية اٟتَقَّة ،من
خبلؿ ذينك األصلُت العظيمُت :القرآف والسنة ،ضارًاب
عرض اٟتائط وال كرامة بكل ما خالفهما من آراء وخرافات
وإسرائيليات تفتقد ما يربىن على صدقها وصبلحيتها
للبقاء ،وال ٮتفى أف ضعف ا١تسلمُت اليوـ وما أ َملَّ ِبِِمَّ ،إ٪تَا
ىو بسبب بعدىم السحيق عن ىدي القرآف والسنة بفهم
سلف األمة .
ىذا وقد ٝتعت بعض الناس يطعن يف كتب تفسَت
األحبلـ بغَت حجة وال برىاف ،مع أنػ ََّها من األ٫تية ٔتكاف،
ِ
اب اختبلفها
إلفادِتَا أصوؿ التعبَت وطرقو وقواعده ،وال يػُ َع ُ
يف تفسَت رؤاي الشيء الواحد ،فهذا أمر تقتضيو طبيعة علم
التعبَت ،ذلك أف التعبَت ٮتتلف ابختبلؼ األشخاص
واأللفاظ والزماف وا١تكاف ،فلكل شخص رؤاي تناسبو ،ولكل
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رؤاي تعبَت يناسبها ،وكذلك فإف تفسَت األحبلـ ليس من
علم الغيب يف شيءَّ ،
وإ٪تَا ىو ٣ترد اجتهاد ٮتتلف
ابختبلؼ اجملتهدين وتنوع عقو٢تم وطرائقهم يف التفسَت .
يقػوؿ العبلمة خليل بن شاىُت الظاىػري ا١تتوىف سنة
(112ىػ) :وينبغي أف يكوف ا١ت َعِّرب ذا حذاقة وفطنة ،صدوقًا
ُ
مشتهرا ابلداينة والصيانة ْتيث
يف كبلمو ،حسنًا يف أفعالو،
ً
ال ينكر عليو فيما يعربه لشهرة صدقو؛ ولذلك ٝتى هللا
ِ
ابلص ِّديق ،وأف يكوف عارفًا ابألصوؿ يف علم
يوسف ّ
التعبَت ،وأف ٯتيز رؤاي كل أحد ْتسب حالو وما يليق بو
ويناسبو ،وال يساوي الناس فيما يروف ،ويعترب يف تعبَته على
ما يظهر لو من آايت القرآف وتفسَته ،ومن حديث رسوؿ
هللا  وما نقلو ا١تتقدموف يف كتبهم(.)1
واٟتاصل أنو ليس للقارئ أف يضيق ٔتثل ىذه
االختبلفات يف كتب تفسَت ا١تنامات ،إذا كاف ٢تا ما يربرىا،
( )1اإلشارات يف علم العبارات. )01( :
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أو يُرغب فيها و٭تسنها .
١تعرب األحبلـ أف يقف عند
على أنو ال ينبغي ِّ
ا١تسطور يف ىاتيك الكتب ،السيما مع تباين أحواؿ الناس
واختبلؼ زماِنِِمَّ ،
وإ٪تَا عليو أف يتجاوزىا ابجتهاده يف
استخراج األصوؿ واستنباط ا١تعاين والرموز ،إذ لو اعتمد
ا١تعربوف على ما ُكتب يف الكتب خاصة لعجزوا عن أشياء
كثَتة مل تُذكر يف الكتب؛ ألف علم التعبَت واختبلؼ رؤاي
الناس كبحر ليس لو شاطئ(.)1
ت عنها
وىذه السطور جنبتها موارد َّ
الزلَلَ ،ورَد ْد ُ
سبيل أىل السنة
األىواءَ الشاردةَ ،و َ
البدع ا١تضللة ،لتستبُت ُ
واٞتماعة ومنهجهم يف موضوع الرؤى واألحبلـ .
وجاء ىذا الكتاب يف ثبلثة أبواب ،و قاموس لتفسَت
األحبلـ :
( )1ا١تصدر السابق. )01( :
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 البابىاألول:ىحػوػظىالرؤىىواألحالمىبونى
أهلىالدنظىورلماءىالنغسى.

 الباب ىالثاني :ىأحكام ىالرؤوا ىوآدابؼاى
فيىالدنظىالمطؼرةى.
 البابىالثالث:ىرـلــمىالتطبورىوأقدامى
التأوولى.
ىػذا و أسػأؿ أف أكػوف قػد وفقػػت لبيػاف مػنه أىػل السػػنة
ػواِب مػا كتبػت فمػن
واجلماعة ِف الرؤى واألحالـ ،فإف كاف ص ً
 ،وإف كػػاف غػػري ذلػػك فمػػش ومػػن الشػػيطاف ،و ورسػػولو

منو بريئاف ،وآخر دعواان أف اْلمد هلل رب العاملني .
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوكتب ى
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأبوىربدىالرحمنىخالدىبنىرلىىبنىمحمدىالطنبري ى
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالرواضى 1221/2/1ىػ
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ى
البابىاألول ى

حـػوػظىالـرؤىىواألحـالمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
بونىأهـلىالدـنظىورـلمـاءىالنغس
لئلنساف حاالف ،كما يقوؿ ابن العريب ،حالة تسمى
النوـ ،وحالة تسمى اليقظة ،ويف كليهما جعل هللا لو إدراكا
يدرؾ بو األشياء  ...فكل شئ تبصره يف اليقظة يسمى
1
رؤية ،وكل ما تدركو يف النوـ يسمى رؤاي
الرؤى واألحػبلـ عند أىػل السنة َّإ٪تَا ىي إدراكات
(  )1نقبل عن فيض القدير.)21/0(:
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ٮتلقها هللا  يف ٥تيلة النائم أو ذىنو ،أو عقلو الباطن
فَتاىا،ويعيش معها،بروحو وقلبو ومشاعره ،بل ببدنو ،ويتأثر
ِبا!
قاؿ هللا تعاىل  :ه
اَّللُ َخالِ ُق ُك ِّل َش ْي ٍء[ الزمر. ]20 :
وتكوف ىذه اإلدراكات على ثبلثة أنواع:
النوع األوؿ :إدراكات تكػوف عبلمات على أمػور
أخرى سوؼ ٮتلقها هللا -جل وعبل  -أو كاف قد خلقها .
النوع الثاين :إدراكات ٭تدث ا١ترء ِِبَا نفسو ،أو يهم
ِِبَا يف اليقظة .
النوع الثالث :إدراكات يتدخل فيها الشيطاف تدخبلً
من نوع ما؛ ِّ
ؼ ِِبَا اإلنساف و٭تزنو .
ليخو َ
روى الشيخػاف عن أيب ىػريرة ،عن الني  قاؿ:
اْل ِة ب ْشرى ِمن هِ
الرْؤَي ثَالثَةٌ :فَػرْؤَي ال ه ِ
ين
ص َ ُ َ ْ
اَّللَ ،وُرْؤََي ََتْ ِز ٌ
َُ
(( ُّ َ
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ش ْيطَ ِ
ِم ْن ال ه
ث ال َْم ْرءُ نَػ ْف َسوُ))(. )1
افَ ،وُرْؤََي ِدمها ُضمَ ِّد ُ

قاؿ ا١تازري(( :كثر كبلـ الناس يف حقيقة الرؤاي،
َّهم
وقاؿ فيها غَت اإلسبلميُت أقاويل كثَتة منكرة؛ ألنػ ُ
درؾ ابلعقل ،وال يقوـ
حاولوا الوقوؼ على حقائق ال تُ ُ
عليها برىاف .والصحيح ما عليو أىل السنة أف هللا ٮتلق يف
قلب النائم اعتقادات كما ٮتلقها يف قلب اليقظاف -وىو
سبحانو يفعل ما يشاء ال ٯتنعو نوـ وال يقظة -فإذا خلق
ىذه االعتقادات فكأنو جعلها َعلَ ًما على أمور أُخر ٮتلقها
يف اثين اٟتاؿ -أو كاف قد خلقها .-فإذا خلق يف قلب
أمرا على
النائم الطَتاف وليس بطائر ،فأكثر ما فيو أنو اعتقد ً
خبلؼ ما ىو عليو ،فيكوف ذلك االعتقاد َعلَ ًما على غَته،
كما يكوف خلق هللا  الغيم َعلَ ًما على ا١تطر وقد
يتخلف .)2())...

( )1البخاري ،)1271( :ومسلم (. )0022
( )2صحيح مسلم بشرح النووي ،)71/72( :فتح الباري:
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=

رلمىالنغسىواألحــالم ى
لقد اسًتعت ظاىرة األحبلـ اىتماـ اٟتا١تُت
وا١تفسرين على حد سواء عرب عصور التأريخ كلها ،وقد ٧تم
عن ىذا االىتماـ ظهور الكثَت من النظرايت اليت تفسر
ظاىرة األحبلـ ،كما نشأ الكثَت من االجتهادات التفسَتية
حملتوى األحبلـ ،وابلرغم من تباين اآلراء حوؿ ىذه التفاسَت
واالجتهادات ،إال أف األحبلـ ظلت ظاىرة معقدة وعصية
على الفهم والتأويل ..وىناؾ انبعاث جديد من االىتماـ
بظاىرة األحبلـ يف القرف األخَت ،ويًتكز ىذا االىتماـ على
تفسَت ظاىرة األحبلـ ..ومع أف العلم اٟتديث قد كشف
بعض نواحي الغموض عن ظاىرة األحبلـ ،إال أنو يف
الوقت ذاتو قد أوقع من الضوء عليها ما كشف عن ىوة
=

(.)221/70
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عميقة من الغموض حوؿ ىذه الظاىرة( )1فإنو َمل يستطع
الوصوؿ إىل جوىرىا ،وال اإلجابة على الكثَت ٦تا تفًتض
اإلجابة عليو ،خاصة فيما يتعلق بتكوين األحبلـ ومعانيها،
معصوما
ومن مث يبقى حديث اإلسبلـ عن الرؤى واألحبلـ
ً
من الزلل وا٠تطأ؛ ألنو ٔتعزؿ عن تلك االجتهادات البشرية
ا١تتباينة اليت ال تستند على دليل علمي صحيح .
فقد قدـ علم النفس نظرايت عدة لتفسَت األحبلـ
وبياف حقيقتها وتوضيح وظيفتها ،ىاؾ أىم ىذه
النظرايت(.)2
 -7نظروظىالتحلولىالنغدي:
يرى فرويد مؤسس مدرسة التحليل النفسي أف
األحبلـ ال تتنبأ اب١تستقبل ،بل إنػ ََّها ظاىرة تكشف عن
صراعات جنسية أو وجدانية يعانيها ِ
اٟتامل يف الوقت
( )1انظر :ابب النوـ وابب األحبلـ:د.علي كماؿ(.)021
()2علم النفس ا١تعاصر. )011-021( :
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اٟتاضر ،أو أنػ ََّها تعرب عن رغبات مكبوتة منذ الطفولة
ا١تبكرة .كما أف اٟتُْلم لو وظيفتو "حراسة النوـ" ٔتعٌت
معاونة النائم على االستمرار يف نومو ،فيجنبو ما ُ٭تتمل أف
يزعجو من منبهات خارجية ،فكأف اٟتلم ىو ٤تاولة
الستبعاد ما يؤدي إىل اضطراب النوـ ،ووسيلتو يف ذلك ىو
ٖتقيق رغبة لدى النائم أو إرضاء دوافعو إرضاءً و٫تيِّا خياليِّا
يعفي النائم من االستيقاظ .
كثَتا من أحبلـ الناس ىي تنفيس عن
وال ريب يف أف ً
أشياء مكبوتة ،أو تعبَت عن رغبة مشتهاة كما يفسرىا
فرويد ...ولكن تبقى بعد ذلك أحبلـ كثَتة ال ٯتكن أف
تفسر على ىذا األساس ،السيما تلك اليت تتنبأ اب١تستقبل،
واليت ال ٯتكن أف تفسر إال على أساس اإلٯتاف بعا َمل
الغيب ..األمر الذي ينسف الفكر ا١تادي نس ًفا .
حتما اثبتة
وأتباع ىذه ا١تدرسة يظنوف أف الرموز تظل ً
دائما يف األحبلـ .
دائمأ ،تعٌت أف الشيء ٯتثلو رمز واحد ً
ً
َّهم ٛتَّلوا ىذه الرموز تفسَتات جنسية مبالغًا
كما أنػ ُ
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رمزا لقبل ا١ترأة
فيها ،فيتصوروف كل ما ىو مستدير يف اٟتلم ً
(مثل الكهف والدائرة والعلبة وا٠تامت )..وكذلك كل ما ىو
رمزا لقبل الرجل (مثل العصا والقلم والسيف) وكل
مستطيل ً
حركة يف اٟتلم ىي رمز للعملية اٞتنسية ،كاٞتري والتسلق
والسباحة ..وما إىل ذلك ٦تا أاثر العاصفة من نقد علماء
النفس أنفسهم ،حىت أكثر ا١تقربُت من رفاؽ فرويد .
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 -0نػدىوونجىلمدردظىالتحلولىالنغدي:
شخصي) -

يقرر يونج أنو ليس ىناؾ فقط (ال شعور
أيضا (ال شعور ٚتعي) .وىو
كما يرى فرويد -ولكن يوجد ً
يتكوف من تركيبات فطرية موروثة ،تعرب عن نفسها يف
األحبلـ بواسطة صور ذات طُُرز ب ْدئية .

لقد اكتشف أف األجزاء ا١تلتزمة ْتمل األحبلـ ىي
أقدـ األجزاء يف ا١تخ -إف َمل يكن اٞتهاز العصي
السبمتاوي -فإذا كانت األحبلـ متصلة ِِبَذه الًتكيبات
القدٯتة للمخ ،فإنو من ا١تتوقع ٢تا -يف نظره -أف تستعَت
أيضا من اإلنساف القدًن البدائي :لغة صػور ومقارًنت
لغتها ً
مزخرفة ،وإشارات أسطورية .
وىذه النظرية ىشة ليس عليها أاثرة من علم ،وعلى
فرض صحة اتصاؿ األحبلـ ابلًتكيبات القدٯتة للمخ ،فإنو
من ا٠تطأ ٔتكاف أف يلزـ ذلك أف تستعَت األحبلـ لغة
اإلنساف القدًن ،مث إف الزعم أبف لغػة اإلنساف القدًن كانت
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زع ٌم ٣ترد من الدليل ،واٟتق أف
ػورا ومقارًنت مزخرفةْ ...
صً
آد َـ
هللا  قد علم آدـ اللغػة والبياف ،قاؿ تعاىلَ  :و َعله َم َ
اء ُكله َها[ البقرة  ]27 :أي علمو أٝتاء األشياء كلها
األ ْ
َْسَ َ
ِ
وصفاِتا وأفعا٢تا .وقاؿ عز من قائلَ  :عله َموُ الْبَػيَا َف
ذو ِاِتا
[ الرٛتن ،]2 :يعٍت النطق قالو اٟتسن( . )1ويف حديث
ت أَبُو الن ِ
هاس،
آد َـ فَػيَػ ُقولُو َف :أَنْ َ
الشفاعة (( :فَػيَأْتُو َف َ
ك ه ِِ
اء
ك أْ
ك َمالئِ َكتَوَُ ،و َعله َم َ
َس َج َد لَ َ
َخلَ َق َ
اَّللُ بِيَدهَ ،وأ ْ
َْسَ َ
ك )2( ))..اٟتديث .
ُك ِّل َش ْي ٍء ،فَا ْش َف ْع لَنَا ِع ْن َد َربِّ َ
 -2نظروظىالتنبوؼاتىالخارجوظ:
يرى البعض أف األحبلـ قد تنشأ عن تنبيهات ِح ِّسيَّ ٍة
خارجية ،ويتوقف مضموف اٟتلم على طبيعة ىذه ا١تنبهات،
لتوضيح ذلك يسوقوف الواقعة التالية :
( )1تفسَت ابن كثَت (. )207/2
( )2أخرجو البخاري،]2212[ :ومسلم ( )717/7من حديث
أنس .
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كاف على األـ أف تستيقظ يف الصباح عند ٝتاع
جرس الساعة أو(ا١تنبو) ،وتُوقظ أطفا٢تا؛ ليستعدوا للذىاب
إىل ا١تدرسة ،وتعد ٢تم طعاـ اإلفطار ،و١تا كانت األـ تود
االستمرار يف النوـ سعيًا للراحة ،فقد حدث أف َد َّؽ اٞترس،
وحلمت األـ أنػ ََّها ٝتعت صوت اٞترس ،وأنػ ََّها قامت يف
اٟتاؿ كا١تعتاد ،وأعدت اإلفطار ،وأيقظت أطفا٢تا الذين
وضعوا مبلبسهم ،وتناولوا إفطارىم ،وودعتهم ،مث أكملت
نومها حىت أخذت قسطها من الراحة .
وحينما استيقظت األـ وجدت أف األطفاؿ ما زالوا
حلما فحسب.
ًنئمُت ،وأف كل ما فعلتو كاف ً

وقد يصح أف تفسر بعض األحبلـ على ىذا
األساس ،لكن تبقى اٞتمهرة الغالبة من أحبلـ الناس ال
مقنعا.
تفسَتا ً
تقدـ ىذه النظرية ٢تا ً
نظرا من
وقد كاف ابن حجر العسقبلين أبعد ً
أصحاب ىذه النظرية وأشد ذكاءً حُت َّ
عد ما قالو أوالء
نوعا من أنواع الرؤى واألحبلـ اليت أوصلها إىل سبعة كما
ً
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سيأيت ،فقاؿ :
ونوع سادس :وىو رؤاي ما يعتاده الرائي يف اليقظة،
كمن عادتو أف أيكل يف وقت فناـ فيو ،فرأى أنو أيكل ،أو
طافحا من ِ
وشرب ،فرأى أنو يَػتَػ َقيَّأ(. )1
ِ
أكل
ابت ً
 -2نظرواتىفدوولوجوظ:
وىي ترى أف األحبلـ تنشأ عن اضطراابت
فسيولوجية مثل سوء ا٢تضم ،أو أوجاع جسمية ،أو نتيجة
َِتيُج خبلاي معينة يف ا١تخ ،كما ٭تدث يف ىلوسات اٟتُ َّمى،
ٔتا يؤدي إىل ظهور الذكرايت ا١تخزونة يف ىذه ا٠تبلاي يف
بؤرة الشعور..
ولكن إذا كاف بعض األحبلـ من قبيل الذكرايت،
فإف كثرة كاثرة من األحبلـ ليست من ىذا القبيل..
واٟتق أف ٙتة ٗتبطًا يف اآلراء اليت قدمها علم النفس
( )1فتح الباري. )202/70( :
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بل وحَتة -وجاءت تفسَتاتو قاصرة ،بل وبعضها غَتكثَتا من معارؼ علم
مقبولة عقليِّا أو واقعيِّا ...وال ٮتفى أف ً
النفس إف ىي إال ٣تموعة أفكار ظنية !!
االتجاهىالتجروبيىفيىدرادظىاألحالم:
بقي أف نشَت إىل االٕتاه التجريي يف دراسة األحبلـ،

وىو إتاه يهتم ابلكشف عن الشروط الفسيولوجية البلزمة
ٟتدوث األحبلـ ،وبعبارة أخرى ٖتديد ا١تنطقة الدماغية اليت
تضبط عملية األحبلـ ،ومعرفة العوامل البيوكيميائية اليت
تنشط ىذه ا١تنطقة أثناء اٟتلم أو تعمل على كفها .
ففي سلسلة من التجارب وجد أف حركات العُت
أثناء النوـ ٢تا صلة بفًتات األحبلـ ،يف ( )722من ()722
حالة درست ،استطاع االشخاص أف يسًتجعوا األحبلـ
بعد إيقاظهم عقب توقف حركات العُت ...وبعض
األشخاص أوقظوا بعد ٜتس دقائق ،والبعض بعد ٜتس
عشرة دقيقة من انتهاء اٟتُْلم ،ويشَت إىل ذلك توقف
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حركات العُت ...ىؤالء الذين أوقظوا بعد ٜتس دقائق
أمكنهم تذكر قدر من اٟتلم أكرب ٦تا تذكره الذين أوقظوا
بعد ٜتس عشرة دقيقة .
ولقد سبق اإلسبلـ إىل اإلشارة إىل مثل ىذا ،فقد
صح أف الني  كاف إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهو
َح ٌد ِم ْن ُك ْم الْبَا ِر َحةَ ُرْؤََي)) ،وقد أخذ
فقاؿَ (( :ى ْل َرأَى أ َ
العلماء ا١تسلموف من ىذا اٟتديث استحباب السؤاؿ عن
الرؤاي ،وا١تبادرة إىل أتويلها وتعجيلها أوؿ النهار؛ ألف الذىن
ٚتع قبل أف يتشعب إبشغالو يف معايش الدنيا؛ وألف عهد
الرائي قريب َمل يطرأ عليو ما يُ ِّ
هوش الرؤاي عليو(. )1
وقرر الباحثاف كبليتماف ودٯتنت أف إتاه العُت يرتبط
ٔتحتوى اٟتلم ،فاٟتركة الرأسية مرتبطة ابلصعود ،بينما اٟتركة
ويسارا -ترتبط يف األحبلـ بنشاطات أفقية .
األفقية -ٯتنيًا ً
أيضا إىل أف األحبلـ
وتشَت دراسات جامعة شيكاغو ً

( )1صحيح مسلم بشرح النووي. )22/72( :
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ٗتتلف يف الطوؿ ،وقد تبقى ١تدة ساعة ،بعكس اآلراء
القدٯتة لبعض علماء النفس اليت كانت ترى أف األحبلـ
دائما قصَتة حىت قيل :إف أطوؿ حلم ال يستغرؽ أكثر من
ً
ثبلث دقائق !!
وقد أصبح يف اإلمكاف إ٬تاد عبلقة طردية بُت إفراز
العرؽ والشدة االنفعالية يف اٟتلم ،والقياس ا١تستمر لقابلية
التوصل الكهريب للجلد يعطي منحٌت يف اٟتلم .
أيضا يف الرسوـ الكهربية
إف خاصية اٟتلم تنعكس ً
للدماغ ،فهناؾ أحبلـ ىادئة ال ٖتدث اضطر ًااب يف إيقاع
التيارات الدماغية أبي حاؿ ..كما أنو أصبح من ا١تمكن
اكتشاؼ اٟتلم ا١تزعج بواسطة الذبذابت اليت تظهر يف
منحٌت الرساـ الكهرابئي الدماغ .
وال ٭تتاج اإلنساف إىل جهد ليدرؾ أف نظر ِ
ايِتم مادية
ْتتة ،تريد أف تعامل اإلنساف معاملة ا١تادة اٞتامدة،
َّهم يفًتضوف
فاألساس الذي يقيموف عليو ٕتارَِبم يوحي أبنػ ُ
أف النفس كا١تادة ،تستجيب بطريقة واحدة للمؤثر الواحد
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إذا اٖتدت الظروؼ ،وال شك أف ىذا غَت صحيح إال يف
٤تيط ضيق جدِّا من النشاط اإلنساين ،ىو ما يتصل ابٞتسد
وحده ،أو ما يكوف اٞتسد ىو العنصر الفعاؿ فيو -كما رأينا
يف التجارب السابقة -أما بقية جوانب النفس فبل يفًتؽ
فيها فرد عن فرد فحسب ،بل إف الفرد الواحد ٮتتلف عن
ٚتيعا ،وأبسط أنواع االختبلؼ أف
نفسو ولو اٖتدت الظروؼ ً
جديدا من ا١تعرفة ومن
كل ٟتظة ٘تر تضيف إىل اإلنساف
ً
التجربة ُ٭ت َسب حسابو يف اللحظة التالية ،فبل ٯتكن بذلك أف
ٯتر إنساف واحد ْتالة واحدة مرتُت .
ومفهوـ َّ
أف اٟتلم التنبؤي ال ٯتكن أف يدخل ا١تعمل؛
عنصرا غيبيِّا ال تدركو اٟتواس ..إنو من أسرار ا٠تالق
ألف فيو ً
العظمى ،اليت َمل يكشف بعد عنها لبٍت اإلنساف ،وبدال من
أف يعلن التجريبيوف عجزىم عن تفهم تلك األسرار؛ ألف
وسائلهم ال تصل إليها ،راحوا يف جرأة عجيبة ينفوف وجودىا؛
إثباِتا .
جملرد أنػَّ ُهم ىم ال يستطيعوف َ
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وإنػَّ َها ٟتقائق اثبتة يدركها اإلنساف حُت يتخلص من
قيود العقلية ا١تادية الضيقة ،ويفتح قلبو وبصَتتو ٢تذا الكوف
العريض ،فيتدبره بنظرة واسعة األفق ،وإٯتاف بكل القوى
ا١تذخورة فيو ،وسيجد حينئذ ظواىر عجيبة يف حياة اإلنساف،
ال ٯتكن تفسَتىا إال على فرض وجود الروح .
وعلى الرغم من أف التخاطر عن بعد -التليباثي -وىو
من معجزات الروح الباىرة ،قد تقرر حقيقة علمية ،إال أف
التجريبيُت ما يزالوف على عنادىم يف إنكار الروح ،٭تاولوف
عبثًا أف يفسروه بطريقة مادية ،تتسق مع نظريتهم ا١تادية .

إف عدـ وصوؿ العلم حىت اليوـ إىل تفسَت ىذه الصلة
ا٠تفية الدقيقة اليت تربط اإلنساف ابلكوف الكبَت والغيب
حتما أف ىذه الصلة غَت موجودة ،وكل ما
اجملهوؿ ال تعٍت ً
تعنيو أف العلم َمل يصل إليها بعػد ،ومن يدري لعلو يصل إليها
بعد حُت(.)1
( )1انظر اإلنساف بُت ا١تادية واإلسبلـ .
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البابىالثاني ى
أحكامىالرؤواىوآدابؼا ى
فيىالدنظىالمطؼرة
الـغـرقىبونىالـرؤواىوالحـلـم:
الرؤاي واٟتلم عبارة َع َّما يراه النائم يف نومو من
األشياء ،لكن غلبت الرؤاي على ما يراه من ا٠تَت والشيء
اٟتسن ،وغلب اٟتلم على ما يراه من الشر والقبيح...
ويُستعمل كل واحد منهما موضع اآلخر(.)1
قاؿ ابن الصبلح" :واألحبلـ ٚتع حلم ،وىي للرؤاي مطلقا،
وقد ٗتتص ابلرؤاي اليت من الشيطاف"

2

( )1النهاية. )222/7( :
(  ) 2فتاوى ابن الصبلح.)720/7(:
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الرْؤَي ِمن هِ
اَّللَ ،وا ْْلُْل ُػم ِم ْن
وظاىػر قػولو ْ َ ُّ (( :
ش ْيطَ ِ
ال ه
اف)) أف اليت تضاؼ إىل هللا ال يقاؿ ٢تا :حلم ،واليت
تضاؼ إىل الشيطاف ال يقاؿ ٢تا :رؤاي ،وىػو تصرؼ شرعي،

الرْؤََي
وإال فكل يسمى رؤاي ،وقد جاء يف حديث آخر (( ُّ
الث)) فأطلق على ُك ٍّل رؤاي.
ثَ ٌ
والرؤاي واٟتلم ابلنسبة إىل ا٠تلق والتقدير من قِبَل هللا
 ،وإضافة الرؤاي إىل هللا للتشريف ،وإضافة اٟتلم إىل
الشيطاف ألنو ىو الذي ٮتيل ابلرؤاي ا١تكروىة ،وال حقيقة
٢تا يف نفس األمر ،وقيل :اإلضافة ٣تازية ،والصواب األوؿ
ش ْيطَ ِ
ْم ِم ْن ال ه
اف)) .وقولو  يف
لظاىر قولو َ (( :وا ْْلُل ُ
ِ
ش ْيطَ ِ
َح ُد ُك ْم بِتَػلَعُّ ِ
ب ال ه
اف
حديث جابر اآليت(( :ال ُضمَ ّدثَ هن أ َ
بِ ِو ِِف َمنَ ِام ِو)).
أصدقىاألوقاتىرؤوا:
هها ِر
أخرج البخاري عن ابن سَتين قاؿُ (( :رْؤََي النػ َ
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ِمثْ ُل ُرْؤََي اللهْي ِل))(.)1

غَت أف أصدؽ رؤاي الليل " :وقت األسحار ،فإنو
وقت النُّزوؿ اإل٢تي واقًتاب الرٛتة وا١تغفرة وسكوف
الشياطُت"(.)2
وأصدؽ رؤاي النهار وقت القيلولة ،ففي اٟتديث ا١تتفق على
صحتو ،عن أنس بن مالك  ،قاؿ :حدثتٍت ُّأـ َحرٍاـ:
ِ
((أ َّ
ك
استَػْيػ َق َ
ظ َوُى َو يَ ْ
ض َح ُ
َف النِ َّ
َّي  قَ َاؿ يَػ ْوًما ِيف بَػْيت َها  ،فَ ْ
.
ك؟
تَ :اي َر ُس َ
وؿ َّ
قَالَ ْ
اَّللِ َما يُ ْ
ض ِح ُك َ
ت ِم ْن قَػ ْوٍـ ِم ْن أُهم ِِت يَػ ْرَكبُو َف الْبَ ْح َر
قَ َ
اؿَ (( :ع ِج ْب ُ
َكالْملُ ِ
وؾ َعلَى األ َِس هرةِ)) .
ُ
اَّللَ أَ ْف َْ٬ت َعلٍَِت ِمْنػ ُه ْم .
فَػ ُقلْت َُُ :اي َر ُس َ
اَّللِْ ،ادعُ َّ
وؿ َّ

( )1أخرجو البخاري معل ًقا يف كتاب التعبَت ( )70ابب رؤاي النهار
.
2
( ) مدارج السالكُت. )20/7( :
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اؿ(( :أَنْ ِ
ت ِم ْنػ ُه ْم)) .
فَػ َق َ

ك
استَػْيػ َق َ
ك ،فَػ َق َاؿِ :مثْ َل َذلِ َ
ظ َوُى َو يَ ْ
ض َح ُ
ُمثَّ ًَن َـ فَ ْ
َم هرتَػ ْ ِ
الث .
ني أ َْو ثَ ً
اَّللَ أَ ْف َْ٬ت َعلٍَِت ِمْنػ ُه ْم .
ْتَ :اي َر ُس َ
اَّللِْ ،ادعُ َّ
وؿ َّ
قُػل ُ
ِ
وؿ(( :أَنْ ِ ِ
ني)) .
فَػيَػ ُق ُ
ت م ْن األَ هول َ
ت ،فَ َخَر َج ِِبَا إِ َىل الْغَْزِو،
الص ِام ِ
فَػتَػَزَّو َج ِِبَا عُبَ َادةُ بْ ُن َّ
ِ
ت
ت فَانْ َدقَّ ْ
ت َدابَّةٌ لتَػ ْرَكبَػ َها ،فَػ َوقَػ َع ْ
ت قُػِّربَ ْ
فَػلَ َّما َر َج َع ْ
عُنُػ ُق َها))(. )1
ِ
ِ
ت
صػ ِر َع ْ
ويف روايػػة(( :فَػَركبَػ ْ
ػت الْبَ ْحػَر ِيف َزَمػػاف ُم َعا ِويَػةَ ،فَ ُ
عن دابَّتِها ِحُت خرج ِ
ت)) .
ت م ْن الْبَ ْح ِر فَػ َهلَ َك ْ
َ ْ َ َ َ ََ َ ْ
الص ِام ِ
ت
ت َم َع َزْوِج َها عُبَ َادةَ بْ ِن َّ
ويف رواية(( :فَ َخَر َج ْ
ِ
ِ
ب الْ ُم ْسلِ ُمو َف الْبَ ْحَر َم َع ُم َعا ِويَةَ)) .
َغازًاي أ ََّوَؿ َما َرك َ

( )1رواه البخاري ،)7112( :ومسلم.)7170( :
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ىىىىىىأنواعىالـرؤىىواألحــالمى

روى الشيخاف عن أيب ىريرة  عن الني 

،

اْل ِة( )1ب ْشرى ِمن هِ
الرْؤَي ثَالثَةٌ :فَػرْؤَي ال ه ِ
اَّللَ ،وُرْؤََي
ص َ ُ َ ْ
َُ
قاؿَ ُّ (( :
ََتْ ِز ِ
شيطَ ِ
ث ال َْم ْرءُ نَػ ْف َسوُ))(.)2
افَ ،وُرْؤََي ِدمها ُضمَ ِّد ُ
ين م ْن ال ه ْ
ٌ

وروى ابن ماجو عن عوؼ بن مالك  عن رسوؿ هللا
الرْؤَي ثَ ٌ ِ
ش ْيطَ ِ
يل(ِ )3م ْن ال ه
اف
 قاؿ(( :إِ هف ُّ َ
الث :م ْنػ َها أ ََىا ِو ُ
آد َـَ ،وِم ْنػ َها َما يَػ ُه ُّم بِ ِو ال هر ُج ُل ِِف يَػ َقظَتِ ِو
لِيَ ْح ُز َف ِِبَا ابْ َن َ
ِِ ِ
ِ ِ ٍ ِ
ني ُج ْزًءا ِم ْن
فَػيَػ َراهُ ِِف َمنَاموَ ،وم ْنػ َها ُج ْزءٌ م ْن ستهة َوأ َْربَع َ
النُّػبُػ هوةِ))(. )4
( )1قاؿ القاضي :٭تتمل أف يكوف معٌت الصاٟتة واٟتسنة حسن
ظاىرىا ،و٭تتمل أف ا١تراد صحتها ،وىو من قبيل إضافة ا١توصوؼ
إىل صفتو .
( )2البخاري ،)1271( :ومسلم )7112/2( :وىذا لفظو .
( )3أىاويل ٚتع أىواؿ ،كأقاويل ٚتع أقواؿٚ ،تع قوؿ .وا٢توؿ:
ا٠توؼ واألمر الشديد .
( )4حديث صحيح :أخرجو ابن ماجو. )2121( :
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ىذا ويرى اٟتافظ ابن حجر -رٛتو هللا -أف اٟتصر
اعا أخرى .
ليس مر ًادا يف قولو(( :ثالث)) فأضاؼ أنو ً
 .2تلعُّب الشيطاف :فقد ثبت عند مسلم من حديث
جابر قَ َاؿَ :جاءَ أ َْعَرِ ّّ ِ ِ
َّي  فَػ َق َاؿَ :اي
ايب إ َىل الن ِّ
اَّللِ رأَيت ِيف الْمنَ ِاـ َكأ َّ ِ
ب
َر ُس َ
َف َرأْسي ُ
وؿ َّ َ ْ ُ
ض ِر َ
َ
فَػتَ َد ْحَر َج فَا ْشتَ َد ْد ُت َعلَى أَثَِرهِ .فَػ َق َاؿ َر ُس ُوؿ َّاَّللِ 
ِ
ش ْيطَ ِ
هاس بِتَػلَعُّ ِ
ب ال ه
ك
ايب :ال َُتَ ِّد ْ
اف بِ َ
ث الن َ
لؤل َْعَرِِّ
ِ
ب
ِِف َمنَ ِام َ
ت النِ َّ
ك ،قَ َاؿ جابرَٝ :ت ْع ُ
َّي َ ٮتْطُ ُ
ِ
ش ْيطَ ِ
َح ُد ُك ْم بِتَػلَعُّ ِ
ب ال ه
اف بِ ِو ِِف
فَػ َق َاؿ :ال ُضمَ ّدثَ هن أ َ
َمنَ ِام ِو))(. )1
 .2رؤَي ما يعتاده الرائي ِف اليقظة :كمن كانت
عادتو أف أيكل يف وقت فناـ فيو ،فرأى أنو أيكل،
طافحا من أكل أو شرب ،فرأى أنو
أو ابت
ً
يَػتَػ َقيَّأ ،وبينو وبُت حديث النفس خصوص وعموـ
( )1مسلم.)7112/2( :
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.
ا١تلتبسة ِ
اليت تشبو
وال يصح أتويلها

 .2األضغػاث(ِ )1
يعٍت :األحبلـ
الرؤاي الصادقة وليست ِِبَا
الختبلطها.
"ومن شأهنا أهنا ال تدؿ على األمػور املسػتقبلة ،وإسمػا
تدؿ على األمور اْلاضرة واملاضية ،وذمػد معهػا أف يكػوف
الرائي خائفا من شيء أو راجيا لشػيء ،وِف معػ اخلػوؼ
والرجػػاء اْلػػزف علػػى شػػيء والسػػرور بشػػيء ،فػػاذا انـ مػػن
اتصػ بػػذلك رأى ِف نومػػو ذلػػك الشػػيء بعينػػو أف يكػػوف
خاليا من شيء ىو حمتاج إليو ،كاجلائع والعطشاف يرى ِف
نومو كأنو أيكل ويشرب ،أو يكػوف دمتلئػا مػن شػيء فػريى
كأنو يتجنبو كاملمتلىء من الطعاـ يرى كأنو يقذؼ"

2

واٟتق أف األنواع اليت أضافها ابن حجر ٯتكن أف
( )1الضغث :قبضة حشيش ٥تتلطة الرطب ابليابس .

(  ) 2فتاوى ابن الصبلح)720/7(:
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تندرج ٖتت األنواع الثبلثة األوىل ،ومن َمثَّ يكوف اٟتصر
مر ًادا يف حديث الني . 
يقوؿ حافظ أىل ا١تغرب أبو عمر بن عبد الرب -رٛتو
أقساما تغٍت عن قوؿ
هللا :-وقد َّ
قسم رسوؿ هللا  الرؤاي ً
كل قائل(. )1

( )1التمهيد. )17/72( :
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالـكـــابـوس ى

أشأـ األحبلـ وأكثرىا خوفًا ورعبًا.
ويقاؿ :إف ىذه األحبلـ الكابوسية ٖتدث أكثر ما
ٖتدث لفئتُت اثنتُت:
األوَل :أولئك الذين تعرضوا يف حياِتِِم إىل صدمات
شديدة .

الثانية :الذين تعرضوا ١تسببات مرضية ٢تا أتثَت على
الدماغ بصورة أو أبخرى ،كتناوؿ بعض العقاقَت .
ولقد قاـ كثَتوف من علماء النفس وآخروف من غَتىم
ٔتحاوالت تفسَتية لؤلحبلـ الكابوسية ،وتباينت نظر ِ
ايِتم
يف ىذا الصدد !
 -7فذىب أصحاب ا١تدرسة الفرويدية إىل أف
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األحبلـ الكابوسية تعبَت عن صراع عقلي داخلي عنيف
حوؿ رغبة جنسية مكبوتة ،ٯتكن أف ٖترؾ عن طريق
مثَتات مرعبة .
واٟتق أنو من العسَت جدِّا إثبات توفر العنصر اٞتنسي
يف األحبلـ الكابوسية ،مث إنو لو كاف اٞتنس ىو احملرؾ ٢تا
وقوعا ٦تا ىي عليو يف الواقع ،و١تا كاف ىناؾ
لكانت أكثر ً
من داع لظهور مثل ىذه األحبلـ بعد ٕتارب ٥تيفة من
طبيعتها الزىد يف الدوافع اٞتنسية .
 -0وٙتة نظرية ترى أف اٟتلم الكابوسي تعبَت عن
ٕتارب من ا٠توؼ ،كا٠توؼ من الظبلـ والسقوط من
األماكن ا١ترتفعة واٟترائق والزالزؿ والفيضاًنت و٨تو ذلك .
 -2ونظرية اثلثة أخرى ترى أف األحبلـ الكابوسية
ما ىي إال تعبَت عن حالة من ا٠توؼ البدائي يف حياة
اإلنساف .
ترد ىذا النوع من األحبلـ إىل أصوؿ من
 -2ورابعة ُّ
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مشاعر الغيظ والغضب ،فقد يقتضي كبت ىذه ا١تشاعر
أثناء اليقظة لظروؼ معينة ،فتنفجر ىذه أثناء الليل وتتحوؿ
إىل صورة كابوسية ُِتدد اٟتامل اب١توت والفناء .
ونظرايت أخرى ال تقل عما ذكرًن يف اٟتدس
والتخرص والظن اجملرد( !! )1وال ينبغي ١تؤمن أف يضيع وقتو
يف علم ال يقوـ على أدلة علمية ،نقلية كانت أو ٕتريبية .

وال ٗترج األحبلـ الكابوسية عن قوؿ رسوؿ هللا 

الرْؤَي ثَ ٌ ِ
ش ْيطَ ِ
يل ِم ْن ال ه
اف لِيَ ْح ُز َف ِِبَا
(( :إِ هف ُّ َ
الث :م ْنػ َها أ ََىا ِو ُ
آد َـ)) .
ابْ َن َ

وال عما ثبت يف صحيح مسلم من حديث جابر،
وؿ َِّ
قاؿَ (( :جاءَ أ َْعَرِ ّّ ِ ِ
ت
َّي  فَػ َق َاؿَ :اي َر ُس َ
اَّلل َرأَيْ ُ
ايب إ َىل الن ِّ
ِيف الْمنَ ِاـ َكأ َّ ِ
ت َعلَى أَثَِرهِ.
َف َرأْسي ُ
ب فَػتَ َد ْحَر َج ،فَا ْشتَ َد ْد ُ
ض ِر َ
َ
ش ْيطَ ِ
هاس بِتَػلَعُّ ِ
ب ال ه
اف
فَػ َق َاؿ َر ُس ُ
اَّللِ  :ال َُتَ ِّد ْ
وؿ َّ
ث الن َ
ِ
ب
ك ِِف َمنَ ِام َ
بِ َ
ت النِ َّ
ك ،قَ َاؿ جابرَٝ :ت ْع ُ
َّي  بَػ ْعد َٮتْطُ ُ
( )1انظر ابب النوـ وابب األحبلـ. )222-201( :
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ِ
ش ْيطَ ِ
َح ُد ُك ْم بِتَػلَعُّ ِ
ب ال ه
اف بِ ِو ِِف َمنَ ِام ِو)) .
فَػ َق َاؿ :ال ُضمَ ّدثَ هن أ َ

-22-

فكما أف الشيطاف يكيد لئلنساف يف اليقظة ابلتزيُت
والوسوسة ،يكيد لو يف منامو ابألحبلـ الكابوسية كذلك
ليفزعو و٭تزنو ،وإذ َّ
إف كيد الشيطاف كاف ضعي ًفا ،فبل ٭تسن
اب١تسلم أف ٮتاؼ من كابوس ،السيما إذا قاـ ابآلداب
الشرعية ا١تتعلقة ابألحبلـ ا١تكروىة ،فتعوذ ابهلل من َشِّرَىا،
ومن َشِّر الشيطاف ،وتفل عن يساره ثبل ًاث ،ومل ُ٭ت ِّدث ِِبَا
أحدا من الناس ،فقد وعد الشارع من فعل ذلك عدـ الضر
ً
.
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الرؤوا ى
منىحوثىالظاهرىوالباطن ى
ال ينبغي للحامل أف يعوؿ كثَتا على ظاىر حلمو أو
رؤايه ،فبل يفرح إف كاف ظاىر رؤايه يدؿ على خَت ،وال
٭تزف إف كاف ظاىر حلمو يدؿ على شر ،فا١تعوؿ عليو يف
ذلك أصوؿ علم التعبَت وقواعده ،وقد جعلها من حيث
الظاىر والباطن أر ِ
الشهاب العا ُبر:
بعة َُ أنو ٍاع
ُ
أحدىا  :احملمودة ظاىراً وابطناً ،كالذي يرى أنو
يكلم الباري عز وجل – أو أحد ا١تبلئكة  ،أو األنبياء
عليهم الصبلة – يف صفة حسنة  ،أو بكبلـ طيب  ،وكمن
يرى أنو ٬تمع جواىر  ،أو مآكل طيبة  ،أو يرى كأنو يف
أماكن العبادة مطيعاً لربو عز وجل ،و٨تو ذلك ،فهو خَت.
النوع الثاين ٤ :تمودة ظاىراً  ،مذمومة ابطناً ،
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كسماع ا١تبلىي  ،أو شم األزىار  ،فإف ذلك ٫توـ وأنكاد،
وذلك ألف ٝتاع ا١تبلىي غالبا لذىاب ا٢تموـ،ألف األزىار
غالبا تطلب ألصحاب األمراض،أو كمن يرى أنو يتوىل
منصباً عالياً – ال يليق بو – فهو ردئ .
النوع الثالث  :ا١تذمومة ظاىراً  ،وابطناً  ،كمن يرى
حية لدغتو  ،أو ًنراً أحرقتو  ،أو سيبلً غرقو  ،أو ِتدمت
داره  ،أو تكسرت أشجاره  ،فإف ذلك ردايً  ،ظاىراً ،
وابطناً  ،لداللتو على ا٢تم والنكد .
النوع الرابع  :ا١تذمومة ظاىراً  ،احملمودة ابطناً ،كمن
يرى أنو ينكح أمو  ،أو يذبح ولده  :فإنو يدؿ على اٟتج،
أو أنو ينفع أمو ،والوفاء ابلنذر،أو يزوج ولده  ،وعلى
مواصلة األىل واألقارب  ،وعلى رد األماًنت.1

(  )1انظر :البدر ا١تنَت721(:ػ )721
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىماىوغدـرىمنىالـرؤىىواألحـالم ى

ال ينبغي للمؤمن أف يشتغل بتفسَت كل أحبلمو،
وتعبَت ٚتيع مناماتو ،فهذا ضرب من ا٢تم وضياع العمر،
عما فيو من اشتغاؿ علماء التعبَت وصرؼ ِ
أوقاِتم
فضبلً َّ
وإنفاؽ جهودىم فيما ال ينفع البتة .
مفزعا ،وامتثل
 -7فإذا كانت الرؤاي مكروىة أو اٟتلم ً
ا١تسلم ما أرشد إليو الشارع من النفث واالستعاذة وغَت
ذلك ،فلن يقع ما رآه ،وإذا وقع فلن ٭تصل منو ضرر إبذف
هللاِ ،
وم ْن َمثَّ فبل حاجة إىل التفسَت ،وال فائدة من التعبَت،
كيف ومن آداب الرؤاي ا١تكروىة عدـ تفسَتىا أصبلً ،بل
عدـ التحدث ِِبَا؟! ويف ذلك يقوؿ الزرقاين" :وسنة الرؤاي
1
عرب"
إذا كاف فيها ما يكره أف ال تُ ّ
ِ
نفسو يف يقظتو قبل نومو
 -0وما ُ٭تَ ّدث بو ا١ترءُ َ
(  ) 1شرح الزرقاين.)12/0( :
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بقليل أو كثَت ،أو يهتم بو يف حياتو ،فَتاه يف منامو ،ليس لو
قطعا .
تفسَت ً

 -2بقي نوع واحد من الرؤى ال ينبغي االىتماـ إال
بو ،أعٍت الرؤاي الصادقة أو ا١تبَ ِّشَرة ،فبلُ ٭تَ ِّدث ِِبَا إال
ُ
اٟتبيب ،وال يفسرىا إال عامل أريب .

وقد استفدت ىذا من إمامنا األلباين -رٛتو هللا -مث
وجدت ٨توه يف كبلـ الكرماين -رٛتو هللا. )1( -

( )1انظر الذخَتة للقرايف. )012/72( :
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درجـاتىالناسىبالندـبظىللـرؤى
7
 األنبياء ورؤايىم كلها صدؽ ،وقد يقع فيها ما٭تتاج إىل تعبَت .
 -0والصاٟتوف واألغلب على رؤايىم الصدؽ ،وقد
يقع فيها ما ال ٭تتاج إىل التعبَت ،وإذا حصل خطأ يف
أتويلها مل تقع كما أولت .
 -2ومن عداىم يقع يف رؤايىم الصدؽ واألضغاث،
وىي ثبلثة أقساـ:
 مستوروف فالغالب استواء اٟتاؿ يف حقهم .
ويقل فيها
 وفسقة والغالب على رؤايىم األضغاثُّ ،
الصدؽ .
 وكفار ويندر يف رؤايىم الصدؽ جدِّا .

ويشَت إىل ذلك قولو 
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َص َدقُػ ُه ْم ُرْؤََي
َ (( :وأ ْ

َص َدقُػ ُه ْم َح ِديثًا))(. )1
أْ

قاؿ الكرمػاين" :رؤاي ا١تؤمن أصػدؽ من رؤاي الكافر،
ورؤاي العامل أصدؽ من رؤاي اٞتاىل ،ورؤاي ا١تستور أصدؽ
من رؤاي غَت ا١تستور ،ورؤاي الشيخ أصدؽ من رؤاي
الشباب.)2("..
فلكل إنساف رؤاي تناسبو ،وأحبلـ توافقو ،وطا١تا دلت
الرؤاي ذوي الفراسة على أخبلؽ الرائُت ،وأحوا٢تم،
وصفاِتِِم.

( )1انظر فتح الباري ،)211/70( :واٟتديث أخػرجو البخاري
ومسلم (. )0022
( )2اإلشارات يف علم العبارات ٠تليل بن شاىُت. )221( :

-22-

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىآدابىالرؤواىالصالحـظ ى

يستحب ١تن رأى رؤية صاٟتة ثبلثة أشياء:
 أف ٭تمد هللا عليها .
 وأف يستبشر ِِبَا .
 وأف يتحدث ِِبَا ١تن ٭تب دوف من يكره .
روى البخاري ،من حديث أيب سعيد ا٠تدري أنو ٝتع
َح ُد ُك ْم ُرْؤََي ُِضمبُّػ َها ،فَِإ هسمَا ِى َي
الني  يقوؿ (( :إِذَا َرأَى أ َ
ِمن هِ
اَّلل فَػلْيَ ْح َم ْد ه
ث ِِبَاَ .وإِذَا َرأَى غَْيػ َر
اَّللَ َعلَْيػ َها َولْيُ َح ِّد ْ
ْ
)
1
(
ش ْيطَ ِ
ك ِدمها يَ ْك َرهُ ،فَِإ هسمَا ِى َي ِم ْن ال ه
اف ،فَػلْيَ ْستَعِ ْذ ِم ْن
ذَلِ َ
ض ُّرهُ))(. )2
َح ٍد ،فَِإنهػ َها ال تَ ُ
َش ِّرَىاَ ،وال يَ ْذ ُك ْرَىا أل َ
وروى مسلم من حديث أيب قتادة اآليت(( :فَِإ ْف َرأَى

( )1قيل :أضيفت إليو؛ ألنو الذي ٮتيل ِِبَا ،وال حقيقة ٢تا يف
نفس األمر ،وقيل غَت ذلك ،وانظر فتح الباري:
(.)211،212/70
( )2البخاري. )2112( :
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ب))(. )1
سنَةً فَػ ْليُػ ْب ِش ْرَ ،وال ُطمِْ ِْب إِاله َم ْن ُِضم ُّ
ُرْؤََي َح َ

ىىىىىىىآدابىالـرؤواىالمكـروهــظ
روى الشيخاف ،عن أيب سلمة قاؿ :لقد كنت أرى
الرؤاي فتمرضٍت حىت ٝتعت أاب قتادة يقوؿ :وأًن كنت أرى
سنَةُ
الرؤاي ٘ترضٍت حىت ٝتعت الني  يقوؿُّ (( :
الرْؤََي ا ْْلَ َ
ِمن هِ
ث بِ ِو إِاله َم ْن
َح ُد ُك ْم َما ُِضم ُّ
ب فَالَ ُضمَ ِّد ُ
ْ
اَّلل ،فَِإذَا َرأَى أ َ
ب ،وإِذَا رأَى ما ي ْكره فَػ ْليػتػع هو ْذ ِِب هِ
َّلل ِم ْن َش ِّرَىاَ ،وِم ْن َش ِّر
ُضم ُّ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ
ِ
ِ
الث ،وال ُضمَ ِّد ْ ِ
َح ًدا ،فَِإنهػ َها لَ ْن
ث ِبَا أ َ
ال هش ْيطَافَ ،ولْيَػ ْتف ْل ثَ ً َ
ض هرهُ))(.)2
تَ ُ
( )1مسلم.)7110/2( :
( )2البخاري ،)1222( :ورواه يف مواضع أخرى ،وىذا لفظو.
ومسلم.)7110/2( :
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وروى مسلم من حديث جابر ،عن رسوؿ هللا 

الرْؤَي ي ْكرىها فَػلْيػبص ْق َعن يسا ِرهِ
قاؿ(( :إِذَا َرأَى أ َ
َح ُد ُك ْم ُّ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ
الث ،ولْيست ِع ْذ ِِب هِ
ش ْيطَ ِ
َّلل ِم ْن ال ه
الثَ ،ولْيَػتَ َح هو ْؿ َع ْن
اف ثَ ً
ثَ ً َ َ ْ َ
َج ْنبِ ِو اله ِذي َكا َف َعلَْي ِو))(. )1
وقد تقدـ حديث أيب ىريرة يف صحيح مسلم(( :إِ َذا
ِ
ِ
ب)) وفيو(( :فَِإ ْف
ب ال هزَما ُف ََلْ تَ َك ْد ُرْؤََي ال ُْم ْسل ِم تَ ْكذ ُ
اقْػتَػ َر َ
ث ِِبَا
ص ِّلَ ،وال ُضمَ ِّد ْ
َح ُد ُك ْم َما يَ ْك َرهُ فَػ ْليَػ ُق ْم فَػلْيُ َ
َرأَى أ َ
هاس)).
الن َ
فحاصل ما ذُكر يف األحاديث السابقة من آداب
الرؤاي ا١تكروىة سبعة آداب:

 .7االستعاذة ابهلل من شرىا ،وىي مشروعة عند كل
أمر يكرىو ا١تؤمن .
 .0االستعاذة من الشيطاف ثبل ًاث؛ ألنػَّ َها منو ،وأنو ٮتيِّل
( )1مسلم. )7112/2( :
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ِِبَا لقصد ٖتزين اآلدمي والتهويل عليو كما تقدـ .

()1
طردا للشيطاف الذي حضر
 .2التفل عن اليسار؛ ً
وخصت بو اليسار؛ ألنػ ََّها
وٖتقَتا و
الرؤاي ا١تكروىة
استقذاراُ ،
ً
ً
٤تل األقػذار و٨توىا ،والتثليث للتأكيد .

 .2التحوؿ عن اٞتنب الذي كاف عليو ،ولعل ىذا

للتفاؤؿ بتحوؿ تلك اٟتاؿ اليت كاف عليها وهللا أعلم .

 .2الصبلة١ ،تا فيها من التوجو إىل هللا واللَّ َجأ إليو؛
وألف يف التحرـ ِِبا عصمة من األسواءِ ،
وِبَا تكمل الرغبة،
َ
وتصح الطلبة ،لقرب ا١تصلي من ربو عند سجوده .
أحدا .
 .2أالَّ ُ٭تَ ِّدث ِِبَا ً
 .1وال يفسرىا لنفسو ؛ ألف الرؤاي تقع على ما تعرب
أتثَتا يف النفوس (. )2
بو ،ولكي ال ٖتدث ً
( )1التفل :نفخ معو ريق لطيف على األرجح.
( )2انظر فتح الباري. )211-211/70( :
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىادتحبابىالدؤالىرنىالرؤوا ى

روى الشيخاف عن ٝترة بن جندب  قاؿ(( :كاف
الني  إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهو فقاؿَ (( :ى ْل
َح ٌد ِم ْن ُك ْم الْبَا ِر َحةَ ُرْؤََي))(. )1
َرأَى أ َ
قاؿ أبو عمر بن عبد الرب :وىذا اٟتديث يدؿ على شرؼ
علم الرؤاي وفضلها؛ ألنو  إ٪تا كاف يسأؿ عنها لتقص
عليو ويعربىا ،ليعلِّم أصحابو كيف الكبلـ يف أتويلها ،وقد
أثٌت هللا  على يوسف بن يعقوب -صلى هللا عليهما
وسلم -وعدَّد عليو فيما عدَّد من النعم اليت آاته :التمكُت
يف األرض ،وتعليم أتويل األحاديث ،وأٚتعوا أف ذلك يف
أتويل الرؤاي ،وكاف يوسف  أعلم الناس بتأويلها ،وكاف
نبينا ٨ تو ذلك ،وكاف أبو بكر الصديق من أعرب الناس
٢تا ،وحصل البن سَتين فيها التقدـ العظيم والطبع
( )1البخاري ،)1221( :ومسلم. )0012( :
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واإلحساف ،و٨توه أو قريب منو كاف سعيد بن ا١تسيب يف
ذلك فيما ذكروا))(. )1
قاؿ النووي :يف ىذا اٟتديث دليل على استحباب
إقباؿ اإلماـ ا١تصلي بعد سبلمو على أصحابو ،وفيو
استحباب السؤاؿ عن الرؤاي ،وا١تبادرة إىل أتويلها وتعجيلها
أوؿ النهار ٢تذا اٟتديث.وألف الذىن ٚتع قبل أف يتشعب
إبشغالو يف معايش الناس؛ وألف عهد الرائي قريب مل يطرأ
عليو ما يهوش الرؤاي عليو؛ وألنو قد يكوف فيها ما يستحب
تعجيلو كاٟتث على خَت أو التحذير من معصية و٨تو
ذلك ،وفيو إابحة الكبلـ يف العلم وتفسَت الرؤاي و٨تو٫تا بعد
صبلة الصبح ،وفيو أف استدابر القبلة يف جلوسو للعلم أو
غَته مباح ،وهللا أعلم))(.)2ى
( )1التمهيد ا١ترتب على األبوب الفقهية )12/72( :طبعة
الفاروؽ.
( )2فتح الباري. )202/70( :
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ىىىىىىىإثمىمنىكـذبىفيىحُــلْمِـهِ
روى البخاري ،عن ابن عباس ،عن الني  قاؿ:
ِ ()2
()1
ِ
ني
(( َم ْن ََتَله َم ِِبُل ٍْم ََلْ يَػ َرهُ ُكلّ َ أَ ْف يَػ ْعق َد بَػ ْ َ
ِ ()3
ِ
استَمع إِ ََل ح ِد ِ
يث قَػ ْوٍـ َو ُى ْم
ن
م
و
،
ل
ع
ف
ػ
ي
ن
ل
و
،
َ
ْ
ْ
َ
َ
ريتَػ ْني َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
َشع َ
ِ
ِ
ك( )4يَػ ْوَـ
صه
ب ِِف أُذُنِِو اآلنُ ُ
لَوُ َكا ِرُىو َف -أ َْو يَف ُّرو َف -م ْنوُ ُ
ِ
ِ ِ
بَ ،وُكلِّ َ أَ ْف يَػ ْنػ ُف َخ فِ َيها،
ورًة عُ ّذ َ
ص هوَر ُ
الْقيَ َامةَ ،وَم ْن َ
صَ
س بِنَافِ ٍخ))(. )5
َولَْي َ

أيضا عن ابن عمر ،أف رسوؿ هللا 
وروى البخاري ً

( )1أي من تكلف اٟتلم .
( )2أي أمر ِٔتَا يشق عليو وىو نوع من العذاب .
( )3معٌت العقد بُت الشعَتتُت :أف يفتل إحدا٫تا ابألخرى ،وىو ٦تا
ال ٯتكن عادة .
( )4اآلنك :الرصاص ا١تذاب .
( )5البخاري.)1220( :
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()1
ِ
ِ
ي عَ ْيػنَػ ْي ِو َما ََلْ تَػ َر))(. )2
قاؿ(( :م ْن أَفْػ َرى الْف َرى أَ ْف يُ ِر َ

قاؿ الطربي :إ٪تا اشتد فيو (أي الكذب يف اٟتلم)
الوعيد مع أف الكذب يف اليقظة قد يكوف أشد مفسدة
منو ،إذ قد تكوف شهادة يف قتل أو ح ٍّد ،أو أخذ ماؿ؛ ألف
كذب على هللا أنو أراه ما مل يره ،والكذب
الكذب يف ا١تناـ ٌ
على هللا أشد من الكذب على ا١تخلوقُت لقولو تعاىل:
ِ هِ
ِِ ْم[ ىود:
ين َك َذبُوا َعلَى َرِّب
َ ويَػ ُق ُ
وؿ األَ ْش َه ُ
اد َى ُؤالء الذ َ
كذاب على هللا ٟتديث:
 .]71وإ٪تا كاف الكذب يف ا١تناـ ً
الرْؤََيَ ُج ْزءٌ ِم ْن النُّػبُػ هوةِ)) وما كاف من أجزاء النبوة فهو من
(( ُّ
ملخصا(. )3
قبل هللا تعاىل ،انتهى
ً
1

( ) أفرى أفعل تفضيل ،أي أعظم الكذابت ،والفرى ٚتع فرية  .قاؿ
ابن بطاؿ :الفرية الكذبة العظيمة اليت يتعجب منها .فتح الباري:
(.)221/70

( )2البخاري. )1222( :
( )3انظر :فتح الباري. )221/70( :
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىالرؤواىتػعىرلىىماىتغدرىبهىإذا ى
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىربرتىتطبورّاىصـحـوحّــا ى

أخرج اٟتاكم من حديث أنس قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا
()1
ك ِمثْل
الرؤَي تَػ َقع َعلَى َما تعِب َ ،وِمثْل ذَلِ َ
(( :إ هف َ
ِ
َحد ُكم
َرجل َرفَع رجلو فَػ ْهو يَػ ْنػتَظر َم ََت يَضعها ،فَِإذَا َرأَى أ َ
انصحا أو عاملًا ))(.)2
ؤَي فَالَ ُضمَ ِّدث ِِبَا إال
ً
ُر َ

وأخرج أبو داود والًتمذي ابن ماجو ،عن أيب رزين
الرْؤََي َعلَى ِر ْج ِل طَائِ ٍر(َ ،)3ما
العقيلي ،عن الني  قاؿُّ (( :

مشددا و٥تف ًفا .يقاؿ :عرب الرؤاي ابلتخفيف والتشديد
(( )1تعرب)
ً
إذا فسرىا .
( )2ا١تستدرؾ )217/2( :وقاؿ :صحيح اإلسناد ومل ٮترجاه،
أيضا األلباين يف سلسلة األحاديث
ووافقو الذىي ،وصححو ً
الصحيحة (.)702
( )3أي أنػ ََّها على قدر جار ،وقضاء ماض من خَت أو شر ،وأف
دارا فطار
ذلك ىو الذي قسمو هللا لصاحبها ،من قو٢تم :اقتسموا ً
سهم فبلف يف ًنحيتها :أي وقع سهمو وخرج ،وكل حركة من كلمة
أو شيء ٬تري لك فهو طائر  ،وا١تراد أف الرؤاي ىي اليت يعربىا
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=

ِ
ت)) قاؿ الراوي :وأحسبو قاؿ:
ِب ْ
ت َوقَػ َع ْ
ََلْ تُػ َعبهػ ْر ،فَإذَا عَُِّ
اد ( )1أ َْو ِذي َرأْ ٍي))(.)2
(( َوال تَػ ُق ه
ص َها إِاله َعلَى َو ٍّ
وروى الدارمي :عن عائشة زوج الني  قالت:
كانت امرأة من أىل ا١تدينة ٢تا زوج اتجر ٮتتلف ،فكانت
ترى رؤاي كلما غاب زوجها ،وقَػلَّ َما يغيب إال تركها حامبلً،
=

ا١تعرب األوؿَّ ،
فكأِنا على رجل طائر فسقطت ووقعت حيث
عربت ،كما يسقط الذي يكوف على رجل الطائر أبدىن حركة ،كذا
قاؿ ابن األثَت يف النهاية (.)022/0
وقاؿ ا١تباركفوري :ىذا مثل يف عدـ تقرر الشيء ،أي ال تستقر
الرؤاي قر ًارا ،كالشيء ا١تعلق على رجل طائر .فا١تعٌت أنػ ََّها كالشيء
ا١تعلق برجل طائر ال استقرار ٢تا .
( )1أي حبيب ،وانظرٖ :تفة األحوذي. )221/2( :
( )2حديث حسن.
أخرجو أبو داود .)202( :والًتمذي .)0011( :وقاؿ :حسن
صحيح .وابن ماجو .)2172( :واٟتاكم يف ا١تستدرؾ ()212/2
وصححو ووافقو الذىي ،وحسنو ابن حجر يف الفتح ()222/70
.
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اتجرا فًتكٍت
فتأيت رسوؿ هللا  فتقوؿ :إف زوجي خرج ً
حامبلً ،فرأيت فيما يرى النائم أف سارية بييت انكسرت،
غبلما أعور ،فقاؿ رسوؿ هللا َ (( :خ ْيػ ٌر يَػ ْرِج ُع
وأين ولدت ً
اَّلل تَػع َاَلِ ِ ِ -
ِ
ِ
الما
اء هُ َ
َ
ين غُ ً
صاْلًا َوتَلد َ
َزْو ُجك َعلَْيك -إِ ْف َش َ
بَػ ًّرا)) ،فكانت تراىا مرتُت أو ثبل ًاث ،كل ذلك أتيت رسوؿ هللا
غبلما .
 فيقوؿ ذلك ٢تا ،فَتجع زوجها وتلد ً
يوما كما كانت أتتيو ورسوؿ هللا  غائب،
فجاءت ً
وقد رأت تلك الرؤاي فقلت ٢تاَ :ع َّم تسألُت رسوؿ هللا 
اي أمة هللا ؟

فقالت :رؤاي كنت أراىا ،فآيت رسوؿ هللا  ،فأسألو
خَتا ،فيكوف كما قاؿ ،فقلت :فأخربيٍت ما
عنها ،فيقوؿ ً
ىي؟ قالت :حىت أييت رسوؿ هللا  فأعرضها عليو كما
كنت أعرض ،فوهللا ما تركتها حىت أخربتٍت ،فقلت :وهللا
فاجرا،
لئن صدقت رؤايؾ ليموتن زوجك وتلدينً ،
غبلما ً
شةُ؟)) فأخربتو
فقعدت تبكي ،فقاؿ ٢تاَ (( :ما ََلَا ََي َعائِ َ
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شةُ
ا٠ترب ،وما أتولت ٢تا ،فقاؿ رسوؿ هللا َ (( : م ْو ََي عَائِ َ
ِ
وىا َعلَى ْ
اخلَ ِْري ،فَِإ هف
ْم ْسلِ ِم ُّ
الرْؤََي ،فَا ْعبُػ ُر َ
إِذَا َعبَػ ْرُُْت لل ُ
الرْؤَي تَ ُكو ُف علَى ما يػعبػرىا ِ
اَّللِ-
ات َ -و َّ
صاحبُػ َها)) ،فَ َم َ
َ َ َ ُْ َُ َ
ُّ َ
زوجها وال أُراىا إِالَّ ولَ َدت غُبلما فَ ِ
اجًرا (. )1
َْ ُ َ َ َ َ َ ْ ً

وأخرج سعيد بن منصور عن عطاء قاؿ" :كاف يقاؿ
الرؤاي على ما أولت"(. )2

ىذه األحاديث صر٭تة أبف الرؤاي تقع على مثل ما
تفسر بو ،وٯتكن أف يقاؿ :إف هللا إذا قدر أف تقع الرؤاي،
فإنو سبحانو يُقدر للعابر أف يفسرىا على وفق ما ستقع .
ِ
ص الرؤاي
وم ْن َمثَّ أرشدًن رسوؿ هللا  إىل أف ال نَػ ُق ّ
إال على عامل أو ًنصح ،ويف رواية إال على و ٍّاد أو ذي رأي،

( )1الدارمي ،)0722( :وحسنو ابن حجر يف الفتح
( )222/70بيد أف يف إسناده دمحم بن إسحاؽ وىو يدلس ،ومل
يصرح ابلتحديث .
( )2صحح إسناده ابن حجر يف الفتح. )222/0( :

-12-

ويف أخرى :وال ُ٭تَ ِّدث ِِبَا إال لبيبًا أو حبيبًا .

قاؿ ابن العريب :أما العامل فإنو يؤو٢تا لو على ا٠تَت
مهما أمكنو ،وأما الناصح فإنو يرشد إىل ما ينفعو ويعينو
عليو ،وأما اللبيب -وىو العارؼ بتأويلها -فإنو يعلمو ٔتا
ِّ
يعوؿ عليو يف ذلك أو يسكت ،وأما اٟتبيب فإف عرؼ
خَتا قالو ،وإف جهل أو شك سكت .
ً
و٦تا ال شك فيو أف ذلك مقيد ٔتا إذا كاف التعبَت ٦تا
٤تضا من كل وجو
ٖتتملو الرؤاي ولو على وجو ،وليس خطأ ً
.
وقد أشار إىل ىذا ا١تعٌت اإلماـ البخػاري عندما قاؿ:
"ابب من َملْ ير الرؤاي ألوؿ عابر إذا مل يصب" مث ساؽ
وع َّربىا أبو بكر
حديث الرجل الذي رأى يف ا١تناـ ظلة َ
وسيأيت(.)1
( )1انظر :سلسلة األحاديث الصحيحة (. )711/7
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قاؿ أبو عبيدة وغريه :معٌت قولو " الرؤاي ألوؿ عابر"
إذا كاف العابر األوؿ عا١تا ،فعرب فأصاب وجو التعبَت ،وإال
ً
فهي ١تن أصاب بعده؛ إذ ليس ا١تدار إال على إصابة
الصواب يف تعبَت ا١تناـ ،ليتوصل بذلك إىل مراد هللا فيما
ضربو من ا١تثل ،فإذا أصاب فبل ينبغي أف يسأؿ غَته ،وإذا
مل يُصب فليسأؿ الثاين ،وعليو أف ٮتربه ٔتا عنده ،ويبُت ما
جهل األوؿ(.)1

( )1فتح الباري. )227/70( :
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تأخرىوقوعىالرؤوا ى

الغالب من الرؤاي اٟتسنة :أف يتأخر تفسَتىا  ،وذلك
من كرـ هللا تعاىل يبشر اب٠تَت قبل وقوعو  ،لتفرح النفس
بوصولو،
ورٔتا يقدـ تفسَته ألمر ضروري ٭تتاج إليو الرائي .
والغالب من الرؤاي السيئة :أف يراىا قريب وقوعها ،
أو بعد وقوعها  .لئبل يضيق صدره قبل ذلك  ،فإذا رأى
أحد ذلك فاسأؿ ؛ ىل جرى لو شيء من الشر ٦تا دؿ
ا١تناـ عليو  ،فإف كاف جرى قبلو قليبلً فهو تفسَته  ،وإال
فسيقع قريبا.1
(  ) 1انظر :البدر ا١تنَت للشهاب العابر) 722 ( :
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ىىىىىىىىىىىىىىىىآدابىالرائيىقبلىالنوم
يستحب للرائي أف يراعي اآلداب الشرعية عند النوـ،
فإف ذلك أصدؽ لرؤايه ،وأبعد من تَػلَ ُّعب الشيطاف بو،
وىاؾ بعض ىاتيك اآلداب:
 -7أف ال يؤخر النوـ بعد صبلة العشاء إال لضرورة،
كمذاكرة علم ،أو ٤تادثة ضيف ،أو ٨تو ذلك .
 -0أف ٬تتهد يف أف ال يناـ إال على وضوء ،وأف
يبتدأ نومو على الشق األٯتن ،ويتوسد ٯتينو .
 -2أف يذكر هللا تعاىل ابألذكار الواردة ،ومنها:
 اللهم خلقت نفسي ،وأنت
توفاىا ،لك ٦تا ُِتا و٤تياىا ،إف أحييتها
فاحفظها ،وإف أمتها فاغفر ٢تا ،اللهم إين
أسألك العافية .


سبحانك اللهم ريب ،بك وضعت
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جني ،وبك أرفعو ،إف أمسكت نفسي
فاغفر ٢تا ،وإف أرسلتها فاحفظها ٔتا ٖتفظ
بو عبادؾ الصاٟتُت .
 اٟتمد هلل الذي أطعمنا وسقاًن،
وكفاًن وآواًن ،فكم ٦تن ال كايف لو وال
مؤوي .
 أف يقوؿ :سبحاف هللا (ثبل ًاث
وثبلثُت) ،واٟتمد هلل (ثبل ًاث وثبلثُت) ،وهللا
أكرب (أر ًبعا وثبلثُت) .

 أف ٬تمع كفيو ،ويقرأ فيهما
ا١تعوذات ،وينفث فيهما ،مث ٯتسح ِِبما ما
استطاع من جسده ،يبدأ ِِبما على رأسو
ووجهو ،وما أقبل من جسده ،يفعل ذلك
كلو ثبلث مرات .
وكل ىذه اآلداب وتلك األذكار يف الصحيحُت .
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ىىىىىىىىىىىىمنىرأىىىالنبيىىىفيىالمنام ى
روى البخاري عن أنس  قاؿ :قاؿ الني :
(( َم ْن َر ِآين ِِف ال َْمنَ ِاـ فَػ َق ْد َر ِآين ،فَِإ هف ال ه
ثل
ش ْيطَا َف ال يَػتَ َم ُ
ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ني ُج ْزًءا ِم ْن
ِيبَ ،وُرْؤََي ال ُْم ْؤم ِن ُج ْزءٌ م ْن ستهة َوأ َْربَع َ
النُّػبُػ هوةِ))(.)1
أيضا ،عن أيب سعيد ا٠تدري أنو ٝتع
وروى البخاري ً
الني  يقوؿَ (( :م ْن َر ِآين فَػ َق ْد َرأَى ا ْْلَقه ،فَِإ هف ال ه
ش ْيطَا َف
ال يَػتَ َك هونُِش))(.)2
وروى مسلم عن جابر قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا :
ش ْيطَ ِ
(( َم ْن َر ِآين ِِف النػ ْهوِـ فَػ َق ْد َر ِآين ،فَِإنهوُ ال يَػ ْنػبَ ِغي لِل ه
اف أَ ْف
( )1البخاري. )2112( :
( )2البخاري .)2111( :ومعٌت ال يتكونٍت :أي ال يتكوف يف
صوريت.
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شبهوَ ِيب))(.)1
يَػتَ َ
قاؿ القرطيب صاحب املفهم :
اختلف يف معٌت اٟتديث فقاؿ قوـ :ىو على ظاىره،
فمن رآه يف النوـ رأى حقيقتو ،كمن رآه يف اليقظة سواء،
قاؿ :وىذا قوؿ يُدرؾ فساده أبوائل العقوؿ ،ويلزـ عليو أف
ال يراه أح ٌد إال على صورتو اليت مات عليها ،وأف ال يراه
رائياف يف آف واحد يف مكانُت ،وأف ٭تيا اآلف ،وٮترج من
قربه ،وٯتشي يف األسواؽ ،وٮتاطب الناس وٮتاطبوه ،ويلزـ
من ذلك أف ٮتلو قربه من جسده ،فبل يبقى من قربه فيو
شيء فيزار ٣ترد القرب ،ويُسلَّم على غائب؛ ألنو جائز أف
يُرى يف الليل والنهار مع اتصاؿ األوقات على حقيقتو يف
غَت قربه ،وىذه جهاالت ال يلتزـ ِِبَا من لو أدىن مسكة من
عقل .
وقالت طائفة :معناه أف من رآه رآه على صورتو اليت
()1مسلم. )72( )7112/2( :
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كاف عليها ،ويلزـ منو أف من رآه على غَت صفتو أف تكوف
رؤايه من األضغاث ،ومن ا١تعلوـ أنو يرى يف النوـ على
حالة ٗتالف حالتو يف الدنيا من األحواؿ البلئقة بو ،وتقع
دارا ّتسمو مثبلً ،فإنو
تلك الرؤاي حقِّا ،كما لو رؤي مؤل ً
يدؿ على امتبلء تلك الدار اب٠تَت ،ولو ٘تكن الشيطاف من
التمثيل بشيء ٦تا كاف عليو أو ينسب إليو لعارض عموـ
قولو(( :فَِإ هف ال ه
ثل ِيب)) فاألوىل أف تػُنَػَّزه رؤايه،
ش ْيطَا َف ال يَػتَ َم ُ
وكذا رؤاي شيء منو ،أو ٦تا ينسب إليو عن ذلك ،فهو أبلغ
يف اٟترمة ،وأليق ابلعصمة ،كما عصم من الشيطاف يف
يقظتو.
قاؿ :والصحيح يف أتويل ىذا اٟتديث أف مقصوده
أف رؤيتو يف كل حالة ليست ابطلة وال أضغا ًاث ،بل ىي حق
يف نفسها ،ولو رؤي على غَت صورتو ،فتصور تلك الصورة
ليس من الشيطاف ،بل ىو من قبل هللا .
ويؤيده قولو (( :فَػ َق ْد َرأَى ا ْْلَ هق)).
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أي رأى اٟتق الذي قصد إعبلـ الرائي بو ،فإف كانت
على ظاىرىا وإال سعى يف أتويلها ،وال يهمل أمرىا؛ ألنػ ََّها
إما بشرى ٓتَت أو إنذار من شر ،إما ليخيف ،وإما ليْنزجر
عنو ،وإما لينبو على حكم يقع لو يف دينو أو دنياه .
وقاؿ القاضي عياض :٭تتمل أف يكوف معٌت
اٟتديث إذا رآه على الصفة اليت كاف عليها يف حياتو ال
على صفة مضادة ٟتالو ،فإف رؤي على غَتىا كانت رؤاي
أتويل ال رؤاي حقيقة ،فإف من الرؤاي ما ٮترج على وجهو،
ومنها ما ٭تتاج إىل أتويل.
قاؿ ابن حجر :والذي قالو القاضي توسط حسن،

وٯتكن اٞتمع بينو وبُت ما قالو ا١تازري أبف تكوف رؤايه على
اٟتالُت حقيقة ،لكن إذا كاف على صورتو كأف يرى يف ا١تناـ
على ظاىره ال ٭تتاج إىل تعبَت ،وإذا كاف على غَت صورتو
كاف النقص من جهة الرائي لتخيلو الصفة على غَت ما ىي
عليو ،و٭تتاج ما يراه يف ذلك ا١تناـ إىل التعبَت ،وعلى ذلك
جرى علماء التعبَت فقالوا :إذا قاؿ اٞتاىل :رأيت الني
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 ،فإنو يسأؿ عن صفتو ،فإف وافق الصفة ا١تروية وإال فبل
يقبل منو ،وأشاروا إىل ما إذا رآه على ىيئة ٗتالف ىيئتو مع
أف الصورة كما ىي .
قاؿ أبو سعد أمحد بن دمحم بن نصري :من رأى نبيِّا
على حالو وىيئتو فذلك دليل على صبلح الرائي ،وكماؿ
عابسا مثبلً،
جاىو ،وظفره ٔتن عاداه ،ومن رآه متغَت اٟتاؿ ً
فذاؾ داؿ على سوء حاؿ الرائي(. )1
قاؿ ابن حجر :والذي يظهر يل أف ا١تراد :من رآين
يف ا١تناـ على أي صفة كانت فليستبشر ،ويعلم أنو قد رأى
الرؤاي اٟتق اليت ىي من هللا ،ال الباطل الذي ىو اٟتُلم ،فإف
الشيطاف ال يتمثل يب(.)2
قاؿ القراِف" :اٟتق ما يقولو العلماء ،وىوَّ :
أف ا١ت ْد َرَؾ
ُ
نفس اٟتقيقة ،وأف معٌت قولو َ (( :م ْن َر ِآين
ُ
ا١تثل ال َ
( )1فتح الباري. )222/70( :
( )2ا١تصدر السابق. )222/70( :
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فَػ َق ْد َر ِآين ،فَِإ هف ال ه
ثل ِيب)) :من رأى مثايل
ش ْيطَا َف ال يَػتَ َم ُ
فقد رأى مثايل حقِّا ،فإف الشيطاف ال يتمثل ٔتثايل ،وأف
ا٠ترب إ٪تا يشهد بعصمة ا١تثاؿ عن الشيطاف ...وما عداه
من ا١تثُل ٯتكن أف تكوف حقِّا ،وٯتكن أف تكوف من قبل
ُ
الشيطاف .
قطعا إالَّ
قاؿ العلماء :ال تصح رؤية الني ً 
لرجلُت :صحايب رآه ،أو حافظ لصفتو حفظًا ،حصل لو
من السماع ما ٭تصل للرائي لو  من الرؤاي حىت ال
شااب
وشيخا أو ِّ
يلتبس عليو مثالو مع كونو أسود أو أبيضً ،
إىل غَت ذلك من صفات الرائُت الذي يظهر فيو ،كما
يظهر يف ا١ترآة أحواؿ الرائُت ،وتلك األحواؿ صفة للرائُت ال
للمرآة .
قلت لبعض مشاٮتي -رٛتهم هللا :-فكيف يبقى
ا١تثاؿ مع ىذه األحواؿ ا١تتضادة؟.
قاؿ يل :لو كاف لك أب شاب فغبت عنو ،مث جئتو
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شيخا أو أصابو يرقاف فاصفر أو اسود لونو ألست
فوجدتو ً
تشك فيو؟ قلت :ال .فقاؿ يل :ما ذاؾ إال ١تا ثبت يف
نفسك من مثالو ،فكذلك َم ْن ثَػبَت يف نفسو مثاؿ رسوؿ
هللا  ىكذا ال يشك فيو مع تغَت األحواؿ ،وإالَّ فبل ! ال
يثق أبنو رآه  ،بل ٬توز أف يكوف ىو ،و٬توز أف يكوف
غَته ،وإذا صح لو ا١تقاؿ فالسواد يدؿ على ظلم الرأي،
والعمى يدؿ على عدـ إٯتانو؛ ألنو إدراؾ ذىب ،وقطاع اليد
ُّ
يدؿ على أنو منع من ظهور الشريعة وأضعفها ،وكونو أمرد
شيخا
يدؿ على استهزائو ابلنبوة؛ ألف الشاب ٭تتقر ،وكونو ً
يدؿ على تعظيمو للنبوة؛ ألف الشيخ يعظَّم و٨تو ذلك(.)1

( )1انظر الذخَتة.)012-010/72( :
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ىىىىىىىىىمنىرأىىالنبيىىفأمرهىبحكم ى
لقد اكتمل دين اإلسبلـ ومت واستقر بكل أصولو

وجزئياتو االعتقادية والتشريعية ،فبل تبديل فيها وال ٖتويل،
وإحداث شيء فيو أمر مردود؛ ألنو إنكار ١تا قرره هللا من
٘تامو وكمالو.

ت
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأ َْْتَ ْم ُ
قاؿ تعاىل :الْيَػ ْوَـ أَ ْك َمل ُ
َعلَْي ُكم نِ ْعم ِِت ور ِ
الـ ِدينًا[ ا١تائدة.]2 :
ض ُ
يت لَ ُك ْم ا ِإل ْس َ
ْ َ ََ

ِ
وم ْن َمثَّ فقد قالت العلماء :إف من رأى الني  يف
ا١تناـ ،فأمره ْتكم ٮتالف حكم الشرع ا١تستقر يف الظاىر
مشروعا يف َح ِّقو ،وال يف حق غَته(.)1
أنو ال يكوف
ً
فالرؤاي ا١تنامية -ولو كانت صحيحة حقِّا -فهي ال

( )1فتح الباري.)222،227/70( :
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ٖترـ حبلالً ،وال ٖتل حر ًاما ،وال يًتتب عليها حكم شرعي،
فقَتا رأى رؤاي أف الني 
وقد ُحكي أف رجبلً صاٟتًا ً
ازا ،احضر
جاءه يف نومو ،وقاؿ لو(( :إ هف ِِف َموضع َك َذا رَك ً
صباحا ،وأخذ ما
َوخذهَ ،والَ تؤد مخسو)) فقاـ من نومو
ً
يقتضي ٟتفر األرض ،فاطلع على الركاز ،فذىب إىل الشيخ
عز الدين بن عبد السبلـ يستفتيو يف عدـ إعطاء ٜتسو
مناما ،فقاؿ لو الشيخ
لبيت ا١تاؿ ،حسب ما قاؿ لو الني ً
عز الدين٬ :تب عليك أف تؤدي ٜتسو لبيت ا١تاؿ ،كما
أفتاًن الني  يقظة ،وفتواه يف اليقظة مقدمة على فتواه يف
ا١تناـ ،نعم إف رؤاي الني حق ،ولكن ٭تتمل عدـ ضبط
٘تاما ،فلعلو قاؿ لك( :وأد ٜتسو لبيت ا١تاؿ) وأنت
األلفاظ ً
ٝتعتو يقوؿ( :وال تؤد ٜتسو). 1
وىكذا قاؿ الفقهاء :لو اختلف ا١تسلموف يف آخر
غدا رمضاف أـ ال ،مث رأى رجل الني
يوـ من شعباف ىل ً
(  ) 1انظر شرح الزقاين.)721/0( :
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يف نومو ،وٝتعو يقوؿ لو(( :إف غ ًدا أوؿ يوـ من رمضاف،
فصمو وأمر الناس بصيامو)) ،ال ٬تب عليو صيامو؛ ذلك
ألف الرؤاي اليت يف ا١تناـ ،ال يًتتب عليها شيء من األحكاـ
الشرعية ،ولو كانت حقِّا وصحيحة ،ىذا إذا كانت لغَت
األنبياء أنفسهم ،وأما رؤاي األنبياء أنفسهم ،فهي وحي،
كما يف اليقظة ،تًتتب عليها األحكاـ الشرعية ببل
خبلؼ(.)1
قاؿ القراِف :فلو رآه يف النوـ فقاؿ لو :إف امرأتك
طالق ثبل ًاث ،وىو ٬تزـ أبنو مل يطلقها ،ىل ٖترـ عليو؟ وقع
فيو البحث بُت الفقهاء ،والذي يظهر أف إخبار رسوؿ هللا
َّـ على ا٠ترب يف النوـ؛ لتطرؽ االحتماؿ
 يف اليقظة مقد ٌ
للرائي ابلغلط يف ضبط ا١تثاؿ .وكذلك لو قاؿ لو عن حراـ:
حكما من الشريعة ،قدَّمنا ما ثبت يف
إنو حبلؿ ،أو َّ
عُت ً
اليقظة على ما ُرئي يف النوـ ١تا ذكرًن ،كما لو تعارض
( )1مؤ٘تر تفسَت سورة يوسف .)712/7( 
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خرباف من أخبار اليقظة فإًن نقدـ األرجح(.)1
وىاتيك ا١تسألة جد مهمة ،وقد ضل بسبب جهل
اٟتق فيها كثَتوف ،فاٟتق الواجب اتباعو عرض كل أمر على
الشرع الذي قد اكتمل واستقر ،فما وافقو فا٢تدى والرشاد،
وما خالفو فالغي والضبلؿ البعيد .
وبذا يتبُت زيف الرؤاي ا١تزعومة ا١تنسوبة إىل الشيخ
كاذِبا أنو رأى
أٛتد خادـ اٟترـ النبوي الشريف ،واليت زعم ُ
الني  يف ا١تناـ ،وقاؿ :أًن خجبلف من أفعاؿ الناس
القبيحة ،ومل أقدر أف أقابل ريب وال ا١تبلئكة ..مث ٛتلو على
أف يبلغ وصية ،زعم أنػ ََّها منقولة بقلم القدر من اللوح
احملفوظ ،وأف من ص ّدؽ ِِبَا ٧تا من عذاب النار ،ومن
كذب ِِبَا كفر !!!

( )1الذخَتة.)012/72( :
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ىهلىوُرىىالنبيىىفيىالوػظظ ى
بطدىموتهى؟ ى
اٟتق الذي ال مرية فيو أف الرسوؿ  ال يُرى يف
اليقظة بعد وفاتو  ،ومن زعم من جهلة الصوفية أنو يرى
الني  يف اليقظة ،أو أنو ٭تضر ا١تولد ،أو ما يشبو ذلك،
فقد غلط أقبح الغلط ،ولُبِّس عليو غاية التلبيس ،ووقع يف
خطأ عظيم ،وخالف الكتاب والسنة وإٚتاع أىل العلم؛
ألف ا١توتى إ٪تا ٮترجوف من قبورىم يوـ القيامة ،ال يف الدنيا
كما قاؿ سبحانو وتعاىلُ :ثُه إِنه ُك ْم يَػ ْوَـ ال ِْقيَ َام ِة تُػ ْبػ َعثُو َف
[ا١تؤمنوف .]72-72 :فأخرب سبحانو أف بعث األموات يكوف
كاذب
يوـ القيامة ال يف الدنيا ،ومن قاؿ خبلؼ ذلك فهو ٌ
اٟتق الذي عرفو
كذاب بينًا ،أو غال ٌ
ملبس عليوَ ،ملْ يعرؼ َّ
ً
ط ٌ
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السلف الصاحل ،ودرج عليو أصحاب الرسوؿ  وأتباعهم
إبحساف(. )1
فبل تغًت بكبلـ أٛتد عز الدين البيانوين فليس عليو
أاثرة من علم أو شذرة من دليل ،يقوؿ :كانوا يكثروف من
الصبلة والتسليم على الني  ،حىت يصلوا إىل مقاـ
مشاىدتو ،واالجتماع بو يقظة يف أي وقت شاءوا ..ومن
مل ٭تصل لو ىذا االجتماع ،فهو ٦تن مل يكثر من الصبلة
والتسليم على رسوؿ هللا . 
مث طفق يعد الذين كانوا ٬تتمعوف برسوؿ هللا  يف
أي وقت شاءوا فقاؿ :منهم الشيخ أبو مدين ،والشيخ
عبدالرٛتن القناوي ،والشيخ أبو اٟتسن الشاذيل ،والشيخ
أبو العباس ا١ترسي ،والشيخ أبو السعود بن أيب العشائر،
والشيخ إبراىيم ا١تتبويل ..إىل آخر ىؤالء الذين يسميهم
أفاضل السلف !!!
( )1التحذير من البدع لسماحة الشيخ ابن ابز رٛتو هللا.)71( :
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مث ذىب يقص أقاصيصهم يف ذلك ،على سبيل ا١تثاؿ
يقوؿ :وكاف ا١تتبويل ٬تتمع برسوؿ هللا  يف أحوالو كلها،
ويقوؿ :ليس يل شيخ إال رسوؿ هللا  ،وكاف أبو العباس
ا١ترسي يقوؿ :لو احتجب عٍت رسوؿ هللا  ساعة ،ما
عددت نفسي من ٚتلة ا١تؤمنُت!!

()1

إىل آخر ىذا ا٢تزؿ

وا٠ترافات واالستخفاؼ بعقوؿ عواـ ا١تسلمُت ،وإًن هلل وإًن
إليو راجعوف ،وحسبنا هللا ونعم الوكيل .

( )1الرؤى واألحبلـ للبيانوين )722،720( :ط .دار السبلـ،
القاىرة .
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توافـقىجـمـارـظىرـلـىىرؤوـاىواحـدةىدلـوـل ى
رـلـىىصـدقـؼـاىوصـحـتـؼـاىبـذـرطـؼـا ى
روى البخاري ومسلم ،عن ابن عمر -رضى هللا

عنهما -أف رجاالً من أصحاب الني ُ أروا ليلة القدر يف
ا١تناـ يف السبع األواخر ،فقاؿ رسوؿ هللا (( :أ ََرى
()1
سب ِع األَو ِ
اخ ِر فَ َم ْن َكا َف
ُرْؤََي ُك ْم قَ ْد تَػ َواطَأ ْ
َت ِِف ال ه ْ
َ
()2
سب ِع األَو ِ
اخ ِر))(. )3
ُمتَ َح ِّر َيها فَػ ْليَػتَ َح هرَىا ِِف ال ه ْ َ

قاؿ ابن حجر :ويف ىذا اٟتديث داللة على عظم

( )1أي توافقت .
( )2أي طالبًا ليلة القدر وقاصدىا .
( )3البخاري .)0272( :ورواه يف مواضع أخرى
ورواه مسلم.)110/0( :
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قدر الرؤاي ،وجػواز االستناد إليها يف االسػتدالؿ على األمور
الوجودية ،بشرط أف ال ٮتالف القواعد الشرعية(.)1
قاؿ :ويُستفاد من ىذا اٟتديث أف توافق ٚتاعة على
رؤاي واحدة ّّ
داؿ على صدقها وصحتها ،كما تستفاد قوةُ
ا٠ترب من التوارد على األخبار من ٚتاعة(.)2

( )1فتح الباري.)220/2( :
( )2ا١تصدر السابق.)211/70( :
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الباب الثالث
رلمىالتطبورىوأقدامىالتأوول
ال ينبغي أف يتصدى لتفسَت األحبلـ إال عامل متفنن،
فقيو أبصوؿ التعبَت وقواعده ،خبَت بتفسَت الرؤى ،عارؼ ِٔتَا
تئوؿ إليو ،مستمسك ِ
آبداِبَا.
الرْؤََي إِاله َعلَى َع ٍِاَل أ َْو
وقد ورد(( :ال تَػ ُق ُّ
صوا ُّ

َان ِ
ص ٍح))(.)1

وسئل مالك :أيعرب الرؤاي كل أحد ؟
فقاؿ :أابلنبوة يُلعب؟

عرب الرؤاي إال َم ْن ُْ٭ت ِسنُها ،فإف رأى
وقاؿ مالك :ال يُ ِّ

( )1سبق ٗتر٬تو .
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خَتا أو ليصمت.
خَتا أخرب بو ،وإف رأى
ً
مكروىا فليقل ً
ً
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وسئل :ىل يعربىا على ا٠تَت ،وىي عنده على
ا١تكروه؟
قاؿ :ال .
مث قاؿ :الرؤاي جزء من النبوة ،فبل يتبلعب ابلنبوة(.)1
ويف كتاب الفواكو والدواين ألٛتد بن غنيم:
" ٭ترـ أف يفسر الرؤاي من ال علم لو ِبا؛ ألنو يكوف من
الكذب؛ ألف اإلخبار من غَت العامل كذب ،قاؿ


تعاىل:وال تقف ما ليس لك بو علم 

ومفهوـ كبلمو أنو إف كاف لو علم ِبا أبف كاف يعلم أصوؿ
التعبَت وىو الكتاب والسنة وكبلـ العرب وأشعارىم وأمثا٢تم
وكاف لو فضل وصبلح وفراسة٬ ،توز ٢تا حينئذ تعبَتىا.

( )1حكاه ابن عبدالرب يف التمهيد )12/72( :ونقلو عنو اٟتافظ
يف الفتح (.)212/70
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وال ٬توز لو تعبَتىا ٔتجرد النظر يف كتاب التفسَت 1كما
يفعلو بعض اٞتهلة! يكشف ٨تو ابن سَتين عندما يقاؿ لو:
أًن رأيت كذا .واٟتاؿ أنو ال علم لو أبصوؿ التعبَت فهذا
حراـ؛ ألِنا ٗتتلف ابختبلؼ األشخاص واألحواؿ واألزماف
وأوصاؼ الرائُت ،فعلمها غويص ٭تتاج إىل مزيد معرفة
2
اب١تناسبات"
وقاؿ خليل بن شاىني :ينبغي أف ال تقص الرؤاي إال
عرب
على معرب ،و٬تب على من ال يعرؼ علم التعبَت أف ال يُ ِّ
رؤاي أحد ،فإنو أيمث على ذلك؛ ألنػ ََّها كالفتوى ،وىي يف
(  ) 1انظر فصبل مفردا يف حكم القراءة يف كتب تفسَت األحبلـ
واالعتماد عليها يف التعبَت كتاب ا١تقدمات يف تفسَت الرؤى
وا١تنامات( )11لفضيلة الشيخ ا٢تماـ أيب عبيدة مشهور حسن آؿ
سلماف ورفيقو حفظهما هللا وسدد خطا٫تا.
(  ) 2الفواكو والدواين.)222/0(:
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اٟتقيقة علم نفيس(.)1
وعلم التعبَت من العلوـ الشرعية اٞتليلة ،لو أصولو
وقواعده ،وىو ا١تراد من قولو تعاىل من سورة يوسف:
يل األَح ِ
اد ِ
يثَ  ولِنُػ َعلِّ َموُ ِم ْن ََتْ ِو ِ
ك ِم ْن ََتْ ِو ِ
يل
َ ويُػ َعلِّ ُم َ
َ
يل األَح ِ
األَح ِ
اد ِ
اد ِ
يثَ  و َعله ْمتَِش ِم ْن ََتْ ِو ِ
يث
َ
َ
فاألحاديث ىي الرؤاي ،وكاف يوسف  أعلم الناس
بتفسَت األحبلـ .
والرباعة يف تفسَت الرؤى ال تكوف إال ١تتبحر يف العلوـ
كلها ،ألف علم التعبَت مستمد من ْتور متعددة! 2وال
يدخل ٖتت ضوابط ٤تددة.
"وليس فيما يتعاطى الناس من فنوف العلم،
ويتمارسوف من صنوؼ اٟتكم ،شئ ىو أغمض وألطف
وأجل وأشرؼ وأصعب مراسا ،وأشد إشكاال من الرؤاي،
( )1اإلشارات يف علم العبارات. )222( :

(  )2انظر حاشية البدر ا١تنَت)721(:
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ألِنا جنس من الوحي ،وضرب من النبوة..
وألف كل علم يُطلب ،فأصولو ال ٗتتلف ،ومقاييسو
ال تتغَت ،والطريق إليو قاصد ،والسبب الداؿ عليو واحد
خبل التأويل ،فإف الرؤاي تتغَت عن أصو٢تا ابختبلؼ أحواؿ
الناس يف ىيئاِتم ،وصناعاِتم وأقدارىم وأدايِنم و٫تمهم
وإرادِتم ،وابختبلؼ األوقات واألزماف ،فؤلِنا مرة مثل
مضروب يُعترب اب١تثل والنظَت ،ومرة مثل مضروب يعترب
ابلضد وا٠تبلؼ ،ومرة تنصرؼ عن الرائي ٢تا إىل الشقيق أو
النظَت أو الرئيس ،ومرة تكوف أضغااث.
وألف كل عامل بفن من العلوـ يستغٍت آبلة ذلك العلم
لعلمو خبل عابر الرؤاي؛ فإنو ٭تتاج إىل أف يكوف عا١تا
بكتاب هللا عز وجل ،وْتديث الرسوؿ  ليتعرب٫تا يف
التأويل ،وأبمثاؿ العرب ،واألبيات النادرة ،واشتقاؽ اللغة،
واأللفاظ ا١تبتذلة عند العواـ.
وأف يكوف مع ذلك أديبا لطيفا ذكيا عارفا ِبيآت
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الناس ومشائلهم وأقدارىم وأحوا٢تم ،عا١تا ابلقياس ،حافظا
لؤلصوؿ.
ولن تغٍت عنو معرفة األصوؿ ،إال أف ُٯتده هللا بتوفيق
1
يسدد حكمو للحق ،ولسانو للصواب"..
ذروطىالمطبرىوماىوحتاجىإلوه:
"ولتعبَت الرؤاي شروط وأصوؿ متبعة عند أىل التعبَت،
فعلى العابر أف يكوف عارفًا ابلقرآف الكرًن والسنة النبوية،
قادرا على أتليف األصوؿ يف آخر األمر بعضها
وأف يكوف ً
صحيحا
معٌت
ً
إىل بعض حىت ٯتكن أف يستخرج منها ً
اضحا ،وأف يقوـ ابلتفحص والتمعن والتثبت من الرؤاي قبل
و ً
أتويل الرؤاي وتفسَتىا ،وأف يقتدي يف تفسَته ابألنبياء؛ ألف
ىذا أقرب إىل اٟتق والصواب ،وعليو أف يتثبت ٦تا يُروى لو،
( ) 1تعبَت الرؤاي البن قتيبة(.)10

-722-

وأال يتعسف برأيو ،وأال أينف من االعتذار عن أتويلها
لعدـ معرفتو ،أو الستشكا٢تا عليو .
ورعا
وعلى العابر أف يكوف أديبًا أريبًا ذكيِّا فطنًا تقيِّا ً
ِ
وىيئاِتم .
عارفًا أبحواؿ الناس ومشائلهم وأقدارىم
و٭تتاج إىل إصبلح حالو وطعامو وشرابو ،وإخبلصو
يف أعمالو؛ لَتث بذلك حسن التوسم يف الناس عند
التعبَت.
وال يضع يده من الرؤاي إال على ما تعلقت أمثالو
ببشارة أو نذارة أو تنبيو أو منفعة يف الدنيا أو يف اآلخرة،
حشوا ال قيمة
ويطرح ما سوى ذلك؛ لئبل يكوف ضغثًا أو ً
لو .
قاؿ ابن قتيبة -رٛتو هللا:-
"وتفهم كبلـ صاحب الرؤاي وتبينو ،مث اعرضو على األصوؿ،
َّ
صحيحا يدؿ على معاف مستقيمة يشبو
كبلما
ً
فإف رأيتو ً
بعضا عربت الرؤاي بعد مسألتك هللا تعاىل أف
بعضها ً
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يوفقك للصواب.
وإف وجدت الرؤاي ٖتتمل معنيُت متضادين ،نظرت أيهما
أوىل أبلفاظها وأقرب من أصو٢تا فحملتها عليو.
وإف رأيت األصوؿ صحيحة ويف خبل٢تا أمور ال تنتظم،
ألقيت حشوىا وقصدت الصحيح منها.
وإف رأيت الرؤاي كلها ٥تتلطة ال تلتئم على األصوؿ ،علمت
أنػ ََّها من األضغاث ،فأعرض عنها.
وإف اشتبو عليك األمر سألت هللا تعاىل كشفو ،مث سألت
الرجل عن ضمَته يف سفره إف رأى السفر ،ويف صيده إف
رأى الصيد ،ويف كبلمو إف رأى الكبلـ ،مث قضيت
ابلضمَت ،فإف مل يكن ىناؾ ضمَت أخذت ابألشياء على ما
بينت لك .
وقاؿ صاحب كتاب "اإلشارة ِف علم العبارة" :
وإذا وردت عليك من صاحب الرؤاي يف أتويل رؤايه
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عورة قد سًتىا هللا عليو فبل ٕتبو منها ٔتا يكره أف يطلع
عليو ٥تلوؽ غَته إف كاف مبتلى ال حيلة لو ،ولكن غيب
وعرض لو حىت يعلمها إال أف يكوف لو من ذلك ٥ترج ،أو
صرا على معصية ،أو قد ىم ِِبَا فعظو عند ذلك،
يكوف ُم ِّ
واسًت عليو كما أمر هللا تعاىل .
واسًت ما يرد عليك من الرؤاي يف التأويل من أسرار
ا١تسلمُت وعوراِتِِم ،وال ٗترب ِِبَا إال صاحبها ،وال تنطق ِِبَا
ِ
تسمو فيها إف ذكرَِتا ،وال
عند غَته وال ٖتكها عنو ،وال ّ
ٖتك عن أحد مسألة رؤاي إف كاف فيها عورة يكرىها ،فإنك
إف فعلت ذلك اغتبت صاحبها .
وال تصدرف رأيك يف مسألة حىت تفتشها وتعرؼ
وجهها و٥ترجها وقدرىا واختبلؼ الطبائع اليت وصفت
لك ،فإنك عند ذلك تبصر ما عمل الشيطاف يف ٗتليطها
وإفسادىا عليك ،وإدخاؿ الشبهات واٟتشو فيها ،فإف أنت
صفيتها من ىذه اآلفات اليت وصفت لك ،ووجدت ما
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مستقيما مواف ًقا للحكمة
صحيحا
٭تصل من كبلـ التأويل
ً
ً
فذلك أتويلها صحيح.
وقد بلغٍت أف ابن سَتين كاف يفعل كذلك ،وإذا
وردت عليو رؤاي مكث فيها مليِّا من النهار يسأؿ صاحبها
عن نفسو وحالو وصناعتو ،وعن قومو ومعيشتو وعن
ا١تعروؼ عنده من ٚتيع ما يسألو عنو ،واجملهوؿ منو ،وال
يدع شيئًا يستدؿ بو ويستشهد بو على ا١تسألة إال طلب
علمو .
واعلم أف نفاذؾ يف علم الرؤاي بثبلثة أصناؼ من
العلم ،البد لك منها :
أوَلا :حفظ األصوؿ ووجوىها واختبلفهاِ ،
وقوِتَا
وضعفها يف ا٠تَت أو يف الشر ،لتعرؼ وزف كبلـ التأويل ،ووزف

األصوؿ يف ا٠تفة والرجحاف ،فيما يرد عليك من ا١تسائل،
فإف تكن مسألة يدؿ بعضها على الشر وبعضها على
ا٠تَت ،فزف األمرين واألصلُت يف نفسك وزًًن على قوة كل
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أصل منهما يف أصوؿ التأويل ،مث خذ أبرجحهما وأقوا٫تا
يف تلك األصوؿ .
والثاين :أتليف األصوؿ بعضها إىل جانب بعض
صحيحا على جوىر أصوؿ التأويل،
كبلما
ً
حىت ٗتلصها ً
ِ
وقوِتَا وضعفها ،وتطرح عنها من األضغاث والتمٍت وأحزاف
الشيطاف وغَتىا ٦تا وصفت لك ،أو يستقر عندؾ أنػ ََّها
ليست رؤاي وال يلتئم أتويلها ،فبل تقبلها .
والثالث :شدة فحصك وتثبتك يف ا١تسألة حىت
تعرفها حق معرفتها ،وتستدؿ من سوى األصوؿ بكبلـ
صاحب الرؤاي و٥تارجو ومواضعو على تلخيصها وٖتقيقها.
وذلك من أشد علم أتويل الرؤاي كما يزعموف ،ففي ذلك

ما يكوف من العلم ابألصوؿ ،وبذلك يستخرج ويتوصل
للعابر وإال فاالقتداء اب١تاضُت من األنبياء والرسل واٟتكماء

-721-

يف ذلك أقرب إىل الصواب -إف شاء هللا -فافهم(. )1
ى
ى

ى

ى

( )1انظر "اإلشارة يف علم العبارة" ضمن ثبلثة كتب يف الرؤى
واألحبلـ للمؤلف -عفا هللا عنو ونصره ٔتنو وكرمو. -
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ى

أصولىرلمىىالتطبور ى
وتعبَت الرؤى مبٍت على القياس والتمثيل ،واعتبار
ا١تعقوؿ ابحملسوس .
يقوؿ ابن قيم اجلوزية :أال ترى أف الثياب يف التأويل
كال ُق ُمص تدؿ على الدين ،فما كاف فيها من طوؿ أو قصر
أو نظافة أو دنس فهو يف الدين ،كما َّأوؿ الني 
القميص ابلدين والعلم ،والقدر ا١تشًتؾ بينهما أف كبلِّ
منهما يسًت صاحبو ،و٬تملو بُت الناس ،فالقميص يسًت
بدنو ،والعلم والدين يسًت روحو وقلبو ،و٬تملو بُت الناس .
ومن ىذا أتويل اللنب ابلفطرة١ ،تا يف كل منهما من
التغذية ا١توجبة للحياة وكماؿ النشأة ،وأف الطفل إذا ُخلي
وفطرتو مل يعدؿ عن اللنب ،فهو مفطور على إيثاره على ما
سواه ،وكذلك فطرة اإلسبلـ اليت فطر عليها الناس .
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ومن ىذا أتويل البقر أبىل الدين وا٠تَت الذين ِبِِم
عمارة األرض ،كما أف البقر كذلك ،مع عدـ َشِّرىا وكثرة
خَتىا وحاجة األرض وأىلها إليها ،و٢تذا ١تا رأى الني 
٨ترا يف أصحابو .
بقرا تُنحر كاف ذلك ً
ً

ومن ذلك أتويل الزرع واٟترث ابلعمل؛ ألف العامل
زارع للخَت والشر ،والبد أف ٮترج لو ما بذره ،كما ٮترج
للباذر زرع ما بذره ،فالدنيا مزرعة ،واألعماؿ البذر ،ويوـ
القيامة يوـ طلوع الزرع للباذر وحصاده .

ومن ذلك أتويل ا٠تشب ا١تقطوع ا١تتساند اب١تنافقُت،
واٞتامع بينهما أف ا١تنافق ال روح فيو وال ظل وال ٙتر ،فهو
ٔتْنزلة ا٠تشب الذي ىو كذلك؛ و٢تذا شبو هللا –تعاىل-
َّهم أجساـ خالية عن اإلٯتاف
ا١تنافقُت اب٠تشب ا١تسندة؛ ألنػ ُ
وا٠تَت ،ويف ِ
كوِنَا مسندة نكتة أخرى ،وىي أف ا٠تشب إذا
انتفع بو جعل يف سقف أو جدار أو غَت٫تا من مظاف
مسندا
االنتفاع ،وما داـ مًتوًكا فار ًغا غَت منتفع بو جعل ً
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بعضو إىل بعض ،فشبو ا١تنافقُت اب٠تشب يف اٟتالة اليت ال
ينتفع فيها ِِبَا .
ومن ذلك أتويل النار ابلفتنة إلفساد كل منهما ما
ٯتر عليو ويتصل بو ،فهذه ٖترؽ األاثث وا١تتاع واألبداف،
وىذه ٖترؽ القلوب واألدايف واإلٯتاف .

ومن ذلك أتويل النجوـ ابلعلماء واألشراؼٟ ،تصوؿ
ىداية أىل األرض بكل منهما ،والرتفاع األشراؼ بُت
الناس كارتفاع النجوـ .
ومن ذلك أتويل الغيث ابلرٛتة والعلم والقرآف
واٟتكمة وصبلح حاؿ الناس .
ومن ذلك خروج الدـ يف التأويل يدؿ على خروج
ا١تاؿ ،والقدر ا١تشًتؾ قواـ البدف بكل واحد منهما .
ومن ذلك اٟتدث يف التأويل يدؿ على اٟتدث يف
الدين ،فاٟتدث األصغر ذنب صغَت ،واألكرب ذنب كبَت .
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ومن ذلك أف اليهودية والنصرانية يف التأويل بدعة يف
الدين ،فاليهودية تدؿ على فساد القصد واتباع غَت اٟتق،
والنصرانية تدؿ على فساد العلم واٞتهل والضبلؿ .
ومن ذلك اٟتديد يف التأويل وأنواع السبلح يدؿ على
القوة والنصر ْتسب َج ْوَىر ذلك السبلح َوَم ْرتَػبَػتُو .
ومن ذلك الرائحة الطيبة :تدؿ على الثناء اٟتسن
وطيب القوؿ والعمل ،والرائحة ا٠تبيثة ابلعكس ،وا١تيزاف:
يدؿ على العدؿ ،واٞتراد :يدؿ على اٞتنود والعساكر
والغوغاء( )1الذين ٯتوج بعضهم يف بعض .
َّحل :يَ ُّ
دؿ على من أيكل طيبًاَ ،ويَػ ْع َم ُل صاٟتًا.
والن ْ ُ
وال ِّديك :رجل عايل ا٢تِ َّمة بعيد الصيت.
واٟتية :ع ُد ّّو أو ِ
ب بِ ْد َعة يهلك بسمو.
َ
َ
صاح ُ

( )1الغوغاء يف األصل :اٞتراد بعد أف ينبت جناحو ،أو ىو شيء
كالبعوض وىو ما نسميو "ا٢تاموش" وىو اليعض لضعفو وبو ٝتي
الغوغاء من الناس.
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واٟتَ َشَرات :أ َْو َغاد( )1النَّاس.

( )1أوغادٚ :تع وغد ،األٛتق الدينء.
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()1
َعمى يتكفف النَّاس ابلسؤاؿ.
وا٠تُلد َ :ر ُجل أ َ

والذئبَ :ر ُجل غشوـ ظلوـ غادر فاجر.

والثعلب :رجل غادر مكار ٤تتاؿ مراوغ عن اٟتق.

والكلب :عدو ضعيف كثَت الصخب والشر يف
كبلمو وسبابو ،أو رجل مبتدعٌ متبع ىواه مؤثر لو على
دينو.
والسنور :الْ َعبد وا٠تَادـ الَّ ِذي يَطُوؼ َعلَى أ َْى ِل الدَّار.
والفأرة :امرأة سوء فاسقة فاجرة.
واألسد :رجل قاىر مسلط.
والكبش :الرجل ا١تنيع ا١تتبوع.

( )1ا٠تلد :نوع من اٞترذاف ،أو دابة عمياء تعيش ٖتت األرض،
ٖتب رائحة البصل والكرات ،فتوضع على جحره فيخرج فيصطاد.
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ومن كليات التعبري:
أف كل ما كاف وعاء للماء فهو داؿ على األاثث،
وكل ما كاف وعاء للماؿ كالصندوؽ والكيس واٞتراب فهو
داؿ على القلب.
وكل مدخوؿ بعضو يف بعض و٦تتزج و٥تتلطّّ ،
فداؿ
على االشًتاؾ والتعاوف أو النكاح.
وكل سقوط وخرور من علو إىل سفل فمذموـ ،وكل
صعود وارتفاع فمحمود إذا مل ٬تاوز العادة وكاف ٦تن يليق
بو.
وكل ما أحرقتو النار فجائحة ،وليس يُرجى صبلحو
وال حياتو ،وكذلك ما انكسر من األوعية اليت ال ينشعب
مثلها.
وكل ما خطف وسرؽ من حيث ال يُرى خاطفو وال
سارقو فإنو ضائع ال يرجى ،وما عرؼ خاطفو أو سارقو أو
مكانو أو مل يغب عن عُت صاحبو فإنو يرجى عوده.
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وكل زايدة ٤تمودة يف اٞتسم والقامة واللساف والذكر
واللحية واليد والرجل فزايدة خَت ،وكل زايدة متجاوزة للحد
يف ذلك فمذمومة وشر وفضيحة.
وكل ما أري من اللباس يف غَت موضعو ا١تختص بو
فمكروه ،كالعمامة يف ِّ
الر ْج ِل ،وا٠تف يف الرأس ،والعقد يف
الساؽ.
وكل من استقضي أو استخلف أو أ ُِّمر أو استوزر أو
وشرا
خطب ٦تن ال يليق بو ذلك ًنؿ ببلء من الدنيا ِّ
وفضيحة وشهرة قبيحة.
فخلقو أىوف على
وكل ما كاف
ً
مكروىا من ا١تبلبس َ
البسو من جديده.
وشرا ،ومن
قبيحا ِّ
واٞتوز ماؿ مكنوز ،فإف تفقع كاف ً
صار لو ريش أو جناح صار لو ماؿ ،فإف طار سافر.
وخروج ا١تريض من داره ساكتًا يدؿ على موتو،
ومتكلما يدؿ على حياتو.
ً
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وا٠تروج من األبواب الضيقة يدؿ على النجاة
والسبلمة من َشٍّر وضيق ىو فيو وعلى توبة ،والسيما إف
كاف ا٠تروج إىل فضاء وسعة فهو خَت ٤تض.
والسفر والنقلة من مكاف إىل مكاف انتقاؿ من حاؿ
إىل حاؿ ْتسب حاؿ ا١تكانُت ،ومن عاد يف ا١تناـ إىل حاؿ
كاف فيها يف اليقظة عاد إليو ما فارقو من خَت أو شر.
وموت الرجل رٔتا دؿ على توبتو ورجوعو إىل هللا؛ ألف
ا١توت رجوع إىل هللا ،قاؿ تعاىلُ :ثُه ردُّوا إِ ََل هِ
الى ْم
اَّلل َم ْو ُ
ُ
ا ْْلَِّق. 
بدين أو ْتق عليو هلل أو لعبيده.
وا١ترىوف مأثور َ

ووداع ا١تريض أىلو أو توديعهم لو داؿ على موتو.
وابٞتملة فما تقدـ من أمثاؿ القرآف كلها أصوؿ
وقواعد لعلم التعبَت ١تن أحسن االستدالؿ ِِبَا ،وكذلك من
فهم القرآف فإنو يعرب بو الرؤاي أحسن تعبَت.
وأصوؿ التعبَت الصحيحة إ٪تا أخذت من مشكاة
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القرآف ،فالسفينة تعرب ابلنجاة ،لقػولو تعػاىل :فَأَذمَْيػنَاهُ
س ِفينَ ِة ،وتعرب ابلتجارة ،وا٠تشب اب١تنافقُت،
اب ال ه
َوأ ْ
َص َح َ
أيضا
واٟتجارة بقساوة القلب ،والبيض ابلنساء ،واللباس ً
ِبِِ َّن ،وشرب ا١تاء ابلفتنة ،وأكل ٟتم الرجل بغيبتو ،وا١تفاتيح
ابلكسب وا٠تزائن واألمواؿ ،والفتح يعرب مرة ابلدعاء ومرة
ابلنصر.
وكا١تلك يُرى يف ٤تلة ال عادة لو بدخو٢تا يعرب إبذالؿ
اٟتبل يعرب ابلعهد واٟتق والعضد ،والنعاس
أىلها وفسادىا ،و ْ
قد يعرب ابألمن.
والبقل والبصل والثوـ والعدس يعرب ١تن أخذه أبنو قد
استبدؿ شيئًا أدىن ٔتا ىو خَت منو من ماؿ أو رزؽ أو علم
أو زوجة أو دار ،وا١ترض يعرب ابلنفاؽ والشك وشهوة
الرايء ،والطفل الرضيع يعرب ابلعدو ،لقولو تعاىل :فَالْتَػ َقطَوُ
آؿ فِ ْر َع ْو َف لِيَ ُكو َف ََلُ ْم َع ُد ًّوا َو َح َزًان. 
ُ
والنكاح ابلبناء ،والرمػاد ابلعمل الباطل ،لقولو تعاىل:
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مثَل اله ِذين َكفػروا بِرِّبِِم أَ ْعما َُلُم َكرم ٍ
ت بِ ِو
ػاد ا ْشتَ هد ْ
َ َُ َ ْ َ ْ َ َ
َ ُ
ِّ
يح. 
الر ُ

والنور يعرب اب٢تدى ،الظلمة ابلضبلؿ ،ومن ىهنا قاؿ
عمر بن ا٠تطاب ٟتابس بن سعد الطائي وقد واله القضاء،
فقاؿ لو :اي أمَت ا١تؤمنُت إين رأيت الشمس والقمر يقتتبلف،
والنجوـ بينهما صفُت ،فقاؿ عمر :مع أيهما كنت؟ قاؿ:
مع القمر على الشمس ،قاؿ :كنت مع اآلية ا١تمحوة،
اذىب فلست تعمل يل عمبلً ،وال تُقتل إال يف لبس من
األمر ،فقتل يوـ صفُت.
وقيل لعابر :رأيت الشمس والقمر دخبل يف جويف ،فقاؿ

ص ُر
٘توت ،واحتج بقولو تعاىل :فَِإذَابَ ِر َؽ الْبَ َ
و ُِ
ُج َع ال ه
نسا ُف
س َوالْ َق َم ُر
الْ َق َم ُر
يَػ ُق ُ
َ
وؿ ا ِإل َ
ش ْم ُ
يَػ ْوَمئِ ٍذ أَيْ َن ال َْم َف ُّر. 
س َ
َو َخ َ

وقاؿ رجل البن سَتين :رأيت معي أربعة أرغفة خبز
فطلعت الشمس.
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فقاؿ٘ :توت إىل أربعة أايـ ،مث قرأ قولو تعاىلُ :ثُه
َج َعلْنَا ال ه
ضا
س َعلَْي ِو َدلِيالً
ُثُه قَػبَ ْ
ضنَاهُ إِلَْيػنَا قَػ ْب ً
ش ْم َ
ِ
ريا. 
يَس ً
وأخذ ىذا التأويل أنو ٛتل رزقو أربعة أايـ.
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ضة.
وقاؿ لو آخر :رأيت كيسي ٦تلوءًا َأر َ

ض ْيػنَا َعلَْي ِو
فقاؿ :أنت ميت ،مث قرأ  :فَػلَ هما قَ َ
ت َما َد هَلُ ْم َعلَى َم ْوتِِو إِاله َدابهةُ األ َْر ِ
ض.
ال َْم ْو َ
والنخلة تدؿ على الرجل ا١تسلم ،وعلى الكلمة
الطيبة ،واٟتنظلة تدؿ على ضد ذلك ،والصنم يدؿ على
العبد السوء الذي ال ينفع ،والبستاف يدؿ على العمل،
واحًتاقو يدؿ على حبوطو١ ،تا تقدـ يف أمثاؿ القرآف.
ثواب لعبيده مرة اثنية فإنو
ومن رأى أنو ينقض غزالً أو ً
عهدا وينكثو.
ينقض ً
سواي يف طريق مستقيم يدؿ على استقامتو
وا١تشي ِّ
على الصراط ا١تستقيم ،واألخذ يف بنيات الطريق يدؿ على
عدولو عنو إىل ما خالفو ،وإذا عرضت لو طريقاف ذات ٯتُت
وذات مشاؿ فسلك أحد٫تا فإنو من أىلها.
وظهور عورة اإلنساف لو ذنب يرتكبو ويفتضح بو،
وىروبو وفراره من شيء ٧تاة وظفر ،وغرقو يف ا١تاء فتنة يف
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دينو ودنياه ،وتعلقو ْتبل بُت السماء واألرض ٘تسكو
بكتاب هللا وعهده واعتصامو ْتبلو ،فإف انقطع بو فارؽ
أمرا ،فإنو قد يقتل أو ٯتوت.
العصمة إال أف يكوف ويل ً

فالرؤاي أمثاؿ مضروبة يضربػُ َها ا١تلك الذي قد وكلو هللا
ابلرؤاي؛ ليستدؿ الرائي ٔتا ضرب لو من ا١تثل على نظَته،
تعبَتا ،وىو تفعيل
ويَػ ْعرب منو إىل شبهو؛ و٢تذا ٝتى أتويلها ً
اعتبارا وعربة لعبور
من العبور ،كما أف االتعاظ يسمى
ً
ا١تتعظ من النظَت إىل نظَته ،ولوال أف حكم الشيء حكم
مثلو ،وحكم النظَت حكم نظَته لبطل ىذا التعبَت واالعتبار،
و١تا وجد إليو سبيل.
وقد أخرب هللا -سبحانو -أنو ضرب األمثاؿ لعباده يف
غَت موضع من كتابو ،وأمر ابستماع أمثالو ،ودعا عباده إىل
تعقلها ،والتفكَت فيها ،واالعتبار ِِبَا ،وىذا ىو ا١تقصود ِِبَا.
اىػ(.)1
( )1إعبلـ ا١توقعُت .)712/7( :
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أقدامىالتأوول ى
قاؿ البغوي ،رٛتو هللا:
أقساما:
واعلم أف أتويل الرؤاي ينقسم ً

 .7فقد يكوف بداللة من جهة الكتاب.
 .0أو من جهة السنة.
 .2أو من األمثاؿ السائرة بُت الناس.
 .2وقد يقع التأويل على األٝتاء وا١تعاين.
 .2وقد يقع على الضد والقلب.
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فالتأوولىبداللظىالػرآن:
عرب ابلعهػد؛ لقػولو  :وا ْعتَ ِ
ص ُموا ِِبَْب ِل
كاٟتبل يُ َّ
َ
هِ
اَّلل[ آؿ عمراف.]722 :
والسفينة َّ
تعرب ابلنجاة؛ لقػولو  :فَأَذمَْيػنَاهُ
َصحاب ال ه ِ ِ
عرب ابلنفاؽ؛
َوأ ْ َ َ
سفينَة[ العنكبوت]72 :وا٠تشب يُ ِّ
سنه َدةٌ[ ا١تنافقوف.]2 :
لقولو َ  :كأَنهػ ُه ْم ُخ ُ
شٌ
ب ُم َ
واٟتجارة تعرب ابلقسوة؛ لقولو -جل ذكره :-فَ ِه َي
ِ
ارةِ أ َْو أَ َش ُّد قَ ْس َوةً[ البقرة.]22 :
َكا ْْل َج َ

وا١تريض ابلنفاؽ؛ لقولو تبارؾ وتعاىلِِ :ف قُػلُوِبِِ ْم
ض[ البقرة.]72 :
َم َر ٌ
ض
والبيض يعرب ابلنساء؛ لقولو َ  :كأَنهػ ُه هن بَػ ْي ٌ
َم ْكنُو ٌف [ الصافات.]21 :
ِ
اس لَ ُك ْم
وكذلك اللباس؛ لقػولو ُ  :ى هن لبَ ٌ

.]711
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[البقرة:

واستفتاح الباب يػُ َع َّرب ابلدعاء؛ لقولو  :إِ ْف
تَ ْستَػ ْفتِ ُحوا[ األنفاؿ .]71 :أي :تدعو.

وا١تاء يعرب ابلفتنة يف بعض األحػواؿ؛ لقولو :

اء غَ َدقًا
َس َق ْيػنَ ُ
أل ْ
اى ْم َم ً
.]71

لِنَػ ْفتِنَػ ُه ْم فِ ِيو

[اٞتن-72 :

يعب ُِر ابلغيبة؛ لقولو :
وأكل اللحم النػَّيِّئ َّ
ب أَح ُد ُكم أَ ْف أيْ ُكل َْلم أ ِ
ِ
َخ ِيو َم ْيػتًا[ اٟتجرات.]70 :
أ َُضم ُّ َ ْ َ َ ْ َ

دارا تصغر عن
ودخوؿ ا١تلك ٤تلة ،أو بلدة ،أو ً
قدره ،وينكر دخوؿ مثلو مثلها ،يعرب اب١تصيبة والذؿ يناؿ
أىلها؛ لقولو تبارؾ تعاىل :إِ هف الْ ُملُ َ
وؾ إِ َذا َد َخلُوا قَػ ْريَةً
وىا[ النمل.]22:
س ُد َ
أَفْ َ
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وأمــاىالتــأووــلىبـداللــــظىالـحــدوـث:
كالغراب ،يعرب ابلرجل الفاسق؛ ألف الني

فاس ًقا.



والفأرة تعرب اب١ترأة الفاسقة؛ ألف الني 

ٝتاه
ٝتاىا

فويسقة.
والضلع يعرب ا١ترأة ،لقوؿ الني (( :إِ هف ال َْم ْرأَةَ
ِ
ت ِمن ِ
ضلَ ٍع))( )1والقوارير تعرب ابلنساء لقولو ََ (( :ي
ُخل َق ْ ْ
شةُ ُرَويْ َد َؾ َس ْوقًا ِِبلْ َق َوا ِري ِر))(.)2
أ َْذمَ َ

( )1رواه البخاري.
( )2متفق عليو خرجتو يف "اإلشارة يف علم العبارة" ،صحيفة
(. )721،722
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والتــــأووــــلىباألمثــــــــال:
كالصػائغ يعرب ابلكذب ،لقو٢تم :أكػذب الناس
الصواغوف.
وحفر اٟتفرة يعرب اب١تكر ،لقو٢تم :من حفر حفرة وقع
سيِّ ُئ إِاله ِِب َْىلِ ِو
يق ال َْم ْك ُر ال ه
فيها .قاؿ هللا تعاىلَ  :والَ َِضم ُ
[فاطر.]22 :
واٟتاطب يعرب ابلنَّماـ ،لقو٢تم ١تن وشى :إنو ٭تطب

عليو ،وفسػروا قولو َ  :محهالَةَ ا ْْلَطَ ِ
ب
ابلنميمة.

[ا١تسد:

.]2

ويعرب طوؿ اليد بصنائع ا١تعروؼ؛ لقو٢تم :فبلف أطوؿ
يدا من فبلف.
ً
ويعرب الرمي ابٟتجارة وابلسهم ابلقذؼ ،لقو٢تم :رمى
-701-

هِ
ين يَػ ْرُمو َف
َ  :والذ َ

فبلًن بفاحشػة ،قاؿ هللا
ً
الْم ْحصنَ ِ
ات[ النور.]2 :
ُ َ
ويعرب غسل اليد ابليأس عما أيمل ،لقو٢تم :غسلت
يدي عنك.
والتــأووــلىبـاألدــــامــي:
اشدا يُعرب ابلرشد ،وإف كاف
كمن رأى رجبلً يسمى ر ً
يسمى سا١تا يعرب ابلسبلمة.
ً
س ب ِن مالِ ٍ
ت
ك قَ َاؿ :قَ َاؿ َر ُس ُ
وؿ َّ
اَّللِ َ (( :رأَيْ ُ
َع ْن أَنَ ِ ْ َ
ذَ َ ٍ ِ
يما يَػ َرى النهائِ ُم َكأَ هان ِِف َدا ِر عُ ْقبَةَ بْ ِن َرافِ ٍع،
ات لَْيػلَة ف َ
ب ابْ ِن طَ ٍ
ب ِم ْن ُرطَ ِ
فَأُتِينَا بُِرطَ ٍ
ْت ِّ
الرفْػ َعةَ لَنَا ِِف
اب ،فَأَ هول ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ُّ
اب)).
الدنْػيَاَ ،وال َْعاقبَةَ ِِف اآلخ َرةَ ،وأَ هف دينَػنَا قَ ْد طَ َ
ىذا حديث صحيح(.)1
( )1رواه مسلم ،)20( )7111/2( :كتاب :الرؤاي ( ،)2ابب:
رؤاي الني .)71( 
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عرب
قاؿ ابن سريين :نوى التمر :نية السفر ،وقد يُ َّ
السفرجل ابلسفر إذا َملْ يكن يف الرؤاي ما يدؿ على ا١ترض؛

السوسن ابلسوء؛ ألف أولو سوء إذا عُدؿ
ألف أولو سفر ،و ُّ
بو ينسب إليو يف التأويل .
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ى
والتــأووــلىبالـمـطـنـى:
كاألترج يعرب ابلنفاؽ١ ،تخالفة ابطنو ظاىره إف َملْ
يكن يف الرؤاي ما يدؿ على ا١تاؿ ،وكالورد والنرجس يعرب
بقلة البقاء إ ْف عدؿ بو عما ينسب إليو لسرعة ذىابو ،ويعرب
اآلس ابلبقاء؛ ألنو يدوـ.
ُحكي أ َّ
معربا ابألىواز :إين رأيت يف
َف امرأة سألت ً
آسا.
نرجسا ،وًنوؿ ضرة يل ً
ا١تناـ كأف زوجي ًنولٍت ً

فقاؿ :يُطلقك ويتمسك بضرتك ،أما ٝتعت قوؿ
الشاعر:
ليس للنرجػس عهػ ٌد
َّإ٪تَػا العهػد لػآلس
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وأمــاىالتــأووــلىبالضــــدىوالػــلـب:
فكما أف ا٠توؼ يف النوـ يعرب ابألمن؛ لقولو سبحانو
وتعاىل  :ولَيػب ِّدلَنػ ِ
ِ ِ
َمنًا[ النور،]22 :
هه ْم م ْن بَػ ْعد َخ ْوف ِه ْم أ ْ
َ َُ ُ
واألمن فيو يعرب اب٠توؼ.
ويعرب البكاء ابلفرح إذا مل يكن معو رنة.
ويعرب الضحك ابٟتزف ،إال أف يكوف تبس ًما.

ويعرب الطاعوف ابٟترب ،واٟترب ابلطاعوف ،ويعرب العجلة

يف األمر ابلندـ ،والندـ ابلعجلة.

ويعرب العشق ابٞتنوف ،واٞتنوف ابلعشق.
والنكاح ابلتجارة ،والتجارة ابلنكاح.
ويعرب اٟتجامة بكتبة الصك ،وكتبة الصك ابٟتجامة.
ويعرب التحوؿ عن ا١تْنزؿ ابلسفر ،والسفر ابلتحوؿ عن
ا١تْنزؿ .
ومن ىذا القبيل أف العطش يف النوـ خَت من الري،
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والفقر خَت من الغٌت ،وا١تضروب ،واجملروح ،وا١تقذوؼ
أحسن حاالً من الضارب ،واٞتارح ،والقاذؼ.
وقد يتغَت حكم التأويل ابلزايدة والنقصاف كقو٢تم يف
البكاء :إنو فرح ،فإف كاف معو صوت ورنة ،فهو مصيبة.
تبسما فصاحل.
ويف الضحك :إنو حزف ،فإف كاف ً

وكقو٢تم يف اٞتوز :إنو ماؿ مكنوز ،فإف ٝتعت لو
قعقعة ،فهو خصومة .
غم.
والدىن يف الرأس زينة ،فإف ساؿ على الوجو فهو ّّ
والزعفراف ثناء حسن ،فإف ظهر لو وزف أو جسد،
فهو مرض أو َى ّّم.
وا١تريض ٮترج من مْنزلو وال يتكلم ،فهو موتو ،وإف
تكلم برئ.

والفأر نساء ،ما َملْ ٮتتلف ألوانػُ َها ،فإف اختلف ألوانػُ َها
إىل بيض وسود ،فهي األايـ والليايل.
والسمك نساء إذا عرؼ عددىا ،فإف كثر فغنيمةٌ.
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وقد يتغَت التأويل عن أصلو ابختبلؼ حاؿ الرائي
كالغل يف النوـ مكروه ،وىو يف حق الرجل الصاحل قبض
اليد عن الشر.
وكاف ابن سَتين يقوؿ يف الرجل ٮتطب على ا١تنرب:
سلطاًن ،فإف َملْ يكن من أىلو يصلب.
يصيب
ً

وسأؿ رجل ابن سَتين قاؿ :رأيت يف ا١تناـ كأين
أؤذف قاؿٖ :تج ،وسألو آخر ،فأوؿ بقطع يده يف السرقة،
فقيل لو يف التأويلُت ،فقاؿ :رأيت األوؿ على سيماء
حسنة ،فأولت قولو سبحاف وتعاىلَ  :وأَ ِذّ ْف ِِف الن ِ
هاس
ِِب ْْلَ ِّ [ اٟتج .]01 :ومل أرض ىيئة الثاين ،فأولت قولو
ِ
ِ ِ
ف[ يوسف:
سا ِرقُو َ
ُ :ثُه أَذه َف ُم َؤذّ ٌف أَيهػتُػ َها الْعريُ إنه ُك ْم لَ َ
.]12
وقد يرى الرجل يف منامو فيصيبو عُت ما رأى حقيقة
من والية أو حج أو قدوـ غائب أو خَت أو نكبة ،فقد رأى
الني  الفتح ،فكاف ذلك ،قاؿ هللا -سبحانو وتعاىل:-
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ص َد َؽ ه
الرْؤََي ِِب ْْلَِّق
اَّللُ َر ُسولَوُ ُّ
لََق ْد َ

[الفتح.]01 :

عن ابن خزٯتة بن اثبت ،عن عمو :أف خزٯتة رأى
فيما يرى النائم ،أنو سجد على جبهة الني  ،فأخربه
ص ِّد ْؽ ُرْؤََي َؾ)) فسجد على جبهتو(.)1
فاضطجع لو وقاؿَ (( :

وقد يُرى الشيء يف ا١تناـ للرجل ،ويكوف التأويل
لولده أو قريبو أو ٝتيِّو ،فقد رأى الني  يف النوـ مبايعة
أيب جهل معو ،فكاف ذلك البنو عكرمة ،فلما أسلم ،قاؿ
عليو الصبلة والسبلـُ (( :ى َو َى َذا)) ،ورأى ألسيد بن العاص
والية مكة ،فكاف البنو عتاب بن أسيد واله الني 
مكة(.)2
واعلم أنو مل يتغَت من أصوؿ الرؤاي القدٯتة شيء ،لكن
تغَتت حاالت الناس يف ٫تمهم وآداِبِِم وإيثارىم أمر دنياىم
( )1حديث صحيح :أخرجو أٛتد،)072،072،072/2( :
وابن أيب شيبة ( )11/77واٟتاكم )212-2( :بنحوه.
( )2شرح السنة.)002-002/70( :
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على آخرِِتِم ،فلذلك صار األصل الذي كاف أتويلو ٫تة
الرجل وبغيتو ،وكانت تلك ا٢تمة دينو خاصة دوف دنياه،
فتحولت تلك ا٢تمة عن دينو وإيثاره إايه ،فصارت اليوـ يف
دنياه ويف متاعها وغضارِِتَا ،وىي أقوى ا٢تمتُت عند الناس
اليوـ إال أىل الدين والزىد يف الدنيا.
وقد كاف أصحاب رسوؿ هللا  يروف التمر،
فيتأولونو حبلوة دينهم ،ويروف العسل ،فيتأولونو قراءة القرآف
والعلم والرب ،وحبلوة ذلك يف قلوِبِِم ،فصارت تلك اٟتبلوة
اليوـ وا٢تمة يف عامة الناس يف دنياىم وغضارِِتَا إال القليل ٦تن

وصفت(.)1

( )1اإلشارة يف علم العبارة :ص.711

-721-

قواعد
تفسري األحالـ
وجدت الرؤاي ٖتتمل معنيُت
القاعدة األوَل :إذا
َ
نظرت أيهما أوىل أبلفاظها،
متضادين ،وتفسَتين ٥تتلفُت
َ
وأقرب من أصو٢تا ،وأليق برائيها ،فحملتَها عليو.
قولو:

ِف شرحو لأللفية الوردية نقل املناوي عن بعضهم

"ينبغي للمعرب أف يتأىن ويتثبت ،وأف يبحث ْتثًا
اتما ،وينظر أتليف الكبلـ ونظمو ،وٯتيز بُت حشوه
ِّ
وحقيقو ،وأف يقف على ا١تقصود من كل رؤاي عُرضت
عليو ،مث يعرضها على قوانُت التعبَت ،فإف احتملت الرؤاي
تعبَتين ،ٮترجها على ما ىو أليق وأوفق ابلرائي" .
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القاعػػدة الثانيػػة" :رٔتػػا كانػػت الػػرؤاي ٥تتصػػة ابلرائػػي وحػػده،
كم ػػن ي ػػرى (أن ػػو طل ػػع إىل الس ػػماء ومل ين ػػزؿ منه ػػا)  ،وك ػػاف
مريض ػ ػاً  :مػ ػػات  ،وإف مل يك ػػن مريض ػ ػاً  :سػ ػػافر  ،وإف ك ػػاف
يصلح للوالية  :توىل  ،أو دخل دور األكابر  ،وإف كاف من
أرابب التهم  :تلصص  ،أو ٕتسس على األخبار .
ورٔتػػا كانػػت لػػو ولغػػَته  ،كمػػن يػػرى (أف ًنراً أحرقػػت داره ،
ودور النػػاس) فػػأمراض  ،أو ظلػػم مػػن ا١تلػػك  ،أو مػػوت  ،أو
عدو  ،أو فتنة تعم اٞتميع.1
القاعدة الثالثة" :رٔتَّا ترى الرؤاي ويعود أتويلها إىل أخيك،
أو صديقك ،أو أحد أقاربك ،أو من لو عبلقة بك ،ويكوف
ذلك إذا كانت الرؤاي ال تليق بك معانيها ،وال ٯتكن أف
يناؿ مثلك موجبِ َها ،ويكوف صاحبك أحق ِِبَا منك،
كداللة ا١توت مثبلً ،ال تنقل عن صاحبِ َها إال أف يكوف
يضا ،فيكوف ١ترضو أوىل
سليم اٞتسم يف اليقظة وشريكو مر ً
(  )1انظر البدر ا١تنَت للشهاب العابر)722(:
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ِِبَا لدنوه من ا١توت.

كما إذا رأى الصي الصغَت الشيء فيكوف ألحد أبويو،
وا٠تادـ فيكوف لسيده ،وا١ترأة فيكوف لبعلها أو ألىل بيتها.
وِف ىذا يقوؿ ابن الوردي :
وىل
ص ا١تػَ َ
ؤايهُ َٗتْ ُّ
وَ
العْب ُد ُر َ
َوَما تَػَرى الْ َمرأةُ ًَن َؿ البَػ ْعبل
الوالِ ِد ُرْؤَاي ال ِطّْف ِل
وانْ ْ
قل إىل َ
إ ْف َكا َف َى ُؤالَِء َغْيػَر أَ ْىػ ِل ُِ
ويقوؿ الشهاب العابر:
رٔتا ال تكوف ١تن رؤيت لو  ،لكن تكػوف لغػَته مػن أوالده ،
أو أبويو أو أقاربو  ،أو معارفو ا١تتعلقُت بػو  ،كرجػل رأى (أف
أابه احػًتؽ ابلنػار) فمػات الرائػػي  ،واحػًتؽ أبػوه بنػار غمػػو ،
وكػ ػػآخر رأى (أف أمػ ػػو ماتػ ػػت) فتعطلػ ػػت معيشػ ػػتو ألف أمػ ػػو
كانت سبب دواـ حياتو  ،كا١تعيشػة  ،وكػآخر رأى (أف آدـ
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مػػات) فمػػات أبػػوه الػػذي كػػاف سػػبب وجػػوده  ،وكمػػن رأى
()1
(أف بصره تلف) فمات ولده  ،الذي ىو قرة عينو .

القاعدة الرابعػة :رٔتػا رأى إنسػاف لنفسػو مػا يػدؿ علػى ا٠تػَت
 ،عػ ػ ػػاد حكمػ ػ ػػو إىل أقاربػ ػ ػػو وأصػ ػ ػػحابو  ،ا١تغتمػ ػ ػػُت لغمػ ػ ػػو ،
الفرحُت لفرحو  ،ويكػوف ذلػك شػراً ونكػداً  ،يف حػق عػدوه؛
لكونو يغتم ٓتَته  ،ويفرح بنكده.
كم ػػا أن ػػو إذا رأى لنفس ػػو م ػػا ي ػػدؿ عل ػػى النك ػػد  ،ع ػػاد إىل
أقاربػػو  ،وأصػػحابو  .ويكػػوف خػَتاً لعػػدوه وراحػػة ،وكػػذلك إذا
نػػزؿ بعػػدوه يف ا١تنػػاـ أمػػر ردئ ،حصػػل للرائػػي فائػػدة وراحػػة،
كما أنو إذا ُرئى لو مػا يػدؿ علػى ا٠تػَت  :حصػل للرائػد نكػد
 ،لكوف اإلنساف يتنكد براحة عدوه". 2
القاعدة اخلامسػة :وا١تنػاـ الواحػد رٔتػا كػاف للرائػي وحػده ،

ورٔت ػ ػػا ك ػ ػػاف ١ت ػ ػػن ٭تك ػ ػػم علي ػ ػػو  ،كمن ػ ػػاـ األوالد  ،واألزواج ،
( )1انظر البدر ا١تنَت للشهاب العابر.)722(:

(  )2انظر ا١تصدر السابق.)722(:
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والعبيد  ،والشػركاء  ،الشػًتاؾ مػن ذكػرًن يف ا٠تػَت  ،والشػر ،
غالب ػاً  .وك ػػذلك اٟتك ػػم لك ػػل ٚتاع ػػة معاش ػػهم  ،أو كس ػػبهم
ّتهة واحدة ،أو يف مكاف واحد ،كأرابب ا١تدارس وا٠توانػك
والػػزوااي و٨تػػوىم ،فمػػا أصػػاب أحػػدىم مػػن خػػَت أو شػػر  ،رٔتػػا
رجع إىل اٞتميع". 1
القاعػػدة السادسػػة" :رٔتػػا دلػػت أشػػياء علػػى شػػيء واحػػد ،
كرجػ ػػل رأى (أف الش ػ ػػمس انكسػ ػػفت) ،ورأى آخ ػ ػػر (ك ػ ػػأف
البحػ ػػر نشػ ػػف)  ،ورأى آخػ ػػر (البلػ ػػد أو سػ ػػوره ؛ أو موضػ ػػع
عبادتػو خػػرب)  ،ورأى آخػر (جػػببلً عظيمػاً ِتػػدـ)  ،رٔتػػا دؿ
اٞتميػػع علػػى  :مػػوت كبػػَت  ،كملػػك  ،أو عػػامل  ،أو متػػويل،
فيكوف تكرار ذلك دليبلً على موت أو ىبلؾ من ذكرًن .
ورٔت ػػا دؿ الش ػػيء الواح ػػد عل ػػى أش ػػياء ،ف ػػإف (م ػػن أك ػػل م ػػن
ا١ترضى ُرمانة) مات  ،وىي للملػك  :بلػده وزوجػو لؤلعػزب،
(  )1انظر ا١تصدر السابق)721(:
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وىػػي ١تػػن عنػػده حامػػل  :ولػػد  ،وىػػي للتػػاجر  :عقػ ُػده مػػاؿ،
وىػػي للفقػػَت دينػػار أو درىػػم  ،وىػػي مركػػب ١تػػن تصػػلح لػػو
ا١تراكػػب ،وتػػدؿ علػػى  :الدابػػة  ،وا١تملػػوؾ  ،وعلػػى الػػدور ،
ألف حبتها بينهن حائل كالبيوت". 1
القاعدة السػابعة :كمػا أف " مػن رأى رب صػْنػ َعة  ،أو شػيئاً
مػػن عُ َّدتػػو  ،عػػرب إىل عنػػده  ،أو خالطػػو  :احتػػاج إليػػو  ،أو
إىل مثلػػو  ،ألمػػر ينػػزؿ بػػو  .كمػػن يػػرى (أف عنػػده فقيهػاً  ،أو
كتاب فقػو)  :رٔتػا تعلػم  ،أو احتػاج إىل فتػوى  ،أو حكومػة
 ،أو عق ػ ػػد نك ػ ػػاح  .و(كالطبي ػ ػػب)  ،للم ػ ػ ػريض  :عافي ػ ػػة ،
وللمتعايف  :مرض  ،٭تتاج فيو إىل طبيب".2
القاعدة الثامنة :أف التأويل ٮتتلف ابختبلؼ أقدار
األشخاص وىيئاِتِِم ،فلكل إنساف تعبَت يناسبو ،وأتويل
عذااب.
يليق بو ،فتكوف لواحد رٛتة ،وعلى اآلخر ً
(  )1انظر :البدر ا١تنَت.)722(:
(  ) 2البدر ا١تنَت)721(:
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سأؿ رجل ابن سَتين ،قاؿ :رأيت يف ا١تناـ (كأين
فأولَو بقطع يده يف السرقة،
أؤذف) .قاؿٖ :تج ،وسألو آخرَّ ،
فقيل لو يف التأويلُت ،فقاؿ :رأيت األوؿ على سيماء
حسنة ،فأولت قولو َ  :وأَ ِذّ ْف ِِف الن ِ
هاس ِِب ْْلَ ّ  وَمل
أرض ىيئة الثاين ،فأولت قولو ُ :ثُه أَذه َف ُم َؤِذّ ٌف أَيهػتُػ َها
ِ ِ
سا ِرقُو َف.
الْعريُ إنه ُك ْم لَ َ
وكاف يقوؿ يف الرجل (ٮتطب على ا١تنرب) :يصيب
سلطاًن ،فإف مل يكن من أىلو يُصلب!.
ً
القاعدة التاسعة:أف " ا١تناـ الواحػد ٮتتلػف ابخػتبلؼ لغتػُت
 ،كالسػػفرجل  :عػػز وٚتػػاؿ وراحػػة ١ ،تػػن يعػػرؼ لغػػة الفػػرس ،
ألن ػػو بلغ ػػتهم ِ :ب ػػي ،وى ػػو للع ػػرب و١ت ػػن يعاش ػػرىم دؿ عل ػػى
السفر واٞتبلء .
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وٮتتل ػػف ابخ ػػتبلؼ األدايف  .كم ػػن ي ػػرى أن ػػو أيك ػػل ا١تيت ػػة ،
ا١تيتػػة  :مػػاؿ حػراـ  ،أو نكػػد عنػػد مػػن يعتقػػد ٖترٯتهػػا  ،وىػػي
رزؽ وفائدة عند من يعتقد حلها .
وٮتتلػف ابخػتبلؼ الزمػاف  .فػإف االصػطبلء ابلنػار  ،والتػػديف
ابلشمس  ،ومبلبس الشػتاء  ،واسػتعماؿ ا١تػاء اٟتػار  ،و٨تػوه
١تن مرضو ابلربودة  ،أو يف الػزمن البػارد  :خػَت وراحػة  .وىػو
يف الصػػيف  :أم ػراض  ،أو نكػػد  ،كمػػا أف اسػػتعماؿ الرفيػػع
من القماش أو ا١تاء البارد  ،و٨تػوه يف الصػيف راحػة وفائػدة،
ويف الشتاء  :عكسو .
وٮتتلف ابختبلؼ الصػنائع  :فػإف لُػبس السػبلح  ،أو العُػدد
 ،للجن ػػدي البط ػػاؿ  :خدم ػػة  ،وللمقات ػػل  :نص ػػر  ،وللرج ػػل
العابد  :بطبلف عبادة  ،ولغَتىم  :فتنة وخصومة .
وٮتتلػػف ابخػػتبلؼ األمػػاكن  ،فػػإف التعػػري يف اٟتمػػاـ  ،ويف
ا١تكػػاف ا١تعتػػاد فيػػو  :جيػػد للعػػادة ،وىػػو يف غػػَته مػػن ٣تػػامع
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الناس  :رديء ،وشهرة دونو  .وخصوصاً إف كػاف مكشػوؼ
العورة .
وٮتتلػػف ابخػػتبلؼ عػػادات النػػاس  :فػػإف حلػػق اللحيػػة  ،أو
الػرأس  ،عنػػد مػػن يستحسػػن ذلػػك  :خػػَت  ،وذىػػاب نكػػد .
كما أف ذلك  :نكد  ،وخسراف  ،عند من يكرىو .
وٮتتلػػف ابخػػتبلؼ ا١تعػػايش  ،واألرزاؽ  :فػػإف لػػبس القمػػاش
الوس ػػخ  ،أو ا١ترق ػػع  ،أو العتي ػػق  ،للطب ػػاخُت  ،والوق ػػادين ،
وأمثا٢تم  :داؿ على إدرار معايشهم  ،ألِنم ال يلبسوف ذلػك
إال وقػػت معايشػػهم  ،وىػػو رديء يف حػػق مػػن سػواىم  ،كمػػا
أف لبس النظيػف  :يػدؿ علػى بطػبلف معيشػتهم  ،لكػوِنم ال
يلبسونو إال أوقات بطالتهم  ،وىػو – يعػٍت لػبس النظيػف –
والرائحػػة الطيبػػة  ،لغػػَتىم  :رفع ػػة  ،وخػػَت  ،وطيػػب قل ػػب ،
وثناء ٚتيل  ،يف حق من سواىم .
وٮتتل ػ ػ ػػف ابخ ػ ػ ػػتبلؼ األمػ ػ ػ ػراض  :ف ػ ػ ػػإف اٟت ػ ػ ػػبلوات ألرابب
األمراض اٟتارة  :طوؿ مرض  ،ونكػد ،وىػو جيػد ألطحػاب
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الػػربودات  .كمػػا أف اٟتػػامض ٢تػػم جيػػد ،ونكػػد ألصػػحاب
الربودات!
وٮتتلػػف اب١تػػوت واٟتيػػاة  :فػػإف لػػبس اٟتريػػر ػ أو الػػذىب :
مكػػروه ١تػػن ال يليػػق بػػو مػػن الرجػػاؿ وىػػو علػػى ا١تيػػت  :دليػػل
على أنو يف حرير اٞتنة .
وٮتتلف ابختبلؼ الفصوؿ  .فإف الشجرة يف إقباؿ الزمػاف :
خَت  ،وفائدة  ،مقبلة  .وكػذلك ظلهػا يف زمػن اٟتػر  ،ويػدؿ
على النكد يف غَت ذلك .
وىذا اٟتكم أصل كبَت ،وىو ٦تا يغفػل عنػو أكثػر أرابب ىػذا
الشأف ،وال ٬توز إ٫تالو أصبلً". 1

(  )1انظر البدر ا١تنَت721(:ػ )722
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كػػذلك ٮتتلػػف تفسػػَت األحػػبلـ ابخػػتبلؼ "عػػادات النػػاس
وأدايِنم  .كمن يرى أنػو أيكػل البػاقبلء األخضػر  ،فإنػو عنػد
الصابئة  :مػاؿ حػراـ  ،ونكػد  ،ألنػو ٤تػرـ علػيهم  ،واجملػوس
٭ترمػػوف ٟتػػوـ البقػػر  ،واليهػػود ٭ترمػػوف ٟتػػوـ اٞتػػزور  ،وبعػػض
اليػػوًنف ٭ترم ػػوف ٟتػػوـ ال ػػدجاج  ،واإلسػػبلـ ٭ترم ػػوف ا٠تم ػػر ،
فهذا وما أشبهو  :حراـ عند مػن يػرى ذلػك  ،وأرزاؽ وفوائػد
عنػػد مػػن ٭تلهػػا  .كمػػا أف ا١ت ػرأة إذا رأت أِنػػا تػػزين  ،والنػػاس
يبصػػروِنا  :فهػػي شػػهرة رديػػة  ،ونكػػد  ،فػػإف كانػػت اب٢تنػػد :
دؿ علػػى أِنػػا تتقػػرب  ،وتشػػتهر بعبػػادة  ،وبػػر  ،ويكػػوف ٢تػػا
ثن ػػاء مل ػػيح  ،ألِن ػػم يتقرب ػػوف إىل هللا تع ػػاىل ابلػ ػزًن  .ج ػػل هللا
تع ػػاىل ع ػػن ذل ػػك  ،كم ػػا أف اجمل ػػوس تعب ػػد الن ػػار  ،ف ػػإذا رأى
أح ػػدىم كأن ػػو ق ػػد أوق ػػد ًنرا  ،أو ص ػػرؼ عنه ػػا األذى  ،أو
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سػػجد ٢تػػا  :كػػاف ذلػػك عنػػدىم جيػػداً  ،وفائػػدة  ،وعبػػادة .
وكذلك عُباد الشمس إذا رأوىا  :يف صفة حسنة .
وأمػ ػػا إف نزلػ ػػت أبحػ ػػدىم آفػ ػػة  :فنقصػ ػػاف يقػ ػػع يف ديػ ػػنهم ،
وببلدىم  ،وكذلك كل من يعبػد شػيئاً  ،كػاف حكمػو كػذلك
 ،سػواءً كػػاف يف السػػماء  ،أو يف األرض  ،أو تُعظّمػػو  .فػػإف
نزلػػت أبحػػدىم نقصػػاف  :فإنػػو يػػدخل علػػيهم يف ديػػنهم  ،أو
ببلدىم  ،أمر رديء".1
القاعدة العاشرة" :إذا رأيت رؤاي ،وكاف يف أتويلها عورة
١تسلم قد سًتىا هللا عليو ،فاسًت عليو ،وال َْٖت ِك َها ،وال
تُ َس ِّمو فيها إ ْف ذكرتَػ َها ،فإنك إف فعلت ذلك اغتبت أخاؾ
قاؿ ابن الوردي :
وا ْكتُم َع َو َار النَّ ِ
اس إ ْف َعبَّػ ْرَات
ِ
ِ
صْبػتَا
وْ
اح َذ ْر م َن ا ِإلعجاب إ ْف أَ َ

ِ
اعترب
وغلّب ْ
األر َج َح واألقوى ْ
(  )1انظر البدر ا١تنَت722(:ػ.)722
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ضػر
إذ ُْ يف ا١تنَ ِاـ ا٠تَْيػ ُر و َّ
الشُّر َح َ

ط ِ
كضا ِر ِ
ا١تسجد
وس َ
َ
ب الطُّنبوِر ْ
ِ
ِ
ِ
الردي
ا١تسجػ َد و ْاد َرأ َّ
فَػَر ّج ِح ْ

وقاؿ ابن القيم:
"ا١تفيت وا١تعرب والطبيب يطلعوف من أسرار الناس وعوراِتم
على ما ال يطلع عليو غَتىم فعليهم استعماؿ السًت فيما ال
1
٭تسن إظهاره"

(  )1إعبلـ ا١توقعُت.)021 /2( :

-722-

كيف ِّ
تعبُر رؤَاك

يتم تعبري الرؤَي عِب اخلطوات التالية:
أوَلا :التمييز بني أنواع الرؤى:
 .7فهنالك الرؤاي اٟتسنة الصاٟتة ،وىي ا١تنتظمة الواقعة
على شروطها الصحيحة ،وىاتيك من هللا تعاىل ،بشرى منو
سبحانو أو ٖتذير وإنذار ،وىي جزء من ستة وأربعُت جزءًا
من النبوة.
"وىذه الرؤاي نوعاف:
أحد٫تا :ما ىو ظاىر ال ٭تتاج إىل أتويل.
والثاين :ما ىو من ضرب األمثاؿ للنائم ،وىذا النوع ىو
األكثر ،والغالب على الرؤاي ،وىو الذي ٭تتاج فيو إىل أتويل
 ..وىو الذي ِنى رسوؿ هللا  أف يقص على غَت عامل أو
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ًنصح"

1

 .0ورؤاي سيئة مكروىة ىي من وسوسة الشيطاف وأىاويلو
؛ ليحزف ِِبَا ابن آدـ ،وليتلعب بو يف منامو ،فالشيطاف
يكيد لئلنساف يقظة ومناما.
 .2ورؤاي ٦تا ُ٭تَ ِّدث ا١ترء نفسو ،أو يهم بِو يف يقظتو ،كأف
يكوف يف أمر مهم ،أو عشق امرأة ،فَتى ما يتعلق بو من
ذلك يف منامو.2
ويدخل فيها ما يعتاده الرائي يف اليقظة ،كمن عادتو
طافحا
أف أيكل يف وقت فناـ فيو ،فرأى أنو أيكل ،أو ابت ً
من أكل وشرب ،فرأى أنو يتقيأ .
وما عدا ذلك أضغاث أحبلـ يعٍت األحبلـ ا١تختلطة
ا١تلتبسة ،وال يصح أتويلها الختبلطها وعدـ التئامها على
أصوؿ التعبَت ،فبل ينبغي االشتغاؿ ِِبَا.
(  ) 1الرؤاي )21،721(:للشيخ ٛتود التو٬تري رٛتو هللا
(  ) 2انظر :فيض القدير.)21/2(:
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أما كي ظميز "املناـ الصاحل من املناـ الفاسد ،فإف
للرؤَي الفاسدة أمارات يستدؿ ِبا عليها ،كما يقوؿ ابن
الصبلح:
 .7فمنها أف يرى ما ال يكوف كاحملاالت وغَتىا ٦تا يعلم
أنو ال يوجد أبف هللا سبحانو وتعاىل على صفة مستحيلة
عليو ،أو يرى نبيا يعمل عمل الفراعنة ،أو يرى قوال ال ٭تل
التفوه بو!
ومن ىذا القبيل ما جاء يف اٟتديث الصحيح من أف
رجبل قاؿ لرسوؿ هللا  إين رأيت رأسي قطع وأًن أتبعو
اٟتديث ا١تعروؼ ،وىذه ىي الرؤاي الشيطانية اليت ورد
اٟتديث أبِنا ٖتزين من الشيطاف أو تلعب منو ابإلنساف
ومن ىذا النوع االحتبلـ فإنو من الشيطاف ،و٢تذا ال
ٖتتلم األنبياء عليهم السبلـ
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 .0ومن أمارات الرؤاي الفاسدة أف يكوف ما رآه يف
النوـ قد رآه يف اليقظة وأدركو حسو بعهد قريب قبل نومو
وصورتو ابقية يف خيالو فَتاه بعينها يف نومو!
 .2ومنها أف يكوف ما رآه مناسبا ١تا ىو عليو من
تغيَت ا١تزاج أبف تغلب عليو اٟترارة من الصفراء فَتى يف نومو
النَتاف والشمس احملرقة ،أو يغلب عليو الربودة فَتى الثلوج،
أو يغلب عليو الرطوبة فَتى األمطار وا١تياه ،أو يغلب عليو
اليبوسة والسوادء فَتى األشياء ا١تظلمة واألىواؿ ...فجميع
ىذه اآلنواع فاسدة ال تعبَت ٢تا!
فاذا سلم اإلنساف يف رؤايه من ىذه األمور ،وغلب على
الظن سبلمة رؤايه من الفساد ،ووقعت العناية بتعبَتىا ،وإذا
انضم إىل ذلك كونو من أىل الصدؽ والصبلح ،قوي الظن
بكوِنا صادقة صاٟتة ،ويف اٟتديث الثابت عنو 
حديثا.
أصدقهم
رؤاي
أصدقهم
ومن أمارات صدقها من حيث الزماف كوِنا يف األسحار
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ٟتديث أيب سعيد ا٠تدري هنع هللا يضر أصدؽ الرؤاي ابألسحار،..
ومن أمارات صبلحها أف يكوف تبشَت ابلثواب على الطاعة
أو ٖتذير من ا١تعصية.
مث إف القطع على الرؤاي بكوِنا صاٟتة ال سبيل إليو ،إ٪تا
ىو غلبة الظن ،ونظَت ذلك من حاؿ اليقظة ا٠تواطر ومعلوـ
1
أف إدراؾ ما ىو حق منها ٦تا ىو ابطل وعر الطريق"
 فإذا كانت الرؤَي سيئة مكروىة استحب لرائيها
سبعة أشياء ،إف فعلها كلها أو بعضها ،لن تضره إف شاء
تعاَل -وىي: .7االستعاذة ابهلل من َشِّرىا .
 .0االستعاذة من الشيطاف ثبل ًاث .
 .2التفل عن اليسار ثبل ًاث .
ًنئما عليو .
 .2التحوؿ عن اٞتنب الذي كاف ً
 .2الصبلة .
(  ) 1انظر فتاوى ابن الصبلح)722/7(:
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أحدا .
 .2أف ال ٭ت ِّدث ِِبَا ً
 .1وأف ال يفسرىا .
حب
 وإذا كانػػت الػػرؤَي حسػػنة صػػاْلة اسػػتُ ه
لرائيها أربعة أشياء :
 .7أف ٭تمد هللا تعاىل عليها .
 .0أف يستبشر ِِبَا .
 .2أف يتحدث ِِبَا ١تن ٭تب دوف من يكره .
صحيحا؛ ألف الرؤاي تقع
تفسَتا حسنًا
 .2أف يفسرىا
ً
ً
على ما تفسر بو .
وىذا يعٍت أف على ا١ترء اٟتامل أف ال يشتغل إال
بتفسَت الرؤاي اٟتسنة الصاٟتة ،ال ا١تكروىة ا١تفزعة ،وال اليت
تكوف من قبيل األضغاث ،أو ٦تا ُ٭تَ ِّدث بو نفسو .

ثنيا :االنتقاء.

واخلطوة الثانية بعد التمييز بني أنواع الرؤى:
االنتقاء.
ٔتعٌت :أف تضع يدؾ -من الرؤاي -على ا١تهم منها،
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أو الذي ترى أنو يرمز إىل أمر من أمور اٟتياة أو ا١تعيشة أو
الواقع ،أو ما تعلقت أمثالو ببشارة أو نذارة أو تنبيو أو
منفعة ،مث اطرح ما سوى ذلك من اٟتشو وا٠تلط واألمور
اليت ال تنتظم ،فليس كل شئ يف الرؤاي ،٭تمل داللة أو
معٌت ،أو البد أف يفسر!
قاؿ خليل بن شاىني الظاىري" :ينبغي للمعرب أف
قص الرؤاي ،فما كاف منها مواف ًقا لؤلصوؿ ،فيجتهد
يستويف َّ
خارجا عنها فتُلغى"(. )1
يف تعبَته ،وما كاف ً

( )1اإلشارات يف علم العبارات . )222( :
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وثلث ىذه اخلطوات :العرض.
وذلك أبف تعرض كل ما وضعت عليو يدؾ من
الرموز أو األمور ا١تهمة على أصوؿ التعبَت ا١تستنبطة بداللة
القرآف الكرًن ،أو بداللة اٟتديث الشريف ،أو بداللة ا١تعٌت
والقياس والتشبيو ،أو بداللة األسػامي واألمثاؿ واشتقاؽ
اللغة ،أو بداللة القلب و ا١تعكوس ،مث اجعل لكل رمز ،أو
أمر مهم ما يناسبو من ىذه األصوؿ ،مراعيا القواعد العلمية
قبل  ،منتبها للفروؽ الفردية ،واختبلفات
لفن التعبَت ا١تزبورة ُ
الزماف وا١تكاف والبيئة والدين وا١تذىب واٞتنس واللغة وا٢تيئة
بعد.
والعادة وا١تهنة وغَت ذلك ٦تا سننبو عليو ُ
فالتطبورىبداللظىالػرآنىالكروم:
 .7كالطفل الرضيع تعربه ابلعدو؛ لقولو تعاىل :فَالْتَػ َقطَوُ

آؿ فِ ْر َع ْو َف لِيَ ُكو َف ََلُْم َع ُد ًّوا َو َح َزًان. 
ُ
 .0والرماد تعربه ابلعمل الباطل؛ لقولو تعاىلَ  :مثَ ُل
اله ِذين َك َفروا بِرِّبِِم أَ ْعما َُلُم َكرم ٍ
ت بِ ِو
اد ا ْشتَ هد ْ
َ ُ َ ْ َ ْ ََ
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ِّ
يح.
الر ُ

 .2والغرؽ يعرب ابلفتنة؛ لقولو تعاىلِ :دمها َخ ِطيئَاِتِِ ْم

أُ ْغ ِرقُوا فَأُ ْد ِخلُوا َان ًرا. 

شي ُك ْم
 .2والنعاس يعرب ابألمن؛ لقولو تعاىل :إِ ْذ يُػغَ ِّ
اس آمنة ِم ْنوُ. 
النػ َ
ُّع َ

 .2والبقل والقثاء والفوـ والعدس والبصل يعرب ١تن
أخذه أبنو قد استبدؿ شيئًا أدىن ِٔتَا ىو خَت منو
من ماؿ أو رزؽ أو علم أو زوجة أو دار؛ لقولو
ض
تعاىل :فَا ْدعُ لَنَا َربه َ
ك ُطمْ ِر ْج لَنَا ِدمها تُػ ْنبِ ُ
ت األ َْر ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
اؿ
صلِ َها قَ َ
م ْن بَػ ْقل َها َوقثهائ َها َوفُوم َها َو َع َدس َها َوبَ َ
أَتَ ْستَػ ْب ِدلُو َف اله ِذي ُى َو أَ ْد ََن ِِبله ِذي ُى َو َخ ْيػ ٌر. 

 .2والشجرة الطيبة تعرب ابلكلمة الطيبة ،وا٠تبيثة
ب ه
اَّللُ َمثَالً
ابلكلمة ا٠تبيثة؛ لقولو تعاىلَ  :
ض َر َ
ش َج َرةٍ طَيِّبَ ٍة اآلية .
َكلِ َمةً طَيِّبَةً َك َ
 .1والبستاف يدؿ على العمل ،واحًتاقو يدؿ على
ار فِ ِيو َان ٌر
َص ِاِبَا إِ ْع َ
حبوطو؛ لقولو تعاىل :فَأ َ
صٌ
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ت.
احتَػ َرقَ ْ
فَ ْ

ض
 .1والبيض يعرب ابلنساء؛ لقػولو تعاىلَ  :كأَنهػ ُه هن بَػ ْي ٌ
َم ْكنُوف ٌُ ،وكذلك اللباس؛ لقولو تعاىلُ  :ى هن
ِ
اس لَ ُك ْم. 
لبَ ٌ
 .1والنور يعرب اب٢تدى ،والظلمة ابلضبلؿُ  :طمْ ِر ُج ُه ْم ِم ْن
الظُّلُم ِ
ات إِ ََل النُّوِر. 
َ
ى
أماىالتطبورىبداللظىالدُنَّظىوالحدوث:
هاس
 .7كالقميص يعرب ابلدين؛ لقولو َ (( :رأَيْ ُ
ت الن َ
ص فَ ِم ْنػ َها َما يَػ ْبػلُ ُغ
عُ ِر ُ
ضوا َعلَ هي َو َعلَْي ِه ْم قُ ُم ٌ
ض َعلَ هي
يَ ،وِم ْنػ َها َما يَػ ْبػلُ ُغ ُدو َف ذَلِ َ
كَ ،وعُ ِر َ
الثه ْد َ
ِ
يص ْصمتَػ هرهُ)) ،قَالُوا :فَ َما أ ََّولْتَوُ َاي
عُ َم ُر َو َعلَْيو قَ ِم ٌ
وؿ َِّ
ِ
ين)) أخرجو الشيخاف.
َر ُس َ
اَّلل؟ قَ َاؿ(( :ال ّد َ
نب يػُ َع َّرب ابلعِْل ِم؛ َّ
ألف النَِّي َّ أولو ابلعلم،
 .0واللَّ َُ
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ويػع َّرب ِ
ابلفطَْرةِ؛ ٟتديث اإلسراء .
َُ

 .2وا١ترأة السوداء الثائرة الرأس تعرب ابلوابء؛ لقولو
اء َثئَِرةَ ال هرأْ ِ
ت
س َخ َر َج ْ
َ (( :رأَيْ ُ
ت أَ هف ْام َرأَةً َس ْو َد َ
اٞتُ ْح َفةُ-
ت ِِبَ ْهيَػ َعةَ َ -وِى َي ْ
ِم ْن ال َْم ِدينَ ِة َح هَت قَ َام ْ
ْت أَ هف َوَِب َء ال َْم ِدينَ ِة نُِق َل إِلَْيػ َها)) رواه البخاري
فَأ هَول ُ
.
ث يػُ َع َّرب اب ْ٢تَُدى والعِْل ِم؛ لقولو َ (( :مثَ ُل َما
 .2والغَْي ُ
اَّلل بِ ِو ِمن ا َْلَُدى وال ِْع ْل ِم َكمثَ ِل غَْي ِ
ث))..
بَػ َعثَِش هُ
ْ
َ
َ
اٟتديث متفق عليو.
 .2والصراط ا١تستقيم يعرب ابإلسبلـ ،واألسوار تعرب
ْتدود هللا ،واألبواب ا١تفتحة ٤تارـ هللا؛ ٟتديث
ِ
ِ
ب ه
يما،
النواسَ (( :
ض َر َ
اَّللُ َمثَالً ص َراطًا ُم ْستَق ً
و َعلَى ج ْنػبػِت ِ ِ
اط سور ِ ِ
اب
اف في ِه َما أَبْػ َو ٌ
َ َ َْ ّ
الص َر ُ َ
َ
ور ُم ْر َخاةٌَ ،و َعلَى َِب ِ
هحةٌَ ،و َعلَى األَبْػ َو ِ
ب
اب ُستُ ٌ
ُم َفت َ
الصر ِ
ِ
اط َد ٍاع ))..اٟتديث رواه أٛتد والًتمذي
َّ
وغَت٫تا.
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أيضا ابإلسبلـ،
 .2والدار تعرب ابٞتنة ،وا١تأدبة تعرب ً
والداعي الذي يدعو إىل ا١تأدبة دمحم  ،فمن
أجاب الداعي ودخل الدار  ،فتلك الرؤاي بشارة لو
ابٞتنة -إف شاء هللاٟ -تديث البخاري :جاءت
مبلئكة إىل الني  وىو ًنئم ...وفيوَ (( :مثَػلُوُ
ث
َك َمثَ ِل َر ُج ٍل بَػ َ َد ًاراَ ،و َج َع َل فِ َيها َمأ ُْدبَةًَ ،وبَػ َع َ
اعيا ،فَمن أَجاب ال هد ِ
ِ
اع َي َد َخ َل ال هد َارَ ،وأَ َك َل
َد ً َ ْ َ َ
ِمن الْمأْدب ِة ،ومن ََل ُِصمب ال هد ِ
اع َيََ ،لْ يَ ْد ُخ ْل
ْ َ َُ َ َ ْ ْ ْ
ال هد َارَ ،وََلْ َأيْ ُك ْل ِم ْن ال َْمأ ُْدبَِة)) .
 .1واإلبل تعرب ِّ
ابلعز ،والغنم ابلبَػَرَكة ،وا٠تيل اب٠تََْت؛
ٟتديث ابن ماجػو(( :ا ِإلبِ ُل عػٌِّز أل َْىلِ َهاَ ،والْغَنَ ُم
اخلَْيػر م ْع ُقو ٌد ِِف نَػو ِ
اصي ْ
اخلَْي ِل إِ ََل يَػ ْوِـ
بَػ َرَكةٌ َو ْ ُ َ
َ
ال ِْقيَ َام ِة)) .
 .1والكلب يعود يف قيئو يعرب برجل يعود يف ىبتو؛
للحديث ا١تتفق علي صحتو(( :ال َْعائِ ُد ِِف ِىبَتِ ِو
َكالْ َكل ِ
ود ِِف قَػ ْيئِ ِو)).
ْب يَػعُ ُ
-720-

ُترجة تعرب اب١تؤمن الذي يقرأ القرآف ،والتمرة
 .1واأل َّ
اب١تؤمن الذي ال يقرأ القرآف ،والر٭تػانة اب١تنافق
الذي يقرأ القرآف .واٟتنظلة اب١تنافق الذي ال يقرأ
القرآف؛ لقولو َ (( :مثَ ُل ال ُْم ْؤِم ِن اله ِذي يَػ ْق َرأُ
ِ
ب َوطَ ْع ُم َها
الْ ُق ْرآ َفَ ،ك َمثَ ِل األُتْػ ُر هجة ِرضمُ َها طَيِّ ٌ
بَ ،وَمثَ ُل ال ُْم ْؤِم ِن اله ِذي ال يَػ ْق َرأُ الْ ُق ْرآ َف،
طَيِّ ٌ
ِ
يح ََلَا َوطَ ْع ُم َها ُحل ٌْوَ ،وَمثَ ُل
َك َمثَ ِل الت ْهم َرة ال ِر َ
ال ُْمنَافِ ِق اله ِذي يَػ ْق َرأُ الْ ُق ْرآ َفَ ،ك َمثَ ُل ال هرْضمَانَِة ِرضمُ َها
ب َوطَ ْع ُم َها ُم ٌّرَ ،وَمثَ ُل ال ُْمنَافِ ِق اله ِذي ال يَػ ْق َرأُ
طَيِّ ٌ
ِ
يح َوطَ ْع ُم َها
س ََلَا ِر ٌ
الْ ُق ْرآ َف َك َمثَ ِل ا ْْلَْنظَلَة لَْي َ
ُم ٌّر)) .متفق عليو .
والظلم يعرب ابلظلمات والعكس ،والشُّح
.72
ُّ
ْم،
اب٢تبلؾ وسفك الدماء؛ لقولو (( :اتهػ ُقوا الظل َ
ُّ
ِ
ات يَػ ْوَـ ال ِْقيَ َام ِةَ ،واتهػ ُقوا ُّ
الش هح،
ْم ظُلُ َم ٌ
فَإ هف الظل َ
فَِإ هف ُّ
ك َم ْن َكا َف قَػ ْبػلَ ُك ْمَ ،محَلَ ُه ْم َعلَى
الش هح أ َْىلَ َ
ِ
استَ َحلُّوا َحمَا ِرَم ُه ْم)) رواه
اء ُى ْمَ ،و ْ
أَ ْف َس َف ُكوا د َم َ
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مسلم .
 .77والنخلة أو التمرة تعرب اب١تسلم أو الصاحل؛
لقولو (( :إِ هف ِم ْن ال ه
ط
ش َج ِر َش َج َرةً ال يَ ْس ُق ُ
َوَرقُػ َهاَ ،وأنهػ َها َمثَ ُل ال ُْم ْسلِ ِمَ ،ح ِّدثُ ِوين َما ِى َي؟
س ِيف َش َج ِر الْبَػ َو ِاديَ ،وَوقَ َع ِيف نَػ ْف ِسي
فَػ َوقَ َع النَّا ُ
اَّللِ؟
َّخلَةُُ ،مثَّ قَالُواَ :ح ِّدثْػنَا َما ِى َي َاي َر ُس َ
وؿ َّ
أنػ ََّها الن ْ
قَ َاؿِ :ى َي النه ْخلَةُ)) متفق عليو .

 .70وحامل ا١تسك يعرب ابٞتليس الصاحل ،وًنفخ
الكَت يعرب ابٞتليس السوء؛ للحديث ا١تتفق عليو:
صالِ ِح َوا ْجلَلِ ِ
(( َمثَ ُل ا ْجلَلِ ِ
س ْوِء. ))...
يس ال ه
يس ال ه
أمـا ىالتطـبور ىبداللظ ىالمطنى ىوالػواسى
والتذبوه:
 .7كالنَّار تعرب ابلفتنة؛ ألف النار تفسػد كل ما ٘تر عليو
وتتصل بو ،وكذلك الفتنة.
 .0والنجوـ ابلعلماء؛ ٟتصػوؿ ىداية أىل األرض ِِبَا.
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 .2واٟتديد وأنواع السبلح يعرباف ابلقوة والنصر وا١تاؿ.
 .2والرائحة الطيبة تعرب ابلثناء اٟتسن وطيب القوؿ
والعمل.

 .2والرائحة ا٠تبيثة ابلعكس .
ِ
رجل عايل ا٢تمة بعيد الصيت .
 .2وال ّديك ٌ
 .1واٟتيَّةُ عدو أو صاحب بدعة يهلك بسمو .
ومتكلما
 .1وخروج ا١تريض من داره ساكتًا يعرب ٔتوتو،
ً
يعرب ْتياتو .
 .1وا٠تروج من األبواب الضيقة يعرب ابلفرج والنجاة.
والسفر من مكاف إىل مكاف يعرب ابالنتقاؿ
.72
من حاؿ إىل حاؿ .
وموت الرجل يعرب بتوبتو ورجوعو إىل هللا؛ ألف
.77
ا١توت رجوع إىل هللا .
والزرع واٟترث ابلعمل .
.70
والكلب عدو ضعيف كثَت الصخب .
.72
واألسد رجل قاىر مسلط .
.72
والثعلب يعرب برجل غادر ماكر ٤تتاؿ مراوغ
.72
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وكل زايدة ٤تمودة يف أعضاء اٞتسم فزايدة
.72
خَت ،وكل زايدة متجاوزة للحد يف ذلك فَ َشّّر .
ىىأماىالتطبورىباألدماءىواألمثالىواذتػاقىاللعظ:
اشدا يعرب ابلرشد ،وإف كاف
كمن رأى رجبلً يسمى ر ً
وًنفعا
يسمى سا١تا يعرب ابلسبلمة،
ً
وسعيدا ابلسعادةً ،
ً
افعا ابلرفعة ،وأٛتد ابٟتمد ،وصاٟتًا
ر
و
ابلعاقبة،
قبة
ابلنفع ،وع
ً
ابلصبلح.
روى مسلم من حديث أنس ،عن الني  قاؿ:
ت َذ َ ٍ ِ
يما يَػ َرى النهائِ ُمَ -كأَ هان ِِف َدا ِر عُ ْقبَةَ
(( َرأَيْ ُ
ات لَْيػلَة -ف َ
ب ابْ ِن طَ ٍ
ب ِم ْن ُرطَ ِ
ابْ ِن َرافِ ٍع ،فَأُتِينَا بِ ُرطَ ٍ
ْت
اب ،فَأ هَول ُ
الدنْػيا والْعاقِبةَ ِِف ِ
ِّ
اآلخ َرةَِ ،وأَ هف ِدينَػنَا قَ ْد
الرفْػ َعةَ لَنَا ِِف ُّ َ َ َ َ
اب)).
طَ َ
قاؿ ابن الوردي:
ِ
صل
واال ْشتِ َق ُ
األسامي أَ ْ
اؽ ِيف َ

ِ
ص َّح النَّػ ْق ُل
َع ْن ابْن س َِتين َو َ

فَ ْ ِ
وؿ
صُ
اع َمل بِو إ ْف َغابَ ْ
ت األُ ُ
-722-

ِ
وسنَةٌ)ُ :سوء سنة
َك َقولنَاَ ( :س َ
يض ( َسا١تا) َ٧تَا
وإ ْف رأَى الْم ِر
َ َ ُ ً

ِ
سفرا
أو َراحبلً أو ْامَرأة أو ً

الدلِ
يل
أو قَ ُ
صػَرت ُرْؤَايهُ و َّ ُ
َوِيف (النَّػ َع ِاـ) ْنع َمػة ُمبَػيَّنػَة
وإ ْف َرأَى ُم َسافًِرا أو ٥تََْر ًجا

ِ
ت الثػََّرى
فَػ ُه َو قَ ِريب َساك ٌن َْٖت َ
يقوؿ املناوي ِف شرح البيتني اآلخريين:

الصورة الثالثة :أف يَػَرى مريض أنو َز َارهُ َر َجل اٝتو
سامل ،أو سليم ،أو سبلمة ،أو سلماف ،أو سلم ،أو
سليماف ،أو ٧تا ،أو ًنجي ،فَإنَّوُ يَ ْسلَم َويَػْن ُجو ِم ْن َمَر ِض ِو،
خارجا من بيتو ،أو بلده ،أو
وإف رأى نفسو
مسافرا ،أو ً
ً
قوما َس ْفًرا -
رأى أَنَّو انتقل من مكػاف إىل مكاف ،أو رأى ً
بفتح وسكوف -أي :مسافرين ،يعٍت خارجُت للسفر ،و٨تو
ذلك ،فإنو ٯتوت من مرضو ذلك قريبًاَ ،ويَ ْس ُك ُن الثَّػَرى -
وقس على ذلك.
أي :الًتابْ -
كما أجاد الشهاب العابر يف بياف التعبَت بداللة
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االشتقاؽ ،فقاؿ:
"واعت ػػرب االش ػػتقاؽ يف األٝت ػػاء  ،ف ػػإف السوس ػػة  :ت ػػدؿ عل ػػى
السػػوء ،والسػػيئة  .وكمػػا أف ال ػرايحُت إذا أكلهػػا العػػامل  :دؿ
على الرايء  ،وتدؿ للمريض  :على ا٠تػَت  ،ومػن ىػو خػائف
 ،ورأى النازنج  ،قيل لو  :النار  ،فاطلػب النجػاة لنفسػك ،
والنم ػػاـ  :ي ػػدؿ عل ػػى النميم ػػة  ،وم ػػن طل ػػب حاج ػػة  ،ورأى
الي ػػاٝتُت  :دؿ عل ػػى اإلايس  ،وا١ت ػػُت ال ػػذي ى ػػو الك ػػذب ،
والفرجية  :تدؿ على الفػرج والرجيػة  .ورؤيػة الفػرج ١ ،تػن ىػو
يف ش ػ ػػدة  :ف ػ ػػرج  ،وس ػ ػػرور  ،كم ػ ػػا أف ل ػ ػػبس اٟتص ػ ػػَت  ،أو
اٞتلػػوس عليهػػا ١ ،تػػن ال يليػػف لػػو ذلػػك  ،وأكػػل اٟتصػػرـ ،
ِ
صار  ،و٨تو ذلك .
فذلك وشبهو  :داؿ على اٟتسرة  ،واٟت َ
قػاؿ الشػهاب العػابر :رٔتػا أخفػى هللا تعػاىل اٟتكػم مضػمراً يف
االشػ ػػتقاؽ  ،وىػ ػػو مػ ػػن أصػ ػػوؿ الػ ػػرؤاي  ،فتػ ػػارة أتخػ ػػذ ٚتيػ ػػع
الكلمػػة كمػػن معػػو عصػػا وىػػو يػػؤذي النػػاس ِبػػا بغػػَت حػػق ،
فتقوؿ  :ىذا رجل عاصي لكونو عصى إبساءتو بغػَت حػق .
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وكمػ ػريض قُػ ػ ّدمت ل ػػو دواة  ،فتق ػػوؿ  :جاءت ػػو العافي ػػة  ،ألف
دواءه قد جاءه .
واترة يكوف االشتقاؽ من بعض الكلمة  ،كما قاؿ يل
إنساف كأنو وقع على عيٍت عمامة بيضاء  .فقلت  :يقع
بعينيك عماءُ  ،ورٔتا يكوف من بياض فكاف كما قلت .
ألف العمامة بعضها عما وأسقطنا الباقي .
ورٔتػػا كػػاف يف الكلمػػة اشػػتقاقاف  .كفرجيػػة فتقػػوؿ  :فػػرج مػػن
شػػدة  ،وأمػػر ترجػػوه ٭تصػػل لػػك علػػى قػػد الفرجيػػة  ،علػػى مػػا
يليق بو .
واترة يكوف ابلتصحيف كما قاؿ شخص ظاىره ردي رأيػت
أنػٍت سػرقت برغيػف  ،وأكلتػػو يف لقمػػة واحػدة  ،حػػىت كػػدت
أموت  .فقلت لو  :٭تصل لك نكد ألجل سرقة فكاف كما
قلت".1

(  ) 1انظر :البدر ا١تنَت722(:ػ )722
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أما التعبري بداللة الضد والقلب واملعكوس:
فيقػ ػػوؿ الشػ ػػهاب العػ ػػابر ،رٛتػ ػػو هللا" ،واعتػ ػػرب ا١تعكػ ػػوس ،
كػػاللوز للمتػػويل  ،لػػو ١تػػن ىػػو يف شػػدة  :زواؿ  ،ألف عكسػػو
َزْوؿ  .كمػػا أف ٧تػػم ٣ :تػ ٌػن  .ودرىػػم  :ىػ ّّػم َد ّر  .وقبػػاءٌ  :أبػ ٌػق
.
وكمػػا قػػاؿ يل إنسػػاف  :وقػػع علػػى رجلػػي عسػػل فأحرقهػػا ،
فقلت لو  :تتلف رجلك بلسع .
وأم ػػا ا١تعك ػػوس ا٠تف ػػي  .ف ػػإف البح ػػر  .ي ػػدؿ عل ػػى الن ػػار ،
والنػػار  :تػػدؿ علػػى البحػػر  ،واٟتجامػػة  :كتابػػة  ،والكتابػػة :
حجامػػة  .وا١تشػػًتي  :ابئػػع  ،والبػػائع  :مشػػًتي  .فعلػػى ىػػذا
إذا رأى اإلنسػػاف كأنػػو دخػػل النػػار  :رٔتػػا سػػبح يف البحػػر ،
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فػػإف احػػًتؽ  :غػػرؽ  ،ف ػػإف مشػػى علػػى الص ػراط  :رك ػػب يف
مركب .
كما قاؿ يل إنساف  :رأيػت كػأف رجلػي تلفػت ٔتػاء البحػر ،
فقلت لو ٩ :تشى عليها حريق  ،فكاف كما قلت".
فإف َملْ تستطع أف تُػ َعِّربُ ُرْؤَاي َؾ إبحدى ىػذه
استَعِن بكتب تعبَت الرؤاي ا١تعتمدة ،وقػد
الدالالت ،فَ ْ
ص ِّح تفاسَت
معجما
وضعت لك
٥تتصرا ،اشتمل على أَ َ
ً
ً
األحبلـ و َأدقَّها ،واستفدت أكثره من كتاب النابلسي؛
العتماده على كثرة من التصانيف يف تفسَت األحبلـ.
ا٠تطوة الرابعة :التأليف.
عرضت رموز الرؤاي على األصوؿ ،مث اخًتت
بعد أف
َ
صحيحا ،مراعيا القواعد
لكل رمز (أو شيء مهم) أصبلً
ً
العلمية ،والفروؽ الفردية ،واختبلؼ الزماف وا١تكاف إىل غَت
(  ) 1انظر :ا١تصدر السابق722(:ػ)722
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ذلك ٦تا سبق بيانو ،قُم بعد ذلك بتجميع ىذه األصوؿ
بعضها إىل بعض ،وحاوؿ أف تؤلف بينها؛ لتستخرج معٌت
اضحا.
وتعبَتا و ً
ً
مستقيما ً
وتلك أمثلة توضيحية ،اخًتتػُ َها لك من تعابَت حامل
عنيت ابن سَتين -رٛتو هللا. -
لواء علم التعبَت ُ
 رأى اٟتجاج بن يوسف يف منامو كأف جاريتُت من
اٟتور العُت نزلتا من السماء ،فأخذ اٟتجاج إحدا٫تا،
ورجعت األخرى إىل السماء.

فبلغت رؤايه ابن سَتين ،فقاؿ٫ :تا فتنتاف يدرؾ
إحدا٫تا ،وال يدرؾ األخرى ،فأدرؾ اٟتجاج فتنة ابن
األشعث ،وَملْ يدرؾ فتنة ابن ا١تهلب .
يف ىاتيك الرؤاي رمزاف:

األوؿ :اجلاريتاف .
الثاين :أخذ اْلجاج إحداشما ورجوع األخرى .
ابن سَتين للرمز األوؿ أصبلً من أصوؿ
وقد جعل ُ
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السنَّة ،وىو تعبَت النساء ابلفتنة؛ لقولو
التعبَت أخذه بداللة ُّ
الر َج ِ
َض هر َعلَى ِّ
اؿ ِم ْن
ت بَػ ْع ِدي فِ ْتػنَةً أ َ
َ (( :ما تَػ َرْك ُ
ِ
س ِاء)) متفق عليو .
النّ َ
وجعل للرمز الثاين أصبلً آخر ،وىو اإلدراؾ وعدمو ،مث
اضحا ،فوقع كما عرب!
ألَّف بُت األصلُت ،واستخرج معٌت و ً

رجل ،فقاؿ :إين خطبت امرأة
 وأتى َ
ابن سَتين ٌ
فرأيتها يف ا١تناـ سوداء قصَتة .
فقاؿ :أما سوادىا فما٢تا ،وأما قصرىا فعمرىا ،فلم
تلبث إال قليبلً حىت ماتت ،وورثها الرجل .
وىنا كذلك رمزاف:

األوؿ :سواد املرأة .
الثاين :قصرىا .
فجعل ابن سَتين للرمز األوؿ أصبلً من اللغة ،ففي
لساف العرب :ولفبلف سواد ،أي ماؿ كثَت ،واختار للرمز
الثاين أصبلً بداللة ا١تعٌت والقياس والتشبيو ،فَ َشبَّو البدف
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ابلعُمر يف الطوؿ والقصر ،مث ٚتع بُت ىذين األصلُت،
واستخرج ىذا ا١تعٌت .
 وعن عبد هللا بن مسلم ،قاؿ :كنت أجالس ابن
قوما من اإلابضية،
سَتين ،فًتكت ٣تالستو ،وجالست ً
فرأيت -فيما يرى النائم -كأين مع قوـ ٭تملوف جنازة الني
 ،فأتيت ابن سَتين فذكرت لو ذلك ،فقاؿ :ما لك
جالست أقو ًاما يريدوف أف يدفنوا ما جاء بو دمحم .
يف ىذه الرؤاي رمزاف:

األوؿ :جنازة النيب . 
الثاين :مح ُل القوـ َلذه اجلنازة وإرادة دفنها .

فعرب ابن سَتين الرمز األوؿ ابٟتق الذي جاء بو دمحم
َّ
ف بُت
َّ ،
وعرب الرمز الثاين ابلقضاء على ىذا اٟتق ،مث ألَّ َ
ىذين األصلُت ،واستخرج التفسَت ا١تذكور آن ًفا.
 وجاء رجل البن سَتين ،فقاؿ :إين رأيت على
اتجا من ذىب ،فقاؿ ابن سَتين :اتق هللا ،فإف أابؾ
رأسي ً
يف أرض غربة ،وقد ذىب بصره ،وىو يريد أف أتتيو،
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كتااب من أبيو يذكر
فأدخل الرجل يده يف حجزتو ،وأخرج ً
فيو ذىاب بصره ،وأنو يف أرض غربة ،وأيمره ابإلتياف إليو.
ِف ىذه الرؤَي ثالثة رموز:
األوؿ :الرأس .
الثاين :التاج .
الثالث :الذىب .
واختار ابن سَتين ٢تذه الرموز أصوالً بداللة ا١تعٌت
واشتقاؽ اللغة ،فالرأس رائسة ،ورئيس اإلنساف أبوه ،والتاج
من لباس العجم ،وأرض العجم أرض غربة للعرب ،والذىب
ف ابن سَتين بُت ىذه األصوؿ،
ذىاب البصر ،مث ألَّ َ
واستخرج ىذا التعبَت العُجاب الذي وقع كما قاؿ!.

ويبلحظ أف ىذه الرؤي اليت َع َّربىا ابن سَتين وقعت
تفسر ،كما سبق
كما قاؿ ،ذلك أف الرؤاي تقع على ما َّ
بيانو.
قاؿ ابن الوردي:
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وىي على َجنَاح طػائ ٍر إذا
ْ

َّأولتَها حلَّت ببشرى أو أذى

ومن َمثَّ نقوؿ منبهُت :البد أف تُعرب الرؤاي على خَت
فالكف عن تفسَتىا أوىل
مهما أمكن بغَت تعسف ،وإال
ُّ
وأحرى .
قاؿ الزرقاين":وسنة الرؤاي إذا كاف فيها ما يكره أف ال تعرب"

1

كيفية استخراج املشكل والغريب من الرؤَي:
يقوؿ ا١تناوي يف شرح ألفية ابن الوردي :
اعلم أف الرؤاي إف علمت وفهمت من أو٢تا إىل آخرىا
فتأويلها سهل  ،وإف علم بعضها وفهم ،وأشكل البعض
فبعضا ،فإف
بعضا
ً
فيعرب ما علم ،ويفحص عن الباقي ً
أبعاضا مفهومة فذلك ،وإف َملْ تفهم كلها نظر يف
صارت
ً
ا١تناسبة بُت أجزائها ،فإف كاف ٢تا مناسبة استدؿ بتلك
(  )1شرح الزرقاين)12/0(:
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ا١تناسبة من بعضها لبعض ،ويدقق النظر يف استنباط
أتويلها ،وإف كانت الرؤاي غريبة ًندرة َملْ تقع مثلها فبل
يتجاسر ،وال يبادر يف تعبَتىا ،بل يتوقف فيها حىت يظهر
عاقبتها.
وأخريا :فلكي تصَت حاذقًا يف تعبَت رؤايؾ ،فبلبد
ً
لك من حفظ األصوؿ الصحيحة ووجوىها واختبلفها
السنَّة وا١تعاين واألٝتاء ،والقدرة
ا١تستنبطة بدالالت القرآف و ُّ
على أتليف ىذه األصوؿ بعضها إىل بعض مع فراسة وذكاء
ومعرفة أبحواؿ الناس.
وىذا حني أبتدئ قاموس الرؤى واألحالـ مستعينًا
ِبهلل سبحانو ،مستفيدا من كتاب النابلسي.
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىحــــــــــرفىاأللــــــــفى ى
آدـ  :من رآه على ىيئتو توىل منصبا يليق بو،
لقولو تعاىل :إِِّين َجاعػِ ٌل ِِف األ َْر ِ
ض َخلِي َفةً ،ورٔتا انتقل
من مكاف إىل آخر ،فإف كاف قد أذنب ،فإف هللا يهيئ لو
أسباب اإلًنبة ويتوب إليو.
إبراىيم  :من رآه رزؽ اٟتج -إف شاء هللا،-
كما تدؿ رؤيتو على الوالد ا١تشفق ،أو اإلمامة يف الدين،
ورٔتَّا دلت رؤيتو على الوقوع يف الشدائد والسبلمة منها.
ا ِإلبرة :من رأى خيطًا يف إبرة اجتمع مشلو إف كاف

مبددا ،واجتمع لو ما كاف متفرقًا من أمره ،ومن رأى أف
ً
إبرتو اليت ٮتيط ِِبَا انكسرت أو انتزعت منو ،فإف شأنو
يتفرؽ ،ويفسد أمره.

إبليس :تدؿ رؤيتو على ا١تبتدع ،أو اكتساب الذنوب
واآلاثـ ،كما تدؿ رؤيتو على ا١تكر وا٠تديعة والسحر
-711-

واٟتسد والفرقة بُت الزوجُت ،ومن رأى الشيطاف يتخبطو،
فإنو أيكل ِّ
الرَاب.
اإلحراـ :إذا أحرـ اإلنساف َّ
دؿ ذلك على امتناعو
عن اٞتماع ودواعيو ،أو بعده عن ا١تعاصي واٞتداؿ
وا١تخاصمة.

األذاف :يدؿ على اٟتج ،ورٔتا دؿ على الدعوة إىل
اٟتق والطاعة وفعل ا٠تَتات ،أو األمن والنجاة من كيد
الشيطاف ،ورٔتا دؿ على فراؽ الصاحب أو الشريك.
ومن رأى أنو يؤذف يف قافلة ،فإنَّو يػُتَّهم يف سرقة ،ومن
رأى أنو يؤذف يف مكاف متهدـَ ،ع ُمَر ا١تكاف ،وكثر الناس
فيو.
األذف :تدؿ على األخبار أو السمع والطاعة ،ومن
رأى أف أذنو كربت أو ٖتسنتَّ ،
دؿ ذلك على ىدايتو
وقبولو أمر ربو.
األرز :يدؿ على األرزاؽ واألمواؿ.
األرض٢ :تا أتويبلت كثَتة ،فلرٔتا دلت على األبوين
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لكوف اإلنساف خلق منها ،وعلى الزوجُت ألجل اٟترث،
وكل أرض على حسبِ َها وجوىرىا :فرؤية أرض احملشر يف
ا١تناـ دالة على حفظ األسرار ،وصدؽ الوعد ،واألمن من
ا٠توؼ ،ورٔتَّا دلت على ا٢تداية والتوبة ،وأما أرض الفبلحة
فإنػ ََّها دالة على ا٠تصب.

أرضا تزوج إف كاف عزًاب ،ورزؽ
فإف رأى أنو ملك ً
و ًلدا ،فإف رأى أف األرض زلزلت بو رٔتَّا دلت على وضع
اٟتامل جنينها ،فإف رأى أف األرض قد خسفت ٔتن عليها
َّ
دؿ على التيو والعجب والغفلة عن طاعة هللا تعاىل.
ومن رأى أنو يف أرض واسعة مستوية ال يعرفها ،وىي
تشبو الصحراء ،فإنو يسافر.
ومن رأى أنو يضرب األرض بيده أو بشيء ،فإنو
يسافر للتجارة.

ومن رأى أنو خرج من أرض ٣تدبة إىل أرض خصبة،
فإنو ينتقل من بدعة إىل ُسنَّة ،وإف خرج من أرض خصبة
إىل أرض ٣تدبة ،فإنو بضد ذلك.
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وإف رأى الراغب يف السفر أنو ٮترج من أرض إىل
أرض فإنو يسافر ،ويكوف حالو يف سفره على قدر تلك
األرض من سعة أو ضيق ،أو خصب أو جدب.
ضةُ :رؤيتها يف ا١تناـ تدؿ على ا١تنازعة يف العلم
األَ َر َ
وطلب اٞتداؿ.
ومن رأى يف كيسو أو عصاه أرضة ،فإف ذلك يَ ُد ُّؿ

على موتو.

األرنب  :رجل جباف ،ورٔتا دؿ على األمواؿ.

أزواج النيب  :تدؿ رؤيتهن على األمهات ،كما
تدؿ على ا٠تَت والربكة والدين والعفة والتقوى.
وا١ترأة إذا رأت عائشة -اهنع هللا يضر -يف ا١تناـ ًنلت َمْن ِزلة

عالية ،وشهرة صػاٟتة ،وحظوة عند اآلابء واألزواج .

وإف رأت خد٬تة -اهنع هللا يضر -دلت على السعادة و ُّ
الذ ِّرية
الصاٟتة.

أحدا من أزواج الني  وكاف
ومن رأى من الرجاؿ ً
أحدا منهنَ ،دلَّت
عزًاب ،تزوج امرأة صاٟتة ،وإذا رأت ا١ترأة ً
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رؤيتها على بعل صاحل يكفيها ويسعدىا.
االستعاذة :من رأى أنو يكثر االستعاذة ابهلل تعاىل
ًنفعا ،وىػداية ،وأمنًا من عدوه
علما ً
من الشيطاف فإنو يرزؽ ً
يضا شفي من مرضو خاصة
وغٌت من اٟتبلؿ ،وإف كاف مر ً
إف كاف يصرعو اٞتاف.
ورَّٔتَا دلت االستعاذة على األمن من الشريك ا٠تائن،
والطهارة من النجس ،واإلسبلـ بعد الكفر.
االستغفار :يدؿ يف ا١تناـ على سعة األرزاؽ ،ودفع
الببلاي ،وذىاب ا٢تموـ.
األسد :يف ا١تناـ ذو سلطاف ِ
ظامل أو عدو مسلّط،

ورَّٔتَا َد َّؿ على اٞتهل وا٠تيبلء والعجب والعنت والتيو.

إسراع اإلنساف :مسارعة يف األعماؿ الصاٟتة.

إسرافيل  :يدؿ على عمارة ا٠تراب ،واجتماع
ا١تتفرؽ ،وعافية ا١تريض ،ومن رآه ينفخ يف الصور ،رٔتا دؿ
على ا١توت.
فيعرب
االسم :إذا َٖتَ َّوؿ اسم اإلنساف يف ا١تناـ إىل غَته ّ
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عنو ابلفأؿ فسعد ابلسعادة ،وسامل ابلسبلمة.
إْساعيل  :من رآه يف ا١تناـ ًنؿ فصاحة ورائسة،
مسجدا .
ورٔتا بٍت هلل
ً
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ورَّٔتَا دلت رؤيتو على إنساف وعده بوعد وىو يف قولو
صادؽ.
اإلسوارة :إذا رأت الفتاة أنػ ََّها تلبس إسوارة،
فستخطب إف شاء هللا.
األشناف :من رأى يف منامو أنو غسل يديو أبشناف،
فإنو أيس لو ٦تا يطلب.
اإلصبع :ىي ا١تعينة لئلنساف على دنياه يف مهنتو،
واإلصبع يف التأويل أوالد وأزواج وآابء وأمهات وماؿ
دؿ ذلك
وملك .فمن رأى أف أصابعو زادت زايدة حسنةّ ،
على الزايدة فيما ذكرًنه ،ونقصها نقص من دلّت عليو،
فقد صديق أو غريب.
وفقدىا ُ

أصحاب النيب  :من رآىم يف منامو يف الصفات
اٟتسنة ،كاف ذلك دليبلً على حسن اعتقاده واتباعو
لسنتهم.
ورَّٔتَا َدلَّت على انتشار العلم واألمر اب١تعروؼ والنهي

عن ا١تنكر والفهم الصحيح .كما تدؿ رؤيتهم على األلفة
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واحملبة واألخوة وا١تساعدة والسبلمة من العداوة واٟتسد،
وزواؿ الغل من الصدور.



على ا٠تَت والربكة حسب مناز٢تم
وتدؿ رؤيتهم
ومقاديرىم ا١تعروفة يف سَتىم وطريقتهم.
ورٔتَّا دلت رؤية كل واحد منهم على ما نزؿ بو ،وما
كاف يف أايمو من فتنة أو عدؿ.
األضحية :ىي يف ا١تناـ دليل على الوفاء ابلنذر،
ض َّحى وىو مدين
وا٠تبلص من الشدائد ،ومن رأى أنو َ
فقَتا اغتٌت ،وإف كاف خائ ًفا أمن ،وإف
قُضي دينو ،وإف كاف ً
كاف مل ٭تج فإنو ٭تج ،وإف كاف ٤تارًاب انتصر ،وإف كاف
مغموما فرج هللا عنو غمو.
ً
يعرب ْتسب ما اعتكف فيو ،فإف اعتكف
االعتكاؼَّ :
يف مسجد اعتكف على أعماؿ صاٟتة.

اإلغماء :من رأى أنو غُشي عليو ًنلو أمر ٤تزف.

اإلفالس :دليل على نقص حاؿ ا١تفلس يف دينو.
إقامة الصالة :تدؿ يف ا١تناـ على إ٧تاز الوعد وبلوغ
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ا١تراد ،وعلى الفرج ،وقرة العُت ،والراحة ١تن ىو يف شدة.
األكل :إذا أكل اإلنساف يف إًنء ٤ترـ كإًنء الفضة
أو الذىب ،فإف ذلك يدؿ على ببلء يصيبو ،فإف أكل
ابلسنَّة ،وإذا أكل بشمالو أطاع عدوه وجاىف
بيمينو اقتدى ُّ
ومن رأى أف غَته دعاه إىل الغداء ،دلت رؤايه
صديقوَ ،
على سفر بعيد ،فإف دعاه إىل األكل ،فإنو يسًتيح من
تعب ،ومن رأى أنو أكل ٟتم نفسو ،فإنو أيكل من مالو
شخصا
ومكنوزه ،فإف أكل ٟتم غَته فإنو يغتابو ،أو يغتاب
ً
آخر ،ورأى رجل أف أخاه أيكل ٟتما نيئا يف الكعبة فعربت
أبنو يغتاب اٟتكاـ ،فكاف كذلك.
التفات اإلنساف :االلتفات يف الصبلة يدؿ على
التطلع إىل الدنيا وزينتها ،واإلعراض عن اآلخرة ،وا١تيل مع
األىواء ،ورٔتَّا َّ
دؿ على االختبلس والسرقة ،ورٔتا دؿ على
األسرار.
األـ :أـ اإلنساف يف ا١تناـ أوىل بو يف أحكاـ التأويل
من أبيو ،فإذا رآىا اإلنساف عرب حا٢تا يف ا١تناـ ْتالو ،ورَّٔتَا
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دلت على الشفقة والفرج ١تن كاف يف شدة.
رأى رجل أنو يقطع أمو بسكُت ،فعربت ذلك
بسفره ،فكاف كما عربت.
فقيل :كيف عربت؟ فقلتُّ :أمو تعٍت نفسو ،والقطع:
انقطاع أخباره يعٍت سفره.

دؿ رؤايه
إماـ الصالة :ىو ا١تتكفل الضامن ،و ت ّ
على علو القدر والرائسة والتقدـ واألمر اب١تعروؼ والنهي
متوجها
إماما ،وصلى ابلناس
ً
عن ا١تنكر .فإذا صار يف ا١تناـ ً
إىل القبلة بطهارة كاملة ال يزيد فيها وال ينقص  ،فإف كاف
أىبلً للوالية أو اٟتكم أو التصدي ١تا فيو نفع الناس حصل
صلَّى ابلناس إىل غَت القبلة خاف
لو ذلك ،وإف كاف قد َ
٤تظورا.
أمرا ً
أصحابو ،وابتدع بدعة ،أو ارتكب ً
فإف رأى أنو يصلي ابلنساء فإنو يلي أمر قوـ
ضعاؼ ،ومن صلى ابلرجاؿ والنساء ًنؿ القضاء بُت الناس
إف كاف أىبلً لذلك ،وإال أصلح بينهم.

األمري :يدؿ على رئيس اإلنساف يف عمل وغَته،
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ورٔتا دؿ على زواج العزب حىت يصَت يف بيتو كاألمَت.
اإلنشراح :توبة للعاصي ،وىداية للضاؿ ،وفرج
للمبتلى.
يتج َّمل بو اإلنساف ِم ْن َم ٍاؿ أو
األن َ :د ّّاؿ على َما َ
والد أو ولد أو أخ أو زوج أو شريك أو عامل ،فمن َح ُس َن
أَنْػ ُفوُ يف ا١تناـ ،كاف ذلك دليبلً على ُح ْس ِن َح ِاؿ من َد َّؿ
عليو ٦تن ذكرًن ،وسواده أو كربه َد ّّاؿ على ا ِإلرغاـ وال َق ْه ِر.
االنقباض :يَ ُّ
دؿ على القبض يف الرزؽ ،ورٔتَّا َد َّؿ َعلَى
الذنُ ِ
ُّ
وب يف اليقظة وآاثرىا السيئة يف الدنيا.

االنقالب :انقبلب اإلنساف على وجهو يَ ُّد ُؿ على
الرائِي امرأة أعرضت عن َزْوِج َها.
ْ
ا٠تُ ْسَر ِاف ،وإ ْف َكا َف َّ
اإل َوز :تدؿ رؤيتو يف ا١تناـ على نساء ٚتيبلت.

آَيت القرآف :إذا كانت آايت رٛتة ،وكاف القارئ
ميتًا فَػ ُه َو يف َر ْٛتَِة هللا تعاىل -إف شاء هللا ،-وإف كانت
آايت عقاب ،فهو يف عذاب هللا تعاىل ،وإف كانت آايت
إنذار وكاف الرائي حيِّاَ ،ح َّذ َرتْوُ من ارتكاب مكروه ،وإف
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كانت آايت مبشرات ،بَ َّشَرتْوُ ٓتَت.
أيوب  :تدؿ رؤيتو على حسن العاقبة ١تن كاف
يضا شفي من مرضو ،ورٔتَّا بلغ ما يرجوه
مبتلى ،فإف كاف مر ً
من إجابة دعاء ،أو سؤاؿ حاجة.
حــــــرفىالبــــاء
الباب :األبواب ا١تفتوحة رزؽ و٧تاج وتيسَت ،وا١تغلقة
أيضا بصاحب الدار ،فإف رأى
نكد وفشل ،ويعرب الباب ً
أنو خرج من ابب ضيق إىل مكاف واسع ،فهو خروجو من
ضيق إىل سعة ،أومن خوؼ إىل أمن.
الباخرة :سفر طويل ،أو تفريج للهموـ.
البحر :ملك قوي أو عامل موسوعي ،ومن رأى البحر
ىائجا ،فإنو ببلء وخسارة وفتنة ،ومن رأى أنو وقف على
ً
البحر فإنو يصيب من العلم أو السلطاف شيئًا ،ورٔتَّا َّ
دؿ
للمرأة على الزوج أو غَته.
البحرية  :تدؿ على امرأة غنية.
البخل :يدؿ يف ا١تناـ على الفقر ،والضيق.
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البخور :الثناء اٟتسن ،ومن رأى بيده عود ٓتور،
كبلما حسنًا.
وكاف ٦تن فقد شيئًا ،فإنو يرجع إليو ،ويسمع ً
الِبج :صعود الربج ٧تاح ورفعة ،وا٢تبوط منو فشل
وخيبة.
الِبد :فقر ،ومن وجد الربد يف الظل فقعد يف
الشمس ،ذىب فقره ،كما أنو إذا وجد حر الشمس فآوى إىل
الظل ،فإنو ينجو من اٟتزف والشدة.
الِبص :من رأى يف منامو أنو أبرص ،فإنو يصيب
كسوة من غَت زينة.
الِبغوث :عدو ضعيف طعاف.
الِبؽ :رؤيتو ٔتفرده تدؿ على ا٢تدى بعد الضبللة،
ورٔتَّا دلت رؤيتو على البشارة بقدوـ غائب ،أو ٕتديد
الرزؽ ،أو إغاثة ،ورٔتا دؿ على ا٠توؼ من السلطاف.
الِبيد :األعماؿ واألسفار واألخبار ا١تهمة.
الِبكة :إذا كانت صافية فهناء وسعادة ،والعكس
ِْ
صحيح ،والسباحة يف مائها البارد شفاء للمريض.
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البزر :نسل صاحل.

البساط :يف ا١تناـ بسطة رزؽ ٍّ
وعز ورفعة.

٣تاىدا ًنؿ
البستاف :يدؿ للرجل على ا١ترأة ،وإف كاف ً
الشهادة ،السيما إف رأى فيو امرأة تدعوه إىل نفسها ،أو

شرب فيو لبنًا أو عسبلً ،ورٔتَّا َد َّؿ البستاف على الزوجة
والولد وا١تاؿ وطيب العيش وزواؿ ا٢تموـ.
البسملة :تدؿ على العلم وا٢تداية.
البشاشة :للعلماء والصاٟتُت تدؿ على اإلقباؿ على
طاعة هللا تعاىل ورسولو ،والبشاشة لغَتىم من ا١تضحكُت أو
احملرمات
ا١تستهزئُت أو ا١تفسدين دليل على الغفلة وا١تيل إىل َّ
ومعاشرة أىل البدع.
صق ،فإنَّو ٮترج منو كبلـ
البصاؽ :من رأى يف ا١تناـ أنو يَػْب ُ
سٍ
وء ،ال سيما إِ ْف كاف فيو دـ أو بلغم غليظ.
ُ
البصل :خَت ١تن رآه وَملْ أيكل منو ،وإ ْف أَ َك َل منو فَ َشّّر،
وي َّ
استِْب َداؿ الذي ىو أدىن ابلذي ىو خَت.
دؿ على ْ
٣تروحا أو غَت نظيف فمرض ،ورٔتَّا
البطن :إذا رأى بَطْنَو ً
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َد َّؿ َو َج ُع البطن عل خبلفات عائلية ،والبطن العظيم زايدة
يف ا١تاؿ والولد ،ورٔتَّا َد َّؿ على أكل ماؿ اليتيم ،ورٔتَّا َد َّؿ
ِ ِ
األسَرا ِر.
على ح ْفظ ْ
البِغَاؿَ :س َفر ،وركوب البغل يَ ُّ
دؿ على طوؿ العمر ،أو
ٌ
التَّػَزوج ابمرأة َعاقِ ٍر ال تَلِد ،والبَػ ْغلَة بسرجها امرأة حسنة
أَ ِديبة ،أو سفر فيو َمْنػ َف َعة.
البغض :إف رأى يف ا١تناـ من يبغضو يف اليقظةَ ،د َّؿ
الص ْدر ،واالبتبلء ٔتن ال تؤثر صحبتو.
على ضيق َّ
ِ
لس َماف سنوات
البَػ َق ُر :تَ ُّدؿ على السنُت ،والبقر ا ّ
ب ،والبقر ا ْ٢تَزيل سنوات ذات قَ ْح ٍط وج ْد ٍ
صٍ
ب.
ذات َخ ْ
ََ
ُ
ومن رأى أنو أيكل ٟتم البقر ،فإنَّو يصيب زايدة يف مالو
وسلطانو ،ورٔتَّا ٯترض ،ومن رأى أنو يشرب من لبنها -
يضا -شفاه هللا.
وكاف مر ً
البكاء :إذا كاف يف ا١تناـ بصراخ أو لطم أو لباس
أسود أو شق جيب ،فإنو يدؿ على اٟتزف وا١تصيبة ،وإف
كاف من خشية هللا تعاىل ،أو لسماع قرآف ،أو من ندـ
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على ذنب سابق ،ففرح وسرور ،وزواؿ للهموـ.
بلغما ًنؿ الفرج والشفاء.
البلغم :إف رأى أنو ألقى ً

البناء :رؤية البناء ا١تستحدث على األرض إفادة
دنيا ،ورٔتَّا كاف أتويل البناء بناء الرجل أبىلو ،فمن رأى أنو
بنياًن فإنو يتزوج ىناؾ امرأة.
يبٍت يف بلدة أو قرية ً
البندقية :خبلؼ وشر وعناء ،أو قوة وأمواؿ.

دما ،فإنو أييت امرأة مطلقة
البوؿ :ومن رأى أنو يبوؿ ً
حائضا ،أو امرأة ذات ٤تػرـ ،وىو ال يعلم بذلك ،ومن
أو
ً
رأى أنو ابؿ يف دار قوـ أو ٤تلة قوـ ،فإنو يطرح ىناؾ نطفتو
ِِ
الع َادة ،أو
كثَتا خبلؼ َ
ٔتصاىرِتم .ومن رأى أنو ابؿ بوالً ً
تَػلَ َّوث بو ،أو كانت َرائِ َحتُو كريهة ،أو أَنَّو َاب َؿ والناس
ِ
ب
يَػْنظُروف إليو فَ َذل َ
ك نَ َك ٌد ،أو إظهار َشٍّر يفتضح بوَ ،و ُش ْر ُ
البوؿ يَ ُّ
دؿ على الشبهة يف ا١تكاسب أو األمواؿ اٟتراـ،
وقاؿ بعض الْ ُم َعِّربينَ :م ْن رأى أنو يبوؿ يف موضع بوالً
فقَتا
كثَتا ،فَِإنَّو إف كاف
ً
مكرواب ،فَػَّر َج هللا عنو ،وإف كاف ً
ً
استَػ ْغ ٌَت.
ْ
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البوـ :بطالة وخوؼ ،أو إنساف خائن ال َخْيػَر فيو.

بياض اللوف :خَت وعز وكرامة.

الر ُجل اليت َأيْ ِوي إليها ،ومن رأى
البيت :ىو َزُو َجةُ َّ
أنو ٮترج من بيت صغَت ،خرج من َى ٍّم ،فَإ ْف رأى أف بيتو
أوسع ٦تا كاف ،فَِإ َّف ا٠تَت وا٠تصب يػتَّ ِسع ِ
اف عليوَ ،وتَػْب ِديل
َ َ
البيت ،أو أاثثو وظيفة جديدة.
بئرا يف داره أو أَْر ِضو ،فَِإنَّو يناؿ َس َعةً
البئرَ :م ْن َرأَى ً
يف معيشتوَ ،ويُ ْسًرا بعد عُ ْس ٍر ،ومنفعة من حيث ال ٭تتسب،
الش َّدة ،وإف رأى اإلنساف
وبئر َّ
السبِ ِيل َد ّّاؿ َعلَى الْ َفَرِج بَػ ْع َد ِّ
بئر زمزـ ،وشرب منو ،وكاف لو حاجة قضيت حاجتو.
ض :نساء وأبناء ،وا١تكسور منو حزف ومشاكل،
البَػ ْي ُ
بيضا مسلوقًا ،فإنو يصلح لو أمر قد طاؿ
ومن رأى أف بيده ً
أمده وتعسر ،وبيض النعاـ :ولد صاحل إف شاء هللا .
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حــــــــرفىالتـــــاء ى
اج :يَ ُد ُّؿ التاج يف ا١تناـ على العلم والقرآف وا١تلك
الته ُ
ُ
وا١تاؿ ،وإذا رأت ا١ترأة التاج على رأسها فإنػ ََّها تتزوج ،وإف
غبلما ،ورٔتا دؿ على العجم
كانت حامبلً ولدت ً
التاجر :رؤية التجار يف ا١تناـ تدؿ على األرابح
والفوائد وا١تناصب واألسفار ،ورٔتَّا َدلَّت رؤيتهم على
التفريط فيما فرضو هللا تعاىل عليهم كاٟتج واٞتهاد والصياـ
وصبلة اٞتمعة.

التبخر :تبخر اإلنساف ابلبخور يدؿ على حسن
معاشرة الناس ،والذكر اٟتسن.
سم :يَ ُّ
السنَّة،
التهػبَ ُّ
الس ُروِر ،واتِّبَاع ُّ
دؿ يف ا١تناـ على ُّ
فَ َّ
تبسما .
إف النَِّي  كاف يضحك ً
اؿ كثَت ينالو الرائي بعد تَػ َع ٍ
ب.
التنبَ :م ٌ
التثاؤب :تكاسل أوعمل يرضى بو الشيطاف.
التحيةَ :م ْن َرأَى أَنَّو قد َسلَّ َم على َر ُج ٍل يف ا١تناـ،
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وليس بينهما عداوة أو خصومة ،فَ َّ
إف ا١ت َسلَّ َم عليو يصيب
ُ
ِ
وخَتا ،فإف كاف بينهما عداوة ،ظفر
من ا١تُ َسلِّم ً
فرحا وأمنًا ً
ا١تسلِّم اب١تسلَِّم عليو ،وأ َِمن من ِّ
شره ،فإف كانت بينهما
ُ
وسلَّم عليوَ ،وَرَّد جوابو ،فإف تلك التجارة تلتئم
ٕتارةَ ،
بينهما ،وإف َملْ يرد عليو َملْ يلتئم ،وَملْ تتم ،فإف َسلَّم عليو
َع ُد ُّوهُ ومعو ىدية إليو ،فَ َّ
إف َع ُد َّوه يطلب منو الصلح ،وإف
إف ذلك يَ ُد ُّؿ على َّ
دوا ويعانقو ،فَ َّ
أف
صافِ ُح َع ِّ
رأى أنو يُ َ
قوما بكبلـ قبل السبلـَ ،د َّؿ ذلك
عدواتو تَػ ُزوؿ ،وإف ابتدأ ً
السنَّة ،وا١تيل إىل البدعة.
منو على ٥تالفة ُّ
التدخنيُ :ح ْز ٌف وَكآبة.

تذكرة الركوبَ :س َفٌر.
ُّ
َّهم ُخلِ ُقوا ِمْنوُ ،أو الدنيا
الرتاب :يَ ُد ُّؿ على النَّاس؛ ألنػ ُ
ف التُّػَراب ،فماؿ يصيبو.
وأىلها ،ومن َرأَى َكأَنَّوُ يَ ِس ُّ
صٌر و٧تاة.
التسبيح :فَػَر ٌج ونَ ْ
التشهد :من رأى يف ا١تناـ كأنو يتشهد يف الصبلة
فَػَّرج هللا تعاىل عنو َ٫تَّو ،وقُ ِ
اجتو.
ضيَ ْ
ت َح َ
َ
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التهػ ْع ِزية :التعزية يف ا١تناـ فيمن كاف َذا يَ َسار َو ُح ْسن
ضَّرة تُ ِ
صيبو ،والتَّػ ْعزية ١تن ىو يف شدة تدؿ
ليل على َم َ
َحاؿ َد ٌ
على رجاء وخَت وذىاب الشدة عنو ،ومن رأى يف ا١تناـ
مصااب ًنؿ أمنًا أو بِ َش َارًة ،والتعزية يف ا١تناـ بغَت
كأنو َعَّزى ً
مصاب تدؿ على حادث يُوجب التعزية.
التَػ َعلُّم :تَػ َعلُّم اإلنْ َساف يف ا١تناـ لقرآف ،أو حديث ،أو
حكمة ،أو صناعة يتعلمها ،فإنو يدؿ على الغٌت بعد الفقر،
وا٢تدى بعد الضبللة.
ب وسرور َوَ٧تَاح ،وصحة.
التفاحِ :رْز ٌؽ طَيِّ ٌ

التقصري :يدؿ يف ا١تناـ على التَّػ ْق ِ
صَت يف العمل.

التكِب :من رأى يف ا١تناـ أنو تكرب ُّ
لتمكنو من فوزه
بنعيم الدنيا ،فَإنَّو يدؿ على انْتِ َهاء عمره ،ورٔتَّا َد َّؿ على
الظلم والطغياف وسوء العاقبة.
التكبري :يدؿ على األعياد ،والفرح  ،وأعماؿ الرب
والصدقات ،وكثرة اٟتسنات ،والظفر ابألعداء.
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التل  :من أتلف يف ا١تناـ شيئًا حسنًا ،أفسد ما
عليو من ا٠تَت.
ابلسنَّة.
الت همار :يدؿ على الكسب اٟتبلؿ ،أو العامل ُّ

التمر١ :تن أكلو رزؽ عاـ خالص يصَت إليو ،ومن
٘ترا ٬تيء إليو فيجيء إليو ماؿ ،وإف كاف يف َغ ٍّم أو
رأى أف ً
َى ٍّم ،فَػَّر َج هللا عنو ،لقصػة مرًن -عليها السبلـ:-
ك ِ ِِب ْذ ِع النه ْخلَ ِة تُساقِ ْط َعلَْي ِ
و ُى ِّزي إِلَْي ِ
ك ُرطَبًا َجنِيًّا.
َ
َ
فإف رأى إنساف أنو أخذ ٘ترة وشقها وأخرج منها نواىا فإنو
كبلما
٘ترا ً
جيدا فإنو يسمع ً
يولد لو ولد ،ومن رأى أنو أيكل ً
٘ترا فإنو ٬تد
ً
جيدا ،ويناؿ منفعة جليلة ،ومن رأى كأنو أكل ً
حبلوة اإلٯتاف ،وتدؿ التمرة كذلك على الرجل الصاحل أو
ا١ترأة الصاٟتة.
التملق١ :تن َملْ يَػتَػ َع َّود ذلك ذلَّة ومهانة.
التهديد :من رأى أنو يهدد يف ا١تناـ ،ويتوعد من
غَته ،ويراد منو أف ٮتضع ،فإنو يظفر وال ٮتاؼ ما يتوعد
بو ،وال ٮتضع.
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التهليل :يف ا١تناـ ىداية وبشارة ،فإف كاف يف مصيبة
يؤجر عليها ،وإف كاف يف َى ٍّم و َغ ٍّم ٧تا ،وجاءه الفرج.

التواصل :صلة للرحم ،فإف واصل يف ا١تناـ العلماء
والصاٟتُت َّ
دؿ على حفظ مودتو ،ووفائو بعهده ،وإف واصل
أحدا من أرابب البدع وأىل الذمة َّ
دؿ على فساد
يف ا١تناـ ً
دينو ودنياه ،وتضييع أوقاتو يف اللهو واللعب.
تدؿ على النجاة  ،والفبلح ،و٤تبة هللا.
التوبةّ :

التوت :أكلو يدؿ على كسب واسع ورزؽ ًنفع.
التوديع :يدؿ على مفارقة ا١تودع ٔتوت أو غَته من
أسباب الفراؽ.
التهػوُّكل :يدؿ على بلوغ الْم َق ِ
اص ِد ،وانْتِ َهاء ما ىو فيو
ْ
َ
من َّ
شدة.
الس َف ِر ،أو اإلنْ َذار اب١ترض الذي
ليل على َّ
التهػ ْي ُّممَ :د ٌ
٭تتاج فيو إىل التَػيَ ُّمم.
ب كثَت ونعمة َر ْغ َدة .
التِّ ْنيَ :م ٌ
وخ ْ
اؿ َ
صٌ
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الثه ْدي :يف ا١تناـ امرأة الرجل أو ابنتوَ ،وَم ْن رأى امرأة
ُم َعلَّقة من ثديها ،فرٔتا تزين ،والثَّ ْدي الكبَت يف ا١ترأة فُ ُجور،
ود ّّاؿ على الولد.
واللنب يف الثدي زايدة يف ا١تاؿَ ،
الثهػ ْرَوة :الزوجة ،أو األعماؿ الصاٟتة ،أو عُلُو ا١تْن ِزلة.

الثه ِري ُد :حياة الرجل وعيشتو وكسبو وحرفتو.
الع َد َاوة من األىل واألزواج
الثعباف :رٔتَّا َد َّؿ على َ
حسودا شر ًيرا.
ورٔتَّا كاف
ً
واألوالد أو غَتىمُ ،
الثالجة :أرزاؽ طيبة ،أو أمور معلقة.
الثعلب :عدو َّ
اب مراوغ يف معاملتو.
كذ ٌ
الثل  :أرزاؽ وفوائد ،وشفاء ،وزواؿ للهم.

الثمرة :اٟتلوة رزؽ وفائدة وعلم ،واٟتامضة ماؿ حراـ
وزايدة يف ا١ترض.
الثوب :األخضر للحي دين وعبادة ،وللميت حسن
حالو عند هللا تعاىل ،والثياب البيضاء خَت وبشرى ،ومن
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ثواب أسود ومل يتعود لبسو ،أصابو بعض ما
رأى أف عليو ً
يكره  ،أما إذا كاف قد تعود لبسو يف اليقظة فذلك شرؼ
ثيااب ٛتراء فيأتيو
وسلطاف ،وماؿ وسؤدد ،ومن رأى أف عليو ً
ماؿ كثَت ٬تب هلل تعاىل فيو حق ،فليتق هللا تعاىل وليؤت
ثواب أٛتر فهو فرحها.
الزكاة ،وإف رأت امرأة أنػ ََّها تلبس ً
ولبس الثياب اٞتديدة للغٌت ٖتسُت معيشتو ،وللفقَت ثروة،
ثيااب جديدة ذىب
وللمدين قضاء دين ،ومن اغتسل ولبس ً
ثواب ابليًا أصابو َغ ّّم
خَتا ،ومن َرأَى أَنَّو لبس ً
َغ ُّمو ،وأصاب ً
ِ
اب الزرقاء كذلك ،ونزع الثياب الوسخة يف ا١تناـ
َ
وى ّّم ،والثّيَ ُ
َزَو ُاؿ ا ْ٢تُُموـ.

الثور :من رأى أف لو ثَت ًاًن كثَتة ،فَإنَّو يػَتَوىل والية إف
اؽ إليو
كاف أىبلً لذلك ،وإف رأى أنو ركب منها ثػَ ْوًرا فيُ َس ُ
سفرا
خَت وخصبَ ،
ومن خار عليو الثَّػ ْوُر ،فَإنَّو يسافر ً
صَر َعو ،فَإنَّو يشرؼ على ا٢تبلؾ،
ً
بعيدا ،ومن رأى كأف الثور َ
وتدؿ رؤيتو أيضا على ثوراف ِ
الفْتػنَة ،أو ا١تساعدة على تذليل
ً
اصة ألصحاب ِّ
اعة.
األمور الصعبةَ ،خ َّ
الزَر َ
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بيح ،وكبلـ شنيع ،وصاحبو يػُبَ ِّد ُؿ
الثػوـَ :م ٌ
اؿ َحَر ٌاـ قَ ٌ
ابلشِّر ،وأكل الثوـ خَت للمريض فقط.
ْ
ا٠تَْيػَر َ
حــــــرفىالجوــــــم
اجلامع :يَ ُد ُّؿ يف ا١تناـ على ا١تكاف الذي يقصد الناس
فيو ِّ
الربْح ،وٮترج كل إنساف منو بِ ِربْ ٍح على قدره وعملو،
مظلوما.
ويدؿ على العدؿ ١تن دخلو يف ا١تناـ
ً
اجلاموس :رٔتَّا َّ
دؿ على الكد والسعي وا٠تَت.
اجلبس :دواـ العز وا١تنصب ،وحسن حاؿ األزواج
واألوالد ،والثبات يف الدين والعلم ،والشفاء من األمراض.
اجلبل :من رأى أنو سقط من جبل فإنو يقًتؼ
خطيئة ،أو يصيبو ضرر يف بدنو ،أو يسقط عن مرتبتو،
ويتغَت حالو اليت كاف فيها .فإف رأى أنو صعد اٞتبل ،فإف
اٞتبل غاية يبلغها .وكل صعود يراه اإلنساف على جبل أو
عقبة أو تل أو سطح أو غَت ذلك فإنو نيل حاجة يريدىا.
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ومن رأى َّ
شديدا
كأف اٞتباؿ تزلزلت مث استقرت ،فإف ىوالً ً
يدخل يف تلك البلدة.
اجلنب :إذا كاف اٞتنب ىو ا١تتخذ من اللنب فرؤيتو يف
ا١تناـ دليل على الرزؽ ،ورؤيتو للمحارب وا١تخاصم قهر لو،
وجنب عن ا١تبلقاة ،واٞتنب الرطب خَت من اليابس ،ومن
رأى كأنَّو أيكل ا٠تبز مع اٞتنب فإنو يعيش بتقتَت .وإذا كاف
شر.
اٞتنب ٔتعٌت عدـ الشجاعة ،فإنو ّّ
اجلُبهة :غٌت وماؿ ١تن لَبِ َس َها شتاء؛ ألنػ ََّها ٘تنع البَػ ْرد،
ولبسها يف الصيف غُ َّمة وحزف.
اجلبهة :جاه الرجل يف الناس ونفاذ أمره .فإف رأى ِِبَا
صاف يف ىيبتو وجاىو.
عيبًا من كسر أو غَته ،فإنو نػُ ْق َ

اجلُحر :يدؿ يف ا١تناـ على التَّ َم ُّسك آباثر أَْرَابب
البدع والضبلالت ،ومن رأى ُج ْحًرا خرج منو حيواف ،فهو
فم ٮترج منو كبلـ.
اجلحود :من رأى أنو جحد ابطبلً ،فإنَّو أيمر
اب١تعروؼ ،وينهى عن ا١تنكر ،واٞتحود للفضل ظُْلم.
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اجلد :من َّ
جد يف ا١تناـ يف طلب شيء جليل رٔتَّا بلغ
ص َار يف ا١تناـ ِّ
جدا طاؿ عمره ،وارتفع
ُمَر َاده منوَ ،وَم ْن َ
قدره ،وجده يف ا١تناـ ٔتْن ِزلة أبيو ،فإف مات جده نقص سعيو
واجتهاده.
اجلدري :ماؿ ،إ ْف َرأَى أَنَّو َّ
جدر فهو زايدة يف مالو،
وإف رأى أف ولده َّ
جدر ففضل يصَت إىل ولده ،وكذلك
القروح يف اٞتسد زايدة يف ا١تاؿ.
إنساًن جرحو ،ومل ٮترج منو دـ،
اجلراحة :من رأى
ً
فإنو يقوؿ يف اجملروح قوالً ِّ
حقا ،فإف رأى أنو جرح ،وخرج
ِ
ص َّدؽ ،واٞترح يف اليد ديوف ،ويف
منو الدـ ،فإنو يغتابو ٔتَا يُ َ
القلب حزف وىم ،ويف الرأس أفكار سيئة.
ب يف
ص َّ
اجلراد :فتنة وعذاب ،ورٔتا عرب اب١تاؿ ،فإذا ُ
إًنء أو قدر أو ُوجد يف مكاف ،فإنو ماؿ وبركة.
رأت عجوز كثرة من اٞتراد يف دكاف عطارة لولدىا،
فأولتو بكثرة أمواؿ أتتيو منو ،فكاف كذلك!
اجلربَ :من رأى أف بو جرًاب ،وىو ُّ
٭تكو ،وليس فيو
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ٍ
ىم وتعب من قِبَ ِل أقرابئو ،وإف كاف
ماء وال صديد ،فإنو يف ّ
يف اٞترب ماء ،فإنو يصيب ماالً ِِبٍَّم وك ٍّد ،فإف َح َّكو
ٍ
بغم.
وجرحو ،فإنو ماؿ ّ

اجلزار :رجل يضر الناس إذا كاف دنس الثياب وبيده
سكُت.
اجلسر ُُ :ما يػُنَ ِّجي اإلنساف من العذاب والتعب.
اجلسم :صحتو وقوتو قوة الدين واإلٯتاف ،فإف رأى
ضَّرة فهو زايدة يف النعمة عليو،
زايدة يف جسمو من غَت َم َ
وىزاؿ اٞتسم يَ ُد ُّؿ على الفقر ،ونػَ ْق ِ
ص ا١تاؿ والعلم.
اجلفػاؼ :الفقرِ َ ،
العْي ِ
احة.
ش ،وعدـ َّ
وضْنك َ
الر َ

اجلفن :إذا كاف اٞتفن خاليًا من األملَّ ،
فإف ذلك
اصة النِّساء ،وإذا كاف اٞتفوف فيها
٤تمود ٞتميع الناسَ ،و َخ َّ
قروح ،فإنػ ََّها تَ ُد ُّؿ على َغ ٍّم وحزف.

أيضا
اجلالد :يف ا١تناـ رجل سباب َشتَّاـ ،وتدؿ رؤيتو ً
على ا٢تموـ والنكد واألمراض ،وما يوجب اٟتدود.
اجللد :رٔتَّا َد َّؿ اٞتلد على الصرب والتجلد يف األمور،
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فمن رأى جلده قد َح ُسن يف ا١تناـَ ،د َّؿ على ا٠تَت والراحة،
ِِ
اىة وفَػَرج،
وعلى الشفاء من األمراضَ ،وٛتَُْرة لوف اٞت ْلد َو َج َ
ض.
ص ْفَرة اللوف َمَر ٌ
َو ُ
اجل هماؿ :تدؿ رؤيتو على األَ ْس َفار ،ورٔتَّا َّ
دؿ على
َُ
ا١تبلح ،ومدبر السفن.
اجلُ ُم َعةَ :م ْن َرأَى يف ا١تناـ أَنَّو يف يوـ ُٚتُ َعة ،فَ َّ
إف هللا
تعاىل ٬تمع أموره ا١تتفرقة ،وينقلو من العُ ْس ِر إىل اليُ ْس ِر،
ليل على ال َفَرِح
وأتتيو الربكةَ ،
وصبلةُ اٞتمعة يف ا١تناـ َد ٌ
والسرور ،وشهود األعياد أو االجتماع ْتبيب ،وقضاء
حاجة يطلبِ َها.

اجلمل :إف رأى ٚتبلً يصوؿ عليو ،أصابو حزف أو
مرض أو خصومة مع رجل سفيو ،فإف أخذ ٓتطامو وقاده
يف طريق معروؼ ،فإنو يرشد رجبلً من الضبللة إىل
الصبلح ،فإف قاده يف غَت طريقو ،فإنو يقوده إىل فساد،
فإف رأى كأنَّو ٨تر ٚتبلً فتصيبو راحة يظفر فيها ،ومن سقط
مرضا
من ظهر بعَت أصابو فقر ،فإف ر٤تو البعَت مرض ً
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شديدا ،ورٔتَّا َد َّؿ اٞتمل على الشيطاف ،أو على الرجل
ً
اٞتاىل ا١تنافق ،فإف ركبتو امرأة ال زوج ٢تا تزوجت ،فإف كاف
٢تا زوج غائب قدـ عليها .ومن رأى أنو ٭تلب إببلً ،أصاب
دما أصاب ماالً حر ًاما.
ماالً من سلطاف ،فإف حلبِ َها ً
اجلن :أصحاب احتياؿ ،ورٔتا دؿ على سفر.

اجلنازة :من رأى يف ا١تناـ أنو يصلي على جنازة ،فإنو
يؤاخي أقو ًاما يف هللا تعاىل .ومن رأى أنو ٤تموؿ على
وسلطاًن ،ويقهر الناس،
أكتاؼ الرجاؿ ،فيصيب رفعة
ً
ويسيطر عليهم ،فإ ْف بكوا عليو َّ
فإف عاقبتو ٤تمودة ،وإف َملْ
يبكوا عليو وذموه ،فإف عاقبة أمره غَت ٤تمودة ،ومن رأى
أنو يشيع جنازة ،فإنو يدؿ على توديع ا١تسافر.
اجلند :عز وقوة ونصرة للمحقُت.
اجلنة :من رأى اٞتنة يف ا١تناـ ومل يدخلها ،فإف رؤايه
سرورا وأمنًا
بشارة لو ٓتَت عملو ،فإف رأى كأنو دخلها ًنؿ ً
يف الدارين ،فإف رأى كأنو يف رايض اٞتنة ُرزؽ اإلخبلص
علما
وكماؿ الدين ،فإف رأى كأنو أكل من ٙتارىا ُرزؽ ً
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بقدر ما أكل ،ومن رأى أنو يطوؼ يف اٞتنة َد َّؿ ذلك على
سعة رزقو وعلو شأنو ،ومن كاف خائ ًفا ورأى أنو دخل اٞتنة
مهموما فُػِّرج عنو ٫تو،
شعر ابلطمأنينة واألمن ،وإف كاف
ً
تزوج.
وإف كاف عزًاب َّ
اجلهاد :من رأى أنو يذىب إىل اٞتهاد ،فإنو يناؿ
فضبلً ودرجات يف الدنيا واآلخرة .وقيل :من رأى أنو ٬تاىد
يف سبيل هللا تعاىل  ،ويقاتل الكفار فإنو ٣تتهد يف أمر
وسرورا
فرحا
عيالو ،فإف رأى أنو قتل يف سبيل هللاً ،نؿ ً
ً
وحياة طيبة ورزقًا ىنيئًا.
جهنم :من رأى أنو دخلها ،فإنو يرتكب الكبائر،
فإف رأى كأنو خرج منها ،فإنو يتوب من ا١تعاصي ،ومن
رأى النار قد اقًتبت منو ًنلو شدة و٤تنة.
اجلورب :يُعرب اب٠تادـ وا١ترأة.

اجلوع :ذىاب ا١تاؿ أو اٟترص على ا١تعيشة والدين
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حـــــرفىالـحــــاء
حاجب العني :للرجل حسن ٝتتو ،وٚتالو ،وجاىو
يف دينو ،وأمانتو ومكانتو ،فإف رأى اإلنساف حاجبيو قد
اقًتًنَ ،د َّؿ ذلك على األلفة واحملبة وابلعكس ،ونزو٢تما على
العُت دليل على تَػغََُّت حاؿ َم ْن َدالَّ عليو من ولد أو شريك
أو زوجة أو صاحب ،ورٔتَّا َد َّؿ ذلك على طوؿ العمر ،حىت
يرى نفسو كذلك.
اْلانة :تدؿ على الشرور وا٢تموـ و األنكاد.
اْلانوت :يف ا١تناـ زوجة الرجل وولده ،وموتو وحياتو،
َّهما
ومالو وجاىوَ ،وُرٔتَّا َد َّؿ اٟتانوت على الوالد والوالدة؛ ألنػ ُ
كاًن سبب إ٬تاده وغذائو ،وما عرؼ يف حانوتو من زايدة
أو نقص ،أو جدة أو ىدـ عاد على َم ْن َد َّؿ اٟتانوت عليو،
ِ
خَتاَ ،وَم ْن
ومن رأى أنو جلس يف حانوت ،فَإنَّو يَ ْستَفيد ً
َرأَى أف حانوتو انْػ َه َدـ ،وكاف والده أو أمو أو زوجتو يف
حالة مرض ،فَ َّ
إف ا١تريض ٯتوت.
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اْلاوي :تَ ُّ
الشِّر ،ومداراة
دؿ رؤيتو على ُم َع َ
اشَرة أىل َ

األعداء.

ؼ
اْلائط :من رأى أنو قائم على حائط ،فَػ ُه َو َشَر ٌ
ومكانة ،ومن رأى أنو سقط عليو فذنب وعقوبة.

ب هللا  يف ا١تناـ ٘تكُت يف الدين،
اْلُ ُّ
بُ :ح ُّ
لسنَّة الني  .وإذا أحب ا١ترءُ غَته
وحسن يقُت ،واتباع ُ
حب هللا ورٛتتو ،وإذا أحبو لغَت هللاَّ ،
َّ
دؿ على
هلل ،دؿ على ِّ
ا٢تموـ واألنكاد.
وى ّّم ،فإف رأى أنو حبس يف بيت
اْلبس :ذُ ّّؿ َ

٣تصص منفرد عن البيوت ٣تهوؿ فهو موتو ،وذلك البيت
سلطاًن حبسها فإنػ ََّها تتزوج.
قربه ،فإف رأت ا١ترأة أَ َّف
ً
اْلبل :ىو يف ا١تناـ الدين ،فمن رأى أنو ٘تسك
ْتبل ،فهو معتصم ْتبل هللا تعاىل.
اْلبة السوداء :صحة وعافية وشفاء وبركة.
اْل  :من رأى يف ا١تناـ أنو حج ،وطاؼ ابلبيت،
وقاـ بشيء من ا١تناسك ،فإف ذلك صبلح واستقامة،
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وديْ ٌن يقضيو ،وأماًنت يؤديها
وثواب يرزقو ،وأمن ٦تا ٮتافوَ ،
اتجرا
للمسلمُت ،فإف رأى أنو كاف
مسافرا وصل  ،وإف كاف ً
ً
يضا شفي ،وإف كاف مدينًا قُضي عنو
ربح ،وإف كاف مر ً
دينو ،وإف كاف مل ٭تج حج.
اْلجامة :يدؿ اٟتجاـ على كل متحكم يف رقاب

ا٠تلق كالسلطاف والعامل واٟتاكم والطبيب وكاتب الشرط

حج ًاما قد حجمو
والصكوؾ ،فإف رأى اإلنساف يف منامو ّ
مطلواب ِٔتَاؿ أداه على يد حاكم ،وإف كاف يرغب يف
وكاف
ً
النكاح تزوج ،وتدؿ رؤية اٟتجاـ على زواؿ ا٢تموـ
واألمراض.

اْلجر :يدؿ على أىل القساوة والغفلة واٞتهل
بعصا ،فانفجر منو ماء
حجرا ً
والبطالة ،ومن رأى أنو ضرب ً
فقَتا ،فإنو يستغٍت ،وإف كاف غنيِّا ازداد غٌت ،ورٔتَّا
وكاف ً
كاف رزقًا ىنيئًا.
اْلجر األسود :يدؿ على اٟتج ،أو األمر العظيم.

اْلد١ :تن طلبو ،أو طولب بو ،دليل على الدين
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وا١تطالبة بو.
سرا ،ويقطعوف
اْلدأة :تدؿ على لصوص يسرقوف ِّ
الطريق ،أو ٥تادعُت َم َّكارين ٮتفوف ا٠تَت عمن صادقهم،
ومن ملك حدأة وكاف يصيد ِِبَاً ،نؿ مل ًكا أو أمواالً.
اْلدث :ذىاب ا٢تموـ والنكد.

اْلداد :ملك أو سلطاف أو رجل قوي مهيب.
اْلديد :يف ا١تناـ ماؿ وقوة ١تن رآه يف يده ،وعز من
بعد ضعف إذا أخذه ،ومن رأى اٟتديد قد ال َف لو ،أصاب
اسعا.
مل ًكا ورزقًا و ً
اْلديقة  :فرح وسرور وأعماؿ صاٟتة.
ا ِحل ِِ َذاءُ :ما يركبو اإلنساف.
اْلَ هذاءُ :رجل يلي أمػور النساء ،ويزينها ويهيئها.
حرا يف ا١تناـ وكانت رؤايه يف الشتاء،
اْلَُّر :من وجد ِّ
َد َّؿ ذلك على الفوائد واألَْرَزاؽ وال َك َساوى النفيسة ،وإف
الصْي ِ
ف َد َّؿ على عكس ذلك.
كاف اٟتَُّر يف َّ
اْلرب :تَ ُّ
دؿ على غبلء األسعار  ،فَ َم ْن رأى أىل
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مدينة يتحاربوف ،فإف أسعار اٟتاجات ترتفع ،وإف حاربوا
السلطاف رخصت األسعار  ،واٟترب بُت السبلطُت تَ ُّ
دؿ
على فتنة أو وابء.
اْلِْرَِب َءةُ :يف ا١تناـ وزير ا١تلك أو خليفتو ،واٟتِْرَابءَةُ
رجل لو عزـ يف األمور ،وىي تدؿ على ا٠تدمة للبطالة ،أو
الفتنة يف الدين.
اْلراثة :تزوج ،فمن رأى أنو ٭ترث يف أرض لغَته،
صاحبها ،فإنو يتزوج امرأتو.
وىو يعرؼ
َ
اْلرير :يدؿ يف ا١تناـ على العِ ْش ِق ١تن رآه ،وثياب

اٟترير للفقهاء تدؿ على طلبهم للدنيا ،ودعوة الناس إىل
أيضا على التزوج ابمرأة شريفة ،وإذا
البدعة ،ويدؿ اٟترير ً
لبسو ا١تيت فبشارة ابلنعيم.
اْلزاـ :رٔتَّا دؿ على اٟتزـ واٞتد.
اْلساب :للميت يف ا١تناـ َد ّّاؿ على عذابو ،وإف
حاسب اإلنساف نفسو يف ا١تناـ ،فإنو يدؿ على توبتو،
وإًنبتو إىل ربو .
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اْلسد :يف ا١تناـ فساد اٟتاسد وصبلح احملسود ،أو
َّ
الغل والكرب والسحر والشر،
الفقر للحاسد ،ورٔتَّا َدؿ على ِّ
ويدؿ للمحسود على الزايدة يف الرزؽ.
اْلسنة :إذا عمل اإلنساف حسنة يف ا١تناـ كإماطة
األذى عن الطريق ،أو األمر اب١تعروؼ ،والنهي عن ا١تنكر،
فإف ذلك دليل على الربح يف التجارة ،وقضاء َّ
الديْ ِن،
واألمن من ا٠توؼ.
اْلشيش األخضر :يف ا١تناـ صبلح يف الدين ،وإذا
رأى اٟتشيش يف أيدي الناس ،فهو خصب يف ذلك العاـ،
فقَتا-
ومن رأى كأنو يف حشيش ٬تمعو أو أيكلو -وكاف ً
فإنو يستغٍت.
اْلصى :تدؿ رؤيتها يف ا١تناـ على الدراىم ،وعلى
اٟتج ورمي اٞتمار ،وعلى السباب والقذؼ.
الرْز ُؽ الع ِ
اْلصاد :تيسَت ِ
اجل ،ومن رأى
العسَت ،و ِّ َ
َ
زرعا ُ٭تصد يف ا١تناـ ،وكاف ذلك يف سوؽ من األسواؽ،
ً
كثرت فوائد الناس ،ودارت ا١تبيعات بينهم ابألرابح ،وإف
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كاف ذلك يف جامع من َ٣تَ ِام ِع
٭تصدوف أبنفسهم ،فإنػ ََّها أجور
حصد.

ا٠تََْت ،والناس ىم الذين
وحسنات ينا٢تا كل َم ْن

اٟتصاد يف ا١تناـ على الفنت.
اْل ه
صاد :تدؿ رؤية َّ

اؿ.
صبَة :يف ا١تناـ َم ٌ
اْلَ ْ
ص ُن :يدؿ يف ا١تناـ على العِْل ِم والقرآف وال ِّذ ْك ِر ،وما
اْلِ ْ
صن بو من الشيطاف وجنوده ،ومن رأى أنو بٌت حصنًا
يػُتَ َح َّ
صن من أعدائو ،أو أحصن فَػ ْر َجوُ من اٟتراـ ،وأحصن
فإنو يَػتَ َح َّ
مالو ونفسو من الببلء وال ُذ ِّؿ.
ًنرا يف حطب
اْلطب :يف ا١تناـ ٪تيمة ،وكل َم ْن أَْوقَ َد ً
َّ
ب َعلَى
فهو سعي إبنساف إىل حاكم ،ورٔتَّا َدؿ اٟتَطَ ُ
البَبلدة ،أو البُ ْخ ِل اب١توجود.

اْلفاء :ىو يف ا١تناـ تعب ،ومن رأى أنو ٯتشي يف
السنَّة.
نعل واحد ،فإنو يفارؽ شريكو ،أو ُٮتَالف ُّ
ِ
يب
اْلفر :من رأى يف ا١تناـ أنو ٭تفر أَْر ً
ضا ،فإنو يُص ُ
ماالً بقدر اٟتفر ،واٟتَْف ُر َم ْكر وخداع ،ومن رأى أنو يغيب
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يف ُح ْفَرة ليس ٢تا منفذ ،ٯتُْ َك ُر بو يف أمر بقدر مبلغ اٟتفر
وعمقو ووسعو.
الضبللَِة ،و ِّ
الرْزؽ بعد
االىتِ َد ِاء بعد َّ
اْلفظ :دليل على ْ
التَّػ ْقتَِتَ ،وتَػ ْف ِريج ا٢تموـ.
ك َج َسده ،فإنو يتفقد حاؿ
اْل هكةُ :ومن رأى أَنَّوُ َ٭تُ ُّ
أقرابئو ،ويصيب منهم تعبا.
اح ِة والشفاء من أوجاع
اْلالؽ :تدؿ اٟتبلقة على َّ
الر َ
الرأس والعُت ،ورَّٔتا َّ
دؿ اٟت ْل ُق يف غَت موضع اٟت ْل ِق على
ُ
ِ
األم ُن من
اٞتَائ َحة وا١تغَا ِرـ ،وحلق الرأس أداء األمانة ،و ْ
ا٠تو ِ
اؿ مع ذلك
ؼ ،وكذلك َح ْلقو يف اٟتَ ِّج قضاء َديْنَ ،ويَػنَ ُ
َْ
فتحا ،والتَّػ ْق ِ
صَت أماف من ا٠توؼ ،فَإ ْف َحلَ َقوُ يف غَت اٟتَ ِّج،
ً
فهو دوف ذلك يف الصبلح ،فإف كاف صاحبو يف كرب أو
ِ
ا٢تم والنَّ َك ِد.
دين فُػِّرِج عنو ،وحلق اللحية للملتحي دليل ّ
اْلل  :من رأى أنو حلف صادقًا فإنو يظفر ،ويقوؿ
قوالً ِّ
كاذاب ،فإنو ٮتذؿ ،ويصيب
حقا ،فإ ْف رأى أَنَّو حلف ً
ابلصلِيب أو
ف يف ا١تناـ َّ
عظيماَ ،ونَ َد َامة وذالِّ ،وإذا َحلَ َ
إٙتًا ً
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ب أو البَ ْح ِر وما أشبو ذلكَّ ،
ابل َكواكِ ِ
دؿ على ا١تيل إىل
َ
ِ
لف ابهلل َ ،د َّؿ على اتّبَاع
الضبللة أو النفاؽ ،وإ ْف َح َ
ابلسنَّة.
اٟتق ،واالقْتِ َد ِاء ُّ
اْللواء :تَ ُّ
دؿ يف ا١تناـ على اإلخبلص يف ال ِّدي ِن،
وخبلص السجُت ،وقُ ُدوـ ا١تسافرِ ،
وش َفاء ا١تريض ،وزواج
َُ
ِ
العازب ،وتَ ُّ
األرَزاؽ اٟتبلؿ
دؿ كذلك على الع ْل ِم والقرآف و ْ
َ
والفرح والسرور.

اْلُ همى :تدؿ يف ا١تناـ على قضاء َّ
الديْ َن؛ ألنػَّ َها ُم َك ِّفَرةٌ

ِ
ورٔتَّا َدلَّت على ْإ٧تَا ِز َو ْع ٍد.
لل ّذنُوبُ ،
اْلِمار :ورٔتَّا د َّؿ على السفر أو ِ
العامل ببل عمل،
َُ ُ َ
واٟتمار سعي اإلنساف وِج ّدهَ ،كْيػ َف َما رآه ٝتينًا أو ىزيبلً،
ِ
ٛتارا ،ومشى بو مشيًا مواف ًقا ،فَ َّ
إف ِج َّده وسعيو
ب ً
َوَم ْن َرك َ
موافق حسن ،ويكره يف ا١تناـ من اٟتمار صوتو.
اْل هماؿ :من رأى أنَّو ٭تمل ٛتبلً ثقيبلً فيصيبوَ ،ى ّّم
بقدر ذلك اٟتمل.
اصطَ َاد
اْلَ َم ُ
وم ْن َرأَى أَنَّو ْ
اـ :اٟتمامة امرأة َْ٤تبُوبَةَ ،
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ِ
يب ماالً من رجاؿ أشراؼ ،فَإ ْف َرأَى َّ
أف
ٛتامات ،فإنَّو يُص ُ
يف داره ٛتامة ،والرائي أَ ْعَزب ،فإنَّو يَػتَػَزَّوج امرأة حسناء
ودة ،وىي بشرى ١تن كاف يف شدة ،أو لو غائب ،ومن
َوُد َ
أوالدا
رأى أنو يرمي ٛتامة ،فَإنَّو يصيب من النساء ماالً و ً
ِ
كبلما،
إًن ًاث ،ومن رأى أنو يُطعم ٛتامة ،فإنو يػُلَ ّقن امرأة ً
ِ
مها َّإايه.
ويػُ َعلّ َ
اْلَ هماـ :رَّٔتا َد َّؿ على ا١ترأة ،فإف كاف حسنًا غَت ظاىر

الرائحة ،فَِإ َّف ْامرأتَو حسنة العشرة ،والعكس صحيح ،ويَ ُّ
دؿ
َ
ضاء اٟتاجة.
أيضا على َّ
احة ،وذىاب األذىَ ،وقَ َ
ً
الر َ
ِ
واب أو
محل اإلنساف :قد يكوف اٟتمل الثَّقيل ذُنُ ً
ِ
وم ْن رأى
٫توما ،واٟتمل الثقيل للمرأة حبل أو زوج شِّريرَ ،
ً
ِ
يمة ،وينقل الكذب.
أنو ٭تمل َحطَبًا ،فإنَّو ٭تمل الغيبة والنَّم َ
خَتا
محل املرأة :من رأى أف امرأتو حبلى ،فإنَّو يرجو ً
من َعَرض الدنيا ،ومن رأى أف بو حببلً ،فإف ذلك زايدة
أخبارا مهمة ،وا١ترأة ا٠تالية من
يف مالو ودنياه ،أو أنو ٭تمل ً
َّهما
َّهما حبلتا ،فإنػ ُ
الزوج وكذلك البكر إذا رأات كأنػ ُ
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تَػتَػَزَو َجاف.

ليل على فراؽ األزواج أو
اْلنني للوطن :يف ا١تناـ َد ٌ
األصدقاء ،وال َخْيػَر فيو إذا كاف معو نَ ْدب ونواح.
َح هواء :تَ ُّ
وإد َرا ِر الفوائد
دؿ رؤيتها يف ا١تناـ على البَػَرَكة ْ
وكثرة العياؿ.
ُّ
ضِ
ِ
ب.
ا٢تم والنَّكد ،وحلوؿ الغَ َ
اْلوت :يَ ُدؿ على ّ
ِ ٍ
ىم إبذف هللا
اْلوض :إ ْف تَ َّ
وضأ منو فَإنَّو ينجو م ْن ّ
ب منو َماءً ًنؿ ِرْزقًا.
تعاىل ،وإ ْف َش ِر َ
اْلَْوقَػلَة :قوؿ (الحوؿ وال قوة إال ابهلل) ا٠تَت والسعة،
وزواؿ ا٢تموـ ،وحسن العاقبة.
اإلم َساؾ َع ْن إتْػيَاف الفواحش،
اْلياء :يدؿ على ْ
وتضاعف اإلٯتاف و ِ
الرْزؽ ،و ا٢تداية للعاصي.
ّ

الضبللَِة.
استِ َمالة للشيطاف لو إىل َّ
اْلريةَ :غ ْفلة ،و ْ

اْليض :إف رأت امرأة أنػ ََّها حائض ،فإنػ ََّها يف ذَنْ ٍ
ب
ت من َّ
الذنْب ،وذَ َىب َ٫تُّ َها،
ت َاتبَ ْ
أو ٗتليط ،فإف ا ْغتَ َسلَ ْ
ص يف ال ِّدي ِن ويف الصوـ والصبلة ،ورٔتَّا َد َّؿ
واٟتيض نَػ ْق ٌ
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حيض العقيم على اٟتمل ابألوالد.

اْلَيهة :ىي يف ا١تناـ َع ُد ّّو ذو َم ٍاؿ ،وإ ْف رأى أَنَّو
أدخل اٟتية بيتو فَ َّ
إف عدوه ٯتَْ ُكر بو ،فإ ْف قَػتَػلَ َها ظفر بعدو،
فإف لَ َد َغْتوُ فإنو يقع يف مصيبة ،ومن رأى أنو قتل َحيَّةً على
فراشو ماتت امرأتو  ،فإف رأى بيتو ٦تَْلُوءا ابٟتيَّ ِ
ات وىو ال
ً
ٮتافها ،فإنو يَرى يف بيتو أعداء ا١تسلمُت وأصحاب األىواء،
فإ ْف َرأَى َحيَّة ميتةَّ ،
فإف هللا تعاىل يهلك َع ُد َّوهُ ببل تكلف
منو ،فإف رأى َحيَّات تدخل يف بيتو ،وٗترج منو من غَت
َّهم أعداؤه من أىل بَػْيتِو وأقْ ِرَابئِو.
َم َ
ضَّرة  ،فإنػ ُ
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىحــــــرفىالـخـــــاء ى
اخلاُت :من رأى خا٘تًا ِم ْن َذ َى ٍ
ب ،وكانت لو امرأة
ت ذَ َكرا ،وَكسر ا٠تامت يَ ُّ
دؿ على طبلؽ الزوجة،
حاملَ ،ولَ َد ْ ً ْ ُ
ع خا٘تو -وكاف واليًا -فهو َع ْزلُو ،أو ذىاب
فإف رأى أنو انْػتَػَز َ
ت ذلك ا١ترأة َد َّؿ على موت
ُم ْل ِك ِو ،أو طبلؽ امرأتو ،وإ ْف َرأَ ْ
ِ
ِ
س خا٘تًا ،فإنو يَػتَػَزَّوج ،وا٠تامت
َزْوج َها ،وإذا َرأَى العزب أنو لَب َ
من َخ َش ٍ
ب امرأة منافقة ،فإ ْف أعطيت امرأة خا٘تًا فإنػَّ َها
الع ِاؿ ُِِـ
تَػتَػَزَّوج أو تلد ،وأخذ ا٠تامت من الني  أو من َ
ض ٍة ،وإذا كاف
بشارة بِنَػْي ِل العلم ،ىذا إذا كاف ا٠تامت من فِ َّ
الذ َى ِ
من َّ
حديدا ،ومن
ب فَبل َخْيػَر فيو ،وكذلك إف كاف
ً
رأى أنو بعث ٓتا٘تو إىل قوـ فَػَرُّدوه ،فإنَّو ٮتطب إىل قومو
فَػيَػ ُرُّدونَو.
ِ
ضائِح.
الع َورات وال َف َ
اخلاتن :تدؿ رؤيتو على َك ْشف َ

العْي ِ
الر ْغ ِد،
ش َّ
اخلَبهاز :تدؿ رؤية ا٠تَبَّاز يف ا١تناـ على َ
ورٔتَّا َدلَّت رؤيتو على الوالد واحملبةَ ،وَم ْن َرأَى أنو خباز ،فقد
ُ
عظيما وخصبًا ،وإذا أخػذ ا٠تبز من ا٠تباز،
أصاب ماالً ً
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ب عنو اٟتزف.
فَػ َق ْد استفاد ً
عيشاَ ،و َذ َى َ
اخلبز :ا٠تبز األبيض يَ ُّ
دؿ على ِّ
الرْزِؽ ا٢تٍتء والعيش
الرغد ،وا٠تبز َّ
ا١تنقى منو َد ّّاؿ على العيش الصايف والعلم
خبزا بُت الناس أو الضعفاء
ا٠تالص .ومن رأى أنو يػُ َفِّرؽ ً
وكاف من طبلب العلم ،فإنو يناؿ من العلم ما ٭تتاج إليو،
فإف كاف واعظًا كانت تلك مواعظو ووصاايه ،ومن رأى َميِّتًا
الر ِغيف للعزب
خبزا ،فإنَّو ماؿ أو رزؽ أييت إليو ،و َّ
دفع إليو ً
زوجة ،والرغيف الكبَت رزؽ واسع ،وا٠تبز يَ ُد ُّؿ على ذىاب
اؽ ،ورزؽ فيو شبهة؛ َّ
ألف النَّار ابقية
ا٢تَِّم ،وا٠تبز الساخن نَِف ٌ
اد يف الدين ،أو فَ َساد حاؿ الزوجة.
فيو ،وا٠تبز العفن فَ َس ٌ
األ٧تَاس
اخلتاف :يدؿ يف ا١تناـ على الطَّ َه َارة من ْ
واألمراض ،كما يَ ُّ
دؿ على األفْػَراح وا١ت َّسرات ،وإذا كاف
َ
بكرا ،فإنػ ََّها تتزوج ،ورٔتَّا ٖتيض.
الرائي فتاة ً
اخلتم :يدؿ على إِْ٘تَ ِاـ األمور.
ضُّره يف
اخلدش :من رأى
ً
إنساًن قد خدشو  ،فَإنَّو يَ ُ
مالو ،أو يف بعض أقرابئو ،وا٠تدش رٔتَّا َد َّؿ على الطَ ْع ِن
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ابلكبلـ .
اخلرابَ :وَم ْن رأى قرية عامرة خربت ،ومزارعها
ِ
ت ،فَ َّ
ألصحاِبَا ،وإف رآىا
إف ضبللة أو مصيبة تقع
تَػ َعطَّلَ ْ
وم ْن َرأَى خر ًااب عاد
عامرة فهو صبلح دين أىلهاَ ،
صحيحاَّ ،
فإف ذلك صبلح يف دين صاحبو ،ورجوعو من
ً
دـ،
الضبللة إىل ا٢تدى ،فإف رأت امرأة أف سقف بيتها انْػ َه َ
فإنو موت زوجها ،وكذلك كل كسر أو ىدـ من بيت أو
جدار فهو مصيبة.
اخلرس :ىو يف ا١تناـ فساد الدين ،وقوؿ البهتاف.
ِ
يع لوالديو.
اخلروؼ :ذكر ُمط ٌ
الر ُجل.
اخلزانة :يف ا١تناـ امرأة َّ
اخلس  :يف ا١تناـ عػذاب أو ببلء أو تَػ ْهدي ٌد من
الس ْلطَ ِ
اف.
ُّ
اخلَ ه
اب :يف ا١تناـ رئيس ا١تنافقُت ،وا٠تشب نفاؽ.
ش ُ
اخلصاـ :يدؿ على ِ ِ
ا٢تم والنكد والفتنة.
الشر و ّ
ّ
ِ
ِ
يل على الصبلح
اخلِ َ
اب :ا٠ت َ
ض ُ
ض ُ
اب يف اللحية َدل ٌ
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ضوبةً ،نؿ َىنَاء يف
والتمسك ُّ
ابلسنة ،فإف رأى َك َّفو ٥تَْ ُ
ضوبة ابٟتِنَّاء ،فإف
معيشتو ،فإف رأت امرأة أف يدىا ٥تَْ ُ
زوجها ٭تسن إليها ،وخضاب الشعر ابلسواد يدؿ على سوء
اٟتاؿ وفساد األعماؿ.
اخلضر  :تدؿ رؤيتو على ا٠تصب ،وَكثْػَرةُ النِّ َعم،

واألمن.

اخلطيب :تَ ُّ
دؿ رؤيتو يف ا١تناـ على ا٠تشوع والتوبة،
واألمر اب١تعروؼ ،والنهي عن ا١تنكر ،فَإ ْف رأتو امرأة عزبة
تَػَزَّو َجت ،وكذلك إف رآه الرجل العزب َد َّؿ على َس ْعيو يف
ا٠تطبة لنفسو ،وإف رأى أنو صار خطيبًا -وكاف ٦تن يليق بو
ا١تناصب -توىل منصبًا تليق بو ،وإف رأت امرأة أنػ ََّها
إنساًن صاٟتًا.
ٗتطب ،فإنػ ََّها تتزوج ً
اخل  :يدؿ يف ا١تناـ على ا٠تَ ِادـ ،وا١تاؿ ،وال ِوقَايَِة من
ا١ت َكا ِرهِ.
َ
اخلفري :تدؿ رؤيتو على األمن والسبلمة.
اخلل :ىو يف ا١تناـ ماؿ مع ورع وبركة وحياة طويلة
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وقلة ٢تو ،وسرور ١تن أكلو اب٠تبز.
اخللخاؿ :من رأى أف عليو خلخاالً من ذىب أو
فضة أصابو ى ّّم أو حزف أو حبس أو قيد ،وما رأت ا١ترأة
يف خلخا٢تا من صبلح أو فساد ،فإف أتويل ذلك يف
زوجها.
اخلليفة :تدؿ رؤية ا٠تليفة على كشف األسواء وعلو
موعودا بوعد يُنجز لو  ،ويناؿ ما
الدرجات ،وإف كاف الرائي
ً
يرجوه.
اخلليهة :خلية النحل يف ا١تناـ زوجة ١تالكها ،و٨تلها
نسلها ،وشهدىا ما٢تا.
اخل همار :رجل صاحب ماؿ وكسب حراـ.
اخلِ َمار :للمرأة سًتىا وزينتها.
اخلمر :ىو يف ا١تناـ ماؿ حراـ ،وغواية وضبلؿ ،ومن
ٜترا ،فإنو ٮتدـ السلطاف ،وٕتري على يديو
رأى أنو يعصر ً
أمور عظاـ ،وا٠تمر يف ا١تناـ يدؿ على الفتنة والشرور،
والعداء ،والبغضاء ،ورٔتَّا َد َّؿ على زواؿ العقل
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خنجرا ًنؿ ماالً وقوة.
اخلنجر :من رأى أف بيده ً
ْ
اخلِْن ِزير :تدؿ رؤيتو على الشر والنكد وا١تاؿ اٟتراـ.

اخلنفساء :ىي يف ا١تناـ إنساف بغيض قذر.

اخلوذة :تدؿ يف ا١تناـ على األمن من العدو ،أو من
أوجاع الرأس.
اخلوؼ :يف ا١تناـ أمن وسرور ،وقد يدؿ على التوبة.
اخليار :رزؽ أو خَتة ١تا يقدـ عليو.

اخلياط :تدؿ رؤيتو على األلفة ،واالتفاؽ بُت الناس.

اخليل :خَت كلو ،يدؿ على اتساع رزقو ،وعلو شأنو،
أو انتصاره على عدوه ،فإف رأى أنو راكب على فرس -
وجاىا وماالً ،أو
وكاف ٦تن يليق بو ركوب ا٠تيلً -نؿ ِّ
عزا ً
تزوج خَتة.
اخليمة :بشارة ،ورٔتَّا َدلَّت على السفر ،ورٔتَّا َدلَّت
على الزوجة.
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حـــــرفىالـــدال ى
وسلطاًن.
دواد  :من رآه أصاب قوة
ً

الداية :تسمى القابلة ،رَّٔتا َدلَّت رؤيتها على إخراج

السجُت ،وتفريج ا٢تموـ واألنكاد .

الدجاجة :يف ا١تناـ امرأة رعناء ٛتقاء ذات ٚتاؿ.

ال هد هجاؿ :تدؿ رؤيتو على السحر والكذب ،وتسلط
األعداء.
وىم ونكد.
الدخاف :ىوؿ وعذاب ،وعقوبة ّّ

الدرج :يدؿ يف ا١تناـ على أسباب العلو والرفعة ،وأما
مسافرا قدـ من سفره ،وإف كاف
النُّػ ُزوؿ من الدرج فإف كاف
ً
ئيسا نزؿ عن رائستو وعُ ِزَؿ من عملو.
ر ً

الدرع :يدؿ يف ا١تناـ على الوقاية من األعداء واألمن

من ا٠توؼ .
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الدعاء :ومن رأى أنو يدعو هللا تعاىل أو يدعى لو
خَتا وغبطة ،ويدؿ على قضاء اٟتاجة ،وإف رأى أنو
أصاب ً
ٍ
غم.
دعا َربَّو يف ظلمة فإنو ينجو من ّ
الدعوة للطعاـ :اجتماع على خَت .
الدؼ :رٔتَّا َد َّؿ الدؼ على الزواج.

الدفرت :تدؿ رؤيتو على الفوائد واألرزاؽ والعلم.
الدفن :من رأى يف ا١تناـ أنو ميت وقد ُدفن ،فإنو
بعيدا ،ومن رأى أنو دفن من غَت موت ،فإنَّو
سفرا ً
يسافر ً
ضيَّق عليو.
يسجن ويُ َ
الدقيق :رزؽ ،ورٔتَّا َد َّؿ على العلم اٞتليل.

الدالؿ  :تدؿ رؤيتو على اإلنساف الداؿ على ا٠تَت
أو ِّ
الشر.

الدلو :ومن رأى أنو يديل بدلو لنفسو خاصة ،فهو
يعمل ١تصلحة دنياه ،ومن رأى أنو يَػْن ِزع الدلو من البئر
مسجوًن ٧تا ،أو ًنؿ ماالً وغبطة،
ويغتسل بو ،فإف كاف
ً
ِ
ذكرا ،وإف
ومن أدىل ً
دلوا يف بئر ولو امرأة حامل ُرزؽ طفبلً ً
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مل تكن امرأتو حامبلً فهو طالب رزؽ.

دما على قميص من حيث
الدـ :ماؿ حراـ ،وإف رأى ً

ِ
ب عليو من حيث ال يشعر.
ال يعلم مصدره ،فإنَّو يُ ْك َذُ ُ
الدماغ :ومن رأى َّ
كبَتا ،فإنَّو عاقل ،وإف
أف لو دما ًغا ً
رأى أنو ال دماغ لو ،فإنَّو جاىل.
الد همل :من رأى يف ا١تناـ أف على جسمو دمبلً
أصاب ماالً.
حارا
ابردا فهو فرح ،وإف كاف ِّ
الدمع :إذا كاف الدمع ً
فهو ىم وحزف ،وقد يدؿ الدمع على وحدة وغربة وشدة
شوؽ إىل األحبة.
الدنيا :تدؿ على اللهو واللعب ،والغرور وا١تكائد،
والتعب ،والشقاء ،ورٔتَّا َدلَّت الدنيا على الزوجة وا١تاؿ
والولد.
الدىن :ىو يف ا١تناـ كلو َغ ّّم ما خبل الزيت ،وإف كاف
يف الدىن مسك أو طيب فهو ثناء حسن ِٔتَا ليس فيو.
الدواء :تناولو صبلح يف الدين وانتفاع ابلعلم.
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الدواة :خادمة وزواج ومنفعة.
الدودة :و ُّ
الدود يف البَطْن ُى ْم أوالد اإلنساف أيكلوف
من َمالِِو ،وخروج الدود من اٞتسد ذَ َى ُ ٍ
ىم.
اب ّ
يك :ومن رأى أنَّو ذَبَ َح دي ًكا ،فَإنَّو ال ٬تيب
ال ِّد ُ
ا١تؤذف ،وال ِّديك يَ ُّ
دؿ على َر ُج ٌل فصيح لو ٫تَّةٌ وصوت
حسن.
الحــــرفىالــــذال ى
يف َدِينءٌ ،فإ ْف رأى
ضعِ ٌ
ذُ َِبب :يف ا١تناـ رجل طَ َّعا ٌف َ

اباب يطَت على رأسوَّ ،
عدوا ضعيف القدرة والكيد،
فإف لو ِّ
ذُ ً

اباب سقط على شيء
يريد أف يستعلي عليو ،ومن رأى أف ذُ ً
من مالو ،فليحذر على ىذا الشيء من اللصوص ،ومن
اباب
رأى أنو قتل ذاببةً ،نؿ راحة وصحة ،ومن رأى أَ َّف ذُ ً
مكروىا.
َّهم أعداء ،يرى منهم
ً
كثَتا اجتمع يف داره ،فإنػ ُ
ً
وؽ،
الذبح :عُ ُقو ٌؽ وظُلْ ٌم ،ومن ذبح أابه و َّأموُ فإنَّوُ عُ ُق ٌ
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إنساًن فإنو يظلمو ،وكذلك كل شيء ال
ومن رأى أنو يذبح ً
مهموما
٭تل ذْتو ،فإف الفاعل يظلم ا١تفعوؿ بو ،ومن كاف
ً
ورأى أنو قد ذبح فُػِّرج عنو ٫تو ،فمن ذبح ما يدؿ على
النساء من اٟتماـ والنعاج فإنو يتزوج.
ذكر  :إذا رآه أحد يف ٣تلس مثل قراءة القرآف
والدعاء ،فإنو يدؿ على أف ذلك ا١توضع يعمر عمارة
٤تكمة على قدر القراءة وصحتها ،ومن رأى أنو يذكر هللا
صر على أعدائو.
كثَتا ،فإنو يػُْن َ
تعاىل ً
الذؿ :الفقر والبخل والنقص يف الدين.

الذنب :ارتكاب الذنب ارتكاب الدَّيْن.
ال هذنْب :من رأى أنو لو َذنَػبًا ،كاف لو تبع من الناس.

ال هذىبُّ :
وتدؿ رؤية الذىب على األفراح واألرزاؽ،

وذىاب ا٢تموـ.

الذؤابة :ىي يف ا١تناـ ولد مبارؾ ٟتاملو ،وىي ماؿ
١تن رآىا برأسو ،وذؤابة ا١ترأة إذا طالت ولد ٢تا.
الذئب :ىو يف ا١تناـ عدو ِ
ظامل لص َّ
كذاب ،فمن
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رأى يف داره ذئبًا ،فإف اللص يدخل داره ،ومن رأى يف
منامو ذئبًا ،فإنو يتهم رجبلً ،وىو بريء من التهمة.
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حـــــرفىالـــــراء ى
الراحة :يف ا١تناـ بعد التعب تدؿ على الغٌت بعد
يضا َّ
دؿ على قرب أجلو.
الفقر ،وإف كاف الرائي مر ً

الرأس  :ىو يف ا١تناـ رائسة اإلنساف ورأس مالو.
ويدؿ ِعظَم الرأس على زايدة الشرؼِ ،
وصغَر الرأس على
َّ
س الرأس بُت الناس أو
نقصاف الشرؼ ،وإف رأى أنو ُمنَك ُ
عند السلطاف فإنو ارتكب خطيئة ،وىو ًندـ عليها ،وإف
رأى أف رأسو قد أصبح رأس ٛتار ،فإنو يرفع رأسو يف
سفيها ،ورٔتَّا َّ
دؿ
الصبلة قبل اإلماـ ،أو أنو يصَت جاىبلً ً
الرأس على الوالد.
الراعي :صاحب والية ،وتدؿ رؤية الراعي على علو
القدر ،والتحكم يف الرعية ابلعدؿ واإلنصاؼ.
الراىب :صاحب بدعة ،قد أفرط فيها.
الرِبط :يف سبيل هللا تعاىل  ،يدؿ على االعتكاؼ
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على الطاعة ،وااللتزاـ أبوامر هللا ،واتباع السنة الشريفة،
وتقوى هللا تعاىل وإف رأى ا١تريض أو الغائب أنو راجع من
الرابط أو الغزو ،فإنو دليل على شفاء ا١تريض وعودة الغائب
.
الرهِبف :تدؿ رؤيتو يف ا١تناـ على األسفار البعيدة.
رجعة املرأة املطلهقة :دليل على عافية ا١تريض ،أو
رجوعو إىل ما كاف عليو من دين أو مذىب أو صنعة.
ِّ
الر ُجل ،فإف رأى أنَّو ٯتشي
الر ْج ُل :ىي يف ا١تناـ قواـ َّ
حافيًاً ،نلو تعب ونصب.

يسب
أحدا ،فإنو ُّ
الرجم :من رأى يف ا١تناـ أنو رجم ً
إنساًن .والرجم قذؼ يف العرض ،إالَّ أف يكوف الرجم ِّ
حدا،
ً
فإنو يدؿ على طهارة ا١ترجوـ من الذنوب.
الرجوع من السفر :يدؿ على ال َفَرج من ا٢تموـ،
والنجاة من األسواء ،ورٔتَّا دلت ىذه الرؤاي على توبة الرائي
من الذنوب.
الرحى :تدؿ على فَػَرج أىلها من ضيقهم ،أو غناىم
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بعد فقرىم ،وعلى الزوجة للعزب والزوج للعزبة .وإذا رؤيت
وكافالرحى الكبَتة يف وسط ا١تدينة أو يف ا١تساجد
البلد خر ًااب -كانت الرحى حرًاب .
الرمحة :من رأى أنو يرحم ضعي ًفاَّ ،
فإف هللا يرٛتو ،فإف
رأى أنو مرحوـ دؿ على أنو ٤تسن.
الرخاـ :يدؿ يف ا١تناـ على العز ،ورفع القدر ،وا١تاؿ،

واألزواج اٟتساف .وأما ما يُصنع من الرخاـ كاألحواض
والفساقي ،فهو دليل على زواؿ ا٢تموـ واألحزاف ،ودليل
على األفراح وا١تسرات ،والشريفات من النساء واألوالد
اٟتساف ،وا١تساكن الرفيعة واألرزاؽ.
الرخاء :يدؿ يف ا١تناـ على الفرج بعد الشدة ،ويدؿ
على قضاء َّ
الديْن ،وتفريج ا٢تموـ واألنكاد.
الرداء :ىو يف ا١تناـ جاه الرجل وعزه.

الرسالة :إذا أتتو رسالة يف ا١تناـ وكاف فيها بشرى
فهي تدؿ على حسن عاقبتو يف ما ٮتفيو ،أو يُرزؽ ماالً أو
و ًلدا أو زوجة.
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الرضاع :يدؿ يف ا١تناـ على االحتياج ،وإف رأت ا١ترأة
أف رجبلً ارتضع من لبنها ،فإنو أيخذ ما٢تا .وا١تريض إذا
رأى أنو يرضع ،فإنو يربأ من مرضو.
رضواف  :وىو خازف اٞتناف ،ورؤيتو يف ا١تناـ
دائم ،ونعمة وعيش ورضا من هللا.
سرور ٌ

الرطب :رزؽ حبلؿ وشفاء وفَػَرج .
ِ
ا٢تم والنكد.
الرعاؼ :دليل على ّ
دؿ على
الرعد :إذا كاف الرعد يف ا١تناـ ببل مطر ّ
ا٠توؼ ،والرعد وعيد وتَػ ْهديد من السلطاف ،وقد يدؿ الرعد
على ا١تواعيد اٟتسنة ،وال خَت يف ٝتاع الرعد إذا كاف معو
ظلمة وبرؽ ،وٝتاع الرعد يف أوانو يدؿ على البشارة وا٠تَت
والربكة ،ورٔتَّا َد َّؿ ٝتاع الرعد على التسبيح والتهليل هلل
تعاىل.
الرغي  :رزؽ وماؿ حبلؿ.
الرفهاء :تدؿ رؤيتو على الصبلح والسداد والشفاء.
الرفس :جحود ما يرفسو.
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الرقص :مصيبة ،ومن رقص لغَته فإنو يشاركو يف
ا١تصيبة ،ورٔتَّا دؿ على الفرح والسرور ،وذلك حسب
األحواؿ والشخوص.
الركبة :يف ا١تناـ كد الرجل وتعبو يف معيشتو.
الركوب :وركوب الدواب كلها ِعّّز وسلطاف ،فإ ْف
فرسا ،وال ٭تسن ركوبَػ َها ركب ىوى.
رأى أنو ركب ً

الرماد :كبلـ ابطل أو عمل ،ال ينتفع بو.
الرماؿ :تدؿ على السفر ،ورٔتَّا َد َّؿ السعي يف الرمػل
َّ
ِ
ا٢تم واٟتزف.
على القيود ،ورٔتَّا َدؿ ا١تشي فيو على ّ
الرَّمانة على ا١ترأة،
ُّ
الرهمافِ :رْز ٌؽ َس ْه ٌل ،ورٔتَّا َدلَّت ُّ
الرَّمانة اب١ترأة فهي ذات
ورٔتَّا كانت كورة عامرة ،وإذا عربت ُّ
ٚتاؿ ،وإف كانت صحيحة فهي بِ ْكر.
ِ
الرمح :يَ ُّ
ومات وا١تنازعات.
دؿ على اٟتَْرب وا٠تُ ُ
صَ
الرمد :ىو يف ا١تناـ تَػ ْقتَِتُ يف ا١تعيشة ،أو غفلة ،أو
نقص يف ال ِّدي ِن.
ؼ العلماء ،أو على قَ ْذ ِ
الرمي  :رٔتَّا د َّؿ على قَ ْذ ِ
ؼ
َ
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احملصنات ،ومن رأى أنو يرمي إىل غرض فبل ٮتطئ ،فإنو
إنساًن فلم يصبو ،فإنو يرميو بكبلـ
يناؿ ُمَر َادهُ ،ومن رمى
ً
ابطل.
الرىنَ :م ْن رأى يف ا١تناـ أَنَّو َرِىينَة يف موضع ،فقد
الرْى ُن ّّ
داؿ
ذنواب كثَتة ،فنفسو ِِبَا َرِىينَة ،و َّ
اكتسب على نفسو ً
على الزلل ،واالطبلع على الفضائح.
الروض :الرايض ا٠تضر يف ا١تناـ اإلسبلـ وال ِّدي ِن،
وإف رؤي ا١تيت يف روضة حسنة فَبِ َش َارةٌ.
الري :إذا كاف بعد العطش َد َّؿ على اليُ ْس ِر بعد
ُّ
العُ ْس ِر ،وقضاء اٟتاجة ،والغِ ٌَت بعد ال َف ْق ِر وإدراؾ ما فاتو،
الري صبلح يف الدين ،واستقامة يف اٟتياة.
و ُّ
الريح :رٔتَّا َدلَّت على العذاب واآلفات ،فإف رأى
الريح تَػ ْهدـ اٞتدار ،وتطَت ابلناس أو َّ
اب أو ابلطعاـ،
ابلد َو ِّ
فإنو ببلء عظيم يف الناس ،و ِّ
الرَايح بشارة من هللا تعاىل،
و ِّ
ت من جهة معلومة فإنػ ََّها َدالَّة على
الرَايح الطيبة إذا َىبَّ ْ
األخبار الطيبة والرٛتة.
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يج ا٢تموـ أو أعماؿ صاٟتة ،فإف أعطى
الرضماف :تَػ ْفر ُ
ر٭تاًن أو رآه معو فبشارة  ،والر٭تاف للعزب
ا١تيت للحي ً
زوجة ،وللزوجة ولد ،أو علم ،أو ثناء ٚتيل.
ِّ
الريش :ماؿ ،ورٔتَّا َد َّؿ على اٞتَاهِ.
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حـــــرفىالـــزاي ى
مسافراَ -د َّؿ ذلك
اد :من ٛتلو يف ا١تناـ -وكاف
ال هز ُ
ً
على التَّػ ْقوى.
ِّ
الزئْبق :أَْمٌر ال يَتِم.
الزاين والزانية :من َع َام َل ْامَرأةً زانية ،فإنػَّ َها الدنيا
ِ
شرا وفتنة.
وطبلِبَا ،ومن رأى أَنَّو زىن بزانية ًنؿ ِّ

الزبْدَ :د ّّاؿ على ا٠تصب والكسب والفائدة ،وعلى
ُّ
ا١تنفعة ،وزبد ا١تاء يَ ُّ
دؿ على شيء ال يػُْنػتَػ َف ُع بو.

الزبل :يف ا١تناـ ماؿ رديء ،وال ُْٖت َمد لؤلغنياءَّ ،أما
الزَّابؿ فهو يف ا١تناـ َر ُج ٌل َْ٤ت ُروـ ،تدؿ رؤيتو على تعب نفسو
يف راحة غَته .
الزبيب :ىو يف ا١تناـ ِرْز ٌؽ ًَنفِ ٌع.
ع َزْر ًعا ،فإف امرأتو ٖتمل،
الزرع :من رأى أنو َزَر َ
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واحًتاؽ الزرع جوع وقحط ،ومن رأى أَنَّو يسعى يف مزرعة
ِ
الرب والنُّسك.
خضراء ،فإنَّو يَ ْس َعى يف أعماؿ ِّ
ال هز ْع َفراف :يَ ُّ
دؿ على الثَّػنَاء اٟتسن والذكر اٞتميل .
ال هزَكاة :تَ ُّ
اع َفتِو ،وتَ ُد ُّؿ على
وم َ
ضَ
دؿ على زايدة ا١تاؿ ُ
كثرة الفوائد ،ورفع ا١تْن ِزلة ،ودفع الببلاي.
زكرَي  :من رآه يف ا١تناـ َرَزقَو هللا تعاىل على الكرب

سيدا صاٟتًا ،وأصلح هللا تعاىل لصاحب الرؤاي
و ًلدا تقيِّا ً
زوجتو.

ال هزلْ َزلَة :من رأى أف األرض زلزلت ،فإف ذلك ببلء
يَػْن ِزؿ بتلك األرض ،أو أَ َّف ا١تنطقة تتعرض ٞتراد أو بػَْرٍد أو
قَح ٍط أو خو ٍ
ؼ شديد ،وإذا رأتْػ َها امرأة حامل وضعت
ْ
َْ
ٛتلها ،ورٔتَّا دلّت الزلزلة على اضطراب الناس.
ب من ماء َزْمَزـ ،فإنَّو دليل
َزْم َزـ :من رأى أنَّو َش ِر َ
على الشفاء من األسقاـ ،وإف شربو لشيء ُم َع َُّت ،كأف
يشربو الكتساب ماؿ أو لتعلم فإنَّو يناؿ ذلك.
الزْى ُد :يف ا١تناـ ٖتبب إىل الناس.
ُّ
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الزىور :حياةٌ َىانِئَة وأَْرَابح طائلة.
اج :يَ ُّ
دؿ على العناية من هللا تعاىل ،والسكن
ال هزَو ُ
أيضا ابٟترفة ،فمن رأى أنَّو تزوج امرأة
وا١تودة ،والزواج يُ َّ
عرب ً
مث ماتت ،فإنَّو يعمل يف حرفة ال يناؿ منها إالَّ العمل
والعناء وا٢تم ،ومن تزوج بزانية فهو زاف ،وإذا تزوجت ا١ترأة
َّها ٘توت ،وكذلك
ا١تريضة وَمل تعاين الزوج وَمل تعرفو ،فإنػ َ
الرجل ا١تريض ،وإف تزوجت ا١ترأة العزبة أو ا١تتزوجة يف ا١تناـ،
خَتا ،ومن رأى أنَّو تزوج امرأة ولو زوجة أصاب
فإنػَّ َها تناؿ ً
وسلطاًن.
خَتا
ً
ً

الزيت :رزؽ وماؿ حػبلؿ ،وشفاء ١تن َّادىن بو،
وزيت الزيتوف علم وبركة وىدى ونور وشفاء.
ال هزيْػتُوف :ماؿ ومتاع ،وشجرة الزيتوف َر ُج ٌل ًمبَ َارؾ ًنفع
وخَتا.
صَر ز ً
وم ْن َع َ
ألىلوَ ،
يتوًن من شجرة ًَن َؿ بػََرَكة ً
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ى
حـــــرفىالدـوـن ى
الساحر :يف ا١تناـ رجل فتاف أو رجل فصيح.

ضبِطَة ،وخرابػُ َها يَ ُّ
دؿ
الساعة :حياة منظمة ،وأمور ُمْن َ
على سوء األحواؿ وانِْفر ِ
اط األمور ،ورَّٔتا َّ
دؿ توقفها على موت
َ

صاحبِ َها.

سعيدا أو يف ىيئة طيبة،
ساعي الِبيد :إذا كاف
ً
فأخبار سارة ،والعكس صحيح.
الساؽ :عمر اإلنساف وعماده يف معيشتو ،وإف رأى
أنو رفع ساقًاَّ ،
ومد ساقًا ،فالتفَّت ساقاه بعضهما ببعض،
فإنو قد قرب أجلو ،أو قرب لو أمر صعب ىائل ،وإذا
كشفت ا١ترأة عن ساقيها حسن دينها ،وصارت إىل خَت ٦تا
كانت عليو ،ومن سعى على ساؽ واحدة ،ذىب نصف مالو،
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ومن رأى ساقًا حسنة ٝتينة َد َّؿ ذلك على حسن ما يسوقو
الش َّدة ،وكشف
أو يساؽ إليو ،ورٔتَّا َدلَّت الساؽ على ِّ
الساؽ دليل على ترؾ الصبلة والذلة بعد العزة.
ساقية :تَ ُد ُّؿ على ٣ترى الرزؽ ،ومن رأى أنو يستقي
ال ه

خَتا ،و٭تيا حياة طيبة.
من ساقية ،فإنو يصيب ً
السباحة :من رأى يف ا١تناـ أنو يسبح يف البحر،
وكاف عا١تا بذلك ،بلغ يف العلم حاجتو ،فإف دخل ٞتة
ً
البحر ،وأحسن السباحة فيها ،فإنو يدخل يف أمر كبَت أو
عزا وقوة.
والية عظيمة ،ويتمكن ويصيب ِّ
أخبارا سارة.
السباؽ :الفوز فيو يعٍت ً
٧تاحا و ً

ِ
الس ْرت :رَّٔتا َد َّؿ على الرفيق الكامت لؤلسرار ،والزوجة اليت
ّ
الستَائِر على السًت
ت َّ
تَ ْس ًُت على اإلنساف أحوالو ،ورٔتَّا َدلَّ ْ
يف األمور ،وكشفها دليل على االفتضاح.
ِ
الس هجادة :امرأة أو منصب ،وإذا كانت كبَتة أو
ّ
ٚتيلة فَ َحيَاةٌ سعيدة ،وتدؿ على األحزاف َواألَنْ َكاد إذا كانت
وسخة.
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السجن :ومن رأى أنو خرج من سجن ٧تا من
مرض ،ومن رأى أنو يف ِس ْج ِن ُسلطَاف موثق فيصيبو أمر
مكروه ،أو أنو يف َغ ٍّم يُرجى فرجو ،ومن رأى أنَّو خرج من
يضا
سجن ٣تهوؿ أو من بيت ضيق إىل فضاء واسع -وكاف مر ً
أو حزينًاَ -د َّؿ على راحة وفرج.
السجود :من رأى أنو سجد هلل تعاىل ظََفَر بعدوه،
َوَ٧تَا من ٥تاطره ،وًنؿ حاجتو ،وعُ ِف َي َعْنو ،فإ ْف رأى أنو
ج َد لغَت هللا تعاىل ،أو َخَّر لوجهو من غَت أف يقصد ،فإنو
َس َ
يذؿ وٮتذؿ ،وإف كاف يف نزاع أو كاف يف ٕتارة خسر ،وإف
كانت لو حاجة ،فإنػ ََّها ال تُقضى ،ورٔتَّا َد َّؿ السجود على
السنَّة ،ومرافقة النَِّي  يف اٞتنة.
اتِّباع ُّ
سجود الشكر :رفع الببلء ،وٕتديد األرزاؽ والنعم.

السحاب :يدؿ يف ا١تناـ على اإلسبلـ الذي بو حياة
الناس و٧تاِتِِم ،ورٔتَّا َد َّؿ السحاب على العلم والفقو،
واٟتكمة والبياف ،ورَّٔتا َد َّؿ على اٟتامل من النساء ،ورَّٔتا َد َّؿ
على ا١تطر؛ ألف منو سببو .وقيل :إذا رؤي السحاب يف
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خَتا وبركة ونعمة وماالً ،والسحاب يدؿ
وقتو ،فإنَّو يناؿ ً
ِ
ا٢تم والنكد.
ً
أيضا على زواؿ ّ
السحر :فتنة وغرور ،ومن رأى أنَّو يسحر فإنو يػُ َفِّرؽ
ْ
بُت الرجل وامرأتو ابلباطل.

ِ
نب بو يف
السخرية :غنب ،فمن رأى أنَّو ُسخَر منو ،غُِ َ
ا١تعاملة.
السخلة :ىي يف ا١تناـ ولد اإلنساف ،ومن رأى أنو
أيكل ٟتم سخلة فإنَّو يصيب ماالً قليبلً.

السدر :من رأى ىذه الشجرة فإف أمره يرتفع
وعلما.
ويصيبً ،
ورعا ً

سدرة املنتهى :تدؿ رؤيتها يف ا١تناـ على بلوغ
ا١تقاصد واآلماؿ.
السراب ولو
اب :أَْمٌر َاب ِط ٌل ال يتم ،ومن رأى َّ
َس َر ٌ
طمع يف شيء يرجوه ،فإنَّو ُْ٭تَرُـ ذلك ،وال يَػنَالَوُ.
السرقة :يف ا١تناـ تَ ُّ
الز َىن و ِّ
دؿ على ِّ
الرَاب.
س َراويل :امرأة.
ال ه
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السرور :رٔتَّا َد َّؿ على ال َفَرج أو العمل الصاحل.

السرير :زوجة ،وإف رأتو امرأة ال زوج ٢تا فإنػ ََّها
تتزوج.
س ْعي :يَ ُّ
الص َفا وا١تروة يف ا١تناـ على
دؿ السعي بُت َّ
ال ه
صبلح ذات البُتَ ،وَزَو ِاؿ ا٢تَِّم ،و ِّ
الرْزؽ ،وإف كاف الرائي
يضا ،أفاؽ من مرضو ،وسعى يف طلب الرزؽ.
مر ً
استَػ ْغ ٌَت ،ومن رأى أنو
ال ه
فقَتا ْ
س َفر :إف كاف ا١تسافر ً
الر ُجوع من السفر
سافر انتقل من حاؿ إىل حاؿ ،وقد يكوف ُّ

توبة ،ورجوع من ا١تعاصي ،أو قضاء اٟتاجة ،وإف رأى
ا١تريض أنو يسافر إىل أرض بعيدة أو إىل دار ٣تهولة فهو
دليل على موتو ،ورٔتَّا َد َّؿ السفر على العذاب وا١تشقة.
ٍ
ىم أو ىوؿ،
السفينة :ىي يف ا١تناـ ٧تاة ١تن كاف يف ّ
ٍ
كبها مع قوـ صاٟتُت
أو َمَرض ،أو ضيق ،أو قَ ْحط ،فإف ر َ
فإنو يتبع ا٢تدى فإف رأى أنو ركبِ َها مع أىلو وأصدقائو فإنو
وخَتا وبركة ،وينجو من أيدي األعداء ،وإف
يناؿ ِّ
عزا وٚتاالً ً
تكسرت فإنو دليل شر ،ومن رأى سفينة
رأى السفينة ّ
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َخ َرقْػتَػ َها لِتُػ ْغ ِر َؽ
ا٩ترقت فتلك ٧تاة لراكبِ َها؛ لقولو تعاىل :أ َ
أَ ْىلَ َها فنجت من يد ا١تلك الذي كاف أيخذ كل سفينة
غصبًا.

السق  :ىو يف ا١تناـ رجل رفيع القدر ،فإف رأى
سق ًفا يكاد يهبط عليوً ،نلو خوؼ من رجل رفيع القدر،
ومن رأى سق ًفا َخَّر عليو أصابو عذاب.
السقوط :إذا كاف السقوط يف ا١تناـ من أعلى إىل
أسفل ،فإنو يدؿ على انتقاؿ األحواؿ من خَت إىل َشٍّر.

سقوط األسناف :يدؿ يف ا١تناـ على طوؿ عمره دوف
نظرائو يف السن ،فإف رأى أف ٚتيع أسنانو سقطت ،فإنو
عيشا طويبلً ،ورٔتَّا َد َّؿ سقوط األسناف على موت
يعيش ً
مريض من أقاربو ،ومن كاف عليو دين إذا سقطت أسنانو
يف ا١تناـ فإنو يقضي دينو ،قيل :سقوط األسناف يف اليد ماؿ
يصَت إليو.
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الس هكر :يدؿ على األفراح ،وزواؿ ا٢تموـ واألنكاد.
ُّ

السكني :تدؿ يف ا١تناـ على خادـ ا١تكاف ،والتصدي
لنفع أىلو كصاحبوَّ ،
فحدتُػ َها دليل على نفاذ أمره ،ومن
رأى بيده سكينًا -وكاف يف ٤تاكمة -فإنو ينتصر ،وتثبت لو
حجة وبرىاف؛ ألنػ ََّها من السبلح ،وتقيو األعداء ،ومن رأى
أنو أُعطي سكينًا ليس معو من السبلح غَته ،فإنو يصيب
خَتا ،ويناؿ رزقًا ،ومن رأى أنو ذبح يديو ابلسكُت ،فإنو يرى
ً
شيئًا يتعجب منو.
السالح :نصر ،وتفوؽ ،ودفع لؤلمراض.

سلطاًن يف
السلطاف :وإف رأى أف هللا تعاىل جعلو
ً
وعزا ،ومن رأى أنَّو صػار مل ًكا -
٣تدا ِّ
األرض ،فإنَّو يناؿ ً
دؿ
يضا يف اليقظة -دلّت رؤايه على موتو ،ورٔتَّا ّ
وكاف مر ً
السلطاف على الرئيس يف العمل.
السلم  :رفعة وعلو ،السيما إذا صعده.
ُّ

سليماف  :تدؿ رؤيتو على ا١تلك أو القضاء،
ورٔتَّا النت لو الصعاب ،وًنؿ من هللا تعاىل ا١تْن ِزلة العظيمة
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مع حسن العاقبة يف اآلخرة.
ىم ١تن َش ِربَو.
ُّ
السمّّ :

الس َماعُ يف ا١تناـ للقرآف الكرًن ،أو
ال ه
س َماع :إذا كاف َّ
حديث الني  ،فإف ذلك يَ ُّ
اإلًنبِة إىل
دؿ على ا٢تداية و َ
الر ُجوع إليو سبحانو ،وإف رأى أنَّو يستمع إىل
هللا تعاىل ،و ُّ
ك ِسَّرهُ وفضيحتو.
إنساف ،فإنَّو يريد َىْت َ

ط من السماء ًَنٌر أصاب الناس
السماء :إذا َس َق َ
أمراض وموت أو غبلء ،ورٔتَّا تَ ُّ
دؿ السماء على السلطاف،
فمن صعد إليها بسلم أو ْتبل ًنؿ من ا١تلك رفعة ،وأما
الدنو من السماء فيدؿ على القرب من هللا تعاىل وذلك ألىل
الطاعات واألعماؿ الصاٟتة ،ورٔتَّا َد َّؿ ذلك على القرب من
اإلماـ والسلطاف و ِ
العامل والوالد والزوج والسيد ،ومن رأى أنو
عظيما ،ومن
َخَّر من السماء إىل األرض ،فإنو يرتكب ذنبًا ً
رأى أف السماء خرج منها نورَّ ،
دؿ على ىػداية أىل ذلك
ا١تكاف ،وإف خرج ظػبلـَ ،د َّؿ على ضبل٢تم.
السمسم :رزؽ حبلؿ ،وكذلك سائر اٟتبوب.
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س َمك :إذا عرؼ عدده فهو نساء ،وإف َملْ يُعرؼ
ال ه
اؿ و َغنَائِم ،فَإ ْف َكاف السمك حيِّا طرِّاي َد َّؿ
عدده فهو َم ٌ
صطَاد ،فإف ذلك يدؿ
على اٞتارية البكر ،ومن رأى أنو يَ ْ
على منفعة وخَت.
سمن :ىو يف ا١تناـ علم ًنفع.
ال ه

السماف :تدؿ رؤيتو على العامل ،وا١تشارؾ للناس يف
ّ
العلم وا١تاؿ.
السمنة :من رأي يف ا١تناـ أنو ٝتُت زاد مالو.
السنبلة :تدؿ رؤيتها يف ا١تناـ على مػاؿ ٣تموع

يتضاعف ،والسنبلة ا٠تضراء القائمة رزؽ وخصب ،والسنبلة

اليابسة جدب وقحط.
سنَةُ :رٔتَّا َدلَّت رؤيتها على اٞتدب والقحط.
ال ه
ص من أىل البيت.
السنور :خادـ ،وقيل  :لِ ّّ

السواد :ىو يف ا١تناـ سؤدد وماؿ.
السوارَ :ى ّّم لِ َم ْن لبسو من الرجاؿ ،وزينة للنساء
ونعمة وسرور ،وقيل :إف أساور الفضة دين وتقوى ١تن
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لبسها يف ا١تناـ؛ ألنػ ََّها من حلي أىل اٞتنة.

السػواؾَ :م ْن رأى يف ا١تناـ أنو يستاؾ ،فإنو يقيم ُسنَّة
رسوؿ هللا  .ورٔتَّا َد َّؿ على الطهارة من الذنوب ،ورٔتَّا
َد َّؿ على العمل ا١ت َقِّرب إىل هللا تعاىل.
ُ
َّ
السوس :رجل َ٪ت ٌاـ ،وإف رأى ا١تريض السوس يف
َمْن ِزلو ،أو الص ًقا ّتسده فإنَّو ٯتوت.
السوط :إف نزؿ سوط من السماء َد َّؿ على ا١تقت
والعذاب.

السوؽ :رٔتَّا َدلَّت األسواؽ على الكذب والفجور
ِ
ِ
افعا بذلك
ذاكرا هلل ،ر ً
و ّ
ا٢تم والنَّ َكد .وإف كاف يف السوؽ ً
صوتوَ ،د َّؿ على أنو أيمر اب١تعروؼ  ،وينهى عن ا١تنكر.
ولكل سوؽ أتويل :فأما سوؽ الكتب فإف رؤيتو يف ا١تناـ
دالة على ا٢تداية والتوبة .وسوؽ الصيادلة شفاء من
األمراض ١تن ىو مريض .وسوؽ اٟتلواء دليل على اإلٯتاف
واإلسبلـ .وسوؽ ا١تصوغات داؿ على األفراح والزينة
واألزواج .وسوؽ العطور أخبار سارة وكبلـ طيب .وسوؽ
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السبلح يدؿ على اٟترب والنصر على األعداء .وسوؽ
السمك أرزاؽ وفوائد متتابعة .وسوؽ اٞتزارين ٫توـ وأنكاد،
وسوؽ الفاكهة أعماؿ صاٟتة ،وسوؽ ا٠تشب نفاؽ
وتفرقة ،وسوؽ ا٠تياـ أسفار.
السيارة :ىي يف ا١تناـ زوجة ،ورٔتَّا َّ
دؿ ارتفاع درجة
حرارِِتَا على الزوجة أو توترىا ،وإذا داس كواْتها (فراملها)
َد َّؿ ذلك على حدوث خبلؼ بينهما ،كما يدؿ نوع
ِ
ومعدِنَا.
السيارة َو َج ْودتُػ َها على جودة الزوجة
السي  :ىو يف ا١تناـ ولد وسلطاف .فمن رأى أنو
تقلد سي ًفا فقد تقلّد والية كبَتة .ومن رأى أنَّو ًنوؿ امرأتو
نصبلً أو ًنولتو نصبلً فإنو ولد ذكر .وإف رأى أنو ًنو٢تا
سي ًفا يف غمده أصاب بنتًا .وقد يعرب السيف ابلفتنة.
السيل :ىو يف ا١تناـ ىجوـ العدو .فإف انتفع الناس
بو دؿ على ا٠تَتات ا١تتتابعة.
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حـــــــرفىالذــــوـــن ى
الشاب :تدؿ رؤيتو على اٟتركة والقوة.
الشػارع :مرحلة من عمره سهلة ىنيئة إذا كاف نظي ًفا
اسعا.
و ً

ومن رأى أنو يقص من شعر شاربو فإف
الشاربَ :
السنة ،وإف رأى شاربو قد طاؿ
ذلك دليل ٤تافظتو على ُّ
فهو مكروه يصيبو ،أو دليل ٥تالفتو للسنة.
الشاطئ :راحة و٧تاة.
الشاة :امرأة.

الشاي :استقامة األمور وضبطها ،ورٔتَّا َّ
دؿ شربو
أيضا على مواجهة الصعاب.
ً
الشجرة :تدؿ األشجار على النساء ،ورؤية األشجار

َّ
ِ
ا٢تم
دالَّةٌ ً
أيضا على ا١تشاجرة ،واألشجار اجملهولة دالةٌ على ّ
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والنكد خاصة إف رآىا يف ا١تناـ ليبلً .والشجرة الطيبة
كالنخلة كلمة طيبة ،والشجرة ا٠تبيثة كاٟتنظل كلمة خبيثة.
الشرب :إذا كاف الشرب يف ا١تناـ لشراب ٣تهوؿ أو
ومن شرب ا١تاء
ماء عذبَ ،د َّؿ ذلك على ا٢تداية والعلمَ ،
البارد العذب أصاب ماالً حبلالً.
ومن رأى الشرر كثر
الشرر :ىو يف ا١تناـ كبلـ قيبحَ ،
ومن رأى أف شرارة وقعت يف قوـ
عليو ،فإنو عذاب يصيبوَ ،
فإنو يقع بينهم العداوة والشحناء.

الشرطي :إذا جاء الشرطي مع أعػوانو ،فإنو فزع
وحزف.
الشركة :تدؿ على غٌت الفقَت إذا شارؾ يف ا١تناـ من
قدرا ،ورٔتَّا َدلَّت على اإلخبلص يف ا١تودة
ىو أرفع منو ً
والصدؽ يف العهد.
الشطرن  :اللعب ابلشطرنج والنَّرد مكر وخديعة
ومنازعة وحسد وفنت.
ال ه
شعر :كشعر الرأس :ماؿ وطوؿ عمر ،وإزالة شعر
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ا٢تم ،واتباع
اإلبط والعانة دليل على قضاء الديوف ،وذىاب ِّ
السنَّة ،وضفر الشعر يدؿ على إتقاف األمور ،وحفظ ا١تاؿ.
ُّ
ش ْعر :الشاعر يف ا١تناـ رجل يقوؿ ما ال يفعل،
ال ِّ
ويلفق الكبلـ.
شعيب  :من رآه فإنو يكوف بينو وبُت قوـ
يبخسوف ا١تكيػاؿ وا١تيزاف معػاملة ،ويبخسونو فيها ،ويؤذونو،
مث يظفر ِبِِم.
بكرا.
الشغل :من رأى أنو مشغوؿ ،فإنو يتزوج ً
الشفاعة :ىي يف ا١تناـ ِعّّز وجاه وأجر.
الشفة :ىي يف ا١تناـ عوف الرجل .ومن رأى شفتو
مقطوعة فإنو ٫تَّاز .
شلل :من رأى أف يديو قد ُشلَّتا فإنو يذنب ذنبًا
عظيما ،فإف شلت اليمٌت فقد معينو ،وإف شلت اليسرى
ً
ِ
فإنو أيكل ِبَا.
الشمس :ىي يف ا١تناـ ا٠تليفة أو األب أو األمَت،
عزا وكرامة
وإف رأى أف الشمس طلعت يف الدار فإنو يناؿ ِّ
وجاىا ،ورٔتَّا َدلَّت الشمس على األرزاؽ وا٢تدى،
وشرفًا ً
واتباع اٟتق ،والشفاء من األمراض.

الشمعة :بشارة وأمل ،وتدؿ للعزب على الزوجة،
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وىداية للجاىل.
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وش ْهرة ،ورٔتَّا َّ
ال ه
دؿ على التهمة.
ش ْنقَ :مشَاتَة ُ َ
الص ِ
ال ه
اٟتَة وا٠تالصة،
ليل على األعماؿ َّ
ش ْهدَ :د ٌ
و ِّ
الرْزِؽ اٟتبلؿ.

ال ه
ش ْيب :ىو يف ا١تناـ وقار لؤلحداث ،وداللة على
الضعف ،ورٔتَّا طوؿ العمر ،وكاف ابن سَتين يكره الشيب

١تن َملْ يشب.

علما
الشيخ :إف رأى شاب أَنَّو َٖتَ َّوؿ ً
شيخا ،فإنو يناؿ ً

دؿ على العِ ِز والشَّر ِ
أداب ،والشيخ الصاحل يَ ُّ
ؼ ،والرزؽ
ّ
و ً
َ
والربكة ،والعمر الطويل.
شيكوالتةَ :حيَاةٌ َسعِيدةٌ وأرزاؽ طيبة .
حــــــرفىالـصـــــاد ى
ابلصابُوف فإنَّو يُ ْش َفى ،أو
ال ه
ثواب َّ
صابُوفَ :من َغ َس َل ً
يتوب ،أو يػُ َفَّر ُج َ٫تُّو ،ويويف دينو ،ورَّٔتا دلت رؤية الصابوف على
زواؿ ا٢تموـ؛ ألنػ ََّها تزيل الوسخ ،والوسخ ىم.
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صائِغ :تدؿ رؤيتو على الرايء والكذب ،والغش
ال ه
والتدليس.
الصبح :ىو يف ا١تناـ فرج وإ٧تاز الوعد ،وإف رأى
مذنب
ذلك سجُت خرج من السجن ،وإف رأى ذلك
ٌ
غافل اتب من غفبلتو ،وإف رأى ذلك اتجر قد كسدت
ٕتارتو ٖترؾ سوقو وقوي رزقو ،وإف رأى ذلك العامة وكانوا
يف شدة أو جور أو قحط أو فتنة خرجوا من ٚتيع ذلك،
و٧توا منو.
ص ِْب :رفعة وبشارة ،ورٔتَّا دؿ على حسن العاقبة
ال ه
فيما ٮتشاه.
وغم وضعف إذا كاف طفبل
ال ه
ىم ّّ
يب :ىو يف ا١تناـ ّّ
ص ُّ
ي ا١تراىق بشارة.
٭تمل ،و َّ
الص ُّ
الص هحة :رٔتَّا دلت على النعمة ،أو صحة الدين،
ِّ
والشفاء للمريض.
الصخرة :ىي يف ا١تناـ النساء الصابرات ،وتدؿ على
اٟتزـ والثبات وطػوؿ العمر ،ورٔتَّا دلت على أىل القسوة
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والغفلة.
الصدر :اتساع الصدر وحسنو يف ا١تناـ دليل للكافر

على إسبلمو ،وىو للعاصي توبة وانشراح للطاعة ،ويدؿ
على تيسَت العسَت .وضيق الصدر ضبلؿ.
ص َدقة :تَ ُّ
دؿ يف ا١تناـ على َدفْ ِع الببلء وعافية
ال ه

ا١تريض والرزؽ وا٠تَت.
السنَّة،
الص َراط :يدؿ على العِْل ِم والتػ َّْوحيد واتِّبَاع ُّ
ِّ
فمن رأى أنو َزَّؿ عن الصراط فإنو ٮتطئ طريق اٟتق.
إنساًن صرعو فإنو يتلف
الص َراع :من رأى يف ا١تناـ
ً
ِّ
مالو ،ومن رأى أف اٞتن قد صرعو ،فإنو أيكل ِّ
الرَاب ،أو
يعمل السحر ،أو يذىب مالو وىو مهموـ.
الص ْعق ا١توت،
ال ه
ص ْعقة :عذاب إذا حلت ٔتكاف ،و َّ
الص ِ
اع َقة إنذار ١تن ارتكب ُّ
الص َواعق تدؿ على
الذنُوب ،و َّ
و َّ
اٞتََوائِ ِح والببلاي.
الصعُود ِرفْػ َعةٌ ،وا٢تبوط ضعة ،وكل صعود
ُّ
الصعُػود :و ُّ
يراه اإلنساف جببلً أو عقبة أو تبلِّ أو غَت ذلك فإنو يناؿ
-022-

مطلبو.
صفرة اللوف :من رأى يف ا١تناـ َّ
أف لوف وجهو أصفر ًنلو
مرض.
صك الوجو :ىو يف ا١تناـ دليل على الولد الذكر بعد
ت َو ْج َه َها. 
ص هك ْ
اإلايس منو؛ لقولو تعاىل :فَ َ

الصالة :تدؿ على النجاح وٖتقيق اآلماؿ والصلة،
ومن رأى أنَّو يصلي النافلة أو التطوع فأنػ ََّها تدؿ على

ابلسنَّة وحب هللا لو ،وصبلة االستخارة
صبلح دينو ،و٘تسكو ُّ

تدؿ على حسن العاقبة.
صلب :رفعة للمصلوب ووالية ينا٢تا.
ال ه
الصوت :من رأى أنَّو يرفع صوتو فإنَّو يتسلط على
قوـ يف منكر ،فإف رفع صوتو فوؽ صوت عامل فإنَّو يرتكب
معصية ،والصوت الضعيف وجل وخوؼ ،وغض الصوت
تواضع ،وكل صوت قبيح ٝتاعو َى ّّم وأمر نكد ،والصوت
الطيب سرور وفرح .
عزا وتوبة ،أو كفَّر عن
الصػوـَ :من رأى أنو صاـ ًنؿ ِّ
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ِ
ومن رأى أنو مفطر يف شهر
ذكراَ ،
ٯتُت ،أو ُرزؽ و ًلدا ً
سفرا يف طاعة هللا تعاىل ،وإف كاف
رمضاف فرٔتَّا يسافر ً
يضا َد َّؿ على شفائو.
الصائم يف ا١تناـ مر ً
صيػهاد :ىو يف ا١تناـ رجل ٯتيل إىل النساء ،و٭تتاؿ يف
ال ه
طلبهن.
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حــــــرف الضــــــاد
الضب :رجل بدوي ،ٮتدع الناس يف أموا٢تم.
الضباب :حَتة وحزف.
الضحك :ىو يف ا١تناـ داؿ على الفرح والسرور.
ومن رأى
وقيلَ :من رأى أنو يضحك ،فإنو يُبشَّر بغبلـَ ،
تبسما فإنو صاحل ،وإذا رأيت ا١تيت ضاح ًكا فهو
ضحكو ً
منعَّم يف اآلخرة.
الضراط :كبلـ رديء ،ورٔتَّا َد َّؿ على اٟتمق أو
الكبلـ الفاحش.

الضػرب :الضرب ابلسياط يف ا١تناـ كبلـ سوء،
ومن رأى أنو
والضرب ابلسيف دليل النصر على األعداءَ ،
يضرب األرض ،فإنو يسافر ،وضرب الزوجة أو الصديق
زايدة يف اٟتب.
ِ
ُّ
ا٢تم والنكد.
الض هرة :رٔتَّا دلت َّ
الضرة على ّ
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الض ْهع َ :من رأى أنو ضعيف اٞتسد ضعف دينو،
أو تواين فيما فرض هللا تعاىل عليو.
الضالؿ :إذا ضل اإلنساف عن الطريق يف ا١تناـ،
مستقيما َد َّؿ على ميلو عن اٟتق وا٢تدى.
وكاف الطريق
ً

الضي  :ىو يف ا١تناـ بشارة برزؽ أو بولد ذكر ،ومن
رأى الضيوؼ وليس لديو امرأة حامل فإنو يناؿ رزقًا
عاجبلً.
حــــــرف الــطـــــاء
الطاعوف :عذاب من السلطاف ،ورٔتَّا َد َّؿ على
اٟترب.
الطاوس :امرأة ٚتيلة وغنية ،وللفتاة خطيب ٦تيز.
الطائرة :شخصية مهمة ذات مكانة عالية ،وطائرة
(اإلنذار ا١تبكر) تدؿ على دنو األجل ،أو قرب حدث
السفر ،أو النجاح يف العمل،
عظيم ،ورٔتَّا دلت الطائرة على َّ
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وسقوط الطائرة أو ٖتطمها فشل ومصيبة.
الطباخ :تدؿ رؤيتو على األفراح وا١تسرات.
طبيخا
الطبخ :من رأى يف ا١تناـ أنو طبخ ابلنار
ً
ونضج فإنو يناؿ مراده ،وإف كاف الطبيخ بلحم غنم فهو
حياة طيبة بشرؼ كرًن.
الطبيب :إذا دخل الطبيب على ا١تريض أفاؽ من
علتو ،وإذا دخل على السليم مرض ،خاصة إف وصف لو
ًنفعا.
يف ا١تناـ شيئًا ً
الطرد :الطرد ١تن كاف ظاىره الدين والصبلح دليل
على اإلعراض عن أىل الطاعة.
فساد ومعصية ،أو عدـ ٝتاع للنصيحة.
شٌ :
الطهَر ُ
الطريق :يدؿ يف ا١تناـ على الشرع ،والطرؽ ا١تختلفة
ىي البدع ،والطريق الواسػع :حياة ميسػورة ،الطريق ا١تستقيم:
استقامة وىدى.
الطست :ىو يف ا١تناـ امرأة أو خادـ.
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الطعاـ :األطعمة اليت ال تتقيد بزماف أرزاؽ وفوائد

مستمرة ،واألطعمة اليت تتقيد بزماف كالباذ٧تاف والقرع فأرزاؽ
يف وقت ٤تدد ،وأطعمة ا١تلوؾ ِعَّزة ورفعة ،وأكل القرع دليل
على ا٢تدى واتباع السنة ،وأطعمة العلماء علم وىداية
وبركة.
دؿ رؤيتو يف ا١تناـ على الض َّْع ِ
ال ِطّْفل :تَ ُّ
ف ،وا٢تموـ
َّع ِ
ب يف مداراة اٞتهاؿ.
واألنكاد ،والتػ َ

الطهالؽ :ىو يف ا١تناـ فراؽ اإلنساف ١تا ىو عليو من
ومن رأى أنو طَلَّ َق
منصب أو وظيفة أو رئيس يف العملَ ،
اَّللُ ُكالًّ
امرأتو ُرٔتَّا استغٌت؛ لقولو تعاىلَ  :وإِ ْف يَػتَػ َف هرقَا يُػ ْغ ِن ه
ِم ْن َس َعتِ ِو. 
الطُّوؿ :من رأى أنو طاؿ يف ا١تناـ زاد علمو ومالو،
وطُوؿ ال َق َامة يَ ُّ
دؿ على طوؿ اٟتياة ،وكذلك قصر القامة
َ
يدؿ على قصر العمر ،وال خَت يف ال َق َامة الطَّويلَة إذا
ا٨تطَ ِ
قصرت ،فَإنَّو د ّّاؿ على ِْ
اط ال َق ْد ِر أو قرب األجل.
َ
الطيب :يف ا١تناـ ثناء حسن ،والطيب ابلنسبة
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للمرضى يدؿ على موِتِِم ،وا١ترأة إذا رأت أنػ ََّها تطيبت فإنػ ََّها
تدخل يف عمل صاحل ،وإف كانت خالية من زوج فإنػ ََّها
تتزوج ،وإذا تطيب اللص أو ا١تخادع فإنو يتوب.
الطه ْري :ىو يف ا١تناـ ِعُّز سلطاف وزينة ،وللتَّاجر ِربْ ٌح،
وقد يَ ُّ
ط عليو .ومن رأى
دؿ على ا١تسافر ١تن رآه قد َس َق َ
طائرا جاء من السماء فوقع بُت يديو ،فهي بشارة يفرح ِِبَا.
ً
الطرياف :سفر ،ومن رأى أنَّو يطَت بُت السماء واألرض

فإنَّو يكثر التمٍت.

حــــــرفىالــظــــاء
الظبية :ىي يف ا١تناـ جارية حسناء عربية.
السنة.

الظفر :يدؿ على الظفر ابألعداء ،وقص الظفر اتباع

الظل :ىو يف ا١تناـ يف الصيف راحة وفائدة وجاه،
ومن رأى أنَّو أوى إىل ظل يسًتيح فيو من اٟتر فإنَّو ينجو
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ِ
ا٢تم ويناؿ رزقًا ،وظل ا١ترأة زوجها ،وا١ترأة ا٠تالية من
من ّ
الزوج إذا أوت إىل الظل تزوجت ،فإف كاف يف ظل ووجد
الربد فقعد يف الشمس ،فيذىب فقره.
الظلم :يدؿ يف ا١تناـ على تعجيل الدمار وٗتريب
الداير ،ومن رأى َّ
أف مظلومو يدعو عليو فليحذر عقوبة هللا
تعاىل.
أيضا واٟتياة
الظلمة :ضبللة وحَتة ،وتدؿ على الظلم ً
الصعبة.
الظمأ :رٔتَّا دؿ على الفقر وتوقف حاؿ ذوي
الكسب ،والشوؽ للغائب.
حــــــرفىالــطـوــن
العارية :من رأى أنو استعار شيئًا أو أعاره فإف كاف
خَتا ال يدوـ ،فإف كاف
ذلك الشيء ً
٤تبواب ،فإنو يناؿ ً
مكروىا ،أصابتو كراىة ال تدوـ.
ً
ِ
العاَل :من رآه يف ا١تناـ فهو بشارة لو بعلو القدر
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والثناء اٞتميل ،ورؤية العلماء زايدة يف علم الرائي وىداية
َّهم نصحاء هللا يف أرضو.
ألنػ ُ
العبوس :من رأى يف ا١تناـ أف وجهو عابس فيولد لو
بنت.
العتاب :إذا عوتب اإلنساف يف ا١تناـ َد َّؿ على توبتو،
ورجوعو عن َغيِّو.
العتبة :ىي يف ا١تناـ امرأة الرجل.
الع هجاف :تدؿ رؤيتو يف ا١تناـ على الرزؽ واالىتماـ
ٔتصاحل الرعية.
العجب :يدؿ يف ا١تناـ على الظلم ،ورَّٔتا دؿ على
ا٢تبلؾ.

الع ُجز :ىو يف ا١تناـ امرأة الرجل.
َ

العجلة :ندامة ،كما أف الندامة عجلة.
العجوز :عجز ،ورٔتَّا َدلَّت على الدنيا الذاىبة،
عجوزا
والعجوز تدؿ على أرض سبخة ال تنبت ،ومن رأى ً
قبيحة ا١تنظر فإنػ ََّها تدؿ على الفتنة واٟترب.
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العجوة :ىي يف ا١تناـ ماؿ ٣تموع حبلؿ طيب.
العجني :ماؿ ورزؽ.
العداوة :من رأى أنو يعادي رجبلً ،فإنو يصادقو
ويصحبو ،والعداوة ألعداء هللا تعاىل دالة على اإلٯتاف ،فإف
أحبهم دؿ على ٥تالفة كتاب هللا وسنة نبيو . 
العدس :رزؽ دينء ،واستبداؿ الذي ىو أدىن ابلذي
ىو خَت.
عدة املرأة :إذا رأت ا١ترأة يف ا١تناـ أنػ ََّها معتدة َد َّؿ
ِ
ا٢تم والنكد ،أو الطبلؽ ا١توجب للعدة.
ذلك على ّ
عراؼ فسألو عن
الع هراؼَ :من رأى أنو جاء إىل َّ
َ
شيءَ ،د َّؿ ذلك على ٫توـ شديدة تعرض لو ،ورٔتَّا َد َّؿ على
نقص يف الدين.
العرج :رفع اٟترج ،ورٔتَّا َد َّؿ على السفر.
عرفةَ :من رأى يف ا١تناـ أنو يف يوـ عرفة وكاف لو
إنساًن صاٟتو ،وعرفة
غائب ،رجع إليو
مسرورا ،وإف شاجر ً
ً
تدؿ على اٟتج.
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العرؽ :ىو يف ا١تناـ عافية للمريض إف كاف يرجوه،
َ
وإال فهو عرؽ ا١توت ،ومن رأى أنو يرفض عرقًا قضيت
حاجتو.
العروس :يف ا١تناـ دنيا خصبة.

العروة :تدؿ يف ا١تناـ على الدين ،فمن ٘تسك ِِبَا
ومن تعلق بعروة مات على اإلسبلـ.
٘تسك ابلدينَ ،
العري :وإف رأى أنو عرايف يف ٤تفل فإنو يفتضح،
ومن رأى أنو عرايف وىو يستحي من الناس ويطلب سًته
َ
فإنو ٮتسر ويفتقر ،وإف رؤي ٬تري وىو عرايف فذلك دليل
على براءتو من ُِتمة ،وعري ا١ترأة فراؽ مْنز٢تا أو زوجها.

العزؿ :العزؿ من ا١تنصب طبلؽ الزوجة ،أو انتقاؿ
من صنعة إىل غَتىا.
العسل :ماؿ حبلؿ ،والعسل ألىل الدين حبلوة
اإلٯتاف وتبلوة القرآف وأعماؿ الرب ،وألىل الدنيا إصابة
غنيمة من غَت تعب ،والعسل شفاء من ا١ترض.
العشق :ببلء ،فمن رأى أنو عاشق ابتلي ،والعشق
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فمن رأى أنو عاشػق ًنؿ ٫تِّا وحزًًن؛ ألف العشاؽ
ّّ
ىم وحزفَ ،
مهموموف ٤تزونوف.
العصا :وتدؿ العصا على األمر والنهي ،والنصر على

األعداء ،وبلوغ القصد ،وظهور اٟتق.

العصفور :رجل صاحب ٢تو وحكاايت ،يضحك
الناس منو ،ورٔتَّا َد َّؿ على ولد ذكر.
العصري :من رأى يف ا١تناـ أنو يعصر عنبًا أو قصبًا
فقَتا استغٌت ،وإف رأى الناس يعصروف
ًنؿ خصبًا ،وإف كاف ً
يتوًن وكانوا يف شدة أخصبوا ،وفُػِّرج
يف كل مكاف عنبًا وز ً
عنهم .
إنساًن
العض :ىو يف ا١تناـ كيد أو حقد ،ومن رأى ً
يعض على أًنملو فإنَّو حقود؛ لقولوَ  :عضُّوا َعلَْي ُك ْم
األ ََان ِم َل ِم ْن الغَْي ِظ .ومن رأى أنَّو عض على أصابعو ًنلو
ندـ ،وقيل :يكوف ظا١تا لقولو تعاىل :ويػوـ يػع ُّ ِ
ََْ َ َ َ
ض الظهاَلُ
ً
َعلَى يَ َديْ ِو. 
يعرب ابألىل ،فمن
العضو :عضو اإلنساف يف ا١تناـ َّ
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تقطعت أعضاؤه فارؽ أىلو أو قاطعهم ،أو سافر.
فقَتا
العطاس :إف كاف الرائي يف شدة فُػِّر َج عنو ،أو ً
وجد مساعدة؛ ألف الناس يشتمونو ،ويدعوف لو اب٠تَت،
ورٔتَّا َد َّؿ على ما ٭تبو هللا.

العظم :العظاـ تدؿ على عظائم األمور ،أو تدؿ على
ما تقوـ بو البنية من قوة ،وعلى ما يعُت اإلنساف على مصاٟتة

من أىل ،أو أوالد ،أو دواب ،أو أمبلؾ ،فإف انكسر
سليما
عظمو يف ا١تناـ مات إف كاف مر ً
يضا ،وإف كاف ً
مرض.
العفو :من رأى يف ا١تناـ أنو عفا عن مذنب فإف هللا
يغفر لو ويعزه.
ِ
الع ْقد :للنساء ٚتا٢تن وزينتهن ،وعقد ا١ترأة زوجها أو
ولدىا ،وعقد الرجل إف كاف عزًاب تزوج ،وإف كاف عنده
ٛتل ُولِ َد لو غبلـ.

العقرب :رجل ٪تاـ بُت الناس ،وإف ضربتو العقرب
فإف العدو يغتابو ،أو ينالو مكروه.
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العقيقة :ىي يف ا١تناـ بشارة بولد أو بقدوـ غائب،
ابلسنَّة.
ورٔتَّا َدلَّت على زايدة اإلٯتاف والقياـ ُّ

العلَم :ىو يف ا١تناـ رجل عامل أو زاىد أو غٍت كرًن
َ
يقتدي بو الناس .واألعبلـ اٟتمراء تدؿ على اٟترب،
واألعػبلـ الصفراء تدؿ على وقوع الببلء ،واألعػبلـ ا٠تضراء
تدؿ على سفر يف خَت ،واألعبلـ البيضاء تدؿ على ا١تطر،
واألعبلـ السوداء تدؿ على القحط ،وإذا رأى ا١تتحَت يف
العلَم للمرأة زوج.
منامو العلم دؿ على اىتدائو ،و َ
العمى :ىو يف ا١تناـ ضبللة يف الدين.

العمامة :ىي يف ا١تناـ اتج الرجل وجاىو وقوتو
وواليتو ،وإذا رأى عمامتو صارت من ذىب فإف واليتو
ذاىبة أو زوجتو أو جاىو أو مالو ،ومن رأى أنو لبس عمامة
ازداد رايسة ووجاىة.

عمر بن اخلطاب  : من رآه يف ا١تناـ يكوف
طويل العمر٤ ،تمود الفعلً ،نط ًقا ابٟتق ،ومن رآه يف بلد
فيها قحط أمطرت بكثرة ،وإف كاف ِِبَا جور َع َّم العدؿ
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فيها ،ومن رآه ضربو ابلدرة أو توعده بعقوبة فلَتجع عما
ىو عليو.
العمش :يدؿ يف ا١تناـ على غض البصر عن احملارـ،
ورٔتَّا َدلَّت على النقص.

العمود :ىو يف ا١تناـ الدين ،واألعمدة تدؿ على
رجاؿ يُعتمد عليهم يف دفػع احملذور ومهمات األمور،
وعمود اٞتامع إذا ماؿ عن مكانو فإنو رجل من رجاؿ
السلطاف ٮترج عن طاعتو.
العناؽ :من رأى يف ا١تناـ أنو يعانق حيِّا فإنو ٮتالطو
٥تالطة طويلة على قدر طوؿ العناؽ ،وإف كاف على خبلؼ
معو فثمة صلح بينهما وصفاء ،وإف عانقو ا١تيت فرَّٔتا
ٯتوت ،ومن رأى أنو يعانق ا١ترأة فإنو معانق لدنياه.
العنب :ىو يف ا١تناـ رزؽ حسن وربح.
العنِب :ماؿ ومنفعة ،فإف استعمل فهو ثناء حسن.
خَتا ورزقًا حسنًا،
الع ْنز :من رأى أنو ملك عْنػًزا ًنؿ ً
ورٔتَّا دلت العْنز على امرأة.
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العنق :ىو يف ا١تناـ ٤تل األمانة ،ومن رأى يف عنقو
رقيقا فإنو ِ
ظاملْ عاجز عما ٛتل من األمانة ،ومن رأى يف
ً
وجعا فقد أساء يف ا١تعاشرة أو يف أداء أمانتو.
عنقو ً

العور :من رأى يف ا١تناـ أنو أعور العُت نقص نصف
كبَتا.
مالو أو نصف دينو ،أو أصاب إٙتًا ً

العورة :من رأى يف ا١تناـ أف ثيابو قد انكشفت عن
عورتو فإف سًته يُهتك.
العياؿ :ىم يف ا١تناـ رزؽ لِ َمن رآىم.
العيد :من رأى أنو يف عيد فإنو ٮترج من ا٢تموـ،
ويرجع إليو السرور واليسر ،والعيد سعة يف ا١تعيشة ،ويدؿ
على كثرة النفقة.
عيسى  :من رآه يف ا١تناـ فإنو رجل مبارؾ كثَت
ا٠تَت ،كثَت السفر ،صاحب نسك ،ويرضى ابلقليل ،ويرزؽ
معرفة الطب ،ومن رآه يف مدينة أو جامع وكاف الناس يف
َّهم ًنجوف من ذلك؛ ألنو روح هللا ورٛتتو،
شدة أو ببلء فإنػ ُ
وتدؿ رؤايه على العز والربكة أينما حل ،وإذا رآه ا١تريض ٧تا
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وشفي ،وا١ترأة اٟتامل إذا رأت عيسى 

رٔتَّا ولدت

غبلما طيبًا.
ً
العيناف :ىي يف ا١تناـ دين الرجل وبصَتتو اليت يبصر
عيوًن كثَتة فذلك
ِِبَا ا٢تدى والضبللة ،ومن رأى يف جسده ً
زايدة يف الدين والصبلح ،فإف رأى أف عينيو من حديد فإنو
أح ُّد
يهتك سًته ،وينالو َى ّّم شديد ،ومن رأى أف بصره َ
أيضا
وأقوى ،فإف سريرتو يف دينو خَت من عبلنيتو ،ويدؿ ً
بياضا فيصيبو حزف ،أو
على قوة بصَتتو ،ومن رأى أف بعينو ً
يفارؽ من يعز عليو ،وطمس العيوف دليل على حلوؿ
العذاب من هللا تعاىل ،وإف رأى بعينو ٛترة أصابو غيظ أو
حنق لعارض ٭تدث لو.
حــــــرفىالــعـــوـن
الغار :ىو يف ا١تناـ أمن للخائف.
الغازلة :تدؿ رؤية ذات ا١تغزؿ من النساء على
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القناعة ،واتباع السنة ،وإبراـ األمور .فإف كانت ا١ترأة تغزؿ
وتنقض ما تغزلو يف ا١تناـ دؿ على السخط من هللا تعاىل
عليها ،وحلوؿ العذاب ِِبَا .
الغاسل :وتدؿ رؤيتو على تفريج ا٢تموـ واألنكاد.

الغائط :ومن تَػغَ َّوط والناس ينظروف إليو فليحذر من
فضيحة ،ومن تَػغَ َّوط على الفراش فإنو يطلق زوجتو ،أو
مرضا طويبلً ،ومن تغوط على نفسو وقع يف خطيئة.
ٯترض ً
غبارا بُت السماء واألرض فهو أمر
الغبار :ومن رأى ً
غبارا سافر.
ملتبس ال يعرؼ ا١تخرج منو ،ومن رأى أف عليو ً
الغداء :ومن رأى أنو يطلب غداء فإنو يتعب.
الغراب :يدؿ على فراؽ األحبة والغربة ،ورٔتَّا دؿ
على ا٠تبااي يف األرض ودفن األموات .
الغرِبؿ :يدؿ على العلم والتمييز ،والفرؽ بُت اٟتق
والباطل.
الغرفة :ىي يف ا١تناـ دالة على األمن من ا٠توؼ؛
ات ِ
لقولو تعاىل :و ُىم ِِف الْغُرفَ ِ
آمنُو َف ،وإف كاف عزًاب
َ ْ
ُ
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تزوج.
الغرؽ :ومن رأى أنو غريق فإنو يفنت ،أو أيمث.
الغزاؿ :ىو يف ا١تناـ نساء وأوالد ،فمن صاد غزاالً أو
أُىدي إليو أو ابتاعو حصل لو رزؽ ،أو تزوج إف كاف عزًاب،
كثَتا،
خَتا ً
أو رزؽ و ًلدا ،ومن رأى أنو أخذ غزاالً أصاب ً
فإف ذبح الغزاؿ تزوج جارية ،وإف رأى غزاالً وثب عليو فإف
امرأتو تعصيو.
الغسل :يدؿ على التوبة من الذنوب ،ورٔتَّا دؿ على
ذىاب ا٢تموـ وقضاء الواجب ،فإف اغتسل اب١تاء البارد يف
الشتاء دؿ على ا٢تموـ واألنكاد ،وإف اغتسل اب١تاء اٟتار
يف زمن الشتاء دؿ على األرابح والفوائد والشفاء من
ا١ترض ،وإف اغتسل يف ا١تناـ لئلحراـ أو لدخوؿ مكة فإنو
يدؿ على الفرح والسرور واالجتماع ابلغائبُت وقضاء الدين،
يضا
ثيااب جديدة ،فإف كاف مر ً
ومن رأى أنو اغتسل ولبس ً
شفاه هللا تعاىل ،وإف كاف مدينًا قضى هللا دينو ،وإف كاف
مهموما فرج هللا عنو ٫تو،
سجينًا ٧تا من سجنو ،وإف كاف
ً
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فقَتا أغناه هللا تعاىل،
وإف كاف مل ٭تج رزؽ اٟتج ،وإف كاف ً
ثيااب ابلية فيذىب ٫تو ويفتقر ،وغسل اليدين
وإف لبس ً
ابلصابوف قضاء دين ،وزواؿ ىم ونكد.
الغشاوة :من رأى أف على عينو غشاوة من بياض،

أصابو حزف عظيم ،ورٔتَّا دلت الغشاوة على النفاؽ.

الغضب :ىو يف ا١تناـ سجن ،فمن رأى أنو خرج من
داره غاضبًا فإنو يسجن ،وإف كاف ألجل هللا تعاىل فإنو
يصيب قوة ووالية.
غض البصر :ىو يف ا١تناـ دليل على االستقامة
واحملافظة على أوامر هللا تعاىل ونواىيو.
غطيط النائم :رٔتَّا دؿ على األمن من ا٠توؼ؛ ألنو
استغرؽ يف النوـ ،والنوـ راحة وأمن.
الغل :ىو يف ا١تناـ كسب حراـ ،ومن رأى أف يده
مغلولة إىل عنقو فإنو يصيب ماالً ال يؤدي حق هللا تعاىل
فيو ،وإف رأى أف يديو مغلولتاف فإنو ٓتيل.
الغالـ :ىو يف ا١تناـ بشارة ١تن رآه.
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جديدا فإنو
اباب
ً
الغلق :من رأى يف ا١تناـ أنو أغلق ً
يتزوج امرأة صاٟتة إف كاف عزًاب ،وإف رأى أنو يريد إغبلؽ
ابب داره والباب ال ينغلق ،فإنو ٯتتنع من أمر يعجز عنو.
غٌت.

قانعا؛ ألف القناعة
الغ  :فمن رأى أنو غٍت ،صار ً
الغناء :ىو يف ا١تناـ كبلـ ابطل ومصيبة.

الغنم :ىي يف ا١تناـ رعية صاٟتة طائعة ،ورٔتَّا دلت
على الربكة يف األرزاؽ ،والغنم تدؿ على الغنيمة واألزواج
واألمبلؾ والزرع واألشجار ا١تثمرة.
الغنيمة :ىي يف ا١تناـ ١تن ًن٢تا دالة على الفرج
والسرور والرزؽ والظفر اب١تطلوب والربكة يف ا١تاؿ.
الغوص :من رأى يف ا١تناـ أنو غاص يف ماء ْتر
فأصابو وحل من قعره فيصيبو من ا١تلك ىم ،والغواص رجل
داخل يف غوامض األمور.
الغيبة :تدؿ يف ا١تناـ على ٤تق الربكات ،والغيبة يف
ِ
أحدا بشيء
ا١تناـ راجعة ٔتضرِتَا إىل صاحبِ َها ،فمن اغتاب ً
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ابتلي بذلك الشيء.
الغرية :تدؿ يف ا١تناـ على اٟترص .
الغيظ :يدؿ يف ا١تناـ على ا١توت ،والغيظ فقر
وإتبلؼ ماؿ .
حــــــرفىالـــغــــاء
الفأرة :ىي يف ا١تناـ امرأة فاسقة ،أو رجل فاسق.
الفأس :تدؿ رؤيتو على اإلعانة والرزؽ ،والنفع.
الفاكهاين :ىو يف ا١تناـ رجل أمُت على أمواؿ الناس
وأسرارىم ،ورٔتَّا دلت رؤيتو على األوالد واألزواج وا١تاؿ
العاجل والربح يف اآلجل.
الفاكهة :ىي يف ا١تناـ َزَواج ،وقيل :إف الفواكو
للفقراء غٌت ،ولؤلغنياء زايدة ماؿ ،ومن رأى أف فاكهة تنثر
ابلصبلح وا٠تَت.
عليو ،فإنَّو يشتهر َّ
ال َف ْت ُح :يَ ُّ
دؿ فتح األقفاؿ واألماكن ا١تغلقة يف ا١تناـ
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على تيسَت العسَت ،وتسهيل ِّ
الرْزِؽ.

الفتنة :ىي يف ا١تناـ ماؿ وأوالد.
الفجر :ىدى ونور وفرح وسرور وفرج.

الفجل :رزؽ قليل ،أو خبلؼ ومشاكل وتعب.
الفخ :خداع ومكيدة.
ِ
الر ُجوع إىل هللا تعاىل ،واإلًنبة
الف َرار :ىو يف ا١تناـ ُّ
إليو ،والفرار والية وأمن وتوبة ،فمن رأى أنو يفر من عدو
ٮتافو أمن منو.
ع فراشو طَلَّ َق
الفراش :ىو يف ا١تناـ امرأةَ ،وَم ْن َاب َ
ِ
اش جارية ،وىو
امرأتو ،وإف كانت مريضة فإنػ ََّها ٘توت ،والفَر ُ
راحة ،فلُت الفراش طاعة ا١ترأة لزوجها ،وانقيادىا لو ،وسعتو
ِ
جديدا ،فإف ا١ترأة حسناء،
اش ً
حسن خلقها ،وإف كاف الفَر ُ
وإف ٘تزؽ الفراش فا١ترأة فاسدة غَت ُمتَ َديِّنَ ٍة ،ومن رأى يف
نقصا فتأويل ذلك يف
فراشو
صبلحا أو ً
فسادا أو زايد ًة أو ً
ً
اشا آخر فإنو يتزوج امرأة أخرى.
امرأتو ،وإف رأى مع فراشو فر ً
فراولة :امرأة حسناء ،أو رزؽ طيب.
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أيضا ابٟتاكم.
فرعوف :عدو الدين ،ويعرب ً

الفرو :لبسو يف ا١تناـ يف أوقات الربد ماؿ ورزؽ.
الف ه
ضةُ :ىي يف ا١تناـ ماؿ ٣تموع ،والنقرة من الفضة
الفضة متاجر ألر ِ
ابِبَا أو
جارية حسناء بيضاء ،واآلنية من ِّ
أعماؿ صاٟتة.
الفقر :ىو يف ا١تناـ غٌت ،وأخبار سارة.
الفم :ما ٮترج من الفم فهو يف التأويل من جوىر
وشٍّر.
الكبلـ يف خَت َ
الفندؽ :يَ ُّ
دؿ على السفر.

العز و ِّ
الفهد :تدؿ رؤيتو على ِّ
الرفْػ َعة ،والدَّالؿ مع
الغضب وا٠تصاـ.

الفيل :ىو يف ا١تناـ ملك مهاب ،بليد القلب ،عارؼ
َّصل
ابٟترب والقتاؿ ،فمن ركب فيبلً يف ا١تناـ أو ملكو ات َ
وم َكر ،ورجع غدره
بسلطاف ،وًنؿ مْنزلة عالية ،ورٔتَّا َغ َػدر َ
ك
ومكره عليو؛ لقولو تعاىل :أَََلْ تَػ َرى َك ْي َ فَػ َع َل َربُّ َ
َص َح ِ
اب ال ِْف ِ
 .وال خَت يف رؤاي الفيل ألىل
يل
ِِب ْ
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الصبلح والورع.
حـــــــــرفىالــػـــاف ى
قابيل :من رآه يف ا١تناـ ،فإنَّو يَطْغَى ،ومن رآه ومل
يكن قاتبلً ،فإنَّو يندـ على فعل فعلو.
ورة :امرأة؛ لقولو (( :رف ًقا ِِبلْ َق َوا ِري ِر)).
ار َ
ال َق ُ

ِ
يل القضاء فعدؿ فيو،
القاضي :من رآه يف ا١تناـ أنو َو َ
اتجرا كاف منص ًفا ،وإف كاف سوقيِّا أوىف الكيل
فإف كاف ً
حكيما أو صاٟتًا أو
وا١تيزاف ،ومن رأى أنو ٖتوؿ قاضيًا أو
ً
وعلما ،ومن رأى وجو
وذكرا ً
وزىدا ً
عا١تًا ،فإنو يصيب رفعة ً
القاضي ُم ْستَػْب ِشًرا طل ًقا ،فإنو يناؿ بشرى َو ُس ُر ًورا ،وإ ْف رأى
مريض أنو يُقضى لو ،فإنو يكوف إىل خَت ويربأ ،وإف رأى
ا١تريض أنو يُقضى عليو ،فإنو ٯتوت.
قربا وكاف عزًاب تزوج.
القِب :سجن .ومن حفر ً
ال ُق ْبػلَة :ىي يف ا١تناـ قضاء اٟتاجة.
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ال ُقبهة :ىي يف ا١تناـ امرأة .

إنساًن ،فإنو يذنب ذنبًا
القتل :ومن رأى أنو قتل
ً
عظيما ،ومن رأى أنو قُتل يف سبيل هللا ،دؿ على الربح
ً
والتجارة ،وإ٧تاز الوعد .
القدح :ىو يف ا١تناـ يدؿ على ا١ترأة أو ا٠تادـ.
والقدح ا١تملوء يدؿ على ا١ترأة اٟتامل.
القدر :يف ا١تناـ يدؿ على العامل ،فمن رأى أنو طبخ
عظيما ،واللحم وا١ترقة يف القدر رزؽ
يف قدر فإنو يناؿ ماالً ً
شريف مع كبلـ وخصاـ.
ال َق َدـ :القدماف يدالف على دابتو ومالو.
قدوـ الغائب :يف ا١تناـ فرج بعد ِشدَّة ،وصحة من
ا١ترض ،ورجوع ١تا كاف عليو اإلنساف.
القرآف الكرمي :قراءتو يف ا١تناـ شرؼ وسرور ونصر،
َى أَنَّو يقرأ شيئًا من القرآف
ولكل آية تعبَت
َ
يناسبهاَ ،وَم ْن َرأ َ
يضا شفاه هللا تعاىل ،وتبلوة القرآف تَ ُّ
دؿ على كثرة
وكاف مر ً
األعماؿ الصاٟتة وعلى علو الدرجات.
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ِ
الق ْرد :رجل يدؿ على األعداء وا١تعصية ،والوقوع
ِ
أيضا رجل
ب ا١تقت ،ورٔتَّا َد َّؿ على اليهود ،والقرد ً
فيما يُوج ُ
فقَت ٤تروـ قد سلبت نعمتو.
ال َق ْرض :ىو يف ا١تناـ صدقة للقارض على ا١تقًتض،
واحتياج إليو فيما يْنزؿ بو ،فإف أقرض شيئًا لو قيمةَ ،د َّؿ
على حسن معاملتو هلل تعاىل ،وال َق ْرض يدؿ على اإليثار،
ِ
ض النَّاس لوجو هللا تعاىل ،فإنو ينفق ماالً
ومن رأى أنو يػُ ْق ِرُ ُ
ص من حزف
يف اٞتهاد ،ومن رأى أف ا١تقرض لو ماتَٗ ،تَلَّ َ
َوَى ٍّم .
القرط :ىو يف ا١تناـ ٕتارة ١تن رآه يف أُذُ ِف زوجتو ،وإف
رأت امرأة حبلى يف ِ
أذِنَا قرطُت فحملها ولد ذكر ،وإذا
رأت ا١ترأة العزبة ذلك فإنػ ََّها تتزوج.

َى أنو ٮترج من
القرية :يف ا١تناـ ظُْل ٌم وىبلؾَ ،وَم ْن َرأ َ
قرية فهو صبلح لو يف ال ِّدينَ ،وَم ْن َرأَى أنَّو يَػْنتقل من قرية
إىل مدينة فإنو ينتقل من تعب إىل راحة ،ومن خوؼ إىل
أمن ،والعكس ابلعكس.
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القصاص :يف ا١تناـ عمر طويل ،لقولو تعاىلَ  :ولَ ُك ْم

ِ
اص َحيَاةٌ ََي أ ُْوِيل األَلْبَ ِ
ص ِ
اب. 
ِِف الْق َ

قصب السكر :يدؿ على الرزؽ ا١تتعب ،وتدؿ رؤيتو
ُم َقشًَّرا على خبلص السجُت ،وفك األسَت ،وسبلمة
ا١ترضى.
القصر :للفاسق ضيق ونقص ماؿ وجاه ،وللمستور
رفعة أمر وقضاء دين ،والقصر يف ا١تناـ عمل صاحل ألىل
قصرا فإنو يتزوج.
الدين ،ومن دخل ً

قضاء الدين :من رأى أنو َّأدى حقِّا أو قضى دينًا
فإنو يصل رٛتًا ،أو يطعم مسكينًا ،ويتيسر لو أمر كاف قد
عسر عليو يف الدنيا.
القط :يدؿ على اٞتفاء للزوجة واألوالد ،وا٠تصاـ،
ِ
السنور.
والسرقة ،وعدـ الوفاء ،وانظرّ :

مهموما
قطع الرأس :ومن رأى أف عنقو ضرب وكاف
ً
فُػِّرج عنو ،أو كاف مدينًا قُضي دينو ،فإف عرؼ الذي ضربو
كثَتا.
خَتا ً
ًنؿ منو ً
-011-

قطع اليد :قطع اليد يف ا١تناـ يدؿ على غٌت ا١تقطوع
عن السؤاؿ ،وقطع اليد و ِّ
الر ْجل من خبلؼ فساد الدين،
وقطع اللساف إبطاؿ حجة ،أو إحساف إليو بقطع لسانو
عن السؤاؿ ،ومن رأى أف أعضاءه قطعت ،فإنو يسافر
ويبتعد عن أىلو وولده وقبيلتو.
القطيعة١ :تن أمر هللا تعاىل بصلتو تدؿ على الضبللة،
ورٔتَّا دلت على ما يوجب الشتات والتهاجر.
القعود :ىو يف ا١تناـ دؿ على العجز والفشل .وقعود
ا١ترأة بطؤىا عن الزواج.
أيضا،
القفص :يف ا١تناـ سجن ،ويدؿ على الزواج ً
فالقفص ا١تليء ابلطيور حياة زوجية سعيدة ،واٟتيواف
ا١تسجوف يف قفص غلبةٌ على األعداء.

القفل :رجل صاحب أمانة ،وإذا رأى السجُت أنو
قد فتح قفبلً فإنو ينجو من السجن ،وإذا فتح ا١تهموـ قفبلً
أيضا على الغفلة ،قاؿ تعاىل:
زاؿ ٫تػو ،وتدؿ األقفػاؿ ً
أَفَالَ يَػتَ َدبهػرو َف الْ ُق ْرآ َف أ َْـ َعلَى قُػلُ ٍ
وب أَقْػ َفا َُلَا . 
ُ
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القالدة :للنساء ٚتا٢تن وزينتهن.
القلب :شجاعة ا١ترء وأمره ،ولينو ،وجرأتو ،وكياستو
فزعا ،فإنو
وجوده ،وٝتاحتو ،وخلقو ،فإف رأى يف قلبو ً
ع َع ْن قُػلُوِبِِ ْم
يُهدى إىل اٟتق؛ لقولو تعاىلَ  :ح هَت إِذَا فُػ ِّز َ
اؿ َربُّ ُك ْم قَالُوا ا ْْلَ هق .ومن رأى قلبو أسود
قَالُوا َماذَا قَ َ
فهو ضاؿ مذنب ،قد عمي عن رشده.
ٍ
ىم إىل فػرج ،وإقػبلع من
القلعة :انقبلع من ّ
الذنوب ،ورٔتَّا دلت على ا١تنعة من العدو أو السبلمة منو.
القلم :رَّٔتا دلت رؤيتو على العلم واٟتفظ والوظائف

اٞتليلة.

القلنسوة :ىي يف ا١تناـ ِرَائ َسةٌ ،فإ ْف وضعها على
اًن ،وإف رآىا وسخة ومتخرقة ،فَ َّ ِ
يسو
رأسو أصاب ُس ْلطَ ً
إف َرئ َ
ت عن رأسو
يصيبو َى ّّم وحزف بقدر ذلك الوسخ ،فإ ْف َس َقطَ ْ
كاف ذلك فراقو لرئيسو ،وإف رأت امرأة على رأسها
غبلما.
قلنسوة ،فإنػ ََّها تتزوج ،وإف كانت ُحْبػلَى َولَ َد ْ
ت ً
القمر :ومن رأى القمر يف حجره تزوج ،وإف رأت
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امرأة كافرة أف القمر يف حجرىا أسلمت ،وإف رأى أف
القمر على األرض فهو موت أمو ،والشمس والقمر أبواف
ومن رأى الشمس والقمر يسجداف لو ،فإف أبويو راضياف
سلطاًن.
عنو ،ورٔتَّا أصاب
ً
كثَتا،
القمل :القمل الكثَت عذاب ،وإف رأى قمبلً ً
فإنو دليل على مرض طويل أو خسراف وفقر ،وقتلها فرج
ا١تكروب من كربو ،وخبلصو من شدتو ،ومن قرصو القمل
أًنسا ضعافًا يرمونو بكبلـ ،ورٔتَّا َد َّؿ القمل على ا١تاؿ
فإف ً
واألوالد.

القميص :ىي يف ا١تناـ دين الرجل ،أو تقواه ،أو
أيضا.
عملو ،أو بشارة لو ،والقميص زواج ً
ت على ُّ
الدنْيا ،ورٔتَّا َدلَّت على تفريج
القنطرة :رٔتَّا َدلَّ ْ
ا٢تموـ واألنكاد ،والقنطرة رجل يتوصل بو الناس إىل أمورىم
وحاجاِتِِم .
القهوة :شرِِبَا يف ا١تناـ قلق واضطراب.
الش ْرؾ ،أو
القنوط :يدؿ القنوط من رٛتة هللا على ِّ
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الوقوع يف ٤تذور.
القيامة :ىي يف ا١تناـ نذير وٖتذير ١تن رآىا من ظلم
أو معصية َى َّم ِِبَا ،والقيامة عدؿ وإنصاؼ ا١تظلوـ من
ِ
الظاملْ ،ومن رأى أف القيامة قامت عليو وحده فإنو ٯتوت،
ومن رأى أنو حشر وحده وزوجتو معو فإنو ِ
ظامل ،ومن رأى
أنو قرب من اٟتسابَّ ،
فإف رؤايه تدؿ على غفلتو عن ا٠تَت
شديدا
حسااب
وإعراضو عن اٟتق ،ومن رأى أنو حوسب
ً
ً
َدلَّت رؤايه على خسراف يقع لو ،ومن رأى أنو أخذ كتابو
بيمينو فاز ابلصبلح والغٌت و ِّ
العز ،وإف أخذه بشمالو ىلك
سليما ٧تا
ابإلمث والفقر واٟتاجة ،ومن رأى أنو على الصراط ً
من شدة وفتنة وببلء.
القيد :ىو يف ا١تناـ ثبات يف الدين ،ومن رأى أنو
مقيد يف بلدة ،فهو مستوطنها ،وإف رأى أنو مقيد يف بيت
فإنو مبتلى ابمرأة ،ومن رأى أنو مقروف مع رجل آخر يف
قيد َد َّؿ على اكتسابو معصية كبَتة ،ٮتاؼ عليو انتقاـ
ِ
ٍ
ني ِِف
ني يَػ ْوَمئِذ ُم َق هرنِ َ
السلطاف؛ لقولو تعاىلَ  :وتَػ َرى ال ُْم ْج ِرم َ
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َص َف ِ
اد .
األ ْ
دما ،فإنَّو يتوب من إمث أو ماؿ
ال َق ْيءُ :إف تَػ َقيَّأ ً
حراـ ،وإف تقيأ لبنًا ماؿ عن الفطرة ،والقيء يَ ُّ
دؿ على رد
ِ
األسَرا ِر ،وعلى َزَواؿ ما يف
الودائع إىل أرابِبَا ،وعلى إفْ َشاء ْ
يضا مات.
داخلو من األذى ،وإ ْف كاف َمر ً
حــــــرفىالــكـــــاف
ْس :امرأة ،فمن رأى أنو أ ُْع ِط َي ماء يف كأس،
ال َكأ ُ
فذلك ولد يف بطن أمو ،ورٔتَّا َد َّؿ على الزواج.
ال َكافِ ُر :عدو ،والشَّْي ُخ الكافر َع ُد ّّو قدًن العداوة.
ور :إذا رؤي كاف دليبلً على األعماؿ الصاٟتة.
ال َكافُ ُ
ال َك ِ
اى ُن :أابطيل وغرور ومشاكل.
الكتاب :قوة .ورَّٔتا َد َّؿ الكتاب على جليس مؤانس.

ال ُك ْح ُل :ماؿ وزايدة يف البصَتة ،فإف كاف ضرير
البصر فهو شفاؤه ،والبكر إذا اكتحلت فإنػ ََّها تتزوج.
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الكذب :يَ ُّ
دؿ على ال ُف ُجورَ ،و َع َدِـ الفبلح.
الكرـ :رجل م ِ
ؤم ٌن كرًن.
َُ ٌ ُ

الكرسي :علو ورفعة وتكرًن ،وإف كاف من حديد
فهو قوة .
الكرنب :يف ا١تناـ رجل ضخم فظ غليظ بدوي.
الكرة :تدؿ يف ا١تناـ على ا١تخاصمة ،وعلى الدنيا
ويطلبها آخروف ،ورَّٔتا َدلَّت على السفر
اليت يرفضها قوـ،
َ
والتنقل من مكاف إىل مكاف.
سوؼ :من رأى يف ا١تناـ أ َّ
س كسفت
َف الش ْ
ال ُك ُ
َّم َ
فهو ٗتويف وٖتذير من أمر عظيم .
َكظْم الغَي ِ
ػظ :يدؿ على الثػَّنَاء اٞتميل ،وا٠تَت
ُ ْ
واإلحساف.
الكعبة الشريفة :ىي يف ا١تناـ خليفة أو رئيس ،وإف
خَتا،
رأى أنو يصلي فيها ،فإنو أيمن من األعداء ،ويناؿ ً
وإف رأى حائطًا من ِحيطَ ِاِنَا سقط ،فإنو يدؿ على موت
ا٠تليفة ،ومن رأى أنو ٮتطي الكعبة ،فإنو ٮتالف سنة رسوؿ
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نقصاًن أو زايدة أو ٖتري ًفا عن
هللا  ،ومن رأى ابلكعبة
ً
تغيَتا عن حا٢تا ،فإف ذلك أتويلو يف اإلماـ،
موضعها أو ً
ومن رأى أنو طاؼ ابلكعبة أو قاـ بشيء من ا١تناسك فإنو
صبلح يف دينو ،ومن رأى أنو متوجو ٨تو الكعبة ،فإنو مقبل
على ما يصلح دينو ودنياه.
الكعك :أفراح وسعادة وأخبار سارة.

ال ُك ْفر :ظلم أو جحود للحق ،ورٔتَّا َد َّؿ على الفتنة
يف الدين.
ال َك َف ُن :ىو يف ا١تناـ سًت العورة.

كف اليد :قوة الرجل ،وانبساط الك
ضا ك عن األمور.
دنياه ،والك أي ً
الكالـ :إذا كاف اإلنساف يتكلم يف ا١تناـ بلغات
عظيما ،وكبلـ الطَت كلو
َش َّىت دؿ على أنو ٯتلك مل ًكا
ً
صاحل ،فمن رأى أف الطَت تكلمو ارتفع شأنو ،ومن رأى أف
َدابَّة َكلَّ َمْتوُ فإنو ٯتوتَ  ،وإِذَا َوقَ َع الْ َق ْو ُؿ َعلَْي ِه ْم أَ ْخ َر ْجنَا
ََلُ ْم َدابهةً ِم ْن األ َْر ِ
ض تُ َكلِّ ُم ُه ْم. 
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انبساط

الكلب :ىو يف ا١تناـ رجل سفيو متبع ٢تواه ،ومن
رأى َّ
أف كلبًا ينبح عليو ،فإنو يسمع من إنساف قليل ا١تروءة
كبلما يكرىو ،وكلب الصيد ِعّّز ورفعة ورزؽ.
ً
الك ْنز :من رأى يف ا١تناـ أنو لقي كْنػًزا ،فإنو يصيب
علما إف كاف طالب علم ،وإف كاف َع ْػزًاب تَػَزَّوج ،وإف كاف
ً
اتجرا فإنو يػُْرَزؽ ٕتارة وسخاء ،وإف كاف صاحب سلطاف
ً
فإنو يناؿ والية وعدالً ،ومن رأى يف منامو كْنز استغٌت.

الكنيسة :رَّٔتا َدلَّت على الكذب والبهتاف والقذؼ ،أو
البدعة واللهو ،وإف رأى اإلنساف أف مْن ِزلَو كنيسة ،فإف َمْن ِزلَو
٣تتمع أىل األىواء والبدع وا١تعاصي.
الكوكب :ىو يف ا١تناـ رجل ِمن أَ ْشر ِ
اؼ الناس .
ٌَُ ْ َ
حــــــرفىالالم
الله َنب :فطرة اإلسبلـ ،والسنة والعلم ،وخَت وبركة،
وأرزاؽ خالصة طيبة.
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اللِّ َجاـ :البعد عن ا١تعاصي وا١تنكرات.
اللِّ َحاؼ :ىو يف ا١تناـ امرأة ،ومن رأى أنو أخذ
سكوًن وراحة.
ٟتافًا يف الليل تزوج امرأة ،أو ًنؿ
ً
الله ْحم :يَ ُّ
دؿ على ا٢تناء والرزؽ والغٌت ،ومن رأى أنو
أيكل ٟتم إنساف فإنو يغتابو ،وٟتم ا٠تْنزير ماؿ حراـ ،وٟتم
الس َمك رزؽ طيب ،ورؤية اللحم اجملهوؿ والدـ دليل على
َّ
الفتنة.
اللحية :غ وعز وزينة ووقار ،ورهِبا َدلهت على
الصالح والتمسك ِبلسنة ،فإف رأى أنهػ َها طالت فإنو
شا طيبًا ،واللحية للعاصي توبة،
وجاىا وعي ً
يستفيد ماالً ً
وإف كاف ضاالًّ اىتدى ،وحلق اللحية َى ٌّم وغَ ٌّم .
اللساف :إف رأى ِف لسانو زَيدة من طوؿ أو عرض
فهو قوة لو وظفر خبصومتو ،أو يدؿ على الفصاحة
واألدب واللساف كماؿ وحجة.
اللص :رجل مكار خمادع ،ورهِبا َد هؿ على الشيطاف.
اللطم :ولطم املرأة الصاْلة على وجهها َد ٌ
اؿ على
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البشارة ِبلولد الذكػر بعد اليأس منو؛ لقػولو تعاَل:
وبشَّروه بِغُ ٍ
ت
بلـ َعلِي ٍم
ص َّك ْ
فَأَقْػبَػلَ ْ
صَّرٍة فَ َ
ََ ُ ُ
ت ْامَرأَتُوُ ِيف َ
وز َع ِق ٌيم .ورهِبا َد هؿ اللطم على الفسوؽ
ت َع ُج ٌ
َو ْج َه َها َوقَالَ ْ
والعصياف والنوازؿ.
اللعبِ :ف املناـ دليل على الغرور أو االستهزاء أو
النقص ِف الدين.
اللقيػطِ :ف املناـ َد ٌّ
اؿ على العػدو؛ لقولو تعاَل:
آؿ فِْر َع ْو َف لِيَ ُكو َف َ٢تُْم َع ُد ِّوا َو َحَزًًن .وإف عاد إَل
فَالْتَػ َقطَوُ ُ
أىلو َد هؿ على عودة األشياء إَل ما كانت عليو ،وعلى
ذىاب اَلموـ واألنكاد؛ لقولو تعاَل :فَػَرَد ْد ًَنهُ إِ َىل أ ُِّم ِو َك ْي
تَػ َقَّر َعْيػنُػ َها َوال َْٖتَز َف.
اللُّوز :زواؿ األمراض واألنكاد ،ورهِبا َد هؿ على املاؿ
والرزؽ اْلسن .
لوط  :رؤيتو ِف املناـ تدؿ على األنكاد
واَلموـ من قومو وزوجتو ،ورهِبا انتصر الرائي على أعدائو.
اللؤلؤ :علم ،وماؿ ،وكالـ طيب ،وخدـ ،وأوالد
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حساف.
اللوـ :يدؿ على تتبع الشيطاف ِف كثري من األفعاؿ.

الليل :يدؿ على السكن والراحة ،ورهِبا دؿ على
التهجد والعبادة ،ورؤية الليايل املشرفة كليلة القدر ِف
املناـ بشارة بكل خري.
الليموف :يدؿ على املرض إذا كاف أصفر .والليموف
األخضر خري من األصفر ،والليموف لوـ ،وشجر الليموف
رجل انفع للناس.
حــــــرفىالـمــوــــم
ا١تاء :املاء النظي الصاِف خري وبركة وعافية وسعادة،
واملاء الساخن أو العكر عكس ذلك ،والغرؽ ِف املاء فتنة
وعصياف.
ا١تأذوف :تدؿ رؤيتو على الزواج للعزب ،والطالؽ أو
املشاكل للمتزوج.
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ا١تائدة :ىي ِف املناـ نعمة ،وإجابة دعوة ،ورغد
عيش ،وعيد ،وسرور.
ا١تبارزة :تدؿ على خصومة واختالؼ.
ا١تبخرة :امرأة جيدة.
جملسا فيو ُجاعة من العلماء فهو
اجمللس :من رأى ً
علم لو وزَيدة رفعة ،وإف رأى جملس وعظ وىو يعظ فيو
فإف أمره ينفذ إف ُت وعظو.

دمحم  :رؤيتو بشارة للرائي ِبسن العاقبة ِف دينو
ودنياه ،راجع الفصل اخلاص برؤية النيب ِ ف املناـ.

ا١تخدَّة :تدؿ على الزوج أو صاحب السر ،وامل َخ هدةُ
َ
اْلسنة خري وسعادة ،وراحة من تعب ومشاكل.
ا١تدرسة :تَ ُّ
دؿ على ُم َد ِّر ِسيها ،أو املذىب الذي
يدرس فيها ،وتَ ُّ
ضا على العلم والرغبة فيو.
دؿ أي ً
ا١تدفع :قُػ هوةٌ وغلبة على األعداء ،ورهِبا َد هؿ على
املتاعب أواملشاكل العائلية.

ا١تدينة :من رأى ِف املناـ أنو دخل مدينة من املدائن
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أيمن دما طماؼ ،وكاف ابن سريين -رمحو تعاَل -ضمب
الدخػوؿ إَل املدف ،وال ضمب اخلروج منها؛ لقولو تعاَل:
فَخرج ِمْنػها خائًِفا يػتَػرقَّب قَ َاؿ ر ِ ِ ِ
ِ ِِ
ُت
ب َ٧تٍِّت م ْن الْ َق ْوـ الظَّالم َ
َّ
ََ َ َ َ َ َ ُ
.
ا١تدينة ا١تنورة :تُػ َؤهو ُؿ على ستة أوجو :أمن ،ومغفرة،
ورمحة ،وذماة ،وفرج من َى ٍّم ،وطيب عيش.
عِبت ِبملاؿ ،وإذا أَق ْبػلَت أو
ا١ترأة :فتنة ،ورهِبا ه
أدبرت فدعاء إَل الشر ،واملرأة السوداء الثائرة الرأس
وِبء ،واملرأة الصاْلة متعة وسرور ،واملرأة العجوز ىي
الدنيا.
ا١ترضِ :ف املناـ نفاؽ ،أو نقص ِف الدين.
ا١تزمار :تدؿ رؤيتو ِف املناـ على اللهو واللعب وإثرة
مزمارا -وكاف من أىل القراءة-
الفنت ،ومن رأى أف معو ً
انؿ حظًّا فيها.
ا١تسجدِ :ف املناـ رجل ِ
عاَل ،وإف رأى أف بيتو َتوؿ
مسج ًدا أصاب ًّبرا ونس ًكا وشرفًا ،واملساجد املهجورة تدؿ
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على إشماؿ العلماء ،وإبطاؿ األمر ِبملعروؼ والنهي عن
اؿ
املنكر ،وبناء املسجد يدؿ على الغلبة؛ لقولو تعاَل :قَ َ
الَّ ِذين َغلَبوا علَى أَم ِرِىم لَنَػت ِ
َّخ َذ َّف َعلَْي ِه ْم َم ْس ِج ًدا .ودخوؿ
َ ُ َ ْ ْ
املسجد اْلراـ يَ ُّ
دؿ على األمن من اخلوؼ ،وصدؽ
الوعد.
ا١تسدس :قُػ هوة َوغَلَبَةٌ على األعداء ،ورهِبا َد هؿ على
سيِّئ من القوؿ.
إطالؽ ال ه
ا١تسك :يَ ُّ
دؿ على طيب عيش ،وخري لِ َمن يشمو أو
ظملكو.

ا١تسلوؽ :ىو ِف املناـ أرزاؽ عاجلة.
ا١تسمار :رجل يتوصل بو الناس إَل أمورىم.
ا١تشط :دليل خري ملن أراد املشاركة ،ويفسر املشط
ضا على السرور وزواؿ اَلم.
برجل عدؿ ،ويدؿ أي ً
ا١تشي :مستوَي ىدى ،واملشي يَ ُّ
ضا على طلب
دؿ أي ً
ً
الرزؽ ،وإف رأى أنو يَػتَػبَ ْخ َرت ِف مشيو دؿ على قبح حالو
وفساد دينو.
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ا١تص :يدؿ على أخذ املاؿ.
ا١تصارعة :ىي ِف املناـ خماصمة ونزاع.
ا١تصافحةِ :ف املناـ تدؿ على احملبة والعفو وغفراف
الذنوب ،ورهِبا َدلهت على املبايعة وااللتزاـ ِبخلري.
ا١تصحف :ومن رأى أنو َم َز هؽ مصح ًفا بيده ،فإنو

رجل جاحد ،ومن رأى أنو أحدث ِف املصح شيئًا يكره
مثلو ِف اليقظة ،فإنو يدؿ على خراب دينو ،ومن رأى معو
ضا برئ
مصح ًفا انؿ
وعلما ،وإف كاف الرائي مري ً
ً
سلطاان ً
من مرضو.
مصلى العيد :تدؿ رؤية مصلى العيد ِف املناـ على
األفراح واملسرات والرخاء ،وزواؿ اَلموـ.
ا١تصور :تدؿ رؤيتو على الظلم والعذاب.
ا١تطرِ :ف املناـ إذا َل ضمصل منو ضرر فإنو خري ورزؽ
عاما
ورمحة ،وحياة لإلنساف واألرض .وإف كاف املطر ًّ
دما أو حجارة فإنو يدؿ على
مؤذَي أو كانت السماء ْتطر ً
ً
الذنوب واملعاصي.
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ا١تعانقة :صلح ومودة.
ا١تعلمِ :ف املناـ سلطاف.
ا١تفتاح :رزؽ أو عوف أو نصرة على العدو ،ومن رأى
عظيما.
بيده مفاتيح كثرية انؿ
ً
سلطاان ً

ا١تقربة :تدؿ على اآلخرة واملوعظة واخلشوع ،ورهِبا
َدلهت على املوت ،ورهِبا َدلهت على السجن.

ا١تقص :خالؼ ومشاكل.

ا١تكحلة :ىي ِف املناـ امرأة صاْلة تسعى ِف أمور
مرودا ِف مكحلة
الناس ِبملصلحة واإلصالح ،ومن أوجل ً
ليكحل عينيو -وكاف عزًِب -تزوج.
ه
اَلم والنكد ،وقضاء
ا١تكنسة :رهِبا َدلت على زواؿ ِّ
الدين.
مكػة ا١تكرمة :يدؿ دخوؿ مكػة على األمن من
اخلوؼ واْل  ،والرزؽ.
ا١تكيِّف :ىناء املعيشة إذا كاف جي ًدا.
ا١تلح :زىد ِف الدنيا وخري ونعمة.
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ا١تمثل :إذا رأيتو فاحذر من خديعة.
ا١تن :ىو ِف املناـ رزؽ حالؿ.
مٌت :من رأى نفسو ِف م أمن وبلغ مناه.
ا١تنارة :ىي ِف املناـ رجل يؤل بني الناس ،ويدعوىم
إَل صالح دينهم ،فإف رأى اإلنساف أف املنارة انْػ َهدمت
فهو موت عاَل أو زواؿ بدعة ،ومن رأى أنو صعد منارة
عظيمة من خشب وأذه َف فيها ،فإنو يصيب والية وقوة
ورفعة ِف نفاؽ.
إنساان ،فإنو
ا١تنازعة :من رأى ِف املناـ أنو انزع
ً
يصيبو حزف شديد.
مناقرة الديوؾَ :تريش بني اخلطباء واملؤذنني.
ا١تنرب :فمن رأى أنو على منِب وىو يتكلم بكالـ
سلطاان إف كاف للمنِب أىالً ،وإف َل يكن
الِب ،فإنو يصيب
ً
أىالً فهو شهرة خبري.
ا١تنشار :يدؿ على اْلاكم الذي يفصل بني اخلصمني.

ا١تنفاخ :تدؿ رؤيتو على إحياء الذكر ،وجلب الرزؽ،
ومحل املرأة.
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ِ
ا١تنكب :ىو ِف املناـ صديق الرجل أو شريكو أو من
يقوـ مقامو ،واملنكب داؿ على السفر.
ا١تهندس :تدؿ رؤيتو ِف املناـ على عمارة اخلراب،
والغ بعد الفقر ،والصحة بعد املرض.

ا١توت :يدؿ املوت على ىدـ اللذات وفقدىا ،ورهِبا
َد هؿ على سعة العيش ملن كاف ِف ضيق منو ،والعكس،
ويدؿ ملن ذكره أنو كيس ،ورهِبا َد هؿ على اآلخرة ،ووجوب
االستعداد والتزود ،ورهِبا دؿ على اليقني ،واملوت الكثري
ضا على اْلمو -يعش
يدؿ على الفنت ،ويدؿ املوت أي ً
أقارب الزوج ،-ويدؿ على الراحة ،ورهِبا َد هؿ على الفزع
والروع والفرقة ،وقيل :املوت سفر ،ومن أخِبه ميت أنو ََلْ
ظمت ،فإنو ِف مقاـ الشهداء ،ومن رأى ميتًا ِف ىيئة حسنة
وىو ضاحك فإنو كذلك ،واملوت دليل خري ملن كاف
خائ ًفا ،أو حزينًا ،ومن رأى أنو أحيا ميتًا ،فإنو يُ ْسلم على
يديو يهودي أو نصراين أو صاحب بدعة ،وإف رأى أنو
قوما ضالني ،ومن رأى أف ميتًا
ضميي املوتى ،فإنو يهدي ً

-222-

يغرؽ ِف ِبر ،فإنو غريق ِف اخلطاَي .ورهِبا دؿ موت العاَل
على ظهور بدعة ِف الدين ،وموت الوالدين ضيق املعيشة،
وموت الزوجة دنيا ذاىبة ،ورهِبا َد هؿ املوت على رجوع
العاصي إَل  ،والتوبة واإلانبة.
ا١توج :رؤيتو ِف املناـ شدة وعذاب وفتنة.
ا١تؤذف :الداعي إَل اخلري ،ورهِبا َد هؿ على اْل  ،ورهِبا
َد هؿ األذاف على السرقة.
ا١توسى :يدؿ املوسى على اْلقد والعداوة.

موسى  :تدؿ رؤيتو على قوة أصحاب اْلق،
وقهر أصحاب الباطل ،ورؤيتو تدؿ على ىالؾ اجلبابرة،
ضا على االبتالء ِف الطفولة ،وفرقة األىل
وتدؿ أي ً
واألقارب ،وتدؿ رؤيتو على السفر ِف البحر ،وتكوف
عاقبتو إَل سالمة ،ومن رأى عصا موسى بيده ،فإنو يناؿ
م ْنزلة عظيمة ،أو قوة ونصرة على أعدائو.
ا١توسم :من رأى أنو خرج إَل املوسم ،فإنو طمرج من
َى ٍّم وغَ ٍّم.
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ميزاب :رجل صاحب معروؼ ،ومن رأى ميازيب
جتري ِف غري مطر ،فإنهػ َها تدؿ على فنت.
ا١تيػزاف :ىػو ِف املناـ َد ٌّ
اؿ على اإلظماف والعػدؿ

ضا ِبلقاضي.
واإلنصاؼ ،وامليزاف يُ ه
عِب أي ً

حــــــرفىالـــنـــــون
النار :حرب وعذاب وفتنة وخسارة ،وكلما كانت
وعذاِب ،ومن رأى أنو
النار بدخاف عاؿ فهي أعظم ىوالً
ً
يعبد النار ،فإنو ضمب اْلرب ،ورهِبا كاف يطيع الشيطاف،
ظلما،
ومن رأى أنو أيكل النار ،فإنو أيكل أمواؿ اليتامى ً
انرا َتكل كل ما أتت عليو،
أو أيكل ماالً حر ًاما ،ومن رأى ً
انرا
فإنهػ َها حرب أو طاعوف أو موت يقع ،ومن رأى ً
أحرقت بعض ثيابو أو بعض أعضائو فتصيبو مصيبة ،والنار
النافعة املضيئة أمن للخائ وبشارة ،ومن أشعل النار ِف
انرا
الناس ،أوقع بينهم العداوة والشحناء ،ومن رأى ً
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أُطفئت سكنت الفتنة.
النَّاقة :ومن عقر الناقة ندـ على أمر فعلو ،وانؿ
مصيبة ،وقد تعِب الناقة ِبملرأة أو الفتنة.
النػَّْبع :ىو ِف املناـ نعمة وخري وبركة.

النَّبقِ :ف املناـ حممود ،وتعبريه رزؽ ،وىو ألصحاب
الدين زَيدة ِف الدين وصالح وخري.

َّجار :ىو ِف املناـ رجل مؤدب ،يؤدب الناس؛
الن َّ
ألف النجار يصلح اخلشب ويقومو ،وقد تدؿ رؤيتو على
ردع املنافقني وإلزامهم ِِبَا صمب ،وذمار املراكب سفر ،وذمار
األبواب أزواج وأوالد.
َّجم :يدؿ على النجاح والتوفيق ،وسقوطو سقوط
الن ْ
عاَل أو رجل شهري ،أو يدؿ على موتو.

َّحلِ :ف املناـ خصب وغ ومنفعة.
الن ْ
النحوي :تدؿ رؤيتو على زخرفة الكالـ وَتسينو،
رموَي أو مستقيم الكالـَ ،د هؿ
ومن رأى ِف املناـ أنو صار ًّ
على غناه ،أو سالمتو من مرضو ،أو خالصو من شدتو.
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النخل :ىو ِف املناـ رجل عاَل ،ويعِب برجل مسلم
انفع للناس .وقيل :النخل يدؿ على طوؿ العمر والزوجة
واألوالد.
زوجة.

النُّزوؿ :مفارقة اإلنساف ملا كاف عليو من منصب أو

النسػاء :تدؿ رؤيتهن ِف املناـ على زينة الدنيا
ِ
وشهواِتا ،فمن رآىن أقبلن عليو ،أقبلت عليو الدنيا ،وتدؿ
ضا على الفتنة ،ورهِبا َدلهت على احملبة ،وما يستوصى بو
أي ً
خريا ،ويتقى فيو ،وجهادىن يدؿ على اْل  ،وانظر:
ً
املرأة.
النسر :ىو ِف املناـ ملك ،ورهِبا َد هؿ على طوؿ العمر

واملاؿ.

نشرة األخبار :أحداث ىامة خاصة أو عامة.
نشر الغسيل :كش لألسرار ،وىتك لألستار.
النصراين :نصرة إف كاف لو مع أحد خصومة ،ومن
رأى أنو نصراين ،فإنو ِف بدعة يشابو فيها رأي النصارى،
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والنصارى ِف املناـ أعداء ِف صورة أصدقاء ،والشيخ
النصراين عدو يػُ ْؤَم ُن شره.

النصيحة :إذا كانت النصيحة ِف املناـ من العدو،
اٝتَ ُه َما إِِّين لَ ُك َما لَ ِم ْن
فهي غش وغرور ،لقولو تعاَلَ  :وقَ َ
ِِ
فَ َدالَّ ُ٫تَا بِغُُروٍر.
ُت
النَّاصح َ
النعاس :أمن ،ورهِبا َد هؿ على الغ بعد الفقر.
النعامة :امرأة ،وقيل :نعمة.

النعل :دابة وسفر ،ومن رأى أنو خلع نعلو فإنو يلي
والية ،ومن رأى أنو ظمشي ِف نعلني ،فازملعت إحداشما عن
رجلو ،فارؽ أخاه أو شريكو.
النفث :يدؿ ِف املناـ على السحر.
النفقة :النفقة على األىل صدقة وأجر ،والنفقة رزؽ
واسع ،وخل من تعاَل.
النقاب :تدؿ تغطية املرأة للوجو على الدَينة،
والصيانة والعفاؼ ،وخلع النقاب رهِبا ُّ
يدؿ على ح أو
عمرة.
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النقاش :صاحب الدنيا وغرورىا.
النكػاح :كل نكاح يُرى فيو املش ِف املناـ ،حَت صمب
عليو الغسل ِف اليقظة ،فهو ِبطل ال َتويل لو؛ ألنو
احتالـ ،ومن نكح إحدى حمارمو ،فإنو يطأ أرض اْلرـ أو
يصل رمحو ،والنكاح يدؿ على تفري اَلموـ ،ومن رأى أنو
ينكح امرأة زانية فهو زاف.
النمر :سلطاف أو عدو جماىر شديد الشوكة ،فمن
عظيما.
عدوا ،ومن ركبو انؿ
قتلو قهر ًّ
ً
سلطاان ً

النمل :قوـ ضعفاء ،وإذا رآه املريض يدب ِف جسده
ضا على خصب ورزؽ ،ومن
فإنو ظموت ،ويدؿ النمل أي ً
رآه يدخل داره ِبلطعاـ ،كثر خري داره.

النهػار :فرج من اَلموـ واألحػزاف ،ويدؿ على ظهور
اْلجة.
النهػر :ال ُضم َمد الشرب من النهر؛ لقولو تعاَل :قَ َاؿ
اَّلل مبػتَلِي ُكم بِنَػه ٍر فَمن َش ِرب ِمْنو فَػلَي ِ
ِ
س م ٍِّت َوَم ْن َملْ
إ َّف ََّ ُ ْ ْ َ َ ْ
َ ُ ْ َ
ؼ غُْرفَةً بِيَ ِدهِ .والنهر ِف املناـ
يَطْ َع ْموُ فَِإنَّوُ ِم ٍِّت إِالَّ َم ْن ا ْغتَػَر َ
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رزؽ مستمر ،وسلطة ونفوذ إذا كاف ينبع من م ْنزلك .

عمرا
نوح  :من رآه ِف املناـ ،فإنو يعيش ً
رزؽ
طويالً ،وتصيبو شدة وأذى من الناسُ ،ث يظفر ِبِِم ،ويُ َ
شكورا .وقيل :إف رؤيتو تدؿ على ىالؾ
أوالدا ،ويكوف
ً
ً
الكفار ،وأماف املؤمنني وذماِتِِم.
النور :ىداية ،أو توبة بعد عصياف ،والنور يدؿ على
األعماؿ الصاْلة ،وعلى العلم والقرآف.
النوـ :ىو ِف املناـ غفلة.

حــــــرفىالـؼـــــاء
ىابيل :من رآه يف ا١تناـ فإنو ُ٭تسد ،ويصيب من
عدوه نكاية.
ىات  :صوت ا٢تاتف يعرب أبخبار ىامة ،والكبلـ
فيو يعرب ْتسبو ،ورٔتَّا كاف كما ٝتع.
ىاروف  :من رآه يف ا١تناـ فإنو خليفة لرجل
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يصيبو بسببو ببلء وخصومة.
اَلدـ :تدؿ رؤية ىدـ الدار يف ا١تناـ على موت
َّـ بعضها
َّمت عليو أو تَػ َهد َ
صاحبِ َها ،ومن رأى أف داره تَػ َهد َ
فيموت إنساف فيها ،أو تصيب صاحبِ َها مصيبة كبَتة ،وإف
رأت امرأة أف سقف بيتها انْػ َهدـ ،فإف زوجها ٯتوت.

اَلدنة :أمن من خوؼ ،وراحة بعد تعب.
ا٢تدىد :ورهِبا َدلهت رؤيتو على الرسوؿ الصادؽ
القريب من امللوؾ ،ورهِبا َدلهت على النجاة من الشدائد
والعذاب.
أيضا على احملبة
اَلدية :ىي يف ا١تناـ فرح ،وتدؿ ً
وا١تودة ،وتدؿ على الصلح بُت ا١تتقاطعُت.
اَلروب٧ :تاة إذا كاف ٙتة مشاكل ،وإف َملْ يكن
فمتاعب ٬تب اٟتذر منها.

اَلالؿ :ويدؿ طلوع ا٢تبلؿ على صدؽ وعد ،ورَّٔتا دؿ
مظلما
على اٟتج ١تن رآه يف أشهر اٟتج ،ومن رأى ا٢تبلؿ ً
فبل خَت فيو.
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اَلواء :رٔتَّا عرب ابتباع ا٢توى ،والطَتاف يف ا٢تواء دليل
على السفر ،وإذا كاف ا٢تواء كنسيم عليل ففرح وىناء.

ىود  :من رآه يف ا١تناـ ،فَػيُسلط عليو قوـ
سفهاء ُج َّهاؿ ،مث يظفر ِبِِم ،وينجو من شدة عظيمة.

حــــــرفىالــــواو
الوادي :يدؿ على السفر أو ا١تتاعب ،ومن رأى أنو
سكن يف واد ببل زرع ،فإنو ٭تج ،ومن رأى أنو ىائم يف واد،
فإنو يضل ،أو يقوؿ الشعر.
الواعظ :تدؿ رؤيتو يف على البكاء واٟتزف والرقة.
الوِبء :يف ا١تناـ أذى يْنزؿ ابلناس.

الوجع :وجع القلب دليل على سوء سريرتو ِف أمور
الدين ،ووجع الكبد دليل على اإلساءة إَل الولد ،ووجع
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الفخذ يدؿ على أنو مسيء إَل عشريتو ،ووجع الرجل
يدؿ على املشي ِف غري طاعة تعاَل.
الوجو :إذا كاف ِف املناـ حسنًا ،دؿ على حسن اْلاؿ ِف
الدنيا والبشارة والسرور ،وإذا كاف أسود ،دؿ على بشارة
ِبنثى ملن لو زوج حامل ،وإف رأى ْلم َخ هديْو ذىب ،فإنو
يسأؿ الناس وال يعيش إال ِبملسألة ،وإف رأى وجهو أزرؽ،
فإنو جمرـ ،وإف رأى وجهو أسود فإنو يدؿ على كثرة كذبو،
أو على بدعة أحدثها ِف دينو ،ورهِبا دلت صفرة الوجو
على العشق واحملبة أو املرض ،وطالقة الوجو وتبسمو
وبياضو دليل على حسن حاؿ صاحبو حيًّا كاف أو ميتًّا.
الوحدة :تفرد الشخص ِِبَا ىو فيو من صنعة أو
رأي.

الوحل :ومن رأى أنو ظمشي ِف طني فإنو َىمٌّ وخوؼ،
وإف كانت األرض قاحلة ،ورأى الوحل ِف املناـ كاف بشارة
لو بكثرة اخلري.
الوداع :سفر وانتقاؿ ،ويدؿ للمريض على موتو،
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ويدؿ للزوج على طالؽ زوجتو ،إف كاف مثة خالفات.
الورد :يدؿ على طيب الذكر ،والفرح والسرور،
والورد إذا قطعت شجرتو فهو َى ٌّم ،وقط الورد سرور.
الورؽ :ورؽ الشجر يدؿ على الكسوة ،وورؽ
اللعب يدؿ على االختالؼ واخلسارة.
الورـِ :ف املناـ فهو زَيدة ِف اخلري والنعمة.
الوزغِ :ف املناـ رجل أيمر ِبملنكر ،وينهى عن
املعروؼ ،أو رجل فاسق ،وإذا قتلو انؿ ماالً ورزقًا.

الوزير :عز وسلطاف ونفاذ لألمر ،وقضػاء للحاجات
عند اْلكاـ واملسؤولني.
الوسخ :إذا رآه اإلنساف ِف الثوب أو اجلسد أو
الشعر ،فإنو َى ٌّم ونكد وفقر وذنوب.

الوصية :تدؿ على الصلة بني املوصي واملوصى لو،
اصطَلَ َحا.
وإف كاف بينهما شحناء ْ

الوضوء :يدؿ على تكفري الذنوب واخلطاَي ،وبشارة
لله ِّم والغَ ِّم.
ِبإلظماف ،ورفع للدرجات ،وذىاب َ
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الوعد :إحساف يصل إَل الرائي من الذي وعده.
الوكالة :دالة على الغ والتحكم فيما ظملكو غريه،
ضا رِبا مات ،أو
وما ينضم إليو ،فإذا كاف املوكل مري ً
صحيحا مرض؛ ألف الوكالة إانبة ِف التصرفات.
ً

والوالدة :خروج من الشدائد واألمراض ،أو مفارقة
األىل واجلرياف ،والوالدة راحة وفرج ،أو ثروة كبرية إذا ََل
تكن املرأة حامال.
الوليمة :خَت ورزؽ وزواؿ ا َْلَِّم والنكد.
حــــــرفىالـــوــــاء
سوُ َش ٌّر ،ونزعت
اليأس :من رأى ِف املناـ أنو أيسَ ،م ه
منو الرمحػة والنعمة؛ لقولو تعاَلَ  :ولَئِ ْن أَذَقْػنَاهُ نػَ ْع َماءَ بَػ ْع َد
ور .
ب َّ
َ
السيِّئَ ُ
ِح فَ ُ
ات َع ٍِّت إِنَّوُ لََفر ٌ
خٌ
ضَّراءَ َم َّسْتوُ لَيَػ ُقولَ َّن ذَ َى َ
ِ
وس قَػنُو ٌط.
وقولو سبحانوَ  :وإ ْف َم َّسوُ الشَُّّر فَػيَػئُ ٌ
الياٝتُت :سرور وفرح ،وانفراج للهموـ واألنكاد.
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الياقوت :ماؿ وفرح وَلو ،وإف رأى أنو أخذ فص
َيقوت ،وأراد الزواج ،تزوج امرأة حسناء ُجيلة ذات دين؛
وت َوالْ َم ْر َجا ُف.
لقولو تعاَلَ  :كأَنػَّ ُه َّن الْيَاقُ ُ
اليتم :ذُؿ وقهر ،فمن رأى أنو يتيم ،فإنو يُقهر؛ ألف
اليتامى مقهوروف ،وأمواَلم ِف يد غريىم ،ورِبا دؿ اليتم
على اإليواء والنصرة وك األذى لسورة الضحى.

ورعا وتقى،
٭تِت  :من رآه ِف املناـ فإنو يؤتى ً
ورهِبا عِب ِبْلياة.
اليد :ومن رأى أف يديو مبسوطتاف ،فإنو رجل سخي
ينفػق مالو ،ومن رأى أنو ظمشي على يديو ،فإنو يعتمد ِف
أمر يطلبو على أخيو أو ولده أو شريكو ،وإف رأى أف يده
أدخلها َتت إبطوُ ،ث أخػرجها وَلا نور -وكاف طالب
اتجرا انؿ رائسة
علم -انؿ رائسة ِف علمو ،وإف كاف ً
وذكرا ،واليد اليم تدؿ على ابن أو أب أو صديق أو
ً
من ضمل حمل اليمني ،واليد اليسرى تدؿ على املرأة واألـ
واألخت والبنت واجلارية ،وإف رأى أنو فقد إحدى يديو،
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َد هؿ ذلك على فقدانو بعض َم ْن َدلهت تلك اليد عليو ،ومن
رأى يده قطعت َد هؿ على موت أخيو أو صديقو ،أو سقط
ما بينهما من األلفة ،ومن رأى ِف يده طوالً ،فإنو يكوف
كثري الطوؿ على الناس ِبلفضل واإلنعاـ واجلود والكرـ،
ومن رأى أف يديو مقبوضتاف ،دؿ على خبلو ،ومن رأى أنو
صمػرح يديو بسكني ،فإنو يتعجب من شيء؛ لقولو تعاَل:
فَػلَ َّما َرأَيْػنَوُ أَ ْكبَػ ْرنَوُ َوقَطَّ ْع َن أَيْ ِديَػ ُه َّن .ومن رأى أنو أيكل
أمرا يندـ عليو ،أو يكوف ظاملًا؛
يده أو بعضها ،فإنو يفعل ً
ض الظَّ ِاملُ َعلَى يَ َديِْو.
لقولو تعاَلَ  :ويَػ ْوَـ يَػ َع ُّ
يعقوب  :تدؿ رؤيتو على وجود الضائع وحسن
العاقبة.
اليهودي :ىو ِف املناـ عدو؛ لقولو تعاَل :لَتَ ِج َد َّف
ِِ
َش َّد الن ِ
يهودَي
ود .ومن عامل
ًّ
أَ
ين َآمنُوا الْيَػ ُه َ
َّاس َع َد َاوةً للَّذ َ
إنساان صمحد اْلق ،وظماطل بو.
أو صاحبو فإنو يرى ً
يوسف  :تدؿ رؤيتو على اخلالص من السجن
ظ من النساء ،أو علم الرؤَي
أو الضيق و الكرِبت ،أو اْلَ ِّ
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وتفسري األحالـ ،أو خضوع األولياء واألقارب ،أو كثرة
الصػدقة واإلحساف ،أو املناصب العالية .ى
ى
آخـــــرهىوالحمــــدىللهىربىالــطـــالــمــوــن ى
وصــلــىىاللهىرــلــىىدـودىالـمــردــلـون ى
الـمــبطـــوثىرحــمـــظىللــطــالـمـوــن ى
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