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 تفسير األحالم

 

 في تأويل رؤيا العبد نفسه بين يدي ربه عز وجل في منامه

إبراهيم األوزاعي قال أخبرني عبد الرحمن بن أخبرنا أبو القاسم الحسين بن هارون ِبَعّكا قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن 
واصل أبو زرعة الحاضري قال حدثنا أبو عبد اهللا التتري قال رأيت في منامي آأن القيامة قد قامت وقمت من قبري فأتيت 

ء في آل بدابة فرآبتها ثم عرج بي إلى السماء فإذا فيها جنة وأردت أن أنزل فقيل لي ليس هذا مكانك فعرج بي إلى سماء سما
سماء منها جنة حتى صرت إلى أعلى عليين ثم أردت أن أقعد فقيل لي تقعد قبل أن ترى ربك عز وجل قلت ال فقمت فساروا 

بي فإذا باهللا تبارك وتعالى قدامه آدم عليه السالم فلما رآني آدم أجلسني يمينه جلسة المستغيث قلت يا رب قد أفلجت على 
أبو علي الحسن ابن محمد الزبير قال حدثنا محمد بن ) أخبرنا(يقول قم يا آدم قد عفونا عنك  الشيخ بعفوك فسمعت اهللا تعالى

المسيب قال حدثنا عبد اهللا بن جنيف قال حدثني ابن أخت بشر بن الحارث قال جاء رجل إلى بشر فقال أنت بشر بن الحارث 
له لو سجدت لي على الجمر ما أديت شكري لما بينت قال نعم قال رأيت الرب عز وجل في المنام وهو يقول ائت بشرا فقل 

قال : أحمد بن أبي عمر أن الصوفي بمكة حرسها اهللا تعالى قال أخبرني أبو بكر الطرسوسي قال) أخبرنا(اسمك في الناس 
قال لي عثمان األحوال تلميذ الخراز بات عندي أبو سعيد فلما مضى ثلث الليل صاح بي يا عثمان قم فأسرج فقمت فأسرجت ف

ويحك رأيت الساعة آأني في اآلخرة والقيامة قد قامت فنوديت فأوقفت بين يدي ربي وأنا أرعد لم يبق علي شعرة إال قد قامت 
فقال أنت الذي تشير إلى في السماع إلى سلمى وبثينة لوال أعلم أنك صادق في ذلك لعذبتك عذابا ال أعذبه ألحد من العالمين 

رضي اهللا عنه من رأى في منامه آأنه قائم بين يدي اهللا تعالى واهللا تعالى ينظر إليه فإن آان الرائي  )قال األستاذ أبو سعيد(
فإن رأى } يوم يقوم الناس لرب العالمين{من الصالحين فرؤياه رؤيا رحمة وإن لم يكن من الصالحين فعليه بالحذر لقوله تعالى 

وآذلك لو رأى أنه ساجد بين يدي اهللا تعالى لقوله } وقربناه نجيا{ تعالى آأنه يناجيه أآرم بالقرب وحبب إلى الناس قال اهللا
فإن رأى أنه يكلمه من وراء حجاب حسن دينه وأدى أمانة إن آانت في يديه وقوى سلطانه وإن رأى } واسجد واقترب{تعالى 

فإن } ه اهللا إال وحيا أو من وراء حجابوما آان لبشر أن يكلم{أنه يكلمه من غير حجاب فإنه يكون خطأ في دينه لقوله تعالى 
رآه بقلبه عظيما آأنه سبحانه قربه وأآرمه وغفر له أو حاسبه أو بشره ولم يعاين صفة لقي اهللا تعالى في القيامة آذلك فإن رآه 

ء في نفسه أو تعالى قد وعده بالمغفرة والرحمة آان الوعد صحيحا الشك فيه ألن اهللا تعالى ال يخلف الميعاد ولكنه يصيبه بال
فإن آساه ثوبا } يعظكم لعلكم تذآرون{معيشته ما دام حيا فإن رآه تعالى آأنه يعظه انتهى عما ال يرضاه اهللا تعالى لقوله تعالى 

فهو هم وسقم ما عاش ولكنه يستوجب بذلك الشكر الكثير فقد حكى أن بعض الناس رأى آأن اهللا آساه ثوبين فلبسهما مكانه 
فقال استعد لبالئه فلم يلبث أن جذم إلى أن لقي اهللا تعالى فإن رأى نورا تحير فيه فلم يقدر على وصفه لم  فسأل ابن سيرين

ينتفع بيديه ما عاش فإن رأى أن اهللا تعالى سماه باسمه أو اسم آخر عال أمره وغلب أعداءه فإن أعطاه شيئا من متاع الدنيا فهو 
عالى ساخط عليه فذلك يدل على سخط والديه عليه فإن رأى آأن أبويه ساخطان عليه بالء يستحق به رحمته فإن رأى آأن اهللا ت

وقد روى في بعض األخبار رضا اهللا تعالى في رضا } اشكر لي ولوالديك{دل ذلك على سخط اهللا عليه لقوله عز اسمه 
فإنه يسقط من مكان رفيع لقوله تعالى آأن اهللا تعالى غضب عليه ) من رأى(الوالدين وسخط اهللا تعالى في سخط الوالدين وقيل 

ولو رأى آأنه سقط من حائط أو سماء أو جبل دل على غضب اهللا تعالى عليه فإن رأى . }ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى{
نفسه بين يدي اهللا عز وجل في موضع يعرفه انبسط العدل والخصب في تلك البقعة وهلك ظالموها ونصر مظلوموها فإن رأى 

إلى آرسي اهللا تبارك وتعالى نال نعمة رحمة فإن رأى مثاال أو صورة فقيل له إنه إلهك أو ظن أنه إلهه سبحتنه  آأنه ينظر
فعبده وسجد له فإنه منهمك في الباطل على تقدير أنه حق وهذه رؤيا من يكذب على اهللا تعالى فإن رأى آأنه يسب اهللا تعالى 

هفإنه آافر لنعمة ربه عز وجل غير راض بقضائ . 

 

 في رؤيا األنبياء والمرسلين عموما ورؤيا محمد صلى اهللا عليه وسلم خصوصا

 

سمعت أبا بكر أحمد بن الحسين بن مهر أن المقري قال اشتريت جارية أحسبها ترآية ولن تكن تعرف لساني وال أعرف 
تبكي وتصيح وتقول يا موالي علمني لسانها وآان ألصحابي جوار يترجمن عنها قال فكانت يوما من األيام نائمة فانتهت وهي 



فاتحة الكتاب فقلت في نفسي انظر إلى خبسها تعرف لساني وال تكلمني به فاجتمع جواري أصحابي وقلن لها لم تكوني تعرفين 
لسانه والساعة آيف تكلمينه فقالت الجارية إني رأيت في منامي رجال غضبان وخلفه قوم آثير وهو يمشي فقلت من هذا فقالوا 

وسى عليه السالم ثم رأيت رجال أحسن منه ومعه قوم وهو يمشي فقلت من هذا فقالوا محمد صلى اهللا عليه وسلم فقلت أنا م
أذهب مع هذا فجاء إلى باب آبير وهو باب الجنة فدق ففتح له ولمن معه ودخلوا وبقيت أنا وامرأتان فدققنا الباب ففتح وقيل 

لها فقرأتاها فأذن لهما وبقيت أنا فعلمني فاتحة الكتاب فعلمتها مع مشقة آبيرة فلما من يحسن أن يقرأ فاتحة الكتاب يؤذن 
رؤيا األنبياء صلوات اهللا عليهم أحد شيئين إما بشارة وإما إنذار ثم هي ) قال األستاذ أبو سعيد رحمه اهللا(حفظتها سقطت ميتة 

ح صاحب الرؤيا وعزه وآما له وجاهه وظفر بمن عاداه ضربان أحدهما أن يرى نبيا على حالته وهيئته فذلك دليل على صال
والثاني يراه متغير الحال عابس الوجه فذلك يدل على سوء حاله وشدة معصيته ثم يفرج اهللا عن أخيرا فإن رأى آأنه قتل نبيا 

هذا . }هم األنبياء بغير حقفبما نقضهم ميثاقهم وآفرهم بآيات اهللا وقتل{دل على أنه يخون في األمانة وينقض العهد لقوله تعالى 
إني جاعل {على الجملة وأما على التفصيل فإن رأى آدم عليه السالم على هيئته نال والية عظيمة إن آان أهال لها لقوله تعالى 

آدم اغتر بقول ) من رأى(وقيل إن . }وعلم آدم األسماء آلها{فإن رأى أنه آلمه نال علمه لقوله تعالى . }في األرض خليفة
أعدائه ثم فرج عنه بعد مدة فإن رأى متغير اللون والحال دل ذلك على انتقال من مكان إلى مكان ثم على العود إلى  بعض

 المكان األول أخيرا

( شيثا عليه السالم نال أمواال وأوالدا وعيشة راضية) ومن رأى  

( إدريس أآرم بالورع وختم له بخير) ومن رأى  

( إنه آان {مره وآثر بالؤه من أعدائه ثم رزق الظفر بهم وآثر شكره هللا تعالى لقوله تعالى نوحا عليه السالم طال ع) ومن رأى
وتزوج امرأة دينية فولدت له أوالدا. }عبدا شكورا  

( إبراهيم عليه السالم ) من رأى(هودا عليه السالم تسفه عليه أعداؤه وتسلطوا على ظلمه ثم رزق الظفر بهم وآذا ) ومن رأى
ء اهللا وقيل إنه يصيبه أذى شديد من سلطان ظالم ثم ينصره اهللا تعالى عليه وعلى أعدائه ويكثر اهللا النعمة رزق الحج إن شا

ويرزقه زوجة صالحة وقيل إن رؤية إبراهيم عليه السالم عقوق األب وحكى أن سماك بن حرب آف فرأى في منامه آأن 
مس فيه يرد اهللا عليك بصرك فلما انتبه فعل ذلك فأبصرإبراهيم عليه السالم مسح على عينيه وقال ائت الفرات فاغت  

( إسحاق عليه السالم أصابه شدة من بعض الكبراء أو األقرباء ثم يفرج اهللا عنه ويرزق عزا وشرفا وبشارة ويكثر ) ومن رأى
ه نعو باهللالملوك والرؤساء والصالحون من نسله هذا إذا رآه على جماله وآمال حاله فإن رآه متغير الحال ذهب بصر  

( وإذ يرفع إبراهيم {إسماعيل عليه السالم رزق السياسة والفصاحة وقيل إنه يتخذ مسجدا أو يعين عليه لقوله تعالى ) ومن رأى
وقيل إن من رآه أصابه جهد من جهة أبيه ثم يسهل اهللا ذلك عليه. }القواعد من البيت وإسماعيل  

( من جهة بعض أوالده ثم يكشف اهللا تعالى ذلك عنه ويؤتيه محبوبهيعقوب عليه السالم أصابه حزن عظيم ) ومن رأى  

( يوسف عليه السالم فإنه يصيبه ظلم وحبس وجفاء من أقربائه ويرمى بالبهتان ثم يؤتى ملكا وتخضع له األعداء ) ومن رأى
وقد حكى أن بعض الناس  .}وتصدق علينا{فقد قيل في التعبير إن األخ عدو وهذه دليل على آثرة صدقة صاحبها لقوله تعالى 

رأى آأن عليه السالم ناوله إحدى خفيه فانتبه وقد صار معبرا وحكى أن إبراهيم بن عبد اهللا الكرماني رأى آأن يوسف عليه 
السالم آلمه فقال له علمني مما علمك اهللا فكساه قميص نفسه فاستيقظ وهو أحد المعبرين وعن ابن سيرين رأيت في المنام 

جامع فإذا أنا بمشايخ ثالثة وشاب حسن الوجه إلى جانبهم فقلت للشاب من أنت رحمك اهللا قال أنا يوسف قلت آأني دخلت ال
فهؤالء المشيخة قال آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب فقلت علمني مما علمك اهللا قال ففتح فاه وقال انظر ماذا ترى فقلت أرى 

ك ث مفتح فاه فقال انظر ماذا ترى قلت أرى قلبك فقال عبر وال تخف لسانك ثم فتح فاه فقال انظر ماذا ترى فقلت لهات
 فأصبحت وما قصت علي رؤيا إال وآأني انظر إليها في آفي

( يونس عليه السالم فإنه يستعجل في أمر يورثه ذلك حبسا وضيقا ثم ينجيه اهللا تعالى وهذه الرؤيا تدل على أن ) ومن رأى
ينه وبين قوم خائنين معاملةصاحبها يسرع الغضب والرضا ويكون ب  



( شعبيا عليه السالم مقشعرا فإنه يذهب بصره فإن رآه على غير تلك الحالة فإنه يبخسه قوم حقه عليهم ويظلمونه ثم ) ومن رأى
 يقهرهم وربما دلت هذه الرؤيا على أن صاحبها له بنات

( جبار ظالم وإن رآهما وهو قاصد حربا رزق الظفر موسى وهارون عليهما السالم أو أحدهما فإنه يهلك على يديه ) ومن رأى
وحكى أن جارية لسعيد بن المسيب رأت آأن موسى عليه السالم ظهر بالشام وبيده عصا وهو يمشي على الماء فأخبرت 

سم سعيدا برؤياها قال إن صدقت رؤياك فقد مات عبد الملك بن مروان فقيل له بم علمت ذلك قال ألن اهللا تعالى بعث موسى ليق
 الجبارين وما أجد هنالك إال عبد الملك بن مروان فكان آما قال

( ووهبنا {أيوب عليه السالم ابتلى في نفسه وماله وأهله وولده ثم يعوضه اهللا من آل ذلك ويضاعف له لقوله تعالى ) ومن رأى
 .{له أهله ومثلهم معهم

( داود عليه السالم على حالته أصاب سلطانا وقوة وملكا) ومن رأى  

( سليمان عليه السالم رزق الملك والعلم والفقه فإن رآه ميتا على منبر أو سرير فإنه يموت خليفة أو أمير أو رئيس ) ومن رأى
سليمان انقاد له الولي والعدو وآثرت أسفار) من رأى(ال يعلم بموته إال بعد مدة وقيل   

( زآريا عليه السالم رزق على آبر ولدا تقيا) ومن رأى  

( يحيى عليه السالم وفق للعفة والتقوى والعصمة حتى يصير في ذلك واحد عصره )ومن رأى  

( عيسى عليه السالم دلت رؤياه على أنه رجل نفاع مبارك آثير الخير آثير السفر ويكرم بعلم الطب وبغير ذلك من ) ومن رأى
ني قال أخبرنا أبو القاسم عيسى بن سليمان الشريف أبو القاسم جعفر بن محمد قال حدثنا حمزة بن محمد الكنا) أخبرنا(العلوم 

قال الحسن بن علي رضي : البغدادي قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا موسى بن جعفر الرضا عن أبيه عن جده قال
قال  اهللا عنهما رأيت عيسى ابن مريم عليه السالم في النوم فقلت يا روح اهللا إني أريد أن أنقش على خاتمي فما أنقش عليه

انقش عليه ال إله إال اهللا الملك الحق المبين فإنه يذهب الهم والغم وقيل إن رأت امرأة عيسى عليه السالم وهي حامل ولدت ابنا 
 حكيما

( مريم بنت عمران فإنه ينال جاها ورتبة من الناس ويظفر بجميع حوائجه وإن رأت امرأة هذه الرؤيا وهي حامل ) ومن رأى
ا حكيما وإن افترى عليها برئت من ذلك وأظهر اهللا براءهاأيضا ولدت أيضا ابن  

( أنه يسجد لمريم فإنه يكلم الملك ويجلس معه) ومن رأى  

( دانيال الحكيم رزق حظا وافرا وعلم الرؤيا وظفر بجبار بعد أن تصيبه منه شدة وقيل إنه يصير أميرا أو وزيرا ) ومن رأى
حمل دانيال على عاتقه فوضعه على جدار وحياه فكلمه وقال له أبشر فإنك دخلت في أن أبا عبد اهللا الباهلي رأى آأنه ) وحكي(

 جملة ورثة األنبياء وصرت إماما من جملة المعبرين

( ) من رأى(الخضر عليه السالم دل على ظهور الخصب والسعة بعد الجدوبة واألمن بعد الخوف وقال بعضهم ) ومن رأى
الدنيا دينا ودنيا آأن بعض األنبياء ضربه نال مناه في  

( آأنه نفسه تحول نبيا معروفا نالته الشدائد بقدر مرتبة ذلك النبي في البالء ويكون آخر أمره الظفر أو يصير داعيا ) ومن رأى
 إلى اهللا سبحانه وتعالى

( بن مسافر قال  أبو القاسم عمر بن محمد البصري بتنيس قال حدثنا علي) أخبرنا) (رؤيا محمد المصطفى صلى اهللا عليه وسلم
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي قال أخبرني أبو بشر عن ابن شهاب قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إن أبا 

هريرة قال سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة فإن الشيطان ال يتمثل بي 
هللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من رآني فقد رأى الحققال أبو قتادة قال رسول ا  



( أبو الحسن عبد الوهاب بن الحسن الكالبي بدمشق قال حدثني أبو أيوب سليمان بن محمد الخزاعي عن محمد بن ) وأخبرنا
من رآني المصفى الحمصي عن يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن مسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال 

 في المنام فلن يدخل النار

( أبو بكر بن محمد بن أحمد بن محمد األصفهاني بمكة حرسها اهللا تعالى في المسجد الحرام قال حدثنا أبو الحسن ) وحدثنا
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : محمد بن سهل عن محمد بن المصفى عن بكر بن سعيد عن سعيد بن قيس عن أبيه قال

النار من رآني في المنام لن يدخل  

( قد بعث اهللا محمدا صلى اهللا عليه وسلم رحمة للعالمين فطوبى لمن رآه في حياته فاتبعه ) قال األستاذ أبو سعيد رضي اهللا عنه
وطوبى لمن يراه في منامه فإنه إن رآه مديون قضى اهللا دينه وإن رآه مريض شفاه اهللا وإن رآه محارب نصره اهللا وإن رآه 

ور حج البيت وإن ُرِؤَي في أرض جدبة أخضبت أو في موضع قد فشا فيه الظلم بدل الظلم عدال أو في موضع مخوف مسر
أمن أهله هذا إذا رآه على هيئته وإن رآه شاحب اللون مهزوال أو ناقصا بعض الجوارح فذلك يدل على وهن الدين في ذلك 

أى أنه شرب دمه حبا له في خفية فإنه يستشهد في الجهاد وإن رأى المكان وظهور البدعة وآذلك إن رأى آسوته رثه وإن ر
أنه شربه عالنية دل على نفاقه ودخل في ذم أهل بيته وأعان على قتلهم فإن رآه آأنه مريض فأفاق من مرضه فإن أهل ذلك 

وجه إلى زيارته راجال وإن رآه المكان يصلحون بعد الفساد وإن رآه عليه السالم راآبا فإنه يزور قبره راآبا وإن رآه راجال ت
قائما استقام أمره وأمر إمام زمانه وإن رآه يؤذن في مكن خراب عمر ذلك المكان وإن رآه آأنه يؤاآله فذلك أمر منه إياه بإيتاء 

زآاة ماله فإن رأى النبي صلى اهللا عليه وسلم قد مات فإنه يموت من نسله واحد وإن رأى جنازته في بقعة حدثت في تلك 
البقعة مصيبة عظيمة فإن رأى أنه شيع جنازته حتى قبره فإنه يميل إلى البدعة وإن رأى أنه قد زار قبره أصاب ماال عظيما 

وإن رأى آأنه ابن النبي وليس من نسله دلت رؤياه على خلوص إيمانه وإن رأى آأنه أبو النبي عليه السالم دل على وهن 
د رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في منامه ال تخص بل تعم جماعة المسلمينوضعف إيمانه ويقينه ورؤية الرجل الواح  

( رأيت في المنام آان بضعة من جسدك قطعت فوضعت في : (أن أم الفضل قالت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) روي
ليهما السالم فوضع في فقال خيرا رأيت تلد فاطمة إن شاء اهللا غالما فيوضع في حجرك فولدت فاطمة الحسين ع) . حجري

) . تلد فاطمة غالما فترضعيه: (حجرها وروي أن امرأة قالت يا رسول اهللا رأيت في المنام آأن بعض جسدك في بيتي قال
فولدت الحسين فأرضعته فإن رأى النبي صلى اهللا عليه وسلم قد أعطاه شيئا من مستحب متاع الدنيا أو طعام أو شراب فإنه 

أعطاه وإن آان ما أعطاه رديء الجوهر مثل البطيخ وغيره فإنه ينجو من أمر عظيم إال أنه يقع به أذى خير يناله بقدر ما 
وتعب فإن رأى أن عضوا من أعضائه عليه السالم عند صاحب الرؤيا قد أحرزه فإنه على بدعة في شرائعه قد استمسك بها 

 دون سائر الشرائع من اإلسالم وترك سواها دون سائر المسلمين

 

 في رؤية المالئكة عليهم السالم

سمعت أبا الفضل أحمد بن عمر الهروي بمكة حرسها اهللا تعالى قال سمعت أبا بكر بن القاري يقول سمعت أبا بكر جعفر بن 
الخياط الشيخ الصالح يقول رأيت النبي صلى اهللا عليه وسلم في النوم جالسا ومعه جماعة من الفقراء متسمين بالتصوف فإذا 

ماء قد انشقت فنزل جبريل ومعه مالئكة بأيديهم الطسوت واألباريق فكانوا يصبون الماء على أيدي الفقراء ويغسلون بالس
أرجلهم فلما بلغوا إلي مددت يدي فقال بعضهم لبعض ال تصبوا الماء على يديه فإنه ليس منهم فقلت يا رسول اهللا فإن آنت 

قال األستاذ (عليه وسلم المؤمن مع من أحب فصب الماء على يدي حتى غسلتهما لست منهم فإني أحبهم فقال النبي صلى اهللا 
رضي اهللا عنه رؤية المالئكة في النوم إذا آانوا معروفين مستبشرين تدل على ظهور شيء لصاحب الرؤيا وعز ) أبو سعيد

د شدة وتقتضي أن يحج صاحبها وقوة وبشارة ونصرة بعد ظلم وشفاء بعد مرض أو أمن بعد خوف أو يسر بعد فقر أو فرح بع
ويغزو فيستشهدون فإن رأى آأنه يعادي جبريل وميكائيل أو يجادلهما فإنه في أمر يحل به نقمة اهللا تعالى من ساعة إلى ساعة 

وآان رأيه موافقا لرأي اليهود نعوذ باهللا وإن رأى أنه أخذ من جبريل طعاما فإنه يكون من أهل الجنة إن شاء اهللا وإن رآه 
زينا مهموما أصابته شدة وعقوبة ألنه ملك العقوبةح  

( ميكائيل عليه السالم فإنه ينال مناه في الدارين إن آان تقيا وإن لم يكن تقيا فليحذر فإن رآه في بلدة أو قرية مطر ) ومن رأى
ملك الرحمة أهلها مطرا ورخصت األسعار فيها فإن آلم صاحب الرؤيا أو أعطاه شيئا فإنه ينال نعمة وسرورا ألنه  



( إسرافيل عليه السالم محزونا ينفخ في الصور وظن أنه سمعه وحده دون غير فإن صاحب الرؤيا يموت فإن آان ) ومن رأى
يظن أن أهل ذلك الموضع سمعوه ظهر في ذلك الموضع موت ذريع وقيل إن هذه الرؤيا تدل على العدل بعد انتشار الظلم 

 وعلى هالك الظلمة في تلك الناحية

( ملك الموت عليه السالم مسرورا مات شهيدا فإن رآه باسرا ساخطا مات على غير توبة) ومن رأى  

( ملك الموت طال ) من رأى(آأنه يصارعه فصرعه مات فإن لم يكن صرعه أشفى على الموت ثم نجاه اهللا وقيل ) ومن رأى
لموت نشدتك اهللا هل لي عند اهللا من خير قال وحكى عن حمزة الزيات قال رأيت ملك الموت في النوم فقلت يا ملك ا. عمره

نعم وآية ذلك أنك تموت بحلوان فمات بحلوان فإن رأى آأنه ابنا عالما ملكا من المالئكة يبشره بابن رزق ابنا عالما رضيا 
رأى مالئكة وإن . }إنما أنا رسول ربك ألهب لك غالما زآيا{اآلية وقوله . }إن اهللا يبشرك بكلمة منه{وجيها لقوله تعالى 

بأيديهم أطباق الفواآه خرج من الدنيا شهيدا وإن رأى ملكا من المالئكة دخل عليه داره فليحذر دخول اللص داره وإن رأى 
آأن ملكا أخذ منه سالحه فإنه تذهب قوته ونعته وربما فارق امرأته وإن رأى آأن المالئكة في موضع وهو يخافهم وقع في 

رأى آأن المالئكة في موضع حرب ظفر باألعداء وإن رآهم راآعين بين يديه أو ساجدين له ذلك الموضع فتنة وحرب وإن 
نال أمانيه وعال ذآره وأمره فإن رأى أنه يصارع ملكا نال هما وذال بعد العز وإن رأى مريض آأن ملكا يواقع قرب موته 

على أهل الحق وذل أهل الباطل ونصرة وإن رأى آأن المالئكة هبطت من السماء إلى األرض على هيئتها فذلك دليل 
أفأصفاآم ربكم بالبنين واتخذ من المالئكة إناثا {المجاهدين فإن رآهم على صورة النساء فإنه يكذب على اهللا تعالى لقوله تعالى 

نيا ثم يستشهد وإن رأى أنه يطير مع المالئكة أو يصعد معهم إلى السماء وال يرجع نال شرفا في الد. }إنكم لتقولون قوال عظيما
وإن رأى آأن } يوم يرون المالئكة ال بشرى يومئذ للمجرمين{: وإن رأى آأنه ينظر إلى المالئكة أصابته مصيبة لقوله تعالى

المالئكة يلعنونه فذلك دليال وهن دينه وإن رأى آأن المالئكة بضجون خرب بيته ومسكنه وإن رأى رهطا من المالئكة في بلد 
نه يموت هناك عالم أو زاهد أو يقتل رجل مظلوم أو تهدم دار على قوم وإن رأى آأن المالئكة يصنعون أو محلة أو قرية فإ

مثل صناعته دل ذلك على ارتفاقه بصناعته فإن آان رجال من أهل الخير أصاب شرا وإن لم يكن من أهل الخير فليحذر لقوله 
المالئكة في موضع على خيل هلك هناك جبارا وإن رأى طيور  وإن رأى. }اقرأ آتابك آفى بنفسك اليوم عليك حسيبا{تعالى 

 وال يعرف أعيانها فهي مالئكة رؤيتهم في المنام في المكان دليل على قام من الظالمين ونصر المظلومين

( ف الكرام الكاتبين نال السرور والفرح في الدنيا واآلخرة ورزق حسن الخاتمة إن آان من أهل الصالح وإال خي) ومن رأى
وقد قال بعض أهل العلم بهذه الصناعة أن رؤية الملك في صورة شيخ . }يعلمون ما تفعلون} {آراما آاتبين{عليه لقوله تعالى 

دليل على الزمان الماضي ورؤيته في صورة الشبان دليل على الزمن الحاضر ورؤيته في صورة صبي دليل على الزمان 
 المستقبل

( فإن آان شدة نال الفرج وإن آان في رق عتق وإن آان شريفا نال رياسة وإن آان  آأنه صار في صورة ملك) ومن رأى
 مريضا دلت هذه الرؤيا على موته

( آأن المالئكة يسلمون عليه أتاه اهللا بصيرة في حياته وختم له بالخير وحكى أن شمويل اليهودي التاجر رأى في ) ومن رأى
فسأل معبرا فقال إنك تدخل في دين اهللا وشريعة رسوله صلى اهللا عليه وسلم منامه وآان في سفر آأن المالئكة يصلون عليه 

فأسلم وهداه اهللا وآان سبب إسالمه أنه وارى . }هو الذي يصلي عليكم ومالئكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور{لقوله تعالى 
 .رجال مديونا فقيرا عن غريم له آان يطلبه

ام رضي اهللا عنهم وأرضاهمفي رؤية الصحابة والتابعين في المن   

( واحدا منهم أو جميعهم أحياء دلت رؤياه على قوة الدين وأهله ودلت على أن صاحب الرؤيا ينال عزا وشرفا ويعلو ) من رأى
أمره فإن رأى آأنه صار واحدا منهم يناله شدائد ثم يرزق الظفر وإن رآهم في منامه مرارا صدقت معيشته وإن رأى أبا بكر 

عنه حيا أآرم بالرأفة والشفقة على عباد اهللا وإن رأى عمر رضي اهللا عنه أآرم بالقوة في الدين والعدل في األقوال  رضي اهللا
وحسن السيرة فيمن تحت يده فإن رأى عثمان رضي اهللا عنه حيا رزق حياء وهيبة وآثر حساده وإن رأى أمير المؤمنين علي 

م ورزق الشجاعة والزهدبن أبي طالب آرم اهللا وجهه حيا أآرم بالعل . 

( القراء مجتمعين في موضع فإنه يجتمع هناك أصحاب الدولة من السالطين والتجار والعلماء) ومن رأى  



( بعض الصالحين من األموات صار حيا في بلدة فإن تلك البلدة ينال أهلها الخصب والفرح والعدل من واليهم ) ومن رأى
رحمه اهللا آأنه البس صوف وفي وسطه آستيج وفي رجليه قيد وعليه طيلسان ورأى الحسن البصري . ويصلح حال رئيسهم

عسلي وهو قائم على مزبلة وفي يده طنبور يضرب به وهو مستند إلى الكعبة فقصصت رؤياه على ابن سيرين فقال أما درعه 
قيده فثباته في ورعه وأما قيامه الصوف فزهده وأما آستيجه فقوته في دين اهللا وأما عسله فحبه للقرآن وتفسيره للناس وأما 

على المزبلة فدنياه جعلها اهللا تحت قدميه وأما ضرب طنبوره فنشره حكمته بين الناس وأما استناده إلى الكعبة فالتجاؤه إلى اهللا 
 .عز وجل

 في تأويل سور القرآن العزيز

( أيوب الرازي قال أنبأنا مسلم بن إبراهيم قال  أبو سعيد عبد اهللا بن محمد بن عبد الوهاب الرازي أخبرنا محمد بن) أخبرنا
حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن أن رجال مات فرآه أخوه في المنام فقال يا أخي أي األعمال تجدون أفضل قال القرآن قال أي 

 .القرآن أفضل قال آية الكرسي قال يرجو الناس قال نعم إنكم تعلمون ونحن نعلم وال نعمل

( رأ فاتحة الكتاب فتحت له أبواب الخير وأغلقت عنه أبواب الشرآأنه يق) ومن رأى  

( آأنه يقرأ سورة البقرة طال عمره وحسن دينه) ومن رأى  

( أنه يقرأ سورة آل عمران صفا ذهنه وزآت نفسه وآان مجادال ألهل الباطل) ومن رأى  

بعد عمر طويل ومن قرأ سورة النساء فإنه يكون قساما للمواريث صاحب حرائر من النساء ويورث  

 ومن قرأ سورة المائدة عال شأنه وقوي يقينه وحسن ورعه

 ومن قرأ سورة آاألنعام آثرت أنعامه ودوابه ومواشيه ورزق الجود

 ومن قرأ سورة األعراف لم يخرج من الدنيا حتى يطأ قدمه طور سيناء

 ومن قرأ سورة األنفال رزقه اهللا الظفر بأعدائه ورزق الغنائم

ة التوبة عاش في الناس محمودا ومات على توبةومن قرأ سور  

 ومن قرأ سورة يونس حسنت عبادته ولم يضره آيد وال سحر

 ومن قرأ سورة هود آان مرزوقا من الحرث والنسل

 ومن قرأ سورة يوسف ظلم أوال ثم يملك أخيرا ويالقي سفرا يقيم فيه

 ومن قرأ سورة الرعد آان حافظا للدعوات ويسرع إليه الشيب

ن قرأ سورة إبراهيم حسن أمره ودينه عند اهللاوم  

 ومن قرأ سورة الحجر آان عند اهللا وعند الناس محمودا

 ومن قرأ سورة النحل رزق علما وإن آان مريضا شفى

 ومن قرأ سورة بني إسرائيل آان وجيها عند اهللا ونصر على أعدائه



يشتاق إلى الموتومن قرأ سورة الكهف نال األماني وطال عمره حتى يمل الحياة و  

 ومن قرأ سورة مريم أحيا سنن األنبياء عليهم الصالة والسالم ويكذب عليه ثم ظهر براءته

 ومن قرأ سورة طه لم يضره سحر ساحر

 ومن قرأ سورة األنبياء نال الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر ورزق علما وخشوعا

 ومن قرأ سورة الحج حج مرارا إن شاء اهللا تعالى

قرأ سورة المؤمنون قوي إيمانه وختم له بهومن   

 ومن قرأ سورة النور نور اهللا فلبه وقبره

 ومن قرأ سورة الفرقان آان فارقا بين الحق والباطل

 ومن قرأ سورة الشعراء عصمه اهللا عن الفواحش

 ومن قرأ سورة النمل أوتي ملكا

 ومن قرأ سورة القصص رزق آنزا حالال

ن في أمان اهللا وحرزه إلى أن يموتومن قرأ سورة العنكبوت آا  

 ومن قرأ سورة الروم فتح اهللا على يديه بلدة من بالد المشرآين وهدى على يديه قوما

 ومن قرأ سورة لقمان أوتي الحكمة

 ومن قرأ سورة السجدة مات في سجدته وصار من الفائزين عند اهللا

 ومن قرأ سورة األحزاب آان من أهل التقى واتبع الحق

أ سورة سبأ تزهد في الدنيا وآثر العزلةومن قر  

 ومن قرأ سورة فاطر فتح اهللا عليه باب النعم

 ومن قرأ سورة يس رزق محبة أهل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 ومن قرأ سورة الصافات رزقه اهللا ولدا صاحب يقين طائعا له

آثر ماله وحذق في صناعته) ص(ومن قرأ سورة   

دينه وحسنت عاقبته ومن قرأ سورة الزمر خلص  

 ومن قرأ سورة المؤمن رزق رفعة في الدنيا واآلخرة وتجري الخيرات على يديه



 ومن قرأ سورة حم السجدة يكون داعيا إلى الحق ويكثر محبوه

 ومن قرأ حم عسق عمر عمرا طويال إلى غاية

 ومن قرأ الزخرف آان صادقا في أقواله

 ومن قرأ الدخان رزق الغنى

الجاثية فإنه يخشع لربه ما عاشومن قرأ سورة   

 ومن قرأ سورة األحقاف رأى العجائب في الدنيا

 ومن قرأ سورة محمد صلى اهللا عليه وسلم حسنت سيرته

 ومن قرأ سورة الفتح وفق للجهاد

 ومن قرأ سورة الحجرات يصل رحمه

 ومن قرأ سورة ق وسع عليه رزقه

رعومن قرأ سورة الذاريات آان مرزوقا من الحرث والز  

 ومن قرأ سورة الطور دلت على أنه يجاور بمكة

 ومن قرأ سورة النجم رزق ولدا جميال وجيها

 ومن قرأ القمر فإنه يسحر وال يضره

 ومن قرأ سورة الرحمن نال في الدنيا النعمة وفي اآلخرة الرحمة

 ومن قرأ سورة الواقعة آان سباقا إلى الطاعات

صحيح البدن ومن قرأ سورة الحديد آان محموال األثر  

 ومن قرأ سورة المجادلة آان مجادال ألهل الباطل قاهرا لهم بالحجج

 ومن قرأ سورة الحشر أهلك اهللا أعداءه

 ومن قرأ سورة الممتحنة نالته محنة وأجر عليها

 ومن قرأ سورة الصف استشهد

 ومن قرأ سورة الجمعة جمع اهللا له الخيرات

 ومن قرأ سورة الفرقان برئ من النفاق



ن قرأ سورة التغابن استقام على الهدىوم  

 ومن قرأ سورة الطالق دل على نزاع بينه وبين امرأته يؤدي ذلك إلى الفراق

 ومن قرأ سورة الملك آبرت أمالآه

 ومن قرأ سورة نون رزق الكتابة والفصاحة

 ومن قرأ سورة الحاقة آان على الحق

 ومن قرأ سورة المعارج آان آمنا منصورا

نوح آان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مظفرا على األعداء ومن قرأ سورة  

 ومن قرأ سورة الجن عصم من شر الجن

 ومن قرأ سورة المزمل وفق للتهجد

 ومن قرأ سورة المدثر حسنت سريرته وآان صبورا

 ومن قرأ سورة القيامة فإنه يتجنب الحلف فال يحلف أبدا

ر وطابت حياتهومن قرأ سورة هل أتى وفق للسخاء ورزق للشك  

 ومن قرأ سورة المرسالت وسع عليه في رزقه

 ومن قرأ سورة عم يتساءلون عظم شأنه وانتشر ذآره بالجميل

 ومن قرأ سورة النازعات نزعت الهموم والخيانات من قبله

 ومن قرأ سورة عبس فإنه يكثر إيتاء الزآاة والصدقة

وآثرت أرباحه في أسفارهومن قرأ سورة التكوير آثرت أسفاره في ناحية المشرق   

 ومن قرأ سورة االنفطار قربه السالطين وأآرموه

 ومن قرأ سورة المطففين رزق األمانة والوفاء والعدل

 ومن قرأ سورة االنشقاق آثر نسله وولده

 ومن قرأ سورة البروج فاز من الهموم وأآرم بنوع من العلوم وقيل ذلك علم النجوم

ة التسبيحومن قرأ سورة الطارق ألهم آثر  

 ومن قرأ سورة سبح تيسرت عليه أموره



 ومن قرأ سورة الغاشية ارتفع قدره وانتشر ذآره وعلمه

 ومن قرأ سورة الفجر آسي البهاء

 ومن قرأ سورة البلد وفق إلطعام الطعام وإآرام األيتام ورحمة الضعفاء

 ومن قرأ سورة الشمس أوتي الفهم وذآاء الفطنة في األشياء

الليل وفق لقيام وعصم من هتك الستر ومن قرأ سورة  

وقد حكي أن بعض العلوية رأى في منامه مكتوبا على جبينه سورة . ومن قرأ سورة الضحى فإنه يكرم المساآين واأليتام
 الضحى فأخبر بذلك ابن المسيب فعبرها بدنو األجل فمات العلوي بعد ليلة

ويسر عليه أمره وتنكشف عنه همومه ومن قرأ سورة ألم نشرح فإن اهللا يشرح صدره لإلسالم  

 ومن قرأ سورة التين عجل له قضاء حوائجه وسهل له رزقه

 ومن قرأ سورة اقرأ رزق الكتابة والفصاحة والتواضع

 ومن قرأ سورة القدر طال عمره وعال أمره

 ومن قرأ لم يكن هدى اهللا على يديه قوما ضالين

ل الكفرومن قرأ سورة الزلزلة زلزل اهللا به أقدام أه  

 ومن قرأ سورة العاديات رزق الخيل وارتباطها

 ومن قرأ سورة القارعة أآرم العبادة والتقوى

 ومن قرأ سورة التكاثر آان زاهدا في المال تارآا لجمعه

 ومن قرأ سورة العصر وفق للصبر وأعين على الحق ويناله خسران في تجارته ويتعقبه ربح آثير

ع ماال ينفعه في أعمال البرومن قرأ سورة الهمزة فإنه يجم  

 ومن قرأ سورة الفيل نصر على األعداء وجرى على يديه فتوح في اإلسالم

 ومن قرأ سورة قريش فإنه طعم المساآين ويؤلف اهللا بينه وبين قلوب عباده في المحبة

 ومن قرأ سورة أرأيت فإنه يظفر بمن خالفه وعاند

 ومن قرأ سورة الكوثر آثر خيره في الدارين

من قرأ سورة الكافرون وفق لمجاهدة الكافرينو  



ومن قرأ سورة النصر نصره اهللا على أعدائه وهذه الرؤيا تدل على قرب وفاة صاحبها فإنها سورة نعي النبي صلى اهللا عليه 
صية فقد جاء وسلم إلى نفسه وقد حكى أن رجال أتى ابن سيرين فقال إني رأيت في المنام آأني أقرأ سورة الفتح فقال عليك بالو

 أجلك فقال ولم قال ألنها آخر سورة نزلت من السماء

 ومن قرأ سورة تبت يدا فإن بعض أهل النفاق يتشمر لمعاداته وطلب عثراته ثم يهلكهاهللا عز وجل

ومن قرأ سورة اإلخالص نال مناه وعظم ذآره ووقى زالت توحيده وقيل يقل عياله ويطيب عيشه وقد قيل قراءتها أيضا دليل 
على اقتراب األجل وقد حكى أن بعض الصالحين رأى سورة اإلخالص مكتوبة بين عينيه فقص ذلك على سعيد بن المسيب 

 فقال إن صدقت رؤياك فقد دنا موتك فكان آما قاال

 ومن قرأ سورة الفلق فإن اهللا يدفع عنه شر اإلنس والجن والهوام والحساد

من الشيطان وجنوده ووسواسهمومن قرأ سورة الناس عصم من الباليا وأعيذ   

( رضي اهللا عنه واألصل في هذا النوع من الرؤيا أن يتدبر المعبر رؤيا القاص عليه في هذا الباب فإن آانت ) قال أبو سعيد
اآلية التي رأى أنه قرأها آية رحمة مبشرة بشره بالرحمة والنعمة واألمن والغبطة وإن آانت عقوبة حذره ارتكاب معصية 

بها وأشار عليه بترك معصية هو فيها أو هم بها قاصدا لها فإن رأى آأنه يقرأ القرآن ظاهرا فإنه يكون مؤديا يستحقها 
ويأمرون بالمعروف {: إلى قوله. }يتلون آيات اهللا{: لألمانات مستقيما على الحق يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لقوله تعالى

مصحف نال حكمة وعزا وذآرا وحسن دين والمصحف حكمة في التأويل فإن  فإن رأى آأنه يقرأ في. }وينهون عن المنكر
 رأى أنه اشترى مصحفا انتشر علمه في الدين والناس وأفاد خيرا

( أنه باع مصحفا فإنه يحتقب الفواحش فإن رأى أنه أحترق مصحفا أفسد دينه فإن رأى أنه سرق مصحفا انسي ) ومن رأى
مصحفا فلما فتحه لم يكن فيه آتابة دل على أن ظاهره بخالف باطنه فإن رأى أنه يأآل أوراق الصالة فإن رأى في يده آتابا أو 

المصاحف فإنه يكتب المصاحف بأجرة ويطلب رزقه من غير وجهه فإن رأى أنه يقبل المصحف فإنه ال يقصر في أداء 
. فإن رأى أنه يكتب على األرض فهو ملحد الواجبات فإن رأى أنه يكتب القرآن في خزف أو صدف فإنه يقول في القرآن برأيه

وقد حكي أن الحسن البصري رحمه اهللا رأى آأنه يكتب القرآن في آساء فقص رؤياه على ابن سيرين فقال اتق اهللا وال تفسر 
 القرآن برأيك فإن رؤياك تدل على ذلك فإن رأى آأنه يقرأ القرآن وهو متجرد فإنه صاحب أهواء

( قرآن فإنه يأآل بهآأنه يأآل ال) ومن رأى  

( آأنه متوسد مصحفا فإنه رجل ال يقوم بما معه من القرآن لقوله صلى اهللا عليه وسلم ال توسدوا بالقرآن) ومن رأى  

( إني حفيظ عليم{: أنه حفظ القرآن ولم يحفظ نال ملكا لقوله تعالى) ومن رأى }. 

( آأنه يسمع القرآن قوي سلطانه وحسنت خاتمته) ومن رأى  

( أن المصحف أخذ منه فإنه ينتزع منه علمه وينقطع عمله في الدنيا )ومن رأى  

( وقالوا لو آنا نسمع أو {: أنه يتلى عليه القرآن وهو ال يفهمه أصابه مكروه إما من اهللا أو من السلطان لقوله تعالى) ومن رأى
عسرت عليه قراءتها أصاب فرجا فمن رأى أنه يقرأ آية رحمة فإذا وصل إلى آية عذاب. }نعقل ما آنا في أصحاب السعير  

( أنه يقرأ آية عذاب فإذا وصل إلى آية رحمة لم يتهيأ له قراءتها بقي في الشدة) ومن رأى  

( أنه يختم القرآن ظفر بمراده وآثر خيره وحكي أن امرأة رأت آأن في حجرها مصحفا وهي تقرأ منه فجاءت ) ومن رأى
جميع آتابته أآال فقصت رؤياها على ابن سيرين فقال ستلدين ابنين يحفظان فروجتان تلتقطان آل آتابة فيه حتى استوفتا 

حكي أن رجال من القراء رأى في منامه آأنه يقطع ورقة ورقة من المصحف فيضعها على النار فيسكن . القرآن فكان آذلك



فكان آذلك ومن سمع قراءة لهبها فرفعها إلى بعض المفسرين فقال ستكون فتنة من جهة السلطان وتسكن بقراءتك القرآن 
وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين ال يؤمنون {: القرآن قوي سلطانه وحمدت عاقبته وأعيذ من آيد الكائدين لقوله تعالى

  .{باآلخرة حجابا مستورا

 

     في تأويل رؤيا اإلسالم

أنه في الجنة أو حلى أساور من فضة فإنه يسلم لقوله قال األستاذ أبو سعيد رحمه اهللا آل مشرك رأى في منامه أو رآه غيره آ
وآذلك لو رأى أنه يدخل حصنا فقد روي أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال يقول اهللا تعالى . }وحلوا أساور من فضة{: تعالى

أى أنه يشكر اهللا ال إله إال أنا حصني فمن دخله أمن من عذابي فإن رأى مشرك أنه أسلم أو رأى أنه يصلي نحو القبلة أو ر
تعالى هدي لإلسالم وإن آان في دار الشرك فرأى في منامه أنه تحول إلى دار اإلسالم فإنه يموت عاجال ألن دار اإلسالم دار 

الحق فإن رأى مسلم في منامه آأنه يقول أسلمت استقامت أموره واستحكم إخالصه فإن رأى مسلم آأنه يسلم ثانيا سلم من 
 اآلفات

( من المشرآين آأنه آان ميتا فحيي فإنه يسلم وآذلك إذا رأى سعة في صدره فإنه يسلم وآذلك إذا رأى نفسه في ) ومن رأى
  سفينة

 .في البحر فإنه يسلم

 

 في تأويل السالم والمصافحة

( ال المصافحة آأنه يصافح عدوا أو يعانقه ارتفعت من بينهما العداوة ونبتت اإللفة ألن النبي صلى اهللا عليه وسلم ق) من رأى
 تزيد في المودة

( أن عدوه سلم عليه فإنه يصلب إليه الصلح) ومن رأى  

( أنه سلم على من ليس بينه وبينه عداوة أصاب المسلم عليه من المسلم فرحا وإن آانت بينهما عداوة فإنه يظفر ) ومن رأى
 بالمسلم ويأمن بوائقه

( ن عذاب اهللا عز وجل وإن رأى أنه سلم على شيخ يعرفه فإنه ينكح آأنه سلم على شيخ ال يعرفه فإن ذلك أمان م) ومن رأى
فإن سلم عليه شاب . }سالم قوال من رب رحيم} {لهم فيها فاآهة ولهم ما يدعون{: امرأة حسناء وينال أنواع الفواآه لقوله تعالى

ل فرد عليه جواب سالمه لم ال يعرفه فإنه يسلم من شر أعدائه ومن آان يخطب إلى رجل فرأى آأنه يسلم على ذلك الرج
يزوجه وآذلك إن آانت بينه وبين رجل تجارة فرأى في منامه آأنه سلم عليه فرد عليه جوابه استقامت تلك التجارة بينهما فإن 

 .لم يرد جوابه لم تستقم

 

 في تأويل الرؤيا الطهارة

  

( فمن رأى آأنه اختتن فقد عمل . تان، وهي من الفطرةالخ: األولى بالطهارات بتقديم الذآر) قال األستاذ أبو سعيد رحمه اهللا
خيرا طهره اهللا به من الذنوب وأحسن القيام بأمر اهللا تعالى ولو قال قائل إنه يخرج من الهموم لم يبعد فإن رأى آأنه أقلف فإن 



ى أنه اختتن فسال منه دم القلفة زيادة مال ووهن في الدين وهذه الرؤيا تدل على أن صاحبها يترك الدين ألجل الدنيا فإن رأ
آثير خرج عن ذنوبه وأقبل على إقامة سنن صلى اهللا عليه وسلم والسلوك من الفطرة أيضا وهذه رؤيا أهل السنة فمن رأى أنه 

 يستاك فإنه يكون محسنا إلى أقاربه واصال لرحمه فإن رأى أنه يستاك بشيء نجس فإنه ينفق ماال حراما في طاعة

( وضوءه لصالة فإنه أمان من اهللا تعالى أنه يتوضأ) ومن رأى  

( أنه جنب فإنه يسافر ويطلب حاجة ال سوى لها) ومن رأى  

( أنه اغتسل فإنه يقضي حاجة االغتسال يطهر الذنوب ويكشف الهموم) ومن رأى  

( ن مسجونا أنه اغتسل ولبس ثيابا جددا فإن آان معزوال عن والية ردت إليه وإن آان فقيرا أثرى وغنى وإن آا) ومن رأى
خلى سبيله وإن آان مريضا عوفي وإن آان تاجرا قد آسدت تجارته أو صانعا قد تعذرت عليه صنعته استقام أمرها وتجدد 
لهما أمر في أتم دولة وإن آان ضرورة حج وإن آان مهموما فرج اهللا همه وإن آان مديونا قضى اهللا دينه ألن أيوب حين 

أهله ومثلهم معهم وذهب همه وصح جسمه فإن رأى أنه اغتسل ولبس ثيابا خلقة فإنه  اغتسل ولبس ثيابا جددا وهب اهللا له
 يذهب همه ويفتقر

( أنه يغتسل إال أنه لم يتم أمره ولم ينل ما يطلبه) ومن رأى  

( آأنه يتوضأ أو يغتسل في سرب فإنه يظفر بشيء آان سرق له) ومن رأى  

( هموم وشكر اهللا تعالى على الفرجآأنه يتوضأ ودخل في الصالة خرج من ال) ومن رأى  

( آأنه يتوضأ بما ال يجوز الوضوء به فهو في هم ينتظر الفرج وال يناله وإن تاجرا أنه يصلي بغير وضوء فإنه ) ومن رأى
 يتجر من غير رأس مال وأن رأى أمير هذه الرؤيا فال يجتمع له جند وأن رآها محترف لم يستقر به قرار

( وضوء في مكان ال تجوز الصالة فيه متحير في أمره ال يجد منه خالصا وقيل الوضوء في المنام  أنه يصلي بغير) ومن رأى
أمانة يؤديها أو دين يقضيه أو شهادة يقيمها وروي أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال رأيت رجال من أمتي قد بسط عليه 

 العذاب في القبر فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك

( مم فقد دنى فرجه وقربت راحته ألن التيمم دليل الفرج القريب من اهللا تعالىأنه يتي) ومن رأى . 

 

 في تأويل رؤيا األذان واإلقامة

  

( أبو بكر بن عبد اهللا ابن قريش قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي قال حدثنا ) أخبرنا
نا محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد اهللا بن زيد األنصار عن أبيه وهب ابن جرير قال حدثنا أبي قال حدث

قال أتيت النبي صلى اهللا عليه وسلم وأخبرته بالذي رأيته من األذان فقال إن هذه لرؤيا حق فقم فألقها على بالل فإنه أندى 
يجر ثوبه وقال يا رسول اهللا رأيت مثل ما أرى عبد  صوتا منك قال فجاء عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه لما سمع أذان بالل

أبو بكر قال أخبرنا الحسن بن سفيان عن إسماعيل بن عبيد الحراني عن محمد ) وأخبرنا(اهللا بن زيد فقال الحمد هللا فذاك أثبت 
آان رسول اهللا بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد اهللا بن زيد األنصاري عن أبيه قال 

صلى اهللا عليه وسلم قد هم بالبوق وأمر بالناقوس فتنحت فأرى عبد اهللا ابن زيد األنصاري في المنام قال رأيت رجال عليه 
ثوبان أخضر أن يحمل ناقوسا فقلت يا عبد اهللا أتبيع الناقوس قال ومنا تصنع به قلت ننادي به للصالة قال أفال أدلك على ما 

ك قلت بلى قال تقول اهللا أآبر ثم لقنني آلمات األذان ثم مشى هنيهة ولقنني آلمات اإلقامة فلما استيقظت هو خير لك من ذل



أتيت النبي صلى اهللا عليه وسلم فأخبرته فقال عليه السالم إن أخاآم قد رأى رؤيا فاخرج مع بالل إلى المسجد فألقها عليه فليناد 
ألقيها وينادي بها بالل فسمع عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه الصوت فخرج  بها فإنه أندى صوتا منك فخرجت معه فجعلت

من ) (قال األستاذ أبو سعيد رضي اهللا عنه(فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا لقد رأيت مثل ما أرى 
واآلن بعرفات } ي الناس بالحجوأذن ف{: أنه أذن مرة أو مرتين وأقام وصلى فريضة رزق حجا وعمرة لقوله تعالى) رأى

يؤذن ويقام مرتان مرتان فإن رأى آأنه يؤذن على منارة فإنه يكون داعيا إلى الحق ويرجى له الحج فإن رأى آأنه يؤذن في 
بئر فإن يحث الناس على سفر بعيد فإن رأى آأنه مؤذن وليس في اليقظة ولى والية بقدر ما بلغ صوته إن آان للوالية أهال 

ى آأنه يؤذن على تل أصاب والية من رجل أعجمي وإن لم يكن للوالية أهال فإنه يصيب تجارة رابحة أو حرفة عزيزة فإن رأ
فإن رأى أنه زاد في األذان أو نقص منه أو غير ألفاظه فإنه يظلم الناس بقدر الزيادة والنقصان وإن أذن في شارع فإن آان 

المنكر وإن آان من أهل الفساد فإنه يضرب من أهل الخير فإنه يأمر بالمعروف وينهى عن  

( آأنه يؤذن على حائط فإنه يدعو رجال إلى الصلح وإن أذن فوق بيت فإنه يموت أهله فإن أذن فوق الكعبة فإنه ) ومن رأى
بوه يظهر بدعة واألذان في جوف الكعبة ال يحمد ومن أذن على سطح جاره فإنه يخون جاره في أهله ومن أذن بين قوم فلم يجي

فأذن مؤذن بينهم أن لعنة اهللا على الظالمين{: فإنه بين قوم ظلمة لقوله تعالى } 

( أنه أذن وأقام فإنه يقيم سنة ويميت بدعة) ومن رأى  

( صبيا يؤذن فإنه براءة لوالديه من آذب وبهتان لقصة عيسى عليه السالم واألذان في الحمام ال يحمد دينا وال دنيا ) ومن رأى
فإن أذن في البيت الحار فإنه يحم حمى نافض فإن أذن في البيت البارد فإنه يحم حمى حارة ومن أذن على باب  وقيل إنه يقود

وأذان من اهللا ورسوله إلى {: عن ابن سيرين رحمه اهللا أنه قال األذان مفارقة شريك لقوله تعالى) وحكي(سلطان فإنه يقول حقا 
واألذان في البرية أو . }أيتها العير إنكم لسارقون{: قافلة فإنه يسرق لقوله تعالى اآلية فإن أذن في. }الناس يوم الحج األآبر

فإن تابوا وأقاموا {: المعسكر يكون جاسوسا للصوص ومن آان محبوسا فرأى آأنه يقيم أو يصلي قائما فإنه يطلق لقوله
اآلية. }الصالة  

( مر رفيع يحسن الثناء عليه فيهغير محبوس أنه يقيم إقامة الصالة فإنه يقوم له أ) ومن رأى  

( آأنه أقام على باب داره فوق سرير فإنه يموت) ومن رأى  

( وإذا ناديتم إلى الصالة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم {: آأنه يؤذن على سبيل اللهو واللعب سلب عقله لقوله تعالى) ومن رأى
آأنه أذن وقام وصلى فقد تم عمله وهو دليل الموت ومن ) من رأى(عن دانيال الصغير أنه قال ) وحكي. (}قوما ال يعقلون

قال األستاذ أبو (سمع أذانا في السوق فإنه موت رجل من أهل تلك السوق ومن سمع أذانا يكرهه فإنه ينادي عليه في مكروه 
س بأهل أو رآه في األصل في هذا الباب األذان إذا رآه من هو أهل له آان محمودا إذا أذن في موضعه وإذا رآه من لي) سعيد

غير موضعه آان مكروها فإن أذن في مزبلة فإنه يدعو أحمق إلى الصلح وال يقبل منه وإن أذن في بيت فإنه يدعو امرأة إلى 
أن رجال أتى ابن سيرين فقال رأيت آأني أؤذن فقال تحج وأتاه آخر فقال ) وحكي(الصلح فإن أذن متعجرا فإنه يغشى امرأة 

} وأذن في الناس بالحج{ل تقطع يداك قيل له آيف فرقت بينهما قال رأيت لألول سيما حسنة فأولت رأيت آأني أؤذن فقا
ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون{ورأيت للثاني سيما غير صالحة فأولت  }. 

  في تأويل رؤيا الصالة وأرآانها

( دة دينا ودنيا وتدل على إدراك والية ونيل رياسة أو األصل في رؤيا الصالة أنها محمو) قال األستاذ أبو سعيد رحمه اهللا
قضاء دين أو أداء أمانة وإقامة فريضة من فرائض اهللا تعالى ثم هي على ثالثة أضرب فريضة وسنة وتطوع فالفريضة منها 

والسنة تدل } إن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر{: تدل على ما قلنا وأن صاحبها يرزق الحج ويجتنب الفواحش لقوله تعالى
وشفقة } لقد آان لكم في رسول اهللا أسوة حسنة{: على طهارة صاحبها وصبره على المكاره وظهور اسم حسن له لقوله تعالى

على خلق اهللا تعالى وعلى أن يكرم عياله ومن تحت يده ويحسن إليهم فوق ما يلزمه ويجب عليه في الطعام والكسوة ويسعى 
عزا والتطوع يقتضي آمال المروءة وزوال الهمومفي أمور أصدقائه فورثه ذلك   



( آأنه يصلي فريضة الظهر في يوم صحو فإنه يتوسط في أمر يورثه ذلك عزا حسب صفاء ذلك اليوم فإن آان يوم ) ومن رأى
رأى أنه غيم فإنه يتضمن حمل غموم فإن رأى آأنه يصلي العصر فإنه يدل على أن العمل الذي هو فيه لم يبق منه إال أقله فإن 

يصلي الظهر في وقت العصر فإنه يقضي دينه فإن رأى إحدى الصالتين انقطعت عليه فإنه يقضي نصف الدين أو نصف 
فإن رأى آأنه يصلي فريضة المغرب فإنه يقوم بما يلزمه من أمر عياله فإن رأى أنه } فنصف ما فرضتم{: المهر لقوله تعالى

به قلوبهم وتسكن إليه نفوسهم فإن رأى آأنه يصلي فريضة الفجر فإنه يبتدئ أمرا  يصلي العتمة فإنه يعامل عياله بما يفرح
يرجع إلى إصالح معاشه ومعاش عياله فإن رأى آأنه يصلي الظهر أو العصر أو العتمة رآعتين فإنه يسافر فإن رأت مثلهما 

رأى آأنه يصلي على جنبه مرض فإن امرأة حاضت في يومها فإن رأى آأنه يصلي قاعدا من غير عذر لم يقبل عمله فإن 
رأى آأنه يصلي راآبا أصابه خوف شديد فإن رأى آأن اإلمام يصلي بالناس وهو راآب وهم رآبان فإن آانوا في حرب 

رزقوا الظفر فإن رأى آأنه يصلي في بستان فإنه يستغفر اهللا فإن رأى آأنه صلى في أرض مزروعة قضى اهللا دينه منها فإن 
في مسلخ حمام دل ذلك على فساد يرتكبه وقيل إنه يلوط بغالم فإن رأى آأن صالة مفروضة فاتته وال يجد  رأى آأنه يصلي

موضعا يقضيها فيه تعذر عليه نيل ما يطلبه فإن رأى آأنه يصلي في جماعة مستوية الصفوف فإنهم يكثرون التسبيح والتهليل 
فإن رأى آأنه ترك صالة فريضة فإنه يستخف ببعض الشرائع . }ونوإنا لنحن المسبح} {وإنا لنحن الصافون{: لقوله تعالى

والسجدة في المنام دليل الظفر ودليل التوبة من ذنب هو فيه دليل الفوز بمال ودليل طول الحياة ودليل النجاة من األخطار فإن 
لم تقض حاجته وقهر إن آان في  رأى آأنه سجد هللا تعالى على جبل فإنه يظفر برجل منيع فإن رأى أنه سجد لغير اهللا تعالى

حرب وخسر إن آان تاجرا فإن رأى آأنه قائم في الصالة فلم يرآع حتى ذهب وقتها فإنه يمنع الزآاة المفروضة فال يؤديها 
فإن رأى آأنه يصلي فيأآل العسل فإنه يأتي امرأته وهو صائم فإن رأى آأنه قاعد يتشهد فرج عنه همه وقضيت حاجته فإن 

سلم وخرج من صالته على تمامها فإنه يخرج من همومه فإن سلم عن يمينه دون يساره صلح بعض أموره فإن سلم رأى آأنه 
عن يساره دون يمينه فإنه يتشوش عليه بعض أحواله فإن رأى أنه يصلي نحو الكعبة دل على استقامة دينه فإن صلى نحو 

لة اليهود وهم اجترءوا على أخذ الحيتان يوم سبتهم فإن صلى المغرب دل على رداءة مذهبه وجراءته على المعاصي ألنه قب
نحو المشرق دل على ابتداعه واشتغاله بالباطل ألنه قبلة النصارى فإن صلى وظهره للقبلة في الصالة دل على نبذه اإلسالم 

إلى غير قبلة إال أن عليه  وراء ظهره بارتكاب بعض الكبائر فإن رأى أنه ال يهتدي إلى القبلة فإنه متحير في أمره فإن صلى
فإن رأى من ليس بإمام في اليقظة . }فأينما تولوا فثم وجه اهللا{: ثيابا بيضا وهو يقرأ القرآن آما يجب رزق الحج لقوله تعالى

ل آأنه يؤم الناس في الصالة وآان للوالية أهال نال والية شريفة وصار مطاعا فإن أم بهم إلى القبلة وصلى بهم صالة تامة عد
في واليته وإن رأى في صالتهم نقصانا أو زيادة أو تغيرا جار في واليته وأصابه فقر ونكبة من جهة اللصوص فإن صلى بهم 
قائما وهم جلوس فإنه ال يقصر في حقوقهم ويقصرون في حقه أو تدل رؤياه أنه يتعهد قوما مرضى فإن صلى بقوم قاعدا وهم 

ى بقوم قيام وقوم قعود فإنه يلي أمر األغنياء وأمر الفقراء فإن صلى بهم قاعدا وهم قيام فإنه يقصر في أمر يتواله فإن صل
قعود فإنهم يبتلون بغرق أو سرقة ثياب وافتقار فإن رأى أنه يصلي بالنساء فإنه يلي أمور قوم ضعاف فإن أم بالناس على جنبه 

يكبر فإنه يموت ويصلي الناس عليه وآذلك إن  أو مضطجعا وعليه ثياب بيض وينكر موضعه ذلك وال يقرأ في صالته وال
رأت امرأة آأنها تؤم بالرجال ماتت ألن المرأة ال تتقدم إلى في الموت فإن رأى الوالي أنه يؤم بالناس عزل وذهب ماله ومن 

 صلى بالرجال والنساء نال القضاء بين الناس إن آان أهال لذلك وإال نال التوسط واإلصالح بين الناس

( أنه أتم الصالة بالناس تمت واليته فإنه انقطعت عليه الصالة انقطعت واليته ولم تنفذ أحكامه وال آالمه فإن صلى ) ىومن رأ
وحده والقوم يصلون فرادى فإنهم خوارج فإن صلى بالناس صالة نافلة دخل في ضمان ال يضره فإن آان القوم جعلوه إماما 

فإن رأى آأنه أم بالناس وال يحسن أن يقرأ فإنه يطلب شيئا ال . }مة ونجعلهم الوارثينونجعلهم أئ{: فإنه يرث ميراثا لقوله تعالى
يوجده ومن صلى بقوم فوق سطح فإنه يحسن إلى أقوام يكون له بذلك صيت حسن من جهة قرض أو صدقة فإن رأى أنه 

رياء فإن رأى آأنه يدعو لنفسه  يدعو دعاء معروفا فإنه يصلي فريضة فإن دعا دعاء ليس فيه اسم اهللا فإنه يصلي صالة
فنادى في {: فإن آان يدعو ربه في ظلمة ينجو من غم لقوله تعالى. }إذ نادى ربه نداء خفيا{: خاصة رزق ولدا لقوله تعالى

: وحسن الدعاء دليل على الدين والقنوت دليل على الطاعة وآثرة ذآره اهللا تعالى دليل على النصر لقوله تعالى. }الظلمات
روا اهللا آثيرا وانتصروا من بعد ما ظلمواوذآ{ }. 

( اآلية فإن رأى آأنه فرغ . }استغفروا ربكم إنه آان غفارا{: آأنه يستغفر اهللا تعالى رزق حالال وولدا لقوله تعالى) ومن رأى
نبا ويموت ولم يتب من الصالة واستغفر اهللا تعالى ووجهه إلى القبلة فإنه يستجاب دعاؤه وإن آان وجهه إلى غير القبلة يذنب ذ

اآلية فإن رأت امرأة . }...وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول اهللا{: منه فإن سكت عن االستغفار دل على نفاقه لقوله تعالى
آأنه يقال لها استغفري لذنبك فإنها تتهم بفاحشة لقصة زليخا فإن رأى أنه يقول سبحان اهللا فرج عن همومه من حيث ال 

فإن رأى آأنه قال ال إله . }فلوال أنه آان من المسبحين{: ى آأنه نسي التسبيح أصابه حبس أو غم لقوله تعالىيحتسب فإن رأ



إال اله أتاه الفرج من غم هو فيه وختم له بالشهادة فإن رأى آأنه يكبر اهللا أوتي مناه ورزق الظفر بمن عاداه فإن رأى آأنه 
 يحمد اهللا نال نورا أو هدى في دينه

( : آأنه يشكر اهللا تعالى نال قوة وزيادة نعمة وإن آان صاحب هذه الرؤيا واليا ولي بلدة عامرة لقوله تعالى) رأىومن 
الحمد هللا الذي وهب لي على {: آأنه يحمد اهللا رزق ولدا لقوله تعالى) من رأى(وقيل . }واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور{

 .{الكبر إسماعيل

( جمعة فإنه يسافر سفرا ينال فيه خيرا وبرا ورزقا وفضالأنه يصلي يوم ال) ومن رأى  

( هذه ) من رأى(آأنه يصلي صالة الجمعة يوم الجمعة اجتمعت له أموره المتفرقة وأصاب بعد العسر يسرا وقيل ) ومن رأى
 الرؤيا فإنه يظن خيرا وليس آذلك

( أن الناس يصلون صالة الجمعة في الجامع وهو  آأنه فرغ من الصالة وقضاها نال من اهللا فضال واسعا فإن رأى) ومن رأى
في بيته أو حانوته أو قرية يسمع التكبير والرآوع والسجود والتشهد والتسليم ويظن الناس قد رجعوا من الصالة فإن والي تلك 

إن رأى أنه ف. }الذين هم على صالتهم يحافظون{: الكورة يعزل وإن آأنه يحفظ الصالة فإنه ينال آرامة وعزا لقوله تعالى
فإذا قضيت الصالة فانتشروا في األرض وابتغوا من فضل اهللا {: يصلي وخرج من المسجد فإنه ينال خيرا ورزقا لقوله تعالى

 .{واذآروا اهللا آثيرا لعلكم تفلحون

 

 في تأويل رؤيا المسجد والمحراب والمنارة ومجالس الذآر 

يم بن محمد الهروي قال أنبأنا أبو شاآر ميسرة بن عبد اهللا عن أبي عبد اهللا أخبرنا عبد اهللا بن حامد الفقيه قال أخبرنا إبراه
العجلي عن عمرو بن محمد عن عبد العزيز بن أبي داود قال آان رجل بالبادية قد أتخذ مسجدا فجعل في قلبه سبعة أحجار 

ت فعرج بروحه قال فرأيت في منامي أنه فكان إذا قضى صالته قال يا أحجار أشهدآم أن ال إله إال اهللا قال فمرض الرجل فما
قال أمر بي إلى النار فرأيت حجرا من تلك األحجار قد عظم فسد عني بابا من أبواب جهنم قال وسد عني بقية األحجار أبواب 

من رأى في منامه مسجدا محكما عامرا فإن المسجد رجل عالم يجتمع الناس عنده في صالح ) قال األستاذ أبو سعيد(جهنم 
فإن رأى آأن المسجد انهدم فإنه يموت هناك رئيس صاحب ) يذآر فيها اسم اهللا آثيرا(خير وذآر اهللا تعالى لقوله عز وجل و

دين فإن رأى انه يبني مسجدا فإنه يصل رحمه ويجمع الناس على خير وبناء المسجد يدل على الغلبة على األعداء لقوله تعالى 
فإن رأى آأن رجال مجهوال أم بالناس في مسجد وآأن إمام ذلك المسجد ) عليهم مسجدا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن(

مريضا فإنه يموت فإن رأى آأن مسجدا تحول حماما دل على أن رجال مستورا يرتكب الفسوق ومن رأى آأن بيته تحول 
سجدا فحفروا له حفرة فإنه يتزوج مسجدا أصاب شرفا وصار داعيا للناس من الباطل إلى الحق ومن رأى آأنه دخل مع قوم م

فإن آان صاحب ) فنادته المالئكة وهو قائم يصلي في المحراب(ومن رأى آأنه يصلي في المحراب فإنه بشارة لقوله تعالى 
الرؤيا امرأة ولدت ابنا ومن رأى آأنه يصلي في المحراب صالة لغير وقتها فإن ذلك خير يكون لعقبة من بعده فإن رأى أنه 

أن ) وحكي(المحراب قطرة أو قطرتين أو ثالثة فكل قطرة ابن نجيب وجيه يولد له والمحراب في األصل أمام رئيس  بال في
رجال رأى في منامه آأنه بال في المحراب فسأل معبرا فقد يولد لك غالم يصير إماما يقتدى به وأما المنارة فهي رجل يجمع 

الرجل وخمول ذآره وتفرق جماعة ذلك المسجد ومنارة الجامع صاحب  الناس على خير وانهدام منارة المسجد موت ذلك
البريد أو رجل يدعو الناس إلى دين اهللا تعالى ومن رأى آأنه سقط من منارة في بئر ذهبت دولته ودلت رؤياه على أنه يتزوج 

رؤياه على معبر فقال  امرأة سليطة وله امرأة دينة جميلة ورأى مهندس آأنه ارتقى منارة عظيمة من خشب وأّذن فقص
يصيب والية وقوة ورفعة في إنفاق فولي بلخ وقيل أن القعقاع رآبه دين عشرة آالف درهم وآان مغموما فرأى ولده في منامه 
على شرف منارة يسبح اهللا ويهلل فلما رآه دعاه واستيقظ فسأل المعبر عنه فقال إن المنارة علو ورفعة يصيبها أبوك قال فإن 

ل المعبر ألست ابنه قال نعم قال لعلك تكون عالما أو أميرا وأما تسبيحه فإنك في غم وحزن ويفرجه اهللا عز وجل أبي ميت قا
فلم يلبث إال قليال فإذا رجل قد أخذ بيده } فنادى في الظلمات أن ال إله إال أنت سبحانك إني آنت من الظالمين{عنك لقوله تعالى 

ليس هذا إال غريم مالزم فقال له إن سعدانة امرأة مريضة وهي توصي وتدعوك قال فذهب وقال له أنت القعقاع فقال في نفسه 
معه فإذا جماعة من المشايخ وآتاب مكتوب إن سعدانة جعلت ثلث مالها للقعقاع فأوصت له بثلث مالها وماتت بعد ثالثة أيام 

على مصلى رزق الحج واألمن لقوله تعالى  ومن رأى آأنه يصلي في بيت المقدس ورث ميراثا أو تمسك ببر ومن رأى أنه



ومن رأى أنه يصلي في بيت المقدس إلى غير القبلة فإنه يحج فإن رأى آأنه يتوضأ في ) واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى(
بيت المقدس فإنه يصير فيه شيئا من ماله والخروج منه يدل على سفر وذهاب ميراث منه إن آان في يده فإن رأى أنه أسرج 

ي بيت المقدس سراجا أصيب في ولده أو آان عليه نذر في ولده يلزمه الوفاء به وأما العالم فهو طبيب الدين والمذآر ناصح ف
فإن رأى آأنه يذآر وليس من أهله فإنه في هم ومرض وهو يدعو اهللا تعالى ) وذآر فإن الذآرى تنفع المؤمنين(لقوله تعالى 

دينا إن آان عليه ونصر على من ظلمه وأن تكلم بالخنا تعسر عليه األمر وصار ضحكة بالفرج فإن تكلم بالحكمة شفي وقضي 
فإن رأى آأنه يقص أمن من خوف } نحن نقص عليك أحسن القصص{يستخف به والقاص رجل حسن المحضر لقوله تعالى 

رأى في مكان مجلس ذآر وإن رآه تاجر نجا من الخسران وإذا } فلما جاءه وقص عليه القصص قال ال تخف{لقوله تعالى 
وقراءة قرآن ودعاء وإنشاد وأشعار زهدية فان ذلك الموضع يعمر عمارة محكمة على قدر صحة القراءة وان وقع في القرآن 

 لحن لم يكمل ولم يتم وان أنشد أشعار للغزل فتلك والية باطلة

 

   في تأويل رؤيا الزآاة والصدقة واإلطعام وزآاة الفط

  

ن أحمد بن محمد جميع الغساني بصيدا قال أخبرنا أبو محمد جعفر بن محمد بن علي الهمداني قال حدثنا أخبرنا أبو الحس
إبراهيم بن الحسين بن علي الهمداني عن أبي معمر عبد اهللا بن عمر المقري عن عبد الوارث بن سعيد عن الحسن بن ذآوان 

لد حدثه أن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه رأى في المنام فقيل المعلم أن يحيى بن آثير حدثهم أن عكرمة بن خا] ابن؟؟[ان 
له لتتصدق بأرضك ثمغ فقيل ذلك ثالث مرات فأتى النبي صلى اهللا عليه وسلم فحدثه بذلك فقال يا رسول اهللا انه لم يكن لنا 

من رأى ) د رضي اهللا عنهقال األستاذ أبو سعي(مال أوصف لنا منه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تصدق بها واشرط 
وما آتيتم من زآاة تريدون وجه اهللا فأولئك هم المضعفون{آأنه يوفي زآاة ماله بشرائطها فإنه يصيب ماال وثروة لقوله تعالى  }  

فإن رأى عالم آأنه يتصدق فإنه بذل للناس علمه فإن رآها سلطان : ورؤية الصدقة في المنام تختلف باختالف أحوال الرائين
أطعم مسكينا خرج ] أنه؟؟[َي أقواما أو إن رآها تاجر ارتفق بمبايعته أقوام وإن رآها محترف َعّلَم األجراء حرفته ومن رأى َوِل

  من همومه وأِمَن إن آان خائفا، فان أطعم آافرا فانه يقوي عدوا

 

 وتأويل المسكين هو الممتحن

ويقضي دينا } قد أفلح من تزآى وذآر اسم ربه فصلى{لقوله تعالى  ومن رأى آأنه أدى زآاة الفطر فإنه يكثر الصالة والتسبيح
 .إن آان عليه وال يصيبه في عامه ذلك مرض وال سقم

 

 في تأويل الصوم والفطر

  

( اختلف المعبرون في تأويلهم الصوم فقال بعضهم من رأى أنه في شهر الصوم دلت ) قال األستاذ أبو سعيد رضي اهللا عنه
سعر وضيق الطعام وقال بعضهم إن هذه الرؤيا تدل على صحة دين صاحب الرؤيا والخروج من الغموم رؤياه على غالء ال

والشفاء من األمراض وقضاء الديون فإن رأى آأنه صام شهر رمضان حتى أفطر فإن آان في شق يأتيه البيان لقوله تعالى 
ى أنه أفطر شهر رمضان عامدا جاحدا فإنه يستخف فإن آان صاحب الرؤيا أميا حفظ القرآن فإنه رأ) هدى للناس وبينات(

ببعض الشرائع فإن رأى آأنه أقر بحقيقة الصوم واشتهى قضاء فهو رزق يأتيه عاجال من حيث ال يحتسب وقال بعضهم إن 
 فمن آان(من رأى آأنه يفطر في شهر رمضان فإنه يصيب الفطرة وقال بعضهم إنه يسافر في رضا اهللا تعالى لقوله عز وجل 



اآلية وقيل انه من رأى أنه أفطر في شهر رمضان متعمدا ومن رأى أنه قتل مؤمنا متعمدا فأنه ) منكم مريضا أو على سفر
يفطر في شهر رمضان متعمدا ومن رأى آأنه صام شهرين متتابعين لكفارة فإنه يتوب من ذنب هو فيه ومن رأى آأنه يقضي 

) صوموا تصحوا(ام تطوعا لم يمرض تلك السنة لما روى في الخبر صيام رمضان بعد خروج الشهر فإنه يمرض ومن ص
ومن رأى آأنه صائم دهره فإنه يجتنب المعاصي ومن رأى آأنه صائم لغير اهللا تعالى بل للرياء والسمعة فإنه ال يجد فإنه ال 

ديدا ومن رأى انه صائم وال يجد ما يطلبه فإن رأى إنسان تعود صيام الدهر انه أفطر فإنه يغتاب إنسانا أو يمرض مرضا ش
وربما يلزم الصمت ) إني نذرت للرحمن صوما فلن أآلم اليوم إنسيا(يدر أفرض هو أم نفل فإن عليه قضاء نذر لقول اهللا تعالى 

 .ألن أصل الصوم السكوت ومن رأى آأنه في يوم عيد فإنه يخرج من الهموم ويعود إليه السرور واليسر

 

مرة والكعبة والحجر األسود والمقام وزمزم وما يتصل به واألضاحي والقرباياتفي تأويل رؤيا الحج والع   

  

( ومن رأى آأنه خارج إلى الحج في وقته فإن آان صرورة رزق الحج وان آان مريضا ) قال األستاذ أبو سعيد رضي اهللا عنه
مسافرا سلم وان آان تاجرا ربح وإن عوفي وان آان مديونا قضي دينه وإن آان خائفا أمن وان آان معسرا ايسر وان آان 

آان معزوال ردت إليه الوالية وان آان ضاال هدى وان آان مغموما فرج عنه فإن رأى آأنه خارج إلى الحج ففاته فإنه إن 
آان واليا عزل وان آان تاجرا خسر وان آان مسافرا قطع عليه الطريق وان آان صحيحا مرض فإن رأى انه حج أو اعتمر 

واستقام أمره فإن رأى انه طاف بالبيت واله بعض األئمة أمرا شريفا فإن رأى انه طاف على رمكة فإنه يأتي ذات طال عمره 
محرم فإن رأى آأنه يلبي في الحرم فإنه يظفر بعدوه ويأمن من خوف الغالب فإن لبي خارج الحرم فإن بعض الناس يغلبه 

ى خيانته في أمانته وعلى انه غير شاآر لنعم اهللا تعالى ومن رأى آأنه ويخيفه ومن رأى آأن الحج واجب عليه وال يحج دل عل
في يوم عرفة وصل رحمه ويصالح من نازعه وان آان له غائب رجع إليه في أسر األحوال فإن اهللا تعالى جمع بين آدم 

ؤساء وينال أمنا وخيرا وحواء في هذا اليوم وعرفها له فإن رأى انه يصلي في الكعبة فإنه يتمكن من بعض األشراف والر
ومن رأى آأنه أخذ من الكعبة في المنام شيئا فإنه يصيب من الخليفة شيئا والكعبة في الرؤيا خليفة أو أمير أو وزير وسقوط 
حائط منها يدل على موت الخليفة ورؤية الكعبة في المنام بشارة بخير قدمه أو نذارة من شر قد هم به فإن رأى آأن الكعبة 

ه ال يزال ذا خدم وسلطان ورفعة وصيت في الناس إال أن يرى الكعبة في هيئة رديئة فذلك ال خير فيه فإن رأى آأن داره فإن
داره الكعبة فإن اإلمام يقبل إذا عليه ويكرمه وقيل من رأى انه دخل الكعبة فإنه يدخلها إن شاء اهللا وقيل انه يدخل على الخليفة 

فإنه يأتي ذا محرم فإن رأى انه يصلي فوق الكعبة فأن دينه يختل فإن رأى انه ولي والية  فإن رأى انه سرق من الكعبة رمانا
بمكة فإن الخليفة يقلده بعض أشغاله فإن رأى انه توجه نحو الكعبة صلح دينه فإن رأى انه أحدث في الكعبة دل على مصيبة 

ن رأى انه بمكة مع األموات يسألونه فإنه يموت شهيدا تنال الخليفة فإن رأى انه يجاور بمكة فإنه يرد إلى أرذل العمر فإ
أن رجال أتى ابن سيرين فقال رأيت آأني أصلي فوق الكعبة فقال اتق اهللا فإني أراك خرجت عن اإلسالم ورأى ) وحكي(

ان مع مهندس انه دخل الحرم وصلى على سطح الكعبة فقص رؤياه على معبر فقال تنال أمنا ووالية وتجبى جباية من آل مك
رجل آأنه تخطى الكعبة ثم قصها على ابن سيرين فقال هذا رجل خالف سنة ) ورأى(سوء المذهب ومخالفة السنة فكان آذلك 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودخل في هوى أال ترى أنه يتخطى القبلة فكان آذلك ألنه دخل في اإلباحة ومن رأى آأنه مس 
ام من أهل الحجاز فإن قلع الحجر األسود واتخذه لنفسه خاصة فإنه ينفرد في الدين ببدعة الحجر األسود فقيل انه يقتدي بإم

ومن رأى آأنه وجد الحجر بعدما فقده الناس فوضعه مكانه فهذه رؤيا رجل يظن انه على الهدى وسائر الناس على الضاللة 
ى انه حضر المقام أو صلى نحوه فإنه يقيم ومن شرب من ماء زمزم فإنه يصيب خيرا وينال ما يريده من وجه بر فإن رأ

الشرائع ويحافظ عليها ويرزق الحج واألمن فإن رأى آأنه يخطب بالموسم وليس بأهل للخطبة وال في أهل بيته من هو من 
أهلها فإن تأهل يرجع إلى سميه أو نظيره ويناله بعض البالء أو ينشر ذآره بالصالح ومن رأى آأنه أحسن الخطبة والصالة 

وأتمها بالناس وهم يستمعون لخطبته فإنه يصير واليا مطاعا فإن لم يتمها لم تتم واليته عزل ومن رأى من ليس بمسلم أن 
يخطب فإنه يسلم أو يموت عاجال فإن رأت امرأة أنها تخطب وتذآر المواعظ فهو قوة لقيمها وان آان آالمها في الخطبة غير 

بما ينكر من فعل الناس وأما المنبر فإنه سلطان من العرب والمقام الكريم وجماعة الحكمة والمواعظ فإنها تفتضح وتشتهر 
اإلسالم فمن رأى أنه على منبر وهو يتكلم بكالم البر فإنه إن آان أهال أصاب رفعة وسلطان وإن لم يكن المنبر أهال اشتهر 

السوء فإنه يدل على أنه يصلب وبالصالح ثم إن لم يكن للمنبر أهال ورأى آأنه لم يتكلم عليه أو يتكلم ب  



المنبر قد شبه بالجذع وان رأى وال أو سلطان أنه على منبر فأنكسر أو انصرف عنه أو أنزل قهرا فإنه يعزل ويزول ملكه إما 
) وحكي(بموت أو غيره فإن لم يكن صاحب الرؤيا ذا والية وال سلطان رجع تأويله إلى سميه أو إلى ذي سلطان من عشيرته 

ال أتى جعفر الصادق رضي اهللا عنه فقال رأيت آأني على منبر أخطب فقال ما صناعتك قال حمامي فقال يسعى بك أن رج
إلى السلطان فتصلب فكان آما عبر وقد روي أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أستيقظ من رقدته ثم تبسم وقال رأيت بني مروان 

وأما األضحية فبشارة بالفرج من جميع الهموم وظهور البرآة لقوله تعالى  يتعاقبون منبري فكان آما رآه صلى اهللا عليه وسلم
اآلية فإن آانت امرأة صاحب الرؤيا حامال فإنها تلد ابنا ) وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبارآنا عليه وعلى اسحق(

و عبد عتق وإن آان صاحب الرؤيا صالحا ومن رأى أنه ضحى ببدنة أو بقرة أو آبش فإنه يعتق رقابا وإن رأى أنه ضحى وه
أسيرا تخلص وإن رآه مديونا قضي دينه أو فقيرا ثري أو خائف أمن أو صرورة حج أو محارب نصر أو مغموم فرج عنه 

ومن رأى آأنه يقسم الناس في لحم قربانه خرج من همومه ونال عزا وشرفا ومن رأى آأنه سرق شيئا من القربان فإنه يكذب 
عضهم إن المريض إذا رأى أنه يضحي دلت رؤياه على موته وقال بعضهم إنه ينال الشقاء وأما رؤية عيد على اهللا وقال ب

 .األضحى فإنه عود سرور ماض ونجاة من الهلكة ألن فكاك إسماعيل آان فيه من الذبح

 

 في رؤيا الجهاد 

  

( ام بن محمد بن مطيع المقدسي عن سعيد بن محمد بن شاذان قال حدثني محمد بن سليمان عن الحسن بن عالء عن حس) حدثنا
قال هاتها قلت . مسألة: منصور عن ابن جريج عن عطاء قال رأيت النبي صلى اهللا عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول اهللا

سعيد  قال األستاذ أبو(رباط يوم وليلة خير من عبادة ألف سنة , الجهاد أفضل أم الرباط فقال عليه الصالة والسالم الرباط 
فإن يجتهد في ) الكاد على عياله آالمجاهد في سبيل اهللا ( بلغنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ) رضي اهللا عنه

ومن رأى آأنه في ) يجد في األرض مراغما آثيرا وسعة(أمر عياله فإنه يجتهد في أمر عياله وينال خيرا وسعة لقوله تعالى 
فهل عسيتم إن توليتم (قتال فإنه يترك السعي في أمر عياله ويقطع رحمه ويفسد دينه لقوله تعالى الغزو وقد ولي وجهه عن ال

ومن رأى آأنه يذهب إلى الجهاد فإنه ينال غلبة وفضال وثناء حسنا ورفعة لقوله ) أن تفسدوا في األرض وتقطعوا أرحامكم
آأن الناس يخرجون إلى الجهاد فإنهم يصيبون ظفرا وقوة  فإن رأى) فضل اهللا المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما(تعالى 

وعزة وآذلك إذا رأى آأنه يقاتل الكفار بسيف وحده يضرب به يمينا وشماال فإنه ينصر على أعدائه فإن رأى آأنه نصر في 
و رزقا ورفعة لقوله الغزو وربح في تجارته فإن رأى غاز آأنه يغير نال غنيمة فإن رأى آأنه قتل في سبيل اهللا نال السرور أ

والفتوح في الغزو فتوح أبواب الدنيا) بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم اهللا من فضله: (تعالى . 

 

في تأويل رؤيا الموت واألموات والمقابر واألآفان وما يتصل به من البكاء والنوح وغير ذلك   

  

من بن أبي حاتم قال أخبرنا محمد بن يحيى الواسطي قال حدثنا محمد بن أخبرنا الوليد بن أحمد الزوزني قال أخبرنا عبد الرح
الحسن البرجالني عن يحيى بن بسام قال حدثني عمر بن صبح السعدي قال رأيت عبد العزيز بن سليمان العابد في منامي 

وآيف رأيت األمور  وعليه ثياب خضر وعلى رأسه أآليل من لؤلؤ فقلت أبا محمد آيف آنت بعدي وآيف وجدت طعم الموت
قال (هناك فقال أما الموت فال تسأل عن شدة آربه وهمومه إال أن رحمة اهللا وارت منا آل عيب وما نلناه إال بفضله عز وجل 

الموت في الرؤيا ندامة من أمر عظيم فمن رأى أنه مات ثم عاش فإنه يذنب ذنبا ثم يتوب لقوله ) األستاذ أبو سعيد رحمه اهللا
أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ربنا(تعالى    

ومن مات من غير مرض وال هيئة من يموت فإن عمره يطول) فاعترفنا بذنوبنا  

 ومن رأى آأنه ال يموت فقد دنى أجله وإن ظن صاحب الرؤيا في منامه أنه ال يموت أبدا فإنه يقتل في سبيل اهللا عز وجل-



  

- ال وآفنا سلمت دنياه وفسد دينهومن رأى أنه مات ورأى لموته مأتما ومجتمعا وغس  

  

 ومن رأى أن اإلمام مات خربت البلدة آما أن خراب البلدة دليل على موت اإلمام-

  

ومن رأى ميتا معروفا مات مرة أخرى وبكوا عليه من غير صياح وال نياحة فإنه يتزوج من عقبه إنسان ويكون البكاء دليل -
موتا جديدا فهو موت إنسان من عقب ذلك الميت وأهل بيته حتى يصير ذلك الميت الفرج فيما بينهم وقيل من رأى ميتا مات 

آأنه قد مات مرة ثانية فإن رأى آأنه قد مات ولم يرى هيئة األموات وال جهازهم فإنه ينهدم من داره جدار أو بيت فإن آانت 
أحد جنازته فإنه ال يعاد بناء ما انهدم إال إذا  الرؤيا بحالها ورأى آأنه دفن على هذه الحالة من غير جهاز وال بكاء وال شيع

 صار في يد غيره

  

ومن رأى وقوع الموت الذريع في موضع دل على وقوع حريق هناك فإن رأى آأنه مات وهو عريان على األرض فإنه -
فإن رأى آأنه وجد يفتقر فإن رأى آأنه على بساط بسطت له الدنيا أو على سرير نال رفعة أو على فراش نال من أهله خيرا 

ميتا فإنه يجد ماال فإن جاءه نعى غائب فإنه يأتيه خبر بفساد دينه وصالح دنياه فإن رأى آأن ابنه مات تخلص من عدوه وإن 
رأى آأنه ابنته ماتت أِيَس من الفرج فإن رأى آأن رجال قال لرجل إن فالنا مات فجأة فإنه يصيب المنعى غم مفاجأة وربما 

ت حامل أنها ماتت وحملت والناس يبكون عليها من غير رنة وال نوح فإنها تلد ابنا وتسر به وقال بعضهم مات فيه فإن رأ
رؤيا األعزب الموت دليل على التزويج وموت المتزوج دليل على الطالق فإن بالموت تقع الفرقة وآذلك رؤيا أحد الشريكين 

يناح فيه وقع في ذلك الموضع تدبير شؤم يتفرق به عنه أصحابه  موته دليل فرقة شريكه وأما النياحة فمن رأى آأن موضعا
وقيل إن تأويل النوح الزمر وتأويل الزمر النوح وأما البكاء فحكي عن ابن سيرين أنه قال البكاء في المنام قوة عين وإذا اقترن 

لرنة فإنه يقع في نفس ذلك الذي رآه بالبكاء والنوح الرقص لم يحمد فإن رأى آأنه مات إنسان يعرفه وهو ينوح عليه ويعلن ا
ميتا أو في عقبه مصيبة أو هم شنيع فإن رأى آأنهم ينوحون على وال قد مات ويمزقون ثيابهم وينفضون التراب على 

رءوسهم فإن ذلك الوالي يجور في سلطانه فإن رأى آأن الوالي مات وهم يبكون خلف جنازته من غير صياح فإنهم يرون من 
روراذلك الوالي س  

  

 ومن رأى آأن الوالي مات والناس يذآرونه بخير فإنه يكون محمودا في واليته-

  

- فإنك ال تسمع (ومن رأى آأنه بين أقوام أموات فهو بين أقوام منافقين يأمرهم بالمعروف فال يأتمرون بأمره قال اهللا تعالى 
 (الموتى

  

- سافر سفرا ال يرجع منهومن رأى آأنه بقي معهم ميتا فإنه يموت على بدعة أو ي  

  



- إن من رأى آأنه صاحب ميتا فإنه ) وحكي عن بعضهم(ومن رأى آأنه خالطهم أو المسهم أصابه مكروه من قبل أرذال 
يسافر سفرا بعيدا يصيب فيه خيرا آثيرا فإن حمل ميتا على عنقه نال ماال وخيرا آثيرا وإن أآل مع الميت طال عمره ورؤية 

ى عزله وسكر الميت ال خير فيه وأما غسل الميت فمن رأى ميتا يغسل نفسه فهو دليل على خروج عقبه موت الوالي دليل عل
من الهموم وزيادة في مالهم فإن غسله إنسان تاب على يد ذلك اإلنسان رجل في دينه فساد والمغتسل في األصل تاجر نفاع 

من المفسدين فمن رأى آأنه على المغتسل أرتفع أمره  ينجو بسببه أقوام من الهموم أو رجل شرف يتوب على يديه أقوام
وخرج من الهموم فإن رأى بعض األموات يطلب من يغسل ثيابه فإن ذلك فقره إلى دعاء وصدقة أو قضاء دين أو إرضاء 

دليل  خصم أو تنفيذ وصية فإن رأى آأن إنسانا غسل ثيابه فإن ذلك خير يصل إلى الميت من الغاسل وأما الكفن فقد قيل هو
 الميل إلى الزنا فإن رأى آأنه لم يتم لبسه فإنه يدعى إلى الزنا فال يجيب

  

ومن رأى آأنه ملفوف بالكفن آما تلف الموتى دلت رؤياه على موته فإن لم يغط رأسه ورجليه فهو فساد دينه وآلما آان -
ةالكفن على الميت أقل فهو أقرب إلى التوبة وما آان أآثر فهو أبعد من التوب  

  

ومن رأى آأن قوما مجهولين زينوه وألبسوه ثيابا فاخرة من غير سبب موجب لذلك من عيد أو عرس وانهم ترآوه في بيت -
 وحيدا فذلك دليل موته والثياب الجدد البيض تجديد أمره وأما الحنوط فدليل التوبة للمفسد والفرج للمغموم والثناء الحسن

  

- الحنوط فإنه يستعين به في حسن محضر وذلك أن الحنوط يذهب نتن الميت وأما النعش  ومن رأى آأنه استعان برجل يشترى
 فمن رأى آأنه حمل على نعش ارتفع أمره وآثر ماله ألن أصله من االنتعاش

  

- وقال بعضهم إن ) إخوانا على سرر متقابلين(ومن رأى آأنه على الجنازة فإنه يؤاخي إخوانا في اهللا تعالى لقوله عز وجل 
الجنازة رجل موفق يملك على يديه قوم أردياء فإن رأى آأنه موضوع على جنازة وليس يحمله أحد فإنه يسجن فإن رأى آأنه 
حمل على الجنازة فإنه يتبع ذا سلطان وينتفع منه بمال فإن رأى آأنه رفع ووضع على جنازة وحمله الرجال على أآتافهم فإنه 

ل ويتبعه في سلطانه بقدر من رأى من مشيعي جنازته فإن رأى انهم بكوا خلف جنازته ينال سلطانا ورفعة ويذل أعناق الرجا
حمدت عاقبة أمره وآذلك إن أثنوا عليه الجميل أو دعوا له فإن رأى آأنهم ذموه ولم يبكوا عليه لم تحمد عاقبته فإن رأى آأنه 

ذلك نفاق ذلك السوق فإن رأى آأن جنازة حملت إلى اتبع جنازة فإنه يتبع سلطانا فاسد الدين فإن رأى جنازة في سوق فإن 
مقابر معروفة فإنه حق يصل إلى أربابه فإن رأى آأن جنازة تسير في الهواء فإنه يموت رجل رفيع في غربة أو رئيس أو 

رة عالم رفيع يعمى على الناس أمره فإن رأى أنه على جنازة يسير على األرض فإنه يرآب في سفينة فإن رأى جنائز آثي
موضوعة في مكان فإن أهل ذلك المكان يكثرون ارتكاب الفواحش فإن رأت امرأة أنها ماتت وحملت على جنازة فإن لم تكن 

ذات زوج تزوجت وان آانت ذات زوج فسد دينها فإن رأى انه حمل ميتا أصاب ماال حراما فإن رأى انه جر الميت على 
اسق فإنه يصيد فارا فإن رأى أنه نقل ميتا إلى المقابر فإنه يعمل بالحق فإن األرض اآتسب ماال حراما فإن رأى ميتا تعلق بف

رأى أنه نقل ميتا إلى السوق نال حاجة وربحت تجارته ونفقت فإما الصالة على الميت فكثرة الدعاء واالستغفار له فإن رأى 
 آأنه اإلمام عليه عند الصالة عليه ولي والية من قبل السلطان المنافق

  

- رأى آأنه خلف إمام يصلي على ميت فإنه يحضر مجلسا يدعون فيه لألموات وأما الدفن فمن رأى آأنه مات ودفن فإنه  ومن
ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره(يسافر سفرا بعيدا يصيب فيه ماال لقوله تعالى  ) 

  



- سه فإن رأى أنه مات في القبر بعد ذلك فإنه ومن رأى آأنه دفن في قبره من غير موت دلت رؤياه على أن دافنه ينهره أو يحب
يموت في الهم فإن لم ير الموت في القبر نجا من ذلك الحبس والظلم وقال بعضهم من دفن فإن دينه يفسد وان رأى أنه خرج 

في هلكة فإن  من القبر بعد ما دفن فإنه يرجى له التوبة فإن رأى أنه حثى على رجل التراب أو سلمه إلى حفيرة القبر فإنه يلقيه
رأى آأنه وضع في اللحد فإنه ينال دارا فإن سوى عليه التراب نال بقدر ذلك التراب ماال وأما القبر المحفور في األصل فقيل 
هو السجن في التأويل آما أن السجن القبر فمن رأى أنه يريد أن يزور المقابر فإنه يزور أهل السجن فإن رأى أنه حفر قبرا 

يش طويال والقبور الكثيرة في موضع مجهول تدل على رجال منافقينعلى سطح فإنه يع  

  

ومن رأى آأن القبور مطرت نال أهلها الرحمة فإن رأى قبرا في موضع مجهول فإنه يخالط رجال منافقا وأما المقابر -
ارا وان رأى آأن قبر ميت المعروفة فأنها تدل على أمر حق وهو غافل عنه فإن رأى آأنه يحفر لنفسه قبرا فإنه يبني لنفسه د

حول الى داره أو محله أو بلده فإن عقبه يبنون هناك دارا فإن رأى آأنه دخل قبرا من غير أن آان على جنازة اشترى دارا 
 مفروغا منها

  

- القبور فإن رأى موسرا في مقبرة يطوف حول ) وال تقم على قبره(ومن رأى آأنه قائم على قبر فإنه يتعاطى ذنبا لقوله تعالى 
فيسلم عليها فقيل انه يصير مفلسا يسأل الناس ألن المقبرة موضع المفاليس فإن رأى ميتا آأنه حي فإنه يصلح أمره بعد الفساد 
ويعقب عسره يسر من حيث ال يحتسب فإن رأى حيا آأنه ميت فإنه يعسر عليه أمره ذلك ألن الحياة يسر والموت عسر فإن 

حسن حاله عند اهللا تعالى ألنهم في دار الحق ومن رآهم غير مستبشرين او رآهم معرضين  رأى االموات مستبشرين دل على
عنه دل على سوء حاله عند اهللا لقول النبي صلى اهللا عليه وسلم يكفي أحدآم ان يوعظ في منامه فإن رأى ميتا عرفه فأخبره 

وآذلك لو رأى الميت تاجا أو ) ء عند ربهم يرزقونبل احيا(انه لم يموت دل على صالح حال الميت في اآلخرة لقوله تعالى 
خواتيم أو رآه قاعدا على سريره ولو رأى على الميت ثيابا خضرا دل على ان موته آان على نوع من أنواع الشهادة وآما تدل 

فأنه مغفور  مثل هذه الرؤيا على حسن حال الميت في اآلخرة فكذلك تدل على حسن حال عقبه في الدنيا فإن رأى ميتا ضاحكا
فإن رأى ميتا طلق الوجه لم يكلمه ولم يمسه فإنه راض عنه لوصول ) وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة(له لقوله تعالى 

بره اليه بعد موته فإن رآه معرضا عنه أو منازعا له وآأنه يضربه دل على أنه ارتكب معصية وقيل أن من رأى ميتا ضربه 
ميت غنيا فوق غناه في حياته فهو صالح حاله في اآلخرة وان رآه فقيرا فهو فقره الى الحسنات فإنه يقتضيه دينا فإن رأى ال

وان رأى آأن الميت عريان فهو خروجه من الدنيا عاريا من الخيرات وقيل ان عري الميت راحته فأن رأى آأن أقواما 
بهم أمور ويتجدد لهم إقبال ودولة فإن آانوا معروفين قاموا من موضع البسين ثيابا جددا مسرورين فإنه يحيا لهم ولعق

محزونين أو ثيابهم دنسة فإنهم يفتقرون ويرتكبون الفواحش فإن رأى في مقبرة معروفة قيام األموات عنها فإن أهل ذلك 
ه ولم الموضع تنالهم شدة ويظهر فيها منافقون وأما الكافر الميت إذا رؤى في أحسن حال وهيئة دل ذلك على ارتفاع أمر عقب

يدل على حسن حاله عند اهللا فإن رأى آأن الميت ضحك ثم بكى دل على انه لم يمت مسلما وآذلك لو رأى أن وجه الميت 
فإن رأى آأن على الميت ثيابا وسخة أو آأنه مريض فإنه ) وأما الذين اسودت وجوههم أآفرتم بعد إيمانكم(مسود لقوله تعالى 

  تعالى خاصة دون الناسمسؤول عن دينه فيما بينه وبين اهللا

  

ومن رأى الميت مشغوال أو متبعا فذلك شغله بما هو فيه فإن رأى آأن جده وجدته قد حييا فإن ذلك حياه الجد والبخت فإن -
رأى آأن أمه قد حييت أتاه الفرج من هم هو فيه وآذلك ان رأى أباه قد حيي إال أن رؤية األب أقوى فإن رأى أن ابنا له قد 

له عدو من حيث ال يحتسب فإن رأى ان ابنة له ميتة قد عاشت أتاه الفرح حيي ظهر  

  

- اشدد به أزري(ومن رأى آأن أخا له ميتا قد عاش فإنه يقوى من بعد ضعف لقوله تعالى  ) 

 الباب السابع عشر في رؤيا القيامة والحساب والميزان والصحائف والصراط وما يتصل بذلك



  

( بعكا قال حدثنا أبو يعقوب اسحق ابن إبراهيم األزرعي عن عبد الرحمن بن واصل عن أبي عبيدة الحسن ابن بكير ) أخبرنا
التستري قال رأيت آأن القيامة قد قامت وقد أجتمع الناس فإذا المنادي ينادي أيها الناس من آان من أصحاب الجوع في دار 

يا أبا عبيدة قم فقمت وقد وضعت الموائد فقلت لنفسي ما يسرني الدنيا فليقم إلى الغداء فقام الناس واحدا بعد واحد ثم نوديت 
أبو الحسن الهمداني بمكة حرسها اهللا قال حدثنا محمد ابن جعفر عن أحمد بن مسروق قال رأيت في المنام ) أخبرنا(أني ثم 

ك عرض وجهه قدر ميل آأن القيامة قد قامت والخلق مجتمعون إذ نادى مناد الصالة جامعة اصطف الناس صفوفا فأتاني مل
في طول مثل ذلك قال تقدم فصلى بالناس فتأملت وجهه فإذا بين عينيه مكتوب جبريل أمين اهللا فقلت فأين النبي صلى اهللا عليه 

رحمه اهللا قال اهللا تبارك ) قال األستاذ أبو سعيد(وسلم فقال هو مشغول بنصب الموائد ألخوانه من الصوفية وذآر الحكاية 
فمن رأى آأن القيامة قد قامت في مكان فإنه يبسط العدل في ) ضع الموازين القسط ليوم القيامة فال تظلم نفس شيئاون(وتعالى 

 ذلك المكان ألهله فينتقم من الظالمين هناك وينصر المظلومين ألن ذلك يوم الفصل والعدل

  

- ا وخروج دابة األرض أو الدجال أو ومن رأى آأنه ظهر شرط من اشراط الساعة بمكان مثل طلوع الشمس من مغربه
يأجوح ومأجوج فإن آان عامال بطاعة اهللا عز وجل آانت رؤياه بشارة له وأن آان عامال بمعصية اهللا أو هام بها آانت رؤياه 

له نذيرا فإن رأى آأن القيامة قد قامت وهو واقف بين يدي اهللا عز وجل آانت الرؤيا أثبت وأقوى وظهور العدل أسرع 
وآذلك إن رأى في منامه آأن القبور قد انشقت واألموات يخرجون منها دلت رؤياه على بسط العدل فإن رأى قيام  وأرجى

القيامة وهو في حرب نصر فإن رأى أنه في القيامة أوجبت رؤياه سفرا فإن رأى آأنه حشر وحده أو مع واحد أخر دلت رؤياه 
فإن رأى آأن القيامة قد قامت عليه وحده دلت رؤياه على موته ) وأزواجهمأحشروا الذين ظلموا (على أنه ظالم لقوله تعالى 

  لما روي في الخبر أنه

 

من مات قامت قيامته فإن رأى القيامة قد قامت وعاين أهوالها ثم رأى آأنها سكنت وعادت إلى حالها فإنها تدل على تعقب 
يكون صاحبها مشغوال بارتكاب المعاصي وطلب المحال مسوفا  العدل الظلم من قوم اليتوقع منهم الظلم وقيل أن هذه الرؤيا

ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وأنهم لكاذبون(بالتوبة أو مصرا على الكذب لقوله تعالى  ) 

  

- إقترب للناس (ومن رأى آأنه قرب من الحساب فإن رؤياه تدل على غفلته عن الخير وإعراضه عن الحق لقوله تعالى 
فإن رأى آأنهم حسب حسابا يسيرا دلت رؤياه على شفقة زوجته عليه وصالحها وحسن ) فلة معرضونحسابهم وهم في غ

فإن رأى آأن اهللا ) فحاسبناه حسابا شديدا(دينها فإن رأى آأنه حسب حسابا شديدا دلت رؤياه على خسران يقع له لقوله تعالى 
اته على سيئاته فإنه في طاعة عظيمة ووجبت له عند اهللا سبحانه وتعالى يحاسبه وقد وضعت أعماله في الميزان فرجحت حسن

مثوبة عظيمة وإن رجحت سيئاته على حسناته فإن أمر دينه مخوف وإن رأى آأن الميزان بيده فإنه على الطريقة المستقيمة 
ن من أهل الصالح نال اآلية فإن رأى آأن ملكا ناوله آتابا وقال له إقرأ فإن آا) ونزلنا معه الكتاب والميزان(لقوله تعالى 

فإن رأى أنه على صراط فإنه مستقيم على الدين فإن رأى أنه ) إقرأ آتابك(سرورا وإن لم يكن آان أمره مخوفا لقوله تعالى 
  زال عن الصراط والميزان والكتاب وهو يبكي فإنه يرجى له إن شاء اهللا

 .تسهيل أمور اآلخرة عليه

 

 

 



 

منها في تأويل رؤيا جهنم نعوذ باهللا   

  

( أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطر قال حدثنا محمد بن سعيد ابن محمد قال حدثنا حمد بن يعقوب الكرابيسي حدثنا ) أخبرنا
محمد بن أبي بكر المقدسي حدثنا الحكم بن ظهير حدثنا ثابت بن عبد اهللا بن أبي بكر عن أبيه عن جده قال من رأى أنه يحرق 

لكا أخذ بناصيته فألقاه في النار فإن رؤياه توجب له ذال فإن رأى مالكا خازن النار طلقا بساما سر فهو في النار فإن رأى آأن م
من شرطي أو جالد أو صاحب عذاب السلطان فإن رأى النار من قريب فإنه يقع في شدة أو محنة ال ينجو منها لقوله تعالى 

إن عذابها آان (وأصابه خسران فاحش لقوله عز وجل ) مصرفا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها(
وآانت رؤياه نذيرا له ليتوب من ذنب هو فيه فإن رأى آأنه دخل جهنم فإنه يرتكب الفواحش والكبائر الموجبة للحد ) غراما

فاحشة فإن رأى آأنه  وقيل أنه يقضي بين الناس فإن رأى آأنه أدخل النار فإن الذي أدخله النار يضله ويحمله على ارتكاب
خرج منها من غير أصابة مكروه وقع في غموم الدنيا فإن رأى آأنه شرب من حميمها أو طعم من زقومها فإنه يشتغل بطلب 

 علم يصير ذلك العلم وباال عليه وقيل أن أموره تعسر عليه وتدل رؤياه على أنه يسفك الدم

  

- ه يصاحب من هو عدو اهللا ويرضى بسوء فعله فيذل ويسود وجهه عند الناس ومن رأى آأنه أسود وجهه فيها فإنه يدل على أن
وال تحمد عاقتبه فإن رأى آأنه لم يزل محبوسا فيها ال يدري متى دخل فيها فإنه ال يزال في الدنيا فقيرا محزونا محروما تارآا 

لناس في المحافل والمجالس متعمدا للصالة والصوم وجميع الطاعات فإن رأى آأنه يجوز على الجمر فإنه يتخطى رقاب ا
فإن رأى آأنه سل ) زوقوا فتنتكم هذا الذي آنتم به تستعجلون(وآل رؤيا فيها نار فإنها دالة على وقوع فتنة سريعة لقوله تعالى 

 .سيفه ودخل النار فإنه يتكلم بالفحشاء والمنكر فإن رأى آأنه دخلها متبسما فإنه يفسق ويفرح بنعيم الدنيا

 

الجنة وخزنتها وحورها وقصورها وأنهارها وثمارهافي    

  

( الوليد بن أحمد الواعظ أخبرنا ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن يحيى الواسطي قال حدثنا محمد بن الحسين البرجالني ) أخبرنا
الت آان قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني أبو محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن حفصة بنت راشد ق

مروان المحلمي جارا لنا وآان ناصبا مجتهدا فمات فوجدت عليه وجدا شديدا فرأيته فيما يرأى النائم فقلت يا أبا عبد اهللا ما 
فعل بك ربك قال أدخلني الجنة قالت قلت ثم ماذا قال ثم رفعت إلى أصحاب اليمين قالت قلت ثم ماذا قال ثم رفعت إلى 

أخوانك قال رأيت الحسن وابن سيرين وميمونا قال حماد قال هشام بن حسان فحدثتني أم عبد اهللا المقربين قلت فمن رأيت من 
وآانت من خيار النساء أهل البصرة قالت رأيت في منامي آأني دخلت دارا حسنة ثم دخلت بستانا فرأيت من حسنه ما شاء اهللا 

آواب قالت فإنني متعجبة من حسن ماأرى إذا أتي برجل فإذا أنا برجل متكئ على سرير من ذهب وحوله وصائف بأيديهم األ
فقيل من هذا قال هذا مروان المحلمي أقبل فأستوى على سرير جالسا قالت فأستيقظت من منامي فإذا جنازة مروان المحلمي قد 

د البزار قال أبو الحسين عبد الوهاب بن جعفر الميداني بدمشق قال أخبرنا على بن أحم) أخبرنا(مرت على تلك الساعة 
سمعت إبراهيم بن السري المغلس يقول سمعه أبي يقول آنت في مسجدي ذات يوم وحدي بعدما صلينا العصر وآنت قد 

وضعت آوز ماء ألبرده الفطاري في آوة المسجد فغلبت عيني النوم فرأيت آأن جماعة من الحور العين قد دخلنا المسجد 
ن أنت قالت لثابت البناني فقلت لألخرى وأنت فقالت لعبد الرحمن بن زيد وقلت وهن يسفقن بأيديهن فقلت لواحدة منهن لم

لألخرى وأنت فقالت لعتبة وقلت لألخرى وأنت فقالت لفرقد حتى بقيت واحدة فقلت لمن أنت فقالت لمن ال يبرد الماء إلفطاره 
) قال األستاذ أبو سعيد(ن منامي لكسر الكوز فقلت لها فإن آنت صادقة فكسري الكوز فأنقلب الكوز ووقع من الكوة فأنتبهت م

رحمه اهللا من رأى الجنة ولم يرد دخولها فإن رؤياه بشارة له بخير عمل أو يهم بعمله وهذه رؤيا منصف غير ظالم وقيل من 
هاد بعد رأى الجنة عيانا نال ما أشتهى وآشف عنه همه فإن رأى آأنه يريد أن يدخلها فمنع فإنه يصير محصرا عن الحج والج



أن يهم بهما أو يمنع من التوبة من ذنب هو عليه مصر يريد أن يتوب منه فإن رأى أن بابا من أبواب الجنة أغلق عنه مات 
أحد أبويه فإن رأى أن بابين أغلقا عنه مات أبواه فإن رأى آأن جميع أبوابها تغلق عنه وال تفتح له فإن أبويه ساخطان عليه 

ي باب شاء فإنهما عنه راضيان فإن رأى آأنه دخلها نال سرورا وأمنا في الدارين لقوله تعالى فإن رأى آأنه دخلها من أ
فإن رأى آأنه أدخل الجنة فقد قرب أجله وموته وقيل أن صاحب الرؤيا يتعظ ويتوب من الذنوب على ) إدخلوها بسالم أمنين(

مراده بعد احتمال المشقة ألن الجنة محفوفة بالمكاره وقيل يدي من أدخله الجنة إن آان يعرفه وقيل من رأى دخوله الجنة نال 
أن صاحب هذه الرؤيا يصاحب أقواما آبارا آراما ويحسن معاشرة الناس ويقيم فرائض اهللا تعالى فإن رأى آأنه يقال له أدخل 

فإن رأى أنه قيل ) م الخياطوال يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في س(الجنة فال يدخلها دلت رؤياه على ترك الدين لقوله تعالى 
اآلية فإن رأى أنه في الفردوس نال هداية وعلما ) وتلك الجنة التي أورثتموها(له أنك تدخل الجنة فإنه ينال ميراث لقوله تعالى 

كر فإن رأى آأنه دخل الجنة متبسما فإنه يذآر اهللا آثيرا فإن رأى آأنه سل سيفا ودخلها فإنه يأمر بالمعروف وينهى عن المن
) طوبى لهم وحسن مآب(وينال نعمة وثناء وثوابا فإن رأى آأنه جالس تحت شجرة طوبى فإنه ينال خير الدارين لقوله تعالى 

فإن رأى آأنه في رياضها رزق األخالص وآمال الدين فإن رأى آأنه أآل من ثمرها رزق علما بقدر ما أآل وآذلك إن رأى 
كمة علما وغنى فإن رأى آأنه متكئ على فراشها دل على عفة المرأته وصالحها أنه شرب من مائها وخمرها ولبنها نال ح

فإن آان ال يدري متى دخلها دام عزه ونعيمه في الدنيا ما عاش فإن رأى آأنه منع ثمار الجنة دل على فساد دينه لقوله تعالى 
أطعمها غيره فإنه يفيد غيره علما يعمل به وينتفع به فإن رأى آأنه ألتقط ثمار الجنة و) من يشرك باهللا فقد حرم اهللا عليه الجنة(

وال يستعمله هو وال ينتفع به فإن رأى آأنه طرح الجنة في النار فإنه يبيع بستانا ويأآل ثمنه فإن رأى آأنه يشرب من ماء 
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر(الكوثر نال رياسة وظفر على العدو لقوله تعالى  ) 

 في تأويل رؤيا الجن والشياطين

  

( من رأى أنه تحول جنيا قوي آيده ورؤيا سحرة الجن في المنام تدل على الغيالن فإذا رأى االنسان في ) قال األستاذ أبو سعيد
منامه الجن واقفة قرب بيته فإن رؤياه تدل على إحدى ثالث خصال إما على خسران أو على هوان أو على أن عليه نذرا لم 

قل أوحي إلي أنه استمع نفر من (ف به فإن رأى آأنه يعلم الجن القرآن أو يستمعونه منه رزق الرياسة والوالية لقوله تعالى ي
اآلية فإن رأى أن الجن دخلوا داره وعملوا في داره عمال فإن اللصوص يدخلون داره ويضرون به أو يهجم عليه ) الجن

هم أصحاب األحتيال ألمور الدنيا وغرورها وأما الشيطان فهو عدو في الدين والدنيا أعداؤه في بيته واألصل في رؤيا الجن أن
 مكار خداع غير مكترث بشئ وإنما يكون تأويله السلطان وربما آان األهل

  

ومن رأى آأن طائفا من الشيطان مسه وهو مشتغل بذآر اهللا تعالى دلت رؤياه على أن له أعداء آثيرة يريدون اهالآه فال -
اآلية فإن رأى آأن شهابا ثاقبا يتبع ) إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذآروا(نالون منه مرادهم لقوله تعالى ي

 شيطانا دلت رؤياه على صحة دينه

  

- فال تخافوهم (ومن رأى آأن الشيطان خوفه دلت رؤياه على اخالصه في دينه وعلى أمن من خوف هو فيه بدليل قوله تعالى 
فون إن آنتم مؤمنينوخا ) 

  

 ومن رأى الشيطان فرحا مسرورا اشتغل بالشهوات-

  



- يا بني (ومن رأى آأن الشيطان نزع لباسه عزل عن والية إن آان واليا أو أصيب بضيعة إن آان صاحب ضيعة لقوله تعالى 
ويغويها وقيل إن هذه الرؤيا تدل على  اآلية فإن رأى آأن الشيطان قد مسه فإن له عدوا يقذف امرأته) آدم ال يفتننكم الشيطان

اآلية) واذآر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان(فرج صاحبها من غم أو شفاء من مرض لقوله تعالى  .. 

  

- فأتبعه الشيطان فكان من (ومن رأى آأن الشيطان يتبعه فإن له عدوا يخدعه ويغريه وينقص من عمله وجاهه لقوله تعالى 
 (الغاوين

  

- ومن الشياطين من يغوصون (ومن رأى آأنه ملك الشياطين فاتبعوه وانقادوا له نال رياسة وهيبة وقهر أعداءه لقوله تعالى 
اآلية فإن رأى آأنه قيد الشيطان نال نصرة لقوله مقرنين في األصفاد فإن رأى آأن شيطانا نزل عليه أرتكب اثما وافترى ) له

فإن رأى آأنه يناجي الشيطان فإنه يشاور أعداءه ويظاهرهم في أهل الصالح فال ) أفاك أثيمتنزل على آل (آذبا لقوله تعالى 
فإن رأى أن الشيطان يعلمه آالما فإنه يتكلم بكالم مفتعل ) إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين أمنوا(يستطيعون لقوله تعالى 

س فإنه يمكر بمكار وخداع والدجال إنسان مخادع يفتن الناس بهأو بكيد الناس أو ينشد آذب األشعار فإن رأى آأنه قتل إبلي . 

 

 

 في رؤيا الناس الشيخ منهم والشاب والفتاة والعجوز واألطفال والمعروف والمجهول 

  

( من رأى رجال يعرفه دلت رؤياه على أنه يأخذ منه أو من شبيهه أو من سميه شيئا فإن رأى ) قال األستاذ أبو سعيد رحمه اهللا
ه أخذ منه ما يستحب جوهره نال منه ما يؤمله فإن آان أهل الوالية ورأى آأنه أخذ منه قميصا جديدا فإنه يوليه فإن أخذ آأن

منه حبال فإنه عهد فإن رأى آأنه أخذ منه ما ال يستحب جوهره أو نوعه فإنه ييأس منه ويقع بينهما عداوة وبغضاء ورؤيا 
احبها فإذا رآهما أو أحدهما ضعيفا فهو ضعف جده وإذا رآهما أو أحدهما قويا فهو الشيخ والكهل المجهولين تدل على جد ص

قوة جده فإن رأى شابا آأنه تحول شيخا فإنه يصيب علما وأدبا فإن رأى آأنه أتبع شيخا أتبع خيرا وخصبا فإن رأى شيخا 
 رستاقيا إتخذ صديقا غليظا

  

- سلم من شره والشاب في التأويل عدو الرجل فإن آان أبيض فهو عدو ومن رأى شيخا ترآيا إتخذ صديقا فإن آان مسلما 
مستور وإن آان أسود فهو عدو غني وإن آان أشقر فهو عدو شيخ وإن آان ديلميا فهو عدو أمين وإن آان رستاقيا فهو عدو 

اب فإنه عدو يظهر به فإن فظ فإن آان قويا فهو شدة عداوته إن آان مجهوال وإن آان معروفا فهو بعينه فمن رأى أنه تبعه ش
رأى شيخا أشرف عليه فإنه يمكنه من الخير وإن آان لخابا أشرف عليه فإنه عدو يتمكن منه ألنه عاله وإن رأى شيخا آأنه 
صار شابا فقد أختلف في تأويل رؤياه فقال بعضهم أنه يتجدد له سرور وقال بعضهم إنه يظهر في دينه أو دنياه نقص عظيم 

ه يموت وقال بعضهم إن رؤياه تدل على حرصه ألن قلب الشيخ شاب على الحرص واألمن فإن رأى شابا وقال بعضهم إن
مجهوال فإبغضه فإنه يظهر له عدو بغيض إلى الناس فإن أحبه فإنه يظهر له عدو محبوب فإن رأى جارية متزينة مسلمة سمع 

نا فإن رأى جارية عابسة الوجه سمع خبرا وحشا فإن خبرا سارا من حيث ال يحتسب وإن آانت آافرة سمع خبرا سارا مع خ
رأى جارية مهزولة أصابه هم وفقر فإن رأى جارية عريانة خسر في تجارته وأفتضح فيها فإن رأى أنه أصاب بكرا ملك 
ين ضيعة مغلة واتجر تجارة رابحة والجارية خير على قدر جمالها ولبسها وطيبها فإن آانت مستورة فإنه خير مستور مع د

 فإن آانت متبرجة فإن الخير مشهور وإن آانت منتقبة فإن الخير ملتبس وإن آانت مكشوفة فإنه خير يشيع والناهد خير مرجو



  

ومن رأى امرأة حسناء دخلت داره نال سرورا وفرحا والمرأة الجميلة مال ال بقاء له ألن الجمال يتغير فإن رأى آأن امرأة -
أمره بعد األدبار والمرأة العربية االدماء المجهولة الشابة المتزينة يطول وصف خيرها ونفعها  شابة أقبلت عليه بوجهها أقبل

في التأويل والسمينة من النساء في التأويل خصب السنة والمهزولة جدبها وأفضل النساء في التأويل العربيات األدم والمجهولة 
ة والهيئة أفضل من غيرهن وآل مواتاة العربيات واالدم منهن خير من المعروفة وأقوى والمتصنعات منهن في الزين

ومعاملتهن في التأويل خير بقدر مواتاتهن ولهن فضل على من سواهن من النساء وإذا رأت امرأة في منامها امرأة شابة فهي 
كشوفة نال دنياه مع عدوة لها على أية حال رأتها وإذا رأت عجوزا فهي فهي جدتها وأما العجوز في دنياه فإن رآها متزينة م

بشارة عاجلة وإن رأها عابسة دلت على ذهاب الجاه ألجل الدنيا وإن رآها قبيحة انقلبت عليه األمور وإن رآها عريانة فهي 
فضيحة وإن رآها متنقبة فإنه أمر مع ندامة فإن رأى آأن عجوزا دخلت داره أقبلت دنياه وأن رآها خرجت عن داره زالت عنه 

كن العجوز مسلمة فهي دنيا حرام فإن آانت مسلمة فهي دنيا حالل وإن آانت قبيحة فال خير فيها والعجوز دنياه فإن لم ت
المجهولة في التأويل أقوى فإن رأت امرأة شابة في منامها آأنها قد تحولت عجوزا دلت على رؤياها على حسن دينها فإن رأى 

عليه فإن طاوعته نال من الدنيا بقدر مطاوعتها وأما الصبي في التأويل الرجل عجوزا ال تطاوعه وهو يهم بها في دنياه تتعذر 
فعدو ضعيف يظهر صداقة ثم يظهر عداوة فإن رأى رجل آأنه صار صبيا ذهبت مروءته إال أن رؤياه تدل على الفرج من هم 

 هو فيه فارأى آانه يحمل صبيا فإنه يدبر ملكا

  

- األدب فإنه يتوب من الذنوبومن رأى آأنه يتعلم في الكتب القرآن أو   

  

- أن ردال ) وحكي(ومن رأى آانه ولد له جملة من األوالد دلت رؤياه على هم ألن األطفال اليمكن تربيتهم إال بمقاساة الهموم 
أتى ابن سيرين فقال رأيت آأن في حجري صبيا يصيح فقال اتق اهللا وال تضرب بالعود وقيل من رأى له ولدا صغيرا وهو ال 

ط جسده فهو زيادة ينالها أو يغنم وقيل الصبيان الصغار يدلون على هموم يسيرة والصبية في المنام خصب وفرج ويسر يخال
 بعد عسر ينمو ويزيد والوصيفة خير محدث فيه ثناء حسن وخير مرجو

  

- ه قد أدرك الحلم فإنه ومن رأى آأنه اشترى غالما أصابه هم ومن اشترى جارية أصاب خيرا وان رأى العبد غير البالغ آأن
يعتق فإن رأى آأنه أدرك وطرح عليه رداء أبيض فإنه يتزوج امرأة حرة وإن رأى آأنه طرح عليه رداء أسود فإنه يتزود 

موالة وان رأى آأنه طرح عليه رداء أرجواني تزوج بامرأة شريفة الحسب فإن رأى الحر مثل هذه الرؤيا دلت رؤياه على أن 
شيخ دلت رؤياه على موته وإن رآها مرتكب لمعصية خفية فإنه يفتضح ابنه يبلغ وإن رآها  

  

ومن رأى أنه أصاب ولدا بالغا فهو له عز وقوة وأمه أولى به في أحكام التأويل من أبيه وإذا رأت امرأة ذآرا أمرد فهو خير -
لى موته وقيل من آان من الصبيان يأتيها على قدر حسنه أو قبحه وقيل من آان له ابن صغير ورأى انه قد صار رجال دل ع

قد أدرك ولحق بالرجال فإنه يدل على تقوية ومساعدة ومن الناس من يرى انه ولد له غالم وآانت امرأته حبلى فإنها تلد 
جارية ويرى أنها ولدت جارية فتلد غالما وربما اختلفت الطبيعة في ذلك فيرى انه ولد له غالم فهو غالم أو يرى أنه ولد له 

ان امرأة بمكة تقرأ القرآن رأت آأن حول ) وحكي(رية فيه جارية فسل عن ذلك الطبائع فإنها تخبرك وقيل الوصيف خير جا
الكعبة وصائف بأيديهن الريحان وعليهن معصفرات وآأنها قالت سبحان اهللا هذا حول الكعبة قيل لها ما علمت ان عبد العزيز 

بد العزيز بن أبي داود قد ماتبن أبي داود تزوج الليلة فانتبهت فإذا ع . 

 



 في تأويل اختالف اإلنسان وأعضائه واحدا واحدا على الترتيب 

   

( بشرة اإلنسان وجلده سترة وسواد البشرة في التأويل سؤدد في ترك الدين فمن رأى آأنه ) قال األستاذ أبو سعيد رحمه اهللا
) وإذا بشر أحدآم باألنثى ظل وجهه مسودا(د له ابنة لقوله تعالى اسود وجهه وهو البس ثيابا بيضاء دلت رؤياه على انه يول

اآلية وقد رأى أمير المؤمنين المهدي رحمه اهللا في منامه آأن وجهه اسود فأنتبه مذعورا ودعا بإبراهيم بن عبد اهللا الكرماني 
ه من ليلته ابنة ففرح من ذلك وأحسن فإنهض إليه من الشيرجان فقص عليه رؤياه فقال سيولد لك ابنة وتال هذه اآلية فولد ل

جائزته فإن رأى أن وجهه اسود وثيابه وسخة دلت رؤياه على أنه يكذب على اهللا تعالى فإن رأى آأن وجهه أسود مغبر دلت 
ان رجال أتى بن سيرين فقال رأيت رجال اسود ميتا يغسله رجل قائم عليه فقال أما موته فكفره وأما ) وحكي(رؤياه على موته 

ان رجال قال البن سيرين رأيت رجال معلقا من السماء ) وحكي(سواده فماله وأما هذا القائم يغسله فإنه يخادعه عن ماله 
بسلسلة ونصف بدنه اسود ونصف بدنه أبيض وله ذنب آذنب الحمار قال ابن سيرين أنا ذلك الرجل أما نصف بدني األبيض 

السلسلة التي علقت بها من السماء فذآر مني يصعد أبدا إلى السماء وأما الذنب فورد لي بالنهار والنصف األسود ورد الليل و
فدين يجتمع علي وموتي فيه فكان آما عبره وقيل ان الشجاع إذا راى في منامه أن وجهه اسود دل ذلك على انه يصير جبانا 

أما سوادها فما لها وأما قصرها فقصر  وأتى ابن سيرين رجل فقال إني خطبت امرأة فرأيتها في المنام سوداء قصيرة فقال
عمرها فلم تلبث إال قليال حتى ماتت وورثها الرجل وروى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى في المنام امرأة سوداء 
ة ناشرة الرأس خرجت عن المدينة حتى أقامت بالجحفة فأولها النبي صلى اهللا عليه وسلم بأن وباء المدينة انتقل إلى الجحف

 وحكي أن رجال رأى آأنه أهدى اليه غالم نوبي فلما أصبح أهدي إليه عدل فحل

  

ومن رأى نسوة زنجيات قد أشرفن عليه فإنه يشرف عليه خير آثير شريف لرؤيتهن ولكن من جهة العدو وحمرة اللون -
وجهه أصفر فاقعا فإنه  وجاهة وفرح وقيل إن آان مع الحمرة بياض نال صاحبها عزا وصفرة الوجه مرض وقيل من رأى

يكون وجيها في اآلخرة ومن المقربين وأما بياض اللون فمن رأى آأن وجهه أشد بياضا مما آان حسن دينه واستقام على 
اإليمان فإن رأى أن لون خده أبيض فإنه ينال عزا وآرما وحكي ان رجال شابا رأى آأن وجهه قد لطخ بالحمرة مثل النساء 

النساء فعرض له من ذلك أنه زنى فافتضح وأما الرأس في التأويل فرئيس اإلنسان الذي هو تحت يده وآأنه قاعد في مجمع 
 ورأس ماله وجده

  

 ومن رأى آأن رأسه أعظم مما آان زاد شرفه-

  

 ومن رأى آأن رأسه اصغر مما آان نقص شرفه-

  

- زا وان آان فقيرا استغنى وان آان غنيا يكون له أوالد ومن رأى آأن له رأسين أو ثالثا فإنه ينال ظفرا باألعداء ان آان مبار
بررة وأن آان عزبا يتزوج وينال مايريد فإن رأى تاجر آأنه منكوس الرأس خسر في تجارته فإن رأى الرجل أنه منكوس 
 الرأس معلق طال عمره في جهد وتوبيخ لقصة هاروت وماروت فإن رأى آأنه منكوس الرأس منحن في مأل فإنه قد عمل

وقيل من ) ومن نعمره ننكسه في الخلق(خطيئة وهو نادم عليها تائب منها وأصل هذه الرؤيا تدل على طول العمر لقوله تعالى 
رأى رأسه مقلوبا فإن ذلك يدل فيمن يريد سفرا على مانع يمنعه من خروجه على أنه ال يرى ما يتمناه عاجال لكن آجال ويدل 

الى بلده بعد إبطاء على غير طمع والرأس والعنق إذا رآهما االنسان وآان فيها قرحة أو ممن آان مسافرا غريبا على رجوعه 
ألم فإن ذلك مرض يكون في جميع الناس بالسوية فإن رأى أن رأسه صار مثل رأس الكلب أو الحمار أو الفرس أو غيرها من 

 األنعام فإنه يصير إلى الكد والتعب والعبودية



  

- حال رأس فيل أو أسد أو نمر أو ذئب فقد قيل أنه يأخذ في إنشاء أمور أرفع من قدره وينتفع بها ومن رأى آأن رأسه أست
وينال الرياسة والظفر على األعداء فإن رأى أن رأسه رأس طير دلت رؤياه على آثرة األسفار فإن رأى رأسا مطيبا مدهونا 

ضوع الناس له فإن رأى آأنه أآل رأس إنسان نيئا دلت رؤياه على حسن جده فإن رأى رءوسا مقطوعة دلت رؤياه على خ
فإنه يغتاب رئيسا ويصيب ماال من بعض الرؤساء فإن رأى آأنه أآله مطبوخا فهو رأس مال ذلك الرجل إن آان معروفا وإال 

ا تدل على فهو مال نفسه يأآله فإن رأى أنه أخذ رأس ماله بيده فهو مال يصير إليه أآثره دية واقله ألف درهم وهذه الرؤي
فإن رأى آأن رأسه بان عنه من غير ) وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم(وقوع صلح بينه وبين رجل له عليه دين لقوله تعالى 

ضرب فإنه يفارق رئيسه فإن حمل رأسه من ذلك الموضع ذهبت رياسته فإن آان رأسه قطع فأخذه ووضعه فعاد صحيحا آما 
 آان فإنه يقتل في الجهاد

  

- آأن رأسه بان عنه فأحرزه أصاب ماال بقدر ديته وعوفي إن آان مريضا والرأس على رمح وخشبة رئيس مرتفع  ومن رأى
 الشأن

  

 ومن رأى آأن رأسا من رءوس الناس في وعاء عليه دم فهو رجل رئيس يكذب عليه-

  

- رورة حج وأن آان في آرب ومن رأى آأن رقبته ضربت وبان رأسه عنه فإن آان مريضا شفي او مديونا قضي دينه أو ص
أو حرب فرج عنه فإن عرف الذي ضربه فإن ذلك يجري على يدي من ضربه فإن آان الذي ضربه صبيا لم يبلغ فإن ذلك 

راحته وفرجه مما هو فيه من آرب أو مرض وهو موته على تلك الحال وآذلك لو رأى وهو مريض قد طال مرضه 
يلقى اهللا على خير حاالته ويفرج عنه وآذلك المرأة النفساء والمريض المبطون  وتساقطت عنه ذنوبه أو معروف بالصالح فهو

ومن هو في بحر العدو وما يستدل به على الشهادة فإن رأى ضرب العنق لمن ليس به آرب وال شئ مما وصفت فإنه ينقطع 
مره فإن رأى ملكا أو واليا يضرب عنقه ما هو فيه من النعيم ويفارقه بفرقة رئيسه ويزول سلطانه عنه ويتغير حاله في جميع أ

فإن الوالي هو اهللا ينجيه من همومه ويعينه في أموره فإن رأى أن ملكا ضرب رقاب رعيته فإنه يعفو عن المذنبين ويعتق 
رقابهم وضرب الرقبة في المماليك يدل على العتق وقيل من رأى أن رقبته تضرب إما بحكم الحاآم وإما بقطع الطريق وأما 

الحرب أو غيره فإن ذلك مذموم لمن آان أبواه باقيين وآان له ولد وذلك أن الرأس يشبه بالوالدين ألنهما سبب الحياة ويشبه  في
أيضا باألوالد من أجل الصورة فإن رأى ذلك خائف أو من حكم عليه بالقتل فهو محمود ألن البالء يصيب األنسان مرة واحدة 

لصيارفة وأرباب رءوس األموال فإنه يدل على ذهاب رءوس أموالهم ويدل في المسافرين وليس يصيبه مرة ثانية فإما في ا
على رجوعهم وفي المخاصمين على الغلبة ألن البدن إذا قطع رأسه عدم الشفاء وإذا رأى أن رأسه في يده فذاك صالح لمن لم 

رأس آخر طبيعي دل على أنه يقاوم شيئا من  يكن له اوالد ولم يقدر على الخروج في سفر وإذا رأى آأن في يده راسه وله
اآلفات التي تكتنفه ويصلح شيئا من أموره الرديئة التي في تدبيره وروي ان رجال جاء الى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال يا 

ه فلبث ماشاء رسول اهللا رأيت رأسي قطع فكأني انظر إليه باحدى عيني فتبسم صلى اهللا عليه وسلم وقال بأيهما آنت تنظر الي
اهللا ان يلبث ثم مات صلى اهللا عليه وسلم والنظر اتباع السنة والرأس اإلمام ورأى ابن مريم ستين جارية يدخلن داره وفي يد 

) وما آان لبشر ان يكلمه اهللا إال وحيا أو من وراء حجاب(آل جارية طبق وعليه رأس انسان مغسول ممشوط فكان تاليا يتلو 
أن الخليفة يقلدك حجبته وإنك تنال ستين ألف دينار فكان آذلك فقص رؤياه فقيل له  

  

ومن رأى رؤوس الناس مقطوعة بيده في محله فإن الناس ينقادون اليه ويأتون ذلك الموضع وربما اجتمع الناس هناك فإن -
سه عظما فهو زيادة وقوة في رأى أنه ملك رأسا فإنه مال يصير إليه أقله ألف درهم وأآثره ألف دينار فإن رأى اإلمام في رأ

سلطانه فإن رأى آأن رأسه رأس آبش فإنه يعدل وينصف فإن رأى آأن رأسه رأس آلب فإنه يجور ويعامل رعيته بالسفه 



وشعر الرأس مال وطول عمر والجمة تختلف باختالف صاحب الرؤيا فإن رآها صاحب سالح على رأه فهو زيادة ووقاية 
ماله وإن رآها فقير فهي ذنوبه وحسن شعر الرأس شرف وعز فإن رأى شعره جعدا وسبطا فإنه وهيبة له وأن رآها غني فهو 

يشرف ويعز فإن رأى شعره الجعد سبطا فإنه يتضع ويصير دون ما آان وأن رآه سبطا طويال متفرقا فإن مال رئيسه يتفرق 
 وهو مسرور به فإنه محمود وخاصة في النساء وإن آان ناعما لينا فإنه زيادة مال رئيسه وقيل من رأى آأن له شعرا طويال

فإنهن يستعملن شعور غيرهن في الزينة وإن آان ابن سيرين يكره بياض الشعر للشباب ويقول الشيب اإلفتقار والهم إذا طال 
المشايخ الشعر فإن رأى ذلك فقيرا اجتمع عليه مع فقره دين وربما حبس فإن رأى أنه نتف شيبه فإنه يخالف السنة ويستخف ب

فإن رأى شاب في شعره بياضا فإنه قدوم غائب عليه وقيل أن الشيب في التأويل زيادة وقار ودين وقيل هو زيادة عمر لقوله 
وحكي أن ) واشتعل الرأس شيبا(وقيل إن من رأى آأن آأن رأسه اشيب فإنه يولد له لقوله تعالى ) ثم لتكونوا شيوخا(تعالى 

ه ولحيته قد ابيضتا فلقي عبد الملك بن مروان هم وغم وتغير في أمره وأما المرأة إذا رأت الحجاج بن يوسف رأى آأن رأس
شيب جميع رأسها دلت رؤياها على فسق زوجها فإن آان زوجها صالحا فإنه يغايرها بأمرأة أخرى أو جارية وأن لم يكن 

آان متزوج وإن آان عزبا فهي جارية جميلة  آذلك فإنه يصيبه منها غم أو حزن وأما الذؤابة للرجل فإنه ابن مبارك ان
يشتريها بعدد آل ذؤابة وآذلك هي للمرأة ابن رئيس وتدل على خصب السنة وأما سواد شعر المرأة فيدل على شيئين أحدهما 
لم  محبة زوجها لها والثاني استقامة احوال زوجها فإن رأت امرأة آأنها آشفت شعرها فإن زوجها يغيب عنها فإن رأت آأنها

تزل مكشوفة الرأس فإن زوجها ال يرجع إليها وإن لم يكن لها زوج لم تتزوج ابدا فإن رأت شعرها آثيفا وابصر الناس ذلك 
منها فإنها تفتضح في أمر فإن رأى الرجل آأن على رأسه قرونا فإنه رجل منيع فإن رأى آأن شعر مقدم رأسه انتثر أصابه 

راسه قد انتثر دل على هوان يصيبه في حال شيبه فإن رأى آأن شعر الجانب األيمن ذل في الوقت فإن رأى آأن شعر مؤخر 
من رأسه انتثر دل على أنه يصاب بالذآور من اقربائه فإن آان شعر الجانب األيسر من رأسه انتثر فإنه يصاب باألثاث من 

ق الشعر للرجال في الحج وتقصيره فهو في اقربائه فإن لم يكن له قرابة من الرجال والنساء رجع الضرر إلى نفسه وأما حل
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء اهللا آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ال (التأويل أمن وفتح وقضاء دين وفرج لقوله تعالى 

وفي غير الحج آذلك إال أنه في الحج أقوى هذا إذا لم يكن صاحب الرؤيا رئيسا فإن آان رئيسا وحلق في غير ) تخافون
وسم دلت رؤياه على افتقاره أو عزله أو هتك ستره فهذه الرؤيا للفقير قضاء دين وللغني نقصان مال وإن آان صاحب الم

الرؤيا من أهل الصالح ضغف بطشه وإن لم ير أنه لم يحلق رأسه لكن رأى أنه محلوق الرأس ظفر باألعداء ونال قوة وعزا 
دته الحلق وال يصلح لمن عادته غير الحلق وقيل إن حلق الرأس للمحارب وقال بعضهم إنما يصلح الحلق في التأويل لمن عا

إن رجال قال رأيت رأسي حلق وخرج من فمي طائر وأن امرأة لقيتني فأدخلتني في ) وحكي(يوجب الشهادة في التأويل 
أسي فوضعه وأما الطائر فرجها ورأيت أبي يطلبني طلبا حثيثا ثم حبس عني فقصها على أصحابه وقال إني تأولتها اما حلق ر

الذي خرج مني فروحي والمرأة التي أدخلتني في فرجها فاألرض تحفر لي وأغيب فيها وأما طلب أبي اياي ثم حبسه عني فإنه 
يجتهد ان يصيبه ما أصابني فقتل صاحب الرؤيا شهيدا ورأى آخر آأنه يحلق رأسه بيده فقصها على معبر فقال تقضى دينك 

شعرها محلوق ويخلعها زوجها أو تموت فإن رأت آأن زوجها حلق رأسها أو جز شعرها في الحرم دلت فإن رأت امرأة أن 
رؤياها على قضاء دينها وأداء امانتها وإن رأت أن زوجها حلق رأسها في غير الحرم دلت رؤياها على أنه يحبسها في منزله 

على هتك سترها وإن رأت آأن إنسانا دعاها إلى جز شعرها  فإن الطائر يتقي في عشه إذا قطع جناحه وقيل إن حلقه إياه يدل
فإنه يدعو زوجها إلى غيرها من النساء سرا منها ويقع بينها وبين ذلك األنسان عداوة وشحناء وقيل من رأى ذوائب امرأة 

 مقطوعة فإنها ال تلد ولدا أبدا وأما الدماغ فإنه يدل على العقل

  

- على آثرة عقله فإن رأى آأنه ال دماغ له دل على جهله وقلة عقله وقيل إن الدماغ مال نزر ومن رأى أن له دماغا آبيرا دل 
مدخور طاهر فإن رأى أنه أآل دماغه أو مخ بعض عظامه فإنه يأآل ماله وقال بعضهم أآل دماغ الميت يوجد سرعة الموت 

ال الطرة التي رآها والجبهة جاه الرجل والطرة الحسنة مال وعز وقيل إن صاحب الرؤيا يتزوج امرأة جمالها حسب جم
وهيبته والعيب فيها نقصان في الجاه والهيبة والزيادة فيها إذا لم تتفاحش توجب أن يولد له ابن يسود أهل بيته وقيل من رأى 

ذه الرؤيا جبهته من حديد أو نحاس أو حجر فإن ذلك محمود للشرط أو السوقة ولمن آان تدبير معاشه مع قمحه وأما الباقون فه
تبغضهم إلى الناس وأما الصدغان فإبنان شريفان مبارآان والحاجبان حسن سمت الرجل وحسن دينه وجاهه والنقصان فيهما 

نقصان في هذه وقيل إذا آان الحاجبان متكاثفي الشعر فهما محمودان من أجل أن النساء يسودن حواجبهن طلبا للزينة وأما 
يبصر بها الهدى والضاللة فإن رأى في جسده عيونا آثيرة دل على زيادة صالحه ودينه فإن  العين فدين الرجل وبصيرته التي

فإن رأى آأن ) ما جعل اهللا لرجل من قلبين في جوفه(رأى آأن بطنه انشق فرأى في باطنه عيونا فإنه زنديق لقوله تعالى 
يه الطريق فإن آان الرجل معروفا فإن صاحب عينيه عينا إنسان آخر مجهول دلت رؤياه على ذهاب يسره ويكون غيره يهد
 الرؤيا يتزوج ابنته ويصيب منه خيرا فإن رأى آأن عينيه ذهبتا مات أوالده



  

ومن رأى أنه أعمى العينين وهو في غربة دل على امتداد غربته إلى أن يموت فإن رأى آأن عينيه من حديد ناله هم شديد -
نيه على رجل فإنه ينظر في أمره وبعينه وإن رأى آأنه نظر إليه شزرا فإنه يحقد يؤدي إلى هتك ستره فإن رأى أنه فتح عي

 عليه

  

 ومن رأى آأنه يسمع بالعين وينظر باألذن فإنه يحمل أهله وابنته على ارتكاب المعاصي-

  

 ومن رأى على آفه عين رجل أو عين بهيمة نال ماال عينا-

   

- ه السلطان ونال منه خيرا والبان األنعام مال حالل من السلطان فإن رأى آأنه ومن رأى آأنه يشرب لبن فرس أو رمكة أحب
انصب عليه لبن انسان دل على ضيق وحبس وآذلك المرضع والراضع أيهما آان معروفا فإن حاله في الحبس والضيق أشد 

رض العجم تعمل على سنة من المجهول والحلب تأويله المكر وحلب الناقة عمالة على أرض وحلب البختية عمالة على أ
وفطرة فإن حلبها فخرج دما فإنه يجور في سلطانه فإن حلبها سما فإنه يجبى ماال حراما فإن حلبها تاجر لبنا أصاب رزقا 

حالال وربحا في تجارته ودرت عليه الدنيا بقدر مادر عليه الضرع ولبن اللقحة فطرة في الدين فمن شرب منه أو مص مصة 
ة فإنه على الفطرة يصلي ويصوم ويزآي وهو لشاربه مال حالل وعلم وحكمة وقيل من حلب ناقة وشرب أو مصتين أو ثالث

لبنها دل على أنه يتزوج امرأة صالحة وان آان الرائي مستورا ولد له غالم له فيه برآة ولبن البقرة خصب السنة ومال حالل 
فقيرا استغنى ولبن الشاة والعنز اصابة مال حالل ان آان واصابة الفطرة وقيل إن آان صاحب الرؤيا عبد اعتق وان آان 

حليبا ولبن األسد ظفر بعدو لشاربه وقيل انه ينال ماال من جهة سلطان جبار ولبن الكلب خوف شديد ولبن الذئب مثله وربما 
نه حالل لقوله تعالى دل على إصابة مال من ظالم ولبن الخنزير تغيير عقل صاحبه وقيل ان الكثير منه مال حرام والقليل م

فقد رخص في القليل وحرم الكثير ولبن النمر اظهار عداوة ولبن الظبي نذر ولبن ) فمن اضطر غير باغ وال عاد فال إثم عليه(
 الحمار

األهلي مرض يسير والبان الوحوش آلها قوة في الدين ولبن الضأن والجاموس خير وفطرة ولبن الدب ضر وغم عاجل ولبن 
يسير ولبن الهرةالثعلب مرض   

مرض يسير أو خصومة ولبن الفرس لمن شربه اسم صالح في الناس ولبن االتان إصابة خير وظهور اللبن من األرض 
وخروجه منها دليل على ظهور الجور وألبان لها بلوغ المني من حيث ال يحتسب وارتضاع االنسان من ثدي نفسه دليل على 

ح ما بينه وبين أعدائه ومنالخيانة وألبان النواهش واللوادغ صال  

ومن رأى آأنه ينظر إلى عين فإعجبته فاستحسنها فإنه يعمل شيئا يضر بدينه والعين السوداء الدين والزرقاء البدعة والشهالء -
 مخالفة الدين والخضراء دين يخالف األديان فإن رأى لقلبه عينا أو عيونا فهو صالح في الدين بقدر نورها فإن رأى أنه يزني
فإنه ينظر إلى النساء فإن رأى أن عينه مسمرة فإنه ينظر بريبة إلى امرأة صديقة وحدة البصر محمودة لجميع الناس وضعفه 
يدل على أنه سيكون محتاجا إلى الناس وأنه يصير في عيله فإن المال بمنزلة العين ومن آان له أوالد ورأى هذه الرؤيا دل 

لة العينين وهما محبوبتان ورأى الحجاج بن يوسف آأن عينيه سقطتا في حجره فنعى اليه على أنهم يمرضون ألن األوالد يمنز
أخوه محمد وابنه محمد ورأى بعض اليهود جارية في السماء أو عينا جارية فقص رؤياه على برهمي فقال تصيب ماال من 

ة للدين فإنها أوقى للعينين من الحاجبين وقيل التجارة فإن رآها صانع أصاب ماال من صناعته وأهداب العينين في التأويل وقاي
الصالح والفصاد فيهما راجعان إلى الولد والمال فإن رأى آأن أهداب عينيه آثيرة حسنة فإن دينه حصين لفإن رأى آأنه قعد 

ويتوارى  في ظل أهداب عينيه فإن آان صاحب دين وعلم فإنه يعيش في ظل دينه وإن آان صاحب دنيا فإنه يأخذ أموال الناس
فإن رأى آأنه ليس لعينيه هدب فإنه يضيع شرائع الدين فإن نتفها إنسان فإن عدوه ينصحه في دينه فإن رأى آأن أشفاره 



أبيضت دل على مرض يصيبه في الرأس أو العينين أو األذنين أو الضرس وحسن الوجنة في النوم دليل على الخصب والفرج 
مل الرجلين فإن رأى اإلمام في وجنته سعة فوق القدر فهو زيادة عزه وبهائه وأما األنف وقبحها دليل السقم والضر والخدان ع

فيقال إنه جمال للرجل ويقال هو قرابة الرجل فإن رأى آأنه ال أنف له فال رحم له فإن رأى آأن له أنفين فإنه يدل على 
دل على فرج يصيبه وإن آانت امرأة صاحب الرؤيا اختالف يقع بينه وبين األهل ألن األنف ليس بغريب فإن شم رائحة طيبة 

حبلى فإنها تلد ولدا اسارا ويقال إن األنف الولد ويقال الجاه والحسب ويقال األبوان وتاويل ما يدخل في األنف يجري مجرى 
 الدواء وما دخل فيه من مكروه فهو غيظ يكظم

  

- حة أمر صاحبه وخاتمه فإن رأى آأنه خرج من فمه شئ فهو ومن رأى آأن له خرطوما دل على أن له حسبا قويا والفم فات
يدل على الرزق من خير أو شر فإن رأى آأن فمه متعلق أو مقفل عليه دلت رؤياه على الكفر والشفة صديق الرجل الذي 

الذي يعتمد عليه  يتجمل به وعونه ومعتمده والسفلى أقوى في التأويل من العليا وقيل الشفة في التأويل القرابة والعليا صديقه
 في جميع أموره فما حدث فيهما من حدث ففيما وصفت فإن رأى آأن فيهما الماء فأن أمر األصدقاء ليس يجري على ما ينبغي

وأما اللسان فترجمان صاحبه ومدبر أمره المؤدي لما في قلبه وجوارحه من صالح أو فساد يجري ذلك على ترجمته بما ينطق 
أو عرض أو انبساط في الكالم عند الحجج فهو قوة ظفر وأن رأى آأن لسانه طويل ال على حال  فإذا آان زيادة من طول

المخاصمة والمنازعة دل على بذاءة اللسان وقد يكون طول اللسان ظفر صاحبه في فصاحته ومنطقه وحلمه وأدبه وعظته فإن 
بسبب ترجمان له واللسان المربوط في التأويل دليل على  رأى اإلمام آان لسانه طال فإنه يكثر أسلحته ويدل على أنه ينال ماال

الفقر ودليل المرض فإن رأى آأنه نبت على لسانه شعر اسود فهو شر عاجل وإن آان شعرا أبيض فهو شر آجل فإن رأى 
لجميع آأن لسانين رزق علما إلى علمه وحجة إلى حجته وظفر على أعدائه وقيل المعتدل المقدار في الفم الصبيح محمود 

الناس وأما اللهات فإذا راى أنها زادت حتى آادت تسد حلقه دلت رؤياه على حرصه في جميع المال وتضييق النفقة على نفسه 
وقد دنا أجله وأما االسنان فإنهم أهل بيت الرجل فالعليا هم الرجال من أهل البيت والسفلى هم النساء فالناب سيد بيته والثنية 

اليسرى العم وإن لم يكونا فإخوان أو ابنان فإن لم يكونا فصديقان شقيقان والرباعية ابن العم والضواحك اليمنى األب والثنية 
االخوال والخاالت ومن يقوم مقامهم في النصح واألضراس األجداد والبنون الصغار والثنية السفلى اليمنى األم واليسرى العمة 

مهما والرباعية السفلى بنات العم وبنات العمات والناب السفلي سيدة أهل بيتها فإن لم يكونا فإختان أو ابنتان أو من يقوم مقا
والضواحك السفلى بنات الخال والخالة واألضراس السفلى االبعدون من أهل بيت الرجل من النساء والبنات الصغار وحرآة 

غيبته عنه غيبة من اليعود إليه فإن بعض األسنان دليل على ما هو تأويله في المرض وسقوطه وضياعه دليل على موته أو 
أصابه بعد ما فقده فإنه يرجع وتأآله دليل على بالء يصيب من ينتسب إليه واصطكاك األسنان دليل على جدال بين أهل بيته 
فإن رأى في أسنانه قلحا فهو عيب بأهل بيته يرجع إليه ونتن األسنان قبح الثناء على أهل البيت وآالل األسنان ضعف حال 

أهل بيته وتنقية األسنان ن القلوحة يدل على بذل المال في نفي الهموم عنهم وبياض األسنان وطولها وجمالها زيادة قوة ومال 
وجاه ألهل البيت فإن رأى آأنه نبت مع ثنيته مثلها فإن أهل بيته يزيدون فإن آان النابت معها يضرها آان الزائد في أهل 

ى آأنه قلع أسنانه دلت رؤياه على قطع رحمه او ينفق ماله على آره منهالبيت عارا ووباال عليه فإن رأ  

فإن رأى آأنه يرمي أسنانه بلسانه فسدت أمور أهل بيته بكالم يتكلم به فإن رأى آأن أسنانه من ذهب فإن آان من أهل العلم 
فإن رأى آأنها من فضة دلت على  والكالم حمدت رؤياه وإال فال تحمد النها تدل في غير العلم وأهله على مرض أو حريق

خسران في المال فإن رآها من زجاج أو خشب دلت على الموت فإن رأى مقاديم أسنانه سقطت فنبتت مكانها أخرى دلت على 
تغيير أمور وتدابيره وقيل من رأى أسنانه العليا سقطت في يده فهو مال يصير اليه فإن رآها سقطت في حجره فهو ابن لقوله 

يعني في الحجر فإن رآها سقطت إلى األرض فهي الموت فإن رأى آأنه أمسك الساقط من ) يكلم الناس في المهدو(تعالى 
أسنانه فلم يدفنه فإنه يستفيد بدل من هو مثله في الشفقة والنصيحة وآذلك التأويل في سائر األعضاء إذا أصابتها آفة فلم يدفنها 

وته وقيل إن سقوط األسنان يدل على عائق يعوقه فيما يريده وقيل هو دليل على فإن رأى آأنه نبت في قلبه أسنان دل على م
قضاء الديون فإن رأى آأن جميع أسنانه سقطت وأخذها في آمه أو حجره فإنه يعيش عيشا طويال حتى تسقط أسنانه ويكثر 

له وربما آان ذلك موت ذوي سنه عدد أهل بيته وإن رأى آأن جميع أسنانه سقطت وذهبت عن بصره فإن أهل بيته يموتون قب
من الناس وأقرانه في العمر فإن رأى آأن الناس يلوآونه بأضراسهم أو يعضونه فإنه يمكنه أن يتضع للناس وال يتضع وقيل 
ينبغي أن يجعل الفم بمنزلة المنزل واألسنان بمنزلة السكان فما آان فيها من ناحية اليمنى فهو يدل على الذآور وما آان من 

يسرى فهو يدل على اإلناث في جميع الناس إال قليال منهم وقيل من رأى أسنانه تكسر فإنه يقضي دينه قليال قليال فإن ال
تساقطت أسنانه بال وجع يدل على أعمال تبطل فإن رأى آأنها تسقط مع وجع دل على ذهاب شئ مما في منزله ومقاديم 



مما يعمل بالكالم والقول فإن آان مع ذلك وجع أو خروج دم أو لحم فإن  األسنان إذا سقطت منعت من أن يفعل اإلنسان شيئا
ذلك يبطل أو يفسد األمر الذي يراد وأما األصحاء واألحرار والمسافرون إذ سقطت جميع أسنانهم دل على مرض طويل 

ن لكنه يستعمل االحساء ووقوع في السبيل من غير أن يموتوا وذلك أن اإلنسان ال يمكنه أن ينال الغذاء القوي بال أسنا
والعصارات وإنما ال يموتون ألن الموتى ال تسقط اسنانهم والشئ الذي ال يعرض للموتى هو مخلص للمرضى فلهذا السبب 

صار محمود في المرضى وإن تساقطت أسنانهم جميعا فإنه يدل على سرعة نجاتهم من المرض وأما التجار والمسافرون فيدل 
ن رأى أن تلك األسنان تتحرك فإن رأى آأن بعض أسنانه قد طال وازداد عظما دل على جدال على خفة حملهم وخاصة أ

وخصومة في منزل ومن آانت أسنانه سودا متأآلة معوجة فرأى سقوطها فإنه ينجو من جميع الشدائد فإن رأى آأن أسنانه 
  يولد له وما يلد فال يبقى وال يتربىتسقط وهو يأخذ بيده أو بلحيته وفي حجره فذلك يدل على أن أوالده تنقطع فال

( أن رجال رأى أسنانه آلها سقطت فأغتم لذلك غما شديدا وقص رؤياه على معبر فقال تموت أسنانك آلهم قبلك فكان ) وحكي
آذلك ورأى آخر آأنه أخذ ثالث أسنان من فمه في آفه وضم عليها أنامله فعرض له أنه وجد درهما ونصفا والذقن في التأويل 

سيد عشيرته وصاحب نسل آثير واألذن امرأة الرجل أو ابنته فإن رأى آأن له ثالثة آذان دلت على أن له امرأة وابنتين فإن 
آان له أربعة آذان دلت رؤياه على إحدى خصلتين أما أن يكون له أربع بنات ال أم لهن فإن رأى آأن أذنه بانت منه فإنه يطلق 

دة فال يعيش له قريب فإن رأى آأن له نصف أذن دلت الرؤيا على موت امرأته وتزويجه ابنته فإن رأى آأن له أذنا واح
بأخرى فإن رأى آأن في أذنه خاتما معلقا فإنه يزوج ابنته رجال فتلد له ابنا وقيل الدين األذن فإن رأى آأنه حشا أذنيه بشئ 

وقيل ) أم لهم آذان يسمعون بها(ق فال يقبله لقوله تعالى دلت رؤياه على الكفر وان رأى آأن له آذانا آثيرة فإنه يعرض عن الح
 أن الغني إذا رأى آذانا حسانا متشاآلة سمع اخبارا حسانا سارة فإذا لم تكن متشاآلة حسانا سمع اخبارا آثيرة آريهة

- ى آأن له آذانا آثيرة ومن رأى آأن في أذنه عينين فإنه يعمى واألشياء التي آان يعانيها بعينيه يسمعها بأذنيه وقيل من رأ
فذلك محمود لمن أراد أن يكون له انسان ويطيعه مثل المرأة واألوالد والمماليك وأما األغنياء فإنها تدل على أخبار تأتيهم 
محمودة إذا آانت اآلذان حسانا أشكاال وإذا لم تكن حسانا وال جيدة األشكال فإنها أخبار مذمومة وأما المماليك وأصحاب 

أن إنسانا ) وحكي(المدعى منهم فإنها تدل على أن عبوديته تدوم ويسمع ويطيع ويدل المدعي على أن الحكم يلزمه الخصومات 
رأى أن له اثنتي عشرة أذنا وأآثر فقص رؤياه على معبر فقال ان آان صاحب مماليك وحشم فإنه دليل خير آثير يناله وان 

من البلدان بسبب معاش وإن آان مملوآا أصابه مذمة وغم وإن آان له خصوم آان غنيا فإنه يأتيه أخبار على قدر عدد اآلذان 
حكم عليه القاضي بأحكام آثيرة وسمع آالما رديئا وان آان في خصومة ظفر بخصمائه وأما اللحية فمن رأى آأنها طالت 

منها خلقناآم وفيها (لى فوق قدرها دلت رؤياه على دين وغم فإن طالت حتى سقطت على األرض دلت على الموت لقوله تعا
فإن طالت حتى التصقت ببطنه أصاب ماال وجاها يتعب فيه بقدر ما آان منها على بطنه فإن رأى أن طولها قدر حسن ) نعيدآم

موافق نال ماال وجاها وعيشا طيبا وقيل أنها إن طالت حتى بلغت السرة دل على أنه في غير طاعة اهللا فإن رأى أن جوانبها 
ابن سيرين رجل فقال رأيت لحيتي بلغت سرتي وأنا أنظر فيها فقال ) وأتي(طها فإنه ينال ماال يستمتع به غيره طالت دون وس

أنت مؤذن تنظر في دور الجيران وال تحمد اللحية في التأويل للصبي غير البالغ فإن رأى أنه أخذ لحية غيره بيده وجرها فإنه 
ر دليل على اليسر وقضاء الدين والفرج وإذا آثر نقصانها دل على الهوان وذهاب يرث ماله ويأآله ونقصان اللحية إذا لم يكث

المال والجاه فإن رأى آأن آوسجا يكلم امرأته تشوش عليه أمره بقدره ويفرق بينه وبين أحبابه ألن ابليس لعنه اهللا آلم حواء 
ضرب السواد إلى الخضرة نال ملكا وماال آثيرا في صورة آوسج وسواد شعر اللحية يدل على االستغناء إذا آان حالكا فإذا 

ولكن يكون طاغيا ألنها صفة لحية فرعون وصفرتها تدل على الفقر والقلة وأما الحمرة فدليل الورع وإذا رأى آأنه تناول 
مال وال  لحيته وانتثر شعرها بيده وأمسكه ولم يرم به فإنه يذهب من يده مال ثم يعود اليه فإن رأى آأنه رمي به ذهب منه

يعود اليه وزيادة شعر الشارب مكروهة ونقصانه محمود وتأويل نتف اللحية للغني اسرافه في ماله وللفقير يدل على عمين 
يجتمعان عليه ويدل على أنه يستقرض من انسان شيئا فيقرضه آلخر وحلق اللحية ذهاب المال والجاه فإن رأى آأنه قطع من 

ي زآاة ماله والشيب في اللحية وقار وهيبة والخضاب ستر وإذا آان الخضاب بالحناء دل لحيته ما فضل عن قبضته فهو يؤد
على تمسكه بالسنة فإن رأى آأنه خضب رأسه دون لحيته فإنه يحفظ سر رئيسه فإن رأى آأنه خضبهما جميعا فإنه يجتهد في 

وال يبقى آثيرا ويتحمل بالقناعة ثم ينكشف فإن إخفاء فقره ويطلب القدر عند الناس وإن قبل الشعر الخضاب فإنه يرجع جاهه 
رأى آأنه يخضب بطين أو جص فإنه يطلب محاال ويشتهر أمره ولحية المرأة تدل على أنها ال تدل أبدا وقيل تدل على 

 مرضها وقيل تأويلها زيادة مال زوجها وابنها وشرف ولدها وقيل انها ان آانت متزوجة دلت على غيبة زوجها وابنها وشرف
ولدها وقيل انها ان آانت متزوجة دلت على غيبة زوجها وان رأت ذلك حبلى فانها تلد ابنا ويتم امره وقيل من طالت لحيته 
وآثر شعره طال عمره وزاد ماله وقيل أن الشئ الذي يكون قبل وقته يدل على الشر مثل أن يرى للصبيان الذآور لحية أو 

لصغار عرس أو ولد وآذلك جميع ما يكون في غير وقته ما خال النطق فإن النطق بياضا في الشعور ولالناث من الصبيان ا
هو دليل خير ألن االنسان بالطبيعة حيوان ناطق فإن رأى غالم لم يبلغ الحلم أن له لحية فإنها يموت وال يبلغ الحلم وذلك أنه قد 



يدا من وقت نبات اللحية فذلك دليل على أنه ينفرد ويقوم سبق الوقت الذي آان ينبغي أن يكون له فيه لحية فإن لم يكن الغالم بع
أن رجال أتى ابن سيرين فقال رأيت آأن لحيتي طالت ولم يطل سباالى فقال تصيب ما ال ينتهي به غيرك ) وحكي(بأمر نفسه 

 والعنفقة عون الرجل الذي يتباهى به ويعيش به في الناس فما رأى فيها من حدث فتأويله فيما ذآرت

  

- من رأى نصف لحيته محلوقة فإنه يفتقر ويذهب جاهه فإن حلقها شاب مجهول ذهب جاهه على يد عدو ويعرفه أو سميه أو و
نظيره فإن حلقها شيخ ذهب جاهه بحده المقدور وإن آان مجهوال فإنه يذهب جاهه على يدي رئيس مستغل قاهر ال يكون له 

هب من جاهه بقدر ما قطع من لحيته فإن رأى أنها حلقت فهو ذهاب وجهه أصل فإن رأى أنها مقطوعة فإنه يقطع من ماله ويذ
في عشيرته ومقدرته من ماله والحلق أيسر من النتف وربما آان النتف صالحا لبعض أمره إذا لم يشن الوجه إال أن ذلك 

رصنتها حتى استأصلتها أن رجال أتى ابن سيرين فقال رأيت آأني قابض على لحية عمي وق) وحكي(الصالح فيه مشقة عليه 
 فقال انك تأآل ميراث عمك وال يكون له وارث غيرك فإن تناولت منها شيئا ورثت بقدر ذلك

  

ومن رأى أن لحيته بيضاء براقة نال عزا وجاها واسما وذآرا في البالد الن لحية إبراهيم عليه السالم آانت بيضاء فإن رأى -
أى أنها أشد سوادا واحسن مما آانت في اليقظة وآانت سوداء في اليقظة فإنه أنها شمطاء فإنه يصيب جاها ووقارا فإن ر

يصيب هيبة وعزا وجاها وجماال فإن رأى انها شابت وبقي من سوادها شئ فإنه وقار فإن لم يبق من سوادها شئ فإنه يفتقر 
 ويذهب جاهه

ها الخضاب وآان الرجل شابا أسود اللحية فقال وأتى ابن سيرين رجل فقال رأيت أن لحيتي بيضاء وإني اخضبها فال يعلق ب
 البياض نقص من ملكك وأنت تريد ستره وقد علم به قال صدقت

  

وأما العنق فموضع األمانة وزيادتها زيادة في الدين وأداء األمانة ونقصانها نقصان في أداء األمانة فإن رأى آأن في عنقه  -
فإن رأى آأن ودجيه تفجرا دما فإنه يموت فإن ) سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة(حية مطوقة فإنه ال يزآي ماله لقوله تعالى 

رأى األمام في عنقه غلظا فهو قوته في عدله وقهره ألعدائه والغلظ في القفا قوة على ما قلده اهللا وحسن القفا يدل على الفرار 
األمانة وقضاء الدين فإن رأى آأنه ال شعر له دل على والهرب وشعر القفا يدل على أن له ماال وعليه مال وحلق القفا أداء 

رجل آأن عنقه ال بطويل وال بقصير فقص رؤياه على معبر فقال إن آنت سئ الخلق حسن خلقك وإن آنت ) ورأى(افالسه 
اله شجاعا زادت شجاعتك وإن آنت ردئ الطبع آرمت وأما العاتق فصديق أو شريك أو أجير وآتفه امرأة ومنكبه زينته وجم

وطيشه فما رأى بهما من حال أو حدث فهو بهؤالء وقيل إذا آانت العواتق غالظا حسنة اللحم دل على رحلة وقوة في األعمال 
ويدل في المحبوسين على طول اللبث في الحبس حتى يمكنهم ان يحملوا ثقل قيودهم فإن رأى آأن في عاتقيه علة فإنه يدل 

رجل آأنه يريد أن يرى أحد آتفيه فال يقدر على ذلك فعرض له أنه ) ورأى(قين أخوان على مرض االخوة أو موتهم ألن العات
وأما اليد اليمنى فسبب لمعاش الرجل وماله . انعور وذلك بالواجب ألنه لم يقدر أن يرى الكتف في جانب العين العوراء

طول يدي اإلمام وقوتهما يدل على قوة  وإحسانه وطول اليد في التأويل للوالي ظفر وللتاجر ربح وللسوقي حذق وقيل أن
أعوانه وزيادة عمره ورؤيته عظمها زيادة في ماله فإن رأى آأنهما تحولتا رخاما طال عمره في سرور وقيل صحة اليدين في 

التأويل وحسنهما يدل على حسن األخذ واالعطاء وقيل اليمنى تدل على االقرباء من الرجال واليسرى تدل على النساء منهم 
فإن رأى آأنه فقد إحدى يديه فإن ذلك يدل على فقده بعض أقربائه بغيبة أو موت فإن رأى آأنه أدخل يده تحت إبطه فاخرجها 
ولها نور فإنه ينال علما إن آان من أهله أو ربحا إن آان تاجرا وإن خرجت ولها نار فإنه ينال قوة وغلبة وعزا في أمره الذي 

فإنه مال وأما اليد الزائدة مع اليدين فإنها زيادة في دولة وقوة وتدل على ولد وقدوم غائب أو يولد يتعاناه وان أخرجها ولها ماء 
له أخ فإن رأى آأنه أعسر فإنه يعسر عليه أمره فإن رأى أنه يعمل بيده اليسرى على جهد منه نال حاجته اجير وبسط اليدين 

مد في أمره على بعض اقربائه فإن رأى آأنه يبصر بعينيه يكثر يدل على السخاء فإن رأى آأنه يمشي على يديه فإنه يعت
 مالمسة من يحرم عليه

 



 في تأويل األشياء الخارجة من اإلنسان وسائر الحيوان من المياه واأللبان والدماء وما يتصل بذلك من األصوات والصفات

  

رؤية اللبن في الثديين للرجال ) قال أبو سعيد(ى انه يشرب لبنا فهو الفطرة روي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال من رأ
والنساء مال ودر اللبن منها سعة المال فإن رأت امرأة ال لبن لها في اليقظة أنها ترضع صبيا أو رجال أو امرأة معروفين فإن 

ل ماال وربحاأبواب الدنيا تنغلق عليها وعليهم وقال بعضهم من رأى آأنه ارتضع امرأة نا  

شرب من لبن حية فإنه يعمل عمال يرضى به اهللا وقيل من شربه نال فرجا ونجا من الباليا والزبد مال مجموع نافع وغنيمة 
وآذلك السمن إال أن في السمن قوة لسلطان النار التي مسته واللبن الرائب ال خير فيه وقيل هو رزق من سفر والحامض 

هو مال حرام ومعاملة قوم مفاليس ألن زبده قد نزع منه وقيل إن شاربه يطلب المعروف  المخيض رزق بعدهم ووجع وقيل
ممن ال خير فيه والشيراز استماع آالم من نسوة واالنفحة مال مع نسك وورع وأما الجبن فإنه مال مع راحة والرطب منه 

يل إن الجبنة الواحدة بدرة من المالخير من اليابس ومال حاضر للرائي وخصب السنة وقيل إن الجبن اليابس سفر وق  

  

ومن رأى آأنه يأآل الخبز مع الجبن فإنه معاشه بتقدير وقيل من أآل الخبز مع الجبن أصابته علة فجأة والمصل قيل هو دين -
 غالب لحموضته وقيل هو مال نام بقوم قليله مقام آثير من األموال يناله بعد آد واالقط مال عزيز لذيذ

بي صلى اهللا عليه وسلم رأى وهو نازل بالطائف آأنه جئ بقدح من لبن فوضع بين يديه فأنصب القدح فإولها وروي عن الن
أبو بكر رضي اهللا عنه فقال يا رسول اهللا ما أظنك مصيبا من الطائف في عامك هذا شيئا فقال أجل لم يؤذن لي فيه ثم ارتحل 

عسا من لبن جئ به حتى وضع ثم جئ بعس آخر فوضع فيه فوسعه  صلى اهللا عليه وسلم وأتى ابن سيرين رجل فقال رأيت
فجعلت أنا وأصحابي نأآل من رغوته ثم تحول رأس جمل فجعلنا نأآله بالعسل فقال أما اللبن ففطرة وأما الذي صبه فيه 

فرجل عربي وليس  وأما البعير) فأما الزبد فيذهب جفاء(فوسعه فما دخل في الفطرة من شئ وأما أآلكم رغوته فقوله تعالى 
في الجمل شئ أعظم من رأسه ورأس العرب أمير المؤمنين وأنتم تغتابونه وتأآلون من لحمه وأما العسل فشئ تزينون به 

آالمكم وآان ذلك في زمان عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه وأتى ابن سيرين رجل فقال رأيت آأني أرتضع إحدى ثديي 
ي في الحانوت فقال اتق اهللا في مال موالك ورأى عدي بن أرطاة لقحه مرت به وهو على فقال ما تعمل فقال أآون مع موال

باب داره فعرض عليه لبنها فم يقبل ثم عرض عليه ثانية فلم يقبل ثم عرض عليه مرة أخرى فقبله فقال ابن سيرين هي رشوة 
هللا عنه وعن آبائه آأنه في الحرم يرتضع من اخالف لم يقبلها ثم عاد فقبلها وأخذها ورأى أمير المؤمنين هرون الرشيد رضي ا

ظبية فسأل الكرماني مشافهة عن تأويلها فقال يا أمير المؤمنين الرضاع بعد الفطام حبس في السجن ومثلك ال يحبس ولكنك 
ظا دل على منحبس بحب جارية قد حرمت فكان آذلك وأما الرعاف فإن آان آثيرا رقيقا دل على إصابة مال دائم وان آان غلي

سقط يولد له فإن رأى أنه رعف وآان ضميره أن الرعاف ينفعه فإنه يصيب من رئيسه خيرا وإن آان ضميره أنه يضره فإنه 
يصيب من رئيسه خيرا ويكون وباال عليه ويناله بعده ضرر فإن آان هو الرئيس فإنه يرى بجسده بقدر ما رأى من القوة 

طرة أو قطرتين فإنه منفعة فإن رعف رطال أو رطلين وآان ضميره انه منفعة لبدنه والضعف وآثرة الدم وقلبه فإن رعف ق
فإن صحة البدن صحة الدين فهو يخرج من اثم ويصح دينه وان آان في ضميره انه يضر في بدنه فإن ضر البدن ضرر الدين 

القوة غنى الرجل فإن تلطخ بدمه ثيابه فإنه  أو اآتساب اثم فإن ذهبت قوته بعد خروج الدم فإنه يفتقر وإن قوي فإنه يستغني الن
يصيب من ذلك ماال مكروها واثما فإن لم يتلطخ به شئ فإن صاحبه يخرج من اثم فإن رأى الرعاف يقطر في الطريق فإنه 
د يؤدي زآاة ماله ويتصدق بها على قارعة الطريق وقيل إن الرعاف إصابة آنز والعطاس تيقن أمر مشكوك وأما الدمع فالبار

 منه فرح والحار غم

  

ومن رأى الدمع على وجهه من غير بكاء فإنه يطعن في نسبه وينفذ فيه القول من ساعته فإن رأى الدموع تمور في عينيه -
فإنه يدخر ماال حالال في أمر الدين ال يريد اظهاره فإن سأل على جهه فإنه يطيب قلبا بإنفاقه فإن رأى أن دمع عينه اليمنى 

اليسرى نكح ابن ابنته نعوذ باهللا من غضب اهللا وأما الخاط فمن رأى آأنه امتخط فإنه يقضي دينه او ينجو من  دخل في عينه
 هم أو يجازي قوما بشئ فعلوه وقيل إن المخاط دليل الولد بدليل أن الهرة تولدت من مخاط األسد



  

- امرأته فإنها تحبل وتسقط ابنا وإن رأى امرأته  ومن رأى آأنه امتخط على األرض ولدت له ابنة فإن رأى آأنه امتخط على
امتخطت عليه فإنها تلد ابنا أو تفطم ولدا صغيرا ومن امتخط في دار رجل نكح امرأة من تلك الدار حالال أو حراما فإن امتخط 

أة مخاطه فإنها في فراش رجل فإنه يخونه في امرأته فإن امتخط في منديله خانه في خادمته فإن رأى آأنه امتخط فأخذت امر
تخدعه وتحمل منه وإن رأى آأنه يغسل مخاط غيره فإن رجال يخدع امرأته وهو يجتهد في ستره وال يستره فإن رأى آأنه 
يأآل مخاط نفسه فإنه يأآل مال ولده وان أآل مخاط غيره أآل مال ولد غيره فإن رأى آأن في أنفه مخاطا دلت رؤياه على 

س فخرج من أنفه حيوان ينسب اليه ولد غيره فإن آان الخارج سنورا فهو ولد لص وان آان حبل امرأته وان رأى آأنه عط
 حمامة فإبنة محبوبة فإن رأى مخاطه يسيل أصاب أوالدا أشبه به

  

ومن رأى انسانا مخط في ثوبه واصله بمصاهرة والتثاؤب مرض وطيب النكهة حسن المحضر والضحك حزن لقوله تعالى -
والتبسم محمود والغطيط في النوم يدل ) فضحكت فبشرناها باسحق(وهو أيضا بشارة بغالم لقوله تعالى ) فليضحكوا قليال(

واغضض من (على غفلة صاحب الرؤيا وانخداعه لمن خدعه وأما رفع الصوت فأرتفاع على قوم في منكر بدليل قوله تعالى 
ةاآلية وإن رأى آأن سمع صوتا طيبا صافيا فإنه ينال والي) صوتك  

  

ومن رأى آأن إنسانا أسمعه شتما نال منه أذى ثم يظفر وينتصر عليه وقيل هو حق يجب على الشاتم آما أن عليه أي -
 المفتري الحد له وإن آان الشاتم ملكا فالمشتوم أحسن حاال من الشاتم النه مبغي عليه والمبغي عليه منصور

  

- ال ترفعوا (وته فوق صوت عالم فإنه يرتكب معصية لقوله تعالى ومن رأى آأنه يصيح وحجه فإن قوته تضعف فإن رفع ص
والعلماء ورثة األنبياء وأما العرق فهو دال على مضرة في الدنيا وقيل من رأى آأنه يرفض عرقا ) أصواتكم فوق صوت النبي

ء وأما الدعاء فمن دعا قضيت حاجته ونتن عرق اإلبط يدل على الرياء للرعية وللوالي يدل على أنه يصيب ماال في قبح ثنا
ربه في ظلمة فإنه ينجو من غم فإن رأى أنه يدعو رجال فإنه يتضرع اليه مخافة منه وأما الهتف فمن رأى أنه سمع صوت 

هاتف بأمر أو نهى أو بشارة أو نذارة فهو آما سمعه بال تفسير وآذلك آالم الموتى وآذلك آالم آل طير لصاحب الرؤيا 
وعلم وفقه وأما الكالم بلغات شتى فمن رأى ذلك فإنه يملك ملكا عظيما وأما المشاورة فكل فاسق شاور مبشرة بنيل ملك عظيم 

عفيفا فقد دنا الى التوبة وآل عفيف شاور فاسقا فقد دنا الى بدعة وإن شاور عفيف عفيفا أراد صالحا وان شاور فاسق فاسقا 
فإنه يأتيه أخبار سارة حصل له ترياق من السموم فإن نقى أذنيه من وسخ أو قيح  

  

ومن رأى آأنه يأآل من وسخ أذنيه فإنه يأتي الغلمان أو يرتكب فاحشة وأما البصاق فهو مال الرجل وقدرته فمن رأى أنه -
يبصق فإنه يقذف انسانا فإن آان مع البصاق دم فهو آسب من حرام فإن بصق على حائط فإنه ينفق ماله في جهاد وأشغل ماله 

ن بصق على األرض اشترى ضيعة وأرضا فإن بزق على شجرة نكث عهدا أو حنث في يمين فإن بصق على في تجارة فإ
 انسان فإنه يقذفه والبزق الحار دليل طول العمر وأما البارد فدليل الموت

  

 ومن رأى ريقه جف فإنه فقر-

  



- يصيب شيئا من أعضائه رأى آأن الناس ومن رأى اللعاب يجري من فيه فهو مال يناله ثم يذهب منه ومن رآه يجري وال 
يتناولونه بأيديهم فهو علم يثبته في الناس فإن آان معه دم خالط علمه آذب فإن رأى أنه يسيل من فمه ماء آثير نال سعة من 
العيش وخروج الماء من فم التاجر دليل صدقه فإن خرج اللعاب منه فسال بين يدي رجل شاب فإنه يفشى سره إلى عدو فإن 

ان معه دم فإنه يكذب في بعض ما ساوره به والبلغم مال مجموع ال ينمو فإذا رأى أنه القى بلغما نال الفرج والشفا ان آان آ
مريضا فإن رأى أنه تنخع فإنه ينفق نفقة في سره وان آان صاحب علم فإنه شحيح عليه وان خرج من فيه شعر أو خيط أو 

الماء من فم االنسان وعظ من عالم ينتفع به الناس أو فتيا وان آان تاجرا آان  مدة غير آريهة طالت حياته وقيل ان خروج
صدق آالمه وأما القئ فدليل على طيب نفس منه وان تعذر عليه وآره طعمه آانت على آراهة منه ومن تقيأ وهو صائم ثم 

أ لبنا وعسال فهو توبة فإن ابتلع لؤلؤا وتقيأ انغمس فيه فإن عليه دينا يقدر على قضائه وال يقضيه فيأثم فيه فإن شرب لبنا وتقي
عسال فإنه يتعلم تفسير القرآن فإن تقيأ لبنا ارتد عن اإلسالم وإن تقيأ طعاما فإنه يهب انسانا شيئا فإن عاد في قيئه عاد في هبته 

له إال القليل ويندم على فإن شرب خمرا ولم يسكر وتقيأ أخذ ماال حراما ثم رده وان سكر وتقيأ فإنه بخيل ال ينفق على عيا
انفاقه فإن رأى آأن أمعاءه تخرج من فيه دل على موت أوالده وقيل إذا رأى فواقا وقيئا ذريعا مع الفواق دل على موته وقيل 
من رأى آأنه تقيأ دما آثيرا حسن اللون دل على أنه يولد له مولود فإن سال الدم في وعاء عاش الولد وان سال على األرض 

لد سريعا وهذه الرؤيا للفقير مال وملك آثير وهذه الرؤيا مذمومة لمن أراد أن يخدع إنسانا ألن أمره ينكشف وأما الدم مات الو
الفاسد فإنه يدل على المرض في جميع الناس عامة فإن آان الدم قليال آالنفثة دل على أهل البيت والقرابة وعلى نيل الشر ثم 

من اثم أو مال حرام ويؤدي امانة في عنقه وأما البول فهو في التأويل مال حرام فمن رأى  يخلص منه وقيل إن تقيأ الدم توبة
آأنه بال في موضع مجهول تزوج في ذلك الموضع امرأة ويلقي فيها نطفته بمصاهرة أهل الموضع أو جاره وقيل من رأى 

فإن رأى آأنه بال في بئر ) يخلفه وهو خير الرازقينوما أنفقتم من شئ فهو (آأنه يبول فإنه ينفق نفقة تعود اليه لقوله تعالى 
فإنه ينفق من آسب مال حالل فإن رأى آأنه بال رأى آأنه بال على سلعة فإنه بخس على تلك السلعة فإن بال في محراب فإنه 

ك تلد الخلفاءيولد له عالم وحكي أن مروان بن الحكم رأى آأنه يبول في المحراب فقص رؤياه على سعيد بن المسيب فقال ان  

  

 ومن رأى آأنه بال على المصحف ولد له ولد يحفظ القرآن-

  

ومن رأى آأنه بال بعضا وأمسك بعضا فإن آان غنيا ذهب ماله وان آان مكروبا ذهب بعض آربه فإن رأى آأنه يبول -
ى امرأته فإن غلبه البول ويبول معه آخر فأختلط بولهما وقعت بينهما مواصلة ومصاهرة فإن راى أنه حاقن فإنه يغضب عل

وال يجد لذلك موضعا أراد دفن مال وال يجد مدفنا فإن رأى أنه بال في موضع البول فأآثر أصاب الفرج إن آان فقيرا وإن 
آان غنيا خسر ماله وإن رأى الناس يتمسحون ببوله ولد له فالم يتبعه الناس فإن رأى آأن انسانا معروفا بال عليه فإنه يذل له 

ق عليه وإن رأى امرأة تبول بوال آثيرا فإنها تشتهي الرجال فإن رأى الرجل آأنه يبول لبنا فإنه يضيع الفطرة فإن شربه بانفا
 انسان معروف فإنه ينفق عليه في دنياه ماال حالال

  

- ما فقال اتق اهللا ومن رأى آأنه يبول دما فإنه يأتي امرأة وهي حائض وحكي أن رجال أتى ابن سيرين فقال رأيت آأني أبول د
فإنك تأتي امرأة وهي حائض قال نعم وقيل إن صاحب الرؤيا إن آانت امرأته حبلى أسقطت فإن رأى آأن الدم يحرق إحليله 
أو يؤلمه فإنه يأتي امرأة مطلقة أو امرأة ذات محرم وال يعلم بذلك فإن رأى آأنه بال زعفران ولد له ابن ممراض فإن رأى 

يسف في ماله فإن رأى آأنه بال ترابا أو طينا فإنه رجل ال يحسن الوضوء وال يحافظ عليه فإن بال نارا  آأنه بال عصيرا فإنه
ولد له ولد لص وإن خرج سبع ولد له ظلوم وان خرجت سمكة ولد له جارية من امرأة اصابها من ساحل البحر بحر المشرق 

اد والصالح ومن بال قائما فإنه ينفق ماله جهال ومن بال في وان خرج طائر ولد له ولد مناسب لجوهر ذلك الطائر في الفس
قميصه فإنه يولد له ابن فإن لم يكن له زوجة تزوج فإن رأى أنه يبول في انفه فإنه يأتي محرما فإن بال في موضع فطره فإنه 

اء من لبن آلما رفعته الى ينفق في موضع ال يحمد عليه واتى ابن سيرين رجل فقال رأيت امرأة من أهلي آأن بين ثدييها إن
فيها لتشرب اعجلها البول فوضعته ثم ذهبت فبالت فقال هذه امرأة مسلمة صالحة وهي على الفطرة وهي تشتهي الرجال 

وتنظر اليهم فاتقوا اهللا وزوجوها فكان آذلك وراى والداردشير بن ساسان وآان راعي الغنم آأنه بال وعال من بوله بخار عم 
أل بابك المعبر فقال ال اعبر هالك حتى تنسب إلى ولدا يولد لك فوعده بذلك فقال يولد لك غالم يملك اآلفاق السماء آلها فس



فكان آذلك فلما ولد اردشير نسبه الى بابك المعبر وفاء له بوعده فلذلك يقال اردشير بن بابك وانما آان ابوه ساسان ورأى 
لى األسواق ألن من راس قوما يهونون عليه والودي مال ال بقاء له مع انسان آأنه يبول في محفل السوق فصار محتسبا ع

ندامة واما المني فهو مال باق زائد فمن رأى آأنه سال منه مني ظهر له مال فإن رأى انه يلطخ امرأته بذلك أعطاها حليا أو 
ها فإن رأى انه لطخ بمنى امرأة آسوة فإن رأى عنده مني غيره صار اليه مال غيره والجرة من المني آنز يصيبه من اصاب

افتقع منها وخروج ماء اصفر من فرج المرأة يدل على انها تلد ولدا ممراضا فإن خرج ماء احمر ولدت ولدا قصير العمر فإن 
خرج ماء اسود ولدت ولدا يسود أهل بيته فإن خرج من فرجها نار آان الولد ذا سلطان وجور وظلم فإن رأت أنها ولدت 

بلى فقد قيل إنه ولد طويل العمر وقيل إنه ولد قصير العمر فإن رأى رجل آأنه حائض فإنه يأتي محرما وآذلك سمكة وهي ح
المراة الشابة إذا رأت آأنها اغتسلت من الحيض تابت ونالها فرج وأما إذا أيست من الحيض ورأت الحيض فهو ولد لقوله 

يض فإن رأت أنها تستحاض فإنها في اثم وتريد أن تتخلص منه والضحك هنا بمعنى الح) فضحكت فبشرناها باسحق(تعالى 
 فال يمكنها وأما الغائط فقد قيل هو رزق من ظلم وقيل هو دليل الفرج

  

ومن رأى أنه أحدث ذهب غمه فإن آان ذا مال فإنه يزآي ماله وإن رأى آأنه أحدث غائطا آثيرا وآان على سفر فإنه ال -
ل العذرة واصابتها واحرازها مال ندامة وربما آان آالما يندم عليه لطمع ومن أحدث وآان يسافر وتنقطع عليه الطريق وأآ

الحدث جامدا فإنه ينفق بعض ماله في عافية وان آان سائال فإنه ينفق عاة ماله فإن آان موضع الحدث معروفا مثل المتوضأ 
اال حراما ال يؤجر عليه وال يشكر عليه وآل ذلك بطيب فإن نفقته معروفة بشهوته وان آان مجهوال فإنه ينفق فيما ال يعرف م

نفس منه وآل ما خرج من بطون الناس والدواب من األرواث فهو مال إال أن تحليله وتحريمه بقدر ريحه وقذره وأذاه للناس 
دث فاحشة وإن إال أن يكون شيئا غالبا آثيرا من عذرة الناس شبه الوحل فهو هم أو خوف من سلطان فإن أحدث في ثيابه أح

أحدث في سراويله غضب على زوجته وفرض عليها مهرها فإن رأى أنه أحدث في موضع وستره بالتراب فإنه يستر ماال 
فإن أحدث على نفسه وقع في خطيئة فإن أحدث في فراشه مرض مرضا طويال ألنه ال يفعل ذلك في اليقظة إال من ال يستطيع 

ارقة الرجل امرأته وقيل من رأى آأنه يأآل الخبز بالعذرة دل على أنه يأآل الخبز بالعسل القيام وتدل ايضا هذه الرؤيا على مف
 في اليقظة وقيل هو مخالفة السنة فإن تغوط من غير قصد منه فحمله بيده فإنه يرزق آيس دنانير حرام على قدر الغائط

  

- جماعات دل على غضب اهللا عليه والمالئكة وتناله ومن رأى آأنه يحدث في األسواق الغابرة العامرة أو في الحمامات وال
فضيحة عظيمة وخسارة آبيرة وظهور ما يخفيه االنسان ويدل أيضا على نقص يعرض لصاحب الرؤيا فإن أحدث في مزبلة 
 أو شط البحر أو في موضع ال ينكر لذلك فهو دليل خير وذهاب الهم والوجع فإن رأى آأن انسانا معروفا يرميه بشئ من زبل
الناس فإن ذلك يدل على معاداة ومخالفة الرأي والظلم يعرض له ممن رماه بها ومضرة عظيمة وآثرة زبل الناس ايضا تدل 
على تعويق عن الحرآات واالقبال على مضار آثيرة والتلطخ بزبل االنسان مرض أو خوف وهو أيضا دليل خير لمن أفعاله 

ما الفساء فهو آالم فيه ذلة فمن فسا أصابه غم فإن آان بين الناس فإنه غم فاش يقع قبيحة وقد امتحنا أن ذلك مما ينتفعون به وأ
 فيه

  

ومن رأى آأن غيره فسا وهو يشم فإنه غم يمر به فمن رأى آأنه في الصالة وخرج منه ريح غير منتنة فإنه طلب حاجة -
راط فمن رأى أنه بين قوم خرجت منه ضرطة من غير ويدعو اهللا بالفرج فيكلم بكالم فيه ذلة فيعسر عليه ذلك األمر وأما الض

ارادة فإنه يأتيه فرج من غم وعسر ويكون فيه شنعة فإن ضرط متعمدا وآان له صوت عال ونتن فإنه يتكلم بكالم قبيح أو 
نه ثناء يعمل عمال قبيحا وينال منه سوء الثناء على قدر نتنه والتشنيع بقدر ذلك الصوت فإن رأى له نتنا من غير صوت فإ

قبيح من غير تشنيع على قدر نتنه وإذا ضرط بين قوم فإنهم إن آانوا في غم أو هم فرج عنهم وإن آانوا في عسر تحول يسرا 
فإن ضرط بجهده فإنه يؤدي ماال يطيق فإن ضرط سهال فإنه يؤدي ما يطيق فإن رأى أنه خرج من دبره طاووس ولدت له 

بنة قبيحة فإن خرج من دبره دود أو قمل أو ما يطعم في جوفه فإنه يفارقه قوم من ابنة حسناء فإن خرجت سمكة ولدت له ا
عياله األقربين فإن خرج منه مثل الحيات فهم عيال على آل حال غرباء من األبعدين إذا خرج ذلك منه على قدر ما وصفت 

دم من الدبر أوالد االوالد فإن رأى أنه منه فإن خرج دم فهو خروجه من اثم فإن تلطخ به خرج منه مال حرام وقيل خروج ال
يشرب باسته فإنه رجل مأبون وأن لم يكن آذلك فهو يحقن بحقنة وأما أرواث الحيوان فمن رأى أنه يكنس روث الخيل نال 



ماال من رجل شريف وزبل البقر دليل خير لألآرة فقط وللحرائين دون غيرهم فإن رأى أنه جلس على الروث نال ماال من 
فإن رأى آأن دجاجته ) آأنهن بيض مكنون(عض أقاربه وأما البياض إذا رؤي في وعاء دل على الجواري لقوله تعالى جهة ب

باضت فإنه يرزق ولدا والبيض المطبوخ المميز عن القشر رزق هنئ فإن رأى أآله نيئا فإنه يأآل ماال حراما أو يصيبه هم أو 
اش للقبور فإن رأى آأنه خرجت من امرأته بيضة ولدت ولدا آافرا لقوله يرتكب فاحشة وأآل قشر البيض يدل على أنه نب

فإن رأى آأنه وضع بيضة تحت الدجاجة فتشققت عن فروج فإنه يحيا له أمر ميت ويولد له ) ويخرج الميت من الحي(تعالى 
تحت ديك فأخرج فراريج وربما يرزق بعدد آل فروج ابنا فإن وضع بيضا ) يخرج الحي من الميت(ولد مؤمن لقوله تعالى 

فإنه يحضر هناك معلم يعلم الصبيان فإن آسر بيضة افتض بكرا وان لم يمكنه آسرها عجز عنها فإن ضرب البيض ضربة 
وآانت امرأته حامال فإنه يأمرها أن تسقط فإن رأى غيره آسر بيضة وردها عليه افتض ابنته رجل ومن وطئ آمه فخرج 

له منها جارية فإن رأى عنده بيضا آثيرا فإن عنده ماال ومتاعا آثيرا يخشى فساده وهذا آله في  معه بيضة فإنه يطأ امته ويولد
 البيض النيئ

  

ومن رأى بيضا سليقا فإنه يصلح له امر قد تمادى عليه وتعسر وينال باصالحه ماال ويحيا له أمر ميت فإن أآله بقشره فهو -
ن أآله فإنه يتزوج امرأة عندها مال وبيض الكاآي ولد مسكين وبيض الببغاء نباش فإن تحساه أآل مال امرأة وأسرف فيه فإ

جارية ورعة وقيل من رأى انه أعطى بيضة رزق ولدا شريفا فإن انكسرت البيضة مات الولد وقيل البيض لالطباء والمزوقين 
ألنه يؤآل والبيض الكثير فإنه يدل على ولمن آان معاشه منه دليل خير واما لسائر الناس فإن البيض القليل يدل على المنافع 

هموم وغموم ويدل مرارا على األشياء الخفية وقيل الكبار من البيض البنون والصغار بنات وأتى ابن سيرين رجل فقال رأيت 
 آأني آآل قشور البيض فقال اتق اهللا فإنك نباش تسلب الموتى ورأى رجل أعزب آأنه وجد بيضا آثيرا فقص رؤياه على معبر

فقال هو للعزب امرأة وللمتزوج أوالد ورأى رجل آأنه يقشر بيضا مطبوخا فقص رؤياه على معبر فقال تنال ماال من جهة 
بعض الموالي ورأى مملوك آأنه أخذ من موالته بيضة سليقا فرمى بقشرها واستعمل ما فيها فولدت موالته ابنا فأخذ المملوك 

أة فصار سببا لمعاش ذلك المملوك وحبل الرجل زيادة في دنياه وقيل هو حزن بقتل ذلك المولود ورباه وذلك بأمر زوج المر
مستور ووالدة الرجل جارية اصابة خير وفرج قريب ويخرج من نسله من يسود أهل بيته ووالدته غالما يصيبه هم شديد 

لذلك فيكون ممن إذا رأت أنها ولدت وحبل المرأة زيادة في المال ووالدتها غالما تلد جارية وربما آانت طبيعتها مخالفة 
جارية آانت جارية وإذا رأت أنها ولدت غالما آان غالما وآذلك لو رأى امرأته أو جاريته ولدت جارية أصاب خيرا فإن 

 .ولدت أحدهما غالما ناله هم شديد وآذلك لو رأى أنه اشترى جارية أصاب خيرا فإن اشترى غالما أصابه هم شديد

 

يوانات وآالمهافي أصوات الح   

  

صهيل الفرس نيل هيبة من رجل ذي شرف وآالمه آما تكلم به ألن البهائم ال تكذب ونهيق الحمار تشنيع من رجل عدو سفيه 
وشحيج البغل صعوبة يراها من رجل صعب وخوار الثور وقوع فتنة ورغاء الجمل سفر عظيم آالحج والجهاد وتجارة رابحة 

وصياح الكبش والجدي سرور وخصب وزئير األسد خوف من سلطان ظلوم وضغاء الهرة وثغاء الشاة برمن رجل آريم 
تشنيع من خادم لص وصوت الظبي اصابة جارية جميلة عجمية وصياح الثعلب آيد من رجل آاذب ونباح الكلب ندامة من 

وعة ابن آوى صياح ظلم وصياح الخنزير ظفر باعداء جهال وأموالهم وصوت الفأر ضرر من رجل نقاب سارق فاسق ووع
النساء والمحبوسين والفقراء وصياح الفهد آالم رجل طماع وصياح النعام اصابة خادم شجاع وهديل الحمامة امرأة قارئة 

مسلمة شريفة وصوت الخطاف موعظة واعظ وقيل آالم الطير آلها صالح ودليل على ارتفاع شأن صاحب الرؤيا وآشيش 
ثم يظفر به ونقيق الضفدع دخول في عمل بعض الرؤساء والسالطين أو العلماء وأتى ابن  الحية ابعاد من عدو آاتم للعداوة

وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من (سيرين رجل فقال رأيت آأن دابة آلمتني فقال له انك ميت وتال قوله تعالى 
فمات الرجل من يومه ذلك) األرض تكلمهم . 

 



عاهات التي تبدو على أعضاء اإلنسانفي رؤيا األمراض واألوجاع وال   

  

قال األستاذ أبو سعيد رحمه اهللا الحمى ال تحمد في التأويل وهي نذير الموت ورسوله فكل من تراه محموما فإنه يشرع في أمر 
يؤدي إلى فساد دينه ودوام الحمى إصرار على الذنوب والحمى الغب ذنب تاب منه بعد أن عوقب عليه والنافض تهاون 

ضارب تسارع الى الباطل وحمى الربع تدل على انه أصابه عقوبة الذنب وتاب منه مرارا ثم نكث توبته وقيل إن من رأى وال
 آأنه محموم فإنه يطول عمره ويصح جسمه ويكثر ماله أما البرص فإنه اصابة آسوة من غير زينة وقيل هو مال

  

- هاية يخشى ذهابه والجرب إذا لم يكن فيه ماء فهو هم وتعب من قبل ومن رأى آأنه أبلق أصابه برص والثآليل مال نام بال ن
االقرباء وان آان في الجرب ماء فإنه إصابة مال من آد وقيل الجرب في الفقراء يدل على ثروة وفي األغنياء يدل على رياسة 

في غيره نفر عنه وذلك ال يحمد وقيل إذا رأى الجرب أو البرص في نفسه آان أحب في التأويل من أن يراه في غيره فإن رآه 
في التأويل والبثور إذا انشقت وسالت صديدا دلت على الظفر والمدة في البثور والجرب والجدري وغيرها تدل على مال 

ممدود والجدري زيادة في المال وآذلك القروح والحصبة اآتساب مال من سلطان مع هم وخشية وهالك فإما الحكة في الجسد 
لقرابات وافتقادهم واحتمال التعب منهم والدماميل مال بقدر مافيها من المدة والدرن على الجسد والوجه آثرة فتفقد أحوال ا

الذنوب وذهاب شعر الجسد ذهاب المال والرعشة في األعضاء عسر فإن رأى الرعشة في رأسه أصابه العسر من قبل رئيسه 
من قبل العشيرة وفي الساقين تدل على العسر في حياته وفي وفي اليمين تدل على ضيق المعاش وفي الفخذ على العسر 

 الرجلين تدل على العسر في ماله

  

ومن رأى آأنه سقي سما فتورم وانتفخ وصار فيه القيح فإنه ينال بقدر ذلك ماال وإن لم ير القيح نال غما وآربا وقيل السموم -
 القاتلة تدل على الموت

  

- الشرى مال سريع في فرح وتعجيل عقوبة والطاعون يدل على الحرب وآذلك الحرب يدل ومن رأى بجسده سلعة نال ماال و
 على الطاعون والعقر ال يحمد في النوم

  

ومن رأى أنه غشي عليه فال خير فيه وال يحمد في التأويل والقوة تدل على إظهار بدعة تحل به عقوبة اهللا تعالى وقيل عامة -
إال أنها توجب صحة البدن فإذا رأى هذه الرؤيا من آان في حرب أصابه ) في قلوبهم مرض(األمراض في الدين لقوله تعالى 

يعني جرحى فإن رأى أنه مريض مشرف على النزع ثم مات ) أو آنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم(جراحة لقوله تعالى 
ض أن يرى نفسه مضمخا بالدم وتزوجت امراته فإنه يموت على آفر فإن رأى امرأته مريضة حسن دينها وال يستحب للمري

وال راآبا بعيرا وال حمارا وال خنزيرا وال جاموسا وال يستحب للمريض أن يرى نفسه سمينا أو طويال أو عريضا او يرى 
الغنم والبقر من بعيد أو يرى األغتسال بالماء فهذه آلها دليل الشفاء العافية للمريض وآذا لو رأى آأنه شرب ماء عذبا أو لبس 

ال أو صعد شجرة مثمرة أو ذروة جبل فإن رأى في نفسه نقصانا من مرض فهو قلة دين وقيل ان رؤية المريض دليل اآلي
الفرح والظفر واصابة مال لمن آان مكروبا وأما في األغنياء فيدل على الحاجة ألن العليل محتاج ومن أراد سفرا فرأى آأنه 

نعون عن الحرآةمريض فإنه يعوقه عن سفره عائق ألن المرضى ممت  

  



ومن رأى نقصانا في بعض جوارحه فهو نقصان في المال والنعمة والورم في النوم زيادة في ذات اليد وحسن حال واقتباس -
علم وقيل هو مال بعد هم وآالم وقيل هو حبس أو أذى من جهة سلطان والهزال هو نقص المال وضعف الحال وأما التخمة 

م فمن رأى أنه مجذوم فإنه يحبط عمله بجراءته على اهللا تعالى ويرمى بأمر قبيح وهو منه برئ فإن فدليل أآل الربا وأما الجذا
 رأى أن الجذام ظهر في جسده زيادة وورما فهو مال باق وقيل هو آسوة من ميراث

  

- قال رأيت آأني أن رجال أى ابن سيرين ف) وحكي(ومن رأى آأنه في صالته وهو مجذوم دلت رؤياه على أنه ينسى القرآن 
مجذوم فقال أنت رجل يشار اليك بأمر قبيح وأنت منه برئ والقوباء مال يخشى صاحبه على نفسه المطالبة من جهته وأما 
اختالف األمراض فمن رأى آأن به أمراضا باردة فإنه متهاون بالفرائض من الطاعة والواجبات من الحقوق وقد نزلت به 

راة في التأويل هم من جهة السلطان وأما اليبوسة فمن رأى به مرضا من يبوسة فقد أسرف في عقوبة اهللا تعالى واألمراض الح
ماله من غير رضا اهللا تعالى أو أخذ ديونا من الناس وأسرف فيها ولم يقضها فنزلت به العقوبة وأما الرطوبة فدليل العسر 

إال أنه يعمل انفاقه بقدر ماال ينبغي من السرف فيه مع والعجز عن العمل وأما الجنون فمال يصيبه صاحبه بقدر الجنون منه 
قرين سوء وقيل آسوة من ميراث وقيل نيل سلطان لمن آان من أهله وجنون الصبي غنى أبيه من ابنه وجنون المرأة خصب 

أعمال السنة ومرض الرأس في األصل يرجع تأويله إلى الرئيس وقيل الصداع ذنب يجب عليه التوبة منه ويعمل عمال من 
أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك(البر لقوله تعالى  ) 

  

 ومن رأى شعر رأسه تناثر حتى صلع فإنه يخاف عليه ذهاب ماله وسقوط جاهه عند الناس-

  

 ومن رأى امرأة صلعاء دل على أمر مع فتنة-

  

- ان أو جهة وقيل إن آان صاحب الرؤيا مديونا ومن رأى آأنه أجلح ذهب بعض رأس مال رئيسه وأصابه نقصان من سلط
 أدى دينه

  

ومن رأى آأنه أقرع فإنه يلتمس مال رئيسه وال ينتفع به وال يحصل منه إال على العناء والمرأة القرعاء سنة جدبة واآلفة في -
دالن على ان الجادع الصدع تدل على اآلفة في المال والمرض في الجبهة نقصان في الجاه وأما جدع األنف وفقئ العين ي

فإن رأى آأن شيخا ) واألذن باألذن(والفاقئ يقضيان دينا للمجدوع والمفقوء ويجازيان قوما على عمل سبق منهم لقوله تعالى 
 مجهوال قطع اذنيه فإنه يصيب ديتين

  

- ى آأن اذنيه جدعتا ومن رأى آأنه صلم اذن رجل فإنه يخونه في أهله او ولده ويدل على زوال دولته وقال بعضهم من رأ
وآانت له امرأة حبلى فإنها تموت وان لم تكن له امرأة فإن امرأة من أهل بيته تموت وأما الصمم فإنه فساد في الدين وأما 
فإنها (الرمد فدليل على اعراض صاحبه عن الحق ووقوع فساد في دينه على حسب الرمد ألنه يدل على العمى وقد قال تعالى 

وقد قيل أن الرمد دليل على ان صاحبه قد أشرف على الغنى فإن لم ) ولكن تعمى القلوب التي في الصدورال تعمى األبصار 
ينقص الرمد من بصره شيئا فإنه ينسب في دينه إلى ما هو برئ منه وهو على ذلك مأجور وآل نقصان في البصر نقصان في 

ه يداوي عينه فإنه يصلح دينه فإن رأى انه يكتحل فإن آان الدين وقيل ان الرمد غم يصيبه من جهة الولد وآذلك لو رأى أن
ضميره في الكحل الصالح البصر فإنه يتعاهد دينه بصالح وإن آان ضميره للزينة فإنه يأتي في دينه أمرا يتزين به فإن 



يس يعلم اعطى آحال اصاب ماال وهو نظير الرقيق فإن رأى ان بصره دون ما يظن الناس به ويرى أنه قد ضعف وآل ول
الناس بذلك فإن سريرته في دينه دون عالنيته وإن رأى أن بصره أحد وأقوى مما يظن الناس به فإن سريرته خير من عالنيته 

فإن رأى بجسده عيونا آثيرة فهو زيادة في الدين فإن رأى لقلبه عينا يبصر بها فهو صالح في دينه وقيل ان صالح العين 
مال أو ولد أو علم أو صحة جسم وأما العور فإن رأى رجل مستور انه اعور دل على أنه رجل وفسادها فيما تقربه العين من 

مؤمن صادق في شهادته وإن آان صاحب الرؤيا فاسقا فإنه يذهب نصف دينه أو يرتكب ذنبا عظيما أو يناله هم أو مرض 
اخيه أو شريكه أو زوال النعمة عنه لقوله يشرف منه على الموت وربما يصاب في نفسه أو في إحدى يديه أو في امرأته أو 

فإذا ذهبت العين زالت النعمة} ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين{تعالى   

  

ومن رأى آأن عينيه فقئتا فإنه يصاب بشئ مما تقر به عينه وأما العمى فهو ضالل في الدين واصابة مال من جهة بعض -
قال رب لم (فقيرا نال الغنى ويدل العمى على نسيان القرآن لقوله تعالى  العصبات وقيل من رأى آأنه أعمى فإنه إن آان

اآلية فإن رأى آأن انسانا أعماه فإنه يضله ويزيله عن رأيه ورؤية الكافر العمي تدل على خسران يصيبه أو ) حشرتني أعمى
اواه فابصر فإنه يرشده إلى ما فيه هم أو غم وإن رأى آأنه أعمى ملفوف في ثياب جدد فإنه يموت وإن رأى أعمى ان رجال د

له منافع ويحمله على التوبة وربما دلت رؤية العمي على خمول الذآر فإن رأى في سواد العين بياضا دل على غم وهم يصيبه 
ان رجال أتى جعفر الصادق رضي اهللا عنه فقال رأيت آأن في عيني بياضا فقال يصيبك نقص في مالك ويفوتك أمر ) وحكي(

ومن غاب عنه بعض اقربائه فإن آان الغائب قد قدم وهو أعمى فإن صاحب الرؤيا يموت الن رؤياه تدل على أن القادم ترجوه 
االعمى زائر وقيل ان الغشاوة على العين من البياض وغيره تدل على حزن عظيم يصيب صاحب الرؤيا ويصبر عليه لقصة 

 يعقوب عليه السالم

  

- ل في عينيه فلم يبصر شيئا دلت رؤياه على قلة حيائه ألن العين موضع الحياء واما العلة في ومن رأى آأن الماء األسود نز
الوجه من القبح والتشقق فهو دالة على الحياء وقلته آما أن حسن الوجه دليل على الحياء في التأويل وصفرة الوجه دليل على 

وأما األنف فمن رأى ان انسانا جدع أنفه فإنه يكلمه  حزن يصيب صاحب الرؤيا والنمش في الوجه دليل على آثرة الذنوب
بكالم يرغم به انفه وقيل أن جدع األنف من اصله يدل على موت المجدوع وقيل ان ذلك يدل على موت امرأة المجدوع ان 

خسر في  آان بها حبل وقيل جدع األنف هو ان يصيبه فإن الوجه إذا أبين منه األنف قبح والتاجر إذا رأى آأن أنفه جدع
تجارته واما اللسان فهو ترجمان االنسان والقائم بحجته فمن رأى لسانه شق وال يقدر على الكالم فإنه يتكلم بكالم يكون عليه 
وباال ويناله من ذلك ضرر بقدر ما راى من الضرر ويدل ايضا على انه يكذب وعلى انه آان تاجرا خسر في تجارته وان 

 آان واليا عزل عن واليته

  

ومن رأى آأن طرف لسانه قطع فإنه يعجز عن اقامة الحجة في المخاصمة وان آان من جملة الشهود لم يصدق في شهادته -
 أو لم تقبل شهادته وقال بعضهم من رأى لسانه قطع آان حليما

  

 ومن رأى آأن امرأته قطعت لسانه فإنه يالطفها ويبرها-

  

- فتها وسترها فإن رأى آأنه قطع لسان فقير فإنه يعطى سفيها شيئا ومن التزق ومن رأى آأن امرأة مقطوعة اللسان دل على ع
لسانه بحنكه جحد دينا عليه أو أمانة آانت عنده وأما الخرس ففساد الدين وقول البهتان ويدل على سب الصحابة وغيبة 

 األشراف



  

- ورزق رياسة وظفرا ) لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من(ومن رأى آأنه منعقد اللسان نال فصاحة وفقها لقوله تعالى 
باألعداء واما الشفة فمن رأى أنه مقطوع الشفتين فإنه غماز فإن رأى شفته العليا قطعت فإنه ينقطع عنه من يعينه في أموره 

كر ويقع منه وقيل أن تأويل الشفتين ايضا في المرأة واما البخر فمن رأى آأن به بخرا فإنه يتكلم بكالم يثنى به على نفسه وين
في شدة وعذاب فإن وجد البخر من غيره فإنه يسمع منه قوال قبيحا فإن رأى آأنه لم يزل ابخر فإنه رجل يكثر الخنا والفحش 

وأما الحلق فمن رأى آأنه يسعل فإنه يشكو انسانا متصال بالسلطان فإن رأى آأنه سعل حتى شرق فإنه يموت وقيل ان السعال 
ة انسان وال يشكوهيدل على انه يهم بشكاي  

  

ومن رأى آأنه خرج من حلقه شعر أو خيط فمده ولم ينقطع ولم يخرج بتمامه فإنه تطول محاجته ومخاصمته لرئيسه فإن آان -
تاجرا نفقت تجارته وان رأى آأنه يخنق فقد قهر على تقلد أمانة فإن مات في الخناق فإنه يفتقر فإن رأى آأنه عاش بعد ما 

بعد االفتقار وإن رأى آأنه يخنق نفسه فإنه يلقى نفسه في هم وحزن وأما وجع األضراس فإن رأى أن  مات فإنه يستغني
بضرس من أضراسه أو سن من أسنانه وجعا فإنه يسمع قبيحا من قريبه الذي ينسب اليه ذلك الضرس في التاويل ويعالمله 

دليل على ان صاحبه أساء المعاشرة حتى تولدت منه شكاية بمعاملة تشد عليه على مقدار الوجع الذي يجده وأما وجع العنق ف
وربما دلت هذه الرؤيا على أن صاحبها خان أمانة فلم يؤدها فنزلت به عقوبة من اهللا تعالى وأما الحدبة فمن رأى أنه أحدب 

يتكلم بما اليليق به أصاب ماال آثيرا وملكا من ظهر قوي ومن ذوي قراباته وأما الفواق فمن رأى آأن به ذلك فإنه يغضب و
ويمرض مرضا شديد وأما وجع المنكب فمن رأى به ذلك فأساءه الرجل في آده وآسب يده وأما آفات اليد فإن اآلفة في اليد 

 تدل على محنة االخوة وفي أصابعها تدل على أوالد االخوة

  

 ومن رأى آأن ليس له يدان فإنه يطلب ماال يصل اليه-

 

ة واألشربة والحجامة والفصدفي المعالجات واألدوي   

  

آل شراب أصفر اللون في الرؤيا فهو دليل المرض وآل دواء سهل المشرب والمأآل فهو دليل على شفاء المريض وللصحيح 
اجتناب ما يضره وأما الدواء الكريه الطعم الذي ال يكاد يسيغه فهو مرض يسير يعقبه برء وقيل ان األشربة الطيبة الطعم 

رب والمأآل صالحة لألغنياء بسبب التفسح وأما اللفقراء فهو ردئ ألنهم ال يمدون أعينهم اليه إال بسبب مرض السهلة المش
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى(يعرض لهم ويضطرهم إلى شربها وأما السويق فحسن دين وسفر في بر لقوله تعالى  ) 

  

- لفقاع منفعة من قبل خادم أو خدمة من قبل رجل شديد وذهاب ومن رأى آأنه شرب دواء فنفعه فهو صالح في دينه وشرب ا
غم وليس تأويل ما يخرج من االنسان آتأويل ما يخرج بغير الدواء من األحداث وأما الفصد فمن رأى آأن شيخا فصده فإنه 

الفاصد من األثم  يسمع آالما من صديق فإن خرج من عرق دم فإنه يؤجر عليه فإن لم يخرج منه دم فإنه يقال فيه حق ويخرج
فإن فصده بالعرض فإنه يقطع ذلك الكالم عنه وان فصده بالطول فإنه يزيد الكالم ويضاعفه فإن رأى آأن شابا فصده بالطول 

 فإنه يسمع من عدوه طعنا فيه ويزيد ماله

  



- يصيبه نائبة من  ومن رأى آأن الشاب فصده بالعرض فهو موت بعض أقاربه فإن فصده الشاب بالطول وخرج منه دم فإنه
السلطان ويأخذ منه ماال بقدر الدم الخارج منه فإن فصده بالعرض لم يتعرض له السلطان فإن فصده عالم وخرج منه دم آثير 
في طست أو طبق فإنه يمرض ويذهب ماله على العيال واألطباء ألن الطبق هو الطبيب فإن فصده ولم ير دما وال خدشة سمع 

ينسب الى ذلك العضو بقدر ما أصابه من الوجع فإن افتصد وآره خروج الدم فإنه يمرض ويصيبه آالما من أقربائه ممن 
ضرر في ماله وان آان في ضميره ان الفصد ينفعه وخرج الدم منه بقدر معلوم موافق فإنه يصح دينه ويصح جسمه أيضا في 

صدقاء فإن آانت له امرأة سمنت سمنا عظيما واتسع تلك السنة والفصد في اليمنى زيادة في المال وفي اليسرى زيادة في األ
في دنياه فإن فصد عرق رأسه استفاد رئيسا آخر وإن لم يخرج من عرقه دم فإنه يقال فيه حق فإن رأى أنه يفصد انسانا فإن 

أسود فإنه  الفاصد يخرج من إثم فإن رأى آأنه سرح الدم بعد الفصد فإنه يتوب من ذنب ألن خروج الدم توبة فإن آان الدم
مصر على ذنب عظيم ألن الدم اثم وخروجه توبة فإن رأى آأنه أخذ مبضعا ففصد به امرأته طوال فإنها تلد بنتا وان فصدها 

عرضا فإنه يقطع بينها وبن قراباتها فإن رأى آأنه ينوي الفصد فإنه ينوى أن يتوب وأما الحجامة فمن رأى أنه يحجم أو 
نة أو آتب عليه آتاب شرط أو تزوج ألن العنق موضع االمانة فإن شرط تزوج بجارية وطلبت يحتجم ولي والية أو قلد أما

منه النفقة وما ال يطيقه وأن لم يشرط لم تطلب منه النفقة فإن آان الحجام شيخا معروفا فهو صديقه وإن آان شابا فهو عدو له 
لوا الحجامة ذهاب المرض وقالوا نقص المال وقيل من يكتب عليه آتاب شرط أو دين فإن حجم رجال شابا ظفر بعدو له وقا

رأى حجاما حجمه فهو ذهاب مال عنه في منفعة فإن آان ذا سلطان فهو عزله فإن احتجم ولم يخرج منه دم فإنه دفن ماال وال 
حجر فإن امرأته  يهتدى اليه أو دفع وديعة الى من اليؤديها اليه فإن خرج منه دم صح جسمه في تلك السنة فإن خرج بدل الدم

 تلد من غيره فال يقبل ذلك الولد فإن انكسرت المحجمة فإنه يطلق امرأته أو تموت

  

- ان يزيد بن المهلب آان ) وحكي(ومن رأى انه احتجم نال ربحا وماال وقيل إن الحجامة اصابة السنة وقيل هي نجاة من آربة 
معن بن زائدة آأنه أحتجم وتلطخ سرداقه من دمه فلما ) ورأى( في حبس الحجاج فرأى في منامه أنه يحتجم فنجا من الحبس

 أصبح دخل عليه أسودان يقتالنه

  

 ومن رأى انه يداوي عينه فإنه يصلح دينه-

  

ومن رأى آأنه يكتحل وآان ضميره في آحله اصالح البصر فإنه يتفقد دينه بصالح او زينة فإن آان ضميره الزينة فإنه يأتي -
ودنياه وأما السعوط فمن رأى أنه يستعط فإنه يبلغ الغضب منه ما تضيق منه الحيلة بقدر ما سعط به من دهن أمر ايزين دينه 

أو غيره وأما الحقنة فمن رأى أنه يحتقن من داء يجده في نفسه فإنه يرجع في أمر له فيه صالح في دينه وان احتقن من غير 
نذره على نفسه أو في آالم تكلم به وفي غبطة خرجت منه ونحو ذلك وربما داء يجده فإنه يرجع في عدة يعدها إنسانا أو نذر 

آان من غضب شديد يبتلى به والتمريخ بالدهن الطيب ثناء حسن وبالدهن المنتن ثناء قبيح وقيل الدهن غم في األصل فإن 
ودوا (الكذب أو نمام لقوله تعالى رأى آأن له قارورة دهن وأخذ منها الدهن وادهن به أو دهن به غيره فإنه مداهن أو حالف ب

اآلية) لو تدهن فيدهنون  

  

ومن رأى أنه دهن رأسه اغتم إذا جاوز المقدار وسال على الوجه فإن لم يجاوز المقدار المعلوم فهو زينة والدهن الطيب -
من دهن رأس رجل في  الرائحة ثناء حسن والدهن المنتن ثناء قبيح وقيل الدهن المنتن امرأة زانية أو رجل فاسق وقالوا

 موضع ينكر فليحذر المفعول به من الفاعل مداهنة ومكرا فإن رأى وجهه مدهونا فإنه رجل يصوم الدهر

  



ومن رأى أنه قد سقى أو سقاه غيره قدحا فإنه يدل على طول حياته وأما الكي فاللذع بالكالم الطيب الموجع لمن يكويه فمن -
موجعا فهو يلدغ المكوي بكالم سوء وبأس من سلطان فإن آان الكي مستديرا فهو ثبات في رأى انه يكوى بالنار انسانا آيا 

أمر السلطان في خالف السنة وقيل من رأى أنه آوي عرقا من عروقه فإنه يولد له جارية أو يتزوج أو يرى امرأته رجل 
 .غريب وأما الترياق فقد رأيت ابن سيرين يكرهه

طعمة والحلوى واللحمان وما يتصل به من القدر والمائدة والسفرة والقصاع والمعرفة واالثفيةفي األ   

  

قال المعبرون ان دقيق الحنطة مال مجموع وعيال وعجنه سفر عاجنه إلى أقاربه والعجين مال شريف في التجارة يحصل منه 
وان حمض فهو قد أشرف على الخسرانربح آثير عاجل ان اختمر وإن لم يختمر فهو فساد وعسر في المال   

  

ومن رأى انه يعجن دقيق شعير فإنه يكون رجال مؤمنا ويصيب والية وثروة وظفرا باألعداء والنخالة شدة في المعيشة -
 وأآلها فقر

  

- وحصل ومن رأى أنه يخبز خبزا فهو يسعى في طلب المعاش لطلب منفعة دائمة فإن خبز عاجال لئال يبرد التنور نال دولة 
ماال بيده بقدر ما خرج الخبز من التنور ومن أصاب رغيفا فهو عمر والرغيف أربعون سنة فما آان فيه من نقصان فهو 
نقصان ذلك العمر وصفاؤه صفاء الدنيا وقيل الرغيف الواحد ألف درهم وخصب وبرآة ورزق حاضر قد سعى له غيره 

قال المفسرون الحزن الخزي فإن رأى رغفانا ) ذي أذهب عنا الحزنوقالوا الحمد هللا ال(وذهب عنه حزنه لقوله عز وجل 
آثيرة من غير أن يأآلها لقي اخوانا له عاجال وإن رأى بيده رغيفا آشكارا فهو عيش طيب ودين وسط فإن آان شعيرا فهو 

على نفاد عمره وانقضاء عيش نكد في تدبير وورع فإن آان رغيفا يابسا فإنه قتر في معيشته وان اعطى آسرة خبز فإآلها دل 
أجله وقيل بل هذه الرؤيا تدل على طيب العيش فإن أخذ لقمة فإنه رجل طامع والرغيف للعزب زوجة والرغيف النظيف 

النضيج للسلطان عدله وللتاجر انصافه وللصانع نصحه وحرارة الخبز نفاق وتحريم فإن رأى رجل رغيفا معلقا في جبهته دل 
ج مال آثير ال ينفع صاحبه وال يؤدي زآاته وأما خبر الملة فهو ضيق في المعاش آلآله ألنه ال يخبزه على فقره والخبز المتكر

 إال مضطرا

  

ومن رأى انه يأآل الخبز بال أدم فإنه يمرض وحيدا ويموت وحيدا وقيل الخبز الذي لم ينضج يدل على حمى شديدة وذلك أنه -
ز الحواري الحار يدل على الولد وأآل الخبز الرقاق سعة رزق وقيل ان رقة الخبز يستأنف ادخاله إلى النار ليستوي وقيل الخب

ان رجال أتى ابن سيرين فقال رأيت آأن في يدي ) وحكي(قصر العمر وقيل ان الرقاق من الخبز ربح قليل يتراءى آثيرا 
رغيف ربح آثير وأما المائدة فقد روي رقاقتين آآل من هذه ومن هذه فقال أنت رجل تجمع بين األختين والقرص ربح قليل وال

فقص رؤياه } اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء{أن بعضهم رأى آأن هاتفا يسمع صوته وال يرى شخصه يتلو هذه اآلية 
دة على معبر فقال انك في عسر وتدعو اهللا تعالى بالفرج واليسر فيستجيب لك فكان آما قال واختلف المعبرون في تفسير المائ

فمنهم من قال المائدة رجل شريف سخي والقعود عليها صحبته واألآل منها االنتفاع منه فإن آان معه على تلك المائدة رجال 
فإنه يواخي قوما على سرور ويقع بينه وبينهم منازعة في أمر معيشة له والرغفان الكثيرة الصافية والطعام الطيب على المائدة 

ان رجال أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا ) وقد روي(م من قال المائدة هي الدين دليل على آثرة مودتهم ومنه
رأيت البارحة مرجا أخضر فيه مائدة منصوبة ومنبر موضوع له سبع درجات ورأيتك يا رسول اهللا ارتقيت السابعة وتنادي 

مه أما المائدة فاإلسالم والمرج األخضر فالجنة والمنبر سبع عليها وتدعو الناس إلى تلك المائدة فقال صلوات اهللا عليه وسال
درجات فبقاء الدنيا سبعة آالف سنة مضت منها ستة آالف سنة وصرت في السبعة والنداء فإنا ادعوا الخلق الى الجنة 

قال المائدة امرأة رجل  واإلسالم ومنهم من قال المائدة مشورة يحتاج فيها إلى أعوان من عمارة بلدة أو عمارة قرية ومنهم من
أن بعضهم رأى آأنه يأآل على مائدة فكلما مد يده اليها خرجت يد آلب اشقر من تحت المائدة فأآل معه فقص رؤياه ) وحكي(



على معبر فقال ان صدقت رؤياك فإن غالما من الصقالبة يشارآك في امرأتك ففتش عن األمر فوجده آما قال وان رأى 
ائدة فإنه يظهر له عدو وإذا رأى أنه يأآل منها ظهرت المنازعة بينه وبين عدوه على قول بعض االرغفة بسطت على الم

المعبرين وقيل ان اآل على المائدة اآال آثيرا فوق عادته في مثلها دل ذلك على طول حياته بقدر اآله وان رأى أن تلك المائدة 
أنزل علينا (م فإنه رزق يصل اليه والى أوالده بدليل قوله عز وجل رفعت فقد نفذ عمره وقيل إذا رأى لونا أو لونين من الطعا

وقيل المائدة غنيمة في خطر ورفعها انقضاء ذلك الغنيمة وقيل إنها مأآلة ومعيشة لمن آانت له وأآل منها ) مائدة من السماء
ن وآثرة الرغفان آثرة مودتهم فإن آان عليها وحده فإنه ال يكون لمه منازع وإن آان عليها غيره آان له اخوان مشارآو

وقلتها قلة مودتهم والرغيف مودة سنة فإن رأى أنه يفرش بطعام فهو استخفافه بنعمة اهللا تعالى ورأى مملوك آأن مائدة مواله 
قد خرجت وهربت آما يهرب الحيوان فلما دنت إلى الباب انكسرت فعرض له من ذلك أن امرأة مواله ماتت من يومها وتلف 

وأما السفرة فسفر جليل ينال فيه سعة وقيل هي . ان لها وآان ذلك بالواجب ألنه رأى المائدة التي يقدم عليها انكسرت آل ما آ
سفر الى ملك عظيم الشأن وقيل سعة وراحة لمن وجدها ألنها معدن الطعام وألآل والقصعة المتخذة من خشب تدل على 

حضر وأواني الفضة آلها خدم في التجارة والدار وخصوصا السكرجات اصابة مال في سفر والخزفية تدل على اصابته في 
وقيل القصاع والطاسات تدل على الجمال في تدبير معاش االنسان والقدر قيم دار آثيرة االنفاق وقيل هو امرأة اعجمية فمن 

القدر رزق شريف مفروغ منه رأى أنه طبخ قدرا فإنه ينال ماال عظيما من قبل السلطان أو ملك أعجمي واللحم والمرقة في 
مع آالم وشرب والمغرفة قهرمان محسن يجري على يديه نفقة أهله واالثفية نفس الرجل فكما أن قوام القدر باالثافي فكذلك 
قوام االنفس بالمال والبزما رد مال هنئ لذيذ مجموع بغير آد والكواميخ آلها هموم وخصوم فمن أآل منها أصابه هم وان 

آل منها ولم يمسها فإنه مال يخسر عليهرآها ولم يآ  

  

ومن رأى أنه يشرب الزيت فإنه يدل على سحر أو مرض والخل مال مبارك في ورع وقلة لهو وطول حياة لمن أآله بالخبز -
 والدردي منه مال ساقط قليل المنفعة ذو وهن وسكرجة الخل جارية وخيمة وقيل إذا رأى االنسان آأنه يشرب الخل فإنه يعادي
أهل بيته وذلك للقبض الذي يعرض منه للفم والمري مرض والصفن هم وحزن مع خصومة منفعة قليلة وأما الملح فقد اختلف 

فيه فمنهم من قال ان األبيض منه زهد في الدنيا وخير ونعمة وآرهه ابن سيرين وقيل ان المبرز منه هم وشغل وشغب 
اقتنع من الدنيا بشئ يسير والمملحة جارية ملحة وقيل من وجد ملحا وقع  ومرض ودراهم فيها هم وتعب ومن أآل الخبزبه فقد

في شدة أو مرض شديد فإما اللحوم فإوجاع واسقام وابتياعها مصيبة والطري منها موت وأآلها غيبة لذلك الرجل الذي ينسب 
انت قبل بقدر مبلغه والسمين منه خير من اليه الحيوان والمملح من لحوم الشاء إذا دخل الدار فهو خير يأتي اهلها بعد مصيبة آ

الهزيل وان آان من غير لحم الشاء فهو رزق قد خمد ذآره وقيل الهزيل رجل فقير وقيل هو خسران والقديد غنيمة في 
اغتياب األموات وقيل من أآل اللحم المهزول المملح نال نقصانا في ماله ولحم االبل مال يصيبه من عدو قوي ضخم ما لم 

صاحب الرؤيا فإن مسه أصابه من قبل رجل ضخم قوي عدو فإن أآله مطبوخا أآل مال رجل ومرض مرضا ثم برئ يمسه 
وقيل من أآله نال منفعة من السلطان وأما لحم البقر فإنه يدل على تعب ألنه بطئ اإلنهضام ويدل على قلة العمل لغلظه وقيل 

) فجاء بعجل حنيذ(رأة صاحب الرؤيا حامال فإنها تلد غالما لقوله تعالى لحم البقر إذا آان مشويا أمان من الخوف وان آان ام
 إلى أخر القصة وآل شئ أصابته النار في اليقظة فهو في النوم رزق فيه اثم

  

ومن رأى في النوم آأنه يأآل لحم ثور فإنه يقدم إلى حاآم والعجل السمين الحنيذ بشارة آبيرة سريعة وتكون البشارة على -
نه وقيل انه رزق وخصب ونجاة من الخوف والمطبوخ من لحم البقر فضل يصير إلى صاحب الرؤيا حتى يجب هللا قدر سم

ولحم الضأن إذا آان مشويا مسلو خافر ) وجفان آالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكورا(تعالى فيه الشكر لقوله تعالى 
يعمل ضيافة لمن ال يعرفه أو يستفيد اخوانا يسر بهم فإن آان المسلوخ آه في بيته دلت رؤياه على اتصاله بمن ال يعرفه أو 

مهزوال دل على أن االخوان الذين استفادهم فقراء ال نفع في مواصلتهم وان رأى في بيته مسلوخة غير مشرحة فإنها مصيبة 
إذا آان مطبوخا فهو مال في  تفجؤه فإن آانت سمينة فهو يرث من الميت ماال وان آانت مهزولة لم يرثه وقيل لحم الضأن

تعب آحال النار وإذا آان نيئا فهم وخصومة والفج غير النضيج هموم وبغي ومخاصمات والعظام من آل حيوان عماد لما 
ملكته ايمانهم والمخ من آل حيوان مال مكنوز مدخور يرجوه وقيل إن المسلوخ ردئ لجميع الناس ويدل على حزن يكون في 

الكباش تشبه بالناس وليس تؤآل لحوم الناس وآل اللحوم التي تؤآل جيدة خال اليسير منها وأما اللحم  بيت الرجل وذلك إن
الذي يرى االنسان أنه يأآله نيئا فهو ردئ أبدا ويدل على هالك شئ يملكه وذلك أن طبيعته ال تقوى على انئ وهضمه وقال 

فأما من أآله فهو صالح له فإن رأى أنه أآل لحما مطبوخا ازداد ماله بعض المفسرين انما اللحم النئ ردئ لمن يراه وال يأآله 



فإن رأى أنه يأآل مع شيخ ارتفع أمره عند السلطان وأما الجمل المشوي فقد اختلف فيه فمنهم من قال ان آان سمينا فهو مال 
خوف وقال بعضهم الجمل آثير وان آان مهزوال فمال قليل ورزق في تعب وقال بعضهم أن الجمل المشوي أمان من ال

المشوي ابن فإن رأى أنه يأآل منه رزق ابنا يبلغ ويأآل من آسب نفسه وان آان نضيجا رزق ولده األدب وإن لم يكن نضيجا 
 لم يكن آيسا في عمله وقيل ان أآل شواء السوق بشارة فإن لم يكن نضيجا فهو حزن يصيبه من جهة ولده

  

- إنه ينجو من الهلكة لقصة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في الذراع المسممة التي آلمته ومن رأى آأن ذراع الشواء آلمه ف
وأما الرأس التنوري فرئيس فمن رأى آأنه اشترى رأسا سمينا آبيرا من رأس استفاد أستاذا نافعا وان آان مهزوال فإنه غير 

ألنعام نيئة دليل على أنه يغتاب رئيسا ينسب إلى ذلك نافع فإن آان الرأس منتنا فإنه يثنى عليه ثناء قبيحا وأآل رءؤس ا
الحيوان وأآل المطبوخ والمشوي من الرؤوس وانتفاع من بعض الرؤساء بمال وقال بعض المعبرين من رأى آأنه يأآل راس 

قلها ألف غنم وآراعه أصاب جاها وماال من ارث أو غيره وقال رأس الشاة في التأويل مال وهو عشرة آالف درهم أآثرها وأ
درهم وأآل عيون رأس المشوي أآل عيون أموال الرؤساء وأآل الدماغ أآل من صلب المال ومن مال مدفون فإن رأى آأنه 
يأآل من دماغه أو دماغ غيره فإنه يأآل من صلب ماله أو مال غير المدخور فإن أآل مخ ساقه أآل مخ ماله وأآل األآارع 

يتامى ومنهم من قال هو أآل أموال آبراء الناس ألن الكراع مال والغنم دليل على آبراء مختلف فيه فمنهم من قال إنه مال ال
الناس وأآل جلد الحمل المسلوخ أآل مال يتيم وأآل الكبد نيل قوة ومنفعة من جهة الولد وأآل األمعاء صحة جسم وخير 

ساء ولحوم الطير إذا آانت مطبوخة أو مشوية والمصير المحشو من اللحم هو مال مدخور وما آان فيه فإنه مال من قبل الن
رزق ومال من مكر وغدر من جهة امرأة فإن آان غير نضيج فإنه يغتاب امرأة ويظلمها فإن رأى آأنه يأآل لحم ماال يحل 
 أآله فإنه يأآل من أموال قوم ظلمة مكرة وقيل ان أآل لحم الدجاج واإلوز يدل على منفعة تكون من قبل أصحاب الرهن من

الرجال وفراخ الطير مشويا أو مقليا مال في تعب فمن رأى أنه يأآل فرخا نيئا فهو يغتاب أهل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم أو أشراف الناس فإن آانت فراخ طيور شتى مما ال يؤآل لحمه من سباع الطير فإنه يغتاب أوالد السالطين أو يرتكب 

ها فإنها استفادة مال من ضيعة ألف درهم إلى ستة آالف درهم ألنه لها ستة أعضاء رأس منهم فاحشة والطيور التي يؤآل لحم
وجناحين ورجلين وذنب وأما السمك فقد حكي أن رجال أتى ابن سيرين فقال رأيت آأن على مائدتي سمكة آآل أنا وخادمي 

رجل والسمك المالح المشوي سفر في  منها من ظهرها وبطنها قال فتش خادمك فإنه يصيب من أهلك ففتش خادمه فإذا هو
ومن أصاب سمكة طرية مشوية فإنه يصيب غنيمة وخيرا لقصة مائدة ) نسيا حوتهما(طلب علم أوصحبة رئيس لقوله تعالى 

عيسى عليه السالم والسمك المشوي قضاء حاجة او إجابة دعوى ورزق واسع ان آان الرجل تقيا وإال آانت عقوبة تنزل عليه 
ه مرغ صغار السمك في الدقيق وقالها بالدهن فإنه ينفق ماله في شئ ال قيمة له حتى يصير له قيمة ويصير لذيذا فإن رأى أن

شريفا وقيل السمك محمود وخاصة المشوي منه ما خال السمك الصغار فإن شوآها أآثر من لحمها ويدل على عداوة بينه وبين 
لمالح يدل على خير ومنفعة في ذلك الوقت وأما ذوق األشياء فيختلف أهل بيته ويدل على رجاء شئ الينال وأآل السمك ا

وإذا أذقنا (تأويله حسب اختالف األحوال فإن رأى آأنه ذاق شيئا فاستلذه واستطابه فإنه ينال الفرح والنعمة لقوله تعالى 
صيبه منه أذى فإن رأى آأنه ابتلع فإن رأى آأنه ذاق شيئا فوجد له طعما مرا فإنه يطلب شيئا ي) اإلنسان منا رحمة فرح بها

طعاما حارا خشنا دل على تنغيص عيشته ومعيشته وأآل الشئ اللذيذ طيب العيش والمعيشة فإن رأى أنه ذاق شيئا مجهوال 
وإن رأى أنه ذاق شيئا لم يكرهه ولم يستطبه دل على فقر ) آل نفس ذائقة الموت(فكره طعمه دل على الموت لقوله تعالى 

الشئ المنتن ثناء قبيح وان دخل في فيه شئ مكروه فهو شدة آره في معيشته وإن دخل شئ طيب الطعم لين  وخوف وأآل
محبوب سهل السملك في حلقه فهو طيب المعيشة وسهولة عمله فإن رأى في فمه طعاما آثيرا وفيه سعة إلضعافه تشوش أمره 

ي فيه وبقي من عمره قدر مافي فمه سعة له فإن رأى أنه عالج ودلت رؤياه على أنه قد ذهب من عمره قدر ذلك الطعام الذي ف
 ذلك الطعام حتى تخلص منه سلم وان لم يتخلص منه فليتهيأ للموت

  

ومن رأى أنه يتلمظ فهو طيبة نفسه والتلمظ مص اللسان والشعرة في اللقمة هم وحزن وعسر ولحس األصابع نيل خير قليل -
 من جنس ذلك الطعام الذي لحسه

  



ومن رأى آأنه يشرب الطعام آما يشرب الماء اتسعت عليه معيشته وآل الطعام رزق خال الهريسة والبيض والعصيدة فإنه -
غم من جهة أعماله في ذريته فإن رأى أنه يصلي ويأآل العصيدة فإنه يقبل امرأة وهو صائم وجامات الحلواء جوار ذات 

إلى اآلها غيره فإنه يستعين بالذي يدعوه على قهر انسان فإن رأى آأنه  حالوة وأما الطباهجة فمن رأى آأنه اتخذها ودعا
يطعمه للناس فإنه ينفق ماال في طلب تجارة أو تعلم صناعة وأما الطعام الذي هو في غاية الحموضة حتى ال يقدر على أآله 

كالم القبيح فإن رأى آأنه يأخذه فهو مرض أو ألم ال يقدر معه على أآل ويدل أخذ الطعام الحامض من انسان على سماع ال
ويطعمه غيره فإنه يسمع ذلك المطعم مثله وان آان أآله أصاب حزنا أو مرضا وإذا رأى آأنه صبر على أآله وحمد اهللا تعالى 

ند عليه نال الفرج وأما السكباجة المطبوخة بلحم الغنم إذا تمت أبازيرها فإن أآلها يدل على طيب النفس وتمام العز والجاه ع
سادات الناس وإذا آانت بلحم البقر دل أآلها على حياة طيبة ونيل مراد من جهة عمال وإذا آانت بلحم العصافير دل أآلها على 

ملك وقوة وصفاء عيش وصحة جسم وإن آانت بلحم الطيور فإنه تجارة أو والية على قوم أغنياء مذآورين على قدر آثرة 
ت بال زعفران فإنها نافعة وإذا آانت بالزعفران آانت مرضا آلآلها وآذلك آل ما آان فيه الدسم وقلته وأما الزرباجة إذا آان

صفرة واما آل شئ فيه بياض من المطعومات وغيرها فإن أآلها بهاء وسرور إال المخيض فإنه غم شديد لزوال الدسم عنه 
دل على تجارة دنيئة بمنفعة آثيرة والثريد  والمضيرة قليلة الضرر والكشك رزق في تعب ومرض والكشكية إن آان فيها دسم

إذا آان آثير الدسم فهو والية نافعة ودنيا واسعة وإذا آان بغير دسم فإنه والية بال منفعة فإن رأى آأن بين يديه قصعة فيها 
ألصل يدل على ثريد يأآل منها فقد ذهب من عمره بقدر ما أآل منها وبقي من عمره بقدر ما بقي من الثريد فإن الثريد في ا

حياة الرجل فإن رأى بين يديه قصعة فيها ثريد آثير الدسم حتى ال يمكنه أآلها دل على أنه يجمع ماال ويأآله غيره فإن رأى 
آأن بين يديه ثريدا ال دسم فيه وليس بطيب الطعم وهو يسرع في أآله حتى يستريح منه دلت رؤياه أنه يتمنى الموت من ضيق 

بين يديه ثريدا وهو ال يأآل منه مخافة أن ينفد فإنه يخشى الموت مع آثرة ماله من النعمة وان آانت ثريدة الحال فإن رأى آأن 
بال دسم وبخل بال لحم دل على حرفة نظيفة وورع فإن لم يكن فيها دسم البتة دل على حرفة دنيئة وافتقار فإن آانت الثريدة 

قوما ظالمين على خوف منه وآراهية أو يكون بينه وبين قوم ظالمين من مرقة طبخت بلحم بعض السباع فإن صابحها يلي 
تجارة وآون الدسم فيها دليل على تحريم منفعتها وان آانت بال دسم فال منفعة فيها فإن آانت الثريدة من مرقة طبخت بلحم 

اءة فإن رأى آأنه أآل الثريد آله الكلب دلت على والية دنيئة على قوم سفهاء أو تجارة دنيئة أو صناعة مع قوم سفهاء ذوي دن
فإنه يموت على ذلك الهوان والفقر وإذا آانت الثريدة من طبيخ سباع الطيور فإنها معالمة مع قوم ظلمة مكرة في مال حرام 
وعلى الجملة إن الثريد في األصل حياة الرجل وآسبه ومعيشته ومنافعها على قدر دسمها وحاللها وحرامها على قدر جوهر 

ا وأما األرزية فمال من خصومة وهم والنئ منه خسران ومرض وأما الحلويات والمطعومات في األصل الذي إذا رأى لحمه
االنسان آأنه أآلها دل على طيب الحياة والنجاة من المخاطرات ونيل السرور والفرج وقصب السكر تردد آالم يستحلي 

كبير يدل على قال وقيل وأما الشهد والعسل فمال من ميراث حالل أو ويستطاب والسكرة الواحدة قبلى حبيب أو ولد والسكر ال
 مال من غنيمة أو شرآة

  

ومن رأى آأن بين يديه شهدا موضوعا دل على ان عنده علما شريفا فإن رأى آأنه يطعمه للناس فإنه يقرأ القرآن بين الناس -
عمال البر وألهل الدنيا إصابة غنيمة من غير تعب وانما قلنا بنغمة طيبة والعسل ألهل الدين حالوة االيمان وتالوة القرآن وأ

عن ابن سيرين أنه قال الشهد رزق آثير يناله ) وحكي(إن العسل يدل على القرآن ألن اهللا عز وجل وصف آالمه بالشفاء 
سال دل على صاحبه من غير تعب ألن النار لم تمسه والعسل رزق قليل من وجه فيه تعب فإن رأى آأن السماء أمطرت ع

صالح الدين وعموم البرآة فإن رأى آأنه أآل الشهد وفوقه العسل فقد آرهه بعض المعبرين حتى فسره بنكاح األم وبلغنا أن 
رجال أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال رأيت ظلة ينطف منها السمن والعسل والناس يلعقونها فمستكثر منها ومستقل فقال 

ما هي القرآن وحالوته ولينه والناس يأخذونه فمستكثر منه ومستقل وروي أن النبي صلى اهللا عليه أبو بكر دعني اعبرها إن
وسلم قال رأيت آأني في قبة من حديد وإذا عسل ينزل من السماء فيلعق الرجل اللعقة واللعقتين ويلعق الرجل اآثر من ذلك 

سول اهللا فقال أنت وذاك فقال أما قبة الحديد فاإلسالم وأما ومنهم من يحسو فقال أبو بكر رضي اهللا عنه دعني أعبرها يا ر
العسل الذي ينزل من السماء فالقرآن وأما الذي يلعق اللعقة واللعقتين فالذي يتعلم السوة والسورتين وأما الذين يحسونه فالذين 

ول اهللا رأيت آأن اصبعي هاتين يجمعونه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صدقت وروي أن عبد اهللا بن عمر قال يا رس
تقطران عسال وانني ألعقهما فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تقرأ الكتابين ورأى رجل آأنه يغمس خبزا في عسل ويأآله 

فصار محبا للعلم والحكمة فأنتفع بذلك وآثر ماله الن العسل دل على حسن علمه والخبز على يساره وأما الترنجبين فرزق 
وأما التمر فقد ) وانزلنا عليكم المن والسلوى آلوا من طيبات ما رزقناآم( منة أحد من المخلوقين بدليل قوله تعالى طيب بال

روي أن عمر رأى آأنه أآل تمرا فذآر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال ذلك حالوة االيمان وأنواع التمر آثيرة 



له رزق عام خالص يصير اليه وقيل إنه يدل على قراءة القرآن وقيل ان التمر يدل والتمر لمن يراه يدل على المطر ولمن أآ
 على مال مدخور ورؤيا اآل الدقل يكون للذميين وقيل من رأى آأنه يأآل تمرا جيدا فإنه يسمع آالما حسنا نافعا

  

 ومن رأى آأنه يدفن تمرا فإنه يخزن ماال أو ينال من بعض الخزائن ماال-

  

- اآلية ورؤيا أآل التمر ) إن اهللا فالق الحب والنوى(آأنه شق تمرة وميز عنها نواها فإنه يرزق ولدا لقوله تعالى ومن رأى 
 بالقطران دليل على طالق المرأة سرا وأما رؤية نثر التمر فنية سفر والكيلة من التمر غنيمة

  

- لة غنية مبارآة وقيل إنه يصيب ماال من قوم آرام بال ومن رأى آأنه يجني تمرة من نخلة في ابانها فإنه يتزوج بامرأة جلي
تعب أو من ضيعة له وقيل يصيب علما نافعا يعمل به فإن آان في غير أوانها فإنه يسمع علما وال يعمل به فإن رأى آأنه جنى 

يتعلم من رجل فاسق من نخلة عنبا أسود فإن امرأته تلد ولدا من مملوك أسود فإن رأى آأنه جنى من نخلة يابسة رطبا فإنه 
اآلية وقيل ) وهزي إليك بجذع النخلة(علما ينفعه وان آان صاحب الرؤيا مغموما نال الفرج لقوله عز وجل في قصة مريم 

 التمر المنثور دراهم ال تبقى

  

- بن سيرين أن رجال أتى ا) وحكي(ومن رأى أنه يجني اليه التمر فإنه يجني له مال من رجال ذوي أخطار يلي عليهم والية 
فقال رأيت آأني وجدت أربعين تمرة فقال تضرب أربعين عصا ثم رآه بعد ذلك بمدة فقال رأيت آأني وجدت أربعين تمرة 
على باب السلطان فقال تصيب أربعين ألف درهم فقال الرجل عبرت رؤياي هذه المرة بخالف ما عبرت في المرة األولى 

لى وقد يبست األشجار وأدبرت السنة وأتيتني هذه المرة وقد دبت المياه في فقال ألنك قصصت على رؤياك في المرة األو
األشجار وآان األمر في المرتين على ما عبره وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأيت آأن رجال أتاني فألقمني لقمة تمر 

لقمني لقمة ثالثة فإذا نواة فلفظتها فقال أبو بكر دعني فذهبت أعجمها فإذا نواة فلفظتها ثم ألقمني لقمة ثانية فإذا نواة فلفظتها ثم أ
يا رسول اهللا أعبرها فقال عبرها قال تبعث سرية فيغنمون ويسلمون ويصيبون رجال فينشدهم ذمتك فيخلونه ثم تبعث سرية 

را فكتب اليه أني وقال ثالثا قال صلى اهللا عليه وسلم آذلك قال الملك ورأى أنس بن مالك في المنام آأن ابن عمر يأآل بس
رأيتك تأآل بسرا وذلك حالوة االيمان وقيل ان رجال عاريا راى آأن سالت من التمر البسر في نغض من بطون الخنازير 

وهو يرفعها ويحملها الى بيته فسأل المعبر عنها فعبرها غنائم من مال الكفار فما لبث أن خرجت الروم وآان الظفر للمسلين 
ابن سيرين عن امرأة رأت آأنها تمص تمرة وتعطيها جارا لها فيمصها فقال هذه المرأة تشارآه ) وسئل(ووصل اليه ماعبر له 

في معروف يسير فإذا هي تغسل ثوبه وأتى ابن سيرين رجل فقال رأيت آأن بيدي سقاء وفيه تمر وقد غمست فيه راسي 
د انغمست في آسب مال يمينا وشماال وال تبالي أمن ووجهي وأنا آآل منه وأقول ما أشد حموضته فقال ابن سيرين انك رجل ق

حرام آان أم من حالل غير اني أعلم أنه حرام فكان آذلك فإن رأت امرأة أنها تأآل التمر بالقطران فإنها تأخذ ميراث زوجها 
لصالة فإنه يقبل وهي منه طالق والعصيدة غم من سبب غلمانه فإن رأى آأنه يأآل العصيدة أو الخبيص أو الفالوذج وهو في ا

امرأته وهو صائم وأتى ابن سيرين رجل فقال رأيت آأني أصلي وآآل الخبيص في الصالة فقال الخبيص حالل وال يحل أآله 
في الصالة فأنت تقبل امرأتك وأنت صائم فال تفعل وأما الخبيص اليابس فهو مال في مشقة والرطب منه مختلف فيه فكرهه 

ذآر أنه يدل على المرض وقال بعضهم هو مال آثير ودين خالص واللقمة منه قبلة من ولد أو بعضهم لما فيه من الصفرة و
حبيب وقال بعضهم ان الخبيص آالم حسن لطيف في أمر المعاش وآذلك الفالوذج والخبيص يدل على رزق آثير في قوة 

طنة والزالبية نجاة من هم ومال وسرور بلهو وسلطنة لما مسهما من النار فإن مس النار إياهما يدل على تحريم أو آالم أو سل
وطرب وأما أوعية الحالوى وجاماتها فإنها تدل على جوار حسان مليحات والقطائف المحشوة مال ولذاذة وسرور واللبن 

 . الصافي مال في تعب لمس النار له

  



  

- ربه وقيل إصابة غم فإن رأى آأنه ومن رأى آأنه يضرب العود في منزله أصيب بمصيبة وقيل إن ضرب العود رياسة لضا
يضربه فانقطع وتره خرج من همومه وقيل أن نقره يدل على ملك شريف قد أزعج من ملكه وعزه وآلما تذآر ملكه انقلبت 

 امعاؤه وهو للمستور عظة وللفاسق افساده قوما بشئ يقع على أمعائهم وهو للجائر جور على قوم يقطع به أمعاءهم

  

- ب بباب اإلمام من المالهي شئ من المزمار والرقص مثل العود والطنبور والصنج نال والية وسلطانا ان ومن رأى أنه يضر
آان أهال لذلك وإال فإنه يفتعل آالما والمزمار والية فمن رأى آأنه ملكا أعطاه مزمارا نال ورية ان آان من أهلها وفرحا ان 

 لم يكن من أهلها

  

- على ثقب المزمار فإنه يتعلم القرآن ومعانيه ويحسن قراءته وقيل ان رأى مريض آأنه  ومن رأى أنه يزمر ويضع أنامله
يزمر فإنه يموت والصنج المتخذ من الصفر يدل على متاع الحياة الدنيا وضربه افتخار بالدنيا وصوت الطيل صوت باطل فإن 

طبل رجل صفعان فمن رأى أنه تحول آان معه صراخ زمر ورقص فهو مصيبة والطبال رجل بطال ويفتخر بالبطالة وال
طبال صار صفعانا وطبل المخنثين امرأة لها عبوب يكره تصريحها ألنها عورة وفضيحة إذا فتش عنها آانت شنعة ألن 
ارتفاع صوته شناعة وآذلك حال هذه المرأة وطبل النساء تجارة في أباطيل قليلة المنفعة آثيرة الشنعة وضرب الدف هم 

وة لمن يكون معه فإن آان بيد جارية فهو خير ظاهر مشهور على قدر هيئتها وجوهرها وهو ضرب وحزن ومصيبة وشه
باطل مشهور وان آان مع امرأة فأنه أمر مشهور وسنة مشهورة في السنين آلها وان آان مع رجل فإنه شهرة والمعازف 

على تجارة رابحة وان لم يكون طيبا دل على تجارة  والقيان آلها في األعراس مصيبة ألهل الدار وأما الغناء فإن آان طيبا دل
خاسرة وقال بعضهم إن المغني عالم أو حكيم أو مذآر والغناء في السوق لالغنياء فضائح وأمور قبيحة يقعون فيها وللفقير 

 ذهاب عقله

  

- ن غنى وناح ابليس لعنه ومن رأى آأن موضعا يغنى فيه فإنه يقع هناك آذب يفرق بين األحبة وآيد حاسد آاذب ألن أول م
 اهللا وقيل الغناء يدل على صخب ومنازعة وذلك بسبب تبدل الحرآات في المرقص

  

ومن رأى آأنه يغني قصائد بلحن حسن وصوت عال فإن ذلك خير ألصحاب الغناء واأللحان وجميع من آان منهم فإن رأى -
 آأنه يغني غناء رديئا فإن ذلك يدل على بطالة ومسكنة

  

- أى آأنه يمشي في الطين ويغني فإن ذلك خير وخاصة لمن آان يبيع العيدان والغناء في الحمام آالم مبهم وقيل الغناء ومن ر
في األصل يدل على صخب ومنازعة وأما الرقص فهو هم ومصيبة مقلقة والرقص للمريض يدل على طول مرضه وقيل إن 

وأما رقص من هو مملوك فهو يدل على أنه يضرب وأما رقص  رقص الفقير غنى ال يدوم ورقص المرأة وقوعها في فضيحة
المسجون فدليل الخالص من السجن وأنحالله من القيد النحالل بدن الرقاص وخفته وأما رقص الصبي فإنه يدل على أن 
ر فإنه الصبي يكون أصم أخرس ويكون إذا أراد الشئ أشار اليه بيده ويكون على هيئة الرقص وأما رقص من يسير في البح
 ردئ ويدل على شدة يقع فيها وان رقص انسان لغيره فإن المرقوص عنده يصاب بمصيبة يشترك فيها مع الرقاص

  



ومن رأى آأنه رقص في داخل منزله وحوله أهل بيته وحدهم ليس معهم غريب فإن ذلك خير للناس آلهم بالسواء والضارب -
فقراء أو ساعي الدراهم السكية أوزان يجتمع مع النساء ألن الوتر امرأة بالطنبور رجل رئيس صاحب أباطيل مفتعل في أقوام 

وضرب الطنبور مصيبة وحزن تلتف له األمعاء وتلتوي ألن صوته يحرج من األمعاء التي فتلت وجففت وأخرجت من 
قول رجل صاحب الموطن ونقره ذآر ما رأى من الرفاهية والعز والدالل فإن رأى سلطان أنه يسمع الطنبور فإنه يسمع 

أباطيل وأما العصير فيدل على الخصب لمن ناله فمن رأى أنه يعصر خمرا فإنه يخدم سلطانا ويجري على يديه أمور عظام 
يسألونك (والخمر في األصل مال حرام بال مشقة فمن رأى أنه يشرب الخمر فإنه يصيب اثما آبيرا ورزقا واسعا لقوله تعالى 

إثم آبير ومنافع للناس وإثمهما أآبر من نفعهما عن الخمر والميسر قل فيهما ) 

  

ومن رأى أنه شربها ليس له من ينازعه فيها فإنه يصيب ماال حراما وقالوا بل ماال حالال فإن شربها وله من ينازعه فيها فإنه -
ن دخله وقع في الفتنة ينازعه في الكالم والخصومة بقدر ذلك فإن رأى أنه أصاب نهرا من خمر فإنه يصيب فتنة في دنياه فإ

بقدر ما ناله منه وقال بعض المعبرين ليس آثرة شرب الخمر في الرؤيا رديئة فقط فإن رأى االنسان آأنه بين جماعة آثيرة 
يشربون الخمر فإن ذلك ردئ ألن آثرة الشراب يتبعه مسكر والسكر فيه سبب الشغب والمضادة والقتال وقال الخمر لمن أراد 

أن رجال رأى آأنه مسود الوجه محلوق الرأس يشرب الخمر فقص رؤياه ) وحكي(ج موافقة بسبب امتزاجها الشرآة والتزوي
على معبر فقال أما سواد الوجه فإنك تسود قومك وأما حلق الرأس فإن قومك يذهبون عنك ويذهب أمرك وأما شرب الخمر 

ناءين في أحدهما نبيذ وفي األخر لبن فقال اللبن عدل ابن سيرين رجل فقال رأيت آأن بين يدي إ) وأتى(فإنك تحوز امرأة 
والنبيذ عزل فلم يلبث أن عزل وآان واليا وشرب الخمر للوالي عزل وصرف نبيذ التمر مال فيه شبهة وشرب نبيذ التمر 

وآة وقيل اغتمام وقد اختلفوا في شرب الخمر الممزوجة ماء فقيل ينال ماال بعضه حالل وبعضه حرام وقيل يصيب ماال في ش
وترى الناس سكارى وما هم (يأخذ من امرأة ماال ويقع في فتنة والسكر من غير شراب هم وخوف وهول لقوله تعالى 

والسكر من الشراب مال وبطر وسلطان يناله صاحب الرؤيا والسكر من الشراب أمن من الخوف ألن السكران ال ) بسكارى
رجل إذا اتسعت دنياه بطر وال يحتمل النعم وال يضبط نفسه ومن شرب  يفزع من شئ فإن رأى أنه سكر ومزق ثيابه فإنه

خمرا وسكر منها أصاب ماال حراما ويصيب من ذلك المال سلطانا بقدر مبلغ السكر منه وقيل إن السكر ردئ للرجال والنساء 
ينصرف وجدهم سكارى وذلك أنه يدل على جهل آثير ورأى رجل آأنه ولى والية فرآب في عمله مع قوم فلما أراد أن 

أجمعين فلم يقدر على أحد منهم وأقام آل واحد على سكره فقصها على ابن سيرين فقال انهم يتمولون ويستغنون عنك وال 
يجيبونك وال يتبعونك وأآل الطير المقلي للتنقل غيبة وبهتان ورؤية الخمر في الخابية إصابة آنز والجب إذا آان فيه ماء وآان 

مرأة غنية مغمومة وإذا آان جب الماء في السقاية فإنه رجل آثير المال آثير النفقة في سبيل اهللا والجب إذا آان في بيت فإنها ا
فيه الخل فهو رجل صاحب ورع وإذا آان فيه زبد فهو صاحب مال نام وإذا آان فيه آامخ فهو رجل مريض وأتى ابن سيرين 

ن صدقت رؤياك طلقت امرأتك فكان آذلك والرواق رجل صادق يقول رجل فقال رأيت آأن خابية بيتي قد انكسرت فقال إ
يطوف عليهم ولدان مخلدون (الحق والقنينة خادمة مترددة في نقل األموال وآذلك االبريق خادم بدليل قول اهللا عز وجل 

أن ) وحكي(ى الموائد فمن رأى آأنه يشرب من ابريق فإنه يرزق ولدا من أمته واألباريق الخدم القوام عل) بأآواب وأباريق
رجال أتى ابن سيرين فقال رأيت آأني أشرب من ثليلة لها ثقبان أحدهما عذب واآلخر مالح فقال اتق اهللا فإنك تختلف الى أخت 

امرأتك والكاس يدل على النساء فإن رأى آأنه يسقى في آأس أو قدح زجاج دلت رؤياه على جنين في بطن امرأته فإن رأى 
أن رجال أتى ابن سيرين فقال رأيت آأني ) وقد حكي(ت وبقي الماء فإن المرأة تموت ويعيش الجنين آأن الكأس انكسر

استيقيت ماء فأتيت بقدح ماء فوضعته على آفي فانكسر القدح وبقي الماء في آفي فقال له ألك امرأة قال نعم قال هل بها حبل 
آما قال فإن رأى آأن الماء انصب وبقي الكأس صحيحا فإن األم تسلم قال نعم قال فإنها تلد فتموت ويبقى الولد على يدك فكان 

والولد يموت وقيل ربما يدل انكسار الكأس على موت الساقي والقدح أيضا من جواهر النساء فإنه من زجاج والشرب في 
يعة االنكسار وتدل على القدح مال من جهة امرأة وقيل إن أقداح الذهب والفضة في الرؤيا أصلح لبقائها وأقداح الزجاج سر

اظهار األشياء الخفية لضوئها واألقداح جوار أو غلمان واللعب بالشطرنج والنرد والكعاب والجوز مكروه ومنازعة وإنما قلنا 
أو من أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون(ان اللعب بكل شئ مكروه لقوله تعالى  ) 

  

- يناومن رأى أنه يلعب بها فإن له عدوا د  

  



ومن رأى الشطرنج منصوبة ال يلعب بها فإنها رجال معزولون وأما منصوبة ويلعب بها فإنها والة رجال فإن قدم أو أخر -
اقطاعها فإنه يصير لولي ذلك الموضع ضرب أو خصومة وان غلب أحد الخصمين اآلخر فإن الغالب هو الظاهر وقيل ان 

اللعب بالنرد فاختلف فيه فقيل إنه خوض في معصية وقيل انه تجارة في  اللعب بالشطرنج سعى في قتال أو خصومة وأما
معصية واللعب به في األصل يدل على وقوع قتال في جور ألجل تحريمه ويكون الظفر للغالب واللعب بالكعاب اشتغال بباطل 

حسنا والطيب في األصل ثناء  وقيل هو دليل خير والقمار هو شغب ونزاع وأما المجمرة فمملوك أديب ينال منه صاحبه ثناء
حسن وقيل هو المريض دليل الموت والحنوط والتدخين بالطيب ثناء مع خطر لما فيه من الدخان فأما العنبر فنيل مال من جهة 
رجل شريف والمسك وآل سواد من الطيب آالقرنفل والمسك والجوزبوا فسؤدد وسرور وسحقه ثناء حسن وإذا لم يكن لسحقه 

ل على احسانه الى غير شاآر والكافور حسن ثناء مع بهاء والزعفران ثناء حسن إذا لم يمسه وطعنه مرض مع رائحة طيبة د
آثرة الداعين له والغالية قد قيل إنها تدل على الحج وقيل انها سؤدد وقيل من رأى آأنه تغلف بالغالية في دار اإلمام اتهم بغلول 

وثناء حسن وصحة جسم والتبخر حسن معاشرة الناس واألدهان آلها هموم إال  وخيانة والذريرة ثناء حسن وماء الورد مال
الزئبق فإنه ثناء حسن والزيت الطيب برآة ان أآله أو شربه أو ادهن به ألنه من الشجرة المبارآة ورأى بعض الملوك آأن 

ثة اآاليل فقص رؤياه على معبر مجامير وضعت في البلدة تدخن بغير نار ورأى البذور تبذر في األرض ورأى على رأسه ثال
 فقال تملك ثالث سنين أو ثالثين سنة ويكثر النبات والثمار في زمانك وتكثر الرياحين فكان آذلك

  

 . ومن رأى أنه تبخر نال ربحا وخيرا ومعيشة في ثناء حسن-

 

 في الكساوي واختالف ألوانها وأجناسها 

  

نية والكتانية فالمتخذة من الصوف مال ومن الشعر مال دونه والمتخذة من القطن أنواع الثياب أربعة الصوفية والشعرية والقط
مال ومن الكتان مال دونه وأفضل الثياب ما آان جديدا صفيقا واسعا وغير المقصور خير من المقصور وخلقان الثياب 

ياب جمال في الدنيا والدين وأوساخها فقر وهم وفساد في الدين والوسخ والشعث في الجسد والرأس هم والبياض من الث
والحمرة في الثياب للنساء صالح وتكره للرجال ألنها زينة الشيطان إال أن تكون الحمرة في ازار أو فراش أو لحاف وفيما ال 

يظهر فيه الرجل فيكون حينئذ سرورا وفرحا والصفرة في الثياب آلها مرض وقد قيل ان الحمرة هم والحمرة والصفرة في 
ضران ألنهما ال ينكران وال يستبشعان للرجال والخضرة في الثياب جيدة في الدين ألنها لباس أهل الجنة والسود من الجسد ال ت

الثياب صالحة لمن لبسها في اليقظة ويعرف بها وهي سؤدد ومال وسلطان وهي لغير ذلك مكروهة وثياب الخز مال وآذلك 
ود من القطن إذا لم يكن فيها حرير فإنها تجمع خير الدنيا والدين وأجود الصوف وال نوع من الثياب أجود من الصوف إال البر

البرود الحبرة والبرود من االبريسم مال حرام وفساد في الدين والكساء من الخز والقز والحرير والديباج سلطان إال أنها 
رياسة وهي قوة الرجل وتاجه وواليته مكروهة في الدين إال في الحرب فهو صالح والعمائم تيجان العرب ولبسها يدل على ال

فإن رأى آأنه لوى العمامة على رأسه ليا فإنه يسافر سفرا في ذآر وبهاء وإن رأى أن عمامته اتصلت بأخرى زاد في سلطانه 
والعمامة من االبريسم تدل على رياسة في فساد الدين ومال حرام ومن القطن والصوف رياسة في صالح الدين والدنيا ومن 

ز اصابة غنى وتجري الوانها مثل ألوان باقي الثيابالخ  

رأى اسحق عليه السالم آأن عمامته قد نزعت فأنتبه ونزل عليه الوعيد بانتزاع امرأته ثم رأى أن عمامته قد أعيدت اليه فسر 
على رأسه اثنتين بعودها إليه ورأى أبو مسلم الخراساني آأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عممه بعمامة حمراء ولواها 

وعشرين لية فقص رؤياه على معبر فقال تلي اثنتين وعشرين سنة والية في بغي فكان آذلك والقلنسوة سفر بعيد أو تزويج 
امرأة أو شراء جارية ووضعها على الرأس اصابة سلطان ورياسة ونيل خير من رئيس أو قوة لرئيسه ونزعها مفارقة لرئيسه 

إن رئيسه يصيبه هم بقدر ذلك وان نزعها من رأسه شاب مجهول أو سلطان مجهول فهو موت فإن رآها مخرقة أو وسخه ف
رئيسه وفراق ما بينهما بموت أو حياة فإن رأى على رأسه برطلة فهو يعيش في آنف رئيسه فإن آانت بيضاء فإنه يصيب 

 سلطانا ان آان ممن يلبسها وان لم يكن فهو دينه الذي يعرف به



  

- أعطى الناس قالنس فإنه يرئس الرؤساء على الناس ويوليهم الواليات ولبس القلنسوة مقلوبة تغير رئيسه على  ومن رأى ملكا
عادته فإن رأى بقلنسوة اإلمام آفة أو بهاء فإنه في اإلسالم الذي توجه اهللا تعالى به وبالمسلمين الذي أعزه بهم فإن آانت من 

هم ويتبع آثارهم في ظاهر أمرهبرود آما آان يلبسه الصالحون فهو يتشبه ب  

  

ومن رأى بقلنسوة نفسه وسخا أو حدثا فهو دليل على ذنوب قد ارتكبها فإن رأت امرأة على رأسها قلنسوة فإنها تتزوج ان -
 آانت أيما وإن آانت حبلى ولدت غالما على جوهر القلنسوة

  

- هو ظالم غشوم وان آان رئيسه فقيها فهو خبيث الدين ومن رأى قلنسوة من سمور سنجاب أو ثعلب فإن آان رئيسه سلطانا ف
وان آان رئيسه تاجرا فهو خبيث المتجر وان آانت القلنسوة من فرو الضأن فهي صالحة وجاء رجل الى معبر فقال رأيت 

والحكم  آأن عدوا لي فقيها عليه ثياب سود وقلنسوة سوداء وهو راآب على حمار أسود فقال قلنسوته السوداء توليته القضاء
والثياب السود سؤدد يصيبه والحمار األسود خير ودولة مع سؤدد يناله والمنديل خادم وما يرى به من حدث أو جدة أو جمال 

أو صفاء في الخادم وخمار المرأة زوجها وسترها ورئيسها وسعته سعة حاله وصفاقته آثرة ماله وبياضه دينه وجاهه فإن 
بين الناس ذهب حياؤها واآلفة في الخمار مصيبة في زوجها ان آانت مزوجة وفي  رأت أنها وضعت خمارها على راسها

مالها إن لم تكن ذات زوج فإن رأت خمارها أسود باليا دل على سفاهة زوجها وفقره وإن رأت امرأة عليها خمارا مطيرا دل 
به ومعيشته ودينه فكل ما رآه فيه من على مكر أعداء المرأة بها وتغييرهم صورتها عند زوجها وقميص الرجل شأنه في مكس

وقيل هو للرجل امرأة وللمرأة زوج لقوله ) اذهبوا بقميصي هذا(زيادة أو نقصان فهو في ذلك وقيل القميص بشارة لقوله تعالى 
ن فإن رأى قميصه انفتق فارق امرأته فإن رأى أنه لبس قميصا وال آمين له فهو حس) هن لباس لكم وأنتم لباس لهن(تعالى 

شأنه في دينه إال أنه ليس له مال ويكون عاجزا عن العمل ألن العمل والمال ذات اليد وليس له ذات اليد وهي الكمان فإن رأى 
جيب قميصه ممزقا فهو دليل فقر فإن آان له قمصان آثيرة دل ذلك على أن له حسنات آثيرة ينال بها في اآلخرة أجرا عظيما 

القميص شأن البسه وآذلك جبته وصالحهما وفسادهما في شأن البسهما فإن رأت امرأة  والقميص األبيض دين وخير ولبس
انها لبلست قميصا جديدا صفيقا واسعا فهو حسن حالها في دينها ودنياها وحال زوجها وقال النبي عليه السالم رأيت آأن الناس 

ك وعرض علي عمر وعليه قميص يجره قالوا فما يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ أسفل من ذل
أولت ذلك يا رسول اهللا قال الدين وأما القرطف ففرج وقيل ولد فمن رأى أنه لبس قرطفا وتوقع ولدا فهو جارية والقباء ظهر 

بقدر  وقوة وسلطان وفرج وصفيقه خير من رقيقه فمن رأى عليه قباء خزا أو قزا أو ديباجا فإن ذلك سلطان يصيبه له خطر
قوة القباء وجدته إال أنه آله مكروه في الدين النه ليس من لباس المسلمين إال في الحرب مع السالح فإنه ال بأس به والقباء 

لصاحبه والية وفرج على آل األحوال والدواج أيضا ظهر ويدل على تزويج امرأة إذا تلحف به ونام فإن رأى آان دواجه من 
ة لكتاب اهللا تعالى فإن آان الدواج مبطنا بسمور أو سنجاب أو ثعلب فإن امرأته خائنة مكرة لزوجها لؤلؤ فإن امرأته دينة قارئ

برجل ظالم والدراعة امرأة أو نجاة من هم وآرب فإن آان عليه وبيده قلم وصحيفة فإنه قد أمن من الفقر بالخدمة للملك وأما 
ه في غم وجلود االغنام ظهور قوته وجلود السباع آالسمور الفرو في الشتاء فخير يصيبه وغنى وفي الصيف خير يصيب

والثعلب والسنجاب يدل على رجال ظلمة وقيل انها دليل السؤدد ولبس الفرو مقلوبا إظهار مال مستور والسراويل امرأة دينة 
امرأة بكر  أوجارية أعجمية فإن رأى آأنه اشترى سروايل من غير صاحبه تزوج امرأة بغير ولي والسراويل الجديدة

والتسرول دليل العصمة عن المعاصي وقيل السراويل دليل صالح شأن امرأته وأهله ولبس السراويل بال قميص فقر ولبسه 
مقلوبا ارتكاب فاحشة من أهله وبوله فيه دليل حمل امرأته وتغوطه فيه دليل غضبه على حمل امرأته وانحالل سراويله ظهور 

ء واالسفار عنهم وقيل إن السراويل تدل على سفر إلى قوم عجم ألنه لباسهم وقيل السراويل امرأته للرجال وترآها االختفا
صالح شأن أهل بيته وتجدد سرورهم والتكة تابعة للسراويل وقيل انها مال وقيل من رأى في سراويله تكة فإن امرأته تحرم 

ه فإنه ال يقبل ولده وان رأى آأن تكته انقطعت فإنه عليه أو تلد له ابنتين ان آانت حبلى وان رأى آأنه وضع تكة تحت رأس
 يسئ معاشرة امرأته أو يعزل عنها عقد النكاح فإن رأى آأن تكته حية فإن صهره عدو له

  



 ومن رأى آأن تكته من دم فإنه يقتل رجال بسبب امرأة أو يعين على قتل امرأة الزاني-

  

- ان آان أهال للوالية ولغير الوالي امرأة غنية ليس لها حميم وال قريب  ومن رأى أنه لبس رانا فإنه يلي والية على بلدة
والزار امرأة حرة الن النساء محل االزار فإن رأت امرأة ان لها إزارا أحمر مصقوال فإنها تتهم بريبة فإن خرجت من دارها 

رأة وقيمة بيتفيه تستبشع فإن رؤي في رجلها مع ذلك خف فإنها تتهم بريبة تسعى فيها والملحفة ام  

  

ومن رأى أنه لبس ملحفة فإنه يصيب امرأة حسنة ومن لبس ملحفة حمراء لقي قتاال بسبب امرأة والجديد األبيض الصفيق جاه -
الرجل وعزه ودينه وامانته والرقيق منه رقة في الدين وقيل الرداء امرأة دينة وقيل هو أمر رفيع الذآر قليل النفع وصبغة 

ابن سيرين ) وسئل(الخلق من الفقر والرداء أمانة الرجل ألن موضعه صفحتا العنق والعنق موضع األمانة  الرداء والطيلسان
عن رجل رأى آأن عليه رداء جديدا من برد يمان قد تخرقت حواشيه فقال هذا رجل قد تعلم شيئا من القرآن ثم نسيه 

وصفاقته فإن آان البس الطيلسان ممن تتبعه الجيوش قاد والطيلسان جاه الرجل وبهاؤه ومروءته على قدر الطيلسان وجدته 
الجيوش وان آان للوالية أهال نال الوالية وإن لم يكن أهال لذلك فإنه يصير قيما على بيته وعائال لهم وقيل ان الطيلسان حرفة 

في بر ودين وتمزقه  جيدة تقي صاحبها الهموم واألحزان آما يقيه الحر والبرد وقيل الطيلسان قضاء دين وقيل هو سفر
وتخرقه دليل موت من يتجمل به من أخ وولد فإن رأى الحرق أو الخرق ورأى آأن لم يذهب من الطيلسان شئ ناله ضرر في 

ماله وانتزاع الطيلسان منه دليل على سقوط جاهه ويقهر والكساء رجل رئيس وقيل هو حرفة يأمن بها صاحبها من الفقر 
لمعيشة وذهاب الجاه والتوشح بالكساء في الصيف هم وضرر وفي الشتاء صالح والمطرف امرأة والوسخ في الكساء خطأ في ا

والقطيفة سالح على العدو والمطر ثناء حسن وذآر في الناس وسعة في الدنيا ألنه من أوسع المالبس وقيل هو اجتماع الشمل 
ه شئ آخر من الثياب دليل الفقر والتجمل مع ذلك للناس واألمن في الدنيا ووقاية من الباليا ولبسه وحده من غير أن يكون مع

بإظهار الغنى وأما اللفافة إذا لفت فهي سفر والجورب مال ووقاية للمال فإن طابت رائحتها دل على أن صاحبها يقي ماله 
ى منع الزآاة ويحصنه بالزآاة ويحسن الثناء عليه وأن آانت رائحتها آريهة دلت على قبح الثناء وان آانت بالية دل عل

والصدقة والجبة امرأة فمن رأى أن عليه جبة فهي امرأة أعجمية تصير اليه فإن آانت مصبوغة فإنها ودود ولود وظهارة 
الجبة من القطن حسن دين ولبس الصوف مال آثير مجموع يصيبه والنوم على الصوف اصابة مال من جهة امرأة واحتراق 

بسه للعلماء زهد فإن رأى آلبا البسا صوفا دل على تمول ردل دنئ بمال رجل شريف الصوف فساد الدين وذهاب األموال ول
فإن رأى أسدا البسا صوفا دل على انصاف السلطان وعدله وان رأى أسدا البسا ثوبا من قطن أو آتان فإنه سلطان جائر 

في اليقظة وأما المحترفون والصناع فإنها  يسلب الناس أموالهم وحرمهم ولبس الثياب البيض الصالح دينا ودنيا لمن تعود لبسها
عطلة لهم إذا آانوا ال يلبسون الثياب البيض عند أشغالهم والثياب الخضر قوة ودين وزيادة عبادة لألحياء واألموات وحسن 
ن حال عند اهللا تعالى وهي ثياب أهل الجنة ولبس الخضرة أيضا للحي يدل على إصابة ميراث وللميت يدل على أنه خرج م

الدنيا شهيدا والثياب الحمر مكروهة للرجال إال الملحفة واإلزار والفراش فإن الحمرة في هذه األشياء تدل على سرور وهي 
صالحة للنساء في دنياهن وقيل انها تدل على آثرة المال مع منع حق اهللا منه ولبس الملك الحمرة دليل على اشتغاله باللهو 

الموت ومن لبس الحمرة يوم عيد لم يضره والصفرة في الثياب السود لمن ال يعتاد لبسها واللعب وقيل يدل في المرض على 
اصابة مكروه ولمن اعتاد لبسها صالحة وقيل هي للمريض دليل الموت ألن أهل المريض يلبسونها والزرقة هم وغم وأما 

ن أو ذو اللونين فهو رجل يداري أهل الدين الثياب المنقوشة باأللوان فإنه آالم من سلطان يكرهه وحزن والثوب ذو الوجهي
والدنيا فإن آان جديدا وسخا فإنه دنيا أو ديون قد اآتسبها وقيل إن الثياب باأللوان للفتكة والذباحين ولمن آانت صناعته في 

حاد شئ من أمر األشربة خير وأما في سائر الناس فتدل على الشدة والحزن وتدل للمريض على زيادة مرضه من آيموس 
ومرة صفراء وهي صالحة للنساء وخاصة للغواني والزواني منهن وذلك أن عادتهن لبسها والثياب الجدد صالحة لألغنياء 

 والفقراء دالة على ثروة وسرور

  

ومن رأى آأنه البس ثيابا جددا ممزقة وهو يقدر على اصالح مثلها فإنه يسحر وان آان التمزق بحيث ال يمكنه اصالح مثلها -
ه يرزق ولدا والثياب الرقيقة تجدد الدين فإن رأى آأنه لبسها فوق ثيابه دل على فسق وخطأ في الدين فإن لبسها تحت ثيابه فإن

دل على موافقة سريرته عالنيته أو آونها خيرا من عالنيته وعلى أنه ينال خيرا مدخورا وأما الديباج والحرير وجميع الثياب 



هاء فإنه يدل على طلبهم الدنيا ودعوتهم النساء الى البدعة وهي صالحة لغير الفقهاء فإنها تدل اإلبريسيم فال يصلح لبسها للفق
على أنهم يعملون أعماال يستوجبون بها الجنة ويصيبون مع ذلك رئاسة وتدل أيضا على التزوج بامرأة شريفة أو شراء جارية 

يا وبلوغ المنىحسناء والثياب المنسوجة بالذهب والفضة صالح في الدين والدن  

  

ومن رأى أنه يملك حلال من حرير أو استبرق أو يلبسها على أنه تاج أو أآليل من ياقوت فإنه رجل ورع متدين غاز وينال -
ابن سيرين رجل فقال رأيت آأنت اشتريت ديباجا مطويا فنشرته فإذا في وسطه عفن فقال له هل ) وأتى(مع ذلك رياسة 

نعم قال هل جامعتها قال ال ألني لم أستبرئها بعد قال فال تفعل فإنها عفالء فمضى الرجل وأراها اشتريت جارية اندلسية قال 
رجل آأنه لبس ديباجا فسأل معبرا فقال تتزوج جارية عذراء جميلة ذات قدر وأما األعالم على ) ورأى(النساء فإذا هي عفالء 

تدل على نيل الوالية لمن آان من أهلها خصوصا على أهل  الثوب فهي سفر الى الحج أو الى ناحية العرب وثياب الوشي
الزرع والحرث وعلى خصب السنة لمن لم يكن من أهلها وهي للمرأة زيادة وعز وسرور ومن أعطى وشيا نال ماال من جهة 

ف فيه فمنهم من العجم أو أهل الذمة والثياب المسيرة تدل على السياط نعوذ باهللا منها والمصمت جاه ورفع صيت والملحم مختل
قال هو المرأة ومنهم من قال هو النار ومنهم من قال هو مرض ومنهم من قال هو ملحمة والخز قد قيل أنه يدل على الحج 

واختلفوا في األصفر منه فمنهم من آرهه ومنهم من قال ان الخز األصفر ال يكره وال يحمد واالحمر منه تجدد دنيا لمن لبسه 
رأى أنهلبس قميص آتان نال معيشة شريفة وماال حالال وأما ثياب البرود فإنه يدل على خيري الدنيا  وأما ثياب الكتان فمن

واآلخرة وأفضل الثياب البرود الحبرة وهي أقوى في التأويل من الصوف والبرود المخططة في الدين خير منه في الدنيا 
ى آأنه لبس ثوبين خلقين مقطعين أحدهما فوق اآلخر دل على والبرود من االبريسم مال حرام والخلقان من الثياب غم فمن رأ

موته وتمزق الثوب عزضا تزق عرضه وتزق الثوب طوال دليل على الفرج مثل القباء والدواج فإن رأت امرأة قميصها خلقا 
ممزقة قصيرا اقتصرت وهتك سترها ومزق قميصه على نفسه فإنه يخاصم أهله وتبطل معيشته فإن لبس قمصانا خلقانا 

بعضها فوق بعض فإنه فقره وفقر ولده فإن رأيت الخلقان على الكافر فإنها سوء حاله في دنياه وآخرته وقيل الثياب المرقعة 
القبيحة تدل على خسران وبطالة والوسخ هم سواء آان في الثوب أو في الجسد أو في الشعر والوسخ في الثياب بغير دسم يدل 

ب وإذا آان مع الدسم فهو فساد الدنيا وغسلها من الوسخ توبة وغسلها من المنى توبة من الزنا على فساد الدين وآثرة الذنو
وغسلها من الدم توبة من القتل وغسلها من العذرة توبة من الكسب الحرام ونزع الثياب الوسخة زوال الهموم وآذلك احراقها 

يتم له حتى يجف الثوبوأما البلل في الثوب فهو إعاقة عن سفر أو عن أمر هم به وال   

  

ومن رأى انه أصاب خرقا جددا من الثياب أصاب آسورا من المال والخلعة شرف والية ورياسة وأآل الثوب الجديد أآل -
 المال الحالل وأآل الثوب الوسخ أآل المال الحرام

  

- هول من قبل سلطان فإن ظن مع لبسها ومن رأى آأنه لبس ثيابا للنساء وآان في ضميره أنه يتشبه بهن فإنه يصيبه هم شديد و
ان له فرجا مثل فروجهن خذل وقهر فإن رأى آأنه مع ذلك نكح في الفرج ظفر به أعداؤه ولبس الرجل ثياب النساء مصبوغة 

 زيادة في أعدائه

  

- يه بعض ما ومن رأى آأنه لبس ثيابا فسلها عزل عن سلطانه فإن رأى آأنه فقد بعض آسوته أو متاع بيته فإنه يلتوي عل
يملكه وال يذهب أصال وأما لبس الخفين فقيل أنه سفر في بحر ولبسه مع السالح جنة والخف الجديد جنة من المكاره ووقاية 

المال وإذا لم يكن معه سالح فهو هم شديد وضيقة أقوى في الهم وقيل الخف الضيق دين وحبس وقيد وإن آان واسعا فإنه هم 
ا وهو منسوب الى الوقاية فهو أجود لصاحبه وان آان خلقا فهو أضعف للوقاية وان آان منسوبا من جهة المال وأن آان جديد

الى الهم آان احكم فهو أبعد من الفرج فإن رأى الخف مع اللباس والطيلسان فهو زيادة في جاهه وسعة في المعاش والخف في 
ل ماال من قوم عجم وضياع الخف المنسوب إلى الوقاية إقبال الشتاء خير وفي الصيف هم فإن رأى خفا ولم يلبسه فإنه ينا

ذهاب الزينة وإن آان منسوبا إلى الهم والديون آان فرجا ونجاة منهما ولبس الخف الساذج يدل على التزويج ببكر فإن آان 



ه وثب على تحت قدمه متخرقا دل على التزوج بثيب فإن ضاع أو وقع طلق امرأته فإن باع الخف ماتت امرأته فإن رأى أن
خفه ذئب أو ثعلب فهو رجل فاسق يغتاله في امرأته ومن لبس خفا منعلة أصابه هم من قبل امرأته وان آانت في أسفل الخف 
رقعة فإنه يتزوج امرأة معها ولد ولبس الخف األحمر لمن أراد السفر ال يستحب وقيل من رأى أنه سرق منه الخفان أصابه 

أو امرأة والنعل المحذوة إذا مشى فيها طريق وسفر فإن انقطع شعسها أقام عن سفره فإن همان ونزع النعل مفارقة خادم 
انقطع شراآها أو زمامها أو انكسرت النعل عرض له أمر منعه عن سفره على آره منه وتكون ارداته في سفره حسب لون 

آانت خضراء آان لدين وإن آانت نعله فإن آانت سوداء آان لطلب مال وسؤدد وان آانت حمراء آان لطلب شرور وأن 
صفراء آان لمرض وهم فإن رأى أنه ملك نعال ولم يمش فيها ملك امرأة فإن لبسها وطئ المرأة فإن آانت غير محذوة آانت 
عذراء وآذلك ان آانت محذوة لم تلبس وتكون المراة منسوبة الى لون النعل فإن راى أنه يمشي في نعلين فانخلعت أحدهما 

رق اخا له أو شريكا ولبس النعلين مع المشي فيهما سفر في بر فإن لبسهما ولم يمش فيهما فهي امرأة يتزوجها فإن عن رجله فا
رأى أنه مشى فيهما محلته وطئ امرأته والنعل المشعرة غير المحذوة مال والمحذوة امرأة والنعل المشرآة ابنة فإن رأى آأنه 

تلبس تزوج بكرا فإن رأى آأن عقبها انقطع فإنها امرأة غير ولود وقيل أنه  لبس نعال محذوة مشعرة جديدة لم تشرك ولم
يتزوج امرأة بال شاهدين فإن لم يكن لها زمام تزوج امرأة بال ولي فإن رأى آأن نعله مطبقة فإنشق الطبق األسفل ولم يسقط 

سقطت فإنها تموت فإن امرأته تلد بنتا فإن تعلق الطبق بالطبق فإن حياة البنت تطول مع أمها وان  

  

ومن رأى آأنه رقع نعله فإنه يروم الخلل في أمر امرأته ويحسن معها المعاشرة فإن رقعها غيره دل على فساد في امرأته -
فإن دفع نعله الى الحذاء ليصلحها فإنه يعين امرأته على ارتكاب فاحشة فإن رأى آأنه يمشي بفرد نعل فإنه يطلق امرأته أو 

يل ان هذه الرؤيا تدل على أنه يطأ إحدى امرأتيه دون اخرى أو يسافر سفرا ناقصا فإن رأى آأن نعله ضلت يفارق شريكه وق
أو وقعت في الماء فإن امرأته تشرف على الهالك ثم تسلم فإن رأى رجال سرق نعله فلبسها فإن رجال يخدع امرأته على علم 

ص امرأة ضعيفة ومن النار سليطة ومن الخشب امرأة منافقة منه ورضاه بذلك والنعل من الفضة حرة جميلة ومن الرصا
خائنة والنعل السوداء امراة غنية ذات سؤدد والنعل المتلونة امرأة ذات تخليط ومن جلود البقر فهي من العجم ومن جلود الخيل 

تاب اهللا فصيحة وقيل ان فهي من العرب ومن جلود السباع فهي من ظلمة السالطين والنعل الكتانية امرأة مستورة قارئة لك
رجل ابن سيرين فقال رأيت نعلي قد ضلتا فوجدتهما بعد ) وسأل) (فاخلع نعليك(خلع النعلين أمن ونيل والية لقوله تعالى 

ابن سيرين عن رجل ) وسئل(المشقة فقال تلتمس ماال ثم تجده بعد المشقة وقيل ان المشي في النعل سفر في طاعة اهللا تعالى 
أن رجال أتى ابن سيرين فقال رأيت ) وحكي(ه نعلين فقال تسافر الى أرض العرب وقيل ان النعل يدل على األخ رأى في رجلي

آأني أمشي في نعلي فأنقطع شسع إحداهما وترآتها ومضيت على حالي فقال له ألك أخ غائب قال نعم قال خرجتما إلى أرض 
ال ما أرى اخاك إال قد فارق الدنيا فورد نعيه عن قريبمعا فترآته هناك ورجعت قال نعم فاسترجع ابن سيرين وق . 

 

 في السالطين والملوك وحشمهم واعوانهم ومن يصحبهم

  

السلطان في النوم هو اهللا تعالى ورؤيته راضيا دالة على رضاه ورؤيته عابسا تدل على اظهار صاحب الرؤيا امرا يرجع إلى 
  تعالىفساد الدين ورؤيته ساخطا دليل على سخط اهللا

  

ومن رأى آأنه ولي الخالفة نال عزا وشرفا فإن رأى أنه تحول خليفة بعينه وآان للخالفة اهال نال الرفعة وإن لم يكن للخالفة -
 أهال نال ذال وتفرق امره واصابته مصيبة

  



- ك ولم يكن اهال له مات ومن رأى أنه تحول ملكا من الملوك أو السالطين نال جدة في الدنيا مع فساد دين وقيل من رأى ذل
سريعا وآذلك ان آان مريضا دل على موته الن من مات لم يكن للناس عليه سلطان آما أن الملك ال سلطان عليه وإن رأى 

ذلك عبد عتق فإن رأى أن اإلمام عاتبه بكالم جميل فإن ذلك صالح ما بينهما فإن رأى أنه خاصم اإلمام بكالم حكمة ظفر 
سائر مع اإلمام فانه يقتدي به فان رأى آأنه صدمه في مسيره فانه يخالفه وان آان رديفه على دابة فانه  بحاجته فمن رأى انه

يستخلفه في حياته او بعد مماته فان رأى انه يؤاآله نال شرفا بقد الطعام الذي اآل وقيل يلقى حربا ومكاشفة فان رأى نفسه 
وبقى هو نائما دل على ان اإلمام يحقد عليه وإن ثبتت بينهما المصاحبة يصير  نائما مع اإلمام ليس بينهما حاجز ثم قام اإلمام

ماله لإلمام ألن النائم آالميت ووجود الميت وجود مال فان رأى آانه نام قبل اإلمام سلم مما خاطر بنفسه فان النوم معه 
عروفا فانه ينال منه او من بعض المتصلين مساواته بنفسه وهى مخاطرة فان رأى آأنه نائم على فراش اإلمام وآان الفراش م

به امرأة او جارية او ماال يجعله في مهر امرأة او ثمن جارية وان آان الفراش مجهوال قلده اإلمام بعض الواليات فان راى 
ن في خصومة وان آان تاجرا نال ربحا وان آا) فلما آلمه قال انك اليوم لدينا مكين أمين(اإلمام آلمه نال رفعة لقوله تعالى 

 ظفر وان آان محبوسا اطلق ومن ساير اإلمام خالطه في سلطانه

  

ومن رأى اإلمام او السلطان دخل دار او محلة او موضعا ينكر دخوله اليه أو قرية أصاب أهل ذلك المكان مصيبة عظيمة -
فضل فهو قوته في سلطانه  وآل ما رأى في حال اإلمام وهيئته من الحسن فهو حسن حال رعيته وما رأى في جوارحه من

وما رأى في بطنه من زيادة أو نقص فهي في ماله وولده فإن رأى أنه دخل في دار اإلمام فإنه يتولى امور أهله وينال سعة 
 من العيش

  

ومن رأى آأنه ضاجع حرم اإلمام اختلف في تأويله فمنهم من قال انه يصيب منه خاصية وقيل انه يغتاب حرمه فإن رأى انه -
اعطاه شيئا نال شرفا فإن اعطاه ديباجة وهب له جارية او يتزوج بامرأة متصلة ببعض السالطين ومن دخل دار اإلمام ساجدا 

نال عفوا ورياسة فإن اختلف الى بابه ظفر بأعدائه فإن رأى ان باب دار الملك حول فإن عامال من عمال الملك يتحول عن 
م راجال آتمان سره وظفر بعدوه وثناء الرعية عليه ظفر له ونثرهم عليه السكر سلطانه ويتزوج الملك بأخرى ومشى اإلما

اسماعهم اياه آالما جميال ونثرهم عليه الدراهم آذلك ونثرهم عليه الدنانير اسماعهم اياه ما يكره ورميهم اياه بالحجارة 
لظلمه اياهم فإن أصابه نبل اصابته نقمة وسجود  اسماعهم اياه آالم قسوة وجفوة ورميهم اياه بالنبال دعاؤهم عليه في لياليهم

الرعية له حسن الطاعة له وقذفه إياهم في النار يدل على أنه يدعوهم إلى الضالل وعمله برأي امرأته وقوعه في حرب طويل 
سالح اصابه  وذهاب ملكه فإن آدم عليه السالم لما أطاع أهله رأى ما رأى ومخالفته امرأته بالضد من ذلك ورآوبه الفرس في

 زيادة في واليته ورآوبه عقابا مطواعا اصابه ملك المشرق والمغرب ثم زوال ذلك الملك عنه لقصة نمرود

  

ومن رأى آأنه يصارع اسدا عظيما فصرعه فإنه يغلب ملكا عظيما فإن رأى سلطانه أنه قاتل سلطانا آخر فصرعه فإن -
ه فإن رأى آأنه قعد بنفسه عن الوالية من غير أن يعزل فإنه عمل يندم المغلوب منهما ينصر على الغالب في اليقظة ويقهر

عليه لقصة يونس حين ذهب مغاضبا فإن صرفه غيره فهو ذل وهوان فإن رأى اإلمام أنه يمشي فأستقبله بعض العامة فساره 
في هيئة بعض العامة فاسر اليه في  في اذنه مات فجأة لما حكي ان شداد بن عاد لما سار الى الجنة التي أتخذها تلقاه ملك الوت

أذنه وقبض روحه فإن رأى لإلمام قرنين فإنه يملك المشرق والمغرب لقصة االسكندر فإن رأى اإلمام هيئته هيئة السوقة أو 
رأى آأنه يمشي في السوق مع غيره تواضعا لم يخل ذلك بسلطانه بل زاده قوة ومرض اإلمام دليل على ظلمه ويصح جسمه 

السنة وموته خلل يقع في مملكته وحمل الرجال إياه على أعناقهم قوة واليته وضعف دينه ودين رعيته من غير رجاء في تلك 
صالح فإن لم يدفن فإن الصالح يرجى له وتأويله حياة الميت قوة ودولة لعقبه وفعة مجلس السلطان ارتفاع أمره واتضاع 

عمه من غير أن يرى مائدة لم ينازع في ملكه وطال عمره وطاب عيشه مجلسه فساد أمره فإن رأى الملك آأن بعض خدمه أط
إن آان الطعام دسم فإن رأى انسان أن اإلمام واله من أقاصي أطراف ثغور المسلمين نائبا عنه فإنه عز وشرف واسم وذآر 

آذلك أن نظر في مرآة وسلطان بقدر بعد ذلك الطرف عن موضع اإلمام فإن رأى وال أن عهده أتاه فهو عز له في الوقت و
فهو عزله وال يلبث أن يرى مكانه مثله إال أن يكون منتظر الولد فإنه يصيب حينئذ غالما وآذلك لو رأى أنه طلق امرأته فإنه 

يعزل وأما أخذ اإلمام اغنام الرعية ظلما فهو ظلم أشرافهم فإن رأى الملك أنه يهئ مائدة ويزينها فإنه يعانده قوم باغون 



يهم ويظفر بهم فإن رأى أنه وضع على المائدة طعاما فإنه يأتيه رسول في منازعة فإن آان الطعام حلوا فأنه سرور ويشاور ف
وان آان دسما فإن في المنازعة بقاء وان رفع الحلو وقدم الحامض الدسم فإنه خير فيه هم وثبات فإن آان بغير دسم فإنه ال 

فإنه تطول تلك المنازعة فإن رأى اإلمام أنه تحول عن سلطانه ن قبل نفسه فإنه يكون فيه ثبات فإن طال رفع الطعام ووضعه 
يأتي أمرا يندم عليه آندامة ذي النون إذ ذهب مغاضبا فإن رأى آأنه يصلي بغير وضوء في موضع ال تجوز الصالة فيه 

و رئيس طعاما أصابه حزن ثم أتاه الفرج آالمقبرة والمزبلة فإنه يطلب ماال يناله أو يلي والية بال جند ومن حمل إلى أمير أ
 وأصاب ماال من حيث ال يرجو

  

ومن رأى آأنه يجتاز على بعض السالطين أصاب عزا فإن رأى آأنه دخل عليه أصاب غنى وسرورا ودخول اإلمام العدل -
وقوة للرعية والثياب  إلى مكان نزول الرحمة والعدل على أهل ذلك الموضع ومكاشفة الرعية السلطان الجائر وهن للسلطان

السود للسلطان زيادة قوته والبيض زيادة بهاء وخروج من ذنب والثياب القطنية ظهور الورع منه والتواضع وقلة االعداء 
ونيل االمن ما عاش والثياب الصوف آثرة البرآة في مملكته وظهور االنصاف والثياب الديباج ظهور أعمال الفراعنة وقبح 

ن واألمير قلنسوته أو حلة قبائه أو منطقته توانيه في سلطانه ولبسه إياها قيامه بأسباب سياسته ولبس خفا السير ووضع السلطا
جديدا فوزه بمال أهل الشرك والذمة وطيرانه بجناح قوة له وسبيه قوما نيله ماال من حيث ال يحتسب وفتح بالدهم وظفر 

اآلية فإن رأى ان اإلمام أو السلطان يتبع النبي ) أورثكم أرضهم وديارهمفريقا تقتلون وتأسرون فريقا و(بأعدائه لقوله تعالى 
صلى اهللا عليه وسلم فإنه يقفو اثره في سنته فإن رأى أنه عزل وولي مكانه شيخ قوي أمره وان ولي مكانه شاب ناله في 

مالئكة الرحمة والغاغة مالئكة  واليته مكروه من بعض أعدائه وعزل الوالي في النوم واليته في اليقظة والجند في النوم
 العذاب وصاحب الجيش رجل صاحب الرأى والتدبير

  

ومن رأى آأنه ولى الوزارة فانه يقوم بأمر المملكة ورؤية حجاب األمير قياما جدهم في أسباب السياسة ورؤيتهم قعودا -
 توانيهم فيها وحاجب الملك بشارة والقائد رجل متهود

  

- لجيش نال خيرا والشرطي ملك الموت وقيل هو هول وهم وأما القاضي فمن رأى آأنه ولى القضاء ومن رأىأنه قائد في ا
فعدل فيه فان آان صاحب الرؤيا تاجرا آان منصفا وان آان سوقيا أو في الكيل والوزن فان راى أنه يقضي بين الناس وال 

آان مسافرا قطع عليه الطريق وإال تغيرت نعم اهللا يحسن ان يقضي ويجور في قضائه وال يعدل فانه ان آان واليا عزل وان 
عليه ببلية يبتلى بها آما يصدق القاضي ما يلفظ به من القول فان راى قاضيا معروفا فهو بمنزلة الحكماء والعلماء فان رأى 

لى القاضي قاضيا معروفا يجور في حكمه فان أهل ذلك الموضع يبخسون في موازينهم وينقصون مكاييلهم فان تقدم رجل إ
فأنصفه فان صاحب الرؤيا ينتصف من خصم له وإن آان مهموما فرج عنه وإن جار القاضي في حكمه فانه ان آانت بينه 

وبين إنسان خصومة فال ينتصف منه فان رأى قاضيا وضع في الميزان فرجح فان له عند اهللا أجرا وثوابا وإن شال الميزان 
لقاضي يزن فلوسا أو دراهم رديئة فانه يميل ويستمع شهادة الزور ويقضى بها والقاضي فانه يدبر له في معصية فان راى أن ا

 المجهول في النوم هو اهللا تعالى

  

ومن رأى انه تحول قاضيا أو حكما صالحا أو عالما فانه يصيب رفعة وذآرا حسنا وزهدا وعلما فان لم يكن لذلك أهال فانه -
لى به آما يقبل قول القاضي فيما يحكم به وقيل من راى وجه القاضي مستبشرا طلقا فانه يبتلى بأمر باطل يقبل قوله فيما ابت

ينال بشرا وسرورا فان رأى موضع قاض نال فزعا وخصومة وقبل موضع الحكم والقضاة والمتكلمين واالحكام والمعلمين 
ميع الناس وعلى ظهور األشياء الخفية للسنن والشرائع والفرائض في الرؤيا يدل على اضطراب وحزن وتلف مال آثير في ج

ويدل في المرض على البحران فان راى مريض آأنه يقضى له فان بحرانه يكون إلى خير ويبرأ فان راى المريض آانه 
يقضى عليه فانه يموت ومن آان في خصومة فراى آانه قاعد في موضع الحكام أو انه الحاآم فانه ال يغلب وذلك ان الحاآم 

نفسه لكن على غيره والقهرمان رجل حافظ عالم فان يوسف آان يعمل القهرمية والقاطع للمفاصل رجل يفرق  اليحكم على



بين الناس بالكالم السوء والبندار رجل تودع عنده الودائع والجهبذ رجل نحوى والحاسب في الديوان صاحب عذاب ويؤذى 
صى ملك وهو بشار فان راى في داره خدما معهم أطباق فان الناس في معاملتهم ويشدد عليهم في المحاسبات والخادم الخ
 هناك مريضا قد طال مرضه اوشهيدا وبواب السلطان نذير

  

ومن رأى بواب أمير نال والية وأما البوق فمن رأى آانه يضرب بالبوق فانه يغشى خيرا وإذا سمع غيره يضربه فانه يدعى -
ما الصناج فهو رجل مشنع مشتغل بالدنيا وصاحب البريد رجل يغدر بمن الى الحرب او خصومة والطبال سلطان ذو هول وا

اعتمده وصاحب الخبر ان آان شيخا فهو من الكرام الكاتبين وان آان شابا فهو رجل قتال وصاحب الراية القاضي ألنه 
 منظور اليه والصقار نقيب والفهاد بطريق والعارض رجل يتفقد أصحابه ويقوم باصالح أمورهم

  

- ن رأى آأنه عرض في الديوان وليس من اهله فإنه يموت فإن رأى آأن العارض غضبان عليه فإنه قد ارتكب المعاصي وم
وان رآه راضيا عنه دل على رضا اهللا عنه فإن رأى آأنهم ارادوا أن يعرضوه فلم يفعلوا فإنه يشرف على الموت ثم يسلم 

يا وفتحه فتح أبواب الباليا والعريف صاحب بدعة والعسس نذير لتارك والديوان موضع الباليا وتغليقه تغليق أبواب البال
 الصالة واألعوان إذا آانت عليهم ثياب بيض فإنها بشارة وإذا آانت ثيابهم سودا فمرض أو حزن والغماز رجل حقود

  

- والسجان رجل حفار القبور ومن رأى أنه غماز يفرح بأمر عند ابتدائه ثم يحزن عند انتهائه والجالد رجل سباب آثير الشتم 
والمنادي رجل بديع األسرار والنقاد رجل آياد والوآيل رجل يكسب ذنوبا لنفسه والترسي سلطان قوي محرض الجيوش على 
أعدائهم والجمال رجل جاب والحمار رجل ينفذ األمور ويمشيها والشيروان رجل حازم مدبر األمور والسائس رجل صاحب 

ب رجل يؤثر صحبة األشراف على المالرأى وتدبير ونخاس الدوا  

  

- ) آلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور(ومن رأى آأنه يأآل من ديوان السلطان نال والية بلدة لقوله تعالى 
 وقيل من رأى آأنه جندي فإنه يصيبه غم وخسران وان آان مريضا مات وقيل إذا رأى العبد آأنه جندي أصاب عزا وآرما

  

ومن رأى آأنه أثبت اسمه في ديوان من غير أن صار جنديا فإنه يصيب آفاية في العيش من غير أذى وال مشقة فإن رأى -
في رأس الملك عظما فهو زيادة في سلطانه فإن رأى في عينيه عمى عميت عليه أخبار قومه فإن رأى أن لسانه طال وغلظ 

أس آبش فإنه يتظاهر باالنصاف فإن رأى رأسه رأس آلب فإنه يبدأ معامليه فإن له أسحلة تامة وسيوفا قاتلة فإن رأى رأسه ر
بالسفاهة والدناءة فإن رأى في وجنته سعة فوق قدره فهو زيادة في عزه وبهائه فإن رأى صدره تحول حجرا فإنه يكون قاسي 

 القلب فإن رأى في بدنه سمنا وقوة فإنه قوة دينه وإسالمه

  

- د سلطان فإنه ينال سلطانا ويجري على يديه مثل ماجرى على يد ذلك السلطان من عدله وظلمه ومن رأى أن يده تحولت ي
فإن رأى أن جسده جسد آلب فإنه يعمل بالسفاهة والدناءة فإن رأى أن جسده حية فإنه يظهر ما يكتم من العداوة فإن رأى 

بش وهو يلحسها بلسانه فإن له ولدا مرزوقا يعيش جسده جسد آبش فإنه يظهر منه آرم وانصاف فإن آانت له ألية آألية الك
منه فإن رأى بطنه تحول صقرا فإنه يكون آثير االمتعة فإن رأى في بطنه عظما فهو زيادة في أهله وقوة وبأس فإن رأى أن 

ى انصافه فخذيه تحولتا نحاسا فإن عشيرته تكون جريئة على المعاصي فإن رأى أصابعه قد زيد فيها زاد في طمعه وجوره وقل
فإن رأى رجليه تحولتا رصاصا فإنه يكون آثير المال حيث أدرك فإن رأى أنه ولي مكانه شيخ فهو زيادة في سلطانه فإن رأى 



ذلك تاجر فإنه تتضاعف تجارته ألن الشيخ جد الرجل فإن أخذ هذا الشيخ األمر من يده فإنه يعينه ويقويه والشاب عدو وأما 
جائر ال يفي بما يقول وله أتباع أردياء والشرطي إذا جاء بأعوانه فإنه فزع وهم وحزن وهول الدجال فإنه سلطان مخادع 

وعذاب وخطر وآذلك آل ذي سلطان شرير وذوي شر من الهوام وذي ناب من السباع إن آان ضاريا فإنه نجاة وفوز وآل 
أمره والعون رجل يعين على الباطل فمن رأى في شئ يراه االنسان أنه أخذه بأمر الملك يدل على منفعة ينالها من الملك عن 

داره أعوانا عليهم ثياب بيض فإنه بشارة له ونجاة من هم أو غم أو هول أو شدة أوما أشبه ذلك فإن آان عليهم سواد فهو 
به  مرض أو هم أو هول والعسس نذير له من ترك الصالة فإن رأى أنه هرب والعسس يطلبه فإدرآه وأخذه وتكلم بكالم نجا

 .من العسس فإنه يقصر في صالة العتمة ويتوب والفهاد رجل بطريق البطارقة

 

 في الحرب وحالتها واألسلحة وآلتها والقتل والصلب والحبس والقيد وأشباه ذلك 

 

ين الحرب في المنام على ثالثة أضرب أحدها بين سلطانين والثاني بين السلطان والرعية والثالث بين الرعية فأما الحرب ب
السلطانين فيدل على فتنة أو وباء نعوذ باهللا منها وإذا آان الحرب بين السلطانين والرعية دلت على رخص الطعام وإذا آانت 

 الحرب بين الرعية دلت على غالء الطعام وقدوم العسكر بلدة دليل المطر

  

- وقلة الجنود ) لنأتينهم بجنود ال قبل لهم بهاف(ومن رأى جنودا مجتمعة دل على هالك المبطلين ونصرة المحقين لقوله تعالى 
ورؤية الجندي بيده السوط أو نشاب دليل على حسن ) آم من فئة قليلة غلبت فئة آثيرة بأذن اهللا(دليل الظفر بدليل قوله تعالى 

ه يومئذ عليها وجو(معاشه ورؤية الغبار دليل سفر وقيل إذا آان معه رعد وبرق فهو دليل القحط والشدة بدليل قوله تعالى 
والتراب مال ومنه يكون الغبار ) فإثرن به نقعا(وإذا لم يكن معه ذلك فهو دليل إصابة الغنيمة لقوله تعالى ) غبرة ترهقها قترة

وقيل من رأى عليه غبارا سافر وقيل يتمول في حرب ومن رآب فرسا ورآضه لنشاط حتى ثار الغبار فإنه يعلو أمره ويأخذه 
لباطل ويسرف فيه ويهيج فتنة ألن النشاط في التأويل بطر والغبار فتنة وأما العلم فعالم زاهد أو موسر البطر ويخوض في ا

واالعالم الحمر تدل على الحبور والصفر تدل على وقوع ) وعالمات وبالنجم هم يهتدون(جواد يقتدي به الناس لقوله تعالى 
تدل على المطر والسود تدل على القحط وقيل من رأى راية صار الوباء في العسكر والخضر تدل على سفر في خير والبيض 

والعلم للمرأة ) وإنه لعلم للساعة فال تمترن بها(في بلده مذآورا والمتحير إذا رأى في منامه العلم يدل على أهتدائه لقوله تعالى 
فإنه يرى منه سؤدد وقيل االعالم زوج والعلم الذي ينسب الى العالم الزاهد ان آان أحمر فهو فرح وسرور وان آان أسود 

امرأة أنها دفنت ثالثة ألوية فأتت أمها ابن ) ورأت(السود تدل على المطر العام والبيض تدل على المطر العبور والحمر حرب 
سيرين فقصت رؤياها عليه فقال ان صدقت الرؤيا تزوجت ثالثة أشراف آلهم يقتل عنها فكان آذلك والحرب اضطراب 

ما خال القواد وأصحاب الجيش ومن آان عمله بالسالح أوبسبب السالح فإنه لهم دليل خير وصالح والسيف ولد  لجميع الناس
ذآر وسلطان وقبعته ولد ولد ونعله ولد فمن رأى أنه تقلد سيفا تقلد والية آبيرة الن العنق موضع األمانة والحديد بأس شديد 

يضعف عن واليته فإن رأى ان الحمائل انقطعت عزل عن واليته والحمائل  فإن رأى أنه ساتثقل السيف وجره في األرض فإنه
فيها جمال واليته فإن رأى أنه ناول امرأته نصال أو ناولته امرأته نصال فهو ولد ذآر فإن رأى أنه ناول امرأته سيفا في غمده 

عة سيوف سيفا من حديد وسيفا من رصاص رزقت بنتا وإن ناولته في غمده رزق منها ابنا وقيل بنتا فإن رأى أنه متقلد أرب
وسيفا من صفر وسيفا من خشب فإنه يولد له أربعة بنين فالحديد ولد شجاع والصفر ولد يرزق غنى والرصاص ولد مخنث 

 والخشب ولد منافق

  

- ر الغمد ومن رأى أنه سل سيفه وهو صدئ ولد له ولد قبيح وان انكسر السيف في غمده مات الولد في بطن امه وان انكس
وسل السيف ماتت المرأة وسلم الولد فإن انكسرا جميعا مات الولد واالم فإن رأى أنه سل سيفا من غمده ولم تكن امرأته حبلى 

فهو آالم قد هيأه فإن آان السيف قاطعا المعا فإن آالمه حق وله حالوة وان آان السيف ثقيال فإنه يتكلم بكالم ال يطيقه فإن 
فهو عجز لسانه عما يتكلم به فإن رأى أن في يده سيفا مسلوال وآان في الخصومة فالحق له وان وجد آان في السيف ثلمة 



أال ترى ما أحسن منظره وأقبح : السيف فتناوله فإنه صاحب حق يجده فإن دفع اليه سيف فهي امرأته لقول لقمان في السيف
 .أثره

  

- لق امرأته ثالثا وقيل من رأى أنه سل سيفه فإنه يطلب من الناس شهادة ومن رأى أنه متقلد سيفين أو ثالثة فانقطعت فإنه يط
يعني السيوف فإن رأى أنه يضرب في بلد المسلمين بسيف يمينا وشماال ) سلقوآم بألسنة حداد(وال يقومون بها لقول اهللا تعالى 

س ونجدة ومن تقلد حمائل بال سيف فإنه فإنه يبسط لسانه ويتكلم بما ال يحل والسيف إذا رؤي موضوعا جانبا فإنه رجل ذو بأ
يتقلد أمانة وقائم السيف أب أو عم وقيل أم أو خالة وانكساره موت أحدهم وقيل ان نعل السيف خادم أو بيع وانكساره موت 

ن خادمه أو بيعه واللعب بالسيف آان منسوبا الى الوالية فهو حذاقة فيها وان آان منسوبا الى الكالم فهو فصاحته فإن آا
منسوبا الى الولد فهو عجبه وان رأى السيوف مع الرمح فإنه طاعون وقيل ان السيف يدل على غضب صاحب الرؤيا وشدة 

ابن سيرين فقال رأيت رجال قائما وسط هذا المسجد يعني مسجد البصرة متجردا وبيده سيف مسلول ) وأتى رجل(امره 
ا الرجل الحسن البصري فقال الرجل هو واهللا قال ابن سيرين قد فضرب صخرة ففلقها فقال ابن سيرين ينبغي أن يكون هذ

ظننت انه الذي تجرد في الدين لموضع المسجد وان سيفه الذي يضرب به الصخرة لسانه الذي آان يفلق بكالمه الحق في 
ع الرجل الدين وقال هشام البن سيرين رأيت آأن في يدي سيفا مسلوال وأنا امشي قد وضعت طرفه في األرض آما يض

شجاع من الهنود آأنه ابتلع سيفا وقص ) ورأى(العصا فقال ابن سيرين هل بالمرأة حبل قال نعم قال تلد غالما ان شاء اهللا 
ابن سيرين رجل فقال رأيت آأني ) وأتى(رؤياه على معبر فقال ستأآل مال عدوك ولو رأيت آأن السيف ابتلعك لدغتك حية 

تى أتيت على نفسه فقال هذه معاتبة فيها غلظ فارفق فإنه سيعتبك من تعاتبه والسيف مع أخذت زنجيا فبسطت عليه السيف ح
غيره من السالح سلطان والقتيل بالسيف منازعة لقوم والضرب بالسيف بسط اللسان واليدين إذا آانت فيهما سالطة تشبه 

يفا في يده قد رفعه فوق رأسه مخترطا وهو ال بالسيف والسيف على االنفراد بغير شئ من السالح فإنه يولد غالم فإن رأى س
ينوي أن يضرب به نال سلطانا مشهورا له فيه صيت وقال ابن سيرين األقرب من السيف ان آان ينبغي له السلطان فالسطان 

هو العيب وإال فهو ولد ذآر واما الرمح فهو مع السالح سلطان ينفذ فيه أمره والرمح على االنفراد ولد أو أخ والطعن بالرمح 
 والوقيعة ولذلك قيل للعياب طعان وهماز وقيل ان الرمح شهادة حق وقيل هو سفر وقيل هو امراة

  

 ومن رأى في يده رمحا فانه يولد له غالم فان آان فيه سنان فانه ولد يكون قيما على الناس-

  

- وهن في سلطانه وانكسار الرمح ومن رأى بيده رمحا وهو راآب فهو سلطان في عز ورفعة وانكساره في يد الراآب 
المنسوب الى الولد او االخ علة في الولد واألخفان آان الكسر مما يرجى اصالحه فهويبرأ وان آان الكسر مما ال يجبرفهو 

) وحكى(موت أحد هؤالء وآسر الرمح للوالى عزله وضياع السنان موت الولد أو األخ والمزراق يدل على ما دل عليه الرمح 
أتى ابن سيرين فقال رأيت آأن بيدي رمحا وأنا ماش بين يدي األمير فقال إن صدقت رؤياك لتشهدن بين يدي األمير أن رجال 

أن أبا مخلد راى في المنام آأنه اعطى رمحا ردينيا فولد غالم فسماه ردينيا وراى رجل آأن حربة وقعت من ) وحكى(حق 
ك الرجل والطعن بالرمح آالم يتكلم به الطاعن في المطعون والوهق رجل السماء فجرحته في رجله الواحدة فلدغته حية في تل

مستعان به فان آان من حبل فانه رجل متين وان آان من ليف فهو رجل حسن فمن رأى أنه وهق رجال فان الواهق يستعين 
ظفر به ويشرف برجل ان وقع الوهق في عنق الموهوق فان وقع في وسطه فان الواهق يخدعه وينتصف من الموهوق وي

الموهوق على الهالك واما النشاب فان رسول فمن رأى انه رمى بسهم فال يصيب الغرض فانه يرسل رسوال في حاجته فال 
يقضيها فان أصاب الغرض فانه يقضيها فان آانت النشابة سوية فهي آتاب فيه آالم حق فان نفذت النشابة فان ذلك الكالم يقبل 

ن ذلك الكالم باطل فان نفذ بها ما أراد وأصاب العالمة نفذ أمره فان آانت النشابة سهما فانه فان آانت من قصب ناقصة فا
رجل لسن فان أصاب نفذ ما يقوله فان راى أن امرأة رمته فأصابت قلبه فانها تمازحه فيعلق قلبه بها وان آانت نشابة من 

ريض فانهم رسل معهم لطف ولين في آالمهم فان رمى بها ذهب فانها رسالة الى امرأة أو بسبب امرأة فان آانت سهاما معا
مقلوبة نصولها الى جانب الوتر فإنها رسالة مقلوبة فإن آانت بال ريش فإن الرسول مسخر والنصل في النشابة رسالة في بأس 

غير نصل وقوة والنصل من رصاص رسالة في وهن ومن صفر متاع الدنيا ومن ذهب رسالة من آراهية وان آانت نشابته ب
فإنه يريد رسالة ألى امرأة وال يصيب رسوال فإن آانت بال فوق فإن الرسول غير حازم واضطراب السهم خوف الرسول على 



نفسه فإن رأى أنه رمى سهما فإصاب فإنه ان رجا ولدا آان ذآرا والنشاب قول الحق والرد على من ال يطيع اهللا فإن أصاب 
والسهم الواحد المنكوس إذا رأته امراة في الجعبة فهو انقالب زوجها عنها وقيل من رأى قبل قوله وان أخطأ لم يقبل قوله 

قوسا يرمى منها سهام فإن القوس أب وربما آان النشاب رجال رباه غير أبيه والسهم والية وقيل من رأى بيده سهما فإنه ينال 
ه يضرب بالنشاب فقص رؤياه على معبر فقال انك تنسب والية وعزا وماال وقيل من رأى بيده نشابا أتاه خبر سار ورأى آأن

الى النميمة والغمز فكان آذلك وانكسار القوس عجزه عن أداء الرسالة والسهم للمرأة زوجها والجعبة قيل هي آورة أو بلدة 
الوالية وللعزب  فمن رأى أنه أعطى جعبة أصاب سلطانا وقيل الجعبة امرأة حافظة أو هيبة على االعداء والجعبة والية ألهل

امرأة والرمي بالسهام في األصل آالم في رسائل والقوس امرأة سريعة الوالدة أو ولد أو أخ أو سفر أو قربة الى اهللا تعالى 
والقوس في غالف غالم في بطن أمه والقوس مع غيره من السالح سلطان وعز ومن ناول امرأته قوسا ولدت بنتا فإن ناولته 

بنا ومد القوس بغير سهم دليل السفرالمرأة قوسها رزق ا  

  

ومن رأى آأنه مد قوسا عربية فإنه يسافر الى رجل شريف سفرا في عز فإن آانت القوس فارسية سافر الى قوم عجم -
وانقطاع الوتر دليل اإلعاقة عن السفر ويدل على طالق المرأة وانكسار القوس دليل موت المرأة أو الولد أو الشريك أو بعض 

باء وربما دلت القوس على والية وانكسارها على العزل وصعوبة القوس دليل للمسافر على آثرة التعب وللتجار على األقر
الخسران وفي الولد على العقوق وفي المرأة على النشوز وسهولتها تدل على الضد من ذلك وان رمى عنها سهما فأصاب 

اآلية ومن مد قوسا بال ) ثم دنا فتدلى(بعض االشراف لقوله تعالى  الغرض نال مراده وربما تدل رؤية القوس على القرب من
سهم سافر سفرا بعيدا وعاد صالح الحال فإن انقطع الوتر أقام بالموضع الذي سافر اليه ان آان وصل اليه وان انكسرت قوسه 

اصاب ولدا غالما وازداد  اصابته مصيبة في سلطانه بأمره ونهيه والرمي عن قوس البندق قذف من يرميه ومن اتخذ قوسا
 سلطانا

  

ومن رأى أنه ينحت قوسا وآان عزبا ونوى التزوج فإنه يتزوج وتحبل امرأته عند دخوله بها وان تولى والية فإن الرعية ال -
ا والقوس المنسوب الى الولد يكون ولد. المرأة آالقوس ان سويتها انكسرت: تطيعه وانما جعل تأويل القوس امرأة لقول الناس

صاحب آتابة ورساالت وان مد قوسا لها صوت صاف فرمى عنها ونفذ السهم فإنه يلي والية مهيبة وينفذ أمره على العدل 
واالنصاف وقيل من رأى بيده قوسا مكسورة تزوج امرأة حرة وأما المنجنيق والقذافة فيدالن على قذف وبهتان فإن رأى آأنه 

تحه فإنه يدعو قوما الى خير وحجر المنجنيق رسول فيه قسوةيرمى بهما حصنا من حصون الكفار قاصدا ف  

  

ومن رأى آأنه يرمي الحجر من مكان مرتفع نال ملكا وجار فيه والصخور التي على الجبل أو في أسفله من غيره فهم رجال -
فإن شاله آان غالبا به وان عجز قلوبهم قاسية في الدين فإن رأى أنه يشيل حجر التجربة القوة فإنه يقاتل بطال قويا منيعا قاسيا 

رجل أبو بنات وآان مقال آأن صخرة دخلت داره فقص رؤياه على معبر فقال يولد لك غالم قاسي ) رأى(عنه فهو مغلوب 
القلب فعرض له أنه زوج ابنته رجال فاسد الدين ورأى رجل آأن حصاة وقعت في أذنه فنفضها فزعا فخرجت فقص رؤياه 

هذا رجل جالس أهل البدع فسمع آلمة قاسية مجتها أذنهعلى ابن سيرين فقال   

  

ومن رأى أنه رمى انسانا بحجر في مقالع فإن الرامي يدعو الى المرمى في أمر حق في قسوة قلب وقيل من رأى آأن -
الطبرزين النساء رمينه بالحجارة فإنهن بالسحر يكدنه والدبوس أخ موافق أو ولد ذآر أو خادم يذب عن صاحبه مشفق عليه و

عز وسلطان وللتاجر ربح واما الدرع فحصن والبسه ينال سلطانا عظيما ولبس السالح آله جنة من األعداء والدرع حصانة 
سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم آذلك يتم نعمته (الدين وهو للعامة نعمة ووقاية من الباليا والمكايد قال اهللا تعالى 

لمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكموع(وقال عز وجل ) عليكم ) 

  



ومن رأى آأنه يصنع درعا فإنه يبني مدينة حصينة ولبس الدرع أيضا يدل على أخ ظهير أو ابن شفيق ولبسه للتجارة فضل -
يصير اليه من تجارة دائمة وأمن وحفظ وقيل الدرع مال وملك وقيل ان ما آان من السالح يعطى مثل الترس والبيضة 

شن والصدر والساق فإنه يدل على ثياب آسوة والجوشن مثل الدرع إال أنه احصن وأحفظ وأقوى وقيل إن لبسه يدل والجو
على التزويج بامرأة قوية عزيزة حسناء ذات مال وأما المغفر والبيضة فمن رأى على رأسه مغفرا أو بيضة فإنه يأمن نقصان 

ذات قيمة مرتفعة دلت على امرأة غنية جميلة وإذا آانت غير مرتفعة دلت ماله وينال عزا وشرفا وقيل ان البيضة إذا آانت 
على امرأة قبيحة وقيل من رأى على رأسه بيضة حديد بلغ وسيلة عظيمة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأيت آأني في 

فقار فال فأولته فال يكون فيكم درع حصينة فأولتها المدينة واني مردف آبشا فإولته آبش الكتيبة ورأيت آأن بسيفي ذي ال
ورأيت بقرا تذبح فأولته بالقتلى من أصحابي والساعدان من الحديد هما من رجال قراباته فمن رؤي عليه ساعدان فإنه يقوى 

 على يدي رجل من قراباته وقيل إنه يصحب رجلين قويين عظيمين وربما وقع التأويل على ابنه أو أخيه

  

- حديد فهما ولد وقوة في سفر والترس رجل أديب آريم الطبع مطيع آاف الخوانه في آل شئ من  ومن رأى عليه ساقين من
الفضائل حافظ لهم ناصر لهم يقيهم المكاره واألسواء وقيل هو يمين يحلف بها وقيل هو ولد ذاب عن أبيه والترس األبيض 

و مال وسؤدد والملون ذو تخاليط وان رأى رجل ذو دين وبهاء واألخضر ذو ورع واألحمر صاحب لهو وسرور واألسود ذ
مع الترس أسلحة فإن أعداءه ال يصلون اليه بمكروه فإن رأى صائغ أو تاجر أن ترسا موضوعا عند متاعه أو في حانوته أو 

اتخذوا أيمانهم جنة(عند معامليه فإنه رجل حالف وقد جعل يمينه جنة لبيعه وشرائه لقوله تعالى  ) 

  

- وآان له ولد فإن ولده يكفيه المؤن آلها ويقيه األسواء والمكاره وقيل من تترس بترس فإنه يلجأ الى  ومن رأى معه ترسا
رجل قوي يستظهر به وقيل ان الترس إذا آان ذا قيمة يدل على امرأة موسرة جميلة وإال فهو امرأة قبيحة فإن رأى أن عليه 

وم فإن آان القوم شيوخا فهم أصدقاؤه وان آانوا شبانا فهم أعداؤه أسلحة وهو بين رجال ال أسلحة عليهم نال الرياسة على ق
وقيل ان آان صاحب هذه الرؤيا مريضا دلت على موته وصوت الطبل الموآبي خبر آذب وتمزق طبل الملك موت صاحب 

أغنياء بخالء خبره وقيل الطبل الموآبي رجل حماد هللا تعالى على آل حال والطبل الذي يدل عليه اغترار وصلف والدبادب  

  

ومن رأى على بابه الدبادب والصنوج تضرب نال والية في العجم والبوق من القرن خادم في رياسة والمبارزة تدل على -
خصومة انسان أو على تشتيت واختالف وقتال مع آخر وذلك ان المبارزة أول المقاتلة وتكون أيضا مع سالح تدل على 

زويج امرأة تشاآل ما رأى النائم ان آان مسلما بأنواع السالح في مبارزته واالنسان إذا رأى المقاتلين وهذه الرؤيا تدل على ت
أنه مبارز بالسالح الذي هو عندنا أو نوع من الجواشن فإن الرؤيا تدل على أنه يتزوج امرأة غنية خداعة محبة للفقراء ال شكل 

ن سيف المبارزة ليس بقائم ظاهر واما محبة الفقراء فألن هذا لها إما غنية فألن السالح يغطي بعض البدن واما خداعة فأل
السالح ال يغطي البدن آله والضرب بالسيف إصابة شرف في سبيل اهللا ورؤية السيف المشهور بيد رجل اشتهاره بعمل يعمله 

ه يهم بكالم وال يتكلم به والطعن بالرمح طعن بكالم وآذلك بالسيف والعصا والعمود فإن أشار بأحد هذه األشياء ولم يطعن فإن
والمناضلة ان آانت في سبيل اهللا وآان هو المرمى والمصاب بالسهم فإنه ينال حاجته من القربة الى اهللا تعالى وان آانت في 

ابن سيرين رجل فقال رأيت صفين من الناس يرمي آل صف منهما الصف اآلخر فكان أحد ) أتى(الدنيا فإنه ينال شرفها 
فيصيبون واآلخرون يرمون فال يصيبون قال هؤالء فريقان بنهما خصومة والمصيبون يعملون بالحق الصفين يرمون 

والمخطئون يتكلمون بالباطل والرامي بالسهم إذا أصاب وآان في سبيل اهللا فإن اهللا يستجيب دعوته وإذا آان ألجل الدنيا 
يصير إليه فإن جرح في يده اليمنى فإنه مال يستفيده  أصاب عزها وأما الجراحات فمن رأى أنه جرح في بدنه فإن ذلك مال

من قرابة له من الرجال واليسرى من قرابة له من النساء فإن جرح في رجله اليسرى فمال من الحرث والزرع فإن جرح في 
ئلة نفقة عقبه أصاب ماال من جهة عقبه وولده والجراحة في إبهام يده اليمنى دليل على رآوب الدين إياه وآل جراحة سا

 وضرر في المال

  



ومن رأى بجسده جراحة طرية يسيل منها الدم فإنها مضرة لصاحبها في مال وآالم انسان يقع فيه ويصيب على ذلك أجرا -
والجراحة في الرأس ولم يسل منها الدم فإنه قد قرب من أن يصيب ماال فإن سال منها الدم فإنها مال يبين أثره عليه فإن رأى 

مام أنه جرح في رأسه حتى بضعت جلدته والعظم فإنه يطول عمره ويرى أترابه فإن هشمت العظم انهزنم جيش سلطان أو إ
له فإن جرح في يده اليسرى زاد عسكره فإن جرح في اليمنى زاد ملكه فإن جرح في بطنه زاد مال خزانته فإن جرح في فخذه 

ه زاد في األمور استقامة وفي المال ثباتا فإن رأى آأن انسانا زادت عشيرته فإن جرح في ساقه طال عمره وان جرح في قدمي
قطع أمعاءه وفرقها فإن القاطع يتكلم في أمره بكالم يورث ذلك تفرق أوالده وتشتتهم في البالد فإن تلطخ الجارح بدم المجروح 

يظفر بعدو له ظاهر العداوة وينال فإنه يصيب ماال حراما بقدر الدم الذي تلطخ به ومن جرح آافرا وسال من الكافر دم فإنه 
 منه ماال حالال بقدر الدم الخارج منه الن دم الكافر حالل للمؤمن فإن تلطخ بدمه فهو أقوى

  

ومن رأى آأن إنسانا جرحه ولم يخرج منه دم فإن الجارح يقول فيه قوال حقا جوابا له فإن خرج دم فإنه يغتابه بما يصدق فيه -
قيل من رأى آأنه جرح بشئ من الحديد سكين أو غيرها فإنه تظهر مساوية ومعايبة وال خير فيه ويخرج المضروب من إثم و

 وقال بعضهم

  

ومن رأى في بعض أعضائه جرحا فإن التعبير فيه للعضو الذي حلت فيه الجراحة فإن آانت في الصدر أو الفؤاد فإنها في -
يخ واللعجائز فإنها تدل على حزن واما القتل فمن رأى أنه قتل إنسانا الشباب من الرجال والنساء تدل على عشق وأما في المشا

وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا(فأنه يرتكب أمرا عظيما وقيل أنه نجاة من غم لقوله تعالى  ) 

  

- اآلية) مفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسك(ومن رأى أنه يقتل نفسه أصاب خيرا وتاب توبة نصوحا لقوله تعالى   

  

 ومن رأى أنه يقتل فإنه يطول عمره-

  

ومن رأى آأنه قتل نفسا من غير ذبح أصاب المقتول خيرا واألصل ان الذبح فيما ال يحل ذبحه ظلم فان راى انه ذبحه ذبحا -
را وغنى وماال فان الذابح يظلم المذبوح في دينه ومعصية يحمله عليها واما من قتل أو سمى قتيال وعرف قاتله فانه ينال خي

وان لم يعرف قاتله فانه ) ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا(وسلطانا وقد ينال ذلك من القاتل أو شريكه لقوله تعالى 
قتل االنسان ما اآفره(رجل آفور يجرى آفره على قدره إما آفر الدين واما آفر النعمة لقوله تعالى  ) 

 

أصحاب الحرف والعملة والفعلةفي الصناع و   

  

 البناء باللبن والطين رجل يجمع بين الناس بالحالل والبناء باآلجر والجص وآل ما يوقد تحته النار فال خير فيه

  



ومن رأى أنه يبني فإن آان ذا زوجة صلحت وإال تزوج وابتنى بامرأة والطيان رجل يستر فضائح الناس فمن رأى أنه يعمل -
ين فإنه يعمل عمال صالحا والجصاص رجل منافق مشاغب معين على النفاق الن أول من ابتدأ الجص فرعون عمال في الط

والنقاش ان آان نقشه بحمرة فإنه صاحب زينة الدنيا وغرورها وإن آان نقشه للقرآن في الحجر فإنه معلم ألهل الجهل وان 
خل أهل الشر وناقض البناء ناقض العهود وناآث للشروط وضارب آان نقشه بماال يفهم في الخشب فإنه منقش ألهل النفاق مدا

اللبن جامع للمال فإن رأى أنه ضرب اللبن وجففه فإنه يجمع ماال فإن مشى فيها وهي رطبة أصابته مشقة وحزن والنجار 
لخشب والخشاب مؤدب للرجال مصلح لهم في أمور دنياهم ألن الخشب رجال في دينهم فساد فهو يزين من ذلك ما يزين من ا

يترأس على أهل النفاق والحطاب ذو نميمة وشغب والحداد ملك مهيب بقدر قوته وحذقه في عمله ويدل على حاجة الناس اليه 
لكون السندان تحت يده والسندان ملك والحديد رأسه وقوته فإن رأى آأنه حداد يتخذ من الحديد ما يشاء فإنه ينال ملكا عظيما 

م وألنا له الحديد وربما دل الحداد على صاحب الجند للحرب ألن النار حرب وصالحها الحديد وربما لقصة داود عليه السال
إن لم يحرقك بناره : دل على الرجل السوء العامل بعمل أهل النار ألن النبي صلى اهللا عليه وسلم شبه الجليس السوء بالحداد

أو دفع أمره اليه فإنه يجلس الى رجل ال خير فيه فكيف به إن أصابه  وإن قيل في المنام فالنا دفع إلى حداد. أصابك من شرره
شئ من دخانه أو ناره فأضر ذلك ببصره أو ثوبه أو ردائه فأما من عاد في منامه حداد فإنه ينال من وجوه ذلك ما يليق به مما 

ومة وقيل الخباز سلطان عادل تأآدت شواهده والخباز صاحب آالم وشغب في رزقه وآل صنعة مستها النار فهي آالم وخص
فمن رأى في منامه أنه خباز أصاب نعيما وخصبا وثروة فإن رأى آأنه يخبز الحواري نال عيشا طيبا ودل الناس على وجه 

يستفيدون منه غنى وثروة فإن رأى آأنه اشترى من الخباز خبزا من غير أن رأى الثمن فإنه يصيب عيشا طيبا في سرور 
منه فإن رأى آأن الخباز أخذ منه ثمنا فهو آالم في الحاجة ورزقا هينا مفروغا  

  

ومن رأى آأنه خباز يخبز ويبيع الخبز في عامة الناس بالدراهم المكسرة فإنه يجمع بين الناس على فساد ألن الخباز وإن قال -
قدها بالحطب والحطب نميمة الناس إنه سلطان عادل فإنه يكون فيه سوء خلق ألن النار أصل عمله والنار سلطان خبيث وتو

وأما اخبز فدال على العلم واإلسالم ألنه عمود الدين وقوام الروح وحياة النفس وربما دل على الحياة وعلى المال الذي به قوام 
 الروح وربما دل الرغيف على الكتاب والسنة والعقدة من المال على اقدار الناس وربما دل الرغيف على األم المربية المغذية

وعلى الزوجة التي بها صالح الدين وصون المرء والنقى منه دال على العيش الصافي والعلم الخالص والمرأة الجميلة 
البيضاء والغلت منه على ضد ذلك فمن رأى آأنه يفرق خبزا في الناس أو الضعفاء فإن آان من طالب العلم فإنه ينال من 

مواعظه ووصاياه إال أن يكون القوم الذين أخذوا صدقته فوقه أو ممن ال  العلم ما يحتاج اليه وإن آان واعظا آانت تلك
يحتاجون إلى ما عنده فإنها تباعات عليهم وحسنات ينالها من أجلهم وهم في ذلك أبخس حظا ألن اليد العليا خير من اليد 

من يد غيره من مكان لم يرجه وأما من  السفلى والصدقة أوساخ الناس وأما من رأى ميتا دفع اليه خبزا فإنه مال أو رزق يأتيه
رأى الخبز فوق السحاب أو فوق السقوف أو في أعالي النخل فإنه يغلو وآذلك سائر المنوعات واألطعمة فإن رأى آأنه في 

األرض يداس باالرجل فإنه رخاء عظيم يورث البطر والمرح وأما من رأى ميتا أخذ له رغيفا ورآه سقط منه في النار أو في 
خالء أو في قطران فانظر في حاله فإن آان بطال أو آان ذلك في أوان بدعة يدعو الناس اليها وفتنة يعطش الناس فيها فإن ال

الرغيف دينه يفقده أو يفسده وإن لم يكن شيئا من ذلك وال آان في الرؤيا ما يدل عليه وآانت له امرأة مريضة هلكت وان 
فإنه ينكح ذات محرم والحناط ملك تنقاد له الملوك أو تاجر يترأس على التجار أو  آالنت ضعيفة الدين فس ومن بال في خبز

صانع تطيعه االجراء فمن رأى آأنه ابتاع من حناط حنطة فإنه يطلب من سلطان والية فإن رأى آأنه باعه من غير أن رأى 
 الثمن فإنه يتزهد في الدنيا ويشكر اهللا تعالى على نعمه ألن ثمن آل شئ شكره

  

ومن رأى آأنه يملك حنطة وال يمسها وال يحتاج اليها فإنه يصيب عزا وشرفا الن الحنطة أشرف االطعمة فإن رأى آأنه -
سعى في طلبها واحتاج اليها أو مسها اصابه خسران وهوان وعزل ان آان واليا وفرق بينه وبين أقاربه بدليل قصة آدم عليه 

اط رجل مشغول بأمر نفسه ودنياه فإن رأى شيخا طحانا فإنه جد الرجل وتدل رؤياه السالم وبياع الدقيق والشعير مثل الحن
على أنه يصيب رزقه من جهة صديقه فإن رأى شابا طحانا فإنه ينال رزقه بمعاوت عدوه اياه فإن رأى أنه طحان وقد طحن 

آذلك طعاما بقدر آفايته فإن معيشته على حد الكفاية فإن طحن فوق الكفاية آانت معيشته  

  



ومن رأى أنه طحان فإنه قيم نفسه وقيم أهله والقصاب ملك الموت فمن رأى آأنه أخذ من قصاب سكينا أصابه مرض ثم يبرأ -
ويصيب في حياته قوة فإن رأى آأنه ذبح ماال يحل ذبح من البهائم فهو دليل ظلمه والتباس عمله فيما بينه وبين اهللا تعالى فإن 

يبره ويصله إذا لم يرد ما فإن رأى دما لم تحمد رؤياه وقيل إن القصاب دليل الشدة في جميع األحوال  رأى آأنه ذبح أباه فإنه
إال في حالتين حال الدين فإنه يدل على قضائه وحال القيد فإنه يدل على فكه والقصاب المنسوب إلى ملك الموت هو المجهول 

وقيل هو السفاك وقيل هو صاحب السفوأما المعروف فهو قاسم األموال بين األيتام والورثة   

  

 ومن رأى أنه يقسم اللحوم فإنه يمشي بين الناس بالنميمة-

  

ومن رأى آأنه يقس لحم بقر بين أقربائه فإن آان من أهل الخير والصالح فإنه يصل رحمه ويقسم ماله بين وثته بالعدل في -
الذي يمنع الحقوق عن الناس ويذهب بأموالهم والشواء مؤدب حياته ويزوج أوالده والسالح رجل ظالم آالشرطي أو التاجر 

فمن رأى آأنه يشتري قطعة من الشواء فإنه يستأجر حاذقا وقيل ان الشواء رجل في آالمه شغب والطباخ وآل من يعالج في 
دل في صناعته النار أصاحب آالم وخصومات وشر وآثام آخدمة السلطان وأعوان الحكام وسماسرة االسواق والكيس ي

األشياء على األسرار وانكشافها اظهار السر وخيانة في األمانة والبقلى رجل دنئ الكالم وصاحب هموم واحزان والبطيخى 
رجل ممراض والباقالني يسمع الناس آالم السوء ويسمعونه أسوأ منه وحالب األغنام جماع األموال وحالب البقر رجل 

ر عالم بالفطرة جامع للمال الحالل طالب للعلم والهراس رجل مشغب وقيل هو يطالب العمال وحالب الغنم رجل حسن الذآ
ضراب لسلطان جالد وعيشه من ذلك والسماط خائن أو غيار ظالم لسمطه الناس من اموالهم ألن الصوف والشعر والوبر 

لطيف وقيل هو مصنف والريش أموال وقيل هو وصي يأآل أموال اليتامى ظلما والناطفي والحالوي ذو آالم حلو وخلق 
العلوم وقيل هو رجل يسوق لنفسه بالقاء العداوة بين الناس والنميمة والكامخي رجل ممرض وعصار الدهن ان آان من سمسم 
فإنه رجل ذو رياسة ومال وان آان من حبوب فإنه رجل يجمع ماال بتعب فيه مشقة والسماك رجل نخاس الرقيق ألن السمكة 

رجل لطيف فإن رأى أنه يبيع سكرا ويأخذ ثمنه دراهم فإنه يلطف الكالم للناس فيتلطفون له في  جارية أو امرأة والسكري
الجواب والسمان رجل موسر يعيش في ظله من تبعه والرآس رئيس الرؤساء فإن رأى آأنه اشترى راسا من رآس فإنه يطلب 

ف المجهول رجل قاسم المواريث عادل فيها وآذلك من رئيس ان يشغله بخدمة ينتفع ويرتفق بها والذباح رجل ظالم واالسكا
الصرام فإن جلود الحيوان مواريث والحذاء نخاس الجواري يزيل أمور النساء ألن النعل امرأة والخياط رجل مؤلف في 
فإن صالح تعم برآته الشريف والوضيع وتلتئما على يديه أمور متفرقة فإن خاط لنفسه فإنه يصلح دنيا نفسه في صالح الدين 

رأى آأنه يخيط وال يحسن الخياطة فإنه يريد أن يجمع متفرقا وال يجتمع فإن رأى آأنه يخيط ثوب امرأته فإنه يصيبه محنة 
والبزاز رجل يحسن ويهدي الناس الى الرشاد في أمر المعاش والمعاد ما لم يأخذ عنه ثمنا فان أخذ عنه ثمنا دراهم دل على 

ثمنه دنانير دل على قال وقيل وغرامة والخلقاني رجل متوسط الحال وابتياعه الخلقان يدل  انه يعمل االحسان رياء وان أخذ
 على فقر وبيعه يدل على زوال الفقر

والجزار مثل االسكاف وقيل مثل الحذاء وبياع الطيور نخاس الجواري والخواص الطرائقى وإال آافى أيضا نخاس الجواري 
جل يعين الجند وآبراء الناس على أمورهم وقيل هو طبيب ومصلح وجابر وحجام ألن االآاف امرأة عجمية والبيطار ر

وشعاب ألنه بيطار األجسام والتاجر فان رأى رجل أنه قاعد على حانوت وحوله متاع التجار وعليه زي التجار وهو يتجر 
ا من أدوات التجار وميزان أو رزمانج ويأمر وينهى فهو رياسة في تجارته وإذا لم يكن التاجر من أآابر التجار فرأى بيده شيئ

أو رمانة قبان أو دواة أو قلم فإنه يأمن الفقر والجوهري صاحب نسك وعبادة وحكاك الفصوص رجل يسئ القول للناس 
والسمسار رجل يدعي السخاء وتأمن الناس به والحلواني رجل بار لطيف إذا لم يأخذ ثمنا فإن أخذ ثمنا فو مراء والحمار 

حرام ومكسب فاسد يحث الناس على األباطيل والجمال صاحب هموم وحلم والجمال والحمار والمكاري والبغال صاحب مال 
والة أمر الجند والتدبير وآذلك السائس والجوشني داعي الناس الى األلفة وحسن الصحبة والنبلى زاهد عابد وقيل جاسوس 

عدائهم والرماح صاحب والية والزراد معلم داع الى الخير وقيل والقواس رئيس الفرج والتراس سلطان قوي يعزى العساآر بأ
ذو سلطان والسراج نخاس ألن السرج امرأة أو جارية ألنه مقعد الرجل والجوالقي رجل يحض الناس على السفر وقيل هو 

نيا والنحاس صاحب رجل يفشي الناس اليه اسرارهم وجزار الشعور رجل يضر األغنياء وينفع الفقراء وجالب األمتة جامع الد
عشور والحارس يدل على ظهور األسرار والحمامي جامع بين الناس على معصية وهو أيضا قيم من يدل الحمام عليه ألن 

الحمام يدل على أشياء آثيرة والحفار رجل صاحب مكر وخديعة حتى يظهر الماء فإن ظهر الماء فهو حينئذ عقدة ان آان ذلك 



وحفار الجبال رجل يزاول رجاال عظاما وقيل ان الحفارة رجل في عناء ومشقة ال ينجو من ذلك له واألصل في الحفر المكر 
 ما عاش فإن رأى آأنه يحفر في الثرى فإنه يشرع في باطل ال ينتفع به وقيل الحفار رجل حقود مكار

الحاآم والطبيب وآاتب والحجام رجل يدل على متحكم في رقاب الناس ومهجهم وشعورهم وأبشارهم آالسلطان والعالم و
الشروط والصكاك في األعناق فمن رأى حجاما حجمه نظرت في أمره فإن آان مطلوبا بدم أو في جهاد قتل وسال منه دم 

بالحديد من عنقه وان آان مريضا شفي على يد الطبيب فإن آان مطلوبا بمال في عنقه آاألمانة والدين أداه على يد حاآم وان 
تزوج امرأة وآتب آاتب الشروط في عنقه وإال باع سلعة أو اشتراها أو قبض دينا أو عامل بدين وآتب  آان يرغب في النكاح

عليه شرط والحراث ذو أخطار وقيل مشتغل بعمل صالح والحالق رجل يصلح أمور الناس عند السلطان وراتق الجراحات 
ام إذا آان فيها اسم اهللا تعالى نجاة من الهموم والخازن داعي الناس الى خير وألفة وراقي الحيات رجل غدار والرقية في المن

رجل منافق يجمع عنده مال حرام والخراط رجل يقاتل رجاال فيهم نفاق ويسرق أموالهم والدالل غير محمود والريحاني رجل 
رأته بعد أن صابر على المصائب راض بالقضاء والوفاء معتذر بعد الرمي بماال عذر فيه وصاحب خصومة فإن رتا ثوب ام

ظهرت عورتها فإنه ينسبها الى فاحشة ثم يعتذر اليها من الكذب فإن رتا ثوب نفسه خاصم بعض أقربائه وصاحب من ال خير 
فيه والراعي صاحب والية ويدل على معلم الصبيان وعلى من يتولى أمر السلطان أو الحاآم ون رأى أعرابيا يرعى الغنم فإنه 

نيه وراعي البخاتي وال على العجم والرائض صاحب والية وبياع الرصاص صاحب أمر ضعيفيقرأ القرآن وال يحسن معا  

 والزجاج نخاس الجواري

والسقاء رجل ذو دين وتقوى يجري على يديه الخير ما لم يأخذ عليه أجرا فإن مأل سقاء وحمله الى منزله ولم ينو شرابه فإنه 
وأخذ عليه ثمنا فإنه يحمل وزرا وينال المحمول اليه ماال من جهة سلطان ألن يجمع ماال يأآله غيره فإن حمل الماء الى رجل 

النهر سلطان والمال في اإلناء مال مجموع والذي يسقي الناس بالكؤوس والكيزان صاحب أفعال حسنة ودين آالعالم والواعظ 
السقطي عالم بالترهات والصيرفي عالم وأما من يحمل القرب والجرار فهو المأمون على األموال والودائع والوراق محتال و

ال ينتفع بعلمه إال في غرض الدنيا وهو الذي صنعته تصاريف الكالم والجدل والخصام والسؤال والجواب لما في الدنانير 
ذناه والدراهم التي يأخذها ويعطيها من الكالم المنقوش آالقاضي وميزانه حكمه وعدله وربما آان الميزان نفسه ولسانه وآفتاه أ
وصنجتاه وأوزانه عدله وأحكامه والدراهم والدنانير خصومات الناس عنده وقيل هو الفقيه الذي يأخذ سؤاال ويعطي جوابا 

بالعدل والموازنة وهو المعبر أيضا العبتاره ما يرد عليه ووزنه وعبارته فيأخذ عقدا آالدنانير ويعطي آالما مصروفا 
راهم ويعطي عبارة مجموعة آالدنانير فمن صرف في منامه دينارا من صيرفي وأخذ منه آالدراهم أو يأخذ آالما متفرقا آالد

دراهم نظرت في حاله فإن آانت في خصومة نقصت وان آان عنده سلعة باعها وخرجت من ملكه وإال نزلت به حادثة يحتاج 
ذآرناه ما يكرهه ويحزنه ألخذه الدراهم فيها الى سؤال فقيه أو يرى رؤيا يحتاج فيها الى سؤال معبر ويأتيه في عواقب ما 

ألنها دار الهموم فاتنة القلوب والهم يشتق من اسمها إال أن يكون له عادة حسنة في رؤيا الدراهم قد اعتادها في سائر أيامه 
ة وماضي عمره وآذلك لو قبض ذهبا ودفع دراهم ألن الذهب مكروه وغرم في التأويل السمه ومنفعته ال تصلحه وآذا عاد

الذي رآه والناظور صاحب والية وان آان على شجرة جوز آانت واليته على عجم بخالء والسكاآيني رجل يعلم الناس الحذق 
والكياسة والسائل الفقير طالب علم فإن أعطى ما سأل نال ذلك العلم وخضوعه وتواضعه ظفر والسابح طالب العلم وأمور 

لح نفاع مؤلف بين الشريف والدنئ والصياد وقد قيل انه رجل يميل الى الملوك والساحر فتان والشعاب رجل شريف مص
النساء ويحتال في طلبهن ألن آسبه في صورة خادع وربما دل الصياد على النخاس وربما دل على صاحب الحمام ومعلم 

من خالط صيادا أو الكتاب وآل من يترصد الناس ويصيدهم بما معه من الصناعة والحيلة وربما دل الصياد على القواد ف
عادى صيادا استدل على صالح ما يدل عليه من فساد بصفة صيده وزيادة مقامه وقد في نفسه ومايليق بمثله فإن آان صيده 

 في البحر أو بما يجوز له في البر فداللة الصيد صالحة وان آان في الحرم أو بماال يجوز في البر من التعذيب فهو ردئ

عظيم يكسر العساآر ويقهر السالطين الظلمة وصياد البزاة والصقور والبواشق سلطان عظيم  وصياد السباع سلطان قوي
يمكر ويخدع السالطين الغشمة الماردين وصياد الطيور والعصافير رجل تاجر يمكر ويخدع أشراف الناس وصياد الوحش 

م والشاهد العدل رجل يظفر باألعداء يمكر بأقوام عجم ويقهرهم وصياد السمك مولع بالنساء والجواري خاصة ومعاملته
والكاتب رجل ذو حيلة آالحجام وقلمه مشرطه ومداده دمه وآالرقام ونحوهما وربما دل على الحراث فقلمه سكته ومداده البذر 
والكتاب المطوي خبر مخفي والكتاب المنشور خبر مشهور والصفار رجل صاحب دنيا يؤثر الشر على الخير وقيل هو رجل 

ئن وقيل رجل صاحب خصومة فإن رأى من آان يريد التزويج أنه يعمل عمل الصفارين دلت رؤياه على حسن خلق غاش خا
المرأة وعلى أنها تكون لسنة ألن للصفر صوتا والصباغ صاحب بهتان فمن رأى آأن صباغا في منزله يتخذ له الصبغ فهو 

آذوب الخير فيه ألنه يصوغ الكالم مع دخانه وناره وان  الموت وربما آان الصباغ يجري على يديه الخير والصائغ شرير



آان معه ما يدل على الصالح وان آان في مسجد أو تاليا للقرآن فهو دال على آل حائك وجابر وعلى آل من صناعته إخراج 
ضا على شئ من شئ والصقيل وزير مهيب له أمر ونهي ممن يضر وينفع آالسطان وسيوفه وجنده ورجاله أو امره ويدل اي

الفقيه أو الحاآم وسيوفه فتواه وأحكامه وعلى الواعظ وسيوفه قلوب الناس عنده يجلوها ويزيل صداها ويدل على الطبيب 
وسيوفه عقاقيره القاطعة لألمراض فمن عاد في المنام صيقال عمل من وجوه ذلك ما يليق به ومن جرت بينه وبين صيقل 

ه في اليقظة بينه وبين من يدل عليه الصيقل في التأويل مثله بما يطول شرحه وأما مجهول معالجة أو معاملة جرى مايدل علي
ضراب الدراهم والدنانير فقد قال ابن سيرين أنه صاحب نميمة وغيبة ينقل الكرم وقيل إن الضراب رجل بار لطيف الكالم إذا 

ب الدنانير والدراهم بباب اإلمام وآان أهال للوالية لم يأخذ عليه أجرا وقيل هو رجل يفتعل الكالم جيدا حسنا فإن رأى أنه يضر
نالها وقيل ان ضراب الدنانير يحافظ على الصلوات ويؤدي األمانات وضرب الدراهم الرديئة آالم ردئ وقول بال عمل 

ه مرهم والطبيب عالم فقيه في الدين ويدل على آل مصلح ومدير ألمور الدين والدنيا آالفقيه والحاآم والواعظ الذي وعظ
وترياق ومثل المؤدب والسيد والدباغ والمصلح لجلود الحيوان ويدل أيضا على الحجام لما في الحجامة من الشفاء فمن رأى 

 قاضيا أو عالما عاد طبيبا آثر رفقه وعظم نفعه

  

- عته وان آان ومن رأى طبيبا عاد قاضيا أو فقيها فإن آان مسلما حكيما زاد ذآره وعظمت مرتبته وعلت درجته في صنا
 على خالف ذلك نزلت به البالبا ولعله يهلك أحدا بطبه لجهله وجراءته ألنه سما في المنام إلى ماليس له

  

ومن رأى طبيبا يبيع األآفان فليحذر منه فإنه سفاك خائن في طبه السيما ان آانت األآفان التي باعها مطوية فهو أدل على -
يهتدليسه في دوائه وغلط عامة الناس ف  

  

ومن رأى طبيبا عاد دباغا للجلود فهو دليل على حداقته وآثرة من يبرأ على يديه إال أن يرى ان دباغه فاسد عفن فهو جاهل -
مدلس والمطرز عالم مكار مزوق آالم والعالف رجل آثير المال والعطار أديب أو عالم أو عابد واألصل أنه رجل يثني عليه 

في امور غيره وبيع الغزل يدل على السفر والغواص ملك أو نظير ملك فمن رأى أنه غاص  الثناء الحسن والعشار رجل دخل
في البحر فإنه يدخل في عمل ملك أو سلطان فإن رأى آأنه استخرج لؤلؤة فإنه ينال من الملك جارية تلد له ابنا حسنا لقوله 

على طلب المال في خطر ويصيب ما يطلبه على وتدل رؤيا الفواص على طلب العلم الغامض و) آأنهم لؤلؤ مكنون(تعالى 
قدر مايصيب من اللؤلؤ والقصار رجل مذآر واعظ يتوب بسببه قوم من معاصيهم وقيل هو رجل يجري على يديه صدقات 

 الناس أو يفرج الكربات ألن الوسخ في الثوب ذنوب أو هموم وأما القفال فإنه رجل دالل

  

- دالل متاع فإن رأى أنه قفل باب داره فإنه دالل تزويج والقالنسي رئيس وأما الفراش ومن رأى أنه قفل باب حانوته فإنه 
فنخاس الرقيق وهو الذي يلي أمور النساء والفحام سلطان جائر يفقر رعيته ألن األشجار رجال والنار سلطان فمن رأى آأن 

أموالهم والقدروي رجل طويل العمر لقوله تعالى الفحم نافق في سوقه فإنهم أقوام قد افتقروا من جهة السلطان ويرد عليهم 
والقطان رجل صاحب مال وتعب والكيال وال عادل إذا لم يبخس في آيله والكاهن رجل صاحب أباطيل ) وقدور راسيات(

وغرور والكحال رجل داع الى الخير مصلح للدين والمساح رجل يتفقد أحوال الناس أو يحب الوقوف عليها فإن رأى آأنه 
أرضا مزروعة فإنه يتفقد أحوال أهل الصالح وان مسح آرما فإنه يتفقد حال امراته فإن مسح شجرا فإنه يتفقد أحوال مسح 

رجال فيهم دين فإن مسح شارعا فإنه يسافر بقدر ذلك الطريق الذي مسحه وان آان في وجه الحج فإنه يحج فإن مسح مفازة 
ه يصير ذا نسك وصالح واللص هو الرجل المغتال الطالب ماليس له من غم وان مسح أرضا مخضرة لم يعرف صاحبها فإن

وربما دل على المفسد لنساء الرجال المخالف إلى فرشهم أو الصائد لداجنهم أو حمامهم واللص المجهول دال على ملك الموت 
ا دل اللص على السبع الختفائه في حين قبضه ونزوله في المنزل بغير إذن واألموال واألرواح شرآاء في التأويل وربم

والحية والسلطان وقيل ان اللص األسود خلط سوداوي واألبيض بلغم واألحمر دم واألصفر صفراء وان رأى لصا دخل منزال 
فإصاب منه شيئا وذهب به فإنه يموت انسان هناك فإن لم يذهب بشئ فإنه اشراف انسان على الموت ثم ينجو والمصور آاذب 



ة وربما دل على الشاعر والزامر والمغني وامثالهم ممن يأخذ المال على الباطل الذي يختلقه بيده أو فمه على اهللا تعالى ذو بدع
والمعلم سلطان ذو صنائع والمعلم للصبيان المجهول يدل على األمير والحاآم والفقيه وعلى آل من له صولة ولسان وأمر 

العصافير وبائعها وأمثال ذلك ونهي وربما دل على السجان لحبسه ألهل الجهل وعلى صياد  

  

ومن رأى آأنه عاد معلما نظرت في حاله وأي شئ يليق به مما ينسبه اليه المؤدب وقد يدل المعلم المجهول على اهللا تعالى -
 اآلية فهو معلم الخلق أجمعين والبحاث يقاتل أقواما منافقين ويأخذ منهم} الرحمن علم القرآن{آما دل القاضي لقوله تعالى 

أمواال بالمكر والنباش طالب علم غامض وان لم يكن من أهله فهو قواد ويدل أيضا على الباحث عن األمور المستورة المخفية 
والكنوز والسائل عن الناس في الشهادات فإن نقل الموتى فإنه ينال ما يتمناه فإن نبش عن ميت فهو باحث عن علم في طلب 

آان الميت حيا فإن العلم زيادة في الدين وان آان ماال فهو حاللالدنيا وان آان ماال فهو حرام وان   

  

ومن رأى آأنه يحدث الموتى في حوائجه قضيت حوائجه ونخاس الجواري صاحب أخبار ألن الجواري أخبار ونخاس -
أنه ال الدواب صاحب والية والنداف صاحب خصومات تجري على يديه أموال فإن رأى أنه يندف دخل في خصومة فإن رأى 

يحسن الندف غلبه خصمه والنادف رجل يختار من آل شئ أجوده آالحاآم العدل والفقيه العالم والورع والعابر الحاذق والعابد 
المحترس من خداع الشيطان ومثله من ال يجوز عليه التدليس والنعال رجل يعذب الناس ألجل المال فإن رأى آأنه ينعل آما 

ا نال ماال فإن ناله ألم ناله ضرر والمعبر يدل على الحاآم والفقيه والطبيب وآل من يحزن االنسان ينعل الدواب فلم يجد له ألم
عنده ويفرح وربما دل على المسجد وقارئ القرآن ألنه مبشر ومنذر وربما دل على الوزان وعلى آل من يعالج الميزان 

للحاآم فإنه يبحث عن عورات الناس وربما دل واألوزان آصاحب المعيار والصيرفي وربما دل على من تولى الكشف 
القصار والغسال وجزاز الشعور وآل من يسلى هموم الناس على يديه وربما دل على قارئ آتب الرسائل وسجالت الملوك 

القضاء  القادمة من البلدان ألنه يعبر عن الرؤيا المنقولة عن المنام فيخبر بما يؤول اليه فمن عاد في النوم عابرا فإن الق به
ناله وان آان طالبا للعلم والقرآن حفظه وان آان موضعا للكتابة نالها فإن آان طالبا لعلم الطب حذقه وإال عاد صيرفيا أو 

مكشفا أو قصارا أو غساال أو جزارا أو قارئا على قدر األيام وزيادة األحالم وأما من قص في المنام مناما على معبر فما عبر 
افقا للحكمة جاريا على السنة وان لم يعقل سؤاله وال فهم عبارته فلعله يحتاج الى بعض من يدل العابر له فهو هو ماآان مو

عليه في صناعته فيقف اليه في حاجته وقال بعضهم المعبر رجل يطلب عثرات الناس والمجبر ملك ذو صنائع يؤلف الحقوق 
ل من تجري الخيرات على يديه في الدين والدنيا آالسلطان والحكام على االستقامة وهو في األصل صالح السمه دال على آ

والحاآم والفقيه والكثير الصدقة آاالسكاف والخياط والشعاب والبناء والبيطار وأمثالهم فمن رأى أنه وقف إلى جابر في داره 
اشراآه في التأويل فإن آان نزل به أو آسر أصابه فانظر إلى حال السائل وحقيقة الداء ومكانه حتى تعلم من الجابر بذلك من 

رأى قرحة خرجت في عنقه فوقع على جابر ففتحها له بالحديد حتى سال جميع مافيها فيكون ذلك شهادة في عنقه أو نذرا أو 
 دينا يفرج عنه منه على يد حاآم أو عالم

  

- ا دل على انه يفصل ومن رأى مفاصله تفصلت أو عظامه تفرقت فضمها المجبر بعضها إلى بعض حتى عاد جسمه صحيح
ثوبا ويدفعه الى خياط يخيطه وان آان ذاك في اليد اليمنى خاصة فعمل عليها المجبر جبارة وربطها إلى عنقه فإنه رجل يجبره 

بمعروفه فيعتق يديه عن الصنائع واألعمال ويمنعهما عن قبول الصدقات وان آان ذلك في رجليه جميعا أو في إحداهما فإن 
لك إال أن يكون له دابة فإنى أخشى أن تنزل بها حادثة فيحتاج فيها الى البيطار والمغازلي رجل يفشي أسرارا تأويله في نحو ذ

والمشاط رجل يجلي هموم الناس والفصاد إن فصد بالطول فإنه يتكلم بالجميل ويؤلف بين الناس وان فصد بالعرض فإنه يلقي 
مساح آما أن المساح فتح والخوزي رجل يلي أمور الناس ويعمل في ترتيبها  العداوة بينهم وينمو ويطعن على أحاديثهم والفتح

وجالء الصفر رجل يزين متاع الدنيا ويجذبه إلى نفسه والمالح رجل سجان وقيل هو سائس الملك وقيل هو وزيره وصاحب 
ري والسائس وبياع الملح جنده ومدير عسكره والمتوسط بينه وبين عتيه وربما دل على الجمال والبغال والحمار والمكا

صاحب أموال من الدراهم والمسامير يأمر الناس بالتودد والبائع والمشتري مختلفان فمن رأى أنه يبيع شيئا أو يشتريه فإنه 
 مضطر محتاج ألن االنسان ال يبيع إال وقت اضطراره فإذا اضطر باعه واشترى شيئا واالضطرار يخرج االنسان الى الحيل



  

- ه باع شيئا من نوع محبب فإنه يقع تشويش واضطراب يرجو بذلك ظفرا ونجاة من المهلكة فإن رأى أنه باع شيئا ومن رأى أن
مكروها فال خير فيه فإن اشترى شيئا من نوع محبب فإن ذلك التدبير نجاة مما يجاذره فإن آان من نوع مكروه فإن ذلك 

و رجل يخلص الناس من يد السلطان وقيل ان محيي الموتى دباغ التدبير خطأ ويناله منه هم وحزن وأما محيي الموتى فه
الجلود وصانع الموازين حتى يعلق الكفتين ويعتدال وهو بمنزلة الحداد وأما النساج فهو الجماع الكداد في عمله الذي يسعى في 

ساج على البناء فوق الحائط طلبه أو يحث في عمله آالمسافر والمجالد بالسيف فوق الدابة ورجله في الرآاب وربما دل الن
المؤلف للطاقات المناول من تحته من يبنيه في حائط الذي عال عليه ووزنه بميزان وخيطه وضربه بفأسه وربما دل على 

الناسج والمصنف والحراث وقد يدل المنسج على ما االنسان فيه من مرض أو هم أو سفر أو خصومة أو مرمة أو آتابة فمن 
وعمل سفره وما يعالجه وإال بقي له بقدر ما بقي من تمامه في النول وقيل النسيج سفر وقيل النسيج  قطع منسجه فرغ همه

خصومة وأما المسدي فهو الذي ال يستقر به قرار والذي عيشه في سعيه آالمنادي والمكاري وقد يدل على الساعي بين االثنين 
وربما دل على آل من يبرم األمور ويحكم األسباب آالمفتي  وعلى ذي الوجهين والفتال هو الماسح والسائح أو المسافر

والقاضي وذي الرأي فمن فتل في المنام حبال سافر ان آان من أهل السفر أو مسح أيضا إن آانت تلك صناعته أو أحكم أمرا 
ا والمكاري والجمال هو في اليقظة على يديه أو يحاوله أو يؤمله أما شرآة أو نكاحا أو اجتماعا على عهد وعقد أو ائتالف

والبغال والحمار فإنهم والة األمور ومقدمو الجيوش والمكلفون بأمور الناس آصاحب الشرطة والسعاة ألنهم يديرون الحيوان 
ويحملون األموال وضارب البربط يفتعل آالما باطال والطبال يفتعل آالما باطال والزمار ينعى إنسانا والراقص رجل تتابع 

احب البستان قيم امراة والحطاب ذو نميمة وصاحب الدجاج والطير نخاس الجواري والفاآهي ينسب إلى عليه مصيبات وص
الثمرة التي باعها ومن باع مملوآا فهو صالح له وال خير فيه لمن اشتراه ومن باع جارية فال خير فيه وهو صالح لمن 

ل أعماال خفية يزين بها ومطرز مصلح ومفسد آالمنافق اشتراها وآل ما آان خيرا للبائع فهو شر للمبتاع آدهان فهو يعم
المرائي والمتصنع والمداهن المدلس والمادح والمطري يستدل على صالح عمله من فساده ونفعه وضره بحسب دهنه 
آالم بر  واعتداله وموافقته للمدهون وبالمكان الذي يعالج فيه وبلون الدهن وما جرى فيه من الكتابة والصور فما آان قرآنا أو

فهو صالح وما آان سورا أو شعرا من الباطل فهو فاسد والسباك هو المسبوك في صناعته المبتلى بألسنة أهل وقته للفظ السبك 
 .وألسنة النار فر بما دل على المحتسب الفاصل بين الحق والباطل وربما دل على المغاسل والقصار ومصفي الثياب وأمثالهم

 

ر البهائم واألنعامفي الخيل والدواب وسائ   

  

( جد الرجل فمن رأى أن برذونه يتمرغ في التراب والروث فإن جده يعلو وماله ينمو وقيل البرذون يدل على ) البرذون
الزوجة الدون وعلى العبد والخادم ويدل على الجد والحظ من الرزق والعز المتوسط بين الفرس والحمار واألشقر منها حزن 

عادته يرآب الفرس نزلت منزلته ونقص قدره وذل سلطانه وقد يفارق زوجته وينكح أمة وأما من  ومن رآب برذونا ممن
آانت عادته رآوب الحمار فرآب برذونا ارتفع ذآره وآسبه وآثر آسبه وعال مجده وقد يدل ذلك على النكاح للحرة من بعد 

ونه نازعه فال يقدر امساآه فإن امرأته تكون سليطة األمة وما عظم من البراذين فهو أفضل في أمور الدين فمن رأى أن برذ
عليه ومن آلمه البرذون نال ماال عظيما من امرأته وارتفع شأنه فإن رأى أنه ينكح برذونا فإنه يصنع معروفا إلى امرأته وال 

 يكو علته ويدل رآوب البرذون أيضا على سفر

  

- يدا وينال خيرا من جهة امرأته فمن رأى أنه رآبه وطار به بين ومن رأى أنه يسير على ظهر برذونه فإنه يسافر سفرا بع
السماء واألرض سافر بامرأته وارتفع شأنهما فإن رأى أن برذونه يغضبه فإن امرأته تخونه وموت برذونه موت امرأته ومن 

 سرق برذونه طلق امرأته وضياع البرذون فجور المرأة

  



- جوسيا يتبع امرأته وآذلك ان وثب عليه قرد فإن يهوديا يتبع امرأته والبرذون ومن رأى آلبا وثب على برذونه فإن عدوا م
األشهب سلطان واالسود مال وسؤدد من رأى آأن برذونا مجهوال دخل بلدة بغير اداة دخل ذلك البلد رجل أعجمي وإناث 

رجالن أحدهما على برذون أدهم ان امرأة اتت ابن سيرين فقالت رأيت أنه دخل ) وحكي(البراذين تجري مجرى إناث الخيل 
واآلخر على برذون أشهب ومع صاحب األشهب قضيب فنخس به بطني فقال لها ابن سيرين اتقي اهللا واحذري صاحب 

األشهب فلما خرجت المرأة من عند ابن سيرين تبعها رجل من عند ابن سيرين فدخلت دارا فيها امرأة تتهم بصاحب األشهب 
المراة من عنده أتدرون من صاحب األشهب قالوا ال قال فهو فالن الكاتب أما ترون األشهب ذا  وقال ابن سيرين لما خرجت

 بياض في سواد واما األدهم ففالن صاحب سلطان أمير البصرة وليس بفاجر

( ود دالة على زوجة فإن نزل عنها وهو ال يضمن رآوبها أو خلع لجامها أو أطلقها طلق زوجته وان آان أضمر الع) الحجرة
اليها وإنما نزل ألمر عرض له أو لحاجة فإن آانت بسرجها عند ذلك فلعلها تكون امرأته حاضت فإمسك عنها وان آان نزوله 

لرآوب غيرها تزوج عليها أو تسرى على قدر المرآوب الثاني وان ولي حين نزوله عنها سافر عنها ماشيا أو بال في حين 
بالزنا ألن األرض امرأة والبول نكاح والدم حرام وتدل الحجرة أيضا على العقدة من نزوله على األرض دما فإنه مشتغل عنها 

المال والغالت والرباع ألن ثمنها معقود في رقبتها مع ما يعود من نفع بطنها وهي من النساء امرأة شريفة نافعة ومواتاتها 
ت والبلقاء امرأة مشهورة بالجمال والمال والشقراء على قدر مواتاتها في المنام والدهماء امرأة متدينة موسرة في ذآر وصي

ذات فرح ونشاط والشهباء امرأة متدينة ومن شرب لبن فرس اصاب خيرا من سلطان والفرس الحصان سلطانا وعز فمن 
رأى أنه على فرس ذلول يسير رويدا وأداة الفرس تامة أصاب عزا وسلطانا وشرفا وثروة بقدر ذلك الفرس له ومن ارتبط 

سا لنفسه أو ملكه أصاب نحو ذلك وآل ما نقص من أداته نقص من ذلك الشرف والسلطان وذنب الفرس اتباع الرجل فإن فر
 آان ذنوبا آثر تبعه وان آان مهلوبا محذوفا قل تبعه وآل عضو من الفرس شعبة من السلطان آقدر العضو في األعضاء

  

- و يصيبه هول بقدر صعوبة الفرس وقد يكون تأويل الفرس حينئذ ومن رأى أنه على فرس يجمح به فإنه يرتكب معصية أ
هواه يقال رآب فالن هواه وجمح به هواه وإن آان الفرس عرما آان األمر أشنع وأعظم وال خير في رآوب إال في موضع 

رف في الدنيا الدواب والخير في ذلك على حائط أو سطح أو صومعة إال أن يرى جناحا يطير بين السماء واألرض فإن ذلك ش
والدين مع سفر والبلق شهرة والدهم مال وسودد وعز في سفر واالشقر يدل على الحزن وفي وجه آخر أن االشقر نصر الن 

أن رجال أتى ابن سيرين فقال رأيت آأني على فرس قوائمه من حديد فقال توقع الموت ) وحكي(خيل المالئكة آانت شقراء 
بل أن يلي الوزارة رأى آأنه في ظل الشمس في الشتاء راآب فرسا مع لباس حسن وقد أن علي بن عيسى الوزير ق) وحكي(

تناثرت أسنانه فانتبه فزعا فقص رؤياه على بعض المعبرين فقال أما الفرس فعز ودولة واللباس الحسن والية مرتبة وآونه في 
فطول عمره وقيل من رأى فرسا مات في داره أو  ظل الشمس نيله وزارة الملك أو حجابته وعيشه في آنفه وأما انتثار أسنانه

يده فهو هالك صاحب الرؤيا ومن رآب فرسا اغر محجال بجميع آالته وهو البس ثياب الفرسان فإنه ينال سلطانا وعزا وثناء 
حسنا وعيشا طيبا وأمنا من األعداء والكميت أقوى للقتال وأعظم والسمند شرف ومرض ومن رآب فرسا فرآضه حتى 

عرقا فهو هوى غالب يتبعه ومعصية يذهب فيها الجل العرق وإنما قلنا ان العرق في الرآض نفقة في معصية لقوله  ارفض
الخيل ( والفرس لمن رآه من بعيد بشارة وخير لقوله صلى اهللا عليه وسلم ) ال ترآضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه(تعالى 

ن رأى آأنه يقود فرسا فإنه يطلب خدمة رجل شريف ومن رآب فرسا ذا فإ) معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 
جناحين نال ملكا عظيما إن آان من أهله وإال وصل الى مراده والفرس الجموح رجل مجنون بطرمتها ون باالمور وآذلك 

رسه إياه خروج عبده الحرون وقفز الفرس سرعة نيل امانيه ووثوبه زيادة في خير وهملجته استواء امره وقيل ان منازعة ف
عليه ان آان ذا سلطان وان آان تاجرا خروج شريكه عليه وإن آان من عرض الناس فنشوز امرأته وقالدة الفرس ظفر العدو 

براآبه وقيل إن ذنب الفرس نسل الرجل وعقبه وقيل من رأى الفرسان يطيرون في الهواء وقع هناك فتنة وحروب ورؤية 
آاذب وعمل اليتم والرمكة جارية أو امرأة حرة شريفةالفرس المائي تدل على رجل   

( رجل الحسب له إما من زنا ويكون والده عبد أو هو رجل قوي شديد صلب ويكون من رجال السفر ورجال الكد ) البغل
يظفر به والعمل فمن رآبه في المنام فإنه يسافر النه من دواب السفر إال أن يكون له خصم شديد وعدو آائد وعبد خبيث فإنه 

ويقهره وإن آان مقوده في يده والشكيمة في فمه فإن آانت امرأة تزوجت أو ظفرت برجل على نحوه ويدل رآوب البغل على 
طول العمر وعلى المرأة العاقر والبغلة بسرجها ولجامها وأداتها امرأة حسنة اديبة دنيئة األصل ولعلها عاقر أوال يعيش لها 

ء صالحة وتكون طويلة العمر والبغلة باالآاف والبرذعة أيضا دليل السفر ومن رآب بغلة ليست ولد والشهباء جميلة والخضرا



له فإنه يخون رجال في امرأته ورآوب البغلة مقلوبا امرأة حرام وآالم البغلة أو الفرس أو آل شئ يتكلم فإنه ينال خيرا يتعجب 
 منه الناس

  

- المال فإن ولدت تحقق الرجاء وآذلك الفحل ان حمل ووضع ورآوب البغلة فوق ومن رأى أن له بغلة نتوجا فهو رجاء لزيادة 
اثقالها إذا آانت ذلال فهو صالح لمن رآبها والبغل الضعيف الذي ال يعرف له رب رجل خبيث لئيم الحسب ورآوب البغلة 

 السوداء امرأة عاقر ذات مال وسؤدد

( ذا آان الحمار آبيرا فهو رفعته وإذا آان جيد المشي فهو فائدة الدنيا وإذا جد االنسان آيفما رآه سمينا أو مهزوال فإ) الحمار
آان جميال فهو جمال لصاحبه وإذا آان أبيض فهو دين صاحبه وبهاؤه وإذا آان مهزوال فهو فقر صاحبه والسمين مال 

ابن سيرين يفضل  صاحبه وإذا آان أسود فهو سروره وسيادته وملك وشرف وهيبة وسلطان واألخضر ورع ودين وآان
الحمار على سائر الدواب ويختار منها األسود والحمار بسرج ولد في عز وطول ذنبه بقاء دولته في عقبه وموت الحمار يدل 

على موت صاحبه وحافر الحمار قوام ماله وقيل من مات حماره ذهب ماله وإال قطعت صلته أو وقع رآابه أو خرج منها 
و مات أبوه أوجده الذي آان يكفيه ويرزقه وإال مات سيده الذي آان تحته أو باعه أو سافر عنه ومات عبده الذي آان يخدمه أ

وان آانت امرأة طلقها زوجها ومات عنها مكانها واما الحمار الذي ال يعرف ربه فإن لم يعد على رأسه فإنه رجل جاهل أو 
فإن نهق فوق ) آمثل الحمار يحمل اسفارا(ودي لقوله تعالى ويدل أيضا على اليه) إن أنكر األصوات(آافر لصوته لقوله تعالى 

الجامع أو على المأذنة دعا آافرا الى آفره ومبتدعا إلى بدعته وان أذن اذان اإلسالم اسلم آافرا ودعا الى الحق وآانت فيه آية 
 وعبرة

  

- ومن رآب حمارا ومشى به مشيا طيبا ) آأنهم حمر مستنفرة(ومن رأى ان له حميرا فإنه يصاحب قوما جهاال لقوله تعالى 
موافقا فإن جده موافق حسن ومن أآل لحم حمار أصاب ماال وجدة فإن راى أن حماره ال يسير إال بالضرب فإنه محروم ال 

 يطعم إال بالدعاء وان دخل حماره داره موقرا فهو جده يتوجه اليه بالخير على جوهر ما يحمل

  

- عيشته تكون من سلطان فإن تحول سبعا فإن جده ومعيشته من سلطان ظالم فإن تحول آبشا ومن رأى حماره تحول بغال فإن م
 فإن جده من شرف أو تمييز

  

ومن رأى أنه حمل حماره فإن ذلك قوة يرزقه اهللا تعالى على جده حتى يتعجب منه ومن سمع وقع حوافر الدواب في خالل -
مسافر خير مع بطء وتكون أحواله في سفره على قدر حماره ومن جمع الدور من غير أن يراها فهو مطر وسيل والحمار لل

 روث الحمار ازداد ماله ومن صارع حمارا مات بعض أقربائه ومن نكح حمارا أقوى على جده

  

ومن رأى آأن الحمار نكحه أصابه ماال وجماال اليوصف لكثرته والحمار المطواع استيقاظ جد صاحبه للخير والمال -
ملك حمارا أو ارتبطه وأدخله منزله ساق اهللا اليه آل خير ونجاه من هم وان آان موقورا فالخير أفضل ومن  والتحرك ومن

صرع عن حماره افتقر وان آان الحمار لغيره فصرع عنه انقطع بينه وبين صاحبه أو سميه أو نظيره ومن ابتاع حمرا ودفع 
مطموس العينين فإن له ماال ال يعرف موضعه وليس يكره من ثمنها دراهم أصاب خيرا من آالم فإن رأى أن له حمارا 

 الحمار إال صوته وفي األصل جد االنسان وحظه



( امرأة دنيئة وخادم أو تجارة المرء وموضع فائدته فمن رأى حمارته حملت حملت زوجته أو جاريته أو خادمه فإن ) الحمارة
اليلده جنسها فالولد لغيره إال أن يكون فيه عالمة أنه منه ومن شرب  آان في المنام تحته فحملها منه فإن ولدت في المنام ما

من لبن الحمارة مرض مرضا يسيرا وبرئ ومن ولدت حمارته جحشا فتحت عليه ابواب المعاش فإن آان الجحش ذآرا 
لها جحش تزوج أصاب ذآرا وان آانت انثى دلت على خموله وقيل من رآب الحمارة بال جحش تزوج امرأة بال ولد فإن آان 

امرأة لها ولد فإن رأى آأنه أخذ بيده جحشا جموحا أصابه فزع من جهة ولد فإن لم يكن جموحا أصاب منفعة بطيئة وقيل ان 
 الحمارة زيادة في المال مع نقصان الجاه وأما تراآض الخيل بين الدور فسيول وأمطار إذا آانت عريا بال سروج وال رآبان

  

- ليها سروج بال رآبان فهي نساء يجتمعن في مأتم أو عرس ومن ملك عددا من الخيل أو رعاها فإنه ومن رأى جماعة خيل ع
يلي والية على أقوام أو يسود في ناحيته ومن رآب فرسا بسرج نال شرفا وعزا وسلطانا ألنه من مراآب الملوك ومن مراآب 

يها فإن رآبه بال لجام فال خير فيه في جميع وجوهه ألن سليمان عليه السالم وقد يكون سلطانه زوجه ينكحها أو جارية يشتر
اللجام دال على الورع والدين والعصمة والمسكنة فمن ذهب ذلك من يده ومن رأس ابنه ضعف أمره وفسد حاله وحرمت 

 زوجته وآانت بال عصمة تحته

  

- دة أو ضيافة وان آان عريا دخل اليه ومن رأى فرسا مجهوال في داره فإن آان عليه سرج دخلت اليه امرأة بنكاح أو زيا
رجل بمصاهرة أو نحوها وقد آان ابن سيرين يقول من أدخل فرسا على غيره ظلمه بالفرس أو بالشهادة أخذ ذلك من اسمه 
مثل ان يقتله أو يغمز عليه سلطانا أو لصا ونحو ذلك والرآوب يدل على الظفر والظهور واالستظهار لرآوبه الظهر وربما 

ة االنسان على نفسه فإن استقامت حسن حاله وان جمحت أو نفرت أو شردت مرحت ولهت ولعبت وربما دلت دلت مطي
مطيته على الزمان وعلى الليل والنهار والرديف تابع للمتقدم في جميع ما يدل مرآوبه عليه أو خليفته بعده أو وصيه ونحوه 

هرا بال سرج وال لجام نكح غالما حدثا وإال رآب هما وخوفا وأما المهر والمهرة فابن وابنة وغالم وجارية فمن رآب م
 وآذلك يجري حال المهرة

( سنة وآان ابن سيرين يقول سمان البقر لمن ملكها أحب الى من المهازيل ألن السمان سنون خصبة والمهازيل سنون ) البقرة
مرأة موسرة والهزيلة فقيرة والحلوبة ذات خير جدبة لقصة يوسف عليه السالم وقيل البقرة رفعة ومال والسمينة من البقر ال

ومنفعة وذات القرون امرأة ناشز فمن رأى أنه أراد حلبها فمنعته بقرنها فإنها تنشز عليه فإن رأى غيره حلبها فلم تمنعه فإن 
ضهم ان الغرة في الحالب يخونه في امرأته وآرشها مال القيمة له وحلبها حبل امرأته وضياعها يدل على فساد المرأة وقال بع

وجه البقرة شدة في أول السنة والبلقة في جنبها شدة في وسط السنة وفي أعجازها شدة في آخر السنة والمسلوخ من البقر 
والربع من اللحم ) وإن آانت واحدة فلها النصف(مصيبة في االقرباء ونصف المسلوخ مصيبة في اخت أو بنت لقوله تعالى 

منه مصيبة واقعة في سائر القرابات وقال بعضهم ان أآل البقر اصابة مال حالل في السنة ألن مصيبة في المرأة والقليل 
البقرة سنة وقيل ان قرون البقر سنون خصبة ومن اشترى بقرة سمينة أصاب والية بلدة عامرة ان آان أهال لذلك وقيل من 

 أصاب بقرة اصاب ضيعة من رجل جليل وان آان عزبا تزوج امرأة مبارآة

  

ومن رأى أنه رآب بقرة أودخلت داره وربطها نال ثروة وسرورا وخالصا من الهموم وان رآها نطحته بقرنها دل على -
خسران وال يأمن أهل بيته وأقربائه وأن رأى أنه جامعها أصاب سنة خصبة من غير وجهها وألوان البقر إذا آانت مما تنسب 

انت منسوبة الى السنين فإن رأى في داره بقرة تمص لبن عجلها فإنها امرأة تقود الى النساء فإنها آألوان الخيل وآذلك إذا آ
 على بنتها وان رأى عبدا يحلب بقرة مواله فإنه يتزوج امرأة مواله

  

ومن رأى آأن بقرة أو ثورا خدشه فإنه يناله مرض بقدر الخدش ومن وثبت عليه بقرة أو ثور فإنه يناله شدة وعقوبة وأخاف -
قتل وقيل البقر دليل خير لألآرة ومن رآها مجتمعة دل على اضطراب وأما دخول البقر الى المدينة فإن آان بعضها عليه ال



يتبع بعضا وعددها مفهوم فهي سنون تدخل على الناس فإن آانت سمانا فهي رخاء وان آانت عجافا فهي شدائد وان اختلفت 
آان هزيال تقدمت الشدة وان أتت معا أو متفاوتة وآانت المدينة مدينة بحر  في ذلك فكان المتقدم منها سمينا تقدم الرخاء وان

وذلك االبان إبان سفر قدمت سفن على عددها أو حالها وإال آانت فتنا مترادفة آأنها وجوه البقر آما في الخبر يشبه بعضها 
لوان شنعة القرون أو آانوا ينفرون منها أو بعضا إال أن تكون صفرا آلها فإنها أمراض تدخل على الناس وان آانت مختلفة األ

آان النار أو الدخان يخرج من أفواهها أو أنوفها فإنه عسكر أو غارة أو عدو يضرب عليهم وينزل بساحتهم والبقرة الحامل 
 سنة مرجوة للخصب

  

- داد غناه وعزه ومن وهب له ومن رأى أنه يحلب بقرة ويشرب لبنها استغنى ان آان فقيرا وعز وارتفع شأنه وان آان غنيا از
عجل صغير أو عجلة أصاب ولدا وآل صغير من األجناس التي ينسب آبيرها في التأويل الى رجل وامراة فإن صغيرها ولد 

ان رجال أتى ابن سيرين فقال رأيت آأني أذبح بقرة أو ثورا فقال أخاف أن تبقر ) وحكي(ولحوم البقر أموال وآذلك أخثاؤها 
دما خرج فهو أشد وأخاف أن يبلغ المقتل وان لم تر دما فهو أهون وقالت عائشة رضي اهللا عنها وعن أبيها رجال فأن رأيت 

 رأيت آأني على تل وحولي بقر تنحر فقال لها مسروق ان صدقت رؤياك آانت حولك ملحمة فكان آذلك

( قرن له فإنه رجل حقير ذليل فقير مسلوب في األصل عامل ذو منعة وقوة وسلطان ومال وسالح لقرنيه إال أن يكون ال) الثور
النعمة مثل العامل المعزول والرئيس الفقير وربما آان الثور غالما ألنه من عمال األرض وربما دل على النكاح من الرجال 

دل  لكثرة حرثه وربما دل على الرجل البادى والحراث وربما دل على الثائر ألنه يثير األرض ويقلب اعالها أسفلها وربما
على العون والعبد واألخ والصاحب لعونه للحراث وخدمته ألهل البادية فمن ملك ثورا في المنام فإن آانت امرأة ذل لها 

 زوجها وان آانت بال زوج تزوجت أو آان لها بنتان زوجتهما

  

- ن آان سلطانا قتل عامال ومن رأى ذلك فمن له سلطان ظفر به وملك منه ما أمله ولو رآبه آان ذلك أقوى ومن ذبح ثورا فإ
من عماله أو من ثار عليه وان آان من بعض الناس قهر انسانا وظفر به ممن يخافه وقتل إنسانا بشهادة شهدها عليه فإن ذبحه 

من قفاه أو من بطنه أو من غير مذبحه فإنه يظلم رجال ويعتدي عليه أو يغدر به في نفسه أو ماله أو ينكحه من ورائه إال أن 
صده في ذبحه ليأآل لحمه أو ليأخذ شحمه أو ليدبغ جلده فإن آان سلطانا أعان على غيره وأمر بنهب ماله وان آان يكون ق

تاجرا فتح مخزنه للبيع أو حصل الفائدة فإن آان سمينا ربح فيه وان آان هزيال خسر فيه ومن رآب ثورا محمال انساق اليه 
قيل أنه مرض ابنه وتحول الثور ذئبا على عامل عادل يصير ظلما والثور خير ما لم يكن الثور أحمر فإن آان أحمر فقد 

الواحد للوالي والية سنة وللتاجر سنة واحدة ومن ملك ثيرانا آثيرة انقاد اليه قوم من العمال والرؤساء ومن أآل راس ثور نال 
ضل واالخوان بكالم حسنرياسة وماال وسرورا ان لم يكن أحمر فإن رأى آأنه اشترى ثورا فإنه يداري االفا  

  

ومن رأى ثورا أبيض نال خيرا فإن نطحه بقرنه غضب اهللا تعالى ليه وقيل ان نطحه رزقه اهللا أوالد صالحين فإن رأى آأن -
الثور خار عليه سافر سفرا بعيدا فإن آلم الثور أو آلمه وقع بينه وبين رجل خصومة وقيل من سقط عليه ثور فإنه يموت 

أن رجال أتى ابن سيرين فقال رأيت آأن ثورا عظيما خرج من ) وحكي(الثور ومن عضه ثور أصابته علة وآذلك من ذبحه 
جحر صغير فتعجبنا منه ثم ان الثور أردا أن يعود الى ذلك الجحر فلم يقدر وضاق عليه فقال هي الكلمة العظيمة تخرج من فم 

ه قال الثيران عجم وما زاد عن أربعة عشر من الثيران فهو عن ابن سيرين أن) وحكي(الرجل يريد أن يردها فال يستطيع 
حرب ومانقص فهو خصومة وأما ن نطحه ثور زال عنه ملكه فإن آان واليا عزل عن واليته وان آان غير ذلك أزاله عامل 

 عن مكانه وجلد الثور برآة من اليه ينسب الثور

( كان القرن وإناث الجواميس بمنزلة البقر وآذلك ألبانها ولحومها بمنزلة الثور الذي اليعمل وهو رجل له منعة لم) الجاموس
وجلودها وأعضاؤها وهو رجل شجاع ال يخاف أحد محتمل اذى الناس فوق طاقته نفاع فإن رأت امرأة ان لها قرنا آقرن 

 الجاموس فإنها تنال والية أو يتزوجها ملك ان آانت لذلك أهال وربما آان تأويل ذلك لقيمها



( واما االبل إذا دخلت مدينة بال جهاز او مشت في طريق الدواب فهي سحب وأمطار وأما من ملك ابال فإنه يقهر  )الجمل
رجاال لهم اقدار والجمل الواحد رجل فإن آان من العرب فهو عربي وان آان من البخت فهو اعجمي والنجيب منها مسافر أو 

وربما دل على الموت , إن على ذروته شيطانا:طان لما في الخبرشيخ أو خصي أو رجل مشهور وربما دل الجمل على الشي
ان هم إال (لصولته ولفظاعة خلقه وألنه يظعن باألحبة إلى األماآن البعيدة وربما دل على الرجل الجاهل المنافق لقوله تعالى 

على حزن لقول النبي صلى اهللا  ويدل على الرجل الصبور الحمول وربما دل على السفينة ألن األبل سفن البر ويدل) آاألنعام
عليه وسلم رآوب الجمل حزن وشهرة والمريض إذا رأى آأنه رآب بعيرا للسفر مات فكان ذلك نعشه وشهرته ومن رآب 

بعيرا وآان معافى سافر إال أن يرآبه في وسط المدينة أو يراه ال يمشي به فإنه يناله حزن وهم يمنعه من النهوض في األرض 
مرض لبعد األرض منه والشهرة وان رأى ذلك سائرا على سلطان أو من يروم الخالف على الملوك فإنه يؤخذ مثل الحبس وال

ويهلك السيما ان آان مع ذلك ما يزيده من اللبس المشهور إال أن يرآبه فوق محمل أو محفة فإنه ربما استعان برجل ضخم أو 
زوجها غائبا قدم عليها إال أن يكون في الرؤيا ما يدل على الشر  يتمكن منه فإن رآبته امرأة ال زوج لها تزوجت فإن آان

والفضائح فإنها تشتهر بذلك في الناس وأما من رأى بعيرا دخل في حلقه أو في سقائه أو في آنية من آنيته فإنه جني يداخله أو 
 يداخل من يدل عليه ذلك االناء من أهله وخدمه

  

- موت رب الدار ان آان مريضا أو يموت غالمه أو عبده أو رئيسه والسيما ان فرق ومن رأى جمال منحورا في دار فإنه ي
لحمه وفصلت عظامه فإن ذلك ميراثه وان آان نحره ليأآله وليس هناك مريض فإن ذلك مخزن يفتحه أو عدل يحله لينال 

أويموت فإن آان مذبوحا فهو  فضله وأما ان آان الجمل في وسط المدينة أو بين جماعة من الناس فهو رجل له صولة يقتل
 مظلوم وان سلخ حيا ذهب سلطانه او عزل عنه وأخذ ماله

  

ومن رأى جمال يأآل اللحم أو يسعى على دور الناس فيأآل من آل دار أآال مجهوال فإنه وباء يكون في الناس وإن آان -
ه عطب في ذلك على قدر ما ناله وآذلك يطاردهم فإنه سلطان أو عدو وسيل يضر بالناس فمن عقره أو آسرعضوا منه وأآل

الفيل والزرافة والنعامة في هذا الوجه والقطار من االبل في الشتاء دليل على القطر وقيل رآوب الجمل العربي حج ومن سقط 
عن بعير اصابه فقر ومن رمحه جمل مرض ومن صال عليه البعير اصابه مرض وحزن ووقعت بينه وبين رجل خصومة 

استصعب عليه اصابه حزن من عدو قوي فإن أخذ بخطام البعير وقاده الى موضع معروف فإنه يدل رجال  وان رأى آأنه
مفسدا على الصالح وقيل قود البعير بزمامه دليل على انقياد بعض الرؤساء اليه ومن رعى ابال عرابا نال والية على العرب 

 وان آانت بخاتي فعلى العجم

  

- ها نال ماال باقيا فإن رأى جملين يتنازعان وقعت حرب بين ملكين او رجلين عظيمن ومن اآل ومن رأى آأنه أخذ من أوبار
رأس جمل نيئا اغتاب رجال عظيما ورآوب الجمل ان رآه يسير به سفر فإن رأى انه يحلب ابال أصاب ماال حراما ومن اآل 

ي ينسب اليه االبل في الرؤيا وجلود االبل جمل اصابه مرض ومن أصاب من لحومها من غير اآل اصاب ماال من السبب الذ
 مواريث

( امرأة وسنة أو شجرة او سفينة أو نخلة أو عقدة من عقد الدنيا فمن ملكها أو رآبها تزوج ان آان عزبا أو سافر ان آان ) الناقة
يكون يمصه بفيه فإنه ينال  مسافرا وإال ملك دارا أو ارضا أو غلة أو جباية فإن حلبها اشتغل وجبى وافاد مما يدل عليه إال أن

 ذلة وأما الرحل والهودج والقبة والمحفة فكل ذلك نساء ألنها تغشى وترآب

  

ومن رأى ناقة مجهولة تدر لبنا في الجامع أو الرحاب أو المزدرعات فانها سنة خصبة إال أن يكون الناس في حصار أو -
النوق فطرة وسنة والناقة العربية المنسوبة إلى المرأة فهي المرأة  خوف أو فتنة أو بدعة فان ذلك يزول لظهور الفطرة ألن لبن

آل الطعام آان حال لبني اسرائيل : (الشريفة الحسيبة وقيل أن لحم االبل مطبوخا رزق حالل وقيل هو وفاء بنذر لقوله تعالى



لحة والخذوفة من النوق سفر في بر قيل هو لحم والجزور والناقة الحلوب لمن رآبها امرأة صا) إالماحرم إسرائيل على نفسه
عن ابن ) وحكي(وشغل . والمهلوبة سفر يخشى فيه قطع الطريق وقيل ان مس الفصيل وآل صغير من الولدان حزن وشغل

 سيرين أنه سئل عن رجل رأى ناقة فقال تتزوج وسأله آخر عن رجل رأى آأنه يسوق ناقة فقال منزلة وطاعة من امرأة

( ي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال رأيت في المنام أني وردت على غنم سود فأولتها العرب ثم غنيمة وقد رو) الغنم
 وردت على غنم بيض فأولتها العجم

 

 في الوحش والسباع 

ومن رأى حمار وحش من بعيد فإنه يصل اليه مال ذاهب وقيل ان رآوبه رجوع عن الحق إلى الباطل وشق عصا المسلمين -
م حمار وحش أو شرب لبنه أصاب عبيدا من رجل شريف وقيل ان االنيس من الحيوان إذا استوحش دل على شر ومن أآل لح

فجارية حسناء عربية ) وأما الظبية(وضر والوحشي إذا استأنس دل على خير ونفع وجماعة الوحش أهل القرى والرساتيق 
زوجها فإن رأى آأنه رمى ظبية دل ذلك على طالق امرأته فمن رأى آأنه اصطاد ظبية فإنه يمكر بجارية أو يخدع امرأة فيت

أو ضربها أو وطء جارية فإن رأى آأنه رماها بسهم فإنه يقذف جارية فإن ذبح ظبية فسال منها دم فإنه يفتض جارية فمن 
ته تعصيهتحول ظبيا أصاب لذاذة الدنيا ومن أخذ غزاال أصاب ميراثا وخيرا آثيرا فإن رأى غزاال وثب عليه فإن امرأ  

  

ومن رأى أنه يعدو في أثر ظبي زادت قوته وقيل من صار ظبيا زاد في نفسه وماله ومن أخذ غزاال فأدخله بيته فإنه يزوج -
أن رجال رأى آأنه ملك غزاال فقص رؤياه ) وحكي(ابنه وإن آان امراته حبلى ولدت غالما وإن سلخ ظبيا زنى بامراة آرها 

ال وتتزوج امراة آريمة حرة فكان آذلك وأآل لحم الظبي أصابه مال من امرأة حسناء ومن على معبر فقال تملك ماال حال
أصاب خشفا أصاب ولدا من جارية حسنة وبقر الوحش أيضا امرأة وعجل الوحش ولد وجلود الوحش والظباء وشعورها 

ل ظبيا أو شيئا من الوحش أعتزل وشحومها وبطونها أموال من قبل النساء ومن رمى ظبيا بصيد حاول غنيمة وقيل من تحو
جماعة المسلمين وألبان الوحوش أموال نزرة قليلة ومن رآب حمار الوحش وهو يعطيه فهو راآب معصية فإن لم يكن الحمار 

ذلوال ورأى أنه صرعه أو جمح به أصابته شدة في معصية وهم وخوف فإن دخل منزله حمار وحش داخله رجل ال خير فيه 
له بيته وضميره أنه صيد يريده لطعامه دخل منزله خير وغنيمة وأناث الوحش نساء وشرب لبن الوحش نسك في دينه فإن أدخ

 ورشد في الدين ومن ملك من الوحش شيئا يطيعه ويصرفه حيث يشاء ملك رجاال مفارقين لجماعة المسلمين

( ل فإنه ينال غنيمة من ملك قاس ألن رجل خارجي له صيت فمن رأى آأنه اصطاد وعال أو آبشا أو تيسا على جب) الوعل
الجبل ملك فيه قساوة وصيد الوحش غنيمة ورمى الكبش في الجبل قذف رجل متسلط بسلطان وإصابته برمية إدخال مضرة 

 عليه

( رئيس مبتدع حالل المطعم قليل األذى مخالف للجماعة واأليل رجل غريب في بعض المفاوز أو الجبال او الثغور له ) المها
ومطعمه حالل رياسة  

  

ومن رأى آأن رأسه تحول رأس أيل نال رياسة ووالية ودواب الوحش في األصل رجال الجبال واالعراب والبوادي وأهل -
 البدع ومن فارق الجماعة في رأيه

( أن رجال أتى ابن ) وحكي(مختلف فيه فمنهم من قال أنه ملك ضخم ومنهم من قال رجل ملعون ألنه من الممسوخ ) الفيل
يرين فقال رأيت آأني على فيل فقال ابن سيرين الفيل ليس من مراآب المسلمين أخاف أنك على غير اإلسالم وقيل أنه شئ س

مشهور عظيم النفع فيه فإنه ال يؤآل لحمه وال يحلب وقال بعضهم من رأى فيال ولم يرآبه نال في نفسه نقصانا وفي ماله 
لبه أن آان يصلح للسلطان فإن لم يكن يصلح لقي حرابا ولم ينصر ألن راآبه خسرانا فإن رآبه نال ملكا ضخما شحيحا ويغ



وربما قتل فيها فإن رآبه بسرج وهو يطيعه } ألم تر آيف فعل ربك بأصحاب الفيل{أبدا في آيد فلذلك ال ينصر لقوله تعالى 
امرأته ويصيبه سوء بسببها ومن تزوج بإبنة رجل ضخم أعجمي وإن آان تاجرا عظمت تجارته فإن رآبه نهارا فإنه يطلق 

رعى فيوال فإنه يواخى ملوك العجم فينقادون بقدر طاعته فإن رأى أنه يجلب فيال فإنه يمكر بملك ضخم وينال منه ماال حالال 
 وروث الفيل مال الملك

  

 ومن رأى فيال مقتوال في بلده فإنه يموت ملك تلك البلدة أو رجل من عظمائها-

  

- يل يتهدده أو يريده فإن ذلك مرض وإن رأى آأنه ألقاه تحته ووقع فوقه دل على موت صاحب الرؤيا فإن لم ومن رأى آأن الف
يلقه تحته فإنه يصير إلى شدائد وينجو منها فقد قيل إن الفيل حيوان ملك الجحيم وأما للمرأة فليس بدليل خير آيفما رأته وقيل 

ن رأى أنه تبعه الفيل رآضا نال مضرة من ملك ومن ضربه الفيل بخرطومه من رأى آأنه يكلم الفيل نال من الملك خيرا فإ
أصاب ثروة وقيل أن رؤية الفيل في غير بالد الهند شدة وفزع وفي بالد النوبة ملك واقتتال الفيلين اقتتال ملكين وأآثر ما يدل 

ل أيضا على الدمار والدائرة لما نزل بالدين الفيل على السلطان األعجمي وربما دل على المرأة الضخمة والسفينة الكبيرة ويد
قدموا بالفيل إلى الكعبة من طير أبابيل وحجارة من سجيل وربما دل على المنية ورآوبه يدل على التزويج لمن آان عزبا أو 

 رآوب سفينة أو محمل ان آان مسافرا وإال ظفر بسلطان أو تمكن من ملك إال أن يكون في حرب فإنه مغلوب مقتول

  

ومن رأى الفيل خارجا من مدينة وآان ملكها مريضا مات وإال سافر منها وعزل عنها أو سافرت سفينة آانت فيها ان آانت -
 بلدة بحر إال أن تكون ورباء أو فناء أو شدة فغنها تذهب عنهم بذهاب الفيل عنهم

( ل على المحارب وعلى اللص المختلس سلطان قاهر جبار لعظم خطره وشدة جسارته وفظاعة خلقته وقوة غضبه ويد) األسد
والعامل الخائن وصاحب الشرط والعدو الطالب وربما دل على الموت والشدة ألن الناظر إليه يصفر لونه ويضطرب جنانه 

ويغشى عليه ويدل على السلطان المختلس لالنسان الظالم للناس وعلى العدو المسلط فمن رأى أسدا داخال الى دار فإن آان بها 
هلك وإال نزلت بها شدة من سلطان فإن افترسه خلسة أو نهب ماله أو ضربه أو قتله وان آان قد فات في المنام روحه  مريض

أو قطع رأسه وقلعه وأما دخول األسد المدينة فإنه طاعون أو شدة أوسلطان أو جبار أو عدو يدخل عليهم على قدر مامعه من 
لجامع فيعلو على المنبر فإنه سلطان يجور على الناس وينالهم منه بالء ومخافة ومن الدالئل في اليقظة والمنام إال أن يدخل ا

رآب األسد رآب أمرا عظيما وغررا جسيما إما خالفا على السلطان وجسرا عليه واغترارا به وإما أن يرآب البحر في غير 
مره بزيادة منامه ودالئله ومن نازع أسدا فإنه ابانه وإما أن يحصل في أمر ال يقدر أن يتقدم وال يتأخر فيستدل على عاقبة أ

ينازع عدوا أو سلطانا أو من ينسب اليه األسد ومن رآبه وهو ذلول له أو مطواع تمكن من سلطانه جائر جبار ومن استقبل 
ره ومن األسد أو رآه عنده ولم يخالطه أصابه فزع من سلطان ولم يضره ومن هرب من أسد ولم يطلبه األسد نجا من أمر يحاذ

أآل لحم أسد أصاب ماال من سلطان وظفر بعدوه وآذلك ان شرب لبن لبوة فإن أآل لحم لبوة أصاب سلطانا وملكا آبيرا وجلد 
 األسد مال عدو وقطع رأس األسد نيل ملك وسلطان

  

- سد وهو ومن رأى رعى األسود صادق ملوآا جبارين ومن صرعه األسد أخذته الحمى ألن األسد محموم ومن خالطه األ
يخالفه فإنه يأمن شر عدوه وترتفع من بينهما العداوة وتثبت الصداقة ومن رآبه وهو يخافه أصاب بالء وجرو األسد ولد وقيل 

ان ) وحكي(من رأى آأنه قتل أسدا نجا من األحزان آلها ومن تحول أسدا صار ظالما على قدر حاله وقيل اللبوة ابنة ملك 
ل رأيت آأن في يدي جرو أسد وأنا أحتضنه فلما راى ابن سيرين سوء حاله ولم يره لذلك أهال رجال أتى محمد بن سيرين فقا

قال ما شأنك وما شأن بنى األمراء لما رأى رثاثة حاله ثم قال لعل امرأتك ترضع ولد رجل من األمراء فقال الرجل إى واهللا 
فقال تطابق بعض الملوك ورأى يزيد بن المهلب ايام  وأتى ابن سيرين رجل فقال رايت آانى اخذت جرو أسد وأدخلته بيتي



خروجه على يزيد بن عبد الملك أنه على أسد في محفة فقصت الرؤيا على عجوز مسنة معبرة فقالت يرآب امرا عظيما 
 ويحاط به

( ل عدو ظلوم آذاب لص غشوم من الرجال غادر من األصحاب مكار مخادع فمن دخل داره ذئب دخلها لص وتحو) الذئب
الذئب من صورته الى صورة غيره من الحيوان االنسى لص يتوب فان رأى عنده جرو ذئب يربيه فانه يربى ملقوطا من نسل 
لص ويكون خراب بيته وذهاب ماله على يديه وقيل من رأى ذئبا فإنه يتهم رجال بريئا لقصة يوسف عليه السالم وألن الذئب 

 خوف وفوات أمر

( اله الخبيث في همته الغادر الطالب للشر في صنعه الممتحن في نفسه وقيل هو عدو لص أحمق الرجل الشديد في ح) الدب
مخالف مخنث محتال على الحجيج والقوافل يسرق زادهم وهو من الممسوخ فمن رآب دبا نال والية وإال دخل عليه خوف 

 وهول ثم ينجو وقيل أنه يدل على امرأة وذلك أن الدب آان امرأة ومسخ

( رجل ضخم موسر فاسد الدين خبيث الكسب قذر ذو يد آافر أو نصراني شديد الشوآة دنئ ولحمه وشحمه وشعره ) رالخنزي
وبطنه وجلده مال حرام دنئ واألهلي منها رجل مخصب خبيث المكسب والدين ومن رعى الخنازير ولي على قوم آذلك ومن 

دها وألبانها مصيبة في مال من يشربها أو في عقله ومن رآب ملكها أو احرزها في موضع أو أوثقها أصاب ماال حراما وأوال
 خنزيرا أصاب سلطانا أو ظفر بعدو

  

- أن ) وحكي(ومن رأى أنه يمشي آما يمشي الخنزير نال قرة عين عاجال ولحم الخنزير مطبوخا ومشويا مال حرام عاجل 
أن آسرى انوشر وإن رأى آأنه ) وحكي(آافرة رجال أتى ابن سيرين فقال رأيت آأن في فراشي خنزيرة فقال تطأ امرأة 

يشرب من جام ذهب ومعه خنزير يشرب من الجام فقص رؤياه على المعبر فقال ادخل حجر نسائك وسراريك من الخصيان 
والغلمة واالطفال وأجمعهن وأدخلني معك عليهن معصب العينين ففعل ذلك وأخذ المعبر طنبورا وقعد يضرب به وقال 

احدة منهن ومرها فلترقص ففعل ما سأله فلما أنتهت النوبة من الرقص إلى جارية منهن قالت له واحدة من لكسرى عر آل و
سراريه أيها الملك إعفها من الرقص والعرى فإنها جارية حيية فقال البد من ذلك فلما عريت وجدت رجال فقال المعبر أيها 

شربك الخمر فتمتعك بها وأما الخنزير الذي شارآك في شربها فهذا الرجلالملك هذا تأويل رؤياك أمام الجام فهذه السرية وأما   

( امرأة سوء قبيحة حمقاء ساحرة عجوز فإن رآبها أو ملكها أصاب امرأة بهذه الصفة فإن رماها بسهم جرى بيهما ) الضبع
ليها لسانه فإن أآل لحمها سحر آالم ورسائل فإن رماها بحجر أو ببندقية قذفها وإن طعنها باضعها وإن ضربها بالسيف بسط ع

وشفي وإن شرب لبنها غدرت به وخانته وشعرها وجلدها وعظمها مال والضبع الذآر عدو ظالم آياد مدبر وقيل من رآبه نال 
 سلطانا وقيل موعد ومخذول محروم وقيل الضبعة امرأة هجينة

( صخاب لعاب ويدل أيضا على اليهوديرجل فقير محروم قد سلبت نعمته قيل أنه من الممسوخ وهو مكار ) القرد  

  

ومن رأى أنه حارب قردا فغلبه أصابه مرض وبرء منه وإن آان القرد هو الغالب لم يبرأ وإن وهب له قرد ظهر على عدوه -
ومن آآل من لحم قرد أصابه هم شديد أو مرض ومن صاد قردا أصاب منفعة من جهة السحرة ومن نكح قردا إرتكب فاحشة 

وقع بينه وبين انسان خصومة وجدال وقيل أن القرد رجل من أصحاب الكبائر ومن عضه قرد  

  

ومن رأى آأن قردا دخل فراش رجل معروف فإن يهوديا أو ملحدا يفجر بامرأته وقيل من أآل لحم قرد نال ثيابا جددا -
الت مر نساءك فليتجردن فأمرهن أن ملكا من الملوك رأى آأن قردا يأآل معه على مائدته فقصها على امرأة عالمة فق) حكي(

 بذلك وإذا بينهن غالم أمرد



( يجري مجرى األسد وهو أيضا رجل فجور حقود آتوم لما في نفسه مسلط خائن وعدو ظاهر العداوة وقيل سلطان ) النمر
 ظاهر والنمرة أيضا تجري مجرى اللبوة ودخول النمر دخول رجل فاسق وأآل لحمه قيل أنه رياسة

( ختال من الرجال مع حمق وربما دل على الصياد والجاني وآذلك آل مايصطاد به ويدل على رجل مذبذب ال هو ال) الفهد
 يظهر العداوة وال الصداقة

( قد أختلف في تأويله فمنهم من قال هو عبد وقيل هو رجل طاغ سفيه مشنع إذا نبح واألسود عربي وهو عدو ضعيف ) الكلب
فإن عضته ناله منه مكروه ومن مزق الكلب ثيابه فإن رجال دنيئا يمزق عرضه ومن أآل  صغير المروءة والكلبة امرأة دنيئة

لحم آلب ظهر على عدو وأصاب من ماله وشرب لبنه خوف ومن توسد آلبا فالكلب حينئذ صديق يستنصر به ويستظهر به 
ه وإن آان له عدو أو خصم ويدل الكلب على الحارس ويدل على ذي البدعة ومن عضه آلب فإن آان يصحب ذا بدعة فتن

شتمه أو قهره وإن آان له عبد خانه أو حارس غدره وإن آان ذلك في زمن الجوع ناله شئ منه ثم على قدر العضة ووجعها 
يناله والكلبة امرأة دنيئة من قوم سوء والجرو ولد محبوب وسواد الجرو سؤدد على أهل بيته وبياضه إيمانه وقيل أن جرو 

سفيه قومه من الزنى والكلب رجل سفيه وآلب الراعي مال يناله من رئيس والكلب عدو ظالم والكلب معلم الكلب لقيط رجل 
ينصر صاحبه على أعدائه لكنه دنئ ال مروءة له وقيل أن صاحب هذه الرؤيا ينال سلطانا أو آفاية في المعيشة وقال بعضهم 

دة إال في موضع واحد وهو الذي يتخذ للعب والهرش فإنه يدل أن الكالب في التأويل دالة على الضر والبؤس والمرض والع
على عيش في لذة وسرور والكلب المائي رجل باطل وأمر اليتم وآل أجناس الكالب تدل على قوم خبثاء وقد روي أن أبا بكر 

دنا من مكة في أصحابه  الصديق رضي اهللا عنه رأى فيه منامه عام الفتح بين مكة والمدينة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فخرجت عليه آلبة تهر فلما دنو منها استلقت على ظهرها فإذا أطباؤها تشخب لبنا فقص رؤياه على رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم فقال ذهب آلبهم وأقبل درهم وهم يسألونكم بأرحامكم وأنتم القون بعضهم فإذا القيتم أبا سفيان بن حرب فال تقتلوه ومن 

أن رجال رأى ) وحكي) (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فأنسلخ منها(با علمه اهللا علما عظيما ثم سلبه منه لقوله تعالى تحول آل
آأن على فرج امرأته آلبين يتهارشان فقص رؤياه على معبر فقال هذه امرأة أرادت أن تحلق فتعذر عليها الموسى فجزته 

رأته فوجد أثر المقصبمقراض فأتى الرجل منزله وجس فرج ام  

( رجل غادر محتال آثير الروغان في دينه ودنياه) الثعلب   

 ومن رأى ثعلبا يراوغه فإنه غريم يراوغه-

 

 في الطيور الوحشية واألهلية والمائية وسائر ذوات األجنحة وصيد البحر ودوابه

 

نحو ذلك وطار بها إلى السماء من بيت فيه مريض  الطائر المجهول دال على ملك الموت إذا التقط حصاة أو ورقة أو دودا أو
ونحوه مات وقد يدل على المسافر لمن رآه سقط عليه وقد يدل على العمل لمن رآه على ِرأسه وعلى آتفه وفي حجره أو عنقه 

مختلف  أي عمله فإن آان أبيض فهو صاف وإن آان آدرا ملونا فهو عمل) وآل إنسان ألزمناه طائره في عنقه(لقوله تعالى 
غير صاف إال أن يكون عند امرأة حامل فإن آان الطير ذآرا فإنه غالم وإن آان أنثى فهو بنت فإن قصه عاش له وبقي عنده 
وإن طار آان قليل البقاء وأما الفرخ الذي اليطعم نفسه فهو يتفرخ على من حمله أو وجده أو أخذه إال أن يكون عنده حمل فهو 

يوان وأما الطائر المعروف تأويله على قدره وأما آبار الطير وسباعها فدالة على الملوك ولد وآذلك آل صغير من الح
والرؤساء وأهل الجاه والعلماء وأهل الكسب والغنى وأما أآلة الجيف آالغراب والنسر والحدأة والرخم ففساق أو لصوص أو 

وا بين سلطانين سلطان الماء وسلطان الهواء وربما أصحاب شر وأما طير الماء فاشراف قد نالوا الرياسة من ناحيتين وتصرف
دلت على رجال السفر في البر والبحر وإذا صوتت آانت نوائح وبواآى وأما ما يغنى من الطير أو ينوح فأصحاب غناء ونوح 

طير لمن ملكها ذآرا آان الطائر أو أنثى واما ما صغر من الطير آالعصافير والقنابل والبالبل فانهما غلمان صغار وجماعة ال
 أو أصابها أموال ودنانير وسلطان والسيما ان آان يرعاها أو يعلفها أو يكلمها



( ملك وذبحه ملك يموت وأآل لحمه مال من سلطان وقال البازى ابن آبير يرزق لمن أخذه وقيل البازى لص يقطع ) البازى
ازا على يديه مطواعا وآان يصلح للملك نال سلطانا الحواجز ورؤية الرجل البازى في داره ظفر بلص وقيل إذا راى الرجل ب

في ظلم وان آان الرجل سوقيا نال سرورا وذآرا وان راى الملك انه يرعى البزاة فانه ينال جيشا من العرب أو نجدة وشجاعة 
بقدر ما بقى في  فان رأى على يديه بازيا فذهب وبقى على يديه منه خيط أو ريش فانه يزول عنه الملك ويبقى في يده منه مال

أن رجال سرق له صحف وعرف السارق فرأى آأنه اصطاد بازيا وحمله على يده فلما أصبح ) حكى(يده من الخيط والريش 
أخذ السارق فارتجع منه المصحف وجاء رجل إلى معبر فقال رأيت آأني أخذت بازيا أبيض فصار البازي خنفساء فقال ألك 

بن قال الرجل عبرت البازي وترآت الخنفساء قال المعبر التحول أضغاثزوجة قال نعم قال يولد لك منها ا  

( سلطان ظالم الوفاء له وهو دون البازي في الرتبة والمنزلة فمن تحول شاهينا تولى والية وعزل عنها سريعا) الشاهين  

( يدل على شيئين إحداهما سلطان شريف ظالم مذآور والثاني ابن رفيع) الصقر  

- تبعه فقد غضب عليه رجل شجاع ومن رأى صقرا  

( دون البازي في السلطنة وقد قيل إن رأى آأنه أخذ باشقا بيده فإن لصا يقع على يديه في السجن ومن خرج من احليله ) الباشق
أن رجال أتى سعيد بن المسيب فقال رأيت على شرفات المسجد الجامع حمامة ) وحكي(باشق ولد له ابن فيه رعونة وشجاعة 

عجبت من حسنها فأتى صقر فاحتملها قال ابن المسيب إن صدقت رؤياك تزوج الحجاج بنت عبد اهللا بن جعفر فما بيضاء ف
مضى يسير حتى تزوجها فقيل له يا أبا محمد بم تخلصت الى هذا فقال ان الحمامة امرأة والبيضاء نقية الحسب فلم أر أحدا من 

ت في الصقر فإذا هو طائر عربي ليس هو من طيور األعجام ولم أر في النساء أنقى حسبا من بنت الطائر في الجنة ونظر
 العرب أصقر من الحجاج بن يوسف

( رجل قوي صاحب حرب ال يأمنه ال قريب وال بعيد وفرخه ولد شجاع يصاحب السلطان) العقاب  

  

- ط على رأسه فإنه يموت ومن رأى العقاب على سطح دار أو في عرصتها دلت الرؤيا على ملك الموت فإن رأى عقابا سق
 الن العقاب إذا أخذ حيوانا بمخلبه قتله فإن رأى أنه أصاب عقابا فطاوعه فإنه يخالط ملكا

  

 ومن رأى عقابا ضربه بمخلبه أصابته شدة في نفسه وماله-

  

- دة ابن عظيم فإن آانت ومن رأى عقابا يدنو منه أو يعطيه شيئا أو يكلمه يفهمه فإن ذلك منفعة وخير ووالدة المرأة عقابا وال
 فقيرة آان الولد جنديا وقيل ان رآوب العقاب لألآابر والرؤساء دليل الهالك وللفقراء دليل الخير

( أقوى الطير وأرفعها في الطيران وأحدها بصرا وأطولها عمرا فمن رأى النسر عاصيا عليه غضب عليه السلطان ) النسر
السالم وآل النسر بالطير فكانت تخافه فإن ملك نسرا مطواعا أصاب سلطانا عظيما ووآل به رجال ظلوما ألن سليمان عليه 

يملك به الدنيا أو بعضها ويستمكن من ملك أو ذي سلطان عظيم فإن لم يكن مطواعا وهو ال يخافه فإنه يعلو أمره ويصير 
رجع بعد ما دخل في السماء فإنه  جبارا عنيدا ويطغى في دينه لقصة نمرود فإن طار في السماء ودخل مستويا مات فإن

يشرف على الموت ثم ينجو ومن أصاب من ريشه أو عظامه أصاب ماال عظيما من ملك عظيم فإن سقط عن ظهره أصابه 
هول وغم وربما هلك فإن وهب له فرخ نسر رزق ولدا مذآورا فإن رأى ذلك نهارا فإنه مرض يشرف منه على الموت فإن 

ل النسر خليفة وملك آبير يظفر به من ملكه ولحم النسر مال ووالية ومن تحول نسرا طال عمره خدشه النسر طال مرضه وقي
وسباع الطيور آلها مثل البازي والشاهين والصقر والنسر والعقاب والباشق تنسب إلى السلطان والشرف فمن حمله طائر منها 



عيد بقدر ذلك الطائر فإن دخل في السماء مات في وطار به عرضا حتى بلغ السماء أو قرب منها سافر سفرا في سلطان ب
 سفره ذلك وجميع الطيران محمود في التأويل والطيران مستويا إلى السماء طاعنا فيها فهو موت أو هلك أو مضرة

( انسان لص شديد الشوآة الجند له ذو هيبة وهي من الممسوخ) البوم  

( امرأة حسناء معجبة بحسنها) القطاة  

( حسناء عربية فمن ذبحها افتضها ولحم البدرج مال المرأة وقيل البدرج رجل غدار ال وفاء لهامرأة ) البدرج  

( رجل أآول موسر سخي نفاق) الحباري  

( قيل أنه مملوك وقيل أنه امرأة فارسية) الدراج  

( آثيرا من أصحاب  امرأة حسناء غير ألوف وأخذها تزويجها وقيل لحم القبج آسوة ومن صاد قبجا آثيرا أصاب ماال) القبيجة
ابن لمن آانت ) واليعقوب(السلطان وقيل إصابة القبج الكثير صحبة أقوام حسان االخالق ضاحكين وقيل ان القبج الكثير نسوة 

 امرأته حبلى وقيل هو رجل صاحب حرب
 

( رجل منكر غير أمين وال ألوف محتكر يطلب الغالء وآالمه يدل على ورود خير من غائب) العقعق  

( رجل خصي أو بدوي) الظليم  

( رئيس مبتدع وآالمها إصابة مال من جهة اإلمام أو نيل رياسة وقيل أنه يدل على امرأة حسناء) العنقاء  

( امراة بدوية لمن ملكها أو رآبها ذات مال وجمال وقوام وتدل أيضا على الخصي ألنها طويلة وألنها ليست من الطائر ) النعام
لنجيب ألنها ال تسبق وتدل على األصم ألنها ال تسمع وهي نعمة لمن ملكها أو اشتراها ما لم وال من الدواب وتدل أيضا على ا

 يكن عنده مريض فإن آان عنده مريض فهي نعيه

  

ومن رأى في داره نعامة ساآنة طال عمره ونعمته وفرخها ابن وبيضها بنات فإن رأى السلطان له نعامة فإن له خادما خصيا -
ليم هو الذآر من النعام وذبح من قفاه لواط به ورآوبه رآوب البريديحفظ الجواري والظ  

( رجل نخاس آذاب ظلوم وهو من الممسوخ وقيل هو رجل فيلسوف) الببغاء  

( فهو ) وأما العندليب(رجل موسر وامرأة موسرة وقيل هو غالم صغير وولد مبارك قارئ لكتاب اهللا تعالى ال يلحن فيه ) البلبل
م لطيفة أو رجل مطرب أو قارئ وهو للسلطان وزير حسن التدبيرامرأة حسنة الكال  

( رجل صاحب أسفار آالقبج والمكاري ألنه ال يسقط في طيرانه وقيل هو رجل ضعيف زاهد صابر مطعمه حالل) الزرزور  

( رجل ناصح واعظ) الدبسي  

( خطافا أخذ ماال حراما فإن رأى في بيته ويسمى السنونو وهو رجل مبارك أو امرأة مملوآة أو غالم قارئ فمن أخذ ) الخطاف
أو ملكه آثيرا منها فالمال حالل وقيل هو رجل مؤمن أديب ورع مؤنس فمن أفاده أفاد أنيسا وقيل من رأى الخطاطيف تخرج 

من داره سافر عنه أقرباؤه وهو أيضا دليل خير في األعمال والحرآة وخاصة في غرس األشجار ويدل أيضا على المعير 
عضهم من رأى أنه تحول خطافا هجم اللصوص منزلهوقال ب  



( ويسمى الوطواط رجل ناسك وقيل امرأة ساحرة) الخفاش  

( إنسان أحمق وبالنهار مرض وأخذها يدل على وقوع حرب ودماء آثيرة وهي للمريض دليل الموت) الرخمة  

  

- ناس بطالين هجناء وعلى مغسل الموتى ومن رأى رخما آثيرا دخل بلدة نزل على أهلها سفك حرام من عسكر ويدل على أ
 وسكان المقابر

( امرأة جميلة غنية والسلوى والصرد رجل ذو وجهين والصعوة امرأة أو جارية أو صبي أو مال والطيطوي جارية ) الشفراق
 عذراء

( لطاووس الذآر منها ملك أعجمي حسيب واألنثى منها امرأة أعجمية حسناء ذات مال وجمال والجامع بين ا) الطاووس
ان رجال أتى ابن ) وحكي(والحمامة رجل قواد على النساء والرجال وقيل الطاووس يدل على اناس صباح ضاحكي السن 

سيرين فقال رأيت آأن امرأتي ناولتني طاووسا فقال له لئن صدقت رؤياك لتشترين جارية ويرد عليك في ثمن تلك الجارية 
ضا امرأتك فقال الرجل رحمك اهللا لقد آان أمس على ما عبرت سواء وردوا من الديون ستة وسبعون درهما ويكون ذلك بر

على الديون مقدار ما قلت سواء فقيل البن سيرين من أين عرفت ذلك قال الطاووسة الجارية وطاووس من الديون بكالم 
و ست والسين ستوناالنباط وأخرجت عدد الدراهم من حروف الطاووس من حساب الجمل الطاء تسعة واأللف واحد والوا  

( لمن أصابه نيل سلطان بحق لمن آان من أهله ولمن لم يكن من أهله قول حق ال يقبل من قائله) الغداف  

  

 ومن رأى غدفا وقع عليه دل قطع اللصوص-

( رجل مختال في مشيته متبختر متكبر بخيل وهو من الممسوخ أو هو رجل فاسق آذاب وقيل من صاد غرابا ) الغراب األبقع
ال ماال حراما في فسق بمكابرة ومن اصاب غرابا أو أحرزه فإنه غرور وباطل فإن رأى أن له غرابا يصيد غنائم من باطل ن

ومن آلمه غراب اغتم من ذلك ثم فرج عنه ومن أآل لحم غراب أصاب ماال من اللصوص فإن رأى غرابا على باب الملك 
ومن خدشته الغربان ) فبعث اهللا غرابا يبحث في األرض(ب لقوله تعالى فإنه يجني جناية يندم عليها أو يقتل أخاه ثم يتو

 بمخاليبها هلك بشدة البرد أو شنع عليه قوم فجار وناله ألم ووجع وقيل أن الغراب دليل طول الحياة

ه رأى األمير نصر بن أحمد آأنه جالس على سريره فجاء غراب فنقر قلنسوته بمنقاره فسقطت عن رأسه فنزل عن سرير
ورفع قلنسوته فوضعها على رأسه فقص رؤياه على حيوة النيسا بوري فقال يسخرج عليك رجل من أهل بيتك يزاحمك في 
ملكك ثم يرجع األمر اليك فعرض له أن أبا اسحق السماني خرج وشوش عليه األمر ثم عاد اليه ورأى بعضهم آأن غرابا 

رجل فاسق امرأة شريفة فتزوج الحجاج بنت عبد اهللا بن جعفر بن أبي على الكعبة فقص رؤياه على ابن سيرين فقال سيتزوج 
طالب ورؤية الغراب في مكان غير محمود فإن رأى غرابا في داره دل على رجل يخونه في امرأته ويدل أيضا على هجوم 

 شخص من السلطان داره

( امرأة غير ألوفة ناقصة الدين سليطة آذابة وقيل هو ولد آذاب) الفاختة  

( امرأة متدينة وقيل هو ولد صاحب نعمة طيبة) قمريةال  

( انسان غريب وقيل هو امرأة ويدل على استماع خبر) الورشان  

( رجل يصير في عمله آاتب ناقد يتعاطى دقيق العلم قليل الدين وثناؤه قبيح لنتن ريحه وإصابته سماع خبر خير) الهدهد  



( رف الناس حقوقه ضار لعامة الناس محتال في أموره آامل فر رجل ضخم عظيم الخطر والمال خامل ال يع) العصفور
رياسته سائس شاطر مدبر وقيل انه امرأة حسناء مشفقة وقيل رجل صاحب لهو وحكايات تضحك الناس منه وقيل إنه ولد ذآر 

ولد صغير ومن ملك عصافير آثيرة فإنه يتمول ويلي والية على قوم لهم اخطار وقيل ان العصفور آالم حسن والقنبرة 
أن رجال أتى ابن سيرين فقال رأيت آأن معي جرابا وأنا أصيد عصافير وأدق أجنحتها والقيها فيه قال أنت معلم ) وحكي(

أن رجال أتى ابن سيرين فقال رأيت آأني عمدت الى عصفورة فأردت أن أذبحها فكلمتني ) وحكي أيضا(آتاب تلعب بالصبيان 
اهللا فإنك قد أخذت صدقة وال يحل لك أن تأخذها فقال معاذ اهللا أن آخذ من أحد صدقة فقال ان وقالت ال تذبحني فقال له استغفر 

شئت أخبرتك بعددها فقال آم قال ست دراهم فقال له صدقت فمن أين عرفت فقال ألن أعضاء العصفور ستة آل عضو درهم 
ي عصافير آثيرة وطيورا فجعلت أخرج واحدة أن رجال أتى أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه فقال رأيت آأن في آم) وحكي(

 بعد واحدة منها وأخنقها وأرمي بها فقال أنت رجل دالل فاتق اهللا وتب اليه

( قيل انسان غريب مسكين ضعيف القدرة فمن أصاب آرآيا صاهر أقواما أخالقهم سيئة وقال بعضهم من رأى آرآيا ) الكرآي
له سالما وقيل الكراآي اناس يحبون االجتماع والمشارآة فإن رأى آراآي تطير سافر سفرا بعيدا وإن آان مسافرا رجع إلى أه

 حول بلد فإنه يكون في تلك السنة برد شديد وهجوم سيل ال يطاق

  

ومن رأى الكراآي مجتمعة في الشتاء دل على لصوص وقطاع طريق وهي دليل خير للمسافرين ولمن أراد التزويج ولمن -
ب آرآيا أصاب أجرا ومن رآبه افتقرأراد الولد وقيل من أصا  

( في أصل التأويل عبد مملوك أعجمي أو من نسل مملوك وآذلك الدجاج ألنهم عند ابن آدم مثل األسير ال يطيرون ) الديك
ويكون رب الدار من المماليك آما أن الدجاجة ربة الدار من الخدامات والجواري والديك أيضا يدل على رجل له علو همة 

مؤذن والسلطان الذي هو تحت حكم غيره ألنه مع ضخامته وتاجه ولحيته وريشه داجن ال يطير فهو مملوك ألن وصوت آال
نوحا عليه السالم أدخل الديك والبدرج السفينة فلما نضب الماء ولم يأته االذن من اهللا تعالى في اخراج من معه من السفينة 

خبر الماء وجعل الديك رهينة عنده وقيل ان الديك ضمنه فخرج وغدر ولم سأل البدرج نوحا أن يأذن له في الخروج ليأتيه ب
يعد فصار الديك مملوآا وآان شاطرا طيارا فصار داجنا وآان البدرج ألوفا فصار وحشيا وهو طائر أآبر من الدجاج أحمر 

و على آل األحوال اما مملوك أو العينين مليح وقيل أن الديك رجل جلد محارب له أخالق رديئة يتكلم بكرم حسن بال منفعة وه
من نسل مملوك وقيل من ذبح ديكا دل على أنه ال يجيب المؤذن وقال بعضهم من رأى أنه تحول ديكا مات وشيكا والديوك 

الصغار مماليك أو صبيان أوالد مماليك وآذلك الفراريج اإلناث أوالد جوار أو عبيد أو وصائف وجماعة الطيور سبى وأموال 
عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه رأيت آأن ديكا نقرني نقرة أو نقرتين أو قال ثالثة وقصصتها على اسماء بنت رقيق قال 

عميس فقالت يقتلك رجل من العجم المماليك وجاء رجل إلى أبي عون الضراب فقال رأيت آأن ديكا آبيرا صاح بباب بيتك 
ال له ابن سيرين لئن صدقت رؤياك لتموتن أنت بعد أربعة وثالثين هذا فجاء أبو عون إلى ابن سيرين فقص عليه تلك الرؤيا فق

يوما وآان له خلطاء وندماء على الشراب قال فرفع ذلك آله وتاب الى اهللا تعالى من يوم الرؤيا ومات فجأة آما قال ابن 
والكاف بعشرينسيرين فقال البن سيرين آيف استخرجت ذلك قال من حساب الجمل ألن الدال بأربعة والياء بعشرة   

( امرأة رعناء حمقاء ذات جمال من نسل مملوك أو من أوالد أمة أو سرية أو خادمة ومن ذبحها افتض جارية عذراء ) الدجاجة
 ومن صادها أفاد ماال حالال طيبا ومن

  أآل لحمها فإنه يرزق ماال من جهة العجم

- ا وفجور وقيل الدجاجة وريشها مال نافعومن رأى الدجاجة والطاووسة يهدران في منزله فإنه صاحب بالي  

( هي المرأة الصالحة المحبوبة التي ال تبغي ببعلها بديال وقد دعا لها نوح عليه السالم وتدل على الخبر الطارئ ) الحمامة
على والرسول والكتاب ألنها تنقل الخبر في الكتاب وأصل ذلك أن نوحا بعث الغراب ليعرف له أمر الماء فوجد جيفة طافية 

الماء فاشتغل بها فارسل الحمامة فأتته بورقة خضراء فدعا لها فهي لمن آان في شدة أو له غائب بشرى إذا سقطت عليه أو 
أتت اليه طائرة إال أن يكون مريضا فتسقط على رأسه فإنها حمام الموت وال سيما إن آانت من اليمام وناحت عند رأسه في 

أفضل الحمام األخضرالمنام وربما آانت الحمامة بنتا و  



  

ومن رأى أنه يملك منها شيئا آثيرا ال يحصى أصاب غنيمة وخيرا وبيضها بنات وجوار وبرجها مجمع النساء وفرخها بنون -
 أو جوار

  

ومن رأى حمامة انسان فإنه رجل زان فإن نثر علفا لحمام ودعاهن اليه فإنه يقود وهديل الحمامة معاتبة رجل المرأة -
ا دين والخضر ورع والسود منها سادات نساء ورجال والبلق أصحاب تخاليط ومن نفرت منه حمامة ولم تعد اليه والبيض منه

فإنه يطلق امراته أو تموت ومن آان له حمائم فإن له نسوة وجواري ال ينفق عليهن فإن قص جناح حمامة فإنه يحلف على 
مة رجل أو امرأة عربية ومن ذبحها افتض امرأة بكرا ومن أآل لحمها امرأته أن ال تخرج أو يولد له من امرأته وتحبل والحما

أآل مال المرأة والحمام مع فراخهن سبي مع أوالدهن والحمامة الهادية المنسوبة خبر يأتي من بعيد وان آانت امرأته حبلى 
ا وآان إحدى عينيه من أن رجال أتى ابن سيرين فقال رأيت آأني أصبت حمامة بيضاء معجبة لي جد) حكي(ولدت غالما 

أحسن عيني حمامة والعين األخرى فيها حول قد غشيتها صفرة فضحك ابن سيرين وقال انك تتزوج امرأة جميلة تعجبك جدا 
وال يهولك الذي رأيت فإن العيب ليس في بصرها وانما هو شئ في نظرها وتكون سيئة في خلقها وتؤذيك به فتزوج صاحب 

لقا شديداالرؤيا امراة فرأى منها خ  

( ملك خامل الذآر شديد الشوآة متواضع ظلوم مقتدر لقربه من األرض في طيرانه وقلة خطئه في صيده مع ما يحدث ) الحدأة
فيه فمن ملك حدأ وآان يصيد له فإنه يصيب ملكا وأمواال فإن رأى أنه أصاب حدأ وحشيا ال يصيد له وال يطاوعه ورأى آأنه 

الما ال يبلغ مبلغ الرجال حتى يكون ملكا فإن رأى أن ذلك الحدأ ذهب منه على تلك الحال فإن يمسكه بيده فإنه يصيب ولدا غ
الغالم يولد ميتا أو ال يلبث إال قليال حتى يموت وفراخه أوالد والواحدة امرأة تخون وال تستتر وقيل الحدأ تدل على اللصوص 

هموقطاع الطريق والخطافين والخداعين يخفون الخير عن أصدقائ  

( من الطير تدل على أناس يحبون األجتماع والمشارآة إذا رآها االنسان مجتمعة في الشتاء دل على لصوص وقطاع ) اللقلق
طريق وأعداء محاربين وعلى برد واضطراب في الهواء فإن رآها متفرقة فهي دليل خير لمن أراد سفرا وذلك لظهورها في 

أنها تغيب ثم تظهر بعد زمان آذلك تدل على أن المسافر يقدم من سفره وأيضا  بعض أزمنة الشتاء وغيبوبتها في بعضها آما
الماء أفضل الطير في التأويل ألنهن أخصب عيشا وأقل غائلة ومن أصابها أصاب ) طير(فإنها دليل خير لمن أراد التزويج 

لك الطائر في الطيور في قدرته وسالحه والطائر رجل من الرجال بمنزلة ذ) ولحم طير مما يشتهون(ماال وغنيمة لقوله تعالى 
 وطعمته وقوته وريشه وطيرانه وارتفاعه في الجو

  

ومن رأى أنه يأآل لحم البط فإنه يرزق ماال من قبل الجواري ويرزق امرأة موسرة ألن البط مأواه الماء وال يمله وقيل إن -
ورفعة من قبل امرأة البط رجال لهم خطر أصحاب ورع ونسك وعفة ومن آلمته البط نال شرفا  

( نساء ذوات أجسام وذآر ومال وإذا صوتن في مكان فهن صوائح ونوائح) اإلوز  

  

ومن رأى أنه يرعى اإلوز فإنه يلي قوما ذوي رفعة وينال من جهتهم أمواال إلن اإلوز قيل انه رجل ذو هم وحزن وسلطان -
أن رجال أتى ابن سيرين فقال رأيت آأني أخذت آثيرا من ) وحكي(في البر والبحر ومن أصاب طيرا في البحر ولد له ولد 

 طير الماء فجعلت أذبح األول فاألول فقال ان لم تر دما فإنه رياش تصيبه

  



- فإن رأى طيورا تطير في ) والطير محشورة آل له أواب(ومن رأى الطير يطير فوق راسه نال والية ورياسة لقوله تعالى 
ن بعض الغزاة رأى آأن حالقا حلق رأسه وخرج من فيه طائر أخضر فحلق في السماء وآأنه أ) وحكي(محلة فإنهم المالئكة 

فقصها على أصحابه ثم عبرها لنفسه فقال أما ) منها خلقناآم وفيها نعيدآم ومنها نخرجكم تارة أخرى(عاد في بطن أمه تاليا 
) وأتى(بطن أمي فاألرض فقتل ثاني يوم رؤياه حلق رأسي فضرب عنقي وأما الطائر فروحي وصعوده إلى الجنة وأما عودي 

 ابن سيرين رجل فقال رأيت آأن طائرا جاء من السماء فوقع بين يدي فقال هي بشارة تأتيك فتفرح بها

( رؤيته تدل على نيل رياسة وإصابة منفعة وتدل النحل على أهل البادية وأهل الكد والسعي في الكسب والحيازة ) النحل
وربما دل على العلماء والفقهاء وأصحاب التصنيف ألن العسل شفاء والنحل قد أوحي اليها وألهمت صناعتها والجمع والتأليف 

وتفقهت في عملها وربما دلت على العسكر والجند ألن لها أميرا وقائدا وهو اليعسوب وفيها دواب وبغال وقيل النحلة انسان 
ة واتخذها أو أصاب من بطونها أصاب غنائم وأمواال بال آسوب مخصب نفاع عظيم الخطر فمن أصاب من النحل جماع

مؤونة وال تعب وان رأى ملك أنه يتخذ موضع النحل فإنه يختص بلدة لنفسه عامرة نافعة حالل الدخل فإن دخل في آورها 
أموالهم فإن أخذ  فإنه يستفيد ملك الكورة ويظفر بها فإن استخرج العسل منه ولم يترك للنحل منه شيئا فإنه يجور فيهم ويأخذ

حصته وترك حصتها فإنه يعدل فيهم فإن اجتمعت عليه ولسعته فإنهم يتعاونون ويصيب منهم أذى فإن قتلهم فإنه ينفيهم من تلك 
 الكورة

( رجل من الغوغاء واالوباش مهيب صاحب قتال ودخول الزنابير الكثيرة موضعا يدل على دخول جنود أو على ) الزنبور
لموضع ومحاربتهم أهله وقيل أنه من الممسوخ وهو رجل يجادل في الباطل وقيل هو رجل غماز سفيه دنئ شجاعة وقوة ذلك ا

 المطعم ولسعها آالم يؤذي من أوباش الناس

( انسان ضعيف عظيم الكالم) الفراش  

( رجل ضعيف طعان دنئ وأآله رزق دنئ أو مال حرام) الذباب  

  

- السفلة واألراذل ويستفيد منهم ماال حراما البقاء له والذباب الكثير عدو مضر  ومن رأى آأن ذبابة دخلت جوفه فإنه يخالط
وإن يسلبهم الذباب شيئا (وأما المسافر إذا رأى وقوع الذباب على رأسه يخاف أن يقطع عليه الطريق ويذهب بماله لقوله تعالى 

ليه اللصوص وقيل من قتل ذبابة نال راحة وصحة وآذلك إذا وقع الذباب على شئ منه يعني من ماله خيف ع) ال يستنقذوه منه
 جسم

( عسكر وعامة وغوغاء يموج بعضهم في بعض وربما دلت على األمطار وإذا آانت تسقط على السقوف أو في ) الجراد
األناجر فإن آثرت جدا وآانت على خالف الجراد وآانت بين الناس أو بين األرض والسماء فإنها عذاب وآذلك القمل 

ع ألنها آيات عذب بها بنو اسرائيل إال أن يكون الناس يجمعونها أو يأآلونها وليست لها غائلة وال ضرر فإنها أرزاق والضفاد
تساق اليهم ومعاش يكثر فيهم وقد يكون من ناحية الهواء آالعصفور والقطا والمن والكمأة والقطر ونحوه وقيل ان اجتماعها 

أن رجال أتى ابن سيرين فقال رأيت آأني أخذت جرادا فجعلته في جرة فقال ) قد حكيف(في وعاء يدل على الدراهم والدنانير 
دراهم تصيبها فتسوقها الى امرأة وقيل إن آال موضع يظهر في الجراد وال يضره يدل على فرح وسرور لقصة أيوب عليه 

د خباز يغش الناس في الطعام السالم ولو رأى أنه امطر عليه جراد من ذهب فإنه ينال نعمة وسرورا وقيل ان الجرا
 والبراغيث جند اهللا تعالى وبها أهلك نمرود والبرغوث رجل دنئ مهين طعان

  

 ومن رأى برغوثا قرصه نال ماال وآذلك البق-

( إذا آان طريا آبارا آثير العدد فهو أموال وغنيمة لمن أصابه وصغار السمك أحزان لمن أصابه بمنزلة الصبيان ومن ) السمك
مكة طرية أو أثنتين أصاب امرأة أو امرأتين فإن أصاب في بطن سمكة لؤلؤة فإنه يصيب منها غالما وان أصاب في أصاب س

بطنها شحما أصاب منها ماال وخيرا ومن أصاب سمكا مالحا أصابه هم من جهة ملوحته وصغاره أيضا الخير فيها وربما آان 



ه يصيب ماال وخيرا ومن خرجت من فمه سمكة فهي آلمة يتكلم بها من في طبع اإلنسان إذا رأى السمك المالح في منامه أن
 المحال في امرأة

  

ومن رأى سمكة خرجت من ذآره ولدت له بنت والسمكة الحية الطرية بكر وصيد السمك في البر ارتكاب فاحشة وقيل إنه -
ه ابن سعيد ومن أآل سمكا حيا نال ملكا خبر سار وصيد السمك من الماء الكدر هم شديد ومن الماء الصافي رزق او يولد ل

والسمك المشوي الطري غنيمة وخير لقصة مائدة عيسى عليه السالم وقيل هو قضاء حاجة أو اجابة دعوة أو رزق واسع ان 
نسيا حوتهما(آان الرجل تقيا وإال آانت عقوبة والمالح المشوي سفر في طلب علم أو حكمة لقوله تعالى  ) 

  

- صغار السمك في الدقيق وقالها بالدهن فإنه يصلح ماال ينفعه وينفق على ذلك من مال شريف ويتعب فيه  ومن رأى أنه مرغ
أن رجال أتى ابن سيرين فقال رأيت آأن على مائدتي سمكة آآل أنا وخادمي من ظهرها ) وحكي(حتى يصير ماال لذيذا شريفا 

رجلوبطنها فقال فتش خادمك فإنه يصيب من أهلك ففتشه فإذا هو   

( امرأة تتعطر وتزين وتعرض نفسها على الرجال وقيل السلحفاة قاضي القضاة ألنه أعلم أهل البحر وأورعهم) السلحفاة  

  

ومن رأى سلحفاة في مزبلة مستخفا بها فإن هناك عالما ضائعا لجهل أهل ذلك الموضع به وقيل هو رجل عالم عابد قارئ -
 وأآل لحمه مال وعلم وهي من الممسوخ

( رجل آياد هيوب رفيع الهمة وأآل لحمه استفادة مال وخير من أرض بعيدة وقيل من رأى السرطان نال ماال ) سرطانال
 حراما

( مسخ وهو في التأويل رجل ملعون نباش) الدعموص  

( ظالم شرطي ألنه أشر مافي البحر ال يأمنه عدو وال صديق وهو لص خائن بمنزلة السبع ويدل أيضا على التاجر ال) التمساح
 الخائن فمن رأى أن تمساحا جره إلى الماء وقتله فيه فإنه يقع في يد شرطي يأخذ ماله ويقتله فإن سلم فإنه يسلم

( رجل عابد مجتهد في طاعة اهللا وأما الضفادع الكثيرة في بلدة أو محلة فهو عذاب ومن أآل لحم ضفدعة أصاب ) الضفدع
 منفعة من بعض أصحابه

 في أدوات الصيد والشباك والفخاخ والشصوص والمصايد وقوس البندق

  

الشبكة في يد المسافر تدل على رجوعه والمهموم تدل على زيادة همه وشدته وأما للصيادين فتدل على خير ومنعة وأما الفخ 
خ مكر والعصفور رجل فمن رأى أنه صاد عصفورا بفخ فإنه رجل فاسد الدين يمكر برجل عظيم ألن الخشب نفاق والف

وقضبان الدبق تدل على اآلبق انه يوجد وفيمن أهلك شيئا على رجوع ذلك الشئ اليه ولمن يرجو شيئا يتوقعه ان رجاءه يتم 
والشص وجميع اآلالت التي يصاد بها في خديعة ومكر وأما قوس البندق فالرمي به في البرية غنيمة مال حالل وفي البلد 

لرامي به على باب السلطان غماز ورامي الحمامة قاذف امرأةآذب وبهتان وغيبة وا  

 



 في الهوام والحشرات ودواب األرض

  

أما الحيات فإنها أعداء وذلك أن إبليس اللعين توصل بها إلى آدم عليه السالم وعداوة آل حية على قدر نكايتها وعظمها 
لما معها من السم وربما دلت على الزناة ولدغهم وطبعهم وربما أخذت الحيات من وسمكها وربما آانت آفارا وأصحاب بدع 

اسمها مثل أن ترى في الفدادين أو تنساب تحت الشجرة فإنها مياه وسيول وقد شبهوا نفخها بحسو الماء وقد تكون الحية سلطانا 
ومن قاتل الحية أو نازعها قاتل عدوا فإن ) ذروهمإن من أزواجكم وأوالدآم عدوا لكم فاح(وقد تكون زوجة وولدا لقوله تعالى 

قتلها ظفر بعدوه وإن لدغته ناله مكروه من عدوه بقدر مبلغ النهشة وأآل لحمها مال من عدو وسرور وغبطة وان قطعها 
يه نصفين انتصف من عدوه ومن آلمته الحية بكالم لين ولطف أصاب خيرا يعجب الناس منه فإن رأى حية ميتة فهو عدو يكف

اهللا شره بغير حول وال قوة وبيضها أصعب األعداء وسودها أشدهم فإن رأى أنه ملك من سود الحيات العظام جماعة قاد 
الجيوش ونال ملكا عظيما فإن أصاب حية ملساء تطيعه وال غائلة والسالح يؤذي أصاب آنزا من آنزوز الملوك وربما آانت 

م يعاينها فهو أمن له من عدوه ومن عاينها وخافها فهو خوف وآذلك آل خوف جده إذا آانت بهذه الصفة ومن تخوف حية ول
وآذا آل شئ يخافه وال يعاينه وخروج الحية من األحليل ولد ومن أدخل حية بيتا مكر به عدوه فمن رأى أنه أخذها فإنه يصير 

ى الحيات تقتتل في السوق وقعت الحرب والحية الصغيرة ولد وان رأ) خذها وال تخف(اليه من مال عدو في أمن لقوله تعالى 
وظفر باألعداء والحية سلطان آتوم العداوة فإن رأى حية تخرج من ذآره مرة وترجع اليه مرة فإنه يخونه والحية امرأة فمن 

 رأى أنه قتل حية على فراشه ماتت امرأته فإن رأى في عنقه حية فقطعها ثالث قطع فإنه يطلق امرأته ثالثا وقوائم الحية
وأنيابها قوة العدو وشدة آيده ومن تحول حية فإنه يتحول من حال إلى حال ويصير عدوا للمسلمين فإن رأى بيته مملوءا من 
الحيات ال يخافها فإنه يؤوي في بيته أعداء المسلمين وأصحاب األهواء والحيات المائية مال فإن رأى في جيبه أو آمه حية 

فإن رأى حية تمشي خلفه فإن عدوه يريد أن يمكر به فإن مشت بين يديه أو دارت حوله صغيرة بيضاء ال يخافها فإنها جده 
فإنهم أعداء يخالطونه وال يمكنهم مضرته فإن رأى حيات تدخل بيته وتخرج من غير مضرة فإنهم أعداؤه من أهل بيته 

وترياق من عدو وقراباته فإن رآها في غير بيته فاألعداء غرباء ولحم الحية وشحمها مال عدو حالل  

فإن رأى الحيات تقاتل في آل ناحية فقتل منهن حية عظيمة فإنه يملك تلك البلدة فإن آانت الحية المقتولة مثل سائر الحيات قتل 
أحد جنود الملك فإن آانت الحية تصعد في علو أصاب راحة وفرحا وسرورا فإن رأى حية تنحدر من علو مات رئيس في 

ة خرجت من األرض فهو عذاب في ذلك الموضع فإن رأى بستانه مملوءا حيات فإن البستان ينمو ذلك المكان فإن رأى حي
أن رجال أتى ابن سيرين فقال رأيت آأن حية تسعى وأنا أتبعها فدخلت جحرا وفي يدي ) وحكي(والنبات الذي فيه يزيد ويحيا 

وجها وترثها فتزوجها فماتت عن سبعة آالف درهم مسحاة فوضعتها على الحجر فقال أتخطب امرأة قلت نعم فقال انك ستتز
ورأى آخر آأن بيته مملوء حيات فقص رؤياه على ابن سيرين فقال اتق اهللا وال تؤو عدو المسلمين وجاءته امرأة فقالت يا أبا 

ال تحلب لبنا انما  بكر امرأة رأت جحرين خرج منهما حيتان فقام اليهما رجالن واحتلبا من رأسيهما لبنا فقال ابن سيرين الحية
السم وهذه امرأة يدخل عليها رجالن من رؤوس الخوارج يدعوانها إلى مذهبهما وانما يدعوانها الى شتم الشيخين رضي اهللا 

فمن رأى أنه تحول تنينا ) وأما التنين(عنهما وأما حيات البطن فهم األقارب وخروجها من الرجل مصيبة في قريب الرجل 
ا فإن أآل لحم تنين نال ماال من الملك والتنين رجل عدو آاتم العداوة وان آان له رؤوس آثيرة فإنه طال عمره ونال سلطان

يكون له فنون آثيرة في الرداءة والشر والسوء فإن آان له رأسان أو ثالثة أو أربعة إلى أن يبلغ سبعة رؤوس فكل رأس من 
ظير في آمال شره وعداوته وال يطاق وال يقوى به ويدل هذا رؤوسه بليه وفن من الشر فإذا صارت سبعة رؤوس فليس له ن

فمن ) وأما العقرب(رجل من الممسوخ وهو بدوي قتال ورؤيته في المنام مرض ) والضب(الحيوان في المرضى على الموت 
أخذ عقربا الممسوخ وهو رجل نمام يقتل بعض أقربائه فإن رأى آأن عقربا أحرقت بالنار فإنه يموت عدو له فإن رأى أنه 

فطرحها على امرأته فإنه يرتكب منها فاحشة والجرارة أشد عداوة وقيل العقرب مال وقتلها مال يذهب منه ثم يرجع اليه 
ولدغها مال ال بقاء له فإن رأى في سراويله عقربا دل على فساد امرأته وآذلك ان رآها على فراشه وان رأى أنه بلع عقربا 

رأى في بطنه عقارب فهم أعداؤه من أقربائه فإن أآل لحم عقرب نيئا نال ماال حراما من عدو  فإنه يفضي سره الى عدوه فإن
نمام بسبب ارث أو غيره وشوآة العقرب لسان الرجل النمام والعقرب في األصل عدو ال يحرز لبذاءة لسانه وجميع الحشرات 

 المؤذية أعداء على قدر نكاياتها

( نكر وينهى عن المعروفرجل ضال خامل يأمر بالم) الوزغة  



( انسان سوء يفسد في الناس فمن قتلها ظفر بانسان آذلك ومن أآل لحمها مطبوخا أآل من مال ذلك االنسان فإن آان ) العظاية
تذم للملك آصاحب حرب يهيجها بين الناس ) والحرباء(في التأويل العيال وهو الذي يرشف دم االنسان ) والعلق(نيئا اغتابه 

عدو ضعيف) وبنات وردان(جير أو جار أو خادم لص يسرق قماشات البيت قليال قليال أ) واألرضة(  

( رجل حقود بغيض صاحب سفر ينقل المال من مكان الى مكان وقيل هو عدو صاحب مال حرام) العجل  

( عدو للرؤساء) دابة االذن(عدو ثقيل قذر ) الخنفساء  

( رجل نمام ساع) سوس(رعية السلطان ) لقزدود ا(في البطن عياله الذين هم سدس ماله ) الدود  

( من الممسوخ ويدل على امرأة ملعونة تهجر فراش زوجها ورؤية نسجها وبيتها اقتناء امرأة بال دين) العنكبوت  

  

 ومن رأى عنكبوتا فإنه يرى رجال مكايدا ضعيفا متوريا جديد العهد-

( نت جماعة وألوانها مختلفة سود وبيض فهي الليالي واأليام تقرض امرأة فاسقة أو سارقة أو لها سريرة فاسدة وان آا) الفأرة
األعمار واالبدان في غفلة واستتار والجرذ منها آذلك ال خير فيه وقيل هو لص نقاب وقد قيل الفأر يدل على العيال وعلى 

يت آأني وطئت فأرة خرجت المماليك وقيل ان خروج الفأر من الدار زوال النعمة وقد حكي أن رجال أتى ابن سيرين فقال رأ
 من استها تمرة فقال ألك امرأة فاسقة قال نعم قال تلد لك ولدا صالحا

( من الممسوخ وهو رجل حالف آذاب) اليربوع  

( مسخ وهو رجل ضيق القلب قليل الرحمة سريع الغضب) القنفذ  

 

( قوم ضعاف فإن دبت حواليه فإنه يصاحب  إذا آانت في الثياب الجدد فإنها زيادة دين وإذا آانت على األرض فإنها) القمل
 قوما ضعافا اليناله منهم مضرة وقرص القملة طعن عدو ضعيف

  

ومن رأى آأن قملة آبيرة خرجت من جسده وذهبت عنه دل على نقص حياته وقيل ان القمل العيال واالحسان اليهم وقيل ان -
الكبار منها عذاب وقيل هو جيش الملك وعيال الرجل ومن القمل يدل على الهموم والحبس وهو زيادة مرضه وأآلها غيبة و

التقط القمل من ثوبه فإنه يكذب عليه آذب فاحش فأما القمل الكثير فإنه عذاب ألنه من آيات موسى عليه السالم وأما النمل 
ه وقيل أن خروج الكثير فجند ورؤيتها على الفراش أوالد ورؤية النمل تدل على نفس صاحب الرؤيا وقيل تدل على قرابات

 النمل من جحرها غم ورؤية النمل تدل على موت المريض ومعرفة آالم النمل والية لقصة سليمان عليه السالم

  

  ومن رأى النمل يدخل داره بالطعام يكثر خير داره-

- يدل على موت ومن رأى النمل يخرج بالطعام من داره افتقر وخروج النمل من األنف أو األذن أو غيرهما من األعضاء 
صاحب الرؤيا شهيدا إذا رأى نفسه تفرح بخروجها فإن آان يسؤوه خروجها فيخشى عليه والنمل انسان ضعيف حريص 

  والكثير منه جند أو ذرية أو مال أو طول الحياة



- نمل هارب من بلد ومن رأى النمل يدخل قرية أو بلدا دخل ذلك البلد جند فإن خرجوا منها فإنهم يتحملون منها فإن رأى أن ال
أو بيت فإن اللصوص يحملون من ذلك الموضع شيئا ويكون هناك عمارة ألن النمل والعمارة ال يحتمعان وآثرة النمل في بلد 

وهو دود أخضر فإنه رجل يتحلى بالدين ويدخل في أموال ) وأما اليسروع(من غير أضرار بأحد يدل على آثرة أهل البلد 
آله يدل على أوغاد الناس وعامتهم ) وخشاش األرض(يال قليال وال يتهم بذلك لحسن ظاهره الرؤساء والتجار ويسرق قل

 .وشرارهم وآل حيوان على نعمته وطبعه وعمله وضرره وعداوته والنمل لصوص وآواسب

 

وس قزح والوحل في تأويل السماء والهواء والليل والنهار والرياح واألمطار والسيول والخسف والزالزل والبرق والرعد وق 
 والشمس والقمر والكواآب والحساب والبرد والثلج والجمد

 

( تدل على نفسها فما نزل منها أو جاء من ناحيتها جاء نظيره منها من عند اهللا ليس للخلق فيه تسبب مثل أن يسقط ) السماء
سواق عز وغالم يباع بها من منها نار في الدور فيصيب الناس أمراض وبرسام وجدري وموت وان سقطت منها نار في األ

المبيعات وان سقطت في الفدادين واالنادر وأماآن النبات آذت الناس واحترق النبات وأصابه برد أو جراد وإن منها ما يدل 
على الخصب والرزق والمال آالعسل والزيت والتبن والشعير فإن الناس يمطرون أمطار نافعة يكون نفعها في الشئ النازل 

وربما دل السماء على حشم السلطان لعلوها على الخلق وعجزهم عن بلوغها مع رؤيتهم وتقلبهم في سلطانها  من السماء
وضعفهم عن الخروج من تحتها فما رؤي منها وفيها أو نزل بها عليها من دالئل الخير والشر وربما دلت على قصره ودار 

مع الملك رفعة وعنده حظوة وإن صعد إليها بال سبب وال سلم ملكه وفسطاطه وبيت ماله فمن صعد اليها بسلم أو سبب نال 
ناله خوف شديد من السلطان ودخل في غرر آثير في لقياه أو فيما أمله عنده أو منه وإن آان ضميره استراق السمع تجسس 

ألرض نجا مما دخل على السلطان أو تسلل الى بيت ماله وقصره ليسرقه وإن وصل الى السماء بلغ غاية األمر فإن عاد الى ا
فيه وان سقط من مكانه عطب في حاله على قدر ما آل في سقوطه وما انكسر له من أعضائه وان آان الواصل الى السماء 

مريضا في اليقظة ثم لم يعد الى األرض هلك من علته وصعدت روحه آذلك الى السماء وان رجع الى األرض بلغ الضر فيه 
إن شاء اهللا إال أن يكون في حين نزوله أيضا في بئر أو حفير ثم لم يخرج منه فإن ذلك قبره غايته ويئس منه أهله ثم ينجو 

الذي يعود فيه من بعد رجوعه وفي ذلك بشارة بالموت على اإلسالم ألن الكفار ال تفتح لهم أبواب السماء وال تصعد أرواحهم 
ن الناس في بعض دالئله أو آان في الرؤيا يصعد منها ذباب أو اليها وأما رؤية األبواب فربما دلت إذا آثرت على الربا ان آا

) ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر(نحل أو عصافير أو نحو ذلك فإن آان الناس في جدب مطروا مطرا وابال قال اهللا تعالى 
الناس منها بسهام فإن  وال سيما أن نزل منها ما يدل على الرحمة الخصب آالتراب والرمل بال غبار وال ضرر وأما ان رمي

آانوا في بعض أدلة الطاعون فتحت أبوابه عليهم وان آانت السهام تجرح آل من أصابته وتسيل دمه فإنه مصادرة من 
السلطان على آل انسان بسهمه وان آانت قصدها الى االسماع واالبصار فهي تطيش سهامها يهلك فيها دين آل من أصابت 

عليهم بال ضرر فيجمعونها ويلتقطونها فغنائم من عند اهللا آالجراد وأصناف الطير آالعصفور سمعه او بصره وان آانت تقع 
والقطا والمن غنائم وسهام بسبب السلطان في جهاده ونحوه أو ارزاق وعطايا يفتح لها بيوت ماله وصناديقه وأما دنو السماء 

وذلك ألهل الطاعات واألعمال الصالحات وربما دل ) راعا من تقرب مني شبرا تقربت منه ذ( فيدل على القرب من اهللا تعالى 
ذلك على الملهوف المضطر الداعي يقبل دعاؤه ويستجاب ألن االشارة عند الدعاء بالعين إلى ناحية السماء وربما دل ذلك 

آل إنسان في  على الدنو والقرب من اإلمام والعالم والوالد والزوج والسيد وآل من هو فوقك بدرجة الفضل على قدر همة
يقظته ومطلبه وزيادة في منامه وما وقع في ضميره وأما سقوط السماء على األرض فربما دل على هالك السلطان ان آان 

مريضا وعلى قدومه إلى تلك األرض ان آان مسافرا وقد يعود أيضا ذلك خاصة على سلطان صاحب المنام وعلى من فوقه 
نحوهم وقد يدل سقوطها على األرض الجدبة وان آان الناس يدوسونها باألرجل من من الرؤساء من والد أو زوج أو سيد و

بعد سقوطها وهم حامدون وآانوا يلتقطون منها ما يدل على األرزاق والخصب والمال فإنها أمطار نافعة عظيمة الشأن 
سقوط سقف بيته عليه ألن اهللا  والعرب تسمي المطر سماء لنزوله منها ومن سقطت السماء عليه خاصة أو على أهله دل على

تعالى سمى السماء سقفا محفوظا وان آان من سقطت عليه في خاصيته مريضا في يقظته مات ورمي في قبره على ظهره ان 
 آان لم يخرج من تحتها في المنام ومن صعد السماء فدخلها نال الشهادة وفاز بكرامة اهللا وجواره ونال مع ذلك شرفا وذآرا

  



- أنه في السماء فإنه يأمر وينهي وقيل إن السماء الدنيا وزارة النها موضع القمر والقمر وزير والسماء الثانية أدب ومن رأى 
 وعلم وفطنة رياسة وآفاية ألن السماء الثانية لعطارد

  

- سيرة السماء الثالثة ومن رأى أنه في السماء الثالثة فإنه ينال نعمة وسرورا وجواري وحليا وحلال وفرشا ويستغني ويتنعم الن 
 للزهرة

  

ومن رأى أنه في السماء الرابعة نال ملكا وسلطنة وهيبة أو دخل في عمل ملك أو سلطان الن سيرة السماء الرابعة للشمس -
فإن رأى أنه في الخامسة فإنه ينال والية الشرط أو قتاال أو حربا أو صنعة مما يناسب إلى المريخ الن سيرة السماء الخامسة 

مريخ فإن رأى أنه في السماء السادسة فإنه ينال خيرا من البيع والشراء الن سيرة السماء السادسة للمشتري فإن رأى أنه في لل
السماء السابعة فإنه ينال عقارا وأرضا ووآالة وفرحة وزراعة ودهنقة في جيش طويل ألن سيرة السماء السابعة لزحل فإن لم 

هال فإن تأويلها لرئيسه أو لعقبه أو لنظيره أو لسميه فإن رأى أنه فوق السماء السابعة فإنه يكن صاحب الرؤيا لهذه المراتب أ
 ينال رفعة عظيمة ولكنه يهلك

  

ومن رأى أن السماء أخضرت فإنه يدل على آثرة الزرع في تلك السنة فإن رأى أن السماء اصفرت دل على األمراض فإن -
ر وإن رأى أنه خر من السماء فإنه يكفر وان انشقت السماء وخرج منها شيخ فهو جدب رأى أن السماء من حديد فإنه يقل المط

تلك األرض ونيلهم مخصبا فإن خرج شاب فإنه عدو يظهر ويسئ إلى أهل تلك المواضع أو يقع بينهم عداوة وتفريق وان 
فإنهم يبتلون بجور سلطان ظلومخرج غنم فإنه غنيمة وإن خرج إبل فإنهم يمطرون ويسيل فيهم سيل وإن خرج فيهم سبع   

  

 ومن رأى أن السماء صارت رتقاء فإنه يحبس المطر عنهم فإن انفتقت فإن المطر يكثر-

  

ومن رأى السماء فإنه يتعاطى أمرا وال يناله والنظر إلى السماء ملك من ملوك الدنيا فإن نظر إلى ناحية المشرق فهو سفر -
ه سرق السماء وخباها في جرة فإنه يسرق مصحفا ويدفعه إلى امرأتهوربما نال سلطانا عظيما فإن رأى أن  

  

ومن رأى أنه يصعد إلى السماء من غير استواء وال مشقة نال سلطانا ونعمة وأمن مكايد عدوه فإن رأى أنه أخذ السماء -
دخل السماء ولم يخرج منها فإنه  بأسنانه فإنه تصيبه مصيبة في نفسه أو نقصان في ماله ويريد شيئا ال تبلغه يده وان رأى أنه

يموت أو يشرف على الهالك فإن رأى آأنه يدور في السماء ثم ينزل فإنه يتعلم علم النجوم والعلوم الغامضة ويصير مذآورا 
ال  أن رجال أتى ابن سيرين فقال رأيت ثالثة نفر) وحكي(بين الناس فإن رأى آأنه استند اليها فإنه ينال رياسة وظفرا بمخالفيه 

أعرفهم رفع أحدهم إلى السماء ثم حبس اآلخر بين السماء واألرض وأآب اآلخر على وجهه ساجدا فقال ابن سيرين أما الذي 
رفع الى السماء فهي األمانة رفعت من بين الناس وأما المحتبس بين السماء واألرض فهي األمانة تقطعت وأما الساجد فهي 

 الصالة اليها منتهى االمة

( ربما دل على اسمه فمن رأى نفسه فيه قائما أو جالسا أو ساعيا فيكون على هوى من دينه او في غرر من دنياه  )الهواء
وروحه في المشي الذي يدل عليه عمله في الهواء أو حاله في اليقظة وآماله فإن آان في بدعة فهو بدعته وان آان مع سلطان 

في سفينة البحر خيف عليه العطب وان آان في سفر ناله فيه خوف وان آافر فسد دينه وإال خيف على روحه منه فإن آان 



تهوى به الريح في مكان (آان مريضا اشرف على الهالك وان سقط من مكانه عطب في حاله وهوى في أعماله لقوله تعالى 
و نحو ذلك وأما أن فإن مات في سقطته آان ذلك أدل على غاية بلوغ غاية مايدل عليه من يموت أو بدعة أو قتل أ) سحيق

يبنى في الهواء بنيانا أو يضرب فيه فسطاطا أو يرآب فيه دابة وعجلة فإن آان مريضا مات أو عنده مريض مات وذلك نعشه 
وقبره فإن آان أخضر اللون آان شهيدا وان رأى ذلك السلطان أو أمير أو حاآم عزل عن عمله أو زال سلطانه بموت أو حياة 

نكاحا أو بنى بأهله فهو في غرر معها وفي غير أمان منها وان رأى ذلك من هو في البحر عطبت وان رأى ذلك من عقد 
سفينته أو أسره عدوه أو أشرف على الهالك من أحد االمرين وقد يدل ذلك على عمل فاسد عمله على غير علم وال سنة إذا لم 

يران في الهواء فيدل على السفر في البحر أو في البر يكن بناء على أساس وال آان سرداقه أو فسطاطه على قرار وأما الط
فإن آان ذلك بجناح فهو أقوى لصاحبه واسلم له وأظهر فقد يكون جناحه ماال ينهض به وسلطانا يسافر في آنفه وتحت جناحه 

أو سفر في غير  وآذلك السباحة في الهواء وقد يدل أيضا إذا آان بغير جناح على التغرير فيما يدخل فيه من جهاد أو حسبه
 أوان السفر في بر أو بحر

  

ومن رأى أنه طار عرضا في السماء سافر سفرا بعيد ونال شرفا وأما الوثب فدال على النقلة فيما هو فيه أما من سوق إلى -
رة وان غيره أو من دار إلى محلة أو من عمل إلى خالفه على قدر المكانين فإن وثب من مسجد إلى سوق آثر الدنيا على اآلخ

آان من سوق إلى مسجد فضل ذلك وقد يترقى الطيران في الهواء لمن يكثر من االماني واآلمال فيكون أضغاثا ومن وثب من 
مكان إلى مكان تحول من حال إلى حال والوثب البعيد سفر طويل فإن أعتمد في وثبه على عصا أعتمد على رجل قوي واما 

تى لم ير السماء فإن آانت الرؤيا في خاصته أظلم ما بينه وبين من فوقه من الرؤساء الوان الهواء فإن اسودت عين الرائي ح
فإن لم يخصه برئيس عمي بصره وحجب عن نور الهدى نظره فإن آانت الرؤيا للعالم وآانوا يستغيثون في المنام أو يبكون 

أحمراره والعرب تقول لسنة الجدب سنة  ويتضرعون نزلت بهم شدة على قدر الظلمة أما فتنة أو غمة أو جدب وقحط وآذلك
غبراء لتصاعد الغبار إلى الهواء من شدة الجدب فيكون الهواء في عين الجائع ويتخيل له أن فيه دخانا فكيف إذا آان الذي 
لمة أظلم الهواء منه دخانا فإنه عذاب من جدب أو غيره وأما الضباب فالتباس وفتنة وحيرة تغشى الناس وأما النور بعد الظ

لمن رآه للعامة ان آانوا في فتنة أو حيرة اهتدوا واستبانوا وانجلت عنهم الفتنة وان آان عليهم جور ذهب عنهم وان آانوا ف 
جدب فرج عنهم وسقوا وخصبوا ويدل للكافر على اإلسالم وللمذنب على التوبة وللفقير على الغنى ولالعزب على الزوجة 

كون حجته في تختها أو صرته في ثوبها أو أدخلته في جيبها فيولد لها جارية محجوبة جميلة وللحامل على والدة غالم إال أن ت
وأما الليل والنهار فسلطانان ضدان يطلبان بعضهما بعضا والليل آافر والنهار مسلم النه يذهب بالظالم واهللا تعالى عبر في 

ين وعلى الضرتين وربما دل الليل على الراحة والنهار آتابه عن الكفر بالظلمات وعن دينه بالنور وقد يدالن على الخصم
على التعب والنصب وربما دل الليل على النكاح والنهار على الطالق وربما دل الليل على الكساد وعطلة الصناع والسفار 

هار على السراج والنهار على النفاق وحرآة االسواق واألسعار وربما دل الليل على السجن ألنه يمنع التصرف مع ظلمته والن
والخالص والنجاة وربما دل الليل على البحر والنهار على البر وربما دل الليل على الموت الن اهللا تعالى يتوفى فيه نفوس 
النيام والنهار على البعث وربما دال جميعا على الشاهدين العدلين النهما يشهدان على الخلق فمن رأى الصبح قد أصبح فإن 

مرضه بموت أو عافية فإن صلى عند ذلك الصبح بالناس أو رآب إلى سفر أو خرج إلى الحج أو مضى آان مريضا انصرم 
إلى الجنة آان ذلك موته وحسن ما يقدم عليه من الخير وضياء القبر وان استقى ماء أو جمع طعاما أو اشترى شعيرا فإن 

وان رأى ذلك معقول عن السفر في بر أو بحر  الصبح فرجه مما آان فيه من الغلة وان رأى ذلك مسجون خرج من السجن
ذهبت عقلته وجاءه سراحه وإن رأى ذلك من نشزت عليه زوجته فارقها وفارقته الن النهار يفرق بين الزوجين والمتآلفين وان 

د رأى ذلك مذنب غافل بطال أو آافر ذو هوى تاب من حاله واستيقظ من غفالته وظلماته وإن رأى ذلك محروم أو تاجر ق
آسدت تجارته وتعطل سوقه تحرآت أسواقهما وقويت أرزاقهما وقويت ارزاقهما وإن رأى ذلك من له عدو آافر يطلبه أو 

خصم ظالم يخصمه ظفر بعدوه واستظهر بالحق عليه وإن رأى ذلك للعامة وآانوا في حصار وشدة أو جور أو جدب أو فتنة 
لنهار يعبر في ضد النهار على أقدار الناس وما في اليقظةخرجوا من ذلك ونجوا منه وآذلك دخول الليل على ا  

  

ومن رأى آأن الدهر آله ليل ال نهار فيه عم أهل تلك الناحية فقر وجوع وموت وأن رأى ان الدهر آله ليل والقمر والكواآب -
ق فهي أبلغ في ذلك وقال تدور حول السماء عم أهل ذلك المكان ظلم وزير أو آاتب والظلمة ظلم وإذا آان معه الرعد والبر

بعضهم طلوع الفجر يدل على سرور وأمن وفرج من الهموم وأول النهار يدل على األمر الذي يطلبه صاحب الرؤيا ونصف 
 النهار يدل على وسط األمر وآخر النهار يدل على آخر األمر



  

- ان قرآن (ه بشهادة الشهود لقوله تعالى ومن رأى أنه ضاع شئ له فوجده عند انفجار الصبح فإنه يثبت على غريمه ما يكر
 (الفجر آان مشهودا

  

ومن رأى أن الدهر آله نهار ال ليل فيه والشمس ال تغرب بل تدور حول السماء دل ذلك على ان السلطان يفعل برأيه وال -
أم النبي صلوات اهللا عليه آمنة ) ورأت(يستشير وزيرا فيما يريد من األمور والنور هو الهدى من الضالل وتأويله بضد الظالم 

 وسالمه آأن نورا خرج منها أضاءت قصور الشام من ذلك النور فولدت النبي صلى اهللا عليه وسلم

( في األصل الملك االعظم ألنها أنور ما في السماء من نظرائها مع آثرة نفعها وتصرف آل الناس في مصالحها ) الشمس
فيه وفوقه أرفع منه تدل السماء عليه وهو ملك الملوك وأعظم السالطين ألن اهللا  وربما دلت على ملك المكان الذي يرى الرؤيا

سبحانه وتعالى ملك الملوك وجبار الجبابرة ومدبر السماء ومن فيها واألرض ومن عليها وربما دلت الشمس على سلطان 
ده أو زوجها إن آانت امراة وربما دلت صاحب الرؤيا إذا رآها خاصة دون الجماعة والمجامع آأميره وعريفه أو أستاذه أو ول

على المرأة الشريفة آزوجة الملك أو الرئيس أو السيد أو ابنته أو أمة أو زوجة الرائي أو أمه أو ابنته أو جمالها والشعراء 
بل  يشبهون جمال العذارى بالشمس في الحسن والجمال وقد قيل أنها آانت في رؤيا يوسف عليه السالم دالة على أمه وقيل

على خالته زوجة أبيه وقيل بل جدته وقيل بل آانت دالة على أبيه والقمر على أمه وآل ذلك جائز في التعبير فإن دلت الشمس 
على الوالد فلفضلها على القمر في الضياء واإلشراق وان دلت على األم فلتأنيثها وتذآير القمر فما رؤي في الشمس من حادث 

ممن وصفناه على أقدار الناس ومقادير الرؤيا ودالئلها وشواهدها وان رؤيت ساقطة إلى األرض  عاد تأويله على من يدل عليه
أو ابتلعها طائر أو سقطت في البحر أو احترقت بالنار وذهبت عينها أو اسودت وغابت في غير مجراها من السماء أو دخلت 

أو تراآم عليها غبار أو دخان نقص نورها أو رؤيت في بنات نعش مات المنسوب اليها وان رأى بها آسوة أو غشيها سحاب 
تموج في السماء بال استقرار آان ذلك دليال على حادث يجري على المضاف اليها إما من مرض أو هم أو غم أو آرب أو 
 خبر مقلق إال أن يكون من دلت عليه مريضا في اليقظة فإن ذلك موته وان رآها قد اسودت من غير سبب غشيها وال آسوف

فإن ذلك دليل على ظلم المضاف وجوره أو على آفره وضاللته وان أخذها في آفه أو ملكها في حجره أو نزلت عليه في بيته 
بنورها وضيائها تمكن من سلطانه وعزه وملكه ان آان ممن يليق به ذلك أو قدوم رب ذلك المنزل ان آان غائبا سواء رأى 

لجميع وقيم الدار وإال ولدت الحامل ان آانت له جارية أو غالما ويفرق بين الذآر ذلك ولده أو عبده أو زوجته ألنه سلطان ا
واألنثى بزيادة تلتمس من الرؤيا مثل أن يأخذها فيسترها تحت ثوبه أو يدخلها في وعاء من أوعيته فيشهد ذلك فيها باالناث 

هذه الحالة مظلمة ذاهبة اللون غدر بالملك في المستورات ويكون من تدل عليه جميال مذآورا بعلم أو سلطان وان آانت في 
ملكه أو في أهله ان الق ذلك به وإال تسور عليه سلطان أو عدا عليه عامل أو قدم غائب أو مات من عنده من المرضى 
غروبها  والحوامل أو سقط جنينها أو ولدت ابنا ويفرق بين هذه الوجوه بزيادة األدلة وان رآها طالعة من المغرب أو عائدة بعد
وراجعة إلى المكان الذي منه طلوعها ظهرت آية وعبرة يستدل على ماهيتها بزيادة أدلتها وربما دل ذلك على رجوع 

المنسوب اليها عما أمله من سفر أو عدل أو جور على قدر منفعة طلوعها ومغيبها وأوقات ذلك وربما دل على نكسة المنسوب 
بعد بروزها لمن عنه حمل على موت الجنين من بعد ظهوره وربما دل على قدوم اليها من المرضى وربما دل مغيبها من 

الغائب من سفره باألموال العجيبة وربما دل مغيبها على إعادة المسجون إلى السجن بعد خروجه وربما دل على من أسلم من 
ة أو رديئة دل على سترته واخفاء آفره أو تاب من ظلمه على رجوعه إلى ضاللته وان رأى ذلك من يعمل أعماال خفية صالح

أحواله ولم تكشف أستاره لذهاب الشمس عنه إال أن يكون ممن أهديت إليه في ليلة زوجة واشترى سرية فإن الزوجة ترجع 
إلى أهلها والسرية تعود إلى بائعها وقد يدل أيضا طلوعها من بعد مغيبها لمن طلق زوجته على ارتجاعها ولمن عنده حبلى 

ها ولمن تعدرت عليه معيشته أو صنعته على نفاقها وخاصة ان آان صالحها بالشمس آالقصار والغسال وضراب على خالص
ثم . ثم جعلنا الشمس عليه دليال(اللبن وأمثال ذلك ولمن آان مريضا على موته لزوال الظل المشبه باالنسان مع قوله تعالى 

على النصر ألنها عادت ليوشع بن نون عليه السالم في حرب االعداء  ولمن آان في جهاد أو حرب) قبضناه إلينا قبضا يسيرا
له حتى أظهره اهللا عليهم ولمن آان فقيرا في يوم الشتاء على الكسوة والغنى وفي يوم الصيف على الغم والمرض والحمى 

ة لسلطان أو من سبب والرمد وجلوس الميت في الشمس في الصيف داللة على ما هو فيه من العذاب والحزن من أجل مصاحب
 من نزلت الشمس عليه على قدره وناحيته

  



ومن رأى أنه تحول شمسا أصاب ملكا عظيما على قدر شعاعها ومن أصاب شمسا معلقة بسلسلة ولى والية وعدل فيها وان -
 قعد في الشمس وتداوى فيها نال نعمة من سلطان

  

- ب فإن آان أهال للملك نال ملكا عظيما وإال رزق علما يذآر به ومن رأى أن ضوء الشمس وشعاعها من المشرق إلى المغر
 في جميع البالد

  

ومن رأى أنه ملك الشمس وتمكن منها فإنه يكون مقبول القول عند الملك األعظم فمن رآها صافية منيرة قد طلعت عليه فإن -
آان من الرعية رزق رزقا حالال وان آانت امرأة  آان واليا نال قوة في واليته وان آان أميرا نال خيرا من الملك األعظم وإن

 رأت من زوجها ما يسرها

  

ومن رأى الشمس طلعت في بيته فإن آان تاجرا ربح في تجارته وان آان طالبا للمرأة أصاب امرأة جميلة وان رأت ذلك -
س نال رفعة من قبل السلطانامرأة تزوجت واتسع عليها الرزق من زوجها وضوء الشمس هيبة الملك وعدله ومن آلمته الشم  

  

ومن رأى الشمس طلعت على رأسه دون جسده فإنه ينال أمرا جسيما ودنيا شاملة وان طلعت على قدميه دون سائر جسده -
نال رزقا حالال من قبل الزراعة فإن طلعت على بطنه تحت ثيابه والناس اليعلمون أصابه برص وآذلك على سائر أعضائه 

 من تحت ثيابه

  

- ن رأى بطنه انشق وطلعت فيه الشمس فإنه يموت فإن رأت امرأة أن الشمس دخلت من جيبها وهو طوقها ثم خرجت من وم
ذيلها فإنها تتزوج ملكا ويقيم معها ليلة فإن طلعت على فرجها فإنها تزني فإن رأى أن الشمس غابت آلها وهو خلفها يتبعها 

لم تغب فإنه يكون أسيرا مع الملك فإن رأى أن الشمس تحولت رجال آهال فإنه يموت فإن رأى أنه يتبع الشمس وهي تسير و
فإن السلطان يتواضع هللا تعالى ويعدل وينال قوة وتحسن أحوال المسلمين فإن تحولت شابا فإنه يضعف حال المسلمين ويجور 

يته فإن رأى الشمس أحمرت السلطان فإن رأى نارا خرجت من الشمس فأحرقت ما حواليها فإن الملك يهلك أقواما من حاش
فإنه فساد في مملكته فإن رآها اصفرت مرض الملك فإن اسودت يغلب وتنم عليه آفة فإن رأى أنها غابت فإنه مطلبه ومنازعة 

الشمس الخروج على الملك ونقصان شعاع الشمس انحطاط هيبة الملك فإن رأى الشمس انشقت نصفين فبقي نصفها وذهب 
الملك خارجي فإن تبع النصف الباقي النصف الذاهب وانضما وعادت شمسا صحيحة فإن الخارجي اآلخر فإنه يخرج على 

يأخذ البلد آله فإن رجع النصف الذاهب الى النصف الباقي وعادت شمسا آما آانت عاد اليه ملكه وظفر بالخارجي فإن صار 
صير نظيره ويأخذ نصف مملكته فإن رأى الشمس آل واحد من النصفين شمسا بمفرده فإن الخارجي يملك مثل ما مع الملك ي

سقطت فهي مصيبة في قيم األرض أو في الوالدين فإن رأى آأن الشمس طلعت في دار فأضاءت الدار آلها نال أهل الدار 
 عزة وآرامة ورزقا

  

- اه اهللا آنزا أو ومن رأى أنه ابتلع الشمس فإنه يعيش عيشا مهموما فإن رأى ذلك ملك مات ومن أصاب من ضوء الشمس آت
 ماال عظيما

  



ومن رأى الشمس نزلت على فراشه فإنه يمرض ويلتهب بدنه فإن رأى آأنه يفعل به خيرا دل على خصب ويسار ويدل في -
آثير من الناس على صحة من أخذ منه الشمس شيئا أو أعطته شيئا فليس بمحمود ومن دالئل الخيرات أن يرى االنسان 

تها وقد تكون الزيادة والنقص فيها من المضار ومن وجد حر الشمس فآوى الى الظل فإنه ينجو من الشمس على هيئتها وعاد
حزن ومن وجد البرد في الظل فقعد في الشمس ذهب فقره ألن البرد فقر ومن استمكن من الشمس وهي سوداء مدلهمة فإن 

والقمر اقتتال فتفرقت الكواآب فكان شطر  أن قاضي حمص رأى آأن الشمس) وحكي(الملك يضطر اليه في أمر من األمور 
مع الشمس وشطر مع القمر فقص رؤياه على عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه فقال له مع أيهما آنت قال مع القمر فقرأ عمر 

وصرفه عن عمل حمص فقضى أنه خرج مع معاوية الى صفين فقتل) فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة(  

 

بالها وترابها وبالدها وقراها ودورها وأبنيتها وقصورها وحصونها ومرافقها ومفاوزها وسرابها ورمالهافي األرض وج   

  

أما األرض فتدل على الدنيا لمن ملكها على قدر اتساعها وآبرها وضيقها وصغرها ربما دلت األرض على الدنيا والسماء 
نة في السماء وتدل األرض المعروفة على المدينة التي هو فيها على اآلخرة ألن الدنيا أدنيت واآلخرة أخرت سيما أن الج

وعلى أهلها وساآنها وتدل على السفر إذا آانت طريقا مسلوآا آالصحاري والبراري وتدل على المرأة إذا آانت مما يدرك 
ضع نباتها إلى حين حدودها ويرى أولها وآخرها وتدل على األمة والزوجة ألنها توطأ وتحرث وتبذر وتسقى فتحمل وتلد وت

تمامها وربما آانت األرض أما ألنا خلقنا منها فمن ملك أرضا مجهولة استغنى إن آان فقيرا أو تزوج إن آان عزبا وولى ان 
آان عامال وان باع ارضا أو خرج منها إلى غيرها مات ان آان مريضا سيما ان آانت االرض التي انتقل اليها مجهولة 

يما ان آانت األرض التي فارقها ذات عشب وآأل أو خرج من مذهب الى مذهب آان نظارا فإن وافتقر إن آان موسرا س
خرج من أرض جدبة إلى ارض خصبة انتقل من بدعة الى سنة وان آان على خالف ذلك فاألمر على ضده وان رأى ذلك 

ين أهلها عداوة فإن خرج منها شيخ مؤمل السفر فهو ما يلقاه في سفره فإن رأى آأن األرض انشقت فخرج منها شاب ظهرت ب
سعد جدهم ونالوا خصبا وان رآها انشقت فلم يخرج منها شئ ولم يدخل فيها شئ حدثت في األرض حادثة شر فإن خرج منها 

سبع دل على ظهور سلطان ظالم فإن خرج منها حية فهي عذاب باق في تلك الناحية وان انشقت األرض بالنبات نال أهلها 
أنه يحفر األرض ويأآل منها نال ماال بمكر ألن الحفر مكر فإن رأى أرضا تفطرت بالنبات وفي ظنه أنه  خصبا فإن رأى

ومن تولى ) حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة(ملكه وفرح بذلك دل على أنه ينال ما يشتهي ويموت سريعا لقوله تعالى 
ثا وضيق األرض ضيق المعيشة ومن آلمته أرض بالخير نال طي األرض بيده نال ملكا وقيل ان وطئ األرض أصاب ميرا

خيرا في الدين والدنيا وآالمها المشتبه المجهول المعنى مال من شبهة والخسف باألرض زوال النعم وانقالب األحوال والغيبة 
نفذ فإنه يمكر به في األرض من غير حفر طول غربة في طلب الدنيا أو موت في طلب الدنيا فإن غاب في حفيرة ليس فيها م

 في أمره بقدر ذلك ومن آلمته األرض بكالم توبيخ فليتق اهللا فإنه مال حرام

  

ومن رأى أنه قائم في مكان فخسف به فإن آان واليا فانه تنقلب عليه الدنيا ويصير الصديق عدوه وسروره غما لقوله تعالى -
الناس فإنه يقع هناك موت أو قال وقيل يهلك فيه أقوام بقدر فإن رأى محلة أو أرضا طويت على ) فخسفنا به وبداره األرض(

الذين طويت عليهم أو ينالهم ضيق وقحط أو شدة فإن آان ما طوي له وحده فهو ضيق معيشته وأموره فإن رأى أنها بسطت 
 له أو نشرت له فهو طول حياته وخير يصيبه

( لى سعة ومن ذنب إلى توبة ومن خسران إلى ربح ومن اسمها مستحب وهي فوز من شدة إلى رخاء ومن ضيق إ) المفازة
 مرض إلى صحة

  

ومن رأى أنه في بر فإنه ينال فسحة وآرامة وفرحا وسرورا بقدر سعة البر والصحراء وخضرتها وزرعها واألرض القفر -
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع(فقر والوادي بال زرع حج لقوله تعالى  ) 



  

- ألم تر أنهم في آل واد يهيمون وأنهم يقولون ما ال {يهيم في واد فإنه يقول ماال يفعل لقوله تعالى عن الشعراء  ومن رأى أنه
 {يفعلون

( ملك أو سلطان قاسي القلب قاهر أو رجل ضخم على قدر الجبل وعظمه وطوله وقصره وعلوه ويدل على العالم ) الجبل
الشريفة والمراآب الحسنة واهللا تعالى خلق الجبال أوتادا لألرض حين اضطربت  والناسك ويدل على المراتب العالية واألماآن

فهي آالعلماء والملوك ألنهم يمسكون ماال تمسكه الجبال الراسية وربما دل على الغابات والمطالب ألن الطالع اليه ال يصعد 
رجل رئيس واشتهر به واحتمى به إما سلطان إال بجاهه فمن رأى نفسه فوق جبل أو مستندا اليه أو جالسا في ظله تقرب من 

أو فقيه عالم عابد ناسك فكيف به إن آان فوقه يؤذن أذان السنة مستقبل القبلة أو آان يرمي عن قوس بيده فإنه يمتد صيته في 
خائفا في الناس على قدر امتداد صوته وتنفذ آتبه وأوامره إلى المكان الذي وصلت اليه سهامه وان آان من رأى نفسه عليه 
سآوي إلى (اليقظة أمن وان آان في سفينة نالته في بحره شدة وعقبة يرسى من اجلها وآان صعوده فوقه عصمة لقوله تعالى 

قال ابن سيرين الجبل حينئذ عصمة إال أن يرى في المنام آأنه فر من سفينة إلى جبل فإنه يعطب ) الجبل يعصمني من الماء
لك لمن لم يكن في يقظته في سفينة وال بحر على مفارقة رأي الجماعة واالنفراد بالهوى ويهلك لقصة ابن نوح وقد يدل ذ

والبدعة فكيف إذا آان معه وحش الجبال وسباعها أو آانت السفينة التي فر منها إلى الجبل فيها قاض أو رئيس في العلم أو 
قد هم به في اليقظة أو أمله فيها من صحبة السلطان  إمام عادل وأما صعود الجبال فإنه مطلب يطلبه وأمر يرومه فليسأل عما

أو عالم أو الوقوف اليهما في حاجة أو سفر في البر وأمثال ذلك فإن آان صعوده إياه آما يصعد الجبال أو بدرج أو طريق أمن 
ب ناله خوف وآان سهل عليه آل ما أمله وخف عليه آل ما حاوله وان نالته فيه شدة أو صعد اليه بال درج وال سلم وال سب

أمره غررا آله فإن خلص الى أعاله نجا من بعد ذلك وان هب من نومه دون الوصول أو سقط في المنام هلك في مطلوبه 
وحيل بينه وبين مراده أو فسد دينه في عمله وعندما ينزل به من التالف واالصابة من الضرر والمصيبة والحزن على قدر ما 

 انكسرت من أعضائه

قوط من فوق الجبل والكوادي والروابي والسقوف وأعالي الحيطان والنخل والشجر فإنه يدل على مفارقة من يدل ذلك وأما الس
الشيء الذي سقط عنه في التأويل عليه من سلطان أو عالم أو زوج أو زوجة أو عبد أو ملك أو عمل حال من األحوال يسأل 

يخافه ويقدمه ويؤخره في فراقه له ومداومته إياه فإن أشكلت اليقظة لكثرة الرائي عن أهم ما هو عليه في يقظته مما يرجوه و
ما فيها من المطالب واألحوال أو لتغيرها من اآلمال حكم له بمفارقة من سقط عنه في المنام على قدر دليله في التأويل ويستدل 

ن عليه وقوته وضعفه واضرابه وبما أفضى اليه على التفرقة بين أمريه على قدر دليله وان علمه باستمكانه من الشئ الذي آا
من سقوطه من جدب أو خصب أو وعر أو سهل أو حجر أو رمل أو أرض أو بحر وربما دل عليه في جسمه حين سقوطه 

ويدل على السقوط في المعاصي والفتن والردى إذا آان سقوطه فيما يدل على ذلك مثل ان يسقط إلى الوحش والغربان 
الفأر أو إلى القاذورات والحمأة وقد يدل ذلك على ترك الذنوب واالقالع عن البدع إذا آان فراره عن مثل  والحيات وأجناس

ذلك أو آان سقوطه في مسجد أو روضة أو إلى نبي أو أخذ مصحف أو إلى صالة في جماعة وأما ما عاد إلى الجبل من 
أو دماره أو قتله إال أن يرتفع في الهواء على رؤوس الخلق  سقوط أو هدم أو احتراق فإنه دال على هالك من دل الجبل عليه

فإنه خوف شديد يظل على الناس من ناحية الملك ألن بني إسرائيل رفع الجبل فوقهم آالظلة تخويفا من اهللا لهم وتهديدا على 
 العصيان

أو اختالف واضطراب يجري بين وأما تسيير الجبال فدليل على قيامة قائمة إما حرب تتحرك فيه الملوك بعضها على بعض 
علماء األرض في فتنة وشدة يهلك فيها العامة وقد يدل ذلك على موت وطاعون ألنها من عالمات القيامة وأما رجوع الجبل 

زبدا أو رمادا أو ترابا فال خير فيه لمن دل الجبل عليه ال في حياته وال في دينه فإن آان المضاف إليه ممن عز بعد ذلته وآمن 
د آفره واتقى اهللا بعد طغيانه عاد إلى ما آان عليه ورجع إلى أولى حالتيه ألن اهللا تعالى خلق الجبال فيما زعموا من زبد بع

الماء والزبد باطل آما عبر به تعالى في آتابه والجبل الذي فيه الماء والنبات والخضرة فإنه ملك صاحب دين وإذا لم يكن فيه 
طاغ ألنه آالميت ال يسبح اهللا تعالى وال يقدسه والجبل القائم غير الساقط فهو حي وهو خير من  نبات وال ماء فإنه ملك آافر

الساقط والساقط الذي صار صخورا فهو ميت النه ال يذآر اهللا وال يسبحه ومن ارتقى على جبل وشرب من مائه وآان أهال 
ن آان تاجرا ارتفع أمره وربح وسهولة صعوده فيه سهولة للوالية نالها من رجل ملك قاسي القلب نفاع وماال بقدر ماشرب وا

االفادة للوالية من غير تعب والعقبة عقوبة وشدة فإن هبط منه نجا وان صعد عليه فإنه ارتفاع وسلطنة مع تعب والصخور 
ج وآل التي حول الجبل واألشجار قواد ذلك المكان وآل صعود رفعة وآل هبوط ضعة وآل طلوع يدل على هم فنزوله فر

 صعود يدل على والية فنزوله عزل



وان رأى أنه حمل جبال فثقل عليه فإنه يحمل مؤنة رجل ضخم أو تاجر يثقل عليه فإن خف خف عليه فإن رأى أنه دخل في 
آهف جبل فإنه ينال رشدا في دينه وأموره ويتولى أمر السلطان ويتمكن فإن دخل آهف جبل في غار فإنه يمكر بملك أو رجل 

فإن استقبله جبل استقبله هم وسفر أو رجل منيع أو أمر صعب أو امرأة صعبة قاسية فإن رأى أنه صعد الجبل فإن الجبل منيع 
غاية مطلبه يبلغها بقدر ما صعد حتى يستوي فوقه فإن رأى أنه يأآل الحجر فإنه يائس من رجاء يرجوه فإن أآله مع الخبز 

رأى أنه يحذف الناس بالحجر فإنه يلوط ألن الحذف من أفعال قوم لوط وآل  فإنه يداري ويحتمل بسبب معيشته صعوبة فإن
صعود يراه اإلنسان على عقبة أو تل أو سطح أو غير ذلك فإنه نيل ما هو طالب من قضاء الحاجة التي يريدها والصعود 

نتفض وال يتممستويا مشقة وال خير فيه فإن رأى أنه هبط من تل أو قصر أو جبل فإن األمر الذي يطلبه ي  

  

 ومن رأى أنه يهدم جبال فإنه يهلك رجال-

  

ومن رأى أنه يهم بصعود جبل أو يزاوله آان ذلك الجبل حينئذ غاية يسمو إليها فإن هو عاله نال أمله فإن سقط عنه يقترب -
أن يكون مستويا لقوله حاله والصعود المحمود على الجبل أن يعرج في ذلك آما يفعل صاعد الجبل وآل االرتفاع محمود إال 

والتراب يدل على الناس ألنهم خلقوا منه وربما دل على األنعام والدواب ويدل على الدنيا وأموالها ) سأرهقه صعودا(تعالى 
ألنه من األرض وبه قوام معاش الخلق والعرب تقول أترب الرجل إذا استغنى وربما دل على الفقر والميتة والقبر ألنه فراش 

فمن حفر أرضا واستخرج ترابها فإن آان مريضا ) أو مسكينا ذا متربة(عرب تقول ترب الرجل إذا افتقر قال تعالى الموتى وال
أو عنده مريض فإن ذلك قبره وان آان مسافرا آان حفره سفره وترابه آسبه وماله فائدته ألن الضرب في األرض سفر لقوله 

للنكاح آانت األرض زوجة والحفر افتضاضا والمعول الذآر والتراب وان آان طالبا ) وآخرون يضربون في األرض(تعالى 
مال امراة أو دم عذرتها وان آان صيادا فحفره قتله للصيد وترابه وآسبه وما يستفيده وإال آان حفره مطلوبا يطلبه في سعيه 

من أجل ذلك وأما من عفر يديه  ومكسبه مكرا أو حيلة وأصل الحفر ما يحفر للسباع من الربى لتسقط فيها فلزم الحفر المكر
من التراب أو ثوبه من الغبار أو تمعك به في األرض فإن آان غنيا ذهب ماله ونالته ذلة وحاجة وان آان عليه دين أو عنده 
وديعة رد ذلك إلى أهله وزال جميعه من يده واحتاج من بعده وان آان مريضا نقصت يده من مكاسب الدنيا وتعرى من ماله 

لتراب وضرب األرض بالتراب دالة على المضاربة بالمكاسبة وضربها بسير أو عصا يدل على سفر بخير وقال ولحق با
بعضهم المشي في التراب التماس مال فإن جمعه أو أآله فإنه يجمع ماال ويجري على يديه مال وان آانت األرض لغيره 

مل فإن آنس بيته وجمع منه ترابا فإنه يحتال حتى يأخذ من فالمال لغيره فإن حمل شيئا من التراب أصابه منفعة بقدر ما ح
 امرأته ماال فإن جمعه من حانوته جمع ماال من معيشته

  

ومن رأى أنه يستف التراب فهو مال يصيبه ألن التراب مال ودراهم فإن رأى أنه آنس تراب سقف بيته وأخرجه فهو ذهاب -
ما لم يكن غالبا ومن انهدمت داره وأصابه من ترابها وغبارها أصاب ماال مال امرأته فإن أمطرت السماء ترابا فهو صالح 

 من ميراث فإن وضع ترابا على رأسه أصاب ماال من تشنيع ووهن

  

ومن رأى آأن انسانا يحثو التراب في عينه فإن الحاثي ينفق ماال على المحثى ليلبس عليه امرا وينال منه مقصوده فإن رأى -
رابا آثيرا فهو عذاب وإن آنس دآانه وأخرج التراب ومعه قماش فإنه يحول من مكان إلى مكانآأن السماء أمطرت ت  

( أيضا يجري مجرى التراب في داللة الموت والحياة والغنى والمسكنة ألنه من األرض والعرب تقول أرمل الرجل إذا ) الرمل
لسعي فيه على القيود والعقلة والحضار والشغب افتقر ومنه أيضا المرمالت وهن اللواتي قد مات أزواجهن وربما دل ا

والنصب وآل ما سعى فيه من الهم والحزن والخصومة والتظلم ألن الماشي فيه يحجل وال يرآض راجال يمشي فيه أو راآبا 
 على قدر آثرته وقلته ونزول القدم فيه تكون داللته في الشدة والخفة



  

- من أمور الدنيا فإن رأى أنه استف الرمل أو جمعه أو حمله فإنه يجمع ماال  ومن رأى أن يده في الرمل فإنه يتلبس بأمر
 ويصيب خيرا ومن مشى في الرمل فإنه يعالج شغال شاغال على قدر آثرته وقلته

( إذا آانت من األرض دالة على الناس إذ منها خلقوا فكل نشز منها وتل ورابية وآدية وشرف يدل على آل من ) التل والرابية
ع ذآره على العامة بنسب أو علم أو مال أو سلطان وقد تدل على األماآن الشريفة المراتب العالية والمراآب الحسنة فمن ارتف

رأى نفسه فوق شئ منها فإن آان مريضا آان ذلك نعشه سيما أن رأى الناس تحته وان لم يكن مريضا وآان طالبا للنكاح 
الدنيا بقدر ما حوت الرابية من سعة األرض وآثرة التراب والرمل وان رأى أنه تزوج امرأة شريفة عالية الذآر لها من سعة 

يخطب الناس فوق ذلك أو يؤذن فإن آان أهال للملك ناله أو القضاء أو الفتيا أو األذان أو الخطبة أو الشهرة والسمعة ألنها مقام 
 أشراف العرب

  

- من سعة الدنيا بقدر ما حوله من األرض المستوية فإن رأى حوله ومن رأى أرضا مستوية فيها رابية أو تل فإنه رجل له 
خضرة فإنه دينه أو حسن معاملته فمن رأى أنه قعد على ذلك التل أو تعلق به أو استمكن منه فإنه يتعلق برجل عظيم آما 

ينجووصفت فإن رأى أنه جالس في ظل التل فإنه يعيش في آنف الرجل فإن رأى أنه سائر على التالل فإنه   

  

ومن رأى آأنه ينزل من مكان مرتفع فإنه يناله هم وغم والسير في الوهدة عسر يرجو صاحبه اليسر في عاقبته والمدينة تدل -
على أهلها وساآنيها وتدل على االجتماع والسواد األعظم واالمان والتحصين ألن موسى حين دخل إلى مدين قال شعيب ال 

الدنيا والمدينة على اآلخرة ألن نعيمها أجل وأهلها أنعم ومساآنها أآبر وربما دلت المدينة تخف نجوت وربما دلت القرية على 
على الدنيا والقرية على الجبانة وذلك أنها بارزة منعزلة عنها مع غفلة أهلها وربما دلت المدينة المعروفة على دار الدنيا 

على الجنة والقرية السوداء المكروهة على النار لنعيم أهل المدن  والمجهولة على اآلخرة وربما دلت المدينة المجهولة الجميلة
وشقاء أهل القرى فمن انتقل في منامه من قرية مجهولة إلى مدينة آذلك فانظر في حاله فإن آان آافر أسلم وإن آان مذنبا تاب 

احب سرية تزوج وان آان مع وان آان صالحا فقيرا حقيرا فإنه يستغني ويعز وإن آان مع صالحه خائفا أمن وان آان ص
صالحه عليال مات وان رؤي ذلك الميت انتقل حاله وتبدلت داره فإنما هناك داران إحداهما أحسن من األخرى فمن انتقل من 

الدار القبيحة إلى الحسنة الجميلة نجا من النار ودخل الجنة ان شاء اهللا واما من خرج من مدينة إلى قرية مجهولتين فعلى 
ل وان آانتا معروفتين اعتبرت اسماءهما وجواهرهما فتحكم للمنتقل بمعاني ذلك آالخارج من غاية إلى مدينة مصر عكس األو

فإن آان خروجه من الرى إلى ) ادخلوا مصرا إن شاء اهللا أمنين(فإنه يخلص من بغى ويبلغ سؤاله ويأمن خوفه لقوله تعالى 
الخارج من المهدية والداخل إلى سوسة خارج من هدى وحق إلى سوء  خرسان إنتقل من سرور إلى سوء قد آن وقته وآذلك

وفساد على نحو هذا ومأخذه في سائر القرى والمدن المعروفة وأما أبواب المدينة المعروفة فوالتها أو حكامها ومن يحرسها 
اج إليه أهل تلك المحلة في ويحفظها وأما دورها فأهلها من الرؤساء وآبراء محلتها وآل درب دال على من يجاوره ومن يحت

مهماتهم وأمورهم ويرد عنهم حوادثهم بجاهه وسلطانه أو بعلمه وماله وقال بعضهم المدينة رجل عالم إن رأيتها من بعيد وقيل 
ودخول المدينة صلح فيما بينه وبين الناس ) فخرج منها خائفا يترقب(المدينة دين والخروج من المدينة خوف لقوله تعالى 

وهو المدينة فإن رأى أن مدينة عتيقة قد خربت قريبا وانهدمت دورها ) ادخلوا في السلم آافة(إلى حق قال اهللا تعالى  يدعونه
 فجاء قوم فحفروا اساس دورها وبنوها أحكم مما آانت قديما فإنه يظهر أو يولد هناك عالم أو إمام يحدث هناك ورعا ونسكا

  

- ربة ال حيطان لها وال بنيان وال آثار فإنه إن آان في ذلك اليوم علماء ماتوا وذهبوا ومن رأى أنه دخل بلدا فرأى مدينة خ
ودرسوا ولم يبقى منهم وال من ذريتهم أحد فإن رأى أنه يعمر فإنه يولد من نسل العلماء الباقين ولد بظهر فيه سيرة أولئك 

 العلماء

  



- ام يغلو هناك فإن رأى مدينة أو بلدا مخصبة حسنة الزرع فذلك ومن رأى مدينة أو بلدا خاليين من السلطان فإن سعر الطع
خير حال أهلها وقال بعضهم إذا آانت المدن هادئة ساآنة فإنها في الخصب دليل على الجدب وفي الجدب دليل على الخصب 

قليلة األهل دلت واألفضل أن يرى االنسان المدن العامرة الكثيرة الخصب فإنها تدل على رفعة وخصب وإن رأى الجدبة ال
على قلة الخير وبلدة االنسان تدل على األباء مثال ذلك أن رجال رأى آأن مدينته وقعت من الزلزال فحكم على والده بالقتل 

أن وآيعا آان مع قتيبة لما سار من الرى إلى خرسان فرأى وآيع في منامه آأنه هدم شرف مدينته ونسعها فسأل ) وحكي(
طون من جاههم على يدك ويوسمون فكان آذلكالمعبر فقال أشراف يسق  

( واسئل (تدل على نفسها وعلى أهلها وعلى ما يجئ ويعرف بها ألن المكان يدل على أهله آما قال تعالى ) القرية المعروفة
ل يعني أهلها وربما دلت القرية على دار الظلم والبدع والفساد والخروج عن الجماعة والشذوذ عن جماعة رأى أه) القرية

المدينة ولذا وسم اهللا تعالى دور الظالمين في آتابه بالقرى وتدل على بيت النمل ويدل بيت النمل على القرية ألن العرب 
تسميها قرية فمن هدم قرية أو أفسدها أو رآها خربت وذهب من فيها وذهب سيل بها واحترقت بالنار فإن آانت معروفة جار 

د والبرد والجوائح والوباء ومن ردم آوة النمل في سقف البيت وآذلك في المقلوب من عليها سلطان وقد يدل ذلك على الجرا
 صنع ذلك بكوة النمل أو الحيات عدا على أهل القرية بالظلم والعدوان أو على آنيسة أو دار مشهورة بالفسوق

  

- وقيل من رأى أنه ) إال في قرى محصنة ال يقاتلونكم جميعا(ومن رأى أنه دخل قرية حصينة فإنه يقتل أو يقاتل لقوله تعالى 
يجتاز من بلد إلى قرية فإنه يختار أمرا وضيعا على أمر رفيع أو قد عمل عمال محمودا يظن أن غيره محمود أو قد عمل خيرا 

يظن أنه شر فيرجع عنه وليس بجاز فإن رأى أنه دخل قرية فإنه بلي سلطانا فإن خرج من قرية فإنه ينجو من شدة ويستريح 
فإن رأى آأن قرية عامرة خربت والمزارع المعروفة تعطلت فإنه ضاللة أو ) أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها(لقوله تعالى 

 مصيبة ألربابها وإن رآها عامرة فهو صالح دين أربابها

( لمسبحة وتدل على أهل المتينة المقطوعة الملقاة على األرض ربما دلت على الموتى النقطاعها من الجبال الحية ا) الصخور
القساوة والغفلة والجهالة وقد شبه اهللا تعالى بها قلوب الكفار والحكماء تشبه الجاهل بالحجر وربما أخذت الشدة من طبعها 

والحجر والمنع من اسمها فمن رأى آأنه ملك حجرا أو اشترى له أو قام عليه ظفر برجل على نعته أو تزوج امرأة على قدر 
حال في اليقظة ومن تحول فصار حجرا قسى قلبه وعصى ربه وفسد دينه وإن آان مريضا ذهبت حياته وتعجلت ما عنده من ال

وفاته وإال أصابه فالج تبطل من حرآاته وأما سقوط الحجر من السماء إلى األرض على العالم وفي الجوامع فإنه رجل قاس 
يكونوا يتوقعون قتاال فإنها وقعة تكون الدائرة فيها والشدة وال أو عشار يرمي به السلطان على أهل ذلك المكان إال أن 

والمصيبة على أهل ذلك المكان فكيف ان تكسر الحجر وطارت فلق تكسيره إلى الدور والبيوت فإن ذلك داللة على افتراق 
اس في جدب يتقون دوامه األنصباء في تلك الوقعة وتلك البلية فكل من دخلت داره منها فلقة نزل لها منها مصيبة وان آان الن

ويخافون عاقبته آان الحجر شدة تنزل بالمكان على قر عظم الحجر وشدته وحاله فكيف ان آان سقوطه في األنادر أو في 
رحاب الطعام وان آانت حجارة عظيمة قد رمي بها الخلق من السماء فعذاب ينزل من السماء بالمكان ألن اهللا سبحانه وتعالى 

حين رمتهم الطير بها فإما وباء أو جراد أو برد أو ريح أو مغرم أو غارة ونهبة وأمثال ذلك على قدر زيادة قتل أصحاب الفيل 
 الرؤيا وشواهد اليقظة

( يدل على الرجال والنساء وعلى الدراهم البيض ألنها من األرض وعلى الحفظ واالحصاء لما ألم به طالبه من علم أو ) الحصا
ر أو على القساوة والشدة وعلى السباب والقذف فمن رأى طائرا نزل من السماء إلى األرض شعر وعلى الحج ورمي الجما

فالتقط حصاة وطار بها فإن آان ذلك في مسجد هلك منه رجل صالح أو من صلحاء الناس فإن آان صاحب الرؤيا مريضا 
يه فصاحب الرؤيا ميت وان آان وآان من أهل الخير أو ممن يصلى أيضا فيه ولم يشرآه في المرض ممن يصلي أيضا ف

التقاط الحصاة من آنيسة آان االعتبار في فساد المريض آالذي قدمناه وان التقطها من دار أو من مكان مجهول فمريض 
صاحب الرؤيا من ولد أو غيره هالك فأما من التقط عددا من الحصا وصيرها في أثوبه أو ابتلعها في جوفه فإن آان التقاطه 

جد أو دار عالم أو حلقة ذآر أحصى من العلم والقرآن وانتفع من الذآر والبيان بمقدار ما التقط من الحصا وان اياها من مس
آان التقاطه من األسواق أو من الفدادين واصول الشجر فهي فوائد من الدنيا ودراهم تتألف له من سبب الثمار أو النبات أو من 

لكل انسان على قدر همته وعادته يقظته وان آان التقاطه من طف البحر فعطايا من التجارة والسمسرة أو من السؤال والصدقة 
السلطان ان آان يخدمه أو فوائد من البحر إن آان يتجر فيه أو علم يكتسبه من عالم إن آان ذلك طلبه أو هبة وصلة من زوجة 

رمى بها في بئر أخرج ماال في نكاح أو شراء  غنية إن آانت له أو ولدا ونحوه وأما من رمى بها في بحر ذهب ماله فيه وإن



خادم وإن رمى بها في مطر أو ظرف من ظروف الطعام أو في مخزن من مخازن البحر اشترى بما معه أو بمقدار ما رمى 
و به تجارة يستدل عليها بالمكان الذي رمى ما آان معه فيه والعامة تقول رمى فالن ما آان معه من دراهم في حنطة أو زيت أ

غيرهما وإن رمى بها حيوانا آاألسد والقرد والجراد والغراب وأشباهها فإن آان ذلك في أيام الحج بشرته بالحج ورمى الجمار 
في مستقبل أمره الن أصل رمي الجمار أن جبريل عليه السالم أمر آدم صلى اهللا عليه وسلم أن يقذف الشيطان بها حين 

لك في أيام الحج آانت الحصاة دعاءه على عدو أو فاسق وسبه وشتمه أو شهادات عرض له فصارت سنة ولده وإن لم يكن ذ
يشهد بها عليه وإن رمى بها خالف هذه االجناس آالحمام والمسلمين من الناس آان الرجل سبابا مغتابا متكلما في الصلحاء 

 والمحصنات من النساء

( هدم أو ضيق أو سعة أو خير أو شر عاد ذلك على أهلها وأربابها  وأما الدور فهي دالة على أربابها فما نزل بها من) الدور
وسكانها والحيطان رجال والسقوف نساء ألن الرجال قوامون على النساء لكونها من فوقها ودفعها لالسواء عنها فهي آالقوام 

ها وتعرف به في مجده فما تأآدت داللته رجع اليه وعمل عليه وتدل دار الرجل على جسمه وتقسيمه وذاته ألنه يعرف ب
وذآره واسمه وسترة أهله وربما دلت على ماله الذي به قوامه وربما دلت على ثوبه لدخوله فيه فإذا آانت جسمه آان بابها 

وجهه وإذا آانت زوجته آان بابها فرجها وإذا آانت دنياه وماله آان بابها الباب الذي يتسبب فيه ومعيشته وإذا آانت ثوبه آان 
قه وقد يدل الباب إذا انفرد على رب الدار وقد يدل عليه منه الفرد الذي يفتح ويغلق والفرد اآلخر على زوجته الذي بابها طو

يعانقها في الليل وينصرف عنها في الدخول أو الخروج بالنهار ويستدل فيها على الذآر واألنثى بالشكل والغلق فالذي فيه 
نثى زوجته ألن القفل الداخل في العروة ذآر مجموع الشكل إذا انغلق آالزوجين الغلق هو الذآر والذي فيه العروة هو األ

وربما دل على ولدي صاحب الدار ذآر وأنثى وعلى األخوين والشريكين في تلك الدار وأما أسكفة الباب ودوراته وآل ما 
لذآران أو العبيد واالخوة واالعوان وأما يدخل فيه منه لسان فذاك على الزوجة والخادم وأما قوائمه فربما دلت على األوالد ا

قوائمه وحلقة الباب فتدل على إذن صاحبه وعلى حاجبه وخادمه فمن رأى في شئ من ذلك نقصا أو حدثا أو زيادة أو جدة عاد 
الى سماها ذلك على المضاف اليه بزيادة األدلة وشواهد اليقظة وأما الدار المجهولة سوى المعروفة فهي دار اآلخرة ألن اهللا تع

وآذلك إن آانت معروفة لها اسم يدل على اآلخرة آدار عقبه أو دار السالم فمن رأى نفسه فيها ) تلك الدار االخرة(دارا فقال 
وآان مريضا أفضى اليها سالما معافى من فتن الدنيا وشرها وإن آان غير مريض فهي له بشارة على قدر عمله من حج أو 

لم أو صدقة أو صلة أو صبر على مصيبة يستدل على ما أوصله اليها وعلى الذي من أجله بشر به جهاد أو زهد أو عبادة أو ع
بزيادة الرؤيا وشواهد اليقظة فإن رأى معه في المنام آتبا يتعلمها فيها فعلمه أداة اليها وإن آان فيها مصليا فبصالته نالها وإن 

ما اليقظة فينظر إلى أشهر أعمالها عند نفسه وأقربها بمنامه من سائر آان معه فرسه وسيفه فبجهاده بلغها ثم على المعنى وأ
طاعاته إن آانت آثيرة فيها آانت البشارة في المنام وأما من بني دارا غير داره في مكان معروف أو مجهول فإنظر إلى حاله 

آانت في مكان معروف فإن بناها  فإن آان مريضا أو عنده مريض فذلك قبره وإن لم يكن شيئا من ذلك فهي دنيا يفيدها إن
باللبن والطين آانت حالال وإن آانت باآلجر والجص والكلس آانت حراما من أجل النار التي توقد على عمله وإن آان بناؤه 

الدار في مكان مجهول ولم يكن مريضا فإن آانت باللبن فهو عمل صالح يعمله لآلخرة أو قد عمله وإن آان باآلجر فهي 
وهة يندم في اآلخرة عليها إال أن يعود إلى هدمها في المنام فإنه يتوب منها وأما الدار المجهولة البناء والتربة أعمال مكر

والموضع واألهل المنفردة عن الدور وال سيما إن رأى فيها موتى يعرفهم فهي دار اآلخرة فمن رأى أنه دخلها فإنه يموت إن 
يشرف على الموت ثم ينجو لم يخرج منها فإن دخلها وخرج منها فإنه  

  

ومن رأى أنه دخل دارا جديدة آاملة المرافق وآانت بين الدور في موضع معروف فإنه إن آان فقيرا استغنى وإن آان غنيا -
ازداد غنى وإن آان مهموما فرج عنه وإن آان عاصيا تاب على قدر حسنها وسعتها إن آان ال يعرف لها صاحبا فإن آان لها 

احبها وإن آانت مطينة آان ذلك حالال وإن آانت مجصصة آان ذلك حراما وسعة الدار سعة دنياه وسخاؤه صاحب فهي لص
وضيقها ضيق دنياه وبخله وجدتها تجديد عمله وتطيينها دينه وأما أحكامها فاحكام تدبيره ومرمتها سروره والدار من حديد 

فإن رأى أنه ) وذا النون إذا ذهب مغاضبا(لقوله تعالى  طول عمر صاحبها ودولته ومن خرج من داره غضبان فإنه يحبس
 دخل دار جاره فإنه يدخل في سره وإن خان فاسقا فإنه يخونه في امرأته ومعيشته وبناء الدار للعزب امرأة مرتفعة يتزوجها

  

- الدور فإنه دنيا يصيبها ومن رأى دارا من بعيد نال دنيا بعيدة فإن دخلها وهي من بناء وطين ولم تكن منفردة عن البيوت و
 حالال



  

ومن رأى خروجه من البنية مقهور أو متحوال فهو خروجه من دنياه أو مما يملك على قدر ما يدل عليه وجه خروجه -
ان رجال من أهل اليمن أتى معبرا فقال رأيت آأني في دار لي عتيقة فأنهدمت على فقال تجد ميراثا فلم يلبث ان مات ) وحكي(

ورث منه ستة آالف درهم ورأى آخر آأنه جالس على سطح دار من قوارير وقد سقط منه عريانا فقص رؤياه على ذو قرابة ف
معبر فقال تتزوج امراة من دار الملك جميلة لكنها تموت عاجال فكان آذلك وبيوت الدار نساء صاحبها والطرز والزقاق 

على ماله من أهل داره وصحنها وسط دولة دنياه وسطحها اسمه رجال والشرفات للدار شرف الدنيا ورياسة وخزانها أمناؤه 
ورفعته والدار لإلمام العدل ثغر من ثغور المسلمين وهدم الملك المتعزز نقص في سلطانه وآون الرجل على سطح مجهول 

أو مات فجأة  نيل رفعة واستعانة برجل رفيع الذآر وطلب المعونة منه وقالت النصارى من رأى آأنه يكنس داره أصابه غم
 وقيل إن آنس الدار ذهاب الغم واهللا أعلم بالصواب وقيل أن هدم الدار موت صاحبها

( بيت الرجل زوجته المستورة في بيته التي يأوى اليها ومنه يقال دخل فالن بيته إذا تزوج فيكنى عنها به لكونها فيه ) البيوت
آابنته أو ربيبته ألنها محجوبة والرجل ال يمكنها وربما دل بيته على  ويكون بابه فرجها أو وجهها ويكو المخدع والخزانة بكرا

جسمه أيضا وبيت الخدمة خادمة ومخزن الحنطة والدته التي آانت سبب تعيشه باللبن للنمو والتربية والكنيف يدل على الخادم 
ولده وسائر أهله ونظر انسان من آوة المبذولة للكنس والغسل وربما دل على الزوجة التي يخلو معها لضاء حاجته خاليا من 

بيته يدل على مراقبة فرج زوجته أو دبرها فما عاد على ذلك من نقص أو زيادة أو هدم أو اصالح عاد إلى النسوبة اليه مثل 
أن يقول رأيت آأني بنيت بيتا جديدا فإن آان مريضا أفاق وصح جسمه وآذلك ان آان في داره مريض دل على صالحه إال 

ون عادته دفن من مات له في داره فإنه يكون ذلك قبر المريض في الدار سيما ان آان بناؤه إياه في مكان مستحيل أو أن يك
آان مع ذلك طالء بالبياض أو آان في الدار عند ذلك زهر أو رياحين أو ما تدل عليه المصائب وان لم يكن هناك مريض 

ن آانت آبيرة أو اشترى سرية على قدر البيت وخطرهتزوج إن آان عزبا أو زوج ابنته وأدخلها عنده ا  

  

 ومن رأى أنه يهدم دارا جديدة أصابه هم وشر ومن بنى دارا أو ابتاعها أصاب خيرا آثيرا-

  

 ومن رأى أه في بيت محصص جديد مجهول مفرد عن البيوت وآان مع ذلك آالم يدل على الشر آان قبره-

 

الجواهر وسائر ما يستخرج من المعادن مثل الرصاص والنحاس والكحل والنفط في الذهب والفضة وألوان الحلي و -
  والصفر

  

أما معادن األرض فتدل على الكنوز وعلى المال المحبوس وعلى العلم المكنوز وعلى الكسب المخزون ألنها ودائع اهللا في 
دنين أو معادن مختلفة نظرت في حاله فإن آان أرضه أودعها لعباده لمصالحهم في دنياهم ودينهم فمن وجد منها معدنا أو مع

حراثا زراعا بشرته عن عامه بكثرة الكسب مما تظهر في األرض له في باطنها وأفالذ آبدها من فوائدها وغالتها وان آان 
م دل ذلك على ما طالبا للعلوم بشرته بنيلها ومطالعتها والظفر بها فإن أباحها للناس في المنام وامتارها االنام بسببه في األحال

يظهره من علمه بالكالم وما ينشره من السنن واألعالم فإن آان سلطانا قهر عدوه أو معروفا بالجهاد فتح على عددها مدنا 
مدن الشرك وسى المسلمون منها وغنموا وان آان آافرا بدعيا ورئيسا في الضالل داعيا آانت تلك فتنا يفتحها على الناس 

باد ألن اهللا سبحانه سمى اموالنا وأوالدنا فتنة في آتابه ومعادن األرض أموال صامتة مرقوبة قارة وباليا ينشرها في الع
 آالعين المدفونة



( ال يحمد في التأويل لكراهة لفظه وصفرة لونه وتأويله حزن وغرم مال والسوار منه إذا لبسه ميراث يقع فمن رأى ) الذهب
أآفاء ومن أصاب سبيكة ذهب ذهب منه مال أو أصابه هم بقدر ما أصاب من أنه لبس شيئا من الذهب فإنه يصاهر قوما 

 الذهب أو غضب سلطان وغرمه فإن رأى أنه يذيب الذهب خاصم في أم مكروه ووقع في ألسنة الناس

  

 ومن رأى ان بيته مذهب أو من ذهب وقع فيه الحريق-

  

- وتقلد أمانة ومن رأى عليه قالدة ذهب أو فضة أو خرز أو جوهر ولي والية  

  

ومن رأى أن عليه سوارين من ذهب أو فضة أصابه مكروه مما تملك يداه والفضة خير من الذهب وال خير في السوار -
رأيت آأني في يدي سوراين من ذهب فنفختهما فسقطا فأولتهما مسيلمة الكذاب : والدملج قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .والعنسي صاحب صنعاء

  

- أى أن عليه خلخاال من ذهب أو فضة أصابه خوف أو حبس وقيد ويقال خالخيل الرجال قيودها وليس يصلح للرجال ومن ر
شئ من الحلي في المنام إال القالدة والعقد والخاتم والقرط والحلي آله للنساء زينة وربما آان تأويل السوار والخلخال الزوج 

آان مصوغا فهو أضعف في الشر لدخول اسم آخر عليه وقيل أن حلي  خاصة والذهب إذا لم يكن مصوغا فهو غرم وإذا
النساء يدل للنساء على أوالدهن فذهبه ذآورهن وفضته انائهن وقد يدل الذآر منه على الذآور والمؤنث منه على اإلناث 

لبتها فلم أجدها فقال أن امرأة أتت معبرا فقالت رأيت آأن لي طستا من ذهب ابريز فانكسرت واندفعت في األرض فط) وحكي(
 ألك عبد مريض أو أمة قالت نعم قال أنه يموت ورأى انسان آأن عينيه من ذهب فعرض له ذهاب بصره

( مال مجموع والنقرة منه جارية حسناء بيضاء ذات جمال ألن الفضة جوهر النساء فمن رأى أنه استخرج فضة نقرة ) الفضة
ت آبيرة أصاب آنزا فإن رأى انه يذيب فضة فإنه يخاصم امرأته ويقع في ألسن من معدنها فإنه يمكر بامرأة جميلة فإن آان

الناس واما الدنانير فإن الدينار األحمر العتيق الجيد دين حنيفي خالص والدينار الواحد ولد حسن الوجه والدنانير آنز وحكمة 
ة والدنانير الكثيرة إذا دفعت اليك أمانات أو والية واداء شهادة فمن رأى أنه ضيع دينارا مات ولده أو ضيع صالة فريض

 وصلوات

  

- فإن رأى أن في يده دينارا فإنه ) فالحامالت وقرا(ومن رأى انه ينقل إلى منزله أو قار دنانير فهو مال ينقل اليه لقوله تعالى 
ن سيرين آان يقول الدنانير قد ائتمن انسانا على شئ فخانه والبهرج دين فيه خالف والمطلية قلة دين وآذب وزور وقيل إن اب

آتب تجئ أو صكاك يأخذها وان آانت الدنانير خمسة فهي الصلوات الخمس وربما آان الدينار الواحد المفرد ولدا وجميع 
لباس الحلي محمود للنساء وهو لهن زينة وأمور جميلة وربما دل على ما تفتخر به النساء وربما دل على أوالدهن المذآر منه 

ث منه انثى وجميعه للرجال مذموم مكروه إال ماال ينكر لباسه عليهمذآر والمؤن  

( الدراهم الجياد دين وعلم وقضاء حاجة أو صالة والنقية دنيا صاحب الرؤيا ومعاملته آل أحد على الوفاء وبقاء ) الدراهم
ألنها مكتوب عليها ال إله إال الكسب واألمانة والصحاح ونثارها على رجل سماع آالم حسن صحيح وعددها اعداد أعمال البر 

اهللا محمد رسول اهللا وال تتم األعمال إال بذآر اهللا تعالى فإن رآها انسان فإنه يتم أمر الدين والدنيا فإن رأى معه صحاحا واسعة 
راهم الكثيرة حسناء فإنه دين فإن ان من أبناء الدنيا نال دنيا واسعة ورزقا حسنا وان آانت امرأته حبلى ولدت غالما حسنا والد

إذا أصابها أفاده خير آثير في فرح وسرور فإن رأى أن له على انسان دراهم جيادا صحاحا فإن له عليه شهادة حق وان طالبه 



بها فهو مطالبته اياه بالشهادة فإن ردها آذلك فهو شهادة بالحق والصحة فإن ردها مكسرة مال في الشهادة فإن ضيع درهما 
وال يقبل منه والدراهم المزغلة غش وآذب وخالف وخيانة في المعيشة واجتراء على الكبائر والتي ال  حسنا فإنه ينصح جاهال

نقش فيها آالم ليس فيه ورع والتي نقشها صور بدعة في الدين وفسق والمقطعة خصومة ال تنقطع وقيل بل ينقطع فيها المقال 
به فإنه يروى ماال يسمعه فإن رأى معه عشرة دراهم فصارت وأخذها خير من دفعها ألن دفعها هم فإن سرق درهما وتصدق 

خمسة نقص في ماله فإن رأى خمسة صارت عشرة تضاعف ماله وقال بعضهم الدراهم في الرؤيا دليل شر وجميع ما ختم 
أعطى دراهم  بالسكة وقيل الدراهم تدل على آالم متواتر في األشياء الجليلة وقيل الدراهم آالم وخصومة إذا آانت بارزة فإن

في صرة أو آيس استودع سرا وربما آان الدرهم الواحد ولدا والفلوس آالم ردئ وصخب والدراهم الجياد آالم حسن 
أن رجال أتى ابن سيرين فقال رأيت آأن في آمي دينارين فسقطا فكنت أطلبهما فقال ) وحكي(والدراهم الرديئة آالم سوء 

أن رجال أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال رأيت ) وحكي(فإذا قد فقدت حجتين  انظر قد فقدت من آتبك شيئا قال فنظرت
آأني أصبت أربعة وعشرين دينارا معدودة فضيعتها آلها فلم أجد منها إال أربعة فقال أنت تصلي وحدك وتضيع الجماعات 

ا فلم يمس حتى أفاده ثم أتى آخر فقال أن رجال أتى ابن سيرين فقال رأيت آأني أصبت درهما آسرويا فقال تنال خير) وحكي(
رأيت آأني أصبت درهما عربيا فقال له إنك تضرب فعرض له أنه ضرب مائة مقرعة فقيل البن سيرين آيف عرفت ذلك 

فقال رأيت آأني أضرب الدراهم فقال أشاعر ) وأتاه آخر(فقال ان الكسروي عليه ملك وتاج والعربي عليه ضرب هذا الدرهم 
رجل آأنه وضع درهما تحت قدمه فقص رؤياه على معبر فقال إنك سترتد عن الدين فارتاع صاحب ) ورأى(م أنت فقال نع

وقام فقصد الجهاد ليسلم دينه فلما أن تراءى الجمعان أسرته الكفار وضرب بألوان العذاب إلى أن ارتد عن دينه ودليل ارتداده 
أ وجه النبي صلى اهللا عليه وسلم بقدمي فقال له ابن سيرين هل بت آخر فقال آأني أط) وجاءه رجل(وطؤه اسم اهللا تعالى 

 البارحة وخفك في رجلك قال نعم قال انزعه فنزعه فسقط منه درهم عليه اسم اهللا واسم رسوله

  

ومن رأى آأنه أصاب طستا من ذهب أو ابريقا أو آوزا له عروة فهو خادم يشتريه أو امرأة يتزوجها أو جارية فيها سوء -
لق وقال بعضهم من رأى آأنه يستخدم أواني الذهب والفضة فإنه يرتكب اآلثام وما رؤي من ذلك للموتى أهل السنة فهو خ

يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأآواب(بشارة لقوله تعالى  ) 

( تاجر ووالية يدل على حمل المرأة ألن الذهب غلمان والفضة جوار وربما دل على مال بكثرة أو علم للعالم ورزق لل) الكنز
ألهلها في عدل وقد قيل إن الكنز يدل على االستشهاد والكنوز أعمال ينالها االنسان في بالد آثيرة وقال بعضهم من رأى آأنه 

ان امرأة رأت بنتا لها ميتة فقالت لها يا بنية أي األعمال وجدت خيرا فقالت عليك ) وحكي(وجد آنزا فيه مال فيدل على شدة 
بين المساآين فقصت رؤياها على ابن سيرين فقال لتخرج هذه المرأة الكنز الذي عندها فلتتصدق به فقالت بالجوز فاقسميه 

رجل ثالث ليال متواليات آأنه أتاه آت فقال له اذهب الى ) ورأى(المرأة استغفر اهللا ان عندي آنزا دفنته من أيام الطاعون 
اه حتى صرح له بالقول في الليلة الثالثة فعزم على الذهاب الى البصرة البصرة فإن لك بها آنزا فاحمله فلم يلتفت الى رؤي

وجمع امتعته فلما ان وردها جعل يطوف في نواحيها مقدار عشرة أيام فلم يظهر له شئ وأيس والم نفسه على ما تجشم فدخل 
وقد آان مكتوبا بالعبرانية ولم يجد أحدا يوما خربة فرأى بيتا مظلما ففتشه فوجد فيه دفترا فأخرجه ونظر فيه فلم يعلم منه شيئا 

بالبصرة يقرؤه فانطلق به إلى شاب في بغداد فلما نظر فيه الشاب طلب منه ان يبيعه اياه فأبى وقال ترجمه لي بالعبرانية 
 ألدفعه من بعد اليك فترجمه له وآان ذلك الكتاب في التعبير

( ا ستتزوج برجل رفيع ذي سلطان أو غنى وان آانت حامال ولدت غالما وان واما التاج إذا رأته المرأة على رأسها فإنه) التاج
رآه رجل على رأسه فإنه ينال سلطانا أعجميا فإن دخل عليه ما يصلحه سلم دينه وإال آان فيه ما يفسد الدين ألن لبس الذهب 

ذلك من هو مسجون في سجن  مكروه في الشرع للرجال وقد يكون أيضا زوجة ينكحها رفيعة القدر غنية موسرة وان رأى
السلطان فإنه يخرجه ويشرف أمره معه آما شرف أمر يوسف عليه السالم مع الملك إال أن يكون له والد غائب فإنه ال يموت 

أن رجال أتى ابن سيرين فقال رأيت ) وحكي(حتى يراه فيكون هو تاجه والتاج المرصع بالجوهر خير من التاج الذهب وحده 
اجا من ذهب فقال له ان أباك في غرفة قد ذهب بصره فورد عليه الكتاب بذلك وقال إن التاج على رأس آأن على رأسي ت

الرجال رئيسه الذي آان فوقه وقد ذهب عنه شئ يعز عليه وأعز ما عليه بصره واالآليل يجري مجرى التاج وقيل هو مال 
ب ما ينسب اليه ألن الذهب مكروه فإن رأى تاجر أنه زائد وعلم وولده يرزقه واالآليل للمرأة زوج أعجمي وللرجال ذها

وضع االآليل عن رأسه أو سلبه فإنه يذهب ماله فإن وضعه ذو سلطان أصابه خطأ في دينه وإذا رأى الملك ان اآليله أو تاجه 
 وضع عن رأسه أوسلبه زال ملكه



( ذن ال تليق إال بالنساء آالغناء وضرب البربط وإال وأما القرط للرجال فإنه يعمل عمال من السماع ولذة األ) القرط في األذن
فعل ماال ينبغي له فيغنى بالقرآن فإن لم يكن في شئ من ذلك نظرت الى الحامل من أهله أما زوجته أو ابنته فإنها تلد غالما 

 ان آان القرط ذهبا وان آان القرط فضة ولدت أنثى

  

- فإنه يظهر له تجارة في آورة عامرة نزهة فيها اماء وجوار مدلالت ومن رأى امرأة أو جارية في أذنيها قرط أو شنف 
مزينات ألن المرأة والجارية تجارة واألذن التي وضع عليها القرط إماء ونساء فإن رأى في أذنيه قرطين مرصعين باللؤلؤ 

وآماال في أموره فإن آان  فإنه يصيب من زينة الدنيا وجمالها ألن جمال آل شئ اللؤلؤ ويرزق القرآن والدين وحسن الصوت
مع ذلك شنف فإنه يرزق بنتا فإن رأت امرأة حبلى ذلك فإنها ترزق ولدا ذآرا والقرط والشنف للرجال والنساء سواء وان آان 

أن رجال أتى ابن سيرين فقال رأيت آأن في ) وحكي(القرط من ذهب فرجل مغن وإن آان من فضة فإنه يحفظ نصف القرآن 
فقال آيف آان غناؤك فقال إني لحسن الصوتإحدى أذني قرطا   

( وأما الخاتم فدال على ما يملكه ويقدر عليه فمن أعطى خاتما أو اشتراه أو وهب له نال سلطانا أو ملك ملكا ان آان ) الخاتم
قد يكون من من اهله ألن ملك سليمان عليه السالم آان في خاتمه وأيضا فإنه مما تطبع به الملوك آتبها واالشراف خزائنها و

الملك دارا يسكنها أو يملكها وفصة بابها وقد يكون امرأة يتزوجها فيملك عصمتها ويفتض خاتمها ويولج اصبع بطنه فيها 
ويكون فصه وجهها وقد يكون أخذ الخاتم من اهللا عز وجل للزاهد العابد امانا من اهللا تعالى من السوء عند تمام الخاتمة واخذه 

ليه وسلم او من العالم اشارة بنيل العلم وآل هذا ما آان الخاتم فضة واما ان آان ذهبا فال خير فيه وآذلك من النبي صلى اهللا ع
ان آان جديدا النه حلية اهل النار أو نحاسا لما في اسمه من لفظ النحس وما يصنع منها من خواتيم الجن نعوذ باهللا من الشر 

ة أو شراء جارية أو دار أو دابة أو مال أو والية وان آان من ذهب فهو للرجل ذل آله وقيل الخاتم يدل أيضا على الولد والمرأ
وقيل من رأى أنه البس خاتما من حديد فإنه يدل على خير يناله بعد تعب وان آان من ذهب وله فص فإنه جد والخواتيم 

ن فيها شيئا خفيا أو تدل على رجاء لشئ المفرغة المصمتة هي أبدا خير والمفتوحة التي دخلها حشو تدل على اغتيال ومكر ال
عظيم ومنافع آثيرة ألن عظمها أآبر من وزنها وأما الخواتيم من قرن أو عاج فإنها محمودة للنساء وقيل الخاتم سلطان آبير 

فمن رأى  والحلقة أصل الملك والفص هيبته والختم نفاذ السلطان ومال ووالية والخواتيم أمره ونهيه والنقش فيه مراده ومنيته
 أن الملك طبع بطابعه نال سلطانا من سلطانه سريعا ال يخالفه ألن الطابع أقوى من الخاتم

  

 ومن رأى أنه لبس خاتما من فضة فأنفذه حيث أراد وجاز له ذلك فإنه يصيب سلطانا-

  

- ن آان من الموالي أو يكون له أب ومن رأى انه تختم بخاتم الخليفة وآان من بني هاشم أو من العرب فإنه ينال والية جليلة فإ
فإنه يموت أبوه ويصير خلفا وان لم يكن له أب فإنه ينقلب أمره الى خالف مايتمنى وإن رأى ذلك خارجي نال والية باطلة 

 ومن وجد خاتما صار اليه مال من العجم أو ولد له ولد أو تزوج

  

- صه سقط مات ولده أو ذهب بعض ماله ومن انتزع خاتمه ومن رأى فص خاتمه تقلقل أشرف سلطانه على العزل فإن رأى ف
وآان واليا فهو عزله أو ذهاب ملكه أوطالق امرأته ويكون ذلك للمراة موت زوجها أو أقرب الناس اليها وقيل الخاتم إذا لبسه 

 األنسان تجدد له شئ مما ينسب الى الخاتم

  

- ره وجماله والخاتم من ذهب بدعة ومكروه في الدين وحياته في ومن رأى الحلقة انكسرت وذهبت وبقي الفص فإنه اسمه وذآ
ملكه ويجور في رعيته والخاتم من حديد سلطان شجاع أو تاجر بصير ولكنه خامل الذآر والخاتم من رصاص سلطان فيه 



وبا الى العلم فإنه وهن والختم ذو الفصين سلطانا ظاهر وباطن فإن آان ذا الخاتم مما ينسب الى التجارة فهو ربح وان آان منس
يداوي أصحاب الدين والدنيا وضيق الخاتم يدل على الراحة والفرج ومن استعار خاتما فإنه يملك شيئا ال بقاء له ومن أصاب 

خاتما منقوشا فإنه يملك شيئا لم يملكه قط مثل دار أو دابة أو امرأة أو جارية أو ولد وان رأى خواتيم تباع في السوق فهو يبيع 
رؤساء الناس فإن رأى السماء تمطر خواتيم فإنه يولد في تلك السنة بنون والخاتم للعرب امرأة وخاتم الذهب قيل هو أمالك 

امرأة قد ذهب مالها ومن تختم بخاتم في خنصره ثم نزعه عنها وأدخله في غيرها فإنه يقود على امرأته ويدعو الى الفساد وان 
ي بنصره ومرة في الوسطى من غير أن يحوله فإن امرأته تخونه ومن باع خاتمه رأى أن خاتمه الذي آان في خنصره مرة ف

بدراهم أو دقيق أو سمسم فإنه يفارق امرأته بكرم حسن أو مال والفص ولد فإن آان فص خاتمه من جوهر فإنه سلطان مع 
قوي وإن آان في الولد فإنه ولد جاه وبهاء ومال آثير وذآر وعز فإن آان فصه من زبرجد فإن آان سلطانا فإنه شجاع مهيب 

مهذب راجح آيس وان آان فصه خرزا فإنه سلطان ضعيف مهين وان آان الفص ياقوتا أخضر فإنه يولد له ولد مؤمن عالم 
ان رجال أتى ابن ) وحكي(فهم والخاتم من خشب امرأة منافقة أو ملك من نفاق فإن أعطيت امرأة خاتما فإنها تتزوج أو تلد 

رأيت آأن خاتمي انكسر فقال ان صدقت رؤياك طلقت امرأتك فلم يلبث إال ثالثة أيام حتى طلقها وجاءه رجل سيرين فقال 
فقال رأيت آأن في يدي خاتما أختم به في أفواه الرجال وأرحام النساء فقال أنت رجل مؤذن تؤذن في غير الوقت في شهر 

 رمضان فتحرم على الناس الطعام والمباشرة

  

- ه ختم لرجل على طين فإن المختوم له ينال سلطانا من صاحب الخاتمومن رأى أن  

  

ومن رأى أن ملكا أوسلطانا أعطاه خاتم فلبسه وآان أهال لذلك نال سلطانا وإال رجع ذلك في قوم الذي رآه أو عشيرته أو -
زينة وولد من زوج جوهري وان  للرجال خناق وللمراة) والمخنقة(سميه في الناس أو نظيره فيهم وبيع الخاتم فراق المرأة 

آانت من صفر فمن زوج أعجمي وإن آانت من خرز فإنه من زوج دنئ فإن آانت مفصلة من جوهر ولؤلؤ وزبرجد فإنها 
 تتزج بزوج رفيع وتلد منه بنتين وتجد مناها فيه

( ورع ورهبة مع حفظ القرآن على  هما للنساء جمالهن وزينتهن ومناهن والعقد المنظوم من اللؤلؤ والمرجان) القالدة والعقد
 قدر صغر اللؤلؤ وجماله وآثرته وخطره

  

ومن رأى عليه قالدة ذهب ودر وياقوت ولي عمال من أعمال المسلمين أو تقلد أمانة والجوهر في العقد جوهر عمله ومبلغه -
ت والجوهر فيها حسنها وان آانت من ومنتهاه والقالدة للرجال إذا آان معها نقود من فضة دليل تزويج بامرأة حسناء والياقو

الفضة والجوهر فإنه والية جامعة مع مال وفرح وإذا آانت من حديد فهي والية في قوة وإذا آانت من صفر فهي متاع الدنيا 
يه وإذا آانت من خرز فوالية في وهن وضعف وإذا آانت منسوبة إلى المرأة فإنها امرأة دنيئة والقالدة للنساء مال ائتمنها عل
زوجها وقال بعضهم الزينة التي تعلقها النساء في أعناقهن تدل على أزواجهن والولد ألن هذه الزينة آما أنها تعانق المرأة 
فكذلك الزوج والولد وأما الرجال فإن مثل هذه الرؤيا تدل على اغتيال ومكر فيهم وتعقد أسباب وليس ذلك بسبب الجوهر 

للرجل في عنقه فإن آان طالبا للقرآن جمعه وان آان طالبا للفقه أحكمه وان آان عليه عهد أو ) وأما العقد(ولكنه بسبب الهيئة 
عقد وفى به وان لم يكن شئ من ذلك وآان عزبا تزوج امرأة تحسن القرآن وان آان عنده حمل ولد له غالم إال أن ينقطع 

نسيه وغفل عنه وإال تشتت منه العلم وتلف له وإذا سلكه ويتبذر نظمه فإن آان في عنقه عهد نكثه وان آان حافظا للقرآن 
اجتمعت أسالك فالجوهر منها قرآن واللؤلؤ سنن وسائر الجواهر حكم وآالم البر والفقه وعقد المرأة زوجها أو ولدها والقالدة 

لزوج وإحكامه علم للرجال فاحسان المرأة الى زوجها وسعته غنى ل) وأما الطوق(من جوهر تدل على اإليمان والعلم والقرآن 
الزوج وآونه من حديد قوته وآون الخشب في وسطه نفاقه وهو للسلطان ظفر وللتاجر ربح وان رأى آأنه مطوق طوقا ضيقا 

فإنه بخيل وان آان صاحب الرؤيا من أهل الورع فإنه ال ينتفع به أحد من أهل الدين وان آان عالما فإنه يكتم علما قال اهللا 
بخلوا به يوم القيامةسيطوقون ما (تعالى  ) 

  



ومن رأى آأنه اشترى جارية في حلقها طوق من فضة فإنه يتجر على قدر الحاجة تجارة يستفيد منها قوة أو يصيب من -
 التجارة امرأة أو جارية ألن الفضة من جوهر النساء وقيل إن الطوق من أي نوع آان فساد في الدين

( وحلوا (آان اسورة من فضة فهو رجل صالح للسعي في الخيرات لقوله تعالى من رآه من الرجال فهو ضيق فان ) السوار
وان آان له أعداء فان اهللا يعينه) أساور من فضة  

  

ومن رأى في يده سوارا من ذهب غلت يده فان راى ملكا سور رعيته فانه يرفق بهم ويعدل فيهم وينالون آسبا ومعيشة -
ن فهو فتح يفتح على يديه مع ذآر وصيت وقيل أن السوار من الفضة يدل على ابن وبرآة ويبقى سلطانه فان سورت يد السلطا

فهو للنساء زينة وفخر وجمال ) وأما الدملج(وخادم وقيل سوار الفضة زيادة مال وقد تقدم ذآر السوار أيضا في أول الباب 
أخيه ألن العضد أخ وآذلك الساعد وان وان عد عليهن فهو افتتاح خيرهن وسرورهن من قيمهن والدملج للرجال قوة على يد 

فمن آان في يده ) وأما العضد(آان من ذهب وراى آأنه عليه دل على أنه يضرب بالسياط والضيق منه أقوى في النأويل 
معضد من فضة فانه يزوج ابنة أخيه وان آان المعضد من خرز فانه ينال من اخواته هموما متتابعة من قبل أخ أو أخت وآل 

هن لباس لكم(ه المرأة من الحلي فهو زوجها لقوله تعالى شئ تلبس ) 

( هي أب وأخ أو عم أو ولد وتدل على رجل من الرؤساء يستعين به في األمور فان رأى آأن ملكا أعطاه منطقة وشد ) المنطقة
الوالي وآونها من  بها وسطه دل على انه قد بقي من عمره النصف وإن آانت المنطقة محالة بالذهب فإن حلية المنطقة قواد

ذهب ظلمة ومن حديد قوة جنده ومن رصاص ضعفهم ومن فضة غناهم فإن رأى آان عليه منطقتين أو أآثر حتى عجز عن 
حملها فإن صاحبها يطول عمره حتى يبلغ أرذله فإن رأى آأنه أعطى منطقة فأخذها بيمينه ولم يشد بها وسطه فإنه يسافر 

منطقة وبيمينه سوط نال والية والوالي إذا انقطعت منطقته قوي أمره وطال عمره ومن شد سفرا في سلطان وان آانت بيساره 
وسطه بخيط مكان المنطقة فقد ذهب نصف عمره وان شد وسطه بحية فإنه يشده بهميان فيه دراهم أو دنانير وقيل من أعطاه 

 الملك منطقة نال ملكا

  

- ف قوي ينال منه خيرا ونعمة يشتد بها ظهره فإن آان غنيا فهو قوته ومن رأى عليه منطقة بال حلي استند إلى رجل شري
وصيانته وثباته في تجارته أو سلطانه ونيل مال حالل وتكون سريرته خيرا من عالنيته والمنطقة المبهمة ظهر الرجل الذي 

لدا يسود أهل بيته والخلخال من يستند اليه ويتقوى به إذا آانت في وسطه وان آانت محالة بالجواهر أصاب ماال يسود به أو و
فضة ابن والرجل إذا رأى عليه خلخاال من ذهب دلت رؤياه على مرض يصيبه أو خطأ يقع عليه في الدين والخلخال للمرأة 
أمن من الخوف ان آانت ذات بعل وإن آانت أيما فإنها تتزوج برجل آريم سخي ترى منه خيرا وقد تقدم أيضا ذآر الخلخال 

بفي أول البا  

( اللؤلؤ لمنظوم في التأويل القرآن والعلم فمن رأى آأنه يثقب لؤلؤا مستويا فانه يفسر القرآن صوابا) اللؤلؤ  

  

ومن رأى آأنه باع اللؤلؤ أو بلعه فانه ينسى القرآن وقيل من رأى آأنه يبيع اللؤلؤ فانه يرزق علما يفشيه في الناس وادخال -
ان رأى آأنه ينثر الآللئ من فيه والناس يأخذونها وهو ال يأخذها فانه واعظ نافع الوعظ اللؤلؤ في الفم يدل على حسن الدين ف

ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا (وقيل ان اللؤلؤ امرأة يتزوجها أو خادم وقيل اللؤلؤ ولد لقوله تعالى 
الكثير من قعر البحر أو من النهر مال حالل من جهة بعض واستعارة اللؤلؤتدل على ولد ال يعيش واستخراج اللؤلؤ ) منثورا

 الملوك واللؤلؤ الكثير ميراث أيضا وهو للوالي والية وللعالم علم وللتاجر ربح واللؤلؤ آمال آل شئ وجماله

  

 ومن رأى آأنه يثقب لؤلؤا بخشبة فانه ينكح ذات محرم ومن بلع لؤلؤا فانه يك-



انه يغتاب الناستم شهادة عنده ومن مضغ اللؤلؤ ف  

 

 في البحر وأحواله والسفينة والغرق واألنهار واآلبار والمياه وظروفها من الدالء والخوابي والجرار والكيزان 

 

 البحر في التأويل سلطان مهيب قوي آما أن البحر أعظم األنهار

( ألسقيناهم ماء (شئ آما قال اهللا تعالى يدل على اإلسالم والعلم وعلى الحياة وعلى الخصب والرخاء ألن به حياة آل ) الماء
وربما دل على النطفة ألن اهللا تعالى سماها ماء والعرب تسمي الماء الكثير نطفة ويدل على المال ألنه يكسب ) غدقا لنفتنهم فيه

تعجل به فمن شرب ماء عذبا صافيا من بئر أو سقاء ولم يستوعب آخره فإن آان مريضا افاق من علته ودامت حياته ولم ت
وفاته وان لم يكن مريضا تزوج إن آان عزبا لتلذذه بشربه ونزول الماء من أعاله إلى ذآره وان آان متزوجا ولم ينكح أهله 

في ليلة اجتمع معها وتلذذ بها وان لم يكن شئ من ذلك أسلم غن آان آافرا ونال علما إن آان صالحا وللعلم طالبا وإال نال دنيا 
 أن يدخل على الماء ما يفسده فيدخل ذلك على حرامه واثمه مثل أن يشربه من دور أهل الذمة فإما علم حالال إن آان تاجرا إال

فاسد ووطء ردئ أو مال خبيث وان آان الماء آدرا أو مرا أو منتنا فإنه يمرض أو يفسد آسبه أو يتمرر عيشه أو يتغير مذهبه 
منه واالناء الذي آان فيه وأما من حمل ماء في وعاء فإن آان فقيرا لكل انسان على قدره وما يليق به وبالمكان الذي شرب 

أفاد ماال وان آان عزبا تزوج وان آان متزوجا حملت زوجته أو أمته منه ان آان هو الذي أفرغ الماء في الوعاء أو زوجته 
خير فيه فإن آان ذلك عاما في الناس أو خادمه من بئره أو زيره أو قربته وأما جريان الماء في البيوت ودخوله إلى الدور فال 

دخلت عليهم فتنة أو مغرم أو سبي أو اسقام أو طواعين وان آان ذلك في دار مخصوصة نظرت في أمرها فإن آان فيها 
مريض مات فسعى الناس اليه في نعيه بالبكاء والدموع وآذلك ان سالت في البيت ميازيب أو انفجرت فيه عيون فإنها عيون 

موت المريض أو عند وداع المسافر أو في شر ومضاربة بين ساآنيه أو بالء يحل فيه من مرض أو سلطان وآذلك باآية على 
جريان الماء في محلة أو رآوده يؤذن باجتماع جمع من الناس وجريانه في أماآن النبات يؤذن بالخصب وآثرته وغلبته على 

 عز وجل على أهل ذلك المكان إما طاعون جارف أو سيف مبيد إن المساآن والدور من عيون األرض أو سيولها بالء من اهللا
تهدمت له المساآن وغرق فيه الناس وإال آان عذابا من السلطان أو جائحة من الجوائح فإن رأى أنه أعطى ماء في قدح دل 

ء والماء جنين وقال ذلك على الولد وإن شرب ماء صافيا في قدح نال خيرا من ولده أو زوجته ألن الزجاج من جوهر النسا
بعضهم من رأى آأنه يشرب ماء سخنا أصابه غم فإن رأى أنه القي في ماء صاف سر مفاجأة وقيل ان عين الماء ألهل 

ولغير أهل الصالح مصيبة وانفجار الماء من حائط حزن من الرجال ) فيهما عينان تجريان(الصالح خير ونعمة لقوله تعالى 
رأى أن الماء انفجر وخرج من الدار فإنه يخرج من الهموم آلها وإن لم يخرج منها فإنه هم مثل أخ أو صهر أو صديق فإن 

دائم فإن آان ذلك المكان صافيا فهو حزن ي صحة جسم وهذا آله في العين إذا لم تكن جارية فإن آانت جارية فهو خير جار 
عين ماء جارية فإنه يشتري جارية وإذا رأى آأن عيونا لصاحبه حيا وميتا إلى يوم القيامة وقال بعضهم من رأى آأن في داره 

 انفجرت فإنه ينال أمواال في توبيخ والماء الصافي رخص األسعار وبسط العدل

  

ومن رأى آأنه شرب ما آثيرا أآثر من عادته في اليقظة فإن عمره يطول وقيل ان شرب الماء سالمة من العدو ومضغه -
وبسط اليد في الماء تقليب مال وتصرف فيه والماء الراآد أضعف من الماء الجاري في آل  معالجة الكدر والشدة في المعيشة

حال وقيل ان الماء الراآد حبس فمن رأى أنه سقط في ماء راآد فهو حبس وغم والماء المالح غم والماء األسود إذا نزح من 
خراب الدور وشربه ذهاب البصر والماء اآلسن عيش نكد  البئر فإنها امرأة يتزوجها وال خير فيها وقيل ان رؤية الماء األسود

قل أرأيتم إن أصبح ماؤآم (والماء المنتن مال حرام والماء األصفر مرض وغور الماء عزل وذل وزوال النعمة لقوله تعالى 
ابته شدة من قبل السلطان والماء الحار الشديد الحرارة إذا رأى آأنه استعمله بالليل أو بالنهار أص) غورا فمن يأتيكم بماء معين

وإذا رأى آأنه استعمله بالليل أصابه فزع من الجن والماء الكدر عسر وتعب وشربه مرض وزبد الماء مال ال خير فيه ومن 
 شرب من ماء البحر وهو آدر أصابه هم من الملك

  



- ثيرا فإن رأى أن وجهه فيه حسن فإنه ومن رأى آأنه نظر في ماء صاف فرأى وجهه فيه آما يراه في المرآة فإنه ينال خيرا آ
يحسن إلى أهل بيته وصب الماء انفاق المال والماء في غير ظروفه من صرة أو ثوب دليل الغور ألنه يظن انه يحرزه ولم 

يحرزه والوضوء من ماء ال يكره صافيا آان أو آدرا حارا أو باردا بعد أن يكون نظيفا يجوز به الوضوء ألن الوضوء أقوى 
لتأويل من مخارج الماء واختالفه ويكره من العيون ماء آدر لم يجر والمشي فوق الماء غرر ومخاطرة فإن خرج منه في ا

 قضيت حوائجه

  

ومن رأى أنه في ماء عميق آثير ونزل فيه فلم يبلغ قعره فإنه يصيب دنيا آثيرة ويتمول وقيل بل يقع في أمر رجل آبير -
شفاء من المرأة والخروج من الحبس وقضاء الدين واالمن من الخوفواالغتسال بالماء البارد توبة و  

  

ومن رأى آأنه يشرب ماء آثيرا عذبا آان طول حياة وطيب عيش فإن شربه من البحر نال ماال من الملك وان شربه من -
لة ومكرالنهر ناله من رجل حاله في الرجال آحال ذلك النهر في األنهار وان استقاه من بئر أصاب ماال بحي  

  

ومن رأى أنه يستقي ماء ويسقى به بستانا أو حرثا أفاد ماال من امرأة فإن اثمر البستان أو سنبل الزرع أصاب من تلك المرأة -
ماال وولدا وسقى البستان والزرع مجامعة امرأته والماء في قدح زجاج ولد فإن انكسر القدح وبقي الماء ماتت األم وبقي الولد 

وبقي القدح مات الولد وبقيت األم سئل ابن سيرين عن امرأة رؤي لها أنها تسقي الماء فقال لتتق اهللا هذه وان ذهب الماء 
المرأة وال تسعى بين الناس بالكذب وجاءه رجل فقال رأيت آأني أشرب من خرق ثوبي ماء لذيذا باردا فقال اتق اهللا وال 

إلى نفسيتخلون بامرأة ال تحل لك فقال انما هي امرأة خطبتها   

( أما البحر فدال على آل من له سلطان على الخلق آالملوك والسالطين والجباة والحكام والعلماء والسادات واالزواج ) البحر
لقوته وعظيم خطره وأخذه وإعطائه وماله وعلمه ماؤه وموجه رجاله أو صوالته أو حجته وأوامره وسمكه رعيته ورجاله 

ه ودوابه وقواده وأعوانه وتالميذه وسننه وعساآره ومساآنه نساؤه وأمناؤه وتجاراته وحوانيته أرزاقه وأمواله أو مسائله وحكم
أو آتبه ومصاحفه وفقهه وربما دل البحر على الدنيا وأهوالها تعز واحدا وتموله وتفقر آخر وتقتله وتملكه اليوم وتقتله غدا 

ارها الجارية تغني أقواما وتفقر آخرين ورياحه أرزاقها واقبالها ويمهد له اليوم وتصرعه بعده وسفنه أسواقها ومواسمها وأسف
وحوادثها وطوارقها وأسقامها وسمكه رزقها وحيوانه ودوابه آفاتها وطوارقها وملوآها ولصوصها وموجه همومها وفتنها 

واجها ترادفها وسمكه وربما دل البحر على الفتنة الهائجة المضطربة الفائضة وسفنه عصمة اهللا تعالى لمن عصم فيها وأم
أهلها الخاطئون فيها الذين ال يرحم صغيرهم آبيرهم بل ياآله ويستأآله ويهلكه إن قدر عليه ودوابه رؤساؤها وقاداتها وأهل 

البأس والشر فيها وربما دل على جهنم وسفنه آالصراط المنصوب عليها فناج ومخدوش ومكدوس وغريق في النار وأمواجه 
فكيف بالميت ان ) أغرقوا فأدخلوا نارا(سه في بحر أو رؤي له ذلك فإن آان ميتا فهو في النار لقوله تعالى زفيرها فمن رأى نف

آان غريقا وان آان مريضا اشتدت به علته وعظم بحر أنه فان غرق فيه مات من علته وان لم يكن مريضا داخل سلطانا ان 
يخالط العلماء أو يتسع في الموال والتجارة على قدر سبحه في البحر آان ذلك في الصيف وفي هدوء البحر أو يسبح في العلم و

واقتداره على الماء فإن غرق في حاله ولم يمت في غرقه وال أصابه رجل وال غم تبحر فيما هو فيه ومنه قولهم غرق فالن 
لوبه الجتماع الموت والغرق في الدنيا وغرق في النعيم والعلم ومع السلطان فإن مات في غرقه فسد دينه وساء قصده في مط

واما ان دخله أو سبح فيه في الشتاء والبرد أو في حين ارتجاجه نزل به بالء من السلطان اما سجن أو عذاب ويناله مرض 
واستسقاء ورياح ضارة أو يحصل فتنة مهلكة فإن غرق في حينه قتل في محلته أو فسد دينه في فتنة ومن أخذ من ماله فشر به 

جمع ماال من سلطان مثله أو آسب من الدنيا نحوه ومن دخل البحر فأصابه من قعره وحل أو طين أصابه هم من أو اقتناه 
الملك األعظم أو من سلطان ذلك المكان ومن قطع بحرا أو نهرا إلى الجانب اآلخر قطع هما وهوال أو خوفا وسلم منه وقال 

 بعضهم من رأى البحر أصاب شيئا آان يرجوه

  



- أنه خاض البحر فإنه يدخل في عمل الملك ويكون منه على غرر فإن شرب ماءه آله فإنه يملك الدنيا ويطول عمره  ومن رأى
أو يصيب مثل مال الملك أو مثل سلطانه أو يكون نظيره في ملكه فإن شربه حتى روي منه فإنه ينال من الملك ماال يتمول به 

من الملك عمال وينال بقدر ما استقى منه فإن صبه في اناء فإنه يجني ماال  مع طول حياته وقوته فإن استقى منه فإنه يلتمس
آثيرا من ملك أو يعطيه اهللا تعالى دولة يجمع فيها ماال والدولة أقوى وأوسع وأدوم من البحر لنها عطية اهللا ومن اغتسل من 

لى الخطاياالبحر فإنه يكفر عنه ذنوبه ويذهب همه بالملك ومن نزل في البحر فإنه يقيم ع  

  

ومن رأى البحر من بعيد فإنه يرى هوال وقيل يقرب اليه شئ يرجوه ورؤية البحر هادئا خير من ان تكون أمواجه مضطربة -
والبحيرة تدل على امرأة ذات يسار تحب المباشرة ألن البحيرة واقفة ال تجري وهي تقل من يقع فيها وال تدفعه والموج شدة 

أن تاجرا رأى آأنه يمشي في البحر ) وحكي) (وحال بينهما الموج(وقال تعالى ) غشيهم موج آالظللوإذا (عذاب لقوله تعالى 
ففزع فزعا شديدا لهيبة البحر فقص رؤياه على معبر فقال ان آنت تريد السفر فإنك تصيب خيرا وذلك ان رؤياه تدل على 

ى ابن مسعدة فقال بالء ينزل على األرض من قبل ثبات أموره ورأى رجل آان ماء البحر غاص حتى طفت حافتاه فقصها عل
 الخليفة أو قحط في البلدان أو سلب مال الخليفة فما آان إال يسير حتى قتل الخليفة ونهب ماله وقحطت البلدان

  

- ياه زاد ومن رأى آأنه أخرج من البحر لؤلؤة استفاد من الملك ماال أو جارية أو علما وإذا رأى أن ماء البحر أو غيره من الم
حتى جاوز الحد وهو معنى المد حتى دخل الدور والمنازل والبيوت فأشرف أهلها على الغرق فإنه يقع هناك فتنة عظيمة 

واألصل في الماء الغالب هم وفتنة ألن اهللا تعالى سمى غلبته وآثرته طغيانا وقيل إن الغرق يدل على ارتكاب مصيبة آبيرة 
حتى إذا (ت على الكفر وأما الكافر إذا رأى أنه غرق في الماء فإنه يؤمن لقوله تعالى واظهار بدعة والموت في الغرق مو

اآلية) أدرآه الغرق قال آمنت  

  

ومن رأى آأنه غرق وغاص في البحر فإن السلطان يهلكه فإن رأى آأنه غرق وجعل يغوص مرة ويطفو مرة ويحرك يديه -
منه ولم يغرق فإنه يرجع إلى أمر الدين خصوصا إذا رأى على نفسه ثيابا  ورجليه فإنه ينال ثروة ودولة فإن رأى آأنه خرج

فمن ) وأما السباحة(خضرا وقيل من رأى أنه قد مات غريقا في الماء آاده عدوه والغرق في الماء الصافي غرق في مال آثير 
وينال ضيقا في محبسه ويمكث فيه بقدر رأى أنه يسبح في البحر وآان عالما بلغ في العلم حاجته فإن سبح في البر فإنه يحبس 

صعوبة السباحة أو سهولتها وبقدر قوته فإن رأى انه يسبح في واد مستويا حتى يبلغ موضعا يريده فإنه يدخل في عمل سلطان 
ا جائر جبار طلب منها حاجة يقضيها له ويتمكن منه ويؤمنه اهللا تعالى على قدر جريه في الوادي فإن خافه فإنه يخاف سلطان
آذلك وان نجا فإنه ينجو منه وان دخل لجة البحر وأحسن السباحة فيها فإنه يدخل في أمر آبير ووالية عظيمة ويتمكن من 

الملك وينال عزا وقوة وان سبح على قفاه فإنه يتوب ويرجع عن معصية ومن سبح وهو يخاف فإنه ينال خوفا أو مرضا أو 
ال ينجو منه فإنه يموت في ذلك الهم وان آان جريئا في سباحته فإنه يسلم من ذلك حبسا وذلك بقدر بعده من البر وان ظن انه 

العمل وان رأى سلطان أنه يريد أن يسبح في بحر والبحر مضطرب في موجه فإنه يقاتل ملكا من الملوك فإن قطع البحر 
لماء عادت الدولة وقيل إذا رأى االنسان بالسباحة قتل ذلك وآل بحر أو نهر أو واد جف فإنه ذهاب دولة ينسب إليه فإن عاد ا

آأنه قد نجا من الماء سباحة قبل أنتباهه من نومه فهو خير من أن ينتبه وهو في الماء يسبح وقيل من رأى آأنه يسبح خاصم 
خصما وغلب خصمه ونصر عليه والمشي فوق الماء في بحر أو نهر يدل على حسن دينه وصحة يقينه وقيل بل يتيقن أمرا 

منه في شك وقيل يسافر سفرا في خطر على توآلهو   

  

ومن رأى آأن الماء يجي على سطحه أصابته بلية من السلطان دالة على الرجل المسلط الذي ال يقد عليه إال بمالطفة لجريانه -
يه السيل فمن وسلطانه والراآد منه أهون مراما وألطف أمرا ويدل على المحارب القاطع للطريق وعلى األسد وعلى ما يدل عل

رأى واديا قد حال بينه وبين الطريق فإن آان مسافرا قطع عليه الطريق لص أو أسد أو عقله عن سفره مطر أو سلطان أو 
وإما سلطان يقدم اليه سيما ان دخل فيه فإما أن ) مبتليكم بنهر(صاحب مكس وان آان حاضرا نالته غمة وبلية لقوله تعالى 



اله حزن إذا آان قد ناله منه رجل أو منعه من الخالص منه تياره فإما مرض يقع فيه من برد أو يسجنه أو يأمر بضربه أو ين
استسقاء فكيف ان آان ذلك في الشتاء وآان ماؤه آدرا فهو أشد في جميع ما يدل عليه فإن قطعه وجوزه أو خرج منه نجا من 

والحزان ومن استقى من نهر فشرب أصاب ماال من رجل  آل ما هو فيه من الغم واألسقام ومن آل ما يدل عليه من الباليا
خطير آقدر ذلك النهر ومن دخل نهرا فأصابه من قعره وحل أو طين أصابه هم من رجل حاله آحالة ذلك النهر في األنهار 

ل منيع ذو ومن قطع نهرا إلى الجانب اآلخر قطع هما أو هوال أو خوفا وسلم منه ان آان فيه وحل والنهر الكبير الغالب رج
سلطان ودخوله بلده دخول السلطان اليها وصفاء الماء عدل السلطان ورجوع الماء إلى وراء عز السلطان وعلو الماء فوق 

المقدار علو من ذلك السلطان فوق مقداره وصعوده السطح قهر السلطان رعيته واحالله بالجذوع أسره للرجال وذهاب الماء 
الهم وذهابه بالفرش شبيه لنسائهم وحفر النهر إصابة مال وآذلك الماء فيه وآذلك رؤية الرجل بالطعام إغارة السلطان على أمو

فإن رأى آانه وقع في ماء ثم خرج منه فإنه يقع ) نسوق الماء إلى األرض الجرز(الماء في بستانه رزق يساق اليه لقوله تعالى 
نه ينجو من شر السلطان وينال ظفرا على أعدائه لقوله تعالى في حزن ثم يخرج منه فإن رأى آأنه وثب من النهر إلى شطه فإ

فمن شرب ماءها فإنه ينال الوزارة ان آان من أهلها ويصيب مال الوزير) وأما دجلة) (فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه(  

  

- موت الخليفة أو يذهب ماله ومن رأى أنه يشرب من ماء الفرات نال برآة ونفعا ونعمة فإن رأى أن ماء الفرات قد يبس فإنه ي
 وربما وقع التأويل على وزير الخليفة ومن شرب من نهر النيل نال ذهبا بقدر ما شرب

  

ومن رأى أن ماء الوادي غمره من غير أن يغرق فيه فإنه يصيبه غم غالب وان خرج منه نجا من الغم وان رأى االنسان -
أو يذهب به فإنه مضرة وخسران له فإن رأى آأنه يجري إلى بيته نهرا  آأن ماء النهر يختطفه أو شيئا من دوابه أو متاعه

صافي الماء دل على يسار ومال وقيل ان ذلك للغني علة تصيبه ومنفعة تكون ألهل البيت فإن رأى نهرا يجري من بيته 
د يكرمهم وينفق عليهم ويأتي والناس يشربون منه فإنه ان آان غنيا أو ذا شرف فذلك يدل على خير ومنافع تكون منه ألهل البل

منزله قوم آثيرون محتاجون وينالون منه منفعة وان آان صاحب الرؤيا فقيرا فإنه يطرد امرأته وابنه أو أحد من بيته بسبب 
 زنا أو فعل قبيح فإن رأى أنه يجري إلى بيته ماء صافيا دل على يسار ومال

( ه آالحانوت والصناعة والسفر ونحو ذلك وربما دل على القروح لمدها الساقية تدل على مجرى الرزق ومكانه وسبب) السواقي
بالماء فهي مجراه مع سقيها البساتين وربما دلت على السقاء والسقاية لحملها للماء ومجيئها به وربما دلت على محجة طريق 

على حياة الخلق ان آانت للعامة أو السفر لسير المسافرين عليها آالماء وربما دلت على الخلق ألنه ساقية الجسم وربما دلت 
حياة رأسها ان آانت خاصة فمن رأى ساقية تجرى بالماء من خارج المدينة إلى داخلها في أخدود بماء صاف والناس يحمدون 

نه اهللا عليها أو يشربون من مائها ويملؤن آنيتهم منها فانظر إلى ما هم فيه فان آانوا في وباء انجلى عنهم وأمدهم اهللا سبحا
بالحياة وان آانوا في شدة أتاهم اهللا بالرخاء اما بمطر دائم أو رفقة بالطعام وان لم يكونوا في شئ من ذلك أتتهم رفقة بأموال 
آثيرة لشراء السلع وما آسد عندهم من المتاع وان آان ماؤها آدرا أو مالحا أو خارجا عن الساقية مضرا بالناس فانه سوء 

عام آالزآام في الشتاء والحمى في الصيف أو خبر مكروه عن المسافرين أو غنائم حرام وأموال  يقدم على الناس وشر فيهم
خبيثة تدخل على قدر الرؤيا وزيادتها وأما من رآها جارية إلى داره أو حانوته فدليلها عائد عليه في خاصته على قدر صفائها 

فدانه نظرت في حاله فان آان عزبا تزوج أو اشترى جارية وطيب مائها واعتدال جريانها فان رآها جارية إلى بستان أو 
ينكحها فان آانت له زوجة أو جارية وطئها وحملت منه ان شربت أرضه أو بستانه أو نبت نباته وان رأى جريانها شنعا 

حاله وما في  بخالف ماتجرى السواقي به ان آان ماؤها دما فان أهله ينكحها غيره اما في عصمته أو من بعد فراقه على قدر
زيادة منامه وقال بعضهم الساقية التي يسدها الرجل أو أحد وال يغرق فيها فهي حياة طيبة لمن ملكهاخاصة إذا نقص الماء من 

مجراه المحدودفي األرض فان فاض عن مجراه يمينا وشماال فهو هم وحزن وبكاء ألهل ذلك الموضع وآذلك لو جرت 
ان رجال رأى ساقية مملوءة زبال وآناسة وقد آان أخذ مجرفة ) وحكي(فانها حياة طيبة للناس الساقية في خالل الدور والبيوت 

ونظف تلك الساقية وغسلها بماء آثير لتكون جرية الماء فيها سريعة صافية فعرض له انه أصبح من الغد وقد احتقن وأسهلت 
 طبيعته

( آرامة وعزا من رجل سخي فان توضأ منه فانه ينجو  رجل سلطان شريف نفاع فان رأى حوضا مآلن فانه ينال) الحوض
 من هم



( القناة تدل على خادم الدور لما يجري عليها من أوساخ الناس وأهلها وربما دلت على الفرج الحرام سيما الجارية في ) القنوات
ى عن الفاحشة بالقاذورة وربما الطرقات والمخالة المبذولة لكل من يطأ عليها ويبول فيها لقذارتها ألن الرسول عليه السالم آن

دلت على الفرج والغمة ألنها فرج أهل الدور إذا جرت وهمهم إذا انحسرت أو انسدت فمن رأى قناة داره قد انسدت حملت 
خادمه أو نشزت زوجته أو منعته نفسها فاهتم لذلك أو سدت عليه مذاهبه فيما هو له في اليقظة طالب من رزق أو نكاح او 

ة وقد يدل ذلك على حصر يصيبه من تعذر البول وأما القناة المجهولة فمن بال فيها دما أو سقط فيها وتخضب سفر أو خصوم
بمائها وتلطخ بنجاستها أتى امرأة حراما بزنا أو غير ذلك ان الق ذلك به وإال وقع في غمة وورطة من سبب خادم أو امرأة أو 

الناعورة خادم يحفظ أموال الناس في السر وقيل الدواليب والنواعير دوران غير ذلك على قدر زيادة الرؤيا وما في اليقظة و
 التجارات واألموال وانتقال األحوال على السفر

( أجير منافق يجري على يديه مال ويؤتمن عليه وشرب الماء منها مال حالل وطيب عيش فمن رأى أنه شرب نصف ) الجرة
ثر فتأويله ما بقي أو نفد من عمره وآذلك سائر األواني فقس عليه وقيل الجرة مائها فقد نفد نصف عمره فان شرب أقل او أآ

امرأة أو خادم أو عبد وربما دلت إذا آانت مملوءة زيتا أو عسال أو لبنا ألهل الدنيا على المطمورة والمخزن والكيس على 
ري مجرى الجرةالعقدة من بدرة فاقل وآذلك سائر أوعية الفخار من الكيزان والقالل وغيرها تج  

( هي الجواري والخدم والمستحبون للنكاح والوطء فمن شرب منها أفاد ماال من جهتهم وانكسار مؤنهم وقال بعضهم ) الكيزان
من رأى أنه شرب ماء في موضع غير مألوف على ظهر سفرة في اناء مجهول من يد ساق مجهول فإنه قد نفد من عمره بقدر 

ذلك نفاد رزقه من البلدة التي هو فيها أو المحلة أو السوق وأشباه ذلك وآل ماء عذب في اناء ما شرب من االناء وربما آان 
فهو مال مجموع حالل والبرادة قيل هي المرأة رئيسة رفيعة نافعة ذات خدم آثيرة والخابية امرأة خيرة والشرب منها مال 

 يناله من قبلها

  

- وهو ) زير الماء(ينال ماال ويودعه المرأة والخابية تجري مجرى الزير  ومن رأى آأنه استقى ماء وصبه في خابية فإنه
الحب يدل على قيم الدار ويدل على مخزنه وحانوته وعلى زوجته الحاملة لمائة والقربة دالة على نحو ما دل عليه الزير 

ان رجال أتى ابن سيرين ) وحكي( والبربخ رجل قد جرب السلطان وإذا جرى الماء فيه فإنه وال وإذا لم يجر فيه فإنه معزول
ابن سيرين عن رجل أخذ جرة وأوثق فيها ) وسئل(فقال رأيت آأني أشرب من قلة ضيقة الرأس قال ترواد جارية عن نفسها 

حبال وادالها في رآية فلما امتألت الجرة انحل الحبل وسقطت الجرة فقال الحبل ميثاق والجرة امرأة والماء فتنة والرآية مكر 
رجل بعثه صاحب له يخطب له امرأة فمكر الرجل وتزوجها وأتاه آخر فقال رأيت على آفي جرة ماء فوقعت الجرة  وهذا

 وانكسرت وبقي الماء فقال امرأتك حامل قال نعم قال فإنها تموت ويبقى الولد

( يحوي ماال من مكر فإن رأى  رجل يستخرج أمواال بالمكر فمن رأى أنه يدلو من بئر ماء ويجري الماء في انائه فإنه) الدلو
أنه يفرغه في غير اناء فإنه ال يلبث معه ذلك المال حتى يذهب وتذهب منافعه عنه فإن سقاه بستانه فإنه يصيب به امرأة 

ويصيب منها إصابة فإن أثمر البستان أصاب منها ولدا على نحو ما يرى من تمام ذلك فإن رأى بئرا عتيقة فسقى منها ابال أو 
و بهائم فهو يعمل خير األعمال وأشرفها من البر على قدر قوته وجده فيه وهو بمنزلة الراعي الذي يفرغ الماء من البئر اناسا أ

 على رعيته من اإلبل والشاء

  

ومن رأى أنه يدلو من بئر عتيقة ويسقى الحيوان فهو مراء لدين أو لدنيا بقدر قوته عليها وان رأى أنه يدلو لنفسه خاصة فهو -
رأيت آأني على قليب : لغ في عمله بمصلحة دنيا بمقدار قوته لنزعه الدلو لدنياه خاصة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يب

أنزع على غنم سود ثم أخذ أبو بكر الدلو بعد ونزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف واهللا يغفر له ثم أخذ الدلو من بعده عمر 
ض فاستحالت الدلو في يده غربا فلم أر عبقريا من الرجال يفري فريك يا ابن الخطاب بن الخطاب وخالط الغنم غنم بي

أن رجال أتى ابن عباس فقال رأيت آأني أدليت دلوا في بئر وامتأل ثلثا الدلو وبقي الثلث فقال غبت عن أهلك منذ ستة ) وحكي(
لبئر امرأة والبشارة التي آانت في الجب آان يوسف أشهر وامرأتك حامل وستلد لك غالما فقال ما الدليل فقال ألني جعلت ا

عليه السالم فعلمت أنه غالم وأما ثلثا الدلو فستة أشهر والثلث الباقي ثالثة أشهر فقال صدقت قد ورد آتابها بأنها حال منذ ستة 
ماء ليتوضأ فإنه يستعين  أشهر والبكرة رجل نفاع مؤمن يسعى في أمور الناس من أمور الدنيا والدين فمن رأى أنه يستقي بها



برجل مؤمن معتصم بدين اهللا تعالى ألن الحبل دين فإن توضأ وتمم وضوءه به فأنه يكفي آل هم وغم ودين وقيل الدلو يدل 
على من ينسب إلى المطالبة ومنه دلونا اليه بكذا وآذا أي توسلنا فمن أدلى دلوه في بئر نظرت في حاله فأن آان طالب نكاح 

فأدلى دلوه (صمته عقدة النكاح والدلو ذآره وماؤه نطفته والبئر زوجته وان آان عنده حمل أتاه غالم لقوله تعالى نكح فكان ع
وإال أفاد فائدة من سفر أو مطلب ألن السيارة وجدوا يوسف عليه السالم حين أدلو دلوهم فشروه ) قال يا بشرى هذا غالم

 :وباعوه بربح وفائدة قال الشاعر

ولكن ألق دلوك في الدالء* عيشة بالتمني وما طلب الم  

تجئ بحمأة وقليل مـــــاء* تجئ بمائها طورا وطورا   

 وان آان المستقى بالدلو طالبا للعلم آانت البئر أستاذه الذي يستقي منه علمه وما جمعه من الماء فهو حظه وقسمه ونصيبه

( اهللا سبحانه نجى بها نوحا عليه السالم والذين معه نزل بالكفار  دالة على آل ما ينجي فيه مما يدل الغرق عليه ألن) السفينة
من الغرق والبالء وتدل على اإلسالم الذي به ينجي من الجهل والفتنة وربما دلت على الزوجة والجارية التي تحصن وينجي 

اللذين آانت بهما النجاة من الموت بها من النار والفتن ألن اهللا سبحانه وتعالى سماها جارية وربما دلت على الوالد والوالدة 
والحاجة السيما انها آاألم الحاملة لولدها في بطنها وربما دلت على الصراط الذي عليه ينجو أهل االيمان من النار وربما دلت 

أموره على السجن والهم والعقلة إذا رآدت لقصة يونس عليه السالم فمن رأى أنه رآب سفينة في البحر فأنظر إلى حاله ومآل 
فإن آان آافرا أسلم سيما إن آان صعد اليها من وسط البحر من بعد ما ايقن بالهالك وان آان مذنبا تاب من ذنبه وان آان 

فقيرا استغنى من بعد فقره وان آان مريضا أفاق من مرضه إال أن يكون رآبها مع الموتى وآان في الرؤيا ما يؤآد الموت 
ا وان آان مفيقا وآان طالب علم صحب عالما أو استفاد علما ينجو به من الجهل لرآوب فيكون رآوبها نجاة من فتن الدني

موسى مع الخضر عليه السالم في السفينة وإن رأى ذلك مديونا قضى دينه وزال همه وإن رأى ذلك محروم ومن قدر عليه 
على ربح وطاووس االقبال وان رأى ذلك  رزقه آتاه اهللا الرزق من حيث ال يحتسب إذا آانت تجري به في طاووسها فيدل ذلك

عزب تزوج امرأة أو اشترى جارية تحصنه وتصونه وان رأى فيها ميتا في دار الحق نجا وفاز برحمة اهللا تعالى من النار 
وأهوالها وآذلك في المقلوب لو رأى من هو في البحر آأنه في المحشر وقد رآب على الصراط وجازه فإنه ينجو في سفينته 

ه من هول بحره وحوادثه إال أن يكون أصابه في المنام في ممره من النار سوء فإنه ينال في البحر مثل ذلك ونحوه وان وممر
جرت بمسجون نجا من سجنه وتسبب في نجاته فإن وصل إلى ساحل البحر أو نزل إلى البرآان ذلك أعجل وأسرع وأحسن 

م سجنه إن آان مسجونا وطال مرضه إن آان مريضا ودام تعذر الرزق واما ان رأى السفينة راآدة وأمواج البحر عاصفة دا
عليه وعجز عن سفره ان حاول ذلك وتعذر عليه الوصول الى زوجته إن آان قد عقد عصمتها وفتر عن طلب العلم ان آان 

السالم الحبس في طالبا السيما إن آان ذلك في الشتاء وارتجاج البحر وقد يدل ذلك على السجن لما جرى على يونس عليه 
بطن الحوت حين وقفت سفينته إال أن عاقبة جميع ما وصفناه الى خير ان شاء اهللا ونجاة لجوهر السفينة وما تقدم لها وفيها من 

نجاة نوح عليه السالم ونجاة الخضر وموسى عليهما السالم ونجاة السفينة من الملك الغاصب ألن الخضر عابها وخلع لوحا 
سن عاقبة يونس عليه السالم من بعد حاله وما نزل به ولذلك قالوا لو عطبت السفينة أو انفتحت لنجا من فيها من ألواحها مع ح

إال أن يخرج راآبها الى البر أو يسعى به فيه فال خير فيه فإن آان مريضا مات وصار إلى التراب محموال حمال شنيعا فإن 
في غير مجراه بل من عاداته في اليقظة إذا دفع بطاووسه إلى البر  آان في البحر عطب فيه ولعل مرآبه تنكسر لجريانه

انكسر عطب وان رأى طالب علم أن سفينته خرجت إلى البر ومشت به عليه خرج في علمه وجدله إلى بدعة أو نفاق أو 
السفينة من  فسوق ألن الفسوق هو الخروج عن الطاعة وأصل البروز والظلم وضع الشئ في غير مكانه فمن خرج في رآوب

الماء الذي به نجاتها وهو عصمتها الى األرض التي ليس من عادتها أن تجري عليها فقد خرج راآبها آذلك عن الحق 
والعصمة القديمة فإن لم يكن ذلك فلعله يحنث في زوجته ويقيم معها على حالته أو لعله يعتق جاريته ويدوم في وطئها بالملك 

عذر فيعود يلتمسه من حيث ال ينبغي له واما ان جرت سفينته في الهواء على غير الماء فجميع أو لعل صناعته تكسد ورزقه يت
ما دلت عليه هالك إما عسكر لما فيها من الخدمة والريش والعدة وإما مرآوب من سائر المرآوبات وقد تدل على نعش من 

أى أنه في سفينة في بحر زاخر نال ملكا عظيما أو مكان مريضا من السالطين والحكام والعلماء والرؤساء وقال بعضهم من ر
سلطانا والسفينة نجاة من الكرب والهم والمرض والحبس لمن رأى أنه ملكها فإن رأى أنه فيها آان في ذلك الى أن ينجو فإن 

أنه رآب  خرج منها آانت نجاته اعجل فإن آان فيها وهو على أرض يابسة آان الهم اشد والنجاة بعد فإن راى وال معزول
في سفينة فإنه يلي والية من قبل الملك االعظم على قدر البحر ويكون مبلغ الوالية على قدر احكام السفينة وسعتها وبعد 

السفينة من البر بعده من العزل وقيل إن رآوب السفينة في البحر سفر في شدة ومخاطرة وبعدها من البر بعده من الفرج وان 
فإن آان ) فلما نجاهم الى البر إذا هم يشرآون(طرة فإن خرج فإنه ينجو ويعصي ربه لقوله تعالى آان في أمر فإنه يرآب مخا



صاحب الرؤيا قد ذهبت دولته أو آان تاجرا قد ضاعت تجارته فإن السفينة رجوع ذلك فإن غرقت فإن السلطان يغضب عليه 
ماله ويعوض عنه وان غرقت فهو بمنزلة الغريق ان آان واليا ثم ينجو وترجع اليه الوالية ان آان تاجرا فهو نقصان  

  

ومن رأى أنه في سفينة في جوف البحر فإنه يكون في يدي من يخافه ويكون موته نجاة من شر ما يخافه وغرق سفينته -
لبحر سخر لكم الفلك لتجري في ا(وتفرق ألواحها مصيبة له فيمن يعز عليه وقيل ان غرق السفينة سفر في سالمة لقوله تعالى 

فأنجيناه ومن معه في الفلك (والسفينة المشحونة بالناس سالمة لمن آان فيها في سفر لقوله تعالى ) بأمره ولتبتغوا من فضله
وأخذ مجذاف السفينة إصابة علم أو نيل مال من ذي شوآة وأخذ حبل السفينة حسن الدين وصحبة الصالحين من ) المشحون

أن رجال أتى ابن سيرين فقال رأيت آأني في ) وحكي) (صموا بحبل اهللا جميعا وال تفرقواواعت(غير ان يفارقهم لقوله تعالى 
 . سفينة سوداء لم يبق منها إال الحبال قال أنت رجل لم يبق من دينك إال االخالص وحبال السفينة أصحاب الدين

 

الشمع والقنديل وما اتصل بذلكفي رؤيا النار وأدواتها من الزند والحطب والفحم والتنور والكانون والسراج و   

  

النار دالة على السلطان لجوهرها وسلطانها على ما دونها مع ضرها ونفعها وربما دلت على جهنم نفسها وعلى عذاب اهللا 
وربما دلت على الذنوب واآلثام والحرام وآل ما يؤدي اليها ويقرب منها من قول أو عمل وربما دلت على الهداية واإلسالم 

فوجد وسمع آالم اهللا ) أو أجد على النار هدى(والقرآن ألن بها يهتدي في الظلمات مع قول موسى صلى اهللا عليه وسلم  والعلم
تعالى عندها بالهدى وربما دلت على األرزاق والفوائد والغنى ألن بها صالحا في المعاش للمسافر والحاضر آما قال اهللا عز 

ويقال لمن افتقر أو مات خمدت ناره ألن العرب آانت توقدها هداية البن السبيل ) يننحن جعلناها تذآرة ومتاعا للمقو(وجل 
والضيف المنقطع آي يهتدي بها ويأوي اليها ويعبرون بوجودها عن الجود والغنى وبخمودها عن البخل والفقر وربما دلت 

ها صوت ورعد وألسنة ودخان وربما دلت على الجن ألنهم خلقوا من نار السموم وربما دلت على السيف والفتنة إذا آان ل
على العذاب من السلطان ألنها عذاب اهللا وه سلطان الدارين وربما دلت على الجدب والجراد وربما دلت على األمراض 

والجدري والطاعون فمن رأى نارا وقعت من السماء في الدور والمحالت فإن آانت لها ألسنة ودخان فهي فتنة وسيف يحل 
كان سيما ان آانت في دور األغنياء والفقراء ومغرم يرميه السلطان على الناس سيما ان آانت في دور األغنياء في ذلك الم

خاصة فإن آانت جمرا بال ألسنة فهي أمراض وجدري أو وباء سيما ان آانت عامة على خلط الناس واما ان آان نزول النار 
ا جدب يحرق النبات فإنها جدب يحرق النبات أو جراد يحرقه ويلحقه وأما في النادر والفدادين وأماآن الزراعة والنبات فإنه

من أوقد نارا على طريق مسلوك أو ليهتدي الناس بها ان وجدها عند حاجته اليها فإنها علم وهدى يناله أو يبثه وينشره ان آان 
غير الطريق أو آانت تحرق من مر بها أو لذلك أهال وإال نال سلطانا وصحبة ومنفعة وينفع الناس معه وان آانت النار على 

ترميه بشررها أو تؤذيه بدخانها أو حرقت ثوبه أو جسمه أو ضرت بصره فإنها بدعة يحدثها أو يشرف عليها أو سلطان جائر 
رمى فيها يلوذ به أو يجور عليه على قدر خدمته لها أو فراره منها وأما ان آانت نارا عظيمة ال تشبه نار الدنيا قد أوقدت له لي

آثر أعداؤه وأرادوا آيده فيظفر بهم ويعلو عليهم ولو ألقوه فيها لنجا لنجاة إبراهيم عليه السالم وآل ذلك غذا آان الذين فعلوا 
به أعداءه أو آان المفعول به رجال صالحا وأما ان رآها تهدده خاصة أو آان الذين تولوا إيقادها يتوعدونه فليتق اهللا ربه 

عليه من أعمال أهل النار من قبل أن يصير اليها فقد زجر عنها إذ خوف بها وأما من رأى النار عنده في  ولينزع عما هو
تنور أو فرن أو آانون أو نحو ذلك من األماآن التي يوقد فيها فإنها غنى ومنعة تناله سيما ان آانت معيشته من أجل النار 

دت أو طفئت أو صارت رمادا أو أطفأها ماء أو مطر فإنه يفتقر ويتعطل وسيما ان آان ذلك أيضا في الشتاء وان رأى ناره خم
عن عمله وصناعته وان أوقدها من ال يتعيش منها في مثل هذه األماآن ليصلح بها طعاما طلب ماال أو رزقا بخدمة سلطان أو 

أما من رآها أضرمت في طعام بجاهه ومعونته أو بخصومة أو وآالة أو منازعة وسمسرة وإال هاج آالما وشرا وآالم سوء و
أو زيت أو في شئ من المبيعات فإنه يغلو ولعل السلطان يطلبه فيأخذ الناس فيه أمواله وأما من أآل النار فإنه مال حرام 

ورزق خبيث يأآله ولعله ان يكون من أموال اليتامى لما في القرآن فإن رأى النار تتكلم في جرة أو قربة أو وعاء من سائر 
ة الدالة على الذآور واالناث أصاب المنسوب إلى ذلك الوعاء صرع من الجن وداخله جني ينطق على لسانه وقال األوعي

بعضهم النار حرب إذا آان لها لهب وصوت فإن لم يكن الموضع الذي رؤيت فيه ارض حرب فإنها طاعون وبرسام وجدري 
عليه وسلم رأيت نارا خرجت من األرض فحالت بيني وبين ابن أو موت يقع هناك قال أبو عمر النخعي لرسول اهللا صلى اهللا 



لي ورأيتها تقول لظى لظى بصير وأعمى اطعموني آآلكم آلكم أهلكم ومالكم فقال عليه السالم تلك فتنة تكون في آخر الزمان 
ين عند المؤمنين يقتل الناس أمامهم ثم يشتجرون اشتجار أطباق وخالف بين أصابعه ويحسب المسئ أنه محسن ودم المؤمن

احلى من شرب الماء ومن أجج نارا ليصطلي بها هيج أمرا يسد به فقره ألن البرد فقر وقد سئل ابن سيرين عن رجل رأى 
على ابهامه سراجا فقال هذا رجل يعمى ويقوده بعض ولده فإن أججها ليشوي بها لحما أثار أمرا فيه غيبة للناس فإن أصاب 

 مع حزن فإن أججها ليطبخ بها قدرا فيها طعام اثار أمرا يصيب فيه منفعة من قيم بيته فإن لم من الشواء أصاب رزقا قليال
يكن في القدر طعام هيج رجال بكالم وحمله على أمر مكروه وما أصابت النار فاحرقت من بدن أو ثوب فهو ضرر ومصائب 

ه الناس والكي بالنار لذعة من آالم سوء والشرارة ومن قبس نارا أصاب ماال حراما من سلطان ومن أصابه وهج النار اغتاب
 آلمة سوء ومن تناثر عليه الشرر سمع من الكالم ما يكرهه

  

ومن رأى بيده شعلة من نار أصاب سعة من السلطان فإن أشعلها في الناس أوقع بينهم العداوة بضر فإن رأى تاجر نارا -
أن ما يتناوله من ذلك حرام والعامة تقول في مثل هذا وقعت النار في وقعت في سوقه أو حانوته آان ذلك نفاق تجارته إال 

الشئ إذا نفق والرماد آالم باطل ال ينتفع به ومن أوقد نارا على باب سلطان فإنه ينال ملكا وقوة فإن رأى نارا عالية ساطعة 
ل نار يأمن غوائلها آان ذلك نعمة وبرآة لها ضوء آبير ينتفع بها الناس فإنه رجل سلطاني نفاع فإن رأى أنه قاعد مع قوم حو

وان رأى نارا اخرجت من داره نال والية أو تجارة أو قوة في حرفة ) أن بورك من في النار ومن حولها(وقوة لقوله تعالى 
فإن رأى نارا سقطت من رأسه أو خرجت من يديه ولها نور وشعاع وآانت امرأته حبلى ولدت غالما ويكون له نبأ عظيم فإن 

رأى شعلة نار على داره ولم يكن لها دخان فإنه يحج فإن رآها وسط داره فإنه يغرس في تلك الدار فإن آنس نارا في ليلة 
 مظلمة نال قوة وظفرا وسرورا ونعمة وسلطانا لقصة موسى عليه السالم

  

- ء فأحرقته ولم يؤثر فيه الحرق ومن رأى في تنوره نارا موقدة حملت امراته إن آان متأهال فإن رأى نارا نزلت من السما
نزل داره الجند فإن رأى نارا خرجت من أصبعه فإنه آاتب ظالم فإن خرجت من فمه فإنه غماز فإن خرجت من آفه فإنه 

 صانع ظالم ومن أوقد نارا في خراب ودعا الناس اليها فإنه يدعوهم إلى الضاللة والبدعة ويجيبه من اصابته

  

- ابن سيرين رجل فقال رأيت آأني أصلى خفي بالنا فوقعت إحداهما في ) وأتى(جت داره وشيكا ومن رأى داره احترقت خر
النار فاحترقت وأصابت النار من األخرى سفعا فقال ابن سيرين ان لك بأرض فارس ماشية قد أغير عليها وذهب نصفها 

 وأصيب من النصف االخر شئ قليل فكان آذلك

  

- ها حرا فإنه ينال صدقا وملكا وظفرا على أعدائه لقصة إبراهيمومن رأى آأنه في نار ال يجد ل  

  

 ومن رأى نارا أو لهيبا أو شررا طفئ فإنه يسكن الشغب والفتنة والشحناء في الموضع الذي طفئت فيه-

  

- لعالم فإن ومن رأى نارا توقد في داره يستضئ بها أهلها طفئت فإن قيم الدار يموت فإن آان ذلك في بلده فهو موت رئيسه ا
انطفأت في بستانه فهو موته أو موت عياله فإن انطفأت وفي بيته ريح فأضاءت بها دخل بيته اللصوص فإن رأى أنه أوقد نارا 

وآان في اليقظة في حرب فإن أطفئت قهرا وان آان تاجرا لم يربح والدخان هول وعذاب من اهللا تعالى وعقوبة من السلطان 



وته فإنه يقع فيه خير وخصب بعد هول وفضيحة ويكون ذلك من قبل السلطان فإن آان دخان فمن رأى دخانا يخرج من حان
 تحت قدر فيها لحم نضيج فإنه خير خصب وفرج بعد هول يناله

  

ومن رأى الدخان قد أضله فهو حمي تأخذه ومن أصابه حر الدخان فهو غم وهم والحطب نميمة وإيقاده بالنار سعاية إلى -
من الشجر رجل خطير وقيل هو مال حرام وقي هو رزق من السلطان والفحم الذي ال ينفع به بمنزلة الرماد  السلطان والفحم

) رأى(باطل من االمر فإن آان فحما ينتفع به في وقود فهو عدة الرجل في العمل الذي يدخل فيه الفحم ألن فيه بقية من المنافع 
عدن وسقط في آل دار من دورها جمرة فانطفأت وصارت فحمة  سيف بن ذي يزن آأن نارا هوت من السماء إلى ارض

فقصها على معبري مملكته فقالوا له ان الحبشة تستولي على بلدك فكان آذلك وقيل ان الرماد مال حرام وقيل هو رزق من 
 قبل سلطان فمن رأى الرماد فإنه يتعب في أمر السلطان وال يحصل له إال العناء وقيل هو علم ال ينفع

  

ومن رأى أنه يسجر تنورا فإنه ينال ربحا في ماله ومنفعة نفسه فإن رأى في دار الملك تنورا فإن آان للملك أمر مشكل -
استنار وأهتدى وان آان له أعداء ظفر بهم فان رأى انه يبني تنورا وآان للوالية أهال نال والية وسلطانا وينجو من عدوه ان 

ماد تزوج امرأة الخير فيها والكانون من الحديد امرأة من أهل بيت ذى بأس وقوة وإذا آان له عدو ومن أصاب تنورا بغير ر
آان من صفر فمن أهل بيت أمتعة الدنيا وزينتها وان آان من خشب فمن بيت قوم فيهم نفاق وان آان من جص فمن أهل بيت 

دل على الدولة وإذا آان خاليا من النار دل على مشبهين بالفراعنة وإذا آان من طين فمن أهل بيت الدين وغذا آان فيه النار 
العطلة والمنارة خادم فما رؤى فيها من حدث في ترسها أو عمودها أو آرسيها فان تأويلها في الخادم والترس أشرف قطعها 

 وتأويله رأس الخدم

( فمه فانه يبطل أمر رجل يكون هو قيم بيت فمن رأى انه اقتبس سراجا نال علما ورفعة فان رأى انه يطفئ سراجا ب) السراج
يريدون ليطفئوا نور اهللا بأفواههم واهللا متم نوره(على الحق ولكنه ال يبطل لقوله تعالى  ) 

  

- فان ) ويجعل لكم نورا تمشون به(ومن رأى آأنه يمشي بالنهار في سراج فانه يكون شديد الدين مستقيم الطريقة لقوله تعالى 
يتهجد ان آان من أهله وإال اهتدى إلى أمر تحير فيه ألن الظلمة حيرة والنور هدى وربما رأى آأنه يمشي بالليل في سراج 

يكون في معصية فيتوب عنها فان رأى آأن سراجا يزهر من أصابعه أو من بعض أعضائه فانه يتضح له أمر مبهم حتى 
فان رأى آأن له سراجا ضوؤه آضوء يتيقنه ببرهان واضح فان رأى آأن له سراجا داخله سلطان أو عالم أو رزق مبارك 

الشمس فانه يحفظ القرآن ويفسره والسراج زيادة نور القلب وقوة في الدين ونيل المراد وقيل السراج ولد تقي عالم فقيه أو 
 تاجر منفق سخي

  

 ومن رأى في داره سراجا ولد له غالم مبارك-

  

- ن سلطانا عزل أو تاجرا خسر أو ملكا ذهب ماله لقوله تالعى ومن رأى آأن في يده سراجا وشمعة أو نارا فأطفأه فان آا
والسراج في البيت للعزب ) آمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب اهللا بنورهم وترآهم في ظلمات اليبصرون(

ظهور األشياء  امرأة يتزوجها وللمريض دليل العافية وإذا آان وقوده غير مضىء فانه يدل على غم والسرج آلها تدل على
الخفية والقليلة قهرمانة تخدم الناس فان راى انها احترقت آلها فان القهرمانة تموت فان وقعت منها شرارة في قطن واحترق 

فأنها تخطئ خطأ وتزل زلة والشمعة سلطان أو ولد رفيع خطير سخي منفق ونقرة الشمع مال حالل يصل إلى صاحبه بعد 
رج منه العسل والقنديل ولد له بهاء ورفعة وذآر وصيت ومنفعة إذا أسرج في وقته وإذا آان مشقة لمكان تذويبه حتى يستخ



مسرجا فانه قيم بيت أو عالم والقناديل في المساجد العلماء وأصحاب الورع والقرآن قال أبو عيينة رأيت قناديل المسجد قد 
من رأى آأنه قدح نارا ليصطلى بها استعان رجال طفئت فمات مسعر بن آدام وقدح النار تفتيش عن أمر حتى يتضح له ف

قاسي القلب له سلطنة ورجال قويا ذا بأس على شدة فقر وانتفاع به فانهما إذا اجتمعا يؤسسان أساس واليات السلطان ويدالن 
ءت بنفختها عليها ألن الحجر رجل قاس والحديد رجل ذو بأس والناس سلطان والمرأة إذا رأت انها قدحت نارا فانقدحت واضا

 ولدت غالما

  

ومن رأى انه قرع حجرا على حجر فانقدحت منهما نار فان رجلين قاسيين يتقاتالن قتاال شديدا ويبطش بهما في قتالهما ألن -
الشرارة قتال بالسيوف، وقال بعضهم الزناد قدحه يدل على نكاح العرب، فان علقت النار فان الزوجة تحبل ويخرج الولد من 

ين وربما دل على الشر بينهما أو بين خصمين أو شريكين والشرر آالم الشر بينهما، فإن أحرقت ثوبا أو جسما آان بين الزوج
ذلك الشر يجري في مال أو عرض أو جسم، وإن أحرقت مصحفا أو بصرا آان ذلك قدحا في الدين، والمسرجة قيم البيت 

باح زوجة والفتيلة زوجها، وربما آانت ولدها الخارج من بطنها، لقيامه بصالحهم، وربما دلت على زوجها، وربما آان المص
وربما دل السراج على آل ما يهتدى به وما يستضاء بنوره من عين وغيرها، فمن رأى سراجا طفئ مات من يدل عليه من 

في بيته سراجا  المرضى من عالم أو قيم أو ولد أو يعمى بصر صاحبه أو يصاب في دينه على قدره وزيادة منامه، فان رأى
 .مضيئا آانت امرأته أو ولده حسن الذآر

 

 

 في رؤيا األشجار المثمرة وثمارها واألشجار التي ال تثمر وتأويل البستان والكرم والربيع

 

 البستان دال على المرأة ألنه يسقى بالماء فيحمل ويلد وان آان البستان امرأة آانت شجرة قومها وأهلها وولدها ومالها وآذلك
ثماره وقد يدل البستان المجهول على المصحف الكريم ألنه مثل البستان في عين الناظر وبين يدي القارئ ألنه يجني أبدا من 

ثمار رحمته وهو باق بأصوله مع ما فيه من ذآر الناس وهو الشجرة القديمة والمحدثة وما فيه من الوعد والوعيد بمثابة 
جهول البساتين على الجنة ونعيمها ألن العرب تسميه جنة وآذلك سماه اهللا تعالى لقوله ثمارها الحلوة والحامضة وربما دل م

وربما دل البستان على السوق وعلى دار العرس ) أيود أحدآم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها األنهار(
ستفاد فبه آالحوانيت والخانات والحمامات فشجره موائدها وثمره طعامها وربما دل على آل مكان أو حيوان يشتغل منه وي

والمماليك والدواب واالنعام وسائر العائالت ألن شجر البستان إذا آان فهو آالعقد لمالكها وآالخدمة واالنعام المختلفة 
نفسه في ألصحابها وقد يدل البستان على دار العالم والحاآم والسلطان الجامعة للناس والمؤلفة بين سائر األجناس فمن رأى 

بستان نظرت في حاله وزيادة منامه فان آان في دار الحق فهو في الجنة والنعيم والجنان وان آان مريضا مات من مرضه 
وصار اليها ان آان البستان مجهوال وان آان مجاهدا نال الشهادة سيما ان آان فيه امرأة تدعوه إلى نفسها ويشرب فيه لبنا أو 

ه ال تشبه ما قد عهده وان لم يكن شئ من ذلك وال دلت الرؤيا على شهادة نظرت إلى حاله فان عسال من أنهاره وآانت ثمار
آان عزبا أو من قد عقد نكاحا تزوج أو دخل بزوجته ونال منها ورأى فيها على نحو ما عاينه في البستان ونال منه في المنام 

د الثمر أشرف منها على ماال يحبه ورأى فيها ما يكرهه من خير أو شر على قدر الزمان وابان سقوط الورق من الشجر وفق
من الفقر وعارية المتاع وسقم الجسم وان آان ذلك في اقبال الزمان وجريان الماء في العيدان أو بروز الثمر وينعه فاألمر في 

ا بالزمنين ربما االصالح بضد االول وان رأى ذلك من له زوجة ممن يرغب في مالها أو يحرص على جمالها اعتبرته أيض
صنع في المنام من قول أو سقي أو أآل ثمرة أوجمعها فان رأى ذلك من له حاجة عند السلطان أو خصومة عند الحاآم عبرت 
أيضا عن عقبى أمره ونيله وحرمانه بوقته وزمانه وبما جناه في المنام من ثماره الدالة على الخير أو على الشر على مل يراه 

أما من رأى معه فيه جماعة ممن يشرآونه في سوقه وصناعته فالبستان سوق القوم يستدل به أيضا على في تأويل الثمار و
نفاقها وآسادها بالزمانين والوقتين وآذلك أن وقعت عينه في حين دخوله اليه على مقيل حمامه أو فندقه أو فرنه فداللة البستان 

د عليه إال أن يكون من رآه فيه من أجير أو عبد يبول فيه أو يسقيه من عائدة على ذلك المكان فما رأى فيه من خير أو شر عا
غير سواقيه أو من بئر غير بئره فإنه رجل يخونه في أهله أو يخالفه إلى زوجته أو أمته فإن آان هو الفاعل لذلك في البستان 



من زوجته ماال يحل له ان آان البستان  وآان بوله دما أو سقاه من غير البحر وطئ امرأة ان آان البستان مجهوال وإال أتى
مثل أن يطأها من بعد ما حنث فيها أو ينكحها في الدبر أو في الحيض وقيل ان البستان والكرم والحديقة هو االستغفار 

والحديقة امرأة الرجل على قدر جمال الكرم وحسنه وقوته وثمرته مالها وفرشها وحليها وشجره وغلظ ساقه سمنها وطوله 
حياتها وسعته سعة في دنياها فإن رأى آرما مثمرا فهو دنيا عريضةطول   

  

 ومن رأى أنه يسقى بستانه فإنه يأتي أهله ومن دخل بستانا مجهوال قد تناثر ورقه أصابه هم-

  

 ومن رأى بستانه يابسا فإنه يجتبب اتيان زوجته-

( في االشجار فإن رأى أنه زاول منها شيئا فإنه يزاول هم الرجال وحالهم في الرجال بقدر الشجرة ) الشجر المعروف عددها
رجال بقدر جوهر الشجرة ومنافعها فإن رأى له نخال آثيرة فإنه يملك رجاال بقدر ذلك إذا آانت النخل في موضع ال يكاد 

لكها فإن النخل يكون في مثل ذلك الموضع وان آانت في بستان أو أرض تصلح لذلك فإن جماعة النخل عند ذلك عقدة لمن م
رأى أنه أصاب من ثمرها فإنه يصيب من الرجال ماال أومن العقدة ماال ويكون الرجال أشرافا والعقدة شريفة على ما وصفت 
من حال النخل وفضله على الشجر في الخصب والمنافع وان آانت شجرة جوز فإنه رجل أعمى شحيح نكد عسر وآذلك ثمره 

ى أنه أصاب جوزا يتحرك وله صوت فإن الجوز إذا تحرك أو صوت أو لعب به فإنه هو مال ال يخرج إال بكد ونصب فإن رأ
صخب ويظفر المقامر بصاحبه وآل ما يقامر به وآذلك إذا قامر صاحبه ظفر بما طلب واصل ذلك آله حرام فاسد فإن رأى 

الرجل فإن سقط منها ومات فإنه  أنه على شجرة جوز فإنه يتعلق برجل اعجمي ضخم فإن نزل منها فال يتم ما بينه وبين ذلك
يقتل على يد رجل ضخم أو ملك فإن انكسرت به ملك ذلك الرجل الضخم وهلك الساقط غذا آان رأى أنه مات حين سقط منها 

ومات حين سقط فإنه ينجو وآذلك لو رأى أنه يديه أو رجليه انكسرتا عند ذلك فإنه يشرف على هالك وينال بالء عظيما إال 
عد ذلك وآذلك آل شجرة عظيمة تجري مجرى الجوز وتنسب في جوهرها مثل الجوز إلى العجم وشجر السدر أنه ينجو ب

مال غير منقوش وليس شئ من الثمار يعدله ) والنبق(رجل شريف حسيب آريم فاضل مخصب بخصب الشجرة وآرم ثمرتها 
أصابه وملكه أو أآله وربما دلت الشجرة أيضا رجل مبارك نافع ألهله وثمره هم وحزن لمن ) وشجر الزيتون(في ذلك خاصة 

على النساء لسقيها وحملها ووالدتها ثمرها وربما دلت على الحوانيت والموائد والعبيد والخدم والدواب واألنعام وسائر األماآن 
لمة الطيبة بالشجرة المشهورة بالطعام والموال آالمطامر والمخازن وربما دلت على األديان والمذاهب ألن اهللا تعالى شبه الك

الطيبة وهي النخلة وقد أولها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالرجل المسلم وأول الشجرة التي أمسكها في المنام بالصالة التي 
أمسكها على أمته قال المفسرون إذا دلت الشجرة على عمل صاحبها وعلى دينه ونفسه دل ورقها على خلقه وجماله وملبسه 

سبه واخوانه واعتقاداته ويدل على سرائره وما يخفيه من أعماله ويدل قشرها على ظاهره وجلده وآل ما تزين وشعبها على ن
به من أعماله ويدل ماؤها على ايمانه وورعه وملكه وحياته لكل انسان على قدره وربما رتبوها على خالف هذا الترتيب وقد 

في المنام أو رؤي ذلك له نظرت في حاله وفي حال شجرته فإن آان ذآرته في البحور فمن رأى نفسه فوق شجرة أو ملكها 
ميتا في دار الحق نظرت إلى صفة الشجرة فإن آانت الشجرة آبيرة جميلة حسنة فالميت في الجنة ولعلها شجرة طوبى فطوبى 

 له وحسن مآب

صار اليها لكفره أو لفساد طعمته فإن وان آانت شجرة قبيحة ذات شوك وسواد ونتن فإنه في العذاب ولعلها شجرة الزقوم قد 
رأى ذلك المريض انتقل الى أحد األمرين على قدره وقدر شجرته وان آان حيا مفيقا نظرت إلى حاله فإن آان رجال طالب 

نكاح أو امرأة لزوج نال أحدهما زوجا على قدر حال الشجرة وهيئتها ان آانت مجهولة أو على طبع نحو طبعها ونسبها 
ن آانت معروفة وإن آان زوج آل واحد منهما في اليقظة مريضا نظرت الى الزمان في حين ذلك فإن آانت تلك وجوهرها ا

الشجرة التي ملكها أو رأى نفسه فوقها في اقبال الزمان قد جرى الماء فيها فالمريض سالم قد جرت الصحة في جسده 
ذاهب إلى اهللا تعالى وصائر إلى التراب والهالك وان رآها وظهرت عالمات الحياة على بدنه وإن آانت في إدباره فالمريض 

في حانوته أو مكان معيشته فيه دالة على آسبه ورزقه فإن آانت في اقباله أفاد وأستفاد وان آانت في إدباره خسر وافتقر وان 
ن صلواته وان آانت في رآها في مسجد فهي دالة على دينه وصلواته فإن آانت في إدبار الزمان فإنه غافل في دينه اله ع

إقباله فالرجل صالح مجتهد قد نمت أعماله وزآت طاعته وأما من ملك شجرا آثيرا فإنه يلي على جماعة والية تليق به إما 
إمارة أو قضاء او فتوى أو إمامة محراب أو يكون قائدا على رفقة أو رئيس على سفينة أو في دآان فيه صناع تحت يده على 



من رأى جماعتها في دار فإنها رجال أو نساء أو آالهما يجتمعان هناك على خير أو شر فإن رأى ثمارها هذا ونحوه وأما 
عليها والناس يأآلون منها فإن آانت ثمارها تدل على الخير والرزق فهي وليمة وتلك موائد الطعام فيها وان آانت ثمارها 

ان آان في الدار مريض وإن آان ثمرها مجهوال نظرت فإن آان مكروهة تدل على الغم فهو مأتم يأآلون فيه طعاما وآذلك 
ذلك في إقبال الشجرة آان طعامها في الفرح وان آان في إدبارها آان مصيبة سيما أن آان في اليقظة قرائن أحد األمرين وأما 

على الهالك بجوهرها من رأى شجرة سقطت أو قطعت أو آسرتها ريح شديدة فغنه رجل أو امرأة تهلكان أو يقتالن ويستدل 
أو بمكانها وبما في اليقظة من دليلها فإن آانت في داره فالعليل فيها من رجل أو امراة هو الميت أو من أهل بيته وقرابته 

واخوانه أو مسجون على دم أو مجاهد ومسافر وان آانت في الجامع فإنه رجل أو امرأة مشهوران يقتالن أو يموتان موتة 
نخلة فهو رجل عالى الذآر بسلطان أو علم أو امرأة ملك أو أم رئيس فإن آانت شجرة زيتون فعالم أو مشهورة فإن آانت 

 واعظ او عابر أو حاآم أو طبيب ثم على نحو هذا يعبر سائر الشجر على قدر جوهرها ونفعها وضرها ونسبها وطبعها

  

- ر جوهرها لقول الناس فالن غرس فيه إذا اصطنعه ومن رأى أنه غرس شجرة فعلقت أصاب شرفا أو اعتقد لنفسه رجال بقد
وآذلك إن بذر بذرا فعلق وان لم يعلق ذلك ناله هم وغرس الكرم نيل شرف وقيل من رأى في الشتاء آرما خامال أو شجرة 

وشجرة (رجل عاقل ال ينتفع بعقله لصفرة ثمارها ) وشجرة السفرجل(فإنه يعثر بامرأة أو رجل قد ذهب مالهما ويظنهما غنين 
رجل صاحب دين ودنيا ) وشجرة الرمان(رجل مخالف لمن وااله مخالط لمن عاداه ) وشجرة الخالف(رجل غريب ) اللوز

أن رجال أتى ابن سيرين فقال رأيت آأن قائال يقول لي ) وحكي(وشوآها مانع له من المعاصي وقطع شجر الرمان قطع الرحم 
له فقال ابن سيرين انما ذلك على أآل الزيتون ألن اهللا تعالى قال زيتونة ال إن شئت تنال العافية من مرضك فخذ الوال فك

أيضا عنه أن رجال أتاه فقال رأيت آأني أصبت الزيت في أصل شجرة الزيتون فقال له ما قصتك ) وحكي(شرقية وال غربية 
ولكن اشتريت جارية قال انظر لئال  قال سبيت وأنا صبي صغير فلما عتقت آنت بلغت مبلغ الرجال قال فهل لك امراة قال ال

أن رجال أتاه ) وحكي عنه أيضا(تكون أمك قال فرجع الرجل من عنده وما زال يفتش عن احوال الجارية حتى وجدها أمه 
فقال رأيت آأني عمدت إلى أصل زيتون فعصرته وشربت ماءه فقال ابن سيرين اتق اهللا فإن رؤياك تدل على ان امرأتك 

ة ففتش عن األمر فكان آما قالأختك من الرضاع  

  

- جعل لكم من الشجر (ومن رأى شجرة مجهولة الجوهر في دار فإن نارا تجتمع هناك أو يكون هناك بيت نار لقوله تعالى 
حتى (وربما آانت الشجرة في الدار أو في السوق مشاجرة بين قوم إذا آانت الشجرة مجهولة لقوله تعالى ) األخضر نارا
وأما الشجر العظام التي ال ثمر لها مثل السرو والدلب فرجال صالب ضخام ال خير عندهم وما آان ) شجر بينهميحكموك فيما 

من األشجار طيب الريح فإن الثناء على الرجل الذي تنسب اليه تلك الشجرة مثل ريح تلك الشجرة وآل شجرة لها ثمر فإن 
ي تعجيل ادراآها ومنافعها والشجرة التي لها الشوك رجل صعب الرجل الذي ينسب اليها مخصب بقدر ثمرها في الثمار ف

 المرام عسر ومن أخذ ماء من شجرة فإنه يستفيد ماال من رجل ينسب إلى نوع تلك الشجرة

  

ومن رأى أنه يغرس في بستانه أشجارا فإنه يولد له أوالد ذآور أعمارهم في طولها وقصرها آعمر تلك األشجار فإن رأى -
ة وخاللها رياحين نابتة فإنهم يدخلون ذلك الموضع للبكاء والهم والمصيبةأشجارا نابت  

( الكرم دال على النساء ألنه آالبستان لشربه وحمله ولذة طعمه وال سيما ان المسكر المخدر للجسم يكون منه ) الكرم والعنب
ربما دل الكرم على الرجل الكريم الجواد وهو بمثابة خدر الجماع مع مافيه من العصير وهو دال على النكاح ألنه آالنطفة و

النافع لكثرة منافع العنب فهو آالسلطان والعالم والجواد بالمال فمن ملك آرما آما وصفناه تزوج امرأة ان آان عزبا أو تمكن 
ار الزمان من رجل آريم ثم ينظر في عاقبته وما يصير من أمره اليه بزمام الكرم في االقبال واالدبار فإن آان ذلك في ادب

وآانت المرأة مريضة هلكت من مرضها وان آانت حامال أتت بجارية وان آان يرجو فرجا أو صلة أو ماال من سلطان أو 
على يد حاآم أو سلطان أو امرأة آاألم واألخت والزوجة حرم ذلك وتعذر عليه وإن آان عقد نكاحها تعذر عليه وصول 

يسر وان آان في اقبال ونفاق في سوقه وصناعته تعذرت وآسدت وان آان ذلك في زوجته اليه وإن آان موسرا افتقر من بعد 
إقبال الزمان والصيف فاألمر على ذلك بالضد منه ويكون جميع ذلك صالحا والعنب األسود في غير وقته هم وحزن وفي وقته 



هره والعنب األبيض في وقته مرض وخوف وربما آان سياطا لمن ملكه على قدر الحب وال ينتفع بسواد لونه مع ضرر جو
 عطارة الدنيا وخيرها وفي غير وقته مال يناله قبل الوقت الذي آان يرجوه والزبيب آله اسوده وأحمره وأبيضه خير ومال

  

ومن رأى انه يعصر آرما فخذ بالعصير واترك ما سواه وهو أن يخرج الملك ويملك من ملك العصير غصبا وآذلك عصير -
العصير ومنافعه يغلب ما سواه من أمره مما يكون معه مما لم تمسه النار إال ما يتفاضل فيه جوهره وقيل القصب وغيره ألن 

من التقط عنقودا من العنب نال من امرأته ماال مجموعا وقيل العنقود ألف درهم وقيل إن العنب األسود مال ال يبقى وإذا رآه 
وآان ) سكرا ورزقا حسنا(معبرين العنب األسود ال يكره لقوله تعالى مدلى من آرمه فهو برد شديد وخوف وقد قال بعض ال

زآريا عليه السالم يجده عند مريم فهو ال يكره وأآثر المعبرين يكرهونه وقيل غنه آان بجوار ابن نوح حين دعا عليه أبوه 
ن الثمار ال ينقطع في آل إبان وآان أبيض اللون فلما تغير لونه تغير ما حوله من العنب فاصل األسود من ذلك وما آان م

وليس له حين وال جوهر يفسده فهو صالح آالتمر والزبيب وما آان منها يوجد في حين ويعدم في حين غيره فهي في ابانها 
صالحة إال ما آان منها له اسم مكروه أو خبر قبيح وفي غير ابانها فهو مكروه في المآل وما آان له أصل يدل على المكروه 

اقباله هم وغم وفي غير حينه ضرب أو مرض آالتين ألن آدم عليه السالم خصف عليه من ورقه وعوتب عليه عند فهو في 
شجرته وهو مهموم نادم فلزم ذلك التين في آل حين ولزم شجرته وورقه آذلك وآل ما آان من الثمار في غير إبانه مكروها 

الزعرور والبطيخ مع ضرره في غير ابانه وغير اصفرها صرفت مكروهة فما آان أصفر اللون آان مرضا آالسفرجل و
هموم وأحزان فإن آانت حامضة آانت ضربا بالسياط آلآلها سيما إن آان عددا ألن ثمر السقوط طرفه والشجرة التي هي 

معانيه  أصل الثمر في ادبارها عصا يابسة وما آان له اسم وفي اشتقاقه فائدة حمل تأويله على لفظه إن آان ذلك أقوى من
آالسفرجل األخضر في غير وقته تعب وأصفره مرض والخوخ األخضر توجع من هم أو أخ واصفره مرض والعناب في 

وقته ما ينوبه من شرآة أو قسمة وأخضره في غير وقته نوائب توبه وحوادث تصيبه ويابسة في آل حي رزق آزف وشجرته 
سرور وعز وسلطنة رجل آامل العقل حسن الوجه وقيل رجل شريف نفاع صاحب  

( في وقته رزق أو غائب جاء أو يجئ وفي غير وقته مرض جاء إن آان اصفر أو هم جاء إن آان أخضر فإن رأى ) االجاص
مريض أنه يأآل اجاصا فإنه يبرأ وما آان له اسم مكروه وأصل مكروه جمعا عليه في آل حين آالخرنوب خراب من اسمه 

فيه وربما دل التين األخضر والعنب األبيض في الشتاء على االمطار واسوداهما جميعا ولما يروى عن سليمان عليه السالم 
على البرد وقد يكون ذلك في الليل واالول في النهار فمن اعتاد ذلك فيهما أو رآه للعامة أو في االسواق أو على السقوف آان 

عقلة للمسافر وعطلة للصانع تحت الهواء والقطر والهدم ذلك تأويله والهم في ذلك ال يزاوله ألن المطر مع نفعه وصالحه فيه 
والطين وقد تدل الثمرة الخضراء في غير إبانها التي هي صالحة في وقتها إذا آان معها شاهد يمنع من ضررها في الدنيا على 

 الرزق والمال الحرام إذا أآلها أو ملكها من ليس له اليها سبيل ومن هو ممنوع منها

( صالح جدا فمن تولى ذلك في المنام نظرت في حاله فإن آان فقيرا استغنى وان آانت رؤياه للعامة آأنهم ) العصير والعصر
يعصرون في آل مكان العنب أو الزيت أو غيرهما من سائر األشياء المعصورات وآانوا في شدة أخصبوا وفرج عنهم فإن 

فإن رأى ذلك من له غالت أو ديون اقتضاها وأفاد رأى ذلك مريض أو مسجون نجا من حاله بخروج المعصور من حبسه 
فيها وإن رأى ذلك طالب العلم والسنن تفقه فيها وانعصر له الرأي من صدره انعصاره وان رأى ذلك عزب تزوج فخرجت 

 نطفته وأخصب عيشه وان آان العصير آثيرا جدا وآان معه تين أو خمر أو لبن نال سلطانا

  

- جعله خمرا أصاب حظوة عند السلطان ونال ماال حراما لقصة يوسف عليه السالمومن رأى آأنه عصر العنب و  

( مال آثير وشجرته رجل غني آثير المال نفاع يلتجئ اليه أعداء اإلسالم وذلك ألن شجرة التين مأوى الحيات واألآل ) التين
منه رزق بال غش وأآثر المعبرين على  منه يدل على آثرة النسل وقال بعضهم التين رزق يأتي من جهة العراق وأآل القليل

أن التين محمود ألن اهللا تعالى عظمه حيث أقسم به في القرآن وقد آرهه من المعبرين جماعة وذآروا أنه يدل على الهم 
وقد قال بعضهم ان التين حزن ) وال تقربا هذه الشجرة(والحزن واستدلوا بقوله تعالى في قصة آدم وحواء عليهما السالم 

مة لمن أآله أو أصابهوندا  



( هو همة الرجل وما يحاول وهو بقدر همة من يراه فإن آان ملكا فإن رؤيته التفاح له ملكه وان آان تاجرا فإن التفاح ) التفاح
تجارته وإن آان حراثا فإن رؤية التفاح حرثه وآذلك التفاح لمن يراه همته التي تهمه فإن رأى أنه أصاب تفاحا أو أآله أو 

إنه ينال من تلك الهمة بقدر ما وصفت وقيل التفاح الحلو رزق حالل والحامض حرام ومن رماه السلطان بتفاحة فهو ملكه ف
 رسول فيه مناه وشجرة التفاح رجل مؤمن قريب إلى الناس فمن رأى أنه يغرس شجرة التفاح فإنه يربي يتيما

  

- وان اقتطفها أصاب ماال من رجل شريف مع حسن ثناء والتفاح ومن رأى أنه يأآل تفاحة فإنه يأآل ماال ينظر الناس اليه 
المعدود دراهم معدودة فإن شم تفاحة في مسجد فإنه يتزوج وآذلك المرأة فإن شمتها في مجلس فإنها تشتهر وإن أآلتها في 

رأى قبل الخالفة  أن هشام بن عبد الملك) وقد حكي(موضع معروف فإنها تلد ولدا حسنا وغصن التفاح نيل خير ومنيه وربح 
آأنه أصاب تسع عشر تفاحة ونصفا فقص رؤياه على معبر فقال له تملك تسع عشرة سنة ونصفا فلم يلبث ان ولي الخالفة 

 المذآورة

( أآثر المعبرين يكرهونه ويقولون هو مرض وقال بعضهم هو مال يصيبه من أصابه أو أآله الن نصف اسمه ) الكمثرى
األصفر منه مال في مرض وشجره رجل أعجمي يداري أهله ليستخرج منها ماال وقيل إن المرأة  مثرى يدل على الثروة وقيل

 إذا رأت آأنها تملك حمال آمثري حملت ولدا فولدته وقيل من أصاب آمثراة ورث ماال مجموعا

( يقرأ القرآن مثل االترجة  مثل المؤمن الذي: الواحدة ولد وآثيره ثناء طيب وروي أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال) االترج
وأنشد بعض الشعراء يمدخ قوما. ريحها طيب وطعمها طيب : 

نورا وريحا وطاب العود والورق* آأنهم شجر االترج طاب معا   

 :ومنهم من آرهها وعبرها بالمعنى فقال انها تدل على النفاق ألن ظاهرها مخالف لباطنها وأنشد

عيافة زاجرفبكى وأشفق من * أهدى له اخوانه أترجة   

 :ومنهم من أنشد في آراهيتها قول القائل

ال تقبلنها إذا بررتا* أترجة قد أتتك براء   

فإن مقلوبها هجرتا* ال تقبلنها فدتك نفسي   

وذآر بعضهم أن النارنج واالترج جميعا محمودان وان الكل إذا آان حلوا يدل على المال المجموع وإذا آان حامضا يدل على 
يصيبه منه هم وحزن واالترجة الخضراء تدل على خصب السنة وصحة جسم صاحب الرؤيا غذا اقتطفها  مرض يسير وولد

واالترجة الصفراء خصب السنة مع مرض وقيل ان االترج امراة اعجمية شريفة غنية فإن رأى آأنه قطعها نصفين رزق منها 
اآليال من شجرة االترج تزوجها رجل حسن الذآر  بنتا ممراضة وابنا ممراضا وان رأت امراة في منامها آأن على رأسها

والدين فإن رأت آأن في حجرها أترجة ولدت ابنا مبارآا فإن رأى رجل آأن امرأة أعطته أترجة ولد له ابن ورمي الرجل 
د آخر باترجة يدل على طلب مصاهرة والنارنج دون االترج في باب المحمدة وفوقها في باب الكراهة على قول من آرهه وق

 :آرهه أآثرهم لما في اسمه من لفظ النار وأنشدوا في معناه

عوضنا البستان نارنجنا* ان فاتنا الورد زمانا فقد   

حمرتها في الكف نارا جنا* يحسب جانيها وقد اشرقت   



ين واالترج نظير المؤمن طعمه وريحه وآرم شجرته وجوهره وال تضر صفرته مع قوة جوهره فمن أصاب منه واحدة أو اثنت
أو ثالثا فهي ولد والكثير منه مال طيب مع اسم صالح واألخضر منه أجود من األصفر وربما آانت االترجة الواحدة دولة فإن 

 أآله وآان حلوا آان ماال مجموعا وان آان حامضا مرض مرضا يسيرا

( في الناس شديد  في غير وقته مرض شديد وقيل ان الحامض من الخوخ خوف وشجر الخوخ رجل شجاع منفق) الخوخ
 الرأي يجمع ماال آثيرا في عنفوان شبابه ويموت قبل أن يبلغ الشيب

( مرض وأآل األخضر منه تصدق بدنانير وبرء من مرض وأآل األصفر نفقة مال في مرض فإن رأى آأنه يأآل ) المشمش
شجرة تزوج بامرأة في يدها مال  مشمشا من شجرة فإنه يصاحب رجال فاسد الدين آثير الدنانير وقيل ان التقاط المشمش من

من ميراث فإن آان بعض السالطين التقط مشمشا من شجرة التفاح فإنه يضع في رعيته ماال غير محمود وشجرة المشمش 
رجل آثير المرض وقال بعضهم بل هي رجل منقبض مع اهله منبسط مع الناس جرئ غير جبان فإن آانت موقرة بحملها 

دنانير آثيرة وإذا آان مشمشا أخضر آان رجال صاحب دراهم آثيرة ومن آسر غصنا من فإنها تدل على رجل صاحب 
شجرته فإنه يجحد ماال من حل أو ينكسر عليه أو يترك صالة أو صياما ويفسد ماال ليس له فإن آسر من شجرة غير مثمرة 

ض وما آان حامضا فهو هم وحزن غصنا ليتخذه عصا فإنه ينال منه سرورا وما آان من الثمار والفواآه أصفر فهو مر
 واألخضر منه ليس بمرض

( قد آرهه أآثر المعبرين وقالوا أنه مرض لصفرة لونه ولما فيه من القبض وقيل أنه يدل على السفر وقال قوم أنه ) السفرجل
 :سفر واقع مع وفق وقال بعضهم أنه سفر ال خير فيه وأنشد في ذلك

هاره متفكرامنه وظل ن* أهدي اليه سفرجال فتطيرا   

سفر وحق له بأن يتطيرا* خاف الفراق ألن أول اسمه   

وشجرة السفرجل رجل عاقل ال ينتفع بعقله لصفرة ثماره وقال بعضهم ان السفرجل محمود في المنام لمن رآه على أى حال 
ادة واليتهيراه الن اسمه بالفارسية بهى وهو خير والتاجر إذا رآه دل على ربحه والوالي إذا رآه دل على زي  

  

ومن رأى أنه يعصر سفرجال فإنه يسافر في تجارة وينال ربحا آثيرا والغبيرا قيل أنه يدل على اصابة مال وشجرته رجل -
 أعجمي وقيل رجل فقير نفاع للناس

( أآله يدل على آسب واسع لصاحب الرؤيا األسود منه دنانير واألبيض منه دراهم وشجرته رجل صاحب أموال ) التوت
الدوأو  

( وأما النبق فإنه رجل محمود باجماع المعبرين لشرف شجرته وقوة جوهره وهو مال ورزق ورطبه أقوى من يابسه ) النبق
وليس تضر صفرته وليس شئ من الثمار يعدله في التأويل وهو ألصحاب الدنيا مال وألصحاب الدين زيادة في الدين وصالح 

رأة أتت ابن سيرين فقالت رأيت آأن سدرة في داري سقطت فالتقطت من نبقها أن ام) وحكي(وهو مال غير دنانير أو دراهم 
دوخلتين فقال ألك زوج غائب قالت نعم قال فإنه قد مات وترثين منه ألفين وقال بعضهم هو رزق من قبل العراق وأآل النبق 

 للسلطان قوة في سلطانه وقد تقدم ذآر شجرته في أول الباب

( لطالب الدنيا رزق يناله بحسب منبته ولطالب الدين يبلغ فيه بحسب ارادته قوة في عبادة وشجرة الموز وأما الموزفإنه ) الموز
وهو الموز وليس ) وطلح منضود(تدل على رجل غني مؤمن حسن الخلق ونباتها في دار دليل على والدة ابن قال اهللا تعالى 

رته من أآرم الشجر وورقها افضل الورق وأوسعها يضر معه لونه وال حموضته وال غير أوانه وهو مال مجموع وشج
ويكون تأويل ذلك حسن الخلق لمن تنسب اليه شجرته وآل ثمر حلو سوى ما وصفت مما يغلب عليه صفرة اللون أو يكون 
حامضا لم يدرك في وقته المعروف فإنه رزق ومال وخير ويكون بقاؤه بقدر بقاء ذلك الثمر مع الثمار وخفة مؤنته وتعجيل 

 طلوعه ومنفعته ألهله إال العنب االسود والتين فإنه ال خير فيهما على حال



  

ومن رأى أنه أصاب من الثمر شيئا فإن ذلك البأس به في وقته إذا آان فيه ما يستحب مما وصفت من أنواع الخير من -
الشك فيه وإال فعلى ما وصفت الرزق والدين ومن العلم فإن آان ضميره أن تلك الثمار من ثمار الجنة فإنه علم ودين 

والشجرة الموقرة رجل مكثر ومن التقط من شجرة وهو جالس فإنه مال يصيبه بال آد وال تعب فإن آلمته الشجرة بما وافقه 
آان ما يقال من ذلك أمرا عجيبا يتعجب الناس منه وقيل ان الشجرة امراة وذلك إذا آان معها ما يشبه المرأة وينبغي لتلك 

ن تكون أم ملك أو امراة أو بنت ملك أو خادم ملكالمرأة أ  

( مال وأآله إصابة مال في خصومة والتقاطه من الشجر إصابة مال من رجل بخيل وشجرة اللوز رجل غريب والحلو ) اللوز
اليابس منه يدل على حالوة االيمان والمر يدل على آالم حق وان راى آأنه نثر عليه قشور اللوز فإنه آسوة وقيل ان اللوز 

 القشر يدل على صخب وذلك لصوت الخشخشة وقد يدل ايضا على حزن

( مال هين وشجرته تدل على رجل آريم فمن رأآل فستقا اآل ماال هينا والجوز الهندي وهو النارجيل قال بعضهم هو ) الفستق
ه يتعلم علم النجوم أو يتابع مال من جهة أعجمي ومنهم من قال هو يدل على رجل منجم فمن رأى آأنه يأآل جوزا هنديا فإن

منجما في رأيه ويصدقه وآذلك من راى أنه آاهن أو منجم فإنه يصيب في اليقظة جوزا هنديا والبلوط صعب موسر جماع 
للمال وشجرته رجل غني وذلك ألن البلوط آثير الغذاء يدل على شح وذلك لعظمها أو على زمان ذلك ألنها تتقادم وتكبر 

ديةوآذلك تدل على عبو  

( هو الرجل العالم وولده وقطعه موته والنخلة رجل من العرب حسيب نفاع شريف عالم مطواع للناس وأصله عشيرته ) النخل
وآربه أصحابه يقوى بهم وعلى أيديهم والسعف زيادة في العيال ) وألصلبنكم في جذوع النخل(وجذوعه نكال لقوله تعالى 

وتجارة للتاجر وللسوقي مكسب وربما آانت النخلة الواحدة امرأة شريفة آثيرة الخير  وذرية وإصابة النخل الكثير والية للوالي
 والذآر والنخلة اليابسة رجل منافق

  

ومن رأى آان الرياح قلعت النخل وقع هناك الوباء وربما آان ذلك عذابا في تلك البلدة من اهللا تعالى أو السلطان وطلعها مال -
والبلح مال ليس بباق) رزقا للعبادلها طلع نضيد (لقوله تعالى   

  

ومن رأى أنه صار نخلة فإن األمر الذي هو فيه من خصومة أو والية أو سفر مكروه يتصرم وخوصها بمنزلة الشعر من -
 النساء

  

ومن رأى نواة صارت نخلة فإن هناك ولدا يصير عالما أو يكون هناك رجل وضيع يصير رفيعا وقال بعضهم النخل طول -
ورأى السيد الحميري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آأنه في أرض سبخة ذات نخيل وإلى جانبها أرض طيبة ال نبات  العمر

فيها فقال صلى اهللا عليه وسلم له أتدري لمن هذه األرض قال ال قال هذه المرئ القيس بن حجر خذ هذا النخل الذي فيها 
ه فلما أصبحت غدوت على ابن سيرين وأنا غالم فقصصت عليه رؤياي فأغرسه في تلك األرض الطيبة ففعلت ما أمرني ب

فتبسم وقال يا غالم أتقول الشعر قلت ال قال اما انك ستقول الشعر مثل امرئ القيس إال أنك تقول في اقوام طاهرين وقد تقدم 
 ذآر النخل في اول الباب

( رزق حالل وشفاء وفرج) الرطب  

  



- ر وقته فإنه ينال شفاء وبرآة وفرحا لقصة مريم عليها السالم وآان في غير أوانه وقيل إن ومن رأى آأنه يأآل رطبا في غي
أآل الرطب الجني قرة عين قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأيت الليلة آأني في دار أبي رافع فأتينا برطب من ابن طاب 

ل حالل على قدر قلته وآثرته ومن التقط من شجرة ثمرا وغيرها فتأولنا أن الرفعة لنا في الدنيا وان دنيانا قد طابت والثمر ما
فإنه مشتغل بحرام أو طالب شيئا ال يجب له وراسم رسوما جائرة واقتطاف الثمر من الشجرة يدل على نيل علم من عالم 

وفاآهة وأبا متاعا (ى والتقاطها من أصل الشجرة مخاصمة رجل وقيل ان الفواآه للفقراء غنى ولالغنياء زيادة مال لقوله تعال
وقيل ان الفواآه الرطبة رزق ال بقاء له ألنها تفسد ) يدعون فيها بكل فاآهة آمنين(وللخائفين أمن قال اهللا تعالى ) لكم والنعامكم

 سريعا واليابسة رزق آثير باق

  

 ومن رأى آأن فاآهة تنثر عليه فإنه يشتهر بالصالح والخير-

  

- ة موصولة غير ثمرها فإن رؤياه تدل على صهر سار بار أو شريك صالحومن رأى آأنه يقتطف من شجر  

  

ومن رأى في الشتاء شجرا مثمرا فاستحسن ذلك فإنه يحتاج الى رجل يظن أنه موسر فإن لم يجن من ثمرها شيئا نجا منه -
 على السواء وإن جنى منه فإنه ينفق من ماله على قدر ذلك بقدر ما جنى

( ذا آان حلوا وربما آانت الرمانة آورة عامرة وربما آانت عقدة وشجرة الرمان رجل وربما آانت مال مجموع إ) الرمان
أن رجال أتى ابن سيرين فقال رأيت في يدي رمانة فقال هي امرأة تتزوجها فإن ) وحكي(امرأة والرمان الحامض هم وغم 

لدة عامرة وعلى ضيعة فاخرة للدهقان ومال مجموع اآلتها فجيد والرمانة أيضا ربما آانت ولدا وتدل للوالي على والية ب
للتاجر وقيل من رأى آأنه أصاب رمانة حبها أحمر أصاب ألف دينار وان آان حبها أبيض أصاب الف درهم وان آانت حلوة 

 آان ذلك سرور وان آانت حامضة آان في هم وحزن ومن باع رمانة فإنه رجل قد اختار الدنيا على اآلخرة فإن رأى آأنه
أآل قشور الرمان عوفي من المرض وعصر الرمان وشرب ماشة نفقة الرجل على نفسه وشجرة الرمان تدل على قطع الرحم 

واما الرمان المبهم الذي ال يدري أحلو هو أم حامض فهو بمنزلة الحلو إال أن يدل آالم صاحب الرؤيا على غير ذلك وأما 
نوره االزدارخت فرجل حسن المعاشرة حسن االسم لحسن  

( ولد أو مال شريف وقيل ان الورد يدل على ورود غائب أو ورود آتاب وقيل ان الورد امراة مفارقة أو ولد يموت أو ) الورد
 تجارة ال تدوم أو فرح يزول لقلة بقاء الورد

  

 ومن رأى آان شابا دفع اليه وردا فإن عدوا له يدفع اليه عهدا ال يدوم عليه-

  

- اآليال من الورق فإنه يتزوج امراة تقع الفرقة بينهما عن قريب وان رأت ذلك امرأة فهو لها زوج  ومن رأى آأن على رأسه
بهذه الصفة والورد المبسوط زهرة الدنيا من غير ان يكون لها قوة أو بقاء وقطع شجرة الورد غم وقطف الورد سرور والتقاط 

ورد أحمر فإن امرأته صاحبة لهو وطرب وان آان الورد اصفر فهي الورد االبيض من بستانه تقبيل امراة له عفيفة فإن آان ال
امرأة مسقام والتقاط ازرار الورد التي لم تفتح دليل على اسقاط المراة ولدا وقيل ان الورد طيب الذآر ومن التقط وردة آبيرة 

الة القبيحة وهي بريئة منها وقد قال االوراق معروفة فإنه قيل منه متواتر المرأة حسناء مليحة يراودها آل انسان ترمى بالمق
جماعة من المعبرين ان الرياحين قليلها وآثيرها هم وحزن والورد بكاء وهم وحزن إال ما يرى منها موضعها الذي تعرف فيه 

كون من غير أن يمسه أو يقلعه فإن الريحان بكاء إذا نزع من موضعه ومات شجره فأما ما دام حيا في منبته تجد رائحته فإنه ي



ولدا وما يشبه ذلك وآذلك الورد واآلس والبهار وآل ما ينسب إلى الرياحين وآذلك البقول وما ال يعرف عدد أصوله في 
منابته فإنه هم وحزن واآل البقول هم وحزن والنعنع ناع ونعي واما الياسمين فقد حكي ان رجال أتى الحسن البصري رحمه 

نزلت من السماء تلتقط الياسمين من البصرة فاسترجع الحسن وقال ذهب علماء البصرة اهللا فقال رأيت البارحة آأن المالئكة 
وقد قيل إن الياسمين يدل على الهم والحزن ألن أول اسمه يأس وأما القصب فمن رأى بيده قصبة متوآئا عليها فإنه قد بقي من 

الناس وتميمة والقصب إناس معتقل ال دين له  عمره أقله ويفتقر ويموت في الفقر وآل شئ مجوف ال بقاء له والقصبة قصب
  وال وفاء وقيل هو أوباش الناس وآالم سوء وأما قصب السكر فمن رأى أنه يمصه فإنه يصير إلى أمر يكثر فيه الكالم ويردده

 

 في الحبوب والزروع والرياحين والنبات والبقول والروضة والبطيخ والخيار والقثاء وأشباهها وما شاآله 

 

ر البذر في األرض يدل في التأويل على الولدبذ  

 ومن رأى آأنه بذر بذرا فعلق فإنه ينال شرفا فإن لم يعلق أصابه هم-

( مال حالل في عناء ومشقة وشراء الحنطة يدل على اصابة مال مع زيادة في العيال وزراعة الحنطة عمل في ) الحنطة
اد فإن رأى آأنه زرع حنطة فنبت شعيرا فإنه يدل على أن ظاهره خير مرضاة اهللا تعالى والسعي في زراعتها يدل على الجه

من باطنه وان زرع شعيرا فنبت حنطة فاألمر بضد األول وان زرع حنطة فنبت دماء فإنه يأآل الربا والسنبلة الخضراء 
المجموعة في يد انسان أو خصب السنة والسنبلة اليابسة النابتة على ساقها جدب السنة لقوله تعالى في قصة يوسف والسنابل 

أن أعشى همدان رأى آأنه باع حنطة بشعير ) وحكي(في بيدر أو في وعاء مال يصيبه مالكها من آسب غيره أو علم يتعلمه 
فأخبر الشعبي برؤياه فقال غنه استبدل الشعر بالقرآن ومن التقط مفرق السنابل من زرع يعرف صاحبه أصاب ماال متفرقا من 

آأن الزرع يحصد في غير وقته فإنه يدل على موت في تلك المحلة أو حرب فإن آانت السنابل صفرا فهو صاحبه فإن رأى 
يدل على موت الشيخ وان آانت خضرا فهو موت الشباب أو قتلهم والحنطة في الفراش حبل المراة وقيل من رأى أنه زرع 

فإنه يتزوج امرأته ومن بذر بذرا في وقته فإنه عمل  فهو حبل امرأته فإن رأى أنه يحرث في أرض لغيره وهو يعرف صاحبها
خيرا فإن آان واليا أصاب سلطانا وان آان تاجرا نال ربحا وان آان سوقيا أصاب بلغة وان آان زاهدا نال ورعا فإن نبت ما 

 زرع آان الخبر مقبوال فإن حصده فقد أخذ أجرة

  

- فمن رأى أن بطنه أو جلده أو فمه قد امتأل حنطة يابسة أو مطبوخة ومن رأى أنه يأآل حنطة يابسة أو مطبوخة نال مكروها 
فذلك فناء عمره وإال فعلى قدر ما بقي فيه يكون مابقي من عمره ومن مشى بين زرع مستحصد مشى بين صفوف المجاهدين 

يزرع خيرا يحصد  وقيل ان الزرع أعمال بني آدم إذا آان معروفا يشبه موضعه مواضع الزرع في طوله يقال في المثل من
 :غبطة ومن يحصد شرا يحصد ندامة قال الشاعر

ندمت على التفريط في زمن البذر* إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا   

ذلك مثلهم في التوراة (وإن خالف الزرع هذه الصفة فإنهم رجال يجتمعون في حرب فإن حصدوا قتلوا قال اهللا عز وجل 
وإن رأى أنه أآل حنطة خضراء رطبة فإنه صالح ) فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقهومثلهم في اإلنجيل آزرع أخرج شطأه 

 ويكون ناسكا في الدين

  

ومن رأى ان له زرعا معروفا فإن ذلك عمله في دينه أو دنياه ويستدل بأن ذلك آان على آالم صاحب الرؤيا ومخرجه فإن -
لغه ومنفعته وان آان في دنياه آان ماال مجموعا يصير اليه آان في دينه فإن ثواب عمله في دينه بقدر ذلك الزرع ومب



ومجازاة عن عمل فإن آان عمله في أمور دنياه فرأى ثوبه على قدر ما يرى من حال الزرع فال يزال ذلك المال مجموعا 
ب وال سيما إن حتى يخرج الحب من السنبل وإذا خرج تفرق ذلك المال عن حاله األول إال أنه شريف من المال في آد أو نص

آانت حنطة وان آان شعيرا فهو أجود وأهنأ مع صحة جسم وخفة مؤنة فإن آان دقيقا فإنه مال مفروغ منه وهو خير من 
 الحنطة وخير من الخبز ألن الخبز قد مسته النار

( طعام عيسى عليه  مال مع صحة جسم لمن ملكه أو اآله وهو خير من الحنطة وقال بعضهم انه ولد قصير العمر ألنه) الشعير
وزرعه يدل على عمل ) وآتوا حقه يوم حصاده(السالم وحصده في أوانه مال يصير اليه ويجب هللا تعالى فيه حق لقوله تعالى 

يوجب رضا اهللا تعالى والشعير الرطب خصب وشراء الشعير من الحناط إصابة خير عظيم ومن مشى في زرع الشعير أو 
الشعير على آل حال خير ومنفعة ورزقشئ من الزرع رزق الجهاد ورؤيا   

( مال فيه تعب وشغب وهم والذرة والجاورس مال آثير قليل المنفعة خامل الذآر وأما الباقال والعدس والحمص ) األرز
والماش والحبوب التي تشبه ذلك مطبوخا ومقلوا على آل حال فهم وحزن لمن أآلها أو أصابها رطبا ويابسا والكثير منها مال 

أن رجال أتى ابن سيرين فقال رأيت ) وحكي(ان الباقال الخضراء هم واليابسة مال مع سرور وقيل ان العدس مال دنئ وقيل 
آأني احمل حمصا حارا فقال أنت رجل تقبل امرأتك في شهر رمضان والسمسم مال نام ال يزال في زيادة لدسم السمسم 

 ويابسه أقوى من رطبه

( به مال لمن اصابه ويكون اثره ظاهرا عليه آثيرا واما البطيخ فهو مرض وقيل هو رجل مال آثير وخصب لمن أصا) التبن
 ممراض وقيل ان اصابته اصابة هم من حيث ال يحتسب وقيل ان األخضر الفج منه الذي لم ينضج صحة جسم

  

-  رأى آأنه رمي في داره أن رجال) وحكي(ومن رأى آأنه مد يده إلى السماء فتناول بطيخا فإنه يطلب ملكا ويناله سريعا 
بالبطيخ فقص رؤياه على معبر فقال يموت بكل بطيخة واحدة من أهلك فكان آذلك والبطيخ األخضر الهندي رجل ثقيل الروح 

بارد في أعين الناس واما القثاء فقد قيل أنه يدل على حبل امرة صاحب الرؤيا وقيل إنه مكروه آالبقل والعدس وأما القرع 
إن شجرته رجل عالم أو طبيب نفاع قريب إلى الناس مبارك وقيل إنها رجل فقير واليقطين للمريض شفاءوهو اليقطين ف  

  

ومن رأى آأنه اآله مطبوخا فإنه يجد ضاال أو يحفظ علما بقدر ما اآل منه أو يجمع شيئا متفرقا والذي يستحب من -
قرع نيئا فإنه يخاصم انسانا ويصيبه فزع من الجن المطبوخات في المنام القرع واللحم والبيض فإن رأى أنه اآل ال
 واالستظالل بظل القرع أنس بعد وحشة وصلح بعد المنازعة

  

ومن رأى آأنه اجتنى من المطبخة قرعا فإنه يبرأ من مرض بسبب دواء أو دعاء واالصل فيه قصة يونس عليه السالم -
كروه وفي وقته رزق في تعب والبصل منهم من آرهه لقوله والقنبيط رجل قروي يعتريه حدة والباذنجان في غير وقته م

ومنهم من قال إنه يدل على ظهور االشياء الخفية وآذلك سائر البقول ذوات الرائحة ومنهم من قال أنه مال ) وبصلها(تعالى 
لتوبة من معصية وتقشير البصل يدل على التملق إلى رجل والثوم ثناء قبيح وقيل أنه مال حرام وأآله مطبوخا يدل على ا

أن رجال أتى ابا هريرة فقال رأيت آأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس في المسجد والناس يدخلون يسلمون ) وروي(
عليه فجئت ألدخل عليه فإذا رجال معهم سياط فمنعوني أن أدخل قال دعوني حتى أدخل فقالوا إنك اآلت ثوما وطردوني فقال 

أآلته والجزر هم وحزن لمن أصابه أو اآلهأبو هريرة هذا مال خبيث   

  

ومن رأى بيده جزرا فإنه يكون في أمر صعب يسهل عليه وقال بعضهم من رأى آأنه يأآل الجزر فإنه ينال خيرا ومنفعة -
اال والخشخاش مال هنئ لمن أآله أو أصابه والخردل سم فمن اآله سقي سما أو شيئا مرا أو يقع في همة رديئة وقيل بل ينال م



شريفا في تعب والحرمل مال يصلح به مال فاسد والحبة الخضراء منفعة من رجل غريب شديد والحناء عدة رجل لعمله الذي 
يعمله واما الحلفاء فقد حكي أن رجال رأى في منامه آأن الحلفاء نبتت على رآبتيه فقص رؤياه على معبر فقال هو الشرآاء 

س رجائهم وللمرضى موتهم فعرض لصاحب الرؤيا جميع ذلك والخضر آلها سوى في عمل واسع خير وبرآة وللمديرين يأ
 الحنطة والشعير والسمسم والجاورس والباقال هي اإلسالم

  

ومن رأى آأنه يسعى في مزرعة خضرة فإنه يسعى في أعمال البر والنسك والمزرعة تدل على المرأة ألنها تحرث وتبذر -
الحصاد واستغناء النبات عن األرض فسنبله ولدها أو مالها وربما دل على السوق وتسقى وتحمل وتلد وترضع الى حين 

وسنبله أرزاقها وأرباحها وفوائدها لكثرة ارباح الزرع وحوائجه وريعه وخساراته ويدل على ميدان الحرب وحصيد سنبله 
م خلقوا من األرض وشبوا ونبتوا حصيد السيف وربما دل على الدنيا جماعة الناس صغيرهم وآبيرهم وشيخهم وآهلهم ألنه

وقد تدل السنابل في هذا الوجه على أعوام الدنيا وشهورها أو ) واهللا أنبتكم من األرض نباتا(آنبات الزرع آما قال اهللا تعالى 
واحدة حبا أيامها وقد تأولها يوسف الصديق عليه السالم بالسنين وقد تدل على اموال الدنيا ومخازيها ومطامرها لجمع السنبلة ال

آثيرا وربما دلت المزارع على آل مكان يحرث فيه لآلخرة ويعمل فيه لالجر والثواب آالمساجد والرباطات وحلق الذآر 
فمن حرث ) من آان يريد حرث اآلخرة نزد له في حرثه ومن آان يريد حرث الدنيا نؤته منها(وأماآن الصدقات لقوله تعالى 

ت زرعه حملت امرأته وان آان عزبا تزوج وإال تحرك سوقه وآثرت ارباحه وربما سلفه في الدنيا مزرعة نكح زوجة فإن نب
وفرقه وإال تألف في القتال جمعه ان آان مقصده فمن رأى زرعا يحصد فإن آان ذلك ببلد في حرب أو موقف الجالد والنزال 

ال حرب فيه وال يعرف ذلك به وآان الحصاد  هلك فيه من الناس بالسيف آنحو ما يحصد في المنام بالمنجل وان آان ذلك ببلد
منه في الجامع االعظم أو بين المحالت أو بين سقوف الدور فإنه سيف اهللا بالوباء والطاعون وان آان ذلك في سوق من 

م االسواق آثرت فوائد اهلها ودارت السعادة بينهم باالرباح وان آان ذلك في مسجد أو جامع من مجامع الخير وآان الناس ه
الذين تولوا الحصاد بأنفسهم دون أن يروا أحدا مجهوال يحصد لهم فإنها أجور وحسنات ينالها آل من حصد واما رؤية 

الحصاد في فدادين الحرث فإن آان ذلك بعد آمال الزرع وطيابه فهو صالح فيه وان آان قبل تمامه فهو جائحة في الزرع او 
آيفما تصرفت به الحال ألنه علف الدواب وهو خارج من الطعام وشريك الترابنفاق في الطعام والتبن مال قليله وآثيره   

( وأما المرج المعقول النبات المعروف الجواهر فأنواع الكال والنواوير فهو الدنيا وزينتها وأموالها وزخرفها ألن ) المرج
آاموال الدنيا التي ينال منها آل انسان  النواوير تسمى زخرفا ومنه سمى الذهب زخرفا والحشيش معايش للدواب واالنعام وهو

ما قسم له ربه وجعله رزقه ألنه يعود لما ولبنا وزبدا وسمنا وعسال وصوفا وشعرا ووبرا فهو آالمال الذي به قوام األيام 
اصة وربما دل المرج على آل مكان تكسب الدنيا وتنال منه وتعرف به وتنسب اليه آبيت المال والسوق وقد تدل النواوير خ

على سوق الصرف والصاغة وأماآن الذهب وقد روي أن النبي صلى اهللا عليه وسلم تأول المرج بالدنيا وغضارتها وأنه عليه 
السالم قال الدنيا خضرة حلوة فالحلوة الكأل آل ما حال على أفواه االبل دل على الحالل وآل حامض فيه يدل على الحرام 

مرارة وما آان من النبت دواء يتعالج به فهو خارج عن األموال واالرزاق ودال على وعلى آل ما يناله بالهم والنصب وال
العلوم والحكم والمواعظ وقد يدل على المال والحالل المحض وإن آانت حامضة الطعم فإنه تعود حموضتها على ما ينال من 

الحرام وأخذ الدنيا بالدين وأبواب الربا وعلى  الهم والخصومة في نيلها والتعب وما آان منه سمائم قاتلة فدال على الغصب من
البدع واألهواء وآل ما يخرج من األفواه ويدخلها من األسواء وأما غذا رأى الهندبا وأمثالها آالكزبرة ونحوها من ذوات 

شجرة في المرارة والحرارة فهموم وأحزان وأموال حرام وقد قيل أن آدم حين هبط إلى األرض ووقع بالهند علقت رائحته ب
حين حزنه وبكائه على نفسه وقد تدل على همومه على اآلخرة والثواب بجواهر الجنة المضاف اليها دون الكزبرة والكراويا 
وأمثالها وما آان من نبت األرض مما جاء فيه نهي في الكتاب أو السنة أو سبب مذموم في القديم فهو دال على المقدور في 

والثوم والقثاء والعدس والبصل وما آان له من النبات اسم يغلب عليه في اشتقاقه لمعنى  الكالم والرزق آالشبت والحطب
أقوى من طبعه أو مؤيد لجوهره حمل عليه مثل النعنع يشتق منه النعاء والنعي مع أنه من البقول وآذلك الجزر وهي االسفنار 

أصل مثل الكمأة والفطر فدال في الناس على اللقيط به أسف ونارة وما آان من النبات ينبت بال بذر وليس له في األرض 
والحمل وولد الزنا ومن ال يعرف نسبه وتدل من األموال على اللقطة والهبة والصدقة ونحو ذلك فمن رأى آأنه في مرج أو 

راغبا عنها  حشيش يجمعه أو يأآله نظرت في حاله فإن آان فقيرا استغنى وان آان غنيا ازداد غنى وان آان زاهدا في الدنيا
 عاد اليها وافتتن بها وان انتقل من مرج إلى مرج سافر في طلب الدنيا وانتقل من سوق إلى آخر ومن صناعة إلى غيرها

( وأما الروضة المجهولة الجوهر التي اليوصف نباتها ال بخضرتها فدالة على اإلسالم لنضارتها وحسن بهجتها وقد ) الروضة
عليه وسلم وقد تدل من اإلسالم على آل مكان فضل وموضع يسأل اهللا فيه آقبر رسول اهللا صلى تأولها بذلك النبي صلى اهللا 



اهللا عليه وسلم وحلق الذآر وجوامع الخير وقبول أهل الصالح لقوله عليه السالم ما بين قبري ومنبري روضة من رياض 
ر النار وقد تدل الروضة على المصحف وعلى الجنة وقوله عليه السالم القبر اما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حف

آتاب في العلم والحكمة من قولهم الكتب روضة الحكماء ونزهة العلماء وربما دلت الروضة على الجنة ورياضها فمن خرج 
من روضة إلى سبخة أو إلى أرض سوداء أو محترقة أو إلى حيات وعقارب أو إلى رماد أو زبل أو إلى سقوط في بحر 

اله فإن آان ميتا أبدل بالجنة نارا وبالنعيم عذابا وان رؤي ذلك لمسلم حي خرج من اإلسالم بكفر أو بدعة أو نظرت في ح
خرج من شرائطه وصفاته اهله بكبيرة ومعصية وأما من رأى نفسه في روضة وهو يأآل من خضرتها أو يجمع مما فيها فإن 

وان آان بمكة مؤمال لزيارة قبر النبي صلى اهللا عليه وسلم تم له ذلك  آان ذلك في أيام الحج أو آان فيها يؤذن في المنام حج
وزار قبره وآان ما أآله أو جمعه ثوابا وأجرا يحصل له فإن رؤي ذلك لكافر أسلم من آفره ودخل اإلسالم صدره وان آان 

أآله منها في المنام أو جمعه وإال آان مذنبا تاب من حاله وانتقل من تخليطه وان آان طالبا للعلم والقرآن نال ذلك على قدر ما 
ذلك ثواب جمع حضره في يومه أو غد منليلته مثل جمعة يشهدها أو جنازة يصلي عليها أو قبور قوم صالحين يزورها وأما 

 السلق فقد قيل أنه يدل على خير وآذلك الملوخيا والقطف

( نابتا فهم أوالد يتجددون امرأة قروية جلدة صاحبة فضول وقيل هو هم وحزن فإن آان) السلجم  

( أمر يرى في المستقبل) الشبت  

( رجل فاسق يثني عليه بالقبيح والعروق مال معه مرض) العنصل  

( مال نام يبقى األموال) العفص  

( فرح فيه نعي لحمرته وهو عدة الرجل لعمل يعمله) العصفر  

( مال مع مرض) القوة  

( مال يحفظ به األموال) الفلفل  

( وقيل أنه يدل على الحج وهذا قول بعيد وقيل من أصاب فجال أو أآله فإنه يعمل عمال في خير يعقبه ندامةرزق حالل ) الفجل  

( وسائر ما يأآله الدواب رزق آبير) اللفت  

( رجل دنئ أو امرأة دنيئة ال خير فيها إذا آانت واحدة أو اثنتين أو ) لكمأة(مال دون الصوف وندفه تمحيص للذنوب ) القطن
وألن المن آان يسقط عليهم بال مؤنة . الكمأة من المن: آثرت فهي رزق ومال بال نصب لقوله صلى اهللا عليه وسلم ثالثا فإن

وال نصب وآذلك الكمأة تنبت بال بذر وال حرث وال سقي ماء وقيل انها إذا آانت ماال يكون ذلك المال من قبل النساء والعطر 
 يجري مجرى الكمأة أو دونها

( مال تطيب به األموال) كمونالكراويا وال  

( رزق من رجل أصم وقيل من أآله أآل ماال حراما شنيعا في قبح ثناء وقيل هو مطل الفقراء لحقوقهم وقيل هو رزق ) الكراث
 ومن أآل آراثا فإنه يقول قوال يندم عليه وأآل الكراث مطبوخا يدل على التوبة

( لخل سنة ليلين ثم يزرعرجل ردئ األصل ألن أصله حرمل ينقع في ا) الطرخون  

( قيل أن آل طاقة منه مائة دينار أو مائة درهم على قدر صاحب الرؤيا وأما البقول على الجملة فقد اختلفوا فيها ) السذاب
) أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير(فمنهم من قال انها صالحة محمودة ومنهم من قال نها جميعها مكروه لقوله عز وجل 

سم فيها وال حالوة ومنهم من قال انها تجارة ال بقاء لها ووالية ال ثبات لها وولد ومال ال بقاء لهما وإذا دلت على وألنه ال د
 الحزن فال بقاء لذلك الحزن



( جارية ورعة والتقاطها تقبيلها) البنفسج  

( أصهار الرجل من قبل المرأة التقاطه من سفح جبل اصابة جارية حسناء من ملك ضخم وقال بعضهم ان االقحوان ) االقحوان
فمن رأى آأنه التقطه فإنه يتخذ بعض أقرباء امرأته صديقا وأما اآلس فقيل هو رجل واف بالعهود ويدل على اليأس السمه 

فمن رأى على رأسه اآليل رأس رجل أو امرأة فهو زوج يدوم ابقاؤه أو امرأة باقية وآذلك ان شمه ومن رآه في داره فهو خير 
دائم فإن رأى أنه أخذ من شاب آسا فإنه يأخذ من عدو له عهدا باقيا فإن رأى أنه يغرس آسا فإنه يعمل األمور باق ومال 

 بالتدبير واآلس ودباق وعمارة باقية ووالية وفرح باق

( يدل على ثناء حسن) الشمار  

( احدة منه سوسنة وقال أآثر قيل هو ثناء حسن وقال بعضهم انه يدل لى السوء الشتقاق السوء من اسمه والو) السوسن
المعبرين ان الرياحين آلها إذا رؤيت مقطوعة فإنها تدل على هم وحزن وإذا رؤيت ثابتة في موضعها فإنها تدل على راحة أو 

زوج أو ولد وبلغنا عن علي ابن عبيد أنه قال آنت عند سفيان الثوري فقال له رجل رأيت البارحة آأن ريحانة رفعت الى 
بل المغرب حتى توارت بالسماء فقال له سفيان ان صدقت رؤياك فقد مات األوزاعي فوجدوه قد مات في تلك السماء من ق

الليلة وانما يدل الريحان على الولد إذا آان نابتا في البستان ويدل على المرأة إن آان مجموعا في حزمة ويدل على المصيبة 
) فروح وريحان وجنة نعيم(ه ريح وقيل أن الريحان نعمة لقوله تعالى إذا آان مقطوعا ومطروحا في غير موضعه أو لم يكن ل

يدل على صحة الجسم وغرسه يدل ) والمرزنجوش(وهو بالفارسية شاة سيرم والشاة تدل على الملك والحماحم حمى االسنة 
مرزنجوشا فإنها تلد على ابن آيس صحيح الجسم ويدل أيضا على التزويج بامرأة تدوم عشرتها وان رأى امرأة آأنها شمت 

 ابنا مؤمنا

( فمن رأى على رأسه اآليال من نرجس تزوج امرأة ) وأما النرجس(مال حالل يجمع من وجهه وينقع من وجهه ) اللينوفر
 حسناء أو اشترى جارية حسناء ال تدوم له والمرأة إذا رأته على رأسها آذلك وان آان لها زوج فإنه يطلقها أو يموت عنها

  

- النرجس نابتا في بستان فإنه ولد باق وان رآه مقطوعا فاسدا انه ال يبقى وحكي أن امرأة رأت آأن زوجها ناولها ومن رأى 
طاقة نرجس وناول ضرتها طاقة آس فقصت رؤياها على معبر فقال يطلقك ويتمسك بضرتك ألن عهد اآلس أبقى من عهد 

ة على ضفة نهر وآأنه رمي ثالث طاقات منهن بثالثة أحجار النرجس ورأى رجل له أربع نسوة آأن أربع طاقات نرجس نابت
فقصفهن ورمى الرابعة فلم تنقصف فقص رؤياه على معبر فقال انك ذو نسوة اربع وانك تطلق منهن ثالثة وال تطلق الرابعة 

 :فكان آذلك وقيل ان صفرة النرجس تدل على الدنانير وبياضه على الدراهم ينالها صاحب الرؤيا وأنشد

أهدي لنا النرجس تعريضا* ا أطلنا عنه تغميضا لم  

قد اقتضى الصفراء والبيضا* فدلنا ذاك على أنه   

 :وقال الشاعر

انما العهد لآلس* ليس للنرجس عهد   

النرجس سرور: وقال بعضهم  

( سرور يدوم من امرأة أو ولد أو والية أو تجارة) النمام  

( رأته وأصاب منها دنانير آثيرةمرض ودنانير فمن التقط لفاحا مرضت ام) اللفاح  

( رجل طيب) اللبالب  



( رجل يموت له طفل أو فرح ال يدوم أو والية تزول أو تجارة تنتقل أو امرأة تفارق) المنثور  

( رجال ذو إحسان فمن رأى أنه جمع من بستانه باقة بقل فإنه يجتمع عليه من قرابات نسائه شر وخصومة فإن آانت ) البقلة
نذير له ليحذر من الشر فإن عرف جوهرها فإنها حينئذ ترجع إلى الطبائع واليابس من البقل مال يصلح به  بطاقة بقل فإنها

األموال وأآثر المعبرين يجعلون البقول هما وحزنا وتكون البقلة الثابتة رجال أن آان موضعها مستشنعا مجهوال فيه ذلك 
دار أو مسجد مستشنعا فيه نبات ذلك فإنه رجل قد دخل على أهل  وآذلك جميع النبات إذا آان األصل واألصالن في بيت أو

ذلك الموضع بمصاهرة أو مشارآة وقد بلغنا أن رجال أتى إلى سعيد بن المسيب فقال رأيت آأن بقال أخضر قد نبت في بيت 
ال له سعيد بن المسيب إن عائشة رضي اهللا عنها والناس ينظرون اليه متعجبين فجاء عبد الملك بن مروان فاقتلع ذلك البقل فق

صدقت رؤياك فإن الحجاج يطلق أسماء بنت جعفر بن أبي طالب فعرض أن عبد الملك خاف ميل الحجاج إلى أهل بيت 
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألجل أسماء فكلفه أن يطلقها فطلقها

( رجل نافع في الدنيا والدين واليابسة منها مال تصلح به األموال) الكزبرة  

( فضل مال) الصمغ  

( مال مبارك) البلسان  

( مال ينال صاحبه عليه ثناء حسنا) الجاوشير  

( مال من خيانة وتلطخ الثياب به خلل في المعاش وصبه على انسان رميه ببهتان) القطران  

( البزور  رجل فظ غليظ بدوي فمن رأى بيده طاقة آرنب فإنه في طلب شئ ال يدرآه دون أن يكون فظا غليظا وأما) الكرنب
فكل بزر يلقي في األرض فهو ولد يجب أن ينسب إلى ذلك النوع والبزور والحبوب التي هي من األدوية فإنه آتب مستنبطة 

 فيها الزهد والورع

( رجل سخي غريب ثقيل الروح مؤلف بين الناس ويقال إنه مال في آد فمن أآله نال ماال بكد وقال بعضهم البندق وآل ) البندق
قشر يابس يدل على صخب وعلى حزنما آان له   

( هم وحزن فمن أآله فإنه يسعى في أمر يثقل عليه خصوصا األصفر منه فإنه في أوانه رزق وفي غير أوانه ) الخيار والقثاء
مرض فإن رأى أنه يأآله وآانت امرأته حامال ولدت جارية وقال بعضهم الخيارإذا آان بالحديد فإنه جيد للمرضى وذلك ألن 

ة تتميز عنه وقال القثاء تدل على حبل امرأة صاحب الرؤياالرطوب  

( والخشب رجال فيهم نفاق في دينهم رأى رجل آأن في يده اليمنى } آأنهم خشب مسندة{نفاق قال اهللا تعالى ) الخشب اليابس
ابنان أحدهما من غصنا وفي يده اليسرى خشبة وهو يقومهما فيقوم الغصن وال تقوم الخشبة فقص رؤياه على معبر فقال لك 

أمة واآلخر من حرة تؤدبهما فتؤدب ابن األمة فيقبل أدبك وتعظ ابن الحرة فال يتعظ بوعظك فكان آذلك ورأى رجل آأنه 
 .البس ثوبا من خشب وآان يسير في البحر فعرض له ان سيره آان بطيئا وانما دل البحر والخشب على السفينة

 

الورق والكتابة والشعر وما أشبههفي القلم والدواة والنقش والمداد و  

  

القلم يدل على ما يذآر االنسان به وتنفذ األحكام بسببه آالسلطان والعالم والحاآم واللسان والسيف والولد الذآر وربما دل على 
قائق تأويله الذآر والمداد نطفته وما يكتب فيه منكوحه وربما دل على السكة واألصابع أزواجه ومداده بذره وانما يوصل الى ح

بحقائق الكتبة وزيادة الرؤيا والضمائر وما في اليقظة من اآلمال وقيل ان القلم يدل على العلم فمن رأى أنه أصاب قلما فإنه 



وما آنت لديهم إذ يلقون {يصيب علما يناسب ما رأى في منامه أنه آان يكتبه به وقيل أنه دخول في آفالة وضمان لقوله تعالى 
أن رجال قال البن سيرين رأيت آأني جالس والى حانبي قلم فأخذته فجعلت أآتب به وأرى ) وحكي(} كفل مريمأقالمهم أيهم ي

عن يميني قلما آخر فأخذته وآتبت بهما جميعا فقال هل لك غائب قال نعم قال فكأنك به قدم عليك فإن رأى آاتب آأن بيده قلما 
نه استفاد أودوات الكتابة باسرها فإنه يصيب في الكتابة رياسة جامعة يفوق فيها أو دواة فإنه يأمن من الفقر لحرفته فإنه رأى آأ

أقرانه من الكتاب وهكذا آل من رأى أنه استفاد أداة واحدة من أدوات حرفته أمن بها الفقر فإن رأى أنه أصاب حرفة جامعة 
محسود وقيل ان من رأى سكينا من حديد فإنه  فإنه ينال فيها رياسة جامعة والسكين الذي يقطع به القلم يدل على ابن آيس

قل آونوا حجارة أو حديدا أو خلقا ممن يكبر في صدورآم فسيقولون من يعيدنا قل {يعاود امرأة قد فارقته من قبل لقوله تعالى 
رجل آأنه ) رأىو(والقلم األمر والنهي والوالية على آل حرفة والقلم قيم آل شئ وقيل القلم ولد آاتب } الذي فطرآم أول مرة

نال قلما فقص رؤياه على معبر فقيل له يولد لك غالما يتعلم علما حسنا وأما الدواة فخادمة ومنفعة من قبل امرأة وشأن من قبل 
ولد فمن رأى أنه يكتب من دواة اشترى خادمة ووطئها وال يكون لها عنده بطء وال مقام وقيل من رأى أنه أصاب دواة فإنه 

أن رجال رأى آأنه يليق دواة فقص رؤياه على معبر ) وحكي(يرها فإن آان ثم شاهد خير تزوج ذا قرابة له يخاصم امرأته وغ
فقال هذا رجل يأتي الذآران وقال أآثر المعبرين ان الدواة زوجة ومنكوح وآذلك المحبرة إال أنها بكر أو غالم والقلم ذآر وان 

وبالءها سيما إن سود وجهه أو ثوبه وقد تدل الدواة على القرحة والقلم على  آانت امرأة آان مدداها مالها أو نفعها أو همها
الحديد والمداد على المدة لمن رأى أن بجسمه دواة وهو يستمد منها بالقلم ومن أى أنه يكتب في صحيفة فإنه يرث ميراثا قال 

في قرطاس فإنه جحو دما بينه وبين الناس  فإن رأى أنه يكتب} إن هذا لفي الصحف األولى صحف إبراهيم وموسى{اهللا تعالى 
تجعلونه {وان رأى أن اإلمام أعطاه قرطاسا فإنه يقضي له حاجة يرفعها اليه ويدل القرطاس على أمر ملتبس عليه لقوله تعالى 

 وأما النقش في األصل فيدل على فرح وشرف ما لم يتلطخ به الثوب فإن تلطخ به الثوب دل على مرض} قراطيس تبدونها
وعلى أن الذي لطخه به يقع فيه ويرميه بعيب وتظهر براءته من ذلك العيب للناس وربما يلطخ ثوبه في اليقظة آما رآه 

والكتاب خير } يا يحيى خذ الكتاب بقوة{والمداد سؤدد ورفعة في مدد والكتاب قوة فمن رأى بيده آتابا نال قوة لقوله تعالى 
فخير مستور وان آان في يد غالم فإنه بشارة وان آان في يد جارية فإنه خير في  مشهور ان آان منشورا وان آان مختوما

بشارة وفرج وان آان في يد امرأة فإنه توقع أمر في فرح فإن آان منشورا والمراة منتقبة فإنه خير مستور يأمرها بالحذر فإن 
فإنه خير في أمر وحشآانت متطيبة حسناء فإنه خير وأمر فيه ثناء حسن فإن آانت المرأة وحشية   

  

- فإن رأى أنه أخذ من } يوم نطوي السماء آطي السجل للكتب{ومن رأى في يده آتبا مطوية فإنه يموت قريبا لقوله تعالى 
اإلمام منشورا فإنه ينال سلطانا وغبطة ونعمة ان آان محتمال ذلك وإال خيف عليه العبودية فإن رأى أنه انفذ آتابا مختوما إلى 

ده اليه فإن آان سلطانا وسرى اليه جيش فإنهم مهزومون وان آان تاجرا خسر في تجارته وان آان خاطبا لم يزوج انسان فر
فإن رأى آتابه بيمينه فهو خير فإن آان بينه وبين انسان مخاصمة أوشك أو تخليط فإنه يأتيه البيان وان آان في عذاب يأتيه 

وإن آان معسرا أو مهموما أو غائبا فإنه يتيسر عليه أمره } يانا لكل شئ وهدىوأنزلنا عليك الكتاب تب{الفرج لقوله تعالى 
ويرجع إلى أهله مسرورا وأخذ الكتاب باليمين خير آله فإن أعطى آتابه بشماله فإنه يندم على فعل فعله ومن أخذ آتابا من 

ا رأى الكافر بيده مصحفا أو آتابا عربيا فإنه يخذل وإذ} ألخذنا منه باليمين{انسان بيمينه فإنه يأخذ أآرم شئ عليه لقوله تعالى 
أو يقع في هم وغم وآربة وشدة ومن نظر في صحيفة ولم يقرأ ما فيها فهو ميراث يناله وقيل من رأى آأنه مزق آتابا ذهبت 

أى أنه أتاه غمومه ورفعت عنه الفتن والشرور نال خيرا وآذلك المؤمن إذا رأى بيده آتابا فارسيا يصيبه ذل وآربة ومن 
آتاب مختوما انقاد لملك وتحقيقه ختمه ألن بلقيس انقادت لسليمان عليه السالم حين القى آتابا مختوما وآان من سبب الكتاب 

 دخولها في اإلسالم

  

ومن رأى أنه وهبت له صحيفة فوجد فيها رقعة ملفوفة فهي جارية وبها خبل وقال ابن سيرين من رأى أنه يكتب آتابه فإنه -
والنقش على يد الرجل حيلة تعقب الذل } فويل لهم مما آتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون{يكسب آسبا حراما لقوله تعالى 

 وللنساء حيلة الآتساب

  



ومن رأى آأن آية من القرآن مكتوبة على قميصه فإنه رجل متمسك بالقرآن والكتابة باليد اليسرى قبيحة وضاللة وربما يولد -
ن زنا أو يصير شاعرا والكتابة في األصل حيلة والكاتب محتال وان رأى أنه ردئ الخط فإنه يتوب ويترك الحيل له أوالد م

اقرأ {على الناس ويتوب ومن أى أنه يقرأ وجه صحيفة فإنه يرث ميراثا فإن قرأ ظهرها فإنه يجتمع عليه دين لقوله تعالى 
يقرأ آتابا وآان حاذقا في قراءته فإنه يلي والية ان آان اهال لها أو يتجر فإن رأى أنه } آتابك آفى بنفسك اليوم عليك حسيبا

تجارة ان آان تاجرا بقدر حذقه فيه فإن رأى أنه يقرأ آتاب نفسه فإنه يتوب الى اهللا من ذنوبه لقوله عز وجل واآتب لنا في 
 {هذه الدنيا حسنة وفي اآلخرة

  

- حتجم ألن من آتب عليه آتاب وال يدري ما في الكتاب فإنه قد فرض اهللا عليه ومن رأى آأنه آتب عليه صك فإنه يؤمر بأن ي
اآلية فإن رأى أنه يكتب عليه آتاب فإن عرف الكاتب فإنه يغشه ويضله } وآتبنا عليهم فيها{فرضا وهو يتوانى فيه لقوله تعالى 

دم الرؤساء وانسان متصل بالسلطان فمن رأى أنه اآلية واألصطرالب خا} آتب عليه أنه من تواله{ويفتنه في دينه لقوله تعالى 
أصاب اصطرالبا فإنه يصحب انسانا وينتفع به على قدر ما رأى في المنام وربما آان مغترا بأمر ليست له عزيمة صحيحة 

 وال وفاء وال مروءة

( رجل غاو يقول ماال يفعل والشعر قول الزور) الشاعر  

  

- با فإنه يشهد بالزور فإن رأى أنه قرأ قصيدة في مجلس فإنها حكمة تميل إلى النفاق ومن رأى أنه يقول الشعر ويبغي به آس
 فإن سمع الشعر فإنه يحضر مجالس يقال فيها الباطل

  

ومن رأى آأنه أعجمي فصار فصيحا فإنه شرف وعز وملك حتى ال يكون فيه نظيرا ان آان واليا وان آان تاجرا فإنه يكون -
في آل حرفة مذآورا في الدنيا وآذلك  

  

- يعني بكل } اني حفيظ عليم{ومن رأى أنه يتكلم بكل لسان فإنه يملك امرا آبيرا في الدنيا ويعز لقوله تعالى حكاية يوسف 
لسان والكاتب ذو حيلة وصناعة لطيفة مثل االسكافي والقلم آاالشفى واالبرة والمداد آالشئ الذي يخرم به من خيوط وسيور 

ته ومداده دمه وآالرقام والرفاء ونحوهما وربما دل على الحراث والقلم آالسكة والمداد آالبدر فمن وآالحجام وقلمه مشرط
حدث عليه حادثة مع آاتب مجهول تعرف تلك الصفة ماذا تدل عليه ثم أضفها إلى من تليق به أو من هو في اليقظة في أمر 

رت بكاتب فدفع إلى آتابا أو آتابين أو ثالثة وآان فيها دين هو حال فيه ممن ينصرف الكاتب اليه آالذي يقول رأيت آأني مر
لي أو على فأخذتها منه ومضيت فانظر الى حاله ويقظته فإن آان ماله نعل أو خف عند خراز وقد مطله أو هم بشراء فهو 

و أحتجم قبل تلك الليلة فهو ذلك وأشبه ما بهذا الوجه أن يأخذ منه رقعتين أو آتابين وإن آان قد أضر الدم به أو هم بالحجامة أ
ذاك وأشبه ما بهذا المكان أن تكون الرقاع ثالثة إن آان ممن يحتجم آذلك فإن آان له ثوب عند مطرز أو صانع ديباجي فهو 
ذاك وإن آان له سلم عند حراث أخذ منه ما آان له وإال قدمت اليه أخبار أو وردت عليه أمور فإن آانت الكتب مطوية فهي 

يفة وإن آانت منشورة فهي أخبار ظاهرة والكاتب إذا رأى أنه أمي ال يحسن الكتابة فإنه يفتقر ان آان غنيا أو يجن أخبار مخ
ان آان عاقال أو يلحد إن آان مذنبا أو يعجز إن آان ذا حيلة وإذا راى األمي أنه يحسن الكتابة فإنه في آرب وسيلهمه اهللا 

لكتاب ذهاب الحزن والغمتعالى سببا يتخلص به من آربه وتمزيق ا . 

 

 



 في الصنم وأهل الملل الزائغة والردة وما أشبه ذلك 

  

المستحق للعبادة هو اهللا تعالى فمن عبد غيره فقد خاب وخسر فمن رأى آأنه يعبد غيره دل على أنه مشتغل بباطل مؤثر لهوى 
جل يبغضه اهللا تعالى ويصيبه منه ما يكره نفسه على رضا ربه فإن آان ذلك الصنم الذي عبده من ذهب فإنه يتقرب إلى ر

وتدل رؤياه على ذهاب ماله مع وهن دينه وإن آان ذلك الصنم من فضة فإنه يحصل له سبب يتوصل به إلى امرأة أو جارية 
 على وجه الخيانة والفساد فإن آان ذلك الصنم من صفر أو حديد أو رصاص فإنه يترك الدين ألجل الدنيا ومتاعها وينسى ربه
وان آان ذلك الصنم من خشب فإنه ينبذ دينه وراء ظهره ويصاحب واليا ظالما ورجال منافقا ويكون متحليا بالدين ألجل أمر 

من أمور الدنيا ال من أجل اهللا تعالى وقال بعض المعبرين ان رؤية الصنم تدل على سفر بعيد وقيل إذا رأى الصنم ولم ير 
ه يعبد نجما أو شجرة فإنه رجل دينه دين الصابئين وهم من القوم الذين وصفهم اهللا تعالى عبادته نال ماال وافرا فإن رأى آأن

وقيل ان هذه الرؤيا تدل على أن صاحبها يتقرب الى خدمة رجل جليل يتهاون بدينه فإن رأى آأنه ) مذبذبين بين ذلك{فقال 
لم يكن للنار لهب فإنه حرام يطلبه بدينه ألن الحرام نار  يعبد النار فإنه يعصي اهللا تعالى بطاعة الشيطان أو يطلب الحرب فإن

فإن رأى آأنه تحول آافرا فإن اعتقاده يوافق اعتقاد ذلك الجنس من الكفار فإن رأى آأنه يحول مجوسيا فإنه قد ينبذ اإلسالم 
ت ويتلقاه ذل ألن اليهود وراء ظهره بارتكاب الفواحش فإن رأى آأنه يهودي فإنه يترك الفرائض فتصيبه عقوبتها قبل المو

اعتدوا بأخذ الحيتان يوم السبت وعصوا أمر اهللا وعتوا عما نهوا عنه فمسخهم اهللا تعالى قردة فإن رأى آأنه قيل له يا يهودي 
 انا هدنا اليك قال{وعليه ثياب وهو آاره لتلك التسمية فإنه في ضيق ينتظر الفرج وسيفرج اهللا تعالى عنه برحمته لقوله تعالى 

فإن رأى آأنه تحول نصرانيا فإنه يكفر نعم اهللا تعالى ويصفه بما هو ) عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت آل شئ
منزه عنه متقدس فإن رأى آأنه تحول من دار اإلسالم إلى دار الشرك فإنه يكفر باهللا تعالى من بعد إيمانه فإن رأى آأن يده 

رى على يد االآاسرة والجبابرة من الظلم والفساد وال تحمد عاقبته فإن رأى آأن تحولت يد آسرى فإنه يجري على يده ما ج
يده تحولت آما آانت أوال فإنه يتوب ويرجع الى ربه جل جالله وآل فرعون يراه الرجل في منامه فهو عدو اإلسالم وصالح 

من رأى عدوه في منامه سئ الحال آان  حاله يدل على فساد حال أهل اإلسالم وإمامهم وهذا أصل في الرؤيا مستمر فإن آل
تأويل رؤياه صالح حاله هو وآل من رأى عدوه حسن الحال آان تأويله فساد حاله فان رأى آأنه تحول آأحد فراعنة الدنيا 

فانه ينال قوة وتضاهى سيرته سيرة ذلك الجبار ويموت على شر وآذلك إذا رأى آأن بعض أموات الجبابرة حي في بلد 
ه في تلك البلدة والتحير في آل األديان جحودظهرت سيرت  

  

ومن رأى آأنه متحير ال يعرف لنفسه دينا فانه تنسد عليه أبواب المطالب وتتعذر عليه األمور حتى ال يظفر بمراد وال ينال -
وقد ) رآه استغنى آال ان االنسان ليطغى ان{مراما مع اقتضاء رؤياه وهن دينه والكفر في التأويل يدل على غنى لقوله تعالى 

فكثرة الكفار آثرة العيال } سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ال يؤمنون{يدل على مرض ال ينفع صاحبه عالج لقوله تعالى 
والشيخ الكافر عدو قديم العداوة وظاهر البغضاء والسيخ المجوسي عدو اليريد هالك خصمه والشيخ اليهودي عدو يريد هالك 

راني عدو ال تضر عداوته والجارية الكافرة سرور مع خناخصمه والشيخ النص  

  

- وانه آان يقول سفيهنا على اهللا {ومن رأى آأنه فسد دينه سفه على الناس وآذاهم آما لو رأى انه سفه فسد دينه لقوله تعالى 
 {شططا

( تحت الثياب دال على النفاق في الدين  يدالن على ولد إذا آانا فوق ثياب جدد وانقطاعهما موت الولد وإذا آانا) الزنا والمسخ
 وإذا آانا مع ثياب رديئة دال على فساد الدين والدنيا وقيل من رأى آأنه يهودي ورث عمه

  

ومن رأى آأنه نصراني ورث خاله أو خالته فان رأى آأنه يضرب بالناقوس فانه يفشي بين الناس خبرا باطال فان راى انه -
وأنتم تتلون {عرف معانيهما فان مذهبه فاسد ورأيه موافق لرأي اليهود والنصارى قال اهللا تعالى يقرأ التوراة واالنجيل وال ي



فان رأى آأنه صار جا ثليقا زالت نعمته وانقضى أجله فان رأى انه صار راهبا فانه مبتدع مفرط في } الكتاب أفال تعقلون
رؤيا يضيق عليه معاشه وتتعسر عليه أموره ويصحبه في وقيل ان صاحب هذه ال} ورهبانية ابتدعوها{بدعته لقوله تعالى 

جميع األمور ذل وخوف ورهبة ال تزايله ويدل أيضا على أنه مكار خداع آياد مبتدع داع إلى بدعته والعياذ باهللا من ذلك 
م على رجال الحسن البصري آأنه البس لباس صوف وفي وسطه آستيج وفي رجليه قيد وعليه طيلسان عسلي وهو قائ) رأى(

مزبلة وفي يده طنبور ويضرب به وهو مستند إلى الكعبة فبلغ ذلك ابن سيرين فقال أما درعه الصوف فزهده وأما آستيجه 
فقوته في دين اهللا وأما عسليه فحبه للقرآن وتفسيره للناس وأما قيده فثباته في ورعه وأما قيامه على المزبلة فدنيا جعلها تحت 

نشره حكمته بين الناس أما استناده إلى الكعبة فالتجاؤه إلى اهللا عز وجلقدمه وأما ضربه الطنبور ف  

 

افي البسط والفرش والسرادقات والفساطيط واالسرة والشراع والستور وما أشبهه   

  

البساط دنيا لصاحبه وبسطه بسط الدنيا وسعته سعة الرزق وصفاقته طول العمر فإن رأى آأنه بسط في موضع مجهول أو 
ال يعرفهم فغنه ينال ذلك في سفر وصغر البساط ورقته قلة الحياة وقصر العمر وطيه طي النعم والعمر عند قوم  

  

ومن رأى آأنه على بساط نال السالمة إن آان في حرب وان لم يكن في حرب اشترى ضيعة وبسط البساط بين قوم -
ضع وقيل ان بسط البساط ثناء لصاحبه الذي يبسط معروفين أو في موضع معروف يدل على اشتراك النعمة بين أهل ذلك المو

له وأرضعه التي يجري عليها أثره آل ذلك بقدر سعة البساط وثخانته ورقته وجوهره فإن رأى أنه بسط له بساط جديد صفيق 
ه أو عند فإنه ينال في دنياه سعة الرزق وطول العمر فإن آان البساط في داره أو بلده أو محلته أو في قومه أو بعض مجالس

من يعرفه بمودته أو بمخاطبته إياه حتى اليكون شئ من ذلك المجهوال فإنه ينال دنياه تلك على ما وصفت وآذلك يكون عمره 
فيها في بلدة أو موضعه الذي هو فيه أو عند قومه أو خلطائه وان آان ذلك في مكان مجهول وقوم مجهولين فإنه يتغرب وينال 

اط صغيرا ثخينا نال عزا في دنياه وقلة ذات يد وان آان رقيقا قدر رقة البساط واسعا فإنه ينال دنيا ذلك في غربة فإن آان البس
واسعة وعمره قليل فيها فإذا اجتمعت الثخانة والسعة والجوهر اجتمع له طول العمر وسعة الرزق ولو رأى البساط صغيرا 

أو طوى له فهو ينقله من موضع إلى موضع فإن انتقل آذلك إلى  خلقا فال خير فيه فإن رأى بساطه مطويا على عاتقه قد طواه
موضع مجهول فقد نفد عمره وطويت دنياه عنه وصارت تبعاته منها في عنقه فإن رأى في المكان الذي انتقل اليه أحد من 

ملكه فإن دنياه مطوية األموات فهو تحقيق ذلك فإن رأى بساطا مطويا لم يطوه هو وال شهد طيه وال رآه منشورا قبل ذلك وهو 
عنه وهو مقل فيها ويناله فيها بعض الضيق في معيشته فإن بسط له اتسع رزقه وفرج عنه ويدل البساط على مجالسة الحكماء 
والرؤساء وآل من يوطأ بساطه فمن طوى بساطه تعطل حكمه أو تعذر سفره أو أمسكت عنه دنياه وان خطف منه أو احترق 

عذر سفره وان ضاق قدره ضاقت دنياه عليه وان رق جسم البساط قرب أجله أو أصابه هزال في بالنار مات صاحبه أو ت
جسده وأشرف على منيته والوسادة والمرفقة خادمه فما حدث فيها ففيهم وقال بعضهم المخاد األوالد والمساند العلماء وأما 

األرض التي يتقلب االنسان عليها بالغفلة إلى أن ينقل  الفراش فدال على الزوجة وحشوه لحمها أو شحمها وقد يدل الفراش على
عنها الى اآلخرة وقال بعضهم الفراش المعروف صاحبه أو هو بعينه أو موضعه فإنه امرأته فما رؤي به من صالح أو فساد 

بذلك الفراش أو زيادة على ما وصفت في الخدم فكذلك يكون الحدث في المرأة المنسوبة إلى الفراش فإن رأى أنه استبدل 
وتحول إلى غيره من نحوه فإنه يتزوج أخرى ولعله يطلق األولى ان آان ضميره ان اليرجع إلى ذلك الفراش وآذلك لو رأى 

أن الفراش األول قد تغير عن حاله إلى ما يكره في التأويل فإن المراة تموت أو ينالها ما ينسب إلى ما تحولت اليه فإن آان 
التأويل فإن مراجعة المرأة األولى بحسن حال وهيئة بقد ما رأى من التحول فيه فإن رأى فراشه تحول إلى ما يستحب في 

تحول من موضع الى موضع فإن امرأته تتحول من حال إلى حال بقدر فضل ما بين الموضعين في الرفق والسعة والموافقة 
دونه فإنه يتزوج أخرى على نحو ما رأى من هيئة لهما أو ألحدهما فإن رأى مع الفراش فراشا آخر مثله أو خيرا منه أو 

 الفراش وال يفرق بين الحرائر واالماء في تأويل الفراش النهن آلهن نساء وتأويل ذلك سواء

  



ومن رأى أنه طوى فراشه فوضعه ناحية فإنه يغيب عن امراته أو تغيب عنه أو يتجنبها فإن رأى مع ذلك شيئا يدل على -
يموت أحدهما عن صاحبه أو يقع بينهما طالق فإن رأى فراشا مجهوال في موضع مجهول فإنه يصيب  الفرقة والمكاره فإنه

أرضا على قدر صفة الفراش وهيئته فإن رأى فراشا مجهوال أو معروفا على سرير مجهول وهو عليه جالس فإنه يصيب 
ال الذين يخالطهم نفاق في دينهم ألن سلطانا يعلو فيه على الرجال ويقهرهم ألن السرير من خشب والخشب جوهر الرج

األسرة مجالس الملوك وآذلك لو رأى آأن فراشه على باب السلطان تولى والية وإذا أولنا الفراش بالمرأة فلين الفراش طاعتها 
لزوجها وسعة الفراش سعة خلقها وآونه جديدا يدل على طراوتها وآونه من ديباج امرأة مجوسية وآونه من شعر أو صوف 

و قطن يدل على امرأة غنية وآونه أبيض امرأة ذات دين وآونه مصقوال يدل على امرأة تعمل ماال يرضى اهللا وآونه أخضر أ
امرأة مجتهدة في العبادة والجديد امرأة حسناء مستورة والمتمزق امرأة ال دين لها فمن رأى آأنه على فراش وال يأخذه النوم 

يأ له ذلك فإن رأى آأن غيره يمزق فراشه فإنه يخونه في أهله وأما السرير فقد قيل من رأى فإنه يريد أن يباشر امرأته وال يته
أنه على سرير فإنه يرجع اليه شئ قد آان خرج عن يده وان آان سلطانا ضعف في سلطانه ثم يثبت بعد الضعف لقوله تعالى 

امرأة وان آان على سرير وعليه فرش فذلك زيادة رفعة وان آان يريد التزويج فذلك نكاح ) وألقينا على آرسيه جسدا ثم أناب{
وذآر على قوم منافقين في الدين وان لم يكن عليه فرش فإنه يسافر وقال بعضهم السرير وجميع ما ينام عليه يدل على المرأة 

صاحب  وعلى جميع المعاش وآذلك تدل الكراسي وأرجل السرير على المماليك وخارجه على المرأة خاصة وداخله على
الرؤيا وأسفله على األوالد االناث وقال القيرواني ان السرير دال على آل ما يسر المرء به ويشرف من أجله ويقر به والعرب 
تقول ثل عرشه إذا هدم عزه والعرش السرير وربما دل على مرآوب من زوجة أو محمل أو سفينة ألن النائم يرآبه حين سفر 

على النعش ألنه سرير المنايا فمن تكسر سريره في المنام أو تفكك تأليفه ذهب سلطانه ان آان روحه عن أهله وبيته وربما دل 
ملكا وعزل عن نظره ان آان حاآما وفارق زوجته ان آانت ناشزا أو ماتت مريضة أو زوجها ان آان هو المريض أو سافر 

رأس منه على الولد وما يلي الرجلين على الخادم عنها أو هجرها وقد يدل وجهه على الزوج ومؤخره على الزوجة وما يلي ال
والبنة وقد يدل حماره على قيم البيت والواحة على أهله وقد يدل حماره على الخادم وألواحه على الفراش والبسط والفراش 

ان عزبا والحصر وثياب المرأة وأما من رأى نفسه على سرير مجهول فإن الق به الملك ناله وإال جلس مجلسا رفيعا وإن آ
تزوج وإن آانت حامال ولدت غالما وآل ذلك ان آان عليه فرش فوقه أو آان له جمال وإن آان ال فرش فوقه فإن راآبه 

يسافر سفرا بعيدا وإن آان مريضا مات وإن آان ذلك في أيام الحج وآان مؤمله رآب محمال على البعير أو سفينة في البحر 
 أو جلس فيها على السرير

( سلطان في التأويل فإذا رأى االنسان سرادقا ضرب فوقه فإنه يظفر بخصم سلطاني وقال من رأى له سرادقا ) السرادق
مضروبا فإن ذلك سلطان وملك ويقود الجيوش ألن السرادق للملوك والفسطاط آذلك إال أنه دونه والقبة دون الفسطاط والخباء 

 دون القبة

  

- األشياء المذآورة دل على خروجه من بعض سلطانه فإن طويت باد سلطانه أو  ومن رأى السلطان أنه يخرج من شئ من هذه
نفد عمره وربما آانت القبة امرأة تقول ضرب قبة إذا بني بأهله واألصل في ذلك ان الداخل بأهله آان يضرب عليها قبة ليلة 

 :دخوله بها فقيل لكل داخل بأهله قال عمرو بن معد يكرب

يلوح آأنه مصباح بان* ي ألم يرق له البرق اليمان  

يريد بأن أهله فمصباحه ال يطفأ وقال ان الفساطيط من رأى أنه ملكها أو استظل بشئ منها فإن ذلك يدل على نعمة منعم عليه 
بها ال يقدر على أداء شكرها والمجهول من السرادقات والفساطيط والقباب إذا آان أخضر أو أبيض مما يدل على البر فإنه 

لشهادة أو على بلوغه لنحوها بالعبادة ألن المجهول من هذه األشياء تدل على قبور الشهداء والصالحين إذا رآها أو يدل على ا
 يزور بيت المقدس وقيل إن الخيمة والية وللتاجر سفر وقيل أنها تدل على إصابة جارية حسناء عذراء لقوله تعالى

( رفوالقبة اللبدية سلطان وش) حور مقصورات في الخيام  

( فمن رأى آأن شراعا ضرب له فإنه ينال عزا وشرفا وأما الستر فقد قال أآثرهم هو هم فإذا رآه على باب ) وأما الشراع
البيت آان هما من قبل النساء فإن رآه على باب الحانوت فهو هم من قبل المعاش فإن آان على باب المسجد فهو هم من قبل 

قبل الدنيا والستر الخلق هم سريع الزوال والجديد هم طويل والممزق طوال فرج  الدين فإن آان على باب دار فهو هم من



عاجل والممزق عرضا تمزق عرض صاحبه واألسود من الستور هم من قبل ملك واألبيض واألخضر فيها محمود العاقبة 
ل بعضهم الستور آلها على هذا آله إذا آان الستر مجهوال أو في موضع مجهول فإذا آان معروفا فيعينه في التأويل وقا

األبواب هم وخوف مع سالمة وإذا رأى المطلوب أو الخائف أو الهارب أو المختفي آان عليه سترا فهو ستر عليه من اسمه 
وأمن له وآلما آان الستر أآبر آان همه وغمه أعظم وأشنع وقال الكرماني ان الستور قليلها وآثيرها وقيقها وصفيقها إذا هو 

ب أو بيت أو مدخل أو مخرج فإنه هم لصاحبه شديد قوي وما رق منه وضعف وصغر فإنه أهون وأضعف في رؤي على با
الهم وليس ينفع مع الشر لونه ان آان من األلوان التي تستحب لقوته في الهم والخوف آما وصفت وليس في ذلك عطب بل 

لسوق العظمى أو ما يشبه ذلك فالهم والخوف في تأويله عاقبته إلى سالمة وما آان من الستور على باب الدار األعظم على ا
أقوى وأشنع وما رؤي من الستور لم يعلق على شئ من المخارج والمداخل فهو اهون فيما وصفت من حالها وأبعد لوقوع 

ى في التأويل وآذلك ما رؤي أنه تمزق أو قلع أو ألقي أو ذهب فإنه يفرج عن صاحبه الهم والخوف والمجهول من ذلك أقو
التأويل وأشد وأما المعروف من الستور في مواضعها المعروفة فإنه هو بعينه في اليقظة ال يضر ذلك وال ينفع حتى يصير 

مجهوال لم يعرفه في اليقظة واللحاف يدل على أمن وسكون وعلى امرأة يلتحف بها والكساء في البيت قيمه أو ماله أو معاشه 
ماعة فأموال وبضائع آاسدة في منام الصيف ونافقة في منام الشتاء وأما اشتماله لمن ليس وأما شراؤه واستفادته مفرد أو ج

ذلك عادته من رجل أو امرأة فنظراء سوء عليه واساءة تشمله فإن سعى به في األماآن المشهورة اشتهر بذلك وافتضح به وإن 
ن الذي عادته أن يلبسه إليه وأما الكلة فدالة على آان ممن عادته أن يلبسه في األسفار والبادية عرض له سفر إلى المكا

الزوجة التي يدخل بين فخذيها لحاجته وربما دلت على الغمة ألنها تغم من تحتها وآذلك الستور إال أن الغمة التي يدل الستر 
اء يزيد بن عبد أن رجال أتى ابن سيرين فقال رأيت آأني على طنفسة إذ ج) وحكي(عليها ال عطب فيها والطنفسة آالبساط 

الملك فأخذ الطنفسة من تحتي فرمى بها ثم قعد على األرض فقال ابن سيرين هذه الرؤيا لم ترها أنت وإنما رآها يزيد بن 
المهلب وإن صدقت رؤياه هزمه يزيد بن عبد الملك وأما اللواء فمن رأى أنه أعطى لواء وسار بين يديه أصاب سلطانا وال 

نزلة حسنةيزال في ذوي السلطان بم  

  

ومن رأى أن لواءه نزع منه نزع من سلطان آان عليه وقال القيرواني األلوية والزينات دالة على الملوك والمراء والقضاة -
 والعلماء وآذلك المظلة أيضا

  

- من سلطان ومن رأى في يده لواء أو راية فإن ذلك يدل على الملك والوالية وربما دل على العز واألمان مما يخافه ويحذره 
 أو حاآم وربما دل على والة اإلسالم وعلى والدة الحامل الغالم أو على تزويج الرجل أو المرأة أيهما رأى ذلك

 

في أوقات الرآبان والفرسان مثل السرج واالآاف والمرآب واللجام والثغر واللبب والسوط والرحالة والحزام الزمام 
رة والمقود والغاشية والهودجوالصولجان والك  

  

( توبته عن ( امرأة أعجمية غير شريفة ةال حسيبة تحل من زوجها محل الخادمة ورآوب الرجل االآاف يدل على) االآاف
البطالة بعد طول تنعمه فيها وأما السرج فيدل على امرأة ما لم يكن مسرجا به فإن آان من أداة الدابة ال يعتد به وقيل ان السرد 

أن رجال أتى ابن سيرين فقال رأيت آأنني على دابة وأخذت في مضيق فبقي ) وحكي(ل على امرأة عفيفة حسناء غنية يد
السرج فيه وتخلصت انا والدابة فقال ابن سيرين بئس ا لرجل أنت أنه يعرض لك امر تخذل فيه امرأتك فلم يلبث الرجل ان 

مرأته في أيديهم وأفلت بنفسه وقيل ان السرج اصابة مال وقيل اصابة سافر مع امرأته فقطع عليه اللصوص الطريق فخلى ا
والية وقيل بل هو استفادة دابة وقال بعضهم من رأى آأنه رآب سرجا نصر في أموره وأما المرآب فمال رجل شريف 

ن حديد قوة ورياسة وآثرة حليه ارتفاع الرياسة والذآر وآون حليه من ذهب ال يضر ويدل على جارية حسناء وآونه م
صاحب الرؤيا وآونه من رصاص يدل على وهن أمره وديانته وآونه من فضة مطلية بالذهب يدل على جوار وغلمان حسان 
وآون السرج واللجام واللبب بال حلي يدل على تواضع رآابه وآون باطنه خيرا من ظاهره زواللبب ضيط األمر والمقود مال 



للجام حسن التدبير وقوة في المال ونيل رياسة ينقادله بها ويطاع والسرج إذا انفرد عن أو آداب أو علم يحجزه عن المحارم وا
الدابة فهو امرأة ويدل على المجلس الشريف والمقعد الرفيع وان آان على الدابة فهو من أدواتها فإن آانت الدابة تنسب الى 

ولجامها عصمتها والزمام مال وقوة والسوط سلطان المرأة فهو فرجها وقد يكون بطنها ورآابها فرجها وحزامها صداقها 
وانقطاعه بالضرب ذهاب السلطان وانشقاقه انشقاق السلطان وضرب الدابة بالسوط يدل على أن صاحبه يدعو إلى اهللا تعالى 

م في أمر فإن ضرب رجال بالسوط غير مضبوط وال ممدود اليدين فإنه يعظه وينصحه فإن أوجعه فإنه يقبل الوعظ فإن ل
يوجعه لم يتعظ وإن سال منه الدم عند الضرب فهو دليل الجور وإن لم يسل فهو دليل الحق فإن أصاب الضارب من دمه فإنه 

يصيب من المضروب ماال حراما واعوجاج السوط عند الضرب يدل على اعوجاج األمر الذي هو فيه أو لى حمق الذي 
عانة برجل أعجمي متصل بالسلطان يقبل قوله فإن رأى آأن سوطا نزل يستعين به في أمره وان أصابه السوط دل على األست

فصب عليهم {عليه من السماء وعلى أهل بلده فإن اهللا تعالى يسلط عليه أو عليهم سلطانا جائرا بذنب ق اآتسبوه لقوله تعالى 
جل هذه صفته والكرة من أديم وأما الصولجان فهو ولد أعوج وقيل رجل منافق معوج واللعب به استعانة بر} ربك سوط عذاب

رجل رئيس أو عالم وقيل ان اللعب بالكرة مخاصمة ألن من لعب بها آلما أخذها ضرب بها األرض وأما الغاشية فمال أو 
والرحالة امرأة حرة من } أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب اهللا{خادم أو امرأة وقيل أنها غير محبوبة في المنام لقوله تعالى 

ياسير والحزام نظام األمر والزام طاعة وخصومقوم م  

  

ومن رأى في يده سوطا مخروزا فإنها والية وعمالة في الصدقات وان رأى أنه ضرب بسوط حماره فإنه يدعو اهللا في -
 معيشته فإن ضرب بها فرسا قد رآبه وأراد رآضه فإنه يدعو اهللا في أمر فيه عسر وقيل ان الكرة قلب األنسان والصولجان

لسانه فإن لعب بهما على المراد جرى أمره في خصومة أو مناظرة على مراده والخصام زينة والهودج امرأة ألنها من 
وقال الشاعر. التقى ملجم: مراآب النساء فمن رأى أنه ملجم بلجام فإنه يكف عن الذنوب وروي في الحديث : 

ألجم فاه بلجام* انما السالم من   

الدين والعصمة والمكنة فمن رأى ذلك ذهب ماله من يدهواللجام دال على الورع و  

  

 .ومن رأى دابة تالشى أمره وفسد حاله وحرمت زوجته وآانت بال عصمة تحته وآذلك من رآب دابة بال لجام فال خير فيه-

 

مة والغزل والحبال وفتلهافي أثاث البيت وأدواته وأمتعته وأدوات الصناع سوى ما تضمن ذآره األبواب المتقد  

  

الطست جارية أو خادم فمن رأى آأنه يستعمل طستا من نحاس فإنه يبتاع جارية ترآية ألن النحاس يحمل من الترك وان آان 
الطست من فضة فإن الجارية رومية وان آان من ذهب فإنها امرأة جميلة تطالبه بماال يستطيع وتكلفه ماال يطيق وقيل ان 

ناصحة لزوجها تدل على سبب طهارته ونجاته والباطية جارية مكرة غير مهزولة والبرمة رجل تظهر نعمه  الطست امرأة
لجيرانه وقيل ان القدر قيمة البيت والكانون زوجها الذي يواجه االنام ويصلى تعب الكسب وهو يتولى في الدار عالجها 

ج فهي أبدا تحرقه بكالمها وتقتضيه في رزقها وهو يتقلى مستورة مخمرة وقد يدل الكانون على الزوجة والقدر على الزو
ويتقلب في غليانها داخال وخارجا ومن أوقد نارا ووضع القدر عليها وفيها لحم أو طعام فإنه يحرك رجال على طلب منفعة فإن 

يكن في القدر لحم وإال  رأى آأن اللحم نضج وأآله فإنه يصيب منه منفعة وماال حالال وان لم ينضج فإن المنفعة حرام وان لم
طعام فإنه يكلف رجال فقيرا ماال يطيقه وال ينتفع منه بشئ وقدر الفخار رجل يظهر نعمته للناس عموما ولجيرانه خصوصا 
والمرجل قيم البيت من نسل النصارى والمصفاة خادم جميل والجام هو حبيب الرجل والمحبوب منه يقدم عليه من الحالوة 

ى الجام يدل على زيادة المحبة في قلب حبيبه له فإن قدم الجام وعليه شئ من البقول من الحموضات فإنه وذلك ألن الحلو عل
 يظهر في بيت حبيبه منه عداوة وبغض



( يدل على العبيد والسلة في األصل تدل على التبشير واالنذار فإن رأى فيها ما يستحب نوعه أو جنسه أو جوهره ) والزنبيل
فيها ماال يستحب فهي منذرة فهي مبشرة وان آان  

( امرأة أو جارية وذآر القيرواني الصندوق بلغته وسماه التابوت فقال انه يدل على بيته وعلى زوجته وحانوته ) الصندوق
وعلى صدره ومخزنه وآذلك العتبة فما رؤي فيه أو خرج منه اليه رآه فيما يدل عليه من خير أو شر على قدر جوهر الحادثة 

ه بيتا دخلت صدره غنيمة وان آانت زوجته حامال ولدت ابنا وان آان عنده بضاعة خسر فيها أو ندم عليها على فإن رأى في
} ان آية ملكه أن يأتيكم التابوت{نحو هذا والتابوت ملك عظيم فإن رأى أنه في تابوت نال سلطانا وان آان أهال له لقوله تعالى 

دو وعاجز عن معاداته وهذه الرؤيا دليل الفرج وانجاة من شره بعد مدة وقيل ان اآلية وقيل ان صاحب هذه الرؤيا خائف من ع
رأى هذه الرؤيا من له غائب قدم عليه وقيل من رأى انه على تابوت فإنه في وصية أو خصومة وينال الظفر ويصل إلى 

 المراد

( خدموالحقة قصر فمن رأى آأنه وجد حقه فيها آللئ فإنه يستفيد قصرا فيه ) والحقة  

( امرأة تحفظ أسرار الناس) والسفط  

( سر فمن رأى أنه استودع رجال صرة فيها دراهم أو دنانير أو آيسا فإن آانت الدراهم أو الدنانير جيادا فأنه ) والصرة
 يستودعه سرا حسنا وان آانت رديئة استودعه سرا رديئا فإن رأى آأنه فتح الصرة فإنه يذيع ذلك السر

( ة تستودع أمواالعجوز أمين) والقربة  

( رفقا بالقوارير: والقنينة جارية أو غالم وقيل بل هي امرأة لقول النبي صلى اهللا عليه وسلم) والقارورة  

( يدل على االنسان فمن رآه فارغا فهو دليل موت صاحب الكيس وقيل ان الكيس سر آالصرة وقيل من رأى آأن في ) والكيس
لح من العلم فإن آانت فيه دراهم صحاح فإن ذلك العلم صحيح وان آانت وسطه آيسا دل على أنه يرجع إلى صدر صا

أن رجال أتى أبا بكر رضوان اهللا عليه فقال رأيت آأنني نفضت آيسي فلم أجد ) وحكي(مكسورة فإنه يحتاج علمه إلى دراسة 
ى االنسان انه نفض آيسه أو هميانه أو فيه إال علقة فقال الكيس بدن اإلنسان والدراهم ذآر وآالم والعلقة ليس لها بقاء فإن رأ

صرته مات وانقطع ذآره من الدنيا قال فخرج الرجل من عند أبي بكر فرمحه برذون فقتله والهميان جار مجرى الكيس وقيل 
ان الهميان مال فمن رأى آأن هميانه وقع في بحر أو نهر ذهب ماله على يدي ملك وان رأى آأنه وقع في نار ذهب ماله على 

ي سلطان جائر والمقراض رجل قسام فمن رأى آأن بيده مقراضا اضطر في خصومة إلى قاض وان آانت أم صاحب يد
الرؤيا في األحياء فإنها تلد أخا له من أبيه وقيل إن المقراض ولد مصلح بين الناس قال القيرواني من رأى بيده مقرضا فإن 

آان عزبا تزوج وأما من سقط عليه من السماء مقراض في مرض أو في  آان عنده ولد أتاه آخر وآذلك في العبيد والخدم وان
الوباء فإنه منقرض من الدنيا وأما من أى أنه يجز به صوفا أو وبرا أو شعرا من جلد أو ظهر دابة فإنه يجمع ماال بفمه 

: خائن أو مغتال قال الشاعر وآالمه وشعره وسؤاله أو بمنجله وسكينه وأما ان جز به لحي الناس وقرض به اثوابهم فإنه رجل
آأن فكيك لالعراض مقراض ومنه فالن يقرض فالنا وأما االبرة فدالة على امرأة واألمة لثقبها وادخال الخيط فيها بشارة 

واما أن خاط بها ثياب ) وال يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط{بالوطء وادخال غير الخيط فيها تحذير لقوله تعالى 
فإنه رجل ينصحهم أو يسعى بالصالح بينهم ألن النصاح هو الخيط في لغة العرب واالبرة المنصحة والخياط الناصح  الناس

وان خاط ثيابه استغنى ان آان فقيرا واجتمع شمله إن آان مبددا وانصلح حاله إن آان فاسدا وأما ان رفا بها قطعا فإنه يتوب 
حيحا متقنا وإال اعتذر بالباطل وتاب من تباعة ولم يتحلل من صاحب الظالمة من غيبة أو يستغفر من اثم ان آان رفوه ص

ومنه يقال من اغتاب فقد خرق ومن تاب فقد رفا واالبرة رجل مؤلف أو امرأة مؤلفة فإن رأى آأنه يأآل ابرة فإنه يفضي 
أن رجال حضر ابن ) وحكي(وى منه بسره إلى من يضر به وإن رأى آأنه غرز إبرة في انسان فإنه يطعنه ويقع فيه من هو أق

سيرين فقال رأيت آأني أعطيت خمس ابر ليس فيها خرق فعبر رؤياه بعض أصحاب ابن سيرين فقال االبر الخمس التي ال 
ثقب فيهن أوالد واالبرة المثقوبة ولد غير تام فولد له أوالد على حسب تعبيره وقال أآثر المعبرين ان االبرة في التأويل ما 

ن صالح أمره أو جمعه أو التئامه وآذلك لو آانت اثنتين أو ثالثة أو اربعة فما آان منها بخيط فإن تصديق التئام امر يطلب م
صاحبها اقرب ومبلغ ذلك بقدر ما خاط به وما آان من االبر قليال يعمل به ويخيط به خير من آثير ال يعمل بها واسرع 

آان يخيط فإنه يلتئم شأنه ويجتمع له ما آان من امره متفرقا ويصلح فإن رأى  تصديقا فإن رأى أنه اصاب ابرة فيها خيط أو
ان ابرته التي يخيط بها أو آان فيها خيط انكسرت أو انخرمت فإنه يتفرق شأن من شأنه وآذلك ان رأى انه انتزعت منه أو 



فمن رأى أنه أخذ خيطا فإنه رجل  احترقت فإن ضاعت أو سرقت فإنه يشرف على تفريق ذلك الشأن ثم يلتئم والخيط بينة
فإن رأى آأنه فتل خيطا فجعله } حتى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسود{يطلب بينة في أمر هو بصدده لقوله تعالى 

في عنق انسان وسحبه أو جذبه فإنه يدعوه إلى فساد وآذلك إذا رأى أنه نحر جمال بخيط واما الخيوط المعقدة فتدل على 
 السحر

  

ومن رأى انه يفتل حبال او خيطا أو يلوى ذلك على نفسه أو على قصبة أو خشبة أو غير ذلك من األشياء فإنه سفر على أي -
حال آان فإن رأى أنه يغزل صوفا أو شعرا أو أي غزل مما يغزل الرجال مثله فإنه يصيب خيرا في سفره فإن رأى أنه يغزل 

متشبه بالنساء فإنه يناله ذل ويعمل عمال حالال غير مستحسن للرجال ذلك فإن رأى القطن أو الكتان أو القز وهو في ذلك 
امرأة أنها تغزل من ذلك شيئا فإن غائبا لها يقدم من سفر فإن رأت أنها أصابت مغزال فإن آانت حامال ولدت جارية وإال 

غزل أقام المسافر عنها فإن رأى خمارها أصابت اختا فن آان في المغزل فلكه تزوجت بنتها أو أختها فإن انقطع سلك الم
انتزع منها أو انتزع آله فإنها يموت زوجها أو يطلقها فإن احترق بعضه أصاب الزوج ضر أو خوف من السلطان وآذلك لو 

رأى فلكتها سقطت من مغزلها طلق ابنتها زوجها أو أختها فإن آان خمارها سرق منها وآان الخمار ينسب في التأويل الى 
أو امرأة فإن انسانا يغتال زوجها في نفسه أو في ماله أو في بعض ما يعز عليه من أهله فإن آان السارق ينسب إلى رجل 

امرأة فإن زوجها يصيب امرأة غير حالال أو حراما وآذلك مجرى الفلكة وقال القيرواني الحبل سبب من األسباب فإن آان من 
ن الذي أمرنا أن نعتصم به جميعا فمن استمسك به قام بالحق في سلطان أو علم وان السماء فهو القرآن والدين وحبل اهللا المتي

رفع به مات عليه وان قطع به ولم يبق منه شئ أو انفلت من يده فارق ما آان عليه وان بقي في يده منه شئ ذهب سلطانه 
عد ما وصل له غدر به ومات على وبقي عقده وصدقه وحقه فإن وصل له وبقي على حاله عاد الى سلطانه فإن رفع من ب

الحق وان آان الحبل في عنقه أو على آتفه أو على ظهره أو في وسطه فهو عهد يحصل في عنقه وميثاق اما نكاح أو وثيقة 
وأما الحبل على العصا فعهد فاسد وعمل } إال بحبل من اهللا وحبل من الناس{أو نذر أو دين أو شرآة أو امانة قال اهللا تعالى 

وأما من فتل حبال أو قاسه أو لواه على عود أو غيره فإنه يسافر وآذلك } فألقوا حبالهم وعصيهم{وسحر قال اهللا تعالى ردئ 
آل لي وفتل وقد يدل الفتل على ابراء األمور والشرآة والنكاح واما مغزل المرأة ولقاطتها فداالن على نكاح العزب وشراء 

ل من الرجال ما يغزله فإنه يسافر أو يبرم امرا يدل على جوهر المغزول أو يتغزل في األمة ووالدة الحامل أنثى واما من غز
شعره فإن غزل ما يغزله النساء فإن ذلك آله ذلة تجري عليه في سفر أو في غيره أو يعمل عمال ينكر فيه عليه وليس بحرام 

مغزل يسافر عنها ويرجع اليها وإال افادت من عمل واما غزل المرأة فإنه دليل على مسافر يسافر أو غائب يقدم عليها ألن ال
عن ذي القرنين أنه قال الغزل عمر الرجل فإذا رأى آأنه غزل أو نسج وفرغ من النسج فإنه ) وقد حكي(يدها وصناعتها 

 يموت وفلكة المغزل زوج المرأة وضياعها تطليقه إياها ووجودها مراجعته اياها ونقضها الغزل نكثها العهد

( فمنهم من قال يدل على سرور ساعة ألنه يطهر وينظف ويزين زينة ال تدوم وقيل المشط عدل وقيل التمشط ) لمشطواما ا
يدل على اداء الزآاة والمشط بعينه يدل على العلم وعلى الذي ينتفع بأمره وآالمه آالحاآم والمفتي والمعبر والواعظ والطبيب 

ه وإال عالج زرعه ونخله أو ماله بما يصلحه ويدفع األذى عنه من آالم أو فمن مشط رأسه ولحيته فإن آان مهموما سال هم
 حرب ونحوه

( فمن نظر وجهه فيها من العزاب فإنه ينكح غيره ويلقى وجهه وان آان عنده حمل أتى مثله ذآرا آان الناظر أو ) وأما المرآة
ه وأما المسافر فإن ذلك دليل له على رحلته حتى أنثى وقد يدل على فرقة الزوجين حتى يرى الناظر في بيته وجها غير وجه

يرى وجهه في أرض غيره وفي غير المكان الذي هو فيه وقد تفرق فيه بنية الناظر فيها وصفته وآماله فإن آان نظره فيها 
أ آان ليصلح وجهه أو ليكحل عينيه فإنه ناظر في أمر إخوته مروع متسنن وقد تدل مرآته على قلبه فما رأى عليها من صد

ذلك إثما وغشاوة قلبه في مرآة فضة يناله مكروه في جاهه والنظر في مرآة للسلطان عزله عن سلطانه ويرى نظيره في مكانه 
وربما فارق زوجته وخلف عليها نظيره وقيل المرآة مروءة الرجل ومرتبته على قدر آبر المرآة وجاللئها فإن رآى وجهه فيها 

إن آان وجهه فيها حسنا فإن مروءته تحسن فإن رأى لحيته فيها سوداء مع وجه حسن وهو على أآبر فإن مرتبته فيهاترتفع و
غير هذه الصفة في اليقظة فإنه يكرم على الناس ويحسن فيهم جاهه في أمر الدنيا وآذلك إن رأى لحيته شمطاء مكهلة مستوية 

ه شعرا أبيض حيث ال ينبت الشعر ذهب جاهه وقوي فإن رآها بيضاء فإنه يفتقر ويكثر جاهه ويقوى دينه فإن رأى في وجه
دينه وآذلك النظر في مرآة الفضة يسقط الجاه وقال آخر المرآة امرأة فإن رأى في المرآة فرج امرأة أتاه الفرج والنظر في 

نه فإن لم يقدر المرآة المجلوة يجلو الهموم وفي المرآة الصدئة سوء حال فإن رأى آأنه يجلو مرآة فإنه في هم يطلب الفرج م
على أن يجلوها لكثرة صدئها فإنه ال يجد الفرج وقيل انه إذا رأى آأنه ينظر في مرآة فإن آان عزبا تزوج وإن آانت امرأة 



غائبة اجتمع معها وإن نظر في المرآة من ورائها ارتكب من امرأته فاحشة وعزل إن آان سلطانا ويذهب زرعه إن آان 
ي المرآة وآانت حامال فإنها تضع بنتا تشبهها أو تلد ابنتها بنتا فإن لم يكن شئ من ذلك تزوج دهقانا والمرأة إذا نظرت ف

زوجها أخرى عليها نظيرتها فهي تراها شبهها وآذلك لو رأى صبي أنه نظر في مرآة وأبواه يلدان فإنه يصيب أخا مثله 
ذا رأى ذلك وآانت عنده حبلى ولد له ابن يشبههونظيره وآذلك الصبية لو رأت ذك أصابت أختا نظيرتها وآذلك الرجل إ  

( دالة على الرجل الذاب والرجل المحب) والمذبة  

( فتدل على آل من يستراح اليه في الغم والشدة) وأما المروحة  

( بشارة تصل بعد أيام خصوصا إذا آان فيه لؤلؤ وجوهر وآذلك تحت الثياب) والدرج  

( لفظ الخلل وقيل أنه ال يكره ألنه ينقى وسخ األسنان وهي في التأويل أهل البيت فكأنه ال يستحب في التأويل لتضمنه ) والخالل
 يفرج الهموم عن أهل البيت فإن فرق به شعره افترق ماله واصابته فيه ذلة وان خلل به ثوبه انخل ما بينه وبين أهله وحليلته

( تزوج وان آان فقيرا أفاد وان آان جاهال تعلم إال أن  واما من أولج مرودا في مكحلة ليكحل عينه فإن آان عزبا) المكحلة
يكون آحله رمادا أو زبدا أو رغوة أو عذرة أو نحوه فإنه يطلب حراما من مكسب أو فرح أو بدعة والمكحلة في األصل امرأة 

 داعية إلى الصالح

( ابن وقيل هو رجل يقوم بأمور الناس محتسبا) والميل  

( خادمة) والمقدمة  

( آة وخير وأعمال صالحةبر) والمهد  

( حبيب الرجل والمحبوب ما يقدم عليه شئ حلو) والصحفة والطبق  

( فمن أفادها في المنام أفاد زوجة غن آان عزبا وإن آانت امرأته حامال سلم ولدها وإن آان معها ما يؤيد الذآر ) واما السكين
ب شاهدا بحق وجده فإن آانت ماضية آان الشاهد فهي ذآر وإال فهي انثى وآذلك الرمح وإن لم يكن عنده حمل وآان يطل

عدال وإن آانت غير ماضية أو ذات فلول جرح شاهده وإن أغمدت فستر له أو ردت شهادته لحوادث تظهر منه في غير 
الشهادة فإن لم يكن في شئ من ذلك فهي فائدة من الدنيا ينالها أو صلة يوصل بها أو أخ يصحبه أو صديق يصادقه أو خادم 

دمه أو عبد يملكه على إقرار الناس وإن أعطى سكينا ليس معها غيرها من السالح فإن السكين حينئذ من السالح هو سلطان يخ
وقيل من رأى في يده سكين المائدة وهو ال يستعملها } وآتت آل واحدة منهن سكينا{وآذلك الخنجر والسكين حجة لقوله تعالى 

تعملها فإنها تدل على انقطاع األمر الذي هو فيهفإنه يرزق ابنا آيسا فإن رأى آأنه يس  

( اللسان وآذا المبرد) والشفرة  

( فامرأة وقيل رجل يفرق بين المرء وزوجه وبين األحبة) وأما المسن  

( فال خير في اسمها من امرأة أو خادم أو رجل يتسمى باسمها أو من مدينة اسمها مثلها إال أن يكون يشرح بها ) وأما الموسى
و يجرح بها حيوانا في لسانه الخبيث المتسلط على الناس باألذىلحما أ  

( يدل على ثلب الناس ووضع األلقاب لهم وقيل إنه يدل على برء المريض) والميسم  

( فعبد أو خادم ألن لها عينا يدخل فيها غيرها وربما دلت على السيف في الكفار إذا رؤيت في الخشب وربما دلت ) وأما الفأس
ع به ألنها من الحديد وقال بعضهم هو ابن وقال بعضهم هو أمانة وقوة في الدين لقوله تعالى في قصة إبراهيم على ما ينتف

وإنما جذذهم إبراهيم بالفأس} فجعلهم جذاذا إال آبيرا لهم{  



( قيل هو فهو المحتسب المؤدب للرجل المصلح ألهل األعوجاج وربما دل على فم صاحبه وعلى خادمه وعبده و) وأما القدوم
 رجل يجذب المال إلى نفسه وقيل هو امرأة طويلة اللسان

( رجل قوي شجاع قاطع للخصومات) والساطور  

( يدل على الحاآم والناظر الفاصل بين الخصمين المفرق بين الزوجين مع ما يكون عنده من الشر مع اسمه وحبسه ) والمنشار
اري والمسدى والمداخل ألهل النفاق والجاسوس على أهل الشر وربما دل على القاسم وعلى الميزان وربما دل على المك

المسئ بشرهم وربما دل على الناآح ألهل الكتاب لدخوله في الخشب وقيل هو رجل يأخذ ويعطى ويسامح والمطرقة صاحب 
 الشرطة

( ها إال من آان ذلك عنده فإنها خادم ومنفعة أيضا ألنها تجرف التراب والزبل وآل ذلك أموال وال يحتاج الي) وأما المسحاة
وهي للعزب ولمن يؤمل شراء جارية نكاح وتسر ولمن تعذر عليه رزقه إقبال ولمن له سلم بشارة بجمعه ولمن له في األرض 

طعام داللة على تحصيله فكيف إن جرف بها ترابا أو زبال أو تبنا فذلك أعجب في الكثرة وقد يدل الجرف بها على الجبانة 
ال تبالي ما جرفت وليست تبقى وربما دلت على المعرفة وقيل هي ولد إذا لم يعمل بها وإن عمل بها فهي خادموالمقتلة ألنها   

( رجل عظيم المكر شديد الكالم ويدل على حافر اآلبار وللرجل على النكاح وعلى الفحل من الحيوان) والمثقب  

( فاسد االعتقاد في دينه يلعب بهالمتخذة من الحبل فإن رأى آأنه يتمرجح فيها فإنه ) واالرجوحة  

( يدالن على حافظ السرو وظهور شئ منها يدل على انكشاف السر وقيل انها خازن األموال) والجواليق والجراب  

( رجل دنئ واصابة الزق من العسل اصابة غنيمة من رجل دنئ وآذلك السمن وإصابة الزق من النفط إصابة مال ) والزق
والنفخ في الجراب آذلك} فنفخنا فيه من روحنا{ي الزق ابن لقوله تعالى حرام من رجل شرير والنفخ ف  

( زق السمن والعسل فإنه رجل عالم زاهد) والنحي  

( رجل يجري على يديه أموال حالل يصرفها في اعمال البر) والوطب  

( ي تتمعك فيه المرأة وولدها فهو دال على الرجل ألنه يعلو على الفراش ويقيه األدناس وقد يدل على ماله الذ) وأما النطع
 وربما دل على السرية المشتراة وعلى الحرة المؤثر عليها وقد يدل على الخادم ألن خادم الفراش يدفع األوساخ عنه

( رجل منافق يدخل في الخصومات ويحث الناس عليها) والوضم  

( قيم البيت وقيل هو خادم ذو بأس يتوصل به إلى المراد) والسفود  

( مخاد) والنور  

( خازن) والجونة  

( رجل يجري على يديه أموال شريفة ألن الدقيق مال شريف ويدل على المرأة والخادمة التي ال تحمل وال تكتم سرا) والمنخل  

( تدل على الورع في المكسب وتدل على نفاد الدراهم والدنانير والمميز بين الكالم الصحيح والفاسد وقفص الدجاج ) والفربلة
رأى آأنه ابتاع قفصا وحصر فيه دجاجة فإنه يبتاع دارا وينقل اليها امراته وان وضع القفص على رأسه  يدل على دار فإن

 وطاف به السوق فإنه يبيع داره وتشهد به الشهود عليه



( ملك عظيم ومسماره قيام ملكه وعقربه سره وسلسلته غلمانه وآفته سمعه ورمانته قضاؤه وعدله والميزان دال على ) والقبان
ل من يقتدي به ويهتدي من أجله آالقاضي والعالم والسلطان والقرآن وربما دل على لسان صاحبه فما رؤي فيه من اعتدال آ

أو غير ذلك عاد عليه في صدقه وآذبه وخيانته وأمانته فإن آان قاضيا فالعمود جسمه ولسانه لسان وآتفاه أذناه وأوزانه 
اتهم وخيوطه أعوانه ووآالؤهأحكامه وعدله والدراهم آالم الناس وخصوم  

( يجري مجراه والعرب تسمي الكيل وزنا والميزان عدل حاآم وصنجاته أعوانه وميل اللسان إلى جهة اليمين يدل ) والمكيال
على ميل القاضي إلى المدعي وميله إلى اليسار يدل على ميله إلى المدعى عليه واستواء الميزان واعوجاجه جوره وتعلق 

ى جهتيه لالستواء دليل على آذبه وفسقه وقيل أن وفور صنجاته دليل علىفقه القاضي وآفاءته ونقصانها دليل الحجر في أحد
 على عجزه عن الحكم فإن رأى آأنه يزن فلوسا فإنه يقضي بشهادة الزور

( ن يؤدون األمانة في خازن بيت المال والميزان الذي آفتاه من جلد الحمار يدل على التجار والسوقة الذي) وميزان العالفين
 التجارات

( رجل يعمل ويتحمل المشقة في إصالح أمور يعجز غيره عنها) والمهراس  

( أمير أو خليفة ويدل على الرجل الذي يتوصل الناس به إلى أمورهم آالشاهد وآاتب الشروط ويدل على الفتوى ) والمسمار
 الفاصلة وعلى الحجج الالزمة وعلى الذآر ويدل على مال وقوة

( فمن رأى آأنه ضربه في حائط أو أرض فإن آان عزبا تزوج وان آانت له زوجة حملت منه وان رأى نفسه فوقه ) وأما الوتد
تمكن من عالم أو مشي فوق جبل وقيل الوتد أمير فيه نفاق وان رأى آأنه غرسه في حائط فإنه يحب رجال جليال فإن غرزه 

ار اتخذ من خشب فإنه يحب غالما منافقا فإن رأى آأن شيخا غرز في ظهره في جدار بيت فإنه يحب امراة فإن غرسه في جد
مسمارا من حديد فإنه يخرج من صلبه ملك أو نظير ملك أو عالم يكون من أوتاد األرض فإن رأى أن شابا غرز في ظهره 

الموت وقيل من رأى أنه أوتد وتدا من خشب فإنه يولد له ولد منافق يكون عدوا له فإن رأى آأنه قلع الوتد فإنه يشرف على 
 وتدا في جدار أو أرض أو شجرة أو اسطوانة أو غير ذلك فإنه يتخذ أخبية عند رجل ينسب إلى ذلك الشئ الذي فيه الوتد

( دين والجلجل خصومة وآالم في تشنيع) والحلقة  

( رجل مؤذن من قبل السلطان) والجرس  

( جارة شريفةللوالي آورة عامرة وللتاجر ت) والراوية والرآوة  

( امرأة مشنعة ووترها رجل طناز وقيل هو رجل منافق) والمندفة  

( وزير) والمنفخة  

( ومن رأى انه يفتل حبال او خيطا أو يلوى ذلك على نفسه أو على -شريكان يكتسبان زينة الناس وج ) وخشبتا القصارين
 .قصبة أ

( يستعين برجل هذه صفته وينال ما يطلب ويظفر بعدوه رجل حسيب منيع فيه نفاق فمن رأى آأن بيده عصا فإنه ) والعصا
ويكثر ماله فإن رأى العصا مجوفة وهو متوآئ عليها فإنه يذهب ماله ويخفى ذلك على الناس فإن رأى آأنها انكسرت فإن آان 

لكها ويقهر تاجرا خسر في تجارته وان آان واليا عزل وان رأى آأنه ضرب بعصا أرضا فيها تنازع بينه وبين غيره فإنه يم
 منازعه وان رأى آأنه تحول عصا مات سريعا

( لمن جلس عليه فإنه دال على الفوز في االخرة ان آان فيها وإال نال سلطانا ورفعة شريفة على قدره ونحوه ) وأما الكرسي
ا في اسمه من وان آان عزبا تزوج امرأة على قدره وجماله وعلوه وجدته وال خير فيه للمريض وال لمن جلس داخال فيه لم

دالئل آرور السوء ال سيما ان آان ممن قد ذهب عنه مكروه مرض أو سجن فإنه يكر راجعا وأما الحامل فكونها فوقه مؤذن 



بكرسي القابلة التي تعلوه عند الوالدة عن تكرار التوجع واآلالم فإن آان على رأسها فوقه تاج ولدت غالما أو شبكة بال رأس 
 رمح ولدت جارية وقيل من رأى أنه أصاب آرسيا أو قعد عليه فإنه يصيب سلطانا على امرأة أو غمد سيف أو زوج بال

وتكون تلك في النساء على قدر جمال الكرسي وهيئته وآذلك ما حدث في الكرسي من مكروه أو محبوب فإن ذلك في المرأة 
ن خشب فهو قوة في نفاق وان آان من حديد فهو المنسوبة الى الكرسي والكرسي وامراة أو رفعة من قبل السلطان وان آان م

قوة آاملة والجالس على الكرسي وآيل أو وال أو وصي ان آان أهال لذلك أو قدم على أهله ان آان مسافرا لقوله تعالى 
واالنابة الرجوع} وألقينا على آرسيه جسدا ثم أناب{  

( يبةرجل مدبر ينفق على الناس بالمعروف ودخول الكندوج مص) والقمع  

( والمصقول منه يدل } لوح محفوظ{وقوله } وآتبنا له في األلواح{سلطان وعلم وموعظة وهدى ورحمة لقوله تعالى ) واللوح
على أن الصبي مقبل صاحب دولة والصدئ منه يدل على أنه مدبر ال دولة له وإذا راى لوحا من حجر فإنه ولد قاسي القلب 

آان من رصاص فإنه ولد مخنث وإذا آان من نحاس فإنه ولد منافق وإذا  

( خادم يسلي الهموم) والمحرضة  

( نفس ابن آدم وحياته وفناء الدهن والفتيلة ذهاب حياته وصفاؤها صفاء عيشه وآدرها آدر عيشه وانكسار ) والمسرجة
 المسرجة بحيث ال يثبت فيها الدهن علة في جسده بحيث ال تقبل الدواء والمسرجة قيم البيت

( مخاد) والمكنسة  

( خادم متقاض أما من آنس بيته أو داره فإن آان بها مريض مات وان آان له أموال تفرقت عنه وان آنس أرضا ) والخشنة
 وجمع زبالتها أو ترابها أو تبنها فإنه من البادية إن آانت له وإال آان جابيا أو عشارا أو فقيرا سائال طوافا

( رام فإن رأى آأنه ثقب الممخض فإنه ال يقبل الفتوى وال يعمل بهارجل مخلص أومفت يفرق بين الحالل والح) الممخض  

( فدالة على المرأة والخادم وعلى المكان الذي يتعيش فيه وتأتي األرزاق اليه فمن رأى جمعا من الناس على ) وأما القصعة
رب داروا اليها بالمنافقة قصعة آبيرة أو جفنة عظيمة فإن آان من أهل البادية آانت أرضهم وفدادينهم وان آانوا أهل ح

وحرآوا ايديهم حولها بالمجادلة على قدر طعامها وجوهرها وان آانوا أهل علم تألفوا عليه ان آان طعامها حلوا ونحوه وإن 
 آانوا فساقا أو آان طعامها سمكة أو لحما منتنا تألفوا على زانية

( والناظر والجابي والعاشر والماآس والسفافيد أعوانه وقد يدل فربما دل على قيم البيت وربما دل على الحاآم ) وأما الطاجن
 على السجان وصاحب الخراج والطبيب وصاحب البط

( دال على الخادم وعلى مجلس الحاآم والسلطان والعرب تسمي الملك حصيرا فما آان به من حادث فبمنزلة ) والحصير
 البساط

( وأما من حمله أو لبسه فهو حسرة تجري عليه وتناله ويحل فيها من تلك فدال على الحصار والحصر في البول ) وأما التحاقه
 الناحية أو امرأة أو مريض او محبوس

( فحمله غرور ومكسوره أموال والظرف منه آنية أو زوجة أو خادم أو غيرهن من النساء وآثرته ) وأما الزجاج وما يعمل منه
ا العروة فمن تعلق بعروة أو أدخل يده فيها فإن آان آافرا أسلم واستمسك في البيت دالة على اجتماع النساء في خير أو شر وأم

بالعروة الوثقى وان استيقظ ويده فيها مات على اإلسالم ويدل على صحبة العالم وعلى العمل بالعلم والكتاب والمنقار دال على 
يمشي إال بالضرب ذآر صاحبه وفمه وعلى عبده وخادمه الذي ال يستقيم إال بالصفع وحماره الذي ال  

( وأما من فتح قفال فإن آان عزبا فهو يتزوج وان آان مصروفا عن عرسه فإنه يفترعها فالمفتاح ذآره والقفل ) القفل والمفاتيح
 :زوجته آما قال الشاعر



واستقبل القفل بمفتاح* فقم اليها وهي في سكرها   

أي أن تدعوا فقد جاءآم النصر وان آان } تستفتحوا فقد جاءآم الفتحان {إال أن يكون مسجونا فينجو منه بالدعاء قال اهللا تعالى 
وان آان في فقر وتعذر رزقه فتح له من الدنيا ما ينتفع } إنا فتحنا لك فتحا مبينا{في خصومة نصر فيها وحكم له قال اهللا تعالى 

و مفت وقد تعذرت عليه فتواه أو عابر به على يد زوجة أو من شرآة أو من سفر وقفول وان آان حاآما وقد تعذر عليه حكم أ
وقد تعذرت عليه مسألة ظهر له ما انغلق عليه وقد يفرق بين زوجين او شريكين بحق أو باطل على قدر الرؤيا وأما المفتاح 

ثيرة فإنه دال على تقدم عند السلطان والمال والحكمة والصالح وان آان مفتاح الجنة نال سلطانا عظيما في الدين أو أعماال آ
من أعمال البر أو وجد آنزا وماال حالال ميراثا فإن حجب مفتاح الكعبة حجب سلطانا عظيما أو إماما ثم على نحو هذا المفاتيح 

يعني سلطان السموات واألرض } له مقاليد السموات واألرض{والمفاتيح سلطان ومال وحظ عظيم وهي المقاليد قال اهللا تعالى 
يصف بها أمواله وخزائنه فمن رأى أنه أصاب } ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة{قارون وخزائنهما وآذلك قوله في 

مفتاحا أو مفاتيح فإنه يصيب سلطانا وماال بقدر ذلك وان رأى أنه يفتح بابا بمفتاح حتى فتحه فإن المفتاح حينئذ دعاء يستجاب 
ه ويستعين بغيره فيظفر بها، أال ترى ان الباب يفتح بالمفتاح حين له ولوالديه أو لغيرهما فيه ويصيب بذلك طلبته التي يطلب

يريد ولو آان المفتاح وحده لم يفتح به وآأنه يستعين في أمره ذلك بغيره؟ وآذلك لو رأى أنه استفتح برجا بمفتاح حتى فتحه 
فال الباب به اعطاء آفيل وفتح ودخله فإنه يصير إلى فرج عظيم وخير آبير بدعاء ومعونة غيره له والقفل آفيل ضامن واق

القفل فرج وخروج من آفالة وآل غلق هم وآل فتح فرج وقيل ان القفل يدل على التزويج وفتح القفل قد قيل هو االفتراع 
  والمفتاح الحديد رجل ذو بأس شديد

- نصر من اهللا وفتح قريب{ومن رأى انه فتح بابا أو قفال رزق الظفر لقوله تعالى  } 

. 

 في النوم واالستلقاء على القفا واالنتباه والعجوز والمرأة والجارية

  

الناس نيام فإذا ماتوا : والنوم غفلة وقد قال النبي صلى اهللا عليه وسلم} إذ يغشيكم النعاس أمنة منه{النعاس أمن لقوله تعالى 
نبهنا من نوم الغافلين: وورد في الدعاء. انتبهوا . 

  

- مستلق على قفاه قوى أمره وأقبلت دولته وصارت الدنيا تحت يده ألن األرض مسند قوي ومن استلقى على ومن رأى آأنه 
قفاه وآان فمه منفتحا فخرج منه أرغفة فإن تدبيره ينتقص ودولته تزول ويفوز بأمره غيره فإن رأى آأنه منبطح فإنه يذهب 

رف األمور وذلك انه نام على هذه الصفة جعل وجهه في ماله وتضعف قوته وال يشعر بجري االحوال وال يدري آيف تص
األرض فال يدري ما وراه واالنتباه من النوم يدل على حرآة الجسد واقباله وقال القيرواني ان النوم على البطن ظفر باألرض 

ألحزان إذا آان والمال واألهل والولد والرقاد على الظهر تشتيت وذلة وموت وربما دل على فراغ األعمال والراحة من ا
 حامدا هللا عز وجل والنوم على الجنب خبر أو مرض أو موت

  

ومن رأى أنه مضطجع تحت أشجار آثر نسله وولده وأما العجوز القبيحة أو الناقصة وذات العيب المجهولة فهي الدنيا رأس -
السراء في صورة امرأة وتحايلت لكثير من آل فتنة ألن المرأة فتنة وقد تمثلت الدنيا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة ا

الناس في صورة امرأة عجوز ذات عيب وقد تدل إذا آانت حسنة جميلة نظيفة آأنها عابدة زاهدة على اآلخرة وما يقرب منها 
ويعمل لها من عمل ومال حالل ألن الدنيا واآلخرة ضرتان إحداهما أعظم وأحسن من األخرى وربما دلت الدنيا الذاهبة 

ألرض الميتة والدار الخربة والمعروفة هي نفسها او سميتها أو شبيهتها أو نظيرتها فمن رأى عجوزا هرمة شابت في المنام وا
نظرت في حاله ان آانت الرؤيا في خاصته فإن آان فقيرا استغنى وان آان ممن أدبرت دنياه عاد اليه اقبالها وان آان حراثا 

قد تعطل آالبستان أو الفدان والحمام ونحوه فإنه يعود إلى عمارته وبنائه وهيئته وان آان أو آان عنده مكان يدل على النساء 



مريضا أفاق من علته وان آان الهيا عن آخرته عاد اليها وإن آانت للعامة نظرت فإن آانت السنة قد يئس الناس منها ومن 
برت ومكرت أنجلى أمرها وعادوا إلى حالهم في خيرها أعقبوها بالخصب وأتوا بالقوت وان آانوا في حرب قد تشعبت وآ

أولها وأما المراة الكاملة فدالة على ما هو مأخوذ من اسمها فإما من أمور الدنيا ألنها دنيا ولذة ومتعة وإما من أمور اآلخرة 
يه عليها في ألنها تصلح الدين وربما دلت على السلطان ألن المرأة حاآمة على الرجل بالهوى والشهوة وهو في آده وسع

مصالحها آالعبد وتدل على السنة ألنها تجمل وتلد وتدر اللبن وربما دلت على األرض والفدان والبستان وسائر المرآوبات 
فمن رأى امرأة دلت عليه أو ملكها أو حكم عليها أو ضاحكة اليه أو مقبلة عليه نظرت في أمره ان آان مريضا ببطن ونحوه 

وصوفة بالجمال أو ظنها حوراء نال الشهادة وان لم يكن ذلك ولكنها من نساء الدنيا نجا مما هو فيه أو عزبا وآانت المراة الم
ونال دنيا وان رأى ذلك فقيرا أفاد ماال وإن رأى ذلك من له حاجة عند سلطان فليرجها وليناهزها فإن رأى ذلك من سفينة أو 

عنه لجماله وللفرج الذي معها وإن رأى ذلك من يعالج غرسا أو  دابة غائبة قدمت عليه بما يسره وإن رأى ذلك مسجون فرج
زرعا فليداومه ويعالجه فإن رآها للعامة فإنها أمر يكون في الناس يقدم عليهم وأو ينزل فيهم فإن آانت بارزة الوجه آان أمرها 

هو أمر قبيح وان آانت تعظهم ظاهرا وإن آانت منتقبة آان أمرها خفيا فإن آانت جميلة فهو أمر سار وان آانت قبيحة ف
وتأمرهم وتنهاهم فهو أمر صالح في الدين وإن آانت تعارضهم وتلمسهم أو تقبلهم أو تكشف عورتها اليهم فهي فتنة يهلك فيها 

يها ويفتن من ألم بها أو نال شيئا منها في المنام أو نالته في األحالم وقد تكون من الفتن حصنا وغنائم في تلك السنة التي هم ف
وإن رآها داخلة عليهم } ونبلوآم بالشر والخير فتنة{ان رآها في وسط الناس أو في الجامع ألن الخير قد يكون فتنة لقوله تعالى 

أو نازلة اليهم فهي السنة الداخلة بعد التي هم فيها وأما الجارية فدالة على خير يجئ وأمر يجري وفتنة تعتري مأخوذ من 
رية ملكها أو نكحها أو دخلت عليه فإن آان له غائب جاءه أو خبره أو آتابه وإن رأى ذلك من تقتر اسمها جارية فمن رأى جا

رزقه يسر له وإن رأى ذلك من هو في البحر ممن تعذر طاووسه جرت سفينته وإن رآها للعامة تطاردهم في األسواق أو 
ور يقدم على الناس ثم على قدر جمالها وقبحها وسائر تدعوهم الى السفاح ففتنة تموج فيهم وإن رآها تضرب بالدف فخير مشه

 .أحوالها

رفي العطش والشرب والري والجوع واألآل وأآل االنسان لحم نفسه أو لحم جنسه ومضغ العلك والطبخ بالنا  

  

م يشرب فإنه يخرج من حزن لقوله أما العطش فهو في التأويل خلل في الدين فمن رأى أنه عطشان وأراد أن يشرب من نهر فل
قال بعضهم من أراد أن } ان اهللا مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني{تعالى في قصة طالوت 

يشرب فلم يشرب لم يظفر بحاجته ومن شرب الماء البارد أصاب ماال حالال وإذا رأى أنه ريان من الماء دل على صحة دينه 
صالح حاله فيهواستقامته و  

( فإنه ذهاب مال وحرص في طلب معاش والشبع تحصيل المعاش وعود المال واألآل يخلف في أحوال وقال ) وأما الجوع
 بعضهم الجوع خير من الشبع والري خير من العطش وقيل من رأى أنه جائع أصاب خيرا ويكون حريصا

  

- فإن دعاه إلى } لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا{غير بعيد لقوله تعالى ومن رأى أنه غيره دعاه إلى الغذاء دلت رؤياه على سفر 
 األآل نصف النهار فإنه يستريح من تعب فإن دعاه إلى العشاء فإنه يخدع رجال ويمكر به قبل أن يخدعه هو

  

 ومن رأى أنه أآل طعاما وانهضم فإنه يحرس على السعي في حرفته-

  

- آل من مدخور ماله ومكنوزه فإن أآل لحم غيره فإن أآله نيئا فإنه يغتابه او أحد أقربائه ومن رأى أنه أآل لحم نفسه فإنه يأ
وإن أآله مطبوخا أو مشويا فإنه يأآل رأس مال غيره فإن رأى آأنه يعض لحم نفسه ويقطعه ويطرحه إلى األرض فإنه رجل 

لى انها تزني وتأآل من آد فرجها وأآل لحم الرجل غماز واآل المرأة لحم المرأة مساحقة أو مغالبة وأآل لحم نفسها دليل ع



في التأويل مثل أآل المرأة وآذلك اآل لحم الشاب أقوى في التأويل من أآل لحم الشيخ فإن رأى أنه يأآل لحم لسان نفسه 
 أصاب منفعة من قبل لسانه وربما دلت هذه الرؤيا على تعود صاحبها السكوت وآظم الغيظ والمداراة

( فمن رأى أنه يمضغه فغنه ينال ماال في منازعة وقيل ان مضغ العلك اتيان فاحشة ألنه من عمل قوم لوط ) لعلكوأما مضغ ا
وأما من رأى أنه يطبخ بالنار شيئا ونضج فإنه يصيب مراده في مال فإن لم ينضج لم ينل مراده ولو رأى أنه يأآل اللبان فإن 

اللبان والعلك فإنه يصير إلى أمر يكثر فيه الكالم وترداده مثل منازعة أو اللبان بمنزلة بعض االدوية ولو رأى أنه يمضغ 
شكوى أو ما يشبه ذلك وآل ما يمضغ من غير أآل فإنه يزداد الكالم بقدر ذلك المضغ وآذلك قصب السكر إال أنه آالم 

عظاما فإنه يصيب ماال من رؤساء يستحلي ترداده فإن رأى أنه يأآل من رؤوس الناس أو يطعمها غيره أو ينال منها شعرا أو 
الناس وعظمائهم فإن أآل من أدمغتهم فإنه يصيب من ذخائر أموالهم وآذلك رؤوس البهائم والسباع إال أنها دون رؤوس الناس 

في الشرف فإن رأى رؤوس الناس مقطوعة في بلدة أو محلة أو في بيت أو على باب دار فإن رؤوس الناس يأتون ذلك 
ون فيه وقيل من رأى أنه يأآل لحم نفسه أصاب ماال يؤآل وسلطانا عظيما فإن رأى أنه يأآل لحم مصلوب أو الموضع ويجتمع

 ابرص أو لحم مجذوم فإنه يصيب ماال عظيما حراما فإن رأى أنه عانق رجال ميتا أو حيا فإنه تطول حياته وآذلك المصافحة

  

- ما يأآل اثر ظاهر أآل من ماله أو من غيره فإن لم يكن له أثر اغتاب ومن رأى أنه يأآل من لحم نفسه أو لحم غيره وآان ل
 .انسانا من اهل بيته أو غيرهم ومن أآل لحم المصلوب اآل ماال حراما من رجل رفيع القدر إذا آان لما يأآل اثر

 

زل والطرد والسرقة والسفه في ذآر أنواع من الباليا من اليأس واليتم والوجع والكد والفزع والعثور والعبوس والعري والع  
 والذلة والخسران والخيانة والحبس والحمل الثقيل والبؤس أو الطغيان والضاللة

  

حتى إذا استيأس الرسل {وقوله تعالى } فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا{أما اليأس من األمر فدليل الفرج والنجاة لقوله تعالى 
 {وظنوا أنهم قد آذبوا جاءهم نصرنا

يتيم فمن رأى آأنه يتيم فإن غيره يغلبه في امر امرأة أو مال أو تجارة وما أشبه ذلك والوجع ندامة من ذنب وقيل ان من وأما ال
 رأى أنه مستريح فإنه يكد والكد راحة والفزع يدل على اآتساب مظنة وارتكاب مآثم

  

- د آما أن العهد عزل وقيل انه يدل على طالق ومن رأى أنه مات من الفزع مات فقيرا والمظالم باقية في ذمته والعزل عه
وإذا بشر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودا وهو آظيم{المرأة وعبوس الوجه يدل على بنت لقوله تعالى  } 

وأما العثور فمن رأى آأن ابهام رجله عثرت في األرض اجتمع عليه دين فإن خرج منها دم نابته نائبة وقيل انه يصيب ماال 
عرى فمن رأى أنه نزع ثيابه ظهر له عدو مكاتم غير مجاهر بالعداوة بل يظهر المودة والنصيحة قال اهللا تعالى حراما وأما ال

فإن رأى آأنه عريان في محفل فانه يفتضح } يا بني آدم ال يفتننكم الشيطان آما اخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما{
عثراته فال يجد مراده من هتك ستره والطرد غير محمود في التأويل فمن  وان آان عريانا في موضع وحده فان عدوه يطلب

رأى أنه طرد أحدا من أهل الفضل أو هول أو صاح عليه فانه يقع في أمر هائل ويغلبه عدوه وأما السرقة فان السارق 
ى آأن سارقا مجهوال دخل المجهول ملك الموت والسارق المعروف يستفيد من المسروق منه علما أو موعظة أو منفعة فان رأ

بيته وسرق طسته أو ملحفته أو قمقمته ماتت امرأته وسرقة الدار أيمة تتزوج والسفه الجهل فمن رأى أنه سفه جهل لقوله 
قالوا جاهال وأما الذلة فنصرة في التأويل والخسران الذنب والخيانة والزنا والحبس ذل } فان آان الذي عليه الحق سفيها{تعالى 
يل ان الحبس في السجن يدل على نيل ملك بدليل قصة يوسف والحبس في البيت المجصص المجهول المنفرد عن وهم وق



البيوت دليل الموت والقبر فان رأى آأنه موثق في بيت مغلق عليه فانه ينال خيرا واما الحمل الثقيل فجار السوء واصابة 
باطل واالهتداء بعد الضاللة اصابة الخير والفالحالبؤس دليل االفتقار وأما الضاللة عن الطريق فخوض في    

 

ا في بعض االضداد آالصعود والهبوط والبخل واالنفاق والهبة واللجاجة والمصالحة والكبر والتواضع والكذب والصدق 
 والفقر والغنى والخوف واألمن والغم والفرح والجحود واالقرار واالحسان واالساءة والذنب والتوبة

  

ه صعد جبال دل على حزن وسفر فان صعد في السماء حتى بلغ نجومها فانه يصيب شرفا ورياسة فان رأى أنه لما من رأى ان
صعد فيها تحول نجما من النجوم التي يهتدي بها نال اإلمامة والهبوط من السماء بعد صعودها ذل بعد العز وقيل هو نيل نعمة 

بل نال الفرج وقيل انه يدل على تغيير األمر وتعذر المواد وأما البخل فذم فان الدنيا مع رياسة الدين وإذا رأى الهبوط من الج
وأنفقوا مما رزقناآم من {رأى انه يبخل فانه يذم آما انه لو راى انه يذم فانه يبخل وانفاق المال على الكره دليل اقتراب األجل 

وقوله تعالى } وأنفقوا خيرا ألنفسكم{عمة لقوله تعالىوإذا انفق عن طيب نفس منه أصاب خيرا ون} قبل ان يأتي أحدآم الموت
وما أنفقتم من سئ فهو يخلفه{ } 

 وأما الهبة فمن رأى آأنه وهب لرجل عبدا فانه يرسل اليه عدوا

واللجاجة فرار فمن رأى آأنه يلج فانه يفر من أمر هو فيه آائنا ما آان من والية أو تجارة أو صناعة أو خصومة ويدل أيضا 
وأما المصافحة فمن رأى آأنه يدعو } بل لجوا في عتو ونفور{ور الناس عن موعظة واعظ أو تعظيم عالم لقوله تعالى على نف

 غريما إلى الصلح من غير قضاء دين فانه يدعو ضاال إلى الهدى ومصالحة الغريم على شطر المال نيل خير

( لقوله تعالى ) عيمها واستقامة أمورها فانه يدل على نفاد عمرهوأما الكبر فمن رأى آأنه تكبر لتمكنه بسرور الدنيا وفوزه بن
اآلية والتبختر خطأ في الدين } حتى إذا أخذت األرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليال أو نهار{

اس ظفر وعلو ورفعة لما ويدل على اصابة شرف في الدنيا زائل عن قريب والتواضع للن} واقصد في مشيك{لقوله تعالى 
روى في األخبار ومن تواضع هللا رفعة والكذب دليل على أن صاحب الرؤيا ال عقل له خصوصا إذا راى آأنه يكذب على اهللا 

يفترون على اهللا الكذب وأآثرهم ال يعقلون{لقوله تعالى  } 

من فانه يصدق وأما الفقر فمن رأى انه فقير والصدق اإليمان فمن رأى من الكفار أنه صدق فانه يؤمن آما لو راى مؤمن انه آ
والغنى هو الفقر فمن رأى انه } رب اني لما أنزلت إلى من خير فقير{فانه يصيب طعاما آثيرا لقوله تعالى حكاية عن موسى 

آمن  يفتقر وأما الخوف فيدل على التوبة وآل خائف تائب وقيل من راى آأنه خائف فاز من الخوف ونال رياسة فان رأى انه
وأما الجحود فعلى } اليحب الفرحين{فانه يخاف وأما الغم فدال على السرور وقيل هو الغم بعينه والفرح هو الغم لقوله تعالى 

 ضربين جحود حق وجحود باطل فمن رأى أنه جحد باطال فانه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر

  

- واالقرار بعبودية انسان اقرار بعداوته } د بآياتنا إال الكافرونوما يجح{ومن رأى آأنه جحد حقا فانه يكفر لقوله تعالى 
} قاال ربنا ظلمنا أنفسنا{واالقرار على النفس بالذنب والمعصية نيل عز وشرف وتوبة لقوله تعالى حاآيا عن آدم وحواء 
االحسان فيدل على نجاة واالقرار بقتل االنسان يدل على نيل والية أو رياسة أو أمن لقصة موسى قتلت منهم نفسا واما 

صاحب الرؤيا واالساءة تدل على هالآه وارتكاب الذنب يدل على رآوب صاحبه الددين آما ان الدين يدل على ارتكاب اآلثام 
 والتوبة تدل على نيل ملك واصابة شرف وبرآة بعد احتمال بلية

. 



لغيرة والسمن وشراء الجارية والزنا واللواط والجمع بين الناس بالفساد في النكاح وما يتصل به من المباشرة والطالق وا
 وتشبه المرأة بالرجل والتخنث ونظر الفرج

  

من راى انه عروس ولم يرا امرأة وال عرفها وال سميت له وال نسبت له إال أنه سمي عروسا فانه يموت أو يقتل انسانا 
ه أو عرفها أو سميت له فانه بمنزلة التزويج وإذا راى أنه تزوج أصاب سلطانا ويستدل على ذلك بالشواهد فان هو عاين امرأت

بقدر المرأة وفضلها وخطرها ومعنى اسمها وجمالها ان عرف لها اسما أو نسبة ولو رأى أنه طلق امرأته فانه يعزل عن 
ء الدنيا أنه ينكح زانية أصاب دنيا سلطانه إال أن يكون له نساء حرائر واماء فانه نقصان شئ ن سلطانه فان راى بعض ابنا

حراما وجميع النكاح في المنام إذا احتلم صاحبه فوجب عليه الغسل فليس برؤيا فان رأى رجل أنه يأتي امرأة معروفة فان 
 أهل بيت المرأة يصيبون خيرا في دنياهم فان رأى انه لم يغشها ولكن نال منها بعض اللمم فان غنى أهل بيتها يكون دون ذلك
ألن الغشيان أفضل وأبلغ ولو رأى أو رؤي له انه ينكح أمه أو أخته أو ذات رحم فان ذلك اليراه إال قاطع لرحمه مقصر في 

حقهم فهو يصل رحمه ويراجع فان راى ان امرأته متصنعة مضطجعة معه فوقما هي في هيئتها ومخالفة لذلك فانها سنة 
ان آانت امرأة مجهولة فهو أقوى ولكن ال يعرف صاحبها وجه ما يناله من مخصبة تأتي عليه ويعرف وجه ما يناله منها ف

السنة فمن رأى انه ينكح رجال مجهوال وآان المجهول شابا فان الفاعل يظفر بعدوله وآذلك لو آان المنكوح معروفا أوآانت 
وفا وليست بينهما منازعة وال عداوة بينهما منازعة أو خصومة أو عداوة فإن الفاعل يظفر بالمفعول به وان آان المنكوح معر

فان المفعول به يصيب من الفاعل خيرا أو سميه ان لم يكن لذلك أهال أو نظيره أو في سبب من أسباب هؤالء فان آان 
المنكوح شيخا مجهوال فان الشيخ جده وما يصل منه الى جده من خير فانه يحسن ظنه واحتماله فيه وآذلك لو راى انه يقبل 

يضاجعه أو يخالطه دون ان يكون ذلك من شهوة بينهما فانه على ما وصفت في النكاح إال أنه دونه في القوة والمبلغ  رجال أو
فان راى انه يقبل رجال غير قبلة الشهوة فان الفاعل ينال من المفعول به خيرا ويقبله آقبوله فان راى رجل أن بنفسه حمال 

ه غالم أصابه هم شديد فان ولد له جارية أصاب خيرا وآذلك شراء الغالم والجارية فان فانه زيادة في دنياه ولو رأى أنه ولد ل
فان راى أنه ينكح بهيمة معروفة فانه يصل بخيره من ال حق له في تلك الصلة ولم يؤجر على ذلك فان آانت البهيمة مجهولة 

العدو ذلك منه وآذلك لو آان ما ينكح غير الهيمة من فانه يظفر بعدو له في نفسه ويأتي في ظفره به ماال يحل له وإال استحق 
الطير والسباع ما خال االنسان فان رأى انه ينكح ميتا معروفا فإن المفعول به يصيب من الفاعل خيرا من دعاء أو صلة فان 

تا معروفا ينكح رأى أنه ينكح ذا حرمة من الموتى فان الفاعل يصل المفعول به بخير من صدقة أو نسك أو دعاء وان راى مي
حيا وصل الى الحي المنكوح خير من ترآة الميت أو من وارثه أو عقبه من علم أو غيره والقبلة بعكس ذلك ألن الفاعل فيها 

 يصيب خيرا من المفعول به ويقبل

  

- ة فان لم يكن ومن رأى أنه تزوج بامرأة ميتة ودخل بهل فانه يظفر بأمر ميت يحتاله وهو في األمور بقدر جمال تلك المرأ
دخل بها وال غشيها فان ظفره بذلك األمر يكون دون ما لو دخل بها ولو رأت امرأة ان رجال ميتا تزوجها ودخل بها في دارها 

أو عندها فان ذلك نقصان في مالها وتغيير حالها وتفرق أمرها فان آان دخل بها الميت في دار الميت وهي مجهولة فانها 
عروفة للميت فهي على ما وصفت نقصان في مالها ولة رأت امرأة لهل زوج انها تزوجت بآخر تموت وان آانت الدار م

أصابت خيرا وفضال ولو راى الرجل المتزوج بأخرى أصاب سلطانا ولو تزوج بعشر آان ذلك له صالحا آل ذلك إذا عاين 
وال عرفته وال سمي لها فانها تموت وقيل لو امرأته أو سميت له أو عرفها وآذلك المرأة إذا تزوجت برجل مجهول لم تعاينه 

رأت امرأة ان ميتا نكحها فانها تصيب خيرا من موضع ال ترجوه آما ان الميت اليرجى وآذلك نكاح الرجل الرجل الميت 
 ومن نكح امرأة في دبرها حاول أمرا من غير وجهه

  

- لئك الملوك ان آان في الرؤيا ما يدل على بر وخير ومن رأى انه يدخل على حرم الملك أو يضاجعهن فانها حرمة تكون بأو
 وإال فانه يغتاب تلك الحرم

  



ومن رأى ان امرأته حائض الغلق عليه أمره فان طهرت انفتح عليه ذلك األمر فان جامعها عند ذلك تيسر أمره فإن رأى أنه -
ه خرج من ذلك وآذلك المرأةهو الحائض أتى محرما وان رأى أنه جنب اختلط عليه أمره فإن اغتسل ولبس ثوب  

  

ومن رأى المرأته لحية لم تلد المرأة أبدا وان آان له ولد ساد أهل بيته وقال القيرواني اما عقد النكاح للمرأة المجهولة فإذا -
 آان العاقد مريضا مات وان آان مفيقا عقد عقدا على سلطان أو شهد شهادة على مقتول ألن المرأة سلطان والوطء آالقاتل

والذآر آالخنجر والرمح سيما االفتضاض الذي هو فيه جريان الدم عن الفعل وان آانت معروفة أو نسبت له أو آان أبوها 
شيخا فإنه يعقد وجها من الدنيا اما دارا أو عبدا أو حانوتا أو يشتري سلعة أو ينعقد له من المال ما تقربه عينه وان تأجل وقته 

حاجته فيتعجل ما قد تأجل وأما الوطء فدال على بلوغ المراد مما يطلبه االنسان أو هو فيه أو  حتى يدخل بالزوجة وينال منها
يرجوه من دين أو دنيا آالسفر والحرث والدخول على السلطان والرآوب في السفن وطلب الضال ألن الوطء لذة ومنفعة فيه 

النفقة واالقبال من بعد الصد إال أن يطأهن في أشهر تعب ومداخلة فإن وطئ زوجته نال منها ما يرجوه أو نالت هي منه ب
الحج أو يكون في الرؤيا ما يدل عليه فإنه يطأ بقدمه األرض الحرام ويبلغ منها مراده وان آانت قد تمت لذته وتكون نطفته 

ن أحرز في يده شيئا من ماله الذي ينفقه في ذلك المكان الطيب الذي ال يؤمله طالب وان رجع منه طالبته نفسه بالعودة اليه وم
نطفتة أو رآها في ثوبه نال ماال من ولد أو غيره وأما نكاح البهائم واالنعام المعروفة فإنه دليل على االحسان الى من اليراه أو 
النفقة في غير الصواب وان آانت مجهولة ظفر بمن تدل عليه تلك الدابة من حبيب أو عدو ويأتي في ذلك ماال يحل له منه فإن 

آانت الدابة هي التي نكحته آان هو المغلوب والمقهور إال أن يكون عند ذلك غير مستوحش وال آان من الدابة أو السبع وما 
شبه به اليه مكروه فإنه ينال خيرا من عدوه أو ممن لم يكن يرجوه وقد يدل ذلك على وطء المحرمات من اإلناث والذآران إذا 

 آان مع ذلك شاهد يقويه

ء في الدبر فإنه يطلب امرا عسيرا من غير وجهه ولعله ال يتم له ويذهب فيه ماله ونفقته ويتالشى عند عمله ألن واما الوط
الدبر ال تتم فيه نطفة وال تعود منه فائدة آما يعود من الفرج وأما افتضاض البكر العذراء فمعالجة االمور الصعاب آلقيا بعض 

لد وحفر المطامير واآلبار وطلب الكنوز والدواوين والبحث عن العلوم الصعاب السالطين وآالحرب والجالد وافتتاح الب
والحكمة المخفية والدخول في سائر األمور الضيقة فإن فتح وأولج فيه منامه نجح في مطلوبه في اليقظة وان انكسر ذآره أو 

ا أراده أو بذل له مال عما طلبه حتى حفي رأسه أو أتته شهوته دون أن يولجه اضربه جده أو ضعفت حيلته أو استماله عم
ترك على قدر المطالب في اليقظة واما نكاح الذآران فأنظر الى المنكوح فإن آان شابا ظفر الناآح بعدوه وان آان شيخا ظفر 

بجده وعال بحظه وان آان معروفا قهره الناآح وظلمه وعدا عليه وإن آان طفال صغيرا رآب ماال ينبغي له وحمل غيره 
ة ال تصلح له وإن آان المنكوح صديقه يأتيه بأمر لم يكن المنكوح يظنه فإن آان بميله وارداته فإنه ينال من الفاعل خيرا مشق

ويشترك الفاعل والمفعول مع غيرهما ويجتمعان على شئ مكروه وأما مناآحة الميت فإن المفعول به ينال من الفاعل خيرا 
ن أحد من أهل بيته أو عقبه وأما الميت فلعل الحي يتصدق عنه أو يصل أهله أو يترحم فإما الحي فلعله ينال من ميراثه أو م

عليه وان آانت المنكوحة الميتة مجهولة فإنه يحيا له أمر يطلبه اما أرض خربة يعمرها أو بئر مهدومة يحفرها أو أرض ميتة 
آره عند المجامعة أو يكسل عند الشهوة فإنه يحرثها ومطلب ميت يحييه بالطلب ووجود البينة واالنصار إال أن يضعف ذ

يحاول ذلك ويعجز عنه وأما نكاح الميت الحية فإن آانت مريضة أو آان عندها مريض لحقه واتصل به وإال آان ذلك شتاتا 
ك قد في بيتها أو علة في جسمها إال أن يكون مع ذلك ما يدل على الصالح مثل أن يقول لها إني لست بميت أو ترى أنه مع ذل

دفع اليها تبنا أو وهبها شعيرا فإنه خير يحيا لها لم تكن ترجوه أو قد يئست من ميراثه أو من زوجها ان آانت أرملة أو من 
غائب يقدم عليها ان آان لها غائب وأما إن تزوجت المرأة زوجا غير زوجها في المنام فإنه نفع يدخل عليها أو على أهل بيتها 

ه أو ولد يعاونه أو صانع يخدمه ويعمل له وأما من نكح امراة في المنام فإنه يظفر بما يحاوله في أو زوجها من شريك يشارآ
أمور صناعته فإن رأى أنه جنب اختلط أمره فإن اغتسل خرج من جميع ما أصابه والحيض في المنام للحامل غالم لقوله 

يحل له وطؤه فإن رأى أنه نكح امرأته وهي  وان رأى الرجل أنه حائض وطئ ماال} فضحكت فبشرناها باسحق{تعالى 
معرضة عنه فربما تألبت عليه دنياه وان رآها حاضت آسدت صناعته وأما القبلة للشهوة فإنها تجري مجرى النكاح ولغير 

ولم يدفعه الشهوة فإن الفاعل يقبل على المفعول ويقصد اليه بمجيئه أو بسؤاله وحاجة فينالها إن آان قد أمكنه منها أو تبسم له 
عنها وال أنكر فعله ذلك عليه والمضاجعة في الفراش الواحد وللحاف الواحد والمخالطة تجري مجرى النكاح والبقبلة فإن رأى 

فإن رأى } فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع{آأنه تزوج بأربع نسوة فإنه يستفيد مزيدا من الخير لقوله تعالى 
رجل آخر وذهب بها اليه فإنه يزول ملكه ان آان من الملوك وتبطل تجارته ان آان من التجار وان رأى آأنه تزوج امرأته 

انه زوج امرأته لرجل وذهب بذلك الرجل الى امرأته فإنه يصيب تجارة رابحة زائدة والعرس لمن يتخذه مصيبة ولمن يدعى 
رين فذآر له أنه ينكح أمه فلما فرغ منها نكح أخته وآان يمينه أن رجال أتى ابن سي) وحكي(اليه سرور وفرح إذا لم ير طعاما 



قطعت فتكتب ابن سيرين جوابه في رقعة حياء من أن يكلم الرجل بذلك فقال هذا عاق قاطع للرحم بخيل بالمعروف مسئ الى 
 والدته وأخته

  

- من الهموم وشفاء من األمراضومن رأى آأن الخليفة نكحه نال والية وان نكحه رجل من عراض النساء أصاب فرجا   

  

ومن رأى آأن شيخا مجهوال ينكح امرأته فإنه ينال ربحا وزيادة فإن الشيخ جده فإن نكحها شاب فإن عدوا له يخدمه ويحثه -
 على الظلم وسوء المعاملة والمنكوح إذا آان محبوسا فرج عنه

  

- منها خلقناآم وفيها نعيدآم{لى ومن رأى آأنه ينكح أمه الميتة في قبرها فإنه يموت لقوله تعا } 

  

ومن رأى آأنه نكح جارية نال خيرا فإن رأى أنه ينكح امرأة على غير وجه اإلباحة فإنه يطلب أمرا من غير وجهه وال ينتفع -
ف به به فإن رأى الرجل آأنه ينكح عبده أو أمته نال زيادة في ماله وفرحا بما ملكه فإن رأى آأن عبده يجامعه فإن عبده يستخ

وقيل إن هذه الرؤيا تدل على أن } وإن يتفرقا يغن اهللا آال من سعته{وقيل من رأى آأنه طلق زوجته استغنى لقوله تعالى 
صاحبها يفارق ملكا آان يصحبه فإن النساء ذوات آيد آالملوك والطالق فراق وقيل غن طالق المرأة للوالي عزله وللصانع 

رجع إلى شغلهترك حرفته فإن طلقها رجعيا فإنه ي  

  

ومن رأى أنه غيور فإنه حريص والسمن زيادة في المال فمن رأى أنه سمين زاد وقيل من رأى آأنه زنى فإنه يخون وقيل -
يرزق الحج وقيل إن الزنا بامرأة رجل معروف طلب مال ذلك الرجل وطمع فيه والزاني بامرأة شابة واضع ماله في أمر 

د على الزاني دل على استفادة فقه وعلم في الدين إن آان من أهل العلم وعلى قوة الوالية محكم غير مضيع له وإن أقيم الح
وزيادتها ان آان واليا وأما الجمع بين الناس بالفساد فمن رأى أنه يجمع بين زان وزانية وال يرى الزانية فإنه رجل دالل 

ة عليها آسوة الرجال وهيئتهم فإن حالها يحسن إذا آان يعرض متاعا ويتعذر عليه وأما تشبه المرأة بالرجل فإن رأت المرأ
ذلك غير مجاوز للقدر فإن آانت الثياب غير مجاوزة للقدر فإن حالها يتغير مع خوف وحزن فإن رأى آأنها تحولت رجال آان 

ظر إلى فرج صالحها لزوجها وأما التخنث فمن رأى آأنه مخنث أصاب هوال وحزنا وأما النظر إلى الفرج فمن رأى آأنه ن
امرأته أو غيرها من النساء نظر شهوة أو مسته فإنه تجارة مكروهة وان رأى أنه نظر إلى امراة عريانة من غير علمها فإنه 

يقع في خطأ وزلل وأما اللواط فمنهم من قال أنه يدل على الظفر بالعدو ألن الغالم عدو ومنهم من قال يفتقر ويذهب رأس 
 .ماله

 في السفر والقفز والمشي والوثوب والهرولة والقصد في المشي والغيبة في األرض والطيران والرآوب والرجوع من السفر

  

السفر يدل على االنتقال من مكان الى مكان وعلى االنتقال من حال إلى حال وعلى المساحة فمن رأى آانه يسافر فإنه يمسح 
إنه يسافر وأما القفز فمن رأى آأنه يقفز في األرض بفرد رجل لعلة به ال يقدر معها على أرضا آما لو رأى أنه يمسح أرضا ف

المشي فإنه تصيبه نائبة يذهب فيها نصف ماله ويتعيش بالباقي في مشقة وتعب وأما الوثوب فمن رأى آأنه وثب إلى رجل 
ن رأى آأنه وثب من مكان إلى خير منه فإنه يتحول فإنه يغلبه ويقهره ألن الوثوب يدل على القوة وقوة اإلنسان في قدميه فإ



من حال إلى حال أرفع منه عاجال فإن رأى آأنه وثب من األرض حتى بلغ قرب السماء سافر حتى وافى مكة فإن رأى آأنه 
 وثب حتى بلغ بين السماء واألرض فهو موته ورفع جنازته

  

- يرزق خيرا فإن رأى آأنه يمشي في السوق دل على أن في يده ومن رأى آأنه يمشي مستويا فإنه يطلب شرائع اإلسالم و
فإن رأى آأنه يمشي حافيا } ما هذا الرسول يأآل الطعام ويمشي في األسواق{وصية وان آان أهال للوصية نالها لقوله تعالى 

في أي موضع آان دل على حسن دينه وذهاب غمه وقيل ان هذه الرؤيا تدل على مصيبة في المرأة وطالقها وأما الهرولة 
والغيبة في األرض من غير حفر إذا طال عمقها } واقصد في مشيك{فظفر بالعدو والقصد في المشي تواضع هللا لقوله تعالى 

وظن أنه يموت فيها وال يصعد منها مخاطرة بالنفس وتغرير بها في طلب الدنيا أو الموت في ذلك وأما الطيران فقد حكي أو 
ل رأيت آأني أطير بين السماء واألرض فقال أنت تكثر المنيرجال أتى ابن سيرين فقا  

  

ومن رأى آأنه طاف فوق جبل فإنه ينال والية يخضع له فيها الملوك وقيل من رأى آأنه يطير فإن آان أهال للسلطان ناله -
ع في دينه فإن وإن سقط على شئ ملكه وان لم يصلح للوالية دل على مرض يصيبه يشرف منه على الموت أو خطأ منه يق

طار من سطح الى سطح فإنه يستبدل بامرأته امرأة أخرى وقال بعضهم الطيران دليل السفر إذا آان يحتاج فإنه انتقال من حال 
وإذا نبا بك : ( إلى حال فإن بلغ طيرانه منتهاه فإنه ينال في سفره خيرا وإذا طار من أرض إلى أرض نال شرفا وقرة عين

ر من أسفل إلى علو بغير جناح نال أمنيته وارتفع بقدر ما عال فإن طار آما تطير الحمامة في الهواء فإن طا) منزل فتحول 
نال عزا فإن رأى آأنه طار حتى توارى في جو السماء ولم يرجع فإنه يموت ومن طار من داره إلى دار مجهولة فإنه يتحول 

 من داره الى قبره

  

- ى غالبا وقيل ان رآوب الدواب آلها نيل عز ومراد فإن لم يحسن رآوبها فإنه يدل ومن رأى آأنه رآب دابة فإنه يرآب هو
على اتباع الهوى فإن رآبها وأحسن الرآوب وضبط الدابة سلم من فتنة الهوى ونال المنى فإن رأى آأنه رآب عنق انسان 

أسقطه من عنقه فإن ذلك األمر فإنه يموت ويحمل المرآوب جنازة وقيل ان رآوب عنق االنسان يدل على أمر صعب فإن 
الذي طلبه ال يتم وأما الرجوع من السفر فيدل على أداة حق واجب عليه وقيل انه يدل على الفرج من الهموم والنجاة من 

وربما تدل هذه الرؤيا على توبة الرائي من } فانقلبوا بنعمة من اهللا وفضل لم يمسسهم سوء{األسواء ونيل النعمة لقوله تعالى 
فإن معنى التوبة الرجوع عن المعصية والرآض على الدابة أو على الرجلين دال على } لعلهم يرجعون{نوب لقوله تعالى الذ

إال أن } ففررت منكم لما خفتكم{سرعة ما يطلبه وعلى النجاة والمن ممن يخافه لقول موسى آما أخبر عنه تعالى في القرآن 
فإنه مدرك هالك وبلوغ الغايات والمنى والكمال دال على النقص والزوال ومن  يكون هربه من اهللا تعالى أو من ملك الموت

طار عرضا في السماء دل على أنه يسافر سفرا أو ينال شرفا ومن وثب من موضع إلى موضع تحول من حال إلى حال 
 .والوثب البعيد سفر طويل فإن اعتمد في وثبه على عصا اعتمد على رجل قوي منيع

والخمسون في أنواع المعامالت الجارية بين الناس آالبيع والرهن واالجارة والشرآة والوديعة والعارية الباب السادس 
 والقرض والضمان والكفالة وقضاء الدين واداء الحق واالمهال

  

 البيع يختلف في التأويل بحسب اختالف المبيع

  

- له هم وان اشترته امرأة أصاب سلطانا أو عزا وآرامة وآل ومن رأى آأنه يباع أو ينادي عليه فإنه ان آان مشتريه رجال نا
وقال {ما آان ثمنه أآثر آان أآرم وانما قلنا إن البيع في الرؤيا يقتضي اآرام المبيع لقوله تعالى في قصة يوسف عليه السالم 



خيرا للبائع فهو شر للمبتاع  وآل ما آان شرا للبائع آان خيرا للمبتاع وما آان} الذي اشتراه من مصر المراته اآرمي مثواه
وقيل إن البيع زوال ملك والبائع مشتر والمشتري بائع والبيع ايثار على المبيع فإن باع ما يدل على الدنيا آثر اآلخرة عليها 

ته وان باع ما يدل على اآلخرة آثر الدنيا عليها وإال استبدل حاال بحال على قدر المبيع والثمن وبيع الحر ذلته وحشن عاقب
 لقصة يوسف عليه السالم

( آل نفس بما آسبت {فمن رأى آأنه رهينة في موضع فإن رؤياه تدل على أنه اآتسب ذنوبا آثيرة لقوله تعالى ) وأما الرهن
وقيل ان المرهون مأمور فإن رأى آأنه رهن عنده رهن فإنه يظلم في شئ ويبخس حقه ثم يصل الى حقه بسبب } رهينة

الرهن والمرهون مأسور بذنب او دين عند المرتهن وآذلك الراهن حتى يفك رهنهالراهن الذي رهن عنده   

( فإن المستأجر رجل يخدع صاحب االجارة ويغره ويحثه على أمر مضطرب وإذا انخدع له تبرأ منه وترآه في ) واما االجارة
 الهلكة

( منهما ينصف صاحبه في أمر يكون بينهما فهي دليل على االنصاف فمن رأى آأنه شارك رجال فإن آل واحد ) وأما الشرآة
فإن رأى آأنه شارك شيخا مجهوال فإنه جده ويدل على أنه ينال انصافا في تلك السنة ممن آانت بينه وبينه معاملة وان رأى 

 آأنه شارك شابا مجهوال فإنه يجد من عدوه االنصاف مع خوفه من بليته وظلمه وأذيته

( ع رجال سره فإنه سره وقيل ان المودع غالب والمودوع مغلوب وأما العارية فمن رأى آأنه فمن رأى آأنه أود) وأما الوديعة
استعار شيئا أو اعاره فإن آان ذلك الشئ محبوبا فإنه ينال خيرا ال يدوم فإن آان مكروها أصابته آراهية ال تدوم وذلك ان 

ل مؤنة المستعيرالعارية ال بقاء لها وقيل من استعار من رجل دابة فإن المعير يحتم  

( اآلية وأما } ان تقرضوا اهللا{فمن رأى أنه يقرض الناس لوجه اهللا تعالى فإنه ينفق ماال في الجهاد لقوله تعالى ) وأما القرض
 الضمان فمن رأى آأنه ضمن عن انسان شيئا لرجل فإنه يعلمه أدبا من آداب ذلك الرجل

( التأويل وتدل على الثبات في األمور وسواء في ذلك الكافل والمكفول وقيل  فقد قيل انها تجري مجرى القيد في) وأما الكفالة
اآلية فإن رأى } وآفلها زآريا{من تكفل النسان فقد أساء اليه فإن رأى آان انسانا تكفل به فإنه يرزق رزقا جليال لقوله تعالى 

يكفلونه لكم وهم له ناصحون{آأنه تكفل صبيا فإنه ينصح عدوا لقوله تعالى  } 

( الدين فمن رأى آأنه قضى دينا أو أدى حقا فإنه يصل رحما أو يطعم مسكينا وييسر عليه أمر متعذر من أمور ) وأما قضاء
 الدين أو أمور الدنيا وقيل ان اداء الحق رجوع عن السفر آما أن الرجوع عن السفر اداء للحق

( وان رأى آأنه أمهل رجال في غضب فإنه يعذبه } هلهم رويدافمهل الكافرين أم{فيدل على العذاب لقوله تعالى ) وأما االمهال
 .عذابا شديد

في رؤيا المنازعات والمخاصمات وما يتصل بها من البغي والبغض والتهدد والجور والحسد والخداع والخصومة والنقب 
والغيبة والغيظ والغلبة واللطم والمقارعة  والرفس والضرب والخدش والرضخ والرجم والسب والسخرية والصفع والعداوة

 والمصارعة والذبح

  

أما البغض فغير محمود ألن المحبة نعمة من اهللا تعالى والبغض ضدها وضد النعمة الشدة وقد ذآر اهللا تعالى منته على 
} قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا إذ آنتم أعداء فألف بين{المؤمنين برفع العداوة الثبتة بينهم بمحبة اإلسالم فقال اهللا تعالى 

} ثم بغي عليه لينصرنه اهللا{وقال تعالى } انما بغيكم على أنفسكم{والبغي على الباغي والمبغى عليه منصور لقوله تعالى 
 والتهدد ظفر للمتهدد بالمتهدد وأمن له وأمان

  



- الحسد فهو فساد للحاسد وصالح للمحسود ومن رأى آأن بعض الناس يجور على بعض فإنه يتسلط عليهم سلطان جائر وأما 
والخصومة } وان يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك اهللا{وأما الخداع فإن الخادع مقهور والمخدوع منصور لقوله تعالى 

المصالحة فمن رأى أنه خاصم خصما صالحه والخيانة هي الزنا والنقب في البيت مكر فإن رأى آأنه نقب في بيت وبلغ فإنه 
أنا : ة ويصل اليها بمكر فإن رأى آأنه نقب في مدينة فإنه يفتش عن دين رجل عالم لقول النبي صلى اهللا عليه وسلميطلب امرأ

فان رأى آأنه نقب في صخرة فانه يفتش عن دين سلطان قاس وأما الرفس فمن رأى آأن رجال يرفسه .مدينة العلم وعلى بابها
وأما الضرب فانه خير يصيب المضروب على يد الضارب إال أن يرى آأنه برجله فانه يعيره بالفقر ويتصلف عليه بغناه 

 يضربه بالخشب فانه حينئذ يدل على انه يعده خيرا فال يفي له به

  

ومن رأى آأن ملكا يضربه بالخشب فانه يكسوه وإن ضربه على ظهره فانه يقضى دينه وإن ضربه على عجزه فانه يزوجه -
ا يكره وقيل إن الضرب يدل على التغيير وقيل إن الضرب وعظوإن ضربه بالخشب أصابه منه م  

  

ومن رأى آأنه يضرب رجال على رأسه بالمقرعة وأثرت في رأسه وبقي أثرها عليه فانه يريد ذهاب رئيسه فان ضربه في -
في تغييره نهايته وينال جفن عينه فانه يريد هتك دينه فان قلع أشفار جفنه فانه يدعوه إلى بدعة فان ضرب جمجمته فانه قد بلغ 

الضارب بغيته فان ضربه على شحمة أذنه أو شقها أو خرج منها دم فانه يفترع ابنة المضروب وقيل ان آل عضو من 
أعضائه يدل على القريب الذي هو تأويل ذلك العضو وقال بعض المعبرين ان الضرب هو الدعاء فمن رأى أنه يضرب رجال 

مكتوف فانه يكلمه بكالم سوء ويثني عليه بالقبيح والخدش والطعن والكالم وأما الرضخ فمن  فانه يدعو عليه فان ضربه وهو
رأى آأنه يرضخ رأسه على صخرة فانه ينام وال يصلى العتمة لما روى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم وأما الرجم فمن رأى 

السخرية فهي الغبن فمن رأى آأنه سخر به فانه يغبن وأما آأنه يرجم انسانا فانه يسب ذلك االنسان وأما السب فهو القتل وأما 
الصفع إذا آان على جهة المزاج فاتخاذ يد عند المصفوح وأما العداوة فمن رأى آأنه يعادي رجال فانه يظهر بينهما مودة لقوله 

حبها فان اغتاب رجال بالفقر والغيبة راجعة بمضرتها إلى صا} عسى اهللا أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة{تعالى 
ابتلى بالفقر وان اغتابه بشئ آخر ابتلى بذلك الشئ وأما الغيظ فمن رأى آأنه مغتاظ على انسان فان أمره يضطرب وماله 

فان غضب على انسان من أجل الدنيا فانه رجل متهاون بدين } ورد اهللا الذين آفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا{يذهب لقوله تعالى 
اآلية وأما الغالب في } ولما سكت عن موسى الغضب{وإن غضب ألجل اهللا تعالى فانه يصيب قوة ووالية لقوله تعالى اهللا 

النوم فمغلوب في اليقظة واما اللطم فمن رأى آأنه يلطم انسانا فانه يعظه وينهاه عن غفلة واما المقارعة فمن رأى آأنه يقارع 
فساهم فكان {لبه في أمر حق فان وقعت القرعة ناله هم وحبس ثم يتخلص لقوله تعالى رجال فأصابته القرعة فانه يظفر به ويغ

وأما المصارعة فان اختلف الجنسان فالصارع أحسن حاال من المصروع آاإلنسان والسبع فان آانت } من المدحضين
 .المصارعة من رجلين فالصارع مغلوب وأما الذبح فعقوق وظلم

 

أويل اليشاآل بعضها بعضافي ذآر أنواع شتى في الت  

  

الهدية خطبة فمن رأى انه أهدى إلى أحد هدية أو أهدى اليه شئ خطبت اليه ابنته أو امرأة من أقربائه وحصل النكاح لقوله 
فكانت بلقيس مرسلة بالهدية وآان سليمان خاطبا لها وقيل ان } واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون{تعالى 
وأما . تهادوا تحابوا:المحبوبة تدل على وقوع صلح بين المهدي والمهدى اليه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  الهدية

ويقضي ان يصيب مسترق السمع مكروه ) يلقون السمع وهم؟؟ أآثرهم؟؟ آاذبون{استراق السمع فهو آذب ونميمة لقوله تعالى 
وأما االستماع فمن رأى آأنه يستمع فانه ان آان } سمع فأتبعه شهاب مبينإال من استرق ال{من جهة السلطان لقوله تعالى 

فان رأى آأنه يتسمع على انسان فانه } إنهم عن السمع لمعزولون{تاجرا استقال من عقدة بيع وإن آان واليا عزل لقوله تعالى
 يريد هتك ستره وفضيحته



  

- } فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه{ارة لقوله تعالى ومن رأى آأنه يستمع أقاويل ويتبع أحسنها فانه ينال بش
يسمع آيات اهللا تتلى عليه ثم يصر مستكبرا {فان رأى آأنه يستمع ويجعل نفسه انه ال يسمع فانه يكذب ويتعود ذلك لقوله تعالى 

وربك يخلق ما {يصيب رياسة لقوله تعالى وأما االختيار فمن رأى آأنه مختار في قومه فانه } آأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم
ان رجال أتى بعض المعبرين فقال رأيت ) وحكي(أما اخراج الرجل من مستقره فانه يدل على نجاته من الهموم } يشاء ويختار

آأن جيراني أخرجوني من داري فقال له المعبر ألك عدو قال نعم قال وأنت في حزن قال نعم قال البشارة فان اهللا تعالى 
أخرجوا آل لوط من قريتكم انهم أناس يتطهرون {ينجيك من شر آل عدو ويفرج عنك آل هم وحزن لقوله تعالى في قوم لوط 

وأما البرهان فمن رأى في منامه آأنه يأتي ببرهان على شئ فإنه في خصومة مع انسان والحجة له عليه فيها } فأنجيناه وأهله
واما التدلي فمن رأى آأنه تدل من سطح إلى أرض بحبل فإنه يتورع في جميع } دقينهاتوا برهانكم إن آنتم صا{لقوله تعالى 

أحواله يترك طلب حاجاته استعماال للورع فإن رأى أنه يسقط من سطح إلى أرض فإنه يقنط من رجل آان يأمله أو يسقط من 
من أمور الدين أو امور الدنيا وأما التعزية مرتبته بسبب آالم يتكلم به فإن رأى آأنه في سقوطه وقع في وحل فإنه يترك أمرا 

وأن رأى آأنه عزى نال . من عزى مصابا فله مثل أجره: فمن رأى آأنه عزى مصابا نال امنا لقول النبي صلى اهللا عليه وسلم
ظهر به عيب وأما تغيير االسم فمن رأى آأنه يدعى بغير اسمه فإن دعي باسم قبيح فإنه ي} وبشر الصابرين{بشارة لقوله تعالى 

فاحش أو مرض فادح فإن دعى باسم حسن مثل محمد أو علي أو سعيد نال عزا وشرفا وآرامة على حسب ما يقتضيه معنى 
فإن رأى آأن } فال تزآوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى{ذلك االسم وأما تزآية المرء نفسه فإنها تدل على اآتسابه اثما لقوله تعالى 

صيب ذآرا حسنا جميال في عامة الناس وإن آان الشيخ والشاب معروفين نال بسببهما رياسة وعزا شابا مجهوال يزآيه فإنه ي
واما الملق فمن رأى آأنه يتملق انسانا في شئ من متاع الدنيا فذلك مكروه وإن رأى آأنه يتملق له في علم يريد أن يعلمه اياه 

دينه ويدرك طلبته لما روى في اآلثار ان الملق ليس من أعمال  وعمل من أعمال البر يستعين به عليه فإنه ينال شرفا ويصح
المؤمن إال في طلب العلم وقيل ان الملق لمن تعود ذلك في أحواله غير مكروه في التأويل ولمن يتعود ذلك ذلة ومهانة واما 

وت أو غيره من أسباب الفراق التوديع فمن رأى آأنه يودع امرأته فإنه يطلقها وقيل ان التوديع يدل على مفارقة المودع بم
ويدل على افتراق الشريكين وعزل الوالي وخسران التاجر وقال بعضهم ان التوديع محبوب في التأويل وهو يدل على مراجعة 

المطلقة ومصالحة الشريك وربح التاجر وعود الوالية إلى الوالي وبرء المريض وذلك ألنه من الوداع ولفظه يتضمن الوداع 
والراحة وأيضا فإن الوداع إذا قلب صار عادوا وأنشدوهو الدعة  : 

وال يهمك البعاد* إذا رأيت الوداع فافرح   

فإن قلب الوداع عادوا* وانتظر العود عن قريب   

وقال } يتوارى من القوم{وأما التواري فقد اختلفوا في تأويله فمنهم من قال ان من رأى أنه توارى فإنه تولد له بنت لقوله تعالى 
وأما النورة } إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إال فرارا{ضهم من رأى آأنه توارى في بيت فإنه يفر لقوله تعالى بع

فقد حكي ان قتيبة ابن مسلم رأى بخراسان آأنه نور جسده فحلقت النورة الشعر حتى انتهت الى عورته فلم تحلقها فرفعت 
 يوصل الى عورته يعني حرمه فكان األمر آما عبر والتنور في موضع السنة إذا ذهب رؤياه الى ابن سيرين فقال انه يقتل وال

بشعر العانة دليل على الفرج فإذا لم يذهب بشعر العانة فدليل رآوب الدين وزيادة الحزن وأما التهاون فمن رأى في منامه آأنه 
 تهاون بمؤمن في دينه يختل ويقنط من رجل يرجوه هو وتستقبله ذلة

  

ومن رأى آأنه غيره تهاون به وآان شابا مجهوال ظفر بعدوه وإن تهاون به شيخ مجهول افتقر ألنه جده وأما التمطي فماللة -
من أمر أو آسل في عمل وأما الحراسة فإن رأى غيره يحرسه فإنه يقع في محنة ألن النبي صلى اهللا عليه وسلم ما دام 

 تعالى عنه قال ألصحابه ارجعوا فقد عصمني اهللا فإن رأى آأنه يحرس غيره أصحابه يحرسونه آان في محنة فلما فرج اهللا
ثالثة أعين ال تمسها النار عين حرست في سبيل : آيال يظلم فإنه يأمن شر الشيطان لما روي ان النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

الذي رويناه وأما الحطب فمن رأى أنه يحتطب والنار في التأويل سلطان وقيل ان حارس الغير يرزق الجهاد لهذا الخبر . اهللا
المكثار : يعني النميمة وروي عنه عليه السالم انه قال} وامرأته حمالة الحطب{في األرض فإنه يكون مكثارا نماما لقوله تعالى 

ن ألجل ما يناله وأما الحفر فمن حفر ارضا وآان التراب يابسا سال بقدره ماال وان آان رطبا فإنه يمكر بانسا. آحاطب الليل
وقاسمهما إني لكما لمن {من ذلك المكان تعب بقدر رطوبة التراب وأما الحلف ففي األصل دليل الغرور والخداع لقوله تعالى 



وإنه لقسم لو {والحلف الصادق ظفر وقول حق لقوله تعالى } يحلفون له آما يحلفون لكم{وقوله } الناصحين فدالهما بغرور
ولما روي عن } وال تطع آل حالف مهين{الكاذب خذالن وذلة وارتكاب معصية وفقر لقوله تعالى  والحلف} تعلمون عظيم

وأما الدغدغة فمن رأى آأنه يدغدغ رجال فإنه يحول بينه . قال اليمين الكاذبة تدع الديار بالقع: النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه
خيطا فإنه يسافر سفرا بعيدا فإن مسحه بعقد أصبع فإنه يتحول من  وأما الذرع فمن ذرع ثوبا بشبره أو أرضا أو. وبين حرفته

محله وأما رعى النجوم فإنه يدل على والية وأما الرحمة فمن رأى آأنه يرحم ضعفا فإن دينه يقوى ويصح لقوله صلى اهللا 
له فإن رأى آأن رحمة اهللا تنزل فإن رأى آأنه مرحوم فإنه يغفر اهللا . من لم يوقر آبيرنا ويرحم صغيرنا فليس منا: عليه وسلم

وهي النعم فإن رأى آأنه رحيم فرح فإنه يرزق حفظ القرآن لقوله } ولوال فضل اهللا عليكم ورحمته{عليه نال نعمة لقوله تعالى 
 قالوا الرحمة هنا القرآن وأما السؤال فمن رأى أنه يسأل فإن يطلب العلم} قل بفضل اهللا وبرحمته فبذلك فليفرحوا{تعالى 

إن أصحاب الجنة في شغل {ويتواضع هللا ويرتفع وأما الشغل فمن رأى آأنه مشغول فإنه يتزوج بكرا ويفترعها لقوله تعالى 
قالوا هو افتضاض األبكار والشفاعة قيل إنها تدل على غش وقيل إنها تدل على عز وجاه فإنه ال يشفع من الجاه له } فاآهون

ان دنئ ال يتخلص منه دون أن يستعين برجل فاسق وأما صوت الدراهم فكالم وأما صوت الزنبور فمواعيد من رجل طع
حسن يسمعه من موضع يحب استزادته فإن آانت زيوفا فمنازعة في عداوة وال يحب قطع الكالم وأما ضفر الشعر فجيد 

مه وماله وان آان صاحب للنساء ولمن اعتاد ذلك من الرجال وردئ لغيرهم وأما الطول فمن رأى آأنه طال فإنه يزيد في عل
وإن آان } وزاده بسطة في العلم والجسم{الرؤيا سلطانا وآان حسن السيرة فيه وان آان تاجرا ربحت تجارته لقوله تعالى 

صاحب الرؤيا امرأة دلت رؤياها على اليتم والوالدة وأما الطلب فمن رأى آأنه يطلب شيئا فإنه ينال مناه لما قيل من طلب 
بعضهشيئا ناله أو   

  

ومن رأى آأن أحدا يطلبه فإنه هم يصيبه وأما العلو فمن رأى آأنه يريد أن يعلو على قوم فعال فإنه يستكبر ثم يذل لقوله -
وان رأى آأنه ال يريد العلو نال } تلك الدار اآلخرة نجعلها للذين ال يريدون علوا في األرض وال فسادا والعاقبة للمتقين{تعالى 

وليعفوا وليصفحوا أال {العفو فمن رأى آأنه عفا عن ذنبا فإنه يعمل عمال يغفر اهللا تعالى به لقوله تعالى  رفعة وسرورا وأما
 {تحبون أن يغفر اهللا لكم

  

ومن رأى آأنه غيره عفا عنه طال عمره ونال رفعة وأما العظم فمن رأى آأنه عظم حتى صارت جثته أعظم من هيئة الناس -
مل الناقص فيدل على االياس من المرجوع ووقوع الخلل في الرياسة وأما العقد فهو على القميص عقد فإنه دليل موته وأما الع

تجارة وعلى الحبل صحة دين وعلى المنديل إصابة خادم وعلى السراويل تزوج امرأة وعلى الخيط إبرام أمر هو فيه من 
ينعقد تعسر مرامه وتعذر مطلوبه فإن رأى آأن العقدة وقعت والية أو تزويج أو تجارة فإن انعقد الخيط تيسر ما يطلبه وإن لم 

على شئ من هذه األشياء من غير أن عقدها فإنها تدل على ضيق وغم من قبل السلطان فإن رأى آأن غيره فتحها آان ذلك 
ا فإن اهللا تعالى لغير سبب فرجه عنه فإن رأى آأنه فتحها بعد جهد فإنه ينجو من ذلك بعد جهد وان راى آأنها انفتحت بنفسه

يفرج عنه من حيث ال يحتسب وأما العدد فيختلف باختالف المعدود فإن رأى آأنه يعد دراهم فيها اسم اهللا فهو يسبح وان رأى 
آأنه يعد دنانير فيها اسم اهللا تعالى فإنه يستفيد علما فإن راى فيها نقش صورة فإنه يشتغل بأباطيل الدنيا وان رأى آأنه يعد 

نه يتلو القرآن فإن راى آأنه يعد جواهر فإنه يتعلم العلم أو يدرسه فإن رأى آأنه يعد خرزا فإنه مشتغل بماال يعنيه فإن لؤلؤا فإ
راى آأنه يعد بقرات سمانا فإنه تمضي عليه سنون خصبة فإن رأى آأنه يعد جماال وحموال فإن آان له سلطان أفاد من أعدائه 

آان دهقانا أمطر زرعه وان آان تاجرا نال ربحا آثيرا فإن رأى آأنه يعد جاورسا فإنه يقع  ماال قيمته توافق تلك الحمول وان
في شدة وتعب في معيشته وآذلك العدد في آل شئ سواه يرجع الى جوهره والعجب في التأويل ظلم فمن رأى أنه أعجب 

ى حرا آأنه أعتق فإنه يضحي عن نفسه أو يضحي بنفسه أو بغناه أو بقوته فإنه يظلم وأما عتق العبد فهو موت المعتق فإن رأ
غيره عنه وإن آان صاحب الرؤيا مريضا نال العافية وإن آان مديونا وجد قضاء ديونه والعجل في التأويل ندامة آما أن 

نا مدينة أ: الندامة عجلة والعلم اتصال ببعض العلوية فمن رأى أنه أصاب علما فإنه يتزوج بعلوية لقوله صلى اهللا عليه وسلم
وأما العتاب فيدل على المحبة وأنشد. العلم وعلى بابها : 

ويبقى الود ما بقي العتاب* إذا ذهب العتاب فليس ود   



وأما } يوم تأتي آل نفس تجادل عن نفسها{فإن راى آأنه يعاتب نفسه فإنه يعمل عمال يندم عليه ويلوم على نفسه لقوله تعالى 
رين ان امرأة اتته فقالت رأيت امرأة تغزل القطران فعجبت منها فقال وما يعجبك من هذا غزل المرأة فقد بلغنا عن ابن سي

ونقضه أهون من ابرامه وقال هذه امراة آان لها حق فترآته لصاحبه ثم رجعت فيه قالت صدقت آان على زوجي صداق 
ع الغزل فإن غائبا لها يقدم وإن رأت آأنها فترآته في حياته ثم لما مات أخذته من ميراثه فإذا رأت المرأة آأنها تغزل وتسر

تبطئ الغزل فإنها تسافر ويسافر زوجها فإن انقطعت فلكة المغزل انتقض تدبير السفر وانتقض تدبير الغائب للرجوع فإن رأى 
يغزل آأنها تغزل سحابا فإنها تسعى الى مجالس الحكمة فإن رأت آأنها تغزل قطنا فإنها تخون زوجها وإن رأى رجل آأنه 

قطنا أو آنانا وهو في ذلك يتشبه بالنساء فإنه ينال ذال ويعمل عمال جليال فإن آان الغزل دقيقا فإنه عمل بتقتير وإن آان غليظا 
فإنه سفر في نصب وتعب واما غسل اليدين باألشنان فإنه يدل على قطع الصداقة ويدل على انقطاع الخصومة وقيل أنه نجاة 

من مرجو وقيل انه توبة من الذنوب واما فعل الخير فمن رأى آأنه يعمل خيرا فإنه ينال ماال فإن  من الخوف وقيل انه اياس
وما تنفقوا من خير يوف اليكم{رأى آأنه أنفق ماال في طاعة اهللا فإنه يرزق ماال لقوله تعالى  } 

ولو آنت أعلم الغيب الستكثرت من {لى وأما الفراسة وتوسم بعض الغائبات فيدل على آثرة الخير واالمن من السوء لقوله تعا
 {الخير وما مسني السوء

واما الفتل فمن رأى آأنه يفتل حبال أو خيطا أو يلويه على نفسه أو على قصبة أو على خشبة فإنه سفر وأما القوة فمن رأى 
ي أمر الدنيا وقيل ان القوة فضل قوة لنفسه فإن اقترن برؤياه ما يدل على الخير آانت قوته في أمر الدين وإال آانت قوته ف

وأما آثرة العدد فمن رأى آثرة العدد والزحام والبؤس فإن آان واليا آثرت جنوده } من بعد قوة ضعفا{ضعف لقوله تعالى 
وأما آالم األعضاء فإن آالمها يدل آل . وارتفع اسمه وسلطانه وإن آان تاجرا آثر معاملوه وإن آان داعيا آثر مستجيبوه

تقار من هو تأويل ذلك العضو من أقرباء صاحب الرؤيا وأما اللوم فمن رأى آأنه يلوم غيره على أمر فإنه يفعل عضو على اف
وآم من الئم قد الم وهو مليم فمن رأى آأنه يلوم على أمر فإنه يدخل في أمر متشوش : مثل ذلك األمر فيستحق اللوم لما قيل

وتظهر براءته من ذلك للناس فيخرج من مالمتهم لقوله تعالى في قصة  مضطرب يالم عليه ثم يخرجه اهللا تعالى من ذلك
واللى في العمامة والحل سفر وأما البيعة فمن رأى آأنه بايع } إن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم ربي{يوسف عليه السالم 

ن رأى آأنه بايع أميرا من أمراء الثغور أهل بيت النبي صلى اهللا عليه وسلم وأشياعهم فإنه يتبع الهدى ويحافظ على الشرائع فإ
ان اهللا اشترى من {فإنه بشارة له ونصرة له على أعدائه وجد في العبادة وامر بالعروف ونهي عن المنكر لقوله تعالى 

ت شجرة فإن رأى آأنه بايع فساقا فإنه يعين قوما فاسقين فإن بايع تح} المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة إلى قوله وبشر المؤمنين
وأما نسج الثوب } لقد رضي اهللا عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة{فإنه ينال غنية في مرضات اهللا تعالى لقوله تعالى 

فإنه يدل على سفر فإن نسج ثوبه ثم قطعه فإن األمر الذي هو طالبه قد بلغ آخره وانقطع وإن آان في خصومة انقطعت وإن 
ن والصوف والشعر واالبريسم آله سوء ورؤية الثوب مطويا سفر ونشر الثوب قدومه من آان في حبس فرج عنه ونسج القط

سفر أو قدوم غائب له وأما الوعد فمن رأى آانه وعد وعدا حسنا فهو القيه فإن رأى آأنه عدوه وعده خيرا أصابه مكروه من 
ره ونصيحة العدو غش لقوله تعالى في عدوه أو من غيره فإن رأى آأنه عدوه وعده شرا أصاب خيرا من عدوه أو من غي

وآل أفعال العدو بعدوه فتأويلها ضدها } هل أدلك على شجرة الخلد وملك ال يبلى{قصة آدم عليه السالم حكاية عن ابليس 
والواحدة في التأويل ذل وافتقار وعزل للملك ووزن المال بين المتبايعين غرامة وأما اإلرضاع فإن رأت امرأة آأنها ترضع 

نسانا فإنه انغالق الدنيا عليها أو حبسها ألن المرضع آالمحبوس ما لم يخل الصبي ثديها وذلك ألن ثديها في فم الصبي وال ا
يمكنها القيام وآذلك الذي يمص اللبن آائنا من آان من صبي أو رجل أو امرأة وإن آانت المرضع حبلى سلمت بحملها وأما 

يتولد منه حزن واما البكاء فسرور وخفقان القلب ترك أمر من خصومة أو سفر أو  تنفس الصعداء فدليل على أنه يعمل ما
والقلق } أولئك يجزون الغرفة بما صبروا{تزويج وأما الصبر فمن رأى آأنه يصبر على ضر نال رفعة وسالمة لقوله تعالى 

اآلية وأنشد} ذا أخذت األرض زخرفهاحتى إ{ندامة على أمر أو ذنب وتوبة منه واجتماع الشمل دليل الزوال لقوله تعالى  : 

توقع زواال إذا قيل تم* إذا تم أمر بدا نقصه   

والمعانقة مخالطة ومحبة فإن رأى آأنه عانقه ووضع رأسه في حجره فنه يدفع إليه رأس ماله ويبقى عنده وأما القبلة بالشهوة 
له وتقبيل العبد مودة بين المقبل وسيده فإن رأى آأنه قبل فظفر بالحاجة وأما تقبيل الصبي فمودة بين والد الصبي وبين الذي قب

واليا ولي مكانه وإن قبل سلطانا أو قاضيا قبل ذلك السلطان أو القاضي قوله وان قبله السلطان أو القاضي نال منهما خيرا فإن 
ة ألي معضوض آان من رأى آأن رجال قبل بين عينيه فإنه يتزوج والعض آيد وقيل حقد وقيل العض يدل على فرط المحب

آدمي أو غيره فإن عض إنسانا وخرج منه دم آان الحب في إثم فإن عض أصبعه ناله هم في مخاطرة دينه وأما المص فأخذ 
مال فإن مص ثدييه أخذ منه امرأته ماال وآذلك آل عضو يدل على قريب وأما القرص فطمع فإن بقي في يده من قرصه لحم 



فإنه يخونه في امرأته وإن قرص بطنه طمع في مال خزينته وإن قرص في يده طمع في مال  نال من طمعه وإن قرص اليته
إخوته ومن باع مملوآا فهو له صالح وال خير فيه لمن اشتراه ومن باع جارية فال خير فيه ومن اشترى جارية فهو صالح 

ظلمة هي الضاللة والطريق المظلمة ضاللة وآل ما آان خيرا للبائع فهو صالح للمشتري والنور في التأويل هو الهدى وال
 وجور عن الطريق والخراب من األماآن ضاللة لمن رأى أنه فيه إذا آان صاحب دنيا

  

ومن رأى أن عامرا تساقط وخرب فإن ذلك مصائب تصيب أهل الموضع والحصن حصانة في الدين لمن رأى أنه فيه ومن -
ى الزوال وتغير الحال ألن آل شئ إذا تم زالجمع له أمره واستمكن من الدنيا فقد أشرف عل  

  

 ومن رأى آأنه فمه امتأل ماء حتى لم يبق فيه موضع فذلك استيفاء رزقه-

  

 ومن رأى داره حديد أو ثوبه أو ساقه أو بعض أعضائه دل ذلك على طول عمره ونموه-

  

- مومن رأى شيئا من قوارير مجهولة قصر عمره والمفتاح سلطان ومال خطر عظي  

  

 ومن رأى أنه أعرج أو مقعد فإن ذلك ضعف يقعد به عما يحاول ومن توآأ على عصا اعتمد على رجل في أمره-

  

 ومن رأى أنه مفقع اليدين أو يابسهما وآان في الرؤيا يدل على البر فإن ذلك آف عن المعاصي-

  

 :ومن رأى أنه صائم أو ملجم بلجام فإنه آف عن الذنوب قال الشاعر-

ألجم فاه بلجام* السالم من انما   

  

 ومن رأى أنه اصم أو أخرس فإن ذلك فساد في الدين-

  

 ومن رأى أنه فقيه يؤخذ عنه فإنه يبتلى ببلية يشكوها إلى الناس فيقبل قوله-

  



 ومن رأى أنه شيخ وهو شاب فإن ذلك وقار وآذلك المرأة إذا رأت أنها نصف أو عجوز وهي شابة-

  

- وهو رجل أتى جهال وصباومن رأى أنه صبي   

  

ومن رأى أن صالته فاتته وانه لم يجد موضعا يصلي فيه فذلك عسر في أمره وآذلك ان فاته الوضوء ولم يتيمم وآذلك -
الغسل والتيمم وأما البربط وما أشبه من المطريات فلهو الدنيا وباطلها وآالم مفتعل ألن األوتار تنطق بمثل الكالم وليس بكالم 

كون صاحب الرؤيا ذا دين وورع فيكون ذلك ثناء حسنا وقد يكون البربط لمن رأى أنه يضرب به ولم يكن صاحب إال أن ي
دين ثناء رديئا على نفسه وهو آاذب والمزمار والرقص مصيبة عظيمة والطبل إذا انفرد خبر باطل مشهور والدف شهرة 

بالكعاب واللعب الجوز منازعة وخصومة إذا حرك وقعقع  والشطرنج باطل من القول وزور يطالب به وآذلك النرد واللعب
فإذا لم يحرك ولم يكن له صوت فإنه مال محظور عليه فإن رأى آأنه آسره وأآله أصاب ماال من رجل أعجمي وزجر الطير 

ور واهللا تعالى والكهانة اباطيل وقول الشعر إذا لم يكن فيه حكمة وال ذآر اهللا تعالى فهو زور والنبط يسمون الشاعر مؤلف ز
وقال الشاعر} والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في آل واد يهيمون وانهم يقولون ماال يفعلون{يقول  : 

اآثر ما يأتي على فيه الكذب* وإنما الشاعر مجنون آلب   

مخادع في الدين والجن هم  والغناء والحداء باطل ومصيبة والرقي باطل إال رقية فيها القرآن أو ذآر اهللا تعالى والشيطان عدو
 دهاة الناس لقول الناس فالن جني وماهو إال من الجن إذا آان داهية وآذلك السحرة

  

ومن رأى أنه انهدم عليه بيت أو بناء أصاب ماال آثيرا ومن مشى في رمل أو وعث عالج شغال شاغال فإن حمله أو استفه -
 اصاب ماال وخيرا

  

- ل الدور ويدخلون أرضا أو محلة فإنها اخطار تصيبهمومن رأى فرسانا يتراآضون خال  

  

ومن رأى ابال مجهولة تدخل محلة اصابتها امطار وسيول وإن رأى ثورا ذبح في محلة أو دار فاقتسموا لحمه فإن ذلك -
ر مصيبة برجل ضخم يموت وينقسم ماله وآذلك البعير والكبش والعجل فإن ذبح شيئا من ذلك على غير هذه الصفة وصا

لحمه إلى قدره أو مأآله فإنه رزق إن اآله ومال يحوزه ومن قطع عليه الطريق وذهب له مال أو متاع أصيب بانسان يعز 
  عليه وإن رأى لصا دخل منزله

 فأصاب من ماله وذهب فإنه يموت انسان هناك فإن لم يذهب بشئ فإنه اشراف انسان على الموت ثم ينجو

 

 

 



ر حكايات مسندة في رؤيا بعض الصالحين لبعض رضي اهللا عنهمفي ذآ  

  

( أبو الحسن محمد بن أحمد بن العباس االخميمي بمصر قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سالمة الطحاوي قال حدثنا ) أخبرنا
جناد قال حدثنا حماد بن  محمد بن إبراهيم بن جناد وإبراهيم بن أبي داود وأبو أمية قالوا حدثنا سليمان بن حرب واللفظ البن

زيد عن الحجاج الصواف وأبي الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمرو أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا هل لك 
في حصن حصنه ومنعة حصين آان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للذي ذآر اهللا تعالى 

النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى المدينة هاجراليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتوى لالنصار فلما هاجر 
المدينة فمرض فخرج فأخذ مشاقص وقطع بها براجمه وشخبت يداه حتى مات فرآه الطفيل بن عمرو في هيئة حسنة فقال ما 

عليه وسالمه فقال مالي اراك مغطيا يديك فقال قيل لي  صنع بك ربك فقال غفر لي بهجرتي إلى المدينة إلى نبيه صلوات اهللا
اللهم وليديه : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إذا ال نصلح منك ما أفسدت فقال قصها على النبي صلى اهللا عليه وسلم

بكر بن أبي الدنيا قال قال أبو يعقوب اسحق بن بدران الفقيه بمكة قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا ابو ) أخبرنا. (فاغفر
محمد حدثني مال بن ضيغم قال سمعت بكرا بن معاذ يذآر عن عنبسة الخواص ان رجال من الصدر األول دخل المقابر فمر 

بجمجمة بادية من بعض القبور فحزن حزنا شديدا وواراها بالثرى ثم التفت يمينا وشماال فلم ير أحدا ولم ير إال قبرا قال 
ل لو آشف لي عن بعضهم فسألته عما أرى قال فأتى في منامه فقيل له ال تغتر بتشييد القبور من فوقهم فإن فحدث نفسه فقا

القوم قد بليت خدودهم في التراب فمن بين مسرور ينتظر ثواب اهللا ومن بين مغموم أشفى على عقابه فإياك والغفلة عما رأيت 
 فاجتهد الرجل بعد ذلك اجتهادا آثيرا حتى مات

( أبو علي الحسن ابن أبي الحسن بن شيظم البلخي قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا أحمد بن أبي صالح الكرابيسي ) برناأخ
قال سمعت إبراهيم الدالل ابن أخي مكي بن إبراهيم يقول سمعت ابن عيينة يقول رأيت سيفان الثوري في النوم فقلت ما صنع 

أبو ) أخبرنا(هللا قال بقلة معرفتي بالناس قال فقلت له أوصيني قال اقل من معرفة الناس اهللا بك قال فذآر شيئا قلت بم نجاك ا
سهل بشر بن أحمد المهرجاني أخبرنا جعفر بن محمد العرائي قال حدثني محمد بن الحسين البلخي عن عبد اهللا بن المبارك 

جعي أنه آان مؤاخيا لرجل من قيس يقال له عن أبي بكر بن أبي مريم الغساني عن عطية بن قيس عن عوف بن مالك األش
محلم ثم ان محلما حضره الموت فأقبل عليه عوف فقال يا محلم إذا أنت وردت فارجع الينا وأخبرنا بالذي صنع بك فقال ان 
وفينا  آان ذلك يكون لمثلي فعلت فقبض محلم ثم أقام عوف بعده عاما فرآه في المنام فقال يا محلم ما صنعت وما صنع بكم قال

أجورنا آلنا إال خواص قد هلكوا في الشر الذي يشار اليهم باألصابع واهللا قد وفيت أجر هرة ضلت في أهلي قبل وفاتي بليلة 
وأصبح عوف فغدا على امرأة محلم فلما دخل قالت له مرحبا من زائر ضيفا بعد محلم فقال عوف هل رأيت محلما بعد وفاته 

ليذهب بها معه فأخبرها عوف بالذي رأى وما ذآره من الهرة التي ضلت قالت ال علم لي بذلك  قالت نعم رأيته ونازعني ابنتي
أبو يعقوب إسحاق بن ) أخبرنا(خدمي أعلم بذلك فدعت خدمها فسألتهم عن الخبر فأخبروها إن هرة ضلت لهم قبل موته بليلة 

الحسين عن سعيد بن خالد بن يزيد االنصار عن رجل  بدران الفقيه بمكة عن إبراهيم بن العرر عن ابي الدنيا عن محمد بن
من أهل البصرة ممن يحضر القبور قال حضرت قبرا ذات يوم فوضعت رأسي قريبا منه فاتتني امرأتان في منامي فقالت 

قد جئ بها أحدهما يا عبد اهللا نشدتك اهللا إال صرفت عنا هذه المرأة ولم تجاورنا بها قال فاستيقظت فزعا فإذا بجنازة امرأة 
فقلت القبر وراءآم فصرفتهم إلى ذلك القبر فلما آان الليل إذا بالمرأتين في منامي تقول إحداهما جزاك اهللا عنا خيرا فلقد 

صرفت عنا شرا طويال قلت مابال صاحبتك ال تكلمني آما تكلميني قالت ان هذه ماتت عن غير وصية وحق لمن مات عن 
القيامةغير وصية أن ال يتكلم إلى يوم   

( ابو محمد عبد اهللا بن علي بن حماد عن أبي سعيد اسمعيل بن إبراهيم قال سمعت أبا اسحق الخواص بالشام يقول آان ) أخبرنا
رجل يخدم داود الطائي ويكنى بأبي عبد اهللا فقال له ان مت فاغسلني وال تخبر بي أحدا قال فلما أن مات رأيته في المنام على 

ع آالف باب بستور مرخاة والريح تخفق فقلت يا داوود ادع اله أن يلحقني بك فقال احفظ عن ثالثا داو نجيب في هودج له أرب
 قروح بطنك بالجوع واقطع مفاوز الدنيا باالحزان وآثر حب اهللا تعالى على هواك وال تبالي متى تلقى

( ن محمد الحجاج قال تفقهت للشافعي ولمالك أبو القاسم الحسين بن بكر بن هرون عن أبي محمد المرعشي عن أحمد ب) أخبرنا
وألحمد بن حنبل رضي اهللا عنهم وجميع من يوصل اليه الفقه فاختلفت على أقاويلهم واختالفاتهم في المسائل فأحببت أن آخذ 

ة فلما آان بأصح أقوالهم فسألت اهللا تعالى أن يريني النبي صلى اهللا عليه وسلم في النوم فوقع في روعي انك سترى ليلة الجمع
ليلة الجمعة في السحر وأنا قد فرغت من وردي وقد قعدت على طهر منتظرا المؤذن غلبتني عيناي فوقع في روعي أن النبي 



صلى اهللا عليه وسلم قادم علي فدخل رجل نجراني عليه طيلسان وثياب بيض فسل وجلس ثم قدم النبي صلى اهللا عليه وسلم 
يته على النعت الذي آان معي وعلى الصفة التي آانت معي ومعه جماعة من أصحابه فسلمت عليه وقبلت بين عينيه ورأ

فجلس بين يديه فسألته عن مسائل ثم انتهيت إلى ما آان في نفسي من الفقه فسألته عن مسألة فقال اني على ما يقول هذا وأومأ 
ائل االختالف فكان يومئ بيده ويقول على ما يقول إلى الداخل قبله ثم سألته عن اخرى فقال على ما يقول هذا ثم سألته عن مس

هذا فوقع في روعي أنه أحمد بن حنبل رضي اهللا عنه فقلت يا رسول اهللا لقد ابتلى فيك فصبر فقال لي انظر ما فعل اهللا به ثم 
 صلى اهللا عليه وسلم التفت الى فقال تصلي معنا الغداة فقلت يا رسول اهللا ما احوجني إلى ذلك فأقيمت الصالة وتقدم رسول اهللا

الوليد بن أحمد عن عبد ) أخبرنا(فصلى بنا وهو يقول سالم عليكم ورحمة اهللا فسلمت عن يميني ثم انتبهت وأنا مستقبل القبلة 
الرحمن بن أبي حاتم عن محمد بن يحيى الواسطي عن محمد بن الحسين عن يحيى بن بسطام األصغر عن يحيى بن ميمون 

عيينة عن رجل من بلحرث يقال له صالح البراد قال رأيت زرارة بن أوفى بعد موته في منامي فقلت عن واصل مولى ابن 
يرحمك اهللا ما ذا قيل لك وماذا قلت فاعرض عني فقلت ما صنع اهللا بك فأقبل علي فقال تفضل على بجوده وآرمه قال قلت 

ل قلت وأخوه مطرف قال ذلك في الدرجات العال قلت وأبو العالء يزيد أخو مطرف قال بخ بخ صار إلى رضوان اهللا عز وج
 فأي األعمال أنفع فيما عندآم قال التوآل وقصر األمل

( أبو اسحاق إبراهيم بن محمد ويحيى عن محمد بن إبراهيم العدوي عن أبي عمر وعبد الرحمن بن أبي وصافة عن ) أخبرنا
ين حجة وجعلت ثوابها للنبي صلى اهللا عليه وسلم وألبي بكر أبي القاسم البزار قال قال علي بن الموفق حججت نيفا وخمس

وعمر وعثمان وعلي رضوان اهللا عليهم وال بوى وبقيت حجة واحدة قال فنظرت إلى أهل الموقف بعرفات وضجيج أصواتهم 
ليلة بالمزدلفة فرأيت فقلت اللهم ان آان في هؤالء واحد لم تتقبل حجه فقد وهبت له هذه الحجة ليكون ثوابها له قال فبت تلك ال

ربي تبارك وتعالى في المنام فقال يا علي بن الموفق أعلى تتسخي قد غفرت ألهل الموق ومثلهم معهم وأضعاف ذلك وشفعت 
 آل رجل منهم في أهل بيته وخاصته وجيرانه وأنا أهل التقوى وأهل المغفرة

  

- رأتين فإن رأى أنه أصاب في بطن السمكة لؤلؤة أو ومن رأى أنه أصاب سمكة طرية أو سمكتين فإنه يصيب امرأة وام
لؤلؤتين فإنه يصيب منها ولدا غالما أو غالمين فإن أصاب في بطنها شحما فإنه يصيب منها ماال وخيرا وآذا لحم السمكة وإذا 

قبل مملوك أو  آثر السمك آان أمواال فإن رأى أنه أصاب سمكا مالحا يأآله بعد أن يصير في يده يملكه فإنه يصيبه هم من
خادم أو سبب مملوك ويغتم له بقدر ما نال من السمك المالح أو أآله أو أصابه وآذا صغار السمك المالح وآباره الخير فيه 

وربما خالفت طبيعة االنسان في السمك المالح إذا رآه في منامه أصاب ماال وخيرا إذا آان السمك آبارا وقد آان السمك الذي 
اه آتنا غداءنا مالحا آبيرا فدخل على موسى من الهم ما دخل فإن راى سمكة حية تنقلب في موضع مجهول قال فيه موسى لفت

فإن آانت السمكة من جوهر النساء أو الخدم فلعل خادما أو مثلها تقلب في منكر من أمرها من دنياها ودينها ولو رأى سمكة 
جت من فمه فإنه يتكلم بكالم يحار في أمره وأما أآل السمك خرجت من احليله فإنه يولد جارية ولو رأى أن السمكة خر

الطري فإنه غنيمة وخير ألنه من الصيد وأما التمساح فإنه عدو مكابر لص ال يأمنه عدو وال صديق بمنزلة السبع وآذلك آل 
ان عدو ولعله يكون ذي ناب فإن رأى ان التمساح جره الى الماء وقضى عليه الموت في الماء فإن موته يكون على يدي انس

 شهيدا ولو أصاب من لحم التمساح أو من دمه أو من جلده أو من بعض اعضائه فإنه يصيب من مال ذلك العدو

  

ومن رأى أنه راآب حمار وحش يصرفه حيث شاء ويطيعه فإن ذلك راآب معصية وهو مفارق لرأي جماعة المسلمين في -
ال ورأى أنه صرعه أو آسره أو جمح به أو ما يشبه ذلك فإنه يصيبه شدة في أمره دينه وفي رأيه وهواه فإن لم يكن الحمار ذلو

وخوف شديد فإن رأى أنه أدخله بيته على هذا الضمير أو اتخذه للبقاء في منزله فإنه يداخله رجل آذلك في رأيه وال خير فيه 
فإنه تدخل عليه غنيمة وخير وذآور الوحش في فإن رأى أنه أدخل بيته شيئا من ذلك وضميره أنه اصطاده وهو يريده للطعام 

التأويل رجال واناثهم نساء وألبان الوحش أموال نزرة قليلة لمن أصابها إال لبن حمارة الوحش فإن من يشرب من ألبانها 
يصيب نسكا في دينه وصالحا فيه ومن تحول حمار وحش فإنه يفارق رأى جماعة المسلمين ويعتزلهم وآذلك لو تحول شيئا 

من الوحش إال أن يرى أنه تحول ظبيا فإنه يصيب لذاذة من النساء ومن أصاب ظبيا أصاب جارية حسناء فإن ذبح ظبيا افتض 
جارية عذراء ولو أصاب من جلودها أو شعورها فإنه مال من قبل النساء فإن رأى أنه قتل ظبيا ومات في يده فإنه يصيبه هم 

بيا أو بقرة لغير الصيد فإنه يقذف امرأة آذلك فإن رماه للصيد غنيمة وان فاته وحزن من قبل النساء فإن رأى أنه رمى ظ



الصيد فإنه يطلب غنيمة وتفوته آذلك فإن رأى أنه أصاب خشفا فإنه يصيب ولدا من جارية حسناء وآذلك لو أصاب عجال من 
م الشأن فوق الكبش وغيرهبقر الوحش مجهوال فإنه يصيب ولدا وربما آان غالما والتيس رجل ضخم في دينه عظي  

  

 ومن رأى أنه أآل لحم ماعز فإنه يشتكي يسيرا ثم يبرأ-

  

ومن رأى أنه ذبح جديا لغير اللحم فإنه يموت له أو ألهله ولد فإن آان ذبحه ليأآل من لحمه فإنه يصيب ماال قليال نزرا -
سمينا فإن الخير يكون آثيرا وآذلك لحوم صغار المعز والضأن في التأويل خير قليل ان رأى ذلك اللحم  

  

ومن رأى أنه يأآل لحم جدي أصاب خيرا قليال من صبي وليس يجري صغار المعز والضأن مجرى آبارها فإن رأى أنه -
يأآل لبن شاة فإنه تطول حياته ويصيب ما لم يكن يرجوه فوق التمني وآذلك لو رأى أنه يأآل رأس بقرة أو ثور أو إنسان أو 

ا يتفاضل بعضها على بعض ورأس االنسان افضل في عرض الدنيا فإن رأى أنه تحول شاة فإنه يصيب في تلك غير ذلك إال م
السنة خيرا فإن رأى أنه يأآل أآارع الشاة فإنه يصيب ماال وخيرا بقدر ذلك وسمن الغنم مال وخصب لمن يصيبه وفيه نصب 

الشحم خير من السمن وآبد الشاة مال مدفون يصيبه من اصاب بقدر ما نالت النار منه وشحم الغنم مال آثير لمن يصيبه و
منها شيئا أو أآلها نيئة أو مشوية أو مطبوخة وآذلك األآباد من آل الحيوان مال مدفون إال أن أفضلها وأآثرها آبد االنسان 

ع البطون فهي تجري وآذلك القلب من آل شئ مال مدخور لمن يصيبه أو يملكه وأما المصران من آل الحيوان إذا آانت م
مجراها في التأويل فإذا انفردت المصران عن البطون فإنها لمن يصيبها أو يملكها أو يأآلها أن ينال من ذي قراباته خيا 

 ومنفعة

  

ومن رأى أنه يأآل لحم بعير أو ناقة فإنه يصيبه مرض فإن رأى أنه أصاب من لحومها من غير أن يأآله فإنه يصيب ماال -
تنسب تلك االبل اليه في التأويلمن سبب ما   

  

ومن رأى أنه ملك حمارا أو حميرا أو أدخلها إلى منزله وارتبطها أو اتخذها فإن اهللا عز وجل يسوق اليه خيرا وينجوا من هم -
فإن آانت الحمر موقرة آان الخير أآثر وأفضل آل ذلك إذا آان الحمار ذلوال مطواعا والحمارة تجري مجرى الحمار فإن 

أى أنه ذبح حمارة ليأآل لحمها فإنه يجد ماال وسعة آذلك لو رأى أنه أآله فإن لم ينو عند ذبحه إياه انه يأآله فإنه يفسد على ر
نفسه معيشته ولو رأى أنه صرع عن حماره فإن يفتقر فإن آان الحمار الذي صرع عنه لغيره فإنه ينقطع ما بينه وبين صاحب 

رأى أنه نزل عنه نزوال يضمر العود اليه فإنه ينفق ماله حتى يأتي على آخره فإن آان نزوله الحمار أو نظيره أو سميه فإن 
لحاجة ويضمر العود اليه فإن االمر الذي هو طالبه ال يتم فإن رأى أنه يشرب من لبن أتان فإنه يمرض مرضا شديدا ثم يبرأ 

من مراآب النساء والبغل العري الذي ال يعرف له رب وال  والبغلة امرأة عاقر إذا آان عليها سرج أو إآاف أو برذعة أو شئ
هو ذلول فهو رجل صعب خبيث الحسب والطبيعة ورآوب البغال فوق أثقالها ال بأس به إذا آان البغل ذلوال وراآبه متمكنا 

أن بغلته تنوح ولحم البغال وجلودها مال وان رأى أنه يشرب لبن بغلة فإنه يصيبه هول وعسر بقدر ما شرب منه فإن رأى 
فإن رجاءه في زيادة ماله من قبل امرأته فإن وضعت البغلة فهو تصديق لذلك الرجاء وآذلك الفحل ان حمل ووضع فإن رأى 

أنه رآب دابة مقلوبة أو لبس ثوبا مقلوبا فإنه يأتي أمرا من غير أن يعلم فإن راى أنه رديف رجل على فرس فإنه يتوصل 
يصل اليه تأويل الفرس في دين أو دنيا ويكون تأويل الرديف لذلك الرجل تبعا أو خليفة وربما آان  بذلك الرجل إلى األمر الذي

 ذلك يسعى بجد صاحبه الذي يتقدمه
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