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  الجزء األول

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 
احلمد هللا الذي خلق آدم من طني مث نفخ فيه روحاً، مث اصطفاه للرسالة كما اصطفى إدريس من بعده 

وإمساعيل ذبيحاً، ونصر هودا على عاد، وأالن احلديد ونوحا، واختذ إبراهيم خليال، وموسى كليماً، 
لداود، ووسع لسليمان يف األرض روحاً، وسخر له رحيا، وأيد صاحلاً بآياته، وهارون برساالته، وجعل 

املسيح آية وروحاً، وجنى يوسف من اجلب وعلمه من تأويل األحاديث، فكان يف أموره جنيحا، وأسعف 
كمة يف املنام فاستيقظ حكيماً فصيحا، وخص حممدا صلى اهللا عليه وسلم لقمان من األنام، وآتاه احل

وما ينطق عن اهلوى "باحلوض املورود، وبوأه من اجلنة مقعدا فسيحا، وأنزل عليه يف حمكم كتابه العزيز 
وجعل علم التعبري من العلوم الشرعية ومل يظهر هلا منازعا وال مزحياً أمحده على " إن هو إال وحي يوحى

كل حال، وأشكره على نعمه اليت ليس هلا زوال وأشهد أن ال اله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة 
خالصة يف السر واالعالن، مقراً ا القلب واللسان، وأشهد ان حممدا عبده ورسوله الذي جاز من املكارم 

وكان عليه الصالة والسالم يف كل واملفاخر الرتبة العليا، وجاهد يف سبيل اهللا بقلبه وقالبه فما أبقى بقيا، 
أيكم رأى رؤيا صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله األخيار صالة دائمة آناء الليل : يوم يقول ألصحابه

  .وأطراف النهار

فلما خر تبينت اجلن أن لو : "يقول الفقري إىل اهللا تعاىل خليل بن شاهني الظاهري لطف اهللا به قوله تعاىل
وال بقول كاهن قليال ما "وقوله تعاىل يف تكذيب الكهانة "  لبثوا يف العذاب املهنيكانوا يعلمون الغيب ما

  ".تذكرون

الكاهن هو الذي خيرب عن املغيبات، وقد ذم الشرع الكل لتفرده تعاىل بعلم الغيب : قال الواحدي
له أصل يف فأعرضت عن ذلك ومل ألتفت إليه وأردت أن أمجع كتابا يشتمل على علم يظهر به املغيبات و

الشريعة وهو علم التأويل والتعبري ومسيته كتاب اإلشارات يف علم العبارات، واعتمدت يف ذلك على 
كتب املتقدمني وأقوال املشايخ املعتربين مثل كتاب األصول لدانيال احلكيم، وكتاب التقسيم جلعفر 

اين، وكتاب اإلرشاد جلابر الصادق، كتاب اجلوامع حملمد بن سريين، وكتاب الدستور إلبراهيم الكرم
املغريب، وكتاب التعبري إلمساعيل بن األشعث، وكتاب كرت الرؤيا للمأموين، وكتاب بيان التعبري لعبدوس، 

وكتاب مجل الدالئل وكتاب مبادئ التعبري، وكتاب كايف الرؤيا، وكتاب التعبري للطاموسي، وكتاب 
لتعبري خلالد األصفهاين، وكتاب مقدمة التعبري، مقرمط الرؤيا، وكتاب حتفة امللوك، وكتاب منهاج ا
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وكتاب حقائق الرؤيا، وكتاب الوجيز حملمد بن شامويه، وكتاب التعبري أليب سعيد الواعظ، وكتاب 
كامل التعبري للشيخ أيب الفضل حبيش بن إبراهيم بن أمحد النقيشي، وكتاب اإلشارات إىل علم العبارات 

 الساملي، وكتاب الدر املنظم يف السر املعظم حملمد القرشي النصييب، وغري أليب عبد اهللا بن أمحد بن عامر
ذلك مثل الشيخ أوحد الدين عبد اللطيف الدمياطي، والشيخ عبد القادر األمشوين، والشيخ يوسف 
الكروين السكندري، والشيخ حممد الفرعوين، والشيخ حسن الرملي، والشيخ نور الدين الكرخي 

قي الدين املقدسي، والشيخ شرف الدين الكركي، والشيخ مشس الدين محدون الغزاوي، والشيخ ت
الصفدي وغري ذلك، وأضفت إىل ذلك ما اتفق يل ولغريي من الرؤيا الصحيحة اليت ظهرت كفلق 

الصبح، فما اتفقوا عليه بينته بقول واحد، وما اختلفوا فيه بينته وبينت تعبري كل واحد على حده، وما 
  .ته بديل أو معىن واضح أشرت يف أوله بقوله قال بعض املعربين أو قال بعضهمظهر معناه أول

  فصل في إيضاح أدلة تدل على أن علم الرؤيا أصل في الشريعة

هو : قال الواحدي" وكذلك مكنا ليوسف يف األرض ولنعلمه من تأويل األحاديث: "منها قوله تعاىل
قال بعض املفسرين يعين الرؤيا " ياة الدنيا ويف اآلخرةهلم البشرى يف احل"تأويل الرؤيا، وقوله تعاىل 

  .الصاحلة جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة

إن مدة ابتداء وحي : قال الشهرزوري يف شرحه لألربعني حديثا وكذا زين العرب يف شرحه للمصابيح
شهر منها يف أول األمر الرسول عليه السالم إىل مفارقته الدنيا كانت ثالثا وعشرين سنة، وكانت ستة أ

يوحى إليه مناما، فهي جزء من ستة وأربعني جزءا من مجلة أيام الوحي، ألنه عاش ثالثا وستني سنة على 
  .أكثر الروايات، وأوحى إليه بعد أربعني سنة

    

  .من مل يؤمن بالرؤيا الصاحلة مل يؤمن باهللا واليوم اآلخر: ومنها قوله عليه الصالة والسالم

مل يبق من النبوة إال املبشرات قال الرؤيا الصاحلة يراها املسلم أو ترى : له عليه الصالة والسالمومنها قو
  .له

ومنها قوله عليه الصالة والسالم أصدقكم حديثاً أصدقكم رؤيا وإذا اقترب الزمان مل تكد تكذب رؤيا 
رؤيا وحي يوحيه اهللا له يف املؤمن وال ينبغي ألحد أن يكذب رؤياه ويزعم أنه رأى غري ما رأى فإن ال

  .املنام

ومنها قوله عليه الصالة والسالم يف صحيح البخاري أن من حتلم حبلم مل يره كلف أن يعقد بني شعريتني 
  .ومل يفعل
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  .ومعىن احللم هو معىن الرؤيا لكن غلب استعمال الرؤيا يف احملبوبة واحللم يف املكروهة

 اإلنسان إذا نام عرج بروحه إىل السماء فما رأى قبل أن يصل أال أخربكم أن: وقال عمر رضي اهللا عنه
ويف قول ابن سريين بيان . إىل السماء فذلك حلم، وما رأى بعد أن يصل إىل السماء فذلك الذي يكون

أن ليس كل ما يراه اإلنسان يكون صحيحا وجيوز تعبريه، إمنا الصحيح منه ما كان من اهللا تعاىل يأتيك به 
هو روحائيل من نسخة أم الكتاب يعين من اللوح احملفوظ وما سوى ذلك أضغاث أحالم ال ملك الرؤيا و

  .تأويل هلا

  فصل في بيان معرفة الرؤيا ومجاريها وقوتها وضعفها

وبينت ما كان مستقيماً واضحا، وألغيت ما كان أضغاثاً خمتلطاً وتأملت ذلك بتوفيق اهللا تعاىل، واعلم أن 
من نام على جنبه األمين فرأى رؤيا فهي من اهللا : ى جنبك األمين لقول ابن سريينأصدق الرؤيا إن منت عل

تعاىل، ومن نام على جنبه األيسر أو على ظهره ورأى رؤيا فإا من قبل األرواح، ورمبا يصح بعض ذلك 
ا تقدم وما كان منها يف منامه على بطنه فهو أضغاث أحالم، وأصدق ما تكون الرؤيا يف الربيع والصيف مل

من احلديث الشريف وقد ذهب بعضهم بأن تفسري ذلك على هذا الوجه وأضعف ما تكون يف اخلريف 
والشتاء، وقد قال ابن سريين وغريه أقوى ما تكون الرؤيا عند إدراك الثمار واجتماع أمرها، وأضعف ما 

 ملكاً حلفظه من تكون عند سقوط ورقها وذهاب مثارها، وقيل إن اهللا تعاىل وكل على كل مدر وشجر
اجلن لئال يفسدونه، فإذا انقضى أواا وارتفعت املالئكة املوكلون ا بعدت النفوس وتغريت األمزجة، 

  .فتظهر األحالم السوء واالضغاث

  فصل 

من : وأقرب ما خترج الرؤيا أي تظهر الرؤيا إذا رؤيت آخر الليل فإنه ينتظر ا، وروى أن ابن سريين قال
الليل فإنه ينتظر ا إىل عشرين سنة مما دون ذلك، ويقاس على الليل وعلى السنني ويعرف رأى رؤيا أول 

ما مضى من الليل وينقص من السنني بقدره مثاله، إذا مضى من الليل نصفه ينتظر الرؤيا إىل عشر سنني 
لك، فما دون ذلك، ويقاس على ذلك ومن رأى رؤيا بعد الصبح فإن ينتظر هلا مدة شهر وما دون ذ

وكذلك رؤية النهار وقد ظهرت رؤية يوسف عليه السالم بعد عشرين سنة، فألجل ذلك حد آخر انتظار 
  .الرؤيا عشرين سنة

ما زال : أصح ما تكون الرؤيا عند استغراق النوم لقول علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه: وقال الكرماين
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ب عن ذلك يف قول عمر بن اخلطاب رضي واجلوا. اإلنسان يرى الشيء فيكون ويرى الشيء فال يكون
  .اهللا عنه

  فصل 

وقد يبطل تأويل الرؤيا إذا كان اإلنسان قد عمل فيما يراه يف منامه وشغل به يف اليقظة سره ويف احلديث 
إن الرؤيا ثالثة فالرؤيا الصاحلة بشرى من اهللا تعاىل والرؤيا من ختويف : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .يا مما حيدث ا الرجل نفسهالشيطان والرؤ

    

وقد خترج الرؤيا على مآرب . الرؤيا الصاحلة على قسمني، قسم بشرى وقسم حتذير: وقال بعض املعربين
كثرية وقد رأى كسرى يف املنام زوال ملكه وظهور حممد صلى اهللا عليه وسلم وكان كذلك، وقد رأى 

جنيق أن اخلليل يف روضة خضراء وفيها عني جارية فكان النمروذ حني رمى اخلليل إبراهيم عليه السالم مبن
كذلك، ورأى فرعون أنه دخل البحر وجنوده فغرقوا فكان األمر كذلك، وإن مل خترج الرؤيا لصاحبها 

خرجت لبنيه أو لنظريه أو ألحد من عشريته، وقد رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف منامه أن ابن أيب 
وكان مشركاً فأوهلا صلى اهللا عليه وسلم عتاب بن أسيد ألنه كان نظريه، وإن العيص يف اجلنة بعد موته 

عربت الرؤيا يف املنام فإا خترج على حنو ما عربت به إذا كان املعرب ممن يركن إليه وسيمته اخلري، وإن 
د عربت، رأى اإلنسان رؤيا مما تدل على خري أو غريه مث انتظرها فرآها على صفة ما رأى أوالً فتكون ق

وال يكون ذلك تكرار عند بعض املعربين، وليست الرؤيا تبطل بتأويل ما أول مبا خيالف التعبري إذ لو كان 
ذلك لبطلت رؤيا عزيز مصر لقول املعربين اضغاث أحالم، وإن الشيطان يتمثل يف الرؤيا بكل شيء إال 

ما يكره فليقم وليتفل وال حيدث به إذا رأى أحدكم : باهللا تعاىل ومالئكته وكتبه ورسله، ويف احلديث
وأول بعضهم قص الرجل الوقوع ويف حديث . املنام على رجل طائر إذا قص وقع: ويف احلديث. الناس

آخر ما يدل معناه أن اإلنسان إذا رأى يف منامه ما يكره فال حيدث به أحداً وأن يبصق عن يساره ويتعوذ 
  .من الشيطان فإنه ال يضره إن شاء اهللا تعاىل

وينبغي أن يكون املعرب ذا حذاقة وفطنة، صدوقا يف كالمه، حسنا يف أفعاله، مشتهراً بالديانة والصيانة 
حبيث ال ينكر عليه فيما يعربه لشهرة صدقه، ولذلك مسى اهللا يوسف بالصديق، وأن يكون عارفا 

ناسبه وال يساوي الناس باألصول يف علم التعبري، وأن مييز رؤية كل أحد حبسب حاله وما يليق به وما ي
فيما يرونه، ويعترب يف تعبريه على ما يظهر له من آيات القرآن وتفسريه ومن حديث رسول اهللا صلى اهللا 

عليه وسلم، وما ينقله املتقدمون يف كتبهم وقد يقع بوادر، ويعتمد على تعبريها من األلفاظ اجلليلة 
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م وغري ذلك من أشياء تناسب يف املعىن كما سنذكر إن الظاهرة بني الناس وما نقل عن األدباء يف أشعاره
شاء اهللا تعاىل بعض ذلك يف باب النوادر، ولو اعتمد املعربون على ما ضبط يف الكتب خاصة لعجزوا عن 
أشياء كثرية مل تذكر يف الكتب، ألن علم التعبري واختالف رؤيا الناس كبحر ليس له شاطئ وقد وضعت 

 مثانني بابا وجعلت لكل باب ما يناسبه من معانيه وأسأل اهللا العصمة من هذا الكتاب ملخصا وبوبته
  .اخلطأ والنسيان فإنه حسيب ونعم الوكيل
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  الباب األول 

  واللوح والقلم وسدرة المنتهى  في رؤية اهللا تعالى والعرش والكرسي

  فصل في رؤية اهللا تعالى

مه بال كيف وال كيفية مثل ما ورد يف األخبار يدل من رأى اهللا عز وجل من املؤمنني يف منا: قال دانيال
  .على أنه تعاىل يريه ذاته يوم القيامة وتنجح حاجته

ومن رآه وهو قائم واهللا تعاىل ينظر إليه دائما على أن هذا العبد يسلم يف أمر ويكون يف رمحة اهللا تعاىل 
  .فإن كان مذنبا ينبغي أن يتوب

 وهو يتكلم معه يدل على أن هذا العبد يكون عند اهللا عزيزا لقوله من رأى اهللا تعاىل: وقال ابن سريين
  ".وقربناه جنيا"تعاىل 

  .ومن رأى أن اهللا كلمه من وراء حجاب يدل على زيادة ماله ونعمته وقوة دينه وأمانته

وما "ومن رأى أن اهللا كلمه ال من وراء حجاب يدل على وقوع اخلطاب عليه ألجل الدين لقوله تعاىل 
  ".ن لبشر أن يكلمه اهللا إال وحيا أو من وراء احلجابكا

  .ومن رأى أن اهللا تعاىل قربه وعززه ورمحه بكرامة يدل أنه تعاىل يرمحه يف اآلخرة ولكنه يبتليه يف الدنيا

  ".يعظكم لعلكم تذكرون"ومن رأى أن اهللا تعاىل يعظه يعمل عمالً يكون هللا فيه رضا لقوله تعاىل 

  .عاىل بشره باخلري يدل على أن اهللا تعاىل راض عنهومن رأى أن اهللا ت

  .ومن رأى أن بشره بالشر يدل على أن اهللا تعاىل غضبان عليه فليتق اهللا وحيسن أفعاله

ولو ترى إذ "ومن رأى أنه قائم بني يدي اهللا تعاىل ناكسا رأسه يدل على أنه يصل إليه ظامل لقوله تعاىل 
  ."ارمون ناكسو رءوسهم عند رم

  .وقال الكرماين من أعطاه اهللا تعاىل شيئا يف منامه سلط اهللا البالء واحملنة على بدنه يف الدنيا

    

ومن رأى اهللا تعاىل ورأى من خيربه يقع له حاجة عند أحد من الناس ويكون قضاؤها على ما تكون 
  .الرؤيا له

و ذلك يدل على أن اهللا تعاىل ينصر ومن رأى أن اهللا تعاىل نزل على أرض أو مدينة أو قرية أو حارة وحن
أهل ذلك املكان ويظفرهم على األعداء فإن كان فيها قحط يدل على اخلصب، وإن كان فيها خصب 
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  .زاد اهللا خصبها ويرزق أهلها التسوية

ومن رأى أن اهللا تعاىل نور وهو قادر على وصفه فإنه يدل على أن اهللا تعاىل مساه باسم آخر حيصل له 
  .شرف وعظمة

  .ومن رأى أن اهللا قال له تعال إىل يدل على قرب أجله

ومن رأى أن اهللا تعاىل غضب على أهل مكان يدل على أن قاضي ذلك املكان مييل يف القضاء وأنه يظلم 
الرعية أو عامله يكون غري متدين، وإن كان الرائي سارقا سقطت رجله ويدل على أن الرائي يكون مذنبا 

  .ة ويقع يف ذلك املكان بالء وفتنةأيضاً والئقا بالعقوب

  .ومن رأى أن اهللا تعاىل على صورة رجل معروف يدل على أن ذلك الرجل قاهر وعظيم

  .ومن رأى أن اهللا تعاىل يف املقابر يدل على نزول الرمحة على تلك املقابر

  .ومن رأى أن اهللا تعاىل على صورة وهو يسجد هلا فإنه يفتري على اهللا تعاىل

  .أنه يسب اهللا تعاىل يكون كافراً بنعمة اهللا تعاىل وساخطاً لقضائه وحكمهومن رأى 

ومن رأى أن اهللا تعاىل جالس على سرير أو مضطجع أو نائم أو غري ذلك مما ال يليق يف حقه جل وعز 
  .ويدل على أن الرائي يعصى اهللا تعاىل ويصاحب األشرار

 يف املنام تؤول على سبعة أوجه حصول نعمة يف الدنيا، رؤيا اهللا تعاىل: وقال جعفر الصادق رضي اهللا عنه
وراحة يف اآلخرة، وأمن وراحة، ونور وهداية، وقوة للدين، والعفو والدخول إىل اجلنة بكرمه، ويظهر 

  .العدل ويقهر الظلمة يف تلك الديار، ويعز الرائي ويشرفه وينظر إليه نظرة الرمحة

أن يرى العبد خالقه بال كيف وال :  الرؤيا أصح عندك ؟ قالوقال أبو حامت سألت حممد بن سريين أي
  .كيفية

من رأى اهللا عز وجل وهو يعانقه أو يقبله فاز باألمر الذي يطلبه ونال من حسن : وقال الساملي رمحه اهللا
  .العمل ما يرغبه

  .ومن رأى أنه أعطاه شيئا من أمور الدنيا فإنه يصيبه أسقام

  ".قوله احلق" أو بشره أو غري ذلك فإن الوعد يكون على حكمة لقوله تعاىل :ومن رأى أنه وعده باملغفر

ومن رأى أنه يفر من اهللا تعاىل وهو يطلبه فإنه حيول عن العبادة والطاعة، أو يعتق والده إن كان حيا، أو 
  .يأبق من سيده إن كان له سيد

يسمعون كالم "سبحانه وتعاىل لقوله تعاىل ومن رأى أن اهللا سبحانه وتعاىل يهينه يكون ذا بدعة فليتق اهللا 
  .اآلية" اهللا مث حيرفونه من بعد ما عقلوه

ومن رأى اهللا سبحانه وتعاىل على غري ما ذكرنا مجيعه يكون نوعاً مفرداً مما يوافق الشريعة فهو خري على 
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  .كل حال

يه فإن كان من الصاحلني من رأى كأنه قائم بني يدي اهللا تعاىل واهللا ينظر إل: وقال أبو سعيد الواعظ
  ".يوم يقوم الناس لرب العاملني"فليحذر اهللا تعاىل لقوله تعاىل 

ومن رأى كأنه يكلم اهللا من وراء حجاب فإنه حيسن دينه، وإن كان عنده أمانة أداها، وإن كان ذا 
  .سلطان نفذ أمره

وما كان "دينه لقوله تعاىل ومن رأى أنه يتكلم مع اهللا تعاىل من غري حجاب فإنه يؤول حبصول خلل يف 
  .اآلية" لبشر أن يكلمه اهللا

  .ومن رأى أن اهللا سبحانه وتعاىل حاسبه أو غفر له ومل يعاين صفة لقى اهللا يف القيامة كذلك

ومن رأى أن اهللا تعاىل ساخط عليه فإنه عاق لوالديه فليستغفر هلما، ورمبا يسقط من مكان رفيع لقوله 
  ".يب فقد هوىومن حيلل عليه غض"تعاىل 

  فصل في رؤية العرش وما يتصف به

  .من رآه على هيئته الوصوفة عند العلماء فهو خري على كل حال، وقيل إن العرش يعرب بأمري كبري

  .ومن رآه وهو مزخرف يعرب بأنه يصاحب رجالًجليل القدر وحيصل له منه عز وجاه

احب رؤساء ذوي فضائل ومعرفة ويعلو وإن رآه بالزخرف ملونا بألوان شىت يدل على أن الرائي يص
  .قدره

  .ومن رآه على غري هيئة حسنة يكون ذلك نقصا يف حق الرائي وحقارة له

  .رؤية العرش تؤول على مخسة أوجه رئاسة ورفعة ومرتبة وعز وجاه: وقال جعفر الصادق

  .ومن رأى أنه يطيل النظر إىل العرش من غري مشقة فإنه يدوم يف سلطانه

  ة كرسي اهللا تعالىفصل في رؤي

  .هو رجل كامل عاقل: وهو يف املنام علم وقال بعض املعربين

  .الكرسي يؤول مبطيع أو زاهد تقي كامل أو ملك عادل ورع عامل: وقال جابر املغريب

    

  .ومن رأى أنه متأللئ بالنور وعليه جاللة وهيبة فيكون الرائي ذا مهابة وصالح

حقه أحسن من غريه ويصل إىل رائيه خري من السلطان العادل أو من وإن رآه أحد من العلماء يكون يف 
  .العامل العامل ويكثر ماله
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  .ومن رأى بضد ذلك يدل على حصول نقص يف أمور العلماء واألدباء

رؤية الكرسي تؤول على ستة أوجه العدل والعز والوالية وعلو األمر : وقال جعفر الصادق رضي اهللا عنه
  . الكرسي الذي يؤلفه النجار فهو امرأة بقدر ذلك الكرسيوالقدر واجلاه وأما

رؤية الكرسي خري على كل حال ما مل يكن فيه ما ينكر يف الشريعة، فإن كان فيه ما ينكر : وقال الساملي
  .فليس جبيد يف حق الرائي إما يف الدين أو يف أمر يطلبه من أمور الدنيا

  فصل في رية اللوح المحفوظ

  .رجل عامل مؤمن مقبول الكالموهي تعرب برؤية 

  .هو رجل مصلح منفق ماله يف طريق احلق: وقال بعض املعربين

بل هو قرآن جميد يف لوح "هو يؤول للرائي حبصول علم وقرآن وحكمة لقوله عز وجل : وقال الكرماين
  ".حمفوظ

  .ديئامن رأى اللوح احملفوظ صغريا حقريا يدل على كون حال الرائي ر: وقال جابر املغريب

  .ومن رأى امسه مكتوبا يف اللوح احملفوظ فإنه يدل على قرب أجله

  .ومن رأى شيئا مكتوبا يف اللوح احملفوظ يكون ذلك الشيء موجود بعينه

رؤية اللوح الذي يتعلم فيه الصبيان يؤول على ستة أوجه رئاسة وولد : وقال جعفر الصادق رضي اهللا عنه
  .وعامل وهداية ونفاذ أمر وعلم

  ل في رؤية القلمفص

فمن رأى قلم القدرة وهو يكتب يف اللوح احملفوظ وفسر قراءة الكتابة فإن الرؤية تكون كما هي 
مكتوبة، وإن مل يفسر الكتابة فإنه يكون متفكرا يف خلق اهللا، ورؤية القلم ما مل يكن فيه حادث فهي 

  .ور الدنياجيدة، وإن كان فيه حادث فهو تشوش خاطر أو تعطيل ما يقصده من أم

وأما أقالم الكتابة فلها تأويالت فمن رأى أن بيده قلما يرزقه اهللا تعاىل ولدا عاملاً فاضالً وقيل إنه وظيفة 
  .اآلية" علم بالقلم"وقيل علم لقوله تعاىل 

  .وإن رآه وهو يكتب به فهو مشي حال وقضاء حاجة

  .ومن رأى به ما يعيبه فهو ضد ذلك

 أثر كتابته فإنه إن كان صاحب منصب عزل عنه وقيل أمره ال ينفذ وقد ومن رأى أن يكتب وال يظهر
  .رأى بعض األعيان بيده أربعة أقالم فعربت بأربعة وظائف وكان األمر كذلك
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  .ومن رأى بيده عدة أقالم فهو خري على كل حال

  . بضد ذلكومن رأى أنه يربى قلما وأمت برايته يكون مسددا يف أموره، وإن عسرت عليه برايته يكون

  .ومن رأى أنه ميد قلما من دواة جمهولة فإنه يرتكب فاحشة

  .ومن رأى أنه زوج قلما إىل قلم ففيه وجهان إما أن يولد له ولدان أو يأتيه أخ

  .ومن رأى أن قلمه ضاع أو سرق أو باعه أو كسر فال خري فيه ويكون التعبري على قدر حسب الرائي

  .فال خري فيه ورمبا يدل على قرب وفاتهومن رأى أنه يكتب بقلم وهو أمي 

رؤية القلم تؤول على سبعة أوجه حكمة وأمر وعلم وأة : وقال اإلمام جعفر الصادق رضي اهللا عنه
  .ووالية

  فصل في رؤية سدرة المنتهى

  .من رأى ا أوراقاً ثابتة يدل على كثرة املواليد يف ذلك الزمان واملكان

  .قط فيدل على وقوع فناءومن رأرى ورقها أو بعضه يتسا

ومن رأى ورقة عليها اسم معني اصفرت يكون قرب أجل صاحب ذلك االسم وإن سقطت يكون فراغ 
  .عمره

ومن رأى أا خالية عن أوراقها ال خري فيه ورمبا دلت رؤيتها على انتهاء أمر الرائي مبا هو فيه من خري أو 
  .شر الشتقاق امسها

  الباب الثاني 

  ئكة والوحي والسموات واألفالكفي رؤية المال

  فصل 

من رأى جربيل عليه السالم فإنه يسافر يف طلب علم ويدرك أمنية وإن تكررت رؤياه فإنه ظفر على 
  .األعداء، ورمبا أمر مبعروف أو ى عن منكر

  .ومن رأى ميكائيل فإنه يرزق ماال وشرفا وعزا أو يكون سخيا جوادا

  .وسفر فيه معاش مبصلحة ومنفعةومن رأى إسرافيل فإنه خرب صاحل 

ومن رأى عزرائيل ملك املوت فليستعد للموت، وإن كان هناك عليل يدل على موته، ورمبا دل على 
  .عدو قاصد فليعترب بسوء أحوال الرؤيا وما تدل عليه من صالح وفساد
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  .وهومن رأى أنه يقبله فيدل على حصول مرياث، وقيل تدل على تفرق مجاعة أو حدوث أمر مكر

  .ومن رأى أحداً من املالئكة الروحانية أو الكرام الكاتبني فإن ذلك شهادة يرزقها أو شهادة تقع عليه

    

ومن رأى أحد املالئكة يف موضع فإن أهله يصيبون خريا وظفرا وفرجا من هم أو غم، وإذا رأى مجلة من 
  . امللك يعرب بامللك أو بقاصدهاملالئكة فرمبا يدل على عسكر ورمبا يكون طاعونا وحربا وقال بعضهم

  .ومن رأى أنه يطري مع املالئكة فإنه ينال السعادة يف اآلخرة ويفوز برضوان اهللا وكرمه

  .ومن رأى أحداً من املالئكة على هيئة إنسان حسن امللبس واملنظر فإنه سرور وخري

  .وإن رآه على صورة قبيحة أو نقصان فإنه ضد ذلك

  .مر فيكون كذلكوإن رأى ملكاً وأخربه بأ

رؤية املالئكة إذا كانوا معروفني تدل على حصول شيء لصاحب الرؤيا وعز : وقال أبو سعيد الواعظ
  .وقوة وبشارة ونصره وأمن ويسر وحج

  .ومن رأى املالئكة هبطت إىل مكان فإنه يؤول بالنصرة ألهله

  . تعاىلومن رأى أحداً من املالئكة على صفة النسوة فإنه يؤول بكذبه على اهللا

  .ومن رأى كأن املالئكة يلعنونه فإنه يؤول بفساد دينه وعدم اعتقاده

ومن رأى أحداً من املالئكة يصنع شيئا معروفا فإنه يؤول على حسن دين صاحب تلك الصنعة وسلوكه 
  .فيها ويف تلك الطريقة احلميدة

  .ومن رأى أنه صاحب ملكا فإنه عز ودولة ورفعة وظفر

  فصل في رؤيا الوحي

من رأى أنه أوحى إليه أو إىل غريه بأمر على لسان ملك معروف اهليئة ال يشك فيه فإنه يعرب على ستة 
يأوهلا ما خيرب به حق لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم الدال معناه على ذلك، والثاين تفويض أمر : أوجه

ى ما يظهر مما قيل للرائي، إليه أو وصول خرب من السلطان على لسان واسطة مث يعترب اخلرب ويعرب عل
والثالث علو شأن وارتفاع مكان وعز وإقبال، والرابع زيادة يف العلم وصالح يف الدين وسياسة يف 

األمور، واخلامس رمبا يكون مضى من عمر الرائي أربعون سنة إذا كان مما يعرب عنه، والسادس قيل إنه 
  .كرامة من اهللا تعاىل وعصمة

  فصل في رؤيا السموات
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  .ن رأى أنه يف السماء األوىل فإنه يدل على قرب أجلهم

  .ومن رأى أنه يف السماء الثانية حيصل له علم وحكمة

  .ومن رأى أنه يف السماء الثالثة حيصل له العز واإلقبال يف الدنيا

  .ومن رأى أنه يف السماء الرابعة فإنه يتقرب إىل السلطان

  .ع وجزعومن رأى أنه يف السماء اخلامسة حيصل له فز

  .ومن رأى أنه يف السماء السادسة حيصل له سعادة وجاه

  .ومن رأى أنه يف السماء السابعة حيصل له جاه ونعمة وعلو قدر

  .ومن رأى أنه صعد إىل السماء ووجد باا مغلوقا فال خري فيه ويدل على عمله إما برياء أو نقص فيه

  .ه فإنه يعز سلطانه وتغري أمورهومن رأى أنه ال يستطيع النظر إىل السماء ونكس رأس

من رأى أنه يف السماء فإنه يدل على أنه يسافر سفرا عظيما وجيد يف ذلك السفر عزا : وقال ابن سريين
  .ومرتبة يف الدنيا واآلخرة

  .ومن رأى أنه طار على عرض السماء يكون مثل ذلك

  . ونصرة للرائيومن رأى أنه يسافر مستقيماً إىل أن وصل السماء يدل على وصول شدة

  .ومن رأى أنه سار إىل السماء قائما ومل يعد إىل األرض يدل على انقضاء عمره

  .ومن رأى أن راسه وصل السماء يدل على علو املرتل وزيادة األة

  .ومن رأى انه مسع من السماء نداء مناد فإنه يكون خريا

  . موتهوقال الكرماين من رأى أنه بين يف السماء بناء فإنه يدل على

  .ومن رأى أنه بىن يف السماء بناء من اآلجر واجلص يدل على أنه يكون مغرورا يف الدنيا

  .ومن رأى أنه نزل من السماء رمل أو تراب إن كان قليال يكون جيدا وإن كان كثرياً يكون ضد ذلك

  .ذلك املكانومن رأى أنه نزل من السماء نار أو عقرب أو حية أو حجر يدل على نزول عذاب اهللا على 

  .ومن رأى أنه تدىل من السماء دل على أنه يتمسك بدين اهللا وسنة رسوله

  .ومن رأى أنه معلق من السماء حببل يدل على علو أمره

ففتحنا "ومن رأى ابواب السماء مفتحة يدل على إجابة الدعاء وكثرة األمطار وجريان املياه لقوله تعاىل 
  .اآلية" أبواب السماء مباء منهمر

ومن رأى أنه صعد إىل السماء بسلم أو بسبب من األسباب نال من امللك حظوة ورفعة وإن صعد إليها 
  .بال سلم وال سبب نال منه خوفا

ومن رأى أنه غاب يف إحدى السموات ومل يدر بنفسه يف أي مساء هو ومل يرجع إىل الدنيا فإنه ميوت ال 
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  ".إين متوفيك ورافعك إيل"حمالة لقوله تعاىل 

  .من رأى أنه يف السماء ومل يدر مىت صعد إليها فإنه يدخل اجلنة إن شاء اهللا تعاىلو

    

ومن يشرك باهللا فكأمنا خر من "ومن رأى أنه وقع من السماء فإن ذلك مكروه يف الدين لقوله تعاىل 
  .اآلية" السماء

  .ومن رأى ذلك سلطانا أو ذا سلطان فإنه يزول عنه سلطانه وال يتم له أمره

  .من رأى أن طائرا طار به إىل السماء ومل يقع فإنه يصيب رفعة وخرياًو

  .ومن رأى يف السماء سراجا فإنه يؤول ذلك بالشمس فإن رآه انطفأ فإن الشمس تكسف

تكاد السموات "ومن رأى أن السماء انشقت فإنه اختالف بني الناس أو كذب على اهللا لقوله تعاىل 
  .اآلية" يتفطرن منه

  :  السموات سفر وغيبة وقيل أمطار ألن العرب تسمى املطر مساء وأنشدوا يف ذلك شعراًوقيل رؤية

 وإن كانوا غضابا رعيناه  إذا نزل السماء بأرض قوم

من رأى لون السماء أبيض يكون يف ذلك املكان نعمة وخصب، وإن : وقال جعفر الصادق رضي اهللا عنه
مرض، وإن رآه أمحر فهو حرب وسفك دم، وإن رآه رآه أخضر فهو خري، وإن رآه أصفر فهو داء و

  .أسود فهو قحط وضيق، وإن رأى أن السماء تتلون يكون يف ذلك املكان بالء وفتنة عظيمة

  .ومن رأى يف السماء عالمات محراء مثل األعمدة يكون ملثل ذلك املكان قوة ونصرة

  .ومن رأى أنه عبد السماء يكون ضاال بال دين

  .من السماء حبات أو دقيق تكون نعمته مزيدةومن رأى أنه نزل 

ومن رأى أن يف السماء أشجارا أو قناديل موقدة أو حنوها يدل على انتقال مجاعة من أهل الدنيا إىل 
  .اآلخرة فإن عرف من ذلك شيئا أو قيل له هذا لفالن فيكون املنتقل هو بعينه

  فصل في رؤيا األفالك

  .عيشته وإن رآه واقفا من غري دوران يكون ضد ذلكمن رأى أن الفلك دائر فإنه حتسن م

  .ومن رأى أنه متعلق به متمكن منه فإنه يهم بأمر وينتج فيه وإن مل يتمكن يكون ضد ذلك

  .ومن رأى أن الفلك يدور أو يتحرك فإنه يسافر من مرتله إىل مرتل آخر

  فصل في رؤيا البيت المعمور
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أى أنه دخل فيه فإنه يتقدم على قوم ويظهر بالعلم وينجح من ر: وهو يؤول على أوجه وقال ابن سريين
  .ويأمن من شر األعداء

  .ومن رأى أن البيت املعمور موضوع على األرض فإنه يدل على مصاحبة ملك عادل

  .ومن رأى انه أقام يف البيت املعمور فإنه يدل على قرب أجله

  . يدل على حصول مرادهومن رأى أنه دخل أو فعل فيه شيئا من أنواع العبادات فإنه

من رأى طريقاً مستقيماً من األرض إىل البيت املعمور فإنه يدل على كثرة احلجاج يف : وقال الكرماين
  .تلك السنة

  .ومن رأى أن البيت املعمور مزخرف أو به ما يزين فإنه يؤول بنظام األمر ونتائج األحوال يف حق العلماء

  الباب الثالث 

  والليل والنهار والحر والبرد   والكواكبفي رؤيا الشمس والقمر

  فصل في رؤيا الشمس

رؤيا الشمس تؤول باخلليفة والسلطان فمن رأى أحدث فيها حادث مما ينكر يف اليقظة : قال دانيال
  .فيكون عائداً إليها حسب احلادث

ا أو أخذ ومن رأى أنه قبض الشمس يف السماء بيده أو جعلها يف ملكه أو صار مشسا أو صار يف مكا
من ضوئها حيصل له السلطنة إن كان يليق به ذلك وإال حيصل للرائي عظمة وأة على مقداره ويتقرب 

  .عنده أو يتوب عنه

ومن رأى أنه أخذ الشمس بيده لكن ال من السماء وال نور هلا وال شعاع وأا مل تكن مظلمة حيصل له 
  . حيتاج السلطان إىل الرائي يف أمر من األمورالفرج من الغموم وإن كانت مظلمة ومل يكن يف مكان

إين "الشمس تعرب بالوالدة واستدل لذلك بقوله تعاىل يف قصة يوسف عليه السالم : وقال جابر املغريب
  ".رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم يل ساجدين

ها طلعت يف بيت غريه ومن رأى الشمس مضيئة قد طلعت يف بيته خاصة خيطب امرأة من أقاربه وإن رآ
  .خيطب امرأة من األجانب ويف كالمها حيصل له خري ومنفعة من أهل تلك املرأة

  .ومن رأى أنه يسجد للشمس يظهر منه خطيئة

  .ومن رأى الشمس على األرض وال ضوء هلا يدل على عزل ملك ذلك املكان

  .ومن رآها يف يده مظلمة سوداء حيصل للملك وللرائي ما يكرهانه
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  . رأى الشمس يف مبخس وغابت فيه يدل على موت السلطان ال حمالةومن

  .وقال إمساعيل بن األشعث من رأى الشمس تكلمه فإنه ينال من السلطان عزا وشرفا

  .ومن رأى مشسني قد اصطكا فإما سلطانان يقتتالن

وإن كان له ومن رأى أن الشمس طلعت من األرض وأنارت كما تكون فإن كان مريضا يدل على إفاقته 
  .غائب يدل على رجوعه ساملا غامنا

    

ومن رأى أن الشمس طلعت بعد ما غابت فإن كان يف أمر ملتبس ينكشف له أو تنفق سلعته وصناعته 
  .بعد كسادها أو يراجع زوجته

ومن رأى أن الشمس طلعت من الغرب أو من غري مطلعها فإنه يكون حادثا حيدث أو تكون آية للرائي 
  .يعا فهي تبشري وإن كان عاصياً فهي إنذارإن كان مط

الشمس تؤول عند املعربين على مثانية أوجه خليفة وسلطان ورئيس وعامل كبري وعدل : جعفر الصادق
  .ونذر وبعل امرأة وأمرنري

من رأى الشمس تدور حول السماء وهو ناظر إليها فإنه يكون مرشداً للملك : وقال أبو سعيد الواعظ
مبا كانت الشمس أمريا عظيم املزية توليته عن اخلليفة ورمبا كانت امرأة مجيلة أو مجلة من يقتدى برأيه ور

  .الذهب

  فصل في رؤيا القمر

يؤول إما بوزير اخلليفة أو بوزير امللك أو مبن يقوم مقامهما فمن رأى أنه أمسك القمر أو : قال دانيال
  . عنده أو خاصا من خواصهجعله يف ملكه يدل على أنه يكون وزيرا للملك أو مقربا

  .ومن رأى أنه حارب القمر يدل على أنه حيصل له احملاربة مع أحد هؤالء املذكورين

ومن رأى أنه أقام مقام القمر أو أخذ منه نورا يكون أحد هؤالء، ومن أخذ القمر لكن ال من السماء وال 
ن مظلما ومل يكن يف مكانه يدل نور له وال شعاع ومل يكن مظلما يدل على الفرج من الغموم، وإن كا

  .على احتياج أحد هؤالء إىل الرائي يف أمر من األمور

  .إن القمر إذا كان بدرا يؤول بامللك: وقال ابن سريين

  .ومن رأى أن القمر انشق نصفني يدل على هالك امللك أو أحد هؤالء املذكورين

ون منه ويطلبون العدل وقال بعضهم مترض ومن رأى أما انضما بعد االنشقاق يدل على أن الناس يتظلم
  .زوجته
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  .ومن رأى أن القمر كلمه يدل على وجدان الوالية وجناح احلاجة

ومن رأى القمرين البدرين حتاربا يدل على حماربة ملكني، وإن كانا غري بدرين يدل على حماربة اثنني ممن 
  .هو دون امللك

نده يدل على أنه خيطب امرأة، فإن كان القمر هالال فإا من رأى القمر يف يده أو ع: وقال جابر املغريب
تكون املرأة دونه يف األصل والنسب، وإن كان نصف القمر مظلما تكون املرأة من أوالد املوايل، وإن 

كان بدرا تكون أعلى منه يف األصل والنسب، وإن رأت هذه الرؤيا امرأة يطلبها بعل ويكون حكم ذلك 
  .دميف التعبري على ما تق

وإن رأى القمر نقيا قد طلع يف بيته يدل على أنه حيصل له خري من قبل ملكه أو خيطب امرأة ويشترى 
  .أمه

وإن رآه طالعا يف بيت أحد غريه يدل على أنه خيطب امرأة من أهل ذلك البيت وحيصل له بسببها خري 
  .ومنعة

ال وزير مثل عزل امللك عن مملكته وإن رأى القمر منخسفاً يدل على رداءة حال ملك ذلك الزمان أو ح
  .أو الوزير عن وزارته خصوصا إذا اخنسف بتمامه

ومن رأى القمر هالال طلع من مطلعه لكن ال يف أول شهر وبعد طلوعه أخذ نوره يف التزايد إىل أن صار 
  .بدرا يدل على أن يولد ولد يف ذلك املكان ويصري ملكا أو يكون الوزير أو من يقوم مقامه ملكا

  .ومن رأى هالال طالعا من غري مطلعه يدل على وقوع أمر صعب يف ذلك املكان حيصل منه للناس غم

رؤيا القمر تدل على والدة ابن مللك ذلك املكان فإن رأى للقمر نوراً زائداً يدل على طول : وقال بعضهم
  . عمره قصرياًحياة ذلك املولود إن رأى أنه بدر يكون عمره وسطاً، وإن رآه ناقص النور يكون

  .ومن رأى أنه عبد القمر يكون مشغوال خبدمة ملك أو وزير

  .ومن رأى أنه مدن من القمر يدل على أنه حيصل له من ملك أو وزير خري ومنفعة

من رأى أنه أمسك القمر أو جاء القمر إليه يدل على أن تكون زوجته حامال : وقال إمساعيل بن األشعث
  .ملك أو عاملاًوتلد ولدا يكون مقربا عند 

  .ومن رأى أن القمر خرج عن حده أسقطت زوجته ولداً ذكراً وإن مل تكن حامالً فليس مبحمود

  .ومن رأى أنه يأكل من القمر فإنه يغيب أحد املذكورين يف صدر هذا الفصل

ومن رأى أن القمر غاب أو هو على املغيب فقد صار األمر الذي هو فيه على آخره وكذلك أول الليل 
  .و وسطه أو آخره فقد ميضي من األمر بقدر ما مضى منهأ

من رأى القمر ضوئياً فإنه يؤول برضا الوالد وإذا كان خبالف ذلك فتعبريه ضده : وقال أبو سعيد الواعظ
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  ".يسئلونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج"وقيل رؤيا اجتماع األهلة تؤول باحلج لقوله تعاىل 

  .داً وهو يريه للناس ومل يره غريه فإنه يدل على قرب أجلهومن رأى هالالً مفر

  .ومن رأى هالالً قد طلع وغاب فإن األمر الذي هو طالبه ال يتم له

    

رؤيا القمر تؤول على سبعة عشر وجها ملك أو وزير أو ندمي امللك أو رئيس أو : وقال جعفر الصادق
 مفسدا أو رجل معظم أو والد أو والدة أو زوجة شريف أو جارية أو غالم أو أمر باطل أو وال أو عامل

  .أو بعل زوجة أو ولد أو عظمة

  فصل في رؤيا الكواكب

أما الداراري فهي سبعة وقد تقدم الكالم يف الشمس والقمر، وأما اخلمسة الباقية فهي زحل وهو صاحب 
هرة وهي زوجة عذاب امللك، واملشتري وهو صاحب خزانة أمواله، واملريخ وهو صاحب حربه، والز

  .امللك، وعطارد هو كاتبه، والنجوم املعروفة فهي أعيانه وباقي النجوم جيوش له

  .غري الشمس والقمر من الكواكب إخوة وأخوات: وقال جابر املغريب

  .ومن رأى أنه ميلك النجوم فإنه ميلك أشراف الناس وحيتوي على قلوم

  .ثل ذلكومن رأى أنه يضيع شيئا منها فإنه يضيع للناس م

  .ومن رأى أنه أصاب منها أو من نورها شيئا فإنه يصيب منفعة بقدر ما أصاب

  .ومن رأى النجوم يف بيت أو يف السماء منرية فإنه يصيب سلطانا وعز أو يرتفع شأنه

  .ومن رأى أنه ينظر النجوم املعروفة فذلك رشد وهداية وصواب يف رأي

  .قيعة يف الناسومن رأى أنه يأكل النجوم فإن ذلك غيبة وو

  .ومن رأى أنه أخذ جنماً فإن كان له امرأة حبلى فإا تلد ابنة

  .ومن رأى أن جنما انقض عليه جنم أصاب سلطانا ورفعة

ومن رأى أن جنما رمى به فأصابه يلقى من الشيطان شدة مث ينفرج ما به، وإن أصاب سفينة غرقت أو 
  .دابة عطبت

  .ومن رأى أن جنما سقط مات سريعا

  .من رأى أن رأسه عاد جنما فإنه ديون تنجم عليهو

ومن رأى أن جنما سقط يف األرض فإنه سقوط جليل القدر، وإن كان له غائب قدم إليه، وإن كان عنده 
  .حامل فتعبري ذلك النجم، أو كان مذكرا تضع ولدا ذكرا وإن كان مؤنثا تضع بنتا
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  .على هالكهومن رأى أن النجوم جمتمعة عنده يف داره فإنه يدل 

  .ومن رأى جنما طلع مث غاب من غري سري فإن األمر الذي يطلبه ال يتم له وهو أيضاً مبرتلة اهلالك

  .ومن رأى أنه طلع ومت طلوعه وسار فتعبريه ضده

من رأى سهيال طلع فإنه يدل على اإلدبار، ورؤيا الزهرة تدل على اإلقبال، ورؤيا : قال أبو سعيد الواعظ
ى صفاء العيش إىل آخر العمر، والشعري تؤول بأمر حمال ألا كانت تعبد يف اجلاهلية املشتري يدل عل

  .وكل ما يعبد سوى اهللا فهو حمال

  .وقيل رؤيا النجوم مطلقا تؤول بالسفر ألن املسافرين يهتدون ا يف البحر

  فصل في رؤيا الليل والنهار

  .ر، وأما الليل والنهار فاملراد ما الظلمة والنورأما األيام فيأيت ذكرها يف أحد فصول الباب الثامن عش

  .من رأى ليال ليال مظلما فإنه يدل على احلزن والغم: وقال ابن سريين

  .ومن رأى ليلة نرية طيبة والناس جيدون فيها راحة فإا تؤول بالفرح والسرور والعيش الطيب

عليه وهو يظن أنه على جادة الطريق فإنه وقال الكرماين من رأى أنه ميشي يف ليل مظلم والطريق مبهم 
  .يدل على استقامته يف طريق الدين

من رأى الليل ارا نرياً والشمس طالعة فإنه يدل على اخلري واملنفعة وحصول املراد : وقال جابر املغريب
  .ومن رأى خبالفه فتعبريه خبالفه

 الدهر كله ليل ال ار فيه فإنه غم أهل رؤيا الليل تؤول بالضاللة ومن رأى أن: وقال أبو سعيد الواعظ
  .ذلك املكان وفزع وجزع وخوف والظلمة ظلم ملن كان أهله

  .ومن رأى ليال وبه قمر وكواكب تدور فال بأس به

  .ومن رأى أن داره ظلمة فإنه يسافر سفرا بعيدا، وقيل رؤيا الظلمات تؤول بالتحري يف طريق الدين

  .تبدل بالنور فإنه يدل على التوبة وفتح أبواب الدينومن رأى أنه كان يف الظلمات مث 

من رأى أنه كان يف الظلمات مث جاء إىل النور مث رجع إىل الظلمات فإنه يؤول بالنفاق : وقال الكرماين
  ".وإذا أظلم عليهم قاموا"لقوله تعاىل 

  .قوع يف ضاللةالظلمات تؤول على مخسة أوجه كفر وحتري وتعسري أمر وبدعة وو: وقال جعفر الصادق

ومن رأى أنه خرج يف الظلمات إىل النور وكان من أهل الصالح فإنه خيرج من الفقر إىل الغىن، وأما 
النور يعين النهار فإنه يؤول باهلدى، وأول النهار يؤول بأول األمر الذي يطلبه ونصفه وآخره يقاس على 

  .كذلك
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ه وطول عمره، ورمبا يستشريه سلطان ويقتدى ومن رأى أن الدهر كله ار فإنه يؤول باستقامة أمور
  .برأيه

  فصل في رؤيا الحر والبرد

  .أما احلر فإنه يؤول باهلم والغم وشدته أبلغ، وأما الربد فإنه مشقة وحمنة وعذاب وقيل فقر ومضرة

    

د ومن رأى عضوا من أعضائه سقط من الربد فإنه يؤول الكه أو هالك أحد من أقاربه، وقيل رؤيا الرب
  .يف وقته ما مل يتجاوز احلد فليس مبضر وكذلك احلر واهللا أعلم بالصواب

  الباب الرابع 

   في رؤيا القيامة وأشراطها والجنة والنار والصراط

  والميزان والحوض والحساب 

  فصل في رؤيا القيامة وأشراطها

 أهل ذلك املكان ومن رأى أن القيامة قامت وبسط اهللا العدل بني الناس يدل على أنه إن كان يف
مظلومون سلط اهللا تعاىل على ظاملهم الشدة واملضرة، وإن رأى أهل ذلك املكان قائمني بني يدي اهللا 

  .تعاىل وعالمة غضب اهللا تعاىل وعذابه موجودة ال يكون حممودا

ح رؤيا القيامة تؤول يف حق أهل الصالح على أربعة أوجه الفالح واألفراح والنجا: وقال جعفر الصادق
  .والصالح وسعادة اخلامتة ويف حق أهل الفساد يكون بضد ذلك

ومن رأى من أشراط القيامة شيئا مثل النفخ يف الصور وطلوع الشمس من املغرب وخروج الدابة أو حنو 
ذلك فإن تأويله فتنة تظهر فيهلك فيها قوم وينجو آخرون، وينبغي للرائي أن يتوب وخروج الدجال 

ظهر يف الناس، والنفخ يف الصور طاعون أو إنذار السلطان يف بعث أو غريه أو رجل ذي بدعة وضاللة ي
قيامة تكون يف البلد أو سفر عام إىل احلج واحلشر وجمئ اهللا تعاىل لفصل القضاء واجتماع اخللق للحساب 

  .عدل من اهللا تعاىل يكون يف الناس بإمام عادل يقدم عليهم أو يوم عظيم يراه الناس ويشهدونه

  .ن رأى كأنه أخذ كتابه بيمينه فاز بالصالح والثناء اجلميل والعزوم

  .ومن رأى كأنه أخذ كتابه بشماله هلك باإلمث أو بالفقر واحلاجة
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  فصل في الحساب

اقترب للناس حسام وهم يف "ومن رأى أنه ذهب به إىل مكان احلساب يدل على الغفلة لقوله تعاىل 
  ".غفله معرضون

  .من نوقش احلساب عذب: يقع يف حمنة وعذاب لقوله عليه السالمومن رأى أنه حوسب 

رؤيا حساب القيامة تؤول على ستة أوجه العذاب من ملك أو شغل أو داء أو غم : وقال جعفر الصادق
  .أو عناء أو عمر قصري

  فصل في الصراط

يك صراطا ويهد"ومن رأى أنه كان قائما على الصراط يستقيم على يده أمور معوجة لقوله تعاىل 
  ".مستقيما

  .ومن رأى أنه مر على الصراط يأمن من الباليا والشدائد

  .ومن رأى أنه سقط من الصراط يف النار يقع يف فتنة وبالء ومصيبة عظيمة

  .من رأى أنه جاز الصراط خيتار طريق اخلريات ويعمل أعماال صاحلة ويطلب رضا اهللا: وقال الكرماين

  . النار يأخذ عمال من امللك ويكون على يديه ظلم كثري وذنوب كثريةومن رأى أنه وقع من الصراط يف

  .ومن رأى أنه ابتلع الصراط فإنه يعمل أمرا مستقيماً يطلب الناس إظهاره منه فيكتمه

رؤيا الصراط تؤول على ستة أوجه أمر مستقيم أو أمر صعب أو خوف أو ظلم من : وقال جعفر الصادق
  . مع الناسقبل السلطان أو ذنب أو نفاق

  .من رأى أنه على الصراط فإنه مستقيم يف الدين: وقال أبو سعيد الواعظ

ومن رأى أنه زل عن الصراط وهو يبكي فإنه يؤول بالغفلة يف الدين ولكن يرجى له املغفرة، ورمبا دلت 
  .رؤيا الصراط على الزهد يف الدنيا

  فصل في رؤيا الميزان

ونضع املوازين القسط ليوم "اط العدل وارتفاع الظلم لقوله تعاىل ومن رأى امليزان فإنه يدل على انبس
  ".القيامة فال تظلم نفس شيئا

رؤيا ميزان القيامة تؤول على ستة أوجه قاض أو عامل أو فقيه أو مهندس أو حكم : فقال جعفر الصادق
  .مستقيم أو حكم باطل
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  فصل في رؤيا حوض الكوثر

لق عند حوض الكوثر يطلبون املاء فإنه يدل على والية ملك يعدل ومن رأى أن القيامة قامت واجتمع اخل
  .بني الناس

  .ومن رأى أنه شرب منه فإنه ميوت على اإلسالم

  .ومن رأى أنه يدور حوله ويسال املاء منه فيمنع يدل أنه يعادي أصحاب النيب عليه السالم

دل على أنه يصحب عاملاً كبرياً أو من رأى امسه مكتوبا عليه وأخذ كأسا وشرب منه ي: وقال الكرماين
  .سخيا وينال منه منفعة يف الدنيا واآلخرة

من رأى أنه شرب منه متواترا ولكن ماءه كدر أجاج يدل على أن الرائي يكون منافقا : وقال جابر املغريب
األخبار وال يعتقد القرآن وأخبار النيب عليه السالم وحيقر دين اإلسالم، وإن كان ماؤه مثل ما ورد يف 

  .يكون الرائي من مجلة أكابر اإلسالم الذين يشربون منه

    

رؤيا احلوض من حيث اجلملة تؤول على أربعة أوجه رجل نافع : وقال جعفر الصادق رضي اهللا عنه
للناس ورجل غين أو مال جمموع أو عامل ينفع الناس بعلمه ورمبا دلت عمارة احلوض على فعل اخلريات 

  .ذلكوهدمه يدل على ضد 

  فصل في رؤيا الجنة رزقنا اهللا تلك بمنه وكرمه

ومن رأى أنه دخل اجلنة فإنه حيصل له فرح وسرور وبشارة من اهللا تعاىل باخلريات، وقيل أمن قوله تعاىل 
ومن رأى أنه تناول من فواكه اجلنة أو أعطاه أحد وأكل منها فإنه يصل إليه " ادخلوها بسالم أمنني"

 والراحة ومن رأى أنه تناول فاكهة بيده وأكل فإنه يتعلم علم الدين وحيصل سرية مبقدار ذلك من اخلري
  .املتقني وال يستفاد منه

  .ومن رأى كأنه مع احلور يف اجلنة ومل يعلم أنه فيها يكون يف الدنيا ذا نعمة وإقبال إىل انقضاء أجله

  . إىل الفساد والعصيانومن رأى أنه أراد الدخول يف اجلنة ولكن منع يكون ميله يف الدنيا

رأى أنه قرب إىل اجلنة مث رد عنها ميرض . ومن رأى باب اجلنة قد غلق يف وجهه يكون عاق الوالدين
  .ويؤدي مرضه إىل املوت ومل يشف

  .ومن رأى أن املالئكة قد أخذوا بيده إىل اجلنة فإنه يتوب إىل اهللا متاباً ويرحتل من الدنيا عن قريب

  .رأى أنه قيل له ادخل اجلنة ومل يدخل يتجنب عن طريق الديانةمن : وقال الكرماين
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  .ومن رأى أنه قيل له تدخل اجلنة حيصل له مرياث

  .ومن رأى أنه سل السيف ودخل اجلنة فإنه يأمر باملعروف وينهى عن املنكر

وحسن طوىب هلم "ومن رأى أنه جالس حتت شجرة طوىب حيصل له مراده يف الدنيا واآلخرة لقوله تعاىل 
  ".مآب

  .ومن رأى أنه شرب يف اجلنة شرابا أو لبنا فإنه يصري غنيا من العلم واحلكمة

من يشرك باهللا فقد "ومن رأى أنه قد امتنع من نعم اجلنة فإنه يدل على الضاللة وقلة الدين لقوله تعاىل 
  ".حرم اهللا عليه اجلنة

  .ن علمهومن رأى أنه قد ناول أحداً من فواكه اجلنة فإنه يستفيد م

  .ومن رأى أنه قد ألقى يف اجلنة ناراً فإنه يأكل من بستان أحد شيئا حراماً

  .ومن رأى أنه أعطى قصر يف اجلنة حيصل له والية أو ينكح جارية

من رأى رضوان وهو فرحان حيصل له وفور السرور والنعمة واحلبور لقوله تعاىل : وقال جابر املغريب
  ".طبتم فادخلوها خالدين"

رأى أنه على مكان عال وهو على هيئة اجلنة وحيسب أنه اجلنة يتوصل إىل سلطان عادل أو غىن ومن 
  .فاضل أو عامل عامل

  .ومن رأى أنه متوجه إىل اجلنة فإنه يسلك طريق احلق

مفتاح اجلنة ال إله إال اهللا حممد : ومن رأى أن بيده مفاتيح اجلنة فإنه يتوىف على التوحيد لقوله عليه السالم
  .رسول اهللا

  .ومن رأى أنه يف اجلنة وحدث منه ما ال يليق أن يكون ا فإنه يرتكب املعاصي

الذين تتوفاهم املالئكة طيبني "وإذا رأى املريض أنه دخل اجلنة فإنه يدل على موته ودفنه لقوله تعاىل 
القرب روضة من :  عليه وسلمواملراد باجلنة هنا القرب لقول النيب صلى اهللا" يقولون سالم عليكم ادخلوا اجلنة

  .رياض اجلنة أو حفرة من حفر النار

رؤيا اجلنة تؤول على تسعة أوجه علم وزهد ومنة وفرج وبشارة : وقال جعفر الصادق رضي اهللا عنه
  .وخري وبركة وسعادة وأمن

  الباب الخامس 

  في رؤيا السحاب والمطر والثلج والطل والبرد
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  والضباب والشفق وقوس قزح 

  ي رؤيا السحابفصل ف

  .من رأى قطعة من سحاب على رأسه حيصل له عظمة مبقدارها وينفذ أمره

  .ومن رأى سحابة مرت على رأسه يصحب رجالًذا عهد وأمانة وحيصل منه مراده

من رأى أنه يسوق السحاب يف اهلواء يدل على أنه يصاحب العلماء واحلكماء وإن : وقال ابن سريين
  .ن يقوم مقامه يدل على إرسال الرسل وأصحاب األخبار يف واليتهرأى هذه الرؤيا ملك أو م

  .ومن رأى سحابة دخلت يف بيته ضافه عامل أو حكيم

  .ومن رأى أنه أخذ السحاب يف اهلواء وجاء به إىل األرض حيصل ألمثاله وقيل جيد عظمة وعلماً

" وظللنا عليهم الغمام" تعاىل ومن رأى أنه يف ظل السحاب جيد يف تلك السنة خرياً ونعمة كثرية لقوله

  .اآلية

  .ومن رأى أنه خاط ثوبا من السحاب ولبسه حيصل له من العلم ماال حيصل ألمثاله

  .ومن رأى أن السحاب ستر مجيع الدنيا ومل يرتل منه مطر ليس مبحمود

  .من رأى أنه مجع السحاب أو محله أو كلمه يدل على العلم واحلكمة: وقال الكرماين

أنه بني يديه ولكن مل يستطع أن جيمعه يدل على أنه يكون مع احلكماء وال حيصل له من ومن رأى 
  .حكمتهم شيء

    

  .من رأى سحابا أسود خموفا انبسط فوق موضع يدل على غضب اهللا وعذابه: وقال جابر املغريب

 مبقدار ذلك ومن رأى سحابا انبسط يف بيته أو يف ثوبه يدل على حصول علم وحكمة ألوالده وأهل بيته
  .السحاب

السحاب األسود خوف وشدة وسحاب املطر بركة وخري ورخاء ورمبا يكون : وقال إمساعيل بن األشعث
  .غما وأما السحاب الذي جياء به من شاطئ البحر ويقال له أسفع فهو يدل على الغنيمة

  .وقيل من رأى أنه أخذ شيئا من السحاب فإنه يكثر احلرث والزرع والضياع

  .أى أنه ركب السحاب فإنه يدرك حكمة متنوعةومن ر

ومن رأى أن السحاب استقبلته فإا أمن وعدل وبشارة وراحة من كل غم وإن كان الرجل من أهل 
  .الفساد فإا عقوبة وعذاب يرتل منها

ومن رأى أن السحاب سقط على األرض فإا سيول وأمطار ترتل وجراد ينتشر وغارات أعداء على تلك 
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  . إن كان مع السحاب ريح شديد أو ظلمة أو ما يكره يف التأويلاألرض،

  .ومن رأى أن السحاب غطى الشمس فإن امللك ميوت أو يقهر أو يعزل

ومن رأى أنه يركب السحاب فإنه يتزوج إن كان عزبا أو يركب سفينة إن أمل سفرا يف البحر أو صار 
  .بعسكر أو برفقة ويرفعه السلطان أعلى مرتلة

رؤيا السحاب تؤول على تسعة أوجه حكمة ورياسة وملك ورمحة وعفة وعذاب : فر الصادقوقال جع
  .وقحط وبالء وفتنة

  فصل في رؤيا المطر

وهو الذي يرتل الغيث "رؤيا املطر تؤول باخلري والرمحة من اهللا تعاىل إذا كان عاماً لقوله تعاىل : قال دانيال
طر يف وقته حتبه الناس ويكون مرضياً، وإن نزل يف غري وقته ال فإن نزل امل" من بعد ما قنطوا وينشر رمحته

حتبه الناس ويكون مذموما، وإذا كان املطر خاصا مثل أن يرتل على دار أو حملة فهو داء ومرض أو بالء 
  .وحمنة، وإن نزل املطر هنيئا يكون خريا أو منفعة

لك السنة أو يف ذلك الشهر رخاء ونعمة، ومن رأى أن املطر نزل يف أول السنة أو أول الشهر حيصل يف ت
  .وإن نزل املطر شديدا مثل الطوفان يلحق أهل ذلك املكان غم عظيم

وإن رأى مريض أنه نزل مطر خفيف متواتر شفى وإن رأى مطرا شديدا كدرا نزل على التواتر يهلك يف 
  .ذلك املرض

 وقته على الدوام يلحق بأهل ذلك من رأى مطرا شديدا كدراً نزل على التواتر يف: وقال ابن سريين
  .املكان عسكر وداء وبالء

  .ومن رأى أنه مسح مباء املطر يأمن من اخلوف

ومن رأى أنه جاء من كل قطرة من قطرات املطر صوت يزداد عزه وجاهه وينتشر امسه يف ذلك املكان 
يكون متعصبا بامللك وإن رأى مطرا عظيما نزل وجرى يف كل مكان منه ر ومل يلحق الرائي منه ضرر 

ويكف شره من نفسه، وإن مل يستطع أن يعربه ال يستطيع أن يدفع شره وإن نزل من اهلواء ماء مثل املطر 
  .حيصل يف ذلك املكان مرض وعذاب

  .ومن رأى أنه يشرب من ماء املطر فإن كان صافيا أصاب خرياً وإن كان كدراً مرض بقدر ما شرب

سماء ليس كهيئة املطر فإن كان نوعه حمبوبا كان صالحا وإن كان ومن رأى أن مطراً يرتل من ال
  .مكروها كان بالء وفتنة

  .ومن رأى أنه اغتسل مباء املطر أو توضأ به فإنه صالح يف دينه ودنياه
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رؤيا املطر تؤول على اثىن عشر وجها رمحة وبركة واستغاثة ومرض وبالء وحرب : وقال جعفر الصادق
  .إميان وكفر وكذبوسفك دم وفتنة وقحط و

  فصل في رؤيا الثلج

  .من رأى الثلج يلحقه غم وداء وعذاب إال أن يراه قليال نزل يف وقته

ومن رأى ثلجاً يف الشتاء أو يف أرض يكون الثلج فيها متصال يدل على النعمة والرخاء، وقال جابر 
  .يدل على هزمية العسكر خصوصا إذا كان بالريح: املغريب

إن رأى الثلج يف مكان بارد يكون خري وإن رآه يف مكان حار يدل على القحط والغم، : وقال الكرماين
  .وإن أكل الثلج إن كان يف الشتاء كان أحسن ما يكون يف الصيف

رؤيا الثلج تؤول على ستة أوجه رزق واسع وحياة ومال كثري ورخص السعر : وقال جعفر الصادق
  .وعسكر ومرض إن مجعه يف الصيف

  ا الطل وهو الندىفصل في رؤي

  .ومن رأى الطل نزل على األشجار فأورقت يصل من رجل كرمي إىل قوم ذلك املكان خري

  فصل في رؤيا البرد

رؤيا الربد عذاب وضيق واحتياج وإن نزل يف وقته قليال حيصل ألهل ذلك املكان رخاء : قال الكرماين
 يفسد شيئا وإن فحش فهو عذاب يرتل وقيل من رأى الربد وقع بأرض فإنه غوث من اهللا تعاىل ما مل

  .بذلك املكان

  .رؤيا الربد تؤول على مخسة أوجه بالء وخصومة وعسكر وقحط ومرض: وقال جعفر الصادق

  فصل في رؤيا الضباب

    

من رأى يف منامه ضبابا قد صب عليه فهو رجل يريد الباطل فليتق اهللا ربه وقيل من رأى ضبابا فإنه يتهم 
  . انكشف عنه فهو ينجلي عنه ذلكوحيزن، وإن رآه

  .ومن رأى أنه غطى شيئا مث انكشف فهو أمر غم عليه مث يتضح له

  فصل في رؤيا الشفق
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من رأى الشفق فإنه يدل على طلب أمر، وإن رآه قد غاب فإنه يدل على انتهاء األمر املطلوب وأنه صار 
  .إىل آخر

  فصل في رؤيا قوس قزح

ملرض يصيب أهل ذلك املكان، وإن رآه أمحر يدل على احلرب وسفك من رآه أصفر يدل على العلة وا
  .الدم بني أهل ذلك املكان، وإن رآه أخضر يدل على الرخاء والنعمة يف ذلك املكان

من رأى يف السماء عالمة محراء مثل العمود حتصل للملك الذي لذلك املكان قوة، : وقال جابر املغريب
  . ذلكوإن كانت سوداء يكون تأويله بضد

وقيل من رأى قوس قزح طلع من األرض مث امتد إىل أن وصل السماء يدل على أمر يظهر من أهل تلك 
  .األرض فإن غاب فال يكون ملا ظهر منهم أصل وال تأثري وال قوة

  .ومن رأى أنه مضئ فهو حسن وإن رآه مظلما فهو قبيح واهللا أعلم بالصواب

  الباب السادس 

  لصواعق والرياح والسرابفي رؤيا البرق والرعد وا

  فصل في رؤيا البرق

هو الذي يريكم الربق "من رأى الربق فإنه حصول خوف شديد له وألهل تلك األرض لقوله تعاىل 
  .وقيل إن الربق خازن دار امللك" خوفا وطمعا

لنعمة ومن رأى أنه أخذ من الربق شيئا يطلب امرا حيصل له فيه خري ومنفعة وإن ملع الربق دائما تكون ا
يف تلك السنة كثرية خصوصا إذا هب معه ريح خفيف، وقيل من رأى الربق يلوح على عمارة مرتفعة 

والناس يصيحون بأصوام يدل على زيارة املدينة الشريفة النبوية، وقيل إن الربق يؤول بالذهب ألنه يربق 
  .مثل الذهب

  .ريق مستقيمهو خازن دار امللك ووعد وعتاب ورمحة وط: وقال جعفر الصادق

  فصل في رؤيا الرعد

رؤيا الرعد خوف من عامل امللك أو من أعوانه، وإن كان مع الرعد مطر يكون األمن والرخاء وإن كان 
الرعد شديداً واملطر قليال يدل على خوف الرائي من دعاء والديه عليه ومن مسع صوت الرعد يف وقت 
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  .لرخاء يف ذلك املكاننزول املطر فإنه يدل على حصول اخلري والربكة وا

وقال جابر املغريب صوت الرعد الشديد يدل على انبساط صيت امللك وهيبته يف ذلك املكان وإن رأى 
  .الرعد مع الربق ويف اهلواء ظلمة شديدة يدل على ظهور ملك جائر يف ذلك املكان

لصولة وغضب وقال جعفر الصادق رؤيا الرعد تؤول على مخسة أوجه العذاب واحلكمة والرمحة وا
  .امللك

  فصل في رؤيا الصواعد

قال ابن سريين من رأى الصاعقة سقطت يلحق أهل ذلك املكان بقدرها عذاب من اهللا لقوله تعاىل 
  .فينبغي هلم أن يتوبوا من ذنوم إىل اهللا تعاىل" ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا"

سماء أو من اهلواء مثل املطر فهو بالء وفتنة وسفك دماء من وقال الكرماين من رأى صاعقة نزلت من ال
  .جهة حرب يقع بني امللوك

وقال جابر املغريب من رأى صاعقة سقطت وأحرقته يهلك من عقوبة ملك أو ميرض أو يلحقه آفة عظيمة 
 فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل"لكه وقيل أن الصاعقة وعد من امللك وختويف لقوله تعاىل 

  ".صاعقة عاد ومثود

ومن رأى أن صاعقة وقعت يف بلد وأحرقت أرضها فإن ذلك سلطان يرتل يف ذلك املكان أو حيدث فيها 
فساد أو حرب أو غالء شديد أو أمراض تعم أهل ذلك املكان، وإن وقعت بغري نار فهي ملك مقبل يظن 

  .بالناس سوءا وينجون من بأسه

 كان عنده مريض مات وإن كان له غائب يطرق له لص أو ومن رأى أن صاعقة وقعت يف دار فإن
  .يسطو عليه صاحب املدينة

  فصل في رؤيا الرياح

قال ابن سريين من رأى أن الريح هبت هبوباً شديدا فإنه يلحق أهل ذلك املكان خوف، وإن اشتد هبوب 
  .لنقطة واحلصبةالريح حىت قلعت األشجار يلحق أهل ذلك املكان بالء ومصيبة مثل علة الطاعون وا

قال الكرماين الريح السموم يدل على األمراض احملرقة والريح الزمهرير يدل على األمراض الباردة والريح 
  .املعتدلة تدل على الصحة والريح اليت جتعل األشجار حاملة تدل على صالح أهل ذلك املكان

اً أو حيصل له يف ذلك السفر جاه وأة ومن رأى أن الريح أذهبته من مكانه يدل على أنه يسافر سفراً بعيد
  .بقدر ذهاا إياه من األرض إىل السماء
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وقال جابر املغريب من أذهبه الريح الشديد إىل جانب السماء فإنه يدل على قرب أجله وإن جاء به بعد 
  .الذهاب من السماء إىل األرض فإنه ميرض وحيصل له الشفاء

  .له العظمة ونفاذ األمرومن رأى انه جلس على الريح حيصل 

وقال إمساعيل بن األشعث من رأى أن الريح املشرق هبت فإنه يدل على اخلري وعلى صحة أهل ذلك 
  .املكان

  .ومن رأى ريح املغرب هبت خفيفاً تكون مثل ذلك

  .ومن رأى ريح اجلنوب هبت خفيفاً فإنه يدل على ازدياد املال والنعمة ألهل ذلك املكان

شمال هبت خفيفاً فإنه يدل على الشفاء والراحة وإن هبت شديداً ال يكون خرياً وإن ومن رأى ريح ال
  .مسع صوت الريح يدل على انبساط خرب ملك كبري يف ذلك املكان

  .ومن رأى أن الريح محلت أقواماً ورفعتهم إىل اجلو فإنه يدل على حصول الشرف والسيادة هلم

  .ن يتقابالنومن رأى أن الرحيني تقابال فاما جيشا

  .ومن رأى إعصارا قد أقبل مث انبسط على األرض فام قوم خيرجون إىل حرب أو شر مث يصطلحان

  .ومن رأى أن الريح اشتدت عليه حىت كادت ترميه من مكانه فإنه عدو فليحذره

  .ومن رأى أنه ميلك الريح فإنه يصيب سلطنة وعزاً

  .وخوف شديدومن رأى أن الريح فيها غربة أو ظلمة فإنه هم 

وقال جعفر الصادق رؤيا الريح تؤول على تسعة أوجه بشارة ونفاذ أمر ومال وموت وعذاب وقتل 
  .ومرض وشفاء وراحة

  فصل في رؤيا السراب

والذين كفروا أعماهلم "قال ابن سريين رؤيا السراب باطل وعلم ال خري فيه وال منفعة لقوله تعاىل 
  ".كسراب بقيعة

  الباب السابع 

  يا األنبياء واآلل والصحابة والتابعين والخلفاء وأنسابهمفي رؤ

  فصل في رؤيا األنبياء
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قال ابن سريين رؤيا أوىل العزم من الرسل تدل على العز والشرف ورؤيا الرسل تدل على الظفر والنصر 
  .ورؤيا النيب دين وديانة وأداء أمانه

 على العز واجلاه والظفر، وإن رآه غضبان وقال الكرماين من رأى النيب فرحا مسروراً ذا بشاشة يدل
عبوس الوجه يدل على الشدة والعلة ورمبا جيد يعدها فرجاً، وإن رأى أنه مسع أو أخذ شيئا من نيب يصيب 

  .نصيبا من علم ذلك النيب ويكون مسرورا

قوله تعاىل وقال جعفر الصادق من رأى آدم عليه السالم إن كان أهالله يصيب السيادة والوالية العظيمة ل
  ".فتاب عليه وهدى"وإن مل يكن أهالله يتوب لقوله تعاىل " اين جاعل يف األرض خليفه"

  ".وعلم آدم األمساء كلها"ومن رأى أنه كلم آدم عليه السالم حيصل له علم ومعرفة لقوله تعاىل 

و حصول خري، ومن رأى إنه مل يطع آدم عليه السالم يدل على حنو سته وعصيانه، وقيل من رأى آدم فه
  .وإن رأى أنه ذبح آدم فإنه عاق لوالديه أو معلميه

  .ومن رأى حواء يدل على وجدان دولة الدنيا وازدياد مال ونعمة وأوالد وإصابة مراد وى

ومن رأى شيثاً يكون عيشه طيباً وحيصل له مال وأوالد، وقيل من رأى شيئاً فإنه يدل على أنه وصى 
  . يويف بالوصية ويؤديها حقها ألن شيثاً كان وصيا على وجه األرضومقدم على أمور عظام وانه

ومن رأى ادريس حيسن أمره ويكون عاقبته حمموده وقيل من رأى ادريس يدل على اجتهاد يف العبادة وان 
  .يكون فيها بصريا فإن ادريس كان أعدل أهل زمانه وأعرفهم باحلكمة

عداء ضرر وتعب وعاقبة األمر حيصل مراده، وقيل من ومن رأى نوحا يطول عمره ولكن يصادفه من اال
  .رأى نوحا يكون له أعداء وجريان حيسدونه وينجيه اهللا تعاىل من شرهم وينتقم اهللا منهم

ومن رأى هودا فإن األعادي تتسلط عليه وهو يظهر عليهم، وقيل من رأى هودا فإنه يفوز برشد وخري 
  .وينجو قوم من سوء على يديه

ا فإنه يتحول من مكان إىل مكان وعاقبة أمره تكون حممودة يف تسهيل اشغاله، وقيل من ومن رأى لوط
رأى لوطا فإنه يكون له امرأة فاسقة ال خري فيها فلينظر يف مصلحته معها وإن كان ممن يعمل عمل قومه 

  .فليتق اهللا وليتب

  .ومن رأى صاحلاً فتعبري من إشتقاق امسه

ج وقيل يصل إليه جور من سلطان ظامل وقال بعضهم خيالف أبويه، وقيل من وقيل من رأى إبراهيم فإنه حي
  .رأى إبراهيم فإنه يرزق حمبة اهللا تعاىل ويذهب مهه وغمه ويصيب خريا ودنيا واسعة

ومن رأى إمساعيل يعلو قدره وتقضى حوائجه، وقيل من رأى إمساعيل يدل على إنسان صدوق، أو 
  .يوعده أحد بوعد ويصدق فيه
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وقيل " وبشرناه باسحاق نبيا من الصاحلني"رأى إسحاق حيصل له بشارة وفتح وغنيمة لقوله تعاىل ومن 
  .من رأى إسحاق فإنه جناة من عقوق أصله

    

ومن رأى يعقوب فإنه يصل إليه هم وغم من جهة األوالد ويفرح بعد ذلك، وقيل من رأى يعقوب فإن 
  .كان غائبا يأيت خبري وبشارة

إنه حيصل له من جهة أقاربه تان ويف عاقبته يصل إىل مرتبة السلطنة ويعلو قدره ويبلغ ومن رأى يوسف ف
مراده، وقيل من رأى يوسف رمبا حيصل له هم من قبل امرأة وعاقبته إىل خري ورمبا دلت رؤيته على 

  .بشرى

  .ومن رأى شعيبا فإن الناس يقهرونه مث بعد ذلك يظفر على من يقهره

ووهبنا له " السالم فإنه يبتلي باألهل والعيال مث يستقيم حاله ويظفر لقوله تعاىل ومن رأى موسى عليه
وقال بعضهم يهلك يف تلك الديار سلطان ظامل، وقيل من رأى موسى فإنه يدل على " أخاه هارون نبيا

عطى أنه رجل مغلوب مث يظفر بالنصر على أعدائه ويقهر من يعاديه، وإن كان يف حبر ينجو ساملا، ومن أ
له عصا موسى يف منامه فإنه يرزق علم الكيمياء حقا وينجو مما خياف، ومن أعطى سيف على يرزق 

  .الشجاعة حقا

  .ومن رأى هرون يكون خليفة أو رجالًكبرياً يصيبه بالء وخصومة وتكون عاقبته إىل خري

  .ومن رأى اليسع تيسر امره العسري

جهة العيال، وقيل من رأى داود يكون خليفة يف ومن رأى داود فإنه حيصل له ضرر وضيق صدر من 
أهله ورمبا ينال خري أو حكماً وملكاً، ورمبا يبتلى بسبب امرأة، ورمبا كان عنده شيء مدخر فأثر فيه 

  .السوس فليفقده

ومن رأى سليمان فإنه يعلو قدره ويصل إىل مرتبة السلطان ان كان ممن يليق به ويزداد ماله ونعمته وقيل 
 وحصول خري على كل حال، وقيل من رأى سليمان فإنه يدل على السفر والرجوع عنه عن نفاذ أمر

  .قريب ورمبا ينال سالمة الشتقاق االسم

  .ومن رأى زكريا فإنه اهللا تعاىل يوفقه لفعل اخلريات، وقيل من رأى زكريا فإنه يرزق ولدا صاحلا

ون مشغوال بأشغال اآلخرة، وقيل من رأى ومن رأى حيىي فإنه يتجنب عن اكتساب الدنيا وأشغاهلا ويك
  .حيىي فإنه يدل على حياة دولة وبشرى وخري

ومن رأى اخلضر فإنه يسافر سفراً بعيداً بالسعة واألمان، وقيل من رأى اخلضر فإنه حيج ويكون عمره 
  .طويالً
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يدعو اهللا تعاىل ومن رأى إلياس فإنه يسهل عليه األمور الصعاب، وقيل من رأى إلياس فإنه يدل على أنه 
  .فيستجاب له

ومن رأى أيوب فإنه خيلص من األمراض واألوجاع وتنصلح أحواله، وقيل من رأى أيوب فإن كان 
  .مريضا أو عنده مريض حيصل له الشفاء من اهللا تعاىل

ومن رأى يونس فإنه حيصل له الفرج بعد الشدة والسرور بعد الثبور وخيرج من الظلمات إىل النور، وقيل 
  . رأى يونس فإنه خيرج من الضيق إىل الفضاءمن

  .ومن رأى ذا الكفل فإن كان ممن تليق به الكفالة فإنه يتقلدها وإن مل يكن فيؤمتن أمانة

  .ومن رأى لقمان يرزقه اهللا تعاىل حكمة وسداداً ورأيا صاحلاً

  .تهومن رأى ذا القرنني فإنه يتبع رجالًكبرياً ويشفع عنده وتقبل شفاعته ومتضى حاج

ومن رأى عيسى فإنه حيىي أشغاله امليتة ويقوى على الطاعات وحيصل له التوفيق لفعل اخلريات، وقيل من 
رأى عيسى يرزق العبادة والزهد والتقوى ورمبا كثرت أسفاره وينجو مما خياف ورمبا يرزق علم الطب 

  .حىت ال يكون يف زمانه مثله

  .ذلك املوضعومن رأى أمه مرمي فاا آية عظيمة تظهر يف 

ومن رأى املصطفى صلى اهللا عليه وسلم فإنه حيصل له الفرج بعد الغم ويقضى دينه، وإن كان حمبوساً أو 
مقيداً فإنه خيلصه من حبسه وقيده ويأمن من خوفه، وإن كان يف ضيق وقحط توافرت النعمة واخلري عليه، 

 عنه مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأما إذا كان غنياً فإنه يزداد غىن وقال أبو هريرة رضي اهللا
من رآين يف املنام فقد رآين حقا فإن الشيطان ال يتمثل يب وقيل رؤيته عليه السالم تدل على سعادة : يقول

  .العقىب، وقيل ان كان مغلوباً ينتصر على أعدائه وإن كان مريضاً شفاه اهللا تعاىل

ان حياً أو ميتاً فإن ذلك يؤول على ثالثة أوجه األول ان كان ومن رأى أنه يزور نبياً من األنبياء سواء ك
متقياً زادت تقواه، وإن كان عاصياً تاب اهللا عليه، والثاين يزوره كما رأى أو حصول خري وبركة، 

  .والثالث دليل أنه من أهل اجلنة ومن الفائزين

  .ومن رأى أنه يسب نبياً فإنه يطعن فيما أتى به

  .طوالً أو عرضاً عما هو فتكون يف الناس فتنةومن رأى نبيا ازداد 

  .ومن رأى أحداً منهم عليهم السالم وهو شيخ كبري فإنه يكون راحة ألهل ذلك املكان

  .ومن رأى أحداً منهم وهو يف صورة حسنة فإنه صالح يف دينه ودنياه

    

  . وشفاعة يوم القيامةومن رأى أن أحداً منهم ألبسه شيئاً من متاع الدنيا أو أعطاه فهو حصول بركة
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ومن رأى أنه غطى أحداً منهم بشيء من متاع الدنيا فإنه يهمل سنته وليس ذلك بصاحل وإن أعطاه شيئاً 
  .مما يستحب نوعه فإنه يفعل اخلريات

ومن رأى أنه نبش قرب أحد من األنبياء فإنه يتبع سنته، وإن وجد من عظمه شيئاً يكون اتباعه أبلغ وحصل 
  .مراده من ذلك

ومن رأى أحداً من األنبياء وهو يأمره مبا خيالف الشريعة يكون ذلك ياً له وزجراً وديداً لقوله عليه 
  .إذا مل تستح من اهللا فاصنع ما شئت فإن ذلك ليس بأمر على فعل وإمنا هو ديد: السالم

  .هللاومن رأى أحداً من األنبياء فيه نقصان فإنه يدل على نقصان دين الرائي فليتق ا

  .ومن رأى أحداً من األنبياء على غري صورة حسنة فهو قريب من ذلك

رؤيا األنبياء أو أحد منهم يؤول على أحد عشر وجهاً رمحة ونعمة : وقال جعفر الصادق رضي اهللا عنه
وعز وعلو قدر ودولة وظفر وسعادة ورياسة وقوة أهل السنة واجلماعة واخلري يف الدنيا واآلخرة وراحة 

  .لك املكانألهل ذ

وقال من رأى أنه يناقش أحداً من األنبياء وجيادله ويرفع عليه صوته فإن ذلك بدعة قد أحدثها يف الدين 
  .والسنن

  .ومن رأى أنه يقتله فلينظر فيما يروى عنه فليتق اهللا تعاىل ولينته

  .ومن رأى أنه يلبس ملبوس األنبياء فإنه صاحل لدينه ودنياه

  .فإنه ميوت شهيداً أو يرزق الصرب والعبادة واالحتساب على املصائبومن رأى أنه صار نبيا 

ومن رأى أنه يفعل بعض أفعال النبيني من العبادة والرب فهو دليل على حسن دينه وصحة يقينه للشرع 
  .وإذا رأى ما ال يناسب فيها فهو ضد ذلك وقيل تفريج هم وغم

  .دينومن رأى أحداً منهم وفيه نقصان أو عيب فإنه قلة 

  فصل في رؤيا الصحابة

من رأى أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه وهو فرحان طلق الوجه فإنه فرح وسرور على قول ابن سريين، 
وقيل حتصيل علم ومن رآه يف مكان معروف وهو على هذه اهليئة فإنه حصول خري ألهل ذلك املكان 

  .ون صدوقا أمينا كثري اخلريوإن رآه وهو عبوس فهو ضد ذلك، وقيل من رأى أبا بكر فإنه يك

ومن رأى عمر رضي اهللا عنه قال ابن سريين يكون حسن السرية وقيل يكون طويل العمر والفضل قواالً 
  .للحق فعاالً للخري مزهقا للباطل ورمبا يرزق الطواف بالبيت العتيق

يكون خرياً فاضالً ومن رأى عثمان رضي اهللا عنه فإنه يدل على احلياء والزهد والورع والرياضة وقيل 
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  .ورمبا يقتل ظلماً

ومن رأى علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه فإنه يكون عايل احملل ورفيع املكان وطلق اللسان وشجاعاً 
وقوى القلب مؤثراً مصدقاً، وقيل من رآه وهو طلق الوجه ينال علماً وشجاعة ومن رآه حياً يف مكان 

  .نصاف ويرفع عنهم اجلور واإلجحافينال أهل ذلك املكان العلم والعدل واإل

ومن رأى أحداً من الصحابة رضي اهللا عنهم فليتأول من اشتقاق امسه مثل سعد وسعيد فإنه يكون سعيدا 
ومسعودا وسديد الرأي ورمبا حسنت أفعاله وقيل من رأى أحداً منهم يكون يف طريق دين اإلسالم قوياً 

أصحايب : ا يقتدى بأفعال من رآه منهم لقوله عليه السالمذا رياضة وصادق األقوال وحسن االفعال، ورمب
  .كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

وقال جعفر الصادق رضي اهللا عنه رؤيا احلسن واحلسني تدل على االتصال ببعض االكابر وينال خريا 
  .وراحة ورمبا ميوت شهيدا

  .ومن رأى جعفر الطيار فإنه حيج ويغزو

نس بن مالك فإنه يكون راغباً لسنن النيب صلى اهللا عليه وسلم ويكون ميله إىل ومن رأى أبا هريرة أو أ
  .علمه وشريعته ويطول عمره

  .ومن رأى سلمان الفارسي يرزقه اهللا تعاىل العلم والقرآن

  .ومن رأى سعد بن أيب وقاص يكون ميله إىل الغزو

  .ات العبادات وجيتهد يف أفعال الدينومن رأى عبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن مسعود فإنه يشتغل مبهم

ومن رأى بالال فإنه يأمر باملعروف ويكون ذا ذكر على رؤوس اخلالئق وعلى اجلملة رؤيا صحابة النيب 
  .خري ومنفعه يف الدنيا واآلخرة

  فصل في رؤيا التابعين

ل ما مل يكن يف ومن رأى أحداً من التابعني اعطاه شيئاً أو كلمة أو خالطه فإنه حصول خري على كل حا
الرؤيا ما ينكر يف اليقظة فيؤول حبسب ذلك وقيل رؤيا التابعني تدل على اتباع معروف وسلوك طريق 

  .اخلري

  فصل في رؤيا الخلفاء

    

من رأى أحد اخللفاء بشاش الوجه سليم الطبع يتلفظ معه بلني الكالم فإنه حيصل له خري الدنيا واآلخرة 
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  .ستخلصه فإنه يصيب شرفا وذكراً عالياً وخرياً عاجالً يف دنياه وآخرتهوإن رآه وهو يأمر بفعل يف م

ومن رأى أن اخلليفة كتب له عهداً مكمالً بوالية فإنه ال يزال معاهد اهللا على الدين والتقوى وقيل من 
رأى أن اخلليفة واله على قوم فإنه حيصل له شرف وإن كان من أهل الواليات حصل له ذلك وال يسود 

  .قومه

ومن رأى أن اخلليفة كساه أو محله أو أركبه أو أعطاه شيئا من متاع الدنيا فإنه يصيب سلطاناً وعزاً 
  .وفخراً بقدر ما ينسب إليه ذلك العطاء

  .ومن رأى أنه يعاقبه أو جرى بينهما كالم الرب فإنه يصلح حاله عنده أو غريه من االعيان

  .ته وينصر على أعدائهومن رأى أن اخلليفة خياصمه فإنه يظفر حباج

ومن رأى وجه اخلليفة عبوساً ينظر إليه بعني الغضب أو رأى فيه نقصا أو خلال فإنه نقصان يف دين الرائي 
  .واخللل عائد إليه

قال جابر املغريب من رأى أنه صار خليفة ان مل يكن أهالً لذلك فإنه يشتهر بشهرة قبيحة، وقيل يصل إليه 
  .يؤدي إىل الضرر ومن حيث اجلملة ال خري يف ذلكخرب سوء أو حيصل له أمر 

  .ومن رأى أنه يأكل مع اخلليفة يف إناء أو أطعمه شيئا فإنه يصيبه حزن بقدر ما أكل

ومن رأى أنه هو واخلليفة على فراش واحد فإنه يشركه يف أمره أو يوليه مكانا حيكم فيه وقيل اما ان 
  .يتزوج امرأة من بيت اخلليفة أو يهبه جارية

  فصل في رؤيا األسنان

  .من رأى أحداً منهم مل يكن فيه هيئة نقص فهو خري وإن رأى نقصاً فضد ذلك

  .ومن رأى شريفا فإنه يدل على الشرف للرائي، وقيل رؤية الشرفاء تدل على أكابر األقوام وأشرافهم

  .ومن رأى أنه صار شريفا فإنه يسود على قوم وال بأس برؤيا الشريف

   الباب الثامن

  في رؤيا الوضوء والغسل والتيمم والصالة

  والقراءة والمصحف والمجلدات والهياكل 

  فصل في رؤيا الوضوء
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من رأى أنه توضأ مباء وأمت وضوءه فإن كان مهموما فرج اهللا عنه مهه وإن كان مديونا قضى اهللا دينه وإن 
وبه وإن كان خائفا أمنه اهللا تعاىل وهو كان مريضا شفاه اهللا تعاىل وإن كان مذنبا يتوب اهللا عليه ويغفر ذن

  .خري على كل حال

ومن رأى أنه يتم وضوءه أو تعذر عليه ذلك فإنه ال يتم له أمر هو طالبه ويرجى له النجاح من فضل 
  .الوضوء

ومن رأى أنه توضأ مبا ال جيوز الوضوء به مبرتلة من ال يتم وضوءه وقيل من توضأ بلنب أو عسل فهو 
  .حسن يف الدين

  .ومن رأى أنه توضأ مباء حار فال خري فيه

  .ومن رأى انه توضأ مباء كدر وما أشبه ذلك فإنه هم وغم ولكن يرجى له الفرج

ومن رأى أنه يطلب الوضوء وال جيد املاء فإن األمر الذي يطلبه يعسر عليه ولكن يرجى له من فضل اهللا 
  .تيسريه

  .يعسر عليه وال يتيسرومن رأى أنه يتوضأ وهو جنب فإنه يدخل يف أمر 

  فصل في رؤيا الغسل

قال ابن سريين من رأى أنه اغتسل يف حبر أو ر فإنه يدل على الديانة واخلضوع هللا تعاىل، وقيل من رأى 
أنه اغتسل مباء صاف طاهر فحكمه حكم الوضوء وزيادة على ذلك تسهيل أمور اآلخرة، وإن كان املاء 

  . ولكن ال يرجى له اخلريغري صاف وال طاهر فتعبريه ضد ذلك

ومن رأى أنه اغتسل من اجلنابة مبا جيوز الغسل به فإنه تتيسر له األمور وخيرج من اهلم والغم وإن تعذر 
  .عليه ذلك فتعبريه ضده

  .ومن رأى أنه جنب ومل جيد ما يغتسل به فإنه يعسر عليه أمور الدنيا واآلخرة

  .ه زيادة درجات يف اآلخرة مع ما تقدم من تفسري ذلكومن رأى أنه اغتسل غسل اجلمعة والعيدين فإن

ومن رأى أنه اغتسل ولبس ثيابه فإنه ينقطع عنه اهلم ويسلم من كل بالء وسقم وإن كانت الثياب جدداً 
  .كان أبلغ ألن أيوب اغتسل ولبس ثيابا جددا فخرج مما كان فيه من البالء

  .داً غسله فهو تزكية أيضاومن رأى أنه غسل أحداً فإنه يزكيه وإن رأى أن أح

  .ومن رأى أنه غسل ما ال جيوز تغسيله فإنه يتعلق بأمر يعتقد أنه فيه مستقيم واألمر خبالفه

  .ومن رأى أنه غسل يديه ووجهه فال بأس به

  .وقال جابر املغريب الغسل يدل على النظافة يف الدين والورع وقيل زيادة أة وشهرة حسنة
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ط أو بعضه فإن كان له حمب تزداد حمبته وإن كان احملب متنفرا فإنه يزداد نفورا ومن رأى أنه اغتسل حبنو
  .واستعمال الصابون زيادة يف النظافة

  فصل في رؤيا التيمم

    

  .من رأى أنه تيمم يف مكان ال يوجد فيه املاء وأمت ذلك فتعبريه كتعبري متام الوضوء وكذلك ان تعذر

  .دل على أنه منحرف عن الشريعة فليتب إىل اهللا تعاىل ولريجعومن رأى أنه تيمم واملاء موجود ي

  .وقال جعفر الصادق التيمم حصول املراد وهو شفاء ورزق وحج وفرج وعتق

  فصل في رؤيا الصالة

من رأى أنه يصلي جهة املشرق فإن كان الرائي مشهوراً باخلري حيج وإن كان خبالف ذلك يكون ميله إىل 
  . أنه يصلي شرقا أو غربا فقد ينحرف عن االسالم بعمل منه خيالف الشريعةأهل الذمة، وقيل من رأى

فنبذوه وراء "ومن رأى أنه يصلي حنو الشمال مستدبر القبلة فقد نبذ االسالم وراء ظهره لقوله تعاىل 
ورمبا التمس من امرأة دبرها أو اشتغل عنها بغريها، وقال بعضهم رمبا يرزق توبة هذا إذا كان " ظهورهم

  .الرائي من أهل الدين والصالح

  .ومن رأى أهل املسجد يصلون إىل غري القبلة يعزل رئيس ذلك املكان

  .ومن رأى عاملاً يصلي إىل غري القبلة أو عمل خبالف السنة فقد خالف الشريعة واتبع اهلوى

عسري وقيل ومن رأى أن صالته فاتت عن وقتها وال جيد موضعاً أو مكاناً يصلي فيه أنه يدل على أمر 
  .يتعذر عليه طلب شيء يف أمر دنياه وآخرته

ومن رأى أنه يؤم قوماً يف الصالة فإنه يلي والية يعدل فيها وإن مل يكن أهال لذلك يستقيم أمره ويصلح 
  .حاله

  .ومن رأى أنه يؤم قوما جمهولني يف مكان جمهول وال يدري ما يقرأ فهو على شرف املوت فليتق ربه

  .ي حنو القبلة مستقيماً فإنه يتبع الشريعة والسنةومن رأى أنه يصل

  .وقال الكرماين من رأى أنه يؤم قوما فإنه علو قدر ونفاذ أمر

ومن رأى أنه يصلي يف السوق فال خري فيه، وقيل من رأى أنه يؤم قوما مبكان يقتضي ذلك فإن كبري 
  .ع القولذلك املكان ينظر إليه باخلري وحيصل له تقدم على غريه ويكون مسمو

ومن رأى أنه يصلي الظهر فإنه صفاء وقت وحصول مراد وزيادة خريات، وقيل من رأى أنه يصلي الظهر 
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فإنه يظفر حباجته ويستظهر على مجيع ما يطلبه، وإن كانت هي صالة اجلمعة فإنه يتم له مجيع ما يريد 
فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف "اىل ويبلغ ما يؤمله وحيصل له فضل اهللا تعاىل يف الدنيا واآلخرة لقوله تع

  ".األرض وابتغوا من فضل اهللا

  .ومن رأى أنه يصلي صالة العصر فإنه حصول مراد ولكن بعد مشقة

ومن رأى أنه يصلي املغرب فإن األمر الذي يطلبه من خري أو شر يتم عاجال وقيل انه يؤدي صداق 
  .زوجته

 أقرباءه وحيصل له سرور وقيل حيصل له مكر وبكاء لقوله ومن رأى أنه يصلي العشاء األخرية فإنه يعامل
  ".وجاءوا أباهم عشاء يبكون"تعاىل 

ومن رأى أنه يصلي الصبح فإنه حصول مال وكسب حالل، وقيل أنه وعد قريب يأتيه خري أو شر على 
 وشرط فيما قلنا أنه" إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب"حسب ما هو متوقع ذلك لقوله تعاىل 

  .يؤدي كل صالة يف وقتها كاملة فإن حصل فيها نقص أو زيادة فهو حمال وخمالف ملا ذكر

ومن رأى أنه يصلي صالة فائتة من هذه الصلوات فإنه يدل على قضاء دينه، وقيل من رأى أنه صلى 
 تتم صالة ونقص منها شيئا فإنه يسافر وإن كانت امرأة فاا حتيض، وقيل من رأى أنه مل يتم صالته مل

  .حاجته

  .ومن رأى أنه يصلي بغري وضوء فإنه ميرض

ومن رأى أنه يصلي يف مكان ال جتوز فيه الصالة فإنه فساد يف دينه، وقيل من رأى أن الصالة فاتته مع 
  .اإلمام فهو نظري ذلك، وإن أدرك آخر الصالة مث أمتها منفرداً ال بأس بذلك

  . إما سفر أو حجومن رأى أنه يصلي يف الصحراء فهو على وجهني

  .من رأى أنه يسجد هللا تعاىل فإنه شكر هللا وطول حياة له: وقال إمساعيل بن األشعث

  .ومن رأى أنه جلس يف التحيات فإنه زيادة خري

  .ومن رأى أنه سلم عن مشاله فال خري فيه

أو على ومن رأى أنه يصلي قاعدا أو راقدا فإنه يدل على عجزه عن أمور ورمبا دل على توعك البدن 
  .كرب السن

  ".إذ نادى ربه نداء خفيا"ومن رأى أنه يسأل اهللا تعاىل يف صالته فإنه يرزق ولداً لقوله تعاىل 

ومن رأى أنه يصلي نافلة يعمل عمال صاحلاً يتقرب به إىل اهللا تعاىل وإن كانت النافلة نافلة الليل تدل 
اآلية، ورمبا ألف بني قلوب تشتت " به نافلة لكومن الليل فتهجد"على أنه يرزق بشيء حممود لقوله تعاىل 

  .أهواؤهم وقيل زوال هم وغم
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  .ومن رأى أنه يصلي الليل كله فهو حصول خري يف الدنيا واآلخرة بأوفر نصيب من اهللا تعاىل

  .ومن رأى أنه يصلي فوق الكعبة فهو ارتكاب ما خيالف الشريعة

    

ضعيف األجور له ودليل على قبول أعماله، وإن أرى أنه ومن رأى أنه صلى بأحد املساجد الثالث فإنه ت
يصلي جبامع أو مدرسة أو ما يناسب ذلك فهو زيادة يف اخلريات، وقيل الصالة يف األماكن املعتربة أمن 

  .وصالح ورمحة وقيل رؤيا صالة اجلمعة تدل على السفر والرزق احلالل

ون الشرعي فإن كلمته تعلو على أحد من أهل ومن رأى أنه يصلي بكنيسة أو ما يناسب ذلك على القان
  .الذمة ويقهره

وقال جاحظ املعرب الصالة على ثالثة أوجه فريضة وسنة وتطوع فأما الفريضة فتدل على احلج والتجنب 
وأما السنة فتدل على النظافة " ان الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر"عن الفواحش واملنكر لقوله تعاىل 

رهه والشهرة احلسنة والشفقة على ما خلق اهللا تعاىل، وأما التطوع فيدل على التوسع والصرب على ما يك
  .على عياله والقيام مبهمات االصدقاء واجلار واظهار املروءة مع كل أحد

  .ومن رأى أنه يصلي على دابة فهو حصول هم

ق اهللا واال فهو قائم يف أمر ومن رأى أنه أطال قيام صالته ومل يركع فإن كان ذا مال فهو مانع الزكاة فليت
  .ليس له نتيجة ويرجى له الصالح

  .ومن رأى أنه ركع وأطال فيه ومل يسجد فإنه بعيد التوبة ورمبا كان قصري العمر فليبادر إىل التوبة

وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا "ومن رأى أنه قصر صالته فإنه سفر لقوله تعاىل 
  ".من الصالة

  . رأى أنه يضحك يف الصالة فإنه كثري اللهو فليتب إىل اهللاومن

ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى "ومن رأى أنه يصلي وهو سكران فإنه يشهد شهادة زور لقوله تعاىل 
  ".حىت تعلموا ما تقولون

  .ومن رأى أنه يصلي وهو جنب فإنه فساد يف دينه ونقصان يف أموره وتعسرها عليه

ق الصالة الصالة على سبعة أوجه أمن وسرور وعز ومرتبة وفرج بعد شدة وحصول وقال جعفر الصاد
  .مراد وقضاء حاجة

وقال أيضاً رؤيا السجود على مخسة أوجه حصول مقصود دولة ونصر وظفر واالمتثال ألمر اهللا لقوله 
 امليت دعاء اآلية وقيل ان الصالة على" يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم"تعاىل 

  .مستجاب وقيل شفاعة تقبل
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الصالة من حيث اجلملة حممودة على كل حال يف الدين والدنيا وتدل على : وقال أبو سعيد الواعظ
  .ادراك رياسة وبلوغ األمل ونيل الوالية وقضاء دين أو أداء أمانة أو اقامة فرائض اهللا تعاىل

  .ا وحيصل له عز حبسب صفاء ذلك اليومومن رأى أنه يصلي الظهر فإنه يكون يف أموره وسط

ومن رأى أنه يصلي العصر فإنه يدل على أنه قد مضى يف األمر الذي هو فيه أو طالبه أكثره ومل يبق منه 
  .إال القليل

  .ومن رأى أنه يصلي املغرب فإنه يقوم باصالح ما يلزم من أمر عياله

  .ه قلومومن رأى أنه يصلي العشاء فإنه يعامل عياله مبا يفرح ب

  .ومن رأى أنه يصلي الصبح فإنه يبتدئ أمرا حيصل منه صالح بسبب معاشه

  .ومن رأى أنه يصلي قاعدا من غري عذر فإن عمله ناقص

  .ومن رأى أنه يصلي راكبا فإنه يصيبه خوف شديد وتعب

بة ومن رأى ملكا يصلي بقومه ورعيته وهو راكب وهم كذلك فإن كانوا يف حرب يؤول بالظفر والتو
  .وطول احلياة وحصول النجاة وحتصيل املال

  .ومن رأى أنه يصلي على جدار وحنو ذلك فإنه خيضع لبعض الرؤساء

  .ومن رأى أنه يصلي قائما والناس يصلون خلفه قاعدين فإنه يلي أمرا ال ينقاد إليه من ينسب لذلك االمر

  .ا تقدمومن رأى أنه يصلي قاعدا والناس يصلون خلفه قياما فتعبريه ضد م

ومن رأى أنه يؤم رجاال ونساء فإنه يكون واسطة خري يف االصالح بني الناس وإن كان أهال للقضاء فإنه 
  .يتواله

ومن رأى أنه يصلي بالناس نافلة دخل يف ضمان ال يضره، وقيل من رأى أنه صار إماما فإنه يرث مرياثا 
  ".وجنعلهم أئمة وجنعلهم الوارثني"لقوله تعاىل 

  ؤيا القراءةفصل في ر

من رأى أنه يقرأ شيئا من القرآن وال يعرف ما قرأه أو نسيه فإن كان مريضا شفاه اهللا تعاىل وإن كان 
وقيل من رأى أنه يقرأ " وشفاء ملا يف الصدور"مهموما فرج اهللا مهه وإن كان عنده قلق زال لقوله تعاىل 

  .ان الئقا بهالقرآن فإنه يتكلم باحلق وقال ابن سريين يكون حاكما ان ك

  .ومن رأى أنه يقرأ آية الرمحة فإنه حصول خري وإن كانت آية عذاب فضد ذلك

  .ومن رأى أنه قرأ القرآن وأمت قراءته فإنه ينقضي أجله على خري وإن قرأ نصفه يكون مضى نصف عمره

  .ومن رأى أنه حافظ وكان كذلك يدل على زيادة اخلري وإن مل يكن حافظاً فال بأس به
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  . رأى أن أحداً يقرأ وهو يسمعه فهو يتبع القرآن وإن رأى ذلك ومل يفهم ما يقوله فضد ذلكومن

وقال جابر املغريب من رأى أنه ختم القرآن حيصل له بلوغ مقصود وإن كانت القراءة صحيحة فهو 
ها وما حصول مال وإن كان صوته حسنا فهو علو مرتلة وارتقاء درجة وقد يعرب املعربون اآلية على معنا

  .تدل عليه

  .ومن رأى أنه يقرأ مبكان ال جتوز القراءة فيه يدل على ان يف دينه خلال

وقال جعفر الصادق رضي اهللا عنه تدل على أربعة أوجه السالم والغىن وبلوغ املقاصد وحجة لقوله عليه 
  .السالم القرآن حجة لك أو عليك

  .مور الصعاب وحصول سعة وخريسورة الفاحتة من رأى أنه يقرؤها تدل على تسهيل األ

  .وقال الكرماين يقبل اهللا طاعته ويؤمنه مما خياف

  .وقال جعفر الصادق يوفقه اهللا تعاىل لطاعته ويكون حريصا على الدعاء واالستغفار وخيتم له باخلري

زقه ورمبا وقيل من رأى أنه يقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم خاصة فإنه يسأل اهللا الربكة يف ماله وزيادة يف ر
  .جياب دعاؤه بربكتها

  .وقيل من رأى أنه يقرأ الفاحتة فإنه حيج أو يدعو بدعاء فيستجاب له

سورة البقرة قال ابن سريين من رأى أنه قراها فإنه يدل على طول عمره ألا اطول السور ويكون صابرا 
  .على البالء

  .صول مرياثوقال الكرماين يكون يف أمان من أعدائه وتنتظم أموره وقيل ح

  .وقال جعفر الصادق يكون دينه وقوله صحيحا

  .آية الكرسي قال ابن سريين من قرأها على االفراد خاصة يكون آمنا من اآلفات وحيصل مراده

  .وقال الكرماين إن كان مريضا شفاه اهللا

  .وقال جعفر الصادق حيصل له قدر وجاه وحرمة

  . حمبوبا عند الناس بريئا من االفعال السيئةسورة آل عمران وقال ابن سريين من قرأها يكون

  .وقال الكرماين خيتم باخلري له وقيل يكون مراد قارئها حصول ولد صاحل

  .وقال جعفر الصادق يكون دينه وقوله صحيحا

قال ابن سريين من قرأ شهد اهللا اآلية خاصة يكون قد وىف حقوق اهللا الالزمة وخيلص من دار الدنيا على 
  .مجيل

  .لكرماين ان كان عنده امانة يؤديها إىل صاحبها ويكون عزيزا عند الناسوقال ا
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  .وقال جعفر الصادق حيصل له خري الدنيا واآلخرة ويكون فريداً يف دينه

  .اآلية خاصة حيصل له من امللوك مرتبة وعز وجاه" قل اللهم مالك امللك"وقال ابن سريين من قرأ 

  .وقال الكرماين حيصل له مراده

  .النساء قال ابن سريين من رأى أنه يقرؤها حيصل له مرياث وتكثر أقرباؤه وعيالهسورة 

  .وقال الكرماين يكون طويل العمر وحتصل له اخلريات

  .وقال جعفر الصادق يكون عفيفا

  .سورة املائدة قال ابن سريين من رأى أنه يقرؤها يكون عزيزا مكرما يف قومه

  .خرياتوقال الكرماين حيصل له مال ونعمة و

  .وقال جعفر الصادق يكون فريدا يف دينه وحيصل له املراد

  .سورة األنعام قال ابن سريين من رأى أنه يقرؤها حيصل له السعادة الدنيوية واألخروية

  .وقال الكرماين بركة وغىن من قبل اجلمال والبقر والغنم وحنوها

  .وقال جعفر الصادق يوفقه اهللا تعاىل لطاعته

  .قال ابن سريين من رأى أنه يقرؤها يكون يف دينه خملصا وتكون عاقبته حممودةسورة األعراف 

  .وقال الكرماين رمبا يزور طور سينا وقيل مشاتة عدو ورؤيته على سوء حال

  .وقال جعفر الصادق يكون اخلالق عنه راضيا وحيفظ األمانة

  . له مال ونعمة وغنيمةسورة األنفال قال ابن سريين من قرأها فإنه يظفر على أعدائه وحيصل

  .وقال الكرماين حيصل له عز وجاه وعلو مرتبة

  .سورة التوبة قال ابن سريين من قرأ سورة التوبة مل خيرج من الدنيا حىت يتوب اهللا عليه

  .وقال الكرماين تكون عاقبته خريا

  .وقال جعفر الصادق يكون بني اخللق حمبوبا مرغوبا يسلك طريق اخلريات

  .ل ابن سريين من قرأ سورة يونس يوسع اهللا عليه الرزقسورة يونس قا

  .وقال الكرماين يكف اهللا عنه كيد األعادي والسحرة ويقهرهم، وقيل ان كان حمبوسا أطلق

  .وقال جعفر الصادق فإنه حيسن ألفاظه وعبادته

  .سورة هود قال ابن سريين من رأى أنه يقرؤها يزداد ماله من الزراعة وغرس الكروم

  .الكرماين يكون مقبال يف االشغالوقال 

  .وقال جعفر الصادق يكون سالكا يف طريق الدين

سورة يوسف قال ابن سريين من قرأها يف عهد شبوبيته يكون مظلوما ويسافر سفرا كثرياً وتكون عاقبته 
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  .خريا

    

  .وقال الكرماين يناله شرف وعلو قدر وغىن وعز وفرج بعد ضيق

  .دق القول صاحب امانةوقال جعفر الصادق يكون صا

  .سورة الرعد قال ابن سريين من قرأها يزداد يف قراءة إن كان من أهله واال فهو تسبيح وليل

  .وقال الكرماين تزداد طاعته وفعله اخلريات وقيل أنه أمن من خمافة ملك

  .وقال جعفر الصادق رمبا يقرب أجله

  .مة اخلريات والعباداتسورة إبراهيم قال ابن سريين من قرأها تدل على مالز

  .وقال الكرماين تستقيم أحواله وحتمد عاقبته

  .وقال جعفر الصادق يكون عند اهللا معززا مكرما وقيل يكون برئيا مما يقال يف حقه

  .سورة احلجر قال ابن سريين من قرأها يكون عند اخللق معززا مكرما وقيل يكون ذا جاه ووقار

  .ده ويعلو قدره وقيل حتجري من املعاصيوقال الكرماين حيصل له مجيع مقاص

  .وقال جعفر الصادق يكون عند اهللا مقبوال

  .سورة النحل قال ابن سريين من قرأها رزق رزقا حالال ويكون حمبا ألهل الدين والديانة

  .وقال الكرماين يأمن من اآلفات واملصائب وجيد حاله وقيل صحة بدن

  .علما وإن كان مريضا عافاهوقال جعفر الصادق إن اهللا تعاىل يرزقه 

سورة اإلسراء قال ابن سريين من قرأها يكون عند اخلالق واخللق ذا مرتلة وجاه عال ويكون مؤمنا ذا 
  .خشوع وخضوع

  .وقال الكرماين أنه يظفر على من يعاديه ويصل إىل مرامه وقيل يأتيه ولد عاق

  .ل واالعتقادوقال جعفر الصادق يكون قوي الدين والديانة صادقا يف القو

سورة الكهف قال ابن سريين من قرأها يكون آمنا يف حياته من مجيع اآلفات والعاهات ويكون يف طريق 
  .الدين خملصا

وقال الكرماين يطول عمره ويرزق سعادة اآلخرة وقيل حيصل له خوف من مكايد أعاديه وينجيه اهللا من 
  .ذلك

  .وقال جعفر الصادق اية أمور فيما يرومه

  .ة مرمي قال ابن سريين من قرأها كان عند اهللا يوم القيامة حرزه وكنفهسور

وقال الكرماين فإنه يسلك طرق اخلريات سنن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقيل يكذب على الرائي ويفتري 
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  .عليه ويكون بريئا من ذلك وقال جعفر الصادق كذلك

  . ويظفر م وينتصر عليهمسورة طه قال ابن سريين من قرأها فإنه جيادل األعادي

وقال الكرماين يشتهر امسه باخلريات يف ذلك املكان، وقيل غفلة يف الدين وسهو وقيل أمان من الشفاء ملن 
  .يكون صاحلا

  .وقال جعفر الصادق يكون معروفا بالدين والديانة

  .سورة األنبياء قال ابن سريين يرزقه اهللا تعاىل علم األنبياء وسريم

  .ماين حيصل له إقبال الدنيا واآلخرة، وقيل صالة ودعاء وعبادة ونصر على األعداءوقال الكر

  .وقال جعفر الصادق ويكون عاملاً عامالً وحيصل له الفرح بعد الترح والراحة بعد التعب

  .سورة احلج قال ابن سريين من قرأها فإنه يصرف ماله من احلج

  .وقال الكرماين خيتار أفعاال مرضية يف الدنيا

  .وقال جعفر الصادق أنه يسلك طريق الزهد والورع وجيتهد يف عبادة اهللا تعاىل وفعل اخلريات

  .سورة املؤمنون قال ابن سريين من قرأها فإنه يدخل مع املؤمنني اجلنة

  .وقال الكرماين حيصل له فضل العبادات وعلو الدرجات والسعادات وقيل فوز وصالح

  .لسرية قوي األمانةوقال جعفر الصادق يكون حممود ا

  .سورة النور قال ابن سريين من قرأها فاا تدل على العلم واحلكمة

  .وقال الكرماين ليكون ذا جود واحسان على خلق اهللا تعاىل وقيل ذا نور يف اهليئة والقلب

  .وقال جعفر الصادق ينور اهللا تعاىل باطنه بنور اإلميان

  .نه يفرق بني احلق والباطلسورة الفرقان قال ابن سريين من قرأها فإ

  .وقال الكرماين انه يكون منصفا مع خلق اهللا تعاىل ويكون ذا عدل وقيل ذا قدره على التمييز

  .وقال جعفر الصادق يثبت احلق ويبطل الباطل

  .سورة الشعراء قال ابن سريين من قرأها كان يف حفظ اهللا تعاىل وكنفه

  .بيح والكذب واخلنا وسالكا لطريق الدينوقال الكرماين يكون مرتها عن الكالم الق

  .وقال جعفر الصادق يصونه اهللا تعاىل عن الفواحش

  .سورة النمل قال ابن سريين من قرأها حيصل له علو وقدر ومرتلة عند السلطان

وقال الكرماين تساعده السعادة والدولة واالقبال يف أمور دنياه وقيل يدل على األمر والنهي والفهم 
  .واحلذاقة

  .وقال جعفر الصادق يدل على املال والنعمة
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    سورة القصص 

  .قال ابن سريين من قرأها فاا تدل على كرت أو مال يظهر ويظفر به ويكون ذاكرا هللا تعاىل

وقال الكرماين يدل على االجتهاد والسعي يف ذكر اهللا تعاىل والشكر لنعمائه وصالح األمور وقيل 
  .حصول صواب يف الرائي

  .جعفر الصادق يدل على وفور اخلري وكثرة الرزقوقال 

  .سورة العنكبوت قال ابن سريين من قرأها وداوم على قراءا يكون يف حفظ اهللا وأمانه إىل انقضاء أجله

وقال الكرماين أمان من خوف وشفاء من كل داء وقيل جناة من أمر مهمول ويسر من اهللا وسالم من شر 
  .األعادي

  .ظفر على األعاديوقال جعفر الصادق 

  .سورة الروم قال ابن سريين من قرأها فإنه يظفر حباجة من قبل أهل الذمة

وقال الكرماين اجتهاد يف سبيل اهللا وقيل متام أمر يرومه أو يكون بينه وبني أحد خماصمة فيبشر بالظفر 
  .وقال جعفر الصادق كذلك

  . عابداًسورة لقمان قال ابن سريين من قرأها يكون عاملاً حاكماً

  .وقال الكرماين فإنه يصاحب أهل العلم واحلكماء وقيل يؤتى حكمى ووعظا حسنا

  .وقال جعفر الصادق تستفيد الناس منه ومن حكمه ووعظه

  .سورة السجدة قال ابن سريين من قرأها رمبا يكون كثري السجود

  .وقال الكرماين يكون قريبا من اهللا تعاىل

  .أمره خرياوقال جعفر الصادق يكون عاقبة 

  .سورة األحزاب قال ابن سريين من قرأها رمبا يلقي شيئا ضاع الحد فريده على صاحبه

وقال الكرماين رمبا يرى نبيا من األنبياء يف منامه أو ما يسره تعبري ذلك يف اليقظة وقيل حصول ظفر 
  .واغاثة من حيث ال يدري وال يكون ذلك يف أمله

  .من اهللا تعاىل ومتابعة احلقوقال جعفر الصادق حصول التوفيق 

  .سورة سبأ قال ابن سريين من قرأها فاا تدل على الزهد والعبادة والتجنب عن مسالك الدنيا

  .وقال الكرماين يكون مالزما لطاعة اهللا تعاىل وقيل نعمة زالت أو شيء عدم يرجعان إىل الرائي

  .وقال جعفر الصادق حيصل له سرية الصلحاء وسلوك طريق الدين

  .سورة فاطر قال ابن سريين من قرأها يقتبس من أفعال املالئكة

  .وقال الكرماين يكون مالزما لطاعة اهللا تعاىل وعبادته وقيل ينال ظفرا على من جيادله
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  .وقال جعفر الصادق يفتح يف وجهه باب الرزق

  .سورة يس من قرأها تكون عاقبته خريا

ىل الرمحة والغفران وقيل يرزقه اهللا سعة وافرة حيسد عليها وقيل وقال الكرماين يطول عمره ويرزقه اهللا تعا
  .تكون حمبة النيب صلى اهللا عليه وسلم عنده مؤكدة

  .سورة الصافات قال ابن سريين من قرأها يرزق يف التوفيق واهلداية

كون وقال الكرماين يكون حريصا على أمانة اخللق ويكون مشغوال بالصالح وقيل تطهري من الدنس أو ي
  .صاحب الرؤيا خائفا من اهللا وحمترصا على طاعته

  .وقال جعفر الصادق يرزق ولدا صاحلا

  .سورة ص قال ابن سريين من قرأها فإنه يدل على التوبة وحفظ األمانة

  .وقال الكرماين يدل على طلب الرمحة واملغفرة من فضل اهللا وقيل ميني صادق حيلفه وثبات عليه

  .وافر املال ذكيا يف األشغالوقال جعفر الصادق يكون 

  .سورة الزمر قال ابن سريين من قرأها غفر اهللا تعاىل ذنوبه وجتاوز عنه

وقال الكرماين تكون عاقبته خريا، وقيل اكتساب كتب كثرية وفهم وبصرية ورمبا يتعب ألحد أو يكون 
  .من مجلة مجاعة

  .وقال جعفر الصادق يعلو قدره ويقوي دينه

  . سريين من قرأها يكون مؤمنا خالصا ذا خشوع وخضوعسورة غافر قال ابن

وقال الكرماين تكون سريته حسنه وسلوكه يف طريق الدين مستقيماً وقيل بشارة باملغفرة وجناة من 
  .املهالك أو يعفو عن مذنب

  .وقال جعفر الصادق حيصل له من اهللا عز وجل رمحة ومغفرة

 اهللا بالطاعة ويكون من مجلة خواص عباده وقيل يعمل سورة فصلت قال ابن سريين من قرأها يتقرب إىل
  .عمال صاحلاً يف سره وعالنيته

  .وقال الكرماين يكون دينا ويسلك طريق الصالح وقال جعفر الصادق كذلك

  .سورة شورى قال ابن سريين من قرأها فإنه ينجو يوم القيامة من عذاب النار

  .قيامة وقيل إن كان مريضا عافاه اهللا تعاىلوقال الكرماين يسهل اهللا عليه احلساب يوم ال

  .وقال جعفر الصادق يعيش زمانا طويال

  .سورة الزخرف قال ابن سريين من قرأها يكون مواظباً على الصالة مداوما للصوم

  .وقال الكرماين يكون ذا خوف وخشوع
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  .وقال جعفر الصادق يكون صادق القول ذا فعال مجيلة

    سورة الدخان 

  .ين من قرأها يكون عابداً قائم الليلقال ابن سري

  .وقال الكرماين يكون صادق القول وقيل يضعف عن طلب الدنيا

  .وقال جعفر الصادق حيصل له الغىن ووفور الرزق

  .سورة اجلاثية قال ابن سريين من قرأها فإنه يتوب ويرجع إىل اهللا

  .وغ سعادة وجناة من سوء احلسابوقال الكرماين يتجنب عن الدنيا ويندم على سالف ذنوبه وقيل بل

  .وقال جعفر الصادق يدل على ذكر وتوبة

  .سورة األحقاف قال ابن سريين من قرأها يكون مطيعا ألمر والديه

  .وقال الكرماين يكون حمسناً خصوصاً يف حق والديه، وقيل حصول خوف من غرق

  .وقال جعفر الصادق رؤيا اشياء عجيبة

  .لم قال ابن سريين من قرأها بظفر باألعداءسورة حممد صلى اهللا عليه وس

  .وقال الكرماين يكون يف حفظ اهللا تعاىل وأمانه وقيل علو وشرف وذكر مجيل

  .وقال جعفر الصادق يكون حممود اخلصال وحسن الفعال

  .سورة الفتح قال ابن سريين من قرأها فإن اهللا عز وجل ينصره ويفتح له أبواب اخلريات

  . اهللا تعاىل ذنوبه ويتجاوز عنه وقيل يستجاب دعاؤه وينال مأمولهوقال الكرماين يغفر

  .وقال جعفر الصادق يوقفه اهللا للجهاد

  .سورة احلجرات قال ابن سريين من قرأها يزدري بالناس ويستعتبهم

  .وقال الكرماين يقصد ضرر الناس وقيل إن كان من أهل الصالح فإنه يتبع ألوامر اهللا

  .ن طالبا صلة الرمحن وراجيا حمبة الناسوقال جعفر الصادق يكو

  .سورة ق قال ابن سريين من قرأها يكون مشغوالً بالطاعة والعبادة

  .وقال الكرماين يكون ذا جود واحسان على اخللق وقيل ميني حيلف عليه صادقا فيه

  .وقال جعفر الصادق يوسع اهللا عليه اخلري ويعطيه من نعمه

  .ن قرأها فإن اهللا تعاىل يوفقه للصالحسورة الذاريات قال ابن سريين م

  .وقال الكرماين ون أموره الصعاب وقيل يتزوج

  .وقال جعفر الصادق حصول رزق من زراعة

  .سورة الطور قال ابن سريين من قرأها فإن اهللا تعاىل ينصره على األعداء
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مبا يغلط بكلم مث يرجع إىل وقال الكرماين يكون معينا للحق جمتنبا للباطل وقيل ان كان له غائب يأيت ور
  .الصواب

  .وقال جعفر الصادق جياور مبكة شرفها اهللا تعاىل

  .سورة النجم قال ابن سريين من قرأها فإن اهللا يفتح له أبواب اخلري والرمحة يف وجهه

وقال الكرماين يظفر باألعادي ويقهرهم وقيل يرزقه اهللا تعاىل ولدا حسنا صاحلاً حمبوبا، وقال جعفر 
  .ادق كذلكالص

  .سورة القمر من قرأها يظفر باألعادي عاجال ويكون منصورا

  .وقال الكرماين يدل على تسهيل األمور الصعاب وقيل رجوع من شك وريب إىل الصالح والصواب

  .وقال جعفر الصادق يكون مسحوراً، ومل يضره ذلك

  .سورة الرمحن من قرأها فإنه يدل على التجنب عن قول الكذب واحملال

قال الكرماين انه خيتاره السرية احلسنة وسلوك طريق الذين وقيل حيفظ القرآن وينفعه يف الدين أو يتعلم و
  .شيئا حيتاج الناس غليه بسببه

  .وقال جعفر الصادق نعمة يف الدنيا ورمحة يف اآلخرة

  .سورة الواقعة من قرأها فإنه يتوب يف آخر عمره من مجيع الذنوب

  . توفيق يف العبادة وقيل أمن من شر يوم القيامة ومسعة وغىنوقال الكرماين حيصل له

  .وقال جعفر الصادق حصول التوفيق والطاعات والعبادات

  .سورة احلديد من قرأها يدل على حصول الرزق بتعب ومشقة

  .وقال الكرماين انه خيتار طريق اآلخرة ومرضاة اهللا تعاىل وقيل يكون شديد البأس قوي العزم واحلزم

  . جعفر الصادق يكون حممود اخلصال سالكا طريق الدينوقال

  .سورة اادلة من قرأها حيصل له جدال وخصومة مع النساء

  .وقال الكرماين جيادل مع كل أحد يف طريق الدين وقيل ينجو من جمادلة سواء كان يف علم أو يف غريه

  . بينهم احملبةوقال جعفر الصادق جيادل مع األهل واألقارب ويصلح االحتجاج ويلقي

  .سورة احلشر من قرأها حشره اهللا يوم القيامة مع اخللفاء الصاحلني

وقال الكرماين يكون مصاحبا ألهل الصالح وثابتا على ذلك وقيل خروج من هم على سعة ورمبا كان 
  .مسافرا بعد رجوعه

  .وقال جعفر الصادق يقهر من أعدائه

  . ورمبا ميتحن يف بعض أشغالهسورة املمتحنة من قرأها يكون حاله مستقيماً
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  .وقال الكرماين يكون مصاحبا ألهل الصالح وقيل توبة وصالح وحفظ لسان

  .وقال جعفر الصادق حتصل له حمبة ورمبا يؤدي إىل اهلالك

    سورة الصف 

  .من قرأها فإنه يفعل اخلريات ويغازي يف سبيل اهللا

  .سلوكه بطريق احلق وقيل مصافة أقوام للحربوقال الكرماين يكون اجتهاده يف مرضاة اهللا تعاىل و

  .وقال جعفر الصادق يكون يف آخر عمره شهيدا

  .سورة اجلمعة من قرأها يرزقه اهللا من علم األولني ويشتهر به

وقال الكرماين حيصل له قدر وحرمة وجاه وقيل يكون متهاونا يف طلب رزقه ويفتح اهللا عليه أبواب 
  .الرزق

  .قه اهللا التوفيق لفعل اخلريوقال جعفر الصادق يرز

  .سورة املنافقون من قرأها فإنه يصدر منه النفاق يف السر

  .وقال الكرماين يكون ميله إىل املنافقني وقيل يبلي بعدو خمادع منافق إن كان من أهل التقوى

  .وقال جعفر الصادق إن كان منهم يربأ من النفاق واملنافقني

  .قات الوافرةسورة التغابن من قرأها يعطي الصد

وقال الكرماين يكون رءوفا على الضعفاء وقيل ختويف وديد وإن كان تاركا للفرائض فليتب إىل اهللا 
  .تعاىل

  .وقال جعفر الصادق يكون مستقيماً يف طريق احلق وقول الصدق

  .سورة الطالق من قرأها فإنه خياصم النساء من جهة الدين

ق ويكون حريصا يف ذلك وقيل شك بني صاحب الرؤيا وزوجته وقال الكرماين انه يراعي يف سريه احل
  .فليفتقد نفسه من اجلهل

  .وقال جعفر الصادق تدل على جلاجته مع أهل بيته ومنع الصداق

  .سورة التحرمي من قرأها تدل على النفاق يف بيته مث بعد ذلك يراعي اخلواطر ويتبع مرضام

  . من حيث ال حيتسبوقال الكرماين يتجنب عن احلرام وقيل يرزق

  .وقال جعفر الصادق إنه يكون جمتنبا للمحرمات

  .سورة امللك قال ابن سريين من قرأها فإن اهللا ينجيه من عذاب القرب

  .وقال الكرماين يكون حممود العواقب وقيل جناة من عذاب اهللا عند قبض روحه وبشرى وبركة وخري

  .وقال جعفر الصادق حيصل له علو قدر وشأن
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  .ن من قرأها فإنه حيب اعطاء الصدقات واخلرياتسورة 

وقال الكرماين يكون كثري االحسان واخلري مع كل أحد وقيل يكون كاتبا حسن احلظ أو يكون له عادة 
  .بالصدقة وقد منعها مدة فليجرها على العادة

  .وقال جعفر الصادق إن اهللا تعاىل يرزقه الفصاحة والعلم والرباعة

  .ها فإا تدل على حصول رزق ونعمة وافرة من اهللا تعاىل ورمبا يتخوفسورة احلاقة من قرأ

  .وقال الكرماين يكون ناصرا ومعينا للحق

  .وقال جعفر الصادق مل يسلك إال طريق احلق

  .سورة املعارج من قرأها فإنه يفعل اخلريات ملرضات اهللا تعاىل

 وقيل يدعو على نفسه أو على غريه بالشر وقال الكرماين أنه يداوم على الصدقات والفقراء واملساكني
  .والثبور فليتب ولريجع عن ذلك

  .وقال جعفر الصادق أنه يأمن من الفزع واجلزع

  .سورة نوح من قرأها فإنه يتوب إىل اهللا وتكون عاقبته حممودة

فإنه وقال الكرماين انه يفعل اخلريات مع عباد اهللا تعاىل وقيل يعصيه أهل بيته وإن كان رسول غائب 
  .يبطيء ورمبا يعود وال يقضي حاجته

  .وقال جعفر الصادق إنه يأمر باملعروف ويقهر األعادي

  .سورة اجلن من قرأها فإنه يدل على الفزع يف الليل

  .وقال الكرماين انه يأمن من شر اجلن وقيل يرزقه اهللا إهلاما وفهما دقيقا نافعا وقال جعفر الصادق كذلك

  .إنه حيب مواظبة الصالة بالليلسورة املزمل من قرأها ف

وقال الكرماين انه حييي الليل بالطاعات والعبادات وقيل رمبا يكون معتادا يف الليل للقيام بالذكر وقد غفل 
  .عن ذلك فليواظب عليه

  .وقال جعفر الصادق حيصل له التوفيق للطاعة والعبادة

  .وءاًسورة املدثر من قرأها فإنه يعمل الصاحلات ومل يرض ألحد س

  .وقال الكرماين انه يكون للمعروف أقرب وقيل يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ويتبع طرق الرشد

  .وقال جعفر الصادق حتسن سريته بني الناس ويقوي رأيه

  .سورة القيامة من قرأها فإنه ميوت على الشهادة

  .قبته النصر والظفروقال الكرماين خوف من عذاب اهللا وقيل يظلمه انسان وجيور عليه وتكون عا

  .وقال جعفر الصادق انه خيرج ويرجع عن احللف ويتوب إىل اهللا تعاىل
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  .سورة اإلنسان من قرأها فإنه يطلب مرضاة اهللا ويطعم الطعام على حبه ويكون خائفا من اهللا

  . وسروروقال الكرماين انه حيسن ويفعل اخلريات مع خلق اهللا تعاىل وقيل جناة من عذاب اهللا يوم القيامة

  .وقال جعفر الصادق حصول التوفيق على السخاء والنعمة

    سورة املرسالت 

  .من قرأها فإنه يتوب عن الكذب ويثرك الباطل

  .وقال الكرماين انه يطلب حسن السرية وسلوك طريق وقيل يعمل عمال حيبب به نفسه للناس

  .وقال جعفر الصادق تتسع عليه دنياه وحيصل له نعمة

  .من قرأها يكون متفكراً يف آالء اهللا تعاىل شاكراً ألنعمهسورة النبأ 

  .وقال الكرماين يدل على فعل اخلريات والعمل الصاحل وقيل جيتهد يف ظلم ويسأل العلماء

  .وقال جعفر الصادق يعلو قدره وتنفذ كلمته

  .سورة النازعات من قرأها فإا تدل على اخلوف يف حالة الفزع

  .ب إىل اهللا تعاىل خوفاً من عقابه، وقيل رمبا تقرب منيته فتستحب له الوصيةوقال الكرماين إنه يتو

  .وقال جعفر الصادق إن قلبه يصفو من دنس الشبهات

  .سورة عبس من قرأها رمبا يكون عبوسا

  .وقال الكرماين يكون كثري الصوم وقيل يتهاون بالناس ويستحقر م

  .اء وللمساكنيوقال جعفر الصادق يكون فاعل اخلري مع الضعف

  .سورة التكوير من قرأها خياف عليه من وجع ورمبا يكون فاعل اخلري حسن السرية

وقال الكرماين يسافر سفرا كثرياً ناحية املشرق وقيل نقصان ائه وقلة هيبته عند أهله وجريانه لقول 
  : بعضهم هذا البيت

  كما تصير الشمس عند الغروب  الفتى يذهب أنواره فقر

  .جعفر الصادق أمان بعد خوف وفرح بعد ترحوقال 

  .سورة االنفطار من قرأها فإنه متهاون بالتوبة فليبادر وليخش اهللا تعاىل

وقال الكرماين يكون راغبا يف الدنيا ونعيمها وقيل يتعني عليه االحتراز من جريانه فهم أعداؤه ال خيفون له 
  .قبيحا

  .بر معززا مكرماوقال جعفر الصادق يكون عند السلطان واألكا

  .سورة املطففني من قرأها فإنه خيشى اهللا تعاىل ويويف الكيل وامليزان
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  .وقال الكرماين يكون عادال يؤدي األمانات إىل أهلها وقيل يبخس الكيل أو يستحسن ذلك

  .وقال جعفر الصادق يكون منصفا مع كل أحد

  .سورة االنشقاق من قرأها أويت كتابه بيمينه

  . يهون عليه احلساب يوم املرجع واملآب وقيل دليل على رخص الطعاموقال الكرماين

  .وقال جعفر الصادق يكون كثري النسل واألوالد

  .سورة الربوج من قرأها يكون يف الدنيا ذا هم وغم

  .وقال الكرماين يرزقه اهللا تعاىل ثوابا يف اآلخرة وعلو الدرجة وقيل ينسى شهادة يؤديها أو أمانة مينعها

  .جعفر الصادق يكشف غمه ويزول مههوقال 

  .سورة الطارق من قرأها يرزقه اهللا تعاىل ولدا صاحلا

  .وقال الكرماين تقر عينه بولد صاحل، وقيل خوف من لصوص وخياف على ماله منهم

  .وقال جعفر الصادق حيصل له فرح وخري بسبب ولد

  .التهليلسورة األعلى من قرأها فإا تدل على كثرة التسبيح والتكبري و

وقال الكرماين مل خيل لسانه عن ذكر اهللا عز وجل، وقيل يكون صاحب الرؤيا كثري النسيان ويرجى له 
  .زواله

  .وقال جعفر الصادق ون عليه األمور الصعاب

  .سورة الغاشية من قرأها فإنه يفزع وخيشى من الفزع األكرب ورمبا يرزق توبة

شغال وطالبا مرضاة اهللا تعاىل، وقيل ينفق ماله على قوم ال يشكرونه وقال الكرماين يكون ثابتا يف مجيع اال
  .وال حيمدونه

  .وقال جعفر الصادق يعلو قدره وحمله وتنفذ كلمته

  .سورة الفجر من قرأها يكون راغبا يف طاعة الرمحن

  .وقال الكرماين يرزقه اهللا تعاىل احلج وقيل يكون كثري الدعاء لنفسه وللمسلمني

  .لصادق نقص يف هيبته وصولتهوقال جعفر ا

  .سورة البلد من قرأها يدل على صاحب الصدقات

  .وقال الكرماين حيسن إىل من يقصده وقيل أمن من بعد خوف وجناة بعد يأس

  .وقال جعفر الصادق توفيق الطعام الطعام وإكرام املسكني

  .سورة الشمس من قرأها فإنه يفسد على يده بعض األشغال

  .ه يتوب وينعم على فعله وقيل يكون ميله للعلماءوقال الكرماين إن
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  .وقال جعفر الصادق يكون ذا فهم وحذق عاملاً عامالً

  .سورة الليل من قرأها يكون قليل الزكاة يف ماله

وقال الكرماين يوفقه اهللا تعاىل للقيام بالليل يف طاعته وقيل يعطي صاحب الرؤيا ماال النسان ويبسط إليه 
  . خالف ما يفعل ذلكيده وضمري املعطى

  .وقال جعفر الصادق يأمن من اآلفات والعاهات

  .سورة الضحى من قرأها فإنه مل مينع السائل

    

وقال الكرماين انه يعني الضعفاء باجلود واالحسان، وقيل أمن بعد خوف وبشرى بعد إياس ورجاء بعد 
وقوله " ولسوف يعطيك ربك فترضى"قنوط، وإن كان فقريا استغىن ورمبا نعيت إليه نفسه لقوله تعاىل 

  ".ولآلخرة خري لك من األوىل"تعاىل 

  .وقال جعفر الصادق إنه يوقر الصغري واليتيم والفقري

  .سورة االنشراح من قرأها ون عليه األمور الصعاب

  .وقال الكرماين يتيسر أمره وينشرح صدره وقيل امتنان لصاحب الرؤيا على إنسان مبا صنع معه

  .الصادق حصول راحة بعد تعبوقال جعفر 

  .سورة التني من قرأها فإنه حتسن سريته وتتسع أرزاقه وحتمد أفعاله وخصاله

  .وقال الكرماين يزداد ماله وتستقيم أحواله وقيل رزق وبركة وطول عمر ورمبا حلف ميينا أو حيلفها

  .وقال جعفر الصادق حيصل له ما يؤمله يف الدنيا واآلخرة

  .أها يرزقه اهللا تعاىل العلم والقرآنسورة العلق من قر

  .وقال الكرماين يكون فصيح اللسان قاريء القرآن عاملا عامال وقيل ديد من إنسان

  .وقال جعفر الصادق يكون متواضعا محيد األفعال

  .سورة القدر من قرأها مل خيرج من الدنيا حىت يصادف ثواا

  .رة وقبول عمل بأضعاف ما يظنوقال الكرماين يطول عمره وحيصل مراده وقيل نص

  .وقال جعفر الصادق يعلو قدره يف الدنيا واآلخرة

  .سورة البينة من قرأها مل يرحل من الدنيا إال بالتوبة

  .وقال الكرماين انه يدعو اخللق إىل الرشد وقيل صالح ضمري بعد فساد ويقني بعد شك

  .وقال جعفر الصادق يتوب على يده مجاعة ضالة

  .ة من قرأها فاا تدل على العدل واالنصاف وفعل اخلريسورة الزلزل
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  .وقال الكرماين انه يرتكب املظامل وقيل ينال رزقا ورمبا يكون من خيبة

  .وقال جعفر الصادق يهلك على يده قوما من الكفرة

  .سورة العاديات من قرأها فإنه يكون حمبا للصحابة واآلل

  .خليل العاديات وقيل حصول خماشنة من إنسانوقال الكرماين يتوجه إىل الغزو أو حمب ا

  .وقال جعفر الصادق يغازي ويظفر باألعادي

  .سورة القارعة من قرأها ثقلت موازينه من فعل اخلريات

وقال الكرماين يكون متحريا يف أفعاله وعاقبته إىل صالح، وقيل يكون صاحب الرؤيا متهاونا بعقوبة اهللا 
  .تعاىل فليتق اهللا وليتب

  .جعفر الصادق يكون معززا مكرما عند اخللقوقال 

  .سورة التكاثر من قرأها فإنه يزور مجاعة من الصلحاء

وقال الكرماين حيصل له مجاعة هلم ديانة وخصومة ويقولون يف حقه قول الزور ومل يسمع منهم وقيل 
  .شغل الدنيا وطلب ما ال حيصل

  .وقال جعفر الصادق يكون زاهدا ويتجنب عن الدنيا

  .ة العصر من قرأها يكون يف أشغاله صابراسور

  .وقال الكرماين تصل إليه خسارة ويؤدي األمانة وقيل أمر يعسر مث يتيسر

  .وقال جعفر الصادق يصل إليه خري وزيادة رزق من جتارة

  .سورة اهلمزة من قرأها فإنه يكون كثري الكالم ويكون عند اخللق معروفا

ال وعلى أشغال الدنيا ومل يتفكر يف عواقب األمور وقيل يغتاب وقال الكرماين يكون حريصا على امل
  .قرابته فليتب عن ذلك

  .وقال جعفر الصادق يصرف ماله يف سبيل اهللا تعاىل

  .سورة الفيل من قرأها فإنه يكون معينا للظلمة

ر أعدائه وقال الكرماين انه يظفر باألعادي العوادي وحيصل له مرامه، وقيل فعل يفعله يكفيه اهللا من ش
  .ورمبا كان حصول راحة بعد تعب

  .وقال جعفر الصادق حيصل على يديه فتوح ويظفر بعدوه

  .سورة قريش من قرأها فإن اهللا تعاىل يؤمنه من الفزع

وقال الكرماين يصاحب أحد أو ينصحه ويكون راغبا يف اخلريات سالكا لطريق الدين، وقيل ربح كبري 
  .وسفر يناله وخري
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  .ادق انه يكون مرغوبا حمبوبا عند الناس بفعل اجلميل مع كل أحدوقال جعفر الص

  .سورة املاعون من قرأها فإنه يكون قليل الصالة أو يصلي يف غري وقت الصالة

وقال الكرماين يصاحب أقواما فاسدي الدين هم كساىل يف الصالة، وقيل منفعة حتصل للناس منه وأمر 
  .حيصل له منهم

  .يظفر باألعادي اخلوالف القليل الدينوقال جعفر الصادق إنه 

  .سورة الكوثر من قرأها حيصل له مال ونعمة ودولة ويكون قليل األوالد

  .وقال الكرماين حيصل له انعام من أكابر حمتشمني ويظفر مبن يعاديه وقيل حصول أجر وثواب

  .وقال جعفر الصادق يفعل اخلريات وحيصل له األجر والثواب

    سورة الكافرون 

  .ن قرأها يكون مرتكبا طرق البدعة سيء الثناءم

  .قال الكرماين حيصل له التوفيق لفعل اخلري ويغازي وقيل إميان ودين خالص

  .وقال جعفر الصادق يكون قوي االعتقاد يف الدين والشريعة

  .سورة النصر من قرأها فإنه ينتصر على األعداء

  .عنه وقيل موت إنسان عزيزوقال الكرماين حيصل له ضيق صدر مث بعد ذلك يفرج 

  .وقال جعفر الصادق يقرب أجله ألنه ملا أتى ا جربيل النيب علم بفراغ عمره

  .سورة املسد من قرأها يكون كثري املكر واحليل فليتق اهللا وليحذر عقابه

  .وقال الكرماين يكون له امرأة سوء منامة وقيل ذهاب مال وخسران

  .ضرره ومل يظفروا بهوقال جعفر الصادق تسعى مجاعة يف 

  .سورة االخالص من قرأها يسلك طريق التوحيد ويتجنب البدعة والضاللة بعد هذا املنام ومل يرزق ولدا

وقال الكرماين يكون صاحب ديانة خالص االعتقاد وقيل توبة نصوح وإميان صادق ورمبا ال يعيش 
  .لصاحب الرؤيا ولد

  . الدنيا واآلخرةوقال جعفر الصادق يعلو قدره وحيصل مرامه يف

  .سورة الفلق من قرأها فإنه يكون مسحورا وينجو من ذلك

  .وقال الكرماين انه ينجو من العلل واآلفات ويأمن شر الدنيا وقيل جناة من شر احلساد وأعني أهل الفساد

  .وقال جعفر الصادق يأمن من شر النساء والسحرة وحيصل له رزق وافر

  . تعاىل ينجيه من آفة كل عني ناظرة ومن شر األشرار وكيد الفجارسورة الناس من قرأها فإن اهللا

  .وقال الكرماين انه يأمن من شر اخللق واخللق من شره وقيل يأمن من شر وسوسة الشيطان
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  .وقال جعفر الصادق ان اهللا ينجيه من شر ابليس اللعني

يقرأ يف املصحف أو ينظر فيه فصل يف رؤيا املصحف الشريف رؤياه تؤول بالعلم واحلكمة فمن رأى أنه 
يدل على انتشار علمه وحكمته وعدله يف اخللق ورمبا حيصل له مرياث وقيل يرزقه اهللا حكمة وصالحا يف 

  .الدين

ومن رأى أنه اشترى مصحفا فإنه يتفقه يف الدين ومن رأى أنه أحرق مصحفا يدل على فساد دينه وقلة 
  .عقله وفساد عقيدته

  .ا يكون حمروما من كسب العلم وحتصيله ويكون حقريا ذليالومن رأى أنه باع مصحف

وقال الكرماين من رأى أنه فتح مصحفاً ووضعه على منرب املسجد فإن كان من أهل القرآن حيصل له 
  .شهرة باخلري ورمبا يسود على مجاعة

ة، وإن مل ومن رأى أنه أكل أوراق املصحف فإن كان من أهل القرآن والتقوى فإنه يكون كثري القراء
يكن فإنه تالوة القرآن، وإن كان يريد أكلها وال يقدر فإن كان من أهل الصالح فإنه يعاجل على حفظه 

  .فلعل اهللا يسهله له وإن مل يكن فال حيصل له من املعاجلة نتيجة

  .ومن رأى أنه ميزق أوراق املصحف فإنه يكون كسالناً يف صالته فليواظب عليها

" يريدون ليطفئوا نور اهللا بأفواههم"آن بلسانه فقد ارتكب امثا عظيماً لقوله تعاىل ومن رأى أنه حما القر

  .وقيل رمبا حيفظ القرآن

  .ومن رأى أنه يقرأ القرآن يدل على دخوله يف أمر ليس له فيه معاون

رمبا ومن رأى أنه فتح املصحف ومل جيد فيه كتابة فإنه ال خري فيه ورمبا يريد غريه أن ينسخ له مصحفا و
  .يعلم غريه ان كان من أهله

  .وقال جابر املغريب من رأى أنه قبل مصحفا فإنه يفعل اخلري

  .ومن رأى أنه ينقل ما باملصحف على األرض يدل على إحلاده

  .ومن رأى أنه يقرأ يف املصحف وهو عريان تكون معيشته من القرآن

ني األول إن كان من أهل التقوى ومن رأى أنه توكأ على مصحف أو وضعه حتت رأسه فيدل على وجه
  .يكون حمترصاً عليه، وإن مل يكن فريتكب ما ال حيل

  .ومن رأى أنه ضاع مصحفه فإنه ينسى العلم والقرآن

ومن رأى أنه تقلد مبصحف فإنه يلي والية أو يتقلد أمانة ويكون من محلة القرآن وقيل جناة وأمن 
  .وصيانة

ينظر يف املصحف وينقله على ما يبسط أو يستعمل فإنه يفسر وقال إمساعيل بن األشعث من رأى أنه 
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  .القرآن على غري الصواب برأيه فلريجع عن ذلك

ومن رأى أن املصحف حيدثه أو يتكلم معه فإن كان يف الكالم ما يدل على اخلري فخري وإن كان ما يدل 
  .على الشر فشر

 أو ذا وظيفة فإنه يرتل منها وإن مل يكن ومن رأى أن املصحف وقع من يده أو أخذ منه فإن كان عاملا
  .فال خري فيه

رؤيا املصحف على سبعة أوجه علم وحكمة ومرياث وأمانة ورزق حالل وحكم : وقال جعفر الصادق
  .وقوة

  فصل في رؤيا المجلدات

  .من رأى من الدات تفسري القرآن بيده فإن أموره تستقيم وإن رأى أنه يطالع فيه فإنه حيل املشكالت

    

ومن رأى جملدات الفقه فإنه يكون سالكا طريق اخلري وإن قرأها فإنه يكون متبعا لألوامر جمتنبا للنواهي 
  .خمتارا للصواب

  .ومن رأى من جملدات األخبار أو قرأها فإنه يكون مقربا عند امللوك ومقبول الرأي

ها شيئا فإنه يشتغل مبا ال ومن رأى من جملدات األصول فإنه يبحث عن األشياء الغوامض فإن قرأ من
حيصل له فائدة، ورمبا حيصل بينه وبني أقوام جدال ورمبا أدى ذلك إىل مالمة ورمبا يكون قصور فهم عما 

  .هو طالب حقيقة وعدم ادراك ذلك وقد يكون ارتكاب أمر ي عنه

رأ منها شيئا فإنه ومن رأى جملدات الكالم يف باب التوحيد أو املنطق أو البيان أو ما يناسب ذلك أو ق
  .يشتغل بأمور عجيبة ورمبا ال يفيد من ذلك شيء لدينه

ومن رأى جملدات فضائل التسبيح والتهليل أو قرأ منها شيئا فإنه يكون طلق اللسان باخلريات والصالح 
  .حممودا يف أفعاله متجنبا للدنيا طالبا لآلخرة

  .ا فإن اهللا تعاىل يستجيب دعاءه ويبلغه مأمنهومن رأى من جملدات الدعوات أو اخلطب أو قرأ منها شيئ

  .ومن رأى من جملدات القصص أو قرأ منها شيئا فإنه يكون حريصا على مواعظها راغباً يف استماعها

  .ومن رأى من جملدات قصص امللوك أو قرأ منها شيئا يلومه الناس يف أفعال

قراءة القرآن من املصحف وقيل يكون ذكياً ومن رأى من جملدات احلكمة أو قرأ شيئا منها فإنه يدل على 
  .ذا فهم وكالم غريب

ومن رأى جملدات النحو واألدب أو قرأ منها شيئا فإنه يكون حريصا على الدنيا وأشغاهلا ويطلب الشهرة 
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  .والثناء يف اخللق

  .ومن رأى من جملدات الرسائل أو قرأ منها شيئا فإنه يصري كاتبا عند امللوك واألكابر

  .ى من جملدات الطب أو قرأ منها شيئا فإنه يكون رئيسا يف مهماته مصلحا لألمور الفاسدةومن رأ

ومن رأى من جملدات الطبائع أو قرأ منها شيئا فإنه يكون عاملا بأمور الدنيا يدري بأن ليس يف طلبها 
  .فائدة باقية

  .ال ينتفع منه وال من غريهومن رأى من جملدات النجوم أو قرأ منها شيئاً فإنه صالح اشتغال دنياه و

ومن رأى من جملدات الشعر أو قرأ منها شيئاً فإن كان مدحا أو غزال فإنه يشتغل بفعل حيصل له بذلك 
من الناس املالمة والطعن وليس له مصلحة منه يف دينه ودنياه، وإن كان شعرا فيه فضائل وتوحيد وهو 

  .يقرأ يصادف خريا وفائدة

بري أو قرأ منها شيئا فإنه يصل إليه حديث من شخص جليل القدر وحيصل له ومن رأى من جملدات التع
  ".وعلمتين من تأويل األحاديث"من ذلك احلديث امتنان وخري وشرف لقوله عز وجل 

ومن رأى من جملدات اهلندسة أو قرأ منها شيئا فإنه يشتغل بعلم يشتهر يف الناس به وليس لدينه من ذلك 
  .كارمنفعة ويكون كثري االف

  .ومن رأى من جملدات القسمة واملساحة أو قرأ منها شيئا فإنه يسافر سفرا بال منفعة

  .ومن رأى من جملدات احلساب أو قرأ منها شيئا يكون مهموما مغموما يف طلب الدنيا

  .ومن رأى من جملدات النوادر واملضاحك أو قرأ منها شيئا فإنه يصدر منه فعل قبيح فضيح

ت عيوب الناس وهجوهم وما ال منفعة فيه أو قرأ منها شيئا فإنه يغتابه اخللق ويشتهر ومن رأى من جملدا
بينهم بالسرية الذميمة، وقيل رؤيا الدات إذا مل تفتح ومل يعلم ما فيها فهو حصول منفعة، وإن كان 

على كل حال تعبريها على ما تقدم وقيل رؤيا الدات ما مل حيدث ا حادث منكر يف اليقظة فهو خري 
  .وإن حصل ما ينكر فليس مبحمود

ومن رأى أنه جيمع جملدات كثرية فإنه حييط بعلوم شىت فإن قرأها كانت احاطته عن أصل وحقيقة وإن مل 
  .يقرأها فضد ذلك

  .ومن رأى أنه جيلد كتابا فإنه حيسن إىل رجل فاضل وكذلك احلبك

  .ه يظفر باحلق وحيصل له مرادهومن رأى أنه يقرأ التوراة فإنه يؤول باخلصومة ولكن

ومن رأى أن أحداً يعلمه قراءة التوراة فإنه يدل على حصول اخلري، وقيل ان التوراة تؤول بالكبري القدمي 
  .اهلجرة الفاضل

  .ومن رأى أنه يقرأ التوراة من حفظه ال من كتاب فإنه يظفر حباجته بعد خماصمة
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صل له منفعة من قبل النصارى، ومن قرأ من غري كتاب فإنه ومن رأى أنه يقرأ االجنيل من الكتاب فإنه حي
  .ينخدع بالباطل عن احلق ويكون حمبا للنصارى

ورؤيا الصحف قال ابن سريين من رأى أنه يقرأ صحف إبراهيم أو صحف موسى فإنه يدله أحد على 
  .طريق الصواب ومينعه عن طريق اخلطأ خصوصا إذا قرأ من الكتاب

  .لصحف عن ظهر القلب فإنه يدل على معيشته بني الناس بالنفاقومن رأى أنه يقرأ ا

    

وقال جابر املغريب إذا رأى املسلم أنه ترك املصحف واشتغل بقراءة صحف إبراهيم أو موسى فإنه يدل 
  .على ضعف اعتقاده يف دين االسالم ويكون حمبا لليهود والنصارى ويكون مائال إىل ما هم عليه

اخلري فمن رأى أنه يقرأ الزبور من الكتاب فإنه خيتار الفعل احلسن، ومن رأى أنه يقرأ ورؤيا الزبور تؤول ب
  .عن ظهر القلب فإنه يدل على نفاقه وريائه يف األفعال

  .وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه يقرأ صحيفة من صحف أحد من األنبياء فهو خري

إن هذا لفي "ا فإنه يصيب مرياثاً لقوله تعاىل ومن رأى أنه يكتب صحيفة أو ينظر فيها وال حيسن قراء
  ".الصحف األوىل صحف إبراهيم وموسى

اقرأ "ومن رأى أنه يقرأ وجه صحيفة أصاب مرياثا وإن قرأ ظهرها فإنه جيتمع عليه دين لقوله تعاىل 
رأت فإن رأى نفسه حاذقة من قراءة ذلك نال والية وماال فإن " كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا
  .ذلك امرأة فاا تكسب مجلة يف معاشها

ومن رأى آية من كتب اهللا املرتلة مكتوبة على قميصه فإنه يدل على أنه معتصم بأي كتاب هي منه يف 
  .مجيع أحواله وإذا رأى أحداً من أهل الذمة ويف يده مصحف أو كتاب غريب فإنه يقع يف شدة

  فصل في رؤيا الهياكل

  .مل تأيت بولدمن رأى هيكال وعنده حا

من رأى أنه مقلد ياكل ان كان من أهل الدولة فإنه يسافر وإن كان من أهل املعاش فإنه يهيء أمرا وإن 
كان لصا أو جمرما أو ذا حرفة قبيحة تنكر عليه فإنه يسجن ويصري يف حرز صاحب الشرطة وقيل ان كان 

  .مشكور السرية يكون يف حرز من أعدائه

كال فإن كان ممن يليق به فإنه يكون له مهابة يف أعني اخللق لقول بعضهم فالن ومن رأى أنه حامل هي
  .هيكل أي مهاب ورمبا دل اهليكل ومحله على احلرب واخلصام

ومن رأى هيكال معلقا على دابة فتعبريه على وجهني حسن الدابة وحصول املنفعة منها أو مرضها 
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  .وتغليبها

يف اليقظة فليس مبحمود وقيل رؤيا اهلياكل مجاعة حيصل م ومن رأى هيكال وقد حصل به ما ينكر 
  .حفظ

  الباب التاسع 

  في رؤيا األذان والعبادة والذكر والخطبة

  والوعظ والمجالس للفقه 

  فصل في رؤيا األذان

قال ابن سريين من رأى أنه يؤذن يف مكان معروف، إن كان مؤمنا من أهل الصالح ومتقياً يرزقه اهللا 
  .اآلية" وأذن يف الناس باحلج"ة الكعبة لقوله تعاىل تعاىل زيار

  .ومن رأى أنه يؤذن يف مكان جمهول فإنه مكروه غري حممود وإن كان الرائي فاسقاً فإنه يسرق

  .ومن رأى انه يؤذن على منارة مسجد فإنه يدعو اخللق إىل طاعة اهللا تعاىل

ته وعياله، ومن رأى أنه يؤذن يف باب داره ومن رأى أنه يؤذن على فراشه وهو نائم فهو استخفاف بزوج
  .فإنه يدل على قرب أجله

  .ومن رأى أنه يؤذن يف وسط داره فإنه ميوت ولده أو أخته

  .ومن رأى أنه يؤذن يف صفة فإنه ميوت والده أو عمه

  .ومن رأى أنه يؤذن على سطح جريانه فإنه يظن ظن السوء من أهل جريانه

  .ان فإنه ينكشف بفضيحة، وقيل يتكلم باحلق يف جانب السلطانومن رأى أنه يؤذن بباب السلط

  .ومن رأى أنه يؤذن يف السوق فإنه يدل على الفقر واإلفالس وقيل يهلك أحد من أهله

  .ومن رأى أنه يؤذن يف مكان غويص فإنه يكون زنديقاً منافقاً

  .ومن رأى أنه يؤذن يف حارة ليست مبكان األذان فإنه يدل على التجسس

  .ن رأى أنه يؤذن مع أهل بيته فإنه يدل على حدوث مصيبة وكذلك املرأة إذا رأت أا تؤذنوم

  .ومن رأى أنه يزيد أو ينقص يف األذان فهو سلوك أمر غري احلق

  .ومن رأى أن طفالً صغرياً يؤذن فإنه كالم زور يف حق والديه

  .ومن رأى أنه يؤذن يف احلمام فإنه نقص يف دينه ودنياه

مث أذن "ى أنه يؤذن يف قافلة أو رفقة يسريون فإنه يتهم قوماً بسرقة وهم منها بريئون لقوله تعاىل ومن رأ
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  ".مؤذن أيتها العري إنكم لسارقون

  .ومن رأى أنه يؤذن ويقيم الصالة وكان حمبوساً فإنه يطلق من سجنه

  .ومن رأى أنه يؤذن بلعق وهلو فإنه يدل على قرب أجله

  .ن رأى أنه يؤذن يف الصحراء مبفرده فإنه يدل على قرب أجلهوقال جابر املغريب م

ومن رأى أنه يؤذن على رأس جبل فإنه يدل على الكالم الصدق يف حق جليل القدر، وقيل من رأى أنه 
  .يؤذن على املئذنة فإنه علو قدر

  .ومن رأى أنه يؤذن يف حمراب فإنه يدل على السفر والرجوع بالسالمة وحصول املراد

  .رأى أنه يسمع األذان فإنه يكون كسالناً يف الصالةومن 

  .ومن رأى أنه يسمع صوت اإلقامة فإنه يدل على التوفيق لفعل اخلري

    

وقيل من رأى أنه يؤذن ويقيم الصالة وقوم جمتمعون ال يأتون الصالة فإنه يدعو قوماً للحق فيأبون 
  ". اهللا على الظاملنيفأذن مؤذن بينهم أن لعنة"ويكونون ظاملني لقوله تعاىل 

وقيل من رأى أنه يكرب يف الصالة فإن أحسن التكبري اتبع طريق السنة، وإن حلن تؤول على ثالثة أوجه 
  .مشاتة بعدوه أو حصول فرح أو حزن

  .ومن رأى أنه يؤذن على سطح فإنه شهرة بسبب امرأة وعاقبته يف ذلك إىل خري

  .ان فيه فإنه ال خري فيه ورمبا حيصل له جنون وما أشبه ذلكوقيل من رأى أنه يؤذن مبكان ال ينبغي األذ

  .وقيل من رأى أنه يؤذن أو رأى أحد يؤذن على ظهر يمة فهو سفر

  .ومن رأى أنه يؤذن يف مركب فإنه يدل على تسهيل األمور، وكذلك إذا رأى أنه يؤذن على رأس بيت

  . بأس ذه الرؤياومن رأى أنه يكرب يف األعياد فإنه يعظم شعائر اهللا وال

رؤيا األذان تؤول على اثين عشر وجهاً حج وقول حق وأمر وقدر ورياسة وسفر : وقال جعفر الصادق
  .وموت ودفع إفالس وخيانة وجتسس وقلة دين ونفاق

  فصل في رؤيا الدعاء

من رأى أنه يدعو لنفسه ويطلب من اهللا عز وجل الرمحة والتضرع تكون خامتته إىل خري وتقضي 
  .ئجهحوا

  .ومن رأى أنه يدعو لرجل صاحل يصل إليه خري الدنيا واآلخرة والدين

  .ومن رأى أنه يدعو لرجل مفسد أو ظامل فإنه يكون معيناً له يف ظلمه وفساده
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ومن رأى أنه يدعو جلميع اخللق، ومن رأى أنه يدعو لنفسه خاصة فإن اهللا تعاىل يرزقه ولداً لقوله تعاىل 
  ".رب ال تذرين فرداً وأنت خري الوارثنيوزكريا إذ نادى ربه "

  .وقيل من رأى أنه يدعو ويدعي له فهو خري وبركة

  .ومن رأى أنه يدعو عقيب الصالة فإنه اية أمر

  .ومن رأى أنه يدعو على إنسان فإنه يقهره بالكالم وإن دعا على نفسه فإنه ال يشكر نعمة اهللا

  . فيهومن رأى أنه يريد الدعاء وال يستطيع فال خري

  .ومن رأى أنه يدعو يف منامه فإنه يدل على إمهال أمر

  .ومن رأى أنه يدعو دعاء معروفاً فإنه يصلي صالة مفروضة: وقال أبو سعيد الواعظ

  .ومن رأى كأنه يدعو دعاء ليس فيه اسم اهللا تعاىل فإنه يصلي صالة رياء

اآلية وحسن الدعاء " فنادي يف الظلمات "ومن رأى كأنه يدعو ربه يف ظلمة فإنه ينجو من غم لقوله تعاىل
  .اآلية" وذكروا اهللا كثرياً وانتصروا"دليل على النصر لقوله تعاىل 

  فصل في العبادة

من رأى أنه يعبد اهللا تعاىل بنوع من أنواع العبادات وهو يف ذلك سالك طريق الرشاد فهو حصول خري 
  .الدنيا واآلخرة

  .لشرع فتعبريه ضد ذلكومن رأى أنه يعبد ما ال جيوز يف ا

  .ومن رأى يف عبادته نقصاناً فهو مقصر يف مصاحل نفسه

  .ومن رأى أنه يتعبد يف مكان ال جيوز فيه العبادة فإنه يدل على النفاق

  .ومن رأى أنه معتكف فإنه يكون متجنباً أمور الدنيا

فلوال أنه كان من "تعاىل ومن رأى أنه يسبح اهللا تعاىل فإنه يفرج مهه ويكشف غمه والسوء عنه لقوله 
اآلية، وقيل العبادة تؤول على مخسة أوجه تقرب إىل اهللا وسلوك طرق محيدة ومناصحة امللوك " املسبحني

  .وبشارة وجناة وظفر باألعداء

" فقلت استغفروا ربكم"وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه يستغفر اهللا يرزقه ماالً وولداً لقوله تعاىل 

  .اآلية

 أنه فرغ من صالته مث استغفر اهللا تعاىل ووجهه حنو القبلة فإنه يستجاب دعاؤه، وإن كان وجهه ومن رأى
  .إىل غري القبلة فإنه يذنب ذنباً مث يتوب منه

وإذا قيل هلم تعالوا يستغفر لكم رسول اهللا "ومن رأى أنه سكت عن االستغفار دل على نفاقه لقوله تعاىل 
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  ".لووا رءوسهم

  .يقال هلا استغفري لذنبك فإا تتهم بفاحشةوإن رأت امرأة 

  .ومن رأى أنه يقول سبحان اهللا فإنه تفرح مهومه من حيث ال حيتسب

ومن رأى كأنه نسي التسبيح أصابه غم وحبس طويل ملا تقدم من قصة يوسف عليه السالم، ورمبا دل 
  ".نسوا اهللا فنسيهم"ذلك على إمهال الطاعات لقوله تعاىل 

  .حيمد اهللا تعاىل فإنه ينال نوراً وهدى يف دينهومن رأى أنه 

ومن رأى أنه يشكر اهللا تعاىل فإنه ينال قوة وزيادة نعمة وإن كان أهالً للوالية نال بلدة طيبة عامرة لقوله 
وقيل رؤيا احلمد والشكر زيادة نعمة ورفعة، ورمبا رزق ولداً " واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور"تعاىل 

  ".احلمد هللا الذي وهب يل على الكرب إمساعيل"لقوله تعاىل 

  فصل في الذكر

من رأى أنه مواظب على الذكر فإنه يأمن من شر األعداء، ويفتح يف وجهه أبواب اخلريات، ويفوز من 
  .البالء وتسهل له أموره العسرية

    

  ".رياً لعلكم تفلحونواذكروا اهللا كث"ومن رأى أنه يذكر اهللا كثرياً فإنه يدل على الفالح لقوله تعاىل 

  ".ولذكر اهللا أكرب"ومن رأى أنه يذكر اهللا تعاىل فإنه كرب مقام لقوله تعاىل 

  .ومن رأى أنه قال ال إله إال اهللا أتاه الفرج قريباً، وخيلص من الغم وخيتم له بالشهادة

  .ومن رأى أنه يتكلم بكالم فيه تعظيم اهللا أو ذكره فإنه يؤيت مناه ويظفر مبن عاداه

ومن رأى أنه يقول ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم فإنه يؤول حبصول املال والنعمة ويكون يف 
ال حول وال : "حفظ اهللا وأمانه، وقال بعض املعربين رمبا جيد ذخرية أو كرتاً لقوله صلى اهللا عليه وسلم

  ".قوة إال باهللا كرت من كنوز اجلنة

  فصل في رؤيا الخطبة

طب على املنرب وهو أهل لذلك حيصل له علو وقدر وعز وجاه، وإن مل يكن أهال لذلك من رأى أنه خي
فإن كان يف السفر يتعذر رجوعه بالسالمة، وإن كان غنيا يفتقر وإن كان فقرياً مرض وأصابه بالء 

 وشدة، وإن كان جاهالً فحقارة يف أعني الناس، وإن كان من أهل الذمة يدل على إسالمه أو قرب أجله،

وإن كان سلطاناً مصلحاً يدل على عدل وإنصافه، وإن كان مفسدا يتوب اهللا عليه، وإن كان امرأة 
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فيفتضح زوجها، وقيل يشتهر على رؤوس األشهاد بكالم ال خري فيه، وقيل اا تتزوج ورمبا تطلق أو تأيت 
  .بولد من الزنا وعلى كل حال ال خري فيه

ملاً أو صاحب وظيفة وأمت خطبته فإنه ثبوت يف رياسته ومنصبه ومن رأى أنه خيطب وكان أمرياً أو عا
  .وامتام لقضاء حوائجه وإن مل يتم خطبته فاألمر الذي يطلبه يتعذر عليه ورمبا يعزل عن وظيفته ومنصبه

  .ومن رأى أن يتكلم بكالم خيالف الشريعة فإنه يشتهر بالفضائح فيستغفر اهللا من ذلك

طابته أو بدل بغريه أو حدث له حادث، فتعبري ذلك يف ملك ذلك ومن رأى أن اخلطيب عزل عن خ
  .املكان

  فصل في رؤيا مجلس الفقه والوعظ

  .ومن رأى أنه يعظ الناس وكان أهال للوالية فإنه يتوىل أمرا حيكم فيه، وإن كان ذا أمر فإنه ينفذ

  .ل الرشادومن رأى أنه يعظ الناس ويأمرهم وينهاهم فإنه يدعو أقواماً إىل احلق وسبي

ومن رأى أنه مل يتم وعظه فإن حاجته تتعذر عليه وال يتم له أمر هو طالبه، وقيل إن الوعظ إعراض عن 
  .قوم يعظهم

ومن رأى جملساً حيتوي على مجاعة من العلماء وهو جالس بصدر املكان وليس هو أهالً لذلك فإنه يبتلي 
وإن كان أهالً فهو زيادة علم ورفعة، وإن كان ببلية يذكرها الناس ويقبل قوهلم فيه ويصدقون عليه، 

الس انعقد بسبب حماكمة أو زواج فهو دليل على الدخول يف أمر مهمول عاقبته إىل خري، وإن كان 
بسبب تدريس أو حديث أو فقه أو ما أشبه ذلك فهو حصول خري وبركة، وقيل رمحة من اهللا تعاىل، 

ى أنه أحدث يف مثل ذلك الس ما ينكر يف اليقظة فإنه ال خري ورمبا دل على شبه ذلك حنو أمانة وإن رأ
  .فيه

وذكر فإن الذكرى تنفع "ومن رأى أنه يقول وعظاً أو يسمعه فإنه يؤول حبصول منفعة لقوله تعاىل 
  ".املؤمنني

  .ومن رأى أنه يذكر الناس وليس من أهله فإنه هم وغم وهو يدعو اهللا تعاىل بالفرج وهو أعلم بالصواب

  الباب العاشر 

  في رؤيا مكة المشرفة والمسجد الحرام 

  وما هنالك من األماكن الشريفة 
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وكذلك املدينة الشريفة النبوية على ساكنها أفضل الصالة والسالم والبيت املقدس وما بينهما من األماكن 
  .وأفعال احلج وغري ذلك مما يناسب املعىن

  فصل في رؤيا مكة حرسها اهللا تعالى

  . سريين من رأى أنه يف مكة فإنه يزور الكعبةقال ابن

ومن رأى أنه يتوجه إىل مكة بسبب التجارة ال الزيارة فإنه يكون حريصاً على حب الدنيا وقيل زيادة 
  .رزق ونعمة

  .ومن رأى أنه يف طريق مكة فإن اهللا تعاىل يرزقه احلج

ه خري ومنفعة يف دينه ودنياه، ومن ومن رأى أنه يف مكة وهو مشتغل بالزهد والصالح والعبادة حيصل ل
  .رأى أنه مشتغل فيها بالشر والفساد فإنه ضد ذلك

  .وقال إمسعيل بن األشعث من رأى أن مكة معمورة كثرية النعم حيصل له خري ونعمة ومال

ومن رأى مكة ضد ذلك فهو ضده، وقيل من رأى أنه بطريق مكة فإن كان مريضاً يطول مرضه ورمبا 
  .جل ومآله إىل اجلنةيكون قريب األ

أومل يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف "ومن رأى أنه يف حرم مكة فإنه آمن من آفات الدينا لقوله تعاىل 
  .اآلية ورمبا يرزق احلج" الناس من حوهلم

    

 ومن رأى يف احلرم ملكاً عادالً يشتهر امسه باملعروف واالحسان وفعل اخلري، وإن كان ظاملاً فضده وقيل

  .الدخول إىل حرم السلطان

  .ومن رأى الكعبة رمبا يرى اخلليفة أو السلطان

وقيل من رأى أن داره صارت كعبة والناس يزوروا فإنه يلي أمراً حيتاج الناس إليه، ورمبا يكون إماماً 
  .جلماعة أو يرزق خرياً ونعمة

  . يعاىف ويستجاب دعاؤهوقال الكرماين رؤية الكعبة أمن وإميان وإسالم وإن رآها مريض فإنه

ومن رأى أنه ميسح وجهه باحلجر األسود أو يقبله فإنه يصحب فاضالً من أهل العلم ويكتسب منه 
  .فوائد

  .ومن رأى أنه حتت ميزاب الكعبة فإنه حيج وتقضي حاجته أو يزور تربة املصطفى عليه السالم

  .ومن رأى أنه يف مقام ابراهيم فإنه حيج ويرجع ساملاً

  .ى أنه على سطح الكعبة فقد نبذ االسالم مبعصيتهومن رأ
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  .ومن رأى الكعبة من غري عمل منه يف املناسك فإنه متهاون يف الدين

  .ومن رأى أنه طاف بالكعبة وعمل شيئاً من املناسك فإنه صالح يف دينه ودنياه بقدر عمله يف املناسك

  . دينه وديناه أو خيدم سلطاناومن رأى أنه مستقبل الكعبة شاخص اليها فهو مقبل على صالح

  .ومن رأى أنه نقص من املناسك شيئاً على خالف السنة فإن رأى ذلك حدث يف دينه

ومن رأى الكعبة يف داره فإنه يكون ذا عز وجالل وحرمة أو ينكح امرأة جليلة القدر من أهل اخلري 
  .والسداد

  .ومن رأى الكعبة نقصاً فهو عائد على اخلليفة أو اإلمام

  ".ومن دخله كان آمنا"ن رأى أنه دخل البيت فإنه آمن لقوله تعاىل وم

  .وقال جعفر الصادق رؤيا الكعبة على مخسة أوجه خليفة وإمام كبري وإميان وإسالم وأمن للمؤمنني

  .ومن رأى أنه عند الصفا فإنه صفاء عيش، ومن رأى أنه يسعى يف اخلري

  .غفران من اهللا تعاىلومن رأى أنه واقف بعرفات فإنه تكفري ذنوب و

ومن رأى أنه بوادي مىن فإنه يبلغ مناه، وإن كان من مريضاً فإنه يشفى، وقيل إنه إقالع عن ذنوب 
  : وحصول شفاء على الوجهني لقول بعضهم شعراً

  عرج على وادي منى واالجرع  يا غاديا نحو الحجاز ولعلع

 جعفيها الشفاء لكل قلب مو  بأرض ال يخيب نزيلها وانزل

  .ومن رأى أنه بأحد االماكن املعروفة هناك فهو خري على كل حال

  .ومن رأى أنه حج وعاد من حجه فإنه بلوغ مقصود وتكفري ذنوب وسلوك طريق مستقيم

ومن رأى أنه فعل شيئا من املناسك فهو خري على كل حال، وقيل إن اإلحرام جترد يف العبادة أو خروج 
  .من ذنوب

  .اجلماعة رمحة:  فإنه يدل على حصول رمحة لقول النيب صلى اهللا عليه وسلمومن رأى أنه يف ركب

ومن رأى أنه حط مع الركب يف حمطة فإنه حصول راحة، وإن رأى ان الركب رحل وهو خملف عنه 
  .فيؤول على ثالثة أوجه عظة واشتياق وبكاء

ن املعروفة فرمبا يفسر غالبها من ومن رأى أنه يف قافلة وهو يطلب شيئاً جيده فال خري فيه، وأما األماك
  .اشتقاق امسها كالينبوع فإنه نبع خري وخليص فإنه ختليص من اخلالص وما أشبه ذلك

  فصل في رؤيا المدينة على ساكنها أفضل الصالة والسالم
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من رأى أنه يف مدينة الرسول عليه الصالة والسالم فإنه يدل على مصاحبة التجار وحصول اخلري منهم يف 
  .نيا والدينالد

  .ومن رأى أنه يف حرم النيب عليه السالم فإنه حصول خري

وإن رأى أنه واقف بأبواب احلرم أو بأبواب احلجرة الشريفة وهو يستغفر اهللا تعاىل فاا توبة ومغفرة 
ولو أم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا اهللا واستغفر هلم الرسول لوجدوا اهللا توابا "لقوله تعاىل 

  ".حيمار

ومن رأى أن النور يصعد من ضريح النيب صلى اهللا عليه وسلم فإنه اء يف دينه وذاته، ومن رأى أنه بني 
ما بني قربي ومنربي روضة من رياض : القرب واملنرب فإنه يدل على أنه من أهل اجلنة لقوله عليه السالم

  .اجلنة

رؤيا املدينة الشريفة تؤول على سبعة أوجه أمن ومن رأى أنه يزور أحد الصحابة فإنه يتبع وصيته، وقيل 
  .ورمحة ومغفرة وجناة وتفريج من مهوم وغموم وطيب عيش ووجوب اجلنة وهداية إىل طريق الرشاد

  .ومن رأى أنه بأحد األماكن اليت حوهلا من املزارات فهو حصول خري على كل حال

  .هومن رأى حدوث حادث وما ال يليق مثله يف اليقظة ال خري في

  .ومن رأى أنه جماور بأحد احلرمني فإنه يدل على استمراره يف العبادة والطاعة

  فصل في رؤيا بيت المقدس واألرض المقدسة

    

من رأى أنه يف األرض املقدسة فإنه يدل على أنه يأمر باملعروف، وقيل تطهريه من ذنوب، وقيل حصول 
  .بركة، ورمبا تدل على العبادة

  . املقدس فإنه يكون صاحب ديانة وأمانة ورمبا حيج وقيل أمن وسالمةمن رأى أنه يف البيت

  .ومن رأى أنه جماور فإنه قناعة

فضرب بينهم "ومن رأى أنه يدخل باب الرمحة فإنه رمحة وإن رأى أنه بظاهره فال خري فيه لقوله تعاىل 
  .اآلية" بسور له باب باطنه فيه الرمحة وظاهره من قبله العذاب

  . مبكان له اسم معني أول من اشتقاق امسهومن رأى أنه

رؤية مدينة حربوم اليت ا حرم اخلليل عليه السالم حصول خري على كل حال، وقيل رؤيا األرض 
  .املقدسة أو البيت املقدس يؤول على أربعة أوجه بركة ومغفرة وقناعة وراحة
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  فصل في أفعال الحج وغيره

 النيب عليه السالم أو البيت املقدس فإنه يطلب أمراً حمموداً من رأى أنه جيتهد يف طلب احلج أو زيارة
وقيل . ال تشد الرحال إال إىل ثالث مكة واملدينة وبيت املقدس: ويشكر على فعله لقوله عليه السالم

يكون قاصدا ثالثة أمور قال بعضهم جالل يف قدره وكمال يف دينه ومجال يف فعله ألن النيب صلى اهللا 
  . مكة باجلالل واملدينة بالكمال والبيت املقدس باجلمالعليه وسلم شبه

ومن رأى أنه يقصد املسري إىل أحد الثالثة مساجد وانه ال يستطيع إىل ذلك وال قدرة له عليه فإن كان 
  .غنيا فإنه يفتقر، وإن كان فقريا فإنه يتعلق بأمر ال يقدر عليه

  .مة ترفه فإنه جمتهد يف فعل اخلرياتومن رأى أن عنده شيئا من آلة احلجاج وقصد بذلك إقا

  .ومن رأى احململ الشريف فإنه يؤول على مخسة أوجه أمن وسالمة وملك عادل وحج وراحة

  .ومن رأى أنه حدث يف احململ حادث فتأويله يف امللك

  الباب الحادي عشر 

  في رؤيا الجوامع والمدارس والمساجد وضرائح األنبياء

ارستانات والمآذن والصوامع أي الكنائس وما يناسب والصالحين والمزارات والبيم
  ذلك 

  فصل

  .من رأى جامعاً أو مدرسة أو مسجداً فهو أمن

  .ومن رأى أنه يعمر ذلك يكون عاملاً يقتدى به

  .وقال جابر املغريب من رأى أنه يعمر مسجداً فإنه يتزوج امرأة دينة

ار وخضرة منثورة يظن فيه السوء وهو ومن رأى أنه يف جامع أو مدرسة أو مسجد وحوله ورد وأزه
  .بريء من ذلك

ومن رأى أنه دخل مكاناً منها فإنه أمن وراحة وزيادة تقوى، وقيل من رأى أنه يعمر شيئا من ذلك فاما 
أن يعمره يف اليقظة أيضاً أو يعمل عمالً صاحلا، وإن كان أهال أن يتوىل أمراً فإنه يتواله أو يتزوج أحداً 

  .دين أو حيج يف عامه أو يبين محاماً أو خندقاً أو حانوتاً وما أشبه ذلكأو يتفقه يف ال

ومن رأى أنه زاد يف شيء من ذلك فإنه يفشو يف دينه خري كثري من توبة أو يعمل عمال صاحلاً أو ينصف 
  .من نفسه
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 ان كان ومن رأى أنه يف أحد هذه األماكن وهو جديد وال يعرف حقيقته فإنه اتساع يف آخرته ورمبا حيج
  .ما حج قط

وادخلوا الباب "ومن رأى أنه دخل من باب أحد منها وخر ساجداً فإنه يرزق توبة ومغفرة لقوله تعاىل 
  .اآلية" سجدا وقولوا حطة تغفر لكم

ومن رأى أنه أتى مسجداً فوجده مغلقا فإن أموره تعسر عليه، وإن رأى أنه فتح له ودخل فإنه يعني 
  .الضاللة وحيسن ظنه يف الناسرجالًيف دينه وخيلصه من 

ومن رأى أنه دخل شيئا من ذلك أو ما تقدم من األماكن املشرفة وهو راكب فإنه يقطع قرابته ومينعهم 
  .رفده

  .ومن رأى أنه مات يف شيء من ذلك فإنه ميوت على توبة مقبولة

  .ومن رأى أنه خادم فيها فإنه خيدم جليل القدر

  .ع وعتق فإن أهله قد فسدت بعد صالحهاومن رأى أن حصري املسجد قد تقط

  .ومن رأى أن فيها حادثا ينكر يف اليقظة فإنه يؤول على اإلجالء وقيل نقص يف دين الرائي

ومن رأى أنه يفعل بأحدمها ما ال يليق فعله فال خري فيه، وقيل رؤيا اجلامع تؤول بالسلطان أو من يقوم 
  .ء والفقهاء واملسجد يؤول بامرأة جليلة القدرمقامه، ورؤيا املدرسة تؤول بالقضاة والعلما

  .ومن رأى أنه قائم مبحراب فإنه يدل على قيامه يف مهم امللك

  .ومن رأى أنه جالس فيه فإنه يقرب منه، وقيل رؤيا احملراب خري وصالح ما مل يكن فيه شني

 وواسطة خري وقال جعفر الصادق رؤيا احملراب على مخسة أوجه إمام مسجد وسلطان وقاض وحمتسب
  .واما املأذنة فتؤول بالسلطان أو من يقوم مقامه أو بالقاضي

  .رؤيا املأذنة تدل على رجل يدعو الناس إىل اخلري: وقال ابن سريين

    

  .ومن رأى أنه عمر مأذنة فإنه يفعل اخلري وجيتمع جبماعة من أهل اخلري واإلسالم بسبب خري

  . سيئاً يتفرق بسبب ذلك مجاعة من أهل اإلسالمومن رأى أنه خرب مأذنة فإنه يفعل فعالً

  .ومن رأى أن مأذنة سقطت بال سبب وخربت فإنه يتفرق أهل ذلك املكان أو ميوت مؤذا

  .وقال الكرماين املأذنة سلطان أو رجل جليل القدر

  .ومن رأى أن مأذنة استحدثت حبارة فإنه رجل جليل القدر يكون هناك

 حناس وشبهه فإنه يدل على ظلم سلطان، وإن كان من فضة أو ذهب فإنه ومن رأى أن رأس املأذنة من
سلطان جائر وله مداراة، وإن كان من خشب فإنه سلطان كذاب غدار ليس له قول وال قرار، وقيل ان 
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كانت املأذنة من حجر فإنه سلطان وإن كانت من لنب فهي ممن يقوم مقامه وإن كانت من خشب 
  .فسفيه

  .طعاما على مأذنة فإنه جور ملك ذلك املكان على الرعيةومن رأى أنه وضع 

ومن رأى أن صواري القناديل نصبت على مأذنة فاا زيادة أة حلاكم ذلك املكان وإن رآها قلعت 
  .فضده

  .ومن رأى أنه على مأذنة فإنه يتقرب إىل امللك

  .ام ومؤذنوقال جعفر الصادق املأذنة على أربعة أوجه سلطان ورجل جليل القدر وإم

  .ومن رأى منربا رمبا يرى اإلمام األعظم أو من يقوم مقامه وإن رأى فيه ما يزينه أو يشينه فتأويله كذلك

ومن رأى أنه على منرب يتكلم بالعلوم واحلكمة أو خيطب فإن كان من أهل ذلك املكان حيصل له من 
ك اخلري ألحد من أهله أو جريانه االمام أو من يقوم مقامه علو قدر وشرف وإن مل يكن كذلك حيصل ذل

  .إن كان فيهم من هو بتلك املثابة

  .ومن رأى أنه على منرب وهو يتكلم مبا ال يليق فإنه يشتهر باملعاصي ورمبا أنه يصلب

  .ومن رأى السلطان على منرب قد وقع أو انكسر املنرب حتته فإنه يقع عن مرتبته إما مبوت أو بغريه

  .املنرب يقرأ اخلطبة ومل يتمها ونزل من املنرب فإنه يعزل عن خطابتهوإن رأى اخلطيب أنه على 

  .وإن رأت املرأة أا تقرأ اخلطبة وتتكلم بالعلم واحلكمة فاا تفتضح

  .ومن رأى أنه وقع من املنرب إن كان عاملاً أو جاهالً فإنه رديء يف حقه ألنه سقوط حرمة وحصول مذلة

لى املنرب إن كان عاملا يعلو قدره وإن كان جاهال ميسك يف السرقة وقال جابر املغريب من رأى أنه ع
  .ويصلب، وقيل من رأى نفسه حتت منرب فإنه يقهر من ذي سلطان

  .ومن رأى أنه نام على منرب فهو مقرب لسلطان ويف أمن من جهته وقيل فساد يف الدين أو تستعيبه الناس

لطان وقاض وإمام وخطيب ومرتبة وقال صعود أحد وقال جعفر الصادق رؤيا املنرب على مخسة أوجه س
  .من أهل الذمة على املنرب دليل على والية حاكم فاسد الدين يف ذلك املكان

ومن رأى سدة األذان فتأويلها على ثالثة أوجه امرأة وخادم ومعيشة ومهما كان فيه من خري أو شر فهو 
  .منسوب إىل ذلك

  فصل في ضرائح األنبياء والصالحين

  مزارات والبيمارستانات وال
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فمن رأى ضريح نيب من األنبياء فهو حصول خري وبركة، وقيل يكون يف شفاعته وإن كان عازبا تزوج 
  .ورمبا تكون توبة

  .ومن رأى أنه يبحث يف ضريح فإنه يكون جمتهداً يف عمل صاحل مما كان يفعله صاحب الضريح

  .يعةومن رأى حادثاً يف شيء من ذلك فإنه يشني يف الشر

  .وقيل من رأى أنه يزور قرب موسى عليه السالم فإنه وجوب اجلنة

وقال الكرماين من رأى أنه يزور ضريح أحد من األنبياء أو الصحابة أو من الصاحلني فإنه فرج مهه وغمه 
  .وكفارة ذنوبه وقال بعضهم رمبا حيج

  . ورمبا يكون قنوعاومن رأى أنه رأى مزاراً أو معبداً فإنه يكون جمتهداً يف طلب األجر

ومن رأى أنه خلق شيئا من هذه األماكن أو طيبها فإن دينه يزكو وعيشه يطيب وإن كان مريضا فإنه 
  .يربأ وإن رأت ذلك حامل فإا تأيت بولد

  .ومن رأى يف ذلك حادثا يكره مثله يف اليقظة ال خري فيه

 الناس، وقيل من رأى أنه دخله فإنه ميوت ومن رأى بيمارستانا فإنه يدل على رؤية مكان ينتظم به أحوال
  .شهيداً ورمبا دل ذلك على غفران الذنوب ورقة القلب والشفقة على خلق اهللا تعاىل

ومن رأى أنه يأكل شيئا من أطعمة مريض البيمارستانات فهو على ثالثة أوجه مرض أو صحة ورمبا 
  .يكون موت مريض

وهم متوجهون إىل العافية فهو حصول خري، ومن رآهم ومن رأى أحوال أهل البيمارستانات مستقيمة 
  .بضد ذلك فهو ضده

    

ومن رأى حادثا فيه فال خري فيه للرائي وقيل ملن به، وقال بعضهم رؤيا البيمارستانات تؤول على عشرة 
  .أوجه عامل وحكيم وحاكم وراحة وشفاء ومرض وجنون وبواب وموت على شهادة وعتق

   الكنائس وما أشبه ذلكفصل في رؤيا الصوامع وهي

  .فمن رأى كنيسة أو ديراً أو شبه ذلك فتعبريه رجل كذاب يغر الناس بأفعاله وال نتيجة يف ذلك

ومن رأى أنه فعل يف كنيسة ما خيالف أهلها مما مل خيالف الشريعة فهو نكاية ذلك الرجل املوصوف وقيل 
  .خري

صالح فهو خري له وإن كان من أهل الفساد فال ومن رأى أنه مقيم يف شيء من ذلك فإن كان من أهل ال
  .خري فيه
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  .وقيل من رأى أنه فعل يف كنيسة ما يوافق أهلها فإنه ارتكاب جرائم

ومن رأى أنه حدث يف شيء من هؤالء حادث زين فهو فساد يف الدين وإن كان شيئاً فهو ضده وقد 
  .هللا أعلمتقدم ذكر العبادة والصالة فيها يف أبواب الصالة والعبادة وا

  الباب الثاني عشر 

  في رؤيا الخروج إلى المواسم والغزو والرباط

  والصيام والفطر والصدقة والزكاة والضحايا 

  فصل في رؤيا الخروج إلى المواسم

من رأى أنه خرج مع القوم إىل موسم من املواسم فإنه خروج من هم وغم وإن كانوا يف حرب وكرب 
 من أسر أو سجن أو قيل فرح وسرور، ورمبا دل على راحة وأمن كشف اهللا عنهم ذلك، وقيل خالص

  .اخلاطر وقيل رؤيا املوسم تعرب على ستة أوجه عرس وطهور ووليمة وغزو وأمر مشهور وسفر

  فصل في رؤيا الغزو والرباط

ه قال ابن سريين من رأى أنه جياهد يف سبيل اهللا فإنه يدل على استقامة حاله وعياله واتساع رزقه وغنا
  ".ومن يهاجر يف سبيل اهللا جيد يف األرض مراغما كثرياً وسعة"لقوله تعاىل 

فهل عسيتم "ومن رأى أنه وىل وجهه عن الغزو فإنه يدل على قلة شفقته ورمحته على عياله لقوله تعاىل 
  ".إن توليتم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكم

 الكفار فإنه يدل على الفضل وعلو الشأن لقوله تعاىل وقال الكرماين من رأى أنه يغازي وقد انتصر على
  ".وفضل اهللا ااهدين على القاعدين أجرا عظيما"

  .ومن رأى أن قوم تلك الديار يغزون دل على العز واجلاه وحصول املراد والنصر والظفر على األعداء

وقهر األعداء وحصول رزق وقال جابر املغريب من رأى أنه يغازي الكفار وحده فإنه يدل على الغنيمة 
  .حالل

  .ومن رأى أنه يغازي وقد انتصر على الكفار فإنه يدل على حصول مال وغنيمة من األعادي

  .ومن رأى أنه يغازي وقد تغلب األعادي عليه يكون يف رزقه تعب ومشقة وقيل تعسر بعد تسهيل

ر وحصول رزق حالل وطول عمر ومن رأى أنه قتل على يد الكفار يف الغزاة فإنه يدل على وفور السرو
وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند رم يرزقون فرحني مبا آتاهم اهللا من "لقوله تعاىل 
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  ".فضله

  .وقيل من رأى أنه خرج من الغزاة فإنه يتبع سبيل اخلري ومنهاج الرب

السالمة وحصول املراد وفرح وسرور فإن وإن رأى أنه عاد من الغزاة بعد غزوه فإنه يدل على الصحة و
  .كان غائبا فإنه يرجع خبري وسالمة وإن كان مريضا عافاه اهللا تعاىل

وقال جعفر الصادق رؤيا الغزاة تؤول على ستة أوجه خري ومنفعة وإحياء سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .حصول غنيمةوسلم والظفر على األعادي والصحة من املرض واطاعة السلطان العادل و

  فصل في رؤيا الصيام والفطر

  .من رأى أنه صائم فإنه سليم الدين وقليل الكالم فيما ال يعنيه

  .ومن رأى أنه يفعل ما ال جيوز للصائم فإنه نقص يف دينه

  .ومن رأى أنه صائم مث أفطر يف وقته أصاب يف دينه ودنياه خرياً ورزقاً واسعاً وذهب عنه اهلم واخلوف

ه أفطر يف غري الوقت فإنه يغتاب الناس أو يكذب ورمبا دل على املرض أو السفر لقوله تعاىل ومن رأى أن
  .اآلية" فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر"

وقال جعفر الصادق رؤيا الصوم على عشرة أوجه قدر ورياسة وصحة ومرتبة وتوبة وظفر وزيادة نعمة 
  .وحج وعز وولد

  .نه أفطر متعمدا فإنه يتعب يف سفره وحيصل له بالءومن رأى أ

  .ومن رأى أنه أفطر ناسيا فإنه يدل على حصول رزق حالل

  .ومن رأى أنه صام شهرين فإنه يتوب من ذنوبه

ومن رأى أنه صام تطوعا فإنه يأمن من املرض، وقال بعض املعربين ورمبا دلت رؤيا الصوم على الصحة 
  . تصحواصوموا: لقوله عليه السالم

  .ومن رأى أنه صام سنة متصلة فإنه يتوب أو حيج

  .ومن رأى أنه صام عاشوراء فإنه خيلص من اهلم والغم

    

من رأى أنه يف شهر الصيام دلت رؤياه على غالء السعر وضيق الطعام، ورمبا : وقال أبو سعيد الواعظ
  .ضاء الديوندلت رؤياه على صحة دينه وخروجه من اهلموم والشفاء من األمراض وق

هدي للناس "ومن رأى كأنه صام شهر رمضان حىت أفطر فإن كان يف شك فإنه يأتيه البيان لقوله تعاىل 
  ".وبينات من اهلدى والفرقان
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  فصل في رؤيا الصدقة

إن كان عاملاً يكتسب من علمه، وإن كان ملكاً تزدد واليته، : من رأى أنه يتصدق فتعبريه على وجوه
  .زدد كسبه، ورمبا تكتسب الناس منه، وإن كان صانعاً تتعلم الصناع من صنعتهوإن كان تاجراً ي

  .وقال الكرماين رؤيا الصدقة تدل على األمن من الفزع واخلالص من اآلفات

وقال جابر املغريب إن كان مريضاً عويف وإن كان ذا غم كشف غمه وإن كان حمبوساً أطلق وإن كان 
إن كان مشركاً يسلم، وعلى كل الوجوه رؤيا الصدقة حممودة تدل على مفسداً تاب اهللا عليه وأصلحه و

  .السعادة واإلقبال يف الدارين

خذ من أمواهلم صدقة "وقيل من رأى أنه يفرق صدقة فإنه حصول بركة يف ماله ويرزق توبة لقوله تعاىل 
  .اآلية" تطهرهم وتزكيهم ا

  فصل في رؤيا الزكاة

 وبركة وفوز وشفاء وأداء دين وتيسر أمر عسري وقضاء حاجة وضياء فتعبريها على وجوه بشارة وخري
" وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اهللا"وخالص من هم وغم وظفر على األعداء وزيادة رزق لقوله تعاىل 

  .اآلية، وقيل ان الزكاة تزكو يف املال واملواشي فمن رأى أنه يأخذ الزكاة فهو حصول منفعة وقيل افتقار

   رؤيا األضحيةفصل في

من رأى أنه ضحى بأضحية جيوز تضحيتها شرعاً فإنه خري ونعمة وإن كان الرائي عبداً عتق، وإن كان يف 
حمنة وهم فرج عنه وإن كان مريضاً عويف وإن كان فقري استغىن وإن كان ذا فزع يأمن وإن كان مديونا 

  .سع اهللا عليه يف معيشتهوىف اهللا عنه دينه وإن كان ما حج فإنه حيج وإن كان يف ضيق و

من رأى أنه يقسم ويفرق حلم القربان على الناس فإنه يدل على موت رجل حمتشم : وقال الكرماين
  .ويقسم ماله على أهله

وبشرناه بإسحاق نبيا من "رؤياه تعرب على وجهني بشارة وظهور بركة لقوله تعاىل : وقال جابر املغريب
  .رؤيا امرأة وهي حامل فاا تضع ولداً صاحلاًاآلية، وإن كان صاحب ال" الصاحلني

ورمبا جيب عليه فدية، وقيل " وفديناه بذبح عظيم"وقيل من رأى أنه ضحى بكبش فإنه فدية لقوله تعاىل 
  .رؤيا األضحية تدل على رؤيا الشهور

  .ومن رأى أنه ضحى أضحية ناقصة أو فيها نقص فإا نقص يف دينه
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  الباب الثالث عشر 

  التحول عن اإلسالم وعبادة النار واألصنامفي رؤيا 

  وتحويل القبلة والخلقة إلى غيرها 

  فصل في رؤيا التحول عن اإلسالم

  .من رأى أنه حتول عن اإلسالم إىل أحد األديان الباطلة فإنه ارتكاب معاص وقيل ذلة وحقارة

  .وقال الكرماين يقارب فعل الرائي أفعال من تلبس بدينه وقيل يفسد دينه

  صل في عبادة النار واألصنامف

من رأى أنه يعبد النار فإنه يعني السلطان، فإن كانت النار خامدة فإنه يطلب ماالً حراماً وقيل عبادة النار 
  .مخدة ملك جائر

ومن رأى أنه يعبد صنماً من خشب فإنه يقترب برجل باطل إىل رجل خبيث منافق، وإن كان من حطب 
 به من اجلدال وما أشبه ذلك، وقيل انه يتقرب ألحد بنميمة، وإن كان مشبك فإنه يطلب بذلك ما يأيت

الصنم من فضة فإنه يأيت إىل امرأة مبا ال يليق، وإن كان من ذهب فإنه يتقرب إىل أمر يكرهه وحيصل له 
من ذلك ضرر وإن كان من حناس أو حديد أو رصاص أو ما أشبه ذلك فإنه يتقرب لطلب الدنيا وقيل انه 

لرجل متلصص، وإن كان من حجر فإنه يتقرب لرجل قاسي القلب وإن كان من فخار وما أشبه يتقرب 
  .ذلك فإنه يتقرب ملن ليس فيه فائدة وباجلملة رؤيا األصنام ليست مبحمودة

  .ومن رأى أنه ناول شيئا إىل صنم من األصنام املذكورة فإنه يعرب من جنسه كما تقدم

نام أو كلمه أو فعل معه فعل إنسان يف اليقظة فإنه يصحب من ال فائدة ومن رأى أنه يعبد صنماً من األص
يف صحبته ورمبا يكون حصول ضرر من ذلك الصاحب، وقيل من ارتكاب معاص وحدوث أمور له 

  .بسببها حىت انه يتعجب من ذلك غاية العجب وال تكون خطرة بباله قط

 باطل ورجل منافق كذاب مكار وامرأة رؤيا ذلك تؤول على ثالثة أوجه كذب: وقال جعفر الصادق
  .مفسدة مكارة

  فصل في تحويل القبلة والخلقة إلى غيرها
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من رأى أن القبلة حولت من مكاا إىل جهة أخرى وهو متبع ذلك فهو على ثالثة أوجه تغري امللك 
هذا إذا رأى وانتقال الرائي حنو جهة انتقال القبلة وظهور ملك من تلك اجلهة واستيالؤه بعقد صحيح 

  .الناس تابعيها، وقد تقدم يف الباب الثامن يف فصل الصالة تعبري من رأى أنه يصلي إىل جهة غري القبلة

ومن رأى أنه شيخ كهل وليس هو كذلك فإنه صاحل يف دينه ووقار وزيادة يف شرفه وإن كان شيخاً 
  .ورأى أنه صيب فإنه يصبو وجيهل فال خري فيه وكذلك املرأة

  . أحداً من النسوة صارت كذلك فإا دنيا تقبل عليه وإن كان مريضاً أفاقومن رأى

  .ومن رأى أنه صار غضاً طرياً مجيالً فرمبا ميوت سريعاً

  ".وزاده بسطة يف العلم واجلسم"ومن رأى أنه صار طويالً عريضاً فهو زيادة يف العمر وأة لقوله تعاىل 

 أو دابته وإن كان ذا وظيفة عزل وقيل قهر وإفالس ورمبا خياف ومن رأى أنه صغر أو قصر فإنه يبيع داره
  .عليه من املوت، وسيأيت يف باب النوادر بيان ذلك

  .ومن رأى فيه نقصانا فإنه ضعف ونقص يف دينه ودنياه

ومن رأى أن له فرجا كفرج املرأة فإنه ذل وخضوع وحقارة وإن كان يف خصام يصاحل خصمه وإن 
كرا مثل الرجل وحلية كلحيته فإن كان هلا ولد ساد على قومه وإن كانت حاملة أتت رأت املرأة أن هلا ذ

بغالم وإن مل تكن حامال فاا ال تلد ولدا ابدا ورمبا تنصرف الرؤيا إىل ملكها أو زوجها أو أبيها أو اخيها 
  .وقيل حصول شرف ألحد حمارمها

زوج بامرأة فإا تصيب خرياً وشرفاً وعزاً وذكراً وإن رأت امرأة أا صارت رجالًوهي جتامع النساء أو تت
  .عالياً

  .ومن رأى امرأة ذه احلالة فإنه يرى شيئا يتعجب منه

  .ومن رأى أن له ذنبا أو قرنا أو حافرا مثل الدواب أو خرطوما او منقارا فذلك صالح كله وجيد

  .ومن رأى أن له ريشا وجناحني فإن ذلك رياسة ويصيب خريا

  .نه صار طريا يطري فيؤول على ثالثة اوجه سفر وحصول امر بسرعة أو تعبدومن رأى أ

ومن رأى أنه صار حيوانا مما ال يؤكل حلمه فإنه ذل ومصيبة وإن كان ذا وظيفة عزل عنها وقيل يشتهر 
  .عند الناس مبا يفضحه ويشينه

  . النفعومن رأى أنه صار معدنا من املعادن فإنه يستعمل شيئا من األشياء وحيصل له

  .وقيل من رأى أنه صار ضفدعاً فإنه يشتغل بالعبادة

وقيل من رأى أنه صار حيواناً من املمسوخات فإنه يدل على غضب اهللا عليه وقيل املسخ عشرة أوجه 
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حقارة واستصغار وغضب وعقوبة وانتقام واستهزاء وارتكاب حمرم وأمر فاحش ومذلة وهزل وقال 
  .ؤياهبعضهم ال خري يف ذلك وال يف ر

  .ومن رأى أنه صار شيئا من هؤالء واحتوى عليه واصطيد أو استعمل فإن كان له عدو يظفر عدوه به

وقيل من رأى أحداً معروفا قد مسخ فجاء إليه فأخربه أو رأى حيوانا أخربه أنه فالن واستجار به فإنه 
  .يرى أمراً ويتعجب منه

  .ظة فال خري فيهومن رأى أنه حدث من ذلك حادث أو ما ينكر يف اليق

وقال دانيال وإن رأى أنه حتول إىل ما فيه صالح فإن كان من أهله فإنه يقع يف حمنة يف أول أمره وحيصل 
  .له الظفر والكفاية يف آخر أمره

ومن رأى أنه حتول من صالح إىل فساد فإنه غري حممود، ومن رأى خبالفه فإنه يدل : وقال جابر املغريب
  . يف الدين والدنيا وبلوغ اآلمالعلى السعد يف االقبال

  الباب الرابع عشر 

  في رؤيا القضاة والعلماء والفقهاء والشهود

  وما يناسب ذلك 

  فصل في رؤيا القضاة

ومن رأى أنه صار قاضياً وهو حيكم بني اخللق ومل يكن أهال لذلك قال ابن سريين إذا مل يكن قاضياً 
ويذهب ما بيده من مال وأثاث وإن كان يف سفر تقطع ورأى ذلك حيصل له ضرر وبالء وحمنة وعناء 

الطريق عليه ويلقى تعبا ومشقة ويتلف ماله وإن كان عاملا يليق بالقضاء فإنه يصري قاضياً وتستقيم أحواله 
  .وتنتظم أشعاله

ازل وقال الكرماين من رأى أنه صار قاضياً معروفاً أو رأى قاضياً معروفاً فإنه دليل على الترقي إىل املن
  .العليا واملراتب السنية

واهللا حيكم "ومن رأى قاضياً جمهوال فإن القاضي اهول يؤول بالباري عز وجل ونفاذ حكمه لقوله تعاىل 
  ".يقص احلق وهو خري الفاصلني"وقوله تعاىل " ال معقب حلكمه

  .وقال جابر املغريب من رأى قاضياً وهو حيكم فتعبريه كما رآه

  .ده ميزان فإنه حيكم بني اخللق باحلقومن رأى قاضياً وبي

    



 
ابن شاهيناالشارات في علم العبارات   78 

ومن رأى قاضياً وهو ينظر إليه بعني العناية والشفقة ويالطفه بلني الكالم فتعبريه التقرب بالعلماء وعلو 
الشأن، ومن رأى خبالف ذلك فإنه حقارة ونقص ومذلة وقلة دين، وقيل رؤيا القاضي املعروف خري 

  .وبركة

  .إن ذلك عز ودولةوإن رأى قاضياً دخل عليه ف

وإن رأى قاضياً أجلسه إىل جنبه أو إىل مكان مرتفع فإن ذلك عز واء وشرف ورمبا دلت رؤيا القاضي 
  .على خصومة ومنازعة

  .وإن رأى املريض أن القاضي أرسل يستدعيه فرمبا يكون انقضاء أجله

  فصل في رؤيا العلماء

س يقبلون قوله ويتبعون كالمه يدل على حقارته يف من رأى أنه صار عاملا ان كان جاهال ورأى ان النا
أعني الناس وذكره يف أفواههم مبا ال يليق، وأما إذا كان عاملا ورأى ذلك فإنه يدل على الشرف وعلو 

  .القدر

  .ومن رأى أنه قد حصل له ما ينكر يف اليقظة يدل على استهزائهم به

  .ستماعه فإنه حصول خري ومنفعةومن رأى عاملا قربه أو أجلسه أو كلمه كالما يفيد ا

  .ومن رأى عاملا والناس يشتغلون عليه ويستفيدون منه فإنه معدن تقصده الناس وحيصل منه منفعة

  .وقال جعفر الصادق رؤيا العامل على أربعة أوجه علو قدر وعز وجاه وقبول ووالية

  فصل في رؤيا الفقهاء

فهو رجل طيب يدخل يف ذلك املوضع الذي يرى من رأى فقيها عرفه فهو خري وسرور وإن مل يعرفه 
  .فيه

ومن رأى أنه صار فقيها وكان أهال لذلك فإنه حصول عز ورفعة وإن كان من أهل الواليات فال بد أن 
  .يلي والية

ومن رأى أنه يلبس ملبوس الفقهاء ان كان من أهله فإنه زيادة يف فقه وإن مل يكن كذلك يتلبس بالفقه 
  .ل املعرفة فيه، وقيل شرف وعز وعظمة، وقيل حتويل من أمر هو فيه إىل غريهوطرائفه ويكون قلي

  .ومن رأى أنه صار فقيها مؤدبا فإنه يتوىل وظيفة حيكم فيها

  .ومن رأى أنه يعلم أحداً من الصبيان فإنه يصري يف شيء يستفاد منه

  .رك الفقهومن رأى أحد الفقهاء أنه صار غري فقيه فال خري فيه، وقيل انه جيهل ويت
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ومن رأى مجاعة من الشهود فإنه يدل على حصول رمحة وقيل أمر حق وقيل حماكمة وال بأس برؤيا 
الشهود، وإن رأى شيئا مبفرده واحتاج إىل من يشهد له فلم جيد غري واحد فإنه يدل على شروعه يف أمر 

  .يتم بعضه وال يتم باقيه

  .قيل يشتغل بعلم املغيباتومن رأى أنه صار شاهداً فإنه يتبع طريق احلق و

  .ومن رأى أن أحداً يشهد زوراً ويشهد هو فإنه حصول ضرر منه لنفسه ولغريه وال خري يف هذه الرؤيا

  .ومن رأى أحداً من الصوفية وحنوهم فإنه زيادة يف الدين

ج من ومن رأى أحداً من األولياء والصاحلني واألبدال وااذيب فهو حصول خري وبركة وأمن وقيل خرو
  .هم وغم إىل فرح وسرور

ومن رأى أنه تزيا بزيهم وكان أهالً لذلك فإنه خروج من خوف إىل أمن ومن حزن إىل فرح لقوله تعاىل 
  ".أال إن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون"

  .ومن رأى أحداً من املذكورين يف هذا الباب وأخربه بأمر فإنه يكون بعينه

  .وا وجتادلوا فإن كانت فرقة منهم يرجح قوهلا على األخرى فإن تعبريه بضد القضيةومن رأى مجاعة تباحث

ومن رأى مجاعة مجعوا لوليمة فإن كانت الوليمة معروفة فهو خري وعز واء، وإن كانت جمهولة فإنه 
ه مولد النيب صلى اهللا عليه وسلم ورؤيت: حصول أمر مكروه، وقيل رؤيا الوليمة تؤول على عشرة أوجه

  .وزواج ونفاس وختان وصحة من مرض وقدوم غائب وعزاء ميت ووفاء بنذر وضيافة جلماعة

ومن رأى شيئا من مسموعات الفقراء ففيه اختالف منهم من يقول أنه جيد الجتماع الفقراء ومنهم من 
  .يقال أنه غري جيد لكونه فيه مالهيا واهللا أعلم بالصواب

  الباب الخامس عشر 

  ن واألمراء والنواب والحجابفي رؤيا السالطي

  والوالي وجماعة من الحاشية وما يناسب ذلك 

فمن رأى سلطانا يف دار أو دخل مسجداً أو بلداً أو قرية فإنه دليل على حصول مصيبة ألهل تلك 
  ".إن امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها"األماكن لقوله تعاىل 

  .إنه يظفر حباجتهومن رأى أنه خياصم السلطان أو السلطان خياصمه ف

  .ومن رأى أن السلطان قطع يده اليمىن فإنه حيلفه

  .ومن رأى أن السلطان يف الرتع فإنه يصري حمبوساً
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ومن رأى أن السلطان خر من مكان مرتفع أو رفسته دابة أو أخذت قلنسوته أو سيفه أو حلق رأسه فإنه 
  .عزله أو موته

ك أو من أعيان اململكة فإنه عز ودولة، وإن مل يكن أهالً ومن رأى أنه صار سلطاناً فإن كان أهالً لذل
  .لذلك فهي حصول مصيبة للرائي

    

ومن رأى أن السلطان بسط له بساطا فإنه حصول رزق ورفعة وقيل ان كان ممن يليق به السلطنة فال بد 
  .له منها

  .ومن رأى سلطانا جمهوال يف مكان فإن نفسه تغلب عليه

  .لوجه مستبشرا فإنه يصيب خريا بقدر طالقه الوجه وبشاشتهومن رأى السلطان طلق ا

  .ومن رأى أنه يستعمله يف مستخلصه فإنه يصيب شرفا وذكرا عاجال

ومن رأى أنه كساه وأعطاه وألبسه تشريفا وأركبه مركوبا فإنه يصيب سلطنة منه وإن كان أهال الن 
  .يتوىل وظيفة فال بد من توليته

  . شيئا من متاع الدنيا فإنه حصول فخر وعز بقدر ما ينسب إليه ذلك العطاءومن رأى أن السلطان أعطاه

ومن رأى أن السلطان يعاتبه أو يصاحبه أو كان بينهما كالم فإنه يصلح حاله عنده أو عند غريه من 
عماله أو من يقوم مقامه من خواصه، وقيل من رأى أنه جيادل معه وحيتج حبجه فإنه يدل على كالمه مع 

ان وإنه جيادل معه بالقرآن وخياصمه ألن السلطان يف اللغة احلجة، ومن رأى أنه يأكل معه أو السلط
  .يطعمه طعاماً فإنه يصيبه من جهته حزن بقدر ما قد أطعمه

ومن رأى أنه معه على فراش فإن كان الفراش معروفاً فإنه يأتيه منه جارية أو يتزوج من عياله ويكون 
وحسنه وإن كان الفراش جمهوال فإنه يشركه يف أمره ويوليه مكانا حيكم فيه أو مقامها بقدر مسك الفراش 

  .يكون مقربا عنده

ومن رأى أنه دخل مع السلطان يف اللحاف وليس بينهما حائل ينال منه اخلري واملال والقدرة على أشياء 
  .كثرية

فا منه وإن كانت الدابة ومن رأى أنه رديف السلطان على دابة فإنه يسعى جبد السلطان أو يكون خل
  .سائرة يكون أقوى يف حقه

  .ومن رأى أنه ميشي وراء سلطان فإنه يقتدي به ويستحسن رأيه بقدر استقامته على أثره

ومن رأى أن السلطان ميشي وراءه فإنه يقتدي به يف أموره ويستعمله فيما يكون ناظرا إليه حبيث يكون 
  .حمموداً عنده
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 السلطان أو خيالطهن فإن كان مع ذلك ما يستدل به على بر أو خري فإنه ومن رأى أنه دخل على حرمي
يصيب سلطنة وحظا ومرتلة منه وإن مل يكن عنده شيء من ذلك فإنه يغتاب تلك احلرمي أو يدخل يف 

  .أمرهن مبا ال حيل له من االغتياب

  .ومن رأى أنه ينكح أحداً منهن فال خري فيه

  .للرائي خري ومنفعةومن رأى أن السلطان نكحه فهو 

  .ومن رأى أنه هو الفاعل فإنه حصول ضرر وغلب ومصيبة

ومن رأى أن السلطان دخل مكانا وليس من شأنه ذلك فاا ذم وهوان وإن كان السلطان صاحلاً قيل انه 
م وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليه"يظهر العدل يف ذلك املكان وقيل يظهر فيه احلق لقوله تعاىل 

  ".فعل اخلريات

ومن رأى أن السلطان أخذ قلنسوته أو أخذ شيئا من ملبوسه فإنه يأخذ ماله وإن كان ذا وظيفة عزل وإن 
  .كان من ذوي املعاش فإنه كساد معاشه وذله

  .ومن رأى أن السلطان ارتفع إىل مكان عال وليس هناك أعلى منه فإنه انتهاء أمره وزوال سلطانه

  .ما يشينه فهو نقص يف أته وإن رأى ما يزينه فهو ضد ذلكومن رأى يف السلطان 

  .ومن رأى أن السلطان جلس ليتقاضى أشغال الناس فإنه دليل على أنه ملتفت إىل مصاحلهم

ومن رأى أن السلطان نائم فضد ذلك، وقيل رؤيا السلطان تؤول على مخسة أوجه نصرة وحجة 
  . يف ذلك إىل اعتبار الرائي ومقامهوخماصمة وعز ورفعة وفساد وذلة فيحتاج األمر

وقال ابن سريين رؤيا السلطان تؤول على اثين عشر وجها إمامة وعلم وخطابة ومسعة وحكم وانقياد 
  .للحكم ووجاهة وعز ورفعة وتقدمي

  .وقال دانيال عليه السالم من رأى أن السلطان تصرف يف الريح فإنه حيكم يف اخلافقني ويزداد نفاذا

  .السلطان يف مكان يكره فإنه حصول غم للسلطان وقيل للرائيومن رأى أن 

ومن رأى أن السلطان ابتلعته األرض فتأويله على وجهني قال بعضهم متكن يف ملكه وثبات له وقال 
  .آخرون هم وغم وضيق

  .ومن رأى أن السلطان رقد عليه فال خري فيه

  .أمر من األمورومن رأى أنه يكبس السلطان فإن السلطان يستريح بسببه يف 

  .ومن رأى أنه يتردد إىل السلطان فإنه نسج مودته وقيل حصول خري ومنفعة ومنصب

  .ومن رأى أن أحداً من مجاعة السلطان يتردد عليه يف خري فتعبريه نظري ذلك

ومن رأى من يليق بامللك أنه ركب على سيف السلطان فإنه يتوىل مكانه وإن مل يكن الئقا حيصل له 
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  . سيئةضرر وشهرة

    

ومن رأى أن السلطان نائم يف داره مسترحيا فإن كان له حاجة عنده يقضيها، وقيل ان السلطان حيتاج له 
يف أمر، وقيل رؤيا السلطان العادل ما يكون فيه ما يشينه حصول مراد الدنيا واآلخرة وهو جيد على كل 

  .حال

  فصل في رؤيا األمراء

ه انتقل إىل السلطنة وكان الئقا لذلك يف احلس واملعىن فرمبا يصري من رأى أحداً من األكابر الكبار أن
  .كذلك وإن مل يكن مناسبا فهو حصول رفعة على كل حال

  .ومن رأى أنه صار أمريا كبرياً وكان الئقا به فإنه زيادة يف أة وإن مل يكن الئقا فبالء وحمنة

  . فال خري يف ذلك األمريومن رأى أحداً من األمراء الكبار صار أمريا دون مرتلته

ومن رأى أحداً من األمراء أرباب الوظائف فتأويله على ما تقتضيه وظيفته، وإن رأى أنه صار كذلك 
فتأويله نظريه أيضا، وأما الدوادار فازدياد رزق وقضاء حوائج، وأما رأس نوبة فظفر ونصرة وحكمة، 

، وأما شاد الشراب خانه فحصول نعمة وسعة، وأما امرياخور فعز ودولة، وأما اخلازندار فحصول مالية
وأما السلحدار فإنه مكنة، وأما احلماذار فاستقامة يف األشغال ومواظبة، وأما أمري شكار فتخيل ومتلق، 

وأما علم دار يعين أمري علم فخرب خري وقيل سرور، وأما االستادار فعلى وجهني حصول رزق أو حصول 
ل بر وحسن عيش، وأما الساقي فحصول منفعة باألمراء وأما بقية مغرم، وأما استادار الصحبة فحصو

أرباب الوظائف فتعرب على حسب ما يباشرونه وحيتاج يف ذلك إىل تأويل ما أول على ما تقدم يف 
  .الفهرست

  .وقال الساملي من رأى أحداً من أرباب الوظائف الدينية فيؤول بالعز واخلري

لدنيوية فهو على ثالثة أوجه حصول رزق من جهة امللوك ورمبا ومن رأى أحداً من أرباب الوظائف ا
كان رزقا ثابتا فإن من العادة تقرير األرزاق منهم، وإذا كان الرائي من أهل الفساد فإنه يؤول بالغرامة 

ألا تؤخذ على أيديهم وحصول خصومة، وقيل رؤيا الوزير إذا كان على هيئة حسنة فإنه حممود يف حقه 
  .رب خبالف ذلكوضد ذلك يع

  .ومن رأى أنه صار وزيرا وهو منصف فإنه زيادة عز وشرف

ومن رأى أن الوزير أعطاه تشريفا فإن كان أهال للوالية ناهلا وإن مل يكن فهو حصول خري ودخول 
  .الوزير أو من يناظره يؤول حبصول منكر وحزن اال أن يكون معتادا
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منها حصول الوزارة ملن كان أهلها إذا رأى عينه صارت وقال جعفر الصادق انه يؤول على أربعة أشياء 
قمرا وكذلك إذا رأى دجلة بغداد ورأى ملكا قد شد وسطه أو أعطاه دواة أو رأى أحداً من الصحابة 

  .األربع توجه

  فصل

ومن رأى أحداً من النواب فإنه عز ودولة ورمبا دلت رؤيا النائب على السلطان ألنه قائم مقامه ويقال يف 
  .غة العامل للنائب وقيل رؤيا النائب تدل على ثبات األمور لكون تصحيفه كذلكالل

ومن رأى أن النائب بقى سلطانا فإنه ثبات له وزيادة أة وخري عظيم خبالف ما لو رأى أن السلطان 
صار نائبا فتعبريه ضده، وتؤول النيابات من اشتقاق اسم املدن كالشام من الطيب وحلب من حلب 

طرابلس من طريان ما هو مسرة ومحاة من احلما وصفد من الصفا ويقال غري ذلك والكرك من الرزق و
التحصني، وقيل كفؤ ما حيتاجه الشتقاق االسم بالتركي والقدس من التطهري والرمحة وغزة من الغز 

  .واهلنسا من اء سنة ويقاس على ذلك بقية النيابات ويعترب كما تقدم

  فصل في رؤيا الحجاب

رأى مجاعة من احلجاب أو حاجبا واحدا فال خري فيه خصوصا إن كان عبوسا، وقيل رؤيا احلاجب من 
تدل على حجب شيء عن الرائي وكان بعض املعربين يكره تعبريه أي تعبري رؤيا احلاجب من حيث 

  .اجلملة

  .شروقيل من رأى أنه صار حاجبا وكان دون ذلك ممن يليق به فال بأس وقيل رؤيا احلاجب حجب 

وقال أبو سعيد الواعظ العزل حممود ألرباب الوظائف وثبات يف األمور وقيل التولية على وجهني ملن كان 
مشكور السرية يف منصبه خري ورفعة ومن كان مذموما يؤول له بالعزل وقيل العزل أمانة وعهد كما ان 

  .العهد عزل

  فصل في رؤيا الوالة

ل به ما يكره فال خري فيه وكذلك ان فعل ما حيب معه فإنه ال من رأى واليا فإنه غلو به وإن رآه يفع
اعتبار بفعل الظامل ولو كان حسنا وقيل رؤيا الوايل ما مل يكن فيها ما ينكر فال بأس ا الشتقاق االسم 

  .من الوالية وقيل من رأى الوايل على هيئة غري حممودة فتأويله هتكه يف حق اللصوص

  اشيةفصل في رؤيا جماعة من الح
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من رأى أحداً من أصحاب الوظائف الدينية فهو خري وبركة ونعمة وإن كان من أصحاب الوظائف 
الدنيوية فازدياد رزق وجتديد أمر وقيل شروع يف مهم وإن كان من أرباب البيوت فتعبريه قريب من 

ذهاب غم وأنس ما مل يصدر شغله مثاله البيا البابية فنظافة وصالفة، والشريدارية أمانة ونظافة، والفراشني 
منهم كنس فإن صدر فليس مبحمود وسيأيت بيانه، والركبدارية شجاعة وإقدام وقيل وكذب وإفساد 

وفلسفة كذلك خدام االصطبل، وأما اهلجانة فعلى وجهني إما بشارة وإما مصيبة، وإما املربدارية 
 الطيور فيأيت تعبريه يف بابه وأما رؤيا والكالنرة فال خري وال خرية وقيل جناسة يف األثواب، وأما رؤيا

مجاعة املطبخ فكثرة كالم يقع وتعب يف طلب الرزق، وأما السقاؤون فديانة وتقي وخصب ورمبا يعمل 
عمال حسنا، وأما البوابون فمن رأى أنه صار بوابا ومل يعاين الباب فإنه تقضي حوائجه خاصة واهللا أعلم 

  .بالصواب

  الباب السادس عشر 

  يا الرجال والنساء والصبيان والصغارفي رؤ

  والطواشية والعبيد والخدم والخنثى 

  فصل في رؤيا الرجال

من رأى رجالًمعروفا يصنع شيئا أو يعطيه شيئا فإنه هو بعينه أو مسيه أو نظريه من الناس، وقيل من رأى 
  .رجالًمعروفا فإنه خري وبركة وإن كان له غائب قدم أو أتى خربه أو كتابه

الربكة :  رأى شيخا معروفا وقد جرى بينهما كالم زيادة يف اخلري والربكة لقوله عليه الصالة والسالمومن
وقيل رؤيا الشيخ املعروف إذا خالط شيبه سواد يكون أبلغ خصوصا إذا كان جسيما والشيخ . يف األكابر

على خري ويكون موافقا اهول هو جد االنسان الذي جيده فكلما رأى فيه من حشمة ووقار وكالم يدل 
لغرض الرائي فهو أحسن وأخري ومجيع ما جيده حيصل ويكون موافقا للمقاصد مجيعها وإن مل يبق من 

  .سواده شيء فهو أضعف وأهون

إن رأى شيخا أشرف فهو متكنه من اخلري، وقيل رؤيا الشيخ تؤول على أربعة : وقال أبو سعيد الواعظ
  .أوجه خري وبركة وقضاء حاجة وأمن

ومن رأى شابا أو كهال حسن الوجه فإنه بشارة وحصول خري سواء كان معروفا أو جمهوال، وقيل إذا 
  .كان الشاب جمهوال وهو ليس حبسن املنظر فهو عدو واعذار
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ومن رأى مجاعة مشايخ أو شباب فهم رمحة خصوصا إذا جرى منهم كالم الرب ومن رأى أن أحداً منهم 
إذا كان صنف ذلك الشيء حمبوبا وإن رأى أنه هو العاطي فإنه جيد أيضاً أعطاه شيئا فهو أجود خصوصا 

  .ومن رأى أحداً منهم وهو ناقص فإن كان شيخا فالنقص يف جده وإن كان شابا فالنقص يف عدوه

  فصل في رؤيا النساء

  .من رأى عجوزا فهي دنيا قد أدبرت خصوصا إذا كان فيها نقص فهو اشني واقبح

 عجوز او يعاطيها فإنه يكون طالب الدنيا وحمثا عليها ويناله منها بقدر مؤاتاته ومن رأى أنه يزاول
والعجوز اهولة أقوى من العجوز املعروفة فإن كانت ذات هيئة حسنة وشيمة طاهرة على هيئة أهل 
 التقى كانت دنيا حراما أو مكروها يف الدين فإن كانت شعثاء مقشعرة قبيحة املنظر سيئة فال دين وال

  .ديانة وال زين

ومن رأى امرأة حسنة وهو يكلمها أو خيالطها أو يضاحكها أو يالعبها أو دخلت عليه يف بيته فاا سنة 
  .خمصبة وخري وسرور وإن كان فقريا حيصل له مال ورزق وإن كان مسجونا فرج اهللا عنه

  .كان األمر للرائيومن رأى امرأة تأمر الناس وتنهاهم يف اهللا فهو صاحل يف الدين خصوصا ان 

  .ومن رأى نسوة ذات عدد نقلن إىل مكان فان عمال يقدمون على أهل ذلك البلد

ومن رأى امرأة تنازعه وحصل منها امشئزاز ونفور بالغ فاا زوال نعمة، وقيل ان كانت ذات منصب 
  .فاا زواله وتفرق أمره وحكمه مث يعود كما كان وتنتظم أحواله

  . ما رآها قط وهي شعثاء ال بد يذهب منه شيء فإن كانت حسنة جيد بعد ذلكوقيل من رأى امرأة

  .وقيل من رأى أنه قبل امرأة ذهب منه شيء وإن وطئها ال خري فيه

  .ومن رأى أن زوجته مع غريه ذهب ماله أو جاهه وال يكون حسنا يف دينه، وقيل غىن ودنيا واسعة

  .امرأة فهو يفارقها أو خياصمهاومن رأى أن زوجته أهدت إليه زوجا غريها أو 

  .ومن رأى أن زوجته حتمله فإنه حصول غىن وخري يأتيه

وقيل من رأى أنه حيمل امرأة حسنة فإن كان مريضا أفاق وإن كان حمبوسا فرج اهللا عنه أو مهموما فرج 
  .اهللا مهه وغمه

ادة وبركة وإن كان من ومن رأى امرأة فاسقة أو زانية فإن كان من أهل الصالح والدين فهو خري وزي
  .أهل الفساد فإنه يكون قلة دين وارتكاب حمارم وحصول شرور وضرر

    

ومن رأى أن زوجته تدعو رجالًفإن كانت حامال تأيت بغالم وإن مل تكن حامال فهو حصول منفعة 
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  .وخري

  .ومن رأى أن امرأة عقيمة محلت فإنه دليل خري وصالح يف الدنيا واآلخرة

ته عادت عجوزا فال خري فيه وإن رأى أن امرأته زادت حسنا ومجاال فهو زيادة يف دينه ومن رأى أن زوج
  .ودنياه وحصول خري ومنفعة

  .ومن رأى أن زوجته صارت مرتكبة ألمر الفواحش أو مكروه فاا تكون بضد ذلك

  .ومن رأى أن زوجته زاهدة عابدة فإنه خري وال بأس به

ن وهن ينظرن إليه أو واحدة منهن تدعوه إليها فهو تان عليه وهو ومن رأى أن مجاعة من النسوة مبكا
  .منه بريء ورمبا حيصل له غرضه فيما بعد وال يتمكن منه عدوه

ومن رأى نسوة كثرية خيتصمن فإنه حدوث أمور عجيبة يف الدنيا حيصل منها لبعض الناس تشويش وإن 
اجلملة جيد خصوصا إن كانت مقبلة عليه أو رآهن ضد ذلك فتعبريه ضده، وقيل رؤيا املرأة من حيث 

  .بشوشة طلقة الوجه

وقال أبو سعيد الواعظ املرأة اجلميلة مال ال بقاء له ألن اجلمال يتغري، وإن رأى كأن امرأة شابة أقبلت 
عليه بوجهها أقبل أمره بعد االدبار، وإذا رأت املرأة شابة فهي عدوة هلا على أية حالة رأا عليها، ورؤيا 

املرأة السمينة تؤول خبصب السنة واملهزولة جبدوبتها وال خري يف رؤيا العجوز اال إذا كانت متزينة 
  .مكشوفة

  فصل في رؤيا الصبيان والشبان

من رأى صبيا حسنا ي املنظر معتدل القد بشوشا مطاوعا فإنه حصول السرور وبلوغ املقاصد ونيل 
ؤول بعدو وإن كان قبيح املنظر فعدو ال حمالة وقيل غم وضيق بشارة مبا يسر اخلاطر وقال آخرون رؤياه ت

  .صدر خصوصا ان كان شعثا قبيح املنظر وامللبس

ومن رأى صبيا شابا وهو معروف ورأى فيه ما يسره فهو خري ونعمة وإن رأى فيه ما يشينه فضده وإن 
  .كان جمهوال ففيه وجهان قيل عدو أو بشارة

دو الرجل فإن كان أبيض فهو عدو مستور وإن كان أدهم فهو عدو وقال أبو سعيد الواعظ الشاب ع
  .غين وإن كان أشقر فهو عدو شيخ

  .ومن رأى أنه يتبع شابا فإنه يظفر بعدو

ومن رأى كأنه قد صار شابا فقد اختلف يف تأويل رؤياه وقيل انه يتجدد له سرور وقيل انه يظهر يف دينه 
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 يظهر مع بعض األصدقاء عداوة على احلرص واالمل، وقد تقدم او دنياه نقص عظيم وقيل انه ميوت وقيل
  .ذكر بعض شيء من ذلك وما يناسبه يف تعبري احللية واخللقة

  فصل في رؤيا الصغار

  .من رأى أنه قدم إليه صغري حسن الوجه فإنه يؤول على وجهني ملك وبشارة اذ مل حيمل على األذرع

  .وقيل من رأى أنه حيمل صغريا فهو هم وحزن

وقيل من رأى أنه حيمل صغريا يف قماطه فإنه ينجو من هم وغم ما مل خيتبط الصغري وقيل ان كان خائفا 
  .يكون آمنا

ومن رأى أنه حممول يف قماط فيؤول على اربعة اوجه ذهاب مال وسجن ومرض وذهاب عقل وإن رأى 
  .ذلك فقري فإنه يعيش إىل ارذل العمر

  .مبحمود وإن رأى أنه يتعلم ما حيصل له نتيجة فضد ذلكومن رأى صغريا معروفا يلهو فليس 

  .ومن رأى صغريا من أوالد األكابر وانه مسكه وتوجه به إىل مرتله فإنه حصول مال ونعمة

  .ومن رأى أن صغريا ضاع فإنه زوال هم وقيل تكدر خاطر

  فصل في رؤيا صغار البنات

  .من رأى صغرية حسنة فإنه حصول خري ومنفعة

ى أنه حيمل صغرية فهو خري مما حيمل صغري أو قيل من رأى ذلك فإن كان مريضا أفاق وإن وقيل من رأ
كان مهموما فرج اهللا مهه وإن كان حمبوسا أطلقه اهللا، وقيل رؤيا الصغرية ما مل يكن فيها ما ينكر فهو 

  .خري على كل حال

  فصل في رؤيا الطواشية

دل على اخلري والصالح، وقيل ان الطواشية تعرب قال ابن سريين رؤيا الطواشية من أي جنس كان ت
  .باملالئكة أو بالصالح

  .ومن رأى أن طواشيا أخرب بأمر فرمبا يكون ذلك االمر بعينه من خري أو شر

ومن رأى طواشيا دخل عليه وهو يف هيئة حسنة فيؤول على وجهني حصول رزق وأمن، وإن كان يف 
دعوى إىل حاكم، وإن رآه يدعوه إىل أمر معني فتأويله على معىن هيئة قبيحة أو بيده ما ينكر فرمبا يكون 

  .ذلك األمر
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ومن رأى أن إنساناً معروفاً صار طواشياً فيؤول على ثالثة أوجه صالح وعبادة وعلم وحكمة، وإن كان 
  .يف حرب فحصول مذلة وغلب

 رؤيا الطواشية ومن رأى أنه صحب طواشا فإنه يصحب أحداً من طالب اآلخرة وقال بعض املعربين
  .تؤول على رؤيا انسان ليس له معقول

  فصل في رؤيا العبيد

    

كل من كان يف الرق فإنه عبد سواء كان أبيض أو اسود فمن رأى أنه اعتق عبده يدل على موت العبد 
  .أو حصول خري للمعتق

  .ومن رأى أن عبده بلغ فإنه يعتق

  .ومن رأى أن عبده لطمه فإنه يعتق أيضا

  .أنه يكلم العبيد او خيالطهم فإنه زيادة مالهومن رأى 

  .ومن رأى أنه اشترى غالما أصاب خريا وقيل هم وحزن والبيع احسن من الشراء

  .ومن رأى أنه صار عبدا يباع فيه فال خري فيه وقيل فقر ومذلة، وإن كان يف حماكمة فإن عدوه يظفر عليه

  فصل في رؤيا الخدم وهم الجواري

 اجلواري فهو خري ونعمة خصوصاً إن كان هو مالكهن وإن رآهن عرايا أو فيهن ما فمن رأى مجاعة من
  .ينقصهن فليس مبحمود وقيل رؤيا اجلارية احلسنة سنة خمصبة

ومن رأى أنه اشترى جارية بيضاء فإن جتارته تربح ويلقى خريا ومن رأى أنه اشترى جارية صفراء فإنه 
  .تتعذر عليه حاجته وقيل مرض

  .نه اشترى جارية سوداء فإنه جناة من هم وغمومن رأى أ

  .ومن رأى أنه يبيع جارية من أي جنس كان فإنه فقر وحاجة أو بيع داره أو آنية من أواين البيت

ومن رأى أن جارية صبيحة الوجه تأتيه فإنه يصيب خريا وإن كان له رزق عند السلطان أو من يقوم 
  . يأتيه خبري وإن كانت قبيحة املنظر أتاه ما يكرهمقامه فإنه يأخذه، وإن كان له غائب فإنه

ومن رأى جارية تطرح نفسها على الناس سفاحا فاا تكون فتنة متوج يف ذلك املكان، واما العتق 
  .والبلوغ واللطمة فتأويلها يف اجلوار نظري ما تقدم يف العبيد
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ؤول بسماع خرب سار واجلارية العبوسة خرب وقال أبو سعيد الواعظ رؤيا اجلارية اهولة املتزينة املسلمة ت
  .غري جيد واملهزولة اصابة هم وفقر والعريانة خسارة

  فصل في رؤيا الخنثى

من رأى خنثى أو أنه صار بنفسه فإنه يؤول خبمسة أوجه عدم اجلماع والنسل وتأخري مرتلته وضعف قوته 
  .وحنو وشفقة

  .الفه واهللا أعلم بالصوابومن رأى خنثى على املرأة فإنه يتصور له ويكون خب

  الباب السابع عشر 

  في رؤيا الظلمة واألعوان والمرجفين والجالدة

  والسجانة والضوبة وما يناسب ذلك 

  فصل في رؤيا الظلمة

من رأى ظاملا معروفا يفعل أمراً ليس بزين فإنه يدل على اضراره يف ظلمه وإن فعل ما يستحسنه الناس 
  .هم يعرب بالضدفإنه يرجع عن ذلك وقال بعض

ومن رأى أن ظاملا حسنت سريته فهو عزله عما هو فيه، وإن رأى أن ظلمه زاد تعديه إىل أن بلغ زيادة 
املبلغ فإنه انتهاء أمر ويكون على شرف النوال وإن رأى أنه هو ظامل فيؤول على ثالثة أوجه ظلم النفس 

  .وظلم الغري وقصور اهلمة عن املصاحل

أذن "اً بعينه فإنه حصول ظفر للمظلوم وكذلك إذا رأى أحداً ظلمه لقوله تعاىل ومن رأى أنه ظلم أحد
  ".للذين يقاتلون بأم ظلموا وإن اهللا على نصرهم لقدير

  .ومن رأى أنه يسأل يف ازالة ظلم يدل على أنه مظلوم

  .وقيل من رأى أن امللك ظلمه فإنه حيتاج اليه فيما يليق به

  .يف حق أحد من األعيان فإنه حيصل له منهم ضرر ومعصيةومن رأى أنه حصل منهم ظلم 

وقال جابر املغريب من رأى أنه ظلم أحداً ممن هو دونه فإنه يكون مظلوما وإن رأى أنه مظلوما من أحد 
  .منهم فضد ذلك

وقال بعض املعربين من رأى أنه ظلم من سيده فهو حصول منفعة ورمبا يعتق، وإن رأى أنه هو الظامل 
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م وغم وندامة وإن كان املظلوم من رفقته فحصول مضرة من سيده ومشقة، وقال بعض فحصول ه
  .املعربين اين أكره يف املنام رؤيا الظامل املشهور بالظلم والظلمة ولو تأول املنام على أي وجه كان

  فصل في رؤيا األعوان

 وإن كان مريضاً دل على من رأى أحداً منهم وعرفه عن أمر يكرهه أو استدعى به للحاكم فال خري فيه
  .انقضاء أجله وإن نازع أحداً منهم يف أمر أو نازعه فحصول حذر شديد

  .ومن رأى أنه أبذى لسانه على أحد منهم بفاحشة فإنه يقهر يف أمره

  .ومن رأى من أحد منهم لينا فإنه مكر وخديعة فليكن على يقظة منه

  .صول منفعةومن رأى أنه صار من األعوان أو أحداً من بيته فح

  .ومن رأى عوانيا مشهورا باألذى فعلى وجهني قيل حصول غرامة أو انتقام عدو

  فصل في رؤيا البرددارية والرسل والنقباء

  .قيل رؤيا الربددارية تؤول بقضاء احلاجة وعز وجاه

ال وقال جابر املغريب من رأى أنه صار برددارا عند ملك عادل فإنه حصول خري وصالح ويرزق رزقا حال
  .وإن كان امللك خبالف ذلك فحصول مال حرام واشتغال بالفساد

    

ومن رأى أي حاكم كان فتعبري أفعاهلم وأقواهلم كما تقدم يف األعوان وقيل رؤيا الربددار تدل على حل 
  .أمور معقدة وأما رؤيا النقيب فحصول عطاء من أحد

ما بقية املرجفني كاالجواقية والربيدية ومن رأى رسوال جاء من مكان على هيئة حسنة فال بأس به وأ
  .والسواقني والقصاد الذين يأتون بأمر شنيع فيؤول ذلك على وجهني إما بشارة وخريأوهم ومصيبة

  فصل في رؤيا السجانة والجالدة والضوية

أما السجانة فرؤياهم تدل على هم وغم وضيق واما اجلالدة فرؤياهم تدل على حصول املراد سريعا، وأما 
  .لضوية فتؤول على أربعة أوجه حكم وحج وسفر وشروع يف أمرا

  .ومن رأى الضرابني باألسواط الفاحشة كاملقارع وحنوه يعده أحد بوعد ويكذب

  فصل في رؤيا الخفراء وأرباب االدراك والحراس
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  .من رأى خفريا فإنه خفارة خصوصا ان طاف عليه وقيل مطالبة

حتواء على أمر مفهوم ومن رأى حارسا فإنه جيد ما يطلبه ومن رأى صاحب درك فنظريه درك وقيل ا
  .وقيل رؤيا ذلك مجيعه إذا كان فيه ما يدل على اخلري فهو جيد واهللا أعلم بالصواب

  الباب الثامن عشر 

  في رؤيا السنين واألعياد واألشهر والفصول

  واأليام والجمع والساعات 

  فصل في رؤيا السنين

ذلك ما يدل على اخلري فتكون تلك السنة عليه مباركة وإن رأى ضد ذلك من رأى رأس السنة ورأى يف 
  .فضده

ومن رأى من خيربه عن أمر ملدة من السنني فإن كان ممن يقبل قوله يف اليقظة فرمبا يكون األمر بعينه يف 
تعرب املدة املذكورة، ورمبا تدل السنة على الشهر أو على اجلمعة أو على اليوم ورجح بعضهم ان السنة 

بالشهور ملا ورد يف احلديث املشهور وقيل باملدة، وقال بعضهم السنة تؤول على مخسة أوجه باملرأة 
  .وبالسنة وبالبقرة وبالرهبانية وباخلصب وباجلذب

  فصل في رؤيا األعياد

  .من رأى عيد األضحية فإنه يدل على مصاحبته لرجل عامل ألسباب اخلري وحصول منفعة دينية منه

رماين من رأى عيدا من األعياد والناس ظاهرون من املدينة فتأويله على ستة أوجه عز وفرح وقال الك
  .وشرف واطالق من سجن وتوبة وثواب

ومن رأى عيدا ومل يكن عيدا على احلقيقة فإن كان من أهل العز والشرف فنقص يف منصبه وإن مل يكن 
  .ذا عز فوقوف حال يف معيشته

 عيد األضحى فإن كان يف أوانه فإنه يصاحب من حيصل له منه نتيجة وقيل وقال جابر املغريب من رأى
  .يبلغ مراده مبشقة وتعب وأما رؤيا األضحية فقد تقدمت يف باا

  .ومن رأى عيدا مما يعتقده أهل الذمة فحصول خوف من أعدائه

  .ومن رأى عيد عاشوراء فحصول زاد
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  فصل في رؤيا األشهر

لى ثالثة أوجه وقار وحج واظهار سرور، وأما صفر فيؤول على وجهني غم من رأى شهر احملرم فيؤول ع
وهم وعز ووالية، وأما ربيع األول فعلى ثالثة أوجه فرح وسرور وخري ونعمة وظهور اين ومنو صدقة، 

وأما ربيع االخر ففيه وجهان خروج من ضيق إىل سعة وازدياد يف االرزاق، وأما مجادى األوىل فعلى 
 برد ومجد وراحة من تعب وتعطيل سفر، وأما مجادى اآلخرة فنظريه وقيل حصول بركة ثالثة أوجه

وتوبة، وأما رجب فعلى أربعة أوجه امخاد فتنة وحترمي قوم وانصباب بركة وخري، وأما شهر شعبان 
فتشعب رمحة، وأما شهر رمضان ففيه ستة أوجه توبة اهللا تعاىل وعبادة وكف عن املعاصي وحصول خري 

اء سنة وكثرة رزق وأما شوال ففيه وجهان شروع يف أمر وافتتاح سفر وقيل ارتكاب أمور صعب، واحي
  .وأما ذو القعد وذو احلجة فيؤوالن على ثالثة أوجه حج وسلوك أمر وحصول رزق ومنفعة

  فصل في رؤيا الفصول األربع

وطيب عيش وحصول مراد أما فصل الربيع فيؤول على سبع أوجه استقامة يف البدن وازدياد يف الرزق 
ونزهة خاطر وصحة منام وجتديد سفر، وقيل فصل الربيع يؤول بامللك واهلواء الغري املعتدل يعين حارا 

وباردا يف وقت واحد حبيث حيصل من ذلك ضرر فإنه يؤول حبصول مضرة من امللك ألهل ذلك املكان 
رؤيا فصل الربيع يف أوانه خري من غري وإن كان هواه معتدال واآلفاق منورة فتعبريه خبالف ما تقدم و

أوانه، وأما فصل الصيف فإنه يدل على النعمة والربكة ورجاء املؤنة واكتساب االرزاق وإن كان من 
  .التجار فإنه يكثر السفر

    

وقال الكرماين رؤياه تؤول بامللك فاذا كان يف اوانه واألفق منورا واألمثار مدركة فإنه يدل على العز 
وحصول املراد والقوة واالحسان من امللك إىل العامة ومن رأى خبالف ذلك فتعبريه ضده، وأما واجلاه 

  .فصل اخلريف فيؤول على أربعة أوجه تغري احوال وضعف وسقم وانتهاء أمور وذهاب نزهة

قال الكرماين يؤخذ من معىن تعبري ما تقدم يف فصل الربيع وأما فصل الشتاء فحصول رمحة وقيل شدة 
ل الشتاء يؤول بامللك فإن كان برده شديداً فإنه حصول مضرة من ذلك امللك وإن كان خبالف ذلك وقي

  .فتعبريه ضده

  فصل في رؤيا الجمع واأليام والساعات
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أما اجلمع فاا تؤول بالسنني أو األشهر كما تقدم يف معىن احلديث وقيل زوجة حسنة وقيل اجتماع 
  .رة الذنوبمجاعة على اخلري وتقوى اهللا وكفا

وأما األيام قال جعفر الصادق أحسن ما يرى يف األيام يوم اجلمعة مث يوم االثنني واخلميس وكلما يرى 
  .االنسان اليوم صافيا نريا فهو حسن يف حقه وجيد حسبما يكون ضوؤه ونوره

  .ومن رأى يوم السبت وظن أنه اجلمعة فإنه يشتغل بشغل وهو يعتقد أنه خري واالمر خبالفه

  .قال جابر املغريب من رأى ذلك يدل على حمبته لليهودو

ومن رأى يوم االحد واعتقد أنه يوم اجلمعة يكون مصاحبا للنصارى، وقيل رؤيا اجلمعة على حقيقتها 
خري ونعمة، ورؤيا السبت توقف على أمر، ورؤيا األحد ابتداء أمر، ورؤيا االثنني سعي يف أمر وحصوله، 

 تعب، ورؤيا األربعاء ثبات واستمرار وقيل غيظ وحصر، ورؤيا يوم اخلميس خري ورؤيا الثالثاء راحة من
وبركة وقيل رؤيا يوم الثالثاء إذا اعتقد أنه اجلمعة يكون مصاحبا ألهل الفساد، وإن رأى يوم األربعاء 

  .كذلك يكون حمبا ألهل البدعة ومن رأى يوما من األيام وما عرف ما هو فليس مبحمود

يعد االيام فإنه يدل على حماسبة أحد، وقيل عد االيام يؤول على مخسة أوجه منصب وأجرة ومن رأى أنه 
  .وحساب وخري ونعمة وسفر

وقيل من رأى يوما تغري وهو متعجب من ذلك يدل على تغري أحواله وأما الليل والنهار واحلر والربد فقد 
  .تقدم تعبريه يف فصله يف الباب الثالث

  فصل في رؤيا الساعات

ومن رأى الصبح وهو مضيء ونري حيصل ألهل ذلك املكان أمن وخري وراحة وإن رأى بعد الصبح أو يف 
  .وقته ظلمة فتعبريه ضد ذلك

  .وقال جابر املغريب كذلك ورمبا يكون زيادة الرزق إذا كان مضيئا

  .ومن رأى وقت الصبح حممرا فإنه حصول ضعف ألهل ذلك املكان

  .الصبح تؤول بالدين واخلري والصالح والقوةوقال جعفر الصادق رؤيا فلق 

ومن رأى الساعة الثانية من النهار فاا تؤول على وجهني خري وبركة أو اون يف أمر، وقال بعض 
املعربين رؤيا الساعات تؤول بالسنني وقيل باالشهر وابتداء ساعات النهار إذا كان يف تساويه مع الليل 

اعة االوىل مبكان شهر اهللا احملرم، والثانية مبكان صفر، والثالثة مبكان وهو اثنتا عشرة ساعة فتكون الس
ربيع االول، والرابعة مبكان ربيع الثاين، واخلامسة مبكان مجادى االوىل، والسادسة مبكان مجادى اآلخرة، 

ادية والسابعة مبكان رجب، والثامنة مبكان شعبان، والتاسعة مبكان رمضان، والعاشرة مبكان شوال، واحل
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  .عشرة مبكان ذي القعدة، والثانية عشرة مبكان ذي احلجة

ومن رأى أنه مضى من هذه الساعات شيء أول من أشهر السنة وانتظاره ما هو طالبه من خري وشر وإذا 
رأى وقتا معلوما مثل الظهر والعصر واملغرب والعشاء ما مل يصدر فعل من االفعال املتقدم ذكرها 

ا ويكون التأويل على حكمهافتحسب على قدر ساعا.  

ومن رأى ساعة من ساعات الليل فيؤول على وجهني وجه ان حكمها يكون نصف شهر ووجه ال حكم 
وقال بعض املعربين ال تعبري لساعات الليل اال كما تقدم يف الفهرست " فمحونا آية الليل"هلا لقوله تعاىل 

كم تعبريها فمسقوط أصال ويف ذلك مباحثة كثرية من اعتبار الوقت وما مضى منه، واما حترير ساعته وح
  .واختالف بني املعربين وقد تقدم تعبري الليل والنهار واحلر والربد يف بابه واهللا أعلم بالصواب

  الباب التاسع عشر 

  في رؤيا شعر االنسان وأعضائه وكالم االلسن

  واللحية والجلود وما يناسب ذلك 

عره طال طوال زائدا فإنه هم وغم، وإن رأت املرأة ذلك يكون زينة قال دانيال عليه السالم من رأى ش
  .وزيادة اء، وقيل رؤيا الشعر ملن يكون متلبسا بزي الفقراء فال بأس به

    

وقال ابن سريين من رأى أنه حلق رأسه يف أيام احلج فإنه صالح يف الدين وكفارة للذنوب، وإن كان يف 
قضاء دين وزوال هم وغم، وقيل إن رأى ذلك ذو منصب فليس األشهر احلرم أو يف بعضها فإنه 

مبحمود، وإن رأت املرأة ذلك فإنه يدل على موت زوجها أو أحد حمارمها، وإن رأت أن شعرها قطع أو 
بعضه فإنه يدل على خماصمة مع زوجها وقيل حصول مصيبة، وإن رأت ان شعرها مجيعه صار أبيض فإنه 

  .على غري الطريقةيدل على ان زوجها رجل فاسق 

وقال الكرماين رؤيا الشعر تؤول على ستة أوجه للملك بالعسكر وللمرأة بالعز والبهاء وللرعية باهلم 
  .والغم وللفقراء العباد بزيادة العبادة وقيل باحلج

ومن رأى أن سباليه قد طاال فإنه يؤول على وجهني عز وولد ورؤيا احلاجبني إذا طاال مال وزينة وقيل 
  .عمرطول 

ومن رأى أن شعر بدنه قد طال فإن كان ذا وجاهة فزيادة يف ماله وأة يف جاهه، وإن رأى ذلك فقري 
  .فعسر وضيق، وإن رأت املرأة ان شعرها حلق أو قلع دون أصله فإنه دليل على هتكها
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  .ومن رأى أن شعره قد شاب فإنه زيادة يف دينه وقيل نقص يف ماله

  .قط من غري فعل فإنه يدل على اهلم والغم من جهة األبوينومن رأى أن شعر رأسه قد س

  .وقال أبو سعيد الواعظ شعر الرأس مال وطول عمر وحسنة وعز وشرف

  .ومن رأى شعر رأسه طويال متفرقا يدل على تفرق مال رئيسه

  .وقال ابن سريين أكره بياض الشعر يف املنام للشاب فإنه فقر

  .دين ورمبا حيبسومن رأى أنه طال شعره فإنه فقر و

  .ومن رأى أن ليس برأسه شعر وهو أصلع يدل على زيادة العيش

ومن رأى أن ليس له سباالن وقد ثبت له ذلك فإنه يدل على أن يولد له ابنتان أو ألحد من أقاربه وإن 
  .رأى ذلك وهو مبكان مرتفع فرمبا يكون عزا ودولة

  .ومن رأى أن أجلح ال خري فيه وقيل هم وغم وحقارة

  .ومن رأى أنه كان أجلح أو أقرع وقد نبت الشعر برأسه فيدل على زيادة أة وعظمة وحصول خري

ومن رأى أنه ينتف من شعره الذي ليس بواجب نتفه فإنه يدل على اتالف مال وإن فعل ذلك غريه به 
  .فيكون االتالف بسبب الفاعل

  .ومن رأى أنه يسرح شعره مبشط فإنه عز ودولة

نبت له شعر يف موضع ال ينبت فيه الشعر فإنه يدل على حصول دين مث يقدر اهللا تعاىل ومن رأى أنه 
  .بوفائه

ومن رأى أنه حلق شعر إبطه أو عانته فإنه يدل على صالح دينه، وقيل حلق اإلبط حصول مراد وإن رأى 
  .أنه ينتف إبطه كان أجود

  .ومن رأى أن شعر إبطه قد طال فإنه مكروه يف الدين

 أن شعر عانته قد طال فهو سلطان أعجمي يصيبه ليس معه دين وقيل طوله دناءة الفرج ومن رأى
  .وفساده

  .ومن رأى أنه ينتف عانته فإنه يغرم ماال أو يبذره يف غري حمله

ومن رأى أنه أزال شيئا من ذلك بالنورة فإن كان غنيا ذهب ماله وسلطانه وقيل يذهب ماله يف ابتياع 
استغىن وفرج اهللا عنه وإن أزال البعض وترك الباقي فيزول من نعمته شيء ويتأخر عقار وإن كان فقريا 

  .شيء وقيل عزه يزول وتستمر نعمته

  .وقيل من رأى أنه حلق عانته باملوسى فهو حممود وإن رأت املرأة ذلك أصابت من زوجها خريا

وإن رأى ذلك عامل فليس ومن رأى أن شعره جتعد فحصول خري ومنفعة وإن كان يف الرق فال خري فيه 
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  .مبحمود

ومن رأى أن شعره كان جممدا مث انصلح فإن كان عبد اعتق وإن كان غري ذلك فليس مبحمود وقيل طول 
  .شعر اإلبط إذا جتاوز حده يؤول باألوالد

ومن رأى أنه ينتف من صدره أو من قفاه شعرا فإن كان عنده أمانة يؤديها لصاحبها وقبل شعر العانة 
ر، وأما إن رأت املرأة ذلك فهو حممود وقيل ان رأت املرأة أنه قطع فهو حصول هم وغم حصول ضر

  .وضرر

حملقني "وقال جعفر الصادق رؤيا حلق الرأس تؤول على مخسة أوجه حج وسفر وعز وجاه لقوله تعاىل 
ته حلق وأما إذا كان من أهل الدولة فليس مبحمود اال أن يكون من عاد" رءوسكم ومقصرين ال ختافون

الرأس يف اجلمعة مرارا فليس هو رديئا وقيل طول الشعر إذا جتاوز حده ضعف عن القيام بأهله وقيل 
  .شقاوة وقيل كثرة أطفال وخوف ومهوم

وقال بعض املعربين من رأى أنه حلق رأسه ما مل يكن يف حرب فإنه يستغىن ويقوى بعياله وهو حممود وال 
د، وقيل ان كان يف األشهر احلرم يكون كفارة للذنوب وقضاء بأس به، فإن كان يف حرب فليس جبي

  .للديون وزواال هلمومه وغمومه وقيل موت أحد الوالدين أو كالمها

  .وقال بعض املعربين ان رأت امرأة ذلك فاا تكون آمنة يف نفسها ورمبا أا ال تلد أبدا

    

ونا قضى اهللا دينه ونقص الشارب على ومن رأى أن شاربه حلق أو حف فإنه يصيب خريا وإن كان مدي
كل الوجوه حممود وزيادته مكروهة فأما نقصه فيؤول على ثالثة أوجه عبادة واتباع سنة وخروج من هم 

وضيق وزواج أو تسر وأما طوله فيؤول على أربعة أوجه شرب مسكر حرام ومنع زكاة وانكار وديعة 
  .وهم وغم

 فيه، وقال بعض املعربين الكالم يف الشارب سواء كان يف الذم ومن رأى أن أحداً جيذبه بشاربه فال خري
أو الشكر امنا هو على الذي فوق الشفة ال من جانبيه وأما طوله من اجلانبني يف حق ذوي املنصب من 

  .أهل الشوكة فوقار وهيبة وأما يف حق غريهم فليس مبحمود

  .ومن رأى أن شاربه أبيض فإنه ينوي أمرا مث ينبو عنه

  . رأى صغريا نبت شاربه يدل على نشوه وكربهومن

ومن رأى أن امرأة نبت هلا شارب فاا تلد غالما وإن مل تكن حامال أو كانت عقيمة فاا ال تلد وإن 
  .رأى ذلك من هو يف الرق ما مل يكن فيه عيب فهو ذلك
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  فصل في رؤيا اللحية

مة وقيل خفة وقلة عقل أو عدم تدبري من رأى حليته طالت فوق قدرها فذلك هم وغم وقيل دين وندا
  .وبالهة

  .ومن رأى أنه جيذب حليته إىل أسفل فإنه قرب أجله ونفاد عمره وقيل ندم وحصول مصيبة

ومن رأى بعض حليته قلعت وصار مكاا ناقصا أو رأى أنه صار أجرد فإنه نقصان يف حقه من مجيع 
  .الوجوه

ا غري شني فإن ذلك دليل على نقصان مهه وغمه وقضاء ومن رأى أنه نقص من حليته أو رأى منها نقص
  .دينه

ومن رأى أن حليته حلقت ففيه وجهان وقال بعضهم يدل على أنه ان كان مريضا بريء وإن كان مديونا 
  .قضى دينه وإن كان مهموما ذهب مهه وغمه وقال آخرون ان رؤيا ذلك مكروهة جدا

م فإنه يكون منقادا له يف مجيع أموره وذلك هو املتصرف ومن رأى أن أحداً قبض على حليته من غري ايال
  .يف مجيع تعلقاته وقال بعضهم ليس ذلك مبحمود

ومن رأى أنه يقرمط حليته باسنانه فإنه يدل على البالدة وخسافة العقل وإن ادخلها يف فمه من غري قرمطة 
  .يدل على أنه ولوع وليس يف ذلك ما يذم وال حيمد

  .ثرت من الضعف فإنه يدل على موته فجأةومن رأى حليته تنا

ومن رأى أنه مشط حليته وطيبها فإنه يدل على احداث تفكره يف مصلحته وتباشر أموره، وإن رأى الغري 
فعل ذلك به فنظريه، وإن فعل هو بالغري فيكون هو الفاكر وأما حلق اللحية يف أيام احلج أو يف االشهر 

  .ما تقدماحلرم فتعبريه كتعبري حلق الرأس ك

ومن رأى أن حليته قد شابت من ثالث شعرات إىل غالبها فإنه زيادة يف اته وحرمة ووقار وإن رأى اا 
  .صارت بيضاء جدا فإنه ضعف يف القوة وقلة حرمة ونقصان يف املال

ن ومن رأى أن امرأة نبت هلا حلية فاا تؤول على سبعة أوجه إن كانت حامال اتت بولد ذكر، وإن مل تك
حامال مل تلد أبداً، وإن كان هلا ولد يسود قومه، وإن كانت أرملة فإا تتزوج، وإن كانت متزوجة فإا 

  .تصري أرملة وهم وغم وهتك وفضيحة، وقيل جذب اللحية يدل على حصول مرياث

  .ومن رأى أا شابت فإنه يرى ما يكره وقيل يقهر من رئيسه

  .شباب تؤول بقدوم غائبوقال أبو سعيد الواعظ رؤيا الشيب لل

ومن رأى أنه ينتف شيبه فإنه خيالف السنة ويستخف بأهل اخلري وقيل إن الشيب طول عمر لقوله تعاىل 
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  ".مث لتكونوا شيوخا"

ومن رأى حليته بيضاء وفيها بعض شيء قليل من السواد فهو على ثالثة أوجه ان كان له غائب فهو به 
  . ذكرا أو طول حياتهمولع ورمبا يقدم عليه أو يأتيه ولد

ومن رأى أن شعره صار نباتا من النباتات فإنه تغري حال وقيل فقر وذلة، وأما اخلضاب يف اللحية فإنه 
يدل على خفاء االعمال والطاعات وستر الفقر عن الناس ورمبا على التصنع والرياء إذا خضب خبالف 

  .املسلمني

ن حاله ما يشتهر للناس فإن علق اخلضاب ستر اهللا ومن رأى أنه خضب ومل يعلق اخلضاب فإنه يغطى م
  .العيب عنه

ومن رأى أنه خيتضب بطني وما أشبه ذلك مما ال يكون التخضب به فإنه يغطى حاله مبحال حبيث ال 
  .خيتفي على الناس أو يصيبه مكروه وجزع لقول الناس فال ختتضب بغري حناء وكذلك يف مجيع األعضاء

ضاب اصابع الرجل باحلناء يؤول بكثرة التسبيح، وللمرأة يؤول بإحسان زوجها وقال أبو سعيد الواعظ خ
اليها وإن رأت كأا خضبت أصابعها ال يظهر حبها، وإن رأى الرجل أنه خمضوب خضابا شيناً فإنه كثرة 

  .يف معاشه

    

 خري يف نقش ومن رأى أن يده خمضوبة باحلناء فإنه يظهر حذاقة يف صناعته ويطلع على ملكه الناس وال
اليدين وال بأس به للمرأة وقيل رؤيا الشعر إذا كان يف اجلسد وطال طوال زائدا حىت فتله يدل على 

  .حصول مال وافر من كسب وإن رآه ابيض فإن طعامه قد سوس، وإن رآه تناثر فإنه ذهاب مال

 زينة ما مل يسل فإن سال ومن رأى أنه دهن شيئا من شعره سواء يف اللحية أو يف اجلسد أو يف الرأس فإنه
  .فهو هم وغم، وقيل من دهن بشيء له رائحة فذلك ثناء وحسن

وقيل من رأى أنه بل شعر رأسه أو حليته مباء وهو سايل وما مل يكن فعل ذلك واجبا فإنه يطلع على غريه 
  .أو غريه يطلع عليه

  .ومن رأى أنه متشط فسقط منه قمل أو حنو ذلك فإنه ينفق ماال من مرياث

ومن رأى أنه حلق ما حتت اللحية أو حلق قفاه فإنه قضاء دين، وقال بعض املعربين من رأى أنه نبت على 
لسانه شعر فإنه حكمة وبيان وشعر وفطنة إال أن خيرج من احلد فيعود إىل اهلم واحلزن، وقيل ان الشعر 

 مل يتجاوز احلد، وقالوا أيضاً من حيث اجلملة مال وقال بعض املعربين شعر اجلفن واالذن واالنف جيد ما
إذا أزال االنسان الشعر من مكان يقتضي االزالة فال بأس به وإن أزاله من مكان يكون حسنا فيه فليس 

  .مبحمود
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  فصل في رؤيا األعضاء كلها

  .أما الرأس والدماغ فهو رئيس االنسان وفيه وجوه كثرية سيأيت بياا

  .تدل على كبري قوموقال دانيال عليه السالم رؤيا الرأس 

  .ومن رأى أن بيده رأسا مقطوعا يدل على أن كبرياً يأخذ بيده وحيصل له خري ومنفعة

ومن رأى رأسا مقطوعا وكان ذا منصب وشوكة فإنه ينتقل إىل اعظم مما فيه أو زيادة يف أة وحكمة 
  .وإن كان من غري ذلك فحصول مال من غري جهة امرأة أو عز وجاه

  .سه بان منه من غري ضرب عنق وما أشبه ذلك فإنه يفارق رئيسه أو ابوابه أو معلميهومن رأى أن رأ

ومن رأى أن عنقه ضرب وابان رأسه منه ان كان غنيا نقص ماله، وإن كان فقريا استغىن، وإن كان عبدا 
 عتق، وإن كان مديونا قضى اهللا دينه، وإن كان مغموما أو مكروبا فرج اهللا غمه وكربه، وإن كان

  .مريضا شفاه اهللا، وإن كان مريضا ومرضه ال يوجد له طب يدل على موته

ومن رأى أن عنقه ضرب يف مأل عظيم ويف ذلك ما يدل على الشر وحصل بالضرب ايالم فإنه يدل على 
  .ارتكابه معاصي عظيمة ورمبا كان تكفريا أو جمازاة وقد يدل رأس االنسان على رأس ماله

 دل قطع رأس على جراحته يف احلالقة أو مفارقته قلنسوته أو عمامته أو هدم وقال بعض املعربين رمبا
  .غرفته أو حل سقف داره وإن كان يف الرق بيع

  .ومن رأى رأسه بيده وهو ينظر إليها فإن ذلك تدبري يف رأس ماله ومعيشته

  .ومن رأى أنه ذهب رأسه فإنه ميرض ورمبا ذهب ماله

يصيب ماال عظيما وإن عرف الذي ضربه نال منه خريا أو يكون اخلري وقيل من رأى أن عنقه ضرب فإنه 
  .على يده

ومن رأى أن رأسه رد إىل جسده يؤول على ثالثة أوجه عود مال ضائع أو عوده إىل رئيسه أو يرزق 
  .الشهادة

ومن رأى أنه يكلم رأسا أصاب خريا كثرياً وقال بعض املعربين من أصاب رأسا فإنه يصيب من عشرة 
  .اهم إىل عشرين ألفادر

  .ومن رأى أنه حيلق رأسا وهو جيري أمامه فإنه جمتهد يف كسب املال فإن حلقه فإنه حيصل له

ومن رأى رءوس الناس مقطوعة يف بلد أو جملد أو بيت أو على باب فإن رؤساء الناس يأتون ذلك املوضع 
  .وجيتمعون فيه

  .فعة ومال وخريومن رأى أنه يأكل منهم أو يأخذ شيئا فهو حصول من
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  .ومن رأى عظم الرأس أو قطعه فإنه يتمكن من عظماء الناس

ومن رأى أنه يأكل رأسا نيئا ففيه وجهان قيل حصول مال أو عتب من رئيس وإن كان رأسه معروفا 
  .فرمبا أنه يأكل من رأس مال صاحب الرأس

ادة يف االة وإن كان من غري ذلك ومن رأى رأسه كبرياً فإنه زيادة ماله وإن كان رئيسا أو ذا منصب فزي
  .فخري على كل حال، ومن رأى أن رأسه صغر فبعكس القضية

ومن رأى أنه صار له راس يؤول على مخسة أوجه طول يف العمر وحكمة يف االشغال ونتاج يف األمور 
  .ومشاركة رئيس ومصاحبة األكابر، وقال بعضهم ليس مبحمود

ر أول على ثالثة أوجه والية وغلب وحدوث يف املال وقيل يعرب ومن رأى أن رأسه شج أو جرح أو كس
  .ذلك يف حق رئيسه كما تقدم

  .ومن رأى أن رأسه مسن أو ضخم فإنه يوفق للخريات

ومن رأى أن يف يده رأسا فسقط منه أول على ثالثة أوجه حصول مال ووسع والية أو أمر ينكر ورمبا 
  .يتعجب منه

    

ري شني وهو يكلمه فإنه يدل على العدل واالنصاف وقيل احلكمة واملعرفة ومن رأى أن يف يده رأسا غ
  .وإن رأى الرأس وبه بشاعة أو كلمه مبا ال يناسب فتعبريه خبالفه

  .ومن رأى أن رأسه مقسوم يف يده فإنه يدل على موت أبويه وإن التقيا يدل على مرضهما مث يعافيان

أس الفيل فإنه يلي والية كبرية إن كان أهال لذلك فهو وقال جابر املغريب من رأى أن رأسه صار كر
  .جيد

ومن رأى أن رأسه كرأس االبل يدل على ارتكابه ما ال جيوز له ورمبا دل على املسكنة والبالهة واالنقياد 
  .إىل من هو دونه

  .ومن رأى أن رأسه كرأس الفيل حيصل له مال ونعمة من جهة السلطان أو ممن يقوم مقامه

أن رأسه كرأس البغل أو احلمار فإنه حصول خبت جيد وقيل انه يسابق أمه يف الصالة لقوله ومن رأى 
  .عليه الصالة والسالم يف احلديث املشهور

  .ومن رأى أن رأسه كرأس البقر فإنه حصول مذلة

  .ومن رأى أن رأسه كرأس الغنم فإنه يكون الغالب عليه اجلهل

  . يف حكمه ويقهر اعداءه ورمبا يكون حصول انتصافومن رأى أن رأسه كرأس األسد فإنه يسود

ومن رأى أن رأسه كرأس اخلرتير فرمبا يكون ميله إىل الكفر أو أهل املعاصي أو الرفض وقال بعض 
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  .املعربين من رأى رأسه كرأس يمة مما جيوز أكلها فال بأس به وإن كان مما ال جيوز أكلها فال خري فيه

 كرب الرأس زيادة شرف وصغر ضده، ومن رأى أن رأسه كربت يدل على وقال أبو سعيد الواعظ رؤيا
  .التزويج ان كان عزبا، وعلى الغىن إن كان فقريا، وإن كان غنيا فكثرة أوالد وعلى الظفر ان كان حماربا

ومن رأى أن رأسه منكوس فهو خسارة مع ذلة، ومن رأى أن رأسه صار قزازا فإنه يدل على هالكه، 
أو فضة حيصل له مال من العيال، وإن صار رصاصا أو قصديرا يكون يف أمره خماطرة وإن صار ذهبا 

وهالك، وإن صار حديدا أو حجرا فإنه خيدم األسافل، وإن صار خشبا يدل على قرب أجله، وإن صار 
  .فخارا من طني فإنه يدع فعل شيء من أنواع التهديد

ني حظ ومنصب وظلم وقهر، وقال بعض املعربين ومن رأى أن برأسه شعاعا من نار فإنه يؤول على وجه
رؤيا الرأس إذا صار كنوع من املعادن والنبات فإن كان نوعه حمبوبا فال بأس به وإن كان غري ذلك فليس 

  .مبحمود

  .وقال إمساعيل بن األشعث من رأى أن رأسه صار كرأس الطيور فإنه يدل على سفره

اجلملة مال ورياسة فإن كان مما يؤكل حلمه يكون كسب وقال الكرماين رؤيا رءوس احليوان من حيث 
  .املال من وجه حل وإن كان مما ال جيوز أكله يكون من وجه حرام

وقال جعفر الصادق رؤيا الرأس تدل على اثين عشر وجها رئيس وكبري مجاعة وأب وأم وإمام وأمري 
  .وعامل ومال وولد وغالم وجارية وامرأة

 تنور فإنه يصحب من ليس حيصل به فائدة وكذلك إذا رأى أنه أدخلها فيما ومن رأى أنه أدخل رأسه يف
  .ال جيب مثله يف اليقظة فتعبريه ضده

وأما اآلذان قال دانيال عليه السالم وابن سريين والكرماين رؤيا اآلذان امرأة الرجل أو ابنته أو أخته أو 
  .يف املذكورينخالته من النساء فمن رأى فيها حادثا أو زيادة فإنه يؤول 

  .وقيل إن رأى أنه قطع أذنه فإنه موت احداهن أو مفارقتها

  .ومن رأى أنه دخل يف أذنه ما ال حيبه يف اليقظة أو حصل منه ما يشوش فإنه يسمع ما ال يرضاه

  .وقال الكرماين من رأى أن آذانه زدن يف احلد فيؤول يف النسوة وحنوها كما تقدم

وقالوا لو كنا نسمع أو "د يف دينه ورمبا يكون له ميل يف الكفر لقوله تعاىل ومن رأى أنه أصم فإنه يستفا
  ".نعقل ما كنا يف أصحاب السعري

  .ومن رأى أنه ينظف أذنه من الوسخ فإنه يصل إليه أو يسمع خربا سارا حبيث حيصل له منه خري ومنفعة

  .ومن رأى أنه يأكل ما أخرجه من أذنه فإنه يدل على توبته

  .أن أحداً وضع أصبعيه يف أذنه فإنه يدل على من يغتاب عائلتهومن رأى 
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  .ومن رأى أحداً خرص أذنه فليس مبحمود

ومن رأى أن بأذنيه قرطا وهو احللق فإن كان نوعه حممودا يف اليقظة فجيد يف حقه من ذكر أو أنثى وإن 
  .كان ليس مبحمود فضده

وهلم "الكالم وال يلتفت إليه وال يعقله لقوله تعاىل ومن رأى آذانا كثرياً جدا فإنه يدل على أنه يسمع 
  ".آذان ال يسمعون ا

    

وقال جعفر الصادق رؤية اآلذان تؤول على مثانية أوجه امرأة سواء كانت زوجته أو قريبته وصاحب 
صديق ورفيق موافق وغالم مقبل ومال نافع وهم وغم وفرح وسرور وتوبة ورجوع وأما العينان فيؤوالن 

ين وغريه، فمن رأى أنه أعمى أو انفقأت عيناه فقد صد عن االسالم مبعصية كبرية أتاها لقوله تعاىل بالد
اآلية وقيل انه يصيب رزقا واسعا وسعادة الدنيا ملا قاله الناس يف املثل السائر ملا " رب مل حشرتين أعمى"

والذين يقولون ربنا هب لنا من "سعد فالن عمي، وقيل إنه يفقد أوالده ألم قرة األعني لقوله تعاىل 
االية، وقيل انه يعمى عن حجته وطلب حاجته، وقيل يكون قليل املعرفة ال يدرك األمور وال " أزواجنا

  .يعرف مقدار الناس

  ".وابيضت عيناه من احلزن"ومن رأى أن عينيه ابيضتا فإنه يدل على طول حزنه لقوله تعاىل 

  .رجل وبصريته اليت يبصر ا اهلدى من الضاللوقال أبو سعيد الواعظ العني دين ال

  .ومن رأى أن عينيه عينا غريب جمهول فإنه يدل على ذهاب بصره

ومن رأى أن عينيه صارتا معدنا من املعادن فإنه ال خري فيه وقيل هم وحزن ورمبا حيصل له معدن ينتفع 
  .به

" ومن كان يف هذه أعمى"قوله تعاىل ومن رأى أن عيناه طمستا فإنه يرجع عن دين اإلسالم إىل غريه ل

  .اآلية وقيل حيفظ القرآن وينساه

وقال بعضهم تؤول هذه الرؤيا على سبعة أوجه . ومن رأى أنه كان أعمى مث أبصر فإنه يهتدي إىل احلق
حصول دين ومال وأوالد ولقط وبصرية وارشاد وشفاء من سقم، وقال بعض املعربين رؤية األعمى تدل 

  .الغريب كاألعمى ولو كان بصريا: وله عليه السالمعلى الغربة لق

ومن رأى أنه أعمى وقصد من يداويه فإنه يدل على مرتكب ما ال حيل وقصده االقالع عن ذلك فإن 
وجد من يداويه وداواه فحصول مراده وإال فريجى له التوبة، وكذلك تعبري عيين املرأة ويزاد فيه الزوج، 

  .دثا يف عينيه فيؤول على األوالد فالعني اليمىن ذكر واليسرى أنثىوقال بعض املعربين من رأى حا

  .ومن رأى أنه يقود أعمى فإنه يرشد ضاال إىل احلق



 
ابن شاهيناالشارات في علم العبارات   103 

ومن رأى أنه أعور العني فقد ذهب نصف دينه وأصاب إمثا عظيما، وقيل انه ينتظر منفعة من أخيه 
 أو ولد ميوت ورمبا يذهب نصف ماله ويرجى له منوها، ورمبا أنه يتلخص من االمث، وقيل ان كان له أخ

من عدم إحدى : وقيل يذهب نصف عمره فيصلح ما بقي قود يكون من أهل اجلنة لقوله عليه السالم
أو كما قال عليه السالم يف احلديث الصحيح وقال بعض املعربين إين ألكره . كرميتيه كان جزاؤه اجلنة

  .ذلك يف املنام ألن إبليس كان أعور وكذلك الدجال

ومن رأى أنه أصيب يف عينيه وهو ذو يسر وصالح وليس له ولد وال أخ فإنه يصاب يف ماله وقيل 
  .ميرض

ومن رأى أن بعينيه رمدا فإنه حيدث يف دينه فساد ويشرف على اهلالك فإن نقص الرمد كان النقص يف 
ره ذلك فيما بينه ذلك وإن زاد فكذلك وقال بعضهم يطلع الناس عليه بأمر ينكرون عليه فيه وليس يض

  .وبني اهللا

  .ومن رأى أن رمده نقص من بصره ظاهرا وباطنا فإن ذلك هداية يف دينه بقدر ما ظهر

ومن رأى أنه يداوي عينيه فيؤول على مخسة أوجه صالح يف دينه وزيادة يف ماله وقرة عني وقدوم أخ 
  .من سفره ووجود ولد

زين به يأيت أمرا حيصل منه زينة وصالح بقدر ذلك، ومن رأى أنه يكتحل وكان ضمريه يف الكحل أن يت
وقيل ان كان عزبا يتزوج أو فقريا استفاد ماال حسنا، وقيل من رأى أنه اكتحل باالمثد فإنه جيمع بني 

  .امرأتني

  .ومن رأى أنه اكتحل مبا ال ينبغي فإنه يطلب حراما من فرج أو دبر

  .ل على حمنة م فليتق اهللا تعاىلومن رأى أنه يكحل الصبيان بغري االمثد فإنه يد

ومن رأى بصره دون ما يظن الناس أو يرى كالما أو ضعفا ومل تعلم الناس بذلك فإنه تكون سريرته دون 
  .عالنيته

  .ومن رأى بعينيه بياضا فإنه حزن وهم

ومن رأى أن بعينيه بياضا مث اجنلى عنه فإنه يكشف أمرا مغطى عليه وقيل فرح وسرور وقال بعض 
ملعربين من رأى بعينيه بياضا مث اجنلتا فإنه جيتمع بغائب قد طالت غيبته أو مبن يعز عليه وإن كان مهموما ا

  .اآلية" فلما أن جاء البشري ألقاه على وجهه"أذهب اهللا مهه وغمه لقوله تعاىل 

  .حهاومن رأى يف جسده عيونا كثرية فإن ذلك زيادة يف الدين ورمبا دل ذلك على نبت دماميل وفت

ومن رأى أن عينه الواحدة دخلت يف األخرى فإن كان له ولد وابنة فليتحفظ أن ميكن الولد من أخته 
  .فيفتضها
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  .ومن رأى أن يأكل من عني فإنه يأكل من ماله

    

ومن رأى أن بيده عينا أو عيونا سواء كن أعني آدمي أو غريه فإنه مال على كل حال وأما اجلبهة فهي 
نه فمن رأى فيها حسنا ومجاال أو ما حيصل له نتيجة فتأويله يف ذلك وإن رأى خبالفه زين االنسان ودي

  .فتعبريه ضده ورمبا دلت اجلهة على الصالة والسجود

ومن رأى يف جبهته جراحة أو قرحة أو ما ينكر يف اليقظة فإنه نقر يف صالته أو مل يتم سجوده ويقابل 
  .بكالم مسج

  .وجاه الا موضع السجود ورمبا دلت على الولدوقال ابن سريين اجلبهة قدر 

ومن رأى يف جبهته أثر السجود فإنه يدل على زيادة يف دينه وتقواه وانتشاره بني الناس وقيل من رأى أنه 
  .أصيب جببهته فإنه حيصل له من رجل سفل ما يكره ورمبا يكون نقص ماله

  .ساع املعيشة وزيادة القدر واجلاهوقال الكرماين من رأى أن جبهته عرضت فإنه يدل على ات

  .ومن رأى أن لون جبهته ما يكره نبته فإنه يصري مديونا فإن تغري لوا بعد النبت أوىف ذلك الديون

ومن رأى على جبهته . ومن رأى خطا على جبينه فإن كان ملونا يدل على حصول ولد حيصل به منفعة
  .ن كانت آية عذاب فتعبريه ضد ذلكآيه رمحة تدل على حصول اخلري ويرزق الشهادة وإ

وقال جعفر الصادق يف رؤيا اجلبهة تؤول على ستة أوجه جاه وقدر وعز وعلو مرتلة ومعيشة ورياسة 
  .وجود، واما احلاجبان فهي وقاية الدين

  .قال الكرماين من رأى فيهما مجاال وحسنا كان جيدا يف دينه وإن رأى خبالفه فتعبريه ضده

  .دانيال هو جاه ومرتلة وعمر فمن رأى فيه زيادة أو نقصانا فعائد على ذلكواما االنف فقال 

  .وقال ابن سريين من رأى أنه خيرج من انفه خماط فإنه يدل على حصول منفعة من جليل القدر

ومن رأى أنه خرج من أنفه ذبابة أو ما يشابه ذلك دل على أنه يولد له مولود ومن رأى أنه دخل أنفه 
  .ليس مبحمودشيء من ذلك ف

ومن رأى أن بأنفه خرقا وبه ما جيذب إىل اسفل فإنه يدل على تواضعه أو حصول منفعة من امرأة، وقال 
بعضهم ليس ذلك مبحمود إذا كان يف رؤيا ما يدل على الشر، ومن رأى أن بأنفه زكاما فإن أموره تتعقد 

  .وليس ذلك مبحمود

  .دولة، ومن رأى أن جلد أنفه متزق أو ذهب فليس مبحمودومن رأى أنه يتكلم من أنفه فإنه زوال نعمة و

ومن رأى أنه يقول ملعرب جاء من أنفي دم فإن ذلك حصول مال، وإن قال خرج يكون ذهاب مال وقد 
  .تقدم يف الفهرست ان الذي يقصد تعبريا يراعي اللفظ فيما يقصده كذلك املعرب
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 له أو لولده واحنطاط مرتلة وموت عاجل ونازلة ومن رأى أن أنفه قطع فإنه يؤول على ستة أوجه ختان
  .يكون ا فضيحة وموت ولد أو زوجة

  .ومن رأى أن وسخ االنف زاد فهو مكروه له وإن رأى أنه نظفه فهو ضده

ومن رأى أن أنفه كرب مث صغر وتكبب فإنه فقر وحقارة وإن كانت زوجته حامال فاا تسقط ومن رأى 
  . يأيت له ابنة وتزول حرمتهأن أنفه وقع يف األرض فرمبا

  .ومن رأى أنه يغسل أنفه دل على أن يف بيته من خيدع امرأته

  .ومن رأى أنه خرج من أنفه حيوان أو طري فإنه يدل على أنه ان كان له دابة تلد

  .وقال إمساعيل بن األشعث من رأى أن أنفه كرب فإنه يدل على عظم املرتلة وزيادة الشرف

حة طيبة فإن كانت زوجته حامال فاا تأيت بولد سار ورمبا يكون فرحا من هم وغم ومن رأى أنه شم رائ
  .وإن كانت الرائحة كريهة فتعبريه ضد ذلك

  .وقال جابر املغريب من رأى أن ليس له أنف فإنه يدل على موت أقاربه وقيل ال رحم له

  .ومن رأى أن له أنفني فإنه يقع بينه وبني أهل بيته عداوة

  .جه فإنه سرور االنسان وشرفهوأما الو

وقال الكرماين رؤيا الوجه تؤول بزينة ومعيشة فمن رأى يف وجهه عيبا فإنه نقصان يف ذلك وكذلك ان 
  .رأى أنه زاد زيادة تشني

  .ومن رأى أن لون وجهه صار أمحر مشرقا فإنه يدل على السرور والفرج

مرض وعزل وخوف وإن رآه مسودا فإنه يدل ومن رأى أن لون وجهه مصفر فإنه يؤول على ثالثة أوجه 
  .اآلية" وإذا بشر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودا"على حصول هم وغم وقيل يلد ابنه لقوله تعاىل 

وقال أبو سعيد الواعظ رؤيا اجلبهة والوجه مجيعا تدل على ثالثة أوجه مال وعز وامرأة حسنة وجاه 
اركتان فمهما رأى يف ذلك فهو منسوب هلما وقاله وقاصد اإلنسان، والصدغان ابنتان شريفتان مب

  .الكرماين أيضاً ووافقه الساملي

وجوه يومئذ "ومن رأى وجهه مشرفا مبيضا حسنا فإن ذلك بشارة حبسن حاله وصالح دينه لقوله تعاىل 
  ".مسفرة ضاحكة

    

ذين كذبوا على اهللا ويوم القيامة ترى ال"وقيل من رأى وجهه مسودا فإنه رجل مزاح كذاب لقوله تعاىل 
، ومن رأى بوجهه أو بوجه أحد غريه عيبا فإنه نازلة حتيط به أو هم أو غم، ومن رأى "وجوههم مسودة

  .أن أحداً عبس يف وجهه فإنه يرى ما يكره، وإن رأى هو عبس يف وجه غريه فإنه حيصل له مكروه
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ت وأما الشفتان فاما مساعدان ومن رأى أنه سخم وجهه ال خري فيه وإن كانت امرأة فإن زوجها ميو
للرائي فإن الشفة السفلى أزيد من العليا يف مجيع املعاين وقيل الشفة قرابة فالعليا رجال والسفلى نساء، 
وقيل من رأى شفته العليا انقلعت أو انقطعت فإنه زوال نعمة ومال وإن رأى ذلك يف السفلى دل على 

  .موت زوجته ورمبا دل على الطالق

لكرماين من رأى شفتيه وقعتا فإنه يدل على مصيبة من جهة األب واألم وقال بعضهم يدل على أنه وقال ا
  .غماز

  .ومن رأى أن يف شفتيه ما ينكر مثله يف اليقظة دل على اهلم والغم

ومن رأى أن شفتيه ملتصقان وال يقدر على فتحهما دل على تعقد األمور وصعوبتها خصوصا إن أراد 
  .طع وتكون املصيبة أعظم، وقيل رؤيا الشامة للمرأة عز وجاه وللرجل زيادة مالالكالم ومل يست

ومن رأى أنه بل شفتيه بريق فمه فهو حصول خصومة بني أهله فإن مل يكن له أهل فليس مبحمود يف 
  .حقه

  .ومن رأى أن شفتيه أو إحدامها صارت معدنا أو غريه فال خري فيه خصوصا ان اجنمدا

ما زادت فنفاذ أمروإن رأى أن محر.  

  .وإن رآمها اصفرتا فرمبا يضعف

  .وإن اسودتا حيصل له هم وغم فيمن يرجتي منه فرجا

  .وإن رأى أن لوما غري ذلك من األلوان فليس مبحمود واما الدق على الشفة فليس مبحمود

 رؤي فيهما من وقال جعفر الصادق رؤيا الشفتني تؤول باألوالد، فالعليا منهم ذكر والسفلى أنثى فما
زين وشني فيؤول على ذلك، اما الفم فهو مفتاح أمر الرجل وخامتته وجمرى أرزاقه وتطيب معيشته وحمل 

  .قوته

فمن رأى أنه أدخل يف فمه ما حيصل له الدواء به فإنه صالح يف دينه وإن كان ما حيصل به الغذاء فهو 
فهو حصول هم وغم وإن كان حلوا طيب صالح يف دنياه وإن كان ما حيصل به كراهية من غري نفع 

  .الطعم والرائحة فيدل على معيشة حسنة

وقال ابن سريين من رأى أن فمه ربط وطبق فإنه يؤول على مخسة أوجه موت ومرض شديد وغلوبة 
  .وخرس وصمت

  .ومن رأى أن فمه أعوج ال يستطيع رده وال ادخاله فليس مبحمود وال خري فيه

  .فإنه حممود جداً وإن رآه ضاق فضدهومن رأى أن فمه قد اتسع 

ومن رأى أن رائحة فمه طيبة فإنه يصدر منه كالم حسن، وإن رأى ضد ذلك فتعبريه ضده، ومن رأى أن 
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  .حلم فمه يتناثر فإنه حصول مصيبة وخسارة

ومن رأى أنه خرج من فمه شيء يكون نوعه حمبوبا فإنه كالم الرب وقيل ثناء حسن، وإن رأى أنه خرج 
  .ما يكره نوعه يف اليقظة فتعبريه ضدهمنه 

  ".اليوم خنتم على أفواههم"ومن رأى ان فمه ختم عليه فإن مل يعرفه فله فضيحة لقوله تعاىل 

وقال جعفر الصادق رؤيا الفم تؤول على سبعة أوجه مرتلة ومأوى وخزانة علم وفتح األمور وسوق 
  .وحاجب ووزير وبواب

  . يعرب بالصوم ألهل التقى، وإن كان من أهل الفساد فزجرومن رأى أن يف فمه جلاماً فرمبا

واما اللسان فإنه ترمجان اإلنسان، فمن رأى لسانه طويال عند املخاصمة فإنه ظافر وقيل بريء مما يدعي به 
  .عليه وطول اللسان للحاكم جيد يف غاية ما يكون

صيبة، ورمبا كان ذلك مذموما من ومن رأى أن لسانه مربوط يدل على الفقر واملرض وقيل الغلبة وامل
  .وجوه عديدة

ومن رأى أنله لسانني فإنه يرقى علمني وهو حممود على كل حال ورؤيا ما يف اللسان ليس مبحمود ورمبا 
  .يظهر الناس على عيوبه

  .ومن رأى أنه كان لسانه رتة مث ختلص فدليل على حسن حاله

قظة فليس مبحمود وفصاحة اللسان حكمة ومنطق ومن رأى يف لسانه ما يؤذيه أو ينكر مثله يف الي
  .وعذوبة الكالم

  .ومن رأى أن لسانه طال فإنه يكثر الكالم ورمبا يبسط على أحد مضرة

  .ومن رأى أن لسانه قد أخرجه عن فمه وجعله يف يده فإن ذلك دية تصل إليه

  .ومن رأى أنه عض لسانه فإنه ندامة

  .ه من الزللومن رأى أنه ينظر إىل لسانه فإنه حافظ

  .ومن رأى أن لسانه أسود فإنه يكون شاعرا

  .ومن رأى أنه أصفر فإنه يدل على املرض وأما تغري لون اللسان فليس مبحمود

  .ومن رأى أنه أخرس أو به ثقل فإنه فساد يف دينه

    

ن كان ومن رأى أن لسانه مقطوع فإنه صالح يف دينه ورمبا يكون قليل الكالم ما مل يكن يف خماصمة فإ
  .فيها فإنه يكل عن حجته وال خري فيه وإن كان مريضا ميوت

وإن رأى ذلك ذو شوكة أو صاحب منصب فموت كاتبه أو ترمجانه وقيل عزله عن سلطانه وقيل ذل 
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واجعل يل لسان صدق يف "وخضوع ورمبا كان اللسان ذكر االنسان وفخرج وصدقه لقوله تعاىل 
  ".اآلخرين

ل فهم أهل البيت والقرائب فاما األعايل فرجال وأما األسافل فنسوة فالناب سيد وأما االسنان يف التأوي
أهل بيته أو من يناسبه، وقيل إن الناب األعلى األمين صيب يقوم مقام أبيه واأليسر دونه وقيل األمين عم 

ن أخان أو واأليسر خال، وقيل عمر صاحب الرؤيا وأما الثنايا الفوقية فاليمىن أب واليسرى عم وقد يكو
عمان يقوم مقامهما وغريمها يف النصح والشفقة والرباعيات السفلى ابن عم أو عمة أو بنات اخوات، 

وقيل الضواحك االخوان وبنوهم وقيل اخلال واخلالة، وباجلملة من رأى ما يشني األسنان فإن كانوا من 
بعض املعربين الثنايا السفلى أم وعمة األعايل عربوا بالرجال، وإن كانوا من األسافل عربوا بالنساء وقال 

  .واألضراس أجداد وجدات

ومن رأى أنه نبت له جبانب شيء من ذاك نظريه فإنه يستفيد ممن نسب إليه عن املذكورين أو ممن يقوم 
  .مقامه، واستياك االسنان دليل على وقوع جدال بني أهل بيته

ليه ورمبا دل ذلك على زيادة احلسن ألنه ومن رأى أن يف أسنانه فلجاً فهو عيب أهل بيته يرجع إ
مستحسن عند الناس، وقيل فلج األسنان ثناء مجيل على بيته وكالل األسنان كالل حال وضعف ونقاء 

  .األسنان يدل على بذل مال يف نفي اهلموم، وبياض األسنان وطوهلا وكماهلا زيادة قوة وجاه

  .ءومن رأى أنه نبت له سن وهو يؤمله كان ضرا أو بال

  .ومن رأى أن أحداً يقلع أسنانه يدل على أنه يقطع رمحه أو ينفق ماله على كره منه

وقال ابن سريين من رأى أن سنه وقع يف األرض فتلقاه يدل على أنه يولد له ولد فإن مل يتلقه دل على 
  .موت أحد من اقاربه

  .ومن رأى أن أسنانه ممزوجة فليس ذلك مبحمود جدا

أو شيئا منها قد زاد يف الطول فهو جيد وحممود وإن نقصوا أو صغروا فضد ذلك ومن رأى أن أسنانه 
  .وقال بعض املعربين صغر األسنان يدل على احلسن وكربها يدل على البشارة

وقال الساملي من رأى أن شيئا من أسنانه سقط إىل حجره أو صره يف ثوبه أو وقعت يف يده فإنه يؤول 
 استفادة مال، ومن رأى أن بأسنانه عيبا ينكر يف اليقظة فإنه يؤول على على وجهني فاما وضع حامل أو

  .ثالثة أوجه هم وحزن وافالس وموت قرابة أو ضعف مهه

ومن رأى أن مجيع أسنانه سقطت وذهبت فإنه يؤول على مخسة أوجه موت أقاربه وطول عمره وذهاب 
فيما حيصل به حفظ فتؤول على عشرة ماله وعيشة رديئة ورمبا ميوت وإن سقطت يف حجره أو يده أو 

أوجه حصول مال وكثرة نسل واجتماع اقاربه مبكان وهدم بئر له ووفاء ديون وذهاب مال يف مصلحة 
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ومضى مثان وعشرين سنة من عمره وحياة مدة اثنتني وثالثني سنة وغرم ثالثني درمها إىل ثالثني ألفا على 
  .هحسب املقام واذهاب مال يف نفقة ويستفيد غري

  .ومن رأى أنه عدم أسنانه ويتعذر عليه أكله فإنه فقر وحاجة

  .ومن رأى أنه ينقي أسنانه خبالل أو حنوه فليس ذلك مبحمود

  .وقال جابر املغريب من رأى أحد أسنانه يؤمله وعاجله فقلعه فهو حصول خري ومنفعة

  .اربه مث يعودون ملا كانوا عليهومن رأى أن أسنانه قلعت مث عادت إىل مكاا فإنه حيصل له تنافر من اق

  .وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أن أسنانه من معدن أو من نبات فإنه يدل على موته

وإن رأى أن ليس بفمه اسنان مث نبتت جددا فإنه يؤول على ثالثة أوجه تغري أموره وحياة طويلة وتدبري 
  .يف مصاحل نفسه

وى سن فإنه يدل على حياته سنة، وإن رأى أزيد من وقال خالد االصفهاين من رأى أن ليس بفمه س
  .ذلك دون العشرة فتعبريه كل واحدة منهن بسنة

ومن رأى أنه نبت له سن مبكان ال ينبغي نبته فيه فإنه يدل على حصول أمر ليس مبحمود وإن رأى أنه 
  .بلع اسنانه أو بعضها فإنه يأكل ما ال حيل له من املال سواء كانت له أو لغريه

قال جعفر الصادق رؤيا االسنان تؤول على ستة أوجه أهل البيت ومال منفعة وغم ومفارقة ومضرة من و
  .األقارب

وأما الصوت والكالم، قال أبو سعيد الواعظ من رأى أن حلقه سد وال خيرج منه صوت دلت رؤياه على 
  .حرصه وتضييقه النفقة على بيته حىت ميوت وليس ذلك مبحمود

    

 يتكلم بالعريب فصيحاً فحصول عز وشرف، وإن تكلم بالعجمي فإنه يصحب األكابر ومن رأى أنه
وحيصل منهم منفعة وإن تكلم بالعرباين فإنه حيصل له منه مرياث، وإن تكلم باهلندي يدل على مصاحبة 
دينء األصل، ومن تكلم بالتركي يسمع ما يضره، ومن تكلم بالرومي يكون حريصا على كسب املال 

م بالفرجني حيصل له من شغله خري ومنفعة، ومن تكلم باألرمين يدل على مصاحبة دينء األصل، ومن تكل
  .ومن تكلم جبميع األلسن يدل على أنه حيصل له دنيا ويكون عزيزا عند الناس

وقال جابر املغريب من تكلم بكالم يسوغه العقل وفيه صالح ومنفعة فهو خري له وإن كان خبالفه فتعبريه 
  .ضده

  .ن رأى أن عضوا منه يتكلم يدل على ان أحداً يشهد عليهوم

وقال الكرماين الصوت صيت اإلنسان وذكره بني الناس فإن كان قويا حسنا فهو فخر وصيت حسن وإن 
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كان خبالفه فتعبريه ضده وليس الصوت الغليظ مبحمود يف حق املرأة وقيل من رأى أن صوته ضعيف فهو 
  .حصول مذلة

تقان فموضع األمانة والدين إال أن أمانة العاتقني من أمانات النساء، فمن رأى الزيادة وأما العنق والعا
  .فيهما دون البدن فهو قوة صاحبهما على أداء األمانة والدين

  .ومن رأى نقصا فيهما فتعبريه ضد ذلك

  .ومن رأى يف عنقه جرحا أو قيحا دل على أنه خان اهللا فيما قلده

 فإن كان الطائر حممودا فهو عمل حسن وإن كان غري حممود فضده لقوله تعاىل ومن رأى طائرا على عنقه
  ".وكل إنسان ألزمناه طائره يف عنقه"

  .ومن رأى يف عنقه مصحفا أو حبال أو سلكا فإنه يدل على الفضل والقيام بالعهد واحلق والعلم والقرآن

 وإن كان املركوب هو محله فإنه ومن رأى أنه ركب عنق رجل عدو له دل على أنه يركب أمرا معيبا
  .حيمله مبؤنته ويشغله يف أمره وإن مل يكن بينه وبني أحد عداوة فرمبا يصاب شيء من ماله أو جاهه

  .ومن رأى أنه حيمل شيئا من األشياء على كتفه فهي ديون وزيادا ونقصها بقدر ثقلها وخفتها

  .ن رأى أنه حيمل اخلشب فيحمل رجالًمنافقاومن رأى أنه حيمل رجالًمنافقا فرمبا حيمل اخلشب، وإ

  ".سيطوقون ما خبلوا به يوم القيامة"ومن رأى أن يف عنقه حية مطوقة به فإنه مينع الزكاة لقوله تعاىل 

  .ومن رأى أن يف عنقه ما يكره مثله يف اليقظة فليس مبحمود

  .ومن رأى أحداً صكه يف عنقه أو هو صك أحداً فال خري فيهما

ن عنقه طال أو غلظ فهو قوة وقهر لعدوه وقيل كسب مال وعدل وأمانة وحسن القفا يدل ومن رأى أ
على القرار، وقيل عنق اإلنسان صديقه أو شريكه أو أجريه فمهما رأى فيه يعرب م، وقيل طول العنق 

ألخوين أو يؤول على أربعة أوجه نتاج أمره وعدل ووالية وأذان، وأما املنكبان فيدالن على الوالدين أو ا
الشريكني وعلى الرتبة واجلمال وعلى الوصف اجلميل، فمن رأى أنه حدث فيهما حادث فتأويله فيما 

  .يذكر من خري أو شر

وأما العضدان فهما أخان أو ولدان قد أدركا فمن رأى فيهما خريا أو شرا فتأويله فيهما، وقيل العضد 
يعين " سنشد عضدك بأخيك"ه واال فضده لقوله تعاىل قوة اإلنسان فإن رآه كما خيتار كان زيادة يف قوت

نقويك بأخيك وقيل العضد والية ألن العادة جرت يف مصطلح االنشاء ان يقال لذوي الواليات من مجلة 
ألقابه العضدي، وأما اليدان فتأويلهما على أوجه قيل ان اليد اليمىن سبب معاش الرجل وماله وكسبه 

 اليسرى عون اإلنسان وصديقه ونفقته يدخره لوقت احلاجة أو شفيق من واخوانه وأخذه وعطائه واليد
األقرباء يساعد على األمور وطول اليدين زيادة مقدرة وقيل أيضاً ما يقصد يف نفسه وقصرمها ضد ذلك 
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وقيل طول اليدين لالمام أو من يقوم مقامه طول حياة وزيادة وقوة أعوان وتصرف يف اململكة واستدانة 
سط احلكم ونفاذ األمر وللتاجر ربح وللسوقي حذق وهو حممود جلميع اخللق اال للحرامي فإنه أموال وب

  .مذموم والقصر ضد ذلك

ومن رأى أن يده قطعت وبانت منه مات أخوه أو شريكه أو صديقه أو كاتبه أو ينقطع ما بينهم من 
يريد قطع حق انسان ورمبا كان قطع أو املواصلة واملؤالفة ويتغرب عنه، ورمبا كان قطع اليمني ميينا حيلفه 

عمل أو غريه من معيشته أو يكون قاطعا لرمحه وقيل إذا كان الرائي من أهل الصالح يكون قطعا عن 
احملارم أو يصدر منه أميان غري صادقة، وقيل رؤيا قطع اليد مة بسرقة أو يكون سارقا لقوله تعاىل 

  .اآلية" والسارق والسارقة"

    

 يده مقطوعة وهي معه فإنه مبرتلة ما إذا سقطت ورمبا يستفيد أخا أو ولدا أو إذا ذهبت عنه ومن رأى ان
  .فهي مصيبة وإن كان الرائي غريبا أصاب ماال ورجع إىل بلده

  .ومن رأى أن يده اليسرى قطعت وصل قرابته ويرى يف أهله كل خري

أو ذهاب ماله أو ميوت من يعز عليه أو ومن رأى أن يديه أو إحدامها كسرت فإنه يصاب ببالء يف نفسه 
  .يناله مكروه من سلطان

  .ومن رأى أن يديه مجعا عنده فإنه يدل على أعمال الرب وكف املعاصي

  .ومن رأى أن يده برئت منه فإنه فقر من مال أو علم أو ولد أو أخ

اصمه لقوله تعاىل ومن رأى أن يده الواحدة أشد بياضا من األخرى فإنه ينجو من السوء ويظفر مبن خي
  .اآلية" أسلك يدك يف جيبك خترج بيضاء من غري سوء"

ومن رأى أنه يعمل بشماله كما يعمل بيمينه فإنه زيادة مقدرة على شيء مل يكن له ومن رأى أنه غسل 
  .يديه ونظفهما فال بأس

هني استغناء أو ومن رأى أن يديه تشققتا فإن كان غنيا ذهب من ماله بقدر ذلك وإن كان فقريا فعلى وج
  .ضعف

  .ومن رأى أن يديه على صدره مبسوطتان فإنه يصل إليه من صاحب له غم وهم

وقطعن "ومن رأى أنه قطعت يده من غري أمل فإنه يؤول على أن يهوى ويتعلق قلبه مبحبة أحد لقوله تعاىل 
  ".أيديهن

  .نكاحومن رأى أنه ألصق كفيه إىل بعضهما بعضا دل على اجتماع أقربائه بسبب 

  .ومن رأى أن يديه ترتعدان يؤول على أربعة أوجه عدم سب وضعف يف القوة ومرض وطول حياة
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  .ومن رأى أن يديه يبستا فإنه قليل اخلري وقيل قطع اليدين طول عمر

وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه ادخل يده حتت ابطه وأخرجها وهلا نور فإنه ينال علما إن كان من 
رحبا وخريا ومنفعة، وإن اخرجها وا نار فإنه ينال قوة وغلبة يف األمر الذي هو فيه، فإن اهله واال كان 

  .اخرجها وا ماء فإنه ينال خريا وزيادة ورمبا قدم عليه غائب

  .ومن رأى أنه أعسر وهو أعسر فإنه يعسر عليه امره الذي هو طالبه وبسط اليدين يدل على السخاء

ه فإنه يعتمد على بعض اقربائه، ومن رأى أن يده كلمته كالما حسنا فإن ومن رأى أنه ميشي على يدي
  .معيشته حتسن، وإن كلمته كالما سيئا فضد ذلك

ومن رأى أن يده قطعت بسبب جرمية فإنه يؤول على وجهني اما مصاهرة امرأة سوء أو يكون ليس له 
  .امانة

حد من الصاحلني فإنه يدل على هداية من اهللا وقال إمساعيل بن االشعث من رأى أنه أدار يديه على عنق ا
  .تعاىل ورمبا كانت توبة

  .ومن رأى أنه فعل ذلك مع اهل بدعة فتعبريه ضده

  .ومن رأى أنه يغسل يديه بأشنان أو صابون ال حيصل له ما امله

ومن رأى أنه ميشي على يديه شيء أو خرج منها ذو روح فإن كان نوعه ليس مبضر فال بأس به وإن 
  .ن مضرا فليس مبحمودكا

  .ومن رأى أنه اخذ بيد احد فإنه ينصره وإن كان من أهل امللك، فرمبا يسلم على يديه

  .ومن رأى أن أحداً أخذ بيده فنظريه

  .ومن رأى أنه نبت على يده ما ينكر يف اليقظة فليس مبحمود

  .ومن رأى أن يده معدن أو نبات فليس مبحمود والذهب ذهاب

 رؤيا اليد تؤول على اثين عشر وجها أخ وأخت وشريك وولد ورفيق وقوة وغىن وقال جعفر الصادق
  .ووالية ومال وحجة ومصانعة وشغل، وأما الكف فإنه يؤول على وجوه

  .قال الكرماين من رآه وهو حسن فإنه صاحل، ومن رأى بيده كفاً فإنه كف عن املعاصي

يل فرح وسرور وقيل ال فائدة فيه، وقال بعضهم ومن رأى أنه يصفق على العادة فإنه يؤول على وجهني ق
من رأى أنه يصفق بالعرض فإنه حصول ما يكره، وقيل تصفيق ظاهر الكف على باطن األخرى يدل 

  .على الفرقة ولطم الكفوف يدل على حصول مصيبة

وقال جعفر الصادق رؤيا الكف تؤول على ستة أوجه عيش ومال ورياسة وولد وشجاعة وبعد عن حرام 
  .الزيادة والنقصان واحلسن والشني يؤول على ما تقدمو
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وأما األصابع فقال ابن سريين أصابع اليد اليمىن اخلمس تدل على الصالة اخلمس فاالام صالة الصبح 
والسبابة صالة الظهر والوسطى صالة العصر والبنصر صالة املغرب واخلنصر صالة العشاء وأما أصابع 

  . أخاليد اليسرى فتؤول بأوالد

وقال الكرماين من رأى أنه يشبك أصابعه فإن ذلك عسر وفقر، ومن رأى أنه مجع اصابعه مبكان فإنه 
  .صالح ورمبا مجع صالته يف قصر ورمبا دل على مجعية أوالد أخيه

وقال الساملي من رأى يف أصابع يده اليمىن زينا أو شيناً فتعبريه يف الصالة اخلمس، وكذلك ان رأى يف 
  .ه اليسرى فتأويله يف أوالد األخأصابع يد

    

وقال جابر املغريب من رأى أنه قطع اامه فإنه ذهاب اته وإن قطعت سبابته فيدل على قلة مواظبته 
للصالة وإن قطع اصبعه الوسطى يدل على موت رئيس يتعلق به وإن قطع البنصر فهو اتالف مال وإن 

  .قطع اخلنصر يدل على موت ولد الولد

اعيل بن األشعث رؤيا اصابع الرجلني تدل على الزينة واستقامة األمور فمن رأى فيهم ما يزين وقال إمس
أو يشني فتأويله يف ذلك وإن رأى يف أصابعه اعوجاجا سواء كانوا منسوبني ليديه أو رجليه فهو انعكاس 

  .وليس ذلك مبحمود

  .األخرىومن رأى أن أصبعه نبت مكان آخر فإنه يؤخر الصالة إىل الصالة 

وقال الكرماين من رأى أن اصبعه معضوض أو مهروس دلت رؤياه على سوء أدبه ورمبا يؤدبه من فعل به 
  .ذلك ان عرفه واال فهو يرجع من نفسه

وقال سعيد الواعظ من رأى أنه خيرج من اامه اللنب ومن سبابته الدم وهو يشرب منهما فإنه ينكح امرأة 
  .واختها

  . األم وبنتهاوقال األصفهاين ينكح

ومن رأى أنه يفرقع اصابعه دل على وقوع كالم قبيح بني قرابته، وقيل فرقعة األصابع استهزاء ورمبا 
يرتكب ما ال ينبغي وإن رأى اإلمام أو من يقوم مقامه الزيادة يف أصابعه فإن ذلك زيادة يف طغيانه 

  .وجوره وقلة انصافه

ستة أوجه أوالد وأوالد األخ وخدام وأصحاب وقوة وقال جعفر الصادق رؤية األصابع تؤول على 
  .والصلوات اخلمس

وقال ابن سريين من رأى أصابع ميينه أطول من مشاله فإنه يبذل املعروف ويصل الرحم، وإن رأى كأنه 
  .قصري األصابع وعضديه أطول مما كانتا فإنه سخي شجاع قوي
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  .إنه يذنب ذنبا عظيماقال أبو سعيد الواعظ من رأى كأن أصابع يديه قد شلت ف

وقال الساملي من رأى أن يده اليمىن قد شلت فإنه يظلم ضعيفا ويضرب بريئا وإن كانت مشاله مات 
أخوه أو أخته، وقال بعض املعربين انقباض األصابع تدل على ترك احملارم، وأما أظفار اإلنسان فإا زينته 

  .ما يشني أو يزين فتأويله يف ذلكوشجاعته وقوته وزيادة دينه ونقصانه، فمن رأى منها 

وقال الكرماين من رأى أظفاره ناقصة أو مقلوعة أو مكسورة فإنه ذهاب ماله وضعف قدرته وإن رآها 
متساوية نظيفة فإنه صالح يف الدنيا والدين وإن رآها زائدة وطالت طوال خياف عليها الكسر فإنه ال خري 

  .فيه وقيل هم وغم وخوف

  .اد خملبا أو برثنا فإنه يعلو على أعدائه وأخصامهومن رأى أن ظفره ع

  .وقال أبو سعيد الواعظ طول األظفار فوق املقدار يدل على افراط يف املقدرة وفساد يف الدين وهم وغم

ومن رأى أنه ال ظفر له فإنه يفلس ويقل سببه، وقيل رؤية األظفار إذا كسرت تدل على املوت وكذلك 
  . زرقاإذا رآها صفرا أو خضرا أو

ومن رأى أنه يقلم أظفاره التقليم املعتاد فإنه زوال هم وغم وإن جار عليها يف التقليم غري العادة فإنه 
  .ضعف وقلة مقدرة

  .ومن رأى أنه نبت له ظفر زائد مبكان ال ينكر منه فال بأس به وإن أنكره فليس مبحمود

ى األعداء وزينة واء ومال ودخول شيء وقال بعض املعربين رؤية الظفر تؤول على أربعة أوجه ظفر عل
  .يف اليد

ومن رأى أنه دخل ظفره شوكة أو ما يشبه ذلك مما يؤمله فليس ذلك مبحمود ورمبا دل على ضعف 
  .املقدرة

  .ومن رأى أنه يقرع بأظفاره على أسنانه فإنه يرتكب أمرا مكروها

ر وشجاعة وولد عاقل ومنفعة ومملوك وقال جعفر الصادق رؤية األظفار تؤول على ستة أوجه قوة ومقدا
  .وأما الصدر فيؤول على وجوه شريعة ودين وغري ذلك

أفمن شرح اهللا "وقال ابن سريين من رأى أن صدره متسع فإنه يدل على زيادة دينه وتقواه لقوله تعاىل 
  ".صدره لإلسالم

  ".عل صدره ضيقا حرجاجي"ومن رأى ضيقا أو صغرا يف صدره فإنه يدل على نقصان دينه لقوله تعاىل 

  .ومن رأى أن أحداً عصر على صدره فإنه نقصان يف دينه

  .ومن رأى أن صدره حار فإنه يرى من قومه منفعة

  .ومن رأى أن بصدره ما بنكر يف اليقظة فليس مبحمود وإن رأى ما حيمد فإنه حممود
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  .وقال جابر املغريب رؤية الصدر جتمل وعلم وحكمة

 خبل وهم، ووسعه ضده، وإن رأى أحد من أهل امللل صدره اتسع فإنه يدخل وقال دانيال ضيق الصدر
  .اآلية" فمن يرد اهللا أن يهديه"يف دين االسالم لقوله تعاىل 

  .وقال أبو سعيد الواعظ من رأى يف صدره ما يؤمله فإنه ينفق ماله يف إسراف

ورمبا " ال يكن يف صدرك حرجف"وقال الكرماين من رأى أن صدره ضيق فإنه ضيق اخللق لقوله تعاىل 
  ".ومن يرد أن يضله جيعل صدره ضيقا حرجا"كان قوة املعاصي لقوله تعاىل 

  .وإن رآه متسعا فتعبريه ضد ذلك

    

  .وقال الساملي الصدر يؤول بصندوق الرجل فمهما حدث فيه كان منسوبا له

ة وخبل وكفر وإميان وحياة وقال جعفر الصادق رؤيا الصدر تؤول على مثانية أوجه علم وحكمة وسخاو
  .وموت

ومن رأى أنه نزع من صدره ما يكره مثله يف اليقظة فإنه جيد صاحل ورمبا دل على الصلح مع األعداء 
ونزعنا ما يف صدورهم من غل إخوانا على سرر "ورمبا دل على الرفعة وحسن املآرب لقوله تعاىل 

  ".متقابلني

فمن رأى أنه نبت له شيء . هما من زين أو شني نسب اليهنوأما الثديان فهما البنات فمهما حدث في
  .مكاما دل على زيادة البنات ونقصهما ضده

  .ومن رأى أن يف ثديه لبنا فإنه زيادة دين

  .ومن رأى أن يف ثديه لبنا فإن كان عزبا تزوج وإن كان متزوجا فحصول غىن

رية فإنه طول حياة، وإن كانت عجوزة وإن رأى ذلك شيخ كبري السن فإنه يفتقر، وإن كانت امرأة صغ
  .دل على موا، وإن كانت عازبة بكرا فإا تتزوج، وإن كانت طفلة فرمبا متوت

وإن رأت املرأة أن حلمة ثديها مقطوعة ال خري فيه ورمبا ماتت ابنتها وقيل مكان جممع املال فمهما رآه 
  .يؤول يف ذلك

  .عة أوجه خزانة ومال وابنة ومعيشة وحياة ودين وشفقةوقال بعض املعربين رؤيا الثدي تؤول على سب

  .وقال جابر املغريب ثدي الرجل يعرب باملرأة وثدي املرأة يعرب بالبنت

  .وإن رأت امرأة أن لنب ثديها عاد إىل جوفها فإنه هم وغم

  .وإن رأت أن ثدييها أصيبا بالنار فإنه حيصل البنها ضرر من امللك

  .ة فهو على ثالثة أوجه عائلة ومال وهموإن رأت أن هلا ثديا كثري
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  .وإن رأت أا معلقة بثديها يدل على والدا من الزنا

  .وقال جعفر الصادق رؤيا الثدي تؤول على مخسة أوجه أوالد صغار وبنات وخدام وأصحاب وإخوة

  .وأما البطن ظاهره وباطنه فعند املعربين على وجوه مال وأوالد وقرابة ومعيشة

  .ل عليه السالم البطن ظاهره وباطنه مالوقال دانيا

  .وقال ابن سريين رؤيا أوالد

وقال الكرماين رؤيا قرابة فمن رأى أن بطنه كرب أو حسن فإنه يدل على زيادة ما ذكر، وإن رأى فيه 
  .نقصا أو شيئا فتعبريه ضده

يقه وسلوكه ومن رأى أن بطنه شق ونظف وغسل ما به وعاد كما كان فإنه يدل على رضا اهللا وتوف
  .الطريق احلميدة وصالح أموره وأمنه من شر الشيطان الرجيم

  .ومن رأى أنه خرج من بطنه ولد أو ابنة فإنه يأيت منه ذلك ويسود أهل بيته

  .وقال جابر املغريب رؤيا ورم البطن مال ومشقة وحصول مصيبة

  .الهوقال إمساعيل بن األشعث من رأى أن بطنه نقب فإنه ال يأمن من جهة عي

  .ومن رأى أن يف بطنه ما يؤكل فإنه يدل على ان عياله يسرقون

ومن رأى أن بطنه خال وما به نقص فإنه يؤول على ثالثة أوجه العبادة ونقص املال والصوم وقيل وجع 
  .البطن يدل على حمبة األقرباء وأهل البيت

  . وأوالدوقال جعفر الصادق رؤيا البطن تؤول على أربعة أوجه علم وخزانة وعيش

وقال الكرماين من رأى أكبادا فام علوم ورمبا كانوا . وأما الكبد فإنه مال وولد وعلم وكثرة سعة
  .أصحابا يقومون مقام األوالد

ومن رأى أن ذلك خيرج من بيته طائرا يف اهلواء فإن كان عاملا ينسى علمه وإن كان ذا منصب فإنه يعزل 
  . امللك ماله وإن مل يكن له مال ففي اجلملة ليس مبحمودوإن كان له أوالد ماتوا ورمبا يأخذ

ومن رأى أن يأكل من كبد أي شيء كان فإنه حصول مال وإن كان مطبوخا فإنه حالل وإن كان غري 
  .ذلك فمكروه

وقال الساملي من رأى أنه يأكل كبدا فإنه يأكل من مال ولده، وقيل من رأى أن كبده قطع فإن ولده 
  .أوالدنا أكبادنا: السالمميوت لقوله عليه 

قال أبو سعيد الواعظ من رأى يف ذلك ما يزينه أو يشينه فهو منسوب ملا ذكر ورمبا دل خروج الكبد من 
  .اجلوف على الظلم وليس ذلك مبحمود

  .وأما الرئة فاا فرح اإلنسان وسروره فمن رأى يف ذلك ما يسر أو حيزن فإنه يؤول بذلك
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ه أعطى رئة فإن كان املعطي معروفا حصل منه سرور وإن كان جمهوال فال بد قال ابن سريين من رأى أن
  .من حصول مسرة ممن ليس يعرفه

  .ومن رأى أنه أعطى رئة ألحد فإنه حيصل لذلك على يديه مسرة وإن مل يعرفه يكون بشوشا للناس

فإنه حصول مال وقال جابر املغريب من رأى أنه يأكل رئة فإن كانت مشوية وهي حليوان يؤكل حلمه 
  .مبسرة، وإن كانت ملن ال يؤكل حلمه فإنه مال حرام وقيل الرئة رأي االنسان

  .ومن رأى أن رئته مزقت فإنه قرب أجله ورمبا ميوت عاجال ألن الرئة حمل الروح

    

وأما الطحال فهو مال أيضاً وقيل دين ورمبا كان قوام البدن فمن رأى يف ذلك ما يزين أو يشني فهو 
  .ب لذلكمنسو

  .ومن رأى أنه صار به طحال فإنه يصل إليه مال

وقال جعفر الصادق رؤيا الطحاالت من مجيع احليوانات مال فما كان مما يؤكل حلمه كان حالال، وما 
كان مما ال يؤكل حلمه كان حراما، وأما األمعاء فهم قوم اإلنسان وأصحابه فمهما رآه من زين أو شني 

  .كل األمعاء فإنه حيصل له مال من قومه ورمبا دل على الواليةكان ذلك فمن رأى أنه يأ

  .ومن رأى أنه يأكل مصرانا فإنه مال أيضا

  .وقال جابر املغريب من رأى أن أمعاءه خرجت من بطنه فإنه موت ولد وقيل توبة

 وقال جعفر الصادق األمعاء تؤول على ستة أوجه مال حرام وشفاعة وكالم كره وأوالد ومعيشة وشغل

  .ورمبا كانت رجوعا عن مصيبة

وأما املعدة فعمر ورزق ومعيشة فإن رأى ان معدته قوية صحيحة فهو جيد وطول حياة وإن رأى خبالفه 
  .فضده

  .وقال جابر املغريب املعدة تؤول باألوالد

وقال جعفر الصادق املعدة تؤول على ستة أوجه مثل األمعاء، وأما السرة فهي عند املعربين معاملة 
  .نسان وسروره وزوجته فمن رأى ا ما يزين أو يشني فتأويله يف ذلكاإل

وقال أبو سعيد الواعظ رمبا تكون السرة والية تدل على ان صاحبها يسيء العشرة مع زوجته، وأما 
  .االضالع فنساء فما رؤي فيها من زين أو شني كان منسوبا اليهن

 رأى فيها زيادة كانت زيادة يف أهل بيته، وإن رأى وقال الكرماين االضالع أهل البيت من النسوة فمن
نقصانا فضده وتقومي االضالع ما مل خيرج عن احلد جيد وانعواجها جدا مذموم، وأما الصلب والوتني 

  .فقوة االنسان ورمبا كان ولدا
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خيرج من بني الصلب "وقال الكرماين من رأى أنه خيرج من صلبه شيء فإنه يرزق ولدا لقوله تعاىل 
  ".الترائبو

وقال الساملي الصلب صالبة اإلنسان وقوته فمهما رأى يف ذلك من زين أو شني فيؤول فيهما وأما الظهر 
فقوة االنسان وظهره وجاهه وسيده وهالكه وأخوه وفقره وكرب سنه ومصيبته وركوبه، فمن رأى أنه 

حيملون أوزارهم على وهم "محل محال ثقيال على ظهره فإنه ارتكاب خطايا وأوزار لقوله تعاىل 
  ".ظهورهم

  .ومن رأى على ظهره سلعة فإنه دين ومحل احلطب منيمة وسلسلة الظهر أوالد

  .وقال الكرماين من رأى أن على ظهره ميتا فإنه يتكفل بعيال امليت

  .وقال جابر املغريب من رأى ظهر عدوه فإنه يأمن من غائلته وأما ظهر العجوز فإدبار الدنيا عنه

  .عيل بن األشعث من رأى أنه مكتو على ظهره فإنه دين وصالحوقال إمسا

ومن رأى أنه مستند بظهره إىل حائط فإنه يدل على ارتكانه لصاحب شوكة وقيل وقوع سفر وحصول 
  .مال

ومن رأى أن ظهره انكسر فهو موت رئيسه، وقال بعض املعربين من رأى أنه حدث بظهره ما يزينه أو 
  .القوة وضدهيشينه فيؤول على اجلاه و

وقال جعفر الصادق رؤيا الظهر تؤول على اثين عشر وجها قوة وأصحاب وملك وحجة وأب وأم وولد 
واستمداد وجد وأخ شقيق، وقال بعضهم رؤيا ظهر الكافر إميان، وظهر املؤمن توبة، وظهر الساحر 

ه ودينه وسيد اإلنسان إسالم، وظهر املنافق إخالص، وأما القلب فهو ذهن اإلنسان وذكاؤه وفطنته وعقل
  .وقيل ملك حاكم على مجاعة فمهما رأى فيه من زين أو شني فتأويله يف ذلك

  .وقال الساملي إذا رأى اإلنسان قلبا فهو صالح يف دينه وحسن منطقه

ومن رأى قلبه خطف وذهب عنه فإنه يؤول على أربعة أوجه خوف شديد وجنون وفساد دين وحدوث 
  .مصيبة

ود وعليه غشاوة وحنوها فهو ضال عن احلق وكثري الذنوب مطبوع على قلبه أعمى عن ومن رأى قلبه أس
اهلدى، وأما مقعد اإلنسان وأليته فكسب ومال وشغل ومنفعة ومعيشة فمن رأى يف ذلك ما يشني أو 

  .يزين عرب به

  .وقال الكرماين من رأى يف ذلك ما يؤمله فإنه يدل على مصيبة

  .نه دل على أنه ميدح رجالًفاسقا مبا ليس فيهومن رأى أنه يلحس ذلك بلسا

فمن رأى أن المرأته فرجا واحدا فإنه يدل على . واما الفرج والدبر ففي ذلك وجوه كثرية عند املعربين
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  .حدوث شغلني له فينتج واحد منهما واآلخر يتعطل

  .ومن رأى أن له فرجا فإنه يدل على املذلة

  .تؤتى يف القبلوإن رأت املرأة ان هلا فرجني فرمبا 

  .وإن رأت أنه يرتل من فرجها ماء فهو حصول ولد

  .وإن رأت ان فرجها صار معدنا من حديد أو غريه فال خري فيه

ومن رأى أن فرج زوجته من خلفها أو ال فرج هلا فإنه يدل على تعطيل أمر وعجز وذل وقطع الفرج 
  .ليس مبحمود وقيل ظفر األعداء عليه

    

  .من فرجها ما يكره نوعه فهو ولد وال خري فيه وإن كان نوعه حمبوبا فهو ولد صاحلوإن رأت أنه خيرج 

  .ومن رأى أنه ينظر إىل فرج امرأة فإنه فرج من شدة وخيرج من ضيق إىل سعة

  .وقيل إن رأت امرأة أنه خيرج منها نار فاا تلد ولدا ملكا

  .حبهاوإن رأت أنه خيرج منها مسسم فإنه يدل على ان زوجها يكتم 

وإن رأت أنه خرج منها خبز فإنه يدل على فقر وافالس وحاجة ومهما رأت يف فرجها من شني أو زين 
  .فهو عائد عليها

  .ومن رأى أنه يفوح من فرجه رائحة عطرة فإنه طاهر من الرذائل واخلبيثات، ومن رأى ضد ذلك فضده

وم حوله فإنه يدل على اا فاسقة ال خري ومن رأى على فرج امرأة معروفة حيوانا يلعق منه أو ميصه أو حي
  .فيها وإن كانت جمهولة فليس مبحمود للرائي وقيل دنيا حيوم عليها من ال عقل له

  .وقال الكرماين ال بأس برؤيا الدبر فمن رأى ذلك فإنه يدل على ظفره حباجته

  .وقال الساملي الدبر كيس وخمزن وبيت مال وحانوت ومقعد وراحة ومقصد

  .ى فيه ما يزينه أو يشينه فتعبريه يف ذلكفمن رأ

  .ومن رأى أنه خيرج من دبره ما ال ينبغي أو يدخل فيه مثله ال خري فيه

  .ومن رأى أنه خيرج منه رائحة عطرة فإنه ثناء وذكر مجيل، وإن رأى ضد ذلك فضده

  .وأما الذكر فهو ولد ومال وذكر ومسعة

  . عن ذلك كان زيادةقال دانيال من رأى أن له ذكرين أو ما يزيد

ومن رأى أن ذكره قطع بيد أحد فضد ذلك وإن قطعه هو فإنه ال يولد له ولد وإن رآه ضعفت وقلت 
  .قوته فليس مبحمود

وقال ابن سريين من رأى أن ذكره كرب وضخم فإنه زيادة يف سلطانه وماله وولده وأته خصوصا ان 



 
ابن شاهيناالشارات في علم العبارات   120 

  .كان وزيرا وإن رأى خبالف ذلك فتعبريه ضده

  .رأى أنه قلع ذكره مث وضعه مكانه فعاد كما كان فإنه ميوت له ولد ويرزقه اهللا غريه يقوم مقامهومن 

  .ومن رأى شخصا حيلب ذكره أو ميصه فإنه ينال منه منفعة

  .وقال جابر املغريب حركة الذكر وانتصابه تدل على زيادة املال وعظم األة وكثرة األوالد

  .مل يكن به وجعومن رأى أنه ورم فنظري ذلك ما 

  .ومن رأى أن أحداً يضرب ذكره فإنه ال خري فيه للضارب

  .ومن رأى أن ذكره مربوط فإنه يكتم الشهادة

ومن رأى أن ذكره صار مجاد فإنه موته، وإن صار حيوانا أو نباتا فإن كان من احملبوبات فال بأس به وإن 
  .كان من املكروهات فليس مبحمود

 شيء من ذلك فهو ولد فما كان نوعه حمبوبا كان الولد جيدا وإن كان ومن رأى أنه خرج من ذكره
  .مكروها فضده

قال الكرماين من رأى أن ذكره قد انقطع فيؤول على أربعة أوجه موت أو قطع ذكره من بني العامل وامسه 
  .أو موت ولده أو ذهاب ماله وقيل يسافر سفرا بعيدا

  .ع نسل وربط وإن كان له ولد مريض بريءوقال الساملي يؤول على ثالثة أوجه انقطا

ومن رأى أن ذكره خرج من صلبه وصار فريدا فإن ذلك غالم يولد له ورمبا ميوت ورمبا ينقطع ذكره من 
  .املكان الذي هو فيه

  .ومن رأى ذكره صغر أو حصل به رخاوة أو فقده وهو يستر ذلك ويكتمه عن الناس فإنه فقر وحاجة له

  .جراحة فإنه كالم يقال فيه ويقبح ذكرهومن رأى أن يف ذكره 

  .ومن رأى أنه خنت فإنه صالح يف دينه وكذلك ان رأى له ختانني

ومن رأى أن ذكره انتشر وانتصب فإن احلاجة اليت هو طالبها تقضي ألن الذكر ال ينتشر إال عند احلاجة، 
 يؤول على أربعة أوجه ومن رأى أن ذكره شطر نصفني وصار النصف الواحد قائما واآلخر رخوا فإنه

تعطيل يف األمور وإن كان له ولدان مات أحدمها وإن كان مسافرا قطع عليه الطريق وإن كانت زوجته 
  .حامال تلد ولدين وميوت أحدمها

  .ومن رأى أن ذكره دخل يف جوفه دل على أنه يكتم الشهادة

وادخاره حبيث ال ينفع وقصر ومن رأى أن ذكره مجع حىت صار كالكبة فإنه يؤول على ستة أوجه مال 
أوالده وعجزهم عن ادراك ما بلغه من املناصب ومولود فيه نقص وعاهة ونقص عمره وتعسري أموره 

  .وتكدر يف جاهه، ومن رأى أن ذكره استحال فإنه عجز بعد قوة
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  .وقال جعفر الصادق رؤيا الذكر تؤول على ستة أوجه أوالد ومال وجاه وقوة ووالية وعز ودولة

ا اخلصيتان فيؤوالن بالنبات واملعيشة وبالصيانة وبالكيس والوقاية فما رؤي فيهما من زين أو شني وأم
  .كان منسوبا لذلك

وقال أبو سعيد الواعظ اخلصيتان مها ابنتان فتأويلهما بالصالح والفساد يرجع إليهما، وقيل ان رآمها 
  .عظيمتني يؤول على امتناعه من شر أعدائه

    

 من رأى يف خصيته خلال فإن أعداءه يظفرون به، فإن رآمها يف يدي رجل ظفر به عدوه، وقال الساملي
وإن رأى كأما بانتا منه بغري أمل أو وهبهما ألحد فإنه يولد لغريه ولد فيه نسب إليه، وانتزاعهما موت 

  .األوالد

  .وقال الكرماين رؤيا اخلصيتني تؤول على ثالثة أوجه سكون وأوالد ومعيشة

ل جابر املغريب قطع اخلصيتني تؤول على مخسة أوجه قطع األوالد االناث حىت ال يولد له اال الذكور وقا
ومرياث من مال دية وظفر االعداء به وقلة احلركة واألمانة، وقيل رؤيتهما تدل على االناث من القرابة، 

 وقال بعض املعربين يدالن ومن رأى اما قطعا وكان عنده مريض فإنه ميوت ورمبا تكون مفارقة زوجني،
على املال فإن كان مظلوماً فإنه أخذ منه ألفان أو مائتان أو ديناران على قدر حاله فإن مل يكن يف شيء 

من ذلك انقطع نسله ونفذ رزقه وتعطلت معيشته ونعمته وقيل اخلصية اليمىن ولد ذكر واليسرى أنثى 
ن مال فمن حصل له شيء من ذلك أو ذهب منه يؤول وقال بعض املعربين مجيع اخلصى من الناس واحليوا

  .باملال، وقال بعضهم اخلصيتان يؤوالن باخلدم

ومن رأى أنه نبت شيء من ذلك يف غري حمله وذهب فإنه حيصل له مال من غري وجهه ويصرفه يف غري 
  .حمله

ين أو يشني فهو وأما الفخذان فقوة اإلنسان ومكسبه ومعيشته وقومه وعشريته فما رؤي يف ذلك مما يز
  .منسوب لذلك

وقال الكرماين من رأى أن فخذه قطع فإنه يفارق أهله وميوت غريبا، فاليمني يدل على قرابة األب 
  .والشمال يدل على قرابة األم

  .فمن رأى أن شيئا من حلمه مزق فإنه حصول مصيبة ملن نسب إليه

  .جمتمعا بأقربائه ال يفارقهموقال جابر املغريب من رأى أنه ربط فخذيه حببل فإنه يكون 

  .ومن رأى أن فخذه حتول معدنا أو نباتا فإنه تعطيل أمر هو طالبه أو حدوث ما يكره قومه له

  .وقال جعفر الصادق رؤيا الفخذ تؤول على اربعة أوجه أهل بيت واصحاب وحشم ومال
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  .ن فيؤول على ذلكوأما الركبتان فهما لكل إنسان معيشة ومطلبه فما رؤي من ذلك من شني أو زي

وقال الكرماين الركبة قيام اإلنسان بشغله فميزها على كثري من األعضاء واستحسنها ونعوذ باهللا من 
  .احلادث فيه

  .وأما نفس الرمانة وعينها فتؤول عنه بعضهم برأس املال

أو يشني فهو وأما الساقان فهما مال االنسان ومعيشته واعتماد سلوكه وسياقه فما رؤي يف ذلك مما يزين 
  .منسوب هلما

  .وقال جابر املغريب ساق الرجل يؤول باملرأة وساق املرأة يؤول بالرجل

  .فمن رأى أن ساقه التف بساق آخر فهو عالمة اهلالك

وقال بعض املعربين من رأى أن ساقه حسن فإنه يساق ألمر يكون فيه سليما وإن رآه قبيحا فإنه يساق 
  .إىل أمر مكروه

  .ن رأى يف ساقيه تعطيال أو ما ينكر مثله يف اليقظة فإنه يعذر يف مجيع ما هو قائم بهوقال بعضهم م

ومن رأى أن ساقه خشب أو معدن فإنه يضعف عن طلب رزقه والتماس معيشته، وإن كان له عبد أو 
من دابة ذهبت عنه أو هالكه، واما الرجالن فهما األبوان أو مجله أو ما يقوم عليه اإلنسان يف مكانه 

الرزق أو حيمل عليه من الدواب وحيتوي عليه من ثروة أو سفر فما رآه يف ذلك من زين أو شني كان 
  .تأويله فيهما

وقال دانيال من رأى أن رجله الواحدة قطعت أو كسرت فإنه يدل على ذهاب نصف ماله أو موت أحد 
  .أبويه

  .ه أو موتهومن رأى ذلك احلادث يف رجليه فإنه يدل على سفره أو ذهاب مال

  .ومن رأى رجليه حديدا أو حناسا فإنه يدل على زيادة عمره وماله

  .ومن رأى أن رجليه قزاز فإنه يدل على قصر أجله ونقصان ماله

  .ومن رأى أن رجليه شدا أو ربطا فإنه يصل إليه ممن فعل به ذلك خري ومنفعة

من ال حيصل له منه نتيجة ويكتفي بغريه ومن رأى أنه يفرد رجله وانه يسري عليها جمدا فإنه يعتمد على 
  .عما أمله منه وزيادة

  .ومن رأى أن رجله شدت إىل خشب فهو حممود

  .ومن رأى أن رجله حتولت رجل شيء من احليوان فهو دليل القوة

  .وقال بعض املعربين يتعني على من رأى أن رجليه كسرتا ان ال يقرب ذا سلطان أبدا

  .ه يطلب الزواجومن رأى أن رجله تتواثب فإن
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  .ومن رأى أن برجليه ما يؤمله وليس يعلم مكانه فإنه يدل على نقصان ماله حبيث ال يشعر بسببه

ومن رأى أن له ارجال كثرية فإن كان يف قصده السفر فإنه يسافر، وإن كان فقريا يستغين، وإن كان ذا 
  .حاجة قضيت، وإن كان مريضا شفي

  .يه صارتا كأرجل الطيور فهو حممودوقال جابر املغريب من رأى أن رجل

  .ومن رأى أن رجليه منقشني ال خري فيه

    

  .وقال جعفر الصادق رؤيا الرجلني تؤول على سبعة أوجه عيش وعمر وسعي ومال وقوة وسفر وامرأة

وأما القدمان فزينة مال الرجل وأعمال بره وسره واصابعهما جواره وغلمانه فمن رأى فيهما من زين أو 
  .إنه يؤول يف ذلكشني ف

وأما العظام فمال الرجل الذي منه معيشته والعبيد والدواب فمهما رآه يف ذلك من زين أو شني يؤول 
  .فيهم

  .وقال ابن سريين العظم مال ومعيشة فمن أصاب شيئا فإن كان عليه ما يستره فإنه زيادة يف ذلك

وقوة وسحق العظم فيه خالف منهم من وقال الكرماين من رأى أنه شد عظما مكسورا فإنه حصول اة 
  .قال انه حممود ومنهم من قال غري ذلك

وقال الساملي العظام تؤول على أربعة أوجه دين ومال وعظمة واة، وقال بعضهم مجيع العظام سواء كان 
  .النسان أو لدواب فهي مال

ى اتباع سنة أو حصول مال وقال أبو سعيد الواعظ رؤيا مجيع العظام ان كانت النسان ميت فإنه يدل عل
من جهة، وإن كان معروفا يدل على اكتساب من ماله، وإن كان جمهوال فحصول مال ومنفعة، وإن 
كان العظم حليوان فإن كان مما يؤكل حلمه فإنه حصول مال حالل، وإن كان مما ال يؤكل حلمه فهو 

  .حصول مال حرام

ي، فما كان منسوباً إىل ما يؤكل حلمه فهو حالل، وما وأما املخ قال دانيال مخ الرأس والعظام مال خمف
  .كان منسوباً إىل ما ال يؤكل حلمه فهو حرام

  .وقال ابن سريين من رأى خمه ظهر من أنفه على األرض فإنه ذهاب رأس ماله

  .ومن رأى أن رائحة خمه كريهة فإنه ال يؤدي الزكاة وإن رآه بضد ذلك فتعبريه ضده

خ انسان ميت فإنه يأكل من ماله بقدر ذلك، وإن كان جمهوال فحصول على ومن رأى أنه أكل من م
  .منفعة على كل حال

  .وقال بعض املعربين ال بأس برؤيا املخ خصوصا ان أكل منه
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  .وقال جعفر الصادق ورؤيا املخ تؤول على ثالثة أوجه مال خمفي وعقل راجح وصرب مشكور

هل بيته وأنسابه وعصبته، فمن رأى يف ذلك ما يزين أو وأما العصب والعروق فهو مؤلف أمره وسائر أ
  .يشني فتأويله يف ذلك

  .فمن رأى أن عصبا من أعصابه أو عرقاً أو يبس فهو على وجهني إما خلل فيما ذكر أو موت

  .وقال الكرماين من رأى أن أعصابه وعروقه زادت فإنه تكثر عصبته وحشمه ونسله

وق من سائر احليوان مجيعه أمر حيصل به منفعة، وقيل قطع العروق وقال أبو سعيد الواعظ العصب والعر
  .غرامة

وأما اجللد فهو زينة ورياسة وستر وبركة وقوة ومعيشة ومؤنة وحياة وكسوة فمن رأى يف ذلك ما يزين 
  .أو يشني فيؤول عليهم

  .موقال دانيال من رأى لون جلده تغري بلون غريه مما يكره مثله يف اليقظة فإنه غم وه

وقال ابن سريين من رأى جلده ثخن فإنه يؤول على ثالثة أوجه استهزاء بالناس وعدم التفاته هلم وزيادة 
  .يف املال وطول حياة ومجال يف امللبس

وقال الكرماين مجيع جلود احليوان مال فمن رأى جلد البعري فهو مال من جهة مرياث وما كان من جلد 
  .ال يؤكل فمال حرامما يؤكل حلمه فإنه مال حالل وما 

ومن رأى أنه يسلخ جلدا فإنه يداري األمور املهملة املفروغ عنها ويصري على النظام والسداد ويكون 
  .مصلحا بني الناس واهللا أعلم

  الباب العشرون 

  في رؤيا ما يلحق اإلنسان من األمراض والقروح

  والنوابت والبرص والجرب والجذام والجنون وجميع اآلفات 

اآلية، " لئن مل ينته املنافقون"كرماين الضعف واملرض ليس مبحمود ألنه فساد يف الدين لقوله تعاىل قال ال
  .ورمبا كان يكثر األباطيل، وقيل من رأى أن مرضه طال فإنه يلقى اهللا على خري حاله

  .وقال ابن سريين من رأى أنه مرض من غري أمل فإنه يرى قرة عني وال ميوت تلك السنة

  .ض املعربين املرض هم وغم ورمبا أنه خيالف من أشياء يرجوهاوقال بع

  .وإن رأى املريض أنه عاد صحيحا وهو يكلم الناس أو يكلمونه فهو برء وحصول شفاء

  .وإن رأى ذلك وأنه ال يتكلم مع أحد وهو خارج من مرتله رمبا دل على موته
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  .ان بينه وبني أحد خصام فإنه مغلبوومن رأى أن ذا سلطان مريض فليس مبحمود يف حق الرائي وإن ك

  .وإن رأى هذه الرؤيا من هو يف حرب أصابه يف أعضائه جراحة

وقال جابر املغريب من رأى أنه ضعيف فإنه يفرط يف أداء الفرائض، وإن كان عليه حق ال يقوم به، وقيل 
 فإنه صالح يف الضعف ضعف القدرة وضعف اهلمة وليس مبحمود إال أن يرى اإلنسان أن زوجته ضعيفة

  .دينها

  .ومن رأى أنه هزل ال خري فيه وال بأس للضعيف أن يرى نفسه مسينا

    

وقال أبو سعيد الواعظ من كان مريضا فرأى شيئا من البهائم فهو جيد يف حقه وال خري فيمن يرى أنه 
  .نقص له شيء من املرض

  .وقال أيضاً رؤيا املرض فرج من غم وظفر على األعداء وإصابة مال

وإذا رأى يف املنام ما يدل على اخلري وأراد بذلك أن املريض ينتظر الشفاء واملظلوم ينتظر الظفر وذكر قبل 
ما به خصب سائر الورى إىل آخره هذا إذا كان مع فقر واخنضاع، وأما األغنياء فهو فقر وحاجة وليس 

  .هلم ذلك مبحمود

  . يشكو منه فاملصيبة أعظموقال بعض املعربين الورم حبس خصوصا ان كان الضعيف

وقال دانيال من رأى أنه ضعيف برأسه فإنه يدل على أنه يرتكب معاصي كثرية فليتب إىل اهللا ويرجع 
  .اآلية" فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه"ويتصدق فلعله يغفر له لقوله تعاىل 

  .ومن رأى أن جبينه يؤمله فإنه نقصان يف جاهه ومرتلته

يف عينيه ضعفا فإنه نقصان يف رزقه وهم وغم وحزن وقد تقدم بعض الكالم يف األعضاء ومن رأى أن 
  .على ما يتعلق بالعني

  .وأما إذا رأى أحداً يداويه أو يكحله فإنه يدل على اخلري والصالح

  .ومن رأى أن أذنه ا وجع فإنه يستمع ما يكره من أعدائه

  .ثله يف اليقظة فإنه يصل إىل مضرةومن رأى أن أنفه يؤمله أو به ما ليس حيمد م

  .ومن رأى أن لسانه يؤمله فإنه وبال يف حقه ورمبا يكون كذبا

  .ومن رأى أن يف فمه ضعفا وأملا فإنه ينكر على كالمه الذي يتكلم به

  .ومن رأى أن يف فمه ضعفا وهو يؤمله فإنه هم وغم وحزن

  .قربائهومن رأى أن اسنانه ا وجع فإنه حصول هم وغم من جهة أ

  .ومن رأى أن برقبته وجعاً وهو يؤمله فإنه يكون عنده أمانة أمهلها ومل يوف بذلك
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  .ومن رأى أن قلبه ضعيف وبه أمل فإنه يأكل احلرام

ومن رأى أن ظهره به ضعف فإنه ال خري فيه ورمبا ان كان كبري السن حيصل له ما يغمه ورمبا دل على 
  .الذلة

  .يدل على تكدر القلب واخلاطر من جهة قومه وضيق صدرهومن رأى أن جبنبه وجعا فإنه 

  .ومن رأى أن بكبده مرضا وهو يؤمله فإنه يكون قليل الشفقة على عياله وليس عنده التفات اليهم

  .ومن رأى أن بيده مرضا فإنه جيفو أخاه أو شريكه أو صديقه

  .ومن رأى أن بإصبعه ضعفا وأملا فإنه يكون مقصرا يف صالته

  .أن صدره ضعيف وبه أمل فإنه يكون مهمال يف حق عياله وال يرضيهم يف قومومن رأى 

  .ومن رأى أن أبويه ضعفا وقد هزال أو أحدامها فال خري فيه وقيل إدبار دنيا عنه

ومن رأى أنه خيدم ضعيفا فإنه يكسب األجر والثواب، وقيل يتقرب إىل فاسد الدين مبا حيسن برأيه وهو 
  .يف ذلك مذموم

رأى أن بصره أملا من سعال وخرج به بلغم فإنه يشكو حاله ألحد بسبب ماله وإن شغل بسوقه فإن ومن 
الشكوى تكون حماال، وإن كانت السعلة رطبه فإنه يشكو من أهل بيته، وإن كان بدم فإنه يشكو من 

إنه أوالده، وإن كانت صفراء فإنه قليل الذرية وخلقه ضيق وإن كان السعال حبضرة ذوي مناصب ف
  .يكون مهموما بسبب الدين

  .وقال بعض املعربين رؤيا الضعف من السعال تدل على املقدرة والضعف

  .ومن رأى أنه أراد السعال وهو ضعيف ومل خيرج ذلك منه فال خري ورمبا يكون قرب أجله

م، وقال جابر املغريب من رأى أنه ضعف وهو شاب وأراد السعال فظهر منه بلغم فإنه خري وفرج من ه
  .ومن شرق من سعاله فإنه ميوت وال خري يف الشرق

  .ومن رأى أنه ضعيف بالسعال ال يتوب بل يتزايد يف الفسق والعصيان

وقال أبو سعيد الواعظ رؤيا األمراض من الرطوبة يدل على التهاون بالفرائض والطاعات، واألمراض 
فاا تؤول باسراف املال يف غري مرضاة اهللا احلارة دليل على هم من قبل امللك، وأما األمراض من اليبوسة 

  .تعاىل وأخذ ديون من الناس ومل يعزم على قضائها

  .ومن رأى أنه وقع يف مكان طاعون فإنه حيدث فيها حرب وفنت

  .وقال ابن سريين رؤيا الطاعون تدل على البالء والفتنة واهلم والغم

  .ومن رأى أنه به علة الطاعون فإنه يكون واقعا يف ذلك

  .وقال جابر املغريب الطاعون يؤول باخلصومة والغيظ واخلوف والرجفة
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وقال بعض املعربين أكره رؤيا الطاعون ومساعه سواء كان يف اليقظة أو يف املنام ويف اجلملة ليس ذلك 
  .مبحمود واعترض عليه بعض املعربين

  .م حبقيقة احلالوقال من رأى أنه حدث به الطاعون فإنه يدل على موته شهيدا واهللا أعل

ومن رأى أنه مسموم فإنه قد جل يف أمر قد جد فيه ورمبا يصيبه هم وغم وكرب، فإن قتله السم أصاب 
  .بسبب ذلك خريا

    

وقال بعض املعربين السم مال حرام فمن أكل منه أو ملكه فإنه يصيب ماال بقدر ذلك خصوصا ان رأى 
  .جبسمه ورما منه

  .السم فإنه يكون عنده حقد بسبب شخص وهو يكتمهوقال بعضهم من رأى أنه يشرب 

اآلية، " الذين يأكلون الربا ال يقومون"ومن رأى أنه جمنون فإنه حصول مال حرام من ربا لقوله تعاىل 
  : وقيل رؤيا اجلنون تدل على الغىن لقول بعضهم

 ويح من جن به الدهر يا  جن به الدهر فأورثه غنى

غاب من صوابه ال يعلم بنفسه فإنه يكون مكروبا أو مسحورا أو ينهب ومن رأى أنه صرع من اجلنون و
ماله أو حيصل له مصيبة، وقيل كسوة من مرياث ورمبا كان حصول سلطان ان كان من أهله وجنون 

  .الصيب مال وغىن ألبيه وجنون املرأة خصب السنة

ب وإنسان فاسد يف دينه وقال الكرماين رؤيا انون تؤول على مخسة أوجه ملك غشوم وحيوان عطو
ورجال معروفة بال أدب وعدو وخصوم فمن رأى أنه حدث من جمنون ما يكره مثله يف اليقظة وحصل به 

  .مضرة فإنه حصول ضرر من أحد اخلمسة املذكورين، وإن مل يصل إليه بسوء فيدل على السالمة واألمن

صل إليه منه مضرة فهو عدو يكون وقال بعض املعربين من رأى جمنونا يسحبه وهو خائف منه ومل حي
  .الرائي يف أمان منه

اما املرأة انونة فتؤول بالدنيا فمن رآها مقبلة عليه فاا سنة خمصبة وقبل دنيا تصيبه وإن خاف منها كان 
  .ما أصابه من ذلك مال وهن فإن أعطته شيئا فهو خري له وزيادة

غب يف حتصيل دنيا وهو حمروم منها، فإن حلقها نال ما وإن رآها مدبرة وهو يتبعها ومل يلحقها فإنه را
  .يؤمله منها، فإن بطشت به ففيه خالف منهم من قال حممود وقيل مذموم

  .وقال بعض املعربين من رأى جمنونة تسحبه وهو يهرب منها فإنه زاهد يف الدنيا وهي مقبلة عليه

فأما اإلنسان إذا ما ابتاله ربه "قوله تعاىل ومن رأى أنه أجذم أو أبرص فإنه ينال ماال ونعمة وكرامة ل
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ورمبا يكون الربص ماال وكسوة واجلذام إذا ما سال منه دم وقيح فحصول مال حرام، " فأكرمه ونعمه
ورمبا ينسب لصاحب اجلذام أمر قبيح وهو بريء منه، ورمبا يرتل به بالء يف نفسه أو يف ماله أو يف عياله، 

  .األكل معهما مصاحبة من يكرههوقيل رؤيا األجذم واألبرص و

  .وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه جمذوم فإنه حيبط عمله جبراءته على اهللا تعاىل ويتهم بأمر ليس فيه

  .وقيل من رأى أنه جمذوم حال الصالة يدل على أنه ينسى القرآن

ل القوبة يف اجلسم كالم ومن رأى يف جسمه قوباً كثرياً أو واحدة فإنه مال خيشى صاحبه من مطالبته، وقي
يطبع فيه حيصل به نقص، ورمبا يكون حصول أمر يكرهه، وأما الصحة من هؤالء فمحمودة وإن مل يكن 

  .فيه حصول مال

ومن رأى أن على بدنه شيئا من القروح والنوابت فإنه يصيب بقدرها ماال حراما إال أن يكون يف عنقه 
  .فإنه ديون وأمانات عليه

ين من رأى يف جسده شيئا من ذلك نزل به، وقيل تصاب زوجته يف أقربائها، وقيل وقال بعض املعرب
  .يضرب بالسياط، وقيل انه يأكل حلوم الناس بالغيبة والنميمة ورمبا خترج القروح على أوجه كما يراها

ومن رأى أنه حمموم فإنه حصول كرب وهم وغم، وإن رأى أنه بالباردة فإنه حصول أمر يكون فيه 
  .ا وليس يف الرؤيتني خري أبدامغلوب

  .ومن رأى أن به قولنجا فهو مقتر على عياله يف رزقه

  .ومن رأى أن به وجعا يف بطنه أو ثقال فإنه يدل على حمبته ألقربائه

  .ومن رأى أن بسرته أملا فإنه يدل على أنه يسيء املعاملة مع زوجته

وأما الكرب يف القلب " يف قلوم مرض"وله تعاىل ومن رأى أن بقلبه أملاً دل على نفاقه وشكه يف احلق لق
  .فيدل على التوبة

  .وقال الكرماين من رأى أن بقلبه أملا فإنه يدل على زيادة مال

  .ومن رأى أن كبده عليل فيؤول بتأسفه على ولده

  .ومن رأى ضعفا يف طحاله فيدل على أنه يفسد ماال، وأما ضعف الرئة فيدل على قرب أجله

  .فا بظهره فإنه يؤول بكرب سن االنسان، واالحنناء افتقارومن رأى ضع

  .ومن رأى بفخذه أملا فإنه يؤول بالعشرية

وقال أبو سعيد الواعظ من رأى ضعفا يف أحد أعضائه ومل يصرب عليه فإنه يسمع كالماً قبيحا من قريبه 
  .الذي ينسب إليه ذلك العضو

  . اخلادش حيصل منه مضرةومن رأى ضعفا يف أحد أعضائه من خدش أو جرح فإن
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ومن رأى جببهته أملا ال يستطيع النتاج منه فإنه ميوت عاجال، وأما ضعف السمع فإنه ضعف يف املقدرة 
  .واملعيشة

  .وأما األمل يف الثديني فإنه ضرر

    

  .ومن رأى أنه مبتلي وجبسده ما يأكل منه كاهلوام وغريها فإنه يصيب ماال كثرياً وحشما وعياال

  .رب فيؤول على ثالثة أوجه مال وكالم فاحش يطبع فيه وحصول شيء يكرههوأما اجل

وقال بعض املعربين من رأى أن جبسده جربا فإنه حصول مال بتعب ونصب وعسر فإن حكه وخرج منه 
  .ماء نال ماال بغري تعب

وغم ومن رأى على جسده جربا كثرياً وبريء يف احلال يؤول على وجهني ذهاب مال أو خالص من هم 
فإن بقي أثره يف جسده فإنه جيمع ماال وأما عصار البول فهو حصول ما يكره االنسان وقيل ضعف يف 

  .القوة

ومن رأى أحداً من أرباب العالج وهو يداوي شيئا يؤمله فإنه يدل على مصادفة من حيصل منه منفعة واهللا 
  .أعلم

  الباب الحادي والعشرون 

  م والقيءفي رؤيا الدم والقيح والصديد والس

  واالمتالء ونحوه وما يخرج من السبيلين 

  فصل في رؤيا الدم

من رأى أنه خيرج منه دم غري جرح فإنه ان كان ذا منصب يقبل الرشوة ويتناوهلا وإن مل يكن فحصول 
  .ضرر

  .وإن رأى الدم خيرج من جراحات فحصول هم وغم وخسارة

  . حرام أو اهراق دم بغري حقوقال الكرماين ومن رأى أنه يشرب دما فإنه حصول مال

ومن رأى أن جبسمه مكانا خيرج منه دم أو صديد فلطخ جسده أو ثوبه فإنه يصيب ماال حراما بقدره 
  .وإن مل يلطخ شيئا فإنه خيرج من امث

ومن رأى أنه يسيل من وجهه دم أو قيح ولطخ ثوبه وجسده فنظري األول، وإن لطخ غريه مما خيرج منه 
  .ليه ان كان يعرفه، وإن جهله فخسارةفإنه يدفع ماله إ
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ومن رأى أنه خيرج من جسده دم من طعنة برمح فإنه يصح جسمه ويكثر ماله وإن كان مسافراً دل على 
  .السالمة ورجوعه

ومن رأى أنه خيرج دم من عروقه فإنه يؤول بنقص يف ماله على قدر الدم وإن كان فقريا استفاد ماال 
  .بقدره

  .ن قضيبه فإنه يدل على سقط زوجتهومن رأى دما خيرج م

  .ومن رأى دما خيرج من دبره فإن أصاب بدنه أو ثيابه نال ماال حراما

  .ومن رأى دما خيرج من اسنانه يصيبه هم من قبل أقاربه

وقال جابر املغريب من رأى دما جمموعا مبكان مث وقع فيه فإنه يتهم مبا خياف عليه منه من قتل نفس بغري 
  .حق

  .مبكان را من دم أو ميزابا سائال فإنه سفك دمومن رأى 

وقال دانيال من رأى أنه خرج دم من أنفه فإنه يؤول حبصول مال من وجه حرام، وإن كان الدم قليالً 
ومل يلوث ثوبه ورأى معه ضعفاً فإنه يدل على الفقر ونقص املال، وإن عادت قوته بعد الضعف كان ماالً 

جه ضعفا وكان الدم قليال جدا فإنه فرج من هم وغم لقول بعضهم نقطة دم حراماً، وإن مل ير عند خرو
  .تفريج هم

وقال أبو سعيد الواعظ من رأى دما رقيقا سائال من أنفه دل على إصابة مال حرام، وإن كان غليظا دل 
  .على سقط حامل وقيل ان الرعاف إصابة كرت

  .له على الشرعومن رأى أن رعافه يقطر يف الطريق فإنه يؤدي زكاة ما

ومن رأى أن أنفه رعف وهو يظن أنه ينفعه نال من رئيسه ماال وخرياً، وإن كان يظن أنه يضره نال من 
  .رئيسه ماال يكون عليه وبال ويصيبه بعد ذلك ما يكرهه

  .ومن رأى أنه خيرج من عينيه دم فإنه حزن وفراق

  فصل في رؤيا القيح والصديد

  .ه علة من العلل مملوءة بشيء من ذلك فإنه مال ومنفعة من وجه حرامقال جابر املغريب من رأى أن ب

  .فإن رأى ان ذلك سال منه أو خرج فإنه ذهابه عنه

وقيل من رأى أن شيئا من ذلك انبط وخرج منه شيء فإنه فرج من غم وهم ورمبا نال راحة من تعب 
  .وشدة

  . بعض املعربين يكون زانياومن رأى أنه حلس شيئا من ذلك فإنه يأكل ماال بكراهية وقال
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  .وقال أبو سعيد الواعظ الدم يؤول بالذهب والقيح يؤول بالفضة ورمبا كان أمرا قبيحا ينكره اخلاطر

  .ومن رأى أن قيحا خيرج من ذكره فإنه ينكح ألن القيح يشبه املىن وإن خرج القيح من دبره ال خري فيه

  فصل في رؤيا السم

  .عليه لكونه من مجلة العللتقدم الكالم يف ذكر األمراض 

وقال بعض املعربين تعبريه مجلة مال حرام وحرب وقتل النفس وشغل ال فائدة له يف أمر من أمور اآلخرة، 
  .وقال آخرون استعمال السم طول حياة ومنفعة دنيوية

  فصل في رؤيا القيء واالمتالء ونحوه

بة من املعصية والرجوع إىل اهللا تعاىل أو رد فمن رأى أنه تقيأ وكان ذلك سهال عليه فإنه يدل على التو
احلق إىل أهله وإن عسر عليه ذلك يكون عقوبة والتسهيل خري يناله، وإن رأى ذلك املريض فهو موته، 

  .وإن رأت ذلك امرأة حبلى فاا تسقط

    

  .ومن رأى أنه أكل قيئه فإنه يرجع يف هبته كالكلب يرجع يف قيئه وقيل خبل وتقتري

أنه يريد القيء وال يقدر على ذلك أو جاء حللقه مث رجع فإنه يدل على صعوبة التوبة عليه وإن ومن رأى 
  .تاب يرجع إىل املعصية

ومن رأى أنه تقيأ ومل خيرج منه شيء أو خرج ما يكرهه فإنه يدل على املرض، وإن خرج بلغم فإنه 
ء فإنه يأمن من الضعف، وإن كان سوداء يعاىف سريعا، وإن تقيأ دما فإنه يدل على الوفاة، وإن كان صفرا

  .فإنه خيلص من اهلم والغم

  .ومن رأى أنه تقيأ مجيع ما يف بطنه فإنه يدل على هالكه

وقال جعفر الصادق رؤيا القيء على ستة أوجه توبة وندامة ومضرة وخالص من غم وأداء أمانة وحل 
  .أمور صعاب

ان عليه دين يقدر على وفائه وال يقضيه فهو آمث على ومن رأى أنه تقيأ وهو صائم مث انغمس فيه فإن ك
  .ذلك

  .ومن رأى أنه تقيأ عسال فهو توبة

  .ومن رأى أنه تقيأ لؤلؤا فإنه يصيب تفسري القرآن العظيم وإن تقيأ لبنا ارتد عن اسالم

  .وإن رأى أنه تقيأ طعاما غليظا فإنه يذهب منه شيء
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  . وإن كان تائبا عنه فإنه يستمر على التوبةومن رأى أنه تقيأ أمحر فإنه يتوب عن سوئه،

  .ومن رأى أنه تقيأ كثرياً حسن اللون فإنه يدل على أن يولد له ولد حسن وقيل غري ذلك

  فصل في رؤيا االمتالء

لسعة وتغري البدن، وقيل رؤياه للتاجر تدل على صدقه فإن : من رأى أن به امتالء فإنه يؤول على وجهني
  . شاب فإنه يفشي سره لعدوه، ورمبا حيصل مث يذهبخرج منه شيء بني يدي

  فصل في رؤيا ما يخرج من اإلنسان من البول والغائط والريح

  .قال ابن سريين من رأى أنه بال يف مكان يقتضي أن يكون حمله فإنه فرج من هم وغم

  .وقال الكرماين من رأى أنه بال دما فإنه يولد له ولد ناقص

  .ف فإنه يأتيه ولد يكون حافظا وطالب علمومن رأى أنه بال على مصح

  .ومن رأى أنه بال البعض وتأخر باقيه فإنه اتالف بعض ماله بيده وتضييع الباقي مبشقة

  .ومن رأى أنه بال والناس ميسحون وجوههم من بوله فإنه يأتيه ولد تتربك به الناس من صالحه

  .الهوقال جابر املغريب من رأى أنه بال يف مسجد فإنه يدخر م

  .ومن رأى أنه بال على ثيابه فإنه ينفق ماله على عياله لكن خبصومة

  .وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه يبول يف موضع جمهول فإنه يتزوج امرأة جمهولة

  .ومن رأى أنه يبول بوعاء له فإنه ينفق نفقة من كسب حالل

  .ومن رأى أنه بال يف بئر فإنه ينفق من كسب حالل

  .بال سلعة فإنه خيسر بسبب تلك السلعةومن رأى أنه 

  .ومن رأى أنه يبول وآخر أيضاً يبول فاختلط بوهلما وقع بينهما مواصلة ومصاهرة

ومن رأى كأنه حاقن فإنه يغضب على امرأته فإن غلب البول عليه ومل جيد موضعا فإنه يريد دفن مال وال 
  .جيده

  .ومن رأى أن إنسانا بال عليه فإنه ينفق ماله عليه

  .ومن رأى أن امرأة تبول كثرياً فاا تشتهي الرجال

  .ومن رأى أنه يشرب بول أحد معروف فإنه يكثر حمبته ورمبا كان ضد ذلك

  .ومن رأى كأنه بال أصفر يأتيه ولد ضعيف

وقال الساملي من رأى أنه يبول يف موضع متخذ لألبوال وكان كثرياً فإنه إن كان مكروبا فرج اهللا عنه، 
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 فقريا استغىن، وإن كان ذا مال أو دين يقضي ماله أو دينه، وإن بال البعض وترك الباقي انفرج وإن كان
  .عنه كربه وزال بعض ماله

  .ومن رأى أنه بال يف دار قوم أو حملة أو بلدة أو قرية فإنه يطرح هناك نطفته مبصاهرة

  .لناسومن رأى أنه بال يف مسجد أو على منرب فإنه يأتيه ولد يكون إماما ل

  .ومن رأى أنه يبول يف قارورة أو طست فإنه ينكح امرأة

وقال جعفر الصادق رؤيا البول تؤول على وجوه إن كان فقري استغىن، وإن كان عبدا عتق، وإن كان 
أسريا أفرج عنه، وإن كان مسافرا عاد إىل وطنه، وإن كان عاملا أو قاضياً فليس مبحمود، وإن كان تاجرا 

  . اجتر فيهدل على نقصان ما

  فصل في رؤيا الغائط

وهي تؤول على وجوه كثرية وللمعربين فيها اختالف وقد عددوها وكل منهم تكلم بشيء ونذكر ما 
قالوه يف األصل، مث نفرع قول كل منهم الغائط مال حرام ورزق من ظلم وفرح وقطع طريق وفاحشة 

وخيانة وغرامة واتالف وشقاء وغضب على امرأته وخطيئة ومرض وندامة وذلة وكشف أمر مستور 
  .ومة ونتاج بستان وصدقة وهم وغم ومنقصة ومنفعة وطالق وغري ذلك

  .وقال ابن سريين من رأى أنه تغوط فإنه خيرج منه مال

  .وإن كان يف كنيف وما يشبهه مما حيترز به فإنه نفقة يف منافعه

  .وإن كان يف ميضأة خرج يف جناية أو غرامة

    

  .. أو يف آنية خرج بسبب امرأةوإن كان يف ثوب

  .وإن كان يف طريق خرج يف التلف والذهاب

  .وإن خرج يف واد أو ر فيخرج على يد سلطان أو حاكم فتنة أو غارة

  .وإن تغوط حتته وال يشعر به من حوله نقص ماله ومل يفطن به شريكه وال أهله

  .ملال بقدرهوقال الكرماين احلدث اجلامد إذا خرج من اإلنسان يذهب من ا

  .وإن كان سائال ذهبت علته

  .وإن كان شبه الوحل وبه عذرة مقطعة فإنه يصيب مها وخوفا من ذي سلطان

  .فإن كان احلدث سخنا فإنه ميرض أو يتهم بتهمة

  .ومن رأى أنه حني أحدث رآه الناس فإنه يفتضح يف مغرم من قبل السلطان
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  .ن أفاد ونتج بستانه وإن كان له دور مجع مستغالاومن رأى أنه مجع غائطا فإنه إن كان صاحب بستا

  .وإن كان صاحب سلطان مجع ماال من جباية أو حنوها

  .وإن كان فقريا مجع ماال من صدقة

ومن رأى أنه أحدث شيئا من احليوان ففيه وجهان مفارقة ومولود والتعبري يف ذلك ما كان حمبوبا أو 
  .مكروها

نه جيمع غائطا أو ادخره أو جيء إليه أو وقع نظره عليه فإنه رزق من وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أ
  .ظلم

وإن كان من عوام الناس ال مقدرة له على ظلم فإنه من وجه حرام وقد يكون فرجا من غم وإن كان 
  .صاحب الرؤيا غنيا يؤدي زكاة ماله

  .قطع الطريقومن رأى أنه خرج من غائط فهو على وجهني خوف من سلطان وغرامة وللمسافر 

  .ومن رأى أنه أحدث يف مكان حدثا فإنه ينفق ماله يف شهوته

  .وإن كان املوضع جمهوال أنفق ماال حراما بطيبة نفسه من غري أجر وال محد

  .وإن أحدث يف ثيابه ارتكب فاحشة

  .وإن أحدث يف سراويله غضبت عليه امرأته وقيل غضب على امرأته وقهرها

  . وستر عليه بالتراب فإنه يدفن ماالومن رأى أنه أحدث يف موضع

  .وإن رأى كأنه أحدث على نفسه وقع يف خطيئة

  .وإن رأى كأنه أحدث على فراشه مرض مرضا طويال ورمبا فارق امرأته

ومن رأى أنه يأكل غائطا فإنه يصيب ماال حراما يكره أخذه فيغلب عليه الطمع مع ندامة ورمبا يتكلم 
 شيء خيرج من بطون الناس والدواب من األرواث فإنه مال، فأما ما بكالم فاحش ويندم عليه، وكل

  .كان يؤكل حلمه فروثه مال حالل، وما ال يؤكل حلمه فروثه مال حرام

ومن رأى أنه تغوط حيوانا فإن كان مما يستحسن فإنه يولد له اوالد جياد فما كان مؤنثا دل على البنت 
  .وما كان مذكرا دل على الولد

  .ه جلس على الروث فإنه يصيب ماال من قرابته، ورمبا كان من جهة مرياثومن رأى أن

وقال دانيال عليه السالم رؤيا غائط اإلنسان مال حرام، وروث احليوان على وجهني أما احليوان الذي 
يؤكل حلمه فمال حالل من كسب أو غنيمة أو اخراج جزية أو أجرة أو صدقة أو ما جيري جمراها أو 

  .حليوان الذي ال يؤكل حلمه سواء كان ذا ناب أو خملب فمال حرام من جهة مظلمةهبة، وأما ا

وقال جابر املغريب من رأى أنه تلوث بالغائط وهو يف مكان مرتفع فإنه حصول مال وإن كان مبكان يكره 
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وهو أسفل فإنه يصل إليه مضرة من جهة الوايل، وقال بعضهم رؤيا الغائط إذا كان على ما يكره أن 
  .كون عليه يف اليقظة فإنه هم وغم، ورمبا كان أمرا يكره أو ما ال ينبغيي

  فصل في رؤيا الحدث

  .قال الكرماين من رأى أنه أحدث رحيا فإن كان عليه عهد أو نذر أو ميني فإنه ينكث ذلك

  .ىومن رأى أنه أحدث رحيا يف فراشه مع زوجته فإنه خيرج بينه وبينها كالم فإن كان له صوت كان أقو

وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه أحدث رحيا فحصول هم وغم وكالم فيه ذلة وتعسري، ورمبا كان ثناء 
  .قبيحا

  .وإن كان بني قوم فحصول خجل وفضيحة

  .وإن رأى أنه خرج منه ريح بصوت من غري عمد فرج عنه وربح

  .وإن كان عن عمد وله ريح دلت الرؤيا على قول قبيح

  .ى أنه أحدث رحيا فهو فرج من هموقال الساملي من رأ

ومن رأى أنه يشم رائحة شيء من ذلك فإنه ضده، وقال بعض املعربين أكره مساع ذلك ورحيه سواء 
كان يف اليقظة أو يف املنام مىن أو من الغري وقيل رؤيا احداث الريح سواء كان هلا صوت أو ريح أو مل 

  .م سوء واهللا أعلم بالصوابيكن تؤول على أربعة أوجه فضيحة وفرح وراحة وكال

  الباب الثاني والعشرون 

  في رؤيا الفصد والحجامة والتشريط والكي

  وادهان البدن وشرب الدواء والسفوف واالحتقان ونحوه 

  فصل في رؤيا الفصد

  .قال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه يفصد فإن كان الفاصد شيخا فإنه يسمع كالما من صديقه ال يرضيه

    

ن شابا فإنه يسمع من عدوه ما ال يرضيه ورمبا كان غرامة خصوصا ان فصده بالطول وخرج منه وإن كا
دم فإنه تصيبه نائبة من السلطان أو ممن يقوم مقامه ويأخذ منه ماال بقدر الدم اخلارج، فإن فصده بالعرض 

ذهب ماله على فإنه غرامة لكن بارادة، فإن فصده عامل وخرج منه دم يف طست أو طبق فإنه ميرض وي
  .العيال واألطباء ألن الطبق هو الطبيب
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ومن رأى أنه افتصد وخرج منه دم أسود وحصل له يف بدنه صحة فإنه يصح دينه والفصد يف اليمني 
  .زيادة يف املال ويف الشمال زيادة األصدقاء

نه دم فإنه تعطيل ومن رأى أنه ينوي الفصد فإنه يتوب إىل اهللا تعاىل، فإن رأى كأنه افتصد ومل خيرج م
  .أمر

وقال جابر املغريب من رأى أنه فصد وخرج منه دم فإنه يقال له كالم حق يتبعه، وإن طال خروج الدم 
  .تصفي منه مجيعه فإنه يدل على انقضاء أجله

وقال الساملي من رأى أنه هو يفصد غريه يؤول على أربعة أوجه إما أن يكون عوانيا وحيصل على يديه 
كون ساعيا يف مصلحة أحد ونفعه، أو يكون خمادعا خصوصا ان ضرب ومل خيرج الدم، أو غرامة، أو ي

  .يكون متعلقا بأمر وقصده نتاجه

وقال جعفر الصادق رؤيا الفصد تؤول على أربعة أوجه فتح وظفر وخصومة وشركة وإن كان املفسد 
ين الفصد ملا فيه من اخلراب مستورا فهو حممود يف حقه وإن كان غري ذلك فهو مذموم وكره بعض املعرب

  .عند النشلة

  .وقال بعض املعربين من رأى أنه يفصد مبكان ال يقتضي الفصد فإنه ليس مبحمود

  فصل في رؤيا الحجامة

وهي أمانة وشرط وعزل وذهاب مال يف منفعة وجناة من كرب وخالص من سجن وكتاب وظفر 
  .وصحة جسم وطالق امرأة

تجم فإنه يقلد أمانة أو يكتب عليه كتاب أو يشفى مما به وإن كان مريضا وقال الكرماين من رأى أنه اح
شفاء أميت ثالث آيات من كتاب اهللا أو لعقة عسل أو كأس من : بريء لقوله صلى اهللا عليه وسلم

  .حجام

ومن رأى أنه احتجم وتلطخ سرادقه بدمه فإنه ميوت ألن معن بن زائدة ملا أناخ بباب بيت رأى يف منامه 
  .ه احتجم وتلطخ سرادقه بدمه فلما أصبح دخل عليه اسودان فقتالهكأن

وقال أبو سعيد الواعظ احلجامة للوايل عزل، ورمبا كانت جلميع الناس من وال وغريه ذهاب مرض، ورمبا 
  .كانت ذهاب مال يف منفعة أو جناة من كرب

 حبس احلجاج فرأى ذلك ومن رأى أنه احتجم وكان يف حبس فإنه يطلق ألن زيد بن املهلب كان يف
  .فتخلص من احلبس

  .وقال بعض املعربين من رأى أنه حيجم أو حيتجم ويل والية أو كتب عليه كتاب أو قلد أمانة أو تزوج
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  .فإن كان احلاجم شيخا فهو جده

  .وإن كان جمهوال فهو أقوى

  .وإن كان خمتلطاً فذاك صديقه

  .وإن كان شابا فهو عدوه

  .ظفر بهوإن حجم هو ملكا فإنه ي

  .وإن حجم شيخا عال جده

  .وإن حجم شابا ظفر بعدوه

ومن رأى أنه احتجم ومل خيرج مه شيء فإنه قد دفن ماال ال يهتدي إليه أو دفع وديعة إىل من ال يردها 
  .إليه فإن خرج منه دم صح يف تلك السنة وإن كسرت احملجمة فإنه يطلق امرأته أو ميوت

  .ر عند احلجامة فاا تلد من غريه فال يقبل ذلكفإن رأى كأنه خرج من امرأته حج

وقال جابر املغريب من رأى أنه حيجم وليس حبجام فإنه ان كان ذا أقالم حيصل له منصب يتصرف بقلمه 
  .وحيصل له خري كثري وإن مل يكن صاحب قلم فإنه يصري مديونا وحيصل له خصومة ويكتب عليه وثائق

  .شر أو خوف يكونومن رأى أنه احتجم فإنه ينجو من 

وقال جعفر الصادق رؤيا احلجام تؤول على مثانية أوجه أداء أمانة وكتاب شروط ووالية وشرور وصحبة 
وكتبة وسنة حسنة وعزل، وقال أيضاً احلجام رمبا يكون كاتب خراج أو حماسبا، ورمبا كان احلجام 

جام ملا ورد يف احلديث املتقدم من رجالًينحل على يديه أمور الناس، ورأيت بعض املعربين حيب رؤيا احل
  .شكر احلجامة

  فصل في رؤيا التشريط

  .من رأى أنه يشرط آذانه فإنه يؤول على ثالثة أوجه ضعف وخروج بعض مال يف مصلحة وفرح

  .ومن رأى أنه يشرط ومل يرتل منه دم فإنه حصول أمر يكرهه

رطا، فإن سال منه دم ويف شرطه وإن مل وقال بعض املعربين رؤيا الشراطة تدل على انه شرط مع أحد ش
  .يسل مل يوف به

  .وقال بعض املعربين رؤيا الشراطة للصغار تأديب وللكبار اخراج مال

  فصل في رؤيا الكي
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يوم حيمي عليها يف نار جهنم فتكوى "وهو إصابة مال من كثرة انفاقه يف غري طاعة اهللا تعاىل لقوله تعاىل 
خبل صاحبها وقيل الكي كالم موجع، ورمبا كان لذوي املناصب ثباتاً يف األمور، اآلية ورمبا دل على " ا

  .ورمبا دل الكي على التزويج والسفر وللنسوة على الوالدة

وقال أبو سعيد الواعظ روى أن أبا بكر رضي اهللا قال يا رسول اهللا رأيت يف صدري كيني قال تلي أمر 
  .الناس سنتني

 اكتوى فخرج منه دم أو قيح فإنه يكون مقيما خبدمة امللوك ثابتا يف أموره وإن وقال الكرماين من رأى أنه
  .كان خبالف ذلك تكون مدة إقامته قليلة

وقال دانيال من رأى أنه يكوي أحداً أو يكوى فإنه مساع كالم ال فائدة فيه، ورمبا يؤثر يف قلبه أو يتهم 
  .دينه ودنياهبتهمة، وإن كان الكي بسبب علة فإنه يدل على صالح 

وقال جعفر الصادق من رأى أنه يكوى بالنار فإنه يدل على منع الزكاة ورمبا يكون مشغوال عن عسكر 
  .امللك

  فصل في رؤيا شرب الدواء

ومن رأى أنه يشرب الدواء بسبب مرض به وكان موافقا له فإنه يدل على صالح دينه وإن مل يكن 
  .موافقا فإنه يزول عنه صالح دينه

  .ى أنه يصنع الدواء للناس فإنه حيسن مومن رأ

وقال الكرماين من رأى أنه شرب دواء وحصل به إسهال زائد يسقط القوة فإنه يدل على حصول مضرة 
  .وإن كان خبالفه يكون خريا ومنفعة

  .ومن رأى أنه شرب دواء وزال عنه عقله فإنه حيصل له فرج من الغم

ون فهو دليل على املرض، وكل دواء سهل املأكل واملشرب قال أبو سعيد الواعظ كل شراب أصفر الل
فهو دليل على شفاء املرض واجتناب الصحيح ما يضره، وإن كان كريه املطعم ال يكاد يسيغه فهو دليل 
على مرض يسري يعقبه برء، واألشربة اليت يسهل شرا صاحلة للفقري على ما فيها من سبب العافية وغري 

يتناوهلا إال يف وقت احلاجة من مرض صعب يضطر إىل شربه، وأما السويق فهو صاحلة للغىن ألنه ال 
  .حسن ودليل على سفر يف طاعة اهللا تعاىل

  فصل في رؤيا االحتقان
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من رأى أنه حيتقن فإنه حيصل له حصر بالغ وحيول من حال إىل حال حبيث أنه يكون يف ذلك غائب 
  .الصواب ورمبا دل على ضيق املعيشة

 الصادق من رأى أنه احتقن وحصل له بذلك ما يكدر عليه فإنه ليس مبحمود، وإن رأى وقال جعفر
خبالف ذلك فهو خري ومنفعة، وقيل احلقنة من داء جيده يدل على رجوع صاحبها يف أمر يرجع إىل 

  .الدين، وإذا كانت من غري داء فإنه يرجع يف هبته أو وعده

  لجاتفصل في رؤيا أدوية تستعمل لألعضاء وللمعا

وأما معاجلة العني فصالح الدين واالكتحال للتداوي تفقد أمور الدنيا، وأما السعوط فيدل على شدة 
  .الغضب وأما التمريخ بالدهن الطيب فثناء حسن وبالدهن الننت فثناء قبيح، وقيل الدهن يف األصل غم

ن أو حالف بالكذب أو وإن رأى كأن قارورة دهن وهو يأخذ منها ويدهن غريه أو يدهن به فإنه مداه
  ".ودوا لو تدهن فيدهنون"منام لقوله تعاىل 

وقيل من رأى أن وجهه مدهون فإنه رجل يصوم الدهر كله، وقال بعضهم الدهن يدل على املكر 
واملداهنة وقيل من رأى كأنه دهن رأسه حىت جاوز املقدار وسال على الوجه فإنه حصول هم وغم وإن 

  . فهو زينةمل جياوز املقدار املعلوم

ومن رأى أحداً من أرباب العالج وكان حسن املنظر فإنه حممود، وإن كان بضده فبضده واهللا أعلم 
  .بالصواب

  الباب الثالث والعشرون 

  في رؤيا أحوال تكون من اإلنسان في يقظته

  مما يأتي في جميع الحركات التي يفعلها ذلك مفصال 

  .ه فإنه حدوث مصيبة، ورمبا كان انقالب رئيسه عليهأما االنقالب فمن رأى أنه انقلب على رأس

  .ومن رأى أنه انقلب من جنب إىل جنب فهو تغري حال

  .ومن رأى أنه انقلب بظهره فإنه اجتناب معصية

  .وأما البكاء فمن رأى أنه يبكي بغري صراخ فإنه فرج من هم وغم

  .ومن رأى أنه يبكي بصراخ فهو حصول مصيبة ألهل ذلك املكان

  .رأى أنه تدمع عيناه بغري بكاء فإنه يظفر مبرادهومن 
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ومن رأى أنه يبكي ومل خيرج من عينه دمع فليس مبحمود، وإن جرى مكان الدمع دم فإنه يدل على 
  .الندم على أمر قد فات منه ويتوب

قال أبو سعيد الواعظ البكاء قرة عني فمن رأى أنه يبكي على انسان يعرفه وقد مات ومع البكاء نوح 
  .فإنه يقع كما يراه يف عقبه مصيبة من موت أو هم أو تشنيع

فإن رأى كأن الناس ينوحون على وال قد مات ومتزق ثيام وينفضون التراب على رءوسهم فإن ذلك 
  .الوايل جيور يف سلطان

    

  .وإن رأى كأنه مات وهم يبكون خلف جنازته من غري نوح فام يرون من ذلك الوايل سرورا

رماين من رأى كأنه يبكي فإنه يفرح فرحا شديدا، وإن كان البكاء بصراخ فإنه يدل على مصيبة وقال الك
  .اآلية" وهم يصطرخون فيها"تصيبه لقوله تعاىل 

ومن رأى أن عينه مملوءة بالدمع ومل خيرج فإنه حيصل له مال حالل، وأما الدمع البارد ففرج من غم 
  .فدخل يف اليسرى فإنه ينكح ابنته أو ابنه ينكح ابنتهواحلار ضده، وإن جرى دمع عينه اليمىن 

وأنه أضحك "وقال جعفر الصادق من رأى أنه يبكي مث يضحك بعده دل على قرب أجله لقوله تعاىل 
  ".وأبكى وأنه هو أمات وأحيا

وقال بعض املعربين أحب البكاء يف النوم ما مل يكن فيه صراخ وقد جربت ذلك نيفا عن ألف مرة فلم أر 
منه إال خريا وفسحا مستمرا، وأما الضحك فإنه هم وغم فإن كان بقهقهة كان أزيد لقوله تعاىل 

  ".فليضحكوا قليال وليبكوا كثريا"

فتبسم ضاحكا من "وقال الكرماين من رأى أنه يضحك مبتسما فإنه بشارة وحصول مراد لقوله تعاىل 
  ".قوهلا

فضحكت فبشرناها "ه بشارة بغالم لقوله تعاىل وقال جعفر الصادق من رأى أنه يضحك متبسما فإن
  ".بإسحق

وأما الغمز فمن رأى أنه يغمز أو أحد يغمزه فإنه يؤول على ثالثة أوجه أمر خمفي واستهزاء وقضاء حاجة 
  .لقول بعضهم

  ونحن سكوت والهوى يتكلم  تقضي الحوائج بيننا حواجبنا

 ورمبا كان غافال عن مصاحل نفسه لقول اإلمام علي كرم وأما النوم فمن رأى أنه نائم فإنه فساد يف دينه،
  .وقد جاء يف الدعاء اللهم نبهنا من نومة الغافلني. الناس نيام، فإذا ماتوا انتهوا: اهللا وجه
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ومن رأى أنه مستلق على قفاه فإنه يقوي أمره وتقبل دولته وتصري الدنيا حتت يديه ألن األرض مسند 
  .قوي ويكون نصب عينيه

رأى أنه نائم مبطوح فإنه يذهب ماله وتضعف قوته وال يشعر مبجرى األحوال وال يدري كيف ومن 
  : تصرف األمور وقال بعض املعربين النوم لصاحب احلظ والسعادة حممود لقول بعضهم

 فالمخاوف كلهن أمان نم  وإذا السعادة الحظتك عيونها

  ".ذ يغشيكم النعاس أمنة منهإ"ومن رأى أنه يغشاه النعاس فإنه أمان لقوله تعاىل 

وقال أبو سعيد الواعظ إن رأى الضعيف أنه نائم فإنه يربأ، وإن رأى ذلك من هو يف حرب فإنه خياف 
  .عليه

أي راحة، وقال بعض املعربين رؤيا النوم " وجعلنا نومكم سباتا"وقال الساملي النوم راحة لقوله تعاىل 
فساد وموت وذهاب مال وضعف قوة وسناء، وأما اليقظة تؤول على مثانية أوجه أمن وراحة وغفلة و

  .فإا تؤول باحلركة واجلد واالقبال على الطاعة

وقال أبو سعيد الواعظ من رأى كأنه نائم واستيقظ فإنه جيد يف أمر كان غافال عنه، ومن رأى أنه أيقظ 
  : نائما فإنه يرشد إىل طريق احلق لقول بعض املعربين

  قم وانتبه من قبل يوم المعاد  ذا الرقادأيها الراقد كم  يا

ومن رأى أن أحداً أيقظه فنظري ذلك، وقال بعض املعربين رؤيا اليقظة تؤول على مخسة أوجه السداد يف 
األشغال ومالزمة األمور الدينية والدنيوية والرجوع عن شيء ينكره الشرع وكثرة األسباب واملعايش 

  .والزيادة يف العمر

  .فمن رأى أنه يعطس فإنه استيقان مما يشك فيهوأما العطاس 

وقال بعض املعربين من رأى أنه يعطس فإنه يدل على أنه حيمد اهللا كثريا، ويدل على رمحة اهللا تعاىل له 
ألن آدم عليه السالم حني عطس فكان أول كالمه احلمد هللا فقال له اهللا تعاىل يرمحك ربك يا آدم، ورمبا 

  .وطول العمردل العطاس على الشفاء 

وأما املخاط فيدل على أن يأتيه ولد كثري الشبه به ألن اهلرة ولدت من خماطة األسد، ورمبا دل االمتخاط 
  .على وفاء الدين أو ينجو من هم أو جيازي قوما مبا فعلوه

  .ومن رأى أنه امتخط على األرض ولدت له بنت

  .ومن رأى أنه امتخط على امرأة فإا حتبل منه وتسقط ولد

  .وإن رأى امرأة خمطت عليها فإا تلد منه ولدا آخر وتفطمه
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  .ومن رأى أنه امتخط مبكان فإنه ينكح من هناك حالال كان أو حراما

  .ومن رأى أنه امتخط يف فرش أحد فإنه خيونه يف زوجته وكذلك ان فعل معه

  .فإن كان يف منديل أو ما يشبه فيؤول يف اخلادم

  . زوجته بشيء منها فإا ختدعه وتتحيل عليه إىل أن حتبل منهومن رأى أنه امتخط فمسحته

  .وإن رأى غريه ميسح خماطه فإن أحداً خيدعه يف زوجته

  .ومن رأى أنه يأكل خماطا فإنه يأكل ماال

  .ومن رأى أن بأنفه خماطا دلت رؤياه على أن زوجته حامل

    

 فيه، وإن كان من نوع حمبوب فولد صاحل ومن رأى أنه امتخط فخرج منه ما يكره نوعه فهو ولد ال خري
  .مناسب

  .قال من رأى أنه يبصق دل على أنه يتكلم مبا ال جيوز شرعا. وأما البصاق فكالم سوء

  .وإن رأى أنه يبصق يف مسجد دل على أنه يتكلم يف معروف بالدين والصالح

  .روحيثما رأى أنه يبصق مبكان يؤول بكالمه يف أهل ذلك املكان من خري أو ش

  .ومن رأى أنه يبصق يف حائط دل على أنه يكرت ما ال يبتغي به مرضاة اهللا تعاىل

ومن رأى أنه يبصق على األرض فإنه يدل على حتصيل اقطاع وضياع ومن رأى أنه يبصق على شجر فإنه 
  .يدل على نقض عهده، ورمبا يكون واقعا يف الكذب

أما البارد فضده، والبصاق األسود غم، والبصاق وقال الكرماين البصاق احلار يدل على طول عمره، و
  .األصفر مرض يف البدن

ومن رأى أن بصاقه جف من فمه فإنه يدل على فقره وهو مثل شائع يقولون يف حق الغين بالع ريقه وهو 
  .رطب ويف حق الفقري ريقه ناشف

نطق والناس حيبون فمن رأى أن ريقه كثري دل على أنه عذب امل. وأما الريق فيدل على عذوبة اللفظ
  .لفظه

  .ومن رأى أن ريقه ناشف فضد ذلك

  .ومن رأى أن ريقه سائل ومل يصل إىل ثوبه فإنه يدل على أنه ينتفع بعلم يتكلم به يف الناس

  .وقال جابر املغريب من رأى أن أحداً يبصق على وجهه فإنه يطعن يف اهل بيته

  . بعلم باطلومن رأى أن ريقه عاد دما فإنه يدل على أنه يتكلم

  .وقال أيضاً من رأى أنه يبصق خمتلطاً بدم فإنه يدل على أكل احلرام والكذب ونقض العهد
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  .فمن رأى أن حبلقه غرغرة فيؤول بذلك. وأما الغرغرة فإا تدل على املوت واخلوف

  .وقال بعض املعربين رمبا دلت الغرغرة على الوضوء والغسل

  .ون باألمور حبيث يكون ظاهرا للناس وأمنهوأما اخلطيط فإنه زيادة غفلة وا

  .وأما التثاؤب فإنه ارتكاب أمر مكروه

  .وقال الكرماين من رأى أنه يتثاءب فإنه يهم بالشكاية وال يفعل

وقال بعض املعربين من رأى أنه عند التثاؤب يضع يده على فيه فإنه يكون جمتهداً وقاصداً طريق احلق، 
كثرة النوم والغفلة، وأما الفواق فإنه دليل الغضب وكالم ليس هو من شأن ورمبا دل كثرة التثاؤب على 

  .املتكلم

  .وقال الكرماين من رأى أنه يتفوق وهو مريض دل على موته

وقال بعض املعربين الفواق يدل على ارتكاب أمر فيه بدعة وصاحبه قصده الرجوع عن ذلك وأما الصفري 
ع الطريق ولالغنياء على اهلم والغم، ورمبا كان ارتكاب ما ال فليس مبحمود فإنه يدل على احلرام وقط

ينبغي، وأما الغناء فإن كان بصوت حسن فيدل على جتارة راحبة فإن مل يكن بصوت حسن فتجارة 
  .خاسرة

وقال أبو سعيد الواعظ املغين يؤول على ثالثة أوجه عامل وحكيم أو مذكر، والغناء يف السوق للغين 
  .وال عقل، والغناء يف احلمام كالم مبهم، والغناء يف األصل يدل على صحة ومنازعةافتضاح وللفقري ز

ومن رأى أنه يغين يف موضع يقع هناك كالم كذب أو كيد يفرق بني األحباب ألن أول من غىن ابليس 
لعنه اهللا، وأما الشعر ففيه وجوه فإن كان فيه حكمة وموعظة وما أشبه ذلك فهو صاحل وحصول أجر 

  .بوثوا

وقال بعض املعربين يدل على حكمة لقوله عليه الصالة والسالم إن من الشعر حلكمة وإن كان ليس فيه 
والشعراء يتبعهم الغاوون أمل تر أم يف كل واد "شيء من ذلك فإن قول باطل وزور لقوله تعاىل 

  ".يهيمون

ح، وإن كان كما تقدم فوعظ وقال الكرماين من رأى أنه ينشد شعرا فإنه ان كان تغزال دل على النيا
وموعظة، وإن كان هجوا فإنه كالم كذب ونفاق واكتساب مآمث، وأما طنني األذن فإنه كالم يقع فيه، 

  .ورمبا أنه يسمع خريا وأما االختالجات فإا تدل على احلركة

ليقظة واحملبوبة وقال بعض املعربين االختالجات فيها ما يكره وما حيب فاملكروهة منها ما يكره مثلها يف ا
ما كانت حمبوبة، ورمبا كان االختالج وض األمر، وأما اللطم فحصول مصيبة أو أمر مكروه أو هم أو 

  .غم أو ندامة
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وأما النياحة فإا أمر مهول وفعل ما ال جيوز، ورمبا كانت نازلة وال خري فيمن رأى ذلك خصوصا ان 
  .كان بالصراخ فتكون املصيبة أعظم

  .ة فمن رأى كأنه يدغدغ أحداً فإنه حيول بينه وبني حرفتهوأما الدغدغ

  .وأما احلزن فقال ابن سريين من رأى أنه حزين مغموم فإنه يدل على فرح وسرور

وقال جابر املغريب من رأى أنه حزين مغموم وغمه زائد فإنه يدل على حصول مال من خزائن امللوك على 
  .مقدار مهه وحزنه

  .تأويله خبالفهومن رأى أنه زال غمه ف

    

فأثابكم غما "وقال الكرماين من رأى أنه حزين مغموم فإنه يرزق فرحا شديدا وسرورا بالغا لقوله تعاىل 
اآلية، خصوصا إن كان الرائي من أهل الدين والصالح فيكون الفرح والسرور أبلغ، وإن كان من " بغم

  .فإنه ليس مبحمودأهل الفساد فال بد له من سكرة حيصل ا غم، وأما الفرح 

  .فمن رأى أنه فرحان مسرور فإنه حزن وغم

  .وقال ابن سريين من رأى أنه فرح من جهة أحد فإنه حيزن منه

  .وقال الكرماين رؤيا الفرح للحي حزن وللميت بشارة وخامتة خري وداللة على ان امليت راض عنه

 من قبل اهللا تعاىل لقوله عز وجل وقال بعض املعربين رمبا دلت رؤيا الفرح والسرور على حصول فضل
  ".فرحني مبا آتاهم اهللا من فضله"

حىت إذا فرحوا مبا "وقال جعفر الصادق من رأى أنه فرح بغري سبب فإنه يدل على قرب أجله لقوله تعاىل 
  .اآلية" أوتوا

 الذين ورد اهللا"وأما الغضب فمن رأى أنه اغتاظ على انسان فإن أمره يضطرب وماله يذهب لقوله تعاىل 
  .اآلية" كفروا بغيظهم

  .وإن رأى أنه غضب على انسان ألجل الدنيا فإنه متهاون بدين اهللا تعاىل

  .وملا سكت عن موسى الغضبط"وإن رأى أنه غضب ألجل اهللا تعاىل فإنه يصيب والية لقوله تعاىل 

غلبه يف أمر حق أو وقعت وأما املقارعة فقال أبو سعيد الواعظ من رأى كأنه يقارع رجالًفإنه يظفر به وي
  ".فساهم فكان من املدحضني"عليه نازلة وحبس لقوله تعاىل 

  .وقال بعض املعربين رؤيا املقارعة باألصابع تدل على طلب أمر مغيب

وأما املصارعة فإن اختلفت األجناس فالصارع غالب كاآلدمي واحليوان أو اجلن وما أشبه ذلك، وإن 
  .صارع مغلوب، وأما الدفاع فهو نوع من الصراع يف الغلبةكانت املصارعة بني رجلني فال
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  .لكن من رأى أن بيده ما يدفع به من اآللة وبيد خصمه ما هو أنقص فهو حممود

وأما التصفيق فيؤول على وجهني إن صفق بالطول فهو فرح، وإن كان بالعرض فهو مصيبة وقد تقدم 
  .الكالم على نبذة منه يف فضل األعضاء

بكة فالغالب واملغلوب نظري ما تقدم وقال بعض املعربين من رأى أنه يشابك فإنه يداخل انسانا وأما املشا
  .يف أمر ضيق

وأما العض فمن رأى أنه عض انسانا من نوع احملبة فإنه يزيد يف حمبته، وإن كان بغري حمبة دل على بغضه 
  .له

  .هومن رأى أن رجالًمعروفا عضه فإنه يدل على أمل منه أو من مسي

  .ومن رأى أن رجالًجمهوال عضه فإنه حيصل له مضرة من عدوه

  .ومن رأى أنه عض انسانا وخرج منه دم دل على أنه حيبه بسبب حيصل له إمث

  .ومن رأى أنه عض أصابعه فإنه يدل على هم وغم يف دينه

يؤول عليه وأما املص فهو أخذ مال فإن كان ثديا كان من امرأة، وإن كان يف عضو من األعضاء فإنه 
  .كما تقدم يف فصل األعضاء

وأما القرص فيدل على الطمع فإن رآه يف حلم نال من طعمه ما أمل، وإن كان يف مكان ليس فيه حلم 
  .فضده، وقال بعض املعربين القرص يدل على البغض وقد يكون بسبب احملبة

ملقصود، وإن كان غريه وأما اخلذالن فإن رأى أنه خذل بسبب وكان السبب حممودا فريجى له نيل ا
  .فتعبريه ضده

  .وأما اخلدر فمن رأى يف أعضائه شيئا من ذلك فإنه يؤول يف ذلك العضو على ما تقدم يف فصل األعضاء

اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور اهللا تعاىل ورمبا كان تبصرا : وأما الفراسة فإا حممودة لقوله عليه السالم
  .يف أمر خفي

فإنه يؤول على أوجه قال بعض املعربين رمبا دل على شهوة النكاح أو املرض وللبنت على وأما التمطي 
  .طلب الزواج

  .وقال أبو سعيد الواعظ التمطي مالمة من كسل، وأما العرق فإنه دليل على مضرة يف الدنيا

  .وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه يرفض عرقا فإنه تقضي حاجته

  .ل على الزنا للرعية وللوايل اسراف مال على قبح ثناءوأما ننت عرق اإلبط فيد

  .وقال ابن سريين من رأى أن عرقه سال فإنه خسارة مال بقدر ما سال خصوصا ان نزل على األرض

  .ومن رأى أن عرقه بل ثيابه فإنه حر يدخر ألجل عياله ماال بقدر ذلك
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  .كان خبالفه فتعبريه ضدهومن رأى أن به عرقا نض وله رائحة طيبة فإنه مال حالل، وإن 

  .وقال الكرماين من رأى أنه عرق يدل على قضاء حاجته، وإن كان مريضا شفي

  .وقال بعضهم العرق يدل على احلياء والتعب

كتابا متشاا "وأما القشعريرة فقال بعض املعربين تدل على اخلوف من اهللا تعاىل ولني القلب لقوله تعاىل 
ورمبا " ن خيشون رم مث تلني جلودهم وقلوم إىل ذكر اهللا ذلك هدي اهللامثاين تقشعر منه جلود الذي

  .دلت رؤياه على ما تكره رؤية مثله يف اليقظة

    

وأما الزمهريرة فال خري فيها ألن أصلها من الزمهرير، ورمبا كانت أمرا يكرهه اإلنسان وأما االرتعاش 
  .فليس مبحمود

ضرة من امللك، وإن ارتعشت رقبته فإنه يكون ضعيفا عن محل فمن رأى أن رأسه ترتعش فإنه حصول م
  .األمانة، وإن ارتعش كتفيه ال يكون له وقار وال زينة

  .ومن رأى أن يده ارتعشت فضيق معيشته

  .ومن رأى أن صدره يرتعش فإنه يغتم من كالم يكرهه

  .ومن رأى أن جوفه يرتعش فإنه حيصل له مشقة بسبب عياله

  .رتعش فإنه يصل إليه مضرة ممن يدعي جاهه ويلجأ إليهومن رأى أن ظهره ي

  .ومن رأى أن فخذه يرتعش فإنه حيصل له التعب من أقاربه

  .ومن رأى أن رجله ترتعش فإنه حصول ضرر من جهة أقربائه

  .ومن رأى أن مجيع ذاته ترتعش فإنه يدل على تعب بسبب مقصوده

ة أوجه تغيري وضعف وخوف وغم ومضرة، وأما وقال جعفر الصادق ارتعاش األعضاء تؤول على أربع
الكذب فإنه يدل على الفساد يف الدين واملالمة يف الدنيا، وقال أبو سعيد الواعظ الكذب يدل على قلة 

إن الذين يفترون على اهللا الكذب ال "العقل خصوصا إذا رأى أنه يكذب على اهللا تعاىل لقوله عز وجل 
  ".يفلحون

ن، وقال أبو سعيد الواعظ الصدق اإلميان فمن رأى أنه صدق فإنه يزداد دينه، وإن وأما الصدق فإنه اإلميا
  .رأى ذلك كافر فإنه يسلم

وأما الرجم فليس مبحمود، وقال ابن سريين من رأى أنه يرجم أحداً فإنه يسبه، وقال بعضهم الرجم 
كون تكفري يؤول على وجهني تعد وحصول مضرة وكيد وضاللة، وإن رجم بسبب يقتضي ذلك في

  .الذنوب أو جمازاة بفعل ما يكره فعله، وأما الرض فليس مبحمود يف مجلة اإلنسان
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ومن رأى أن رأسه رض فإنه يكون تاركا لصالة العتمة ملا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة أسرى 
  .ما هذا يا جربيل قال هذا تارك صالة العتمة: به رأي رجالًيرض رأسه على صخرة فقال

وأما العثور فمن رأى اام رجله عثرت يف األرض فإنه جيتمع عليه دين فإن خرج منه نالته نائبة، وقيل انه 
  .يصيب ماال حراما

  .وقال الكرماين من كان يف خصومة ورأى أنه عثر فإنه مل يظفر حباجته

  .يجةوأما املضغ فإنه كالم فمن رأى أنه ميضغ علكا فإنه يتكلم بكالم طويل ليس فيه نت

وقال بعض املعربين من رأى أنه ميضغ شيئا فمزقه فإنه ان كان ذلك الشيء له حيصل منه كالم حيصل به 
  .ضرر لنفسه، وإن كان الضرر منه لغريه

  .ومن رأى أن شيئا من احليوان مضع من متاعه فمزقه ال خري فيه

ة، وأما الغنج فإنه يدل على الفرح وأما التغمش فإنه أمر تقشعر منه الدواب، ورمبا كان استراقا أو مشاكل
  .والسرو للنسوة وال خري فيه للرجال اال أن يرى من حمبة ذلك فهو جيد

وأما الرقص فإنه يدل على املصيبة واملرض والفضيحة وقال بعض املعربين رمبا يكون الرقص استهزاء 
  : حباكم استجد بذلك املكان ملا تقدم للشعراء يف بعض كالمهم

  .................................  رد فارقص لهحكم الق إذا

  .وقال جعفر الصادق رؤيا الرقص تؤول على ثالثة أوجه غم ومصيبة وفضيحة

وأما النط فمن رأى أنه ينط من مكان إىل مكان فإنه يغري من حال إىل حال فيميز بني املكانني فما كان 
نه إنه يفعل أمرا فيه منقصة، والنط للصغار هو منهما مناسبا فتأويله عليه، وإن نط وهو واقف مكا

  .الشيطنة، وأما التمايل فال خري فيه

وقال أبو سعيد الواعظ ان التمايل يدل على حصول مصيبة أو أمر يكره وقال بعض املعربين رمبا دل 
  .التمايل على القراءة، وأما الرفس فإنه معرة وحصول أمر مكروه

ن أحداً رفسه برجله فإن غريه يفتقر ويتصلف عليه بغناه، وقال بعض وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أ
املعربين رمبا دل الرفس على البغض، وأما املص فإذا كان يف شفة من حيبه اإلنسان فهو جيد يف النوم 

واليقظة، وإذا كان يف مكان ال يليق به فليس مشكورا، ورمبا كان داال على طلب أمر ال حيصل، وأما 
ما يؤكل فإنه فعل شيء يستحيل بسرعة، وأما التخليل فهو ثالثة أنواع ختليل اللحية مص القصب و

  .واألسنان واألصابع

وقال الكرماين أما ختليل اللحية فإنه يدل على البهاء والقبول وأما ختليل األسنان باخلالل فإنه ال خري فيه 
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  .وما تعرب بهللفاعل واملفعول ألنه مشبه بالكنس وتقدم الكالم على األسنان 

وقال جابر املغريب من رأى أنه خيلل أسنانه وخيرج منها شيئاً فإنه يأخذ من عياله شيئاً فإن أعطى ذلك 
  .ألحد دل على إعطاء ذلك الشيء

    

وقال بعض املعربين رمبا يكون التخليل داال على النظافة وازالة شيء مكروه، وأما ختليل األصابع فيؤول 
  .مور احلميدة، وقال بعض املعربين رمبا يكون مناكحة بني االنسان أو تزويج األوالدبالنظافة واتباع األ

  .وأما النداء فإنه يؤول على وجوه منها خري وشر

قال ابن سريين النداء ومساعه هم وغم يف ذلك املكان الذي حصل فيه النداء، وإن مسع أحد نداء جمهوال 
ه، وإن اجابه دل على ضعفه ومن مسع نداء فيه بكاء أو ما يف مكان جمهول ومل جيبه فإنه يدل على موت

  .اشبه ذلك فإنه حصول فرح وسرور

  .ومن رأى أنه يسمع نداء فيه ضحك وقهقهة فإنه بضد ذلك

  .ومن رأى أنه يسمع نداء فيه تشك فإنه يسمع كالما يغمه

افق للحكمة ويكون املنادي وقال الكرماين من رأى أن مناديا ينادي يف الناس عاما بأمر ظاهر وكالمه مو
شيخا أو من األموات أو له اسم يدل على اخلري أو سيمته من الصاحلني أو يكون يف مسجد أو يف موضع 
يزار وحنوه فإنه يكون مجيع ما قاله على احلقيقة، وإن كان املنادي ليس فيه شيء من هذه األوصاف فال 

نادي وكان يف الرؤيا ما يدل على اخلري وعرف ما قاله يقبلها الرائي، وقال بعضهم من مسع نداء وعرف امل
املنادي من خري أو شر فإن كان املنادي ممن يقبل قوله يف اليقظة فهو كما قال، وإن مل يكن قوله مقبوال 

يف اليقظة فال تعبري يف قوله، وأما املنادي الذي ينادي على شيء يباع فإنه يدل على الكذب والشيطنة 
  .مني من أراد أن يعذب شيطانا فليعذب دالال ومعىن الدالل املناديلقول بعض املتقد

  .وأما األنني فال خري فيه ملا فيه من الضعف

  .وقال ابن سريين من رأى أن يئن فإنه يدل على قضاء حاجة وحصول ظفر

انق به وأما العناق ففيه وجهان فمن رأى أنه عانق أحداً وجعل يده حمتاطة به فإنه ظفر، وإن احتاط املع
  .فليس ذلك مبحمود

  .وقال أبو سعيد الواعظ املعانقة خمالطة وحمبة

  .وقال الكرماين من رأى أنه عانق أحداً سواء كان حيا أو ميتا فإنه يدل على طول حياته

  .وقال بعض املعربين رمبا دل العناق على الصلح أو قدوم غائب

  .امرأته فإنه يطلقهاوأما الوداع فقال أبو سعيد الواعظ من رأى كأنه يودع 
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  .ومن رأى أنه يودع أحداً فإنه يفارقه إما مبوت أو حبياة أو بفاحشة، ورمبا كان املوت للمودع

وقال الكرماين من رأى أنه يودع قوما أو يودعونه لفراق فإنه يتحول عن حالته اليت هو عليها مث ال يعود 
  .ملثلها، ورمبا كان ذلك يف ارتفاع عنهم

من رأى أنه يودع أحداً فإنه جيد ألنه يؤول على مخسة اوجه مراجعة املطلقة ومصاحلة وقال الساملي 
الشريك ألمر فيه نتيجة وربح املتجر واعادة الوالية إىل صاحبها وشفاء املريض وذلك أنه من الوداع 

  : وأنشد بعضهم شعرا

 يهمنك البعاد وال  رأيت الوداع فاخرج إذا

 قلب الوداع عاد فإن  وانتظر العود عن قريب

، وقيل يفر "يتوارى من القوم من سوء ما بشر به"وأما التواري فإنه يدل على أنه يولد له بنت لقوله تعاىل 
  .من خوف أحد

ان بيوتنا عورة وما هي "وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه توارى يف بيت فإنه فرار من أحد لقوله تعاىل 
  ".بعورة ان يريدون إال فراراً

  .ا االستخفاء والظهور للناس فإنه يؤول على أوجهوام

ففروا إىل اهللا إين "وقال الكرماين من رأى أنه هارب وال يدري ممن يهرب فإنه يرزق توبة لقوله تعاىل 
ففررت منكم ملا "وإن عرف األمر الذي يهرب منه فإنه يأمن من خوف لقوله تعاىل " لكم منه نذير مبني

 وكل ما يهرب اإلنسان منه مما ال يعاين طلبه فهو ظفر للمطلوب "خفتكم فوهب يل ريب حكما
  .بالطالب

يستخفون من "ومن رأى أنه يستخفي من الناس وال يستخفي من اهللا فإنه يبارز اهللا باملعاصي لقوله تعاىل 
  .وقيل رؤيا الفرار هم وحزن" الناس وال يستخفون من اهللا

و من حيوان معطب فإنه يدل على أمان من اخلوف وقال ابن سريين من رأى أنه يهرب من أحد أ
  .وحصول الظفر

قال رب إين دعوت قومي ليال وارا "وقال بعض املعربين رمبا يكون الفرار امتناعا عن أمر لقوله تعاىل 
  ".فلم يزدهم دعائي إال فرارا

  .وأما الكنس فإنه يدل على نقصان ماله وضعف املعيشة

نس بيته فإنه يدل على نقصان ماله، واملكنسة تدل على اخلادم، فما كان وقال ابن سريين من رأى أنه ك
  .فيها من زين أو شني فإنه يؤول ا
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  .وقال الكرماين من رأى أنه كنس مكانه وكان عنده مريض فإنه يدل على موته

  .ومن رأى أنه كنس مكانا ألجل التعبد فإنه صاحل

    

  . وجيمع كناسته فإنه يؤول بالنظافة ومجع املالوقال بعض املعربين من رأى انه يكنس مكانا

إذا أحب اهللا عبدا جعله خادم : ورمبا دلت رؤيا كنس املسجد على حمبة اهللا لقوله صلى اهللا عليه وسلم
  .احلديث. مسجد

  .وأما العبث فإنه يدل على قلة العقل

عليه فعله عند أرباب العقول، قال بعض املعربين من رأى أنه يعبث بشيء من أعضائه فإنه يفعل أمرا ينكر 
  ".وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا"وأما اخلوف فإنه أمان لقوله تعاىل 

  .نصرت بالرعب: وقال ابن سريين رؤيا اخلوف تدل على النصرة لقوله عليه السالم

  .وقال أبو سعيد الواعظ اخلوف يدل على ارتكاب مآمث واكتساب مظامل ملن ليس عنده تقوى

عربين أحب رؤيا اخلوف يف املنام فاين جربت ذلك مرارا عديدة فلم أر عقباه إال اخلري وقال بعض امل
واألمن والسالمة والظفر وبلوغ املقاصد والنصرة، وقال أيضاً اخلوف جناة من القوم الظاملني لقوله تعاىل 

ثل السائر بني الناس واستدل على السالمة بامل" فخرج منها خائفا يترقب قال ريب جنين من القوم الظاملني"
  .من خاف سلم، وأما العجلة فليست مبحمودة فإا من مفاسد الشيطان

  .فمن رأى أنه مستعجل فإنه يتوقع زلال

وقال بعضهم من رأى أنه مستعجل يف أمر يتعلق بالدين فهو حممود، وإن كان دنيويا فضده إال أن يكون 
  .بسبب زواج

  .وقال ابن سريين العجلة ندامة

جابر املغريب العجلة تؤول بالتأين وأما التأين فتعبريه يف مجيع األحوال ضد العجلة مما تقدم ذكره، وقال 
  .وأما اهلزل واملزاح فليس مبحمود

وقال بعض املعربين من رأى أنه ميازح الناس استخفوا به، وإن كان حمموال على مزحه، ورمبا دل املزاح 
األمري مازح فالنا فقربه ويف التواريخ ما :  املثل السائر بني الناسمن امللك ملن هو دونه على التقريب فإن

يدل على ذلك وهو ان ملكا كان متغريا على بعض جلسائه وكان من عاداته املزح معه فلما حضر ذات 
  .يوم أراد املمازحة فقال له األمري ليس هذا وقته

  .وأما اجلوع فمن رأى أنه جائع فإنه مذنب

 من رأى أنه جائع فأكل فإن كان األكل بشهوة وهو طيب فإنه يدل على توبة وقال جابر املغريب
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  .مستمرة، وإن مل يكن األكل طيبا فإنه يتوب وال يستمر

وقال بعض املعربين اجلوع يدل على احلرص وطول األمل إال ان يكون يف رمحة اهللا تعاىل فإنه حصول 
  .توبة ومغفرة

  .لى أربعة أوجه خري وحرص وذنب وطمع وأما الشبعوقال جعفر الصادق رؤيا اجلوع تؤول ع

  .فقال ابن سريين من رأى أنه شبعان فإنه يستغين عن الناس لكنه يكون متهاونا يف أمر دينه

  .وقال الكرماين من رأى أنه بني الشبع واجلوع وأمره معتدل يف ذلك فإنه حممود

عام حىت مل يبق فيه سعة فإن ذلك تغيري أمره وقال الساملي من رأى أنه شبعان أو يرى فيه امتالء من الط
  .وسقوط حاله، ورمبا دل على انقضاء أجله إال ان يكون فيه سعة فيكون مرزوقا يف دنياه على السعة

وقال أبو سعيد الواعظ الشبع يدل على املعاش وعود املال، وأما العطش فإنه يدل على تعب ومشقة 
  .وفساد يف الدين والدنيا

 من رأى أنه عطشان فإنه يطلب أمرا وال يدركه حبيث ال يكون األمر أصال لقوله تعاىل وقال الكرماين
  .ورمبا كان حمتاجا إىل النكاح" حيسبه الظمآن ماء"

وقال أبو سعيد الواعظ رؤيا العطش تؤول على وقوع خلل يف الدين وإذا كان عطشان وأراد ان يشرب 
وأما الري فإنه خري " ومن مل يطعمه فإنه مين"له تعاىل من ر فلم يشرب منه فإنه خيرج من حزن لقو

  .ونعمة ما مل حيصل منه تفرقع ألحد األعضاء

  .وقال الكرماين من رأى أنه ريان فإنه يدل على السعي

  .وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه يشرب ماء بارد فإنه إصابة مال حالل

 من مجيع أنواع املشارب مع وضع كل نوع يف وقال دانيال رؤيا الري أحسن من العطش وأما الشرب
  .إنائه والشرب من األحبر واألر والعيون واآلبار فجميعه مفصل يف بابه

وأما السعة فقال الكرماين من رأى أنه من أهل السعة واملال واملقدرة واالمكان فذلك تغري أمره وسقوط 
  .حاله وموت يعاجله أو يكون ظاملا فينتقم منه

  .عيد الواعظ الغىن هو الفقروقال أبو س

ومن رأى أنه غين فإنه يفتقر، وقال بعضهم رؤيا الغين ألهل الدين والصالح قناعة لقوله عبد العزيز 
  : الديريين

 بأهدابها ممتسك فصرت  وجدت القناعة أصل الغنى

 هي تبلي وال تنهتك فال  من حليها خلعة ولبست
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  . احلالوأما الفقر فإنه صالح يف الدين وثبات يف

    

  .وقال الكرماين من رأى أنه أهل الفقر وضيق املعيشة يزداد يف تقربه وحيسن حاله وحال بيته من بعده

رب اين ملا "قال أبو سعيد الواعظ من رأى كأنه فقري نال طعاما كثرياً لقوله تعاىل حكاية عن موسى 
 ملا تقدم ان رؤيا نفسه من أوساط وأما ضيق املعيشة فإنه يدل على الكفاف" أنزلت إيل من خري فقري

  .الناس جيدة، وأما التلفيق فهو وضع كل شيء مع ما يناسبه

فمن رأى شيئا من ذلك فإنه يكون مدبرا أمور ويوقع ما يناسب بعضه ببعض، وأما السفاهة فال خري فيها 
  .ألا من األمور الشنيعة

  .يكون ناكرا الحسانهفمن رأى أنه يسفه على من ال ميكن فعل مثل ذلك به فإنه 

فمن رأى أحداً يسبه فاملعىن واحد واما االلتقاط فهو حصول ما ليس هو يف األمل فإن كان مما حيب نوعه 
  .فضد ذلك وأما العداوة فإا تدل على املودة

عسى اهللا "وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أن بينه وبني أحد عداوة فإنه يكون بينهما مودة لقوله تعاىل 
  ".جيعل بينكم وبني الذين عاديتم منهم مودةأن 

وقال بعض املعربين من رأى أن بينه وبني أحد عداوة وهو يصرب هلا ويدافع باليت هي أحسن فإنه يدل على 
ادفع باليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه "ان ذلك الرجل يصري صديقا ناصحا يف املودة لقوله تعاىل 

  : الحسان فهو حممود خصوصا ان كان للعدو فإنه ظفر به لقول بعضهموأما ا" عداوة كأنه ويل محيم

 بالمعروف ال بالمنكر فاقتله  وإذا المسيء جنى عليك جناية

  .وقيل رؤيا االحسان تدل على علو املرتلة والقوة يف الدين بقدر ما أحسن وخالصه من عذاب اآلخرة

 التوحيد واملوت على االسالم وجمازاته من اهللا وقال بعضهم من رأى أنه حيسن فإنه يدل على إخالصه يف
  .وأما التقوى فإا السبب االقوى" هل جزاء اإلحسان إىل اإلحسان"تعاىل باجلنة لقوله تعاىل 

قال بعض املعربين رؤيا أهل التقوى خري فمن رأى أنه سلك طريق شيء من ذلك فإنه يسلك الطريق 
وأما " إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون"حواله لقوله تعاىل ايدة ويكون اهللا تعاىل معه يف مجيع أ

  .املعصية فتعبريه ضد ذلك

ورمبا دلت رؤية من يرتكب شيئا من ذلك على خلل األمور وانعكاس األحوال إال أن يكون من أهل 
ى السكىن وعدم التقوى وتعبري رؤياه بالضد، وأما السكينة فإا حممودة ألا من السكون، ورمبا دل عل

احلركة فيما ال حيصل به نتيجة، ورمبا دلت على الضد، وأما اجلريان والعدو سواء كان راكبا أو ماشيا 
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  .فإنه يدل على احلرص والطمع فإن رأى أنه وقف من جريه أو عدوه فإنه قنوع ال مييل إىل الطمع

إنه يدركه عاجال ويظفر به فإن كان وقال الكرماين من رأى أنه يعدو أو جيري وعرف االمر الذي يطلبه ف
راكبا فإنه يدل على جتديد سفر وقال ان نوى السفر ورأى ذلك يتعوق عنه وأما املشي وسلوك الطريق 

  .فيؤول على أوجه

  .قال الكرماين من رأى أنه ميشي أو متشي به دابة رويدا رويدا فإنه عز وشرف

 أو إن مشى يف رمل فإنه يف شغل شاغل، وإن مشى ومن رأى أنه ميشي يف تراب فإنه حيصل ماالً عاجالً
  .على شوك وآمله فإنه يصاب يف بعض أهله

ومن رأى أنه ميشي يف طريق قاصدا جمتهدا فإنه على منهاج احلق والدين وشرائع االسالم، ورمبا دل على 
  .صالح نفسه يف دين أو دنيا

ومنهاج الصواب يف دينه أو دنياه بقدر ما ومن رأى أنه ضل عن الطريق أو زاغ عنها فإنه يضل عن احلق 
ضل عن الطريق فإن أصاب الطريق بعد ما ضل أصاب صالح نفسه، وإن مل يصب الطريق تعسر ذلك 

  .عليه

  .ومن رأى أنه متحري يف طريقه فإنه متحري يف طلبه وصالح نفسه

ب عذر من أمره فإن انفتح ومن رأى أنه يف طريق خمتلف ال يهتدي إليه فإنه على بدعة يف دينه أو على طل
  .له الطريق أصاب رشدا ونال طلبه

  .ومن رأى أنه سلك طريقا مظلما فإنه ضاللة يف دينه

  .ومن رأى أنه خيرج من ظالم إىل نور فإنه خيرج من الضاللة إىل اهلدى

ه قد ومن رأى أنه ميشي يف طريق فاعترض له ما حيول بينه وبني الطريق من حيوان أو مجاد أو نبات فإن
  .بلغ آخر أمره ومطلبه واستقامة الطريق استقامة الدين

ومن رأى أنه ميشي يف الطريق فال يتعب فإنه يدل على خالص حقه ممن يتعني يف وجهه فإن تعب يكون 
  .خالصه بصعوبة

 ومن رأى أن أحداً استدله من الطريق املستقيم إىل غريه فإن كان له على أحد دين فإن املديون حيتال عليه

  .ويسوفه فإن مل يكن له دين على أحد فإنه يغويه إىل املعصية واخلطأ

    

ومن رأى أنه ميشي يف طريق مظلم وأشكل عليه الطريق وهو يعتقد أنه على االستقامة فإنه يرجى له 
  .اهلداية

  .ومن رأى طريقا متشعبا وهو ال يدري إىل أيها يذهب فإنه يتحري يف دينه ويصاحب من ال دين له
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  . رأى أنه سالك يف طريق مث مال عنه بقصد فإنه حيتال على عدوه وخيدعهومن

  .ومن رأى أنه كان سالكا يف طريق ورأى ذا أة فرجع بسببه فإنه يرتكب ما حيصل به نقص يف دينه

  .ومن رأى أنه سلك يف طريق ورأى امرأة فمال عن الطريق فإن الدنيا تكون خدعته

  .ي بالظن فإنه يبتدع يف دينه ويكون مغرورا يف شغلهومن رأى أنه ميشي يف طريق خمف

  ".وقد خاب من دساها"ومن رأى أنه أضل رجالًطريقه فإنه يدل على فساد دينه لقوله تعاىل 

وقال بعضهم من رأى أنه تاه عن الطريق فرمبا يتقرب، وإن رأى أن أحداً دله على الطريق فإنه يدله 
  : عراءويوضع له ما أشكل عليه لقول بعض الش

 لم يقده قائد لم يهتد إن  إن الغريب كأنه في ظلمة

  .وقال جعفر الصادق رؤيا الطريق تؤول على مخسة أوجه دين ومراد وفعل حسن وخري وبركة وراحة

  .وأما السقوط فمن رأى أن أحداً سقط عليه فإنه يظفر به عدوه

  .لك فإنه يدل على عدم إمتام املقصودومن رأى أنه سقط من مكان عال مثل اجلبل أو احلائط وما أشبه ذ

  .ومن رأى أنه سقط من ضربة فإنه حصول مصيبة، وإن زل قدمه فكذلك

وقال الكرماين من رأى أنه خر على وجهه فإنه ان مل ينو به السجود فال خري فيه، وإن كان يف خصومة 
  .أو حرب أو منازعة مل يظفر

ل أو حنو ذلك فإن األمر الذي هو فيه ال يتم له ومن رأى أنه سقط من سقف أو حائط أو شجر أو جب
وال يبلغ منه ما يريده بامتناع ذلك عليه وال يتم له ما يرجوه وال يبلغ منه ما يريد، وقد يدل على 

  .السقوط ملن عنده خلل يف دينه على اماكه يف املعاصي والفنت واألعمال املضلة

ك وكان بسبب فعل خري أو كان قاصده فإنه دال ومن رأى أنه سقط يف مسجد أو روضة وما أشبه ذل
  .على ترك الذنوب واملعاصي واالقالع عن البدع واألهواء

وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه سقط فإنه ليس مبحمود، وأما الصعود فما كان منه إىل السماء فقد 
لصعود مجلة ما مل يكن تقدم الكالم عليه يف بابه وفصله وكذلك يأيت كل شيء يف بابه، وأما تعبري ا

مستويا فهو حممود، وأما اهلبوط فتقدم الكالم أيضاً فيه إذا كان من السماء، ورمبا كان نيل نعمة الدنيا مع 
رياسة الدين فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم هبط بعد أن عرج إليها ومل ينقص من شرفه بل زاد شرفه وإذا 

  . كل شيء يف بابه وفصلهرأى اهلبوط من غري ذلك يأيت ما يدل عليه

وقال بعض املعربين أكره اهلبوط ملا جربته مرارا فلم أجده حممودا، ورمبا كان ضعيفا وهبوطا عن القوة، 
وأما االتكاء فإنه يدل على التهاون باألمور، ورمبا دل على الرياسة ألنه من شأم، وأما الزلق فال خري فيه 
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  .سواء وقع أو مل يقع

ين من رأى أنه زلق ووقع اصابته مصيبة، وإن مل يقع أصابه هم وغم، وأما القيام فهو وقال بعض املعرب
  .وض األمر

قال بعض املعربين من رأى أنه قام ألمر فيه داللة على اخلري فإنه ينهض ألمر حيصل منه نتيجة، وإن رأى 
  .ضد ذلك فتعبريه ضده

  .ن مرتفعا وقد جربت ذلك مراراوأما القعود فقال بعض املعربين أحب القعود على ما كا

وقال ابن سريين يف املعىن عجبت ملن يعلو على األرض امنلة كيف ال يعلو ذراعا خصوصا ان كان على ما 
  .حيسن القعود على مثله يف اليقظة

  .ومن رأى أنه قعد على األرض فإنه ثبات يف أمره

نوعها حمبوبا فهو صالح للفاعل واملفعول وأما اهلدية فقال الكرماين من رأى أنه يهدي هدية ألحد وكان 
  .وكل ينال من صاحبه ما يريده، وإن كان نوع ذلك مكروها فإنه ينال كل منهم من اآلخر ما يكرهه

  .وقيل من رأى أنه أهدى إليه هدية فإنه يتزوج امرأة طيبة

  . فبخالفهومن رأى أنه أهدى إليه هدية من شيخ أو عجوز فإنه حممود، وإن كان من شاب أو شابة

وقال بعضهم من رأى أنه أهدى ألحد هدية فردها عليه فإنه يدل على حصول كالم بينهما يكره مثله، 
  .ورمبا كان يرجو منه شيئا

وأما اهلبة فقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه وهب ألحد هبة فإنه يتفضل عليه إال هبة العبد فإنه يرسل 
  .مودة، وقيل اا فرارإليه عدوا، وأما اللجاجة فإا غري حم

فمن رأى كأنه يلج يف أمر فإنه يفر من أمر هو فيه كائنا ما كان من والية أو رياسة أو جتارة أو صناعة أو 
  .خصومة، وأما املصاحلة فإا حممودة

    

قال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه يدعو غرميه إىل مصاحلة من غري قضاء دين فإنه عدو ضال إىل اهلدى 
وأما االختبار فإنه أمر يطلب قاصده " والصلح خري"ة الغرمي على شرط املال نيل خري لقوله تعاىل ومصاحل
  .كشفه

فمن رأى أنه خيترب أحداً فإنه يقصد أن يفهم ما هو عليه فتعبريه يف ذلك ما يظهر منه خريا أو شرا، وأما 
  .االستشارة فإا أمانة

  .املستشار مؤمتن: اً فإنه يأمتنه على أمانة لقوله عليه السالمقال بعض املعربين من رأى أنه يستشري أحد

  .وأما استراق السمع فليس مبحمود، وقيل يرتكب ما ال ينبغي له، ورمبا دل على حصول ما يكره
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وقال بعضهم استراق السمع يؤول على أربعة أوجه خيانة وخوف ومعصية ومساع أمر مكروه، وأما 
  .نه هم وغماالنتظار قال بعض املعربين ا

فمن رأى يف ذلك ما حيب مثله فال بأس، وإن رأى ما يكرهه فضد ذلك، وقال بعض املعربين من رأى أنه 
ينتظر أمرا فإنه يكون طويل األمل وأما االشتياق فإنه يدل على الغربة، ورمبا دل على فراق حمبوب لقول 

  .بعضهم

 بأنوار السعادة رونق عليه  وإني لمشتاق إلى وجهك الذي

  .وأما الربهان فإنه يدل على اخلصومة

فمن رأى أنه أتى بربهان على شيء فإنه يف خصومة مع انسان وتكون احلجة على خصمه لقوله تعاىل 
  .وأما التديل فإنه يدل على الورع" قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقني"

ه فإنه يتورع يف أحواله فمن رأى أنه تديل من مكان مرتفع إىل سطح أو أرض سواء كان حببل أو غري
  .ويزهد عن أحوال الدنيا، وأما التعزية فهي أمن

من عزى مصابا فله مثل : فمن رأى كأنه عزى أحداً مصابا فله مثل ماله من األمن لقوله عليه السالم
  .أجره وأجر اهللا تعاىل مقتضى االمن

ين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا وبشر الصابر"ومن رأى أن أحداً يعزيه فإنه ينال بشارة لقوله تعاىل 
  ".هللا وإنا إليه راجعون

وأما تغيري االسم فعلى وجهني فإن دعي بغري امسه وكان االسم دون امسه فإنه يظهر به عيب فاحش أو 
مرض فادح، وإن دعي باسم أحسن من امسه سواء كان ظاهرا أو مشتقا من معىن حسن فإنه يدل على 

  .رفعة على حسب قافية االسمأنه ينال عزا وشرفا و

وقال بعض املعربين إن كان االسم منسوبا إىل اهللا تعاىل بالعبودية كعبد اهللا وما أشبهه فإنه من عناية اهللا 
  .ونصره

وإن كان على مسمى تقدم كمحمد ويونس وما أشبه ذلك فيؤول على وجهني فإن كان من أهل الدين 
  .لفساد واملعصية فيدل على وعيد واستهزاءوالصالح فبشارة وخري، وإن كان من أهل ا

وإن نودي ببعض أمساء األسقاط من البدو واجلهلة كجربوع وصميدة وفهيد وما أشبه ذلك فإنه يدل 
  .على اجلهل وكثرة الفساد

وإن نودي مبا يسمى به اليهود والنصارى كعريان وحنا ومشيلة وما أشبه ذلك فيخاف عليه من سوء 
 إذا كان القائل ممن يقبل قوله يف اليقظة، وإن كان ممن ال يقبل قوله فال يعترب قوله، احلياة واملمات، هذا
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فال تزكوا أنفسكم هو "وأما تزكية املرء نفسه فإا تدل على اكتساب مامث وهو ال يصدق لقوله تعاىل 
  ".أعلم مبن اتقى

 ذكرا حسنا، وإن كان فمن رأى كأن شابا حسنا يزكيه فإنه مذمة عدو، وإن زكاه شيخ فإنه يصيب
  .الشيخ جمهوال ينال بسببه رياسة وأما تزكية الكهل ففقر

ومن رأى أنه يزكي أحداً معروفا فتعترب اهليئتان كما تقدم، وأما الثبور فال خري فيه ألنه مذموم يف القرآن 
وأما التهاون فال خري " ال تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثرياً"لقوله عز وجل إخباراً عن الكافرين 

  : فيه يف مجيع األحوال لقول الشاعر

 عتت عليه ثعالب وفهود  ومن تهاون في مصالح نفسه

  .وأما التهاون بالكفار فمحمود، والتهاون باملؤمن مذموم

  .فمن رأى أن أحداً اون به فإنه يظهر عليه

صل من قبله خري، وإن كان من عدو فهو وأما الثناء فعلى وجهني ان كان من صديق فهو حممود، ورمبا حي
  .استهزاء به، ورمبا تنقلب العداوة مودة

وأما التناول فإن كان من غريه له وكان املدفوع له حسنا فهو خري ونعمة، وإن كان مذموما تأباه النفس 
  .فضده، وإن تأول هو شيئا لغريه فنظري ذلك، وأما احلراسة فأمان وثناء حسن

    

اً حيرسه فإنه يأمن، وإن حرس أحداً فإنه يرزق اجلهاد، وقيل احلارس واحملروس يكونان فمن رأى أن أحد
آمنني من شر الشيطان وكيده، وأما احللف إذا كان صدوقا فيه فإنه ظفر وقول حق، ورمبا كان زيادة يف 

قر لقوله تعاىل العبادة واحملبة هللا تعاىل، وإن كان كذوبا فيه فيدل على اخلذالن والذلة، وقيل معصية وف
وأما الشغل فإنه يدل على النكاح، ورمبا " وحيلفون على الكذب وهم يعلمون أعد اهللا هلم عذابا شديدا"

قيل افتضاض االبكار، وأما " إن أصحاب اجلنة اليوم يف شغل فاكهون"كان تزوج بكر لقوله تعاىل 
ون ان كان األمر من أمور الدين السؤال فإنه يدل على التواضع واالجتهاد يف طلب العلم، وقال آخر

  .فمحمود، وإن كان للدنيا فليس مبحمود

وأما الطلب فمن رأى أنه يطلب شيئا وجيد يف طلبه فإنه ينال مناه كما قيل من حث يف طلب شيء ناله 
  .أو بعضه، وأما الشفاعة فهي زيادة املروءة

  . مرتبته وحصول أجر وثوابومن رأى أنه يشفع يف انسان فإنه يدل على عزيز مروءته وارتفاع

  .وإن رأى أحداً يشفع فيه فاما ان يكون مذنبا أو مظلوما
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وأما العلو فيؤول على وجهني إن كان من أهل التقوى واخلري فإنه جيد يف حقه، وإن كان من أهل 
 تعاىل الفسق والفساد فإنه ان عال وارتفع على أحد فإنه يدل على أنه يعلو يف الدنيا مث يهان ويذل لقوله

  ".إن فرعون عال يف األرض"إخبارا عن فرعون 

وإن رأى مع ذلك عظما فصارت جثته أعظم من جثث الناس فإنه يدل على موته، وأما العفو فمحمود 
  .ألنه من أعمال الرب والفالح

 وليعفوا وليصفحوا أال حتبون أن"فمن رأى أنه عفا عن مذنب ذنبا يعمل عمال يغفر اهللا له لقوله تعاىل 

  ".يغفر اهللا لكم واهللا غفور رحيم

فمن عفا وأصلح فأجره على "وقال بعض املعربين من رأى أنه عفا عن مذنب فأجره على اهللا لقوله تعاىل 
وأما العلم الناقص فيدل على االياس من الوجود ووقوع احلذر يف الرؤيا، وأما العقد فهو على أنواع " اهللا

  .متعددة

قميصه فإنه يدل على عقد التجارة، والعقد على احلبل صحة دين، وعلى فمن رأى أنه عقد عقدة يف 
املنديل اصابه خادم، وعلى السراويل تزويج امرأة، وعلى اخليط ابرام أمر هو فيه من والية أو جتارة أو 

  .تزويج

  .فإن رأى عقدة على شيء من هذه األشياء من غري أن يعقدها فإا تدل على ضيق عقد من قبل السلطان

  : فإن رأى اا احنلت بنفسها فإن اهللا يفرج عنه من حيث ال حيتسب وقال بعضهم يف ذلك شعرا

 يحله إال القضاء فليس  إذا عقد القضاء عليك أمرا

وقال بعضهم أكره رؤيا العقد على شيء وأحب حل العقدة فإن العقدة من اهلم وحلها من الفرج لقول 
  : بعضهم

  ل من عقد العقود يحلهاولع  ولعلها ولعلها ولعلها

وأما عقد الشيء على ما خياف ذهابه أو سقوطه من أي نوع كان فيه فإنه حممود وكذلك االعتقال لقوله 
  .اعقل وتوكل: عليه السالم

وأما العدد فمختلف فيه باختالف املعدود فإن رأى أنه يعد دراهم فيها اسم اهللا تعاىل فإنه يستفيد علما 
  .منقوشة فإن يشتغل بالباطل يف الدنيافإن كان فيها صورة 

  .وإن رأى كأنه يعد لؤلؤا فإنه يتلو القرآن

  .وإن رأى أنه يعد خزفا فإنه يشتغل يف اخلفاء

  .وإن رأى أنه يعد بقرا عجافا فإنه مير عليه سنون جدبة، وإن كانت مسانا فإنه بضد ذاك
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قوم مقامه فإنه يصيب من أعدائه أمواال وإن رأى أنه يعد مجاال مع جوالقها فإن كان سلطانا أو من ي
  .قيمتها توافق محل اجلماالت، وإن كان دهقانا مطر زرعه، وإن كان تاجرا نال رحبا كثريا

وقال الكرماين من رأى أنه يعد عددا من األعداد فإن لكل عدد تأويال قالوا الواحد توحيد وإميان باهللا عز 
ثالثة أيام ذلك "صديق الرؤيا والثالثة وعد صادق لقوله تعاىل وجل، واالثنان أبوان أو شاهدا عدل على ت

واألربعة دعاء مستجاب ومال جمموع، ورمبا يكون تزوجيا، واخلمسة دولة مقبلة، " وعد غري مكذوب
  .ورمبا يكون اخلمس صلوات فإن نقص منها شيئا فهو نقصان يف الصالة

ثاين اثنني إذ مها "ء وظفر على األعداء لقوله تعاىل وقال أيضاً عدد الواحد مبارك، واالثنني خالص من بال
  ".يف الغار

  .والثالثة ليست مبحمودة

  ".ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم"واألربعة مباركة وخري لقوله تعاىل 

  .ورؤيا اخلمسة جيدة محيدة

ورمبا كان كالما " خلق السموات واألرض يف ستة أيام"وأما الستة فهي فعل شيء فيه نتاج لقوله تعاىل 
  .حسنا يقيمه صاحب الرؤيا أو امتام أمر والفراغ من شيء

    

وقيل زين أو حج، ورمبا دلت على اهلم يف " هلا سبعة أبواب"وأما السبعة فليست مبحمودة لقوله تعاىل 
  .تلك األيام حلاهلا

  .ولدت أقامت سبعة اياموقال بعض املعربين ان رأت ذلك امرأة وهي حبلى فإا ختلص ألن املطلقة إذا 

وقيل يتقرب من سلطان أو " سبع ليال ومثانية أيام حسوما"وأما الثمانية فليست مبحمودة لقوله تعاىل 
رجل كبري، وقال بعض املعربين إن كان العدد على مجاعة معينة وهم ممن يشك فيهم فام كذلك لقوله 

  ".سبعة وثامنهم كلبهم"تعاىل 

وقيل بيان وحجة على األعداء " تسعة رهط يفسدون يف األرض"ودة لقوله تعاىل وأما التسعة فليست مبحم
  ".تسع آيات بينات"لقوله تعاىل 

  .وقال بعضهم ان رأى ذلك من يف دينه ضعف فرمبا دل على أن له ميال إىل الرافضة

تلك "تعاىل وقوله " وأممناها بعشر"وأما العشرة فإا مباركة وحصول مراد ديين ودنيوي لقوله تعاىل 
  .وقيل متام وكمال يف األمور" عشرة كاملة

  .وقيل اخوان" إين رأيت أحد عشر كوكبا"وأما احلادي عشر فهو حصول مراد لقوله تعاىل 

إن عدة الشهور عند اهللا "وأما الثاين عشر فإنه تأخري يف حصول املقصود مث حيصل فيما بعده لقوله تعاىل 
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  .وقيل سنة خمصبة" اثنا عشر شهرا

  .وأما الثالث عشر فليست مبحمودة ألنه أحنس أيام األشهر وعقد األشهر وعقد أيام مشكلة

  .وأما الرابع عشر فإنه حممود وحصول مراد، وقيل فرج بعد شدة

  .وأما اخلامس عشر فإنه عدم متام املقصود، وقيل خروج من شدة إىل قضاء وحصول خصب وانتصاف

  . مراد بطول املدة، وقيل متام أمروأما السادس عشر فإنه يدل على حصول

  .وأما السابع عشر فإنه يدل على رجوع ما خرج منه يف فساد وعاقبته حممودة، وقيل حج وامتامه

  .وأما الثمانية عشر فليست مبحمودة، وقيل اتصال بامللوك والعظماء

  .عون مطيعونوقيل أعوان سام" عليها تسعة عشر"وأما التاسع عشر فخصومة مع الناس لقوله تعاىل 

إن يكن منكم عشرون صابرون "وأما العشرون فزيادة قوة وظفر على األعداء وحصول مراد لقوله تعاىل 
  ".يغلبوا مائتني

ومحله "وأما الثالثون فتدل على أنه ان كان له مع أحد خصومة ينفصل بسرعة ويظفر بعدوه لقوله تعاىل 
  ".وفصاله ثالثون شهرا

  ".حمرمة عليهم أربعني سنة" أمر وحرية وتيه لقوله تعاىل وأما األربعون فإنه تفسري

  .وأما اخلمسون فليس مبحمود، وقيل متام عمر صاحب الرؤيا

وقيل سفر لقوله تعاىل " أو إطعام ستني مسكينا"وأما الستون فليس مبحمود فإنه لزوم كفارة لقوله تعاىل 
  ".غدوها شهر ورواحها شهر"

  .ري وحصول خوف من جهة السلطانوأما السبعون فحصول حاجة بتأخ

وقيل " مث يف سلسلة ذرعها سبعون ذراعا"وإن كان العدد شيئا مذروعا فإنه غري حممود لقوله تعاىل 
  ".إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر اهللا هلم"استغفار ومتلق ملن ال خري فيه ويغفر اهللا له لقوله تعاىل 

وقيل اجتماع " فاجلدوهم مثانني جلدة"ن جلده لقوله تعاىل وأما الثمانون فتهمة بزنا وخياف عليه م
  .وبركة

وأما التسعون فتدل على أن نسوة من األكابر خيطبونه وحيصل له منهن منفعة، وإن كان من أهل الوالية 
  .وقيل ضيق وعسر" تسع وتسعون نعجة"حيصل له ذلك لقوله تعاىل 

، ورمبا دل على مة "مائة صابرة يغلبوا مائتني" تعاىل وأما املائة فظفر على األعداء وحصول مراد لقوله
  ".فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"بزنا لقوله تعاىل 

يف كل سنبلة "ومن رأى أنه عقدت له مائة من احلبوب فحصول خري وبركة وراحة ومعيشة لقوله تعاىل 
  .، وقيل يقدم على مجاعة"مائة حبة
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  ".يغلبوا مائتني" العدو لقوله تعاىل وأما املائتان فإنه عدم ظفر على

  ".ولبثوا يف كهفهم ثالث مائة سنني"وأما الثالمثائة فحصول مقصود يف مدة مديدة لقوله تعاىل 

  .خري السرايا أربعمائة وخري اجليوش أربعة آالف: أما األربعمائة فظفر على األعداء لقول النيب عليه السالم

  .وأما اخلمسمائة فتوقف األمور

  .ا الستمائة ففرح وحصول مرادوأم

  .وأما السبعمائة فصعوبة أمور ولكن حيصل يف آخر عمره خري

  .وأما الثمامنائة فتدل على حصول ظفر وقوة

  .وأما التسعمائة فتدل على ظفر األعداء عليه

  ".وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفني بإذن اهللا"وأما األلف فحصول قوة وظفر ونصره لقوله تعاىل 

  .األلفان فليسا مبحمودينوأما 

  ".بثالثة آالف من املالئكة مسومني"وأما الثالثة آالف فإا تدل على حصول ظفر وقوة لقوله تعاىل 

  .وأما األربعة آالف فإا تدل على حصول نصرة وظفر

    

  ".مخسة آالف"وأما اخلمسة آالف فإا بركة وفرح لقوله تعاىل 

  .لظفر وحصول املرادوأما الستة آالف فإا تدل على ا

  .وأما السبعة آالف فإا تدل على توسط حاله من جهة املعيشة وقال بعضهم تعقد عليه أموره

  .وأما الثمانية آالف فإا تدل على انتظامه

  .وأما التسعة آالف فمحمودة

  .وأما العشرة آالف فإا تدل على حصول الظفر والنصرة

  .على أعدائهوأما العشرون ألفا فإنه يغلب ويظفر 

  .وأما الثالثون ألفا فإنه يدل على حصول ظفر بعد مدة طويلة

  .وأما األربعون ألفا فإنه يدل على النصرة

كان مقداره مخسني "وأما اخلمسون ألفا فإنه يدل على تعب ومشقة وتوقف وعجز يف التدبري لقوله تعاىل 
  ".ألف سنة

  .عبوأما الستون ألفا فإنه يدل على حصول مراد بعد ت

  .وأما الثمانون ألفا فإنه يدل على الظفر والنصرة

  .وأما التسعون ألفا فحصول الظفر ألعدائه
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  ".وأرسلناه إىل مائة ألف أو يزيدون"أما املائة ألف وأكثر فحصول املآب لقوله تعاىل 

  ".هفأصبح يقلب كفي"ومن رأى أنه يعد عددا كثرياً بكفه فإنه يندم على نفقة ينفقها لقوله تعاىل 

وقال بعض املعربين من رأى أنه يعد عددا أو يعد له فإن كان ممن يقتضي منصب إمرته فإا حتصل له 
ويكون أمريا بقدر عدده، مثال إن عد عشرة فيؤمر على عشرة، وإن عد أربعني فيكون أمريا على أربعني، 

دل على كفالة أو مقدمة على وإن عد مائة يكون أمري مائة يف املشهور، وإن عد مائتني أو ألوفا فرمبا 
جيوش، وإن عد قليال فتكون االمارة ما بينهما، وأما ان كان ممن يقتضي مناصب دينية فإنه حممود له 

وثبات يف حكمه ألن العدد ألصحاب ذلك ال يكون إال ملستمر الوالية، وإن كان من أصحاب املناصب 
ن حيث اجلملة جبميع الناس حممود إال ملن يكون الديوانية فيدل على مجع املال وكثرة احلساب والعدد م

  .عليه مطالبة

  .وأما التمرجح فمن رأى أنه يف مرجوحة فإنه يلعب بدينه، ورمبا دلت املرجوحة على الرجحان

كم الئم : وأما اللوم فمن رأى أنه يلوم غريه على أمر فإنه يفعل مثل ذلك فيستحق اللوم ملا قيل يف املعىن
  .قد الم وهو مالم

ومن رأى أنه يلوم نفسه على أمر قد فاته فإنه يدخل يف أمر مشوش يالم عليه مث يذهبه اهللا عنه ويسر به 
  ".إن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم ريب: "لقوله تعاىل

وما عتيب إال على من أحبه وليس : وأما العتاب فيدل على احملبة ألنه ال يعتب إال من حيب لقول بعضهم
  .حب عتابعلى من ال أ

  ".حىت إذا أخذت األرض زخرفها وازينت"أما اجتماع الشمل فهو دليل الزوال لقوله تعاىل 

  .وقال بعض املعربين رؤيا اجتماع الشمل تدل على الفرح والسرور ألا دعوة بني الناس

حيتاج وأما الرهن فإنه يؤول على وجهني إما حاجة وإما طمع، فمن رأى أن أحداً رهن عنده شيئا فإنه 
  .إليه

، وقيل ال خري يف "كل نفس مبا كسبت رهينه"ومن رأى أنه رهن نفسه فإنه يكتسب ذنوبا لقوله تعاىل 
  .الرهن ملا قاله بعضهم من أراد أن يعش نظيفا ال يرهن شيئا وال يسلف

وأما البيع ففيه خالف منهم من قال انه خري من الشراء وقال آخرون الشراء أحسن وقد تقدم البيع 
  .والشراء يف باب اخلدم والعبيد

وأما اإلجارة فاملستأجر يف التأويل خمادع ملن يستأجر منه ويغره وحيثه على أمر وإذا خدعه تربأ منه 
  .وتركه

  .وأما الشركة فإا تدل على االنصاف فمن رأى أنه شارك أحداً فإنه يعامله
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 الناس الشركة أربعة أحرف، فإذا رفعت اهلاء وقال بعض املعربين أكره رؤيا الشركة ألن املثل السائر بني
  .بقيت شرك وإذا رفعت الكاف بقيت شر فال خري فيها من حيث اجلملة

  .وأما اخلضاب باحلناء وغريها فقال الكرماين رؤيا احلناء إذا كان يف وعاء فهو مال وبشارة

 فسادا يف الدين، وقيل انه يغطي ومن رأى أنه حىن يديه أو رجليه فإنه يزين أهل بيته واقربائه، ورمبا كان
أمور تتعلق بأهله، وإن كان ليس من شأنه شيء من ذلك فإنه حصول غم وهم مث جيد الفرج قريبا، وإن 
كانت احلناء يف حليته فإنه يؤول على ثالثة أوجه اخفاء األعمال والطاعات وستر الفقر عن الناس وكرب 

، وإن كانت امرأة فإا تكون حيلية مكارة، وقيل مصلحة يف السن والوقار واخلفارة واجلهاد يف سبيل اهللا
أمر زوجها، وإن كان بشيء غري احلناء مما يكره يف الشريعة فال خري فيه إال للعرائس، وقيل ان ذلك أيضاً 

  .ليس مبحمود ألنه نوع من الفرح

    

إن علق اخلضاب ستر اهللا ومن رأى أنه اختضب ومل يعلق اخلضاب فإنه يغطي من حاله ما يشتهر للناس، ف
  .عليه ومن رأى أنه خيتضب بطني أو ما أشبه ذلك فإنه يغطي حاله مبحال أو يصيبه مكروه وخيرج منه

وقال بعض املعربين من رأى أنه خيتضب مبكان ال يقتضي خضابه فهو على وجهني إما زينة ملن ينسب 
ال أن يكون ألجل أمل فال بأس به واهللا إليه ذلك العضو من النسوة، وإن كان من الرجال فأمر يكره إ

  .تعاىل أعلم بالصواب

  الباب الرابع والعشرون 

  في رؤيا القتل والصلب وقطع األعضاء

  والحروب والذبح والسلخ ونحو ذلك 

  فصل في رؤيا القتل

 من رأى أنه قتل أحداً ومل يقطع منه عضوا فإنه حيصل منه لذلك املقتول خري ومنفعة، وقيل ان القاتل

  .يظلم املقتول، ومن رأى أنه قتل فإنه طول حياة له

  .وقال الكرماين ومن رأى أنه قتله أحد فإنه حيصل له منه خري ومنفعة

ومن رأى أن مجاعة قتلوه ظلما فإنه حيصل له من السلطان أو ممن يقوم مقامه خري ومنفعة لقوله تعاىل 
  ".ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا"

مث "نه قتل أحداً بظلم فإنه يكون عاصيا وظاملا لنفسه ويسلط اهللا عليه أحد الربية لقوله تعاىل ومن رأى أ
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  ".بغى عليه لينصرنه اهللا

وال تقتلوا أوالدكم خشية "وقال جابر املغريب من رأى أنه قتل ولده يرزقه اهللا رزقا حالال لقوله تعاىل 
  .وعز الدنيا، وقيل يظلم ولده ألجل املال "إمالق حنن نرزقهم

ومن رأى أنه قتل أحداً وسال الدم من جسده يرزق بقدر الدم الذي خرج ماال، وإن مل يسل منه دم 
  .فبخالفه، وإن رأى ان جسده تلطخ بدم املقتول فإنه حيصل له من ماله

  .وإن رأى أنه قتل أحداً وخرج من جسده دم أبيض فإنه يدل على ذهاب دينه

فإن عرف " قتل اإلنسان ما أكفره"در من قتله فإنه قليل الشريعة لقوله تعاىل وقيل إن رأى أنه قتل ومل ي
  .الذي قتله فإنه يظفر بعدوه

  .ومن رأى أنه قتل رجالًوأوداجه تسيل فاملقتول ينال من القاتل ما يكره من لسانه، وقيل يصيب خريا منه

 وينجو من اهلم والغم لقوله تعاىل ومن رأى أنه قتل نفسا ومل يدر ما هو وال عاينها فإنه يظفر بعدوه
  ".وقتلت نفسا فتجيناك من الغم"

  ".فتوبوا إىل بارئكم فاقتلوا أنفسكم"وقيل من رأى أنه قتل نفسه فإنه يرزق توبة لقوله تعاىل 

، وقيل فرج من هم وغم، "فك رقبة"ومن رأى أنه قتل مضروب العنق فإنه ان كان عبدا عتق لقوله تعاىل 
ا قضى اهللا دينه من حيث ال يؤمل، ورمبا أعطى ماال عظيما، وإن عرف الذي فعل به وإن كان مديون

ذلك نال منه خريا، وإن كان القاتل امرأة أو خصيا أو صبيا مل يبلغ احللم أو رجالًبال حلية فإنه يدل على 
  .من يأخذ روحه سواء كان مبوت أو قتل أو غريه

  .وجها فإا حتمله إمثا وهو بريءوقال ابن سريين ان رأت امرأة اا قتلت ز

  .ومن رأى كأنه قتل صبيا وشواه فإنه يدل على أنه يدعوه إىل أمر حمظور، ورمبا يطيعه فيه

  .ومن رأى أن صبيا ذبح وشوى ومل ينضج حلمه فإنه يظلم أبويه

  .ومن رأى أن مجاعة قتل بعضهم بعضا فهو اظهار بدعة بينهم

عه على عنقه فإنه يطالب مبغرم وحيصل له من ذلك الضرر على قدر ومن رأى أن أحداً قتل انسانا ووض
  .ثقل احملمول وخفته

  .وقيل رؤيا القتل ملن يريد احلج تدل على بلوغه ونيله، وإن كان الرائي مريضا فإنه يشفى

  .وقيل رؤيا القتل ملن مل يكن به بالء زوال نعمة

  .هم ويعتق رقامومن رأى أن ملكا قتل رعيته بضرب العنق فإنه يعفو عن

  فصل في رؤيا الصلب
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فأما الصلب فهو شرف وعز ومسعة ألن قتادة رأى ذلك يف منامه فحصل عنده رعب مث حصل له بعد 
  .ذلك عز وشرف

  .مث فيما بعد قصت الرؤيا على ابن سريين ومل يذكر له قتادة فقال هذا رجل له شرف ومسعة

فرأى يف منامه كأنه مصلوب على قناة هو واالمام علي بن وقيل إن اإلمام الشافعي رمحه اهللا عليه حبس 
أيب طالب كرم اهللا وجهه فبلغت رؤياه بعض املعربين فقال إن صاحب هذه الرؤيا سينشر ذكره ويرفع 

  .صيته فبلغ أمره إىل ما بلغ

ب وقال أبو سعيد الواعظ رؤيا الصلب يف املنام على ثالثة أوجه صلب مع احلياة وصلب مع املوت وصل
  .مع القتل

  ".وما قتلوه يقينا بل رفعه اهللا إليه"فمن رأى أنه صلب حيا أصاب رفعة وشرفا لقوله تعاىل 

  .ومن رأى أنه صلب ميتا أصاب عزا يف الدنيا من فساد دين

  .ومن رأى أنه صلب مقتوال يكذب يف تلك الرفعة

    

عنه، وقيل ان الصلب لألغنياء ما ومن رأى أنه مصلوب ومل يدر مىت صلب فإنه يرجع إليه مال قد ذهب 
  .مل يكن صاحب منصب دليل على الفقر ألن املصلوب يصلب عريانا، وللفقراء غىن وسعة

ومن رأى أنه صلب وكان تاجرا دل على نيل مراده والصلب للمسافر حممود، وال خري يف أكل حلم 
  .املصلوب

ظيمة ورفعة وعلو شأن، ورمبا يكون يف وقال الكرماين من رأى أنه صلب فإنه يرى من السلطان نعمة ع
  .دينه خلل

ومن رأى أنه يأكل حلم املصلوب فإنه يأكل ماال حراما، ورمبا يتمكن من ذوي سلطان ويصيب منه 
  .خريا

  .وقال بعض املعربين من رأى أنه يأكل حلم املصلوب فإنه يدل على غيبته

  .عة، ولكن ليس مبحمود يف دينهوقيل من رأى أن امللك أمر بصلبه فإنه ينال منه جاها ورف

  .ومن رأى أن مجاعة صلبوه فإنه يسود عليهم وحيكم فيهم

  .ومن رأى أن شيخا صلبه والناس ناظرون إليه فإنه يسود على أهل ذلك املكان

ومن رأى أنه صلب نفسه فإنه يسود على أقاربه وأهل بيته هذا إذا رآهم ناظرين إليه، وإن رآهم مدبرين 
  . يطيعونه فيما أمرهم بهعنه فام ال

  .ومن رأى أنه مصلوب وانقطع حبله فإنه ترتل مرتبته
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  فصل في رؤيا الحروب والقتال

  .ومها على ثالثة أنواع أحدها بني امللوك وثانيها بني امللك والرعية وثالثها بني الرعية فقط

  .فمن رأى احلرب بني امللوك فإنه يدل على فتنة أو وباء

  .بني امللك ورعيته فإنه يدل على رخص األسعارومن رأى أن احلرب 

  .ومن رأى أن احلرب بني رعيته فقط فإنه صالح بينهم، وقيل قدوم العسكر على بلدة يدل على الغيث

فلنأتينهم "ومن رأى أن جنودا جمتمعني فإنه يدل على هالك أهل الباطل ونصرة أهل احلق لقوله تعاىل 
كم من فئة "جلند ملن يكون معهم دليل على ظفره على أعدائه لقوله تعاىل ، وقيل قلة ا"جبنود القبل هلم ا

  .اآلية" قليلة

ووجوه يومئذ عليها غربة ترهقها "ومن رأى أنه يف حرب وقام عليهم عجاج فال خري فيه لقوله تعاىل 
  ".قترة

  .ومن رأى أن عسكرين اقتتال فالغالب منهما مغلوب

ين اختلطا يف وقعة ليتقاتال مث اصطلحا فإنه خري يعمهم لقوله تعاىل وقال بعض املعربين من رأى أن عسكر
  ".والصلح خري"

  فصل في رؤيا التوسط

  .فمن رأى أنه وسط أحداً أو أحداً وسطه فهو عند املعربين بصفة القتل وحكمه

 وقال بعضهم من رأى أن أحداً موسطه فإنه يؤول على مخسة أوجه إن كان بينه وبني أحد منازعة فهو

قطعها، وإن كان له عدو باغ عليه فإنه يظفر بعدوه، وإن كان ينتظر أمرا خريا كان أو شرا فإنه يدل على 
جنازه بصفته، وإن كان املوسط رمى بالبحر وسار يف املياه فإنه يدل على محل أمر إىل ملك وأنه يفصل 

ومة أو عداوة، وإن كان ذلك األمر حبيث حيصل للرائي نصرة وظفر خصوصا ان كان بينه وبني أحد خص
املوسط علق أو رمى على كوم وغريه واشتهر به فإن ملك ذلك املكان يفعل أمرا يشتهر عند الناس، فإن 
كان املوسط مذموم السرية فإن الناس يشكرون امللك على ذلك الفعل، وإن كان حسن السرية فإن الناس 

 شهرة له فإن كان من أهل اخلري فشهرة حسنة، يذمون امللك على ذلك الفعل، وقيل رؤيا املوسط إذا علق
  .وإن كان من أهل الشر فضد ذلك

  فصل في رؤيا الذبح
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  .من رأى أنه يذبح رجالًفإنه يظلمه

  .وإن كان بينهما قرابة وقد رأى أنه ذحبه ومل خيرج منه دم فإا قطيعة بينهما، وإن خرج دم فإا صلة

  . فام ذوو ضالل واصحاب أهواء وبدعومن رأى أن رجالًمذبوحا أو قوما مذبوحني

  .ومن رأى أنه ذبح نفسه فإن زوجته معه يف احلرام

ومن رأى أنه ذبح أمه أو أباه أو ولده فإن كان يرى دما فإنه يعق أحد والديه أو ولده يعقه، وإن مل ينظر 
  .دما فإا صلة ورمحة بينهما

  . حيوان فإنه يطأ امرأة أيضاومن رأى أنه ذبح امرأة فإنه يطؤها، وإن ذبح أنثى من

  .ومن رأى أنه ذبح حيوانا ذكرا من قفاه فإنه يطأ ذكرا

  .وإن رأت امرأة أن السلطان ذحبها فإا تنكح رجال

ومن رأى صبيا ذبح وشوى فإنه يظلم ويقال يف حقه القبيح بقدر ما باشره منه، فإن مل يكن الصيب من 
  .أهل الظلم فإنه مالم يف حق أهله

   رؤيا السلخفصل في

  .من رأى أنه يسلخ أحداً فإنه يأخذ ماله، وقيل املسلوخ على وجهني أخ مظلوم أو حمرم

  .فمن رأى أن أحداً سلخ فإن ماله يذهب، وسلخ البهائم حصول مال

  فصل في رؤيا المسمرين

  .وهو من الصلب لكن خيتلف بينهما بالتسمري وهو

    

  .أمل وقال بعضهم مذمةعند بعض املعربين مشكور ما مل حيصل منه 

  فصل في رؤيا العصر بالكسارات

وقال بعض املعربين ال خري يف رؤيا ذلك مجلة كافية خصوصا من يكون عليه مطالبة من ملك وقال 
  .آخرون هو مبعىن الظلم

  فصل في رؤيا أنواع العذاب
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ه ذلك، وأما قطع وفيها قوالن عند املعربين فمنهم من يقول املغلوب فيها هو الغالب ومنهم من يكر
  .األعضاء فإن كل شيء من ذلك تقدم يف فصله

ومن رأى أنه شرح حلمه من غري أن تفرق أعضاءه فإنه يقال فيه كالم ويبلغ منه بقدر ما يقطع من حلمه 
  .أو يصاب بنقص أمواله

  .ومن رأى أنه ينشر مبنشار فإنه يرزق ولدا أو أخا أو أختا

خريا أو يتزوج امرأة وينال منها خريا، وإن كان فاسقا دل على ومن رأى أنه سلخ برفق فإنه يصيب 
  .موته واهللا تعاىل أعلم بالصواب

  الباب الخامس والعشرون 

  في رؤيا الضرب والتكتيف والربط والغل

  والقيد والسجن والترسيم والتغريم 

  فصل في رؤيا الضرب

  .وهو أنواع متفرقة

 ورجليه سواء خرج منه دم أو مل خيرج فإنه حصول مال فمن رأى أنه ضرب بالسياط من غري ربط يديه
حرام، سيما ان كان تلون جسده بالدم فإن كان للضرب أثر على جسده فإنه ينال من كل أحد بقدر 

  .ذلك منفعة خصوصا إن عرف ضاربه

وقال جابر املغريب من رأى أنه ضربه شخص ومل يدر من ضربه وما سبب ضربه فإنه ينال خريا وماال 
  .بس اجلديد، فإن خاف من رجم الضرب فإنه يأمن مما خيافويل

وقال إمساعيل بن األشعث من رأى أنه ضربه ميت حيصل له نفع يف السفر أو يعود إىل يده ما ضاع منه، 
  .وإن ضرب هو ميتاً فإنه يدل على زيادة دينه وقضاء دينه

  . يف اآلخرةومن رأى أنه ضرب ميتا وامليت راض بضربه دل على جودة حال امليت

وقال أبو سعيد الواعظ اما الضرب فإنه خري للمضروب على يد الضارب، إال ان رآه ضربه باخلشبة فإنه 
  .يدل على أنه يعده خريا فال يفي له

ومن رأى أن ملكا ضربه بغري اخلشب فإنه يكسوه، وإن ضربه على ظهره فإنه يقضي دينه، وإن ضربه 
 باخلشب فإنه يصيبه منه ما يكرهه، وقيل ان الضرب يدل على على عجيزته فإنه يزوجه، وإن ضربه

  .التغري، ورمبا دل على الوعظ
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ومن رأى أن رجالًيضربه على هامته باملقرعة والتوت يف رأسه وبقى أثرها فإنه يريد ذهاب رئيسه، فإن 
ن ضرب وقعت يف جفن عينيه فإنه يريد هتك دينه، وإن قلع اشفار جفنه فإنه يدعوه إىل بدعة، وإ

مججمته فإنه قد بلغ تعبريه ايته ونال الضارب بغيته، وإن ضربه على شحمة أذنه وخرج منها دم فإنه 
  .يقرع ابنة املضروب

  .وقال بعض املعربين ان الضرب الدعاء فمن رأى أنه يضرب رجالًفإنه يدعو عليه

  .ومن رأى أنه ضربه وهو مكتوف كلم بكالم قبيح ونادمه بالقبيح

رماين من رأى أنه ضرب بالسياط حىت ظهر أثرها عليه وسال منه دم فإن كان حمبوسا أو وقال الك
مكتوفا يضربه انسان بلسانه وينال منه ما يكره ويؤجر على ذلك، وإن مل يكن كذلك فإنه يصيب ماال 

  .وخريا وكسوة يظهر أثر ذلك عليه

ا، وإن مل يبق اثره عليه كان ومن رأى أنه ضرب بغري سوط وبقى اثر الضرب عليه فإنه يصيب خري
  .كالما

وإن رأى أنه مضروب ومل يعاينه فهو خري ما مل يكن مكتوفا أو مقموعا فإن كان كذلك فإنه تذهب 
  .حيلته وبطشه وال خري يف ذلك

ومن رأى أنه ضرب على رأس آخر بشيء ملتو فإنه يضربه بأمر يضر به، وكذلك ما يقرع به الرأس من 
  .ء ملتو وما أشبه ذلكسوط أو قضيب أو شي

  .وقال بعض املعربين رمبا دلت رؤيا الضرب إذا فعله انسان بيده أو بأمره على حكم وتصريف يف األمور

  فصل في رؤيا التكتيف

  .من رأى يديه مكتوفة فإنه يدل على خبله، وقيل ان كان صاحلاً فإنه يكون مكتوفا عن املعاصي

  .ط فذلك مكروه لهوقال الكرماين من رأى أنه مكتوف ومقمو

  .وقال بعض املعربين ال خري يف رؤيا التكتيف ألن املكتف يكون قليل املقدرة

  .ومن رأى أنه حل من الكتاف فإنه حممود جيد

  فصل في رؤيا الربط وهو على أنواع متفرقة

  .فمن رأى أنه مربوط من يده فإنه يدل على أنه اكتسب مآمث، ورمبا دل على الغم واهلم

نه مربوط من رجله فإنه إن كان يف خري فإنه يستمر فيه، وإن كان يف شر فإنه يستمر أيضاً وال ومن رأى أ
  .خري فيه للضعيف
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  .ومن رأى أن رجليه مربوطتان ببعض حىت ال يستطيع القعود فهو حصول أمر يكرهه

    

 ربط البهيمة ومن رأى أنه ربط إنسانا أو يمة فعند ذلك البعض اا احتراس باألمور، وعند آخرين
  .حممود وربط االنسان ليس مبحمود

ومن رأى أنه ربط حيوانا من احليوانات فإن كان ممن يقتضي ربطه فنظري البهيمة واال فهو طلب ما 
  .يكون

  .ومن رأى أنه ربط على شجرة أو خشب فليس مبحمود

انت محيدة أو ذميمة، ومن رأى أنه ربط من أحد أعضائه على إنسان آخر فإنه يقارنه يف أفعاله سواء ك
  .وأما ربط املراكب فيأيت يف فصله وما يربط كل شيء يف فصله ومكانه

  فصل في رؤيا الغل وهو على أنواع

فمن رأى أنه مغلول فإنه إما . أكره رؤيا الغل وأحب رؤيا القيد: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .، ورمبا كان ذلك داال على سوء خامتته"اقهم أغالالإنا جعلنا يف أعن"كفر باهللا أو بنعمته لقوله تعاىل 

وقال أبو سعيد الواعظ ال خري يف رؤيا الغل فمن رأى أنه أخذ وغل فإنه يقع يف شدة عظيمة من حسب 
  ".إنا أعتدنا للكافرين سالسل وأغالال"وغريه لقوله تعاىل 

 سيئة اخللق، وإن كان الغل من فضة وقيل إذا رأى الرجل يف منامه كأن يف عنقه سلسلة فإنه يتزوج امرأة
فإنه ينال من قبل النسوة مشقة، وإن كان ذهب فإنه يدل على حصول ضرر بسبب مال، وإن كان من 

حناس فإنه حصول ضرر بسبب العقار واملتاع، وإن كان من قصدير يكون الضرر من جهة املكسب 
  .م من االغاللواملعيشة، وإن كان الغل من خشب يكون أهون مما ذكر فيما تقد

  .وقيل من رأى ذلك فإنه يؤمتن على أمانة وال يقوم ا

  ".وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك"ومن رأى أن يده مغلولة إىل عنقه فإنه تدل على البخل لقوله تعاىل 

وقالت اليهود يد اهللا "وقال بعض املعربين من رأى أن يديه مغلولتان فرمبا يقع يف حق اهللا تعاىل لقوله 
  ".مغلولة غلت أيديهم

إذ األغالل يف أعناقهم والسالسل "ومن رأى كأنه مغلول وهو يسحب فإنه يدل على النفاق لقوله تعاىل 
  ".يسحبون

  فصل في رؤيا القيد
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  .يؤول على وجوه

قال أبو سعيد الواعظ القيد يف التأويل ثبات صاحب الرؤيا على أمر هو فيه من خري أو شر، وقيل ان كان 
، وإن كان متخذا "واعتصموا حببل اهللا مجيعا"تخذا من حبل فهو ثبات على أمر الدين لقوله تعاىل القيد م

من رصاص فإنه ثباته يكون على أمر غري قوي، وإن كان من صفر كان ثباته على أمر مكروه، وإن كان 
ان من من فضة كان ثباته على تزويج، وإن كان من ذهب فهو انتظار رجوع مال ذاهب عنه، وإن ك

خشب فهو ثبات يف نفاق وبغض، وإن كان من حطب كان ثباته على منيمة، وإن كان متخذا من خيط 
  .أو خرقة فإن ثباته يف أمر غري ثابت وال دائم

وقال دانيال إذا رأى األمري يف أحد رجليه قيدا فإنه يدل على سفره من مملكته وحصول التعويق يف سفره، 
  .نه يدل على حصول واليةوإن كان القيد على رجليه فإ

  .ومن رأى أن برجليه أربعة قيود فإنه يرزق أربعة أوالد

ومن رأى كأنه مقرون يف قيد مع رجل دلت رؤيته على اكتسابه معصية كبرية وخياف عليه انتقام 
  ".وترى ارمني يومئذ مقرنني يف األصفاد"السلطان لقوله تعاىل 

فإنه حصول منفعة من األرض، وإن كان من رصاص تكون وقيل من رأى أن برجليه قيدا من مفرق 
املنفعة من النصارى يتزوج، وإن كان من حناس تكون املنفعة من اليهود، وإن كان من فضة فإنه يتزوج 

  .امرأة، وإن كان من ذهب فإنه يدل على السفر واملرض

دينه، وإن كان من سلطان أو وقال الكرماين من رأى أنه مقيد وهو من أهل اخلري والصالح فإنه ثبات يف 
من يقوم مقامه فإنه يدوم يف حكمه وواليته، وإن كان مريضا أو حمبوسا أو مكروبا فإنه يطول مكثه، وإن 

كان مسافرا أو يهم بالسفر يقيم عن ذلك، وإن كان القيد من فضة فإنه ميتحن بامرأة، وإن كان من 
و ما يشبه ذلك فإنه حتصي خري ومنفعة أزيد ذهب فإنه يذهب له شيء، وإن كان من صفر أو رصاص أ

  .مبا كان يقصده يف سفره، وإن كان من حديد كانت اقامته لعذر قاطع

وقال بعض املعربين جربت رؤيا القيد مرارا عديدة فلم أر منه إال خريا وكلما ثقل القيد كان أعظم يف 
  .الثبات وأجود

ه كفر ونفاق وخبل واحتفاظ من املعصية وحيتاج يف وقال جعفر الصادق رؤيا القيد تؤول على أربعة أوج
  .ذلك إىل اعتبار الرائي

  فصل في رؤيا السجن وهو على أوجه متعددة
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  .من رأى أنه دخل سجنا جمهوال فإنه يؤول بالقرب، وإن كان معروفا فإنه غم ومضرة

    

منفعة، وإن كان وقال الكرماين رؤيا السجن املعروف ملن يكون مشهورا بعدم الفساد دين وجاه و
  .مشهورا بالفساد فغم ونقصان

ومن رأى أنه يف سجن سلطان موثقا فإنه يصيب أمرا يكرهه وو يف غم يرجتى فرجه، وإن كان مسافرا 
  .فهو غفلته، وإن كان مريضا فمرضه يطول، وإن خرج منه دم خرج من ذلك كله

  .وقيل من رأى أنه يف سجن فهي الدعوة املستجابة

 يف سجن جمهول موضعه وهيئته وأهله ورأى يف ذلك بشاعة ومل ير أنه خرج منه فإن ذلك ومن رأى أنه
  .قربه

  .ومن رأى أنه موثق يف بيت فإنه يصيب خريا

  .ومن رأى أنه يف سجن وهو صفة بيت ال يعرفه فإنه يتزوج امرأة وينال منها ماال وولد

، وإن كانت متزوجة فإا حرة مصونة وال بد وإن رأت امرأة أا يف سجن فإا تتزوج رجالًكبري القدر
  .هلا من حصول اخلري

ومن رأى أنه معوق يف مكان ال يستطيع اخلروج منه حبيث يكون مشكورا فإنه سعة وقضاء ونعمة 
  .خصوصا ان كان من طلبة العلم

صالح واخلري ومن رأى أنه خرج من االعتقال فإنه خيرج مما هو فيه من أمر يكره يف الدين والدنيا إىل ال
  .وال خري يف ذلك لألمراء

  .ومن رأى أنه خيرج من سجن جمهول أو من باب ضيق فهو حممود جدا يف مجيع األحوال واألفعال

ومن رأى أنه خرج من سجن وأراد أن يعود فيه فإنه يكون قد نأى عن أمر مكروه، وإن الشيطان قد 
  .بائثسول له حتسينه فإن دخل فيه عاد ملا كان عليه من اخل

قال رب "وقال جعفر الصادق رؤيا احلبس إذا كان معروفا فهو حصول مراد وعاقبة حممودة لقوله تعاىل 
السجن : وإذا كان جمهوال فهو قرب وهم وغم لقول يوسف عليه السالم" السجن أحب إيل مما يدعونين إليه

  .قرب االحياء ومرتل البلوى وجتربة األصدقاء ومشاتة األعداء

  .نه هرب من السجن فهو على وجهني اما خالصه أو موته ملا رأى بعضهم ذلك وجربه مراراًومن رأى أ

  .ومن رأى أنه دخل السجن مث خرج عاجال فإنه ينال ما يتمناه بتمامه

  فصل في رؤيا الترسيم
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  .من رأى أنه يف الترسيم فإنه يصيب خريا خصوصا ان كان يف بيته

  .أيضاومن رأى أنه فك من الترسيم فهو خري 

وقال بعض املعربين رمبا يؤول الترسيم باحلفظة فيحتاج الرائي أن يعرب حبسن منظر من يراه مرمسا عليه فإن 
" وإن عليكم حلافظني"كان حسن املنظر فيدل على منطقه وفعله، وإن رآه سيء املنظر فضده لقوله تعاىل 

  .واهللا أعلم

  الباب السادس والعشرون 

  لمنازعة والمضاربةفي رؤيا األسر والشتم وا

  والبغي والظلم وأكل لحم اإلنسان 

  فصل في رؤيا األسر

  .من رأى أنه أسري فال خري فيه ويصيبه هم شديد

  .ومن رأى أنه ملك أسريا فهو حممود ورؤيا األسارى حكم وعلو جاه

  .وقال الساملي من رأى أنه أسري وقد ختلص فإنه ينجو من اهلم والغم

  . وسلم فهو نظريهومن رأى أنه كان أسريا

  .ومن رأى كأنه أسري وهو يؤمن خبالف دينه فإنه ان فعل ال خري فيه، وإن مل يفعل فهو حممود

  ".مسكينا ويتيما وأسريا"ومن رأى أنه حيسن إىل أسري فإنه يفعل اخلري ويكون عند اهللا مقبوال لقوله تعاىل 

  .ومن رأى أن أسريا فك نفسه فإنه يسعى يف جناح آخرته

  في رؤيا الشتمفصل 

قال الكرماين من رأى أنه شتم انسانا مبا ال حيل له فإن املشتوم يظفر بالشامت، وإن كان الشتم صادرا منه 
  ".وجزاء سيئة سيئة مثلها"جوابا عما شتمه خصمه فإنه جيازيه بالسيء لقوله تعاىل 

  .كومن رأى أن ذا سلطان شتمه فإنه حصول خري له، ورمبا خرجت الرؤيا على ذل

  .ومن رأى أنه شتم أحداً فإنه يستخف به

ومن رأى أن أحداً من الصاحلني شتمه الجل أمر مكروه فإنه يدل على أنه منهمك على املعاصي فليتب 
  .إىل اهللا

  .فإن رأى أنه هو الشامت فإنه مرتكب ضاللة، ورمبا دل الشتم من الكبري للصغري على التوبيخ
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  فصل في رؤيا المنازعة

 يتنازع من أحد يف أمر من أمور الدنيا فإنه جمتهد يف طلب رزقه، وإن كان هو املنتصف ال من رأى أنه
  .حيصل له ما قصده من ذلك املطلب شيء، وإن مل يكن فضد ذلك

وقال بعض املعربين ان كان التنازع ألمر من أمور اآلخرة فإن املنتصف منهما ينتصف كما رأى ألن 
  ".ولينصرن اهللا من ينصره"ينازع أحداً يف نصرة اهللا فإنه ينتصر لقوله تعاىل النوعني خمتلفان، ومن رأى أنه 

  .وقيل من رأى أنه نازع انسانا فإنه يصيبه تعب شديد فليكن على أهبة لذلك

    

ومن رأى أنه ينازع انسانا يف أمر أم عليهما فإنه يدل على أنه حماكمة إىل الشرع الشريف ويعود أمره 
، وقيل املنازعة مع النسوة "فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول"نة لقوله تعاىل إىل الكتاب والس

  .والصبيان الصغار ليست مبحمودة

وقيل من رأى أنه ينازع صبيا وظفر به فإنه يكون كذلك، ومن رأى أنه ينازع أحداً من أهل الذمة ففيه 
  .اختالف

صيبة شديدة، ورمبا يهلك أو يضرب عنقه لقول بعض وقيل من رأى أنه ينازع السلطان فإنه حصول م
  : الشعراء من مجلة أبيات

 برفع الرأس عن جثته يصبح  ومن نازع السلطان في قصره

  فصل في رؤيا المضاربة

وقد تقدم طرف من الكالم عليها ملا اقتضاه احلال يف ذلك يف باب رؤيا أحوال تكون من اإلنسان يف 
  .اليقظة

  . املضاربة نوع من القتال وحكمها حكمه يف الظفر والغلبة ومل ترد على ذلكوقال جابر املغريب

وقال الكرماين املضاربة هلا حكم مبفردها لكوا قد تكون باللسان أو بالفعل أو بكليهما أو القتال ال 
يكون إال وقت حرب وال ميكن أن يطلق على املضاربة باللسان لفظ قتال، فمن رأى أنه ضارب انسانا 

  .بغى عليه وقذفه فإن املبغى عليه يظفر بالباغي ما مل يكن لبغيه أثر ظاهر كما تقدمو

  .وقال الساملي من رأى أنه ضارب أحداً وبدأه بالقول الفاحش فإنه يقهره يف أمر

ومن رأى أن مجاعة يتضاربون سواء كان بالقول أو بالفعل على أمر دنيوي فام يف خسران مبني، وإن 
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ام جيتهدون يف أمر معروف، وقيل يف املذكورين مجيعا إن الغالب مغلوب واملغلوب غالب كان أخرويا ف
  .إال أن تكون طائفة تضاربت ألمور الدنيا وطائفة ألمور اآلخرة فإنه يؤول كما تقدم يف املنازعة

  فصل في رؤيا البغي والظلم

  .ملا اقتضاه احلال يف ذلكوقد تقدم الكالم أيضاً على نبذة منه يف الباب الثالث والعشرين 

  .وقال جابر املغريب من رأى أنه باغ فإنه مشرف على الزوال ألن البغي له مصرع

  .والظلم أيضاً تعبريه كذلك" مث بغى عليه لينصرنه اهللا"ومن رأى أن أحداً بغى عليه فإنه ينصر لقوله تعاىل 

الح لقوله ال أفلح من ظلم، ورمبا دل الظلم وقال خالد االصفهاين أولت بتوفيق اهللا رؤيا الظلم بعدم االف
  .على اخلراب وقد تقدم بقية الكالم على الظلم يف الباب السابع عشر يف فصل رؤيا الظلم

  فصل في رؤيا أكل لحم اإلنسان

قال الكرماين من رأى أنه يأكل حلم انسان وكان ملا يأكله أثر ظاهر فإنه يأكل من مال ذلك اإلنسان ان 
  . يعرفه فهو حصول مال على كل حالعرفه، وإن مل

  .ومن رأى أنه يأكل حلم نفسه فإنه يصيب ماال كثرياً وسلطانا عظيما

  .ومن رأى أنه يأكل حلم انسان بشهوة ودمه يسيل فهو حصول مال غزير من غري سؤال

 من وأما رؤيا أكل حلم أحد من املعذبني كاملصلوب واملشنوق واملوسط وما أشبه ذلك فإنه حصول مال
  .مطلوب، وقيل انتصاف وانتقام

  .ومن رأى أنه يأكل حلم عدوه فإنه يظفر به

أحيب أحدكم أن يأكل حلم "وقال بعض املعربين من رأى أنه يأكل حلم انسان ميتا فإنه يغتابه لقوله تعاىل 
  .اآلية واهللا أعلم بالصواب" أخيه ميتا

  الباب السابع والعشرون 

  عرس والطالقفي رؤيا الخطبة والتزويج وال

  والجماع والقبلة والمالمسة ونحوه 

  فصل في رؤيا خطبة النساء
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وقال بعض املعربين من رأى أنه خيطب امرأة فإنه يسعى يف حتصيل الدنيا ويناله منها . وهي على أوجه
  .بقدر ما ناله من اخلطبة

ولكن ال "ا لقوله تعاىل ومن رأى أنه يسر إىل امرأة عازبة أمرا فإنه يدل على خطبته ورغبته يف زواجه
  .اآلية" تواعدوهن سرا

  .ومن رأى أنه خيطب امرأة متزوجة دل على أنه يطلب الدنيا وال حتصل له

ومن رأى أنه خيطب امرأة واجابته إىل قصده وكانت بديعة يف احلسن فإنه حصول مراده وقضاء حاجته، 
  .ورمبا دلت الرؤيا على حصول فرح وسرور وبشارة

  .مرأة ختطبه وترغب فيه فإن الدنيا مائلة إليه مقبلة عليهومن رأى أن ا

  فصل في رؤيا التزويج

  .وهو على أوجه

قال الكرماين من رأى أنه تزوج بامرأة وله زوجة أو ما ينوب عن ذلك أصاب سلطانا وخري بقدر مجال 
فإن ذلك يدل على موته أو املرأة إذا عاينها أو عرفها، وإن مل يعرفها ومل يعاينها وال مسيت له وهي جمهولة 

  .موت إنسان على يديه

  .وكذلك إذا رأى عريسا ومل ير زوجته وال يعرفها ويستدل على ذلك بالقرآن والشواهد

    

ومن رأى أنه تزوج امرأة شيخ أو اخته فإنه يصيب خريا كثرياً وكذلك املرأة يف رؤياها الزواج من هذا 
  .النوع

  . امرأة وزوجه جمهول دل على موته وحسن حاله فيما يصري إليهومن رأى رجالًمريضا تزوج وليس له

  .ومن رأى أنه تزوج ذات رحم فإنه يسود اهل بيته

ومن رأى أنه تزوج امرأة ميتة ودخل ا فإنه يظفر بأمر ميت حبياله، وإن مل يكن دخل ا وال غشيها 
  .يكون ظفره يف األمر غري ثابت

  .من ذات حمرمه فإنه يصل رمحها، وإن كانت حية قطع رمحهاوقيل من رأى أنه تزوج امرأة ميتة 

وإن رأت امرأة ان هلا زوجا وقد تزوج ا وهو ميت ودخل ا فإن ذلك نقصان هلا يف ماهلا وتفرق امرها 
  .وتغري حاهلا، وإن كان امليت دخل ا يف داره وهي جمهولة فإا متوت

وأنكحوا األيامى منكم "روة واصابة وغىن لقوله تعاىل وقال أبو سعيد الواعظ رؤيا الزواج تدل على ث
  .اآلية" والصاحلني من عبادكم
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ومن رأى أنه تزوج امرأة مث ماتت فإنه يسعى يف أمر ال حيصل منه إال احلزن، وإن رأى ان املرأة اليت 
وإن كانت تزوجها يهودية فإا تأيت حرفة فيها ارتكاب فاحشة، وإن كانت نصرانية فإا حرفة باطلة، 

  .جموسية فهي مشغلة تورث ترك الدين

، وإن "والزانية ال ينكحها إال زان"ومن رأى أنه تزوج زانية دلت رؤياه على حصول فعلها لقوله تعاىل 
  .كانت املرأة سليطة دلت رؤياه على أنه يقتل

  .هومن رأى أنه تزوج بامرأة من رجل آخر وذهب ا إىل ذلك الرجل فإنه يزول عزه ومعيشت

ومن رأى أن امرأة تزوجت بزوج فإا تؤول على ثالثة اوجه ان كانت حبلى ولدت ابنة واا تسعى يف 
  .تزوجيها أو وقوع بينها وبني زوجها

  .ومن رأى أنه تزوج امرأة فغشيها فإنه يدل على الشرف وحصول ملك ما مل ميلكه

  . يدل على قرب أجلهاوإن رأت اا متوجهة إىل زوج وهي مزينة وما وصلت إليه فإنه

  .وإن رأت اا وصلت إىل زوجها وغشيها فإنه يدل على حصول منفعة وسرور هلا بقدر زينتها ولباسها

ومن رأى أنه تزوج بشيء من احليوان من أي صنف كان فإنه يدل على أنه يتزوج بامرأة تنسب إىل ذلك 
  .احليوان

 ان املرأة اليت نسبت لذلك توافقه على ما يقصده من وإن رأى ما تزوجه من احليوان موافقة فإنه يدل على
  .مثل ذلك احليوان فتعبري الفعل ان كان مشكورا فهو حممود وإال فضده

  فصل في رؤيا العرس

فمن رأى عرسا وليس فيه شيء من املالهي وهو بسكون ووقار فإنه يدل على اخلري . وهو على اوجه
  .ريوالربكة خصوصا ان كان فيه ما يدل على اخل

وإن رأى ضد ذلك فليس مبحمود خصوصا ان كان فيه رقص فإنه مصيبة والزغاريط مصيبة والزغروطة 
  .الواحدة هم قليل

  .وقال أبو سعيد الواعظ العرس ملن اختذه مصيبة وملن يدعي إليه سرور وفرح إذا مل ير طعاما

  .وقال الكرماين من رأى أنه يلي أمر عرس أقام يف جنازته بعض أهله

  . رأى أن العرس يف دار ا مريض فإنه دليل على موتهومن

وقال بعض املعربين أكره رؤيا العرس يف املنام خصوصا إذا كان فيها شيء من انواع املالهي ومجيع 
  .األفراح وما يناسب ذلك مصائب وأحزان
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  فصل في رؤيا الطالق

  .وهو على أوجه وللمعربين يف ذلك أقوال

وان يتفرقا يغن اهللا كالم من "أى أنه طلق امرأته فإنه يستغين لقوله تعاىل قال أبو سعيد الواعظ من ر
، وقيل ان صاحب هذه الرؤيا يفارق رئيسه فإن النساء ذوات كيد كامللوك، وقيل ان كان صاحب "سعته

  .الرؤيا ذا منصب فإنه يعزل

  .ومن رأى أنه طلق زوجته باتا فإنه يترك شغله وال ينوي الرجوع فيه

 أنه طلق امرأته مث غار عليها فإنه يكون حريصا على مراجعتها فإن الغرية عند املعربين تؤول ومن رأى
  .باحلرص

وقال ابن سريين من رأى أنه طلق امرأته وكان ليس معه غريها فإنه يزول عن شرفه وعزه، وإن كان له 
  .غريها من النسوة أو اجلواري فإنه نقصان يف ذلك

  .ليس له امرأة فإنه يدل على قرب أجلهومن رأى أنه طلق امرأته و

وقال الكرماين من رأى أنه يطلق امرأته فإنه يؤول على سبعة أوجه غىن ملا تقدم من اآلية، ومفارقة شريك 
وعزل عن منصب وتعطيل دوالب وذهاب مال وحصول شيء يريده إذا كان يكره املرأة وخماصمة 

  .رجل

  .ديقا له عتابا شديدا أو يتهم بتهمةوقيل من رأى أنه يطل زوجته فإنه يعاتب ص

ومن رأى أنه طلق زوجته طلقة واحدة وكان مريضا وزوجته مريضة فإن احدمها يربأ من مرضه، وإن 
  .كان الطالق بثالث مات املريض

    

  .وقيل من رأى أنه طلق امرأته وكان من طالب اآلخرة انقطع عن الدنيا واشتغل باآلخرة

  فصل في رؤيا الجماع

  .لى وجوهوهو ع

  .قال دانيال من رأى أنه جيامع فإنه يدل على حصول مراده خصوصا ان أنزل

  .ومن رأى أنه جامع رجالًفإن املفعول ينال من الفاعل خريا

ومن رأى أنه جامع زوجته على عادته فإنه يصلها بالرب واخلري، وإن كان مجاعه معها يف الدبر فإنه يطلب 
  .مطلبه نتيجة ويكون غري حمافظ على السنةأمرا فيه بدعة وال حيصل له يف 
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ومن رأى أنه جيامع أحداً من حمارمه فإنه يكون قليل احملبة والشفقة ملن فعل ا، ورمبا تنقطع مودته عنها، 
وإن كانت ميتة فإنه يدل على حصول هم وغم، وقيل ان رؤيا ذلك خري للفاعل واملفعول، ورمبا دل على 

  .احلج

  .وجته وكانت ميتة فال خري فيهومن رأى أنه جيامع ز

  .ومن رأى أنه جيامع امرأة ميتة جمهولة فإنه حصول مراد

  .وقال أبو سعيد الواعظ اجلماع يف األصل يدل على نيل املطلوب وإصابة البغية

  .ومن رأى أن اخلليفة أو من يقوم مقامه نكحه نال والية

  .ومن رأى أنه نكح رجالًأصابه فرح وفرج من الغم

ى أنه ينكح رجالًمن غري منازعة فإنه يدل على ان يكون بينهما مودة يف ذلك الوقت، ورمبا نال ومن رأ
  .املنكوح من الناكح خريا إن عرفه، وإن مل يعرفه فال بأس به

  .ومن رأى أنه ينكح شابا جمهوال فإنه نطق بعدله

  .نةومن رأى أنه افتض بكرا فإنه ميلك جارية أو ينكح امرأة حسنة يف تلك الس

  .ومن رأى أن ينكح امرأة رجل يعرفه فإن ذلك الرجل الذي هو زوج املرأة ينال غىن من جهة امرأته

  .وقيل من رأى أن أحداً ينكح امرأته نال الناكح ان كان معروفا من جتارته نيلته

  .ومن رأى أنه ينكح شيخا جمهوال وهو يوافقه على ما يأمل به فهو يف غاية احلسن

  .كح ميتا فإنه يصله بالدعاءومن رأى أنه ين

منها خلقناكم وفيها نعيدكم "ومن رأى أنه ينكح أمه وكانت ميتة فإنه يدل على انقضاء أجله لقوله تعاىل 
اآلية، وأول بعضهم هذه الرؤيا إذا كان صاحبها غائبا باالجتماع على أمه إن كانت " ومنها خنرجكم

  .موجودة

  .نه يصنع معروفا إىل من يكفرهومن رأى أنه ينكح شيئا من احليوان فإ

  .ومن رأى أن شيئا من احليوان ينكحه فإنه يدل على زيادة مروءته فوق القدرة

  .ومن رأى أنه ينكح أحد أبويه من غري إنزال فإا صلتهم، وإن أنزل فإنه قطع لرمحه

  .ومن رأى أنه ينكح عبده أو أمته نال فرجا وزيادة يف ملكه

  .إنه يستخف بهومن رأى أن عبده ينكحه ف

  .وكذلك ان رأى أحداً من خدمه

  .وقال الكرماين من رأى أنه يطأ امرأة أصاب أهل بيته منه خريا وغىن

  ".فاعتزلوا النساء يف احمليض"ومن رأى أنه يطأ امرأته وهي حائض فإا حترم عليه لقوله تعاىل 
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رياً وقضيت حاجته، وإن كانت ومن رأى أنه يطأ امرأة ويرى فرجها وكانت تذكر بسوء أصاب خريا كث
  .مشهورة بالديانة كان اخلري أشد، واملرأة الزانية دون ذلك، واهولة أقوى من املعروفة

  .ومن رأى أن قوما خيتلفون إىل زانية فام جيتمعون على عامل يصيبون من علمه خريا

ما، وإن كان من أهل وقيل من رأى أنه ينكح زانية فإنه ان كان من طالب الدنيا أصاب ماال حرا
  .الصالح واخلري أصاب علما وبركة والنكاح دال على بلوغ املراد من دين أو دنيا ألن النكاح متعة ولذة

  .ومن رأى أنه افتض جارية أصاب سلطانا وخريا

  .ومن رأى أنه يطأ جارية سوداء فإنه يصيب مها ويفرج عنه سريعا

من اإلنزال فإنه يدل على البحث عن العلوم الصعبة وقال الساملي ومن رأى أنه جيامع وال يتمكن 
  .واحلكمة اخلفية وحنو ذلك فإن كان قضيبه مرختيا ال ينتج ما يطلبه

  .ومن رأى أنه يطأ بشهوة وقوة فإنه يدل على جناح مقصده

ومن رأى أنه يطأ امرأة نصرانية فإنه يصيب من السلطان ماال فيه عهد، وقيل رؤيا النكاح تدل على قرة 
العني وحصول السرور، ورمبا دل وطء ذات احملارم على الولد احلرام، ورمبا دل نكاح الرجل ألمه على 
موته يف البلدة اليت ولد فيها ولو كان غائبا عنها ملا تقدم من اآلية، وقيل ال يرى ذلك إال قاطع رحم أو 

  .مقصر حبقوقهم، ورمبا يرجع بعد ذلك

  .بهومن رأى أن خصمه نكحه فإنه يظفر 

  .ومن رأى أنه نكح طفال فإنه يرتكب ما ال ينبغي له، ورمبا دل على النكد وحصول املشقة

  .ومن رأى أن رجالًمعروفا ينكحه فاما يتشاركان وجيتمعان على أمر مكروه

    

  .ومن رأى أنه ينكح السلطان أو من يقوم مقامه فإنه يذهب ماله، وإن فعل به ذلك أصاب خريا عظيما

نه ينكح دبرا فإنه يأيت أمرا على غري وجه، وقيل إن النكاح يف الدبر يدل على طلب أمر عسري ومن رأى أ
  .ألن الدبر ال يتم فيه نطفة

وقيل نكاح البهيمة اهولة ظفر باألعداء واملعروفة اصطناع معروف مع غري أهله ونكاح السبع ظفر 
  . خري فيهباألعداء ومتكن من صاحب سلطان، وإن كان السبع ينكحه فال

وقيل من رأى أن شيئا من البهائم ينكحه فإن كان ذا ناب فإنه يصيبه ما يكره من عدوه، وإن مل يكن فال 
  .بأس به

ومن رأى أنه ينكح شيئا من اجلمادات وكان به مكان يقتضي النكاح فإنه يتعلق بأمر غريب فإن أنزل 
  .نال بغيته، وإن مل يرتل فضده
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 أنه جامع ووجب عليه الغسل فإن ذلك املنام يبطل باالنزال ألنه من فعل وقال جعفر الصادق من رأى
  .الشيطان

  .ومن رأى أنه جيامع رجالًمعروفا فإنه يساعده على نيل مطلبه، وإن كان جمهوال فإنه ينال ظفرا

  .وقال بعض املعربين رمبا دل الزنا على اخليانة

  .يف احلديث املشهورومن رأى أنه جامع زوجة جاره فال خري فيه ملا ورد 

  فصل في رؤيا القبلة

  .وهي على أوجه

فمن رأى أنه يقبل امرأة مزينة أو يضاجعها فإنه يتزوج امرأة قد مات زوجها ويفيد منها ماال وولدا وينال 
  .يف تلك السنة خريا، وقيل اقبال على الدنيا

ه كتأويل النكاح اال أنه دونه يف ومن رأى أنه يقبل رجالًأو يضاجعه أو خيالطه خمالطة بشهوة فإن تأويل
  .القوة، وإن مل تكن القبلة بشهوة فإن الفاعل ينال من املفعول خريا

  .ومن رأى أنه يقبل ميتا فإنه جيري جمرى النكاح يف التأويل

  .ومن رأى أنه قبل األرض للملك فإنه يطاع له ويسأله يف أموره، ورمبا دل على حصول خري

  .ملن ال يقتضي له التقبيل فال خري فيهومن رأى أنه يقبل األرض 

  .ومن رأى أن أحداً قبل األرض للشخص فإنه خري وعلو شأن للمقبل له

ومن رأى أنه قبل يد أحد فإنه يتواضع، ورمبا دل أيضاً على االنعام وتقبيل الركبة دونه، وتقبيل الرجل 
  .دون ذلك

  .ومن رأى أنه قبل يد حمبوبه فإن ذلك خضوع وذلة له

  . الكرماين من رأى أنه يقبل ميتا بشهوة فإنه يصله باخلريوقال

  .وإن رأى ان امليت يقبله فإنه يصل إليه من مال ذلك امليت أو من عمله خري

  .ومن رأى أنه يقبل شيئا من احليوان فإنه مييل إىل حمبة من ال إنسانية فيه

  .عه كطبع ما قبله من ذلك اجلمادومن رأى أنه قبل شيئا من اجلمادات فإنه مييل إىل إنسان يكون طب

  .وقال بعض املعربين رؤيا تقبيل من حيبه اإلنسان يؤول على أربعة سرور ومودة وبلوغ أرب وظفر

  .وقال جعفر الصادق رؤيا القبلة تؤول على أربعة أوجه خري ومنفعة وقضاء حاجة وظفر وخرب سار

  فصل في رؤيا المالمسة
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  .لك فإنه يكون حمبا هلا، وإن مل جيد لذلك لذة فضدهمن رأى أنه يالمس زوجته ويلتذ بذ

  .ومن رأى أنه يالمس ماال حيل له فإنه يرتكب أمرا مكروها

  .وقيل من رأى أنه يالمس أحداً فإنه خيتربه ألن املالمسة أحد احلواس اخلمس

  .وقيل من رأى أنه يالمس من حيبه فهو سرور

  .مبا كان تسلي خاطرومن رأى أنه يالمس فأمين فإنه حصول مراد، ور

ومن رأى أنه المس فأنزل ووجب عليه الغسل بطلت رؤياه فإنه كما تقدم من فعل الشيطان واهللا تعاىل 
  .أعلم بالصواب

  الباب الثامن والعشرون 

  في رؤيا الجنابة والحيض والحمل والوضع

  والنفاس والسقط والرضاع ونحوه 

  فصل في رؤيا الجنابة

 شيء حرام فإنه يتحري يف أموره، وقيل يسافر ومل حيصل مراده وال ينال من رأى أنه صار جنبا من
  .مقصوده يف ذلك السفر

وإن رأى أنه اغتسل ولبس قماشا فإنه يتخلص من ذلك التحري ويصل إىل مقصوده، وإن مل يغتسل مكمال 
  .مل حيصل مراده

  . باقوقال أبو سعيد الواعظ املذي مال مزيد واملذي مال ال بقاء له واملين

  .فمن رأى أنه وصل إليه شيء من ذلك أو خرج منه فيؤول على ما ذكرناه

  .ومن رأى أنه لطخ امرأته بشيء من ذلك أعطاها حلة وكسوة

ومن رأى أنه أصاب منيا حار فإنه يؤول مبال من كرت، واملىن األصفر ولد كثري األمراض، واألمحر ولد 
  .تهقصري العمر، وأما األسود فولد يسود أهل بي

  .وقال بعض املعربين رؤيا اجلنابة من سائر احليوان مال ونعمة

وقال ابن سريين رؤيا املىن مال ونعمة فمن رأى منيا مملوءا يف وعاء فإنه حصول مال يدخر وحتصل به 
  .منفعة، وقيل املىن يعرب حبصول املال وذهابه

    

ال جاءين املىن فهو حصول مال واملعىن فإن قال الرائي رأيت أن املىن خرج مين فهو خروج مال، وإن ق
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  .واحد والفرق يف الكالم

  .وقال جعفر الصادق رؤيا اجلنابة تؤول على ثالثة أوجه ولد وحصول مال وخروجه

  .وقال بعض املعربين اجلنابة واملىن واحد واملذي غريه وتعبريه بالفرح والسرور

  فصل في رؤيا الحيض

  .وهو على أوجه

  .على فساد دينه وارتكاب حمرمفمن رأى أنه حاض دل 

  .ومن رأى أن زوجته حاضت فإن أمور الدنيا تتعوق عليه ومن كانت زوجته صاحلة فإنه حتري يف دينه

  .وإن رأت املرأة أا حائض فإنه حيصل هلا مال بقدر احليض

جناح ومن رأى أنه كان حائضا سواء كان رجالًأو امرأة واغتسل من احليض ولبس ثوبه فإنه يدل على 
  .دينه ودنياه

  .وقال الكرماين من رأى أنه جيامع امرأة حائضا ودفق منيها عليه فإنه حصول مال

وقال أبو سعيد الواعظ إذا رأت املرأة اا حاضت وكانت عقيمة من النسل فإا تلد لقوله تعاىل 
  .وأراد بالضحك ههنا احليض" فضحكت فبشرناها بإسحق"

  .ض تدل على الكذب لقوله عليه السالم احلديث الذي يدل على ذلكوقال بعض املعربين رؤيا احلي

وقال الساملي إذا رأت عجوز اا حائض فإنه يدل على انقضاء أجلها، وإن رأت الطفلة اا حاضت فإا 
تدل على ازالة بكارا، وقيل رؤيا احليض للعجوز والصغرية يؤول باملوت، ورمبا دلت رؤيا احليض 

  .واجللصبية على الز

  فصل في رؤيا الحمل

  .وهو على أوجه

  .قال أبو سعيد الواعظ رؤيا احلمل للمرأة زيادة مال وللرجل حزن يقبل

  .وقيل رؤيا احلمل دليل على النعمة ومال الدنيا بقدر كرب جوفها سواء كان الرائي رجالًأو امرأة

  .وإن رأى الصيب الذي دون البلوغ أنه حامل يؤول بوالده

  .ية ذلك يؤول على والداوإن رأت الصب

  .وقال الكرماين من رأى أنه صار حامال فإنه زيادة يف ماله
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  .ومن رأى أن امرأته حامل فإنه يرجو شيئا من عرض الدنيا واحلمل صاحل للرجال والنساء على كل حال

  .ومن رأى أن شيئا من احليوان حامل فهو خري ومنفعة خصوصا إن كان نوعه حمبوبا

  الوضعفصل في رؤيا 

  .وهو على أوجه

  .قال الكرماين من رأى أنه وضع جارية أصاب خريا كثريا

  .ومن رأى أنه وضع غالما أصاب مها شديدا ويناله كالم مكروه، ورمبا ميوت

ومن رأى أن امرأته أو جاريته وضعت غالما فإا تلد جارية إن كانت حامال، وإن مل تكن فإنه يصيبه 
  .هم مث يفرج اهللا عنه

  .كان يف الرؤيا ما يدل على الشرف فإنه خياف عليه املوتوإن 

ومن رأى أن إحدامها ولدت غالما فإنه يعرب بالضد، وقيل رؤيا االبن يؤول بالبنت وكذلك البنت باالبن 
  .اال ان يكون طبع الرائي إذا رأى شيئا يظهر على حقيقته

مبا كان صاحب الرؤيا منحصرا من أحد ومن رأى أن ولد من فيه فإن كان مريضا فإنه انقضاء أجله، ور
  .فتكلم معه بكالم حسن

وقال أبو سعيد الواعظ والدة الرجل غالما دخوله يف أمر ثقيل ليس من شأنه مث ينجو ويظفر بعدوه، ورمبا 
  .دلت رؤياه على جناة من امرأة رديئة ورؤيا امرأة السلطان اا ولدت من غري محل اصابة زوجها كرتا

  . إذا رأت امرأة اا ولدت بنتا أصاب زوجها منفعةوقال الكرماين

  .وإن رأت اا ولدت ابنا فإنه يدل على حصول غم وهم

  .وقال جعفر الصادق من رأت اا ولدت ابنا وتكلم معها يف احلال فإنه يدل على موا

  .هوإن رأت اا ولدت بنتا وتكلمت معها يف احلال فإن اهللا تعاىل يرزقها ولدا يسود قوم

  فصل في رؤيا النفاس

  .قال الكرماين النفاس يدل على املرض وضعف املقدرة

  .وقال آخرون خالص من غم وهم

ومن رأى أنه يتحرج ما يالئم ذلك فإنه يدل على أنه يتوىل أمرا من األمور، وإن رأت املرأة اا نفست 
  .وما خلصت فال خري فيه، وأما العجوز والصغري فحكمهما كحكم احليض

  ل في رؤيا السقطفص
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  .من رأى أنه سقط فإنه ال يتم له ما يريده من أمر هو قاصده وكذلك املرأة

  فصل في رؤيا الرضاع

  .وهو على أوجه

  .فمن رأى أنه يرضع فإنه ذل وحزن

  .ومن رأى أن أحداً يرضع من ثديه فإنه حيبس، وقيل ال خري فيه املراضع وال للمرضع

  .ه يرضع ثدي امرأة فإنه ميرضوقال أبو سعيد الواعظ من رأى أن

  .وإن رأت ذلك امرأة سواء كانت كبرية أو صغرية فإن الدنيا تنقبض عليها

  .وإن رأت اا ترضع من ثديها لبنا فإنه مرياث من بنتها

    

  .وإن رأت امرأة اا ترضع من ثدي رجل فال خري فيه، وأما رضعها من ثدي امرأة أخرى ففيه خالف

هو صاحل للراضع واملرضع وحصول خري وقضاء حاجة، وأما من مجيع األعضاء ان وأما رضع القضيب ف
  .در فهو خري للراضع وال خري فيه للمرضع سوى ما ذكر وأما الرضع من مثانيه ففيه خالف

  .ومن رأى أنه يرضع من ثدي ومل يدر فال خري فيه

ؤيا الرضاع حصول مال فإن ومن رأى أنه يرضع من حيوان فهو حصول مال ومنفعة، وقال الكرماين ر
كان من انسان أو حيوان ال يؤكل حلمه فهو حرام، وإن كان من حيوان يؤكل حلمه فهو مال حالل، 

  .وقيل الدر من اإلنسان شفقة

وقال جابر املغريب من رأى أنه يرضع ممن ليس له ثدي فهو يطلب املال من اخساء القوم فإن در ناله، وإن 
  .مل يدر مل ينله شيء

 رأى أنه يرضع من انسان أو حيوان من مكان ال يقتضي الرضاعة فهو طلب أمر عسري، فإن نال منه ومن
  .شيئا فإنه يبلغ مبقدار ما يقصده لكن بالتعسري

  .وقيل من رأى أنه يرضع صبيا أو يرضع فإنه حيبس ويغلق عليه باب ويناله شدة

 على حصول عز ومرتبة وكذلك ان رأى أن وقال بعض املعربين من رأى أنه يرضع من ثدي أمه فإنه يدل
  ".وأوحينا إىل أم موسى أن أرضعيه"امه ترضعه لقوله تعاىل 

  .ومن رأى أن يف يده لبنا فإنه مشرف على زيادة دنيا وظفر ا

  .ومن رأى أنه يطوف على النساء وميص ثديهن فال جيري إليه اللنب فإنه رجل حيب اللواط ويعتاد الصبيان

  .أة رجالًيرضع من لبنها فإنه يأخذ من ماهلا بقدر ما ارتضع وهي كارهةوإن رأت املر
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ومن رأى أنه ارتضع من ثدي سواء كان آلدمي أو حيوان فإن خرج له من الثدي شيء سائل سواء كان 
نوعه حمبوبا أو مكروها فإنه مال، وإن كان جامدا فليس مبحمود، وقيل منفعة ما مل يكن صفة روح أو 

ان فيه شيء من ذلك فإنه يدل على ولد، وإن كان نوع ذلك الشيء حمبوبا فهو ولد حتريك، وإن ك
  .صاحل، وإن كان مكروها فضده واهللا أعلم بالصواب

  الباب التاسع والعشرون 

  في رؤيا الموت والغسل والحنوط والكفن

  والجنائز والقبور والدفن والنبش ونحوه 

  فصل في رؤيا الموت

قد مات والناس يبكون عليه ويندبونه وغسلوه ولفوه يف الكفن ومحلوه على قال دانيال من رأى أنه 
  .النعش ودفنوه يف القرب فجملة ذلك يدل على فساد دينه، وإن مل يدفن فإنه يدل على صالح أموره

ومن رأى أنه قد مات ووضع على النعش ومحلوا جنازته والناس يسعون وميشون يف جنازته فإنه يدل على 
شأنه ولكن يكون يف دينه خلل وفساد ألن املوت هو االنقطاع عن اخلريات وغريها وميكن شرفه وعلو 

  .الصالح يف دينه بعد ذلك خاصة إذا علم أنه مل يدفن يف القرب

  .ومن رأى أنه مات وعاش بعد موته فإنه يذنب ويتوب، وقيل يطول عمره

  .داومن رأى أنه قد قال له قائل إنك مل متت أبدا فإنه ميوت شهي

  .ومن رأى أنه قد مات وعليه هيئة األموات ومل يبك عليه أحد ومل يغسل ومل يكفن خرب بعض بيته

ومن رأى أنه مات ودفن ومل يبك عليه أحد ومل يتبع جنازته أحد ومل يغسل فإنه يدل على عدم عمارته 
  .بعض ما خرب من بيته إال ان كان أحد غريه فإنه ميكن أن يعمره

 يف املقابر وحسب أنه قد مات من مدة مديدة فإنه يسافر سفرا بعيدا ويصحب اجلهال ومن رأى أنه ميت
  .وأهل الفسق والفساد

وقال جابر املغريب رؤيا موت الفجار راحة املؤمن وعذاب الكافر وإذا مل يكن موت الفجار فإنه فساد 
  .الدين وإذا صعب على امليت نزعه وموته صعب عقابه وعذابه

  . مات وأقبل من يغسله فإنه يتوب من الذنوبومن رأى أنه قد

ومن رأى أن حيا قد مات وهو موضوع على سرير أو نعش أو ما أشبه ذلك فإنه يتصل إىل خدمة 
  .السلطان أو من يقوم مقامه ويرى منه خريا ومنفعة
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  .وقال ابن سريين من رأى أن ملك بلده قد مات فإنه يدل على خراب ذلك البلد

ولو ترى إذ " رأى أنه يف غمرات املوت ونزعات الساق فإنه ظامل لنفسه لقوله تعاىل وقال الكرماين من
، وقيل إن كان عليه دين وفاه اهللا عنه، وإن أمل سفرا فإنه يسافر، وقيل "الظاملون يف غمرات املوت

  .يذهب ماله أو تنهدم داره ويتغري مسكنه

ات فإنه فساد يف دينه ويرجى له الصالح ما مل ومن رأى أنه مات ورأى املوت عيانا وعليه هيئة األمو
يدفن، فإن دفن لقي اهللا على غري توبة إال ان يرى أنه عاش وخرج من القرب بعد ذلك فإنه يتوب وحيسن 

  ".أو من كان ميتا فأحييناه"حاله لقوله تعاىل 

    

  .ومن رأى أنه مات ومل ير نفسه كهيئة األموات فإن داره تنهدم وخيرج منها

أمل تر إىل الذين خرجوا من "رأى أنه مات مث عاش فإنه يسافر سفرا بعيدا مث يرجع لقوله تعاىل ومن 
  ".ديارهم وهم ألوف حذر املوت

ومن رأى أنه قد مات ومحل على أعناق الرجال فإنه يصيب سلطانا وينفذ أمره ويكون ارتداعه يف 
  .صالح فيما بعد ما مل يدفنسلطان بقدر من قد تبع جنازته ولكن يفسد دينه ويرجى له ال

ومن رأى أنه قد مات ومل ير قربا وال كفنا وال جنازة وال بكاء فإن ذلك راحة لصاحب الرؤيا من هم 
  .هو فيه

  .ومن رأى أنه ملفوف كما يلف امليت فهو موته

ومن رأى أن حيا قد مات مث عاش فإنه يرتد نعوذ باهللا من ذلك، وقيل من رأى أن اإلمام مات فإنه 
  .حيدث يف دين الرائي فساد

  .ومن رأى أنه يرتع فهو على شرف العزل

ومن رأى أن أحد أبويه مات فإنه تذهب دنياه ويفسد حاله، وإن كان من طالب االخرة تعطل عن 
  .عمله

  .ومن رأى أن أخاه مات فإن كان مريضا فهو موته أو موت أحد من نواحيه

إما أن ميوت أو يذهب ماله، وقيل يصاب باحدى عينيه، وإن مل يكن له أخ ورأى ذلك فهو على وجهني 
  .أو باحدى يديه

  .ومن رأى أن زوجته ماتت فإنه تكسد صناعته اليت منها سببه

  .وقال أبو سعيد الواعظ رؤيا املوت ندامة من أمر عظيم

  ".فنا بذنوبناربنا أمتنا اثنتني وأحييتنا فاعتر"فمن رأى أنه مات مث عاش فإنه يذنب مث يتوب لقوله تعاىل 
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  .وقيل من رأى أنه مات من غري مرض وال هيئة من ميوت فإن عمره يطول

ومن رأى أن أحداً ممن يقبل قوله يف اليقظة خيربه بأنه ال ميوت أبدا فإنه يقتل يف سبيل اهللا ويكون حيا بعد 
  .اآلية" وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء"ذلك لقوله تعاىل 

  .من رأى أنه مات واستوىف شروط املوت فسدت دنياهو

  .ومن رأى أن اإلمام مات فإن ذلك البلد يؤول أمرها إىل الفساد، ورمبا خترب

  .ومن رأى أن املوت نزل عاما يف مكان معروف فإنه يقع هناك حريق

  .ومن رأى أن زوجته قد ماتت فإنه يستغين ويستفيد ماال من حل

  .يان فإنه يفتقر فقرا شديداومن رأى أنه مات وهو عر

ومن رأى أنه قد مات ووضع على مكان مرتفع أو شيء مبسوط فإنه ينال رفعة وراحة، ورمبا نال من 
  .أهله خريا

  .ومن رأى كأنه ميت وحده مبكان منقطع فال خري فيه، وإن كان له غائب فإنه يأتيه خربه بفساد دينه

  .ومن رأى أن ابنه مات فإنه خيلص من عدوه

  .من رأى كأن ابنته ماتت فإنه ييأس من فرحو

  .ومن رأى أنه مات فجأة فإنه يصيب مها وغما من حيث ال يؤمل ذلك

ومن رأى أن حامال قد ماتت فإا تلد ولدا ذكرا وتسر به وحيصل من قبله منفعة، ورمبا دل املوت على 
  .الطالق

  .ى أنه قد مات وكان عزبا فإنه يتزوجومن رأى أنه مات وزوجته يف العدة فإنه يطلقها، وقيل من رأ

  .ومن رأى أنه مات أو شريكه فإنه فرقة تقع بينهما

  .ومن رأى أن انسانا معروفا قد مات وهو ينوح عليه ويعلن يف ذلك فإنه حصول مصيبة لكليهما

  .الومن رأى أن أحداً مات والناس يذكرونه خبري فإنه يكون حممودا يف واليته أو فيما يفعله من األشغ

ومن رأى أنه مات عند قوم فإنه حيشر على فعلهم فلينظر يف ذلك، وقيل انه ميوت على بدعة أو يسافر 
  .سفرا ال يرجع منه

  .وقيل من رأى أنه محل ميتا فإنه يصيب ماال حراما

  .ومن رأى أنه جر امليت على األرض فإنه يكتس امثا

  .ومن رأى أن ميتا تعلق بفاسق فإنه يقتل حيوانا مؤذيا

  .ومن رأى أنه نقل ميتا إىل املقابر فإنه يعمل باحلق

  .ومن رأى أنه نقل ميتا إىل السوق نال حاجته ونفقت جتارته
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  .ومن رأى أنه محل ميتا إىل املصلى فإنه يتسبب يف خري لرجل فاسد الدين

 باملال فإنه ومن رأى كأنه مات وهو موضوع على التراب أو ما يشبه ذلك مما يكون يف أصول التعبري يعرب
  .حصول مال على كل حال

وقال ابن سريين املوت فقر وعسر فمن رأى أنه مات وهو كظيم فإنه عسر يف الدنيا وهالك يف اآلخرة، 
  .وإن كان مستبشرا فهو حصول خري

  .وقال جابر املغريب من رأى أن عاملا قد مات فإنه يدل على بطالن العلم والشريعة بذلك املكان

  .داً من أهل البدع والضالل قد مات فإنه يزداد طغيانا ولكنه يفتقر بسبب ارتكابه ذلكومن رأى أن أح

  .ومن رأى أن خفريا قد مات فإنه يؤول على وجهني حصول خوف وموت حاكم

  .ومن رأى أن ذا صنعة قد مات فإنه يدل على كساد صنعته

    

ما مل يكن عنده غريه فهو توقف بعض ومن رأى أن عبده أو أمته أو خادمه قد مات فإنه نقص يف أته 
  .األمور

  .ومن رأى أن صديقه قد مات فيؤول على وجهني اما ان الرائي ميوت أو يفقد صديقه

ومن رأى أن شيئا من احليوان قد مات وهو ملقى فإن كان ذا ناب أو خملب فإنه يدل على الظفر 
  . دل على األمن والسالمةباألعداء خصوصا إذا كان نوعه مؤذيا يكون الظفر أبلغ، ورمبا

  .ومن رأى أن يمة قد ماتت فال خري فيه، وإن كان عنده غريها يكون أخف

وقال بعض املعربين من رأى أن شيخا جمهوال قد مات فإنه يدل على ان جده ال ينتج منه شيء مما قصده 
  .وجد فيه

  .ومن رأى أن امرأة جمهولة قد ماتت فإن دنياه تتعطل

 من احليوان قد مات وعرف صنفه فإنه يعرب مبا يوافق أصول التعبري فيه مثاله ان كان ومن رأى أن شيئا
السبع أو الفيل فيؤوالن بالسلطان، وقيل الفيل يؤول برجم ضخم واهلرة والفأر باللص احلرامي ويقاس 

و على ذلك، ورمبا كان اإلناث من اجلميع نسوة والذكور رجاال وحيتاج يف ذلك إىل نظر وتأمل ول
  .أوضحنا معىن كل واحد مبفرده لطال الشرح

وقال ابن سريين موت الولد أمان من عدو وحصول مرياث وموت البنت رجوع عن أمر فيه سرور 
  .وموت الوالد حتري بسبب معيشة وموت الوالدة عدم وصول إىل مقاصد وحصول هم وحزن

زوجة جيد وموت املرأة احلبلى يف ومن رأى أن أحداً من أقاربه مات فإنه نقصان يف مقدرته وموت ال
  .غاية اجلودة والصالح هلا
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  فصل في رؤيا الغسل

  .قال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه يغسل ميتا فإنه يتوب على يديه رجل فاسد الدين

ومن رأى أن ميتا يغسل نفسه فإنه دليل على خروج عقبه من اهلموم وزيادة يف ما هلم، واملغتسل يف 
  .ينجو بسببه أقوام من اهلموم أو رجل شريف يتوب على يده أقوام مفسدوناألصل تاجر نفاع 

  .ومن رأى أنه على مغتسل فإنه يرتفع أمره وخيرج من اهلموم

ومن رأى ميتا والناس يطلبون له الغسل وال جيدونه فإنه يدل على ان ذلك امليت مرتكب معاص والناس 
  .يدلونه على اخلري ولكن ال يؤثر عنده

ميتا يغسل مبا ال حيل به الغسل فإنه رجل فاسد الدين وهو يوعظ مبا ليس له معىن وال فائدة وال ومن رأى 
  .يقبل عقله ذلك

  .ومن رأى أنه يغسل بشيء من النجاسات فإنه فاسد الدين ويزداد على فساد دينه طغيانا وضالال

  .يت يفتقر ولكنه يصلح دينهوقال بعض املعربين رؤيا الغسل باملاء الطاهر للميت يدل على أن ذلك امل

  فصل في رؤيا الحنوط

قال الكرماين من رأى أنه يذر عليه حنوط فإن كان مفسدا فإنه يتوب ويرجع إىل اهللا تعاىل، وإن كان 
  .صاحلاً تنصلح أمور دنياه ودينه ويفرج مهه ويكشف غمه ويأمن من اخلوف

  .وقال أبو سعيد الواعظ رؤيا احلنوط جيدة

  .ستعان برجل يشتري له حنوطا فإنه يستعني به يف حمضر بكالم جيد يف حقهومن رأى أنه ا

  .ومن رأى أنه حتنط فإنه حصول توبة وفرج من اهلم والغم وانتشار ثناء حسن

  .ومن رأى أن عنده حنوطا أو مجعها فإنه عنده تقوى ونفع للمسلمني

  .ومن رأى أن عنده حنوطا فإنه زيادة خري

  .لى الناس فإنه يلي أمرا حيصل للناس منه نتيجةوإن رأى أنه فرق ذلك ع

  فصل في رؤيا الكفن

من رأى أنه يصطنع كفنا ألجل امليت فإنه يصدر منه مبقدار ذلك الكفن يف حق امليت اخلري واألجر 
والثواب، وإن كان الكفن ألجل حي وهو معروف حيصل الرائي من ذلك العناء والتعب، وإن كان 

  .جمهوال فهو خري

  .أى أنه نزع كفن رجل قد مات وهو معروف فإنه يتبع طريقهومن ر
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ومن رأى أنه أخذ كفن ميت فهو على وجهني إن كان من أهل الصالح فإنه يشتغل بعلم غريب دقيق، 
ورمبا حصل له مال من وجه حرام، وإن كان من أهل الفساد فإنه يدل على قلة دينه وتشويشه على الناس 

  .وأن يكون غمازا فتانا

ل أبو سعيد الواعظ إن رأى حيا لبس كفنا فإنه مييل إىل الزنا، وإن كان مل يتم لبسه فإنه يدعي إىل وقا
  .الزنا وال جييب

ومن رأى كأنه ملفوف يف الكفن كما يلف املوتى مقمط مربوط من عند رأسه ورجليه فإنه يدل على 
ن الكفن أقل فهو أقرب إىل التوبة، موته إن ربط كهيئة املوتى واال فهو دليل على فساد أمر، وكلما كا

  .وإن زاد فهو أبعد

  .ومن رأى أنه يفصل األكفان فإنه يصنع املعروف

  .ومن رأى أنه يطلب كفنا وال جيده فليس مبحمود

  .ومن رأى أن شخصا جاء إليه بكفن فإنه حصول نعمة

  . يكون غري حممودوقال بعض املعربين إذا كفن امليت وكان الكفن وافرا فهو جيد، وإن قصر فرمبا

    

ومن رأى أنه يبغى أكفان األموات فإنه يترحم عليهم، ومن رأى أنه مجع أكفانا كثرية فإنه جيمع علوما 
  .شىت

  .ومن رأى أنه يفرق األكفان فإنه يصنع املعروف

  فصل في رؤيا النعش والتابوت

  .ومها مبعىن واحد

أصل اشتقاقه من االنتعاش، ورؤياه جيدة من فمن رأى أنه محل على نعش ارتفع أمره وكثر ماله ألن 
  .امسه

ومن رأى أنه يصينع ذلك بيده فإنه يصنع املعروف وكذلك إن أمر بفعله خصوصا ان كان للسيد، ورمبا 
  .كان حصول أجر وثواب

  .ومن رأى أن نعشا كسر فليس مبحمود، وأما التابوت فإنه جيد

له أو كان مبرتله فإنه يزرق ملكا وحكمة ووقار وسكينة قال الكرماين من رأى أنه اشترى تابوتا أو وهب 
  ".إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم"لقوله تعاىل 
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  .وقيل إن التابوت زوجة الرجل وحانوته فمهما رأى يف ذلك من زين أو شني فيؤول فيهما

  .وقيل رؤيا التابوت اجلديد عز وجاه وقدر

  فصل في رؤيا الجنائز

أى أن مجاعة ماشني يف جنازة فإنه يدل على أن صاحب اجلنازة يسود على تلك اجلماعة أو على من ر
  .مقدارهم من الناس لكنه يقهرهم ويظلمهم

ومن رأى جنازة طائرة والناس معها فإنه يؤول مبوت رجل جليل القدر من ذلك املكان يف سفره، وإن 
  .كان معروفا فهو بعينه

  .على األرض من غري محل فإنه يسافرومن رأى أن جنازته متشي 

  .وإن رأى ذلك امرأة فإا تتزوج، وإن كان هلا زوج فإنه يفسد دينه

  .ومن رأى أن أحداً ال يتبع جنازته فهو نقصان يف عزه وجاهه

  .ومن رأى أنه سقط من جنازته فإنه يقع من مرتبته وعزه وجاهه وتبطل اشغاله

  .بالرجل املنافق الذي يهلك على يديه األرذلونوقال أبو سعيد الواعظ اجلنازة تؤول 

ومن رأى جنازة لرجل معروف وهو موضوع والناس ال يقربون إليه وال حيملونه فإنه يسجن، وإن كان 
  .جمهوال فليس مبحمود يف حق الرائي

  .ومن رأى أنه حامل جنازة فإنه يتبع ذا سلطان وينتفع منه مبال وينفذ أمره وحتتاج الناس إليه

  . رأى أن الناس يزدمحون على جنازته وهو مرفوع على أيديهم فإنه ينال سلطانا عظيما ورفعة زائدةومن

ومن رأى أن الناس يبكون خلف جنازة محدت عاقبته وكذلك إن اثنوا عليه ودعوا له فإن كان خبالف 
  .ذلك فتعبريه ضده

  .وقومن رأى أن جنازة يف سوق فإنه يدل على نفاق السلع اليت بذلك الس

  .ومن رأى أن جنازة محلت على جنائز معروفة فإنه حق يصل أربابه

ومن رأى أن جنازة تسري يف اهلواء فإنه يدل على موت رجل كبري يشق على الناس موته وتعطل أمورهم 
  .بسببه

  .ومن رأى أن جنازة تسري على األرض وهو موضوع ا فإنه يركب يف سفينة

  .يف مكان فإن أهل ذلك املكان يرتكبون الفواحشومن رأى أن جنازة كبرية موضوعة 

  .وقال الكرماين من رأى أنه ويل أمر جنازة فإنه يلي القيام بعرس

  .ومن رأى أنه حيمل جنازة فإنه يشفع لرجل فاسد الدين
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  .ومن رأى أنه حيمل جنازة فإنه يلي والية

ا من خواص الناس فإن الوالية جليلة وقال بعض املعربين حيتاج إىل اعتبار من يسري يف اجلنازة فإن كانو
  .املقدار، وإن كانوا من العوام فهو دون ذلك

  فصل في رؤيا القبور

  .قال الكرماين من رأى أنه احتفر لنفسه أو لغريه قربا أو حفرة فإنه يبين دارا يف ذلك البلد أو يقيم ا

  .ومن رأى أنه يردم قربا فإنه تطول حياته وتدوم صحته

  .دفن يف قرب من غري أن ميوت فإنه يسجن، ورمبا يصيبه ضيق يف أمرهومن رأى أنه 

  .ومن رأى أنه مدفون يف قرب على هيئة األموات من غري ردم فإنه ينكح امرأة

  .ومن رأى أنه يطوف بالقبور وينتقل منها وهي مفتوحة فإنه يدخل بيوت أهل البدع أو بيوت السجن

  .امسه وكنيته فإنه يسلك طريقا خصوصا ان وصل إليهومن رأى أنه ينبش قرب رجل عرف مرتله و

  .ومن رأى أن شخصا نزل قربا مث طلع منه وأراد دفع الرائي فيه فإن شخصا مسجونا يتهمه

ومن رأى أنه ينبش قربا فطلع منه رجل حي فإنه خري وسرور خصوصا ان كان من أهل التقوى فإنه خري 
  .الدنيا واآلخرة

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإنه جيدد ما درس من سننه الشريفة وحيصل للناس ومن رأى أنه ينبش قرب رسو
على يديه خري، وإن وصل إىل اجلثة الشريفة فليس مبحمود، وإن كسر شيئا من أعضائه فإنه يرتكب بدعة 

  .وضاللة نعوذ باهللا من ذلك

  .يف هلكهوقال أبو سعيد الواعظ من رأى أن رجالًسلمه إىل حفرة القرب فإنه يلقيه 

  .ومن رأى أنه وضع يف القرب فإنه ينال دارا ملكا

    

  .ومن رأى أنه يسوي عليه التراب ناله مال

ومن رأى أنه حيفر ترابا على سطح فإنه يعيش عمرا طويال، والقبور الكثرية يف موضع جمهول تدل على 
  .رجال منافقني، وأما املقابر املعروفة فإا تؤول بأمر حق

  .لقبور خمضرة فإن أهلها يف رمحةومن رأى أن ا

  .ومن رأى أنه اتعظ بدخوله إىل املقابر فإنه ينصف يف أمره، وإن مل يتعظ فإنه يف أمر حق وهو غافل عنه

  .ومن رأى أن قربا معروفا حتول إىل داره فإنه يدل على مصاهرة أحد من عقبه

  ".وال تقم على قربه"تعاىل ومن رأى كأنه قائم على قرب رجل موسر فإنه قد يعطى دنيا لقوله 
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  .ومن رأى أنه يف مقربة ويطوف حول القبور ويسلم عليها فإنه يصري مفلسا يسأل الناس

وقال بعض املعربين من رأى أنه يف قربه وعلى قربه شيء مكتوب فإنه خيلد يف السجن للمثل السائر بني 
  .الناس كتب على قيده خملد

  .ومن رأى أنه يف قرب فإنه يف ضيق

  .ل ابن سريين من رأى أنه وضع يف قرب فإنه يف ضيققا

مث أماته فأقربه "ومن رأى أنه يف قرب من غري ردم فإنه يسافر بعيدا وينال يف سفره خريا ومنفعة لقوله تعاىل 
  ".مث إذا شاء أنشره

  .ومن رأى أنه قائم على قربه ينظر إليه فإنه يرفع عن ذنوبه

ونكري يساالنه فإنه يدل على ان امللك يرسل أعوان إليه يف أمر ومن رأى انه موضوع يف قربه ومنكر 
  .ومطالبة، فإن رأى أنه أجاما جبواب صواب فإنه يأمن من جهته، وإن غلط يف اجلواب فضد ذلك

ومن رأى أنه أخرج من قرب مث أعيد إليه ثانيا فإنه يرى فائدة من سلطان وخريا مث حيبس بعد ذلك هذا إذا 
ظيفة، وإن كان غري ذلك فإنه يقاس عليه بقدر مقامه، وأما حفار القبور فإنه رجل كبري نسب إىل ملك بو

القدر ذو جاللة وأما املقابر فإا حمبة إىل اجلهال أو فساد يف دينه ومصيبة وهم وندامة من مصاحبة اجلهال 
  .مث يرزق توبة بعد ذلك

  .ومن رأى أن املقابر متطر فإا رمحة من اهللا عليهم

   في رؤيا الدفنفصل

  .من رأى أنه يدفن حيا فإنه يظفر بعدوه

  .ومن رأى أن مجاعة دفنوا شخصا فام يتعصبون على هالكه وال خري يف الدفن مجلة كافية

وقال بعض املعربين رؤيا الدفن تؤول على عشرة أوجه سجن وفقر وسفر وبعد وتعطيل ونكاح حرام 
  .وضعف مقدرة ومشاتة وضيق وفساد أمور

  . رأى أنه يدفن عدوه فإنه يظفر بهومن

ومن رأى أنه دفن شيئا من احليوان فإن كان نوعه مذموما فإنه يلقى رجالًينسب إليه ذلك الصنف، وإن 
  .كان حمبوبا فإنه ندامة، ورمبا كان ادخار شيء

  .ومن رأى أنه يدفن شيئا من اجلمادات فإنه حريص على الدنيا

الدفن فإنه يضيع متاعه فيما ال حيصل نتيجة، ورمبا دل على ايداع ومن رأى أنه يدفن نوعا ال يقتضى 
  .ذلك عند أحد ألن االنسان أصله من التراب
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  فصل في رؤيا النبش

  .من رأى أنه ينبش قربا فإنه نوع من احلفر كما تقدم ولكين آيت يف هذا بشيء غري ذلك

جمتهد يف سلوك طريقته ولكن ليس هو وهو أن من رأى أنه ينبش قرب أحد من األولياء والصاحلني فإنه 
  .مبقام احلفر

ومن رأى أنه نبش قرب أحد من الناس سواء كان جيدا أو حنسا فإنه جمتهد يف سلوك طريقته وما كان 
  .يسلكه

  .ومن رأى أنه ينبش عن جثته فإنه جمتهد يف طلب الدنيا فإن نال شيئا ظفر حباجته، وإن مل ينل فضده

  .ن ينبش يف بيته فإنه عدو فليحذرهومن رأى شيئا من احليوا

ومن رأى شخصا ينبش يف مكان ال يقتضي النبش فإنه يطلب أمرا عسريا، وقيل رؤيا النبش حصول كالم 
  .خامد، ورمبا كان اجتهادا يف أمر واهللا أعلم

  الباب الثالثون 

  في رؤيا األموات ومخالطتهم والكالم معهم

  واألخذ منهم واالعطاء لهم ونحو ذلك 

  صل في رؤيا األمواتف

  .من رأى أن ميتا قد عاش فإنه حصول خري وسرور وخصوصا ان كان امليت بشوشا

ومن رأى أن والده قد عاش وهو سلف امللبس طلق الوجه فإنه حصول دولة واقبال وعز ونيل وانتظام 
  .أشغال

  .ومن رأى أنه والدته قد عاشت فإنه حصول الفرج بعد الشدة

  .د عاشت فإنه يفتقرومن رأى أن امرأته ق

  .ومن رأى أن ولده قد عاش فإنه يتجاوز عن عدوه

  .ومن رأى أن ابنته قد عاشت فإنه حيصل له السرور بعد الثبور

  .وإن رأت امرأة ان ولدها قد عاش فإا تلد ابنة

  .وإن رأت ان أختها قد عاشت يقوي ضعفها

  .وإن رأت ان أخاها قد عاش فإنه يقدم عليها غائب
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  . أن شخصا غريبا قد عاش فإنه استقامة أحوال ذلك امليتومن رأى

  .فمن رأى أنه أحيا ميتا فإنه يسلم على يده كافر

    

  .وقال جابر املغريب من رأى أن أبويه قد عاشا أو مها غري مستبشرين فإنه يقصر يف مصلحة نفسه

  .ومن رأى أن أخاه قد عاش فإنه يدل على زيادة القوة

  .عاشت حيصل له وفور السرورومن رأى أن أخته قد 

  .ومن رأى أن عمه أو خاله قد عاش فإنه يدل على زيادة الشأن وعلو القدر

  .ومن رأى أن أحد أصحابه قد عاش فإنه يسمع خربا يسره

من رأى ميتا قد عاش فقال له أأنت ميت فقال ال بل أنا حي فإنه يدل على حسن حاله : وقال ابن سريين
  .يف اآلخرة

  . ميتا دخل بيته فرحا فإنه يدل على الثواب والصدقة واستجابة الدعاء يف حق امليت من أهلهومن رأى أن

ومن رأى أن ميتا عاش ودخل عليه مرتله وخاطبه فإنه يدل على السالمة وصحة اجلسم واالقبال ونيل 
  .اآلمال

  .ومن رأى أن ميتا من أهل بيته خاصمه فإنه صاحبه يرجع عن صحبته

  .اً تغيظ فإنه يدل على أنه أوصى بوصية ومل يعمل بوصيتهومن رأى أن ميت

  .ومن رأى ميتاً ضاحكاً مستبشراً فإنه يدل على وصول صدقة إليه وهي مقبولة

  .ومن رأى ميتاً على هيئة حسنة وهو البس ثياباً حسنة فإنه يدل على حسن عاقبته وموته على التوحيد

  .من من عذاب اهللاومن رأى أن ميتا قد عاش وهو مسجد فإنه يف أ

  .ومن رأى أنه يعاشر األموات فإنه يسافر سفرا بعيدا

  .ومن رأى أن ميتا يضحك مث يبكي فإنه يدل على أنه مات على غري ملة اإلسالم

  .ومن رأى أن ميتا قد اسود وجهه فإن يدل على أنه مات كافرا

 أنه كان يف حال حياته كثري العبادة وقال إمساعيل بن األشعث من رأى ميتا قائما يف الصالة فإنه يدل على
  .ويرجى له املغفرة، ورمبا كان مقصرا يف الطاعة

  .ومن رأى ميتا قد عاش وهو يصلي مبكان كان يصلي فيه فإنه يدل على حسن عاقبته

وقال أبو سعيد الواعظ من رأى ميتا قد عاش فإنه صالح أمر الرائي وحصول سرور من حيث ال 
  .حيتسب

ا أخربه بأمر فإنه كما قال ألن امليت يف دار احلق وال يتكلم إال حقا لقول النيب صلى اهللا ومن رأى أن ميت
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  .يكفي أحدكم أن يوعظ يف منامه: عليه وسلم

ومن رأى أن ميتا عليه تاج أو حلل أو خوامت أو ما يزينه أو رآه قاعدا على سرير فإنه يدل على حسن 
  .منقلبه

  .ن رؤياه تدل على أن موته كان على نوع من أنواع الشهادةومن رأى ميتا لبس ثيابا خضرا فإ

ومن رأى أن ميتا طلق الوجه ولكنه مل يكلمه ومل ميسه دلت رؤياه على رضاه عنه لوصول بره إليه بعد 
  .موته

ومن رأى أن ميتا ينازعه وهو معرض عنه أو يعظه بقول غليظ أو يضربه فإنه يدل على أنه مرتكب 
  .رمبا كان نيل خري من سفر أو قضاء دين أو اعادة شيء خرج عن اليدمعصية فليتب هللا، و

  .ومن رأى أن ميتا صار غنيا فإنه صالح له عند اهللا تعاىل، ومن رأى أن ميتا صار فقريا فتعبريه ضد ذلك

ومن رأى أن امليت عريان وعورته مكشوفة فإنه يدل على خروجه من الدنيا عريانا من اخلريات، وإن 
  .ل اخلري والصالح فإنه راحة لهكان من أه

ومن رأى أن مجاعة من املوتى معروفني قاموا من موضعهم مسرورين فإنه حييا له أمر تتشعب منه أمور 
محيدة ويتجدد له اقبال ودولة، وإن رآهم حمزونني وثيام رثة فإن كان هلم عقب فام يفتقرون 

  .ويرتكبون الفواحش

سوا مبعروفني قائمني على قربه فإن أهل ذلك املوضع يناهلم شدة ويظهر ومن رأى أن مجاعة من املوتى لي
  .منهم منافقون

ومن رأى أحداً من أموات الكفار وحالته حسنة وهيئته مجيلة دلت رؤياه على ارتفاع أمر عقبه ومل يدل 
  . عز وجلعلى حسن حاله عند اهللا تبارك وتعاىل، ورمبا ميوت على التوحيد ومل يطلع على ذلك إال اهللا

ومن رأى ميتا وعليه ثياب وسخة أو كأنه مريض فإنه مسؤول عن دينه فيما بينه وبني اهللا تعاىل خاصة 
  .دون الناس

  .ومن رأى ميتا مشغوال شغال حسنا فإنه صالح يف حقه يف اآلخرة، وإن كان شغله مذموما فبضد ذلك

حياة له واستقامة يف جده يف األمور ومن رأى أن جده أو جد جده أو جدته أو جدها قد عاش فإن ذلك 
  .واقبال الدهر عليه، ورؤيا حياة األم أقوى من حياة األب وكالمها حممود

  .ومن رأى أن ابنه قد عاش ظهر له عدو من حيث ال يؤمله، وأما حياة البنت فجيد إىل الغاية

ري وافر وتصرف يف ومن رأى أن نسوة أمواتا قد عشن وقدمهن عليه وهن مزينات فإنه حصول دنيا وخ
  .أموال غزيرة ان كان العقب لذلك وإال خرجت الدنيا العقان
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ومن رأى أمواتا عاشوا وهم البسون ثيابا بيضا فإنه صالح يف دينه، وإن كانت الثياب محرا فإنه مشتغل 
لك بلهو الدنيا واللذات، وإن كانت سودا ففي الغىن والسؤدد، وإن كانت خلقة دنسة دلت على أن ت

  .املوتى كانوا مرتكبني ذنوبا أو هو منهمك يف ذلك

ومن رأى أن ميتا يصلي يف موضع مل يصل فيه قط وكان مقصرا يف صالته فإنه يدل على أنه قد كان 
  .أوقف يف حياته وقفا وتصدق بصدقة أو حصل منه فعل خري فقد جوزى بذلك

  . من عقبه ينال واليةومن رأى أن ميتا كان والياً قد عاش وويل مكانه فإنه أحداً

  .ومن رأى أن ميتا يصلي باالحياء فام مقصرون فيما فرض عليهم من الطاعة

ومن رأى أنه يتبع ميتا ويقفو أثره يف خروجه ودخوله فإنه يقتدي يف أفعاله بامليت الذي رآه فيعترب ما 
  .كان عليه امليت من صالح أو فساد

  .ن تقصريه يف أمور والدته أو رئيسهومن رأى ميتا يشكي من رأسه فهو مسئول ع

  .وإن اشتكى من عنقه فهو مسئول عن تضيع ماله أو عن صداق امرأته

  .وإن اشتكى من يده فهو مسئول عن أخيه أو شريكه أو عن ميني حلف ا كاذبا

  .وإن رأى أنه يشكي من جنبه فهو مسئول عن حق املرأة

  .الولد واألقرباءوإن رأى أنه يشتكي من بطنه فإنه مسئول عن حق 

  .وإن رأى أنه يشتكي من رجله فهو مسئول عن انفاقه ماله يف غري رضا اهللا تعاىل

  .وإن رآه يشتكي من فخذه فهو مسئول عن قطع رمحه وعترته

  .وإن اشتكى من ساقيه فهو مسئول عن افناء حياته يف الباطل

ر على االمتناع منه فإنه ميوت مبثل ومن رأى كأن ميتا ناداه من حيث ال يراه وخرج معه حبيث ال يقد
  .مرض ذلك امليت أو مثل سبب موته

  .ومن رأى أنه دخل خلف ميت دارا جمهولة مث مل خيرج منها فإنه ميوت

ومن رأى أنه رافق ميتا إىل أن أتى مرتله فدخل ومل يدخل معه فإنه يضعف ويشرف على املوت مث ينجو 
  .منه

  .تبس عليه أمرهومن رأى أنه يسافر مع ميت فإنه يل

وقال الكرماين من رأى ميتا عرفه فإنه سرور، وأحسن ما يرى اإلنسان أبويه أو أجداده أو أحداً من 
  .قرابته

ومن رأى أن أباه جاءه على أي وجه كان فإن مل يكن فيه ما يشني فإن كان الرائي حمتاجا رزقه اهللا من 
  .به أمل أفاق منهحيث ال حيتسب، وإن كان له غائب قدم عليه، وإن كان 
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  .ومن رأى ميتا عرفه فسلم عليه وسأله فإنه مل ميت تلك السنة ويدل على صالحه وصالح حال امليت

ومن رأى أن ملكا أو متوليا قد عاش وتوىل كما كان فإنه يدل على تولية أحد من عشريته أو مسيه أو 
  .نظريه، ورمبا حسنت سرية املتويل عليهم

ة صار حيا يف بلده وهو واليها فإن اجلور يظهر يف تلك البلدة أو يفشو الفسق ومن رأى أن بعض الفراعن
  .فيها، وإن مل يتول فإن ذلك يدل على تغري حال أهلها وتغري سرية متوليهم مبن فيه غلظة

  .ومن رأى أن ميتا دخل معه يف حلافه فإنه ميرض أو يصيبه هم مث ينجو من ذلك

  . فهو جيد وطول حياةومن رأى أن امليت يعزم عليه ليأيت

  .ومن رأى أن ميتا نائم فإنه يف راحة

ومن رأى ميتا معروفا قد مات ثانية وكان ملوته بكاء فإنه يتزوج بعض أهله فيكون فيهم عرس وإال مات 
  .من عقبه انسان

وقال بعض املعربين الزواج يكون ألحد عقبه إذا كان البكاء بغري صراخ، وإن كان بصراخ فموت أحد 
  .عقبه، وإن مل يكن له عقب فموت نظريه أو مسيهمن 

ومن رأى أن ميتا غرق يف البحر أو فيما يقتضي الغرق من حيث اجلملة فإنه يغرق يف النار لقوله تعاىل 
  ".مما خطيئام أغرقوا فأدخلوا نارا"

هللا النباتات ومن رأى أن املوتى وثبوا من قبورهم ورجعوا إىل دورهم فإنه يطلق من يف السجن أو حييي ا
  .بعد موا يف ذلك املكان

  .ومن رأى ميتا يئن وحاله على غري استواء فإنه يدل على سوء عمله وجمازاته على أفعاله القبيحة

وإن كان يئن من وجع رأسه فإنه يدل على أنه كان متكربا يف الدنيا وقد جوزى على ذلك، ورمبا كانت 
  .اازاة من تقصري يف حق والديه

ن يئن من وجع عينيه فإنه يدل على أنه كان ينظر إىل عيال اخللق باحلرام يف الدنيا وفد جوزي وإن كا
  .على ذلك

  .وإن كان أنينه من وجع لسانه فإنه يدل على أنه كان يغتاب اخللق يف الدنيا وقد جوزي على ذلك

صحاب والشركاء وقد وإن كان أنينه من وجع اليد فإنه يدل على خيانة صدرت منه يف حق االخوان واأل
  .جوزي على ذلك

  .وإن كان أنينه من وجع اجلنب فإنه يدل على أنه كان يتعدى على نسائه يف الدنيا وقد جوزي على ذلك

    

وإن كان أنينه من وجع البطن فإنه يدل على أنه يصل تقصريه إىل عياله وأهل بيته يف الدنيا وقد جوزي 
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  .على ذلك

  .فإنه يدل على أنه كان يف الدنيا زانيا وقد جوزي على ذلكوإن كان أنينه من وجع فرجه 

وإن كان أنينه من وجع فخذه فإنه يدل على أنه كان يصل بعداوته إىل من يتعلق به من األهل واألقارب 
  .يف الدنيا فجوزي عليها

ذميمة يف وإن كان أنينه من وجع ساقيه أو رجليه فإنه يدل على ما فعله يف سفر أو حضره من األفعال ال
  .الدنيا وقد جوزي على ذلك

ومن رأى أن ميتا خيرب عن شخص أنه مات فجأة أو ميوت فال خري فيه لذلك الشخص وال للرائي، ورمبا 
  .ماتا فجأة

  .ومن رأى أن مجاعة من املوتى مبكان يأكلون شيئا فإن ذلك الشيء يكون غاليا

وترى الناس سكارى وما هم " لقوله تعاىل ومن رأى أن ميتا سكران فال خري فيه للرائي وال للميت
  .اآلية" بسكارى

  .وقال جابر املغريب من رأى أنه يأكل قليال من أكل امليت فإنه يلقى كرتا حتت األرض

ومن رأى أنه قطع عنق ميت بشيء من األشياء فإن كان رجالًمصلحا فالناس يتوبون على يده، ورمبا 
  . وأظفر بعدوهناظر أحداً يف مسائله وقويت حجته عليه

  .وإن رأى ذلك ملك فإنه يعتق مجاعة من أقاربه، ورمبا يفك أسارى أو مسجونني مما هم فيه

وقال جعفر الصادق من رأى أحداً مات وهو على هيئة األموات فإنه ال يصل إىل مراده الذي أمله من 
  .أمور الدنيا

وحكمة ويهتدي على يديه أقوام ومن رأى أنه يدل باملوتى إىل الطرق فإنه يؤول على حصول علم 
  .ضالون، وقيل من رأى أنه حييي املوتى فإنه يدبع اجللود

  .ومن رأى أنه معتنق مليت ومها على وسادة فإنه تطول حياته

  .ومن رأى أن ميتا جالس مكانه فال خري فيه، وإن كان ذا سلطان فإنه يعزل عن ذلك، ورمبا ميوت

  .امرأة فهو قريب من ذلكومن رأى أن أحداً من األموات تزوج 

ومن رأى ميتا محل شيئا ثقيال يعين حبمله فإنه يكسب ذنوبا وأوزارا ثقيلة وال خري فيمن يرى ان امليت 
  .ركب فرسه أو تقلد بسيفه أو لبس ثيابه، ورمبا كان ذلك مجيعه خسرانا أو ضالال أو قهرا

  .ومن رأى أن ميتا طائر فإنه جناة له

فإنه قد جنا من اهلول، ورمبا كان قاصداً األمر ومل يبلغه وصار يف نفسه شيء من ومن رأى أن ميتا جيري 
  .ذلك
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ومن رأى ميتا حمصنا أو مدرعا أو معه شيء من العدد فإنه يدل على أنه آمن من الفزع األكرب، ورمبا كان 
  .جناة

  .ومن رأى أن امليت يغين فال خري فيه

أو فعل ما ال جيوز فعله فإنه ليس ببالغ يف اآلخرة ما أمله منها وقيل إذا رأى امليت على هيئة غري حممودة 
  .يف الدنيا

  .وقيل من رأى أن ميتا البس ثيابا حسنة فهو عالمة رضا اهللا عنه، وإن رآه خبالف ذلك فال خري فيه

  .وال بأس بلبس احلرير للموتى ألنه من أمتعة اآلخرة وهم اآلن قد رحلوا من الدنيا

قد حج فإنه خري وصالح وحصول مراد يف اآلخرة، ومن رأى مليت شيئا ال ميكن ومن رأى أن ميتا 
  .وقوعه فإنه حصول أمر يتعجب منه، ورمبا حيصل للرائي نتيجة

ومن رأى أن امليت يف حالة يقتضي أن يكون مثلها يف اليقظة فإنه يؤول على أحد من عقبه أو مسيه أو 
 الصنائع فإن كان نوعه حمبوبا فهو جيد يف حقه، وإن كان نظريه، وقيل من رأى أن ميتا يصنع شيئا من

  .نوعه مكروها فال خري فيه

  .ومن رأى أن امليت حيصد فإنه فعل خري وسيلقى ما فعله يف اآلخرة إن شاء اهللا تعاىل

  فصل في رؤيا مجامعة األموات

راد فإن أنزل بطلت قال جعفر الصادق رؤيا جمامعة األموات ما مل يرتل الرائي خري ومنفعة وحصول م
  .رؤياه وكان من فعل الشيطان

ومن رأى أنه جامع امرأة ميتة معروفة فإنه حصول خري وبلوغ ما يؤمله من حيث ال حيتسب، وإن كان 
امليت رجالًمعروفا فحصول اخلري لذلك الرجل والصدقة واألجر واالحسان من الرائي، وإن كان امليت 

  .صرة على األعاديرجالًجمهوال مل يعرفه فإنه ظفر ون

  .ومن رأى أنه جيامع امرأة ميتة ذات حمرم فإنه حصول هم وغم، وقيل حصول خري للرائي

  .ومن رأى أنه جيامع امرأته املتوفية فال خري فيه

  .ومن رأى أنه جيامع أقرباءه األموات فإنه حصول هم عظيم

  .ري من الرائي يف حق ذلك امليتومن رأى أنه جيامع ميتا جليل القدر وهو معروف فإنه صدور فعل اخل

  .ومن رأى أن ميتا جيامعه فإنه يدل على وصول رزق من مال امليت للرائي

  .ومن رأى أنه يقبل ميتا بشهوة فإنه يصدر من الرائي يف حق امليت خري وصدقة ودعاء
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وه وقد تقدم ومن رأى أن امليت جيامع شيئا من أموات احليوان فهو على وجهني خري ومنفعة أو أمر مكر
  .نبذة من ذكر جمامعة األموات يف فصل اجلماع لئال يصري الفصل خاليا من هذا املعىن

  فصل في رؤيا االعطاء للميت واألخذ منه

قال دانيال من رأى أن ميتا قد ناوله شيئا من املأكل واملشرب ومل يأكله فإنه ينقص من ماله بقدر ذلك، 
  .ه شيئا من متاع الدنيا فإنه حصول خري ووصول أملوإن أكله فهو خري ومنفعة، وإن ناول

ومن رأى ميتا ناوله شيئا من ملبوسه ولبسه فإنه حصول غم ومرض شديد، وإن مل يلبسه وتركه حىت 
  .أخذه امليت ولبسه فإنه دليل على رحلته من الدنيا عاجال

  .وقال ابن سريين من رأى أن ميتا ناوله ثوبني مغسولني فإنه حصول غىن

 رأى ميتا قد ناوله ثوبا خميطا ليس من ملبسه وتناوله ولبسه مث قلعه وناوله للميت مث لبسه امليت فإنه ومن
  .دليل على موت أهل بيته ولو مل يناول ذلك الثوب للميت ملا حصل له ذلك النقص بل كان يزيد ماله

 يدخل يف ملك امليت فإنه ومن رأى أنه ناول ميتا ثوبه مث قال خطه أو اغسله حبيث مل خيرج من يده ومل
  .حصول غم وشدة وضيق صدر، وإن تناوله امليت ولبسه فإنه ميوت عاجال

  .ومن رأى أن ميتا قد أعاره ثوبه مث طلبه منه فإنه دليل على فقر ذلك امليت للخري واملغفرة

إنه يدل على غناه ومن رأى ميتا قد ناوله ثوبا عتيقا فإنه يدل على افتقار الرائي، وإن كان الثوب جديدا ف
  .وعلى قدره

ومن رأى ميتا قد ناوله شيئا من القرآن وكتب الفقه وما أشبه ذلك فإنه دليل على حصول التوفيق يف 
  .الطاعات واخلريات

  .ومن رأى أنه قد باع للميت شيئا فإنه دليل على غالء ذلك الشيء

  .ومن رأى أنه قد وهب للميت شيئا ورده عليه فإنه حصول مضرة ونقص

وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أن امليت أعطاه شيئا من حمبوبات الدنيا فهو خري يناله من حيث ال 
  .حيتسب

ومن رأى أن امليت أعطاه قميصاً جديداً أو ثوباً نظيفاً فإنه ينال معيشة مثل أيام حياته، وإن أعطاه 
  .طيلساناً فإنه حصول خري ومنفعة وجاه

  .ا وكان ثوبا دنسا فإنه يرتكب الفواحشومن رأى أن امليت أعطاه شيئ

  .ومن رأى أن امليت أعطاه طعاما فإنه حصول رزق من حيث ال حيتسب

  .ومن رأى أنه أعطاه بطيخا أصابه هم مل يتوقعه
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  .ومن رأى أنه أعطاه عسال فإنه مال من جهة غنيمة من حيث ال حيتسب

  .قدر ذلكومن رأى أن امليت يعلمه علما فإنه يصيب صالحا يف دينه ب

  .ومن رأى أنه أعطى امليت قلنسوة فإنه نقص يف ماله أو مرض يصيبه ولكن يشفى

ومن رأى أنه نزع ثيابه وألبسها للميت فإنه الحق به هذا ان علم أا خرجت من ملكه واال فال يضره 
  .ذلك وكل شيء يراه احلي أنه أعطاه امليت فليس مبحمود إال يف مسئلتني

مه أو عمته شيئا فإنه يصيب مرياثا، ورؤيا العم والعمة على أي وجه كان سالمة من إذا رأى أنه أعطى ع
  .غم

  .ومن رأى أن ميتا اشترى طعاما فإنه يكون قليل الوجود، وإن باعه يكون كاسدا

ومن رأى بضاعة من أي شيء كان وا شيء ميت سواء كان إنسانا أو حيوانا فإن تلك البضاعة تفسد 
  .ويذهب أصلها

 رأى أن ميتا أعطاه شيئا جمهوال ومل حيقق ما هو فهو منفعة على كل حال، وكذلك ان أعطى امليت ومن
  .شيئا جمهوال فال يضره ذلك

  .ومن رأى أن ميتا يعطي مجاعة جمهولني شيئا ال يفهمه فإنه أمر ينبهم عليه

ملة كلما رأى االنسان وقال بعض املعربين كما قال ابن سريين أحب األخذ من املوتى وال أعطيهم، وباجل
ان ميتا أعطاه شيئا فهو خري ما مل يكن ذلك الشيء من جنس اهلوام اللوادغ، وأما االعطاء من مجيع 

  .الوجوه فليس مبحمود إال إذا كان يكرهه وهو من جنس ما تقدم فهو زوال هم وغم

  فصل في رؤيا أشياء تتعلق بالموتى

فيه ألن املوت يضاد احلياة وأفعاهلا، وقال آخرون مجيع ما يفعله من رأى أن ميتا يرقص فإنه فرحان مبا هو 
  .امليت من املكروهات كاملالهي وغريها ليس مبحمود

وقال أبو سعيد الواعظ األصل يف رؤيا امليت إذا رؤى يف املنام وهو يفعل شيئا حسنا فيه صالح يف أمر 
  .دينه ودنياه فإنه حيث الرائي على فعل اخلري

  .ه يعمل عمالً سيئاً فإنه ينهاه عن فعل السيئات وتركهاوإذا رؤى أن

  .ومن رأى أنه يبحث عن حقيقة ميت فإنه يبحث عن سريته يف حال حياته

ومن رأى أن امليت يف مكان مبهم مث انتعش وقام قائما ورجعت الروح فيه فإن الرائي ينال عزا وحكمة 
  .وماال حالال
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  . ويرجع أقواما ضالني عن ضاللتهمومن رأى أنه يلقن املوتى فإنه يعظ

  .ومن رأى أن ملقنا أو غريه نزل إىل حفرة ميت فإنه يزىن

ومن رأى أنه أتى حفرة ميت فوجد ا نارا فإنه يدل على قبح عم الرائي وحتذيره، ورمبا كان صاحب 
  .احلفرة مرتكبا بدعة وضاللة، وكذلك ان رأى فيها شيئا من اهلوام

م املوتى فإنه يبذل ماله يف غري مصلحته، وإن رأى أنه جيمعها فإنه حصول مال ومن رأى أنه يفرق عظا
  .ومنفعة

  .ومن رأى أن ميتا أحدث رحيا فإنه يذكر بالقبيح

  .ومن رأى أن أحداً يعاجل ميتا فإنه يفتقده بالصدقة

غم وما ومن رأى أنه قد خرج من ميت شيء من األشياء كالبول والغائط والقيح والدم والبصاق والبل
أشبه ذلك فهو على وجهني قيل ال تأويل له لكونه ال ميكن صدور ذلك منه، وقيل يؤول لكل شيء من 

ذلك من معىن ما تقدم وجييء على عقبه، ورمبا كان بنوع غري ذلك مما يراه املعربون بفراسة يف املعىن، 
منه يعرب بالنظري أو السمى أو وقال آخرون غري ذلك وتقدم أنه إذا رأى يف حق امليت ما ال ميكن وقوعه 

  .العقيب وحنو ذلك

  .ومن رأى من األموات ما يتعجب منه فإنه حصول أمر تتعجب الناس منه

ومن رأى أنه سكن مبكان كان فيه ميت فإنه يبلغ مبلغه من أمور الدين والدنيا، ومن رأى أن مكانا سقط 
ل على وقوع موت بتلك الناحية واهللا فوق من به فجاء الرائي وكشف ذلك فوجدهم أمواتا فإنه يؤو

  .أعلم بالصواب

  الباب الحادي والثالثون 

  في رؤيا المدن واألمصار وهما بمعنى واحد

  ولكن فيهما اختالف عن بعض العلماء، وأما في علم التعبير فسواء 

  .قال الكرماين من رأى أنه يف مكة فإنه دليل على حصول األفراح والعز ونصرة الدين

 أنه يف مدينة الرسول عليه السالم فإنه يدل على املصاحبة مع التجار وحصول اخلريات واملنافع ومن رأى
  .منهم يف الدين والدنيا

  .ومن رأى أنه يف مدينة الطائف فإنه يدل على كثرة األسفار

  .ومن رأى أنه يف مدينة البصرة فإنه يدل على حصول العلم والتفقه يف الدين
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  . واسط فإنه يدل على الوقار والديانة والتقوىومن رأى أنه يف مدينة

  .ومن رأى أنه يف مدينة الكوفة فإنه يدل على حصول املنافع واملعيشة من األهل واألقارب

  .ومن رأى أنه يف مدينة بغداد فإنه يدل على حصول خري ومنافع من أرباب التجارة واألغنياء

  .لفوائد وحسن املعيشةومن رأى أنه يف مدينة حلوان فإنه يدل على حصول ا

  .ومن رأى أنه يف مدينة اصفهان فإنه يدل على مصاحبة األكابر

  .ومن رأى أنه يف مدينة كرمان فإنه يدل على حصول نقص يف ماله بسبب عياله

  .ومن رأى أنه يف مدينة دمشق فإنه يدل على سعة األرزاق

  .ول املقاصدومن راى أنه يف مدينة املوصل فإنه يدل على قضاء احلوائج وحص

  .ومن رأى أنه يف مدينة حلب فإنه يدل على حصول املنافع من ملك أو من رجل جليل القدر

  .ومن رأى أنه يف مدينة انطاكية فإنه يدل على حصول فائدة ومنفعة

  .ومن رأى أنه يف بيت املقدس فإنه يدل على التقوى والديانة واألمانة وحصول املراد والنجاح

  .ينة عكة فإنه يدل على حصول املنافع من جهة السفرومن رأى أنه يف مد

  .ومن رأى أنه يف اجلزيرة فإنه يدل على التغري يف أمور الدنيا

  .ومن رأى أنه يف مدينة طرسوس فإنه يدل على ضعف األشغال واخللل يف املهمات

لك على ابن وقال الشيخ عبد القادر األمشوين أولت رؤيا املدن وأوضحت ما استحضرته واعتمدت يف ذ
سريين والكرماين وغريمها وأحلقتهما مبا أولته بتوفيق اهللا مما مل يأتيا بذكره، فرؤيا مكة صالح ودين وتوبة 

  .وأمن وربح

ورؤية املدينة الشريفة حصول اجتماع باألحباب وبلوغ أمل والتشفع بساكنها عليه أفضل الصالة 
  .والسالم يوم القيامة

  . وحصول توبة وأمان وسالمةورؤيا القدس تطهري من ذنوب

  .ورؤيا مصر عز ونصر وأمن مع حصول رزق

  .ورؤيا قوص ربح من متجر وفائدة من وجوه احلل

  .ورؤيا أسيوط نتاج زرع وانفراد عن األعداء

  .ورؤيا الفيوم نتاج يف انشاء الغيطان وخصب ورزق، ورؤيا ربوة نتاج وحصول رزق من جهات متعددة

  .قوام فاسدي الدينورؤيا دمنهور اختالط بأ

  .ورؤيا ثغر االسكندرية حصول متجر وفائدة وبلوغ مقاصد وتسهيل أمور

  .ورؤيا رشيد رشد وصالح حال فتعبريها مشتق من امسها
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  .ورؤيا فوة راحة بدن وصحة جسم

  .ورؤيا دمياط جهاد واغنام أجر ومكسب

  .ورؤيا بلبيس حسن، وقيل غريه

  .ورة نصر وجناحورؤيا احمللة أمن وصحة، ورؤيا املنص

    

  .ورؤيا الصاحلية صالح يف األمور

  .ورؤيا قطيا على وجهني ألهل الفالح تسهيل أمر، وألهل الفساد تعويق وعسر

  .ورؤيا غزة خصب وراحة وأمن ونعمة

  .ورؤيا الرملة فائدة ومكسب

  .ورؤيا الكرك رفعة وحتصني من األعداء وأمن

ا يف األصل مسيت صفت بالفاء، وألهل الفساد بالقيد ورؤيا صفد على وجهني ألهل الصالح صفاء أل
  ".مقرنني يف األصفاد"والتصفيد لقوله تعاىل 

  .ورؤيا الشام خري وبركة وطيب عيش ورمحة وأمن ووقار وفائدة

  .ورؤيا عجلون من العجلة فيا ليت الرائي يتوب عن ذلك

  .ورؤيا الصلت تسليط على األعداء

  .يقتضي احلسابورؤيا حسبان انعام من امللك 

  .ورؤيا عكا ليس مبحمود وقلة فائدة

  .ورؤيا بعلبك يف غاية احلسن واجلمال واخلصب والنعمة والربكة

  .ورؤيا محص ترته وفرج من الغموم

  .ورؤيا صيد تؤول من امسها

  .ورؤيا بريوت غزاة ونعمة ومتجر

  .ورؤيا محاه اخنماد األمر واخلصب والربكة ومسرة اخلاطر والسالمة

يا حلب حصول عز وجلب االرزاق والصحة والكسب حالل والوجاهة والنعمة ونيل املطلوب ورؤ
  .والسعي يف أمور اململكة

  .ورؤيا عنتاب حصول خري بسؤال األكابر والترامي عليهم

  .ورؤيا مدينة قلعة املسلمني خصب ونعمة وجناح أمر

  .ورؤيا البهنساء اء
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  .منا وسالمة أو قلة معاشورؤيا ملطية قلة هم وغم، ورمبا كانت أ

  .ورؤيا كحنا ليس مبحمود، ورمبا دلت على التحصن أيضا

  .ورؤيا كركر نظري ذلك أو أزيد، ورمبا كانت نفاقا

  .ورؤيا درندة أمن وحصول مطلوب يسر مع حصول مشقة

  .ورؤيا بركي أمن وعز، وللتجار قلة فائدة

  .طراف الناسورؤيا خرت برت ليس مبحمود ألا أطراف البالد وا أ

  .ورؤيا قيسرية حصول رزق من قبل السلطان، ورمبا كان تنافرا وتشاجرا

  .ورؤيا بلستني حصول فرج وخروج إىل الفالة وجناح أمور

  .ورؤيا طرسوس ليس مبحمود

  .ورؤيا سليس حسن مع الرعية

  .ورؤيا آمد طول أمد وحسن عاقبة

  .ورؤيا عمورية حب العمارة وشروع يف عمل

  .ينية ضعف دين وحصول رزق حرامورؤيا قسطنط

  .ورؤيا بروسا أمن وسالمة وعز، ورؤيا أمور غريبة ومرتبة من سلطان

  .ورؤيا سناب تعلق بأمور صعبة ونيل مطلوب منها

  .ورؤيا قسطمون راحة وأمن وبلوغ مقصد

  .ورؤيا آق شهر حصول بياض وجه فيما يكون بسببه وأمن ورزق

  .احةورؤيا الرها علو قدر وتفرج هم وسي

  .ورؤيا الرحبة من الرحب واألمان

  .ورؤيا جعرب ظفر وأمن وعزلة عن املناجيس

  .ورؤيا اخالط حتري أمور وختليط األعمال، ورمبا كان أمنا

  .ورؤيا أرض الروم انقباض خاطر وحصول غم وفكر

  .ورؤيا درنيد تعسري أمور وتفريق شغل وصعوبة حال

  .ا كان إفالسا الشتقاق االسمورؤيا تفليس نقص يف الرزق والفوائد، ورمب

  .ورؤيا النجه حصول نعم ورياسة وزيادة رزق

  .ورؤيا خوي خسارة وتعطيل وفساد أشغال

  .ورؤيا مراغة تسهيل أمور وراحة
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  .ورؤيا توزير خالص من مرض وصداع ألا تذكر عند غالب الناس تربيز وهو مشتق من الري

  .ورؤيا نقشوان انتظام أشغال واستقامة حال

  .رؤيا زنكان كثرة فكر وهم ووسواسو

  .ورؤيا مهدان حصول جاه ومنصب ومنفعة

  .ورؤيا قزوين مصاحبة أكابر ونيل مطلوب، ورمبا كان رجة

  .ورؤيا الري نعمة وغىن الشتقاق االسم

  .ورؤيا دهستان كثرة أفكار وتردد خاطر واختالف آراء

  .ورؤيا آمل وفور سرور وكثرة أفراح وبلوغ آمال

  .بستان فرح وظفر باألعداء وعزورؤيا 

  .ورؤيا ساوة نقص يف املال وخسارة معيشة وقلة جناح

  .ورؤيا سابور تعطيل أشغال وعدم وصول إىل مطلوب

  .ورؤيا مرو ليس مبحمود

  .ورؤيا طوس حصول خري ومنفعة

  .ورؤيا سرخس هم وغم وخسارة

  .ورؤيا نسا حصول منافع وفوائد من جهة نسوان

  .انشراح ومشاهدة الوجوه الصباحورؤيا ياورة فرح و

ورؤيا بلخ ظفر على األعداء واستماع االخبار املسرة ورؤيا هراة نقص يف األشغال املتعلقة باملتجر 
  .وتسهيل األمر يف غريه

  .ورؤيا مسرقند شهرة بني الناس بارتفاع النصب وعلو القدر

  .ورؤيا عزية حصول فوائد من األكابر وحتصيل علم

  . وسالمة وأمن وراحةورؤيا سعد صحة

  .ورؤيا حاج حصول ما يتمىن وبلوغ ما يؤمله

  .ورؤيا فرغان قوة ونصرة وظفر وسعة

  .ورؤيا حاجا بلوغ أمل وشغل وعمل

  .ورؤيا فاس اشتغال بال ووقوف حال ونفاد مال

  .ورؤيا طرارا امتحان بصحبة اجلاهلني الذين ال يفهمون ما يقال وال يفهم قوهلم

  . خسارة وهم وحزن وندامةورؤيا بالد ساغور
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  .ورؤيا ماردين خري ونعمة وبركة

  .ورؤيا حصن كيفا علو قدر وبلوغ أمل

  .قال ابن سريين رؤيا املدن مجيعا على أي وجه كان حممودا

اهبطوا "فمن رأى أنه يف مدينة جمهولة مل يعرفها فإن ذلك عالمة الصاحلني، ورمبا نال ما يسأله لقوله تعاىل 
يعين أي مصر كان، ورمبا كانت املدينة اهولة دار اآلخرة فإن عرفت وقد " كم ما سألتممصرا فإن ل

ادخلوا مصر إن شاء "كان دخلها يف اليقظة فال بد من إعادته إليها، ورمبا كان آمنا من خوف لقوله تعاىل 
  ".اهللا آمنني

  ".خائفا يترقبفخرج منها "ومن رأى أنه خيرج من مدينة فإنه خياف عليه لقوله تعاىل 

  .ومن رأى أنه ينتقل من مدينة إىل قرية فإنه ينتقل من أمن إىل خوف ومن نعيم إىل شقاء

  .ومن رأى أنه خيرج من مدينة فإنه خياف

  .ومن رأى أن مدينة خربت فإن ملكها جيور عليها

  .وقال بعض املعربين أحب دخويل املدائن وأكره اخلروج منها ألين جربت ذلك مرارا

من رأى أنه دخل مدينة وهلا سور فهو أجود من اليت بغري سور، ورمبا دلت رؤيا املدينة اليت هلا سور وقيل 
  .على حاكم متمكن مينع العدو من أرضه واليت بغري سور بضد ذلك

  فصل في رؤيا القرى

خذ وكذلك أخذ ربك إذا أ"قال الكرماين من رأى أنه يف قرية فإن ذلك مكروه يف الدين لقوله تعاىل 
  ".القرى وهي ظاملة

ومن رأى أنه انتقل من قرية إىل مدينة فإنه صالح يف الدين وجناح يف األمور وأمان من خوف وجتديد 
  .نعيم

  ".ربنا أخرجنا من هذه القرية الظامل أهلها"ومن رأى أنه خرج من قرية فإنه جيد لقوله تعاىل 

  .كان جيور عليهاومن رأى أن قرية خربت أو أخذها السيل فإن ملك ذلك امل

  .ومن رأى أنه دخل قرية فإنه يصل غليه رزق، وإن كانت قرى كثرية فإن الرزق أوسع

ومن رأى قرية قد أخذت دواا أو قطعت أشجارها أو رعى زرعها فإن ذلك يدل على فقر أهلها 
  .وتعطيل أمورهم، ورؤى حتضري القرى خصب وبركة وكذلك سقيها وريها

  . من القرى فهو حصول رزق ومنفعةومن رأى أنه يشغل شيئا
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  .ومن رأى أنه ميسح القرى فإنه يباشر أمرا وينتج له

  .ومن رأى أن قرية كربت عن مقدارها فذلك عائد على صاحبها

  .وقال بعض املعربين رؤيا القرية يعرب باشتقاق امسها ان كان حسنا وإال فهو كما ذكر

  فصل في الحصون والقالع

  .ومها مبعىن واحد

رأى أنه يعمر قرية فإنه يدل على صالح دينه وأيضا يدل على احنصار أعدائه يف املضيق، ومن رأى فمن 
  .أنه خيرب قلعة فبخالف ذلك

وقال الكرماين عمارة القالع باحلصن يف الرؤيا من عمل أهل النار، وأما إذا رأى أنه يبين باللنب والطني 
  .فإنه من عمل أهل اجلنة

لقلعة مستحكم يف اقامته فإنه يدل على ثبات دينه وصالح عقيدته وخلوص نيته يف ومن رأى أنه مقيم يف ا
  .الديانة

ومن رأى أنه خرج منها على أي وجه كان ومل يعد إليها فإنه خيرج عن دينه بالكلية، ورمبا دل على 
  .انتقام األعداء منه

  .قيقيومن رأى أنه معلق بظاهرها أو باطنها فإنه يكون صاحب دين جمازي ال ح

وقال جابر املغريب من رأى أنه يف قلعة وعنده ذخرية وافرة فإنه دليل على صالح دينه، وإن كان خبالف 
  .ذلك فتعبريه ضده

وقال الكرماين من رأى أنه يف حصن من احلصون فإنه يرزق نسكا يف دينه وصالحا يف أمره بقدر 
  .استمكانه من ذلك

من داخله أو بزاويته فإنه يكون يف دينه ومعيشته بقدر ومن رأى أنه متعلق باحلصن من خارجه أو 
  .االستمكان واالستطاعة من ذلك

  .ومن رأى أنه أحدث حبصن شيئا ينقصه فإنه نقص يف دينه

  .ومن رأى أنه يف حصن وقد طلع عليه أعداؤه منه فإنه ال يأمن من مصيبة

اد ما فرط منه واستدراك ذلك ومن رأى أن باحلصن ثلمة وهو يسدها فإنه يسعى يف صالح دينه وسد
  .بالتوبة والعمل الصاحل

  .ومن رأى أنه ينقب حصنا فإنه خيوض يف عرض أناس ذوي دين ووجاهة فليتق اهللا

وقال بعض املعربين من رأى أن نفسه يف قلعة وهي حمسنة ومجاعته عنده وزاده فإنه أمان من أعدائه وظفر 
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ى كل حال رؤيا اإلنسان نفسه يف قلعة على أي وجه كان مبطلوبه وصالح يف دينه ونفاذ يف أمره، وعل
  .فإنه حممود ما مل يكن فيه ما هو مذموم يف علم التعبري

وقال أبو سعيد الواعظ احلصن هو اإلسالم، فمن رأى أنه بىن حصنا فإنه أحصن فرجه من احلرام ونفسه 
  .من الذل وماله من الرياء

  فصل في رؤيا األبراج

    

أينما تكونوا "ن رأى أنه يف برج ال يأمن مما يطلبه، وإن كان مريضا مات لقوله تعاىل قال الكرماين م
  ".يدرككم املوت ولو كنتم يف بروج مشيدة

  .ومن رأى أنه على حائط برج فإنه ظفر وبلوغ مقصد

  .وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه يعمر برجا فإنه فعل حممود

  فصل في رؤيا األسوار

  .لطان وملك يقوم مقامه وحاكم وشرائع اإلسالموهو على أوجه س

  .فمن رأى سور مدينة أو سور قلعة هدم فإنه يدل على موت سلطان تلك املدينة

  .وإن رأى أنه انثلم منه ثلمة فإنه يدل على موت الوايل

  .ومن رأى أنه عمر سورا جديدا فإنه يتجدد يف ذلك املكان سلطان جديد ويقيم فيه

  .عض السور فإنه يدل على جتدد وال يف ذلك املكانومن رأى أنه عمر ب

وقال الكرماين السور وما هو قريب إىل سور املدينة من اجلانب األمين يدل على السلطان ومن اجلانب 
  .األيسر يدل على الوايل، وما هو بعيد عن سور املدينة فتأويله األمن وطيب العيش

ق بالسور من القريب والبعيد والدون واجليد والزائد وما هو خلف املدينة فإنه امرأة وكل شيء يتعل
والناقص فإن رؤياه من اخلري والشر على هؤالء املذكورين، وأما الشراريف واملساقط فلهما تعبري 

  .مبفردمها

  .فالشراريف رجال ذلك املكان

  .واملساقط نسوة فمهما حدث يف ذلك املكان من زين أو شني فيؤول يف ذلك

  صار والمحاصرةفصل في رؤيا الح
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  .من رأى أنه دخل حصارا فإنه يأمن من شر األعادي

  .وإن رأى أنه خرج من حصار فإن األعادي تظفر به

وقال جابر املغريب إن كان يف احلصار ذخرية زائدة فإنه دليل اخلري والصالح يف دينه، وإن كان خبالف 
  .ذلك فبضده

الت القتال فإنه ينازع مع قوم ويرميهم بالكالم فإن وقيل من رأى أنه حياصر قوما ورمى عليهم بأنواع آ
أصاب ما رمى به شيئا أثر كالمه، وإن مل يصب مل يؤثر وكذلك ان رأى أنه يرمي عليهم من أعلى شيء 

  .مما ذكر

  .وقيل من رأى أنه يف حصار فإنه احنصار

لك فرجة وراحة فإنه ومن رأى أنه خرج من احلصار ومل جيد من يشوش عليه فإنه حممود، وإن وجد مع ذ
  .ليس مبحمود

ومن رأى أنه افتقر إىل شيء من اآلالت ومل جيدها فإنه نقص يف قدرته، وإن وجدها فإنه متام أمره سواء 
  .كان حماصرا أو حماصرا

  فصل في رؤيا المنجنيق والمدفع والمكحلة

  ونحوها مما يرمى به في الحصار والمحاصرة 

ة أو مدينة منسوبة إىل اإلسالم فإن الرائي حيصل منه كالم يكون فيه من رأى منجنيقا يرمى به على قلع
نقص لالسالم، ورمبا كان فيه ضرر ألهل ذلك املكان فليتق اهللا، وإن كان يرمي به على مدينة الكفار أو 

  .قلعتهم فإنه دليل على أن الرامي قائما يف دين اهللا مبغضا ملا سواه

إنه غلبة للرامي وظفر ألهل ذلك املكان وأما حجر املنجنيق فإنه ومن رأى أن املنجنيق حصل به خلل ف
  .يؤول بالكلمة العظمى

فمن رأى أنه أصابه حجر من ذلك فإنه ال خري فيه فإن أزعج فيه شيئا أو كسره فهو حصول مضرة بالغة 
  .نعوذ باهللا من ذلك، وقيل حجر املنجنيق كلمة امللك

 مكان فإن هدمت أو خربت كان الضرر بقدر اهلدم واخلراب وقيل من رأى حجارة املنجنيق ترتل على
  .وإال فيكون ناقصا من ذلك، وأما الضرر فهو موجود

  .ومن رأى أنه يصنع منجنيقا فإنه يضمر مكرا ومكيدة

  .ومن رأى أنه خيرب منجنيقا فإنه يسعى يف بطالن ما يكون له ولغريه أو خيدع
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  .ل ملكا على أمر حىت يتكلم بكلمة يكون فيها ضرر وأذىومن رأى أنه ينحت حجر املنجنيق فإنه حيم

ومن رأى أنه يكسر حجر املنجنيق فإنه يكسر كالم امللك، وقيل رؤيا املنجنيق تؤول بقدوم العسكر 
  .فمهما رأى يف ذلك من زين أو شني فيؤول فيه

ن املنجنيق، ورمبا وأما رؤيا املدفع فهم وخصم وغالب وحجره كلمة ذلك اخلصم، وقيل انه يعرب بنوع م
كان املدفع أقوى من املنجنيق، وقيل املنجنيق هو ما يقوم مقام امللك واملدفع الكبري اجلديد هو امللك 

  .بعينه، فيعترب املعرب املعاين يف ذلك ويؤول ما ظهر له بتوفيق اهللا تعاىل

أما النفوط واألسهم وأما املكاحل فهم دون ذلك وتعرب بقريب من هذا املعىن على القدر واهليئة، و
  .اخلطائي والطيارات وحنو ذلك فكالم حمرق مضر

  .فمن رأى أنه أصاب أحداً بشيء من ذلك يصيبه بكالم حيرقه

    

ومن رأى أن شيئا من ذلك أصاب مكانا ومل يصبه فليس يؤثر فيه ولكن جيري بسببه وكل ما يرمي به 
ا كان للكالم تأثري، وإن آمله كان أبلغ، وإن مل اإلنسان من مجيع األنواع فهو كالم فما كان منه صائب

  .يصب فليس لذلك الكالم تأثري واهللا أعلم بالصواب

  الباب الثاني والثالثون 

  في رؤيا األرض وما يحدث فيها وما يبدأ منها

  فصل في رؤيا األرض

  .قال دانيال رؤياها تعرب بامرأة

  . تكن تلك األرض بعيدة فإنه يسافر عاجالوقال ابن سريين من رأى أنه يف أرض بادية متسعة ومل

  .ومن رأى أنه حيفر األرض ويأكل تراا فإنه جيد ماال

  .ومن رأى أنه حيفر األرض كاجلب أو السرداب فإنه يقبض ماال باملكر واحليلة

  .ومن رأى أنه قد ابتلعته األرض فإنه يقع يف بالء وعناء وهم وغم ومصيبة أو يتلف ماله من قبل امرأة

من رأى أنه قد توجه من أرض متسعة إىل أرض ضيقة قال أبو بكر الصديق رضي اهللا تعاىل عنه فإنه و
  .يتوجه من اإلسالم إىل الكفر

  .وقال جابر املغريب من رأى أن األرض قد طويت حتت قدمه فإنه دليل على اية عمره

  .ومن رأى أن األرض ترتج فإنه حصول خوف
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  .ة مد بصره فإنه يصيب امرأة خطرها يف الناس بقدر سعة األرضومن رأى أنه ملك أرضا معروف

ومن رأى أنه ملك أرضا جمهولة كبرية فإا دنيا بقدر سعة تلك األرض، ورمبا كانت أمانا ألن الناس 
  .خلقوا منها، ورمبا كانت زوجة اإلنسان الا حترث

  .ومن رأى أنه يف أرض واسعة مستوية ال يعرفها فإنه حصول غنيمة

  ".ولكم يف األرض مستقر"ومن رأى أنه جيلس على األرض فإنه يتمكن منها ويعلو عليها لقوله تعاىل 

وآخرون يضربون يف "ومن رأى أنه يضرب يف األرض بشيء فإنه يسافر سفرا يبتغي الرزق لقوله تعاىل 
  ".األرض يبتغون من فضل اهللا

  . مريضا مات، وإن كان موسرا افتقرومن رأى أنه باع أرضا أو أخرج إىل غريها فإنه إن كان

  .ومن رأى أنه يأكل من األرض بقسمة فإنه يصيب ماال بقدر ما أكل من غري مشقة

  .ومن رأى أن األرض طويت سريعا مث سري ا فليس ذلك مبحمود يف حقه، ورمبا مات فجأة

  .ومن رأى اا طويت له وصارت بني يديه فإن حياته تطول

  .رض جدبة إىل أرض خمضرة فإنه ينتقل من بدعة إىل سنةومن رأى أنه خرج من أ

  .ومن رأى أنه خرج من أرض خضرة إىل أرض جدبة فضده

ومن رأى أنه خرج من أرض إىل أرض ومها سواء فإنه ينتقل من مكان إىل مكان مثله، وإن كانت 
  .إحدامها متميزة عن األخرى فيكون األحسن ما وصل إليه أو تركه

  .من أرض أو أمل اخلروج منها فإنه يبيع دابته أو داره أو يطلق زوجته أو يفارق أمهومن رأى أنه خرج 

  .ومن رأى أنه عاد فإنه يعود إليه ذلك

ومن رأى أنه ميشي من أرض إىل أرض متواليا فإنه يداوم سفره من أرض إىل أرض بسبب امرأة أو جارية 
  .أو غري ذلك

  .، وقيل إن تلوث منها فحصول مالومن رأى أنه يتمرغ على األرض فال خري فيه

ومن رأى أن األرض انشقت وخرج منها دابة تكلم الناس فإنه يرى منها عجبا يتعجب الناس منه؛ ورمبا 
، ورمبا "وإذا وقع القول عليهم أخرجنا هلم دابة من األرض تكلمهم"دلت على قرب أجله لقوله تعاىل 

  ". الناس كانوا بآياتنا ال يوقنونأن"كان الرائي عنده شك يف البعث لتمام اآلية 

  .ومن رأى أنه حيفر أرضا فإن كان مريضا أو عنده مريض دل على موته

ومن رأى أنه حيفر مكانا يف األرض ليدخل فيه انسانا فإنه رجل ذو مكر يقصد اصطناع املكر لريمي فيه 
  .غريه

  .ومن رأى أنه حيفر قناة فإنه يسلك أمرا بسبب معيشة
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  .فر فإنه يطلق زوجتهومن رأى أنه حي

  .ومن رأى أنه على حفرة ومل يرتهلا يكون بينهما خصومة مث يتصاحلان

  .ومن رأى أنه خرج من حفرة أو ر فإن كان مريضا شفاه اهللا تعاىل، وإن كان حمبوسا ختلص

  .ومن رأى أنه يف شيء من ذلك وهو يستغيث مبن يرفعه منه فلم جيد فإن ذلك قربه

  . األرض فإنه مشغول بأمور الدنياومن رأى أنه يفتش

  .ومن رأى األرض كلمته بكالم فهمه فإنه طول حياة، وإن مل يفهمه فضد ذلك

  .ومن رأى أنه حيفر خليجا فإنه يصطنع معروفا، ورمبا يشتغل بأمر يتعلق مبن هو دون امللك

  .ومن رأى أنه جسر جسرا فإنه يكون متمكنا يف دينه

ذلك، وقيل رؤيا اجلسر تؤول على أربعة أوجه رجل كبري القدر ومنفعة ومن رأى أنه خيرب جسرا فضد 
  .وصالح وحفظ

  .ومن رأى أنه حوى أرضا مباء فإنه حيتوي على شيء وميلكه، وإن كان أعزب يتزوج امرأة

    

  .فإن رأى ان له أرضا وقد قطعها حبر فإن امللك يفترع زوجته

 ال يستطيع السالك أن مير ا فإنه يؤول على امرأة ومن رأى أن له أرضا متسعة وا حفر كثرية حىت
  .كثرية الفساد واملكر واخلديعة وا عيوب كثرية فليحذر الرائي منها

  .ومن رأى أنه يصنع من األرض لبنا فإنه يسعى يف أمر حيصل له منه فائدة من وجه حل

  فصل في رؤيا الصحراء

لسرور واستقامة األحوال من جهة السلطان على قدر قال ابن سريين الصحراء تدل على األفراح ووفور ا
  .سعتها ونزهتها وفضائها

ومن رأى صحراء واسعة قد اخضرت يف أواا وهو يسعى ويترته فيها فإنه يدل على التقرب بالسلطان 
  .العادل ويرزق منه خريا

 فإنه ان كان ممن ومن رأى صحراء ممتدة إىل غري النهاية يف مد البصر، ويكون فيها شوك وهوام ووحوش
يليق للخدم الوظائف فإنه يتقرب إىل ملك ظامل غشوم سريته ذميمة ويقتدي امللك بأموره، وإن كان ممن 

  .ال يليق بذلك وهو من االطراف فإنه يتقرب إىل امرأة فاحشة ذميمة

ه يصاحب ومن رأى أنه يف صحراء ممتدة وقد نبت فيها مجلة من األزهار والرياحني والورد وهو ا فإن
رجالًجليل القدر ويكتسب من علمه وعقله ومعرفته، ورمبا كان تقربا إىل ملك عادل وحصول خري 
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  .ومنفعة إذا كان الئقا لذلك

  .وقيل رؤيا الصحراء سفر جديد بغنيمة من وجه حل

ط وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أرضا أو بادية أو صحراء ممتدة واسعة ال يرى هلا حد ومل يكن رآها ق
ومل يعرفها فهو على وجهني انبساط الدنيا واملعاش أو سفر فيه خري ومنفعة، وإن رأى حدودها فإا تؤول 

  .بامرأة فيعترب الرائي ذلك، وإن كان رؤياها حسنة تكون املرأة مجيلة وإال فضده

ا انبسطت واتسعت دلت رؤياه على عيش أهلها وطول أعمار أعيا م ومن رأى أن األرض اليت هو
  .وهو يف مجلتهم، وإن رأى ضد ذلك فتعبريه ضده

  .ومن رأى صحراء وا اشجار فام أقوام يقصدون امللك

  فصل في رؤيا الطرق

وهو على أوجه منهاج احلق وطرق الرشاد وحاكم عادل ودليل للخري وأمر حممود، وقد تقدم الكالم فيما 
ثالث والعشرين فإا حمل ذكر ذلك لكون الصادر يراه اإلنسان يف ذلك مجيعه من أمور شىت يف الباب ال

فيها من فعل اإلنسان يف يقظته، وقد نبهت عليها وذكرت املعىن لئال تصري األرض خالية من ذكر 
  .الطريق

  فصل في رؤيا الخسف

قال الكرماين من رأى أن األرض خسفت فإن ذلك بالء يرتل من سلطان أو قحط أو جراد أو خوف 
  ".فخسفنا به وبداره األرض"يمة لقوله تعاىل شديد أو مصيبة عظ

ومن رأى أن األرض خسفت فإن كان من أهل الشر فعقوبة ترتل به أو سفر بعيد خياف عليه ان ال 
  .يرجع، وإن كان من أهل اخلري فإنه يدل على أنه ينكح امرأة

  .ومن رأى أن أرضا خسفت وابتلعت الدواب فإنه يدل على مصيبة حتصل فيهم

 أن عمارات خسفت ا األرض مث التفت حىت ال يكاد يرى من ذلك شيئا فإنه يدل على ومن رأى
حصول فناء عظيم يذهب أكابر القوم حىت ال يبقى هلم أثر، وكذلك إن خسفت بأشجار وخنيل واهللا 

  .تعاىل أعلم بالصواب

  الباب الثالث والثالثون 

  في رؤيا الدور والغرف والبيوت
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   ذلك والسقوف والجدران ونحو

  فصل في رؤيا الدور

قال دانيال من رأى أنه دخل دارا جمهولة ومل يعرف سكاا ورأى فيها أمواتا فإن ذلك يدل على اا دار 
  .اآلخرة والداخل املقيم فيها يدل على قرب أجله

  .ومن رأى أنه خرج منها فإنه ميرض مرضا شديدا ويعاىف

الطني واللنب فإن ذلك يدل على طلب الرزق احلالل، وإن ومن رأى أنه دخل دارا معروفة يكون بناؤها ب
كان بناؤها من آجر وجص فإنه دليل على طلب مال حرام، ومن رأى أنه خرج منها فإنه يتوب عن 

  .احلرام

وقال ابن سريين من رأى أنه سقط من الدار سقفها أو سطحها أو من جدارها أو احترق فإنه وقوع 
  .مصيبة يف داره

رض الدار قد كربت واتسعت فإنه دليل على حصول نعمة وافرة، وإن كان خبالف ذلك ومن رأى أن أ
  .فبضده

  .ومن رأى أنه حيول دارا عتيقة فإنه تتسع عليه األرزاق وتفتح له األبواب وحيصل له وفور السرور

  .ومن رأى أنه دخل دارا جديدة فإن كان غنيا يزداد ماله، وإن كان فقري يستغىن

 وسط الدار دليل على البنت واألخت فما رؤى من ذلك من زين أو شني فإنه يؤول يف وقال الكرماين
  .ذلك، وصفة الدار دليل على الوالدة والوالد

    

وقال جابر املغريب من رأى أنه دخل دارا وهي ملكه فإنه يرزق بنسل، وكلما كانت متسعة جديدة 
نة تدل على الصحة والسالمة وطول عمر الوالد كانت زيادة يف الرزق والدين، وقيل رؤيا الدار وهي حس

  .والوالدة وقيل تزوج بامرأة حسنة موافقة وأمن من الفزع واجلزع، ورمبا كان غىن وحصول والية

وقال جعفر الصادق رؤيا الدار تؤول على مثانية أوجه امرأة وزوج وغىن وأمن وطيب عيش ومال ووالية 
  .وعز ومحل أمانة

املعروفة البناء إذا كانت متصلة بالدور فاصابة دنيا بقدر حسنها، فإن كانت من لنب وقال أما رؤيا الدار 
وطني فهي حالل، وإن كانت آجرا وجصا فهي حرام، ورمبا أنه يعمل سوءا فليتق اهللا تعاىل، وإن كانت 

  .الدار جمصصة وا مريض دل على موته، وإن كانت من لنب وطني أصابه هم

ولة البناء واملوضع واألصل إذا انفردت عن الدور فهي دار اآلخرة فليعترب الرائي ذلك وأما رؤيا الدار اه
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وليعترب حالته أو إن دخلها وخرج منها فإنه يشرف على املوت مث ينجو، وإن مل خيرج منها دل على 
  .املوت

  . العيشومن رأى فيها سعة وزينة يدل على حسن حاله أو يفارق الدنيا وسعة الدار املعروفة صفاء

ومن رأى أنه دخل دارا جديدة فتأويلها كما تقدم ان يكن يصلح لشيء من ذلك، وإال خرجت الرؤيا 
  .لصاحبها سواء كان مالكا أو ساكنا

  .ومن رأى أنه ينظر إىل قصر أو دخله فإنه يتزوج بامرأة حسنة وكذلك النظر إىل الدور

  .حادث شيء يف النساءومن رأى أن يف داخل الدار حدثا أو يف األبواب فإنه 

  .ومن رأى أن داره ال تشبه الدور فإنه ميلك ماال ويظهر ذلك عليه

  .ومن رأى أنه يبين دارا فإنه يستفيد دنيا حتصيلها بقدر فراغ البناء، وإن كان مريضا فرمبا دل على موته

الدار أمن ومن رأى أنه خارج من دار وهو صامت مل يتكلم مع أحد دل على موته، وقيل الدخول يف 
  : على أي وجه كان كما تقدم للمتقدمني من الكتابة على الدور قال بعض الشعراء

 فرحا للناظرينا وتجلت  هذه الدار أضاءت بهجة

 بسالم آمنينا ادخلوها  السعد على أبوابها كتب

لها، والبلل ومن رأى أن يف داره عني ماء جترى أبو ميزانا غري مطر فإا عيون باكية على موت أعزاء أه
  .يف الدار هم وحزن وكذلك الوسخ والندوة

  .ومن رأى أن داره طريق يسلكه الناس فحصول مصيبة عظيمة

  .وقال أبو سعيد الواعظ من رأى بناء دار جديدة دل على موت قريب من أقربائه

وهدم الدار وإن رأى أنه يوسع دارا أصابه غم وهدم دار اإلمام األعظم حصول انثالم يف ثغور املسلمني 
  .على أي وجه كان صوت صائل

  فصل في رؤيا الغرف

  ".وهم يف الغرفات آمنون"فمن رأى أنه يف غرفة أو غرفات فإنه يأمن مما خياف وحيذر لقوله تعاىل 

ومن رأى أنه يف غرفة جديدة فإن كان فقريا استغىن، وإن كان تاجرا فعاقبته محيدة، وقيل إن كان غنيا 
  .أصاب ماال

 أنه يف غرفة قدمية فإن كان فقريا أفلس وزاد فقره، وإن كان غنيا فزيادة غىن وسعادة، وإن كان ومن رأى
  .دينا فزيادة صالح يف دينه، وقيل إن الغرفة امرأة
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فمن رأى أنه يبين غرفة فإنه يتهم بإمرأة، وإن بىن غرفة على أخرى دل على زواجه بامرأة فوق زوجته، 
  .نصب ورفع درجة ووجاهة بني الناسورمبا دلت الغرفة على علو م

  فصل في رؤيا البيوت

  .البيت املفرد يدل على املرأة

ومن رأى بيتا على عود فإنه يدل على زواج امرأة ذات مروءة وعفاف ومحل مؤنتها على رقبته، ورمبا 
  .حبلت منه

ل بيتا معمورا ومن رأى أنه دخل بيتا جديدا فإنه يتزوج امرأة وحيصل له مال وغىن ومن رأى أنه دخ
  .باجلص أو مبيضا ومل يعرف صاحبه فإنه يدل على قرب أجله

ومن رأى أنه هرب ودخل بيتاً وأغلق بابه، والبيت متصل ببيوت، فإنه يدل على اخلالص من اهلم والغم، 
  .وإن كان مريضاً عوىف

  .ومن رأى بيته هدم فإنه حيرز ماله هذا إذا كان عتيقا

  . فإنه حصول مال من الغريومن رأى أنه هدم بيت غريه

  .ومن رأى أنه سقط عليه بيت أو حائط فإنه يدل على حصول مال وافر

وإن رأى أنه يف بيت جديد فإنه يدل على االستغناء، وإن كانت من فضة فإنه يتوب من الذنوب لقوله 
  .، وإن كان غنيا يزداد ماله"ملن يكفر بالرمحن لبيوته سقفا من فضة"تعاىل 

  . بيته قد اتسع عما كان فإنه حصول نعم ومال وزيادة رزقومن رأى أن

  .ومن رأى خبالف ذلك فإنه ضده

  .ومن رأى أن بيته منفرد وليس حوله بيت فإنه غري حممود

    

  .ومن رأى أنه يرش بيته فإنه يعمل عمال حيصل له نكد بسببه وال خري يف الرش إذا كان يف البيوت

  .اخلروج فإنه حصول خري وعاقبة حممودةومن رأى أنه يف بيت وهو مينع من 

  .ومن رأى أنه يعذب يف بيت فإنه حصول فضل وخري ونعمة

ومن رأى أنه يف بيت جمهول ال يعرفه ومسع كالما ينكر مثله يف اليقظة أو مل يفهم من ذلك شيئا أو 
الرجل إليها فمهما استدل به على الشر فإنه موته وذلك البيت قربه، وقيل إن البيت هو املرأة اليت يأوي 

  .رآه من زين أو شني يؤول عليها

ومن رأى أنه عال فوق بيت جمهول وكان مرتفعا جدا فإنه يصيب امرأة بكرا، وإن كان عتيقا فهو امرأة 
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  .ثيب

  .ومن رأى أنه محل بيتا أو قلعة فإنه يتزوج امرأة هلا مؤنة شديدة

 فعل اإلنسان فيه فقد تقدم يف فصول البول ومن رأى بيت ماء فإنه يدل على اختالء يف حرام، وأما
والغائط يف الباب احلادي والعشرين، وبيوت املطابيخ فتؤول بالسعي إىل اكتساب املعيشة وقوام األمور، 

  .وأما الكانون فإنه على وجهني رئيس البيت وامرأة جليلة

  .ك زينا أو شينا فيؤول عليهموقال الكرماين الكانون قوام للبيت وانتظام أحوال مجاعته، فمن رأى يف ذل

وقال أبو سعيد الواعظ الكانون هو املرأة فإن كان من جص فمن أهل بيت فيهم تكرب، وإن كان من 
  .اخلشب فامرأة من أهل بيت فيهم نفاق، وإن كان من معدن من املعادن فاملرأة تنسب إىل ذلك املعدن

  .ومن رأى أن كانونا هدم فإنه زوال نعمة صاحب ذلك

  .ل بعض املعربين رمبا دل خراب الكانون على سفر أهلهوقا

وربح " وفار التنور"وأما التنور فيدل على ظهور األمور وبناؤه نيل والية وجناة من عدو لقوله تعاىل 
  .للتاجر وكذلك سجره

  .فإن رأى كأن يف دار السلطان تنورا وفيه رماد يدل على أنه يتزوج امرأة ال خري فيها

لكبول فقيل سلطان إال إذا كان الكري من خشب فهو نقصان جاه، وثبوت األماكن ثبوت وأما الكري وا
  .األموال

  .وأما اخلزانة فتؤول جبامع األموال وباخلازندار

  .وأما اخللوة فهي حمل الراحة، وقيل سرية

 على وأما البيوت املنسوبة لألمراء كالطشتخانات والفرشخانات وما اشبه ذلك فإن كل بيت منها يؤول
  .أربابه من اخلدم، فما رؤى من ذلك مجيعه من زين أو شني يعرب على ما يقتضيه التعبري فيهم

  فصل في رؤيا السقوف

  .من رأى أن سقف داره متهدم ووقع أصل فإنه موت صاحبها الساكن فيها أو مالكها

  .ومن رأى أن سقف بيته يقطر ماء فإنه بكاء على ميت أو مريض

  .فه ذهب فإنه يفتقر يف ماله وينكشف من نعمتهومن رأى أن تراب سق

  .ومن رأى أن شيئا من النبات نبت بسقفه فام رجال حيتالون عليه

ومن رأى أن مجاعة فوق سقفه فهو كذلك وتشقق السقف حصول أمر مكروه، وإصابته حبجر أو سهم 
لصاحبه وسقوط أو حنو ذلك كالم مؤثر بقدر ما أثرت الضربة، وحسن السقف وتزخرفه عز وجاه 
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  .اآلية" فخر عليهم السقف من فوقهم"السقف حصول مصيبة عظيمة لقوله تعاىل 

وقال أبو سعيد الواعظ السقف إذا كان من خشب دل على رجل رفيع، فإن رأى كأنه دخل سقفا 
فاستترت عنه السماء فيه دخل عليه اللصوص وسرقوا متاعه، وانكسار اجلذع من السقف يدل على موت 

  .نافقرجل م

  فصل في رؤيا السطوح

  .فالسطح اهول امرأة واملعروف شرف وعز وعلو قدر وجاه

وقال جابر املغريب من رأى أنه صعد السطح الذي هو عليه دل على الشرف وحصول مرتبة وشرف يف 
  .ذلك الشرف

طح وأما النبات على سطح فليس مبحمود وكذلك إذا رأى مجاعة فوقه، وأما جريان املاء فوق الس
  .فحصول هم وغم ما مل يكن مطرا

  .ومن رأى أن فوق سقفه ما مل ميكن صعوده فهو حصول غم وهم

  فصل في رؤيا الحيطان والجدران

  .أما األساس فهو التقوى فكلما كان وثيقا كانت التقوى أوثق

  .وقال ابن سريين احلائط تؤول حبال الرجل يف الدنيا

  . فإنه يدل على صالح حاله يف الدنيا مبقدار مسك احلائطفمن رأى أنه فقد حائطا وهم مستحكم قوى

ومن رأى أنه خيرب حائطا وكان عتيقا فإنه يدل على حصول املاء أو العلم، وإن كان جديدا فإنه يصيبه 
غم ومصيبة بقدر ما أخربه من احلائط، وإن كان احلائط رقيقا ضعيفا فإنه يدل على ضعف حاله يف الدنيا 

  .وادبار أمره

  . رأى أنه قائم على احلائط فإنه ال يستقيم أمرهومن

  .ومن رأى أنه معلق باحلائط فإنه يدل على زوال حاله وعيشه

ومن رأى أنه رفع حائطا فإن كان ذا وجاهة فإنه يرقى إنسانا إىل منصب، وإن كان غري ذلك فإنه 
  .يساعده باللفظ

    

  .و يهلكهومن رأى أنه هدم حائطا فإنه يسقط انسانا عن معيشته أ

  .وقال الكرماين من رأى أنه أقام حائطا أو بىن حائطا خرابا فإنه يسعى يف صالح أمور رجل قد فسدت
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  .ومن رأى أن حائط مدينة أو جامع سقط فإنه حدوث مصيبة ملتوىل ذلك املكان

  .وقال جابر املغريب رؤيا احلائط تدل على رجل كبري مقداره يف الناس بقدر علوه

  .رب حائطا عتيقا فإنه صالح حاله، وإن كان جديدا فبضدهومن رأى أنه خي

  .وقال جعفر الصادق من رأى أنه يبين حائطا فإن كان من لنب وطني فإنه يدل على صح دينه وأمانته

  .ومن رأى أنه يبين حائطا من جص فإنه يدل على تغري نيته وفساد دينه

  .يهوأما السرب فإنه مكر ودخول اإلنسان يه رجوع مكروه إل

وإن رأى فيه ماء طاهرا فهو معيشة من مكروه، وإن كان به دنس أو به جناسة فإنه مكر ميكره وحيصل به 
  .هم وحزن، وأما األخبية فهي امرأة تكتم السر

فمن رأى أن فيها شيئا من األشياء كان باطنها نظري ما ينسب إليه ذلك الشيء، وإن رآها خالية فإن تلك 
  .ة ملا يريده منها واهللا تعاىل أعلماملرأة تكون غري موافق

  الباب الرابع والثالثون 

  في رؤيا الهدم والكسر والخراب والعمارة

  والحفر والردم ونحوه 

  فصل في رؤيا الهدم

  .من رأى أنه يهدم مئذنة فليس مبحمود ما مل يكن يف املئذنة ميل أو سقوط

  .ومن رأى أنه يهدم الكعبة فإنه يبتدع يف اإلسالم بدعة

  .ومن رأى أنه يهدم جامعاً أو مسجدا فإنه يسعى يف اإلسالم بالفساد وظهور احملن

  .ومن رأى أنه يهدم قصرا فإنه يتسبب إىل امللك باألذية، ورمبا حيصل له الضرر

ومن رأى أنه يهدم كنيسة أو ديرا أو صومعة أو ما أشبه ذلك فإنه يكون شديدا على الكفار وحيصل هلم 
  .ان قائما يف دين اإلسالممنه ضرر، ورمبا ك

  .ومن رأى أنه يهدم دارا أو بيتا أو حانوتا عتيقا أو ما أشبه ذلك فإنه ينال خريا كثريا

  .ومن رأى أنه يهدم شيئا من ذلك وهو جديد فإنه يصيب مها وحزنا

ومن رأى أن داره ادمت أو بعضها فإنه ميوت انسان ا أو يصيب صاحبها مصيبة كبرية أو حادث 
يع، ورؤيا هدم احلصون واألبراج نقص يف الدين وخلل يف املعيشة، وهدم القناطر ارتكاب أمر شنيع شن

حيصل منه الضرر جلماعة متكربين، ورمبا كان فسادا يف الدين، وقيل خراب البيت واحلانوت وما أشبه 
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  .ذلك نقصان مال وضالل يف مهمات الدنيا

 حيث اجلملة ما مل يكن لالنسان فيه اختيار تدل على حصول وقال جابر املغريب رؤيا املكان اخلراب من
مال وفائدة، ورؤيا األسراب والقنوات فإنه تعسري رزق وكذلك كل ما كان يصل به جريان أو ادخار أو 

  .مانع

  فصل في رؤيا الكسر

  .وهو على أوجه

 مبقدار ما يعز عليه قال ابن سريين من رأى أنه قد انكسر له شيء من األشياء فإنه حصول مضرة وخسارة
  .ذلك الشيء أو قيمته، وإن كان هو الفاعل لغريه فاملضرة حتصل منه والتعبري كما تقدم

ومن رأى أنه قد كسر عضوا من أعضائه فإنه يؤول على من ينسب إليه ذلك العضو وقد بينا كل عضو 
  .وما ينسب إليه يف فصل األعضاء يف الباب التاسع عشر

ن رأى أنه كسر شيئا من أنواع املالهي فإنه إصالح حال والتجنب عن املعاصي وقال جابر املغريب م
والندامة من األفعال الذميمة وكل شيء كان صاحلاً للدين والدنيا فكسره مذموم وكل شيء كان خبالفه 

  .فكسره حممود، وقيل كسر ما يقوم به أة امللوك من املالهي ليس مبحمود

رة فإنه يؤذي ولد ملك سواء كان بالقول أو بالفعل، وقيل كسر فرع ومن رأى أنه كسر فرعا من شج
  .الشجرة موت ولد امللك أو أحد أقربائه األعيان حبيث يكون مقدار ذلك على مقدار الفرع

فهي كاحلجارة أو "ومن رأى أنه يكسر حجرا فإنه يصدع قلب رجل منافق قاسي القلب لقوله تعاىل 
  ".أشد قسوة

  .سيفا فإنه يعلو على انسانومن رأى أنه يكسر 

  .ومن رأى أنه يكسر خشبا فإنه يعلو على أقوام منافقني، وقيل كسر اخلشبة نصر وظفر

  .ومن رأى أنه يكسر حطباً فإنه يعلو على أقوام يتكلمون بالتميمة ويكسر كالمهم

نصرف يف ومن رأى أنه يكسر عظماً ألحد معروف فإنه نصرة يف ماله، وإن كسر عظما جمهوال فإنه ي
  .ماله

  .ومن رأى أنه يكسر حديدا فإنه قوة بالغة وحصول أة

ومن رأى أنه يكسر صاريا فإنه تعطل أمور تاجر صاحب بضائع، وقيل غري ذلك مما يأيت يف فصله وحمله 
  .عند ذكر املراكب وآالا يف الباب التاسع والثالثني
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ا حيب فحصول هم، وإن كان نوعه مما يذم فال بأس ومن رأى أنه كسر شيئا من املعادن فإن كان نوعه مم
  .به، وقيل كسر الذهب زوال هم وكسر اجلوهر فساد يف العقيدة

ومن رأى أنه كسر ماعونا أو متاعا فإنه منسوب إىل ما ينسب إليه ذلك مما سيأيت ذكره يف فصول األمتعة 
  .واملواعني

ما كسر التخوت واألسرة فإنه حصول مصيبة يف ومن رأى أنه كسر جامة أو قمرية فإنه يؤذي امرأة، وأ
  .حق أرباا

  .وأما كسر األسنان فيؤول على كل ما ينسب إليه ذلك السن كما تقدم يف فصل األعضاء

  .وأما كسر السرج فنقصان يف األة، وقيل يؤول ذلك يف املرأة

  .وكسر قرون الدواب يؤول كل صنف مبا ينسب إليه

  .ثة أوجه يعرب بالولد والقوة واملقدرةوكسر الرمح والقوس على ثال

  .وقبل رؤيا كسر آالت احلروب ليس مبحمود

  فصل في رؤيا الخراب

  .من رأى مكانا معروفا صار خرابا وهو ال جيد به أحداً فإنه حصول هم وغم

  .ومن رأى أن ذلك عاد ملا كان عليه فإنه حصول عدل من ملك ذلك املكان

با وأهله ال جيدون مكانا يسكنون فيه فإن ملكهم جيور عليهم حىت ال ومن رأى مكانا معروفا صار خرا
  .جيدون هلم منه خملصا

ومن رأى أن جامعا خرب حىت ال يبقى من رمسه شيء فإنه يزول ملك ذلك املكان أو قاضيه حبيث ان 
  .الذي يأيت بعده ال يفعل شيئا مما كان يفعله من تقدمه مجلة كافية

 يبق فيه متعيشون فإنه كساد أهله وتشتت أمورهم، ورمبا دل على نازلة ومن رأى سوقا قد خرب ومل
  .عظيمة م

  .ومن رأى أن داره خراب أصال فإنه خراب جسمه إما لكرب أو لعاهات تعتريه

  .ومن رأى أن محاما قد خرب ودرس فإنه موت امرأة تنسب لذلك، ورمبا كانت زوجته أو أعظم أقربائه

راب دائر فإن امللك جيور يف حكمه حىت ال يستطيع أحد يتقرب إليه من ظلمه ومن رأى أن دار امللك خ
  .وقد قيل يف ذلك بيت الظامل خراب ولو بعد حني

ومن رأى أن مركبا خرب فإنه موت جارية، وخراب الكنائس ضعف يف الكفر وقوة يف اإلسالم، 



 
ابن شاهيناالشارات في علم العبارات   225 

م والتعطيل عن السفر، وقال وخراب األرض ضعف يف النسوة وقلة أمانتهن، ورمبا دل على اهلم والغ
  .بعضهم أحب العمارة يف اليقظة واملنام وأكره اخلراب الدائر

  فصل في رؤيا العمارة

وهي على أوجه من رأى أنه يعمر شيئا يف أحد املساجد الثالث فإنه يصنع معروفا عند اهللا مقبوال ويدل 
  .على علو القدر وحصول اجلاه والتمكن يف أمور الدنيا

نه يعمر عمارة هللا مثل مسجد أو منارة أو خانقاه أو ما أشبه ذلك فإنه دليل على صالح دينه ومن رأى أ
  .وثواب آخرته

وقيل من رأى شيئا من ذلك معمورا فإنه زيادة يف اإلسالم واستحكام يف الدين، ورمبا كان صالحا يف 
  .حق ملك ذلك املكان

ح أشغال تتعلق بالدنيا وخري ومنفعة وحصول وقال جعفر الصادق رؤيا العمارة على أربعة أوجه صال
  .مراد وسعة يف االكتساب

  .ومن رأى أنه يعمر مركبا فإنه يبتاع جارية ويربيها

  .ومن رأى أنه يعمر ما ال ينبغي عمارته فإنه يكلف نفسه ما ال طاقة له به

عمال صاحلاً لقوله وقال الكرماين من رأى أنه يعمر عمارة وثيقة فإن كان من طالب اآلخرة فانه يعمل 
اآلية، وإن كان من طالب الدنيا فإن دنياه تصلح " أفمن أسس بنيانه على تقوى من اهللا ورضوان"تعاىل 

  .ويدوم حاله فيها

ومن رأى أنه عمر دارا أو عمارة من أي شيء كان يريد سكناه فيها فإنه جيتمع بامرأة سواء كان حالال 
  .أو غريه

ورفع مسكها فإنه يتم له مجيع ما كان أبوه عليه إن كان قد مات، وإن كان ومن رأى أن أباه عمر عمارة 
  .حيا فهو غري راجع إليه كما تقدم

ومن رأى أن الفعلة يعملون يف داره أو يف مكان هو فيه فإنه خياصم قرابته أو يهجر صديقه أو ما أشبه 
  .ذلك

  فصل في رؤيا الحفر والردم

أحداً أو بئرا فإنه ميكر مكرا مث ينقلب عليه ملا هو سائر بني الناس من فمن رأى أنه حيفر حفرة ليلقى ا 
  .القول من حفر ألخيه املؤمن بئرا رماه اهللا فيها
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  .ومن رأى أنه حفر قناة فإنه يسعى يف سبب رزق، وأما حفر الترع فإنه تسبب للملك يف معيشة

  . امرأةوأما حفر اجلب والبئر إذا مل يرد إدخال أحد فيهما فإنه تزوج

ومن رأى أن حبرا حيفر والناس يقصدون بذلك سريان املاء من البحر القدمي إليه فام جيتمعون على عزل 
  .امللك وتولية غريه

  .ومن رأى أنه حيفر سردابا فإنه يسعى يف أمر امرأة وميكر ا

  .ومن رأى أنه حيفر جدار فإنه يكتسب ماال

    

  . أمرا يرومه من قاسى القلب ويكون مبلغه يف ذلك بقدر احلفرومن رأى أنه حيفر يف حجر فإنه يعاجل

  .ومن رأى أنه حيفر يف جبل فإنه يسعى يف أمر من ملك ويكون مبلغه يف ذلك بقدر احلفر

ومن رأى أنه حيفر يف خشب فإنه حياول أمرا مع رجل منافق ويكون مبلغه من ذلك بقدر متكنه من 
  .احلفر

  .ه يباشر أمرا حيصل منه مالومن رأى أنه حيفر يف تنب فإن

  .ومن رأى أنه حيفر يف شيء من احلبوب فإنه يكتسب مما ينسب إليه ذلك النوع

ومن رأى أنه حيفر يف شيء من املعادن فإنه يتمكن مما ينسب إليه ذلك املعدن يف التأويل، وقد تقدم ذكر 
  .حفر األرض بأنواع شىت يف الباب الثاين والثالثني

ر يف أرض فلينظر يف ذلك الباب فيجد ما رآه ألننا حنن ذكرنا األرض وما يتعلق ا، فمن رأى أنه حيف
وأما الردم فإنه على أوجه وقد تقدم ذكر ردم القبور واحلفر يف فصوله وأبوابه، وأما ردم ما ذكر ههنا من 

الردم إذا كان األنواع املتفرقة فإنه رجوع عن أمر، وقيل احلفر سفر والردم اقامة وال خري فيمن يرى 
  .ضعيفا أو عنده مريض

  .ومن رأى أنه ردم ترعة وساواها جبسر فإنه حيتفظ على رزقه وقوته ويصرفه مبقدار

  .ومن رأى أنه يردم سوقا فإنه جور وظلم إن كان أهال لذلك وإال فحصول مصيبة، وقيل فضيحة

  .ومن رأى أنه يردم دارا فإنه يطلق زوجته

  .ال خري فيهومن رأى أنه يردم سردابا ف

ومن رأى أنه يردم طريقا إىل ان صار ال يعرف فإنه يرتكب ضاللة وحيصل له مآمث كثرية، ورمبا فسدت 
  .أقوال قوم بسببه

  .ومن رأى أنه يردم بئرا فإنه يتسبب يف خراب سجن واطالق من به وقفله فرقة امرأة

  .ومن رأى أنه يردم شيئا ال يعرفه فإنه يبعد عن أمر يقصده
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  .أى أنه ردم على قوم فإنه يصيبهم بأمر حيصل هلم منه مهلكةومن ر

ومن رأى أنه ردم بيت خالء فإنه يتعطل يف أمر، ورمبا يداري أراذل الناس الذين يهيجون الناس بألسنتهم 
  .الفاحشة للمثل السائر بني الناس فتحت عليك طهارة فتسدها

  . أعلم بالصوابومن رأى أنه يردم فسقية فإنه ينكح امرأة واهللا تعاىل

  الباب الخامس والثالثون 

  في رؤيا األبواب والمفاتيح والغلق والقفل ونحوه

  فصل في رؤيا األبواب وفتحها وغلقها

قال دانيال الباب يؤول بامرأة، فمن رأى أن أبوابا فتحت جمهولة كانت أو معروفة فإنه حيصل له خري 
  .بسرعةونعمة، وإن كانت على طرف الطريق فإن ذلك حيصل 

  .ومن رأى أن أبواب الدار فتحت قدامه فإنه حصول مال من جهة جليل القدر ويدخر ذلك ألجل عياله

ومن رأى أن باب داره غلق أو خرب أو حرق فإنه دليل على مصيبة ومشقة عظيمة ودخول أقوام إىل 
  .مرتله بسبب مصيبة

 دعاءه وجيد ما يطلبه وينفتح له الباب ومن رأى أنه حرك حلقة الباب أو دفقها فاجيب فإن اهللا يستجيب
  .عند دقة فإن اهللا تعاىل أجاب دعوته بنصر وظفر على األعداء

  .وقال الكرماين أبواب الدار مجيعها يف التعبري مبعىن واحد لكن باب املدخل أزيد من ذلك يف معناه

ب طالق املرأة وقلع الباب ومن رأى أنه صنع بابا جديدا أو قفله فإنه خيطب امرأة ويتزوجها، وخلع البا
  .أصر موا

  .ومن رأى أنه أمر جنارا بأن يصنع بابا جديدا فإنه يتزوج بكرا

  .ومن رأى بابا وليس معه ما يغلق به فإنه يتزوج امرأة ثيبا

وقال جابر املغريب من رأى شيئا من أصناف الوحوش يتسارعون إىل بابه ويصرخون به فإن الشباب 
  .يقصدون عياله

  .أى بباب داره حلقتني أو مسطبتني فإنه يدل على أن أهل بيته حيبون غريه فليحذر من ذلكومن ر

  .ومن رأى أن باب السماء قد فتح فإنه يدل على افتتاح أبواب اخلريات واألرزاق على أهل ذلك املكان

 اخلادم، وأما وقال جعفر الصادق رؤيا الباب على ثالثة أوجه أحدها صاحب الدار والثاين املرأة والثالث
  .باب املدينة فإنه يؤول باحلاجب وبواب امللك
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وقال ابو سعيد الواعظ من رأى كأن أبوابا فتحت إىل داره حىت جاوزت احلد دلت رؤياه على خراب 
  .الدار وتعطيلها، وإن جتاوز احلد دلت على سعة الرزق وإيضاح أبوابه عليه

  .ومن رأى أنه قطع حلقة بابه فإنه يدخل يف بدعة

  .ومن رأى كأنه يريد إغالق بابه فال ينغلق فإنه مينع عن أمر يعجز عنه

  .وقيل من رأى أن أبواب داره فتحت من مواضع كثرية فإا أبواب دنياه تفتح له وتقبل عليه

ومن رأى أن باب داره عظيم قوي فإنه حسن حاله وإال رجع التأويل ملالكها وذهب به إىل حيث مل يدر 
  .ة يف كبري البيتفهي حصول مصيب

    

ومن رأى أن باب داره ملقى فإنه ان كان عنده ضعيف يربأ سريعا ويعاىف، ورمبا كان بشارة وصحة 
  .وخريا وسالمة

  .ومن رأى أن باب داره إىل خارج الدار فليس مبحمود

  .ومن رأى أن باب داره سد فإنه مصيبة عظيمة نازلة بأهل الدار

  . وال يستطيع فإن ذلك أمر يعسر عليه من قبل امرأةومن رأى أنه يريد أن يغلق بابا

  .ومن رأى أن يف وسط بابه بابا صغريا فإنه يكون للدار مدخل مبفرده إىل النساء

ومن رأى أنه دخل على قوم من باب فإنه يظفر حباجته وينتصر على أعدائه وتبطل حجة خصمائه لقوله 
  ".غالبونادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم "تعاىل 

  .ومن رأى أنه خرج من باب ومل ينو العود فإنه خيرج من أمر

  .ومن رأى أنه خرج من باب ضيق إىل سعة أو من أمر هائل فإنه صالح وخري وفرج من هم

  .ومن رأى أنه يطلب بابا وال يهتدي إليه فإنه يطلب أمرا ويتحري فيه وال يبلغ منه أربا

  .احب الدار يطلق امرأتهومن رأى ان أسكفة الباب نزعت فإن ص

  .ومن رأى أنه يركب عتبة الدار فإنه ينكح امرأة

إن تستفتحوا "ومن رأى أنه يفتح بابا معروفا فإنه يستعني برجل على طلب حاجته ويظفر ا لقوله تعاىل 
  ".فقد جاءكم الفتح

أمر وال ينال مما ومن رأى أنه يريد فتح باب وقد عسر عليه وهو حياوله ومل يقدر على ذلك فإنه عسر 
  .يطلبه شيئا

  .ومن رأى أنه أغلق بابا جديدا ودربسه فإنه يتزوج بامرأة وينكحها

ومن رأى أنه فتح بابا مغلقا من مدة فإنه يفرج مهه وغمه وحيصل له خري من مكان ال يؤمله، وقيل يفارق 
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  .زوجته ويتزوج غريها

  .وغلق الباب مفارقة امرأة

  . يزداد حمبة يف امرأة ما مل مينع الدخولومن رأى أنه مسر بابه فإنه

  .ومن رأى أنه باع بابه فإنه يبيع خادمه

  .وأما باب اجلامع فيؤول بامرأة القاضي

  .وباب احلمام يؤول بامرأة ماشطة

  .وباب اخلان يؤول بامرأة غري حصينة

  .وباب القلعة يؤول برب وظيفة تقضي أمور الناس على يديه، ورمبا كان دينا

  .انوت يؤول بزوجة أرباب املعاشوباب احل

  .وباب البيمارستان يؤول بزوجة احلكيم

ومن رأى أنه جاء إىل باب ومل يدخل ودخل من غريه فإنه يؤول على ثالثة أوجه إن كان من أهل 
الصالح وسعى يف أمر دنيوي من ملك من امللوك فإنه ال يسأل أرباب وظائفه يف ذلك بل يطلبه منه 

ورمبا ناله ومل يثبت عليه، وإن كان من أهل الفساد فإنه يأيت امرأة يف دبرها، وقيل ويعسر ذلك عليه، 
  .ارتكاب معصية

  فصل في رؤيا المفاتيح واألقفال

  .وهي تؤول على أوجه فاملفتاح إنسان على يديه أمور الناس

مقاليد السموات له "ومن رأى أن بيده مفاتيح كثرية فإنه يدل على علو مرتلته وعظم شرفه لقوله تعاىل 
  ".واألرض

  .وقال الكرماين كل ما يفتح باملفتاح خري والغلق ضده، وقال بعضهم الغلق يدل على التزويج

فمن رأى أن بيده مفاتيح اجلنة فإنه يكون على دين ملكه وتكون عواقب أموره حممودة، وقيل إن املفتاح 
  .هو طلب حاجة من اهللا عز وجل ودعاء واستغفار

ملغريب من رأى بيده مفتاحا يدل على الوضوء مباء طاهر لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال جابر ا
  .مفتاح الصالة ماء طهور

  .ومن رأى أنه سقط مفتاح من يده فإنه يتهاون يف الصالة

وقال جعفر الصادق رؤيا املفتاح تدل على فتح األمور الصعاب وفرج من الغم وشفاء من املرض 
  . يف الدين وقضاء حاجة وإجابة دعاء وعلم ومعرفةوحصول مراده وقوة
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وقال حممد بن شامويه من رأى أنه أصاب مفتاحا أو مفاتيح فإنه يصيب ماال وسلطانا وخريا عظيما بقدر 
  .املفتاح

  .ومن رأى أنه فتح شيئا مبفتاح وتيسر ذلك له فإنه يستعني بأحد يف حاجة

  .سانا ينكحهاوإن رأت امرأة أنه ألقى إليها مفتاح فإن ان

ومن رأى أنه أعطى مفتاحا أو مفاتيح واستوىل على ما يتضمن غلقها فإنه يتوىل أمرا حيكم فيه على 
أشراف الناس ويدخر خزائن امللك ان كان ممن يصلح لذلك واال فهو خري على كل حال، ورؤيا كسر 

  .املفتاح أو شيء من أسنانه ال خري فيها

رق فإنه تعطيل األمور، وقيل رؤيا ادخال املفتاح يف السكرجة نكاح ومن رأى أن مفتاحه قد ضاع أو س
  .فإن كانت جديدة فبكر، وإن كانت عتيقة فثيب

وقال ابو سعيد الواعظ املفتاح املتخذ من حديد رجل ذو بأس والفتح حممود وظفر ونصر لقوله تعاىل 
  ".نصر من اهللا وفتح قريب"

    

، "وآتيناه من الكنوز ما إن مفاحته لتنوء بالعصبة"اال لقوله تعاىل ومن رأى أن بيده مفاتيح فإنه يصيب م
ورمبا دل قصد الفتح باملفتاح على طلب حاجة بالدعاء ألن الواحدي قاله يف تفسري القرآن يف معىن قوله 

، وأما القفل فإنه دليل على حصول مراد الدين والدنيا وصالح "إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح"تعاىل 
  .هأحوال

  .فمن رأى القفل انفتح سريعا فإنه تيسر عليه األمور عاجال ويرزق احلج

  .ومن رأى أنه ال يقدر على فتح القفل فإنه تعسري وغلق أموره

وقال جع رؤيا القفل تؤول على ستة أوجه حصول أمر وقوة وحجة ومنفعة وامرأة واعتماد على رجل 
قيل صالح وحرس، وأما ما يوضع به القفل واملفاتيح مصلح، ورمبا دل رؤيا عمل القفل على الداللة، و

  .فإنه يؤول بامرأة

  .ومن رأى أنه أدخل فيه شيئا من ذلك فإنه ينكح امرأة، ورمبا دل على احلفظ

  .ومن رأى أنه قفل قفال على باب فإنه يكون حريصا على زوجته

  .فهو نظريهومن رأى أنه قفل قفال على صندوق أو علبة أو ما أشبه ذلك من األواين 

  .ومن رأى قفال ثقيال وضع يف رقبته فال خري فيه ووضعه يف الرجل معناه كمعىن القيد كما تقدم

ومن رأى قفال من معدن من املعادن فإنه امرأة تنسب لذلك النوع كما هو مذكور يف بيان األصول، وأما 
 فهو زيادة طغيان، وإذا كان بيد القفل اخلشب فال خري فيه، وقيل القفل إذا كان بيد أحد من أهل النفاق
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  .أحد من أهل البخل فهو زيادة خبل وخساسة، وإذا كان بيد أحد من أهل الصالح فإنه خري وبركة

  .ومن رأى أقفاال موضوعة على احلوانيت فإنه كساد ألهلها وتقييد أمورهم

 مبحمود، وإن كان مما ومن رأى أنه كسر قفال فإنه على وجهني ان كان مما يكره يف التعبري فعله فليس
  .يشكر فهو حممود واهللا أعلم بالصواب

  الباب السادس والثالثون 

  في رؤيا الحمامات والفنادق واألسواق

  والحوانيت والطواحين واألفران 

  فصل في رؤيا الحمامات

  .وهي على أوجه قيل عمارة احلمام غري حممودة وخراا ضد ذلك

الغسل فيه فرح وسرور فإن كان املاء معتدال فهو جيد، وإن كان ومن رأى محاما دل على اهلم والغم و
  .حارا جدا فضد ذلك

وقال الكرماين من رأى أنه ينور بنورة يف احلمام وتنظف وغسل جسده فإن كان خائفا أو مغموما أو 
ورة ضعيفا أو مديونا فإنه فرج من مجيع ما ذكر، وإن كان ذا مال فإنه نقصان يف ماله، وإن مل يغسل الن

  .عن جسده ال يتم أمره

  .ومن رأى أنه شرب ماء حارا يف احلمام فإنه يضعف باحلمى أو بعلة الربسام

  .ومن رأى أن يف حارته محاما فإنه يظهر هناك امرأة فاحشة

وقال جع رؤيا احلمام على ستة أوجه امرأة وغم ودين وتعطيل وتصديق وقرض، ورمبا دلت رؤيا احلمام 
  .أو كبري الدارعلى املرأة القيمة 

ومن رأى أنه صار محاما فإنه يتزوج امرأة حسناء، وإن رأت املرأة أا صارت محامية فإا تسعى يف 
  .صالح أمورها ومنافعها

  .وقال الكرماين من رأى أنه يبين محاما فإنه يتزوج امرأة

ما مل يغتسل مباء سخن ومن رأى أنه دخل احلمام فإنه يصيب مها وغما وغيظا بقدر حره وعاقبته إىل خري 
فإنه يكثر مهه وحزنه، ورمبا يكون من قبل النساء، وإن كان املاء باردا دل على جناته من كل سوء، ورمبا 

  .دل دخول احلمام على دخول سجن أو شر أو مرض وعلى قدر حره يكون ذلك

، وقيل التجرد يف ومن رأى أنه ينتقل يف احلمام من مكان إىل مكان آخر فإنه ينتقل من حال إىل حال
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  .احلمام هم من قبل النسوة

  .ومن رأى أنه يف احلمام بثيابه فإنه حصول هم من قبل أمه أو أخته أو أحد حمارمه

  .ومن رأى أنه دخل على نسوة يف محام فإنه يرتكب حراما

  .ومن رأى أنه أتى محاما ومل يدخله فإنه يالقي رجالًويقع بينهما شر

  .ق له شيء فإنه خياصم رجالًعند السلطانومن رأى أنه يف محام وسر

  .ومن رأى أنه دخل محاما فوجده حارا ال يستطيع االقامة به فإنه يصيبه هم وغم شديد بقدر حره

  .ومن رأى أنه دخل محاما فوجده باردا حيصل من االقامة فيه ضرر ال خري فيه

بأس به، هذا إذا كان نوى الطهارة ومن رأى محاما نظيفا وبه ماء حار رطب وبارد معتدل وبه خدمة فال 
  .ما مل ير ما يكره يف علم التعبري

  .ومن رأى أنه دخل محاما فوجد فيه قذرا أو ما يكره وجود مثله يف احلمام فإنه مبالغة يف اهلم

  .ومن رأى عورات النساء مكشوفات يف محام فإنه يؤول على وجهني قلة دين وارتكاب حمرم

    

  .أما احلمام فإنه بيت السلطان فمن دخله وهو مغموم فرج اهللا مههوقال أبو سعيد الواعظ 

  .ومن رأى أنه اغتسل به عربت رؤياه على اخلري

  .وخالوي احلمام بنات امرأة

  .وأما األحواض وجماري املياه والقصع والطاسات فهن نساء ينتسنب إىل احلمام من اآلالت املؤنثة

ميكن دخوله وال حيل به فإن كان نوعه حمبوبا فال بأس به، وإن ومن رأى أنه دخل محاما فوجد فيه ما ال 
كان مكروها فال خري فيه، وقيل فتح اجلامة أو الطاقة أو األبواب من احلمام نقص من اهلم والغم، وأما 

  .املستوقد فال حيمد يف الرؤيا مبا يعرب بالوايل الظامل الذي يأكل أموال الناس ظلما

  .توقد فإنه يأوي إىل أقوام مفسدين ويقرهم على فسادهمومن رأى أنه يسكن قرب مس

ومن رأى أنه أخذ من ناره شيئا فإنه يصيب ماال حراما من أي وجه كان، وإن ألقى فيه شيئا فإن الوايل 
  .يغرمه شيئا

  .ومن رأى أن يف املستوقد خلالً فإنه فساد يف حق الوايل ومضرة

  فصل في رؤيا الفنادق والخانات

جار واملسافرين مبعىن واحد ألن التجار يرتلون بالفنادق ويدخرون ا بضائعهم واخلانات وهم عند الت
  .مأوى املسافرين خاصة ولكن حكمها يف التعبري واحد
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فمن رأى فندقا جمهوال فإن كان مريضا خياف عليه من املوت، وإن كان على سفر فإنه يسافر، ورمبا 
  .ينتقل من مكان إىل مكان

رج من فندق وركب دابته عند خروجه فإن كان مسافرا فإنه يقطع سفرا، وإن كان ومن رأى أنه خ
  .مريضا فليس مبحمود يف حقه

وقيل رؤيا اخلان يؤول على ستة أوجه امرأة فاحشة وحرز وسالمة ودخول يف أمر ليس مبحمود وراحة 
ذلك من زين أو شني من تعب ونقص من اجلاه وعز، وقيل رؤيا اخلان تؤول باملسافرين فمهما رأى يف 

  .يعرب م، ورمبا كان اخلان رجالًمجريا والفندق رجالًأدبيا

  فصل في رؤيا األسواق

  .وهي على أوجه حج وجهاد وفائدة وذلة وحماربة وفتنة وامتحان ومعيشة وأمر وعطلة

اً يؤجره ومن رأى أنه يف سوق من األسواق يتجر فيه فإنه جياهد يف سبيل اهللا تعاىل أو يعمل عمال صاحل
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على جتارة تنجيكم من "اهللا تعاىل وجيزل ثوابه وينجيه من عذابه لقوله تعاىل 

  ".عذاب أليم

  .ومن رأى أنه يف سوق وقد فاتته فيه صفقته فإنه يفوته احلج وما أمله من أعمال الرب

  .فق متاعه ويكثر أرباحهومن رأى السوق عامر بالناس وهو صاحل ملا يطلب فيه فإنه ين

  .ومن رأى السوق خاليا أو مقفوال وأهله يغشاهم الناس فضد ذلك

ومن رأى نسوة كثرية يف سوق فإنه يدل على كثرة مفاسد ذلك السوق، وقيل كثرة بيع وشراء واقبال 
  .دنيا على أهله، ورمبا أتاه عامل يشتري منه ما حيتاج إليه

  .وسوق اخليل دليل على حمل العز

  .سوق القماش دليل على حمل السترة والبهاءو

  .وسوق اجلمال دليل على حمل أقوام أعاجم

  .وسوق احلمري دليل على مشي احلال

وسوق البقر إن كان ما يباع فيه مسينا دليل على سنني خمصبة، وإن كانوا عجافا أو هزاال فعلى سنني 
  .سننيجمدبة، ورمبا دل سوق البقر على اجتماع الفلكية وتقومي ال

  .وسوق الغنم دليل على حمل أقوام كبار ونساء من أكابر القوم

  .وسوق اخلشب دليل على حمل جيتمع فيه أقوام فاسقون

وسوق الرقيق على أوجه خري وهم وحزن وجتارة راحبة وتعذر حاجة وجناة من غم وهم وفقر وحاجة 
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  .وحصول رزق من سلطان، وقيل البيع خري من الشراء يف الرقيق خاصة

  .وسوق الدجاج حممود، وسوق الصاغة حمل اجتماع أهل البدع ودخوله حصول إمث

  .وسوق القماش خري ومنفعة

  .وسوق املالهي ال خري فيه

وسوق املال من حيث اجلملة حممود ألنه حمل ما يوجد به إقامة النفوس، وال حيمد للملوك دخول 
  .األسواق، وقيل ال بأس به

  .، وقيل حمل الكالمورؤيا سوق الطيور حمل اخلدم

وسوق الفرش يؤول بدار امللك ألا حمل املناصب، والفراش يؤول باملنصب أو املرأة لكل أحد على ما 
  .يليق به

وقال حممد بن شامويه رؤيا السوق من حيث اجلملة ولو بيع فيه مهما كان ان كان عامرا وأهله جالسون 
  .د فبضدهفإنه خري ومنفعة، وإن كان غري عامر وليس به أح

  .وقال أبو سعيد الواعظ رؤيا السوق يؤول بالدنيا فمهما رأى فيه من زين أو شني يؤول بدنياه

وقيل من رأى أنه أتى بشيء من األشياء إىل سوق من األسواق وأراد بيعه فلم يبع فإنه حصول مذلة، 
  .وقيل خري إذا مل يكن فيه ما ينكر مثله يف اليقظة

  . من األصناف بكثرة فإنه يدل على كساد ذلك الصنفومن رأى أن سوقا فيه صنف

    

  فصل في رؤيا الحوانيت

  .وهي على أوجه امرأة وخري وكساد ومعيشة ومنصب وحصول فائدة وصالح يف األمور

  .فمن رأى أنه جلس يف حانوت لغريه بغري رضاه فإنه مييل إىل حمرم بسبب نساء اخلالئق

أوجه امرأة وعيش طيب وعز وجاه وأمور حممودة وارتفاع وقال جع رؤيا احلانوت تؤول على ستة 
  .وظفر

  .وقال الكرماين من رأى أنه جلس يف حانوت فإنه يستفيد خريا

ومن رأى أن حانوته تعدى عليه أو حدث فيه حادث شني فإنه حصول مصيبة أو تعذر أمر وكساد 
  .معيشة

نصبا، وكلما ارتفع احلانوت كان حممودا، ومن رأى أنه جلس يف حانوت وكان أهال للوالية فإنه يتوىل م
وأما احلانوت الذي وضع فيه آلة األموات فإنه حمل يكتسب منه الرفعة، وأما حانوت السقاية فهو حمل 
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  .حيصل منه اخلري والرزق للخاص والعام

ومن رأى أن حانوته خرب أو ب فإنه حصول أمر مكروه فيما ينسب إليه ذلك وحيصل به غاية 
  .اخلسارة

  فصل في رؤيا الطواحين

قال أبو سعيد الواعظ أما الطاحون الدائر على املاء فيدل على رجل حسن السياسة سديد الرأي حتتوي 
يده على أموال كثرية ودوراا يدل على سفر وعلى اجتماع رزق، ورمبا دلت رؤياه على احلرب 

  .هاوانكسار الرحى اختلف يف تأويله فمنهم من قال يدل على موت صاحب

ومن رأى أنه ذهب حبنطة إىل الطاحونة وطحنها فإنه نفع من صاحب الطاحونة، ورمبا ينتفع صاحب 
  .الطاحونة منه أيضا

  .ومن رأى خلال يف الطاحونة أو رأى أن أحداً سرق احلجر فحصول خلل لصاحبها، وقيل مرض

  .احونة ملكه فهو أقل فتنةوقال ابن سريين رؤيا الطاحونة تدل على خصومة وقتال، وأما إذا كانت الط

ومن رأى حجرا دائرة بغري قمح فإنه يدل على السفر، وإن كان فيه قمح يدور عليه فإنه يدل على مشي 
  .حاله يف سببه

وقال الكرماين من رأى حجر طاحون من حديد أو حناس فإنه يدل على خصومة شديدة، وإن كانت من 
  .قزاز تكون خصومة بسبب النساء

  .يدير طاحونا بيده فإنه يدل على شريك شجاع وال يكون الشريك على سداد يف أحوالهومن رأى أنه 

وقال جع رؤيا الطاحونة تؤول على مخسة أوجه سلطان ورئيس كبري وقوة وشجاعة ورأس نوبة ورؤيا 
  .موضع الطاحون تدل على رئيس كبري

ب فإنه يدل على حصول خري وقال خالد االصفهاين من رأى طاحونة دائرة سواء على املاء أو بدوا
  .ومعيشة، ورمبا كانت الرحى حربا لقول العرب دار احلرب دور الرحى، وإن مل تدر فهي امرأة يصيبها

ومن رأى أنه يطحن بيده فإنه يصيب خريا كثرياً وينفق من عمل يده، ورمبا دل ذلك على الزواج أو 
  .التسري

  .فإنه موته، وإن كانت ملكا لغريه فيؤول بهومن رأى أن رحى انتزعت منه غصبا أو كسرت فلقا 

ومن رأى أنه نصب رحى ليطحن فيها للناس فإن كان ذا سلطان فإنه جيلس للحكومة للرعية، وإن كان 
  .من آحاد الناس فإنه يتسبب يف شيء حيصل منه رزقه

  .ومن رأى أن رحى تنقش فإنه قوام معيشته وبلوغ مقاصده وظفر بأمور
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  .حى فإنه يتوصل إىل شيء حيصل به نتاج ومنفعةومن رأى أنه يصلب ر

  .ومن رأى أنه يطحن برحى ال قطب هلا فإنه ينكح امرأة ال عصمة له عليها

  .وإن رأت امرأة ذلك فكذلك تكون بغري عصمة

  .ومن رأى أنه أخذ قطب رحى فإنه ينكح امرأة

  .ومن رأى أنه دخل بيت طاحون فإنه يدخل مكانا حيصل منه الرزق

  رؤيا األفرانفصل في 

  .وهي على أوجه سواد من نسوة العامل وهم وحزن وانسان ظامل يقضي على يديه أشغال الناس

  .فمن رأى أنه خيبز شيئاً فإنه حممود، ورمبا دل على انتهاء أمر أو حصول رزق

  .ومن رأى أنه حيمي فرناً فإنه يتقرب إىل حاكم

  .تيجة قدره، ورمبا دل الفرن على األمنومن رأى فرنا باردا فهي امرأة من نساء العوام ون

  .وقال الكرماين خبز الشيء يف الفرن إذا خبز فهو على كل حال حممود

  .ومن رأى أنه يريد خبز شيء وال خيبز فليس ذلك مبحمود واهللا أعلم

  الباب السابع والثالثون 

  في رؤيا الجبال والصخور والتالل

  والقواعد والعواميد والساللم 

 من رأى أنه فوق جبل ويظن ان ذلك اجلبل ملكه فإنه يلتجيء إىل رجل جليل القدر، ورمبا قال دانيال
  .كان ملكا جليال

  .ومن رأى أنه صعد جبال وصار فوقه فإنه يتمكن من ملك ذي مهابة وحتصل له مرتلة عالية

وإن كان هو ومن رأى أن جبال اقتلع من مكان أو تفرقت أجزاؤه فإنه زوال ملك عظيم وتفرق مجاعته، 
  .املتسبب يف ذلك فإنه يكون على يديه أو بواسطته

    

  .ومن رأى أنه اختذ مقاما يف جبل فإنه يتوب إىل ملك بأنواع اخلدم ويتمكن منه

ومن رأى أنه نزل من أعلى جبل فإنه يرتل عن مرتلته ويكون نقصانا يف حقه، وقيل الرتول من أعلى 
  .ما أملهاجلبال وغريها رجوع من أمر أو خالف 
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وقال جابر املغريب من رأى أنه صعد جبال أو ما يشاه أو مكانا مرتفعا من حيث اجلملة فإنه حصول 
  .مراد وقضاء حاجة وعلو مرتلة وظفر مبا حياول والرتول عن شيء من ذلك فتعبريه ضده

  .اسومن رأى أنه خر من جبل فإنه يدل على حصول منقصة يف الدين والدنيا والفضيحة عند الن

ومن رأى أن جبال اهتز وتشقق فإنه حصول ضعف مللك ذلك املكان فإن رآه سكن وعاد صحيحا فهو 
  .شفاء وقوة لذلك امللك بعد ضعف

  .ومن رأى أن جبال قد اخضر وحسن فإنه يؤول باالة مللك ذلك املكان وزيادة حشمه وخدمه

  .اب فإنه يؤول حباكم فاسد الدينومن رأى أن جببل شيئا من أنواع الوحوش وذوي املخالب واألني

  .ومن رأى أن جبال صار ترابا خالصا فإنه يدل على ملك خسيس ال فائدة فيه

ومن رأى أن جبال ممتلئا بالشوك فإنه ملك يؤذي الناس بالقول والفعل وال حيصل من قربه للناس إال 
  .املضرة

  .ومن رأى أنه صعد إىل جبل قاف فإنه يدل على قرب أجله

 أنه صعد إىل جبل طور سيناء فإنه يتناظر مع إنسان يف أمر صواب وحيصل له بواسطة ذلك خري ومن رأى
  .ومنفعة

واستوت على "ومن رأى أنه صعد جبل اجلودى فإنه استواء يف أموره أو سالمة وعز لقوله تعاىل 
  ".اجلودى

  .ومن رأى أنه جببل عرفات فإنه يدل على حصول توبة وخري

  .ل لبنان فإنه يصاحب العلماءومن رأى أنه صعد جب

  .ومن رأى أنه يف جبل مظلم فإنه هالك ومصيبة، ورمبا كان ملكا ظلوما فاسد الدين قبيح املنظر

ومن رأى أنه يف جبل وقد صار فيه نتيجة حسنة املنظر فإن ملك ذلك املكان جيود لرعيته وحيصل للرائي 
  .من جهته مال ونعمة

 ثقبا فدخل فيه فإنه يطلع على سر امللك وأموره املغطية فإن خرج منه ومن رأى أنه صعد جبال ورأى فيه
  .شيء فإنه حيصل له من ذلك صلة وعطاء

  .ومن رأى جبال من بعد فإنه يفتكر يف أمر من األمور

ومن رأى أنه سالك يف جبل على شيء صفة السلم املعمر فإنه حصول مراد، وإن كان منقورا ففيه 
  .خالف

  .بل تؤول بامللك والظفر والرياسة وبقاء الراحةوقال جع رؤيا اجل

  .وقال الكرماين من رأى أنه ملك جبال فإنه ميلك رجالًضخم الشأن منيعا قاسي القلب
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  .ومن رأى أنه حيوم حوله فإنه يعتمد على رجل كبري ينال على يده شرفا ومرتلة

  .بلومن رأى أنه استند إىل جبل فإنه يلتجيء إىل ملك عظيم على قدر اجل

ومن رأى أنه على جبل قد استكمن من موضعه عليه فإنه يصيب سلطانا عظيما من قبل ذلك الرجل فإن 
  .كان غنيا ازداد ماله، وإن كان فقريا استغىن وصلح حاله، وإن كان خائفا أمن

ومن رأى أنه يفر من سفينة إىل جبل فإنه يعطب لقصة نوح عليه السالم مع ولده، أو من رأى أنه هدم 
  .بال فإنه يهدم عمرهج

  .ومن رأى أنه يرمي نفسه من جبل من غري حصول ضرر فإنه ينفذ كتبه وكالمه يف سلطانه يصيبه

  .ومن رأى أنه خرج من جبل مث استوى قائما مع تأثري فإن األمر الذي حياوله ال يتم له

  . ورفعةومن رأى أنه يف جبل ومعه شيء من آالت السالح أو مرافق سلطان فإنه ينال خريا

ومن رأى أنه يريد صعود جبل فإنه يتعلق برجل قاسي القلب بعيد اهلمة أو يريد أمرا فإن اجلبل حينئذ 
ههنا غاية يف نفسه يبلغها وبقدر صعوده يف اجلبل وعلى قدر سهولته أو صعوبته عليه يف الطلوع يكون 

  .ذلك

  .ريا عاجالومن رأى أنه يصعد اجلبل مستويا ال يعرج يف صعوده فإنه يصيب خ

ومن رأى أنه صعد على غري هيئة مرضية إىل أن بلغ إىل سنه واستوى عليه فقد استوى عمره وبلغ النهاية 
  .من سنه، وقيل السقوط من اجلبل سقوط جنم ومتام أجل

سآوي إىل جبل يعصمين "ومن رأى اجلبل ومل يصعد إليه فإنه يصيبه هم أو يأمل ما ال يتم له لقوله تعاىل 
  ".اءمن امل

  .ومن رأى اجلبل سقط من مكان بعيد فإنه يصيبه هم شديد

  .ومن رأى أن اجلبل احترق فإنه موت ملك تلك األرض

فأووا إىل الكهف ينشر "ومن رأى أنه يف كهف جبل أو قصد دخوله فإن ذلك ملجأ ومأوى لقوله تعاىل 
  ".لكم ربكم من رمحته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا

سري فإنه يدل على حروب تتحرك فيها امللوك بعضها إىل بعض واضطراب بني الناس ومن رأى أن اجلبال ت
  .وحادث حيدث يف العامل ألن ذلك من عالمات القيامة

    

  .ومن رأى أن جبال عاد زبدا فإنه ملك ال يتم أمره وهو أمر باطل ال حقيقة ألن الزبد باطل

  فصل في رؤيا المغارات
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 مغارة فإنه يرحل عن الدنيا هذا إذا رأى أا مظلمة وأقام فإن خرج قال ابن سريين من رأى أنه دخل
  .منها يدخل يف أمر مهمول مث ينجو منه

  .وقال جابر املغريب دخول املغارة يؤول بدخول السجن، ورمبا دل الدخول يف أمر صعب

  .ومن رأى أنه دخل مغارة وهي مظلمة عويصة فإنه موته ال حمالة

  .ء من ذلك مث خرج منه فإنه ميرض مرضا شديدا مث يعاىفومن رأى أنه دخل يف شي

  .ومن رأى أنه أودع شيئا يف مغارة فإن امللك يأخذ منه شيئا، وقيل غري ذلك ألا حمل اخلبيئة

  فصل في رؤيا األودية

  .وهي على وجه

 فمن رأى أنه دخل واديا كثري احلطب فإنه يصحب ملكا صاحب دنيا أو جليل القدر وحيصل له خري

  .ومنفعة، وإن كان خبالف ذلك فتعبريه ضده

  .ومن رأى أنه تاه بواد حبيث مل يظهر منه أثر فإنه يدل على موته

  .وقال دانيال الوادي الكبري يؤول بوزير امللك

  ".يأتني من كل فج عميق"وقال الكرماين الوادي يؤول باحلج لقوله تعاىل 

لك وحشمة ومال ونعمة وجتارة ورياسة وظفر وقال جع رؤيا الوادي تؤول على سبعة أوجه حج وم
  .وعلم

  فصل في رؤيا التلول

  .وهي على أوجه

فمن رأى تال يف مكان مصطحب فإنه يصاحب إنسانا ذا مهابة وحيصل له منه نتيجة، وإن صعده فهو 
أجود خصوصا إن جلس عليه فإن حتقق أن ذلك التل ملكه فإنه حصول مال وافر، ورمبا كان من قبل 

  .أخذه منه بالقهركبري ي

  .وقال جع رؤيا التل تؤول على أربعة أوجه علو ومال وقوة وخيانة

  .وقال الكرماين من صعد تال فإنه يصيب سلطانا ورفعة وينفذ كالمه وكتبه

وقيل من رأى أنه على تل وال يستطيع الرتول من عليه فإنه موته، وقيل صعود التل زواج بامرأة شريفة 
  .هو على كل حال حممود ما مل يكن فيه ما ينكر مثله يف اليقظةالقدر أو حصول أمل و
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ومن رأى أنه صعد وهو راكب إىل تل ووقف راكبا فوقه فإن كان أهال للسلطنة ناهلا، وإن كان سلطانا 
  .فإنه ميشي على عدوه ويظفر به، وهو جلميع الناس حممود

  فصل في رؤيا المزابل

  . صلى اهللا عليه وسلم عن كيفية الدنيا فأشار إىل مزبلةوهي الدنيا ألن بعض الناس سألوا النيب

وقال بعض املعربين مجيع ما يصرف يف هذه الدنيا من املآكل احلسنة واملالبس احلسنة واألمتعة والدواب 
  .مآل مجيع ذلك عند التلف املزبلة وذا املقتضى تكون الدنيا جمموعة فيها

 خصوصا ان جلس فوقها أو رأى ا ما يستوثق به، ورمبا فمن رأى مزبلة فهو حصول متكن من الدنيا
  .دلت على هم ألن الدنيا من عادا اهلم ال ينقطع منها

  فصل في رؤيا الصخور والحجارة والحصى

  .قال الكرماين رؤيا الصخور واحلجارة تؤول على وجهني مال ورجل كبري

، وإن كان صلبا فإنه يتمكن من رجل فمن رأى أنه ملك شيئا من ذلك فإن كان ناعما فهو حصول مال
  .مقامه قدر ذلك

  .ومن رأى أنه رفع حجرا أبيض فإنه يصحب انسانا جيد الطبع ويصيب منه خريا ومنفعة

ومن رأى أنه رفع حجرا أصفر أو حجارة فإنه يصحب انسانا خبيثا ذاهل اخلاطر، وأما احلجر األمحر فإنه 
  .رجل قليل الدين

 يؤول برجل منافق، ورمبا ينال من حيتوي عليه ماال من رجل منافق على أي وجه وأما احلجر األبلق فإنه
  .كان

  .ومن رأى أنه جيمع حجارة فإنه حيصل له مال من سفر

  .إن كانت احلجارة من الفالة فإنه حيصل ذلك املال باملكر واحليلة

  .ومن رأى أنه ألقى حجرا كان بيده إىل حجر فإنه يعطي ماال لرجل بكراهة

  .ن رأى أنه مجع صغار احلجارة أو مكسورها الدقيقة فإنه جيمع ماال ويستويل عليهوم

ومن رأى انسانا يرجم آخر حبجر فإنه يتهمه بزنا أو بتهمة عظيمة، ورمبا دل على كالم رديء يقع منه 
  .يف حقه ويكون تأثريه على قدر االصابة والتأثري

  .ولكنهم ذو وجاهة" مث قست قلوبكم" لقوله تعاىل وقال خالد األصفهاين الصخور رجال قاسو القلوب

  .ومن رأى أنه عال صخرة ليقلعها فإنه حياول أمرا صعبا ويكون مبلغه منه بقدر ذلك
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ومن رأى أن صخورا عظيمة سقطت فإن الناس يتوقعون حربا وال يقع، ورمبا وقع فيه حر أو برد وحيصل 
  .ألهله مغرم أو غارة

  . فإنه يفتش عن أمر وينال منه بقدر ما نقض يف الصخرةومن رأى أنه ينقض يف صخرة

  .ومن رأى أنه يركب حجرا فإن كان أعزب فإنه يتزوج واال فهو اشتغال يف أمر من األمور

    

ومن رأى أنه ضرب صخرة بعصا فانفلقت فخرج منها ماء فإن كان فقريا استغىن، وإن كان غنيا ازداد 
فقلنا اضرب بعصاك احلجر فانفجرت منه اثنتا "حكم لقوله تعاىل غىن، ورمبا كان أمرا ووالية ونفاذ 

  .اآلية، ورمبا كان حصول رزق هني" عشرة عينا

  .ومن رأى أنه علق يف عنقه حجرا فإنه حصول شر ومغرم

  .ومن رأى أنه استند إىل رجل مقداره ذلك، وأما حجر الزناد فإنه ملك سريع نافذ األمر

كرر ذلك فإنه يلح يف أمر من رجل كبري ويؤثر ذلك وحيصل مقصوده ومن رأى أنه مير على صخرة وي
  : لقول بعضهم

  في الصخرة الصماء قد أثرا  ترى الماء بتكراره أما

  .وقال أبو سعيد الواعظ الصخرة سرور وفرح وسعة عيش

  .وأما الرخام فإنه مال وفرح

  .يل احلصى يؤول باملال والعلموأما الصوان فإنه يف علم التعبري كاحلجارة ولكن أشد وأقوى، وق

  .وقال الكرماين احلصى صغار الناس أو علماؤهم، وقيل احلصى تعبريه باحلساب

وقال خالد األصفهاين من رأى أن طائرا نزل من السماء فالتقط حصاه وصرها يف ثوبه أو ابتلعها فإنه 
  .حيصى علما، ورمبا كانت حصول فائدة

  .ب ماله فيهومن رأى أنه رمى حبصاة يف حبر ذه

  .ومن رأى أنه رمى حصاة يف بئر فإنه يصرف ماال يف زواج أو شراء خادم

ومن رأى أنه يرمي حصاة على شيء فإن كان لذلك تأويل فإنه يشتري ما يؤول عليه ذلك، وإن مل يكن 
  .له تأويل فهو هو بعينه

  .الصابةومن رأى أنه يرمي انسانا حبصاة فإنه يرميه بالكالم ويكون مبلغه بقدر ا

  .ومن رأى أنه وقع يف أذنه حصاة فإنه يسمع كالما يؤذيه وحيصل له مضرة

  فصل في رؤيا القواعد والعواميد
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  .وللمعربين يف ذلك حبث

قال ابن سريين العمود يؤول بالرجل املستقيم الصادق القول، ورمبا كان كالما قويا، فمن رأى أنه رضي 
  .م يؤذيهاهللا تعاىل عنه أحداً بعمود يصيبه بكال

  .وقال الكرماين من رأى بيده عمودا من حديد فإنه يدل على قوته

  .ومن رأى أن أحداً أخذه بيده عمودا فإنه يدل على ضعف قوته

  .وقال جعفر الصادق العمود يؤول على ثالثة أوجه رجل صادق وكالم فخر وعلو مرتبة

 خرج عن طاعته وخالفه، وإن كان ومن رأى أن عمودا مال عن مكانه فإن كان واليا فإن عامله قد
  .عامال فإن سلطانه مييل عليه، وإن كان عبدا باعه سيده

  .وأما العمود اخلشب فصاحب دولة وإقبال يدل على أنه انسان يثبت به دولة الرائي

  .فمن رأى شيئا وهو على هيئة حسنة فإنه حصول نعمة وجاه وعلو قدر ممن ينتسب إليه ذلك

  .ك فإنه زوال من نسب إليهومن رأى حادثا يف ذل

  .وقال الكرماين العمود يدل على االسم

وقال جابر املغريب يدل على صاحب البيت إذا كان من خشب، فإن كان من حديد أو فيه قوة فإنه يدل 
  .على قوة صاحب البيت واقباله

  . أوجهومن رأى أن جبنب العمود عمودا آخر فإنه زيادة يف أهل البيت، وأما القاعدة فهي على

قال الكرماين من رأى أنه استند لقاعدة عمود أو اشتراها أو وهبت له فإنه يستند إىل عجوز يتزوجها أو 
  ".والقواعد من النساء"ختطبه واستدل على محل القاعدة على العجوز بقوله تعاىل 

  .ومن رأى أن قاعدة كسرت أو ذهب ا فإنه زوال قاعدة البيت

  .ود فإنه يطلق امرأتهومن رأى أنه باع قاعدة عم

  فصل في رؤيا الساللم والصعود والهبوط

  .من رأى أنه صعد سلما من طني فإنه يصل إىل خري وصالح ورزق حالل

ومن رأى أنه صعد سلما من آجر وجص فإنه يدل على فساد دينه، وإن كان السلم من حجر فإنه يدل 
  .ينعلى قساوة القلب، وإن كان من خشب فإنه يدل على ضعف الد

وقال الكرماين من رأى أنه صعد سلما طويال فإن كان أهال للرياسة فإنه ينال مرتلة عالية، وإن مل يكن 
  .فهو حصول خري من ذي سلطان

  .ومن رأى أنه نزل عن شيء من ذلك فتعبريه ضد ما ذكر
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 الناس خبري وقال جابر املغريب من رأى أنه يصعد سلما مث يرتل مث يصعد ويكرر ذلك فإنه يسعى يف أمور
  .وحيصل له نتيجة

  .قال جعفر الصادق رؤيا السلم ألهل الصالح ظفر على األعداء وألهل الفساد قلة دين وارتكاب معاصي

ومن رأى أنه صعد درجا فإنه يصيب سلطانا وعزا وقوة وحسن دين، وإن كان مريضا وبلغ آخر الدرج 
  .فإنه انقضاء عمره

    

 حيصى عددها فإنه يلي والية ويتقدم على رجال ان كان أهال لذلك ومن رأى أنه صعد درجا كثرية ال
وينال من ذلك عز ورفعة ومتكنا، وإن مل كن أهال لذلك فهو حسن دينه واسالمه لقوله تعاىل 

  .، ورمبا دل على االرحتال من مرتل إىل مرتل"سنستدرجهم من حيث ال يعلمون"

 فإنه ان كان ذا سلطان فإنه يرتل عن مرتلته، وإن ومن رأى أنه نزل عن سلم أو درج من حيث اجلملة
  .كان له فرس نزل عنها ومشى راجال، وإن كان له امرأة مريضة هلكت

  .وقيل من رأى أنه صعد سلما أصاب خريا ورفعة من حيث اجلملة ومن حيث ال يؤمل ذلك

  .وظفر خبصمهومن رأى أنه صعد سلما قدميا أصاب خريا من جتارة، وإن خاصم أحداً فإنه فالح 

  .ومن رأى أنه سقط من سلم حديد أصاب فترة يف دينه ويرجع عما كان عليه

  .ومن رأى أنه نزل من سلم قدمي درجة درجة كسدت جتارته

  .ومن رأى أنه على سلم خشب فانكسر به أفلح خصمه عليه

  .ومن رأى أنه نصب سلما ونزل منه إىل مكان معروف فإنه يسلم من اخلوف والغدر

بعض املعربين الصعود للجميع حممود ما مل يكن فيه ما ينكر مثله يف اليقظة واهلبوط ضده إال أن وقال 
يكون نصب سلما ملصلحة فإنه سالمة، ورمبا دل وجود السلم على بلوغ املراد وعدمه عند الضرورة إليه 

  .اآلية" أم هلم سلم يستمعون فيه"ضده لقوله تعاىل 

درجة فإنه ينتقل إىل الرياسة بالتدريج، ورمبا دل على تولية اخلطابة ملن ومن رأى أنه يصعد سلما درجة 
  .يكون أهلها واهللا أعلم

  الباب الثامن والثالثون 

  في رؤيا البحور واألنهار والسواقي واآلبار

  والعيون والسيول والبرك والفساقي والشاذروان والمياه 



 
ابن شاهيناالشارات في علم العبارات   244 

  فصل في رؤيا البحور

  . مباحث وأصول وتفريعوهي على أوجه للمعربين يف ذلك

  .قال دانيال رؤيا البحور مطلقا تؤول باخلليفة أو السلطان أو عامل فاضل يستفاد من علمه

  .فمن رأى حبرا رائقا هادئا فإنه ملك عادل دين، وإن كان خبالف ذلك فتعبريه ضده

  .ومن رأى أنه شرب منه فإنه حيصل له مما ينسب إليه ذلك البحر خري ومنفعة

  .أنه شرب البحر مجيعه فإنه ينال ملكا عظيما ان كان أهال لذلكومن رأى 

وقال ابن سريين من رأى أنه نزل حبرا وغاص فيه إىل ان وصل إىل قاعه وتلوث من طينه فإنه يصل إليه 
  .من سلطان هم وغم

  .ومن رأى أنه نزل حبرا وهو يعوم فإنه حيبس

ى برا فإنه حصول مصيبة عن ملك عظيم حىت ال ميكن ومن رأى أنه يعوم يف حبر وال جيد له خملصا وال ير
  .خالصه منها

  .ومن رأى أنه غرق يف البحر مث جنا منه فإنه يغرق يف أمور الدنيا وحمنها مث يتخلص من ذلك

  .ومن رأى أنه ينظر إىل حبر من بعيد ومل يقرب منه فإنه يؤمل أمال وال يصل إليه

  . قدماه فإنه ينجو من نار اجلحيم ويكون يف الدنيا مصلحاومن رأى أنه سار على وجه البحر ومل تبتل

وقال الكرماين من رأى أنه يشرب من البحر وهو بارد فإنه حيصل بينه وبني أحد خصومة، وإن كان عاملا 
  .فإنه حيصل له من العلم ما هو غرضه، وإن كان من اخصاء امللك فإنه يعتمد عليه يف أموره

، "وسقوا ماء محيما"ماء حارا فإنه حصول مصيبة وهم وغم لقوله تعاىل ومن رأى أنه يشرب من البحر 
  .وإن كان كريه الطعم والرائحة فهو حصول غلبة من خصمه، ورمبا كان نكد عيش من قبل امللك

  .وقال جابر املغريب من رأى أن البحر يبس فإنه نقص يف عسكر امللك، ورمبا كان هالكهم

 مل ير أنه تأخر منه شيء فإنه ميلك ملكا أو علما ويظفر به ان كان ومن رأى أنه شرب حبرا مجلة حىت
  .أهال لذلك وإال فهو حصول ظفر

  .ومن رأى أن شيئا من حيوان البحر كلمه فإنه يبيح بسر امللك

ومن رأى أن ماء البحر هاج وتالطمت أمواجه واسودت به الدنيا فإنه دليل على الفساد والعصيان وكثرة 
  ".يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب"لقوله تعاىل االمث والذنوب 

  .ومن رأى أنه أخرج من البحر ما يؤكل فإنه حصول رزق من وجه حل

  .ومن رأى أنه شرب من البحر ماء صاحلاً فإنه يكتسب ماال من وجه حرام، والعذب مال حالل
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هر أو غريه مما مل ينكر مثله يف ومن رأى أنه أخرج شيئا من البحر سواء كان من أنواع املعادن أو اجلوا
  .اليقظة فهو حصول خري ومنفعة، وأما ما ينكر مثله فهو ظفر، وإن كان أهل العلم فإنه زيادة يف علمه

  .ومن رأى أنه أخرج شيئا مؤذيا فإنه ميلك عدو امللك

  .وقال جعفر الصادق رؤيا البحر تؤول على ستة ملك ورئيس وعامل وعلم ومال وشغل كبري

    

  : ال بعض املعربين رؤيا البحر تدل على رجل جليل كرمي لقول بعض الشعراءوق

  يزيد على البحر المحيط إذا عطا  العطايا والمواهب كفه سخي

إنا ملا "وقال أبو سعيد الواعظ يبس البحر العذب موت اخلليفة والبحر العايل هم وفتنة وطغيان لقوله تعاىل 
  .اآلية" طغى املاء

لى ارتكاب معصية كبرية واظهار بدعة، واملوت يف الغرق يدل على املوت على غري والغرق يدل ع
  .اإلسالم، ورمبا يدل على غرق اإلنسان يف البحر على هلكة من جهة السلطان

  .ومن رأى كأنه غرق وجعل يغوص مرة ويطفو أخرى وحيرك يديه فإنه ينال مرتلة ودولة

يرجع يف أمر الدنيا إىل الدين والصالح، ورمبا كان الغرق سفرا ومن رأى أنه نزل البحر مث خرج منه فإنه 
  .يف سالمة

  .وقيل من رأى أنه واقف على سطح حبر فإنه يصيب شيئا من السلطان مل يرجه

  .ومن رأى أن البحر ارتفع من األرض فهو سلطان غشوم ظامل

د ويصيب الناس ومن رأى أن البحر نقص وصار خليجا فإن الشيطان يضعف ويذهب عن تلك البال
  .خريا

  .ومن رأى أنه دخل حبرا فإنه قابل على أمر السلطان، وإن كان مريضا اشتد مرضه

  .ومن رأى أنه خرج من البحر فإنه يصيب من السلطان خريا ويذهب عنه اهلم والغم

  .مههومن رأى أنه يسبح يف البحر فإنه مرض أو هم من قبل السلطان فإن خرج منه شفاه اهللا تعاىل وفرج 

  .ومن رأى أنه قطع حبرا إىل اجلانب اآلخر يقع يف هم وخوف ويسلم منه، وقيل انه جناة

  .ومن رأى أنه جيوز حبرا فإنه يسافر ويذهب مهه ويلقي خريا

ومن رأى أن حبرا طاميا حال بينه وبني الطريق فإن كان مسافرا فإنه يقطع الطريق، ورمبا كان عاقة من 
  .قبل السلطان أو كربة

  .ن رأى أن البحر غمره فإنه يصيب مها غالبا وال سيما إذا كان ماؤه عكرا وفيه وحلوم
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ومن رأى أنه سبح يف حبر فإنه يعاجل أمرا هو فيه ويكون حمبوسا يف ذلك األمر ويطول عليه بقدر ما يعاجل 
  .يف السباحة

أيدي الناس أو ميوت ومن رأى أنه غاص يف البحر وغاب ورأى مع ذلك شدة فإنه خياف عليه املوت من 
مما خطيئام أغرقوا فأدخلوا "شهيدا ألن الغريق شهيد، ورمبا كان موته فجأة وعليه خطايا لقوله تعاىل 

  ".نارا

  .ومن رأى أنه غرق يف حبر فهو يغرق يف هم الدنيا لقول بعض العرب فالن غرق يف النعيم

  .ر ويكون مبلغه من ذلك بقدر ما طلع بهومن رأى أنه يغوص يف حبر الطالع شيء منه فإنه يسعى يف أم

  .ومن رأى أنه يأخذ ماء من البحر نال من السلطان ماال أو مجع علما على قدر اصابته من املاء

  .ومن رأى أنه أخذ املاء من البحر فمنع فتعبريه ضده

  .وقيل رؤيا دجلة تؤول باخلليفة

  .ورؤيا سيحون تؤول مبلك اهلند

  .اسانورؤيا جيحون تؤول مبلك خر

  .والفرات تؤول مبلك الروم

  .والنيل تؤول مبلك مصر

وقيل رؤيا البحر احمليط ملك كافر غالب أو من يناسبه يف القول والعمل إذا كان من امللوك املسلمني 
  .الضخام

  .ومن رأى أنه عامل يف البحر املاحل فال خري فيه وكذلك الشرب منه واختلف يف مائه فمنهم من قال

  .خذ شيئا فهو حصول مال حرام ومنهم من قال حصول هم وغم ومصيبةمن رأى أنه أ

ومن رأى أن حبرا جيري من األنواع السائلة فإنه تغري ملك ذلك املكان، وقيل ان كان نوعه مما حيمد يف 
  .علم التعبري فهو خري يف حق امللك، وإن كان نوعه مكروها فهو ضده

  .أحوال امللكومن رأى أن حبرا سائرا قد وقف فإنه تعطيل 

ومن رأى أن حبرا طلع مبكان مل يعهد فيه فإن امللك جيتاز به أو جنده، وأما البحر إذا كان من دم فإنه 
  .يدل على فتنة حيصل فيها سفك الدماء

  فصل في رؤيا األنهار

  .وهي على أوجه

لنهر تؤول فمن رأى را صافيا عذبا فإنه حسن معيشة وصفاء وقت خصوصا ان شرب منه، وقيل رؤيا ا
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  .بوكيل امللك، وإن رآه يف مكان معروف يقتضي أن فيه عامال فهو إياه

ومن رأى أنه على شيء مرتفع والنهر جيري من حتته فإنه حصول خري ونعمة ورفعة، ورمبا كان من أهل 
  ".جيري من حتتها األار هلم فهيا ما يشاءون"احلنة لقوله تعاىل 

  .فإنه زيادة يف عقله ومعيشتهوقال جابر املغريب من رأى را 

وقال الكرماين من رأى أنه سبح يف ر أو غرف فيه فتأويله كتأويل البحر لكن يكون مكان امللك من هو 
  .دونه

  .وقيل من رأى يف النهر ما حيب مثله فهو جيد يف حق العامل أو ملك دون السلطان

  .ومن رأى ما يكرهه فهو ضده

    

فيها أار من ماء غري آسن وأار من "فإنه رزق وخري ونعمة لقوله تعاىل ومن رأى را من شيء سائل 
  ".لنب مل يتغري طعمه وأار من مخر لذة للشاربني

  فصل في رؤيا السواقي

  .وهي على أوجه

قال الكرماين من رأى ساقية ضعيفة يدور ا املاء اليسري فإا حياة طيبة للبشر إذا كانت عامة أو ملن 
  .لساقية خاصةملك تلك ا

ومن رأى أن ساقية خرجت من خالل الدور والبيوت فإا حياة طيبة إذا كان ماؤها عذبا، وإن كان 
  .ماحلا فهو مضرة أو سوء ينشر، ويقال إن الساقية امرأة فما رؤى فيها من زين أو شني فهو يف املرأة

  .ت حمرمومن رأى أنه قطع ساقية جارية فهي مقاطعة بينه وبني امرأة تكون ذا

  .ومن رأى أنه خلف سافية فإنه ميوت وخيلف امرأته بعده

  .ومن رأى أنه يستقي من ساقية فإنه يصيب خريا بقدر ما استقى

  .ومن رأى أن ساقية جتري ببستانه فإن كان عزبا تزوج، وإن كان متزوجا حتمل امرأته منه

  .ومن رأى أا هدمت أو حدث ا عيب فإن زوجته ينكحها غريه

  . رأى أنه يشرب ماء عذبا من ساقية فإنه يصيب لذاذة عيش، وإن كان مرا فهو مرضومن

  .ومن رأى أن ساقية قد حبس ماؤها إىل أن دفق فإنه يدل على حصول ولد

ومن رأى أنه جيري من ساقية نوع سائل فهو خري ومنفعة ولذة وتعسر قريب مما يدل عليه يف فصل 
  . أو مثلهاألار املزيد فيه نوع يكره طعمه
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  فصل في رؤيا اآلبار

  .وهي يف األصل تؤول باملرأة وماؤها مال املرأة ودلوها يؤول بالرجل

  .فمن رأى أنه شرب من بئر والبئر من طوب فإنه يصل إليه من زوجته مال وتكون امرأة قريبة لذي جاه

  .ومن رأى أن ماء بئر قد غاص فإنه صالح زوجته واتالف ماله

ىل دلوه مث جذبه فتخلف الدلو فإنه يدل على أنه يولد له ولد ناقص، ورمبا كان ومن رأى أنه قد أد
  .سقطا

ومن رأى أنه يسقي شيئا من النبات مباء بئر فإنه حيصل ماال ويتزوج به أو يتسرى، فإن نبت به شيء أو 
  .أمثر فإنه يدل على حصول ولد

  .مل وجل كبري وموت ومكروقال جعفر الصادق رؤيا البئر تؤول على مخسة أوجه تزوج وعا

وقال أبو سعيد الواعظ البئر للرجل امرأة مستبشرة، وللمرأة رجل حسن اخللق، ورمبا دل رؤيا ماء البئر 
  .على املال

  .ومن رأى أنه وقع يف قصر بئر فإنه ميوت

  .قال الكرماين من رأى أنه يشرب ماء بئر فإنه ميرض

إن كان يف سفينة عطبت، وإن كان مسافرا يف الرب قطع ومن رأى أنه نزل بئرا فإنه يسجن أو يقتل، و
  .عليه الطريق

  .ومن رأى أنه طلع من بئر فإنه يفرج اهللا عنه وخيلص من سجنه ويشفى باذن اهللا تعاىل

  .ومن رأى أنه وقع يف بئر ومل جيد من يرفعه فذلك قربه

  .ء يف غري إناء فإنه ينفعه ويذهبهومن رأى أنه يستقي من بئر فإنه يصيب ماال مكروها، وإن فرغ ذلك املا

وأسروه "ومن رأى أنه يديل دلوا يف بئر يستقي منه ماء فإن كان عنده حامل أتت بغالم لقوله تعاىل 
، وإن كان عنده عليل أفاق، وإن كان مسجونا جنا وخرج، وإال يوصل إىل السلطان يف حاجة، "بضاعة

  .موتهورمبا كان البئر امرأة تشتهي، ورمبا كن البئر 

  .ومن رأى بئرا وبه ماء كدر فإنه نكد وضيق معيشة

  .ومن رأى أنه حيفر بئرا فلينظر ذلك يف فصل احلفر يف الباب الرابع والثالثني

  .ومن رأى أنه ميلك بئرا أو احتوى عليها أو تصرف فيها فإنه يفعل كذلك بامرأة

  .ومن رأى أنه ينظر يف بئر فإنه متفكر يف أمر امرأة ويرى خريا

  .ومن رأى أنه وقف على بئر وبيده دلو يريد أن يديل به فإن ذلك سفر، ورمبا نال ماال وخريا
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ومن رأى أن بئرا طوى وكان عنده امرأة مريضة أو على النفاس فإا تربأ من سقمها وختلص من نفاسها، 
يه املاء ولكن يف وأما اجلب فهو نوع منه ولكن بينهما فرق لكون البئر يطلع منها املاء واجلب يوضع ف

  .حكم التعبري واحد وكذلك الصهريج

قال قائل منهم ال تقتلوا يوسف وألقوه يف "وقيل من رأى أنه يف جب فإنه يقتل أو ميكر به لقوله تعاىل 
  ".غيابات اجلب

  فصل في رؤيا العيون

ف ذلك فمن رأى عينا صافية عذبة رائقة جتري تؤول برجل جليل القدر كرمي جواد، وإن رأى خبال
  .فتعبريه ضده

  .ومن رأى أن عينا طفحت إىل مكان ومل يكن هلا عادة بذلك فإنه يؤول مبصيبة ألهل ذلك املكان

  .ومن رأى أنه مسح من ذلك املاء على شيء من أعضائه فإنه فرج من هم وغم

    

لك املكان ومن رأى أن عينا جارية مبكان وهلا عادة بذلك وقد زادت عن احلد فإنه يؤول خبري ألهل ذ
  .وحصول نعمة هلم، وإن نقصت عما هي معتادة إليه فإنه ضد ذلك

  .ومن رأى عينا مبكان قد يبست فإنه زوال كبري ذلك املكان

  .ومن رأى عينا وهي صافية واستحسن منظرها فإا تؤول يعيش هىنء وعمر طويل

  .م ومرض وعمر طويلوقال جعفر الصادق رؤيا العني تؤول على مخسة أوجه علو وقدر ومصيبة وغ

وقال أبو سعيد الواعظ من رأى عينا تفجرت من بيته فإنه يصيبه حزن من قبل النساء ولكن عاقبته إىل 
  .خري

  .ومن رأى عينا تفجرت من حائط كان اهلم من قبل الرجال األقارب واألصدقاء

ها، ورمبا كان ألهل ومن رأى عينا انفرجت وخرج منها املاء حىت مأل الدار فإنه خيرج من اهلموم كل
الفساد حزنا بسبب صحة جسم هذا إذا مل تكن جارية، فإن كانت جارية فهو خري وبركة لقوله تعاىل 

  ".فيها عني جارية"

  .وقيل من رأى عني ماء انفجرت فإنه ينال أمرا

  .وقال الكرماين من رأى أنه يشرب من ماء عني جارية فإنه يصيبه هم

ني فإن كان مهموما فرج اهللا مهه أو خائفا أمنه اهللا أو مريضا شفى أو عليه ومن رأى أنه دفق عليه ماء ع
  .دين قضى أو كان مذنبا غفر اهللا ذنوبه
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ومن رأى عينا صافية فهي حياة طيبة فإن جرت يف خالل البيوت فهي حياة للعامة، وإن جرت يف 
  .عرباألماكن املرتفعة فهي حياة للخواص، وإن جرت يف البادية فهي حياة لل

ومن رأى عينا انفجرت من حيث ميكن انفجار العيون فإنه يصيبه هم وحزن وبكاء شديد، وإن كان 
  .عنده مريض فهو موته وسيالن العيون يف األماكن اليت ينكر سيلها فيه تؤول بسيل الدموع والبكاء

  .ومن رأى عينا صافية جتري إىل داره ومنها قدر معلوم فذلك رزق وخري يساق إليه

  .ن رأى أن عينا جارية سدت أو تعطلت فإنه تعطيل معيشته ووقوف حالهوم

  .ومن رأى عينا صافية جتري يف شيء سائل فتعبريه كتعبري ما تقدم يف فصل األار

  فصل في رؤيا السيول

ومن رأى السيل يغرق األرض فإنه بالء يغشى الناس أو عدو يسري إليهم أو وباء يقع فيهم اال أن يكون 
  .ل من السماء فإنه خري وغياثماء نز

ومن رأى أن السيل يدخل أرضا فإن العدو هم لتلك األرض بالضرر، وكل ماء غالب ال خري فيه، وكل 
  .ماء ينقص فال حتذر عائلته خصوصا إن كان كدرا

  .ومن رأى أن السيل ذهب به مث جنا منه فإنه يصيبه أمر شديد من سلطان أو ممن يقوم مقامه

  .عاجل سيال فإنه يعاجل عدوا والظافر يف اليقظة ألما نوعان خمتلفانومن رأى أنه ي

  .ومن رأى أن سيال قد حال بينه وبني مقصده فإنه عكس وهم وعدم حصول مطلوب

  .ومن رأى أنه خيرج من سيل فإنه خيرج من هم، وقيل السيل عدو أو ملك جائر

  .ومن رأى أنه هرب من السيل فإنه جناة من عدو ولكن خبوف

  .وقال الكرماين السيل يف املكان البارد مضرة ويف املكان احلار منفعة وسرور

ففتحنا "ومن رأى أن سيال قويا دخل مكانا فأخربه فإنه يؤول على هالك أهل ذلك املكان لقوله تعاىل 
  ".أبواب السماء مباء منهمر

 فإنه حصول عقوبة ألهل ذلك وقال جابر املغريب من رأى أن السيول واملياه طفحت إىل أن غطت العامل
  .، ورمبا دل السيل إذا خرب األماكن على ظلم امللك وجوره"فأرسلنا عليهم الطوفان"املكان لقوله تعاىل 

  .ومن رأى سيال جيري يف مكان يقتضي جريان املاء فيها ولكن ليست عادته ذلك فإنه هم وغم

كبري أو ملك ظامل أو عسكر غالب أو فتنة وقال جعفر الصادق رؤيا السيل تؤول على أربعة أوجه عدو 
  .شديدة
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  فصل في رؤيا البرك

  .وهي تؤول بالنسوة

فمن رأى بركة مملوءة ماء فهي امرأة حسنة كاملة العقل واحلشمة، فإن ملكها أو احتوى عليها أو شرب 
  .منها فإنه يتزوج بامرأة تنسب لذلك والسبح يف الربك ليس مبحمود، وقال آخرون غري ذلك

ن رأى أنه غطس يف قاع بركة فإنه ينهمك على امرأة ويكون غاطسا يف أمورها ما مل حيصل منها وم
  .ضرر، ورمبا دل الغرق يف الربكة على اهلم والغم

  .ومن رأى بركة يبست فإنه يؤول بعكس ما مدحت به

عددهم، ومن رأى بركة درجا فإنه يؤول على وجهني اما تأخر من عمره عدد الدرج أو حصول أوالد ب
  .ورمبا كانوا قرابته

  فصل في رؤيا الفساق

وفرق بني الفساق والربكة فأما الربكة فهي املتسعة جدا اليت تكون بالفالة، وأما إذا كانت يف البيوت 
املسقوفة فتسمى حبرة، ورمبا تسمى بركة، وأما الفسقية فهي اليت تكون بالبيوت واحلمامات وما أشبه 

  .ذلك

    

 بيته فهي زيادة معيشة وحصول راحة وسعة، ورمبا دلت الفسقية على املرأة وحكمها فمن رأى فسقية يف
يف التعبري كحكم الربكة ولكن التعطيل يف طرف الفسقية ويناسبها تعطيل يف املعيشة والراحة، ورمبا دلت 

  .الفسقية على السرية

  فصل في رؤيا الشاذروانات

من رأى شاذروانا حسنا ولكن ال يعلم ملن هو فإنه يدل على قال ابن سريين الشاذروانات تؤول بالدين، ف
علو قدره وحسن عيشه وطول عمره وزيادة رزقه، فإن حتقق أنه ملكه أو له فحصول ذلك زيادة وبشرى 

  .حبصول األجر

ومن رأى أنه بشاذروان جالس وأصحابه حلوه فإنه ينال سرورا وفرحا ورزقا واسعا وحصول مرام، وقيل 
  .وان إذا مل يكن له وحتقق أنه لغريه فإنه يتغري عليه أحوال الدنيا، ورمبا مات يف غربةرؤيا الشاذر

ومن رأى شاذروانا صغريا جدا فإنه قلة معيشة، ورمبا كان قصر عمر خصوصا ان كان معطال فإن كرب 
  .وكثرت مياهه فضد ذلك
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ملتأخر من عمره أقل من الذي ومن رأى أنه حيول شاذروانا فإنه يتحول من حال إىل حال، ورمبا كان ا
  .مضى خصوصا ان محله

  .ومن رأى أن يف شاذروان صورة منقوشة وكلمته فإن أحد ميدحه مبدح من نوع االستهزاء

  .ومن رأى أنه باع شاذروانا أو يوهبه ألحد فإنه دليل اخلطر فليحترز

  .كبرياً كان خريا وأجودوقال دانيال من رأى شاذروانا يدل على حسن املعيشة وطول العمر وكلما ان 

  .ومن رأى أنه محل شاذروانا على عنقه فإنه يؤول حبمل أمانات الناس

  .ومن رأى أنه يفتش شاذروانا لغريه فإنه يؤول بفراغ عمره

  .وقال جابر املغريب من رأى شاذروانا عتيقا أو مشققا فإنه دليل على ضيق عيشه وجواز عمره بالغصص

  . فهو خري ونعمةومن رأى شاذروانا صار أخضر

  .وإن صار أمحر فهو شغل الدنيا

  .وإن صار أسود أو أزرق فهو حصول هم وغم

  .وإن صار أصفر فهو مرض

  .وإن صار أبيض فهو نعمة وكسب حالل

وقال إمساعيل بن األشعث من رأى شاذروانا جمهوال يف مكان جمهول فإنه يدل على ذهاب ما مجعه 
  .الرائي

  .فإن صاحب الدار يرى خريا ومنفعةومن رأى يف دار شاذورانا 

ومن رأى شاذروانا يف حائط فقلعه ومسكه بيده وتكلم من أحد فإنه يدل على ان ذلك وقاية له 
  .خصوصا ان كان املخاطب ميتا فهو طول حياة للرائي

  .ومن رأى أن شاذروانا مفروش وهو جالس فإنه يدل على سفر وحصول نعمة من ذلك السفر

 رؤيا الشاذروان على متامه تؤول على أربعة أوجه كسب حالل وطول عمر ومال وقال جعفر الصادق
  .ومنفعة ومعيشة، وإن رآه على غري التمام فليس مبحمود

  فصل في رؤيا المياه

وهي تؤول على أوجه حياة ورزق ومعيشة وراحة وطهور ومنفعة ونعمة وصفاء وموت وهالك وهم 
  . جمموع ورخص يف األسعاروغم وحزن وولد وعدل وفتنة وغنيمة ومال

فمن شرب من ماء مطلق فإنه حياة " وجعلنا من املاء كل شيء حي"قال ابن سريين املاء حياة لقوله تعاىل 
  .طيبة ورؤياه خري ومنفعة، وإن كان كدرا فضد ذلك
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  .وقال الكرماين املاء احلار ضعف وحزن

  .ومن رأى أنه أخذ ماء بثوبه فإنه نقص يف ماله ودنياه

رأى أنه أخذ ماء يف اناء جديد زجاج فشربه فإن امرأته حتمل، وإن كسر ماتت األم وسلم الولد، ومن 
  .وإن كان خبالف ذلك فضد ذلك

  .ومن رأى أنه أعطى أحداً ماء بغري مثن فإنه يفعل املعروف، ورمبا تسبب ملكان يف عمارة

املياه أو راكدة فإنه يصيبه بالء ومن رأى أن بيده قدحا يشرب منه ماء من أي مكان كانت جارية فيه 
  .وحمنة

وقيل يا "وقال جابر املغريب زيادة املياه يف أوقاا بكل أرض جيدة، ونقصاا سالمة للعامة لقوله تعاىل 
  ".أرض ابلعي ماءك

إنا صببنا املاء "ومن رأى ماء يصب مبكان فإنه يؤول على خصب تلك األرض يف تلك السنة لقوله تعاىل 
  ".صبا

 رأى أن يف داره ماء على أي وجه كان وهو صاف فإنه حياة طيبة وربح ومعيشة، وإن كان خبالفه ومن
  .فتعبريه ضده

ومن رأى أنه يف ماء وهو قوي البدن فإنه يؤول على اشتغاله بأمر صعب من جهة ملك ويكون قوله 
  .مقبوال خصوصا ان كان منسوبا لذلك األمر

مل تبتل أو كان مستورا فإنه يؤول بقوة الدين وصحة اليقني والتوكل ومن رأى أنه دخل ماء وهو بثيابه و
  .على اهللا يف مجيع األمور وتكون أموره مستقيمة يف الدنيا واآلخرة

  .ومن رأى أنه حول املاء إىل مكانه أو بستانه فإنه يدل على نكاح امرأة أو تسر بسرية

ومنفعة، وإن كان املاء كدرا أو مكروها يف الطعم ومن رأى أحداً دفق عليه املاء فإنه حيصل له منه خري 
  .والرائحة فتعبريه ضده

    

وقال جعفر الصادق رؤيا املياه يؤول على مخسة أوجه يقني صادق وقوة وأمر صعب ومنادمة األكابر 
  .وعمل من وجه ذي سلطان

  .وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه أعطى ماء يف قدح يرزق ولدا

 من قدح ماء صافيا نال خريا من أهله وولده، والقدح الزجاج رجل، وإن كان من وإن رأى أنه يشرب
  .معدن أو جوهر فهو امرأة

  .ومن رأى أنه شرب ماء من قدح ومل يسعه فإن رؤياه تدل على نشوز امرأته
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ومن رأى أنه شرب ماء أكثر مما يشربه يف اليقظة فإن عمره يطول، وإن شرب املاء صافيا فإنه يدل على 
  .سالمته من عدو ودفع كد وشدة يف املعيشة، وبسط اليد يف املاء تصرف يف األمور

  .وقال ابن سريين ان رأت امرأة اا تسقي املاء فإا متشي بني الناس بالكذب

  .وأما املاء الراكد يف التأويل فاضعف من اجلاري، وقيل حبس ملن رأى أنه وقع فيه

  .ر سوء معيشةواملاء املاحل غم وهم، واملاء الكد

  .ومن رأى يف داره ماء أسود فإنه يؤول خبراب الدار وشربه يدل على العمى، واملاء املننت مال حرام

  .واملاء األصفر مرض شديد حيتاج إىل معاجلة كبرية، ورمبا أدى إىل اهلالك

قل أرأيتم "له تعاىل ومن رأى أن املاء غار فإن كان ملكا فإنه يعزل، ورؤياه لغري امللوك ذلة وعدم اعانة لقو
  ".إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم مباء معني

وأما املاء احلار الشديد فغم من جهة سلطان جائر، فمن رأى أنه استعمله بالليل أصابه فزع من اجلن، وإن 
كان كدرا فهو دهش، وقيل املياه الكدرة من حيث اجلملة سلطان جائر وكل ما جتري عليه املياه ينسب 

  .شدةإىل ال

ومن رأى أنه نظر يف ماء صاف فرأى وجهه فيه حسنا فإنه حيسن إىل أهل بيته وصب املاء انفاق مال، 
  .وجريانه من حتت القناطر خري لرجل يتوصل به الناس إىل مقاصدهم

  .ومن رأى أنه أخذ ماء من قنطرة فإنه يستفيد ماال من مثل ذلك الرجل

  .مال بواسطة رجل قليل الدينومن رأى أنه حيول ماء حبر دل على حصول 

ومن رأى أنه أحرز ماء مباال ميكن احلرز فيه فإنه يعتمد على من ال ينفعه، وأما املاء إذا كان يف شيء من 
  .األواين فيؤول بكل واحد على قدر ما يأيت يف فصله يف الباب الثاين والسبعني

ه منه وكان قدر ما مضى من عمره، ومن رأى ماء حمرزا يف شيء من األشياء فهو دليل عمره فما شرب
وإن تأخر منه شيء تؤول على قدره، وإن شرب اجلميع دل على فراغ أجله، وأما مجيع املياه اليت 

  .تستخرج بالعالج من أي شيء كان فهو رزق ومنفعة

  فصل في رؤيا الحياض

جلملة فيؤول على أما حوض الكوثر فقد تقدم يف فصله يف الباب الرابع، وأما بقية احلياض من حيث ا
  .أربعة أوجه رجال نافعون للناس وأناس أغنياء ومال جمموع وأناس ينتفع الناس من عملهم

  .وقال الكرماين من رأى أنه تسبب يف إنشاء حوض سبيل فإنه يفعل اخلريات

  .ومن رأى أنه ينقصه فإنه يؤول بضده
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  .ليهومن رأى أنه بيض حوضا وأتقنه فإنه يسعى يف فعل اخلري ويشكر ع

  .ومن رأى شيئا يف احلياض من زين أو شني فتعبريه على ما تقدم ممن نسب إليه

ومن رأى أن حوضا اتسع فهو زيادة يف علم عامل ان كان احلوض جمهوال، وإن كان ألحد معروف فيعرب 
  .يف التأويل على هيئته، وقد تقدم ذكر نبذة من ذلك على معىن التنبيه يف فصل رؤيا احلوض الكبري

  صل في رؤيا القنواتف

ومن رأى أنه يصنع قناة فإنه حيتال حبيلة ومكر على أقربائه إذا كانت القناة معروفة، وإن كانت جمهولة 
تكون احليلة على األجانب، ورمبا كانت خيانة إذا قصد إجراء املاء فيها من ماء غريه هذا إذا مل جير فيها 

  .ماء، وأن جرى يؤول بالنكاح

  .ي بستانه مباء قناة فإنه يصرف ما حصله على امرأة أو سرية، ورمبا جامع أحد اقربائهومن رأى أنه يسق

  .وقال الكرماين من رأى قناة دار أو بستان جارية فإن كان مهموما فرج اهللا عنه

  .ومن رأى قناة سدت فإنه يفسد حاله أو حيمل منه خادم فيتهم بذلك

  .ن املياه املستعملة فهو غم وهمومن رأى قناة جمهولة جيري فيها ماء ينفصل م

  .ومن رأى أنه سقط فيها أو تلطخ بنجاستها أتى حراما وام بسبب خادم أو امرأة

ومن رأى أنه اصطنع قناة أو بالوعة ألجل مصارف املياه املستعملة فإنه حصول فرج، وإن كانت ألجل 
  .املياه اليت ينتفع ا فإنه حصول خري ومنفعة واهللا أعلم

  التاسع والثالثون الباب 

  في رؤيا السفن وهي تتنوع على أنواع متعددة

  يأتي بيانها مفصلة ورؤيا القوارب وجميع آالت المراكب 

  فصل في رؤيا المراكب

    

قال دانيال رؤيا املراكب هم وغم وسجن وشغل فيه ربح ومالمة خصوصا ملن يكون يف مركب ومل 
  .خيرج منها

  . يدل على حصول فرجومن رأى أنه خرج من مركب فإنه

  .ومن رأى أنه هلك يف مركب فإنه يهلك يف أيدي الناس
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  .ومن رأى أن مركبه وقف يف أرض يابسة فإنه يدل على وقوع بالء وحمنة

  .ومن رأى أن مركبه غرق فإنه يغرق يف كسب الدنيا

لى اتالف ومن رأى أن مركبه غرق مث خرج على املاء بعض متاعه، وإن غرق مجيع متاعه فإنه يدل ع
  .ماله

  .ومن رأى أن مركبه كسر فإنه يدل على مصيبة عظيمة من أبيه

ومن رأى أنه جلس يف مركب وكان املركب يف موضع عال واملركب يسر على البحر فإنه يدل على 
  .حصول عزة وحرمة بسبب امللك واألكابر

وله اجلوار " لقوله تعاىل قال الكرماين من رأى أن مركبه يسري مستقبال للبحر فإنه يؤول على السفر
  ".املنشآت يف البحر كاألعالم

  .ومن رأى أن مركبه وقف على جنب البحر فإنه يدل على إقامته عن سفر

ومن رأى أن مركبه يسري وهو يتبعه وال يصل إليه فإنه يؤول على صعوبة أموره ولكن جييء له بلوغ 
  .املقصد

" لتجري الفلك فيه"وحيصل له خري ومنفعة لقوله تعاىل ومن رأى أنه ميشي على جنب املركب فإنه يسافر 

  .اآلية

  .ومن رأى أن املركب تسري فإنه يؤول بأن عمال ذلك امللك يتوجهون يف املهمات إىل األقطار

ومن رأى أنه جلس يف مركب واملركب تسري على البحر وهو خياف منه يدل على التقرب إىل امللك 
  .عبريه ضدهبقدر املركب، وإن رأى ضد ذلك فت

  .ومن رأى أنه يف مركب مكمل وهو البس زينته فإنه يدل على تقرب إىل حرمي امللك

  .وإن رأى أا خترقت فإنه يدل على حصول مصيبة مللك من جهة حرميه

ومن رأى أنه سائر يف مركب من حديد فإنه يلقى قوة من ملك، وإن كانت من معدن من املعادن فتأويله 
  .تعبريه بضدهكذلك، وإن مل تسر ف

  .ومن رأى أنه يسوق مركبا فإنه يدل على السفر ومصاحبته جلاهل

  .ومن رأى أن مركبه تسري يف اليبوسة فإنه يدل على السفر بغري فائدة وتطمع الناس فيه

  .ومن رأى أن مركبه كسر يف الرب فإنه حصول مصيبة من جهة جليل القدر

  .امللك يأخذ منه ماالومن رأى أن ألواح مركب ذهبت ا الريح فإن 

وقال جعفر الصادق رؤيا املراكب تؤول على مثانية أوجه ولد وأب وامرأة وركوب وفرح وأمن وعيش 
  .وغىن، وإن خرج من املركب بسالمة فيؤول له مبا ذكر، وإن عطب فتعبريه ضده
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 ويكون مقبول ومن رأى أنه صار مراكبيا وهو يدولب املركب فإنه دليل على ان يكون مصلحا بني الناس
القول، وإن مل يدولب املركب كما ينبغي فإنه يكون خطرا يف أمره، وقيل من رأى أنه يف سفينة فإنه فيهم 

أو خصومة أو حبس أو أمر حيول بينه وبني النهوض أو تكون السفينة جناة مما خياف وحيذر، وإن كان 
  .عزبا تزوج

  .اآلية" وله اجلوار"يتزوج أو يتسرى لقوله تعاىل ومن رأى أنه ينشىء سفينة أو اشتراها أو وهبت له 

ومن رأى أنه كان يف سفينة فخرج منها إىل الرب فإنه ينجو من الكرب واحلبس واملصائب واالسقام لقوله 
  ".فأجنيناه وأصحاب السفينة"تعاىل 

  .ومن رأى أن السفينة تستقبل املاء استقباال صعبا فإن اهلم الذي فيه صعب اخلروج عليه

من رأى أن السفينة سهلة املسري فإن مهه يضعف، وإن كان مسجونا صعب خروجه أو مريضا طال و
  .مرضه أو مسافرا تعذر سفره

  .ومن رأى أن السفينة قائمة به يف املاء الراكد كان مها شديدا وأبعد للنجاة

يقوم مقامه أو تكون ومن رأى أنه يف سفينة يف حبر أو بر وهو على هيئة مرضية فإنه يداخل امللك أو من 
  .حالته كحالة السفينة يف اخلطر وتعبها

ومن رأى أنه يصعد إىل سفينة من وسط البحر بعدما أيقن باهلالك فإن كان مذنبا تاب من ذنبه، وإن 
كان فقريا استغىن، وإن كان مريضا أفاق، وإن كان طالب علم أدركه، وإن كان مهموما زال مهه، وإن 

  .ىكان عزبا تزوج أو تسر

  .ومن رأى أنه يف سفينة وغرقت وسلم هو فإنه يغرق يف أمور الدنيا وتكون عاقبته إىل خري

ومن رأى أنه حني غرقت السفينة ذهب متاعه فإنه نقص يف ماله، ويعوض منه ألن السفينة على كل حال 
الوالد أو جناة، ومن رأى أن السفينة انكسرت به مث تفرقت ألواحها فإن ذلك مصيبة، ورمبا كانت يف 

  .العم

  .ومن رأى أنه يف سفينة وقد خرقت فإنه يربح يف سفره

ومن رأى أن له سفينتني فرأى أحدمها قد خرقت فإن اليت اخنرقت هي اليت يرجى جناا لقوله تعاىل 
  .، ورمبا دل العطب على السالمة إن كانت رؤياه صادقة لتجارا"أخرقتها لتغرق أهلها"

    

 سفينة فإنه يكون جناة من شر ما حياذر، ورمبا أنه ميوت على يد امرأة سفيهة منافقة ومن رأى أنه عدم يف
  .ألن السفينة من خشب

ومن رأى أنه يف سفينة يف ماء مطر أو بركة فإنه تتقاطر عليه الدنيا ويزداد يف دينه خريا كثرياً وال يزال 
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  .مأجورا يف نفسه وماله

يبه هم على قدر احندارها فإن بلغ حد املاء املاحل فإن كان مريضا ومن رأى أنه يف سفينة منحدرة فإنه يص
  .فهو موته، وإن كان غنيا فذهاب ماله وهذه الرؤيا من حيث اجلملة ليست مبحمودة

ومن رأى أنه يف سفينة جتري به يف الرب فإنه نفاق يف العمل أو نكاح حرام أو سفر حيدث أو مرض، ورمبا 
  .كان حجا

  .ري يف اهلواء فإنه ميوت ال حمالةومن رأى سفينة جت

  .ومن رأى أن سفينة يف دم وهو فيها فإنه يصاب بعاهة

  .وقيل رؤيا السفينة امرأة قهرمانة

  .ورؤيا املركب املعروفة عند أرباا رجل كبري وقسم املعربون السفن على أقسام

كفار فهي غنيمة وفائدة تسمى فأما سفينة البحر املاحل فإا ان كانت للمسلمني فهو خري، وإن كانت لل
  .عند أرباب املراكب قرقورة، وأما الغراب فيؤول بقطاع الطريق وبالغزاة، ورمبا كان حربا وفتنة

  .وأما الربصاين فيؤول بتجارة املغاربة وهو منفعة

  .وأما الثلىب فيؤول بتجارة قليلي املكسب

  .وأما الذهبية فتؤول بالسلطان

  .اءوأما احلراقة فتؤول باالمر

  .وأما القرادة فتؤول بالوايل

وأما الدرمونة فهي على وجهني تؤول بالوزير ألا من تعلقات الدولة، ورمبا تعرب بامللك ألا خمصوصة 
  .به

  .وقيل رؤيا املركب املعلقة تدل على رجال ذوي مناصب

  .واملراكب بغري قلوع نسوة

  .واملراكب املرسية سجون

  .واملراكب املنسية زواج

  .راكب املكسورة هموامل

  .واملراكب الغارقة جناة

وقال أبو سعيد الواعظ ركوب السفينة نيل والية، وإن صغرت السفينة دلت على صغر الوالية، وإن 
  .كربت ليس بأهل لذلك فإنه يدخل يف أمر دينء فيه خماطرة

  .رومن رأى أنه ركب سفينة وكان يف أمر هائل فإنه يأتيه الفرج أو يتمسك برجل ذي خط
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فلما جناهم إىل الرب إذا هم "ومن رأى كأنه خرج من السفينة إىل الرب ارتكب معصية لقوله تعاىل 
  ".يشركون

ومن رأى كأن السفينة كسرت وتفرقت ألواحها وتعلق بلوح منها فإنه يشرف على هلكة مث ينجو، وإن 
  .كان تاجرا خسر يف جتارته مث ينال رحبا

قت ألواحها أصيبت يف والده أو من يقوم مقامه أو يف األقرباء، ومن رأى كأن السفينة غرقت وتفر
والسفينة القائمة اليت ال جتري تدل على احلبس ألنه ملا قامت السفينة بيونس عليه السالم حبس يف 

  .احلوت، وأما بقية األحبر فكل واحدة تعرب يف أهلها ومكاا نظري ما تقدم

  .يفسد فيها شيئاوإن رأى أنه أصلح شيئا يف سفينة فإنه 

ومن رأى أنه يفسد فيها شيئا فتعبريه ضده ألن أهل معاش البحر يسمون صالحها فسادا وفسادها 
  .صالحا

  .ومن رأى أنه يف سفينة مبفرده فإنه يتزوج

  .ومن رأى أن سفينة موسوقة فإنه حصول خري على كل حال

  .ك ويتقرب عندهومن رأى أنه جيذب سفينة من الرب إىل البحر ينتسب يف سره للمل

  .ومن رأى ضد ذلك فتعبريه ضده

ومن رأى أنه أطلع سفينة إىل مكان مرتفع مل ميكن طلوع السفينة يف مثله فهو على وجهني تسبب ألحد 
  .يف مصاحله وعلو مرتلته وشهرته بني الناس، ورمبا كان ذلك ليس مبحمود

أربعة أوجه سالمة وأمر حظر وامرأة وقيل رؤيا املعدية اليت تعدى يف البحر بالناس والدواب على 
  .وتابوت

  فصل في رؤيا آالت المراكب والقوارب

  .أما القلع فحسن لقول الناس ثناؤنا على فالن كالقلع يف البحر وهو على أوجه

  .قال خالد األصفهاين من رأى قلوعا منشورة يف البحر فهو ثناء حسن

  .وإذا رأى أا مطوية فضد ذلك

  .يف مركب فإنه يقلع عن الذنوبوإذا رأى أنه أقلع 

ورمبا دل رؤيا القلع على شيء قصده سواء كان إنسانا أو حيوانا أو مجادا أو نباتا فليعترب الرائي ذلك 
  .ويفهم ما قصده يف يقظته

  .وأما حبال القلع فهم أسباب وسيأيت بيان ذكر احلبال يف فصله
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  .وأما املقاديف فتدل على رجال معاونني نفاعني

  .املرساة فتؤول باالقامة عن السفر وبالزوجة املدبرة وبالقوة وبالسكينةوأما 

وأما الدفة فتسمى بأسام خمتلفة فتدل على من هو قائم بأمور اإلنسان ومدبرها، ورمبا كانت قيمة البيت، 
  .وال خري يف حدوث نازلة ا

  .وأما الصاري فإنه يؤول بكبري القوم الذي مجيع األحوال متعلقة به

    

  .فمن رأى فيها حادثا كان عائدا على ذلك وكلما كان قويا ثابتا فهو حممود

وأما القرية اليت يوضع ا القلع فإا تؤول مبعاون يف األمور مناع للضرر ومتسبب لصالح الناس وال خري 
  .يف حدوث ما يضرها

نه يؤول يف ذلك، ورمبا كان وأما الدلو فإنه يؤول مبن هو ساتر ألموره فمهما رأى فيه من زين أو شني فإ
  .داال على الوقاية وفعل اخلرييات وكذا اإلحسان

  .وأما بقية آالت املراكب وهي عديدة فتؤول على ثالثة أوجه أعوان الناس ومسالك ومنفعة خري

وقيل يف اللبان أنه دال على الطرق وصاحب منهج ومتسك وعصمة ومداراة وعيون ومعاونة، ورمبا 
  . خصوصا ان كان هلا حديد، وأما القوارب فهو دون املراكب يف اخلطر واالفعالكانت داره ودربه

  .ورمبا دلت رؤيا القارب على اهلم والغم واخلروج منه خري وفرج

  .ومن رأى بداره قاربا فال خري فيه، ورمبا دل على تكدير عيش

ديدة، ورمبا دل على ترمجان وأما العشارى فهو يف املعىن نظريه ولكن يف املقام أجل ألنه ذو مقاديف ع
  .امللك

  .ومن رأى أنه يركب مركبا فإنه يصنع معروفا

ومن رأى أنه يقتلع شيئا من ذلك فإنه حيصل ماال، وقيل رؤيا مجيع املراكب والقوارب سجن خصوصا 
  .إن دخل فيها وال سيما إن غلقت عليه نعوذ باهللا من ذلك

  . صناعة مثله يف اليقظة فإن ذلك ليس مبحمودومن رأى أنه يصنع يف شيء من ذلك ما ال ميكن

  .وكسر املرساة موت امرأة، ورمبا كان دخوال يف السفر

وأما تابوت املركب فإنه يؤول بتاج الرجل وائه فمهما رآه يف ذلك من زين أو شني فيؤول على 
  .صاحب املركب

صال إىل أمور بواسطة رجل منافق وأما اإلسقالة فهي إنسان جتتمع أشغال الناس عنده، ورمبا دلت على ات
  .واهللا أعلم
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  الباب األربعون 

  في رؤيا البساتين واألشجار والرياض

  والثمار والرياحين ونحوها 

  فصل في رؤيا البساتين

  .قال دانيال البستان امرأة، فمن رأى أنه يسقي بستانه فإنه يؤول باامعة

  .ومن رأى خبالف ذلك فتعبريه ضده

  .انه شيئا من املشمومات فإنه يؤول بولد صاحلومن رأى أن ببست

  .ومن رأى أن ببستانه شجرة اخلوخ فإنه يؤول بولد نافع يتعلم العلم واألدب

وقال ابن سريين من رأى أن له بستانا وبه أشجار مثمرة وأكل منها فإنه يدل على أنه يتزوج امرأة ذات 
  .مال وحيصل له منها منفعة

 أيام اخلريف فتساقط عليه من ورق األشجار فإنه يدل على حصول هم وغم ومن رأى أنه دخل بستانا يف
  .ونكد عيش

  .ومن رأى أنه يف بستان وبه قصر وأشجار خضرة ومياه وامرأة حسناء فإنه يؤول بأنه ميوت شهيدا

  .ومن رأى أنه ببستان له أشجار فتساقط عليه من مثرها فإنه يدل على خماصمة شريف والنصرة عليه

  .أى أنه يف بستان وهو على مكان مرتفع مضطجع فإنه يدل على كثرة نسلهومن ر

  .وقال الكرماين البستان يؤول برجل كبري ذي مال ومجال

ومن رأى بستانا يف أيام الصيف خمضرا وبه مثار فجاء عليه سيل فاقتلعه فإنه يدل على هالك ملك أو عزل 
  .عامل ذلك املكان

  .ى فيه أسدا فإنه يدل على ظفر حاكم ذلك املكان على أعدائهومن رأى أنه دخل يف بستان ورأ

  .ومن رأى بستانا أطلق به نار يدل على موت الفجأة حلاكم ذلك املكان

  .ومن رأى أن فيه ذئابا وصيادا فإنه يؤول بظلم ذلك احلاكم

  .وإن رأى أن فيه أغناما فإنه يؤول حبصول مال وغنيمة

  .دل على زيادة حشم وخدم ومال ونعمةومن رأى فيه أبقارا ومحرا فإنه ي

  .ومن رأى أن فيه خيوال فإنه يدل على قوم عظام

  .ومن رأى أن بعض أشجار البستان طارت فإنه يدل على أن عسكر امللك ليس لبعضهم عهد
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ومن رأى أنه دخل بستانا فجمع من فواكهه ومثاره وتوجه ا ملرتله فإنه يدل على حصول خري ومنفعة 
  .لكمن قبل امل

  .وقال جابر املغريب رؤيا البستان يف األصل شغل االنسان وعمله على قدر مهته

  .ومن رأى أن بستانا قد أزهر وحسن فإنه يؤول حبسن شغله وعمله

  .ومن رأى أن بستانا قليل الثمر وليس به خضرة فتعبريه ضده

  .ومن رأى بستانا مبكان مل يكن فيه فإنه يؤول مبلك جديد يأيت ذلك املكان

  .ومن رأى بستانا يف أيام الربيع فإنه يؤول جبور امللك يف رعيته

  .ومن رأى أنه غرس بستانا ونبت فإنه يؤول بزواج امرأة وحصول خري ومنفعة

وقال جعفر الصادق رؤيا البستان تؤول على سبعة أوجه امرأة وولد وعيش ومال ورفعة وسرور وسرية، 
  . رؤيا البستان على ثالثة أوجه قيمة البيت وولد وصاحب شغلورؤيا البستان امرأة قيمة، ورمبا تؤول

    

فقلت استغفروا ربكم "وقال أبو سعيد الواعظ رؤيا البساتني واحلدائق مما يدل على االستغفار لقوله تعاىل 
  .اآلية، ورمبا دلت رؤيا ذلك على البشارة" إنه كان غفارا يرسل عليكم مدرارا

  .بستانه فرمبا تنظر امرأته إىل غريهومن رأى أن أحداً منهم يسقي 

  .ومن رأى حية يف بستان فإنه يدل على محاة أرضه وشجره

وقيل من رأى أنه دخل بستانا فوجده كامال من مجيع األشياء فإنه حصول رزق وخري ومنفعة خصوصاً 
  .اآلية" حدائق ذات جة ما كان لكم"إن جىن منه شيئاً لقوله تعاىل 

ا فإنه يصيب ماال من امرأة حسناء وامرأة تدعوه إىل نفسها وهو ميتنع فإنه يرزق ومن رأى بستانا حسن
  .الشهادة ويدخل اجلنة

  .وقيل من رأى بستانا حسنا فإنه يصيب ماال من امرأة غنية

  .ومن رأى بستانا يسقى بساقية ومل يثمر فيه شيء فإنه يدل على ان امرأته ليست راضية بوطئه

ى من غري ساقية فإنه يأيت امرأته يف دبرها، والبستان يؤول بدار السلطان أو ومن رأى أن بستانا يسق
  .احلاكم فمن دخل بستانا فإنه يدخل دار أحدمها

  فصل في رؤيا الرياض

ومن رأى أنه يدخل روضة فإنه يدخل يف قلبه االسالم ويترته وينال من الرب والدين بقدر نزهته يف تلك 
  .أو كتب العلمالروضة، ورمبا تؤول باملصحف 
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  .فمن رأى أنه ينظر يف روضة فإنه ينظر يف املصحف أو كتب علم

  .ومن رأى أنه خرج من روضة إىل سبخة أو حنوها فإنه خيرج من اهلدى إىل الضاللة

  .ومن رأى أنه يأكل كل شيئا من الرياض فإنه ينال علما وصالحا يف الدين

  .باالسالم والدينوقيل من رأى روضة ومل يعرف نباا فإا تؤول 

ومن رأى أنه يف روضة وقد حتقق اا ملكه على أي وجه كان فإنه يدل على صالح دينه وصفاء اعتقاده 
  .على قدرها

ومن رأى أنه دخل روضة وهي ملك لغريه مث أراد بدخوله الترته فإنه يدل على جمالسته الصاحلني وحجة 
ا تقدم يف ذكر البساتني، وكذلك إذا رأى فيها من معهم، وأما حرقها أو قلعها أو يبسها فتأويله كم

الوحوش أو هوام األرض، وأما الروضة اليت حبرم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد تقدم تعبريها يف 
  .الباب العاشر

  فصل في رؤيا األشجار

 رزقها وسقيها قال أبو سعيد الواعظ رؤيا الكرم تؤول باملرأة ومثرها ماهلا وغلظها سعتها وانتشارها سعة
  .اتياا وغرسها نيل شرف

  .ومن رأى أنه أخذ من ماء قضبان الكرم فإنه ينال من امرأة ماال سريعا

  .ومن رأى يف فصل الشتاء كرما حامال فإنه يعرب بامرأة قد ذهب ماهلا وهو يظن أا غنية

ا أو ولد صاحبها وأقربائه وقال الكرماين رؤيا األشجار يف التأويل جار على قدر جوهرها ونفعها وأغصا
  .وإخواته وورقها درامهه فإا من الورق

  .ومن رأى أنه يشتري كرما أو ميلكه فإنه ينكح امرأة

  .ومن رأى أنه يغرس كرما فإنه يصيب رفعة وسرورا

  .ومن رأى أنه حتت دالية جالس فإنه طول حياته وصحة دينه

  .رومن رأى أنه يف ادبار كرم فإنه عسر وكساد وإدبا

وقال بعض املعربين من رأى أنه يف كرم ونفسه مائلة إىل حمبته فإنه يدل على أنه حيب الكرم والسخاء 
  .كما قاله بعضهم

وأما النخل فإم أناس كرام إذا كانت الكروم يف موضع معروف، وإن كانت يف موضع جمهول فهو 
  .ضده

  .ومن رأى خنال ينقلع فإم رجال أشراف
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  .لة فإنه يتمكن من رجل شريف القدر، وإن سقط فإنه ال يتم ما أملهومن رأى أنه صعد خن

  .وأما اخلوص واجلريد والليف فهي أموال حالل

  .وقيل رؤيا النخل يف الدار يدل على مصاهرته لرجل أصيل، وإن يبس فإما يفترقان

وإن قطع النخل وإن رأى النخل يبس مث اخضر فإنه يدل على مرض أحد من أهل بيته مث يعاىف عاجال، 
  .فإنه ميرض أحد من أهل بيته

وقال أبو سعيد الواعظ النخل يدل على رجل شريف أو ولد بار صاحب دين، وأصله يدل على العشرة، 
وكثرته تدل على اظهار احملسنني، وسعته تدل على زيادة العيال، وقطعه يدل على موت رجل شريف 

  .شفيق

لنخل فإنه يلي أمور رجال على عدد تلك النخل إن كان أهال وإن رأى كأن له خنال كثرياً يف موضع ا
  .للوالية، وإال أصاب جتارة راحبة أو صنعة فاخرة

  .وأما شجرة اجلوز فقال الكرماين إا تؤول برجل أعجمي شحيح نكد عسر

  .والطلوع على شجرة اجلوز تدل على أنه يصاحب رجالًأعجميا

  .وقلع شجرة اجلوز قتل رجل أعجمي

    

رة التني رجل غين كبري نافع يلجأ إليه أعداؤه ألن شجرة التني مأوى احليات، ورمبا دل على احلزن، وشج
وأما شجرة الزيتون فهو مبارك، ورمبا دل على العلم والربكة، ورمبا نفع األقارب، ورمبا كان شجر 

  ".وزيتونا وخنال"الزيتون توفر نعمة ملن عنده صالح لقوله تعاىل 

  .ورق الزيتون أو عروقه فتمسك بالعروة الوثقىوأما التمسك ب

وأما شجرة التفاح فتدل على رجل مؤمن قريب إىل الناس وغرسها يدل على تربية يتيم ينشأ فيه اخلري، 
ورمبا دلت على رجل حسن املنظر خفيف الروح حيصل للناس بصحبته منفعة، وأما شجرة التفاح فتدل 

  .على هم اإلنسان الذي يهمه

  .أنه ملك شجرة تفاح فإنه ينال ما قد هم به ورمبا دلت رؤيا شجرة التفاح على قوة اهلمةومن رأى 

  .وأما شجرة الكمثرى فرجل أعجمي يداري أهله ليستخرج منهم ماال، ورمبا كان رجالًغنيا نفاعا

" ناراالذي جعل لكم من الشجر األخضر "وأما شجرة العناب فتدل على نيل والية ونفاذ أمر لقوله تعاىل 

  .اآلية

وقال بعض املصنفني لكتب التفسري ههنا شجرة العناب والرمان والية ونفاذ أمر، ورمبا تؤول برجل 
  .شريف نفاع
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وأما شجرة االترج فرجل صاحب ثناء حسن جيتمع عليه اجلياد واملناحيس، ورمبا دل على رجل أموره 
  : ف قومامستورة، ورمبا كان رجالًكرميا مصلحا وأنشد بعض الشعراء يص

 فطاب العود والورق وريحا  كأنهم شجر األترج طاب معانيا

وأما شجر النارنج فقد كرهه أكثرهم الشتقاق امسه، ورمبا دلت على رجل ثقيل ركيك الطباع كثري 
  .األسقام، ورمبا يكون صالبة يف شيء هو قاصده

بدن، ورمبا دلت على رجل يصل وأما شجرة اخلوخ فإا تؤول برجل مستتر ليس خيلط يف كالمه عليل ال
  .إىل علو بسرعة مث يزول عند ذلك كأنه مل يكن فيه

وأما شجرة املشمس فإنه يؤول برجل فاسد الدين كثري الدنانري، ورمبا دلت على رجل قليل املنفعة كثري 
  .األسقام متغري اللون

لدماغ رؤوف القلب، وأما شجر السفرجل فيؤول برجل تاجر سفار يدخل األموال صاحب مكنة رزين ا
ورمبا كان رجالًجليل القدر لطيف الكالم حبيث حيصل للناس من كالمه عذوبة لني الطباع، ورمبا كان 

  .رجالًيبيع الرقيق

  .وأما شجرة النبق فتدل على رجل عراقي غري ناقص وهو ذو دين ومنفعة

 فيما هو فيه اشتقاق من ومن رأى يف مكن شجرة نبق مفردة وال يعلم صاحبها فإا تدل على البقاء
  .امسها، وإن عرف الذي هي له فتخرج الرؤيا عليه

وأما شجرة العنب فإنه رجل أعجمي له منفعة ال يطلع عليها إال من له حاجة ا، ورمبا كان سهال يف 
  .األمور مطاوعا رقيق احلاشية

ب وصنعة حيصل وأما شجرة املوز فهو رجل أعجمي صاحب تقوى وكرامة حيصل منه منفعة وله كس
منها نتيجة للخاص والعام، ورمبا كان رجالًله صفتان كل واحدة منهما تنفع لعدة أشياء واستدل بذلك 

  .على ورقه لكونه يكون أخضر أو يابسا وكل منهم يدخل يف أمور شىت

ومن رأى أن شجرة مفردة تنبت يف بيته وعليها عرجون ولكن أخضر فإنه يؤول حبصول ولد لقوله تعاىل 
  .وهو شجرة املوز" وطلح منضود"

  .وأما شجر املوز فهو رجل خبيل، ورمبا كان رجالًغريبا

وأما املركب منه العظم فهو إنسان تارة حيصل منه للناس كالم مر وتارة كالم حلو وهو ال يستمر على 
  .حالة واحدة

 اخلري، ورمبا كان وأما شجرة البندق فإا تدل على رجل غريب صلب كثري اللهو والطرب مقامر قليل
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  .رجالًموسرا بغيضا ألجل ماليته لكونه ال يعطي

وأما شجر الفستق فإنه يدل على رجل حسن املنظر رقيق احلاشية ظريف كرمي جواد حيب املعاشرة 
واملخالطة ويأيت منه ألصحابه خري، ورمبا دل على رجل غين قوي ولكن عنده شح قليل واستدل بذلك 

  .على صالبة القشر

  . اجلوز اهلندي وهو النارجيل فهو رجل منجم سحار كذاب ال خري فيهوأما

  .ومن رأى أنه يغرس شيئا من ذلك فإنه ميتحن باملنجمني ويقوم مبؤنتهم ويصدقهم يف قوهلم

  .وأما شجرة البلوط فإنه رجل موسر جامع املال صعب عنده حقارة ال يأيت إال باخلداع

نده سهولة وهو يف النفع أقرب منه، ورمبا دل على رجل من وأما شجرة القسط فهو من نوعه ولكن ع
  .سكان أهل اجلزائر واختلف فيه فمنهم من قال يعرب بالكافر ومنهم من قال يعرب باملسلم

وأما شجرة الرمان فهو رجل عاقل نفاع حيصل منه منافع كثرية على أنواع متعددة وهو صاحب دين 
  .مينعه من املعاصي والكبائر

 اخلالف فرجل خمالف ملن وااله خمالط ملن عاداه حيبه أقرباؤه، وإذا استعمل يف أمر ال يكون له وأما شجرة
  .ثياب

    

  .وأما شجرة الورد فهي رجل ذو شرف أو وزير أو امرأة ولود وقطعها حصول هم وغم

  .وأما شجرة اليامسني فإا تؤول بامرأة غنية حسودة نكدة

  .على امرأة مجيلةفإن كانت الشجرة بيضاء فإنه يدل 

  .وإن كانت صفراء فضد ذلك

  .ورمبا دلت رؤيا شجرة اليامسني على االياس مما يؤمله، ورمبا كانت حزنا

وأما شجرة الطرفاء فرجل مراء يضر باألغنياء وينفع الفقراء، ورمبا دل على أحد من أهل الصعيد أو 
  .ال يستفاد منه إال نوع واحدالعراق، ورمبا كانت انسانا عاريا من الفوائد ال ينتفع به و

وأما شجرة الصنوبر فإا تؤول برجل رفيع بعيد الصوت إال أنه مقل يسيء اخللق مع أهله ويأوي إليه 
  .اللصوص والظلمة كما يأوي إىل شجرة الصنوبر البوم والغراب واحلدأة

كرمي ومنه يقال الكرمي وأما شجرة السرو فإا تؤول برجل شريف النسبة قليل املال مستقيم يف األمور 
  : السرى وأنشد يف املعىن شعر

  وابن السرى إذا سرى أسرى بها  السرى هو السرى بنفسه إن
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وأما شجرة الدلب فتؤول برجل ضخم كثري األوالد سيء اخللق ال منفعة فيه، ورمبا دلت على رجل 
  .يستعمل يف األشياء السافلة

  .وسر هنديوأما شجرة اآلبنوس فإنه يؤول برجل صلب م

وأما شجرة الساج فملك أو عامل شاعر، ورمبا دلت على كسر العدل وكان على باب أيب شروان شجرة 
  .الساج فنقش عليها ال أفلح من ظلم، وأما شجرة الساج يف داره فهو حصول خري على كل حال

 ملن حيصل وأما شجرة السيسبان فإنه يؤول برجل أعجمي صاحب طباع رديئة ليس حيصل منه نتيجة إال
  .منه ضرر

وأما شجرة االجاص فإا إذا كانت مثرا بيضاء أو صفراء فإا تؤول بكثرة األمراض، ورمبا كان 
  .رجالًعليال، وإذا كانت سوداء فتؤول باحلكم احلاذق

  .وكذلك شجر الربقوق والسويداء والقراصية

ؤول برجل نفاع حكيم حليم لني اجلانب، وأما شجرة القطن اليت ال تقلع وجيىن قطنها يف كل سنة فإا ت
  .وأما اليت تقطع فدون ذلك

وأما شجرة الصفصاف فإا تؤول برجل مكتف برأيه ال يسمع ألحد منه بشيء، ورمبا كانت انسانا ذا 
  .حرمة وجاه

وأما شجرة البقس فإنه يؤول برجل شديد ذي قوة ومنفعة يستعمل يف األمور الضرورية وحيصل استعماله 
  .لك نتيجة ولكن كثري األمور قليل االقامة سريع العطبيف ذ

وأما شجرة الشوك العالية فإا تؤول برجل مضر صاحب حيل وختاطيف ألن بدرب احلجاز يوجد من 
  .ذلك كثري وحيصل منه الضرر ملن يغفل عنه وما حسب له حسابا

وهي تؤول برجل منافق قليل وأما شجرة احلنظل فإا تكون يف بعض األقاليم كثرية حىت يستظل ا 
  .الدين ليس له دنيا وال يستفاد منه شيء

  .وأما شجرة العناب فيؤول برجل كبري ذي شر ومضرة

  .وأما شجرة العود فتؤول برجل حسن صاحب كالم جيد لطيف ذي غىن حممود عند الناس

 النفس، ورمبا دل وأما شجرة الكتان وهو كثري ينبت بأرض العراق فإنه يؤول برجل جليل القدر كرمي
  .على املال والولد

وأما شجرة الليمون فتؤول برجل ثقيل الطبع سيء اخللق بال حالوة ونفعه قليل، ورمبا كان كثري 
  .األمراض

  .وأما شجر اآلس فإنه يؤول برجل غين فاضل حيصل منه للناس نتيجة وعهد
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 كالمه مستقيم حيصل منه وأما غابة القصب فهي تؤول بانسان ذي حشمة ومجاعة سيء اخللق لكن
  .مداخلة يف أمور كثرية

وأما شجرة الصندل فهي تؤول برجل ذي حشمة ووقار له ألفاظ رائقة يثين الناس عليه ثناء مجيال ممدوحا 
  .باألفعال احلسنة

  .وأما شجر العشار فيؤول برجل ليس حبليم قليل الدين ليس له شفقة على خلق اهللا كالمه خال من املعىن

لقرنفل فإنه يؤول برجل حليم جواد ذي حرمة ووقار حيصل بكالمه فائدة ألن الناس يثنون عليه، وأما ا
  .وكذلك إن رأى اإلنسان عنده شيء من ذلك فإنه نظريه ولو كان من مثره

وأما شجرة املقل فإنه يؤول برجل خسيس من أهل البادية إذا رآه اإلنسان اعتقد أنه فيه نتيجة، واألمر 
  .خبالف ذلك

  .وأما اخلرنوب فإنه يؤول برجل عسر كسبه قليل بتعب ومشقة، ورمبا دل نبتها يف مكان على خرابه

وأما شجر اجلوز فإنه يؤول برجل ذي اء صاحب طلعة مجيلة مستقيم يف كالمه ولكن قليل العلم 
  .واملكسب

التقط شيئا من ورقها، وقال الكرماين من رأى شجرا كثرياً عليها محل وافر فإنه يصيب ماال وكذلك ان 
  .ورمبا كان البعض ماال حراما من رجل مكار

  .ومن رأى أنه يلتقط منها شيئا وهو جالس فإنه يصيب ماال بغري تعب ورزقا بال كدر

    

  .ومن رأى أنه يلتقط شيئا من أصوهلا مدة من حني وقع فإنه خياصم خصما ويظفر به

  . ضخم أو ينجو مما خياف، وإن كان عزبا ينكح امرأةومن رأى أنه على شجرة طويلة فإنه يتعلق برجل

  .ومن رأى أنه هبط من شجرة أو سقط منها مل يتم له ما بينه وبني ما يتعلق به من األمور

ومن رأى أنه سقط من شجرة فحصل له عطب أو مات فإنه يهلك على يد رجل ضخم أو سلطان 
ن أعيان مجاعة إذا كان الكسر يف فرع، ورمبا جائر، فإن انكسرت به هلك ذلك الضخم أيضاً أو واحد م

  .دل على ولد الرجل الضخم

  .ومن رأى أنه ملك عددا من الشجر فإنه يلي على مجاعة يف حال رياسته أو حكومته أو أمانته

  .ومن رأى شجرا جمهوال عاريا من الورق فإنه مهوم وأحزان تصيبه

  .ورمبا دلت الرؤيا على أقوام أخساءومن رأى شجرا يابسا ال ماء فيه فإنه ال خري فيه، 

ومن رأى شجرة مفردة يف داره وحملته قد يبس بعضها فإن كان عنده مريض مات أو له غائب خاف 
  .اهللكة
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  .ومن رأى يف داره شجرة نبتت خمضرة وكلما هزها الريح طالت فإنه يسمو ذكره ويرفع قدره

لق، وإن كان هلا ورق وليس هلا مثر فإنه ومن رأى أن له شجرة مثمرة وليس هلا ورق يكون سيء اخل
  .حسن اخللق ولكن ناقص الدين، وإن كان دينا يكون قليل الورع

ومن رأى أنه قلع شجرة أو قطعها أو يبست فإنه ميرض مرضا شديدا وميوت وينقطع ذكره، ورمبا مات 
ا أشبه ذلك، وقيل رؤيا أحد من أهله، وإن كانت الشجرة لغريه فإنه يسقط رجالًعن معيشة أو يعقله أو م

  .قطع الشجر املثمر يكون بينه وبني رجل كرمي أو امرأة كرمية مقاطعة

ومن رأى شجرا نابتا يف موضع حمال ال يقتضي فيه نبت شجر فإنه يؤول برجل غريب قد دخل ذلك 
  .املكان ملصاهرة أو شركة أو حنو ذلك

وعا ورأى مع ذلك شيئا من الرياحني فإنه يدل ومن رأى أن يف داره داخالً أو بظاهرها شجرا نابتا متن
  .على حصول مصيبة يف ذلك املكان جيتمع النساء فيها للبكاء واحلزن

  .ومن رأى أنه غرس شجرة فإنه يصيب شرفا أو يصاحب رجالًشريفا بقدر جوهر الشجرة

  .ومن رأى أنه غرس شجرة ومل تنبت فإنه يصاحب مها وحزنا بقدر جرمها

ة تكرب وتارة تصغر فإا تؤول برجل يعامل صاحب الرؤيا تارة يستقيم معه ويبسط وقيل الشجرة تار
  .نفسه معه وتارة يغضب عليه ويشاححه يف األمور

  .وأما الغصن فقال ابن سريين الغصن يدل على االخوان واألوالد واألقارب

 وإن رأى خبالفه ومن رأى أن أغصان الشجر تشعبت وكثرت فإنه دليل على كثرة أقاربه وأهل بيته،
  .فتعبريه ضده

  .ومن رأى أنه قطع غصنا من شجرة غريه فإنه يؤول على ابعاده أحداً من أهل بيته

ومن رأى غصنا من شجرة يابسة فإنه يدل على هالك أحد من اقاربه، وإن كان غصنا من شجرة غريه 
  .فإنه يؤول على صاحبه من خري أو شر

  .ل على حصول ولد أو ولدينومن رأى أنه أعطى له جريدة فإنه يد

  .ومن رأى أنه أكل من ذلك اجلريد شيئا فإنه يأكل من مال ولده بقدر ما أكل من اجلريد

قال دانيال كل شجر يكون عند الناس عزيزا فإنه يدل على رجل شريف جليل القدر، وكل شجر يكون 
ه يؤول على رجل غين، وكل عند الناس حقريا فإنه يدل على رجل حقري، وكل شجرة يكوم عليه متر فإن

شجر ليس عليه مثر فإنه يؤول على رجل فقري، وكل شجر يكون يف ديار العرب فإنه يؤول على رجال 
من العرب، وكل شجر يكون يف ديار العجم فإنه يؤول على رجال من العجم، وكل شجر ال يكون 

وفا فإنه يؤول على الناس معروفا وهو يف مسجد أو صالة فإنه يدل على الدين، وكل شجر يكون معر
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  .بقدر الشجر الذي رآه

  .ومن رأى شجرا يف بستان فإنه يدل على حصول مال فصاحبه بقدر ذلك الشجر

  .ومن رأى أنه قلع شجرا من أصله فإنه يدل على إزالة رجال من جاههم ونعمتهم

ا يزين أو يشني وقال ابن سريين رؤيا جذع النخل تدل على أشراف قوم وكبارهم، فمن رأى يف ذلك م
  .فيؤول م، وقيل رؤيا األشجار تؤول النسوة

  .ومن رأى شجرا رطبا بغري ساق فإنه يؤول بأراذل القوم

ومن رأى شجرا ذا شوك وهو نابت مبكان ال يقتضي نبته فيؤول بقوم سيء خلقهم جيتمعون مبكان ال 
احب الشجرة، وإن جهل ذلك يقتضي اجتماعهم فيه، وقيل رؤيا عروق الشجر وأصوله تؤول بديانة ص

عربت الرؤيا له، وإن رأى ذلك قويا نابتا يؤول باعطاء الزكاة بتمامها وكماهلا، وإن رأى خبالف ذلك 
  .فتعبريه ضده

وقيل رؤيا قشر الشجر يؤول بالصوم والفروع تؤول باألوالد واألقرباء وورقها يؤول بالطباع ومثرها 
  .يؤول بالدين

    

ؤيا الشجر الذي يكون طعم مثره طيبا ورائحته طيبة فإنه صالح يف الدين من حيث وقال جابر املغريب ر
  .اجلملة وضد ذلك يعرب خبالفه

ومن رأى شجرة وعرف صاحبها مث رآها نقلت من مكان إىل غريه فإنه يؤول بتغريب ذلك الرجل، وإن 
  .مل يعرف صاحبها عربت له

فإنه يؤول مبصاهرة إنسان يكون طبعه وخاصيته كثمر ومن رأى أنه غرس شجرة يف داره ونبت عليها مثر 
  .ذلك الشجر يف الطعم والرائحة

ومن رأى أنه صعد شجرة حمكمة عالية وهو جيد نفسه متمكنا عليها فإنه يؤول بعلو الشأن وحصول 
  .املراد

 وقال إمساعيل بن األشعث رؤيا مجيع الورق من حتت الشجر على أي وجه كان حصول مراد ومال ومجع

  .مثره أيضاً حصول أوالد

ومن رأى أنه ميلك أشجارا كثرية وهي حاملة من مجيع الثمار فإنه يؤول باحلياة الطيبة وعلو املرتلة وزيادة 
  .العمر والظفر باألعداء

وقال جعفر الصادق رؤيا األشجار تؤول على عشرة أوجه ملك وامرأة وتاجر ومبارزة وعامل ومؤمن 
اق، وقيل شجر الكرم يؤول على مخسة أوجه منفعة وخسران ورجل مكار وكافر وأعوان وخصومة ونف
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  .وحيلة وخصومة ومال بشبهة

وقال بعض املعربين رمبا دلت الشجرة الباسقة املزهرة احلسنة على الكلمة الطيبة، والشجرة اليت بضد ذلك 
"  خبيثة كشجرة خبيثةومثل كلمة"اآلية " ضرب اهللا مثال كلمة طيبة"على الكلمة اخلبيثة لقوله تعاىل 

  .اآلية

  فصل في رؤيا الثمار

وهي على أوجه وللمعربين فيها اختالف وسنذكر منها كل صنف على حدته مث نأيت جبميع ذلك يف آخر 
  .الفصل

أما الرطب فقال الكرماين من رأى أنه ملك رطبا فإنه ميلك رزقا ونعمة بتعب ومشقة، ورمبا كان منفعة 
  .األكابر، وإن أكله فإنه يدل على حالوة اإلميان وانتظام أمورهوسرورا حيصل له من قبل 

وقال أبو سعيد الواعظ الرطب والية بلدة عامرة، ومن رأى أنه يأكل رطبا يف غري وقته فإنه شفاء لقوله 
  .اآلية فأكلته بغري وقته فشفيت بإذن اهللا" وهزي إليك جبذع النخلة"تعاىل 

  ".وهزي إليك إىل قوله وقري عينا"له تعاىل وقيل رؤيا أكل الرطب قرة عني لقو

رأيت : وقال بعض املعربين رمبا دلت رؤيا الرطب على طيب الدين ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
الليلة كأين يف دار عقبة بن نافع وقد أتانا برطب من طاب فأولت الرفعة لنا يف الدنيا واآلخرة، وإن ديننا 

  .يؤول على أوجهقد طاب، وأما البلح فإنه 

قال أبو سعيد الواعظ البلح مال حالل غري باق، وقيل من رأى أنه قطع بلحا من خنلة فإنه يرزق ولدا، 
  .فإن أكل منه فإنه يرزق مرياثا من ولد

  .ومن رأى بلحا صار رطبا فإنه حصول سرور ومنفعة من جهته

وربح مل يكن أمله أو أيس منه، وأما الطلع وقال الكرماين من رأى أنه يأكل بلحا أو بسرا فإنه يأتيه رزق 
  ".والنخل باسقات هلا طلع نضيد رزقا للعباد"فإنه مال مبارك نام 

  .ومن رأى أن الطلع ظهر وأكله أكل ماله

  .وقال الكرماين من رأى أنه أصاب طلعا كثرياً وال يأكل منه شيئا فإن امللك يغضب عليه مث يرضى عنه

 ورمبا كان مرياثا، وقيل من رأى أنه أصاب مترا وأكله فإنه يصيب ماال وأما التمر فرزق حسن وعلم،
  .حاضرا من رجل كبري

ومن رأى أنه يأكل التمر مع النوى فإنه خيلط حالال مع حرام، وكذلك بقية نوعه وكل مثرة هلا عجم 
  .ورأى أنه يأكل التمر وعجمها فتعبريه نظري ذلك
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  .له امرأة حامل فإا تأيت بولد ذكرومن رأى أنه أصاب مترة واحدة فإن كان 

ومن رأى أنه يأكل مترا ليس يف الدنيا مثله من طعم وصفاء اللون فإنه مفكر فيما أمر اهللا تعاىل به وى 
  .عنه يف القرآن

ومن رأى أنه أصاب شيئا من متر العراق الذي يعرف بالقصب فإنه رزق بكثرة لكن بتعب وهو حممود 
  .جدا

 شيئا من متر احلجاز فإنه رزق أحسن من التمر املطلق، ورمبا دل على احلج وهو ومن رأى أنه أصاب
  .حممود جدا على كل حال

ومن رأى أنه أصاب شيئا من نوى التمر فإنه ينوي سفرا، وقيل رؤيا نوى التمر تؤول مبا نوى فإن حصل 
  .منها شيئا كان ما نواه يرجى، وإن مل حيتو عليه فهو دليل السفر

  .نب فقال دانيال من رأى أنه يأكل عنبا أسود يف أوانه فإنه هم وغم، ويف غري أوانه سقم وضعفوأما الع

  .وقيل من رأى أنه يأكل عنبا اسود فإنه يأكل بعدد كل حبة عصا إذا كان يف غري أوانه

ري ومن رأى أنه أكل عنباً أبيض يف أوانه فإنه حصول نعمة وخري ومنفعة وحصول ما أمله، وإن كان يف غ
  .أوانه ورأى مع ذلك ما هو حممود فإنه خري ومال حالل، والعنب األمحر تعبريه نظري ذلك

    

وقال الكرماين العنب األسود يف وقته جيد، ورمبا دل على هم يسري، ويف غري وقته سقم وحزن وخوف، 
  .والعنب األبيض يف وقته حممود ويف غري وقته غم

  .ه يؤول باألمطار والندى وأكله يف وقته دليل على مال حاللوقال ابن سريين العنب األبيض يف وقت

  .وأكل العنب الطائفي دليل على حصول املال باملشقة

  .وأكل العنب األمحر يف وقته منفعة قليلة

  .وقيل العنب يف اجلملة مطلقا إذا كان جلده قويا فهو حصول مال بتعب ومشقة

 حالل، وكل عنب يكون ماؤه متغريا فإنه يدل على مال وإذا كان رقيقا وماؤه صافيا فإنه يدل على مال
حرام، وكل عنب يكون ماؤه أمحر فهو عز وجاه، وكل عنب يكون أحلى وأصفى فإنه يدل على زيادة 

  .منفعة ومال وعز

  .وقال جابر املغريب من رأى أنه يعصر عنبا مبعصار خشب فإنه خيدم ملكا ظاملا

  . ولنب فإنه خيدم ملكا عادال ديناومن رأى أنه يعصر عنبا مبعصار من طني

  .ومن رأى أنه يعصر عنبا مباعون أو آنية فإنه يتقرب إىل امرأة تكون بقدر ذلك املعصور فيه

  .ومن رأى أنه يعصر عنبا ويضعه يف دن أو زير أو ما أشبه ذلك فإنه حتصيل مال كثري من جهة ملك
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ذلك فإنه حصول منفعة من ملك حىت يعم عياله ومن رأى أنه يعصر عنبا يف معصرة وهو وأهله يباشرون 
  .والناس حيسدونه، وإن مل يكن الرائي أهال لذلك فإنه حتصل له منفعة من رجل جليل القدر

وقال جعفر الصادق رؤيا العنب األسود واألبيض يف وقته ويف غري وقته يؤول على أربعة أوجه أوالد 
جه مال فيه خري وبركة وسعة وخالص من قحط وبالء وعلم وفرائض ومال، وعصريه أيضاً على ثالثة أو

  ".فيه يغاث الناس وفيه يعصرون"لقوله تعاىل 

وقيل رؤيا العنب األبيض يف وقته نضارة الدنيا وحسنها ويف غري وقته مال يناله على كثرة األمطار ليال 
  .وارا

من طلب شيئا : قاله العارفونومن رأى حصرماً وأراد قطفه فإنه يستعجل بطلب الرزق وال حيصل له ملا 
بغري أوانه عوقب حبرمانه، ورمبا دل على احلصرم على املرض واهلم، وقيل احلصرم مال يف غري أوانه فمن 

  .رآه يؤول ببعد مطلوبه ولكن يرجى له القضاء

  .ومن رأى عجم العنب فإنه يؤول مبال مكروه فليعترب الرائي يف ذلك مبا يراه وما يقصه من رؤياه

ل أبو سعيد الواعظ العنب األبيض رزق واسع مدخور ملن أكله إذا رآه يف حينه، وإذا رآه يف غري حينه وقا
  .يعجل إليه خرب قبل الوقت الذي يؤمله، وقيل إصابة مال حرام، والعنب األسود رزق الئق ملن أكله

مبا كان ماال يناله ومن رأى عنبا أسود مدىل من كرومه يف غري وقته يؤول بالربد الشديد واخلوف، ور
  .الرائي

ومن رأى أنه يلتقط حبات العنب األسود على باب امللك خياف عليه الضرب بالسياط، وقيل ان العنب 
األسود ال يكره يف املنام كما ال يكره األبيض وذلك ألن اهللا تعاىل مساه رزقا يف قصة مرمي عليها السالم 

اآلية فهو يف وقته حممود، "  وجد عندها رزقا قال يا مرميكلما دخل عليها زكريا احملراب"لقوله تعاىل 
  .وقيل ان العنب األسود يدل على املنفعة اخلفية

ومن رأى أنه التقط عنقودا العنب نال ماال جمموعا من امرأة والتقاط العنب مرياث مال من امرأته، وأما 
  .العنقود الواحد ألف درهم

ومن مثرات النخيل واألعناب تتخذون منه سكرا "قا لقوله تعاىل ومن رأى أنه يعصر عنبا أو مترا رزق رز
  ".ورزقا حسنا

ومن رأى أنه اشترى عنبا أو عصريا فإنه ينال خريا حسنا، والزبيب على أي لون كان خريا ومنفعة ملن 
  .أكله، ورمبا كان العنب احلامض ماال حراما أو مرضا

 أوجه ان كان أصفر فهو مرض، واألسود هم وندامة، وأما التني فقال الكرماين رؤيا التني تؤول على
  .واألخضر دين يف عنقه، ورمبا كان للرائي إذا كان يف وقته ليس مبضر إذا كان حلوا
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وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه يأكل التني مطلقا فإنه يدل على كثرة النسل، ورمبا كان التني رزقا 
ربين أمجعوا على ان التني حممود ألن اهللا تعاىل عظمه حيث وأكل القليل منه رزق بال غش، وأكثر املع

وكرهه بعض املعربين وذكر أنه يدل على اهلم واحلزن لقوله " والتني والزيتون"أقسم به قال عز وجل 
هي شجرة التني على قول بعض " وال تقربا هذه الشجرة"تعاىل يف قصة آدم وحواء عليهما السالم 

أخذها صاحب الرؤيا ويأكلها تدل على ألف درهم من مال إىل عشرة آالف املفسرين، وقيل كل تينة ي
  .درهم، وقيل اثنني يدل على مال غري منقوش وذلك غري الدراهم والدنانري

    

ومن رأى أنه أكل التني يدل على الندامة، ورمبا كان ميينا حيلفها الرائي واثنني يدل على اليابس املسمى 
  .وقال آخرون غري ذلك.  وأبيضه أمجل وأحسنقطينا مال حالل ينتفع به،

وأما الزيتون فيؤول على أوجه جاء رجل إىل ابن سريين، وقال له رأيت كأنين ضعيف ورأيت الليلة قائال 
يقول كل من ال وال فقال له كل زيتونا، ورمبا كان ذلك على شجره أو ورقه وأخذ ذلك من قوله تعاىل 

  .تونة الصفراء فهم وحزن واخلضراء مال وضياع والسوداء ليس مبحمودة، وأما الزي"ال شرقية وال غربية"

ومن رأى أنه يأكل زيتونا فإنه يؤول باملال ألهل الصالح وباهلم ألهل الفساد، وإذا كان مكسورا أو 
مكلسا فإن فيه خالفا فمنهم من قال انه جيد ملا فيه من الزيت ومنهم من قال ليس جبيد ملا فيه من الفسخ 

كليس، ورمبا كان الزيتون ميينا حيلفها اآلكل ملا ورد يف ذلك كما تقدم يف التني، وقيل رؤياه إذا كان والت
  .جمموعا مدخرا يدل على العبادة ألنه يكون باملعابد

وقال جابر املغريب من رأى أنه يأكل زيتونا مملحا باخلبز فإنه حيصل له منفعة قليلة، وأما التفاح فهو على 
  .أوجه

ابن سريين من رأى تفاحا أخضر فإنه يدل على ولد، وإن كان أمحر فمنفعة من جهة امللك، وإن وقال 
  .كان أبيض فمنفعة من جهة جتارة، وإن كان أصفر أو حامضا فسقم وضعف قوة

  .ومن رأى أنه قسم تفاحة نصفني فإنه يدل على فرقة شريكني

  .ق بنتاومن رأى أنه قطف تفاحة محراء من شجرة وأكلها فإنه يرز

وقال الكرماين من رأى أنه أعطى له تفاح حامض فإنه يدل على عداوته، وإن كان حلوا يدل على 
  .صداقته

وقال جابر املغريب رؤيا التفاح خري من غائب أو حاضر ان كان حلوا فيدل على طيب، وإن كان حامضا 
  .فضده

 فإن كان الرائي ملكا فحكمه يدل على وقال دانيال رؤيا التفاح تدل على مهة الرائي يف شغله وصناعته،
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مملكته، وإن كان تاجرا دل على جتارته، وإن كان فالحا دل على زراعته، وإن كان بزارا فيدل على نفاق 
  .سلعته وعلى هذا القياس مجيع الصنائع

ومن رأى أنه كان له تفاح وأكل منه فيدل على مهته يف األشغال بقدر ما أكل، ويدل أيضاً على حصول 
مراده، وقيل التفاح يؤول على مثانية أوجه ولد ومنفعة وسقم وجارية ومال وحكومة ومهة الرائي وخرب 
غائب وحاضر، وقيل من رأى أنه ملك تفاحا أو احتوى عليه أو أكل منه وكان يهم بأمر فإنه ينال من 

  .ذلك بقدر اصابته

لد يشبهه، ورمبا كانت اصابة التفاح ومن رأى أنه أصاب تفاحة واحدة من أي لون كان فإنه يولد له و
  .اصابة مال

وقال أبو سعيد الواعظ عدد التفاح يؤول بعدد السنني ملن أراد الوالية ألن هشام بن عبد امللك رأى قبل 
أن يستخلف كأنه أصاب تسع عشرة تفاحة ونصف تفاحة فقص رؤياه فعربت بنيل الوالية تسع عشرة 

رمبا تؤول رؤيا التفاح بنيل ما أمله اإلنسان من زراعة أو جتارة، وقيل سنة ونصفا فكان األمر كما عرب، و
ان التفاح احللو مال حالل واحلامض مال حرام، واملعدود دراهم معدودة واختلف يف ذلك فمنهم من قال 

التفاحة تعرب بالدرهم أو بعشرة دراهم أو مبائة إىل ألف ومنهم من قال إذا ادخر كان ماال يؤول إىل 
  .ف، وإذا أكل كان ماال يؤول إىل املنفعةالتل

  .ومن رأى أنه يقطف تفاحا فإنه يصيب ماال من رجل شريف مع ثناء حسن

  .ومن رأى أنه يقطف تفاحا من غري شجرة فإنه يعهد مع أحد عهدا ليس يويف به املعهود

  .رى فهي على أوجهومن رأى أن ملكا أعطاه تفاحا فإنه يؤول بارسال قاصد إليه فيه بعينه، وأما الكمث

فمن رأى أنه يأكل كمثرى يف وقتها ولوا أخضر أو أمحر وطعمها حلو فإنه مال حالل، وإن كان أصفر 
  .فسقم ومرض، وإن كان حامضا أو طعمه كريها فحزن وغم

  .ومن رأى أنه يأكله ويعسر عليه فإنه يدل على أكل شيء من الشبهة

  . أوجه مال حالل وغىن وامرأة وحصول مراد ومنفعةوقال جعفر الصادق الكمثرى تؤول على مخسة

ومن رأى أنه يأكل كمثرة عسليا فإنه حيصل له منفعة من تاجر، ورمبا تؤول الكمثرى يف الصيف باملال 
  .من أي نوع كان

وقال أبو سعيد الواعظ الكمثرى مال على كل حال ألن اسم نصفه مثر، ورمبا كان رؤيا الكمثرى للمرأة 
  .صوصا ان ملكته، وأما العناب فهو على أوجهمحال بولد خ

  .فمن رأى أنه يأكل عنابا فإنه اصابة مال ونعمة بقدر ما أكل منه، ورؤياه تدل على مال حممود

  .ومن رأى أنه أعطى أحداً عنابا فإنه يدل على ايصال ذلك الرجل خريا ومنفعة بقدر ما أعطاه
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 من شجرة فإنه يدل على حصول النعمة بتعب بقدر ما وقال جابر املغريب من رأى أنه يقتطف عنابا
  .اقتطف

وقال أبو سعيد الواعظ العناب يدل على نيل الوالية والصحة واملنفعة، وأما االجاص فإنه يف وقته سواء 
  .كان أمحر أو أسود وكان حلوا فإنه يدل على حصول مال، واألصفر منه مرض وحزن وخصومة

أنه يأكل اجاصا فإن كان ضعيفا فهو شفاء له، وإن مل يكن فهو ابقاء وقال أبو سعيد الواعظ من رأى 
  .الصحة، وأما االترنج فهو على أوجه

قال دانيال أما االترنج فال تضر صفرته ألن رائحته وطعمه طيب، ورؤيته نزهة وهو من مثار اجلنة، ورؤياه 
  .على كل حال حممود

إىل ثالثة فيدل على األوالد، وإن كان أكثر من ذلك وقال ابن سريين من رأى أترجنة أو أكثر من ذلك 
  .فنعمة ومال حالل وأخضره أحسن من أصفره

  .وقال الكرماين األترنج رجل غين صاحب مجال وأفعال مرضية قريب من الناس والناس يثنون عليه

  .ومن رأى شيئا من ذلك جبانبه فإنه يرزق ولدا ذا مجال

  . من مال ولده أو مال غريهومن رأى أنه أكل األترنج فإنه يأكل

  .ومن رأى أنه لف األترنج خبرقة وخبأه فإنه يدل على موت ولده

ومن رأى أنه اشترى اترجنا فأدخله يف كمه فإنه يرزق ولدا من جارية، وإن كان كريه الرائحة فيدل على 
لة أو جارية ذات ولد سيء اخللق، وإن وقع االترنج من كمه فإنه يسقط له ولد، وقيل االترنج امرأة مجي

  .دين، ورمبا يؤول االترنج بالدين

مثل املؤمن : وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه يكسر االترجنة فإنه يثين عليه ثناء حسن لقوله عليه السالم
الذي يقرأ القرآن مثل االترجنة رحيها طيب وطعمها طيب، وقيل يدل على النفاق ملن ليس له دين وال 

  : الف باطنها وأنشد يف هذا املعىنتقوى ألن ظاهرها خ

  فبكى واشفق من عناق آخر  له اخوانه أترنجة أهدى

  لونان باطنها خالف الظاهر  لما أتته وطعمها متعجبا

أما النارنج فتأويله كتأويل االترنج، ورمبا كان سقما أو ماال حلموضته وقد كرهه بعضهم ملا فيه من ذكر 
  : النار وانشدوا يف املعىن

 البستان نارنجا عوضنا  ن فاتنا الورد زمانا فقدإ
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وقيل ان النارنج واالترنج والكباد مجيعا حممودة واألكل منها إذا كان حلوا يدل على مال جمموع، وإذا 
كانت حامضة فهي على وجهني مرض أو حزن من جهة ولد، ورمبا كان األخضر منها يدل على خصب 

  .السنة

ارنج تؤول على أربعة أوجه صديق وولد ومنازعة ومنفعة من رجل غريب، وقال جعفر الصادق رؤيا الن
  .ورمبا دل الرمي باالترجنة على املصاهرة

وأما اخلوخ فقال ابن سريين اخلوخ إذا كان أصفر وكان يف غري أوانه فإنه مرض وسقم، وإن كان يف 
  .وقته يكون ايسر

  .يدل على حصول خري بقدر ما أكلومن رأى أنه يأكل خوخا أخضر أو أبيض يف أوانه فإنه 

  .ومن رأى أنه يقتطف خوخا من شجرة فإنه يدل على حصول منفعة من تاجر

  .وقال الكرماين اخلوخ إذا كان حلوا يف أوانه جتارة أو مال أو منفعة

وقال جعفر الصادق رؤيا اخلوخ يؤول على أربعة أوجه جارية وغالم ومال ومنفعة من جهة رجل 
أنه كسر خوخا وأكله وكان مرا فإنه يدل على اهلم والغم، وإذا كان حلوا فحصول غريب، ومن رأى 

  .منفعة من رجل دينء بقدر ما أكل

وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه اقتطف خوخا من شجرة فإنه يصيب ماال من رجل ممراض، واخلوخ 
  .احلامض واحللو نيل مطلوب وهو والدار يف معىن واحد

رأى أنه اصاب منه شيئا أو أكله يف وقته وكان حلوا فإنه يصيب بعدد كل واحدة وأما املشمش فمن 
دينارا، وإن كان حامضا فحزن وخصومة، ورمبا يؤول باجلارية أو مبال ذي منفعة، وإن كان يف غري أوانه 

  .فسقم ومرض وعجمة، وإن كان حلوا أصابه مال من دينء األصل، وإن كان مرا فحزن

  .اعظ من رأى أنه أكل مشمشا أخضر فإنه يؤول بالصدقة، وإن كان مريضا يربأوقال أبو سعيد الو

  .ومن رأى أنه يأكل مشمشا أصفر فإنه يؤول بأن صاحب الرؤيا ينفق ماال يف مرض

  .ومن رأى أنه يأكل مشمشا من شجرة فإنه يصاحب رجالًفاسد الدين كثري الدنانري يأكل من ماله

  .ن شجر التفاح فإنه جيمع من رعيته ماال غري حممودومن رأى أن ملكا يلتقط مشمشا م

    

وأما السفرجل فتأويله على وجوه سفر بعيد بتعب وحزن، ورمبا دل على شرف وخري ومنفعة وثناء 
حسن، وقيل ولد، ورمبا كان مرضا، ورمبا يستدل به على السفر ألن آدم عليه السالم أتاه جربيل عليه 

فحصل ما حصل، ورمبا يستدل به على شرف وخري ألنه إذا جلب من السالم بسفرجل وكان يف اجلنة 
أرضه إىل غريها يكون عزيز الوجود إال عند األشراف واألكابر، ورمبا يستدل به على الولد ألن آدم عليه 
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السالم حني هبط إىل األرض أكل من ذلك السفرجل فحصل منه املىن وكان سبب التناسل والتوالد، 
  .ى السقم فإن لونه أصفرورمبا يستدل به عل

وقال الكرماين رؤيا السفرجل تؤول باملرض خصوصا إن كان يف غري أوانه فكلما كان لونه أصفر فمرضه 
  .أصعب، وإن كان أخضر يكون مرضه أسهل

ومن رأى أنه احتف بسفرجل فإن كان مريضا ميوت، وإن كان معاىف ال بد له من السفر ويكون جليال 
  .سميف سفره الشتقاق اال

  .وقال جعفر الصادق من رأى السفرجل يف وقته ولونه أصفر فإنه يدل على املرض

وقال أبو سعيد الواعظ رؤيا السفرجل تدل على قبض اخلاطر ملا فيه من القبض، ورمبا تطري بشيء ملا 
  : أنشده يف املعىن

 فظل نهاره متفكرا منه  إليه سفرجال فتطيرا أهدى

 سفر وحق له بأن يتطيرا  خاف الفراق ألن أول اسمه

وقيل رؤيا السفرجل يف اجلملة على أي وجه كان حممودة ألن تفسري امسه بالفارسية بر ومعناه حممود، 
ورؤيا السفرجل للتاجر ربح وللوايل زيادة واليته، وأما الغرية فإن أكلها يدل على اصابة مال ومنفعة من 

ال حاضر وليس له شيء من الثمار يعد له خصوصا إذا قبل األعاجم، وأما النبق فهو على أي وجه كان م
  .كان زكيا طيب الطعم

وقال سعيد الواعظ النبق رزق من قبل العراق وهو مال غري ناقص ورطبه أقوى من يابسه وليس يضر 
  .صفرة لونه لشرف شجره

 طويلة الشتقاق ومن رأى أنه اختذ نبقا حسن دينه وقوي أمره، وأما النبقة الواحدة فتدل على البقاء مدة
  .االسم

وأما اللوز فقال جابر املغريب رؤيا اللوز مال ونعمة، وإذا كان يف قشره فمال مبشقة، وإذا كان قلبا 
  .فحصول مال بسهولة

  .وقال الكرماين من رأى أن له لوزا كثرياً يف قشره فإنه يدل على خصومة مع أحد

ة ومشقة، ورمبا كان يدل على العلم إذا كان وقال ابن سريين اللوز يدل على النعمة والرزق وخصوم
  .قلبا

وقال جعفر الصادق رؤيا اللوز تدل على وجهني مال خمبأ وشفاء وراحة، وقال أبو سعيد الواعظ رؤيا 
  .اللوز تدل على مال من قبل غريب فاحللو منه حالل واملر منه حرام، ورمبا كان مرا
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  .كسوةومن رأى أنه ينثر عليه قشر اللوز فإنه ينال 

  .وأما البندق فقال ابن سريين قلب البندق مال ومنفعة

  .ومن رأى أن له بندقا يف محل فإنه يؤول باحلكومة

  .وقال الكرماين من رأى قلب بندق معفنا أو مرا فإنه يدل على مساع شتم من رجل خبيل

مال حالل بقدر وقال جابر املغريب من رأى أنه يأكل قلب البندق وهو حلو طيب فإنه يدل على حصول 
  .ما أكل فإن كان مرا فإنه مال حرام

وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه يأكل بندقا فإنه يصيب ماال من رجل موسر، وأما الفستق فقال ابن 
  .سريين قلب الفستق يدل على املال والنعمة

  .ملال بقدر ما أكلومن رأى أنه أخذ قلب الفستق أو أعطاه له أحد فأكله فإنه يدل على حصول النعمة وا

وقال الكرماين من رأى أنه وجد فستقا أو أعطاه له أحد فإنه يدل على حصول خري ومنفعة من رجل 
  .خبيل، وإن كان مرا أو زخنا حيصل له جفاء من رجل خبيل

وقال جار املغريب من رأى أن أحداً أعطى له فستقا وأكله فإنه يدل على حصول مال بقدر ما أكل فإن 
  .فإنه يدل على حصول مال من ذلك الرجلكان مرا 

الفستق مال هىنء وكسبه حتصيل مال وهو حممود من حيث اجلملة، وأما اجلوز : وقال أبو سعيد الواعظ
  .فمال ال حيصل إال بالتعب وقلب اجلوز مال حيصل بالسهولة

فنا فمال ومن رأى أن بيده جوزا وهو خيشخش به فإنه يدل على اخلصومة، وإن كان قلب اجلوز مع
  .حرام

  .ومن رأى أن له جوزا كثرياً فإنه يدل على اخلصومة

وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه التقط جوزا من بستان فإنه ينال ماال من جهة امرأة، وقشر اجلوز 
خمتلف فيه فمنهم من قال ليس مبحمود ومنهم من قال غري ذلك، ورمبا كان اعتبار رجل خبيل، وأما اجلوز 

وهو النارجيل فقد اختلفوا فيه فمنهم من قال مال من جهة منجم، ورمبا كن الرائي متبعا ملنجم يف اهلندي 
  .كالمه، وإن أكله فإنه يصدق كالم منجم

    

  .ورمبا دل رؤيا اجلوز اهلندي على رجل جمسم أو جارية هندية

ل علم الشرع وإن مل وأما جوز الطيب، فمن رأى أنه أكل جوز الطيب فإنه يدل على صالح دينه وحتصي
  .يأكل منه ومل يعط ألحد منه شيئا فإنه ال ينتفع من علمه هو وال غريه

وأما الليمون فقال ابن سريين من رأى الليمون سواء كان يف وقته أو يف غري وقته فإنه يدل على املرض 
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  .لصفرة لونه، وإن كان أخضر يدل على احلزن، وإن مل يأكل منه يكون أسهل مما ذكر

ما الرمان فهو على أوجه قال دانيال الرمان يف األصل مال ولكن على قدر مهة الرائي خصوصا إذا كان وأ
  .يف وقته فإن كان يف غري وقته فغري حممود

وقال ابن سريين الرمان احللو يؤول بامرأة ذات مال، ورمبا كانت الرمانة احللوة ألف درهم واحلامضة 
  .حزنا

  .احللو إذا أكله انسان يف وقته حصول ألف دينار وأقل ما يكون مخسني ديناراوقال جابر املغريب الرمان 

وإن رأى أنه أكل رمانا يف أيام الشتاء أو قلع شيئا منه وأكله فإنه يؤول بالضرب وباجلملة الرمان احلامض 
  .سواء كان يف وقته أو يف غري وقته فإنه ليس مبحمود

الرمان إذا التقطه ليس مبحمود سواء كان يف وقته أو يف غري وأما اللفاف فإن األمر فيه متوسط وعدد 
  .وقته

  .ومن رأى أنه أكل رمانا حلوا بقشرة أو مباء فيه ينتفع من ماله

  .وقال جعفر الصادق الرمان يؤول على ثالثة أوجه مال جمموع وامرأة صاحلة ومدينة معمورة

دينة واحدة، وللرئيس بقرية واحدة، وللتاجر وقيل إمساعيل بن األشعث الرمانة الواحدة للملك تؤول مب
بعشرة آالف درهم، وللسوقي ألف درهم، وللفقراء من درهم إىل عشرة، وأما الرمانة فكورة عامرة أو 

  .عقد على امرأة ملن ملكها، ورمبا كانت مال جمموعا وولدا يصيبه أو خريا من قبل ولد أو امرأة

 يفتض جارية، وإن كان خيدم ملكا فإنه يصيبه مبال، وإن كن ومن رأى أنه فك رمانة أو أكل منها فإنه
  .من أهل النميمة ضربه ونكل به

وقيل من رأى أنه فتح رمانة فإنه يدخل بلدا مل يكن دخله قط فيعترب الرائي، إن كانت حامضة فيحصل 
  .من دخوله ذلك البلد نكد وحزن

للرجل على الولد، وملن يقتضي منصبا على الوالية وقال أبو سعيد الواعظ الرمانة تدل على الزينة للمرأة و
  .وللمتويل على نفوذ األمر وللتاجر على مال جمموع، وللدهقان على قرية نافعة

وقيل من رأى أنه أصاب رمانة فإن كان حبها أمحر وهي مستوية حلوة فألف دينار حالل، وإن كانت 
اب ألف درهم، وقيل من أكل الرمان احللو حامضة يكون املال حراماً، وإن كان حبها حلواً أبيض أص

  .أصاب ماال وهو صحيح اجلسم، وإن كان حامضا أصاب ماال وهو مريض

ومن رأى أنه باع رمانا فإنه رجل خيتار الدنيا على اآلخرة، وعصر ماء الرمان وشربه ونفقة الرجل على 
القسطل فإنه حيصل من رجل أهله ونفسه وأهل بيته، وحب الرمان الذي يطبخ رزق على كل حال، وأما 

  .خبيل، ورمبا كان ملن أكله حصول مال بتعب ومشقة
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  .وقيل رؤيا القسطل تؤول على وجهني مال من بالد الفرنج أو بالد الروم

وأما البلوط فإنه أمر يكره فمن رأى أنه يأكل بلوطا فإنه يصاب بأمر مكروه، ورمبا دلت رؤيا أكل 
  .يةالبلوط على احلزن والوقوع يف بل

  .وأما الصنوبر فإنه مال على كل حال حيصل من قبل كرمي جواد ملن أكله أو مجعه

  .وأما املقل فإنه مال خبس ال ينتفع صاحبه به وإمنا هو تشبه

  .وأما املوز فيؤول للغين باملال وللصاحل بالدين

خري ومنفعة، وأما وقيل من رأى أنه يأكل موزا يف وقته فإنه يزوج بامرأة حسنة غريبة وحيصل له منها 
  .اخلرنوب فإنه مال مبشقة، ومن رأى أنه يقتطف خرنوبا فإنه حيصل ماال من كسبه

ومن رأى أنه يأكل خرنوبا وهو مريض فال خري فيه ألنه خراب جسمه وطول مرضه، ورمبا خياف عليه 
  .املوت

ء فهي مريض إال املوز وقال الكرماين من رأى أنه يأكل خرنوبا مع شيء آخر فال بأس به وكل مثرة صفرا
واالترنج، وكل مثرة خضراء أو محراء أو سوداء أو بيضاء فهي رزق، وأما التوت األبيض فمن أكله يف 

وقته فهو مال من كسبه ويف غري وقته هذا إذا كان مائال إىل الصفرة، ورمبا دلت رؤيا التوت أو أكله إذا 
  .ول رزق، وإذا كان حامضا فهو حزنكان حلوا سواء كان يف وقته أو يف غري وقته على حص

وقال الكرماين من رأى أنه يأكل توتا أبيض حلوا فإنه يصل إليه من رجل جواد خري ومنفعة، وأما التوت 
  .األسود فهو غم خصوصا ملن أكله

    

وقال جعفر الصادق التوت األسود مال ومنفعة من كسبه ومنازعة بينه وبني زوجته، وقيل رؤيا التوتة 
ة فراغ من أمر يكون فيه الرائي سواء كان خريا أو شرا ملا هو سائر بني الناس أرباب احلكايات الواحد

  .يف بعض أقواهلم توتة توتة فرغت احلدوتة

  .ومن رأى أنه يأكل صمغا من صمغ الشجر فإنه يأكل فضل مال رجل على قدر الصمغ يف االجتماع

فإنه دليل على حصول مال ومنفعة إال ما يرى مما وقال دانيال كل فاكهة ترى يف وقتها ويؤكل منها 
  .يوافق مزاجه

ومن رأى فاكهة يف غري أواا أو أكل منها فإنه يدل على نقصان ماله، وإذا كان يف الرؤيا ما حيمد ال 
  .يضره ذلك

ومن رأى مثارا رطبة فإا تؤول بالدين وزيادة املال، وقيل رؤيا الثمار الصغار تؤول باألسقام إال 
السفرجل والنبق واالترنج والبسر واملوز والنارنج احللو والثمار احلامضة أو ما مل ينته أو يكون طعمه 
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  .كريها فيؤول على وجهني مال حرام وسقم ومرض، ورمبا كان غما وخصومة

  .ومن رأى أنه يأكل مثار الصيف والشتاء فإنه يدل على السقم

على خري ومنفعة وحب أوالده واقاربه ويشتغل خبدمة األكابر، ومن رأى أنه يبيع الثمار احللوة فإنه يدل 
  .ومن رأى خبالف ذلك فتعبريه ضده

  فصل في رؤيا الرياحين وأنواعها مما يشم واألزهار

وأما الرحيان األخضر ويعرف باالترجني إذا كان لونه ورحيه طيبا فإنه يدل على الولد وقلعه من األرض 
  .بكاء وحزن

رؤيا الرحيان تؤول على سبعة أوجه امرأة وجارية وصديق وولد وكالم حسن وقال جعفر الصادق 
  .وجملس علم وصنعة حسنة

  .ومن رأى يف بستانه أو يف داره رحيانا فإنه حيصل له منفعة مما ذكر

  .وإن رأى يف ذلك ما يزينه أو يشينه فهو عائد على ما ذكر

  .هو حممود ويف غري وقته ليس مبحمودوقال جابر املغريب من رأى أنه يبيع رحيانا يف وقته ف

  .ومن رأى رحيانا يف وقته فإنه يدل على مصاحبة رجل أصيل جوهري صاحب كالم حسن

  .ومن رأى أنه يقلع رحيانا فإنه يفترق من رجل أصيل

وأما الرحيان احلمامي فقال ابن سريين من رآه رطبا ولونه حسنا ورحيه طيبا فإنه يدل على العز والشرف، 
  .آه ذابال فإنه يدل على السقموإن ر

  .وقال الكرماين الرحيان احلمامي يدل على الولد وقلعه يدل على البكاء واحلزن

وقال جعفر الصادق رؤيا الرحيان احلمامي تؤول على ستة أوجه عز وشرف وولد وصديق وكالم حسن 
دون أن تكون مقلوعة وجملس علم ومعرفة وذكر مجيل، وقيل رؤيا الرياحني وحنوها يف موضع نباا 

ولدك رحيانك، وإن رآها مقلوعة قد وضعت يف داره أو أمامه فإنه هم : تؤول بالولد لقول بعض العرب
وحزن وبكاء، ورمبا كانت الرحيانة امرأة فمن ملكها فإنه يتزوج بامرأة ولكن تقع الفرقة بينهما عاجال، 

  : قل يف األخباروقال بعض املعربين الدليل على ان الرحيانة امرأة ما ن

  نعوذ باهللا من كيد الشياطين  النساء شياطين خلقن لنا إن

  : فأجبنه

 يشتهي الرياحين وكلكم  إن النساء رياحين خلقن لكم
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  .وأما السوسن فإن رآه يف وقته نابتا فإنه يدل على حصول اخلري والولد

قطعت سوسنة وناولتها زوجها فإنه ومن رأى أنه مقلوع فإنه يدل على احلزن كما إذا رأت امرأة اا 
  .يطلقها

  .ومن رأى أنه أعطى سوسنا ألحد من أقاربه فإنه يدل على بعده

  .وقال الكرماين من رأى أنه أعطى باقة سوسن فإنه حصول مفارقة وكالم خشن

  .وقال جابر املغريب عرق السوسن يدل على جارية سيئة اخللق قبيحة املنظر

  .ته فإنه غري حممود، وقيل من رأى سوسنة أو أعطيها فإنه يصيب سوسةومن رأى السوسن يف غري وق

ومن رأى السوسن والرياحني واحلبوب مقطعة حول سريره أو يرى له فام الباكون حول نعشه ان كان 
  .مريضا، وإن مل يكن مريضا فهم وحزن

لفساد سوء محال وقال أبو سعيد الواعظ السوسن يدل على وجهني ألهل الصالح ثناء حسن وألهل ا
  : على ظاهر امسه ألن شطره األول سوء وأنشدوا يف املعىن

 باعطائي لها محسنه كنت  أعطيتها إلي وما سوسنة

  يبقى من االسم فسوء سنه  سوء وناهيك ما أولها

وأما النيلوفر فمن رآه نابتا فإنه يدل على حصول منفعة من امرأة أو جارية أو حيصل له ولد، وإذا رآه 
  .قطوفا فإنه غم وحزنم

  .وقال الكرماين إذا رأت امرأة اا قطفت نيلوفراً وأعطت زوجها فإنه يطلقها

  .ومن رأى أنه أعطى نيلوفرا ألحد أرقائه فإنه يدل على عتقه

  .وعرق النيلوفر يدل على جارية سيئة اخللق

    

  .وأما النمام فسرور من جهة امرأة أو ولد أو والية أو جتارة

  . املعربين من رأى بيد احد مناما أو أكل منه فرمبا يؤول عليه من اشتقاق االسموقال بعض

  .وأما البنفسج فمن رآه نابتا يف وقته فإنه حصول منفعة من قبل امرأة أو جارية أو يرزق ولدا

  .ومن رآه مقطوفا فإنه يدل على احلزن

  . لزوجها فإنه يدل على طالقه اياهاوقال الكرماين إذا رأت امرأة اا قطفت بنفسجا من عرقه وأعطته

  .ومن رأى بنفسجا وأعطاه لغالمه فإنه يدل على إباقه

  .ومن رأى أنه أعطى له باقة بنفسج فإنه يدل على الفرقة
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  .وقال جابر املغريب عرق البنفسج يدل على جارية سيئة اخللق

نه يؤول برجل حر طويل العمر ذي وقال أبو سعيد الواعظ البنفسج جارية والتقاطه تقبيلها، وأما اآلس فإ
  .طبع لطيف ومجال وكمال وعقل من أهل بيت شريف وهو يصلح للصداقة، واما امرأة ذه الصفات

  .ومن رأى أنه ميلك آسا فإنه حيصل له صداقة مبثل هذا الرجل الذي ذكرت أوصافه وحيصل له منه خري

  .جل بصفاتهومن رأى أنه كسر قضيبا من آس فإنه حيصل له الفرقة من ر

وقال جابر املغريب اآلس يف التأويل مال ونعمة كثرية خصوصا إذا كان طويال اخضر، وإذا رآه اصفر 
  .مذبوال فإنه يدل على السقم

وقال جعفر الصادق اآلس ولد صاحل ذو خلق حسن ومعيشة طيبة، وإن رأت امرأة أا أعطت لزوجها 
  .باقة آس فإنه يدل على ثبات نكاح بينهما

  . رأى أنه أعطى باقة آس لصديق فإنه يدل على ثبات الصداقة بينهما ألن اآلس أخضر يف كل حنيومن

وقال أبو سعيد الواعظ اآلس رجل واف بالعهود أو امرأة وهو للمرأة زوج وعلى ذي والية باقية وسرور 
سناء من ملك باق، ورمبا دل اآلس على الناس، وأما االقحوان والتقاطه من حنو جبل فاصابة جارية ح

  .ضخم، وقيل ان االقحوان ظهار الرجل من قبل امرأته

وأما الورد فقال ابن سريين رؤيا الورد على نوعني نوع على شجره ونوع مقطوف اما إذا كان على 
  .شجره فإنه يدل على الولد، وإذا كان مقطوفا دل على احلزن والبكاء

ى حصول الولد، وأما الورد يف غري فصله فإنه يدل ومن رأى وردا أمحر على شجرة يف وقته فإنه يدل عل
  .على مصيبة من قبل ولده

  .ومن رأى أنه قطف وردا من شجرة فإنه يدل على احلزن والبكاء

وقال الكرماين الورد األمحر على الشجرة يدل على الرياسة والسرور ونفاذ األمر، والورد األصفر على 
ئج الناس، والورد األبيض على الشجرة يدل على الدولة والعز الشجرة يدل على امرأة تاجرة قاضية حلوا

  .واجلاه

  .ومن رأى يف داره وردا على شجرة يف فصله فإنه يدل على زواجه بنتا

  .ومن رأى وردا على شجرة فإنه يدل على السرور من جهة ولده

  .بيتهومن رأى وردا أمحر على شجرة يف داره فإنه يدل على السرور من جهة أقاربه وأهل 

  .وقال جابر املغريب يؤول على رجل دينء اهلمة ناقص العهد ال وفاء له

  .وقال إمساعيل بن األشعث الورد يدل على ورود كتاب من غائب له

وقال جعفر الصادق الورد يؤول على ستة أوجه ولد مجيل وصديق ورجل دينء اهلمة ال وفاء له وجارية 
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  .بوغالم حسن، وللمرأة زوج حسن وكتاب غائ

وقال ابو سعيد الواعظ الورد مال وشرف، وقيل امرأة تفارقه أو ولد ميوت أو كبار تتلف أو فرح يزول 
  .ولذلك قيل كونوا كاآلس وال تكونوا كالورد فإن اآلس ال يتغري بتغري االحوال والورد يتغري سريعا

  . سريعاومن رأى يف رأسه وردا أو رحيانا فإنه يتزوج امرأة ولكن تقع الفرقة بينهم

  .فإن رأته امرأة فهو زوج هلا ذه الصفات

  .وقطف الورد سرور

  .والتقاط الورد األبيض من بستانه دليل تقبيل امرأة عفيفة

  .فإن كان الورد أمحر فإن امرأته حتب اللهو والطرب

  .وإن كان أصفر فإن امرأته مستقيمة

آه على شجرة يف وقته فإنه حصول خري والتقاط زر الورد دليل على اسقاط ولد، وأما النسرين فمن ر
  .ومنفعة، وقيل حصول ولد، وإذا رآه مقطوفا فإنه هم وحزن

  .ومن رأى أنه أعطى باقة نسرين فإنه يدل على وقوع كالم بينهما

ومن رأى نسرينا بيده فإنه يؤول على انتقال طفله من الدنيا، وإن مل يكن له طفل فإنه يدل على فرقة 
  .امرأته وصديقه

    

وأما اليامسني فقال أبو سعيد الواعظ حكى أن رجالًأتى احلسن البصري فقال رأيت كأن املالئكة نزلت 
من السماء تلتقط اليامسني من البصرة فاسترجع احلسن، وقال ذهب علماء البصرة وقد اختلف فيه إذا رآه 

 يدل على احلزن والغم ألن اإلنسان يف املنام فمنهم من قال يدل على السرور والفرح ومنهم من قال انه
  .أول امسه ياس

وقال ابن سريين من رأى يامسينا على شجرة يف وقته فإنه يدل على حصول ولد، وإن رآه مقطوفا من 
  .شجره فإنه يدل على اهلم والغم

  .ومن رأى أنه أعطى باقة يامسني فإنه يدل على وقوع كالم بينهما

  .يامسني ما مل تكن الصفرة عليهوقال إمساعيل بن األشعث وال بأس برؤيا ال

وقال ابن سريين رؤيا الرياحني واملشمومات مجلة إذا كانت مقتطفة فيحتاج إىل اعتبارها إذا كانت قليلة 
فإنه سريع، وإن كانت متكث فهو هم بطيء، وأما املنثور فهو على ثالثة أوجه أما رؤيا األصفر منه فيدل 

  . فال بأس برؤيتهما، وأما البان فإنه يدل على الثناء احلسنعلى تغري اللون، وأما األمحر واألصفر
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وقال بعض املعربين من كان مضمرا شيئا يف نفسه وعنده تردد يف حتقيقه ورأى رؤيا فرمبا يؤول ببيان 
  .ذلك الضمري، وقال بعضهم يدل على الرائي الشتقاق االسم

  فصل في رؤيا األزهار

  . خري ومنفعة وقضاء حاجةومن رأى أزهار األشجار يف وقتها فهو

  .ومن رأى شيئا منها مقطوفا فهو دون ذلك وأبيضها خري من أمحرها وأمحرها خري من اصفرها

وقال ابن سريين اجللنار يؤول بعرس أو جارية حسناء، وزهر االجاص واملشمش والكمثرى والسفرجل 
  .حسن الزهرة ولوايؤول بكالم لطيف يسمعه الرائي ويكون ذلك بقدر علو الشجرة وقصرها و

وقال جابر املغريب من رأى أنه يأكل زهرا من شجر يف وقته وأوانه فإنه يؤول بكالم حسن ممن نسب إليه 
  .ذلك الشجر يف األصول كما تقدم يف فصل االشجار، ورمبا كان حصول منفعة ممن نسب إليه ذلك

ناء عليه ممن نسب إليه ذلك الشجر، ومن رأى أنه شم شيئا من تلك األزهار فإنه يؤول باملدح له والث
وقيل رؤيا األزهار اليت تنبت يف األرض فهي عديدة وتؤول على أوجه وللمعربين يف ذلك أقوال ومباحث 

منهم من قال رؤيا األزهار مجلة تدل على نزهة اخلاطر وبسط األمل ومنهم من قال ذلك إذا كان يف 
  .ن فصل ما استحضرهأوانه ومنهم من قال مل تذم رؤيا ذلك ومنهم م

فمن رأى صغريا أصفر فإنه يؤول باملال خصوصا ملن مجعه، وأما الصغري األبيض فإنه يؤول بالدراهم، 
ورمبا دلت رؤيا الصغري على العشق أو رؤيا عاشق ملا قال بعض الشعراء ثالث أبيات يف املعىن من مجلة 

  : أبيات كثرية

 لملبسفي زاه من ا تتيه  حلت األرض بأزهارها قد

 من االنجيل في البرنس يتلو  كأنما شحرورها راهب

  وهو بأثواب الضنى قد كسى  كأنما صغيرها عاشق

وأما شقائق النعمان وهي احلنون فإا تؤول على ثالثة أوجه من رأى أنه قطف حنونة فإنه يدل على أنه 
  .يكون حنونا

بالشقائق واملشقة، ورمبا دل ذلك على النعمة ومن رأى أن شقائق مقطوعة قدامه على األرض فإا تؤول 
ملا يف آخر امسه من النعمان، وقيل من رآه يف وقته على ساقه فهو خري ومنفعة، ورمبا كان حصول ولد 
  .ومن رآه مقطوفا فإنه يدل على هم وغم، وإن رأته امرأة وقطفت منه شيئا فإنه يؤول بطالق زوجها هلا

  .أعطاه ملن هو يف رقه فإنه يؤول بإباقهومن رأى أنه قطف شيئا من ذلك و
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ومن رأى أنه تناول من أحد باقة فإنه حيصل لصاحب األرض ضرر بقدر ما قطفه، فأما زهر العنرب فإنه 
يؤول بالسرور ومن رآه يف وقته فإنه يدل على األكابر، ورمبا يؤول بامرأة غنية مجيلة، ومن رآه يف مكان 

  .بر ثناء حسن، ورمبا يكون مصاحبة من نسب إليه ذلك من النسوةوهو يشمه فإنه حيصل له من األكا

  .ومن رأى أنه قلع ذلك من األرض فإنه يفارق ما نسب إليه مما ذكر

  .وأما اللبسني فإنه يؤول بامرأة خادمة دنيئة األصل واهلمة

  .وأما اللبالبة فإا تؤول حبصول كالم يكرهه الرائي

ين رزقا من وجه حل، ورمبا دلت رؤيا العصفور إذا كان أصفر على ومن رأى أنه جيين عصفورا فإنه جي
  .تغيريه ااري وال بأس به إذا كان أمحر

    

ومن رأى شيئا من الزهور ال يعرف امسه وال يعرف ما هو فإنه يؤول على وجهني، إما رؤية أناس خمتلفة 
 رؤيا األزهار الزكية الرائحة من امللبوس ال يعرفهم، وإما وشي منسوج يكون فيه ألوان متعددة، وقيل

حيث اجلملة سواء كانت صفراء أو غريها فإنه يؤول بالثناء احلسن خصوصا ملن مشه، وإذا كانت ليس هلا 
رائحة رمبا يكون مها أو أمرا ال يدوم لصاحب الرؤيا، ورمبا دام قليال، وقيل رؤيا الزهرة الواحدة إذا 

زهرة "ما رأى فيها من حادث فهو يؤوب حبياته لقوله تعاىل كانت حسنة وهي مفردة تؤول بدنياه فمه
  ".احلياة الدنيا

  .ومن رأى أا ذبلت فإا زوال دنيا

وأما زهر اللسان فإنه خمتلف فيه فمنهم من قال إنه مال ومنهم من قال مال رجل شريف ال يدوم ومنهم 
  .من قال انه مهة رديئة

  .نال الرائي هناء ومسرةوأما زهر اخلشخاش فهو مال هينء، ورمبا 

  .وأما زهر احلرمل فإنه يؤول بالثناء احلسن خصوصا ملن أكله

  .وأما اجلواشري فإنه مال من غري وجه قليل االقامة، ورمبا كان ثناء حسنا

وأما زهر ما ينبت يف األرض بغري ساق مثل الفرع والبطيخ وما أشبه ذلك فإنه يؤول بعدم ثبوت الرائي 
  .خري أو شرفيما هو فيه من 

  .وأما النرجس قال دانيال النرجس رجل ظريف وصاحب مجال وكمال

  .قال ابن سريين النرجس امرأة مجيلة ذات كالم عذب

  .قال جابر املغريب النرجس ولد لطيف ذو مجال

  .ومن رأى أنه أعطى نرجسا ألحد أقربائه فإنه يدل على بقائه
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  .وقال جعفر الصادق النرجس صديق

شم نرجسا فإنه يكون منشرا باحسان وخري، وإن رأى نرجسا كثرياً يف األرض فإنه يدل ومن رأى أنه ي
  .على زيادة عياله

رأيت كأن زوجي ناولين نرجسا : قال أبو سعيد الواعظ جاءت يوما امرأة إىل األهواين املعرب فقالت له
  : وناول ضريت آسا فقال يطلقك ويتمسك بضرتك أما مسعت قول الشاعر

 العهد لآلس إنما  جس عهدليس للنر

فعن قليل خرجت الرؤيا كما عربها فوصل ذلك إىل املتوكل فأمر له بصلة وأحسن إليه ملا استحسن ذلك 
منه، وقيل إن الصفرة يف النرجس تدل على دنانري والبياض يدل على دراهم يناهلا الرائي وأنشد يف ذلك 

  : شعرا

  تعريضاأهدى لنا النرجس   أطلنا عنه تغميضنا لما

 الصفر والبيضا اقتضى  ذاك على أنه فدلنا

وقيل من رأى نرجسا يف طبق فإنه يؤول بامرأة حسناء أو جارية ميلكها، وللمرأة زوج ال يدوم هلا، وإن 
  .كانت ذات زوج مات عنها أو طلقها، وقيل رؤيا النرجس من حيث اجلملة على أي وجه كان سرورا

نرجسا نابتا وهو متعجب من حسن خلقته وتعظيم باريه فإنه يؤول وقال بعض املعربين من رأى أن 
  .باملغفرة ملا ورد عن الثقات

أن بعضهم رأى أبا نواس بعد موته يف املنام وهو يظن به سوءا فقال له ما فعل اهللا بك فقال غفر يل 
  : بأبيات قلتها يف النرجس

 آثار ما صنع المليك إلى  تفكر في نبات األرض وانظر

 هي الذهب السبيك بأحداق  من لجين ناظرات ناعيو

 اهللا ليس له شريك بأن  قصب الزبرجد شاهدات على

  الباب الحادي واألربعون 

  في رؤيا الخضروات والنباتات والبقول

  وهي على أوجه وللمعبرين فيها اختالف 

  فصل في رؤيا الخضروات والنباتات والبقول
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غم، ورمبا دلت رؤياه للمريض على الشفاء، وأما الباذجنان فإنه غم أما االسفاناخ فإنه يؤول باهلم وال
  .وحزن وتفكر

وقيل من رأى أنه أصاب باذجنان أبيض فإنه يصيب ثناء حسنا، وإن كان أسود فتعبريه ضده، ورمبا دلت 
  .رؤيا الباذجنان من حيث اجلملة على املزاج

  . إصابة رزق بتعبوقال أبو سعيد الواعظ الباذجنان يف غري وقته يدل على

: وقال بعضهم رمبا دلت رؤيا أكل الباذجنان على حصول ما نواه من خري أو شر لقوله عليه السالم

الباذجنان ملا أكل له، وأما الطرخون فإنه يؤول بسوء الطباع، ورمبا دلت على رجل رديء األصل 
  .والعمل

 ذه الصفة، وإن أكل منه حصل له فمن رأى أن عنده شيئا من ذلك فإنه يؤول مبصاحبة رجل متصف
  .من ذلك مضرة، وأما السلق فإنه غم من جهة امرأة

  .وقال الكرماين رمبا دل رؤيا السلق على حصول منفعة

  .وقال أبو سعيد الواعظ أيضا

  .وأما اللفت قال ابن سريين رؤياه تؤول بالغم واحلزن وأكله أبلغ

  .يه مضرة بقدر ما أكلومن رأى أن له لفتا وهو يأكل منه فإنه يصل إل

  .وقال جابر الغريب ال بأس بأكل اللفت إذا كان مطبوخا

    

  .ومن رأى أنه أبعد شيئا من ذلك على أي وجه كان فإنه خالص من غم وهم

  .وأما الكسفرة اخلضراء فإا تؤول بالغم واحلزن وبيعها وهبتها خالص من ذلك

وقال . ين والدنيا، وأما يابسها فيأيت يف باب األبازيروقال أبو سعيد الواعظ الكسفرة رجل نافع يف الد
  .بعضهم رمبا دلت رؤيا أكل الكسفرة على بعد الذهن ملا هو سائر بني الناس كأنك كسفرة تبعد الذهن

وأما القنبيط وهو عند بعض الناس يعرف بالكرنب فإنه يف وقته يدل على املنفعة من جهة النساء 
  .يف غري وقته يدل على احلزنومطبوخه خري من نيئه وأكله 

  .ورمبا دلت رؤيا أكل الكرنب على الكرب

  .ومن رأى أنه يأكل قنيطا ببيض فإنه يدل على أنه ينكح نسوة، ورمبا يأكل أمواهلن

وأما اجلزر فإنه غم وهم خصوصا إذا كان مرا ورؤيته مطبوخا أو األكل منه ليس فيه مضرة، ورمبا كان 
  .ؤيا األكل منه يدل على الضعفمنفعة قليلة يتعب، وقيل ر

  .وقال أبو سعيد الواعظ رؤيا اجلزر يدل على احلزن آلكله، وأما الربياس فإنه غم وهم
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وقال جابر املغريب ان كان طعمه حلوا فإنه منفعة من قبل أقاربه وأصدقائه، وإذا كان حامضا فإنه ندامة 
ل على تغري املزاج وخشونة الطباع، وأما الكمأة على فعله، وأما القلقاس فإنه رزق مبشقة وتعب، ورمبا يد

فإا تدل على رجل دينء حتبه األشراف أو على أمر ال خري فيه، وإذا رآها كبرية دلت على رزق من قبل 
  .النساء

  .ومن رأى أنه يأكل الكمأة فإنه يكسب ماال من حل

ه مضرة وخسارة، ورمبا دلت رؤيا وأما السومر فمن رآه وأكله يف وقته أو غري وقته فإنه هم وحزن وأكل
  .أكله على الشفاء للمريض

  .وأما الشبت فمال ومنفعة وخري وليس فيه مضرة

  .وأما النعناع فإنه هم وغم وتفكر، وإن كان نابتا يف أرض غريه فإنه يؤول على صاحبه

بوخا تدل وأما الكراث فمختلف فيه قيل مال حرام شنيع وثناء قبيح ومطل للفقراء حقوقهم وأكله مط
  .على التوبة

  .وأما الثوم فإنه يؤول بالذم القبيح، وقيل انه مال حرام وأكله مطبوخا يدل على التوبة

  .وقال الكرماين الثوم يؤول بالغيبة، وإن كان صاحب الرؤيا صاحلاً فيعرب باخلري

  .رته أخفوقال جابر املغريب الثوم يدل على احلزن والغم والبكاء، وإن رأى أنه أكله فيكون مض

وأما البصل فقال الكرماين يؤول باملال احلرام وكالم قبيح، وإن كان صاحب الرؤيا صاحلاً فإنه يؤول 
  .باخلري والدين، وإن كان غري صاحل فيدل على مجع مال حرام

  .ومن رأى أنه يأكل منه مطبوخا فإن عاقبة أمره تؤول إىل التوبة

ى ثالثة أوجه مال حرام وغيبة وندامة، وقيل رؤيا البصل وقال جعفر الصادق رؤيا أكل البصل تؤول عل
  .تؤول بشحيح قبيح يف كالمه قليل الدين

وقال أبو سعيد الواعظ البصل خمتلف فيه فيدل على أشياء ختفى، ورمبا كان أمرا مكروها لقوله تعاىل 
  .التملق إىل الرجل، ورمبا كان ماال وتقشري البصل يدل على "أتستبدلون الذي هو أدىن بالذي هو خري"

وقيل رؤيا قشر البصل والثوم تدل على طلب مال بتملق، وإن رأى مع ذلك ما يشكر فهو حصول ما 
  .قصده بتعب وعناء، وإن رأى ما يذم فال خري فيه

وأما بصل العنصل فإنه يدل على رجل بدوي يثين عليه بقبيح فمن رآه بيده فإنه يلتمس شيئا يورثه ثناء 
  .قبيحا

لوبيا فقال ابن سريين من رأى أنه يأكل اللوبيا يف وقتها أو يف غري وقتها مطبوخة أو غري مطبوخة وأما ال
  .فإنه ليس مبحمود وأخضرها ويابسها مبعىن واحد
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وأما الكعوب فإنه يؤول باهلم والغم ملن أكله يف وقته، ورؤياه أخف من أكله، وإذا كان يف غري وقته فهو 
  .أشد وأبلغ

  .فهو على وجهني إذا كان مطبوخا فيؤول برزق حالل، وإذا كان غري مطبوخ فال خري فيهوأما اهلليون 

وقال الساملي من رأى شيئا من اخلضروات مجلة واحدة يف مكان مزروع به وهو ال يعرف أمساءها فإنه 
ري يدل على صالح العامة، وقيل رؤيا ذلك تدل على أنه كل ما كان منها طعمه حلوا فإنه يدل على اخل

  .واملنفعة وما كان مرا فإنه يدل على الشر واملضرة وبيع ذلك حممود

  .وقال جابر املغريب من رأى أنه يبيع شيئا من ذلك يدل على احلزن مبقدار ما باعه من ذلك

  .وقال جعفر الصادق من رأى أنه يأكل منها فانه يؤول باملرض واإلفالس والغم

  فصل في رؤيا النباتات

    

م عديدة فأما ما كان من األشجار والرياحني وحنوه فتقدم يف فصوله يف الباب املوىف وهي على أقسا
أربعني، وأما ما هو من نوع القرع والبطيخ وأمثال ذلك فيأيت يف بابه، وأما بقية النباتات فيما يستعمل أو 

ته فذكرنا ما يستحق فكل منها يأيت يف حمله وفصوله وأبوابه، وأما ما ليس يدخل يف ذلك وهو على حد
  .استحضرناه يف هذا الفصل وباهللا املستعان، وأما الباقال فإنه خصومة، ورمبا كان مها وحزنا

وقال أبو سعيد الواعظ رطبها هم ويابسها مال مع سرور، وقيل يؤول بالقلة الشتقاق امسها، ورمبا كانت 
  .تدل على أمر حسن

غم وأكله يؤول بنقصان املال واملرض واخلصومة وأما اللبسان وهو اخلردل فإنه يؤول مبصيبة وهم و
  .واملعصية

وقال أبو سعيد الواعظ اخلردل خمتلف فيه فمنهم من قال ان أكله يدل على اصابة مال شريف يف مشقة، 
  .ومنهم من قال ان آكله يسقي شيئا مرا

  .وأما اخلشاش فهو مال هينء وحصول منفعة

  . هم وحزن وقلة دين ملن أكلهوأما األفيون وهو مستخرج من اخلشاش فإنه

  .وأما الشيح فإنه هم وغم وأكله يدل على نقصان املال والعيال

  .وأما نبت الزعفران فإنه يؤول خبري ومنفعة وثناء مجيل، وأما مسحوقه فإنه يأيت يف باب العطريات

  .غنيةوقال الكرماين من رأى أنه أعطى شيئا من نبت الزعفران أو اشتراه فإنه يتزوج بامرأة 

  .ومن رأى أن ذلك يف امحال أو ما حيترز فيه عليه فإنه زيادة يف نعمة وحصول خري جزيل
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وأما نبات احلناء فإن املعىن يف ذلك عائد إىل الورق ال على القضبان فهو مال ومنفعة وقضبانه تقدم تعبريه 
  .يف رؤيا األشجار واخلضاب منها تقدم يف فصله أيضاً يف الباب التاسع عشر

أما السعتر فإنه يؤول بالغم واحلزن وأكله خصومة، وقيل مضرة ونقصان مال وال خري يف رؤياه اال إذا و
  .كان منسوبا البراهيم عليه السالم

وأما السعد فإنه على أوجه، فمن رأى أن له سعدا على أي وجه كان فإنه ينشر امسه يف ذلك املكان 
  .باخلري

  .ومن رأى أنه يأكله فليس مبحمود

  .ما لسان الثور، فمن رأى أنه يأكله فإنه يدل على الغم واحلزن، وإن مل يأكله فإنه أخف مهاًوأ

وقال جابر املغريب من رأى أنه يأكله فإنه يدل على الغم واحلزن، وإن رآه ومل يأكله فإنه يتنافس مع أحد 
  .بالكالم، ورؤياه غري حممودة

  .، ورمبا كان رؤياه مها وحزناوأما نبات األشواك فليس مبحمود من حيث اجلملة

ومن رأى أن يرعى الشوك للجمال فإنه يصل إليه هم من بعض مجاله، وأما الزرع فهو على أوجه وفيه 
  .أقوال

فمن رأى زرعا نابتا من حيث اجلملة وهو معروف ومكانه معروف وكان يف وقته فإنه يؤول على 
  .األوالد يف الزين والشني

هول وقد ظهر سنبله وتغري لونه وهو يف غري وقته فإنه يدل على مجاعة ومن رأى زرعا يف موضع جم
  .يتعاونون عليه يف خصومة

  .ومن رأى أنه حيصد الزرع فإنه يؤول على هالك مجاعة يف فتنة

  .ومن رأى أنه يزرع زرعا وحيصده ونقله إىل البيدر فإنه حيصل ما أمله وجيد ثواب ما عمل من خري

  .ع حمصود فإنه يصحب مجاعة من ااهدين إىل الغزوومن رأى أنه ميشي يف زر

  .وقال جابر املغريب من رأى أنه حيصد زرعا فإنه يدل على احلرب واخلصومة

  .ومن رأى أنه حيصد شعريا فإنه يدل على اخلري واملنفعة وخصب السنة خصوصا إذا كان يف وقته

ى حصول قحط يف ذلك املكان، وإن ومن رأى حادثا حدث يف الزرع مثل احلريق وغريه فإنه يدل عل
  .كان الزرع له فإنه حيصل له مضرة من ملك

  .ومن رأى أنه يسقى زرعه فإنه يفعل شيئا حيصل به النفع يف الدين والدنيا

  .ومن رأى أن يف وسط الزرع را فليس ذلك مبحمود

ع بقدر ذلك، ومن رأى سنبل الزرع ممدودا يف األرض وعلى الدواب فإنه حصول مضرة لصاحب الزر
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  .وإن مل يعرف صاحب الزرع فتكون املضرة عائدة عليه

  .اآلية" نساؤكم حرث لكم"وقال الكرماين رؤيا الزرع تؤول بالنساء لقوله تعاىل 

  .وكذلك ان رأى أنه حيرث فإنه ينكح امرأة

انت النعمة وقيل رؤيا الزرع األخضر يف وقته تؤول بالرزق والنعمة يف ذلك املكان، وإن كان يف ملكه ك
  .له

ومن رأى أن له زرعا وقد استوى يف وقته فإنه يدل على حصول مراده وبلوغ مقصده، وإن كان يف غري 
وقته فإنه يدل على حصول املخالفة بينهم أو مصيبة عظيمة، ورمبا دل للرائي على موت الفجأة أو ملن 

 وقد يبس فإنه يدل على حصول يعرف الزرع به أو كان الرائي من أهله، ومن رأى أن له زرعا أخضر
  .مصيبة

    

  .ومن رأى زرعا يف أرض مسطحة وهو منسوب له فإنه يدل على غىن ورياسة

ومن رأى أن يف ذلك ماء يسقى به شجره أو شجرا أخضر فإنه يدل على تقربه إىل ملك ذلك املكان 
  . على كل حالوتصرفه يف أمور مملكته ان كان أهال لذلك، وإن مل يكن أهال فهو حصول نعمة

  .ومن رأى أنه حيصد زرعا يف غري وقته فإنه يدل على حصول وباء أو مرض عظيم ألهل ذلك املكان

وقال إمساعيل بن األشعث من رأى أنه حيصد الزرع يف وقته فإنه يدل على االمتثال ألوامر اهللا وحيصل له 
  .التوفيق من اهللا تعاىل بايتاء الزكاة

ن حيث اجلملة فإن كان مقبوال عند الناس فعاقبته خري، وإن كان غري مقبول ومن رأى أنه حيصد نباتا م
  .فتعبريه ضده

ومن رأى أنه يبذر الزرع فإنه يؤول بالشرف هذا إذا علق فإن مل يعلق أصابه هم بقدر ذلك البذر، 
  .وزراعة احلنطة عمل يف مرضاة اهللا تعاىل والسعي يف الزرع من حيث اجلملة يدل على اجلهاد

  .من رأى أنه زرع حنطة فإن كان جيدا فتدل رؤياه على ان ظاهره خري من باطنهف

  .ومن رأى أنه يزرع شعريا فتعبريه ضده

وأما السنبلة اخلضراء فخصب السنة واليابسة النابتة على ساقها جدوبة السنة لقوله تعاىل يف قصة يوسف 
  ".سبع سنبالت خضر وأخر يابسات"عليه السالم 

 الشيء بيده يدل على غالئه، والسنابل اموعة يف يده أو يف بئر أو وعاء اصابة مال من وزرع السلطان
  .مكسب غريه أو علم يتعلمه، والتقاط سنابل الزرع إذا كان مبذورا لغريه أصابه مال مفرق من أصحابه

  .ومن رأى كأن الزرع حيصد يف غري وقته وكانت السنابل صفراء فإنه يدل على موت الشيوخ
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  .إن كانت خضراء فيدل على موت الشباب أو قتلهمو

  .واحلنطة يف سنبلها إذا رؤيت يف الفراش تدل على حبل املرأة

  .وأما زرع الدخن فيؤول برزق من قبل اليمن

  .وأما زراعة االرز فهو اجتهاد يف مال ومنصب

 وحيتاج فيها إىل وأما زراعة احلبوب فتؤول برزق وبركة واجتهاد يف معيشة حسنة وأولوه خبالف ذلك
  .اعتبار الرائي وما هو عليه، وقيل مدرس مجيع الزراعة وتبنه مال حالل

ومن رأى خضرة كثرية على وجه األرض مما ال يعرف جوهرها فإنه يؤول بالدين والبقاء، ورمبا يؤول 
  .رؤيا الزرع أو العشب على الرجال إذا كان قائما على ساقه

 شيء من النبات أو أكل منه شيئا فإنه خري ونعمة فإن انتقل من مكان ومن رأى أنه يف مكان به زرع أو
  .إىل مكان فإنه يسافر يف طلب الرزق

وقيل من رأى أرضا خمضرة حرثت أو يبست فإنه يصيب خريا، ورمبا دلت رؤيا الزرع على أعمال الناس 
  .فإن كانت خمضرة فإا أعمال صاحلة، وإن كان غري ذلك فتعبريه ضده

ى أن له زرعا معروفا يف وقته فإنه خري الدنيا واآلخرة أما الدنيا فهو مال حالل جمموع من ومن رأ
  .كسب، وأما اآلخرة فهو عمل يشيع امسه عند الناس بالصالح

  .ورمبا دلت رؤيا الزرع إذا كان يف غري مكان يقتضي الزرع على طلب أمر خمالف ليس هو مشكورا

طناع املعروف واالجتهاد فيما حيصل به النفع للناس، ورمبا دلت رؤيا وأما زرع االبازيز فإنه يؤول باص
ذلك على تشويش اخلاطر، وقيل إذا كانت الزراعة طيبة املأكل بغري طبخ فإنه جيد، وإذا كانت خبالف 

  .ذلك فتعبريه ضده

ما ليس وقيل من رأى أنه زرع شيئا ال ينبت فإنه على ثالثة أوجه لواط، وقيل أمر عار أو اجتهاد في
  .حيصل به نتيجة

  .وأما زرع القرط وهو الربسيم فإنه فعل أمر ينمو وحيصل به فائدة ونتيجة

  .وأما زرع القصب فإنه طلب رزق من وجه حل

  فصل في رؤيا البقول

  .وهي عديدة وهلا تعبري عند املشايخ على أقوال عديدة

ه، وأما ما ال يطبخ وال يؤكل نيئا فهو قال الكرماين رؤيا البقول مما يؤكل مطبوخا أو نيئا فال بأس ب
خصومة، وإذا كانت البقول يف طبق أو ما أشبه ذلك فهو يؤول على أهل الدار وكذلك إذا كان يف 
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  .زنبيل أو ما يشبهه

ومن رأى أنه جيمع البقول من املبقلة فهو على وجهني هم وغم ونيل حاجة، وكل بقل يكون كريه 
ثري الكالم قبيح اللفظ، وقيل رؤيا البقل املزروع أخف من رؤيا الرائحة يؤول برجل شحيح يكون ك

املقلوع واملبقلة يف التأويل رجل ذو أحزان، ومن رأى أنه مجع من مبقلة باقة بقل فإنه حصول خصومة 
  .من أقرباء زوجة، والباقة الواحدة من املبقلة تدبر وحتذر من الشرور

لثناء القبيح، ورمبا كان انسانا فاحش القول واألسود منه وأما الفجل فإنه ليس مبحمود ويؤول أكله با
  .أبلغ

    

وأما الرشاد فإنه يؤول بالرشد، وإن كان مذهب من قال كل شيء ال يكون طعمه طيبا فليس مبحمود 
خصوصا إذا أحرق يف الفم، ورمبا دلت رؤياه على غري ذلك مما تقدم يف فصل النبات إذا عد منه، وأما 

 كان مطبوخا دل على خري قليل، وإذا كان نيئا فإنه حزن، وإذا رآه كثرياً ومل يأكل منه فال املاش فإنه إذا
  .بأس به

  الباب الثاني واألربعون 

  في رؤيا أنواع الحبوب والتبن والدقيق وما يعمل منه

  فصل في رؤيا أنواع الحبوب

ل بتعب وتعسري ومجعه أو خزنه أبلغ أما األرز فيؤول باملال، فمن رأى أنه يأكل أرزا فإنه يؤول حبصول ما
  .لكونه أكثر ومطبوخه أقل، وإذا أضيف إليه لنب فليس مبحمود

  .قال أبو سعيد الواعظ األرز مال جمموع فيه نصب ومشقة، وقيل طبخ األرز مال ينمو ويكثر

ا كان دراهم ومن رأى أنه يقشر األرز فإنه جيتهد يف اتقاء مال من الشبهات، وأما الشعري فإنه مال، ورمب
  .لبياضه

  .فمن رأى أنه أصاب شيئا منه فإنه يصيب ماال

  .ومن رأى أنه أكل شعريا يابسا أو رطبا أو مقليا فإنه يصيب خريا وهو صاحل على كل حال

  .ومن رأى أنه أهدى إليه شعريا فإنه ينال قوة وصحة جسم ويصيب خريا

  .قد خلط بتراب فإنه يرخصومن رأى أن له شعريا وقد فسد فال خري فيه، وإن وجده 

وقال أبو سعيد الواعظ الشعري مال يف صحة البدن أو ولد قصري العمر فمهما رأى يف ذلك يعرب فيما ذكر 
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  .على قدر ما يقضيه

وقال جعفر الصادق الشعري مال كثري حيصل بالرفق وبيع الشعري يؤول على أن الرائي خيتار الدنيا على 
  .، ورمبا كان ذهبااآلخرة، وأما القمح فإنه مال

  .فمن رأى أنه أصاب قمحا فإنه يصيب ذهبا

  .ومن رأى أنه يأكل قمحا فإنه فاضل ناسك

  .ومن رأى أنه يأكل قمحا يابسا أو مطبوخا فال خري فيه

  .ومن رأى أن فمه أو بطنه أو جلده مآلن قمحا يابسا فإن عمره قد نفذ فليتق اهللا

  .سده فإنه حيصل ماال مث ال جيد منه منفعةومن رأى أنه ادخر قمحا مث أصابه ما أف

  .وقال إمساعيل بن األشعث رائي أكل القمح الرطب يرزق توفيقا للطاعات واألشغال احلميدة

  .ومن رأى أنه يأكل قمحا يابسا أو حممصا فإنه ال خري فيه على أي وجه كان

  .ه نقص يف دينهومن رأى أنه باع قمحا بثمن قليل فهو جيد يف حقه، وإن باعه غاليا فإن

  .ومن رأى أنه يفرق قمحا سواء كان بثمن أو هبة ومل يأخذ له عوضا فإنه صاحل إىل العامة

  .وقال جعفر الصادق رؤيا أكل القمح على ثالثة أوجه للمتويل عزل ولغريه مضرة وغربة

  .الوقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه يشتري احلنطة فإنه يدل على اصابة مال مع زيادة العي

  .وأما الذرة فتؤول برزق من قبل اليمن، ورمبا كانت رجالًمن ذلك املكان والبيع منها ليس مبحمود

  .وأما الدخن فمال حيصل بتعب ومشقة والبيع فيها نظري الذرة وأكله مذموم

 وقال الكرماين الدخن مال قليل سواء كان كثرياً أو قليال جمموعا أو غري جمموع مطبوخا أو غري مطبوخ،

وأما احلمص فإنه غم وهم وتشويش سواء كان رطبا أو يابسا مطبوخا أو غري مطبوخ، وإذا كان مع 
  .شيء غريه فهو أخف

  .وقال أبو سعيد الواعظ رؤيا احلمص احلار تدل على القبلة فيما ال ينبغي

 قبلت رأيت كأنين أكلت محصا حارا فقال له: وحكي يف املعىن أن رجالًجاء إىل ابن سريين فقال له
  .زوجتك يف رمضان وأنت صائم قال نعم

  .وأما العدس فهو جيد ألن ابن سريين أحبه ألنه مساط خليل الرمحن عليه السالم

وقال الكرماين رؤيا أكل العدس ليست مبحمودة ألن قوم موسى عليه السالم ملا حصل هلم امللل من أكل 
  . على ذلكاملن والسلوى سألوا اهللا يف انبات العدس فعاتبهم اهللا

وقال جابر املغريب رؤيا أكل العدس حصول مال من جهة النسوة خصوصا ان كان غري مطبوخ، وإذا 
  .كان غري مطبوخ وأكل منه فهو غم، وأما ادخاره فليس مبحمود على أي وجه كان
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وأما القرطم فهو مال حالل من جهة أقوام أشراف وأكله فيه خالف فمنهم من شكره ومنهم من ذمه، 
  .ا كان دراهم لبياضه وال بأس جبمعهورمب

وأما السمسم فإنه يؤول باملال املتزايد، فمن رأى أنه أخذ من أحد مسسما فإنه يصل إليه منفعة بقدر 
  .ذلك

وقال الكرماين السمسم مال تاجر، وإن كان عتيقا أو متغري الطعم واللون فإنه مال حرام، ورمبا كان مها 
  .وغما

  .حمود، ورمبا كان مها وغما خصوصا ملن أكلهوأما حب الفول فليس مب

  .وأما اخلردل فهو هم وغم وأكله نقص يف املال، ورمبا كان خصومة أو مصيبة أو مضرة على كل حال

    

وقال أبو سعيد الواعظ رؤيا اخلردل ومجعه وادخاره اصابة مال مبشقة، وإذا أكل منه فإنه يسمع ما ال 
  .يرضيه

 تؤول باهلم والغم وأكلها يؤول ببعض املال وإعطاؤها ألحد يدل على خصومة وأما احلبة السوداء فإا
معه، وقيل رؤيا احلبوب سواء كانت مطبوخة أو غري مطبوخة هم وغم وتبذيرها على األرض كسادها 

  .وحفظها وادخارها من حيث اجلملة يدل على غلو مثنها

 نارا أو ما يشبه ذلك فإنه يؤول بزيادة وقال جابر املغريب من رأى أن يف شيء من احلبوب سوسا أو
  .السعر

  .ومن رأى شيئا من احلبوب يف يد أحد وكان ذلك ميتا فأعطاه حبا فإنه يؤول بالرخص

وقيل رؤيا اخلردل واحلبة السوداء أو ما أشبه ذلك من احلبوب النافعة لألدوية فإنه خري وال بأس به، ورمبا 
  .كان للمريض صحة وعافية

 حبوبا خملوطا بعضها مع بعض فإنه يؤول بأنه خيلط يف الكالم حبيث أن سامعه ال يفرق بني وإذا رأى أحد
  .ما يقول، وقد كره بعضهم رؤيا ذلك ملا فيه من الصعوبة عند إفراده من بعضه

  .وقيل رؤيا احلبوب املخلوطة إذا طبخت فإا ال بأس ا ملا يف حبوب عاشوراء من اخلري والربكة

  الدقيق على ما يأتي تفصيلهفصل في رؤيا 

قال دانيال الدقيق يؤول باملال احلالل بغري مشقة، ودقيق الشعري استقامة يف الدين، ودقيق الدخن مال 
  .مبشقة وهو قليل من أخساء الناس

  .ومن رأى أنه يبيع الدقيق فإنه يدل على بيع دينه بدنياه



 
ابن شاهيناالشارات في علم العبارات   298 

تجارة وحيصل منه ربح كثري عاجل، وأما دقيق وقال أبو سعيد الواعظ إن دقيق احلنطة مال شريف يف ال
  .األرز فهو مال من جهة تعسري، وأما ما يعمل منه فجملة مستكثرة

وأما العجني إذا كان من دقيق الشعري فهو صالح وسداد يف دين العاجن، وإذا كان من دقيق احلنطة فإنه 
  .حيصل له مال من جتارة ويكون له نفع كثري هذا إذا ختمر

 مل يتخمر وكان فطريا فليس مبحمود، وإذا محض فقد فسد يف اخلسران، ورمبا دل العجن على وأما إذا
  .السفر إىل األقارب

وقيل رؤيا العجني سواء كان يف وعاء أو غريه فإنه يؤول بضمري اإلنسان وعلى ما أضمره من نيل 
  .صل مقصودهمقصوده فإن كان فطريا بطؤ عليه األمر، وإن كان مخريا قرب له، وإن خبز ح

  .وأما اخلبز، فمن رأى أنه وجد رغيفا أو رغيفني أو نصف رغيف فإنه يدل على زوال الغم

  .ومن رأى أنه وجد نصف رغيف يف مكان جمهول وأراد أن يأكله وما قدر فإنه يدل على قرب أجله

  .هومن رأى أنه وجد نصف رغيف يف مكان فإنه يؤول على أنه مضى نصف عمره خصوصا ان كان بيد

ومن رأى أن له خبزا كثرياً ومل يأكل منه فإنه يصل إىل أقربائه مضرة من قبله، وإن أكل منه فهو حصول 
  .نعمة ومال بقدره

  .ومن رأى أنه يأكل خبزا حارا جدا فإنه حصول هم وغم

  .وقال الكرماين رؤيا أكل اخلبز السخن يدل عيش طيب

  .لك وانصافه للرعيةومن رأى أنه يأكل خبزا نقبا فإنه يؤول بعدل امل

  .ومن رأى أنه يأكل خبزا خشكارا فإنه ضيق يف العيش وصالح يف الدين

  .ومن رأى أنه يأكل خبز الدخن فإنه يؤول بنظري اخلشكار

  .ومن رأى أنه يأكل خبزا من شعري فإنه زهد وقناعة

  .ومن رأى أنه يأكل خبز األرز فإنه يدل على حصول مشقة وتوقف أمور

  .يأكل خبز العدس أو الفول فإنه يدل على احلزن والفقرومن رأى أنه 

  .وقال جابر املغريب من رأى أنه يأكل خبزا رقيقا فإنه يؤول بسعة العيش، ورمبا دل على قصر العمر

  .ومن رأى أنه علق رغيفا جببهته فإنه حيتاج ويفتقر

لملك تؤول مبدينة وللرئيس وقال إمساعيل بن األشعث يؤول اخلبز على مراتب اإلنسان فرؤيا الرغيف ل
بوالية وللتاجر والغىن بألف درهم وللعوام مبائة درهم ولدون ذلك درهم واحد إىل عشرة والرغيف 

  .املغشوش ليس مبحمود، واألرغفة الكثرية مال كثري واخوان وأصحاب وعمر طويل

ل حالل ونعمة كثرية بغري وقال دانيال ليس يف املآكل أكثر من رؤيا الرغيف إذا كان نظيفا لينا ألنه ما
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  .مشقة ألنه فرغ من التعب وما حيصل منه التكلف وصار اآلن حاصال هنيئا مفروغا منه

فإنه يدل على رخص يف ذلك املكان يف تلك السنة وغريه يدل ومن رأى أنه وهب شيئا من ذلك الحد 
  .على طلب معيشة

  .ومن رأى أنه يسعى يف طلب خبز فإنه يدل على السفر وحصول املال خصوصا ان وجد

  .وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه يأكل خبزا رقاقا فإنه يدل على سعة رزقه

  .ده وميوت كذلكومن رأى أنه يأكل اخلبز بال أدم فإنه ميرض وح

    

ومن رأى أنه يأكل اجلردق فإنه يكون وسطا يف معيشته، وقيل أن رقة اخلبز قصر العمر، ورمبا كان 
  .الرقاق من اخلبز رحبا قليال

وحكي أن رجالًجاء إىل ابن سريين فقال رأيت كأن يف يديي رقاقتني آكل من هذه ومن هذه فقال أنت 
  .قليل والرغيف ربح كثريرجل جتمع بني األختني والقرص ربح 

  .وأما الكعك فمال قليل، ورمبا كان خريا ونعمة، وإذا مل يكن يأكل منه فإنه يدخر ماله

  .وأما األطرية فإا مال جيمع مبشقة لكنه قليل ونفعه كذلك

وأما البقسماط فإنه يؤول برزق مدخر، ورمبا دل على السفر ملن قصده وكلما كان يابسا فهو أجود، 
  .لت رؤياه على إاء أمور يأتيه فيها نفع وبقاء ومجلة رؤياه حممودةورمبا د

وأما القرص فإن كان بدهن فهو أبلغ يف النعمة وناعمه أحسن من يابسه، وكثرة احلوائج فيه أجود من 
حيث اجلملة، والقرص الواحد ولد عند البعض وتفرقه رزق على مجاعة، وقيل رؤيا ما يعمل من الدقيق 

كان لبنا أو يابسا فإنه خري ونعمة ومنفعة ومال وبركة ألنه عمود الدين وحياة األنفس وبه مجلة سواء 
يقوي اإلنسان على طلب معيشته وطاعة اهللا تعاىل، ورمبا دل على العلم واإلسالم، ورمبا كان ماال يقوم 

  .له حياة اإلنسان وهو حممود على أي وجه كان خصوصا ملن أكله

ؤول باالحتياج والقحط والقلة وضيق املعيشة خصوصا ملن كانت معه وأكل منها وأما النخالة فإا ت
  .وكره بعضهم رؤيتها من حيث اجلملة على أي وجه كان

وأما التنب فإنه مال جزيل وخري ونعمة وبركة ونيل مطلب ووالية وظفر، وإذا كان يف أيام البذار كان 
  .أبلغ، وتنب القمح أبلغ

  .وعلم أنه ملكه فيؤول بالغىن وحصول مراد الدنيا واآلخرةومن رأى أنه دخل متبنا 

  .ومن رأى أنه وقع يف متبنه نار فإن امللك يأخذ مجيع ماله

  .ومن رأى أنه يأكل تبنا حيصل له مال جبهل لكونه مشبها بالبهائم



 
ابن شاهيناالشارات في علم العبارات   300 

ة كأنه وقال أبو سعيد الواعظ رؤيا التنب تؤول مبال كثري وقد حكي ان املنصور رمحه اهللا رأى بالبصر
راكب على محار وحتته محل تنب وهو من فوق احلمل وقد عرب على اجلسر بعد ما ضرب احلمار ضربا 

شديدا حىت عرب فقص رؤياه على املعربين فقالوا سيأيت لك األمر وجتمع أموال الدنيا والقصة طويلة وكان 
  .األمر كما عرب

قد حصل يل مال على أي وجه كان وشونة التنب وقال بعض املعربين أحب رؤيا التنب ألين ما رأيته إال و
  .تؤول خبزانة املال

ومن رأى أنه يعلف يمة بتنب فإنه يسعى يف صالح أموره وما حيصل له به النفع بصرف مال خصوصا 
  .ان انتفع بتلك البهيمة

  .ومن رأى أنه يبذر التنب فيما ال ينبغي له فإنه يصرف ماله بغري استحقاق

التبان من حيث اجلملة سواء كان تنب قمح أو شعري أو غريه من احلبوب فإنه مال على وقيل رؤيا مجيع ا
كل حال خصوصا ملن ملكه أو ادخره أو رآه يف داره أو على بابه أو مبحلته وقد أمجع املعربون على ان 

  .رؤيا التنب حممودة جدا، وأما الفور وهو دقيق التني فإنه مال أيضا

يوان يأكل من تبنه فإن من نسب إليه ذلك احليوان يأكل من ماله وحيتاج املعرب وقيل من رأى شيئا من احل
أن يعرب األكل ان كان ملنفعة فال بأس به ويكون صرف املال يف مستحقه، وإن كان لغري منفعة فهو نقص 

  .املال بقدر ما أكل منه

 را فهو رؤياه كما تقدم أو غريه مما ومن رأى تبنا على وجه ماء فتعبري ذلك املاء ان كان حبرا بامللك أو
ذكرناه يف الباب الثامن والثالثني فيكون تأويل ذلك أن من ينسب إليه ذلك املاء الذي على وجه التنب 

كأنك ماء حتت تنب، ورمبا كان من مجعه من وجه : فهو غشاش ظاهره خيالف باطنه ملا هو جار بني الناس
  .اجلملة ليس مبحمود وكراهية للرائي أبدااملاء حيصل له مال ينسب إليه ذلك ويف 

  الباب الثالث واألربعون 

  في رؤيا المشارب والخمور واألنبذة وأنواعها

  فصل في رؤيا المشارب

من رأى أنه يشرب مشروبا من اناء أو غريه وكان رطبا رائقا فإنه طول حياة ومعيشة ومنفعة، وإن كان 
  .وغم والكالم على املاء تقدم يف فصله يف باب األحبرسخنا فهو مرض وسقم، وإن كان كدرا فهو هم 

  .ومن رأى أنه يشرب شرابا معروفا فإنه يؤول حبصول خري ممن نسب إليه ذلك يف أصل التعبري
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ومن رأى أنه يشرب شيئا أصله للدواء فإنه دواء، وإن كان أصله للضرر فال خري فيه، ورمبا كان حصول 
يخ يؤول على وجهني للضعيف شفاء ولغريه خمتلف فيه فمنهم من قال مال حبصول مضرة وشرب ماء البط

انه مرض ومنهم من قال مال ومنفعة، وأما شرب األدوية املسهلة فتقدمت يف فصلها يف الباب الثاين 
  .والعشرين، وأما شرب اللنب فإنه يأيت يف بابه

 التفاح واالترنج والرمان وما قال ابن سريين من رأى أنه يشرب شرابا حلوا ورائحته طيبة مثل شراب
  .أشبه فإنه يدل على ستة أوجه صفاء يف الدين ومنفعة وعلم ومفيد وعمر طويل وعيش وذكر اهللا تعاىل

ومن رأى أنه يشرب شرابا حامضا مثل شراب الريباس وشراب الليمون والنارنج وما أشبه مما يكون 
  .معتدل الرائحة فإنه يدل على الغم واحلزن واملضرة

من رأى أنه يشرب شرابا مرا كريه الرائحة مثل شراب االفسنتني والزوفة وشراب اآلس وما أشبه فإنه و
  .يدل على اخلري واملنفعة وصالح يف الدين والدنيا

ومن رأى أنه يشرب شرابا معتدل الطعم طيب الرائحة مثل شراب العود والبنفسج وشراب الورد وما 
  .ني وثناء بقدر ما شرب منهاأشبه فإنه يدل على ذكر مجيل وحتس

وقال جابر املغريب كل شراب يشرب للدواء فإنه يدل على اخلري وصالح الدنيا، وكل شراب حامض 
  .متغري الطعم فإنه يدل على الغم واحلزن

قال أبو سعيد الواعظ كل شراب أصفر اللون فهو دليل املرض وكل ما يشرب بسهولة فهو دليل شفاء 
ح ما يضر، وإن كان كريه الطعم حىت ال يكاد يسيغه فهو على مرض يسري يعقبه املرض واجتناب الصحي

وتزودوا فإن خري الزاد "برء، وقيل شراب السويق حسن دين ودليل سفر يف طاعة اهللا لقوله تعاىل 
  ".التقوى

بقى وقيل من رأى أنه يشرب شرابا ففزع منه فاألمر الذي هو فيه قد بلغ آخره، وقيل قد نفد عمره فإن 
  .البعض فقد بقى له بقية

  .ومن رأى أنه شرب شرابا خمتلطاً بشيء يكرهه فال خري فيه، وإن كان بشيء حيب فال بأس

  .ومن رأى أنه يشرب شرابا مرا من كأس فإنه كأس املنية وفراغ احلياة خصوصا للمريض

  .قال ابن سريين شراب الفقاع منفعة من قبل خادمه

  .نه حيصل له اخلري واملنفعة من اخلادم بقدر ما شربومن رأى أنه يشرب الفقاع فإ

  .ومن رأى أنه أعطى الفقاع ألحد فإنه يدل على حصول املنفعة

  .ومن رأى أن كوز الفقاع وقع من يده فبدد ما فيه فإنه يدل على حصول مضرة
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  .قال الكرماين شراب الفقاع يدل على القبلة

قا ومل يعرف ما طعمه فإنه يدل على خدمة األسافل، وإن قال جابر املغريب من رأى أنه شرب فقاعا مطل
كان الفقاع حلوا وطعمه طيبا فإنه يدل على حصول املنفعة من األسافل، وإن كان حامضا فإنه حيصل له 

  .مضرة من األسافل

وقال جعفر الصادق شرب الفقاع يؤول على أربعة أوجه منفعة وخدمة وقبلة وخدمة األسافل وزوال 
  .الغم واهلم

وقال خالد األصفهاين رؤيا شرب ما يصنع من الزبيب كاالقسما والفقاع مال حالل إذا كان حلوا، وإن 
  .كان حامضا فمال حرام وشرب السوبية حصول ما فيه شبهة إذا كانت حلوة واحلامضة منها مال حرام

و رزق حالل وقال بعض املعربين شرب ما يعمل من السكر والعسل والزبيب وغريه إذا كان حلوا فه
ومنفعة، وإن كان حامضا فهو رزق حرام، وإذا كان مرا جدا فال خري فيه، ورمبا يؤول باملال احلرام عند 

  .البعض

وقيل من رأى أنه شرب ماء العنب وطعمه طيب غري متغري فإنه يدل على اخلري والربكة كما قال اهللا تعاىل 
  ".يغاث فيه الناس وفيه يعصرون"

  رفصل في رؤيا الخمو

من رأى أنه شرب مخرا وليس من ينازعه فيها فإنه يصيب ماال حراما بقدر ما شرب منها، وقيل إمثا كبرياً 
  .اآلية" يسئلونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري"لقوله تعاىل 

ومن رأى أنه يشرب مخرا فسكر منه فإنه يصيب ماال حراما ويصيب من ذلك املال سلطنة بقدر السكر، 
اآلية، ورمبا دل " وترى الناس سكارى: "كر من غري مخر فإنه يصيبه هم وخوف شديد لقوله تعاىلوإن س

  .اآلية". وجاءت سكرة املوت"السكر على املوت خصوصاً للمريض لقوله تعاىل 

ومن رأى أنه يشرب اخلمر مع قوم يعاطيهم الكأس فإنه يدل على وقوع العداوة بينهم واملنازعة لقوله 
، ورمبا يرتكب معهم معصية، ورمبا يصاب يف "ا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاءإمن"تعاىل 

  .ماله

  .ومن رأى أنه يتنازع مع أحد على شرب اخلمر فإنه يؤول بأنه ال خري فيه

    

ومن رأى أنه يعصر مخرا فإنه خيدم السلطان وجيري على يده أمور عظام، ورمبا دلت رؤيا عصر اخلمر يف 
  .الدار على موت بعض أهله
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ومن رأى را من مخرة فإنه على وجهني ان دخله أصابه فتنة ومضرة، وإن مل يدخله فيؤول بتغيري رئيسه 
  .عليه

ومن رأى مخرا سائال وهو يسبح فيه أو خيوض فإنه يؤول حبصول فتنة عظيمة وبيع اخلمر بيع شيء حيرم، 
  .شرب اخلمر للمتويل عزلورمبا دلت على الربا وعدم املنفعة، ورؤيا 

وقال جعفر الصادق رؤيا اخلمر تؤول على ثالثة أوجه حرام وتزوج خفية ونعمة الدنيا، ورؤيا عصره 
  .تدل على التقريب إىل الرؤساء وحصول املنفعة منهم، وبائع اخلمر يدل على أنه صاحب فتنة وخصومة

  . وقيل هو مال سواء كان حالال أو حراماوقال أبو سعيد الواعظ اخلمر يف األصل مال حرام بال مشقة،

ومن رأى أنه يشرب مخرا ممزوجة باملاء فإنه ينال ماال بعضه حالل وبعضه حرام، ورمبا يصيب ماال يف 
شركة، ورمبا يأخذ من امرأة ماال ويقع فيه فتنة، والسكر من اخلمر غىن دائم خيالطه بطر، وقيل هو 

يل أمن اخلائف فإن السكران ال يفزع من شيء، ورؤيا اخلمر يف سلطان يناله صاحب الرؤيا، وقيل هو دل
اخلابية إصابة كرت، وأما احلشيش واألفيون فهو نوع مما خيامر بني املرء وعقله فألجل ذلك أضفناه مع 

  .اخلمر

  .فمن رأى شيئا من ذلك فليس مبحمود

تكاب أمر مهول وضعف يف ومن رأى أنه يبيع حشيشا أو يسحقه فإنه يؤول على ثالثة أوجه جنون وار
العزم، واألفيون هم وغم وأكله يؤول باالصرار على املعصية، ورمبا دل احلشيش واألفيون على مال حرام 

  .ال أصل له وال بقاء

  فصل في رؤيا األنبذة

وهي عديدة مما تستخرج من أنواعها مجلة فاملسكر منها مال حرام دون اخلمر وما ال يسكر منها فهو 
  .يه تعب ومشقةمال حالل ف

ومن رأى أنه يصطنع نبيذا وقد صار مخرا فإنه يسعى يف حتصيل مال من وجه حل فلم يتيسر له إال من 
  .وجه حرام

ومن رأى أن له قناة من نبيذ غري مسكر مستمر اجلريان فإنه رزق ال ينقطع مدة حياته، وإن رأى يف ذلك 
  .تعطيال فال خري فيه

  .رض فإنه يبذر ماله يف غري استحقاقومن رأى أنه يرش النبيذ يف األ

  .ومن رأى أنه يبتاع النبيذ املتغري طعمه ورائحته فال خري فيه
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  فصل في رؤيا الخل

: من رأى أنه يأكل اخلل فإنه يؤول باملال الذي يكون فيه خري وبركة وأكله أيضاً خري لقوله عليه السالم

  .نه يدل على الغم واخلصومةنعم االدام خل، وقيل إذا كان اخلل زائد احلموضة فإ

  .وقال الكرماين من رأى أنه يأكل اخلل باخلبز فإنه يدل على طول عمره وتقويته

وقال جابر املغريب اخلل مال ومنفعة أما أكله فغم وتشويش، وبيعه يدل على طلب اخلصومة، ورمبا دل 
  .بيع اخلل على احلزن

 اهلم والفرح ومجيع ما يعمل مما يضاف إليه اخلل من ومن رأى أنه يأكل اخلل بالعسل فإنه يؤول بتخليطه
احلموضة ما مل يكن فيها حالوة فإنه يؤول باهلم واحلزن، وأما إذا كانت املخلالت مضافا إليها شيء من 

  .احلالوة فال بأس به وهو حممود واهللا أعلم

  الباب الرابع واألربعون 

  في رؤيا السكر وقصبه وما يعمل منها

  حوه وما يعمل منه وعسل النحل ون

  فصل في رؤيا السكر

  .قال ابن سريين القطعة من السكر كالم لطيف أو قبلة

  .ومن رأى سكرا كثرياً فإنه يدل على املال والنعمة

  .وقال جابر املغريب من رأى سكرا كثرياً فتعبريه حممود وبيع السكر خري

  .ومن رأى أنه وجد سكرا واشتراه فإنه غري حممود

لصادق السكر يؤول على مخسة أوجه كالم لطيف وقبلة ومنفعة ومال وأوالد بقدر ما رآه وقال جعفر ا
  .من السكر

وقيل من رأى أنه يأكل سكرا فإنه عز ونعمة ألنه من مأكل أهل النعمة والسكر حسن على كل حال 
اكم ثباته وهو سواء كان رآه أو أكله والنبات أبلغ وفيه زيادة الشتقاق امسه، ورؤياه للولد نشؤه وللمح

جيد جدا، وقيل رؤيا السكر حتصيل ذهب واألبيض حتصيل الدراهم والسكر الدون دون ذلك وكلما 
  .كان مكررا كان أبلغ يف اجلودة

  فصل في رؤيا قصب السكر وما يعمل منه
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  .ومجلة ما يعمل منه السكر النبات والسكر املكرر والسكر الدون وتقدم تعبري ذلك

حالل ولطالب األمور حصول املقصود وحل العقد الشتقاق امسه خصوصا ملن وأما اخلل فهو رزق 
  .استعمله أو مجعه

    

وأما القطر وهو املستخرج من القصب بعد ما ذكر فإنه خري ومنفعة ورزق بسهولة ومنو ملا فيه من القطر، 
 أكلها، ورمبا وأما القطارة فإا دون ذلك وهي من نوعه ورؤيتها من حيث اجلملة حممودة خصوصا إن

كان ماال وسعة، وأما املرسل وهو دوا فإنه يؤول مبال من جهة الدولة، وأما القصب خاصة فإنه يؤول 
  .باالطناب يف كالم يستحي منه ويستطاب

  .وقال الكرماين من رأى أنه ميص قصبا فإنه يصري إىل أمر يكثر كالمه فيه ولكن يستحيل منه

  فصل في رؤيا عسل النحل

  . وغنيمة والشهد بالغ يف حصول املرادهو نعمة

رأيت يف املنام ظلة : فقال. وقال ابو سعيد الواعظ بلغنا أن رجالًأتى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
دعين يا : فقال أبو بكر رضي اهللا عنه. تنظف السمن والعسل والناس يلعقوا فمستكثر منها ومستقل

إمنا هو القرآن وتالوته حالوته والناس يأخذونه : قال ابو بكرف. أنت من ذلك: فقال. رسول أعربها
  .فمستكثر ومستقل

رأيت كأين يف قبة حديد، وإذا عسل من السماء فيلعق الرجل : وروى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
ها يا فقال أبو بكر رضي اهللا عنه دعين أعرب. اللعقة واللعقتني ويلعق الرجل أكثر من ذلك ومنهم من حيسو

أما قبة احلديد فاإلسالم، وأما العسل الذي يرتل من السماء : فقال. أنت من ذلك: رسول اهللا فقال
فالقرآن، وأما الذي يلعق منه اللعقة واللعتني فالذي يتعلم السورة والسورتني، وأما الذي حيسونه فالذين 

  .صدقت يا أبا بكر: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. جيمعونه

وروى أن عبد اهللا قال يا رسول اهللا إين رأيت يف املنام أن إصبعي هذه تقطر مسنا وهذه تقطر عسال وإنين 
والعسل ألهل الدين حالوة وتالوة القرآن . تقرأ الكتابني: ألعقهما فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

العسل يدل على القرآن ألن اهللا تعاىل وأعمال الرب، وألهل الدنيا إصابة غنيمة من غري تعب وإمنا قلنا إن 
، وقال يف "خيرج من بطوا شراب خمتلف ألوانه فيه شفاء للناس"وصف كليهما بالشفاء فقال يف النحل 

  .اآلية" يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ملا يف الصدور"القرآن 

من غري تعب ألن النار مل متسه والعسل وقال ابن سريين الشهد رزق كثري يناله صاحبه من جهة حالل 
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رزق قليل من جهة مكروه ملس النار اياه، وإن رأى عسال نزل من السماء عاما دلت رؤياه على صالح 
  .الدين وعموم الربكة

  .فمن رأى كأن بيده شهدا موضوعا دلت رؤياه على أن عنده علما شريفا

  .ناس بنغمة طيبةوإن رأى كأنه يطعمه الناس فإنه يقرأ القرآن بني ال

  .وقيل من رأى أنه أكل الشهد والعسل فقد كرهه بعض املعربين حىت يؤولونه بنكاح األم

وقال الكرماين من رأى أنه أكل عسال أو مجعه أو يؤتى به إليه فإنه يصيب ماال وغنيمة وفرحا، وإن كان 
رآن والعلم على وجه عبدا عتق، وإن كان مريضا شفي، ورمبا دل العسل على كالم الرب وطلب الق

  .حسن، ورمبا دل على النكاح والتزويج

ومن رأى أنه يلعق عسال من صحفة فإنه ينكح امرأة، وأما احللواء فإا تؤول خبري ومنفعة وحلو السكر 
  .أبلغ من حلو العسل

  .فمن رأى أنه يأكل حلواء سكر فإنه عز ورفعة ألنه مأكول أهل الرفعة

  . عسل فإنه دون ذلكومن رأى أنه يأكل حلواء من

وقال جعفر الصادق احللواء مال كثري ودين خالص ولقمة منها تدل على القبلة من ابنه وصديقه أو 
صاحبه، واللقمة من اللوزينج كالم لطيف وأحسن احللو ما يكون لونه أبيض، وقيل رؤيا احللواء اليابسة 

ت صفراء يكون فيها بعض غم، وأما من حيث اجلملة مال قد حازه من تصرف امللك لغريه، وإذا كان
اخلبيص وما أشبهه فإنه رزق حالل، ورمبا كان تقبيل امرأة واليابس منه مال فيه مشقة والرطب منه 

خمتلف فيه وقد كرهه البعض ملا فيه من الصفرة، وقيل انه يدل على املرض، وقيل هو مال كثري ودين 
بيصة كالم لطيف حسن يف أمر املعاش وكذلك خالص واللقمة منه قبلة من ولد أو حبيب، وقيل اخل

الفالوذج والكثري منه يدل على رزق كثري يف قوة وسلطنة ما مل متسها النار فإن مس النار إياها يدل على 
حترمي أو كالم أو سلطنة أما ما يوضع فيه احللواء فيدل على جواز حسان مليحات، وقيل إن مجيع ما 

ن من أي صنف كان سواء كان من سكر أو عسل أو دبس أو رب يعمل من احللواء على أي وجه كا
  .خرنوب فإا حممودة ورزق وخري ومنفعة خصوصا ملن أكله، وأما الدبس فإنه مال ومنفعة

    

وقال جابر املغريب من رأى أنه يأكل دبسا أبيض نظيفا فإنه حيصل له ولد جنيب، وأما رب اخلرنوب فإنه 
  .ان فيه بركة ملا هو منسوب إىل جبال اخلليل عليه السالممال وخري ولكن دونه، ورمبا ك

وقال إن شخصا رأى أن معه محل مجل حلواء مسسمية من رب اخلرنوب وهو متوجه ا حنو احلجارة 
فباعها واشترى مترا فتبدد منه فكان عن قريب قد حج وصحبته نوع من املتجر فباعه مبكة وعاد بثمنه 
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متجرا ليحصل فيه ربح فراود نفسه مرارا فأبت فعاد باملبلغ فانتقب سفل اهلودج مبلغا وأشري عليه بابتياعه 
  .وتبدد املال وكان سبب امتناعه ملا أراده اهللا من إظهار رؤياه

ومن رأى املن والترجنبني وما أشبه ذلك مما هو حلو من غري محل فإنه مال حالل من غري منة لقوله تعاىل 
  ".وأنزلنا عليهم املن والسلوى"

  فصل في رؤيا أشياء مستظرفة تعبر بمفردها

  .يف رؤيا القطائف

فمن رأى أنه أعطى شيئاً منها مضافاً هلا سكر ولوز فإنه كالم حسن خصوصاً إن أكل منه وكثرته مال 
  .ونعمة بقدر ما رأى

وقال جعفر الصادق رؤيا أكل القطائف تؤول على أربعة أوجه كالم حسن لطيف ومال حالل ونعمة 
فعة بال تعب، والكنافة من نوعه وتعبريها معناه وما مل يكن فيها سكر فهو دونه، وقيل رؤيا املعاجن ومن

  .املستعملة سواء كانت بسكر أو عسل أو غريها فلها حكم على ما يأيت مفصال

ومن رأى أنه يصنع معجونا ألجل مرضه فإنه يعمل عمال حيصل فيه الكسب واملعيشة فإن أعطى ذلك 
  .اس فإنه حيصل هلم منفعة هذا إذا نفعهمشيئا للن

وقال جابر املغريب رؤيا املعجون ما مل يكن فيه غضاضة فإنه حيصل له خري ومنفعة، وإن كان خبالف ذلك 
فتعبريه ضده، وإن كان يف ذلك نفع للرأس والعني فإنه يؤول حبصول منفعة األكابر، وإن كان منفعة 

نفعة من جليل قدر، وإن كان منفعة ذلك عائدا إىل الظهر فإنه للصدر أو القلب فإنه حيصل له خري وم
حصول خري ومنفعة من جهة اآلباء أو من يقوم مقامهم، وإن كان منفعة للبطن أو اجلنب فإنه حيصل له 

منفعة من األمهات واألوالد، وإن كانت منفعة للفخذ والورك فإنه حيصل له منفعة من أقاربه، وإن كانت 
 الرجل فإنه حيصل له منفعة من السفر، وإن كانت منفعة جلميع البدن فإنه حيصل له منفعة منفعة للساق أو

  .من مجيع أهل بيته، وإن رأى الكالج فإنه رزق من قبل األعاجم وخري ومنفعة حيصل منها نتاج

ادة وأما اخلشتانك املعمول وما أشبه ذلك فإنه مال ميلكه من جهة األكابر خصوصا ملن أكله وكثرته زي
  .يف النعمة

  .وأما البسيس سواء كان بسكر أو عسل أو غريه فإنه رزق بسهولة

  الباب الخامس واألربعون 

  في رؤيا التيجان وما يوضع على الرأس
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  مفصال والثياب والملبوس ونحوه 

  .أما التاج فهو للملوك زيادة ملك ومملكة وملن دوم عز وجاه وللمرأة زوج

ى الفقري أن على رأسه تاجا فإنه يتزوج بامرأة حسناء مجيلة ذات مال وحيصل له وقال جابر املغريب إذا رأ
  .من قبلها نفع

  .ومن رأى أن تاجه وقع من رأسه أو انتزع فإنه يطلق زوجته وكسر التاج موت املرأة أو أحد من بيته

هلا زوج فإا وقال جعفر الصادق من رأت على رأسها تاجا ان مل يكن هلا زوج فإا تتزوج، وإن كان 
تسود على نسوة كثرية، وإن رأت ان ذلك التاج أخذ من رأسها فإن زوجها يتزوج عليها، وإن سقط 

  .التاج من رأسها فإن زوجها يطلقها

  .ومن رأى أنه وضع تاجا على رأس ملك فإنه يصل له منه خري وشرف

وج، وإن كان من ذهب غري وقال أبو سعيد الواعظ التاج هيبة وسلطان وهو للرجل امرأة وللمرأة ز
مرصع اجلوهر فإنه يدل على أن زوجها يكون شيخا وميوت سريعا وترثه حاال وللرجل على موت امرأته 

  .سريعا ويرثها، ورمبا كان طغيانا وغيا

وحكى ان رجالًأتى ابن سريين فقال رأيت يف املنام كأن على رأسي تاجا من ذهب فقال ان أباك يف 
 فورد عليه كتاب مبثل ذلك فقيل من أين استخرجت تعبري ذلك فقال ان التاج الغربة وقد ذهب بصره

على رأس الرجل رئيسه الذي هو من قومه وكونه من ذهب يدل على ذهاب شيء يعز عليه وأعز شيء 
عليه بصره واالكليل نظريه يف التعبري فإن رأى كأنه وضع االكليل على رأسه وسلب عنه فإنه يذهب 

  .ماله

    

الكلفتة فهي للملك زيادة اة وثبات يف مملكته وملن هو دونه والية وملن هو دونه ممن يليق به لبسها وأما 
خدمة، ورمبا كان تولية وظيفة وملن ليس من عادة لبسها ان كان من األتراك فهو عز، وإن كان من 

رأة تركية، وأما الكلفتة غريهم سواء كان متعمما أو عاميا فليس فيه مضرة، ورمبا كان ملن ذه الصفة ام
خاصة بغري شاش فهي على وجهني منهم من قال ليس فيه مضرة ومنهم من كره ذلك لكوا مل تلبس 

  .مبفردها

وأما العمامة فإا تدل على الدين، وإن كانت بيضاء أو خضراء خصوصا ان كانت قطنا أو كتانا، وإذا 
ل العمامة إذا كانت من خز فإا تدل على أحوال كانت من خز فإا تدل على فساد دينه ودنياه، وقي

  .الرائي يف الدنيا



 
ابن شاهيناالشارات في علم العبارات   309 

  .ومن رأى أنه ضم عمامة إىل عمامته فإا تدل على زيادة شرفه ومرتلته وقوة حاله

  .ومن رأى من عمامته طرازاً فإا تدل على شهرته بني الناس بقدر طرازها

  .ومن رأى طراز عمامته مقلوبا فإنه غري حممود

  .ى عمامته خضراء مع سائر ثيابه فإنه يدل على انتقاله من الدنيا بالشهادةومن رأ

وقال جابر املغريب العمامة عز وجاه، ومن رأى أن عمامته قد كربت أو صارت خضراء فإا تدل على 
زيادة قدره وعز ووالية، وإن رأى أن عمامته قد صغرت أو صارت وسخة فبخالفه، وإن رأى أن عمامته 

ا تدل على جوره ألحد، وإن رآها صفراء فإا تدل على املضرة واخلسارة إال إذا كان خطيبا أو محراء فإ
  .قاضياً أو أحداً ممن يلفها يف اليقظة

  .ومن رأى أن عمامته من صوف فإنه يدل على انصافه وحرمته بني الناس

 ما لفها بتمامها فإا تدل ومن رأى أنه يلف على رأسه عمامة طويلة فإا تدل على سفر، وإن رأى أنه
  .على رجوعه من سفره من غري بلوغ إىل مقصده

وقال جعفر الصادق رؤيا العمامة تؤول على سبعة أوجه دين ورياسة وعز ووالية ومرتبة وقوة وسفر 
  .مبقدار قيمة العمامة وطوهلا

إن كانت العمامة من حرير وقال الكرماين العمامة على الرأس والية ملن كان الئقا لذلك بقدر ما اعتم، و
كان ما أصاب من تلك الوالية من املال حراما، وإن كانت من قطن أو كتان أو صوف كان ما أصاب 

فيها من املال حالال، وإن مل يكن من أهل الوالية فإنه يكون مشرعا أو إماما أو خيدم السلطان أو يصيب 
  .تت بغالم يسود قومهجاها وشرفا، وإن كان عزبا تزوج، وإن كان عنده حامل أ

ومن رأى أنه يلوي العمامة على رأسه فإنه يسافر سفرا بعيدا يكون له فيه اء، وإن مل يكن هو من أهل 
  .السفر وال عزم عليه فإنه ميشي يف أمر عين به ذهابا ورجوعا

امة إن ومن رأى أن عمامته اتصلت باألخرى فإن كان ملكا فهي زيادة يف ملكة وتعترب ما زاد من العم
كان بقدرها مرة فتكون الزيادة على ذلك القدر وتعترب ما هو أكثر من ذلك أو دونه، وإن كان حاكما 

  .فإنه زيادة يف حكمه، وإن كان من ذوي املناصب أصاب بسطه يف شغله

ومن رأى على رأسه عمامة وليست تلك العمامة ممن يلبسها مثله كما إذا كان فقيها ورأى على رأسه 
  .ركي أو تركيا فرأى على رأسه عمامة فقيه فليس ذلك مبحمود لكليهماعمامة ت

ومن رأى أن على رأسه عمامة وضيعة فإا من عمائم املوتى، وإذا رأى الرئيس ان على رأسه عمامة 
منسوبة لعوام الناس وأراذهلم فإنه يؤول بالوضاعة وليس ذلك مبحمود، وإن رأى العامي ان على رأسه 

  .م أهل الفضل فهي حممودة يف حقه وزيادة يف شغله واة يف علمهعمامة من عمائ
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ومن رأى على رأسه عمامة وهي معتمة فإنه حيج أو يتغرب، وإن كان مريضا مات ألن العمامة املعتمة 
  .من هيئة املوتى

 وقال أبو سعيد الواعظ العمائم تيجان العرب ولبسها يدل على الرياسة وقد روى ان أبا مسلم رأى يف

منامه كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عممه بعمامة محراء وكورها على رأسه اثنتني وعشرين كورة 
  .فذكر رؤياه ألحد من املعربين فقال يلي األمر اثنتني وعشرين سنة فكان ذلك

ير ومن رأى أنه يلوي العمامة على رأسه ليال فإنه يسافر سفرا يف ذكر واء والعمامة، إذا كانت من حر
فليست حممودة، ورمبا كانت ماال من وجه حرام، وإذا كانت من القطن كان املال حالال من وجه طيب، 

  .وإذا كانت من صوف أبيض دل على الصالح والديانة واخلز يدل على الغىن

    

وقيل من رأى أنه يلبس عمامة جمهولة ال يعرف لوا وال هيأا فهي على أوجه إما أن تكون من عمائم 
ملوتى فليستعد لذلك أو تكون امرأة ينبهم عليه أمرها وال يعرف ما هي عليه وما ترتكبه من األمور وهو ا

متحري يف ذلك، وقيل نزع العمامة إذا صارت الرأس مكشوفة يؤول على عشرة أوجه طالق وعزل مث 
طع طريق عليه ضعف حال واقتالع امللك ونقص يف األة ومغرم ومفارقة رئيس وتبديل أمر هو فيه وق

وموت امرأته، وإذا وضع عمامة أخرى عوضا عن املرتوعة فهو تبديل والية أخرى وما ذكر لكل إنسان 
ما يناسبه، وعودها على الرأس عوض ما حصل من ذلك مما ذكر على ما كان، وأما القلنسوة فعز وجاه 

  .ن يف خدمة ملك فتؤول له بالعملوكل قلنسوة يف العز واجلاه بقدر قيمتها والقلنسوة اليت بتركني إن كا

ومن رأى على رأسه قلنسوة امللوك فإنه يصل إليه من امللوك رمحة وجاه، ومن رأى على مقدم رأسه 
  .قلنسوة الغزاة فإنه يدل على ظفر خبصمه

وقال ابن سريين من رأى على مؤخر رأسه قلنسوة من ملبوس التركمان فإنه حصول منفعة مبشقة، 
  .ؤول بكثرة الدنيا وضعف الدينوقلنسوة املقل ت

ومن رأى على رأسه قلنسوة حمتشمة فإنه يدل على حصول خري ومنفعة من النسوان، وقلنسوة البلقاء 
  .وحنوها تؤول بالسفر

ومن رأى على رأسه قلنسوة من ديباج ملون أو غري ملون فإنه يدل على عزل الدنيا وفساد الدين، 
ريات الدنيا والدين، والقلنسوة اليت تكون حتت العمامة فإنه يعمل وقلنسوة الربد والكرباس تدل على خ

  .شيئا وخيفي عن الناس شيئا

ومن رأى على رأسه قلنسوة من حرير أسود كما هو عادة األعاجم فإنه يدل على اخلري واملنفعة، ومن 
، وإن كان رأى على رأسه قلنسوة من ذهب فإنه يدا على حصول منفعة من اناس متكربين ضعيفي الدين
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  .من فضة فإنه يدل على حصول منفعة من علمه، وإن كانت من حديد فإنه عز وجاه وقوة من ملك

ومن رأى على رأسه ما يستره مكلال بالدر فإنه يدل على عزه عند الناس وصحبته بأناس بينني، وإذا كان 
  .من خشب فإنه يرى نفسه عزيزا بكالم كذب وحمال

يضع على رأسه ما يلبسه يف الشتاء وكان صيفا يؤول بعدم حصول مراده، وقال الكرماين من رأى أنه 
  .وإن رأى بضده فإنه يدل على حصول مراده

ومن رأى قلنسوته وقعت من رأسه أو رماها أحد من رأسه فإنه يعزل عن عمله، ورمبا يدل على هالك 
  .رئيسه أو حصول غم

  .د دينه أما إذا كان ملكا فهو حممود لهومن رأى قلنسوة من مسور أو سنجاب فإنه يدل على فسا

  .ومن رأى قلنسوة مقطعة عتيقة فإنه يدل على احلزن

ومن رأى على رأسه قلنسوة وما كان يلبس مثلها يف اليقظة ان كانت بيضاء فإا تدل على صالح دينه، 
ا تدل على صالح الطاعة والعبادات واخلريات، وإن كانت محراء فإا تدل على وإن كانت خضراء فإ

النقصان يف الدين والعبادة، وإن كانت صفراء فإا تدل على السقم واملشقة، وإن كانت سوداء فإا 
  .مكروهة إال إذا كان له عادة بلبسها

  .ومن رأى أن النار وقعت يف قلنسوته فإا تدل على مغادرة امللك والرئيس إياه ووقوعه يف احملنة

  .لى ستة أوجه والية ورياسة وشرف وعز ومقدار ومرتلةوقال جعفر الصادق القلنسوة ع

وقال أبو سعيد الواعظ القلنسوة تؤول على ثالثة أوجه سفر بعيد أو تزوج امرأة أو تسر جبارية ووضعها 
على الرأس نيل رياسه وخري ومنفعة من رئيسه أو قوة لرئيسه، وإذا كان حمترقة أو دنسة تؤول على رئيسه 

  . يف حق من رآها ارتكاب ذنوبباحلزن، ورمبا تكون

ومن رأى شابا جمهوال نزع قلنسوة من على رأسه فإنه يؤول مبوت رئيسه، والقلنسوة البيضاء النقية من 
أي شيء كانت صالح يف الدين والدنيا، والسوداء سودد، واخلضراء زيادة تقوى وصالح يف األمور 

  .ب أمر دنيويولبس القلنسوة مقلوبا يدل على تغيري رئيسه عليه بسب

  .وقال خالد األصفهاين موافقة للكرماين القلنسوة موضع الرأس والرأس رئيس اإلنسان

فمن رأى أن على رأسه قلنسوة مما يلبسه مثلها يف اليقظة فإنه يكون حاله عند رئيسه بقدر حسنها 
  .وهيئتها

ه يؤول ذلك يف حاله ومن رأى أنه حدث يف قلنسوته حادث من حرق أو نزع أو سقوط أو حنو ذلك فإن
  .مع رئيسه

  .ومن رأى أن السلطان أخذ قلنسوته فإذا كان ذا وظيفة عزل واال أخذ ماله
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  .ومن رأى أن على رأسه قلنسوة وهو يتباهى ا فإنه يؤول جباهه على قدر التباهي

  .وقيل من رأى أن على رأسه قلنسوة حسنة فال بد أن يلي وظيفة إذا كان أهال لذلك

    

ن رأى أن على رأسه قلنسوة فإن كانت خضراء فإنه متعهد للقرآن، وإن كانت بيضاء فإنه يصيب وقيل م
دنيا وصالحا، وإن كانت سوداء فإنه يرجع إليه ما كان عدم له من مال، وإن كانت موشاة فإنه خيطب 

اهلم بسبب إمرأة من قوم وال جييبوه، وإن كانت مصبوغة ملونا فإنه ضعف يف التجارة، ورمبا دلت على 
  .طلب رزق واملراد من القلنسوة القبعة

وقال الكرماين من رأى أن طيلسانه احترق . وأما الطيلسان فإنه يدل على القدر واجلاه والشرف مبقداره
  .أو تقطع أو ضاع منه شيء فإنه يدل على ذهاب ولده أو من يعز عليه

  .نقص يف حرمته ومالهومن رأى أن طيلسانه تقطع أو ضاع منه شيء فإنه يدل على ال

  .ومن رأى أن أحداً من خدامه سلب طيلسانه وقطعه فإنه يدل على املصيبة بسبب رجل عزيز عليه

وقال دانيال الطيلسان أمانة وديانة وقوة دين وكل نقص يرى يف الطيلسانه فإنه يؤول بقلة األمانة واخللل 
  .يف الدين

  .سبب أصدقائهومن رأى أن طيلسانه احترق فإنه يصيبه مصيبة ب

  .ومن رأى أن طيلسانه سرق فإنه يصيبه غم شديد ويفتقر وحيتاج إىل الناس

وقال جابر املغريب الطيلسان ولد ان كان جديدا أبيض، وإن كان أخضر فإنه يدل على عامل دين، وإن 
كان أمحر فإنه يدل على حمب للطرب والعشرة، وإن كان أصفر فإنه يدل على ولد ممراض، وإن كان 

  .أسود والرائي عامل فإنه حيصل له ولد يكون قاضياً أو خطيبا

وقال جابر املغريب الطيلسان يؤول على عشرة أوجه عز وجاه ووالية وولد ودولة وشرف ومال ودين 
  .وعلم وشجاعة

وقال أبو سعيد الواعظ الطيلسان يدل على الوالية ملن يكون أهال هلا واال يسود أهل بيته، ورمبا كان 
سان قضاء دين أو سفر يف خري، وال خري يف متزقه وخترقه وانتزاع الطيلسان يدل على ذهاب جاه، الطيل

  .وقيل من رأى الطيلسان يدل على مروءة اإلنسان بقدر ائه

  .ومن رأى أن طيلسانه نزع فإنه يقهر

ومشله وينال خريا، ومن رأى أنه لبس طيلسانا ومل يكن أهال فإنه يصيب امسا صاحلاً يف الناس وجيتمع أمره 
وأما العصابة فإا زينة املرأة واؤها وال خري فيها إذا نزعت من رأسها، ورمبا دلت العصابة على العصبة 

  .للمرأة على الزوج
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ومن رأى أنه جيء له بعصابة أو عصائب فإنه يؤول على ثالثة أوجه إما يتزوج أو يتسرى بعدة من 
سه، وإذا لبسها الرجل فليس مبحمود لكونه يصري مشيها بالنسوة، السراري أو أن حيصل له عصبة من رئي

وإذا رأت املرأة حادثا يف مقنعها من انتزاع أو حرق أو ما . وأما اخلمار فهو للنسوة زوج وللرجال نسوة
  .شبه ذلك فإنه يدل على موت زوجها أو طالقه إياها

  .ة لزوجها من ملكوإن رأت ان بعض مقنعتها احترقت فإن ذلك يدل على حصول مضر

  .وإن رأت ان مقنعتها سرقت فإنه يدل على جمامعة زوجها بامرأة حالال كانت أو حراما

وقال الكرماين مقنعة املرأة زوجها وما ترى املرأة فيها من شني أو زين أو لون فإا تدل على زوجها، 
  .وإن مل يكن هلا زوج فإا تؤول برجل يتزوجها

عة تؤول على أربعة أوجه للرجل امرأة وللمرأة زوج وجارية وخادم ومنفعة من وقال جعفر الصادق املقن
جهة النسوة، وقيل مخار املرأة قيمها الذي يسترها فمهما رأت فيه من زين أو شني فهو يؤول فيه، وإذا 
رأت اا وضعت مخارها على رأسها يف حمفل من الناس ابتليت بأمر حيصل منه فضيحة، وإذا رأت اا 

ت بال مخار فإنه يدل على قتل زوجها أو من يعز عليها من أهلها، ورمبا أصاب زوجها من امرأة سع
  .حرام

وقال ابو سعيد الواعظ مخار املرأة زوجها وسعته سعة مال زوجها، وإذا رأت امرأة كأا وضعت مخارها 
  .ن كانت ذات زوجعن رأسها بني الناس ذهب حياؤها، واآلفة يف اخلمار مصيبة املرأة يف زوجها إ

وإن رأت ان مخارها أسود باليا دلت رؤياها على سفاهة زوجها وفقره، واخلمار املطري دليل على مكر 
  .أعداء املرأة ا، وأما االزار فامرأة حرة

    

قال الكرماين إذا رأت املرأة اا يف األسواق والشوارع وهي بغري ازار فهو موت زوجها، وإن سرق 
سب يف التأويل إىل رجل فإنه انسان يصل زوجها، وإن كان ينسب إىل امرأة فإن زوجها وكان السارق يت

يصيب من امرأة حالال، وقيل إذا افتقدت املرأة ما تضعه على رأسها من ازار أو مخارا أو مقنعة أو ما 
 أشبه ذلك ومل جتده وهي مكشوفة الرأس والشعر كان ذلك شهرة سيئة أو طالقا من زوجها أو حدوث

مصيبة له أو حصول مكروه هلا أو حصول مصيبة تدخل عليها من جهة اختها أو أمها أو عمها وحنو 
ذلك، وإن مل يكن هلا زوج فيكون ما يؤول على الزوج عائدا عليها، وإذا رأت املرأة اا تلبس عمامة 

جها بغريه، وقيل رؤيا رجل فإا تتزوج، وإذا رأت اا ختمرت أو تقنعت بشيء غري املعتاد فإا تبدل زو
  .ما يلبس النسوان على رؤوسهن إذا لبس الرجل شيئا منها فإنه ينفضح بسبب امرأة بني الناس

  .وأما امللحفة فامرأة الرجل فمن رأى ملحفة واسعة كاملة فهي امرأة موافقة جيدة وضد ذلك تعبريه ضده



 
ابن شاهيناالشارات في علم العبارات   314 

ه مبوت أو طالق، وإن مل يكن له ومن رأى أن ملحفة انتزعت منه فإن كانت له زوجة فهي خارجة عن
زوجة فإنه نقص يف حقه، ورمبا كان افتضاحا ألن امللحفة حمل السترة، وقيل نزع امللحفة أو ذهاا يدل 

على أنه كان يف البيت مريض فهو موته، وقيل امللحفة للمرأة زوج وللزوج امرأة وقدر وجاه فمهما رأى 
  .يف ذلك من زين أو شني يعرب بذلك

بو سعيد الواعظ امللحفة امرأة حسنا، وإذا كانت محراء فقتال بسبب امرأة، وأما الرداء اجلديد وقال أ
الصفيق فجاه الرجل وعزه ودينه وأمانته، والرقيق منه رقة يف الدين، وقيل الرداء امرأة دنيئة، وقيل هو أمر 

  .ها حيسن معاشرارفيع الذكر قليل النفع، ورؤيا املرأة الرداء يف منامها يدل على أن زوج

وسئل ابن سريين عن رجل رأى يف منامه كأن عليه رداء جديدا قد حترقت حواشيه من برد ميان فقال 
  .هذه رؤيا رجل قد تعلم شيئا من القرآن مث نسيه

وأما املمطرة فمن رأى أن عليه ممطرة وهو يف خدمة امللوك فإنه يدل على أنه يفوح امسه بني الناس بالثناء 
 اجلميل، وإن مل يكن يف خدمة امللوك فإنه جيتمع عليه أمور الدنيا، وإن كانت من خز أو ديباج والذكر

  .فإنه غري حممود، وإن كانت زرقاء فإنه يدل على املعصية

وقال ابو سعيد الواعظ املمطرة قوة ووقاية من البالء وثناء حسن، ولبسها وحدها من غري أن يكون معها 
  .ل الفقر والتجمل مع ذلك البأس واظهار الغىنشيء آخر من الثياب دلي

  .وأما القميص فقال دانيال القميص األبيض يدل على الدين، وقيل يدل على املرأة

  .وقال ابن سريين قميص الرجل حاله الذي يستره ومكسبه وعيشه

على ومن رأى قميصه جديدا رفيعا واسعا فإنه يدل على صالح حاله، وإن كان خبالف ذلك فإنه يدل 
  .فساده

  .ومن رأى طرفا من قميصه قد احترق ومتزق فإنه يكون يف أموره وسطاً بني اخلري والشر

ومن رأى قميصه متمزقاً أو وسخاً أو عتيقاً فإنه يدل على الفقر والغم واملشقة، ورمبا يدل على هالك 
  .معيشةصاحبه، ورمبا دل على فساد خلقه يف الدنيا حبيث ال يكون له مال وال كسب وال 

  .ومن رأى أن ملكا أعطاه قميصه وقد لبسه فإنه يدل على زوال ملكه

  .وقال الكرماين من رأى أنه لبس قميصا أبيض وحتته قميص عتيق وسخ فإنه يكون ظاهره خيالف باطنه

ومن رأى أنه لبس قميصه مقلوبا فإنه يدل على نفاقه، ومن رأى عليه قميصا ممزقا فإنه يدل على افشاء 
  .سره

  .من رأى أن عليه قميصا طويال فإنه يدل على حصول أمر مبدة مديدة، وإن كان قصريا فبخالفهو

ومن رأى أنه لبس قميصا بغري زيق وبغريكم فإنه يدل على قرب أجله، وإن كان زيقه من خلف فإنه 



 
ابن شاهيناالشارات في علم العبارات   315 

  ".وان كان قميصه قد من دبر فكذبت"يتهم بكالم كذب لقوله تعاىل 

حد وقد مسح به وجهة فإنه يدل على زوال مهه وحيصل له بشارة لقوله ومن رأى أنه أعطى قميصا أل
  .اآلية" اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أيب"تعاىل 

وجاءوا على قميصه بدم "ومن رأى بيده قميصا ملطخا بالدم فإنه يدل على حصول غم لقوله تعاىل 
  ".كذب

ؤول على ستة أوجه رؤيا أناس دينني وستر وقال جعفر الصادق القميص إذا كان جديدا واسعا فإنه ي
  .وعيش طيب ورياسة وحصول مراد وفرح وبشارة

    

" هن لباس لكم وأنتم لباس هلن"وقال أبو سعيد الواعظ القميص للرجل امرأة، وللمرأة رجل لقوله تعاىل 

ة دلت وخترق القميس وتدنسه فقر وهم، وخرق جيب القميص دليل الفقر، وإن رأى كأن له قمصا كثري
رؤياه على حسنات كثرية ينال ا يف اآلخرة أجرا عظيما، وقيل القميص يؤول مبكسب اإلنسان ومعيشته 

  .ودينه وامرأته وشأنه

فمن رأى أنه لبس قميصا جديدا صحيحا واسعا فإن ذلك يؤول باخلري وحصول املقصود والغرض فيما 
ص اخلرق الدنس تفرق مشل صاحبه وتكاثر ذكر، وإن رأى خبالف ذلك فتعبريه ضده، ورمبا كان القمي

  .مهومه ومفارقة امرأته

ومن رأى أنه يلبس قميصا غاليا أو قليل الوجود فإنه نسك يف الدين وصالح خصوصا ان كان القميص 
  .عدنيا

ومن رأى أنه يلبس قميصا من أقمصه الصاحلني فإن عرف صاحبه كان متبعا ومتلبسا بطريقته، وإن مل 
  .معينا فإنه طلب زهد وعبادةيعرف له صاحبا 

  .ومن رأى أنه يلبس قميصا جديدا وكان عزبا فإنه ينكح امرأة

  .ومن رأى أنه وهب له قميص فإنه بشارة خبري

ومن رأى أن له قميصا وال يعرف هيئته فإنه متزوج بامرأة ال يعرف حقيقة أمرها، وأما إذا كان يف 
  .لح حالهقميصه خرق مث عاد صحيحا فإنه جيمع مشله وينص

ومن رأى أن له قميصا وقد صار باليا فإنه زوال أمره وفساد دينه وقرب أجله، ورمبا كان نزع القميص 
  .من حيث اجلملة إذا مل يعاوده يدل على قرب األجل

وقال أبو املعامل حممد بن طلحة القرشي النصييب رأيت منقوال عن أيب اسحق الكرماين أنه رأى يوسف 
م يف املنام فأعطاه قميصه فلبسه وجلس به فتعلم ما فتح اهللا به عليه من تعبري الرؤيا، الصديق عليه السال
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  .وقال لو قمت به وسرت أو قال مشيت لدرت ما بني اخلافقني

وأما اللباس وهو السراويل فمعناها واحد يف التعبري إما امرأة أو جارية فمن رأى أنه أصاب سراويل فإنه 
رأة وانتزاع ذلك منه فرقة منها إما باملوت أو باحلياة، وإن مل يكن له جارية وال إما أن يصيب جارية أو ام

  .امرأة فهو عائد عليه يف ذهاب شيء له

  .ومن رأى أن سراويله خرق أو خطف فإنه يدل على قرب أجله وانقضاء عمره

اويل ليس هلا وقال أبو سعيد الواعظ السراويل امرأة دنيئة أو جارية أعجمية، فمن رأى أنه لقي سر
صاحب فإنه يتزوج بامرأة ليس هلا ويل، واجلديد منه يدل على البكر، ونزعه معصية ارتكبها وخروجه 
من أهل الصالح والدين إىل الفساد، ولبسه إذا آل إىل شيء من ذلك يدل على الصالح، ونزعه ألجل 

  .فعل حالل ليس فيه مضرة

صة فإنه يدل على الفقر، ولبسه مقلوبا ارتكاب فاحشة ومن رأى أنه ليس له من الثياب سوى سراويل خا
  .من أهله، وبوله فيه دليل على محل امرأته، وتغوطه فيه دليل على غضبه على امرأته

وإن رأى أن سراويله احنل من غري ملس فإنه يؤول بظهور امرأة أو جارية للرجال وتركها االختفاء 
ن كان معلقا على سفر إىل قوم أعاجم ألنه من لباسهم، واالستتار عنهم، ورمبا دلت رؤيا السراويل ا

  .ولبس املرأة سراويل الرجل يؤول بالزواج إذا كانت عازبة، ورمبا يكون غري إذا كان هلا زوج

وأما القباء فقال ابن سريين إذا كان القباء من الثياب املعتاد لبسها فإنه يؤول بقوة وسفر، وإذا كان أبيض 
الفرج من الغم، وإذا كان من قز فإنه يدل على حصول شرف من جليل القدر واسعا فإنه يدل على 

  .ولكنه مكروه يف الدين، ورؤياه للرجال ليست مبحمودة لكونه مكروها يف الشريعة

وقال الكرماين لبس ذلك للمتوجه يف احلروب يدل على الظفر، وإن مل يكن لذلك فهو غري، وإن كان 
لى زيادة الدين، وإن كان أصفر فإنه يؤول بالضعف والسقم، وإن كان لونه أخضر أو أبيض فإنه يدل ع

أزرق فإنه يدل على املصيبة، وإن كان اسود فإنه يدل على احلزن والغم، وإن كان ملونا فإنه يدل على 
  .انتظام أموره، وإن كان عتيقا ممزقا فإنه يدل على احلزن ونقصان املال

  .منه فإنه يؤول بفرقة زوجته إما بطالق أو موتومن رأى أنه نزع قباءه أو نزعه أحد 

قال جابر املغريب من رأى أنه لبس قباء عتابيا جديدا فإن كان أهال لذلك فهو إقبال دولة وعز وجاه، وإن 
  .مل يكن أهال لذلك فهو حزن وغم ومالمة

  .قال جعفر الصادق القباء يؤول على سبعة أوجه جناة وقوة وسفر وظفر وشرف وعز ومنفعة

    

وأما اجلبة فإا تؤول إمرأة فإن كانت جديدة نظيفه بيضاء واسعة فإا تدل على إمرأة موافقة له وحسن 
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قال جعفر الصادق لبس اجلبة يف الشتاء أحسن، وإذا رأت املرأة أا لبست جبة فإا تتزوج إذا . سريا
ت سوداء أو زرقاء فإنه يؤول بتنكر كانت عازبة وإال يكون قوة وفرحا ومنفعة وللرجل إمرأة، وإذا كان

  .املرأة وعدم وافقتها لزوجها

وأما الدراعة إذا كانت جديدة كبرية واسعة سواء كانت خضراء أو بيضاء فإا تدل على القوة واجلاه 
والشرف على مقدار قيمة الدراعة واخلالص من الغم وانتظام أموره، وإن كانت وسخة ضيقة فتأويلها 

  .ى أنه انتزعت الدراعة منه فإا تدل على فرقة امرأتهخبالفه، وإن رأ

وأما الفرجية فقال ابن سريين الفرجية إذا كانت جديدة نظيفة واسعة فإا تدل على الراحة والفرج 
  .وحصول املراد، وإذا كانت عتيقة ضيقة وسخة فبخالفه

محمود، وإن مل يكن أهال هلا فليس قال الكرماين الفرجية إذا كانت من ديباج والبسها ان كان أهال هلا ف
مبحمود والديباج الساذج خري من ملونه، والفرجية العتابية والربد تدل على اخلري واملنفعة، والفرجية إن 

  .كانت من صوف أو قطن فإا تدل على زيادة الدين وصالح األمر

  . واالستحياء من الناس واملالمةوقال جابر املغريب من رأى أنه لبس فرجية النسوان فإا تدل على اخلفارة

وقال إمساعيل بن األشعث الفرجية إذا كانت بيضاء جديدة فإا تدل على دين خالص واعتقاد صادق، 
وإذا كانت محراء فإا تدل على اللهو والطرب والعشرة، وإذا كانت صفراء فإا تدل على املرض، وإذا 

 فغري حممود، وإن كانت زرقاء فإا تدل على املصيبة كانت سوداء ان كان من أهل العلم فمحمود واال
  .واحلزن

وأما اللباجة وهو ما يلبس مقمطا فإنه ثبات يف الدين ونباهة يف األمور خصوصا إذا كانت خضراء، وإذا 
كان فيها شيء من أنواع الفراء فإنه يلتجيء إىل رجل جليل القدر قليل الديانة، قال وإن كانت من 

  .ل على أربعة أوجه زياد يف الدين وأداء أمانة وصالح أمر الدين والدنيا وخري ومنفعةصوف أو قطن تؤو

  .وأما الكنبك إذا كان أبيض نظيفا فإنه مال حالل، وإن كان اسود فغري حممود

  .ومن رأى أنه خرقه فإنه يدل على اتالف ماله بالفساد

رجل زكي، وإذا كان من ابريسم أو قز وأما املنديل إذا كان من قطن أو كتان فإنه حصول منفعة من 
  .فحصول منفعة من رجل غري مصلح

  .ومن رأى أن منديله ضاع فإنه يدل على خسارة شيء يسري من ماله

  .وقال جعفر الصادق املنديل يؤول على ثالثة أوجه منفعة وجارية وبنت وعطية قليلة

ن قطن وتغطى ا فإا تدل على الراحة وأما الفوطة فقال ابن سريين تؤول بالفرج واليسر، وإذا كانت م
  .يف الدين والدنيا خصوصا إذا كانت جديدة واسعة، وإذا كانت خبالف ذلك فتعبريها ضده
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قال الكرماين الفوطه لباس الصلحاء من رأى أنه لبسها وتستر ا فإا تدل على زيادة الستر والصالح 
  .بته وصالح عاقبتهواخلريات، وإن كان صاحب الرؤيا مفسدا يدل على تو

وقال جابر املغريب امللك إذا رأى أنه تغطى بفوطة فإنه يدل على عدل وانصافه، وإن رأى القاضي أنه 
تغطى ا فإنه يدل على سداده يف احلكم، وإذا رأى املشرك أنه تغطى ا فإنه يؤول له باالسالم، وإذا 

رأى السارق أنه تغطى ا فإا تدل على التوبة من رأى الفاسق أنه تغطى ا فإا دليل التوبة له، وإذا 
  .ذلك

وأما الشملة فقال ابن سريين هي خادم وكل زيادة ونقصان يرى فيها عائد على اخلادم ولوا يؤول 
باخلادم ينسب إىل ذلك اللون فإن صارت فوطة فإنه يدل على صالح خادمه، وإن كانت من قز فإنه يدل 

هلا وفاء وتأكل احلرام، وإذا كانت سوداء فإنه يدل على عدم وفائها وقساوة على اا تكون منكرة ليس 
  .قلبها

  .ومن رأى أا احترقت فإا تؤول الك خادمه، وإن احترق بعضها فإنه يدل على مرض خادمه

ه وأما القرطق وهو املقصع من الثياب فإنه يدل على القوة ويؤ السفر، وإذا كان من إبرسيم فإنه حيصل ل
  .شرف وجاه وقدر من ملك ولكن يكون ضعيفاً

قال أبو سعيد الواعظ القرطق فرج، وقيل ولد، قال بعض املعربين إذا كان تفصيله على هذه اهليئة، وأما 
  .إذا كان ثيابا طويلة فرآها قصرت يأيت تعبريه يف حمله

  .وأما الشلوار فقال ابن سريين انه يؤول جبارية أعجمية أو امرأة دنيئة

  .من رأى أنه اشتراه ولبسه فإنه يتزوج بامرأة أعجمية، وإذا رأت املرأة اا اشترته فإنه يدل على زواجهاو

    

  .ومن رأى أنه يلبس شلوارا ضيقا أو لبس ما يشبهه فإنه يدل على نقصان ستره

زوجته مع ومن رأى أن بشلواره نوعا من اهلوام مثل احلية والعقرب وما أشبه ذلك فإنه يؤول على فساد 
  .أعدائه

  .وقال الكرماين الشلوار خادم

  .ومن رأى أن أحداً وهب له شلوارا فإنه يدل على زيادة خادم

  .ومن رأى أن شلواره سرق فإنه يدل على حزنه بسبب خادم

ومن رأى أنه وجد شلوارا جديدا فإنه يدل على خادم جديد، وإن كان أسود وسخا أو كان ملطخا 
يث يكون له رائحة كريهة فإنه يدل على عقوبة من اهللا تعاىل لقوله عز وجل بالنفط أو القطران حب

، وإن كان أمحر فإنه يدل على حصول مذلة، وإن كان "سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار"
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أخضر فإنه يدل على مالمة الناس اياه يف شغل، وإن كان أصفر فإنه يدل على السقم، وإذا رأت إا 
  . هذه األلوان فإنه خري ومنفعة هلا إال إذا كان أصفر أو أزرق أو أسود فإنه غري حممودلبست شيئا من

  .قال جابر املغريب أحسن األلوان الشلوار للنساء األبيض واألخضر

  .وإن رأى أنه باع شلواره وأخذ مثنه فإنه يدل على اخلصومة

  .ومن رأى أن شلواره احترق فإنه يدل على هالك جاريته أو خادمه

  .ومن رأى أن شلواره قد ضاع فإنه يدل على إباق جاريته أو خادمه

  .ومن رأى أنه لبس شلوار النسوة فإنه يدل على املذلة واحلقارة

قال جعفر الصادق الشلوار يؤول على ثالثة أوجه امرأة وجارية وخادم البيت، وأما التكة فإا تؤول 
  .بعورة الرجل

ا تؤول بشدة قضيبة، وإن كانت عتيقة رخوة فتعبريه ضدهومن رأى أن تكته جديدة حمكمة فإ.  

  .وقال ابو سعيد الواعظ التكة تابعة للسراويل يف التأويل

  .وقيل من رأى كأن سراويله تكتني فإن امرأته حتبل وتلد له اثنتني ان كانت حبلى

  .ومن رأى كأنه وضع تكته حتت رأسه فإنه ال يقبل ولدها

  . فإنه يسيء معاشرة امرأتهومن رأى كأن تكته انقطعت

  .ومن رأى كأن تكته من دم فإنه يقتل رجالًبسبب امرأة فيعينه على قتل امرأته

  .ومن رأى كأن تكته من حية دلت رؤياه على ان صهره عدوه

  .وقال الكرماين أما التكة يف السراويل فهي حب الرجل امرأته فإن رآها حسنة كانت حمبة مؤكدة

و وهنا أو بليت فإا تؤول بعدم احملبة هلا، وأما املئزر فإنه على ضربني مئزر ومن رأى فيها نقصا أ
الصلحاء ومئزر احلمام فأما مئزر الصلحاء فإنه يؤول بالدين والصالح وحصول مال من وجه حل وال 

  .خري يف ضياعه واحلادث فيه، ومئزر احلمام يؤول بقضاء الدين، ورمبا كان أصابه هم

 خطف منه فيؤول مبوته، وأما املنشفة فإا خادم الرجل فمهما رأى يف ذلك من زين ومن رأى أن مئزره
  .أو شني فهو فيها

وقال جابر املغريب املنشفة تؤول خبادم النسوة والتنشف ا ليس مبحمود، ورمبا دلت املنشفة على منفعة أو 
يل، فمن رأى أنه شد وسطه به معاونة من امرأة فيما يرومه، وأما الكمر فيؤول على منفعة من قبل جل

  .فإنه يؤول بالقوة وسداد األمور، ورمبا كان ذلك له قوة من جهة األوالد واألقارب

وقال جعفر الصادق رؤيا الكمر يؤول على سبعة أوجه منفعة من قبل األب أو من قبل األخ وولد وعز 
  .وجاه وعمر طويل وانصاف وديانة، وأما اللفافة فإا تؤول بالوقاية
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  .وقيل من رأى أنه لف على رجله لفائف فإنه يسافر

  .ومن رأى أنه لف ذلك وهو يقصد السفر فإنه يرحل عن الدنيا إذا كانت اللفافة على الساق وأصله

ومن رأى لفائف موضوعة فإا تؤول مبال خصوصا ان ادخرها، وأما الكساء فإنه يؤول برئيس يكون 
  .ا مصلحاحمسنا يف حق الرائي، ورمبا كان زاهد

قال الكرماين رؤيا ذلك للنساء خري ومنفعة خصوصا إذا كانت خمطوبة وحيتاج املعرب لفهم لونه ويعربه 
  .كما ذكر يف األصول عن األلوان

  .ومن رأى أنه باع كساء يف الشتاء أو نزع منه غصبا فإن ذلك يدل على فقره وحاجته للناس

مبا كان حرفته اليت يعملها ويأمن ا من الفقر واملسح فيه وقال ابو سعيد الواعظ الكساء رئيس الرجل، ور
خطأ يف املعيشة وذهاب اجلاه والتوسع به يف احلر هم وضرر ويف الشتاء صاحل واملطرف منه إذا كان 

  .منقوشا دل على امرأة

    

 الطرح وقال جعفر الصادق يؤول باجلارية أو الغالم فمهما رأى ذلك من زين أو شني فيؤول فيهما، وأما
من الثياب فإا تؤول على أوجه، فمن رأى أنه يلبس شيئا منها فإنه يؤول خبري ومنفعة إذا كانت من قطن 
وهي نظيفة واسعة، وإذا كانت بضد ذلك فتعبريه ضده، وإذا كانت من حرير وشيء فال بأس ا وبائعها 

  .فإنه خيتار دنياه على آخرته

واء كانت مفصلة أو غري مفصلة فإا تدل على اخلري وقد روى ان وقال أبو سعيد الواعظ رؤيا الربود س
. مها ولدان حترب ما: أبا بكر رضي اهللا عنه قال يا رسول اهللا رأيت البارحة كأن على بردى حربة قال

واحلربة تدل على احلبور والسرور والربد جار جمرى الوشي يف التعبري إال أن الوشي يف الدنيا خري منه يف 
  .ن وهو يف التأويل أقوى من الصوفالدي

ومن رأى أنه لبس بردا خمتلطاً حبرير أو بقطن فإنه دون ذلك، وإن كان حريرا فإنه مال حرام، وأما الزينة 
بالثياب يف األسواق فإا حممودة وال يكون ذلك إال يف أوقات السرور والبشائر وكذلك إذا كانت يف 

  .يالدور ما مل يكن معها نوع من املاله

  .ومن رأى مجلة الثياب من امللبوس فإنه يؤول على أوجه

  .ومن رأى أنه يلبس ثياب شتاء يف الصيف فإا تدل على تغيري احلال

  .ومن رأى أنه يلبس ثياب الصيف يف الشتاء فزيادة خري ومنفعة بقدر قيمة ما لبس

عاقبته وينجو، وإن رأت ومن رأى أنه يلبس ثياب النسوة فإنه زيادة مال مع هم وخوف ولكن حتمد 
  .امرأة أا تلبس من ثياب الرجال فإنه يدل على اخلري واملنفعة
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وقال الكرماين من رأى أنه لبس ثيابا أحقر من ثيابه فإنه يدل على فساد أموره، وإن كانت أجود من 
  .ثيابه فإنه يدل على نظام أموره

ومبلغه مبلغ من تنسب إليه تلك الثياب إن كان ومن رأى أن عليه ثياب األكابر فإنه يدل على علو الشأن 
  .أهال لذلك وإال فهو خري ومنفعة

  .ومن رأى أن له ثيابا من ثياب أهل الفساد فإنه يكون كثري الذنوب وكثري اخلطايا

ومن رأى أنه يلبس امللوك فإنه يؤول على ثالثة أوجه التقريب منهم وحصول خري ومنفعة وانتظام أموره 
  .زةوحصول حرمة وع

  .ومن رأى أنه لبس من ثياب العلماء وكان أهال للصالح فإنه حصول علم وخريى الدنيا واآلخرة

  .ومن رأى أنه يلبس من ثياب الصوف فإنه يؤول باحلرص على املال

ومن رأى أنه يلبس ثيابا الذميني أو احلربيني أو حنو ذلك أو الرفضة فإنه يكون مائال إىل ما تنسب إليه 
  .تلك الثياب

وقال جعفر الصادق رؤيا الثياب مطلقا تؤول على تسعة أوجه ديانة وغىن وجاه ومنفعة وعيش وعمل 
صاحل وعدل وانصاف هذا إذا مل يكن فيه ما ينكره على التعبري، وإذا رأت املرأة أا لبست ما ذكر من 

  .الثياب احملمودة فتأويله صالح أمرها مع زوجها واستقامة أحواهلا

رؤيا ثياب الرجل إذا لبست تؤول بالكسب، وإذا رؤيت الثياب السود فللملك خري وللرعية وقال دانيال 
  .غم

وقال الكرماين من رأى أنه يلبس ثيابا سودا فإنه يصيبه عم وغم وأحزان إال إذا كان ممن يلبسها يف اليقظة 
  .ويعرف ا فإن السواد سؤدد وعز وسلطان

ن اعتاد لبسها اصابة مكروه، وقيل هي للمريض دليل على املوت وقال أبو سعيد الواعظ الثياب السود مل
ألن أهل املصائب يلبسون الثياب السود، والثياب الصفر سقم ومرض اال يف ديباج أو خز أو حرير وهذه 

  .األشياء صاحلة للنساء وللرجال فساد دين

 بياضه فالثوب يؤول جبسم وقال الكرماين إذا رأى املريض أنه يغسل ثوبا أصفر حىت زالت صفرته وظهر
  .وصفرته تؤول بسقمه وذهاا بذهابه عنه

ومن رأى أنه نزع منه ثوب أصفر فإنه خارج عن سقمه وال يضر به حدث ما يكره يف الثوب األصفر 
من متزيق أو حنوه خبالف مجيع امللبوس يف اللون، وأما الثياب اخلضر ففرح وسرور وتوفيق طاعة ألا 

  ".عليهم ثياب سندس خضر واستربق"لقوله تعاىل ثياب أهل اجلنة 

وقال أبو سعيد الواعظ الثياب اخلضر للحي قوة دين وزيادة عبادة وللميت حسن حال عند اهللا وهي 
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ويدل لبس اخلضرة للحي على " ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستربق"ثياب أهل اجلنة لقوله تعاىل 
  .دنيا شهيدااصابة مرياث وللميت على أنه خرج من ال

وقال الكرماين من رأى أنه يلبس ثيابا خضرا فإنه يؤول بالعز والشرف، وأما الثياب البيض فإا تؤول 
  .حبصول املراد خصوصا ان كانت نقية

    

وقال أبو سعيد الواعظ الثياب البيض صاحلة لبسها دينا ودنيا ملن تعود لبسها يف اليقظة، وأما أصحاب 
  .لبسها هلم على العطلة إذ هم ال يلبسون الثياب البيض عند اشتغاهلم بالعملاحلرف والصنائع فيدل 

وقال الكرماين من رأى أنه يلبس ثيابا بيضاء نقية فإنه يدل على صالح دينه وحسن حاله وذهاب مهومه 
  .، وأما الثياب الزرق فإا تدل على حزن من جهة السلطان"وثيابك فطهر"لقوله تعاىل 

من رأى أنه يلبس ثيابا زرقا فإنه دينه غري حسن، وأما الثياب احلمر فإا مكروهة للرجال وقال الكرماين 
إال امللحفة واالزار والفراش فإن احلمرة من هذه األشياء تدل على سرور وهي صاحلة للنساء يف دنياهن، 

 الدنيا بدليل وقيل ان لبس احلمرة يدل على قتال شديد ومنازعة شديدة، وقيل احلمرة فرح مع بغي يف
قصة قارون، وقيل إا تدل على كثرة املال مع منع حقوق اهللا تعاىل فيه، ولبس امللك احلمرة دليل على 

  .اشتغاله باللهو واللعب، وقيل إنه يدل يف املريض على املوت

  .ومن رأى أنه لبسه يف عيد أو مجعة مل يضره

ى قتاال ومنازعة، وإن كان أهال للوالية ناهلا، ورمبا وقال الكرماين من رأى أنه يلبس ثيابا محرا فإنه يلق
وكان البسا ثيابا محرا، وقيل رؤيا احلمرة سواء كانت " فخرج على قومه يف زينته"كان فرحا لقوله تعاىل 

  .يف الثياب أو غريها فإا تدل على الصالح، ورمبا دلت رؤيا احلمرة يف الثوب على السرور

 يصل إليه مضرة ملك بقدر ما احترق من ذلك، ومن رأى أن ثيابه ممزقه فإنه ومن رأى ثيابه احترقت فإنه
  .يؤول بكشف السر

ومن رأى أنه يلبس ثيابا من صوف أو وبر أو شعر أو حنو ذلك فمجموع ذلك مال، وإذا كان من حرير 
زن، وأما الثياب أو حنوه فمال حرام والثوب املرقع دليل الفسق، وأما الثياب الوسخة فإا تؤول بالغم واحل

من الكاغد فإا تؤول بالشناعة وال خري يف ذلك، وأما الثياب من اجللد فإا تؤول باخلري واملنفعة على 
قدر ما ينسب له ذلك اجللد، والثوب الذي ال خياطة فيه من حيث اجلملة من مجيع األصناف يدل على 

  .ثياب من اخلز تؤول بالعز واجلاهمتام شغل بالدين، ورمبا كان آخر عمره هذا على وجه، وال

  .ومن رأى أنه يلبس ثوبا معرجا فإنه يأيت امرأة يف دبرها

وقال جابر املغريب للمعربين التعلق باألمور الدنيوية فالبياض يف الثياب إذا كانت جددا نظيفة مما تعلق 
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وب على الضعف يف بالدين والدنيا، وإذا كانت وسخة عتيقة ضيقة فضد ذلك، ورمبا دل الوسخ يف الث
الدين، وقيل إذا رأت املرأة أا تلبس ثوبا أصفر فإن كان هلا زوج فإنه يضعف، وإن مل يكن هلا فتزوج 

  .بزوج

ومن رأى أنه يفتح ثوبا مطويا فإنه يدل على السفر، ومن رأى أنه يطوي ثوبا مفتوحا فإنه يدل على جميء 
  .غائب من سفره

ب ما كان من قطن إذا مل يكن فيها شيء من القز واحلرير ألنه يكون وقال خالد األصفهاين أحسن الثيا
خالصا فهو جيد للدين والدنيا والثياب العتابية إذا كانت من قطن أو حرير فإا تؤول باملال احلرام وفساد 

  .الدين واهلم

من رأى أنه وقال جعفر الصادق الثوب اجلديد األبيض للرجل امرأة وللمرأة زوج وملك ونعمة ومنفعة، ف
  .خلع ثوبه عنه ان كان يف خدمة ملك فإنه يبعد من خدمته، وإن مل يكن كذلك فإنه يطلق امرأته

  .ومن رأى أنه قص ثيابه فإنه يؤول حبصول خري

  .ومن رأى أن السارق سلخ ثوبه فإنه يؤول بوقوع فساد بني نسوة

 مداراة ووالية ألصحاب الدين وقال ابو سعيد الواعظ الثوب ذو الوجهني أو ذو اللونني يدل على
  .والدنيا، والثياب اجلديدة صاحلة للغين والفقري وتدل على الثروة والسرور

ومن رأى أنه البس ثيابا جددا فتمزقت ال يقدر على اصالح مثلها فإنه يسحر، وإن قدر على ذلك فإنه 
 الرقيقة جتدد الدين فإن لبسها يرزق ولدا، واملرتفعة القيمة للعبيد مرض ولألحرار زيادة نعمة، والثياب

فوق ثيابه دلت على موافقة سره عالنيته، ورمبا كانت النية خريا من الظاهر، ورمبا نال ماال مدخورا، 
والديباج واحلرير ال يصلح لبسهما للفقهاء فاما يؤوالن بطلبهم الدنيا ودعوم الناس إىل البدعة، ورمبا 

ولون بأعمال تستوجب اجلنة ويصيب مع ذلك رياسة، وتدل أيضاً كانت صاحلة لغري الفقهاء فام يؤ
  .على التزويج بإمرأة شريفة أو التسري جبارية حسناء فيحتاج املعرب يف تعبري ذلك مجيعه من حال الرائي

وقال الكرماين تؤول للصلحاء بالدين وألهل الفساد بالسياط ولغريهم . والثياب الوشي تدل على أوجه
  . اجلسمبطلوع جدري يف

    

وقال أبو سعيد الواعظ تؤول بنيل الوالية ملن كان من أهلها خصوصا من أهل احلرث والزرع، وعلى 
خصب السنة ملن يكون من أهلها وهي للمرأة زيادة سرور ومن أعطى وشيا نال ماال من جهة العجم، 

  .وأهل الذمة وامليسر، ورمبا تؤول بالسياط

ورفع صيت وال بأس ا للرجال وهي جيدة للنسوة ومجعها من غري لبس وأما الثياب املمشطة فإا جاه 
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مال، وأما الثياب امللحمة فمختلف فيها فمنهم من جعل تأويلها املرأة ومنهم من جعله املال ومنهم من 
  .جعله املرض ومنهم من جعل امللحم ملحمة يعين القتال

فر منها فمنهم من كرهه ومنهم من قال ان اخلز وأما الثياب اخلز فإا تؤول باحلج واختلفوا يف األص
األصفر ال يكره وال حيمد، واألمحر منه جتدد دنيا، وأما الثياب الكتان فمعيشة شريفة ومال حالل من 

وجه حتمد عقباه وليس أحد ذم ذلك من املعربين سواء كانت على الرجال أو النساء ما مل خيالطه شيء 
  .من النوع املكروه

  . فإا تؤول باحلبور وليس فيها إال اخلري خصوصا للنسوة، وقيل رؤيا الثياب اخللقة غموأما احلربة

فإن رأى أن له ثوبني خلقني متقطعني لبس أحدمها فوق اآلخر دل على موته، ومتزق الثياب عرضا يؤول 
ثياا خلقة قصرية باصابة مهوم، ومتزقها طوال يؤول بالفرج وذلك مبثابة القباء والدواجي، وإذا رأت املرأة 

افتقرت وهتك سترها، وأكل الثوب اجلديد أكل املال احلالل وأكل الثوب الوسخ أكل املال احلرام، 
  .والثياب دليل القلب فنظافتها ووسخها يؤول بالقلب فليعترب ذلك املعرب

إن كان نوى وقال الساملي من رأى أن ثيابه ابتلت عليه وهو البسها فإن كان على سفر فهو ال يسافر، و
  .أمرا ال يتم له

ومن رأى أنه يبيع ثيابه فهو صالح له وال خري فيمن يشتريها، وإن رآها أنه يدفعها عن نفسه فهو زوال 
  .فقره

  .ومن رأى أنه لبس ثيابا جددا بعد ان اغتسل فإنه يؤول بزوال اهلم والغم ويسلم من أمر مكروه

سب للنساء فإنه ينكح حراما، وأما الثياب املطرزة فإا تؤول ومن رأى أنه يلبس ثوبا حمرما عليه أو مما ين
باهلم والغم، ورمبا كانت شهرة يشتهر ا الرائي، ورمبا كانت سياطا يضرب ا مخسة إذا كان من أهل 

  .الفساد

ومن رأى أنه يلبس ثياب النساء فإن كان عنده حامل فإا تأيت بأنثى، وإن مل يكن عنده حامل فإنه 
رر أو خوفا يف نفسه وماال بقدر شناعتها، ورمبا كان اصابة زمانة، وأما الرداء الذي يوضع على يصيب ض

  .الكتف فإنه يؤول بدين اإلنسان الذي يرتدي به يف عنقه والعنق موضع األمانة

فمن رأى أن عليه رداء حسنا فهو صالح دينه وحسن إميانه، وإذا رأى الرداء الذي يضعه على كتفه 
  .ه زيادة دين وصحة دين وال خري يف رقيقهحسنا فإن

وأما غسل الثياب فهو على أوجه فمن رأى أنه غسل ثيابه من وسخ فإنه يدل على صالحه وخالصه من 
  .الغم واحلزن ويطيب عيشه ويويف دينه هذا إذا لبسها، وأما إذا مل يلبسها فإنه دون ذلك

  . فإنه فساد يف الدين وارتكاب معاصوقال الكرماين غسل الثياب النظاف إذا ظهر منها وسخ
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وقال أبو سعيد الواعظ غسل الثياب من الوسخ توبة وغسلها من املىن توبة من الزنا وغسلها من الدم توبة 
  .من القتل وغسلها من العذرة توبة من كسب حرام

 عسري وأمن وقال جعفر الصادق غسل الثياب باملاء البارد تؤول على أربعة أوجه توبة وعافية وخالص من
  .من خوف وغسلها باملاء احلار حزن وغم وسقم

وقيل من رأى أنه يغسل ثيابا نظافا فإنه زيادة يف تقواه وورعه، وقيل ان ذلك اسراف لكوا ال تستحق 
  .الغسل، وقال آخرون ليس يف ذلك ضرر وال نفع وال حيمد وال يذم

  فصل في رؤيا أصناف الفراء

ن جهة األكابر ألنه من ملبوسهم، وأما هو يف احليوان فيأيت يف فصله، وأما أما السمور فإنه مال ورزق م
  .الوشق فإنه مال من جهة رجل ظامل غاشم، ورمبا كان يكره لبياضه وضخامته

  .وأما العرص أو املصيص فإنه يؤول مبنفعة من جهة إمرأة غنية ويكون فيه نتيجة

  .غنية، ورمبا كان من جهة حلوأما الكباشية فهو نظريه اال أنه من إمرأة غري 

وأما فرو الثعلب فإنه يؤول بتزويج إمرأة فاسقة خداعة إذا لبسه، وإذا مل يلبسه فهو مال من قبل إمرأة 
  .تنسب لذلك

وأما فرو الفنك فإنه حصول مال من جهة امرأة حمتشمة، وإن كان عزبا ورأى أنه لبس ذلك فإنه يتزوج 
  .مبثلها

    

 يؤول حبصول مال من جهة أقوام أصيلني، ورمبا كانوا نسوة وال بأس برؤيا ذلك وأما فرو احلوصل فإنه
يف الصيف والشتاء لكونه حيصل من حواصل الطيور املائية، وال خري يف رؤيا فرو القطاط وحنوها من 

  .احليوان خارجا عما ذكرناه

  .ومن رأى أن فروته احترقت أو متزقت فإنه يؤول م وغم ونقصان مال

أبو سعيد الواعظ الفرو ظهور قوة وفرو السباع والسمور والثعالب ليس مبحمود لكوا منسوبة إىل وقال 
الظلمة، ورمبا دلت على السؤدد وعلى كل حال هي مال سواء محدت أو مل حتمد ولبس الفرو مقلوبا 

  .اظهار مال مشهور

 واملنفعة ويف أيام الصيف نظريه ولكن وقيل من رأى أنه يلبس الفرو مطلقا يف أيام الشتاء فإنه يؤول باخلري
  .غم وتعب
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ومن رأى أنه نزع فروة يف أيام الشتاء فال خري فيه، ونزعها يف أيام الصيف عند غالبهم ليس فيه مضرة 
  .للرائي

  فصل في رؤيا التجرد وكشف العورة

ينشر سره، فمن رأى أنه عريان وهو يستحي من الناس ويطلب منهم ما يتغطى به فإنه يفتضح منهم و
  .وإن مل يستح منهم ومل يطلب منهم ما يتغطى به فإنه يرزق احلج

ومن رأى أنه عريان وعورته مستورة وهو يف نفسه غري مفسد فإنه يؤول بالعفو واملغفرة والظفر، وإن مل 
  .يكن أهال لذلك فغري حممود

فة وللنساء أبلغ من ذلك، وقال جابر املغريب العرى حمنة وافتضاح خصوصا إذا كانت مجيع عورته مكشو
ولكن إذا عرف الرائي بالصالح فال خياف عليه بسبب ذلك، ورمبا يكون مغفرة له، وقيل رؤيا العرى يف 

  .احملفل افتضاح

وقيل من رأى أنه نزع ثيابه فعرى بدنه فإنه يظهر له عدو مكايد غري جماهر بالعداوة بل يظهر املودة لقوله 
  .اآلية" كميا بين آدم ال يفتنن"تعاىل 

وقال الكرماين من رأى أنه عريان فقد جترد ألمر قد أمعن فيه فإن كان ذلك األمر يدل على الدين فإنه 
يبلغ يف اخلري والعبادة مبلغا حسنا، وإن كان ذلك األمر يدل على دنيا وطلب املعصية فإنه يبلغ من ذلك 

  .بقدر مهته له وعقباه مذمة

سط مأل من الناس ورأى عورته بارزة ظاهرة بعينه والناس ينظرون إليه ومن رأى أنه عريان يف سوق أو و
وهو يستحي من الناس فإنه يظهر فيه عيب كان يستره عنهم وال يريد كشفه، ورمبا دل على انتهاك 
ستره، وإن رأى أنه جترد يف مسجد فإنه يتجرد من ذنوبه، ورمبا دل التجرد يف املسجد على إظهار ما 

  .ألذان والصالة والقراءة واالمامة وما يشبه ذلكعنده من دين كا

ومن رأى أنه عريان وله بعض ما يستره بني الناس فإنه يؤول برجل كان غنيا وقد ذهب ماله وبقي ما 
  .يستره فليحافظ عليه ويسلك طريق التقوى

إنه ان ومن رأى أن عريان وليس عليه شيء وال أحد ينظر عورته وهو ال يظن بنفسه يف كشف العورة ف
كان مريضا شفي، وإن كان مهموما ذهب مهه، وإن كان مديونا قضي دينه، وإن كان غنيا ذهب ماله 

أو بيعت داره أو يفارق زوجته، ورمبا دل على التوبة، ورمبا يتعرى من الدنيا ويتغطى باآلخرة، ورمبا 
 وللعاصي هم وغم يصاب يف ماله ويقال عنه ما يكره وجترد الرجل الصاحل خري ومنفعة وخروج هم

  .وهتك ستره وافتضاحه
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يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا "ومن رأى أنه جيري وهو عريان فإنه يتهم بتهمة يكون فيها بريئا لقوله تعاىل 
  .اآلية" كالذين آذوا موسى

ومن رأى أنه عريان وكان ملكا أو صاحب وظيفة فإنه يعزل عن ذلك خصوصا إذا سلبت منه غضبا، 
  .ا يسره مع ذلك العرى فإنه أخف من العزل، ورمبا كان نقصا يف أتهوإن رأى م

  .وإذا رأت املرأة أا عريانة فإنه ال خري فيه هلا، وإن كان هلا زوج فإنه يطلقها

وإن رأت ذلك يف السوق أو وسط مأل من الناس ورأت مع ذلك كشف الرأس فإنه يؤول هلا مبصيبة 
ليها أو يف نفسها وتشتهر يف ماهلا ويذهب احلياء عنها وال خري يف رؤية عظيمة إما يف زوجها أو من يعز ع

  .ذلك للنسوة مجلة كافة سواء كانت صبية أو عجوزا

  .فصل في رؤيا ما يلبس في األرجل من أنواع متفرقة

أما اخلف فقال دانيال رؤيا اخلف يف أيام الشتاء خري وبركة ويف الصيف غم وحزن وللمعربين يف تأويل 
  .ف خالفاخل

وقال ابن سريين من رأى أن يف رجليه خفا وهو البس سالحا فإن عدوه يتنكر منه، وإن مل يكن معه 
سالح فإنه يصيبه غم وحزن خصوصا ان كان اخلف ضيقا، وإن كان اخلف من أدم فإنه خيطب امرأة 

  .وحيصل هلا منه بقدر ما يراه من حسن ذلك اخلف

  . يدل على زوال اهلم واحلزنومن رأى أنه يلبس خفا مقلوبا فإنه

    

وقال الكرماين من رأى أنه يلبس خفا وكان ممن يلبس ذلك يف اليقظة فإنه هم وخوف يصيبه أو كيد أو 
سجن أو موت لعامني، وقيل ذلك ملن ليس له عادة بلبسه، وأما املعتاد لذلك فإنه جناة من خوف له وأمن 

 من الفظ ال من سبب نزول اآلية، ورمبا كان وقاية من فاستدلوا بذلك" وآمنهم من خوف"لقوله تعاىل 
  .املكاره، ورمبا كان سفرا يف البحر

  .ومن رأى أن عليه خفني متخرقني قد ظهرت منهما رجاله فإنه يصيب فرجا وماال وغبطة

ومن رأى أن أحد خفيه انتزع أو خترق أو غلب عليه فإنه يذهب نصف ماله، وإن ذهبت خفاه معا ذهب 
  .هماله كل

  .وقيل من رأى أنه يلبس خفني فإنه يتزوج امرأتني

ومن رأى أنه ابتاع خفافا كثرية من جلد الغم أو وهبت له او حازها على أي وجه كان فإنه يدل على 
  .حصول مال ونعمة مبقدار ذلك، ولبس اخلف الساذج إذا كان جديدا حسنا فإنه يؤول بتزويج بكر
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 مما يلبسه حتت قدمه شيء فإنه يدل على موت زوجته، وقال آخرون ومن رأى أن خفيه متزقا حىت مل يبق
  .ال يضر ذلك ملا حيصل لألرجل من الفرج

ومن رأى أنه قلع خفه على العادة فإنه يؤول بالسرور وحصول املراد، وإن كان يف سجن فإنه خيرج منه 
  .ص من اهلم والضيقوخرق اخلف موت امرأة، وقيل ذهاب األخفاف إذا مل توجد فإا تؤول باخلال

  .ومن رأى أنه يدخل قالبا يف خف فإنه ينكح امرأة

وقال جابر املغريب من رأى أن أخفافه وقعت يف بئر أو حنوه فإنه يطلق امرأته، وإن باع خفه لغريب أجنيب 
  .فإنه يدل على موته زوجته، وإن سرق خف زوجها فإنه يدل على وقوعه يف البالء

  .اب وثبت على خفه ومزقته فإنه يدل على أن الشبان يقصدون امرأتهومن رأى أن السباع والذئ

وقال جعفر الصادق رؤيا اخلف إذ كان لينا والرجل تكون فيه مسترحية تؤول على سبعة أوجه امرأة 
  .وجارية وخادم وقوة وعيش وظفر ومنفعة

ق ودين، وإحكامهما وقال أبو سعيد الواعظ أما لبس اخلفني فهو سفر يف متجر، وضيقهما يدل على ضي
وضيقهما يدل على بعد الفرج، فأما ما دل على اهلم فما كان أحكم فهو أبعد عن الفرج ولكن يرجتى 
قربه ألن األمر إذا ضاق كان عقباه الفرج، واجلديد من األخفاف وقاية يف املال، وإذا كان لبس اخلف 

  .يشكمال امللبوس لذوي املناصب فإنه متام يف اجلاه وسعة يف الع

  .ومن رأى أن حتت قدميه خترق من خفه فإنه يدل على التزويج بثيب

  .ومن رأى أنه لبس خفا منعال فإنه يصيبه هم من قبل امرأته، ورمبا كان خصومة بينهما

  .ومن رأى أن يف أسفل خفيه رقعة فإنه يتزوج امرأة ومعها ابنة

 التأخري مدة يسرية ألن ذلك ليس مبحمود ومن رأى أنه يلبس خفا أمحر فإن كان نوى السفر فيتعني عليه
  .للمسافر

وقال خالد األصفهاين من رأى أنه يدخل قالبا يف خف فإنه ينكح امرأة، وإن عرف لون اخلف فتعبري 
  .املرأة بلوا، ومن رأى أن خفيه سرقا أصابه هم ألما من الزينة والوقاية

 أعجمي واحلكماء والصري ما من هذا املعىن غري ومن رأى أنه أصاب خفا ومل يلبسه فإنه يصيب ماال من
  .أا حممودة ألهل األسفار وسكان البادية ال احلضر، واللفافة تقدم تعبريها

  .وقال بعض املعربين رؤيا اخلف األبيض أنسب من األصفر

اليت وأما النعال فهي عديدة وتعبريها على أوجه قال الكرماين أما النعل اليت هي للسفر فلبسها سفر و
  .للحضر امرأة

ومن رأى أنه لبس خفني حمدوتني فمشى ما يف طريق قاصدا فإنه يسافر، وإن انقطع شيء منهما أو 



 
ابن شاهيناالشارات في علم العبارات   329 

  .ضعف فإنه يقيم يف سفره بطيب نفس منه

ومن رأى أنه لبس نعلني وليس ميشي ما فإنه يطأ امرأة أو جارية، وإن كان النعالن جديدين فيؤوالن 
  .ببكر

ى نعال فأحرزها يف ثوب أو وعاء فإنه حيرز امرأة أو جارية، وإن كانت مقطعة فإا ومن رأى أنه أعط
  .ثيب

ومن رأى أنه ميشي يف نعل فاختلعت احدامها عن رجله ومشى بنعل واحد فإن ذلك فراق أخ أو أخت 
 أو شريك على ظهر بسفر أو ميوت أو يطلق زوجته أو يبيع خادمه أو ميوت أحدهم، ورمبا دل على قرب

  .أجله بعد انقضاء عام واحد

ومن رأى أنه ضاع أو وقع يف بئر أو غلب عليه فإن امرأة من أهله يقع بينه وبينها هجران مث يعودان إىل 
  .حاهلما األول

  .ومن رأى أن نعله سرق أو لبسه غريه فإنه يؤول بأن أحداً يغتال امرأته

  .عليه فإنه يلتمس ماال مبشقة مث ينالهومن رأى أن أحداً سل نعله مث فقده ووجده بعده وشق ذلك 

    

ومن رأى أن نعله انتزع منه انتزاعا أو احترق أو انقطع فإنه يقيم عن سفره على كره، واملراد بالنعلني ما 
يلبس يف الرجل من الزراميز والزرابيل والتواسيم وحنو ذلك، وقيل الزرموزة السوداء تؤول بامرأة حمتشمة 

  .من األغنياء

 زرموزة بيضاء فإا تدل على امرأة مجيلة، واحلمراء امرأة معاشرة، واخلضراء امرأة سترية، وأما ومن رأى
املنقوشة فإا تؤول بامرأة فيها من أنواع ما ذكر، وقيل إذا كانت الزرموزة من جلد البقر فإا امرأة 

  .ن نعلها من جلد اجلمالأعجمية، وإن كانت من جلد الغنم أو املعز فإا امرأة عربية خصوصا ان كا

ومن رأى أن زرموزته وقعت يف مكان ال يستطيع الوصول إليها وهو ميشي حافيا فإنه يدل على حصول 
الغم واهلم وقلة احلرمة، ورمبا دلت على موت امرأته، وإذا كان يف الرؤية ما يدل على اخلري فال يضره 

  .احلفاء

  .تزوجها غريه، ورمبا يهب خادمه ألحدومن رأى أنه وهبها ألحد فإنه يطلق امرأته وي

  .ومن رأى أن أحداً جذب زرموزته من يده حىت تقطعت وحصل له منها مضرة فإنه يؤول مبوت امرأته

ومن رأى أنه لبس فردة منها وهو ميشي ا فإنه يدل على عدم متام سفره، وقيل رؤية الزرزة العتيقة خري 
  .من جدا

  .أنه لبس نعلني فإنه يسافر يف الربوقال ابو سعيد الواعظ من رأى 
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ومن رأى أنه ميشي ما يف جملسه فإنه يطأ امرأة والنعل املشعر غري احملذو امرأة تنسب لذلك النوع والنعل 
  .املقطوع العقب امرأة عقيم، وقيل يتزوج امرأة بغري عقد صحيح، ورمبا كانت بغري ويل

 فإن امرأته تلد بنتا، وإن تعلق الطبق بالطبق فإن حياة ومن رأى أن نعله مطبقه فانفرد الطبق ومل يسقط
  .البنت تطول مع أمها، وإن سقطت فإا متوت

  .ومن رأى أنه رقع نعله فإنه يظن بامرأته خلال وحيسن عشرا، وإن رقعها غريه دل على أنه يفسد امرأته

عاصي، والنعل من الفضة يؤول ومن رأى أنه دفع نعله للحذاء ليصلحها فإنه يعني امرأته على ارتكاب امل
بامرأة جديدة حسنة، ومن الرصاص امرأة ضعيفة، ومن النار إمرأة سليطة، ومن جلد اخليل إمرأة من 

اخلع "العرب، ومن جلد السبع إمرأة من السالطني الظلمة، وقيل خلع النعل أمن ونيل والية لقوله تعاىل 
  .عة اهللا تعاىل، وقيل املشي يف النعل املشعر سفر يف طا"نعليك

  .ومن رأى شيئا مكتوبا على نعل فإنه يدل على أن امرأته ختلط يف أمورها

  .ومن رأى أن له نعال مضفورا من قطن فإنه يؤول بإمرأة قارئة دينة مشهورة باخلري

فقال رأيت كأين أمشي بنعلني فانقطع شسع أحدمها فتركتها ومضيت على : وقيل إن رجالًأتى ابن سريين
قال ألك أخ غائب قال نعم قال أخرجتما إىل أرض فتركته هناك ورجعت قال نعم فاسترجع ابن حاليت ف

  .سريين، وقال ما أرى أخاك اال وقد فارق الدنيا فورد نعيه عن قريب

وقال جعفر الصادق ما لبس يف الرجل من زرموزة أو سباط أو زيون أو حدوة أو تاسومة أو ما أشبه 
  .إمرأة وخادم وجارية وقوة ومنفعة ومال وسفرذلك يؤول على سبعة أوجه 

وقال بعض املعربين من رأى أنه ميشي يف نعل أصفر فإنه يؤول بالربكة والسرور ملا ورد يف احلديث وهو 
صفراء فاقع لوا "وله دليل أيضاً قوله تعاىل . من انتعل يف نعل أصفر مل يزل يف بركة وسرور: صحيح

  ".تسر الناظرين

  . وهو القفو ففيه أوجه فمن رأى أنه يلبس قبقابا جديدا فإنه يشتري غالماوأما القبقاب

  .ومن رأى أنه نزع قبقابه فإنه يقع بينه وبني من يستخدمه شر وهجران

  .ومن رأى أن قباقابه احترق فإنه يؤول مبوت غالمه أو مبوت من يستخدمه

  .ومن رأى أن حادثا حدث يف قبقابه فإنه يؤول فيما ذكر

  .ى أنه ميشي يف قبقاب جديد وهو متمكن فيه فإن أموره تستقيم مع خدمهومن رأ

  .ومن رأى أنه نزع قبقابه ومل ير فيه تأثريا أو رأى أنه يفعل شيئا حسنا حال نزعه فال يضره ذلك

وقال ابو سعيد الواعظ رؤيا القبقاب تؤول بامرأة منافقة فإن رأى قبقابا فإنه يؤول فيما ذكر فإن لبسه 
مرأة مثل ذلك فإن مل يلبسه فال يضره ذلك، وأما التواسيم وهي لبس أهل احلجاز وتفترق أنواعها ملك ا
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  .منها ما هو بشراك ومنها ما هو بال وجه، فمن رأى أن شراك تاسومته انقطع فإنه يتعوق عن سفر

راء فيكون وقال الكرماين من رأى أن يف رجله تاسومة سوداء فإنه يسافر يف صالح دينه، وإن كانت مح
سفره بسبب الفرح والعشرة، وإن كانت صفراء فيحصل يف سفره مشقة ومرض، وإن كانت خضراء 

  .فسفره يكون ملصلحة اآلخرة، وإن كانت ملونة فيدل على النعمة واملال يف سفره

    

  .ومن رأى أنه تعوق عن السفر لعدم التاسومة فإنه يرزق جارية

  .املرأة فما رؤي فيها من زين أو شني يؤول فيهاوقال جابر املغريب التاسومة تؤول ب

  .ومن رأى أنه وضع تاسومته على مكان مرتفع فإنه يدل على جمامعته امرأته

ومن رأى أن أحداً أخذ تاسومته وخبأها يف موضع فإنه يدل على فساد مع امرأته وحكمها يف احلرق 
  .والقطع كما تقدم يف النعال

  . قدامه فإنه حصول مال، وإن لبسها يؤول بالسفروأما اهلوازن فمن رآها موضوعة

ومن رأى أنه لف هوازن على رجليه وعزم على السفر وهو يف جده من غري رفيق وال زاد فإنه يدل على 
  .انقضاء أجله واهللا أعلم

  الباب السادس واألربعون 

  في رؤيا السرادقات والستور واالشارات ونحوها

  .دةأما السرادقات فهي على أوجه عدي

  .فمن رأى أن سرادقا مضروبا فإنه يصيب سلطان

  .وإن رأى ذلك سلطان فإنه صالح له ي ملكه

  .ومن رأى أن سرادقه طوى فإن سلطانه ينفذ عنه أو عمره ينفذ

  .ومن رأى أن سرادقه نشر ليضرب له فإنه يؤول حبصول سلطان فيه تأخر

أى الرجل كأن سرادقا ضرب فوقه فإنه يظفر وقال أبو سعيد الوعظ السرادق يف التأويل سلطان، فإذا ر
  .خبصم ذي سلطان

  .وقال جعفر الصادق السرادق يؤول على مخسة أوجه سلطنة ورياسة ووالية ووزارة ورئاسة جيش

ومن رأى أن سرادق امللك وقع فإنه زوال ملكه واحتراقه يدل على موته، وأما محله يف اهلواء فهو عز 
  .ان الذي هو فيهونعمة مللك غريه يف ذلك املك
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  .ومن رأى أن ملكا أخرج من سرادقه غصبا فإنه يدل على زوال ملكه ومملكته

وأما اخليمة، فمن رأى أنه ينصب خيمة أو تنصب له وقعد فيها فإن كان من ذوي الشوكة فإنه ينال 
 يؤول والية وماال، وإن كان تاجرا فإنه حيصل له من سفره مال وجاه، وإن كان من غري ما ذكر فإنه

  .باحلزن والغم، وإن كانت عنيفة مقطعة فحصول مضرة وخسران، وإن عرف مالكها فإنه يؤول له

وقال أبو سعيد الواعظ اخليمة للسلطان زيادة والية وللتاجر سفر، ورمبا دلت على اصابة جارية حسناء 
  ".حور مقصرات يف اخليام"عذراء لقوله تعاىل 

 ا ومل يصيبها منها سوء فإنه يؤول برجل مذنب يتوب عن ذنبه ومن رأى خيمة فيها نار وهي حمتاطة
ويأمر باملعروف وينهى عن املنكر، وقيل رؤيا الفسطاط تدل على زيارة قبور الشهداء والدعاء هلم، ورمبا 

  .خرج من الدنيا شهيدا، ورمبا رزق زيارة البيت املقدس

أو يف روضة فإنه يؤول بقرب شهيد يظهر ومن رأى فسطاطا مضروبا يف مفازة من األرض أو يف بقيع 
  .هناك

وقال جابر املغريب إذا كان الصيوان من قطن أو صوف أو كان لونه . وأما الصيوان فإنه ملك دون سلطان
  .أبيض أو أخضر فإنه يدل على خدمة ملك صاحل، ومن رأى ذلك فتعبريه ضده

دين ينفذ السلطان ومجيع العساكر ما أمر به وأما الستور فإا تؤول مبلك مشهور عايل اهلمة صاحل يف ال
ويكون من هذا النوع يف حق األمراء والنواب، فمن رأى أنه ضرب له ستر فإنه ينال رفعة وعزا، وإن 
كان من األمراء نال مرتبة عالية ألن الستور ال تضرب إال للسالطني والنواب واألمراء املقدمني على 

رب هلم ستر، وقيل رؤيا الستر يف القفر تؤول بالسفر للرائي إذا مل األلوف خاصة، وأما دون ذلك فال يض
يعرف صاحبه فإن كان عرفه كان عائدا عليه، وأما االشارات وهي اليت تعلق ا القناديل لتعرف وطاق 

  .كل اضرا على عدد القناديل فإا تؤول بالعز واجلاه وعلو املرتبة

  . الغاية وال خري يف طفئهافمن رأى أن له اشارة تضيء فإنه جيد إىل

  .ومن رأى أن شارة أحد معروف حدث فيها حادث فإنه يؤول يف عزه

ومن رأى أن له اشارة معروفة وقد زادت فإنه خري ونعمة ونقصها مذموم وكذلك النقص يف حباهلا 
  .وآالا وتعلقاا

ه يتوىل ذلك فإن مل يكن أهال ومن رأى شارة مضروبة يف مكان وهي منسوبة له فإن كان أهال للوالية فإن
  .لذلك فهو شهرة حسنة

  .وأما سالئب اخلادم فإا تؤول باخلدام والنسوة والنوافع
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  .فمن رأى أنه حدث يف ذلك ما يزين أو يشني فهو يؤول فيهن

  .ومن رأى أنه محل شيئا من هذا النوع على مجال فإنه ينوي السفر واهللا أعلم

  الباب السابع واالربعون 

  ؤيا التخوت واالسرة والمنابرفي ر

  والكراسي والدكك والشباري ونحوها 

أما التخت فإنه يؤول على أوجه، فمن رأى أنه قاعد على ختت وعلى التخت شيء مبسوط فإنه يدل 
  .على السفر

    

ومن رأى أنه نائم على ختت وحتته شيء مبسوط وفوقه فإنه يدل على الشرف واجلاه على قدر قيمة ذلك 
وحسنه وعظمه بقهر االعداء، ورمبا يغفل عن طاعة اهللا تعاىل، وإن كان من أهل الفساد فإنه التخت 

  .يصلب خصوصا إذا رأى نفسه نائما على التخت

وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه جلس على ختت امللكة فإن كان أهال لذلك فال بد له من امللك، وإن 
  .رديئةمل يكن أهال لذلك فهو حصول مصيبة وشهرة 

ومن رأى ختتا منقوشا فإنه يؤول مبنصب يناله يكون فيه ذا استقامة وأمور الناس راجعة إليه هذا ان جلس 
  .فوقه وإال مل يضره ذلك

ومن رأى ختتا من صندل وهو يعرف صاحبه فإنه يؤول مبنصب حيصل له فيه ثناء حسن فإن مل يعرف 
  .هصاحبه كان التعبري عائدا عليه خصوصا ان جلس فوق

وقال جعفر الصادق رؤيا التخت تؤول على تسعة أوجه عز وشرف وسفر ومرتبة وعلو ووالية وقدر 
  .وجاه، وأما السرير فهو على نوعني سرير للصغري املرضع وسرير جللوس األكابر

قال الكرماين من رأى سريرا صغريا فإن كان له زوجة فإا حتمل، وإن كانت حامال أتت بذكر لكونه 
  .مذكرا

  .ومن رأى أنه يف سرير صغري وهو يهز فيه فإنه يصبو ويرتكب ما يرتكبه الصغار

  .ومن رأى أنه يهز سريرا فإنه جيتهد يف صالح أوالده

قال الساملي رؤيا األسرة مطلقا تؤول بالسرور من اشتقاق االسم، فمن رأى سريرا جمهوال وعليه فراش 
 وإال جملسا رفيعا، وإن كان عازبا تزوج، وإن كان فهو خري فإن جلس عليه وكان الئقا بامللك ناله
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  .متزوجا فإنه حصول مراد، وإن كانت امرأته حامال أتت بغالم

ومن رأى أنه جلس على سرير ليس عليه فراش فإنه يسافر، وإن كان مريضا مات، وإن كان له امرأة فإنه 
  .يكون معها يف سرور، ورمبا يقع بينهما ختلية

  .نكسر فإنه يذهب عزه وسلطانه وإال فارق زوجته مبوت أو حياةومن رأى أن سريره ا

ومن رأى أن سريره ينصب وكان مريضا فإنه يدل على افاقته، وإن رأت امرأة ال زوج هلا ان سريرا محل 
  .إىل بيتها فإا تتزوج

أة وشراء وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه قاعد على سرير فإن السرير جيري جمرى الفراش ونكاح املر
األمة، وقيل ان القعود على السرير رياسة على قوم منافقني، وأما الكراسي فتؤول على أوجه وللمعربين 

  .يف ذلك اختالف اما كرسي العرش فقد تقدم الكالم عليه يف الباب األول بالعلم

كون خاليا عن وكذلك نبذة من الكالم على الكرسي الذي يصنعه النجار واآلن نذكر هنا نبذة منه لئال ي
املعىن فمنهم من قال إنه يؤول بالعلم ومنهم من قال يؤول برجل زاهد تقي إذا كان حسن املنظر منسوبا 

إىل اجلوامع واملدارس، وإذا كان منسوبا للملك فإنه يؤول مبلك عادل، ورؤيته من صندل أقوى وأبلغ 
 رأى يف ذلك من زين أو شني كان والكرسي الذي ال ينسب الباب الصنائع فإنه يؤول باملرأة فمهما

  .تأويله فيها

  .ومن رأى أنه ابتاع كرسيا فإنه يبتاع جارية

وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه جلس على كرسي فإنه يؤول بأنه ان كان ضاع له شيء فإنه جيده 
  ".وألقينا على كرسيه جسدا مث أناب"لقوله تعاىل 

لك والوصي واالمام والعامل فمهما رأى يف ذلك من زين أو شني فإنه وأما املنابر فإا تؤول بالسلطان وامل
  .يؤول فيهم، والصعود عليها ملن يليق بالوالية فإنه يناهلا وملن ال يليق ا ليس مبحمود

ومن رأى أنه يتكلم على منرب مبا ال يليق فإنه يشتهر مبصيبة ومعصية، وإن تكلم مبا يليق فإنه خري وبركة 
  . تقدم يف تعبريه يف الباب التاسعوبقية الكالم

وأما السدة وهي اليت توضع باجلوامع واملدارس للمؤذنني فإا تؤول باخلادم فمهما رؤي يف ذلك من زين 
  .أو شني فإنه يعرب عليها، وأرجلها تؤول بأفعاله فيعترب ذلك من قوة وضعف

الشيء أيضاً فإا تؤول بالنسوة، وأما الدكك اليت توضع بأماكن الرؤساء برسم اجللوس عليها ووضع 
وإذا كانت مفروشة فهي أجود، وقيل رؤيا الصعود على التخوت واألسرة واملنابر والكراسي والسدد 

والدكك وما أشبه ذلك فإنه علو قدر ورفعة وحصول نعمة وخري ومنفعة، والرتول علن شيء من ذلك 
يؤمل أمال عدم إصابة وكل صعود فإنه جيد فليس ذلك مبحمود، ورمبا كان لذوي املناصب عزال وملن 
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  .وكل هبوط أو نزول فليس مبحمود

ومن رأى أنه يصنع شيئا من ذلك فإنه ينسب يف التقريب إىل ما ينسب له ذلك النوع فليعرب بتعبريه 
  .واحلرق والكسر يف ذلك مجيعه ليس مبحمود

  .ان واحد فليعترب حاله يف الرؤياومن رأى أنه ألصق شيئا منها إىل بعضها فإنه يؤول جبمع ذلك مبك

    

  .ومن رأى أن له شيئا من هذه األنواع فهو حممود على أي وجه كان

ومن رأى أن دككه موضوعة وعليها دكك أخرى وهو جالس فوقها فإنه يؤول على ثالثة أوجه إما أن 
ن ال يستحق ذلك ليس يتزوج امرأتني أو يتوىل وظيفتني ان كان أهال لذلك وإال فهو عز ورفعة بالغة ومل

  .هو جيدا يف حقه

أما دكك املغتسل فإا تؤول برفعة حيصل فيها فساد الدين، ورمبا دلت على امرأة منقبة نافعة، ورمبا 
كانت قليلة احلياء عاهرة، ورمبا كان ارتكاب أمر مكروه، وأما التابوت والنعش فهما مبعىن واحد وقد 

  .لتاسع والعشرين ألنه يناسبهتقدم الكالم يف تعبريمها يف الباب ا

  الباب الثامن واألربعون 

  في رؤيا البسط والفرش والوسائد والستور

  واألمتعة ونحو ذلك وهي جملة عديدة على أنواع شتى 

  فصل في رؤيا البسط

اهللا "من رأى أنه بسط له بساط جديد واسع فإنه ينال يف دنياه عمرا طويال وسعة يف الرزق لقوله تعاىل 
، وإن كان ثخينا يف مكان جمهول أو عند قوم جمهولني فإنه يتغرب من بلده "الرزق ملن يشاء ويقدريبسط 

  .وقومه وينال يف الغربة عزا وجاها

ومن رأى أنه حيمل على عاتقه بساطا مطويا يريد موضعا جمهوال أو قوما جمهولني فإن دنياه قد طويت عنه 
  .ياه ضيقا يف معيشتهوصارت تبعاته يف عنقه أو يكون مقال يف دن

  .ومن رأى أنه جلس على بساط فإنه ينال عزا ورفعة

وقال أبو سعيد الواعظ البساط دنيا تناله وسعة يف الرزق وصفاته طول العمر وصغره قلة املكسب وطيه 
  .على النعمة

ومن رأى كأنه على بساط فإن كان يف حرب نال السالمة، وإن مل يكن يف حرب اشترى قرية، وبسط 
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  .لبساط بني قوم معروفني أو يف موضع معروف يدل على اشتراك النعمة بني أهل ذلك املوضعا

وقال جعفر الصادق البساط إذا كان كبرياً جديدا فإنه يؤول على مثانية أوجه عز وجاه وشرف ومرتبة 
  .ونعمة ومال وعمر طويل وثناء بقدر عظمه

ا ويعلم أنه ملكه فإنه يدل على طول العمر بنعمة وقال ابن سريين من رأى أنه بسط بساطا جديدا واسع
  .وحصول الرزق ناءة

ومن رأى أنه جلس على بساط كبري يف بيته أو رفقائه أو مع أصحابه فإنه خري ونعمة ويقتبس يف التعبري 
  .كما تقدم

رآه ومن رأى بساطا يف بيت أجنيب وهو ال يعرف البساط وال املكان فإنه يدل على تغيري حاله، فإن 
  .طوى أو أحرق فإنه يؤول على موته يف الغربة

  .وقال الكرماين من رأى أن بساطه صغري فإنه يدل على قصر عمره

  .ومن رأى أن بساطه صغري ولكنه واسع فإنه يدل على قصر عمره وسعة رزقه

ري ومن رأى أن بساطه صغري وعتيق فإنه يدل على قلة عمره ورزقه وسوء معيشته، ورمبا كان سالكا غ
  .الطريق احلميدة

  .وقال جابر املغريب من رأى أنه طوى بساطه ومحله على كتفه فإنه ينتقل من مكان إىل مكان

  .ومن رأى أنه طوى بساطه وقعد عليه فإنه يدل على أنه بقى من عمره شيء قليل ولكنه قليل الرزق

  .ومن رأى أنه بسط بساطا مطويا فإنه يفتح عليه أبواب الرزق

يل بن األشعث البساط املبسوط يؤول ببهاء األشغال وكلما كان أكرب كان أجود وطيه يدل وقال إمساع
  .على الفقر

ومن رأى أنه جالس على بساط صغري وحتته بساط كبري واسع فإن التأويل يدل على الكبري ال على 
  .الصغري بل الصغري زيادة خري

  .بزاوية البيت فإنه يؤول باقباله ودولتهومن رأى أنه طوى بساطا كان مبسوطا ومحله إىل أن وضعه 

ومن رأى أنه حيمل بساطا على ظهره فإنه يدل على كثرة اآلثام واألوزار، وإن محله على كتفه دلت 
  .رؤياه على محل األمانات خصوصا ان كان على رقبته

  .ومن رأى أنه طوى بساطا أو أعطاه آلخر فإنه يدل على انقضاء أجله

  .ساطا صغريا صفيقا فإنه يدل على قلة رزقه وطول عمرهقال دانيال من رأى ب

ومن رأى أن له بساطا خمرقا عتيقا فإنه يدل على قلة صفاء عيشه، ورؤيا البساط األخضر النظيف يدل 
  .على سعة الرزق
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  .ومن رأى بساطا جمهوال فإنه يؤول بزوال ما يف يده

ليتق اهللا وليتب، والنقش يف البساط زيادة فيما ومن رأى أنه يلف بساطا إىل آخره فإنه يؤول بآخر عمره ف
ذكر، واحلسن فيها أبلغ والزلية حكمها حكم البساط يف التعبري ولكنها عند البعض دون ذلك بشيء 

  .يسري

  فصل في رؤيا الفرش

  .وهي على أوجه

أو قال الكرماين من رأى أنه على فراش جمهول يف موضع جمهول فإنه يدل على حصول والية تليق به 
  .ميلك أرضا على قدر حسن ذلك الفراش

    

  .ومن رأى فراشا مبسوطا على ختت حممول وهو قاعد عليه فإنه يدل على الشرف واملرتلة وقهر األعداء

  ".متكئني على فرش بطائنها من استربق"وقال جابر املغريب الفراش يف التأويل والية واستراحة لقوله تعاىل 

  . داره أو بابه مث أعاده فإنه يدل على طالق رجعيومن رأى أنه رمى فراشه خارج

  .ومن رأى أنه فرش مجلة فرش على بعضها فإنه يؤول بتزوج نسوة أو نسر بقدر عدة تلك الفراش

ومن رأى أن فراشه مأكول من الفار فإنه يؤول بفساد زوجته مع أحد ينسب يف التأويل لذلك الفار 
  .ويكون راضيا بذلك الفساد

  .راشه معلق يف اهلواء فإنه يدل على وفاة زوجته، وإن وقع على األرض فإنه ميرض ويشفىومن رأى أن ف

  .ومن رأى أن فراشه مفروش مبكان عال فإنه يدل على ارتفاع شأنه واقباله ودولته

وقال دانيال رؤيا الفرش العتيق إذا صار جديدا فإنه يدل على صالح خلق زوجته من الشني إىل احلسن، 
  .الف ذلك فتعبريه ضدهومن رأى خب

ومن رأى كأن فراشه أخضر فعاد أمحر فإنه يدل على ميل زوجته من الصالح إىل الفساد، وإن رأى 
  .خبالف ذلك فضده

ومن رأى كان أمحر مث صار أبيض أو أصفر فإن امرأته تتوب من تلك الذنوب ومترض حىت تشرف على 
  .ة احلسنة أو السريةاملوت، والفراش اجلديد احلسن يؤول باملرأة اجلديد

  .وقال الساملي رؤيا الفراش تؤول بالنسوة والسراري، فمن رأى يف ذلك ما يزين أو يشني فإنه يؤول فيهن

  .ومن رأى أنه يترك فراشه ويأخذ فراشا آخر فإنه يتزوج بامرأة أخرى

احلالني قدر ومن رأى أن فراشه حتول من موضعه فإن امرأته تتحول من حال إىل حال غريه ويكون بني 
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  .ما فصل بني املوضعني، ومن رأى أنه حيول فراشه من مكان إىل مكان فإنه يتزوج بنسوة ويتركهن

ومن رأى أنه طوى فراشه ووضعه ناحية أخرى فإنه يدل على سفره أو غياب زوجته عنه أو يتجنبها، 
  .وإن كان يف رؤياه ما يدل على املكروه فإنه موت أحدمها أو طالق يقع بينهما

  .ومن رأى أن فراشه حيشى وكانت امرأته حامال أو مريضة فإن ذلك يدل على صالحها وافاقتها

ومن رأى أنه جالس على فراش معروف أو جمهول والفراش على سرير من ألواح جمهولة فإنه يصيب 
راش سلطانا يعلو فيه على الرجال ويقهرهم خصوصا ان متكن من اجللوس عليه، ومن رأى أنه نائم على ف

  .يكون غافال عن دينه ولكنه صاحب دنيا، ورمبا كان آمنا من خوف

ومن رأى أن على فراشه نوعا من احليوان فليحرص على زوجته، وقيل رؤيا الفراش يف املكان اهول 
تدل على شراء أرض أو زراعة يف أرض، ورمبا كان مرياثا، والنوم على الفراش من حيث اجلملة راحة من 

  .تعب وعسر

  .قال أبو سعيد الواعظ أما الفراش فامرأة حرة أو أمة، ورمبا كان الفراش أرضا إذا كان جمهوالو

  .ومن رأى فراشه على باب امللك فإنه يتوىل والية

ومن رأى أنه على فراشه وال يأخذه نوم فإنه يريد أن يباشر امرأة وال ينال ذلك، وجدة الفرش تدل على 
و صوف أو شعر فإنه يدل على امرأة غنية، وإن كان أبيض فيدل على طراوة زوجة، وإن كان من قطن أ

امرأة ذات دين، وإذا كان مصقوال فإنه يدل على امرأة تعمل عمال يرضي اهللا تعاىل، وإن كان أخضر فإنه 
  .يدل على اجتهادها يف العبادة، والفراش اجلديد امرأة موسرة حسنا، واملتمزق امرأة ال دين هلا وال وفاء

  .ل جعفر الصادق رؤيا الفراش تؤول على أربعة أوجه امرأة وجارية ووالية ومعيشة يف اليسروقا

  فصل في رؤيا الوسائد

  .أما الوسائد فإا تؤول باخلدم فما رأى يف ذلك من زين أو شني فهو فيها

  .ومن رأى أنه جلس على وسادة فإنه يبتاع جارية أو توهب له

  .غيب ذكرهومن رأى أنه حيمل وسادة فإنه ي

ومن رأى أنه حيشو وسادة فإنه ينكح امرأة أو جارية، ومن رأى أنه مجع وسائد كثرية فإنه جيمع النسوة 
  .والسراري واخلدم

  ".ومنارق مصفوفة"ومن رأى أنه وضع وسائد على فراشه فإنه زيادة خدم لقوله تعاىل 

 على ان أحداً يدور خلف امرأته وقال الكرماين من رأى أن أحداً دخل بيته وسرق وسادته فإنه يدل
  .خيادعها أو خلف جاريته، ورمبا ميوت أحد يف ذلك البيت من اخلدم
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وقال أبو سعيد الواعظ الوسادة املرفقية تؤول باخلدم وسرقتها موت ما نسبت له، ورمبا كانت تؤول 
  .باألوالد

    

رياسة ودين صاف وتقوى وقال جعفر الصادق رؤيا الوسادة تؤول على مخسة أوجه خادم وجارية و
واملراد بالوسادة املخدة، وأما املدورة وهي املتكأ فإا تؤول باملرأة أيضا، واالتكاء عليها اعتماد على 

  .امرأته، ورمبا كانت املدورة عاملا يعتمد عليه

 مل يكن ومن رأى أنه جيلس على مدورة فإنه ينال رفعة ألا من أمتعة امللوك وال جيلس عليها إال هم، وإن
أهال لذلك فيدل على الزواج، وأما الستور فإا تؤول على أربعة أوجه قسوة وخوف وهم وسترة وغري 

  .ذلك

فمن رأى سترا منصوبا يف غري موضعه فهو هم وحزن وخوف، وإن كان املوضع مستشنعا فإنه أقوى 
  . فهو أهونوأشد يف ذلك والعاقبة إىل خري وسالمة وما عظم منها فهو أقوى وأشد وما رق

ومن رأى أن سترا قلع أو ذهب به فإنه يذهب عن صاحبه اخلوف واهلم واحلزن، وإن مل يعرف صاحب 
ذلك كان األمر راجعا إليه، وقيل الستر ألهل الصالح سترة وملن يقارم يف العمل زوجة تستره عن 

  .املعاصي

  .عية حزن وغم والعتيقة خبالف ذلكوقال جابر املغريب رؤيا الستارة اجلديدة للملوك فرح وسرور وللر

وقال أبو سعيد الواعظ الستر يدل على هم من قبل النساء، وإذا رآه على باب احلانوت فإنه هم من قبل 
املعاش، وإذا كان على باب املسجد فإنه هم من قبل الدين، وإذا كان على باب دار فإنه هم من قبل 

د هم طويل واملمزق طوال فرج عاجل وعرضا متزق عرض الدنيا والستر اخللق هم سريع الزوال واجلدي
  .صاحبه

ومن رأى أن كلبا مزق سترا فإنه يستعني على اهلم بسيفه، والستر األسود هم من قبل امللك، واألبيض 
واألخضر حممود العاقبة هذا كله إذا كان الستر جمهوال أو يف موضع جمهول، وإذا كان معروفا فإنه على 

  .ل هو بعينه يف التأويل ومنهم من قال ال تأويل له، ورمبا كان الستر للخائف أمناوجهني منهم من قا

  فصل في رؤيا األمتعة ونحوها

  المناسبة لمعنى السجادة 
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فمن رأى أنه جالس على سجادته يف مسجد فإنه يدل على سفره إىل احلجاز الشريف لقوله تعاىل 
  . نفسه معتكفا يف املسجدخصوصا إذا رأى" واختذوا من مقام إبراهيم مصلى"

وقال جابر املغريب السجادة إذ كانت من صوف أو قطن فإا تدل على حرصه ورغبته يف العبادة، ومن 
  .رأى نفسه معتكفا يف املسجد

وقال جابر املغريب السجادة إذ كانت من صوف أو قطن فإا تدل على حرصه ورغبته يف العبادة، ومن 
الف ذلك، وإذا كانت من حرير فإن عبادته تكون رياء ويكون يف طريق رأى أن سجادته ضاعت فهو خب

  .الدين ضعيفا، وأما اللحاف فإنه يؤول باملرأة وشراؤه يؤول بشراء جارية

ومن رأى أن حلافه سرق أو حرق فإنه يؤول باخلصومة مع زوجته أو طالقها أو فرقتها على أي وجه 
  .كان

يدل على ان زوجته سليطة وليست هي موافقة له وليس هلا وفاء ومن رأى أن حلافه مقطع أو وسخ فإنه 
  .وال حمبة معه

ومن رأى أن حلافه أسود فإنه يدل على ان زوجته تكون عاملة زاهدة، وإن مل تكن أهال لذلك فإا تكون 
  .مهمومة

ية بكر وقال جعفر الصادق رؤيا اللحاف إذا كان جديدا نظيفا تؤول على ثالثة أوجه زوجة عاملة وجار
وعز وجاه بقدر قيمة اللحاف، وامللحفة اليت توضع عليه امرأة حسناء، واحلمراء منها تدل على اخلصومة 

  .بسبب النسوة واحلسن منها جيد والقبيح ليس جبيد

  .وأما البشخانة والسحابة فاما نسوة فما رأى يف ذلك من زين أو شني يؤول فيهن

 يتزوجها، وإن كانت عتيقة فهي امرأة ثيب، وقيل رؤيا ومن رأى بشخانة جديدة فهي امرأة بكر
البشخانة تؤول على عشرة أوجه امرأة ورياسة وفرح وحياة وقدوم سفر ووالدة حامل وحج وزواج 

  .وعلو مرتلة وقدر وجاه، وأما املقعد فإنه يؤول بالعز واجلاه

 نال منصبا عاليا، ورؤيا فمن رأى أنه جلس على مقعده فإنه ينال سرور، وإن كان من أهل املناصب
  .املقعد املطوى مال وكره بعضهم رؤياه إذا كان مطويا

  .وأما احلصري فمن رأى أنه جلس على حصري فإنه يأيت أمرا يتحسر عليه ويتندم

ومن رأى أنه يلتف يف حصري فإنه ينحصر يف نفسه، وقيل من رأى أنه جالس على حصري وكان من أهل 
  ".وجعلنا جهنم للكافرين حصريا" شيئا غريه فإنه يسجن لقوله تعاىل الفساد ومل ير على احلصري

وقال جعفر الصادق رؤيا احلصري تؤول على ثالثة أوجه امرأة ومنفعة على قدر قيمة احلصري وطلب أمر 
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  .حيصل منه مالمة وندامة واهللا أعلم

  مت اجلزء األول يليه اجلزء الثاين ويبدأ من الباب التاسع واألربعني 
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  الجزء الثاني

  الباب التاسع واألربعون 

    

  في رؤيا الجواهر والفصوص وأصناف ذلك

  .أما اجلوهر فإنه يؤول بالنسوة األغنياء ذوات اجلمال وكثرته مال بغري قياس

وقال الكرماين رؤيا بيع اجلواهر تدل على االشتغال بأمور النسوة، ورمبا دلت هذه الرؤيا للنسوة على 
  . وإذا رأت املرأة أن البعض مثقوب والبعث غري مثقوب فإنه يؤول بالبكر والثيبالوالية للرقيق،

  .وقال جابر املغريب اجلوهر األبيض ولد

وقال جعفر الصادق رؤيا اجلوهر تؤول على مثانية أوجه مال مدخور وعلم مشهور وولد معروف وشيء 
 كان الرائي من أهل الصالح، وإذا كان مثني وامرأة مجيلة سترية وكالم مفيد وخري وبركة وفعل حسن إذا

  .من أهل الفساد فهو له ندامة

  .ومن رأى أنه خبس جوهره فإنه ينكح امرأة

وأما العلل فإنه يؤول بامرأة جليلة القدر أو جارية مجيلة عاقلة، وإذا كانت امرأة أو جارية حاملة فإا تلد 
  .ابنة جليلة وكثرة العلل تؤول باملال احلالل

بر املغريب من رأى أن أحداً معروفا أعطاه لعال فإنه يتزوج بامرأة مجيلة حسنة بقدر ذلك يف وقال جا
احلسن من أقارب ذلك الرجل أو قبيلته، وإن كان غري معروف فإن املرأة تكون جمهولة، وإذا رأى أن 

  .امرأة أعطته ذلك فإنه يؤول باقبال الدنيا عليه

بعة اوجه امرأة أو جارية وبنت ونعمة ومال وقد أراد باللعل وقال جعفر الصادق اللعل يؤول على أر
البلخش ألنه لفظ أعجمي ونقل على ما عرب عليه، وأما الياقوت فإنه يؤول مبعىن البلخش وههنا زيادة عن 

  .ذلك ألن الياقوت على قسمني قسم أمحر وقسم أخضر واألخضر فيه اختالف للونه

 له فإنه يؤول بامرأة أو جارية حرام، ورؤيا الياقوت الكبري مال ومن رأى أن أحداً سرق ياقوتا وأعطاه
  .ولكنه بكراهية، ورمبا كان مكروها

  .ومن رأى أنه أصاب ياقوتة فإنه يظفر حباجته



 
ابن شاهيناالشارات في علم العبارات   343 

  .وقال جابر املغريب الياقوت الذي بغري عيب فإنه يؤول باملال احلالل وبالعيب يؤول باملال احلرام

  .ت تؤول على مخسة أوجه مال واجتهاد وعلم وولد وكثرة قوم جيادوقال جعفر الصادق رؤيا الياقو

  .ومن رأى أنه جيمع ياقوتا مبخوشا فإنه يتزوج نسوة ثيبات

  .وقال أبو سعيد الواعظ الياقوت مهما كثر أو قل فإنه يؤول بالفرح

ال، ورمبا دل وأما الفريوزج فإنه يؤول بالظفر والقوة وقضاء احلاجة، وإذا كثر فإنه علو شأن وحصول م
على الوالية ملن يكون أهال هلا وهو حممود على كل حال، وأما الزمرد فإنه يؤول باألوالد واالخوان 

  .واملال احلالل

  .وقال الكرماين الزمرد يؤول بالدين واملذهب احلسن

  .وقال جابر املغريب الزمرد جارية، ورمبا كان كالما حسنا

  .الرجل الشجاع املهذب وبالصديق الصادقوقال أبو سعيد الواعظ الزمرد يؤول ب

وقال أبو سعيد الواعظ الزبرجد يدل . وأما الزبرجد فإنه يدل على اخلري والسرور والكثري منه منفعة ومال
  .على الرجل الثابت القوي العايل اهلمة احلسيب أو مال حالل طيب

وقد ضاعت فإنه يطلق امرأته أو يغيب وأما البلور فإنه يؤول بامرأة دنيئة األصل، فمن رأى أن له بلورا 
عنها، وبيعه يؤول باحلنطة ملثل ذلك املرأة واملثقوب منه ثيب وكذلك كل ما يراه من آنية من هذا الصنف 

  .فهو من املعىن والتعبري فيه سواء، وأما العقيق فإنه يؤول بالصلحاء، ورمبا كان جوهريا

  .رجل وضياعه ضدهفمن رأى أنه أعطى عقيقة فإنه يصحب مثل ذلك ال

  .ومن رأى أن له عقيقا كثرياً فإنه مال ونعمة بقدر ذلك العقيق

وقال جابر املغريب من رأى آنية من عقيق يشرب منها فإنه يدل على حصول ولد شريف خليل القدر 
كثري املال والنعمة، ورمبا دل العقيق إذا لبس على الصالح وطلب التقوى والدين وسلوك الطريق احلميدة 

  .املرضية

  .وأما اجلزع اليماين فإنه يؤول بامرأة من قبل نساء األرقاء

  .وقال جابر املغريب إذا كان لون اجلزع صافيا أبيض فإنه يؤول بامرأة مجيلة أصيلة ذات أمانة

  .قال دانيال اللؤلؤ ولد غالم أو جارية. وأما اللؤلؤ فإنه على أوجه

رأة حسناء، فمن رأى أن له لؤلؤا كثرياً فإنه يؤول بكثرة املال وقال ابن سريين اللؤلؤ جارية مجيلة أو ام
والنعمة، وقيل رؤيا اللؤلؤ املتفرق يؤول بالقرآن، وإذا كان منظوما فإنه يؤول بالعلم واحلكمة، ومن رأى 

  .أنه يأكل اللؤلؤ فإنه يعطي كالم التوحيد واحلكمة أو ينسى القرآن

  .نه يؤول بأنه يعلم أحد العلم واحلكمة وليس أهال لذلكومن رأى أنه يرمي اللؤلؤ يف النار فإ
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  ".كأم لؤلؤ مكنون"ومن رأى أنه وجد لؤلؤة فإنه يرزق ولدا حسنا لقوله تعاىل 

    

ومن رأى لؤلؤا كبرياً فإنه حصول مال كثري وبيعه يؤول حبصول العلم، وإن مل يكن من أهله يؤول 
  .حبصول اخلري

رجله فإنه يدل على تزوجيه ابنته إىل غري جنسه فإن انكسرت الؤلؤة فإنه ومن رأى أنه رمى لؤلؤة حتت 
  .يؤول الك ولده أو حصول فرقة بينهما

ومن رأى أنه أصاب لؤلؤة سواء كانت من قصبة أو غريها فيعترب ذلك إن كانت مبخوشة فإا تؤول 
  .بالبنت، وإن كانت غري مبخوشة تؤول باالبن

  . أصاب لؤلؤا منظوما فإنه يؤول بقراءة القرآن أو يعلمه وكذلك العلموقال الكرماين من رأى أنه

  ".يطوف عليهم ولدان خملدون"وإن رأى أنه أصاب لؤلؤا منثورا فإنه يصيب أوالدا أو غلمانا لقوله تعاىل 

وحور عني كأمثال "وإن كان اللؤلؤ مكنونا فإنه يؤول بالنساء أو جوار ذوات حسن ومجال لقوله تعاىل 
  ".ؤلؤ املكنونالل

، ورؤيا "خيرج منهما اللؤلؤ واملرجان"وإن كان اللؤلؤ كبرياً فإنه يدل على حصول رزق لقوله تعاىل 
  .اللؤلؤ إذا كان أمحاال حمزومة فإنه يؤول باحلزن

  .ومن رأى أنه يبتلع لؤلؤا فإنه حكمة وعلم حيفظه

  .ومن رأى أن اللؤلؤ خيرج من فيه فإنه كالم الرب والتقي

  . من رأى لؤلؤا منثورا على مزبلة أو يف مكان ال يقتضي ذلك فإنه يستهزئ بالعلموأما

ومن رأى أنه أصاب لؤلؤا فأوقده نارا مكان احلطب فإنه يؤول بأنه حيمل إنسانا على أمر وحيثه عليه من 
  .كالم الرب

  .ومن رأى أن بيده لؤلؤة فإن كانت امرأته حبلى أتت ببنت له

ظ يف رؤيا اللؤلؤ حكى أن رجالًأتى ابن سريين فقال رأيت فيما يرى النائم رجلني وقال أبو سعيد الواع
يدخالن يف فمهما اللؤلؤ فيخرج أحدمها أصغر مما يدخله وخيرج اآلخر أكرب مما يدخله، فقال أما من رأيته 

 كذابني خيرج صغريا فانك رأيتها يل فاين أحدث مبا مسعت، وأما عن رأيته خيرج كبرياً فرأيته لرجلني
حيدثان بأكثر مما مسعا، واللؤلؤ املنظوم يف التأويل يدل على القرآن والعلم، فمن رأى كأنه يثقب اللؤلؤ 

  .فإنه يؤزق علما كثرياً فيفشية للناس وادخال اللؤلؤ يف الفم يدل على حسن الدين

  .ومن رأى كأنه يرمي لؤلؤا يف ر أو بئر فإنه يصطنع املعروف إىل الناس

جعفر الصادق رؤيا اللؤلؤ تؤول على مثانية أوجه علم وقرآن وحكمة وحذاقة ومال حالل وامرأة وقال 



 
ابن شاهيناالشارات في علم العبارات   345 

  .مجيلة وولد جنيب وصديق، وأما املرجان فامرأة وولد

وقال الكرماين املرجان ولد كلما كان أمحر وأنظف وأصفى يكون ولده أحسن، وإذا كان حيمل فإنه مال 
  .كثري ونعمة

خيرج منهما اللؤلؤ "ظ املرجان يدل على شيئني أحدمها مال كثري لقوله تعاىل وقال أبو سعيد الواع
والثاين على جارية ذات مجال، وأما الفصوص فإا تؤول على أوجه أما اليت توضع باخلوامت " واملرجان

  .فإا شرف ومال ونعمة

اور واخلالخيل فيؤول وقال جابر املغريب الفص للملوك والية وللنسوة زوج، وإذا كان موضوعا باألس
باألخوة واألقارب فمهما رأى فيه من زين أو شني فتأويله يعود إىل هؤالء، وإذا كان الفص من ذهب أو 

  .فضة أو غريمها من املعادن فإنه يأيت تعبريه يف حمله كل صنف مع صنف

ف وزينة وقال جعفر الصادق رؤيا الفص تؤول على مثانية أوجه ولد ومال ووالية وعيش وخادم وشر
  .وسر العمل، وأما اليشم فإنه يؤول بامرأة دنيئة األصل، وإذا كان كثرياً منها فإنه ماهلا

وأما الصدف قال الكرماين الصدف يؤول خبادم النسوة، فمن رأى أن له صدفاً أو أعطاه أحد له فإنه 
  .يؤول باخلادم، ومن رأى أن ذلك الصدف انكسر فإنه ميوت ذلك اخلادم

  . ذلك الصدف ضاع منه فإنه يؤول على إباق ذلك اخلادمومن رأى أن

  .وقال جابر املغريب الصدف يؤول بعجوز ختدم النسوة، وقيل يدل على اجلارية

وأما اخلرز فإنه يؤول على أوجه فمن رأى أنه وجد خرزا فإنه يدل على حصول مال ونعمة بقيمة ذلك 
  .اخلرز أو حيصل له رزق من السفر

  .وزا من أنواع اجلواهر فإنه يؤول بالنسبة لذلك اجلوهر من معناهومن رأى شيئا خمر

وقال جابر املغريب من رأى أنه وجد خرزا فإنه يدل على حصول خادم له، وإن كان أبيض فإنه يكون 
صاحلاً تقياً، وإن كان أخضر يكون خادمه دينا، وإن كان أسود يكون خادمه غري متدين وقاسي القلب 

رؤيا اخلرز إذا كان ملونا وهو منثور يدل على اشتغال اخلاطر، وإذا كان منظوما وسيء اخللق، وقيل 
  .يؤول على وجهني حزن ألهل الفساد ومال ألهل الصالح

  .ومن رأى أنه يبخش اخلرز فإنه ينكح البكر

  .ومن رأى أنه يبلع اخلرز فإنه يؤول باحلكمة

    

وخادم وجارية ومال وأدب وحذاقة وولد وغالم وقال جعفر الصادق اخلرز يؤول على تسعة أوجه امرأة 
  .أو شرائه والزيادة والنقصان يف اخلرز يؤول على هذه التسعة
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  .وأما خرزة احلية فإا تؤول بامرأة أو جارية أصلها من أقوام مؤذنني أشرة الطبع

وقيل رؤيا الكهرباء وأما الكهرباء فإنه يؤول باملرض، وإذا كثر يؤول باملنفعة اليت حتصل باملشقة والتعب، 
  .إذا كانت كبرية تدل على املرض الطويل

  .وأما املغناطيس فإنه يؤول بالدينء األصل ولكن فيه منفعة باطنية وكثرته مال دون

  .وأما املاس فإنه يؤول بامرأة مضرة مؤذية ال حيصل منها غري البهرجة

  الباب الموفى خمسون 

  هافي رؤيا أصناف الذهب والفضة وما يعمل من

  وأصناف الحلي على ما يأتي مفصال 

  .وهو أنواع متفرقة كل شيء منه له تعبري على حدة

فمن رأى أنه أصاب ذهبا فإنه يصيبه هم أو أمر يكرهه أو يذهب منه مال على قدر ما رأى أو يغضب 
 عليه امللك، وإن كان صاحب وظيفة عزل والقدر املعروف من قطع الذهب خري من اهول وأشد اهلم

يف الذهب رؤيا الترب واملسبوك دونه واملعمول دون ذلك واملصاغ دونه وأخفهما يف اهلم الدنانري والذهب 
املنقوش إذا كان خمرقا فهو نظري الدنانري، وقيل رؤيا الذهب من حيث اجلملة على أي وجه كان ليست 

  .مبحمودة

  .م وميكث واملصاغ خري من غريهومن رأى أنه أصاب ذهبا معموال شبه آنية أو غريها فإنه يصيبه ه

ومن رأى أنه أصاب صحيفة من ذهب أو سبائك فإنه يصيبه هم غالب، ورؤيا الذهب غرامة وحزن 
  .للرجال وللنساء حممودة إذا كان يلبس

  .ومن رأى أن يأكل شيئاً منه فإنه يدخر ماالً لعياله

ك ومل يعاين لونه فإنه حصول مال وكذلك ومن رأى أن ذهباً خمزوناً أو حمزوماً يف العدال أو ما أشبه ذل
  .إذا كان يف األكياس فال بأس بتعبري ذلك ملن رآه إذا كان من أهل الصالح

وقال أبو سعيد الواعظ الذهب ال حيمد يف التعبري ملعنيني أحدمها ان لفظه مبين على الذهاب والثاين صفرة 
  .أصابه حريقلونه وتأويله حزن وكراهة حىت من يرى ان بيته من الذهب 

ومن رأى أنه أصاب سبيكة من ذهب ذهب ماله أو غضب عليه امللك، ورمبا أصابه حزن من غرامة أو 
  .مرض أو غريمها

  .ومن رأى كأنه يذيب الذهب فإنه خياصم يف أمر مكروه وقد طالت عليه ألسنة الناس
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فإنه حيصل له كراهية من أمر أو وأما الدنانري فقال دانيال من رأى أن بيده دنانري عددها أكثر من أربعة 
  .يسمع كالما ويصعب عليه بقدر كثرة الدنانري، وإذا كان عدد الدنانري معروفا يكون مهه قليال

وقال ابن سريين إذا كان عدد الدنانري مخسة فإنه يدل على فعل شيء يكون مقبوال، وإذا كان معه دينار 
دار صغرية حسنة، وإذا كان معه مائة دينار أو ألف واحد حبث ال يكون كبرياً وال صغريا فإنه يؤول ب

  .دينار فإنه يؤول حبصول علم االختبار لكن ان كان العدد زوجاً ال فرداً

ومن رأى أنه أعطى دينارا ألحد أو ضاع منه دينار فإنه يدل على ذهاب علم منه بقدر ذلك الدينار حبيث 
  .ال يكون أكثر وال أقل منه

أنه وجد دينارا فإنه يدل على مصيبة بسبب الولد، وإذا كانت الدنانري كثرية فإا وقال الكرماين من رأى 
  ".من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك"تنال بالتعب واملشقة، وأما الدنانري فأمانات تؤدى لقوله تعاىل 

، ومن رأى يف كفه مخسة دنانري فإنه يدل على اقامة مخس صلوات، وإن ضاعت من كفه فتأويله خبالفه
وإن ضاع اثنان منها فإنه يدل على اضاعة وقتني ويقاس على ذلك ومن وجد دنانري كثرية ووضعها يف 

  .موضع حمكم فإنه يدل على حفظ أمانة املسلمني

  .ومن رأى أنه يضرب الدنانري فإنه يسلك يف الفرائض على أوضاعها ويكون مؤديا حق الناس أياهم

  .س فإنه يأمر باملعروفومن رأى كأنه يقسم الدنانري بني النا

وقال جابر املغريب من رأى أنه وجد دينارا فإنه يكتب عليه شهادة ألجل أمانة أديت له، ورمبا كثري من 
  .الناس يرى أنه أصاب دينارا فيصيبه يف اليقظة كما رأى

 إذا مل وقال إمساعيل بن األشعث رؤيا الدينار السامل من الغش تدل على الدين والطريق املستقيم خصوصا
يكن عليه صورة مثل املثاقيل والناصرية واألشرفية والدنانري املصورة تدل على قلة الدين وطريق غري 

  .مستقيم

ومن رأى أن له دينارا على أحد وجهه اسم اهللا وعلى اآلخرة صورة ان كان مسلما يرتد عن دينه، وإن 
  .كان كافرا يسلم

  .سة تدل على مخس صلواتوقال جعفر الصادق إذا كان عدد الدنانري مخ

    

  .ومن رأى أنه أعطى الدنانري ألحد أو ضاعت منه أو باعها أو سرقت منه فإنه يدل على زوال مهه وغمه

ومن رأى أنه أخذ من الدنانري إىل األربع يف العدد أو أعطيت له أو اشترى ذلك فإنه يدل على اجلاه والعز 
  .ر ذلك يف يقظتهوعلو القدر من قبل النسوة، ورمبا وجد مبقدا

  .وقال جابر املغريب رؤيا الدينار امرأة وولد وجارية وكثرة الدنانري زيادة مال حيصل بعناء وخصومة
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وقيل من رأى رجالًأعطاه دنانري فإنه رجل مظلوم، وإن دفعها هو إىل أحد فهو ظامل، وإن أخذها رجل 
  .وهي مقطوعة فهي خصومة ومنازعة شديدة تكون بينه وبني رجل

من رأى أنه أصاب دنانري يف تراب فأخذها يف يده فذابت فإنه يؤول حبصول هم من قبل الوالدة مث و
لفالن ولد كأنه دينار، وإن كان من : يزول، وقيل رؤيا الدينار الواحد تدل على رجل صاحل لقول العرب

ار ال يؤده إليك إال ما ومنهم من إن تأمنه بدين"أهل الفساد فإنه يؤمتن على مال وخيون فيه لقوله تعاىل 
، ورمبا دلت رؤية الدينار إذا كان منقوشا على حصول ما يكرهه من أهله أو ممن يهمه "دمت عليه قائما

  .أمره

ومن رأى أن ميتا أعطاه دنانري فقد سلم من الظلم، وإن أراد أن يعطيه ومل يأخذ منه شيئا فليحذر ان 
  .يظلم

  .ريد الظلمومن رأى أن ميتا وعده بدنانري فإنه ي

  .ومن رأى أنه أصاب دنانري وهي مقصوصة أو ناقصة يف الوزن والقدر فهم يسري

وقال بعض املعربين من رأى أن بيده دنانري فقلبها ونقدها فوجدها من غري معدن الذهب واستحال لوا 
ما ينسب فإنه يؤول حبصول هم حيصل بسبب ختيل مث ال يوجد لذلك التخيل حقيقة ويكون أمره فيه إىل 

  .إليه ذلك املعدن يف تعبري علم األصول

ومن رأى أنه سبك الدنانري فإنه يؤول ان كان مهموما زاد مهه، ورمبا قصر يف صالحه ومجعها إذا كانت 
  .من واحد إىل مخسة

وقال الساملي رؤيا الدنانري إذا علقت على رؤس النسوة فإا تؤول بالزينة هلن واخلرق يف الدينار متزيق 
  .ض اهلم، ورمبا يؤول بغري ذلكبع

وقال أبو سعيد الواعظ تضييع الدينار يدل على تضييع الصلوات ملا روى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم أنه أتاه رجل فقال يا رسول اهللا رأيت فيما يرى النائم أين أصبت أربعة وعشرين دينارا معدودة 

جل تضيع اجلماعات وتصلي وحدك والدنانري الكبرية أنت ر: فضيعتها فلم أصب منها غري أربعة فقال
  .أمانات وشهادات وعلوم ووالية

وقال خالد األصفهاين الدنانري أخف مها من املصوغ خصوصا ان كان عليها اسم اهللا واملنقوش منها خري 
  .من الدنانري بغري نقش

انت كثرية أو قليلة مما ال اية قال جعفر الصادق رؤيا الدنانري تؤول على وجهني إذا كانت فرداً سواء ك
  .له إىل مخسة فليست مبحمودة، وإذا كانت زوجا فتؤول بدين خالص وعلم نافع
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  فصل في رؤيا الفضة

  .وهي على وجوه

فمن رأى أنه أصاب فضة سواء كانت أقراصا أو سبائك فإنه يؤول بالفرح والسرور، ورمبا دلت على 
  .تاج يف ذلك إىل معرفة سيما الرائيحصوهلا يف اليقظة وتكون مها وحزنا فيح

وقال الكرماين الفضة الصحيحة تدل على اخلرب الصحيح واملكسورة منها خرب كاذب وخصومة ومن رآها 
  .يف شيء من األوعية فإا تدل على وديعة تودع عنده

مرأة من ومن رأى أنه وجد قطعة فضة مذابة عن معدا أو أعطاها إياه أحد فإنه يدل على أنه يتزوج ا
  .تلك الديار واملعدن

  .ومن رأى أنه يدخل يف معدن الفضة فإنه يدل على ان امرأته متكر به مكرا

  .ومن رأى أنه وجد فضة كثرية فإنه يدل على حصول كرت مبقدار تلك الفضة

 وقال أبو سعيد الواعظ اختلف املعربون يف تأويل الفضة فمنهم من كرهها أصال ملا فيها من التنبيه على

االنفضاض وهو التفرق ومنهم من قال اا تدل على مال حممود والتقرب منها يدل على جارية حسنة 
  .واستخراج النقرة من معدا يدل على مكر امرأة يقع ا يف ألسن الناس

  .ومن رأى أنه وهب له لبنة من فضة أصاب سلطاناً

 كثرياً من الناس إذا رأوا الدراهم يف املنام وأما الدراهم فإا تؤول على وجوه حبسب اختالف الطباع ألن
  .حيصل له يف اليقظة مبقدار ما رأى

ومنهم من قال إذا رأى دراهم فإنه يسمع كالما حسنا أو توحيدا هللا تعاىل خصوصا إذا كانت الدراهم 
دل بيضاء جديدة، وإذا كانت سوداء وعليها الصور فإا تدل على احلرب واخلصومة والدراهم الصحاح ت

  .على اخلرب الصحيح واملكسور منها يدل على الكذب

    

ومن رأى أنه أعطى له دراهم يف كيس أو جراب أو يف صرة فإنه يتكلم معه كالما خمفي وحيفظ سره، 
وأما الدراهم الصغرية فتدل على الطفل الصغري، وإن رأى أنه ضاع منه ذلك الدرهم الصغري فإنه حيصل له 

طفل، وإن وجده بعدما ضاع فيزول عنه ذلك احلزن، وإن مل جيده فإنه يرحتل حزن ومشقة بسبب ذلك ال
  .الطفل من الدنيا والدراهم املغشوشة تدل على القيل والقال

  .ومن رأى الدراهم يف كفة امليزان فإنه يدل على ظهور األعادي بقدر تلك الدراهم

م حسن والدراهم املكسورة كالم متفرق وقال الكرماين الدراهم إذا كانت يف البلد فإا تدل على كال
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  .والدراهم الكبرية مال كثرية

ومن رأى أنه يقسم بني عياله دراهم صحاحا فإنه يدل على وقوع حكومة بينهم، وإن كانت مكسورة 
  .تدل على وقوع كالم غري نافذ بينهم

  .ومن رأى يف داره دراهم باجلملة فإنه حيصل له بقدر مال

" مجع ماال وعدده"م كثرية فإا تدل على منع الناس عن حقوقهم لقوله تعاىل ومن رأى أنه مجع دراه

  .اآلية

  .ومن رأى درمها أبيض يف كفه فإنه يدل على حصول ولد

  .ومن رأى أنه وجد صرة من الدراهم فإنه حيصل ماال حالال ونعمة كبرية

  .وقال جابر املغريب من رأى درمها أبيض فإنه يؤول بالدرهم األسود

  .ن رأى درمها أسود فإنه جيد درمها أبيض ومن الناس من جيد مثل ما رأىوم

ومن رأى أن له دراهم مردودة كثرية ان كان تاجرا فإنه يفلس، وإن كان فالحا فإنه ينتج له فائدة، وإن 
كان ملكا فإنه يعزل عن ملكه ويقع يف اخلصومات ويفتقر ألن تلك الدراهم تسمى فلوسا واشتقاق 

  .اإلفالسالفلس من 

وقال إمساعيل بن األشعث الدرهم اجليد صفاء يف الدين ومعاملة صحيحة جيدة والدرهم الرديء تأويله 
خبالفه والدراهم املكسورة تؤول على ثالثة أوجه خصومة وقضاء وولد سيء اخللق والنقرة مال والدراهم 

 الصرة فإا تؤول حبصول كالم يف التأويل أحسن من الدنانري والدراهم الكثرية إذا كانت مشدودة يف
  .فليعربها الرائي

  .ومن رأى أن امللك أعطاه دراهم فإنه يؤول حبصول الغم خصوصا إذا مل تكن الدراهم صحاحاً جيادا

  .وقال الساملي من رأى أنه أصاب نقرة فإنه يصيب امرأة أو جارية

  . متكر بهومن رأى أنه دخل غارا وأصاب نقرة فإن امرأته أو غريها من النسوة

ومن رأى أن له دراهم جمهولة يف شيء من األوعية فإنه يستكتم سرا أو يستودع ماال أو متاعا فليتق اهللا 
  .يف أدائه

  .ومن رأى أنه دفعه إىل غريه فإنه يستودعه سرا أو ماال

ومن رأى أنه وجد دراهم فإن كانت جددا بيضا وعليها سكة ملك عادل يف ذلك الزمان فإا تؤول 
  .صول دراهم على قدر ما رأىحب

  .وقيل من رأى أنه أعطى دراهم جيادا طرية فإنه يبكي عليه، وإن دفع هو دراهم إىل أحد بكى عليه

  .ومن رأى أنه ضاع له درهم أو سرق منه فإنه سيبكي ولده أو يصيب ما يكرهه له
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ول على وجهني إما موت ومن رأى أن معه درمها وقد نزع منه أو ذهب عنه ذهابا ال رجوع فيه فإنه يؤ
  .ولده أو حصول مضرة يشرف منها على املوت

ومن رأى أنه يقسم ماله فإن كان مع ذلك ما يستدل به على اخلري فإنه يزوج ولده أو يف أهله فيقسم 
  .فيهم ماله يف بر وصالح، وإن دل على غري ذلك فإنه يتفرق أمره وحاله مبوت أو حياة

ق من أسفله وذهب منه ما كان فيه فإنه يؤول للرائي بالوفاة ألن الكيس ومن رأى أن كيس ماله قد انفت
  .جسمه واملال زوجته

  .ومن رأى أن يف كيس ماله أرضة فإنه يدل على موته ألا دلت على موت سليمان

ومن رأى أنه من أهل السعة وله دراهم كثرية وهو واثق ا فإنه يؤول على أربعة أوجه تغري أمره وسقوط 
  . وموت يعاجله أو يكون ظاملا فينتقم منهحاله

ومن رأى أنه حمتاج إىل دراهم وهو يطلبها وال جيدها أو وجد اليسري منها فإنه يدل على إصالح دينه 
  .وثبات حاله يف اخلري ألن أهل اخلري غالبهم يكون ضيقا يف املعيشة

 فإا تلد غالما، وإن كان بينه وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه ضرب درمها فإن كانت امرأته حامال
وبني أحد خصومة فإنه يسمع منه كلمة ترضيه، وإن كان مفلسا فإنه يصيب ما ينفعه خصوصا إن كان 

  .صاحب ورع

  .ومن رأى على عضده درمها مشدودا فإنه يؤول على اكتسابه حبرفة

لبه ا فإا مطالبته إياها ومن رأى أن له على إنسان دراهم جيادا صحاحا فإن عليه شهادة حبق، وإن طا
  .منه، وإن ردها عليه صحاحا جيادا فهو إقامة شهادة

    

وقال جعفر الصادق رؤيا الدراهم الصحاح تؤول على أحد عشر وجها كالم صحيح وقضاء حاجة 
ووالية ومال جمموع وصديق وولد ورفيق ورزق واسع وأمن وشراء جارية وحصوهلا حقيقة يف اليقظة 

ان صاحب الرؤيا مستور احلال، وإذا كان غري مستور احلال فإنه يدل على الضرب خصوصا إذا ك
  .واحلبس والغم واحلزن

أما الدراهم املكسورة فتؤول على ثالثة أوجه كالم صحيح وخصومة وغم وحزن وقيد وحبس، 
  .والدراهم الرديئة مثل ما ذكر للفلوس وتعبريها يأيت يف فصله

  فصل فيما يعمل منهما
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  . أنه أصاب ذهبا معموال شبه آنيه أو غريها فإنه يصيبه هم ميكثمن رأى

  .ومن رأى أنه أصاب شيئا من األواين حمزوما يف أمحال فال بأس به لكونه مل يعاين لون الذهب

  .ومن رأى أنه شرب من ذهب أو حنو ذلك فإا تؤول بامرأة قليلة الدين وال بأس بآنيه الفضة

  .الفضة والذهب تؤول بالنسوة والفضة منها جيدة والذهب منها ضد ذلكوقال الكرماين األواين من 

  .واملالحة سواء كانت من ذهب أو فضة فإا تؤول بامرأة مليحة، ورمبا كانت الفضة أميز

  .وأما احللي فإنه على أنواع وسيأيت تعبري كل شيء على حدة

  .فأما األساور فإا تؤول للنسوة بالزواج وللرجال باحلزن

  .ال الكرماين من رأى أن ملكا أعطاه سوارا فإنه حيصل له ولد وإما يرزق ألخيهوق

  .ومن رأى أن يف يده سوارين من ذهب فإنه يصيب ضيقا فيما يف يده ومكروها فيما ميلكه

وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أن يف يده سوارا من ذهب فإنه يؤول حبصول مرياث، ورمبا كان ألهل 
  ".حيلون فيها من أساور من ذهب" طاعته وخرياته لقوله تعاىل الصالح زيادة يف

وقال بعض املعربين رؤيا السوارين الذهب إذا وضعا يف اليدين وكربا عليه فاما يؤوالن حبصول هم، 
بينا أنا نائم إذ : وقيل بأناس كذابني ملا ورد يف صحيح البخاري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

 األرض فوضع يف يدي سواران من ذهب فكربا علي وأمهاين فأوحى إيل أن انفخهما أتيت خبزائن
  .فنفختهما فطارا فأوهلما الكذابني اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة

  .وقال جابر املغريب من رأى أن يف يديه سوارين من فضة فإنه يدل على حصول نعمة مبشقة

ن عليه سوارين من فضة فإنه يصيبه ضيق فيما يف يده ومكروه يتحسر وقال خالد األصفهاين من رأى أ
  .منه ولكنه أخف من الذهب وامللوى أشد من املبسوط واوف خري من الصامت

  .وقال أبو سعيد الواعظ رؤيا السوار من الفضة تدل على حصول خادم أو ولد

 يديه يف ذكر مجيل، وإن كانت ومن رأى أن ملكا يف يديه سوارا فإنه يؤول بظهور أمر قبيح على
األساور من معدن من املعادن أو شيء من النباتات فإنه يؤول لكل منها على ما يظهر يف أصول التعبري 
لذلك املعدن، وقيل رؤيا السوار من حيث اجلملة من أي معدن كان تؤول للنسوة بالرجال املنسوبة يف 

  .اخلاصة إىل ذلك املعدن وللرجال بنسوة كذلك

  .ال جعفر الصادق رؤيا السوار تؤول على مخسة أوجه رياسة وحكمة ومكر وغم وولد أو أخوق

وأما الدملج فقال الكرماين إن كان من ذهب فإنه حصول غم وهم وكراهية، وإن كان من فضة يكون 
ل أخف، وإن كان من فضة يف عضده فإنه يدل على تزويج ابنته أو ابنة أخيه، وإن رأى له امرأة فإنه يد

  .على حصول مال وزينة، وإن كان من معدن من املعادن فإنه يؤول على قدر ما ينسب إليه ذلك املعدن
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  .وقال جابر املغريب من رأى دملجا من حديد بعضده فإنه حصول قوة من أقاربه

وقال ابو سعيد الواعظ الدملج قوة على يد أخ ألن العضد أخ وكذلك الساعد وللمرأة زوج فيعترب من 
  .ه ولونه يؤول مبعىن ذلكمعدن

وأما الطوق فإنه حصول والية، وإذا كان مرصعا فهو أبلغ يف الوالية ويكون يف العلو بقدر قيمة الطوق 
  .ويكون مشهورا باألمانة واالنصاف يف تلك الوالية

 ويكون وقال الكرماين من رأى يف عنقه طوقا فإنه يدل على ادعائه أنه من قبيلة فالنية أو من قوم فالنيني
  .كذابا يف دعواه

وقال جابر املغريب من رأى يف عنقه طوقا بعضه من ذهب فإنه يدل على احلج، وإن كان كله من ذهب 
  .فإنه يدل على نيل املراد

ومن رأى أن يف عنقه طوقا من ذهب فإن كان من أهل الفساد فإنه يؤول بارتكابه املعاصي وامعانه يف 
  .ذلك

وقا من أي معدن كان فإنه يؤول بإمعانه يف الفساد وتضييعه أموره وخيانته وقيل من رأى أن يف عنقه ط
  .يف أمانته فليتق اهللا ويصلح ما بينه وبني اهللا ويكف أذاه عن الناس

    

وأما القالدة فإا تؤول على أوجه، فمن رأى أن يف عنقه قالدة فإنه يتوىل والية أو يتقلد أمانة على قدر 
  .هلا، وإذا كانت مرصعة بأنواع اجلواهر تكون الوالية أعظمالقالدة يف حسنها وطو

  .ومن رأى أن عليه قالدة ثقيلة وهو يضعف عن محلها فإنه يلي والية ويضعف عن العمل والقيام فيها

وقيل رؤيا القالدة من حيث اجلملة تقليد أمر أو أمانة وتؤول رؤية قالدة املرأة على زوجها فمهما رأت 
 شني فإنه يؤول فيه والقالدة الفضة منهم من قال اا دون ذلك ألا من التقليد وهو يف ذلك من زين أو

دون الذهب يف الثمن ومنهم من قال إا أحسن ملا تقدم من تفضيلها على الذهب، وقيل رؤيا القالدة 
كانت من الفضة تؤول جبارية حسناء، وإذا كانت من نوع من أنواع املعادن فإا تؤول باخلصومة، وإذا 

اجلوهر أو احلجارة املثمنة فإا تؤول حبصول علم كالم اهللا تعاىل وكلما كانت جيدة كان العلم أبلغ 
  .وأحسن

وقال جابر املغريب القالدة تدل على قدر الرجل وقيمته وواليته وجاهه فكلما كانت طويلة كانت أجود 
  .والقصر فيها بضد ذلك

بعضها من ذهب فإنه يدل على احلج، وإذا كانت مجعها من ذهب وقال جعفر الصادق إذا كانت القالدة 
  .فإنه يدل على الوالية
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وأما املخنقة فللرجال خناق وللنسوة زينة وولد، ورمبا دلت ألهل الفساد على أمر مكروه الشتقاق 
  .االسم

و أمانة وأما العقود إذا كانت من الذهب وهي مكللة أو من ذهب وهي حمرمة حمشوة فإا تؤول بعهد أ
أو ميثاق أو وصية فمهما رأى يف ذلك من حسن ومجال فهو وفاء بالعهد، وإذا رأى خبالف ذلك فتعبريه 

  ".يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود"ضده واستدل بقوله تعاىل 

ومن رأى أن عليه عقودا كثرية فإنه يضعف عما ذكرناه هذا إذا رأى حبملها ثقال والعقد يؤول للمرأة 
  .اجبالزو

وأما القرط وهو احللق الذي يوضع باآلذان فإنه يؤول على أوجه، فمن رأى يف أذنه قرطا فإنه يشتهي 
مساع الغناء فإن رأى يف ذلك شيئا من اجلواهر أو نوعها ويف كل واحد منهما لؤلؤة أو أكثر من ذلك فإنه 

نه حيفظ نصف القرآن أو يفعل جيمع القرآن أو علم الرب، ومن رأى يف أحد قرطيه لؤلؤة دون األخرى فإ
  .شيئا من الرب ال يكون كامال، وقيل من رأى يف أذنيه حلقا فإنه يكون عند الناس ذا زينة ومجال

ومن رأى يف حلق اذنيه درا مثينا فإنه يتعلم القرآن والعلم، وإذا كان اللؤلؤ صغارا فإنه ينسى العلم، ومن 
  .و الواحدة من ذهب واألخرى من فضة فإنه يطلق امرأتهرأى يف أذن امرأته حلقتني من ذهب أو فضة أ

  .وقال أبو سعيد الواعظ القرط والسيف يف التأويل سواء للرجل واملرأة

وحكى ان رجالًأتى ابن سريين فقال رأيت كأن يف إحدى أذين . والقرط من ذهب يدل على رجل مغن
قرط من فضة فإنه حيفظ القرآن قرطا فقال كيف غناؤك قال حسن الصوت فقال هو ذلك فإن رأى ال

، وإن كان مع "كأم لؤلؤ مكنون"كله، وإن كان صاحب الرؤيا أمينا فإنه ميلك وصائف لقوله تعاىل 
  .القرط سيف فإنه يرزق بنتا، وإن كان صاحب الرؤيا امرأة حبلى رزقت ابنا

 اجلواري واالماء فإن املرأة ومن رأى يف منامه امرأة أذا قرط وسيف فإن له جتارة يف بلدة عامرة كثرية
  .يف التأويل جتارة وكذلك اجلارية

وروى أن رجالًقال لبعض املعربين رأيت يف أذن امرأيت حلقة نصفها ذهب ونصفها فضة فقال لعلك 
  .طلقتها طلقتني وبقيت على واحدة فقال نعم هو كذلك

علم علم وقرآن وشرف وجاه وقال جعفر الصادق القرط يؤول على أربعة أوجه زيادة زينة ومجال وت
  .وحزن وغم بسبب الطالق إن كان له امرأة، وإن مل يكن له امرأة فيدل على احلزن

وأما اخلامت فقال دانيال من عرف اخلامت وصائغه ونقشه فإنه يؤول بصائغه فمهما رأى من خري أو شر 
  .كان عائدا عليه

لملك يكون ملكا، وإن كان غنيا حيصل له زيادة ومن رأى أنه أعطى خامتا، وقيل اختم به إن كان الئقا ل
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  .يف املال، وإن كان يف الغزو فإنه ينتصر ويظفر، وإن كان زاهدا ازداد يف زهده ويقاس عليه باقي الصنائع

  .ومن رأى أن ملكا أعطى له خامتا فإنه حيصل من ملكه شيء أو ألقاربه

مشقة وعناء يف األمور، ومن رأى أن فص وقال ابن سريين من رأى أن خامته قد ضاع فإنه حيصل له 
  .خامته قد ضاع فيحصل له خلل يف بعض األمور

ومن رأى أن خامته قد انكسر وضاع وبقي فصه فإنه يدل على زوال جاهه وشرفه ولكن صالبته وهيئته 
  .تكون على حاهلا

  .ومن رأى أن فص خامته قد انكسر فإنه يدل على خالف ذلك

    

  .امته ألحد فإنه يهب من ماله وملكه بعض الشيءومن رأى أنه قد وهب خ

ومن رأى أنه قد باع خامته وأخذ مثنه فإنه يدل على أنه يبيع بعض ماله وخيزنه، وإن رأى امللك ان خامته 
  .قد ضاع فإنه يدل على زوال ملكه

  .ومن رأى أنه مل يعجبه صياغة خامته فإنه يذهب بعض ماله ويغضب عليه امللك

ه من ذهب فإن مجيع ما ميلكه يكون مكروها وحراما، وإن كان من فضة يكون مجيع ومن رأى أن خامت
ما ميلكه حالال طيبا، وإن كان من حديد فإن ما ميلكه يكون حقريا ذليال، وإن كان من املعادن السبعة أو 

  .من املفرغ أو من الرصاص فإنه يكون أقل وأحقر

 حديد فإنه يدل على القوة والغىن، وإن كان من حناس وقال جابر املغريب من رأى يف اصبعه خامتا من
  .أصفر فإنه يدل على حصول منفعة من شخص دينء األصل

ومن رأى أنه وضع خامته أمانة عند أحد أو وهبه له مث رد إليه خامته فإنه خيطب امرأة وال جياب يف ذلك، 
  . عيالهومن رأى أنه كسر خامته نصفني فإنه يدل على وقوع الفرقة بينه وبني

ومن رأى أنه وجد خامتا بفصني موافقا أحدمها لآلخر فإنه يدل على حصول شرف ونفاذ أمر وحصول 
مال ونعمة، وإن مل يكونا موافقني فإنه يدل على اللواطة والزنا، وإن رأى أن أحدمها وقع وبقي اآلخر 

  .فإنه يتوب من أحدمها

اخبار خفية، وإن كان املكتوب منشورا فإنه يصل إليه ومن رأى أنه قد ختم مكتوبا خبامته فإنه يصل إليه 
  .خرب شائع

وقال الساملي من رأى أن يف اصبعه خامته وليس مما يلبسه يف اليقظة فإنه يصيب سلطانا وقوة أو يتزوج 
  .امرأة ويصيب ولدا مباركا

  .ومن رأى أنه له خامتا وختتم به ورأى له اة فإنه ميلك شيئا مل ميلكه قط
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  . رأى أنه ختتم خبامت فضة فإنه يولد له ولد باروقيل من

  .ومن رأى أن فص خامته أمحر فإنه يولد له ولد فاسد، وإن كان أسود فولده يثبت على الذلة واملسكنة

ومن رأى أنه أصاب خامتا وهو يف مسجد أو يف صالة أو يف سبيل اهللا فإنه ميلك امرأة حيرز ا دينه، وإن 
فإنه يصيب رفعة وقوة ويلقى مع ذلك حربا، وإن كان تاجرا أصاب رحبا يف كان ملكا أو ذا سلطان 

  .جتارته ونال خريا

وقيل من رأى أنه أعطى خامتا من ذهب على هيئة اخلوامت من غري زيادة وال نقصان أصاب مكروها يف 
  .الدين، وإن كان عليه نقش حيمد كانت عقباه إىل خري، وإن كان خبالفه فتعبريه ضده

ى أنه أعطى خامتا على غري هيئة اخلوامت وكان من ذهب وليس عليه نقش وال عرف صياغته فإنه ومن رأ
مبرتلة الذهب فيؤول على وجهني إذا مل يعرف نقشه وصياغته إما ذهاب شيء ميلكه أو غضب من أمريه 

  .عليه

  .الرائيومن رأى أنه يلبس خامتا من معدن فإنه بنسب إليه يف القوة والضعف ويعرب ذلك حبسب 

ومن رأى أنه يلبس خامتا أو يدخره وفصه ياقوت فإنه يؤول ان كان عنده حامل تلد بنتا ومتوت سريعا، 
وإن مل يكن عنده حامل فإنه يدل على محلها، وإن كان عزبا فإنه يلتقط بنتا مرمية، ورمبا دل على 

  .وجدان شيء

  .ومن رأى أن فص خامته من زبرجد فإنه يعيش طويال

  .نه بعض خامته إىل قوم فردوه فإنه خيطب قوما ويردونه فإن أخذوه فام يقبلونهومن رأى أ

  .ومن رأى أن خامته انتزع منه غضبا فإنه يذهب عنه سلطانه أو ما ينسب اخلامت إليه

  .ومن رأى أن خامته قد ضاع فإنه يدخل عليه يف سلطانه أو معيشته ما يكره أو يعسر عليه

وهو يف يده فإنه حيصل له أمر حىت يتيقن ذهاب ما ميلك وال يذهب له شيء ومن رأى أنه يطلب خامته 
  .ويكون أمره إىل خري وسالمة

ومن رأى أنه يلبس خامتا مربوما أو ملتويا فإن كان من ذهب فإنه يؤول على أنه أبرم أمرا أو حصل له 
  .منه ما يكرهه، وإن كان من فضة فضده

 عنه فإن ذلك يؤول على مخسة أوجه ذهاب ماله ومفارقة ومن رأى أن خامته انكسر أو سقط وذهب
امرأته وقرب أجله وموت ولده وذهاب جاهه، وإذا رأت املرأة ذلك فهو نظريه ولكن يزداد يف ذلك 

  .للمرأة موت أقرب الناس إليها

  .ومن رأى أن فص خامته سقط فإنه يذهب وجه سلطانه وجاهه

  .نقلع أو انكسر فإنه يطلق امرأتهومن رأى أن يف اصبعه خامتا وله فص وقد ا
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ومن رأى أن حلقة خامته انكسرت أو سقطت عنه وبقي الفص فإنه يذهب سلطانه ويبقى ذكره وماله 
  .وهيئته

ومن رأى أنه وهب له خامت هبة ال رجوع هلا فإنه يصل إليه مال فإن عرف الواهب كان ذلك املال منه، 
  .ذا حتقق أن ال رجوع عليه منه فإن ماله يدوم له مدة حياتهوإن مل يعرف فهو من رجل جمهول وباجلملة إ

    

ومن رأى أنه وهب خامته ألحد هبة ال رجوع فيها فإنه خيرج من بعض ما ميلك بطيبة نفسه فإن نوى 
  .الرجوع عاد إليه ذلك

  .ومن رأى أنه باع خامته فإنه يؤثر شيئا على ما ميلك ويناله

هر اليد وفص من باطنها وكالهلما يف صياغتهما ونقشهما متشاان ومن رأى أن خلامته فصني فص من ظا
فإن ذلك سلطان ظاهر وباطن، وإن خالف أحد الفصني اآلخر يف صياغته فإنه يؤول لصاحبه أو البسه 

  .على وجهني يأيت النساء والرجال أو يأيت امرأة من اجلهتني فإن انكسر فإنه يقلع عن ذلك

  .طني فإن املطبوع له ينال عزا وشرفاومن رأى أنه ختم ألحد على 

  .ومن رأى أن ملكا طبع له طبعا خبامته فإن كان أهال للوالية ناهلا واال نال منه عزا وشرفا

وقال أبو سعيد الواعظ اخلامت ملك ملن كان من أهله والفص هيبة ألن ملك سليمان عليه السالم كان يف 
  .عاد ملكه والقصة يف ذلك مشهورةخامته وملا ذهب منه زال ملكه وملا عاد إليه 

وحكى ان رجالًأتى ابن سريين فقال رأيت كأن خامتي انكسر قال ان صدقت رؤياك طلقت امرأتك 
  .فلبث ثالثة أيام حىت طلقها

ومن رأى أنه خيتم خبامت اخلليفة وكان هامشيا أو عربيا أصاب والية جليلة، وإن كان من املوايل فإنه ميوت 
 مل يكن له أب فإنه ينقلب أمره إىل خالف ما يتمناه، وإن كان خارجيا أصاب والية أبوه وخيلفه، وإن
  .باطلة ال تدوم له

ومن رأى أنه لبس خامتا وكان فصه من أصله فإنه يؤول حبصول ولد أو شراء جارية أو دابة أو دار 
  .والوحتول فص اخلامت من موضعه يؤول للملوك باالشراف على العزل ولغريهم بتغري األح

ومن رأى أن خامته بفصني فإن كان ملكا فإنه زيادة يف ملكه، وإن كان تاجرا فهو ربح له من وجه البيع 
  .والشراء، وإن كان عاملاً فإنه يدل على مداراته ألهل الدنيا والدين

  .ومن رأى أنه استعار خامتا فإنه ميلك شيئا ال بقاء له وكذلك إذا رأى أنه ملك خامتا وال نقش فيه

ومن رأى أن اخلامت فصه من فضة فإنه يدل على الفرح لصاحبه ولكن بقوة، وقيل رؤيا اخلامت إذا كان 
فضة يدل على الفرح والراحة، واخلامت الذهب يف أصبع الرجل بدعة يف دينه وخيانة يف معاملته، وقيل 
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  .رؤيا فص اخلامت والية وللنساء زوج موافق

 على مثانية أوجه ولد ومال ووالية وعيش وخادم وعلو مرتبة وزينة وقال جعفر الصادق رؤيا اخلامت تؤول
  .ورأس العمل

وأما املنطقة فإا تؤول على وجوه، فمن رأى أن عليه منطقة غري حمالة فإنه يصيب ولدا أو خادما أو عما 
و أوالدا أو رجالًكبرياً يستظهر به من الناس، وإن كانت حمالة فإنه يصيب ما ال يستظهر به من الناس أ

  .يسودون أهل بيته

  .ومن رأى أن عليه منطقتني أو أكثر فهو أجود وأوثق

  .ومن رأى أن عليه مناطق كثرية به حىت يعجز عن محلها فإنه يطول عمره حىت يبلغ أرذل العمر

  .ومن رأى أنه أعطى له منطقة فإنه يدل على ثالثة أوجه إصابة مال وحصول ولدا وعمر طويل

  .ول لبس منطقة فإنه يسافر سفرا يف سلطان وينال عزا وجاهاومن رأى أنه حيا

وقال أبو سعيد الواعظ املنطقة تؤول بأب أو عم أو ولد أو رجل من الرؤساء أو من يستعني به الرجل يف 
  .أموره

فمن رأى أن ملكا أعطاه منطقة وشد ا وسطه فإا تؤول على أنه مضى من عمره النصف، وإن كانت 
ة بالذهب املنقوش فإنه يؤول بكثرة اجلماع، وقيل املنطقة الذهب تؤول بوالية فيها ظلم املنطقة حمال

  .واملنطقة الفضة تؤول بوالية فيها عدل

ومن رأى منطقة وأخذها بيمينه فإنه يسافر، وإن أخذها بيسارة فهي والية، وإذا كانت مرصعة فهي أبلغ 
  .وأجود

ة وهي تشد بأوساط اخلاصيكة وغريهم ممن ينسب للملك وذلك وقال بعض املعربين أراد باملنطقة احلياص
  .مفهوم

وقال الكرماين من رأى أن عليه خلخاال من ذهب فإنه يصيبه شدة . وأما اخللخال فإنه يؤول على أوجه
  .وخوف أو حبس أو قيد أو ما أشبه ذلك

أو يضرب سياطا، وإن ومن رأى أن عليه خلخاال من فضة فإنه جدد له اخوان ويتخذهم ويرى ما يكرهه 
كان اخللخال ملونا فهو أشد وأقوى، وإن رأت املرأة ان يف رجليها خلخاال من أي معدن كان فمهما 

رأت يف ذلك من زين أو شني فهو يؤول يف زوجها، وإن مل يكن هلا زوج فهو زينة هلا يف الناس على قدر 
  .مجال اخللخال وهيئته

    

أو محله فإن كان من فضة منقوشة فإنه حصول نعمة والساذج دون ومن رأى أنه يلبس شيئا من احللي 
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ذلك واملطلية ال بأس ا، وإن كانت خمرقة كانت أجود، ورمبا كان احللي من الذهب املنقوش املخرق 
أفضل من غريه ومجيع احللي للنسوة عيشة حسنة ووفاء الزوج هلا، وقيل رؤيا احللي للرجال تؤول حبصول 

  .معاش وكسب

 الكرماين من رأى شيئا معموال من فضة أو ذهب فإن عرف نوعه كان تأويله فيما يكون ذلك وقال
  .النوع يف أصل التعبري، وإن مل يعرف نوعه فالذهب هم والفضة خري

  الباب الحادي والخمسون 

  في رؤيا أنواع األسلحة والدروع واللبوس

  وما يناسب ذلك على ما يأتي تعبير كل شيء على حدة 

لسيف فقال دانيال السيف يف غالفه ما مل يكن له قبضة وال سفط فإنه يؤول باملرأة، وإن كان أما ا
  .مسلوال فإنه يؤول بنفاذ األمر

  .ومن رأى أنه سحب سيفه من غالفه فإنه يؤول حبصول ولد خصوصا إن كان سحبه بيده اليمىن

  .وهي تسلمومن رأى أن سيفه كسر يف غالفه فإنه يؤول مبوت ولده يف بطن أمه 

ومن رأى أنه يرشق سيفه وكسر فإنه يؤول مبوت أبيه أو عمه أو من يقوم مقامهما ومهما رأى يف ذلك 
من زين أو شني فيؤول فيهما أيضا، ورؤيا كسر نبذة السيف يؤول مبوت األم أو اخلالة فما رؤى يف 

  .نبذات السيف من زين أو شني فهو يؤول فيهما

رأسه ومل يقصد به أحداً فإنه يؤول بعلو املرتلة حىت يظهر امسه يف اآلفاق، ومن رأى أنه سحب سيفه على 
  .وإن أراد به ضرب أحد فإنه يؤول بأنه أضمر سوءا ألحد مث نأى عن ذلك وصرفه عما أضمره له

ومن رأى أنه ضرب أحداً بسيف وترك السيف مع ضريبته فإنه يؤول بأن الضارب حيصل منه منافع 
  .للنسوة

  .نه ضرب أحداً بسيف ومل يقطع وال أثر فيه فإنه يؤول حبصول كالم منه ألحد وال يؤثر فيهومن رأى أ

ومن رأى أنه ضرب أحداً بسيف فهدل منه عضوا فإنه يدل على صدور أمر حيصل به فرقة من نسل ذلك 
  .املضروب منه

  .ومن رأى أنه تقلد بسيف فإنه يؤول بأركان أحد امللوك وتوليته أمرا ألمانته

من رأى أن محائل سيفه قد طالت حىت سحب على األرض فإنه يؤول مباله من تلك الوالية ويكرهه و
منها، وإن قصرت احلمائل فإنه ال يثبت فيها وقطع احلمائل يدل على العزل، ومن رأى أنه ضرب إنسانا 
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  .بغري خصومة فإنه يشهر امسه

حصول نقص لصاحبه وعدم نفاذ كلمته، ورمبا ومن رأى أن يف سيفه عيبا أو ثلمة أو صدأ فإنه يدل على 
  .يؤول بولد ال فائدة فيه وال نتيجة وأموره معكوسة

وقال الكرماين من رأى أنه أراد أن يسحب سيفه فانكسر غالفه فإنه يؤول بأن كان له امرأة حبلى تلد 
صب فإنه يعزل ومتوت ويسلم الولد، وإن مل يكن له امرأة فإنه نقص يف جاهه وحرمته، وإن كان ذا من

  .عنه

  .ومن رأى أنه أعطى سيوفا كثرية فإنه حيصل له غىن

  .ومن رأى أنه يسحب سيفه من غالفه وخرج كما ينبغي فإنه يؤول حبصول ولد بار

  .ومن رأى أن سيفه انكسر غالفه وهو معاىف فإنه يؤول مبوت والده أو والدته

صول ظلم للمضروب منه بغري ذنب، وإن ومن رأى أنه ضرب أحداً بسيف فخرج منه دم فإنه يؤول حب
تلوثت ثياب الضارب من دم املضروب فإنه يؤول حبصول مال حرام، ورمبا كان مة للمضروب مبال 

  .حرام وهو منها بريء

  .ومن رأى أن أحداً أخذ سيفه من يده فإنه يؤول بأخذ ماله من املنصب

  .عمرومن رأى أنه شد سيفه يف وسطه حمكما فإنه يؤول بطول ال

  .وقال جابر املغريب من رأى أن له سيفا من ذهب فإنه يدل على حصول منفعة من األكابر

  .ومن رأى أن له سيفا من حديد فإنه يدل على قوة أمره

  .ومن رأى أن له سيفا من حديد أو حناس مفرغ فإنه ليس مبحمود

أة جليلة القدر، وإن كان ومن رأى أن له سيفا من قلعى أو رصاص فإنه يدل على حصول منفعة من امر
من أنواع اجلواهر مرصعا فإنه يؤول حبصول خري وبركة من قبل العلماء، وإن كان ذا منصب فإنه يزداد 

  .أة بربكة العلم

  .ومن رأى أن له سيفا من خشب فإنه يدل على ضعف أموره

  .ومن رأى أن له سيفا من فخار فإنه يدل على حصول منفعة من نسوة امللوك

  .أى حد سيفه كسر فإنه يدل على موت أبيه أو أمهومن ر

  .ومن رأى أن عقب سيفه كسر فإنه يؤول مبوت أحد من أهل بيته

  .ومن رأى أن سيفه مشدود يف وسطه فإنه خيدم ألحد

وقال إمساعيل بن األشعث من رأى أن له سيفني وهو متقلد ما ميينا ويسارا فإنه يدل على حصول والية 
  .فتني إن كان أهال لذلك، وإن مل يكن فهو ولدانيف عملني أو وظي
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  .ومن رأى لسيفه حدين فإنه يؤول بنفاذ األمر

ومن رأى أن ملكا شد سيفا على وسطه فإنه يؤول على حصول قوة ونفاذ أمر من امللوك، وإن أعطى له 
سطه فإنه يؤول سيفا فإنه يدل على حصول قوة ونفاذ أمر من امللوك، ومن رأى أن ملكا شد سيفا على و

على حصول قوة ونصرة، ورمبا يرزق ولدا، ومن رأى أن سيفه يلمع فإنه يدل على حصول حرمة من 
  .األكابر

  .وقال أبو سعيد الواعظ قبيعة السيف تؤول بالولد

رأيت يف املنام كأن بيدي سيفا مسلوال وأن أمشي وقد وضعت : وحكى أن هشاما قال البن سريين
هل لك امرأة حبلى قال نعم قال تلد غالما إن : ضع الرجل العصا فقال ابن سريينطرفه يف األرض كما ي
  .شاء اهللا فكان كما عرب

ومن رأى أنه أعطى زوجته سيفا يف غالفه فإنه يأيت له ابنة، ومن رأى أا أعطته كذلك فتعبريه نظريه، 
ا، وإن كان من صفر ورؤيا السيف اخلشب تدل على ولد منافق عاق، وإن كان من رصاص كان خمنث

  .يرزق الغىن، وإن كان من حديد كان شجاعا

ومن رأى أنه سل سيفه من غالفه فلمع يف يده فإنه يتكلم بكالم حق يكون فيه حالوة لسامعه، وإن كان 
  .السيف صدئا فتعبريه ضده

 فهو عجز ملا ومن رأى كأن بيده سيفا ثقيال ال يستطيع محله فهو كالم ال طاقة له به، وإن كان فيه ثلمة
  .يقصده من الكالم مبا يريد

وقد حكى أن رجالًأتى ابن سريين فقال رأيت رجالًقائما يف وسط مسجد متجردا وبيده سيف مسلول 
فضرب به صخرة ففلقها، فقال ابن سريين ينبغي أن يكون هذا الرجل الذي رأيته احلسن البصري قال 

ه الذي جترد يف الدين فإن املسجد يدل على الدين، وإن قال ابن سريين قد ظننت أن. الرجل هو واهللا هو
السيف يدل على اللسان، وإن الصخرة تدل على قلب املنافق وفلقه ذلك كالمه املستقيم الذي حيصل به 

  .تأثري يف قلوب املنافقني

ومن رأى أن بيده سيفا مسلوال وكان يف خصومة فهو صاحب احلق والظافر به، وإن كان السيف 
  .فأخذه فإنه يطلب حقا فيجده، وقيل إن السيف يدل على غضب صاحب الرؤيا وشدة أمرهموضوعا 

  .وقيل من رأى سيفا أو سيوفا مسلولة والريح ب فإنه يؤول حبصول الطاعون يف ذلك املكان

  .ومن رأى أنه يلعب بالسيف فإنه يؤول بالفصاحة والسياسة

ربه على شيء من املخلوقات سواء كان حيوانا أو ومن رأى أنه يضرب بالسيف ميينا ومشاال فيؤثر ض
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مجادا أو نباتا أو سائال فإنه يبسط لسانه بالكالم الذي ال جيوز، وأولوا السيف باللسان لقوله تعاىل 
  ".سلقوكم بألسنة حداد"

لغ فإذا كان ذا املقتضى يدل على أنه إذا رأى أحداً ضربه بسيف فإنه يؤول بأنه يؤذيه بالكالم ويكون مب
  .ذلك بقدر ما قطع، وقيل من رأى أنه مقلد أربعة سيوف فإنه يتزوج أربع نسوة

  .ومن رأى أنه مقلد بسيوف ال يعرف عددها فإا مكروهة له

وقال الساملي من رأى أن بيده سيفا مسلوال قد شهره ال ينوي أن يقاتل به فإنه ينال سلطانا أو ولدا أو 
  .لكالم به من خياصمهزوجا، وإن نوى أن يقاتل به يتهأ ل

ومن رأى أنه ضرب به إنسانا فإنه يبسط عليه لسانه على قدر الضرب، وإن رأى أنه ال خيرج منه دم فإن 
كالمه له يف حق وصالح وأمر حيصل له فيه نتيجة، وإن خرج منه دم ومل يلطخ به الضارب واملضروب 

ا نال الضارب من املضروب ماال حراما ال بقاء فإنه كالم ال حيصل به نتيجة غري األذية وغرامة املال، ورمب
  .له

ومن رأى أنه ضرب إنسانا فقطع عنقه فإنه يويف دين املضروب، ورمبا حيسن إليه، ومن رأى أن أحداً 
يضربه بسيف فيقطع أعضاءه فإنه على وجهني إن فرق األعضاء سافر سفرا بعيدا وتفرقت أوالده أو نسله 

  .ئا منه فإنه يسافر قريبا ويرجع خبرييف البلدان، وإن مل يفرق شي

ومن رأى أن رجالًطعنه بالسيف من غري منازعة فإن املطعون والطاعن شريكان يف مصاهرة بني قوم أو ما 
  .أشبه ذلك

ومن رأى أنه أعطى سيفا مبهما فإنه يأتيه ولد يشك فيه، ومن رأى أنه يسحب سيفه من غالفه فيتعوق 
  .د فال يستطيععليه فإنه يقصد الكالم مع أح

ومن رأى أن سيفه إنكسر أو سقط من يده أو انتزع منه أو قهر عليه أو رمي به أو رهنه أو سرق منه أو 
أعاره أو باعه فإنه يؤول على عشرة أوجه عزل وموت أقاربه وغلبة وغرامة وحصول مصيبة ونقصان جاه 

  .وموت ولد وطالق امرأة وموت خادم وضعف مقدرة

  .يفه انكسر فإنه يؤول مبوت أمه أو من يقوم مقامهاومن رأى أن نعل س

ومن رأى أن بوسطه سيفا مشدودا وهو مقلد به وهو مقلص عنه فإنه يؤول بأن املنصب الذي هو فيه 
  .دونه وأنه يرتفع عنه ذلك املنصب لغريه

    

لى وقال جعفر الصادق رؤيا السيف تؤول على ستة أوجه ولد ووالية وحجة ومنفعة ومال وظفر ع
  .األعداء، ورمبا دل السيف على رجل ذي قوة فصيح القول
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وأما القوس فإنه يؤول على وجوه، فمن رأى أنه جيذب قوسا بغري نشاب فإنه يؤول على السفر وحيصل 
  .له فائدة ويعود خبري

  .ومن رأى أن وتر قوسه إنقطع فإنه يدل على غري متام السفر، ورمبا كان من ذلك السفر خسران

  . أن رجالًأعطى له قوسا فإنه يدل على حصول ولد أو أخومن رأى

ومن رأى أن شخصا أعطى له قوسا بغالفه فإنه يرزق ولدا، ومن رأى أن قوسه كسر فإنه يدل على 
زوال عزه وشرفه، ورمبا كان خسارة، ومن رأى أن وتر قوسه انقطع بغري سبب فإنه يدل على حصول 

  .مصيبة من قبل أقربائه

  .رمى النشاب بقوسه فإنه يصل إليه مطالعة من األكابرومن رأى أنه 

وقال ابن سريين من رأى أنه رمى بفردة نشاب مستقيمة الرمي فإنه يتكلم بكالم حق، وإن رآها معوجة 
  .فإنه يتكلم بكالم باطل

ومن رأى أنه يصنع له قوسا جديداً فإنه يؤول بتزوج امرأة وحصول منفعة منها، وإن كان ذا شرف فإنه 
  .يؤول على زيادة مرتلته

ومن رأى أن له قوسا ومل يقدر أن يرمي به من شدته فإنه ال حيصل من ملك أو امرأة يطلبها فائدة وال 
  .منفعة، ومن رأى أنه يبيع قوسا فإنه يدل على نقصان شرفه

  .ومن رأى القوس يؤول بطول العمل

 جر قوسا فإنه يؤول على امراة تدوم معه، وقال الكرماين القوس اجلديد هو امرأة يطلبها، ومن رأى أنه
  .ومن رأى أن وتر قوسه انقطع فإن املرأة ال تدوم معه وتفارقه سريعا

ومن رأى أن بيده قوسا شديداً فإذا جره الن له فإنه يدل على خطبة امرأة ويسهل أمرها، وإن سافر 
  .لسالمةيكون سفره مباركا وحيصل له من سفره املراد ويعود سريعاً باخلري وا

  .ومن رأى أن قوسه ألني صار قويا فتأويله خبالف ذلك

ومن رأى أنه باع قوسه وأخذ مثنه إما دراهم وإما دنانري فإنه خيتار دنياه على آخرته ألجل امرأته، وإن 
  .أخذ غري الدراهم والدنانري بثمن القوس فإنه يدل على حصول مراده وقضاء حاجته

  . فإنه يتزوج سريعا ويظفر على عدوهومن رأى أنه أعطى له قوس بوتر

  .ومن رأى أن قوسه انكسر يف غالفه فإنه يرحتل من الدنيا سريعا

فكان قاب "ومن رأى ان له قوسا حسنا نظيفا فإنه يتقرب إىل اهللا تعاىل باألعمال الصاحلة لقوله تعاىل 
  ".قوسني أو أدىن

زوج ولد، ومن رأى كأنه أعطى امرأته قوسا وقال أبو سعيد الواعظ القوس امرأة سريعة الوالدة وللمت
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رزق بنتا، وإن رأى كأن امرأته أعطته قوسا رزق إبنا والقوس يف الغالف صيب يف بطن أمه ومد القوس 
  .من غري سهم دليل سفر

ومن رأى كأنه مد قوسا عربيا فإنه يسافر إىل رجل شريف سفرا يف عز، وإن كان القوس فارسيا فإنه 
م، وإنقطاع الوتر دليل على القعود من السفر ويدل على طالق املرأة أيضاً وانكسار يسافر إىل قوم عج

القوس دليل على موت املرأة والولد والشريك أو بعض األقرباء، ورمبا دل القوس على الوالية وانكساره 
 على يدل على العزل، وصعوبة القوس دليل على كثرة التعب للمسافر وللتاجر على اخلسران ويف الولد

العقوق ويف املرأة على النشوز وسهولته على الضد منه، وإن رمى به سهما فأصاب الغرض نال مراده، 
فكان قاب قوسني أو "ورمبا تدل رؤيا القوس على القرب من بعض األشراف ملا ذكر يف قوله تعاىل 

  ".أدىن

أو أخاً فإن كان القوس وقيل من رأى أنه أعطى قوسا ليس معه سالح وال هو موتر فإنه يصيب ولداً 
  .موترا فإنه يتخوف عدوه من بعيد ويرهبه

  .ومن رأى أنه أصاب قوسا يف غالفه فإن امرأته محلت منه

  .ومن رأى أنه نزع وتره عن قوسه فإنه يقيم عن سفر وكذلك

  .إذا رأى أن قوسه كان موترا وانقطع ولكن يف هذا زيادة إنه ال يصل إىل ما أمل

  .سه قطع من جذبه على حني غفلة فإنه حصول مصيبة فيمن يعز عليهومن رأى أن وتر قو

ومن رأى أنه ينحت قوسا فإنه حيدث زوجا غري الذي معه أو يصيب غالما، وإن كان صاحب سلطان 
  .فإنه يزداد يف أمره، وإن كان القوس فارسيا كان السلطان أعجميا

إنه ينال ما يطلب من ملك أو امرأة أو ولد، ومن رأى أن قوسه أتسع عليه ان يوتر أو استرخى يف يده ف
  .ورمبا يعسر عليه أمر ويلتوي

  .ومن رأى أن قوسه خبالف ذلك فتعبريه ضده

ومن رأى أن قوسه احنىن من غري نزع وال رمي فإنه يؤول بطول عمره إىل أن ينحين ظهره ويصري هرما، 
  .ورمبا يصاب مبصيبة يبلغ منها كل مبلغ

    

  .وسه فإنه مؤثر ما هو فيه من دين أو دنيا على غريهومن رأى أنه باع ق

ومن رأى أن قوسه انكسر فإنه يؤول حبصول مصيبة فيما ميلك فإن أصلح كسره وعاد إىل ما كان عليه 
  .فإنه يؤول بذهاب شيء مث يعود له، وإن حصل فيه بعض خلل فالبعض يذهب والبعض جيده

  .احب منصب ينفذ كتبه وكالمه بقدر ما بلغ منهومن رأى أنه يرمي بقوسه سهما فإنه إن كان ص
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ومن رأى أنه مد قوسه إىل أن جياوز احلد فإنه يؤول على وجهني ارتكاب أمر إىل ان يتجاوز احلد وقوة 
  .وظفر

وقال جعفر الصادق رؤيا القوس تؤول على سبعة أوجه سفر وولد وأخ وامرأة وأوصاف حسنة وقوة 
  .ورجال صعاب بقدر شدة القوس

ا قوس البندق فإنه يؤول بكالم قبيح وغم وحزن وإيذاء الناس ألن قوس البندق يف طريق الدين غري وأم
  .حممود

  .ومن رأى أن بيده قوس البندق ولكن ما يرمي به البندق فإن حزنه يكون أقل

وقال الكرماين، ومن رأى أن بيده قوس بندق وهو يرمي به فإنه يقذف من يرميه ألن أصل ذلك مكروه 
  . الدينيف

وأما السهم والرمي به فإنه يؤول على أوجه قال دانيال السهم يؤول بكالم مستقيم يصل إىل أحد، ورمبا 
كان غيبة، وقيل من رأى أن أحداً يرميه بسهم فإن الرامي يرسل إليه رسوالً بكالم خصوصا إذا رماه 

  .مبالغرض، وإن رماه بغري الغرض فإنه يرسل إليه كتابا بقدر مشري السه

  .ومن رأى أنه يرمي سهما بال نصل فإنه يرسل رسوالً بغري قصد

  .ومن رأى أنه يرمي بسهم فسار معوجاً فإنه يدل على رسول خائن

  .ومن رأى أنه رمى الصيد بالسهم فإنه يسب رجالًأو جارية

 وقال ابن سريين الرمي يؤول بالرسول فإن رماه مصيبا فإن رسوله يذهب إىل ما يرسل فيه ويقضي

  .احلوائج، وإن رماه خمطئا غري مصيب فتعبريه ضده

ومن رأى أنه رمى سهما وراح سهمه إىل غري النهاية فإنه يدل على إنتشار امسه وصيته إىل ما ال اية له 
  .ويكون مشهوراً يف كل األمور

ان الذي ومن رأى أن سهمه وقع يف وسط مدينة أو قرية أو مجاعة فإنه يدل على نفاذ أمره يف ذلك املك
وقع فيه، وإن وقع يف وسط محري أو شيء من البهائم فإنه يدل على نفاذ أمره يف ذلك املكان الذي وقع 

  .فيه يف أقوام جهال

وقال الكرماين من رأى أنه رمى سهما وأصاب عالمة فإنه حصول مراده، وقيل من رأى أنه رمى سهما 
  .منه خيانة واألسهم الكثرية تؤول باملال الكثريفسار معوجا فإنه يؤول بإرسال قاصد إىل مكان فيحصل 

ومن رأى أنه وضع أسهما يف تركاشه أو رآه مملوءا فإنه يؤول حبصول مال يدخره يف مكانه، ورمبا كان 
  .حصول خري منه لعياله ووعد مجيل

صب وقال أبو سعيد الواعظ السهم يؤول بالفارس وإصابة الغرض يف رميه دليل قضاء احلاجة، وإن مل ي
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فضد ذلك، وإذا كان السهم بغري قوس فإنه يؤول برسول غري ذي حزم، وإذا كان بال نصل طلب رسوال 
  .إىل امرأة، وإذا كان نصله من ذهب فهي رسالة يف مكروه

  : وقال بعض املعربين من رأى أن نصال سهمه من ذهب فإنه يؤول الكرام ملا قاله بعض الشعراء

 يعوقه القتال عن الندى كيال  صيغت نصال سهامه من عسجد

وقيل من رأى أن نصل سهامه من رصاص فإنه يرسل رسوالً يف أمر ويضعف حاله فيه، وإن كان من 
صفر كانت الرسالة ألجل احلال، وإذا كان من قزاز كانت الرسالة ألجل مال، وإذا كانت من فضة فهو 

ة، وأما السهم القوي السريع فكتاب رسالة يف حصول مال، وإذا كان من حديد فهو رسالة يف قوة مبسر
  .نافذ فيه كالم بالغ وانكساره عجز

وقيل من رأى أن بيده سهما أصاب عزا ورفعة، وقيل إن السهم رجل رباه رجل آخر أجنيب والسهم 
  .للمرأة زوجها فمهما رأت فيه من زين أو شني يؤول فيه

ر ورميه مقلوبا قوة، ورمبا كان إرساله ومن رأى أنه يرمي سهما عرضا فإنه يرسل قاصدا يف خفية مبك
  .قاصدا جاسوسا

ومن رأى أن سهمه بغري ريش فهو رسول خمترب، ورمبا كان كالما ناقصا، وأما الرامي يف سبيل اهللا فأصابة 
  .ذكر مجيل وشرف وعز

  .ومن رأى أنه يرمي على أحد وهو يرمي عليه فالغالب مغلوب

ع فيهما النشاب وبينهما فرق يف اهليئة ولكن يف علم التعبري وأما التركاش واجلعبة فهما اللذان يوض
  .حكمهما واحد

  .وقال ابن سريين اجلعبة تؤول بالعز واجلاه

  .وقال أبو سعيد الواعظ اجلعبة تدل على والية بلدة ألهلها دون ما مل يكن أهال لذلك

    

ه فإنه يدل على علو املرتبة فمن رأى أن بيده رحما مع سالح غري. وأما الرمح فإنه يؤول على أوجه
  .وحصول املراد، وإن مل يكن مع الرمح فإنه يدل على حصول ولد مقبل أو أخ

  .ومن رأى أن رحمه قد إنكسر فإنه يؤول بقرب أجل ولده أو أخيه

  .ومن رأى نصف رمح فإنه يؤول برجل غريب حيصل منه شغل فيه فائدة

  .لطانوقال أبو سعيد الواعظ الرمح بيد الراكب عز وس

وحكى أن رجالًأتى ابن سريين فقال رأيت يف املنام كأن بيدي رحما وأنا ماش بني يدي األمري فقال إن 
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  .صدقت رؤياك لتشهدن بني يدي األمري بشهادة حق

ومن رأى أن بيده رحما فانكسر فإنه وهن يف سلطانه، وقيل رؤيا الرمح تؤول على أربعة أوجه شهادة حق 
  .فروموت أب وحصول ولد وس

وقيل من رأى أن رحمه إنكسر مث أصلحه فإن ولده يشرف على املوت مث يعاىف، ورمبا ضعف أمور الرائي 
  .مث تعود إىل ما كانت عليه

ومن رأى أن له رحما بسنني فإنه يرزق ولداً ويكون قيما على قوم وإنكسار الرمح موت الولد إذا مل يكن 
 مبشي على الطريق الغري املستقيم وكسر الرمح لصاحب إصالحه بلزاق أو تشعيب وأعوجاج الرمح يؤول

  .املنصب عزل وضياع السن تعكيس يف األمور

  .وقال الكرماين من رأى أنه طعن برمح فإن الطاعن يضر املطعون ويبلغ بالنكاية فيه بقدر الطعنة

ه، ورمبا يرى ومن رأى أنه سال منه دم من طعنة رمح فإنه يصل إليه كالم من أحد يضره ولكن يؤجر علي
  .ما ينكره أو يتكلم أحد يف جانبه مبا ال يليق خباطره

وقيل من رأى أنه طعن برمح فسال منه دم أو غريه فإنه يؤول بصحة اجلسم وكثرة املال، وإن كان غائبا 
  .رجع إىل أهله مسروراً هذا إذا مل ير للطعنة أملا وال سال الدم على األرض

ه برمح إىل أن أثخنه جراحه فإنه يصيب ماالً حراماً فإن قطع الرمح حلما ومن رأى أن أحداً معروفا يطعن
  .أو عضوا أو عصبا وصار بيد الفاعل فإنه يصيب من املفعول خرياً

  .ومن رأى أنه طعن إنسانا برمح ومل يكن هلا ارش فإنه يغرم قصاصه

  .ومن رأى أنه يقاتل العدو برحمه فإنه ينال ماال حراماً

  .عن امرأة برحمه فإنه خيلو معها يف الفسادومن رأى أنه يط

وقال جعفر الصادق رؤيا الرمح تدل على تسعة أوجه قوة وظفر وسفر ووالية وامرأة وولد وأمن وعدم 
  .املقدرة ورياسة على قدر ارتفاعه

وأما احلربة فهي دون الرمح، فمن رأى أن بيده حربة ال غريها من السالح فإنه يرزق ولدا، وإن مل يكن 
  .له امرأة فريزق خريا كثرياً، وإن رأى مع احلربة سالحا غريها فإنه يدل على الرفعة وعلو القدر

  .ومن رأى أن ملكا ناوله حربة فإنه يرى منه خريا ومنفعة

  .ومن رأى أن حربته قد انكسرت فإنه يدل على حصول الضرر له من األعادي

  .واحدوقال أبو سعيد الواعظ تأويل احلربة واملزراق شيء 

  .وقال جعفر الصادق رؤيا احلربة على ستة أوجه حجة ووالية وطول عمر وظفر ورياسة ومنفعة

وأما الترس فإنه يؤول على وجوه، فمن رأى أن بيده ترسا مع سالح دونه فإنه يدل على من حيرسه 
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عترب حيرس ويكون ملجأ له من اآلفات، ومن رأى أن معه ترسا ال غريه من السالح فإنه يدل على رجل م
  .أصدقاءه وأخوانه من أمور مكروهة

وقال الكرماين من رأى أنه يتقي بترس فإنه جنة مما خياف وحيذر، ومن رأى أن عنده ترسا ليس معه غريه 
  .وهو يستند عليه فإنه يستند إىل صديق واق

  .وقال الكرماين الدرفة تؤول بامرأة، ورمبا كانت وقاية والدرقة هي أصغر من الترس

ل أبو سعيد الواعظ الترس يؤول بالرجل إذا كان أبيض فيكون ورعا، وإذا كان أخضر يكون ذا هلو، وقا
وإن كان أمحر فذو سودد، وإن كان أسود فذو ختاليط، وإن كان أبلق فمكار حيال ذو خدعة وبدعة، 

 على وإن كان من حديد فذو بأس شديد، وقيل إن الترس يدل على الرجل الذاب عن أبيه، ورمبا دل
  .كثرة احللف

وقال بعض املعربين من رأى أنه تترس بترس وكان من أهل الفساد فإنه حيلف باطال ويتخذ ذلك اليمني 
  .اآلية" اختذوا أميام جنة"جنة له أي ترسا لقوله تعاىل 

  .وقال جعفر الصادق رؤيا الترس تؤول على ستة أوجه أخ وصاحب وقوة وولد وأمن وملجأ

ل على أوجه، فمن رأى أن بيده دبوسا فإنه يدل على حصول ولد، وإن رأى منه وأما الدبوس فيؤو
  .سالحا آخر فإنه يرزق من ملك منفعة وخريا كثرياً ورتبة ويظفر على األعادي

  .وقال جابر املغريب من رأى أنه رمى أحداً بدبوس فإنه يصدر منه كالم رديء يف حق الشخص

  .لبس عليه كالما يكون برئيا منهومن رأى أنه جرح أحداً بدبوس فإنه ي

    

  .وقال أبو سعيد الواعظ الدبوس أخ موافق أو خادم شفوق

وأما الطرب فإنه عز ونصرة وظفر ووالية ملن كان أهال هلا وحصول مرتبة ألنه من سالح امللوك، وقال أبو 
  .ل بكورة عامرة خصبةسعيد الواعظ إذا رأى أن بيده طربا فإنه يأمن العزل ولغريه ربح، وقيل الطرب يؤو

وأما اخلنجر فإنه خصومة وعداوة، وقال جابر الغريب من رأى خنجراً بال سالح فإنه حصول قوة من أحد 
  .األعيان، وإن كان مع اخلنجر سالح آخر فإنه يظفر على العدو

يكن معه وأما السكني فإا تؤول بالولد وغالفها يؤول باملرأة، ومن رأى أن بيده سكينا وهي ملكه ومل 
  .سالح غريها فإنه يؤول بالولد، وإن كان معه سالح آخر فإنه يدل على الشرف والقوة واملرتلة

وآتت كل واحدة منهمن "وقال أبو سعيد الواعظ السكني حجة لقوله تعاىل يف قصة يوسف عليه السالم 
  ".سكينا

 ولد ذكي يتعلم الصنائع سريعا ومن رأى أن بيده سكينا يستعملها فإنه فراغ أمر هو فيه، وقيل يدل على
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  .ويعمل معه

  .ومن رأى أنه جيذب السكني من غالفها فتلد امرأته غالما

  .وقال الكرماين من رأى أنه أعطى سكينا فإنه يصحب أخا يف اهللا أو يرزق ماال

  .ومن رأى أنه ذبح بسكني فإنه يوجد له نظري ما ذحبه من طري أو حيوان

  . فإنه يرى شيئا يتعجب منهومن رأى أنه يشرح يده بسكني

  .ومن رأى أنه يدخل سكينا يف قراا فإنه ينكح امرأة

وقال جعفر الصادق رؤية السكني تؤول على مثانية أوجه حجة وولد وظفر والتجاء وأخ وقوة وغىن 
  .ووجدان ووالية، واملوسى كالسكني

  .ها وقواوأما العصا فقال ابن سريين رجل شريف جليل القدر بقدر العصا وجوهر

  .ومن رأى أنه أتكأ على العصا فإنه جيد ما يطلبه مبعاونة رجل شريف

  .قال الكرماين من رأى أن العصا طالت بيده فإنه يصل إىل مراده، وإن قصرت فبضده

  .ومن رأى أن العصا بيده صارت حية فإن الرجل الشريف الذي كان صديقه يصري عدواً له

  .فإنه يدل على موتهومن رأى أنه أبدل عصاه بغريها 

  .ومن رأى أن عصاه تكلمت معه فإنه يرزق نعمة وحيصل له خري ومنفعة

وقال الساملي من رأى أنه ضرب أحداً بعصاه فإنه يبسط عليه لسانه لقوله صلى اهللا عليه وسلم للفضل بن 
  .يعين لسانك. ال ترفع عصاك على أهلك: عباس

ملاء فإن كان فقريا استغىن، وإن كان غنيا ازداد غين، ورمبا ومن رأى أنه ضرب حجرا بعصاه فانفجر منه ا
  .اآلية" اضرب بعصاك احلجر"كان رزقا هينا لقوله تعاىل 

ومن رأى أنه اعتمد على عصاه فإنه يعتمد على رجل جليل القدر، ورمبا كانت والية لقوله تعاىل يف قصة 
  .اآلية" قال هي عصاي أتوكأ عليها"موسى عليه السالم 

ا العصا امللقاة فتؤول برجل خبيث ذي نفاق ألن أصلها من اخلشب، وقال أبو سعيد الواعظ العصا وأم
  .رجل منيع حسيب فيه نفاق

  .ومن رأى أن بيده عصا فإنه يستعني برجل تكون هذه صفته ويظفر بعدوه كما ظفر موسى بفرعون

  .عن الناسومن رأى العصا جموفة وهو متكيء عليها فإنه يذهب ماله وخيفي ذلك 

  .ومن رأى كأا انكسرت فإن كان تاجرا خسر، وإن كان واليا ذل

  .ومن رأى كأنه حتول عصا مات سريعا

  .وقال جعفر الصادق رؤية العصا تؤول على ثالثة أوجه رجل جليل القدر وملك وقوة
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يطلبه ويستقيم وأما الصوجلان فإنه يؤول على أوجه، فمن رأى بيده صوجلانا يضرب به الكرة فإنه جيد ما 
  .أمره ويكون متهاونا يف أمر الدين

  .وقال الكرماين من رأى أنه أعطى الصوجلان للملك ظفر وللعامة خصومة وكالم قبيح

  .وقال أبو سعيد الواعظ الصوجلان رجل أعوج، وقيل رجل منافق معوج واللعب به صفته

تقامة منه ويصيب من ذلك بقدر وقيل من رأى بيده صوجلانا يضرب به فإنه ينال ما يطلب بغري أس
  .استمكانه مما يضرب

وأما العكاز فتعبريه كتعبري العصا، وقال بعض املعربين رمبا يؤول العكاز بثالثة أوجه ملن يتعكز عليه كرب 
  : سن ملا قال بعض الفضالء

  إن العصا للشيخ رجل ثالثة  هداك اهللا أبا حارثة اعلم

  .از من شيم أهله ووهن يف البدن ألن اإلنسان إذا ضعف يتعكزوأراد ا العكاز وصالح ألن العك

وأما الدروع فإنه يؤول باألمن والتحصن من األعداء، ورمبا كان حصنا لدينه وقوة وماالً وعيشا، وقال 
أبو سعيد الواعظ الدرع حصن الرجل ولبسه سلطان عظيم وللعامة نعمة ووقاية من البالء واملكايد قال 

" وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم"اآلية، وقال تعاىل "  تقيكم بأسكموسرابيل"تعاىل 

  .وصنع الدرع بنيان مكان حصني

    

وأما لبس الدرع فيؤول بأخ ظهري أو ابن شقيق، وقال الكرماين من رأى أنه لبس درعا فإنه يأمن من 
  .مجيع املكاره

خلوذة تدل على شيء حيفظ به اإلنسان نفسه باملكر، قال ابن سريين ا. وأما اخلوذة فإا تؤول على أوجه
  .وإذا كانت من فوالذ على رأسه فإا تدل على القوة والعزة واجلاه

  .وقال الكرماين تؤول بالولد ألا كالتاج

وقال أبو سعيد الواعظ اخلوذة إذا كانت مرتفعة القيمة دلت على الغنية اجلميلة، وإذا مل تكن ذات قيمة 
  .على امرأة قبيحةغالية دلت 

وقال جعفر الصادق اخلوذة تؤول على سبعة أوجه قوة ومال وشرف وولد وبقاء وحسن حال وشيء 
  .حيفظ به نفسه باملكر

وأما الزنود فقد اختلف فيها فمنهم من قال هي قوة صاحب الرؤيا مبعاونة بعض أقربائه إياه ومنهم من 
ريهم، ورمبا دلت الزنود على اإلخوة أو األصحاب قال يصحب رجلني قويني عظيمني من أقربائه أو غ
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  .املساعدين

وأما الساقان فإما يؤوالن على وجهني ملن رأى أنه لبسهما إما قوة على يد األوالد وحصول سفر، ورمبا 
  .كانتا قوة يف معيشته

يلبس وأما اجلوشن فإنه يؤول على أوجه علو قدر ألنه من مالبس امللوك يف احلروب، فمن رأى أنه 
  .جوشنا فإنه يدل على الشرف واألمن وااللتجاء مبقدار صقله وصفائه ومال وعيش وزيادة يف الدين

  .وقال أبو سعيد الواعظ اجلوشن أحصن من الدرع

  .ومن رأى أنه لبسه يدل على التزوج بامرأة قوية عزيزة وأراد اجلوشن البكتر فإنه لفظ أعجمي

  .من من ذهاب املال ونيل عز وشرف وكذلك الصبيةوأما املغفر فإنه يؤول ملن لبسه باأل

  .وأما لبس الفرس فإا تؤول بالقوة يف العز خصوصا إن ألبسه لفرسه

وأما السالح مجلة فقد أمجع املعربون أنه قوة وشرف ودولة ووالية وحصن ورياسة بقدر قيمة ذلك 
  .السالح

 شفي، وإن كان خائفا أمن، وإن كان وقال الكرماين من رأى أنه تسلح جبميع السالح وكان مريضا
  .مسافراً رجع إىل أهله ساملا

ومن رأى أنه يف وسط قوم عليهم سالح وليس عليه شيء وال يؤذي فيهم فال يصلون إليه مبكروه، وإن 
  .آذوه فتعبريه ضده

وأما العلم فهو على نوعني نوع للملوك ويسمى صنجقا وشفقة ونوع للفقراء وهو ممنوع ويف اجلملة 
  .يؤول برجل عامل أو زاهد أو إمام أو شجاع أو غين أو سخي أو جواد يقتدي الناس به

  .ومن رأى أن بيده علما فإنه يصحب أحداً ذه الصفة وحيصل له من خري

  .ومن رأى أن العلم سقط من يده فتأويله خبالف

  .وقال الكرماين العلم يدل على السفر والعز واجلاه

لما جيتمع عليه العسكر فإنه حيصل له اجلاه والشرف خصوصا إذا كان العلم ومن رأى أن ملكا أعطاه ع
أبيض أو أخضر، وإن سقط من يده فإنه يزول عن جاهه وشرفه والعلم األصفر يدل على السقم، والعلم 

  .األسود حممود للقضاة واخلطباء وألحد من أقارب اخلليفة ولغريهم مكروه

تؤول على أوجه للمرأة زوج ملا حكي أن امرأة رأت كأا دفنت ثالثة وقال أبو سعيد الواعظ رؤية العلم 
أعالم فقصت رؤياها على ابن سريين فقال إن صدقت رؤياك تزوجك ثالثة أشراف يقتلون عنك وكان 

  .كذلك

واألعالم احلمر تدل على احلرب، والصفر تدل على وقع البالء يف املعسكر، واخلضر تدل على سفر يف 
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  .تدل على مطر، والسود تدل على القحط، وقيل رؤية العلم تدل على اهتدائهخري، والبيض 

  .وقال جعفر الصادق رؤية العلم تؤول على أربعة أوجه شرف وسفر وعز وجاه وحسن حال

  الباب الثاني والخمسون 

  في رؤية الفوالذ والحديد والرصاص والنحاس

  ونحو ذلك وما يعمل منها 

ن خالص احلديد وقد تقدم ما يعمل منه من األسلحة وتعبريها، وأما هو يف أما الفوالذ فإنه يستخرج م
نفسه فتعبريه نظري ما يأيت من ذكر احلديد ولكنه أقوى واملعربون عربوا احلديد ومل يذكرا الفوالذ ألنه 

  .مستخرج منه واحلديد شامل لذلك وغريه ونذكره وما يعمل منه

وأما احلديد فمعموله خادم، وغري معموله متاع الدنيا بقدر ذلك وسئل ابن سريين عن رؤيا احلديد فقال، 
قل "وطول العمر، ومن رأى أنه حيفر حديدا أو يستخرجه من احلجر فإنه حيصل له مشقة لقوله تعاىل 

  .اآلية" كونوا حجارة أو حديدا

  .ومن رأى أنه يذيب احلديد فإنه يغتاب الناس ويتكلم بكالم قبيح

ى أنه أصاب حديدا جمموعا فإنه يصيب خريا من متاع الدنيا وقوة على ما يريد وقال الكرماين من رأ
  ".وأنزلنا احلديد فيه بأس شديد"لقوله تعاىل 

    

" وألنا له احلديد أن أعمل سابغات"ومن رأى أن احلديد الن له فإنه يصيب ملكا ورزقا واسعا لقوله تعاىل 

  .اآلية

اآلية، وقيل رؤية " حىت اذا جعله نارا"ال يذكر به لقوله تعاىل ومن رأى أنه يشبك حديدا فإنه يعمل عم
  .سبك احلديد تؤول بوقوعه يف ألسنة الناس ويغتابونه بسبب منفعة حتصل له

  .من رأى أنه أصاب رصاصا فإنه يصيب ماال. وأما الرصاص فإنه يؤول على أوجه

  .ومن رأى أنه يذيب الرصاص فإنه يسعى يف أمر حيصل منه مكسب

  .ن رأى رصاصا يف أمحال فإنه يؤول مبال جزيلوم

وقال جعفر الصادق الرصاص يؤول على ثالثة أوجه منفعة وخادم ومتاع البيت وتذويب الرصاص 
  .اشتغال الناس به

وأما النحاس فإنه يؤول على أوجه، فمن رأى أنه أصاب حناسا فإنه يصيب خريا ورزقا وسبك النحاس 
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  .ندر من سبك النحاس على سد يأجوج ومأجوجاصطناع معروف ملا فعله االسك

ومن رأى أنه أصاب حناسا غري معمول فإنه دخان وهول، وإن كان معموال فهو من اخلدم والنحاس 
  .جنس من اليهود والدق على النحاس شهرة اخبار، وقيل املفرغ جنس من النصارى

  .ومن رأى أن له مفرغا منه يدل على حصول املال ومتاع الدنيا

صدير مال وحصول مراد واستعماله حصول فرج وهو يف التعبري أجود من الرصاص، وأما ما يعمل والق
  .منه فأنواع متفرقة على ما يأيت ذكرها مفصال

  .قال ابن سريين املرآة تدل على اجلاه والوالية بقدر عظمها وصفائها. وأما املرآة فعلى أوجه

  .مالهومن رأى أنه أعطاها ألحد فإنه يدل على ايداع 

وقال الكرماين من رأى أنه ينظر يف املرآة وهي من حديد ان كانت امرأته حامال فإا تأيت بابن يشبه أباه، 
وإن رأت امرأة أا تنظر يف املرآة وهي حامل فإا تلد بنتا تشبهها، وإن مل تكن حامال وهي عقيم فإن 

فإنه حيصل له أخت وأن رأى ملك أنه ينظر زوجها خياصمها ويضرا، وإن رأى صيب إنه ينظر يف املرآة 
  .يف املرآة أو عامل فإنه يدل على عزله

  .وقال جابر املغريب رؤيا الصورة احلسنة يف املرآة بشارة وفرح والصورة الغري حسنة غم وهم وحزن

آة وقال أبو سعيد الواعظ املرآة خمتلف فيها فمنهم من قال هي مروءة الرجل ومرتبته على قدر كرب املر
  .وجالئها

ومن رأى وجهه فيها فإا حتسن مروءته، وإن رأى حليته فيها سوداء مع وجه حسن وهو على هذه 
الصورة يف اليقظة فإنه يتكرم على الناس وحيسن فيهم جاهه يف أمر الدنيا، وإن رآها بيضاء فإنه يفتقر 

  .ويكثر جاهه ويقوي دينه

اهه ودينه ومنهم من قال املرآة امرأة وانكسارها موا فإن رأى يف وجهه شعرا أبيض وهو ينتفه ذهب ج
وأن رأى يف املرآة فرج امرأة أتاه الفرج، وإن رأى كأنه جيلو مرآة فإنه يف أمر يطلب الفرج منه، وإن مل 

  .يقدر ان جيلوها لكثرة صدئها فإنه ال جيد الفرج

  . له امرأة غائبة قدمت عليهومن رأى كأنه ينظر يف املرآة فإن مل يكن متأهال تزوج، وإن كانت

ومن رأى كأنه ينظر يف املرآة من ورائها فإن امرأته ترتكب فاحشة أو يعزل إن كان ذا منصب أو يذهب 
  .زرعه إن كان فالحا

وقال السلمي من رأى أنه أصاب مرآة مل ينظر فيها وجهه فإنه ينال ما يكرهه يف جاهه، وإن رآه فيها ال 
  .نصب فإنه يرى آخر مكانهخري فيه، وإن كان صاحب م

وقيل من رأى أنه ينظر يف مرآة من حديد أو صفر أو ما أشبه ذلك وكان متزوجا فإنه يأتيه ولد غالم، 
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وإن مل ينتظر ولدا فإنه يفارق امرأته وخيلفه غريه، وإن كان عزبا او بعد عهده عن النكاح فإنه ينكح امرأة 
  .ويلقى وجهه مع وجهها

ر يف مرآة فإنه يذهب مهه، ورمبا يكون أمرا التوى عنه وخفي عليه وال يدري ما وقيل من رأى أنه ينظ
  .الوجه فيه

وقيل من رأى بيده مرآة صافية فإنه يظفر حباجته ويصفو وقته، وإذا رأى الصيب املراهق أنه ينظر يف مرآة 
  .فإنه يبلغ، وإن كانت أمه حبلى فإا تأيت له بأخ يشبهه

رآة هندية فإنه ميوت له ولد ذكر، وإن كانت امرأته حامال فالذي يف بطنها هو ومن رأى أنه ينظر يف م
  .امليت، وإن مل تكن حامال وله أوالد فأصغرهم ميوت

وقال جعفر الصادق رؤيا املرآة تؤول على سبعة أوجه امرأة وولد وجاه ونفاذ حكم وصديق وشريك 
  .وأمر ظاهر

  .ها فإنه يؤول حبصول فرج من جهة قدوم غائبومن رأى أحداً جمهوال ناوله مرآة فنظر في

  .وأما الذراع فقال جابر املغريب إذا رآه اإلنسان بيده فإنه يؤول بشروعه يف أمر

    

ومن رأى أنه يزرع شيئا من املطوى فإنه يؤول حبصول رزق حالل مبقدار ذلك، وإن قاس بذراع يده 
  .فإنه يؤول حبصول مال فيه شبهة

 يؤول بأصحاب امللوك أو رجل جليل القدر، ورمبا دل على رجل مل يكن ثابتا يف وأما االصطرالب فإنه
  .أموره، ورمبا كان االصطرالب حترير أمر يقصده الناس وانكساره ليس مبحمود

  .وأما املنشار فإنه يؤول على أوجه قال أبو سعيد الواعظ املنشار رجل يأخذ ويعطي ويسامح

طعة من شجر مبنشار فإنه يؤول مبفارقته لرجل تنسب تلك الشجرة له وقال ابن سريين من رأى أنه قطع ق
  .ويؤذيه، ومن رأى أنه ينشر أحداً من أقربائه مبنشار فإنه يؤزق نظريه من القرابة

وقال الكرماين من رأى أن بيده منشارا أو أعطى له فإنه حصول ولد هذا إذا كان له أوالد، وإن مل يكن 
  .ماله، وإن مل يكن له دواب فإنه يؤول حبصول نظري ما ميلكفيؤول حبصول دواب من جنس 

وقال جعفر الصادق املنشار ولد أو أخت أو أخ أو شريك، ومن رأى أنه يقطع شيئا مبنشار فإنه يظفر 
  .حباجته وقطع اخلشب ظفر باألعداء

 يف ذلك املكان وأما امليزان فإنه يؤول بالقاضي، فمن رأى ميزانا جديدا مقوما فإنه يدل على أن يكون
قاض أو فقيه متدينان وكفة امليزان هي مسع القاضي والدراهم اليت بكفة امليزان خصومة عند القاضي 

  .وصنج امليزان هي عدل القاضي بني اخلصمني
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  .ومن رأى امليزان يف حال استقامتها أا متيل إىل أحد جانبيها فإنه يدل على انصاف القاضي وعدله

 ليست مبقومة فإنه يدل على عدم انصاف قاضي ذلك املكان وقلة عدله وخيانته يف ومن رأى أن امليزان
  .حكومته

  .وقال الكرماين من رأى عمود امليزان قد انكسر فإنه يدل على موت قاضي ذلك املكان

  .وقال جعفر الصادق امليزان على ستة أوجه قاض وعامل وفقيه ومهندس وحكم قيم وحكم معوج

يؤول برجل سافك الدم وكفة القبان هو استماع خرب العدل والظلم وكثرة الزبانية يف وأما القبان فإنه 
  .حالة احملاكمة

وقال جابر املغريب رؤيا القبان تدل على وكيل القاضي، ومن رأى أن معه قبانا فإنه يدل على أن مصاحبته 
  .مع وكيل القاضي ألجل اإلعانة يف احملاكمة عند القاضي

  . يف القبان شيئا فإنه يدل على أن وكيل القاضي يعينه يف قضيتهومن رأى أنه يقنب

  .ومن رأى أن قبانه قد انكسر فإنه يدل على اخلصومة مع وكيل القاضي وترك مصاحبته وصداقته

  .وأما السندان فإنه يؤول بالقوة، ورمبا كان ماال على قدر ثقله

 القدر ومنفعة وقوة ووالية واقبال يف وقال جعفر الصادق السندان يؤول على مخسة أوجه رجل جليل
  .األشغال

وأما املطرقة فإا تؤول بإنسان جليل قوي، فمن رأى أنه ضرب أحداً مبطرقة فإنه يقهر إنسانا بعناية رجل 
  .جليل القدر ويطيعه

وقال الكرماين من رأى أنه يضرب باملطرقة على السندان ومل يكن حدادا فإنه يدل على نقل حديث بني 
  .ني جليلي القدر ويغتاب بعضهما عند بعض ويرمي الفنت ويلقي بينهما العداوةرجل

وأما املقراض وهو املقص فإنه يؤول على أوجه، فمن رأى أنه أعطى مقصا أو أصابه أو ملكه أو اشتراه 
فإن كان له ولد يأتيه آخر، وإن كان له ابنة تأتيه أخرى وكذلك األخ واألخت والقرابة، وإن كان له 

  .ابة أصاب مثلها وهكذا يف كل شيءد

  .ومن رأى أنه يقص شيئا مبقص فإنه يظفر حباجته

  .ومن رأى أنه جيز صوفا أو شعرا أو وبرا فإنه جيمع ماال بشعره أو بكالمه أو بتنجيمه أو سكينته

  .ومن رأى أنه يقص شعر رأسه باملقص أو ظفره أو ملبوسه فإنه دليل اخلري

صا أو أعطاه له أحد أو اشترى مقصا فإن كان له ولد يرزق أيضاً ولدا مثله، ومن رأى أنه قبض بيده مق
  .وإن كان له ابنة فريزق ابنة مثلها، وإن مل يكن له امرأة وال ولد فريزقه اهللا تعاىل أخا آخر

  .ومن رأى أن املقص صار فلقتني فحكمه كذلك
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داد فرسا آخر، وإن كان له دار حيصل وقال الكرماين من رأى أنه أعطاه أحد مقصا فإن كان له فرس يز
  .له دار أخرى وكل شيء له يرزق مثله

  .ومن رأى أنه انكسر مقصه أو رأى مقصا مكسورا فإن تأويله خبالف ما ذكر

وقال أبو سعيد الواعظ املقراض يؤول برجل قسام، ورمبا كان مصلحا بني الناس، وقيل من رأى أن بيده 
  . يف خصومة إىل قاضمقراضا وهو ال يقص به فإنه يقف

    

وقال بعض املعربين رمبا دل املقص على إنسان يفرق الشمل وميشي بانقطاع األلفة ملا ضرب به املثل بني 
ألن شيء قيميت كثرية يف الثمن وأنا موضوع وأنت قيمتك : املقص واالبرة قال املقص بلسان احلال لالبرة

  .أنت متشي باالنفصال وأنا أمشي باالتصال: ا لهقليلة وأنت مرفوعة فوق الرأس فقالت بلسان حاهل

وقال جعفر الصادق املقص يؤول على ثالثة أوجه رجل قسام ورجل صاحب أصل ظاهر ذي منفعة 
  .وصديق موافق

  .وأما املنجل فإنه آلة حيصل منها مال ورزق حسن

  .ان متعوج يف أمورهفمن رأى منجال فإنه يدل على حصول آلة يرى منها رزقا وافرا واملنجل يؤول بانس

إن تقومت كنت سكينا، وإن تعوجت كنت : وقال بعض املعربين يقوي ذلك املثل السائر بني الناس
  .منجال

وأما الثقالة، فمن رأى أنه وجد ثقالة فإن كانت له امرأة وهي حبلى ولدت بنتا، وإن رأت أمها هلا ذلك 
  .فإا تلد بنتا

قالة أو أعطيها فإنه يشتري جارية أو يقع يف يده خادم، وإن رأت وقال جابر املغريب من رأى أنه وجد ث
  .امرأة أن ثقالة وقعت من مغزهلا فتزول حمبتها عن قلب زوجها أو متوت بنتها أو تبطل مجيع أشغاهلا

  .وأما املسلة فإا رجل مصلح األشغال مؤلف بني الناس

رأى بيده إبرة وخييط ا فإنه يدل على انتظام وأما االبرة فإا تدل على طلب صالح أشغال الرائي، فمن 
  .أشغال مبددة وتستقيم أحواله وتقضي حوائجه

  .ومن رأى إبرته انكسرت أو اعوجت فإنه يدل على تعكيس األحوال وتفرقة األشغال

  .ومن رأى أنه أكل إبرة فإنه يدل على حسن عواقب أموره وحصول الفوائد واملرادات

ى أنه قد أعطاه أحد إبرة فإنه يدل على االجتهاد يف صالح أموره من ذلك وقال جابر املغريب من رأ
  .الشخص

  .ومن رأى أنه معه إبرا كثرية أو اشتراها فإنه يدل على اخلري والصالح يف األشغال
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  .وقال أبو سعيد الواعظ االبرة رجل قوي تقع بسببه األلفة، وإن كان فيها خيط دلت على انتفاع باأللفة

  .ه يأكل ابرة يفضي بسره إىل من يصونهومن رأى أن

رأيت كأين أعطيت مخس ابر ليس فيها خرق وابرة فيها خرق فعرب : وحكي أن رجالًأتى ابن سريين وقال
رؤياه بعض أصحاب ابن سريين فقال اإلبر اخلمس اليت ال خرق فيها مخسة أوالد واالبرة اليت فيها اخلرق 

  .ريهولد غري متام فولد له أوالد حبسب تعب

وقال الكرماين من رأى أنه أصاب إبرة فإن اإلبرة لصاحبها سبب وصالح أمر ومجع مشل فإن كان فيها 
  .خيط أو كان خييط ا يلتئم شأنه ويستجمع من أمره ما كان متفرقا

  .ومن رأى أن ابرته اليت خييط ا انكسرت واخنرمت أو انتزعت منه فإنه يتفرق شأنه ويفسد أمره

ا ضاعت منه أو سرقت فإنه ال يتم له ما هو فيه أعين ما يف نيته من األمور ويتفرق شأنه ومن رأى أ
  .واالبرة تدل على املرأة الدخال اخليط فيها

وأما الربد فإنه يؤول على أوجه، وقال ابن سريين من رأى أن بيده مربدا فإنه يدل على تسهيله األمور 
يا مبشقة فإنه يدل على تعسري األمور واخلسارة واملربد الغليظ املشكلة، ومن رأى أنه يربد به حديدا صاف

  .هو كالم خفي واملربد الدقيق هو كالم لطيف

  .ومن رأى أن مربده انكسر أو ضاع منه فإنه يدل على تعسري أشغاله وتعكيس اصالحه

لى حصول اخلري وقال جابر املغريب من رأى أنه يربد حديدا أو حناسا من آلة بيته ويشتغل به فإنه يدل ع
  .منه خلدامه وتقسيم أحوال خدم ذلك البيت بسببه

  .وأما اجلرس فإنه يدل على الصياح واخلصومة، ورمبا كان شهرة أمور، وقيل رجل مؤذ من قبل السلطان

وأما الكالب فإنه يؤول برجل سيئ الفعال معذب للناس، ورمبا كان قاطع طريق أو معاونا، ومن رأى أنه 
  .ب وجذبه فإنه جيد من يعاونهكلب شيئا بكال

وأما الكلبتان فإا تؤول خبادم جرئ غين قوي يستخرج من امللوك واألكابر ماال بقوته ويفرقه على 
  .الناس، ومن رأى بيده كلبتني قد ضاعت منه فإنه يدل على اخلسارة

 ما استخرجه ومن رأى أنه يستخرج بالكلبتني شيئا من النار فإنه يدل على حصول مال من ملك بقدر
  .من النار ويكون مقربا عند امللوك

  .وقال أبو سعيد الواعظ الكلبتان من أعوان السلطان

  .وأما الساطور فإنه يؤول برجل شجاع يفرق بني األمور الصعاب ويقضي احلوائج وهو يف اليد قوة

  .وقال أبو سعيد الواعظ الساطور رجل قاطع للخصومة

  . عذاب وتعليق الشيء عليها بلوغ حاجةوأما القتارة فإا تؤول بصاحب
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  .وأما القدوم فإنه يؤول باخلادم إن مل يؤمر بأمر ال يفعله، وإذا أمر بأمر حيصل منه خري ومنفعة

    

  .ومن رأى أنه يسوي خشبا معوجا بالقدوم فإنه يدل على أنه يتوسط ألحد باخلري وجينبه طريق الشر

  .الناس إىل نفسه، وقيل امرأة طويلة اللسان سليطة منافرةوقال أبو سعيد الواعظ القدوم رجل جيذب 

  .وأما املسمار فإنه يؤول على أوجه قيل من رأى أنه أصاب مسمارا فإنه يصيب أخا

ومن رأى أنه يدق مسمارا يف حائط فإنه يدل على مسك أخيه يف حملة أو بيت دق املسمار يف حائطه 
  .رض فإن أخاه يتصل بامرأة ألن األرض يف التأويل امرأةألن احلائط يف التأويل رجل، وإن دقه يف األ

  .ومن رأى أنه يدق يف ظهره مسمارا فإنه يرزق ولدا يكون جليل القدر ويشتهر امسه يف اآلفاق

  .وقال الكرماين املسمار يف كل شيء يدل على الثبات يف شرف الدين والدنيا

 أو شبهها مفرغا أو عظما أو خشبا ويدقه يف ومن رأى بيده مسمارا حديدا أو حناسا أو ذهبا أو فضة
  .مكان فإنه يدل على وجهني يتزوج امرأة أو يتخذ صديقا

  .ومن رأى أن املسمار قد استقر واستحكم مكانه فإنه يدل على حصول املراد ونيل اآلمال

  .ومن رأى ضرب املسمار يف خشب أو عمود فإنه يدل على طلب صداقة من شخص منافق كذاب أشر

 رأى أنه ضرب املسمار يف أي شجرة من األشجار واستقر مكانه فيؤول على جوهرة تلك الشجرة ومن
  .بالصداقة والنكاح والعطاء واملواصلة

وقال جابر املغريب ان كان املسمار من حناس مفرغ فإنه يدل على عكس األمور يف األشغال، وإن كان 
  .من حديد أو عظم فإنه يدل على القوة وحسن األحوال

ومن رأى أن بيده مسمارا من حديد وضربه يف مكان فإنه يدل على حصول ولد يليق للملكة أو يكون 
ملكا، وإن مل يكن له أهل فريزقه اهللا علما وحكمة، وإن مل يكن من أهل العلم فإنه حيب العلماء والفقهاء 

  .وأرباب الدين ومييل إليهم كل امليل

  .ذهب أو فضة فإنه يستغين ويصري ذا مال بكسبهومن رأى أنه ضرب يف األرض مسمارا من 

  .وقال أبو سعيد الواعظ املسمار يؤول باألمري أو باخلليفة ومسمار القبان يؤول بوالية القاضي

  .وقال جعفر الصادق املسمار يؤول على أربعة أوجه أخ وولد وصديق وزواج

  .وأما املقلمة فإا تؤول باملرأة فتعترب يف حسنها

  . فإنه يؤول باخلادم الدون، ورمبا كان مذكراوأما الفأس

  .وأما ارفة فإا تؤول باجلارية اليت تقوم يف البيت باصالحه

قال ابن سريين الفلوس تدل على اخلصومات والضرب وكثرة القيل . وأما الفلوس فإا تؤول على أوجه
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  .والقال

  . مع أحد وإيقاع الفتنة بينهمومن رأى أنه أعطى فلوسا أو وجدناها فإنه يدل على اخلصومة

  .ومن رأى أن معه فلوسا كثرية فإنه يدل على احنصار يف اهلم والغم وانقباض خاطره

ومن رأى أنه يأخذ الفلوس من بيته ويرميها إىل خارج بيته أو أخذ أحد منه فلوسا فإنه يدل على خالصه 
  .من اهلم والغم

الس والفقر واحلقارة، ورمبا دلت رؤيا الفلوس إذا كانت يف وقال جابر املغريب رؤيا الفلوس تدل على االف
  .وعاء على حصول املال

وأما الركاب فإنه يؤول على أوجه إذا كان منفصال عن السرج يؤول بالولد، وإذا كان متصال بالسرج 
يكون فإنه ولد معتمد يف مجيع األشغال وأمني ال خيون أمانته، وقال الكرماين من رأى أن ركابه منقوش ف

ولده متكربا معجبا بنفسه، وإن كان مطليا فيكون ولده مغترا مبال الدنيا، وإن كان من شبة أو حناس 
  .فيكون ولده قصري اهلمة قليل الفهم، وإن كان من حديد يكون ولده قويا شديد البأس

عله مثل ذوات وأما نعل الفرس فإنه يؤول باملال على أي وجه كان، وقال الكرماين من رأى أن البيطار ين
  .األربع فإنه يعاقب ألجل ماله

  .ومن رأى أنه ينعل دوابه فإنه يسافر ويهتم يف أشغاله

وأما السالسل فإا تؤول باألعوان وسالسل القبان تؤول بأعوان القاضي ومجلتها يف أوعية تؤول باملال، 
 والعشرين، وأما ما يعمل مما ذكر وأما الزجنري والقيد قد تقدم ذكر تعبريمها يف فصوهلما يف الباب اخلامس

من املعادن مثل األواين واملواعني وما أشبه ذلك فيأيت تعبريها يف فصوهلا يف الباب الثاين والسبعني، وأما 
غري ذلك مما يعمل من كل صنف منها هو موافق جنسيته فقد أتينا بكل شيء منه يف فصله وحمله وستأيت 

  .التتمة إن شاء اهللا

   والخمسون الباب الثالث

  في رؤيا النار والشرر والحطب

  والفحم والرماد ونحوها 

  فصل في رؤيا النار والشرر

قال دانيال من رأى نارا بال دخان فإنه يتقرب إىل امللوك والسالطني وتنحل أشغاله املنعقدة وتتيسر أموره 
  .الصعاب
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 السلطان عليه مث بعد ذلك يرضى عنه ومن رأى أن أحداً ألقاه يف النار ومل حيرقه فإنه يؤول على جور
، وإن أحرقته النار فإنه يسافر بكره "قلنا يا نار كوين بردا وسالما"سريعا وحيظى ببشارة لقوله عز وجل 

أو حيصل له ضرر أو مرض أو يقع يف حمنة أو عناء ومصيبة وبالء، وإن قوى هلب النار الذي أحرق فيها 
بالء واملصائب اليت اتصلت إليه تكون بسبب السلطان، وإن كانت وخرج منها صوت عظيم فإن احملنة وال

النار بدخان فتحصيل مال من األيتام حراما، وإن رمت النار شررا فإنه حيصل له خصومة وقتال بسبب 
  .أخذه مال األيتام

  .ومن رأى من تلك النار حرارة ومحي فإنه يستغاث به من مكان بعيد أو حيم

  .شتعلة فإنه حيصل له خري ومنفعة من السلطانومن رأى أن بيده نارا م

وقال الكرماين من رأى أنه يرمي على الناس نارا فإنه يدل على إلقاء العداوة بني اخللق، وإن رأى تاجر 
أن النار قد التهبت يف دكانه وقماشه ومتاعه فإنه يدل على بيعه الذي يساوي درمها بثالثة دراهم ومل 

  .يشفق على خملوق

أن النار قد التهبت يف بيته فإنه يدل على املصادرة من امللوك واجلبابرة، ومن رأى أن النار قد ومن رأى 
  .أحرقت ملبوسه فإنه يدل على وقوع الفتنة واخلصام مع أقاربه أو يغتم من أجل فقد مال

كان هلا وقال جابر املغريب إن كانت النار ليس هلا هلب وال ارتفاع شعلة فإنه يدل على اخلصومة، وإن 
  .ذلك فإنه يدل على صعوبة األمراض

ومن رأى نارا قد خرجت من حتت األرض وارتفعت حنو السماء فإنه يدل على حماربة أهل ذلك املكان 
  .مع الباري عز امسه والعياذ باهللا من ذلك الزور وقول الكذب والعصيان

دل على منفعة له، وإن كان فقريا ومن رأى أن النار قد انتقلت من مكان إىل آخر ومل حيصل ضرر فإنه ي
  .استغىن

وقال إمساعيل بن األشعث من رأى أن النار تقع من السماء أو من اهلوى كاملطر فإنه دليل على البالء 
  .والفتنة وسفك الدم من جهة امللوك والسالطني والقاء العداوة بينهم وقتل كثري من الناس يف هذا املكان

يف التأويل نوعان نار ضارة ونار نافعة فالنار الضارة كما حكي عن ابن وقال أبو سعيد الواعظ النار 
سريين أنه أتاه رجل فقال رأيت كأن أصل خفي احترق بالنار وأصاب اآلخر من النار سفع فقال له لك 

بأرض فارس ماشية قد أغري عليها فذهب نصفها وأصيب من النصف اآلخر شيء يسري فكان كذلك، 
قة فتدل على احلزن واملرض والوباء خصوصا إذا كانت ذات هلب وتدل أيضاً على وأما املظلمة احملر

اخلوف، فمن رأى أن النار وقعت يف الدور حىت خربت كلها فإنه يقع هناك قتال وتذهب أمواهلم والنار 



 
ابن شاهيناالشارات في علم العبارات   381 

  .يف الصحراء حروب وصوت النار صخب وصراخ

  .قبل السلطانومن رأى كأنه أخذ مجرة من سلطان فإنه ينال ماال حراما من 

ومن رأى كأن بطنه انشق ورأى فيه ناراً فإنه يأكل مال األيتام ظلما والنار النافعة هي املضيئة وتأويلها 
للخائف أمن وحظ جيد من السلطان وضوؤها يدل على الشعث وإيقاد النار على باب السلطان ينتفع به 

  .الناس

أن بورك من يف "ه ينال نعمة وبركة لقوله تعاىل ومن رأى أنه قاعد مع قوم حول النار يأمن ضررها فإن
  ".النار ومن حوهلا

ومن رأى كأن النار اشتعلت بداره وال دخان هلا فإنه يرزق احلج إن شاء اهللا تعاىل، ومن رأى ناراً مضيئة 
فنال قوة " إين آنست ناراً"يف ليلة مظلمة فإنه يصيب قوة وسروراً وشرفا لقوله تعاىل يف قصة موسى 

ها ونبوة، وأما النار املضيئة اليت ال دخان فيها فهي للوايل والية وللتاجر ربح وللعزب امرأة وشرب وجا
  .النار كالم قبيح من سلطان

النار "ومن رأى أن نارا أصابته فإنه يدل على إنسان قد وعده بشيء وهو يفي مبا وعده لقوله تعاىل 
وظل من "انا أظله فإنه يصيب محى لقوله تعاىل اآلية، ومن رأى كأن دخ" وعدها اهللا الذين كفروا

  ".حيموم

ومن رأى كأنه قدح نارا ليصطلى ا فإنه يستعني بسلطان قاسي القلب يف شدة فقر، وإن رأت امرأة أا 
قدحت نارا فانقدحت نار مضيئة فإا تلد غالما، واجتماع املقداحة والزناد يدل على والية وانتظامها 

احلديد بطش وبأس شديد وانقداح النار من بني حجرين قتال رجلني فاسقني ألن احلجر قساوة و
  .وإطفاؤها تسكني فتنة

    

وأما إطفاء النار املضيئة يف بلد فهو موت رئيسها ويف دار موت قيمتها وقد اختلف يف الرماد على ثالثة 
قال أنه مال حرام ومنهم أوجه فمنهم من قال إنه ال ينتفع به، ومنهم من قال هو كالم باطل ومنهم من 

كرماد اشتدت به الريح يف يوم "من قال يسعى يف أمر السلطان وال حيصل منه إال التعب لقوله تعاىل 
  .، وقيل رؤيا النار املشتعلة حصول مكروه ممن يركن إليه"عاصف

  .ومن رأى نارا يأكل بعضها بعضا فإنه يؤول حبصول مصيبة منكبة مللك ظامل يف ذلك املكان

  .ن رأى نارا صعدت من األرض إىل السماء فإنه يؤول بأن أهل ذلك املكان عصوا اهللا ورسولهوم

  .ومن رأى نارا أنزلت من السماء على مكان ومل حترقه فإنه حصول ضعف ووخم ألهل ذلك املكان

  .ومن رأى نارا وقعت يف سلعة فإا تنفق ويصيب صاحبها خريا
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  . فإنه مصيبة ترتل بأهل ذلك املوضعومن رأى نارا وقعت يف بنيان أو خشب

ومن رأى أن يف بيته هلب نار فإنه إن كان بينه وبني أحد شر ومنازعة فإم يصطلحون وحيصل هلم نعمة 
  ".إذ كنتم أعداء فألف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا"ويصريون إخوانا لقوله تعاىل 

حصول علم ينظر فيه ويتفكر ويؤنسه ذلك، وإن مل ومن رأى أنه أوقد من النار ضوءا ليستأنس به فإنه 
  .يوقد فإنه ال ينتفع بذلك العلم

  .ومن رأى نارا أحرقت عضوا منه أو ثوبا فإنه يصيبه ضرر بقدر حرقه أو مصيبة فيمن يعز عليه

  .ومن رأى نارا عظيمة ال تشبه هذه النار قد أودع وألقى فيها فإنه جناة ممن خياف وحيذر

  .ل نارا يف وعاء وأحرزها لنفسه أو أضاء ا فإنه مال حرامومن رأى أنه جع

  .ومن رأى أنه يطفيء نارا وقد أوقدها ملصلحة ومنفعة فإن ذلك فقره وقد حيصل له يف الدنيا ذكر

  .ومن رأى أنه يطوقها فوق سريره أو حتته وكان مريضا أو مكروبا فهو دليل على فاقته وذهاب كربه

در وهي تغلي ومل يعلم ما فيها مث انطفأت النار وبردت القدر فإن كان مريضا ومن رأى نارا توقد حتت ق
  .عويف

  .ومن رأى شررا يتناثر عليه فإنه يقال فيه ويسمع مكروها وكثرة الشرر مصيبة

ومن رأى أن بيده شعلة من نار فإنه يصيبه سعة من سلطان، وإن كان هلا دخان كان يف سلطانه ذلك 
  .حدث أو هول

  .شررا وقع يف قوم فإنه تقع فيهم العداوة والشحناءومن رأى 

ومن رأى الشرر يأكل ما جاء عليه فإنه كالم وشر ومنازعة أو حرب بني قوم وضرر هلم، ورؤيا الدخان 
هول عظيم وقتال شديد وحرب، وإن كان مع ذلك الدخان هلب فإنه قتل ذريع يصيب الناس، وإن كان 

  .قتلدون هلب فجمع بال حرب وفتنة بال 

وقال جعفر الصادق رؤيا النار تؤول على ستة وعشرين وجها فنت واشتغال وفساد وتشعب وخصومة 
وكالم قبيح ومنع املقصود وغضب السلطان وعقوبة ونفاذ وعدم تدبري وعلم وحكمة وطريق اهلدى 
  .ومصيبة وفزع وحرقة وسلطان وطاعون وبرسام ونفاطات ونصيحة وأمن ومال حرام ورزق ومنفعة

  صل في رؤيا الحطب والفحم والرمادف

  .أما احلطب الرطب واليابس منه حرب وخصومة ومنيمة وبائعه وحامله يؤوالن بالنمامني

وقال الكرماين من رأى أنه جيمع احلطب من الصحراء ومن النابغة وينقله على ظهره فإنه يؤول بالفعل 
  ".محالة احلطب"تعاىل القبيح واحلسد والغيبة والنميمة ولكن يعاقب سريعا لقوله 
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  .ومن رأى أنه وضع عود حطب أو ثالثة ليوقد فيها النار فإنه يظهر كالما حسنا يزيد على مر الساعات

وأما الفحم فمال حرام، فمن رأى أنه وضع الفحم على النار وأوقده فإنه يدل على املعاملة للملك 
  .وحصول مال وشرف منه

  .بل السلطانوقال الكرماين الفحم مال ونعمة من ق

ومن رأى أن أعضاءه أو ملبوسه أسود منه فإنه حيصل له من ملك حزن ومشقة، وقيل إن الفحم من 
  .الشجر يدل على رجل خطري إن كان مما ينتفع به، وإذا كان مما ال ينتفع به فهو كالرماد

ن رأى أنه أصاب وأما الرماد فمال باطل من قبل السلطان وال بقاء له، وقيل علم ال نفع فيه، وقيل م
مثل الذين كفروا "رمادا أو محله أو مجعه فإنه حيمل باطال من الكالم والعلم وال ينتفع به لقوله تعاىل 

  .اآلية" برم أعماهلم كرماد

وقال جعفر الصادق الرماد يؤول على تسعة أوجه عمل غري مقبول ومال حرام وكالم باطل وخصومة 
خري فيه، وأما الكانون فقد تقدم تعبريه يف أحد فصول الباب الثالث وفسق ومكر وحسرة وندامة وفعل ال 

  .والثالثني يف ذكر العمارات، وأما نار جهنم فقد تقدم ذكرها أيضاً يف أحد فصول الباب الرابع

  فصل في رؤيا المصابيح والسرج والشمع

    

  والقناديل والفوانيس والمشاعل 

بالتوفيق والعبادة والعز والدولة خصوصا إذا كان املصباح من أما املصباح فإن كان موقودا فإنه يؤول 
زجاج واملصباح الذي ليس مبوقد فتأويله خبالفه، وإن مل يكن له امرأة فإنه يتزوج بامرأة صاحلة مجيلة 

  .غنية

ومن رأى أنه يشعل قنديل اجلامع فإنه يأيت بولد صاحل عابد والقناديل الكثرية تؤول بالدين والتقى 
  .ؤها ضد ذلكوانطفا

ومن رأى أن يف داره قنديال فانطفأ فإنه يؤول على وجهني فراغ عمره أو موت ولده، ورمبا كان 
  .لصاحب املرتل عزال

  .وأما السراج فقال الكرماين هو خادم البيت، وقيل قيمة البيت

ا فإنه يتزوج وقال جابر املغريب من أوقد السراج من املقدحة إن كان مزوجا حيصل له ولد، وإن كان عزب
  .أو يشتري جارية، وإن كان له غائب يف سفر فإين يأيت بالسالمة
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وقال ابن سريين من رأى سراجا منريا كثرياً فإنه يؤول بامللك العادل والقاضي املنصف أو عامل زاهد 
  .ويكون ألهل ذلك املكان عرس وضيافة ونشاط كبري

 فإنه يرزق ولدا وحيل له عز ودولة، وإن كان الرائي وقال إمساعيل بن األشعث من رأى بيده سراجا منريا
فاسقا فإنه يرجع إىل اهللا ويتوب من ذنوبه، وإن كان مشركا يرزق اهلداية، وإن كان مسلما يرزق توفيق 

  .اآلية" وسراجا منريا"الطاعة لقوله تعاىل 

  . وعدم توفيق الطاعةومن رأى أن السراج الذي بيده انطفأ فإنه يدل على وفاة ولده ونقص عزه ودولته

  .ومن رأى بيده سراجا بفتيلتني موقودتني فإنه يرزق ولدين يف بطن واحد

وقال أبو سعيد الواعظ السراج زيادة نور القلب وقوة يف الدين ونيل املراد، ومن رأى أنه أوقد سراجا 
  .منريا فإنه يستفيد علما

يريدون " رجل حبق وال يبطله لقوله تعاىل ومن رأى كأنه يطفيء سراجا بنفخه فإنه يريد أن يبطل أمر
  ".ليطفئوا نور اهللا بأفواههم واهللا متم نوره

وجيعل لكم "ومن رأى كأنه ميشي بالنهار يف سراج فإنه يكون شديد الدين مستقيم الطريقة لقوله تعاىل 
  ".نورا متشون به

  .ومن رأى أنه ميشي بالليل يف سراج فإنه جيتهد

داره دخلها سلطان أو عامل أو رزق ابنا مباركا فإن كان له سراج ضوؤه ومن رأى كأن سراجا يف 
  .كضوء الشمس فإنه حيفظ القرآن ويفسره

وقال الساملي من رأى أن سراج بيته مضيء قوي صاحل فإنه يؤول بصالح قيم البيت، وإن رآه خبالف 
  .ذلك فتعبريه ضده

 قيم البيت وفقره وتغيري أموره أو قطع ومن رأى أن سراجه طفيء وذهب نوره فإنه يؤول بسوء حال
  .ذكره من مكان هو فيه، ورمبا دل على موته أو موت ولده إذا كان يف رؤياه ما يدل على ذلك

ومن رأى بيده سراجا خياف عليه طفء نوره فإنه يؤول خبوفه على أحد من املوت فإن انطفأ مات ذلك 
  .بعينه، وإن مل ينطفيء يكون ساملا مدة

  .نه يصلح سراجا فإنه يؤول ببشارة سالمة املريضومن رأى أ

  .ومن رأى سراجا صعد به إىل السماء مث مل يعد فإنه يؤول بصعود روحه إليها وفراغ أجله

وقال جعفر الصادق رؤيا السراج تؤول على أربعة عشر وجها ملك وقاض وولد وعرس ووالية أمر 
  .ومنفعة ورؤية كما رأىجليل وشرف ودار وسرور وعلم وغىن وعيش طيب وجارية 

  .وأما املسرجة واملنارة فيأيت ذكر تعبريمها يف أحد فصول الباب الثاين والسبعني
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وأما الفتيلة فقال الكرماين الفتيلة املوقودة تؤول بالقهرمان الذي يأمر وينهي وحيتاط الناس حوله وخيدمونه 
  .ويصل خربه إىل الناس، وإذا كانت غري موقودة فتأويلها بضده

  .ومن رأى أن الفتيلة اشتعلت بتمامها فإنه يدل على هالك قهرمان ذلك املكان

  .ومن رأى أنه أوقد فتائل كثرية فإنه حيصل منه النفع

  .وأما الشمع فقال ابن سريين الشمع عز ودولة

  .ومن رأى يف بيته موقودة فإا تؤول بزيادة العز والنعمة والدولة

البيت منور بنورها فإنه يدل على حصول نعمة كبرية يف تلك السنة ومن رأى يف بيته مشعة موقودة و
  .وتكون جتارته راحبة، وقيل حيصل له عيال موفقون

  .ومن رأى أنه أخذ مشعة موقودة من يد أحد فإنه يدل على حصول العز والقوة من ذلك الرجل

ته، وإن مل تكن له امرأة فإنه وقال الكرماين من رأى بيده مشعة موقودة فانطفأت فإا تدل على موت امرأ
  .يدل على تغيري أحواله

  .ومن رأى أنه كان بيده مشعة موقودة فأطفأها أحد فإنه يدل على أحد حيسد ملا هو فيه من النعمة

  .ومن رأى أن بيده مشعة موقودة ونقص ضوؤها فإنه يدل على نقص نعمته ودولته

  . شيء قليل مما ذكرومن رأى بيده مشعة غري موقودة فإنه يدل على حصول

    

وقال دانيال من رأى بيده أو ببيته مشعة موقودة إن كان له امرأة تلد غالما، وإن كان عزبا فإنه يتزوج أو 
  .يشتري جارية، وإن كان له غائب يف السفر فإنه يأيت بالسالمة

وأئمته وعلى كثرة ومن رأى يف مدينته مشوعا كثرية موقودة فإنه يدل على عدل ملك تلك املدينة وقضاته 
  .االعراس واألفراح

ومن رأى مشوعا كثرية موقودة يف مسجد أو مدرسة فإنه يدل على اشتغال أهل ذلك املكان بالعلوم 
  .والطاعات والعبادات، وقال أبو سعيد الواعظ الشمعة ولد سخي وجيه

  .وأما الشمع فمال حالل يصل إىل صاحبه بعد تعب

 تؤول على أربعة عشر وجها ملك وقاض وولد وعرس ونفاذ أمر وقال جعفر الصادق رؤيا الشمعة
  .ورياسة ودار وفرح وعلم وغىن وعيش هينء وجارية وامرأة وكما رآه الرائي

وأما الفانوس فإنه يؤول مبن يليق به املنصب حبصوله وللعوام بالولد، ورمبا دل على العز واجلاه وطفؤه 
فال خري فيه وكثرة الفوانيس زيادة يف احلرمة واالة، ورمبا عزل احلاكم عن منصبه إن عرف صاحبه وإال 

  .دل على زيادة الدين لضوئه
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وأما املشعل فإنه يؤول على أوجه، فمن رأى مشعال يضيء يف برية والناس يتبعون ضوءه فإنه إنسان 
  . الفانوسحيصل به نتيجة، ورمبا يؤول من معىن الضوء، ورؤياه للحاكم حممودة وطفؤه نظري ما تقدم يف

  الباب الرابع والخمسون 

  في رؤيا الوثب والسفر واالنتقال والطيران

  واالستقرار ونحو ذلك 

أما الوثب فإنه يؤول على أوجه قال الكرماين من رأى أنه وثب من موضع إىل موضع فإنه ينتقل من 
ن واحد إىل آخر مكان إىل مكان أو يتحول من حال إىل حال فليعترب ما بني املكانني اللذين وثب م

  .فأيهما كان أحسن فيعلم له ما يعرب به

  .ومن رأى أنه وثب بعيدا فإنه يسافر سفرا طويال

ومن رأى أنه يتصرف يف وثبه كيف يشاء أو يبلغ بوثبه حيث يريد فإنه يؤول على ثالثة أوجه سفر 
  .بفائدة ونصرة وحصول مراد فيما يرومه

بلغ منها غاية ما يف نفسه فتعبريه ضد ذلك ولكن التحول ال بد ومن رأى أن وثبته قصرت عما أراد ومل ي
  .منه

ومن رأى أنه أعتمد يف وثبته على عصا أو غريها فإن العصا رجل منيع فيعتمد يف حتويله على من يكون 
ذه الصفة وكذلك تعبري ما أعتمد عليه من األشياء فيكون من معىن ذلك ويؤول على ما ينسب إليه 

  .التعبريذلك يف أصول 

  .ومن رأى أن له معتمدا فانسب املعتمد عليه إىل جوهره يف التأويل

ومن رأى أنه وثب را أو بئرا أو حفرية أو جرفا أو حنو ذلك فإنه يتحول من حالة مكروهة إىل حالة 
  .جيدة وينجو من أمر مكروه ويسلم عاجال

  .يقهره فإن الوثوب على القوة قوةوقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه وثب على رجل فإنه يغلبه و

  .ومن رأى أنه وثب وغاب يف وثبته حىت مل ير فإنه ميوت

  .وأما النط فإنه تقدم تعبريه يف الباب الثالث والعشرين

وأما السفر واالنتقال فإنه يؤول على أوجه، فمن رأى أنه يسافر ويعلم أن املقام الذي يتوجه إليه أحسن 
 ويرحل منه فإنه يدل على حتسني حاله ونيل آماله، وإن علم إن املقام الذي هو من هذا املقام الذي هو به

فيه أحسن من هذا املقام الذي صمم عزمه إليه فتعبريه ضده، وإن يعلم أيهما أحسن وال يعلم بأيهما يقيم 
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أحداً أو يف سفره فإنه يدل على تشتته وبعده عن وطنه وأقربائه أو ينتقل من دار إىل دار وإما أن يودع 
  .أحد يودعه تغري أحوال دهره مث بعد ذلك يستقيم حاله

وقال جابر املغريب من رأى أنه يسافر راكبا ومؤوناته وأسبابه كاملة فإنه يدل على انتظام أحواله ونيل 
  .آماله، وإن كان خبالف ذلك فتعبريه ضده

ل من مكان إىل مكان ومن حال إىل وقال أبو سعيد الواعظ السفر يف التأويل يدل على ثالثة أشياء أنتقا
  .حال، ومن رأى أنه يسافر وهو مريض فإنه ميوت

وأحسن " وتزودوا فإن خري الزاد التقوى"ومن رأى أنه أخذ زاد السفر فإنه قد قدم خريا لقوله تعاىل 
  .السفر ما كان إىل جهة القبلة

سافروا تغنموا، : صلى اهللا عليه وسلموقال بعض املعربين رؤيا السفر ألهل الصالح تؤول بالغنيمة لقوله 
  : وبالعز وتفريج اهلموم لقول اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه لبعض أصحابه الصلحاء شعرا

 سفرة وال تتأنس فاغتنم  المكث في المنازل ذل كثرة

 طال مكثه يتدنس فإذا  أما ترى الماء في الخليج زالال

  .السفر قطعة من العذاب: سالموألهل الفساد حبصول العذاب لقوله عليه ال

    

وأما الطريان واالستقرار فإما يؤوالن على أوجه قال دانيال من رأى أنه يطري كالطري من مكان إىل 
  .مكان فإنه يدل على السفر وعلو قدره مبقدار علوه من األرض يف الطريان

ن طريانه فإنه يدل على ارحتاله ومن رأى أنه طار إىل السماء فإنه حيصل له مضرة عاجال، وإن مل يرتل م
  .من الدنيا

  .وقال ابن سريين من رأى أنه يطري بغري ريش فإنه يتغري من حال إىل حال

  .ومن رأى أنه يطري من سطح إىل سطح آخر فإنه يطلق امرأته ويتزوج بغريها أو يشتري جارية

من رأى أنه طار من دراه إىل دار وقال الكرماين من رأى أنه طار إىل عنان السماء فإنه يدل على احلج، و
  .جمهولة فإنه يدل على قرب أجله فليتب إىل اهللا

  .ومن رأى أن له أجنحة ال تشبه أجنحة الطيور فإنه حيصل له أمر عظيم حبيث يتعجب منه الناس

ومن رأى أنه يطري إىل السماء مث يرتل إىل األرض فإنه ميرض حبيث يشرف على املوت ويعاىف باذن اهللا 
  .اىلتع

وقال أبو سعيد الواعظ حكي ان رجالًأتى ابن سريين فقال له رأيت كأين أطري يف السماء واألرض فقال 
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  .له أنت رجل تكثر املىن

ومن رأى كأنه طار فوق جبل فإنه يصيب والية جيتمع له فيها امللك، وإن سقط على شيء نال ذلك 
ويشرف يف مرضه على املوت أو يقع منه خطأ الشيء، وإن مل يصلح للوالية دلت رؤياه على أنه ميرض 

يف دينه والطريان يدل على سفر إذا كان جبناح، وإن مل يكن جبناح فإنه إنتقال من حال إىل حال، وإن 
  : بلغ يف طريانه ما قصد نال يف سفره خريا، ومن رأى أنه طار من أرض إىل أرض نال قوة وشرفا كما قيل

  ذا نأى بك منزل فتحولوإ  ..........................

ومن رأى أنه طار من سفل إىل علو بغري جناح نال أمنيته وارتفع بقدر ما عال، ومن رأى كأنه طار كما 
  .تطري احلمامة نال عزا

  .ومن رأى كأنه طار حىت توارى يف جو السماء فإنه ميوت

 يتوجه إىل موضع مل يعهده أو وقال الساملي من رأى أنه يطري من مكان إىل مكان وكان طريانه عرضا فإنه
يسافر سفرا وينال فيه رفعة على قدر ما استعلى من األرض، أما الطريان فيؤول بالتمين هذا إذا رؤي 
كثريا، وأما الطريان ألهل الصالح فيؤول بطلب العلم ويكون مبلغه فيه بقدر استعالئه وألهل الفساد 

، وأما الطريان فيؤول خبفة العقل والطيش يف حال بطلب الفسوق والشر ولغريهم بطلب أمر قد جد فيه
  .الغضب أو يكون فرحا مسرورا لقول الناس طار فالن من الفرح

ومن رأى أنه طار مصعدا مستويا فإنه حصول ضرر له بقدر صعوده واستعالئه، وإن أستقر من ذلك 
حسن الطريان ما كان الطريان خلص من ضرر، ومن رأى أنه يطري وهو واقف مكانه فإنه يصيب خريا وأ

  .حنو القبلة

ومن رأى أنه طار مث استقر مبكان معروف فإنه يؤول بقطع السفر إذا كان فيه، وإن مل يكن فيه فال بد له 
  .من السفر ووصوله إىل مكان يريده ساملا

ومن رأى أنه طار وهو راكب فإن كان صاحب منصب فهو مفارقة ذلك املنصب، وإن مل يكن فهو 
هو فيه، وإن طار املركوب معه يف سفر فإنه منصب، وإن استقر هو ما يركبه على األرض فهو مفارقة عز 
  .حصول عز

  الباب الخامس والخمسون 

  في رؤيا الفراعنة وأهل األديان الباطلة

  وقطاع الطريق وأهل الجرائم ونحو ذلك 
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عنة املتقدمني أو ملكا جائرا دخل أما الفراعنة فإا تؤول على أوجه قال ابن سريين من رأى أحداً من الفرا
  .مدينة أو أرضا وأقام ا فإنه يدل على ظهور سرية الفراعنة يف ذلك املكان

وقال جابر املغريب من رأى أن فرعونا أعطاه شيئا أو أمر له خبلعه فإنه يدل على حصول مال حرام من 
  .ملك ظامل بقدر ما رأى

اسرة واجلبابرة حيا أو ميتا يف أرض أو بلدة فإنه يؤول على وقال الكرماين من رأى بعض الفراعنة واألك
أربعة أوجه ظهور سنته هناك وجور حاكمها إىل أن يصري يف األفعال مضار به وعزله وتولية غريه ممن 

  .يكون فعله كذلك وحصول مصيبة عامة ألهل ذلك املكان

  .ا تقدمومن رأى أحداً من الفراعنة صار مسلما أو عادال فتعبريه خبالف م

  فصل في رؤيا أهل األديان الباطلة

قال الكرماين من رأى الكفار دخلوا عليه يف مرتله . أما الكفار واملشركون فإم يؤولون على أوجه
  .وقصدوا حماربته فإم يؤولون بأعداء ضامرين له سوءا أو يكون مبلغهم منه بقدر ركضهم يف مرتله

  .صيب مها شديداومن رأى أحداً من الكفار أسره فإنه ي

  .ومن رأى أنه رهينة عندهم أو رهن نفسه فإنه قد اكتسب ذنوبا كثرية وهو ا مرن

    

ومن رأى أنه كافر مث دخل يف اإلسالم فإنه يؤول على وجهني اعترافه بالنعمة بعد كفراا أو قرب أجله 
  .كفرويصري إىل احلق، وقيل من رأى أنه صار كافرا فإنه يدل على ميله إىل ال

وقيل من رأى أن مشركا صار مسلما وتكلم يف باب املوت فإنه يدل على موته يف دين اإلسالم، وإن 
  .كان كالمه خمالفا للدين وطريق الشرع فانه ال يسلم، وإن أسلم فانه ال يكون ثابتا يف اإلسالم

تعاىل أو دخل يف حصن وقال جابر املغريب من رأى أن مشركا دخل اجلنة أو صلى حنو القبلة أو شكر اهللا 
  ".فمن يرد اهللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم"أو صار قلبه واسعا فإنه يدل على اسالمه لقوله تعاىل 

وقال جعفر الصادق من رأى مشركا وكان الرائي مستور احلال فإنه يدل على طلب العلم والظفر على 
  . الفاسدةأعدائه، وإن مل يكن مستور احلال فإنه يصاحب أرباب املذاهب

وأما النصارى فإا تؤول على أوجه، فمن رأى أنه صار نصرانيا فإنه يدل على كونه يف الضاللة وطريق 
  .البدعة وعدم اعتقاده يف دين اإلسالم

  .ومن رأى نصرانيا فإنه يظفر على خصمه إن كان له مع أحد خصومة ألن النصراين مشتق من النصرة

  . يسلم سريعا أو ميوت عاجالومن رأى نصرانيا صار مسلما فإنه
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ومن رأى أن قيامه وقعوده مع النصارى فإنه يكون حمبا هلم ومييل إليهم كل امليل، وقيل من رأى نصرانيا 
  .وكان يف حرب فإنه ينتصر

  .ومن رأى أن نصرانيا قد تغري عن ملته إىل ملة أخرى فإنه يؤول بعدم سلوكه يف طريق ملته كما ينبغي

يا فعل شيئا ال جيوز يف ملة اإلسالم مثل صعوده منارة أو منربا أو ما أشبه ذلك فإنه ومن رأى أن نصران
يؤول على أوجه حصول مصيبة له وتولية من ليس له دين يف هذا املكان حاكما وظهور بدعة هناك 

  .واستحقار أهله بدين اإلسالم

  .ومن رأى نصرانيا دخل احلرم فإنه يسلم ويأمن مما خياف وحيذر

أبو سعيد الواعظ من رأى كأنه صار نصرانيا فإنه يرث خاله أو خالته إن كان من أهل الصالح، وقال 
  .وإن كان من أهل الفساد فإنه يؤول بكفره بنعم اهللا تعاىل، ورمبا يصفه مبا هو عنه مترته متقدس

احش غري وقيل من رأى أنه صار نصرانيا وقدامه ما يؤكل ومل يأكل منه فإنه يدل على أنه مرتكب فو
  .راض بقسمة اهللا له

وأما الفرنج فام يؤولون بالفرج والنصرة أيضاً ملن رآهم، ومن رأى أنه صار افرجنيا فإنه يرتكب البدع 
  .ويزيد يف طغيانه ألم من أهل احلرب والطغيان واجلهل

 أنه صار أرمنيا وأما األرمن فتعبريهم يف مجيع أحواهلم كما تقدم يف النصارى ولكن فيهم زيادة ملن رأى
  .بسوء اخللق

وأما الرهبان فقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه صار راهباً فإنه مبتدع مفرط يف بدعته لقوله تعاىل 
اآلية، ورمبا دلت رؤياه على ارتكاب ما ال جيوز له واستمراره " ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم"

  .عليه

اهبا وكان من الثقات فإنه يؤول بكثرة اخلشوع واخلوف من اهللا وقال بعض املعربين من رأى أنه صار ر
  .وهو اخلوف" واضمم إليك جناحك من الرهب"تعاىل لقوله عز وجل 

وقال بعض الصاحلني الراهب من رهب اهللا اي خافه، وقيل رؤيا الراهب تؤول برجل مكار خداع 
  .مبتدع

ق البدعة ويتعصب لليهود ويقوي كالمهم وأما اليهود، فمن رأى أنه صار يهوديا فإنه يرتكب طري
  .ويصدق أقواهلم ويكون على الضاللة

  .وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه صار يهوديا فإنه يترك الفرائض فيعاقب عليها يف الدنيا قبل املوت

  .ومن رأى كأنه يقال له يا يهودي وعليه ثياب بيض وهو كاره لتلك التسمية فإنه يف ضيق ينتظر الفرج

إنا هدنا إليك قال عذايب أصيب به من "ومن رأى اليهود فإنه يؤول حبصول رمحة اهللا تعاىل لقوله تعاىل 
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  .اآلية" أشاء

  .ومن رأى مجاعة من اليهود فإنه يتوب إىل اهللا ألن معىن يهود يتوب

ه يرث ومن رأى يهودا أو واحدا فإنه يؤول باهلدى الشتقاق االسم، وقيل من رأى أنه صار يهوديا فإن
  .عمه أو عمته

وقال جعفر الصادق رؤيا اليهود اظهار أمر مشكل وتيسر حجة وقوة يد يف السنة والشريعة ألن اسم 
  .اليهود مشتق من اهلدى

وأما اوس، فمن رأى جموسيا فإنه يؤول بتفقد األمور وتشديدها ألن اوس يشدون األمور ويعقدوا 
  .وقد تقدم تعبري ذلك

  طاع الطريق وأهل الجرائمفصل في رؤيا ق

أما قاطع الطريق فإنه رجل شرير خماصم مع الناس، فمن رأى أن قاطع الطريق أخذ ماله وب متاعه فإنه 
  .يواصل رجالًيعينه ويكرهه وحيصل له منه فوائد مجة بقدر ما أخذ منه

    

نه يدل على شدة مرض ومن رأى أن قطاع الطريق اجتمعوا ولكن ما استطاعوا أم يأخذون منه شيئا فإ
  .يعرض له حبيث أنه يشرف على املوت وعاقبة أمره ترجع إىل الصحة والنجاة

وقال الكرماين من رأى أن قاطع الطريق قد سرق منه شيئا فإنه يدل على أن قاطع الطريق يكذب عليه يف 
  .قوله وخيالفه

  .عض أحزابهومن رأى أن قاطعا قد أخذ متاعه فإنه يدل على حصول مصيبة له او لب

وقال جابر املغريب من رأى أنه قطع الطريق وأخذ متاعه أحد فإنه يدل على أن صاحب املتاع ينكد عيش 
  .قاطع الطريق وخياصمه ويعارضه يف أمر حيصل له منه الضرر

  .ومن رأى أن أخذ متاعا أو رأى أنه قطع الطريق فإنه ميرض مرضا شديدا ويعاىف

مث بغى " مجاعة ظهروا عليه وهم باغون فإنه ينصر على أعدائه لقوله تعاىل وقال أبو سعيد الواعظ من رأى
ومن رأى أنه صار قاطع باغيا فإنه يؤول بظفر العدو عليه وحصول مصيبة لقوله تعاىل ". عليه لينصرنه اهللا

  ".إمنا بغيكم على أنفسكم"

  .ت إنسان هناكوقيل من رأى لصا دخل مرتله وأصاب من ماله أو من متاعه فذهب فإنه ميو

  .ومن رأى لصا دخل ومل حيمل شيئا فإنه ميرض فيه إنسان ويشرف على املوت مث يربأ

ومن رأى لصوصا قطعوا عليه الطريق وذهبوا له مبال أو متاع كثرياً أو قليل فإنه يصاب يف انسان يعز عليه 
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ضعف انسان عنده بقدر ما ذهب به اللصوص، وإن مل يذهب له شيء وظفر هو باللصوص فإنه يؤول ب
  .مث ينجو، وإن مل يظفر م فاشراف ذلك الضيف على املوت

  .ومن رأى أحداً من اللصوص يؤذن على منارة فإنه يشتهر ويعلم حاله

وأما أهل اجلرائم فإا تؤول على أوجه إما فعل كل شيء على حدته فتقدم ذكر تعبري كل شيء فيما 
  .يناسب فصله وبابه يف معان شىت

رماين من رأى أحداً من أهل اجلرائم يف أمر مهمول فإنه يرجع إىل اهللا، وإن رآه بضد ذلك فتعبريه قال الك
  .ضده، ورمبا كان كما رأى إذا كان ارم معروفا

ومن رأى أنه أجرم جرمية عظيمة فإنه يؤول على أربعة أوجه ارتكاب أمر حمرم وحصول أمر خيفى منه 
  .تقيمومبارزة وعدم سلوكه الطريق املس

  .وقال بعض املعربين أكره رؤيا اجلرمية يف اليقظة واملنام اللهم اعصمنا من ذلك بلطفك وكرمك

  الباب السادس والخمسون 

  في رؤيا الطبل والزمر وأنواع المالهي

  ونحو ذلك وهي أنواع شتى 

  .أما الطبل فإنه كالم باطل وخرب مكروه وقول زور وشغل ظاهر جلي

  .طبل خلف وعد وشغل باطل والرقص على دق الطبل حصول مصيبة عظيمةوقال الكرماين ضرب ال

وقال أبو سعيد الواعظ الطبل حممود يف حق امللوك ألنه من كمال أتهم خصوصا إن كان مع زمر أو ما 
  .أشبه ذلك والطبل يف نفسه رمبا يؤول برجل بطال

ارة فإا حممودة للملوك أيضاً ألن وقال جعفر الصادق ضرب الطبل كالم خمتلف ال خري فيه، وأما النق
وأختلف املعربون فيها فمنهم من شكرها يف . النيب عليه السالم كان إذا سار يف الغزاة يأمر بدقها فتدق

  .حق امللوك وغريهم ملا تقدم من الدليل ومنهم من كرهها لكوا من أنواع املالهي

ومن شيم ملوك الشرق، ورمبا دل على رجل حارس وأما الطنبك فإنه حممود ألنه من آالت احلجاز وأته 
  .ألن القالع حترس به

  .وأما الزمر فأنه من نوع الطبل وتعبريه كتعبريه ولكن فيه زيادة وهو مساع صوت حسن

وقال أبو سعيد الواعظ الزمر يؤول على أوجه، فمن رأى زمرا يف مكان فيه مريض فإنه يؤول بالنياح 
  .زمارا فإنه ينال فرحا وسرورا، وإن كان من أهل الوالية فإنه يناهلاعليه، ومن رأى ملكا أعطاه م
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  .ومن رأى إنه يزمر ويضع أصابعه على ثقب الزمار فإنه يتعلم القرآن ومعانيه وسحن قراءته

  .ومن رأى مريضا يزمر فإنه يؤول بقرب أجله

ه ليصدقوه وعاقبة األمر وقال الكرماين من رأى أنه يضرب بالبوق فإنه قول كذب يصدر منه وحيلف علي
يظهر صدقه من كذبه، ورمبا دل النفخ بالبوق على أربعة أوجه غزاة ألنه من شيمها وقد ذكر يف كتب 

الفقه إذا كان النفري عاما فهو سفر للحجاز أو للحرب ألنه يرحل به الراكب والعسكر واظهار أمر 
  .مكتوم وشهرة

ة أوجه ملن نفخ فيه خري مكروه وقول زور واظهار سر وقال جعفر الصادق رؤيا البوق تؤول على أربع
  .خمفي ومصيبة

وأما الصنج فإنه يؤول على أوجه، وقال ابن سريين الضرب بالصنج خرب مكروه وكالم باطل وكذب 
  .قول، ومن رأى أنه يضرب بالصنج فإنه يصدر منه قول الكذب وفعل احملال

  .ا فعل احملال وقول الكذبومن رأى أنه يضرب عنده بالصنج فإنه يدل على رض

    

ومن رأى أنه كان مع الصنج شيء من املالهي فإنه يدل على اهلم والغم واملصائب العظام ألهل ذلك 
  .املكان

  .ومن رأى كأنه كسر صنجا أو رماه من يده فإنه يتوب عن الكذب وقول الزور

  .ن للدنياوقال الكرماين ضرب الصنج يؤول على متاع الدنيا والضرب به هو امتحا

  .وقال أبو سعيد الوعظ الصنج يؤول بالفخر وضربه يؤول حبصول الدنيا وهو يف نفسه ما مل يدق مال

وقال بعض املعربين ال بأس برؤيا الضرب بالصنج لكونه يدق على باب حرم اخلليل عليه السالم وكذلك 
  .يف األماكن احلصينة اتباعا هلذه السنة

ؤول على اربعة أوجه خرب مكروه وكالم باطل ومتاع الدنيا وهم وقال جعفر الصادق ضرب الصنج ي
  .وغم ألجل مجع املال

وأما الشبابة فاا للملوك األكابر حممودة إذا شبب ا قدامه ألن سلطان مصر من شأنه ذلك وكذلك 
ك فليست نائب السلطنة الشريفة بثغر االسكندرية ويظهر من ذلك يف املواكب أة عظيمة، وأما لغري امللو

  .مبحمودة

وقال الكرماين من رأى أنه يشبب بالشبابة فإنه يؤول حبصول أمر مكروه وصوت الشبابة يؤول خبرب 
  .موت أحد ونفس الشبابة تؤول بامرأة إنسان حصل له مصيبة

وقال جعفر الصادق تشبيب الشبابة وصوت الشبابة واستماعها يؤول على ثالثة أوجه مصيبة وغم 
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  .وخصومة

قال الكرماين من رأى أنه يضرب بالدف كما ينبغي ضربه عند أربابه . لدف فإنه يؤول على أوجهوأما ا
بشيار وطرب فإنه يؤول بتزويج امرأة بواسطة إنسان معترب وتكون املرأة مشتهرة باالسم اجليد وفعلها 

  .خبالف ذلك

  .مشهوروقال أبو سعيد الواعظ الضرب بالدف للرجال شهرة أو مصيبة وللجواري خري 

وقال الساملي من رأى أنه يضرب بالدف فإنه شهرة فيعترب فعله يف اخلري والشر ويعرب له بالشهرة على قدر 
  .فعله

  .ومن رأى جارية تضرب بالدف فإنه خري منتشر يصل إىل ذلك املكان فليعترب املعرب ما رأى مع ذلك

  .ومن رأى امرأة تضرب بدف فإنه يؤول بسنة مشهورة يف السنني

  .من رأى شابا يضرب بدف فإنه يؤول خبرب من عدوو

  .ومن رأى شيخا يضرب بالدف فإنه يؤول بالشهرة والصالح

وقال جعفر الصادق استماع صوت الدف هو نشاط وفرح إذا مسعه من امرأة أو جارية، وإن مسعه من 
  .ر العدوشيخ فإنه يدل على حسن البخت واليمن والدولة، وإن مسعه من شاب فإنه يدل على ظهو

وأما املزهر فإنه يؤول على أوجه للفقراء بالصالح وللملوك بسلوك آداب الطريقة احلميدة ألنه من شيم 
  .أهل الصالح ولغريهم باخلري وأنكر ذلك مجاعة

وقال بعض املعربين من رأى نسوة بأيديهم مزاهر فإنه يؤول بالبشارة والسالمة ملا ورد أن النيب صلى اهللا 
ا أقبل على بعض أقوام أرض احلجاز الشريف بعد نصرة وسالمة ظهر له نسوة بأيديهن عليه وسلم مل

  : املزاهر وأنشدن يقلن شعرا

 ثنيات الوداع من  البدر علينا أقبل

    وجب الشكر علينا ما دعا هللا داع

ن وأما اجلنك فإنه يؤول على أوجه قول زور وباطل وعز وجاه وعلو وهلو وطرب وجارية حسناء، فم
رأى أن ملكا أعطاه جنكا فإنه يؤول حبصول عز وجاه ومرتبة، وإن مل يكن أهله فإنه فرج بعد شدة، 

  .وقيل ضرب اجلنك هو كثرة الغم واهلم

وقال الكرماين من رأى أنه يضرب باجلنك فإنه يؤول باتصال مع امرأة مجيلة جليلة القدر وحصول العز 
  .م وسياقة القول والسمع ويكون االتصال بينهما بنكاح شرعيواجلاه له منها باملال احلسن وحسن الكال

وأما العود فقال أبو سعيد الواعظ ضرب العود كالم ولكن ليس على حقيقته وكذلك استماعه ألن صوته 
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كالكالم وليس هو بكالم وضرب العود يف املرتل يؤول حبصول مصيبة، وأما ضرب العود فإنه يؤول 
  .ن غمابالرياسة لضاربه، ورمبا كا

  .ومن رأى أنه يضرب عودا أو ما أشبه ذلك من اآلالت وانقطع وتره فإنه يؤول بزوال مهه وغمه

وأما الطنبور فإنه يؤول باهلم والغم خصوصا إذا ضرب يف بيته، ورمبا كان حصول مصيبة وكسره ضد 
نبور فهو مساع ذلك، وضرب الطنبور للمريض موته ومساع صوته مساع كالم باطل وحمال، وأما مساع الط

  .خرب شخص متواضع

وقال بعض املعربين من رأى أن أحداً يطنرب له وهو يسمع له فيؤول بأن أحداً يكلمه كالما باطال وهو 
يصغي له، وإن طرب كان كالم ذلك الباطل عنده جائزا للمثل السائر بني الناس فيمن يقال له باطل 

  .طنرب له فرقص: ويتبعه

    

ول باللهو واالشتغال مبا ال فائدة فيه وال نتيجة، وإن رآه مريض فإنه يشتد مرضه، وأما الرباب فإنه يؤ
ورمبا ميوت، وقيل رؤيا الرباب عند أهل الصالح رمبا تؤول باحلج ألنه من آالته وكثريا ما يستعمل يف 

  .أرض احلجاز

كالم الباطل واألشياء املخالفة، وأما اجلفانة فأا تؤول بالعز وعلو القدر والنعمة واهلم والغم واملصيبة وال
ومن رأى أن ملكا أعطاه جفانة فأنه يرى عزا ورفعة، وإن مل يكن فهو زوال مهه وغمه، وإن كان عاملاً 

  .فإنه يفيد الناس من علمه

  .وأما الرقص فقد تقدم يف أحد فصول الباب الثالث والعشرين

 فيه خىن فال خري فيه وليس برؤيا، وإن كان فإن من يرى أنه ينشد شعرا فإن كان. وأما الشعر وإنشاده
  .فيه حكمة فهو صاحل لقوله عليه السالم إن من الشعر حلكمة

وقال ابن سريين الشعر ال حيمد لكونه باطال والشعر يف مدح الرسول وما أشبه ذلك من الكالم واحلكمة 
  .فإنه حممود

لك يف الباب الثالث والعشرين أيضاً وقد وقال الكرماين الغزل يدل على النوح وقد تقدم الكالم على ذ
  .ذكرنا هنا نبذة منه لئال خيلو من املعىن لكون ذلك نوعا من املالهي

  .وأما الغناء فقد تقدم الكالم عليه أيضاً يف الباب املذكور ولكن نذكر منه نبذة هنا

  .فمن رأى أنه يغين فإنه دليل على موته، وقيل إنه كالم باطل وهم وغم وفضيحة

  .أما الشطرنج فإنه من أباطيل الدنيا وغرورهاو

  .ومن رأى أنه غلب قرينه به فإنه يظفر بالباطل الذي يزاوله ويطلبه
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ومن رأى أنه غلب قرينه وكان بينه وبينه خصومة فإنه يرى ظفرا يف أمره والغالب غالب واملغلوب 
  .مغلوب، ورمبا دلت رؤيا الغالب على ظفره بأمر باطل ال أصل له

  .ل ابن سريين الشطرنج تان وكالم باطلوقا

  .وقال الكرماين من رأى أن قدامه شطرجنا مصفوفا فإنه يؤول بالعز

  .ومن رأى أنه يلعب بالشطرنج فإنه يتخاصم مع أحد، وقيل يدل على أمر ال خري فيه وال منفعة

  .بنيوقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه يلعب بالشطرنج فإنه يؤول حبصول والية لالع

وقال بعض املعربين من رأى أنه يلعب بالشطرنج ومل يعرف لعبه فإنه يؤول على ثالثة أوجه نسيان 
  .للصالة وإسراف مال يف أمر ال يليق وتنافر اخلواطر منه ألن هذه الثالثة متنع لعبه يف الشريعة

 اللعب بالنرد خوض يف وأما الفرد فإنه يؤول باألشياء الباطلة املضرة املغرة، وقال أبو سعيد الواعظ
  .املعاصي وخسارة يف التجارة وقتال يف جول وحكمه يف لعبه كحكم الشطرنج

  .وأما القمار فإن الغالب واملغلوب فيه كالشطرنج

  .وقال الكرماين القمار منازعة وخصومة وتعب

 ومالمة وقال جعفر الصادق رؤيا القمار تؤول على أربعة أوجه ملن لعب به اشتغال بالباطل ومعصية
  .الناس وحرب وخصومة وجراحة بسكني

يا أيها "وقال بعض املعربين من رآه جتنب لعبة فإنه يدل على أنه مقبل على الصالح واخلري لقوله تعاىل 
  .اآلية" الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر

لقوله تعاىل ومن رأى أنه يلعب به وكان قصد فعل شيء من سفر أو غريه ويظن فيه منفعة حسنة فليتجنبه 
وأراد بامليسر " يسئلونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري ومنافع للناس وإمثهما أكرب من نفعهما"

  .القمار

وأما الكعب ولعه فإنه يؤول على أوجه عدو حقري وحرب وخصومة، وقال أبو سعيد الواعظ اللعب 
 أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى أو"بالكعب وما هو مكروه مجلة فإنه مكر ومنازعة لقوله تعاىل 

  ".وهم يلعبون

  .وقال جعفر الصادق اللعب بالكعب يؤول على مخسة أوجه مقامرة وامرأة وولد وجارية بكر ومال

  الباب السابع والخمسون 

  في رؤيا الكتب والكتابة واألوراق
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  والدوي وما يناسب ذلك 

 تعبريها يف حمله وكذلك الدات، وأما ما نذكره هنا أما أنواع الكتب فهي متفرقة فالكتب املرتلة تقدم
  .فهي الكتب الدروج خاصة وهي على أنواع متفرقة أيضاً يأيت ذكر كل شيء منها على حدة

وأما العهود والتقاليد فإا تؤول على أوجه، فمن رأى عهدا أو تقليدا وكان من أهل امللك ناله أو كان 
صب فإنه يؤول على وجهني إن كان من أهل الثقة فهي زيادة ورفعة يليق مبنصب ناله، وإن كان يف من

  .له، وإن كان من أهل الفسوق فيؤول بعزله

وأما املناشري فإا تؤول على أوجه، فمن رأى عاملاً أو زاهداً أعطاه منشوراً فيه كالم ملصاحل الدين وجناة 
  .أو كان املنشور أسود فإنه غري حمموداآلخرة فإنه يدل على سعادة الدين والدنيا، وإن رأى خبالفه 

    

وقال جابر املغريب من رأى أن ملكا أعطاه منشورا إىل مدينة أو والية معمورة وأهلها من الصالح وفيها 
من أنواع النعمة فإنه يدل على حصول الشرف واملرتلة العظيمة، وإن كان املنشور إىل مدينة أو قرية غري 

  .معمورة فتأويله بضده

أبو سعيد الواعظ من رأى كأنه أخذ منشورا من اإلمام وكان أهال للوالية ناهلا، وإن مل يكن أهالهلا وقال 
  .فإنه يدل على خدمة امللوك

" يلقاه منشورا"وقال بعض املعربين رؤيا املنشور وأخذه بيده خري من رؤيا املسطور وأخذه لقوله تعاىل 

  .ن املنشور ال يكتب إال خبري فقطوهو بشارة بالتيسري يف احلساب واملغفرة ولكو

وأما املراسيم فإا تؤول على أوجه قال ابن سريين من رأى أن معه مرسوما فإنه يدل على الوالية وقوة 
  .مبقدار صحة املرسوم وقوته

  .ومن رأى أن مرسومه قد ضاع فتأويله خبالفه

ول احلجة واحلكمة مبقدار صحة وقال الكرماين من رأى أن له مرسوما وأعطاه أحداً فإنه يدل على حص
  .املرسوم

  .ومن رأى أن أحداً مزق مرسومه أو سرقه فإنه يدل على أن خصمه يبطل حجته

  .ومن رأى ملكا أعطاه مرسوما فإنه يدل على أنه حيصل له منه والية

  .ومن رأى أن قاضياً أعطاه مرسوما فإنه يدل على حصول العلم واحلكمة

راسيم تؤول على ستة أوجه والية وحجة وقوة ومنفعة وحكمة ورياسة على وقال جعفر الصادق رؤيا امل
  .الناس
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وأما الكتب واملكاتبات فهي مبعىن واحد يف علم التعبري سواء كانت مراسيم أو كتبا أو مطالعات أو ما 
أشبه ذلك ويذكر تعبري كل منهما على حدة، وقال الكرماين من رأى أنه كتب كتابا وكمله فإنه يكمل 

  .مره وتتم حاجته، وإن مل يكمله وتعذر عليه ذلك فإنه يتعذر عليه أمهرأ

" يا حيىي خذ الكتاب بقوة"ومن رأى أنه أعطى كتابا فإنه ينال خريا وقوة على مجيع ما يطلب لقوله تعاىل 

وقد يكون الكتاب خريا فإن كان مطويا فإنه خرب مستور، وإن كان منشورا فهو خرب مشهور، وإن كان 
  .ما فهو حتقيق ذلك اخلربخمتو

  .ومن رأى أنه أعطى كتابا بتمليك شيء فإنه يؤول حبصول مال

ومن رأى أن السلطان أعطاه كتابا أو أرسله فإن كان أهال للوالية ناهلا، وإن كان أهال للمشورة فهو 
أهال مشاورة معه، وإن مل يكن أهال لذلك فهو خري على كل حال، ومن رأى كتابا أو أرسله فإن كان 

للوالية ناهلا، وإن كان أهال للمشورة فهو مشاورة معه، وإن مل يكن أهال لذلك فهو خري على حال، 
  .ومن رأى كتابا فيه تعظيم يف حقه فهو أبلغ يف النعمة

ومن رأى غائبا أرسل له كتابا فإما يأتيه منه خرب أو هو يقدم عليه بنفسه والطبع على الكتب والصكوك 
  .يه التأويلحتقيق ما ينسب إل

  .ومن رأى أنه يقسم كتبا على الناس فإنه يلي والية

ومن رأى كتابا أبيض ال كتابة فيه قد ورد من غائب فليس مبحمود، وقيل رؤيا الكتاب األبيض من غري 
  .كتابة فإنه يؤول على وجهني طلب حاجة أو عدم قضائها

  .لك امليتومن رأى أنه ورد إليه كتاب ميت فإنه ورود خرب يسر يظهر لذ

  .وقال أبو سعيد الواعظ من رأى بيده اليمىن كتابا فإنه يدل على خصب السنة

ومن رأى أنه أنفذ كتابا خمتوما إىل إنسان فرده إليه فإنه يدل على ازام جيش وجهه، وإن كان صاحب 
  .هذه الرؤيا تاجرا خسر يف جتارته

ن رأى أن الكتاب بالشمال فإنه يدل على ولد ومن رأى كتابا بشماله فإنه يؤول بالندامة على فعل، وم
  .من زنا أو على ثروة

  .ومن رأى أن الكتاب خمتوم فإنه يدل على قبول احلق لقبول بلقيس كتاب سليمان ملا كان خمتوما

وقيل من رأى مطالعة خمتومة أو هلا عنوان فإنه خرب خري فيه مسرة، وإن مل تكن خمتومة بل هي ملفوفة فإنه 
  .زنيدل على احل

  .ومن رأى أن نشرها فإنه يدل على زوال اهلم والغم

ومن رأى مطالعة وردت له خمتومة بعنوان ومل يفتحها فإنه يدل على حصول شغل ظاهر جيد وباطنه 
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  .خبالفه

ومن رأى أنه وجد مطالعة مكتوبة كبرية بعنوان مث فتح ختمها وقرأها فإنه يدل على ارتفاع أمره، وإن 
ة ناهلا، وإن مل يكن من أهلها فإنه يزداد يف عزه وجاهه، وإذا مل يكن كتابا وال قارئا كان من أهل الوالي

اقرأ كتابك كفى "ولكن قرأها فإنه يدل على ازدياد العز والدولة، ورمبا دل على قرب أجله لقوله تعاىل 
  ".بنفسك اليوم عليك حسيبا

ة حسنة أو ما يدل على اخلري والبشرى قال جعفر الصادق من رأى شيئا من هذه املذكورات وا كتاب
  .فإنه يؤول ببلوغ املقاصد ونيل اآلمال، وإن رأى خبالف ذلك فتعبريه ضده

  .وأما االوراق فإا تؤول على أوجه

    

  .قال الكرماين رؤيا الورق ألهل الصالح تؤول بالعلم واملعرفة وألهل الفساد بضده

  .اه قرطاسا فإنه تقضي له حاجة ترفع إليهوقال أبو سعيد الواعظ من رأى أن أحداً أعط

وقيل من رأى أنه أعطى ورقة بيضاء فإنه يصل إليه مال، ورمبا دلت على عدم قضاء احلاجة ألن احلاجة 
  .إذا قضيت تكتب يف األوراق

  .وقال الساملي من رأى أنه أعطى ورقة مكتوبة فإنه يؤول على ثالثة أوجه خري وبلوغ مقصود وتيقظ

االصبهاين الورق يعرب بالورق الشتقاق امسه، وقال بعض املعربين ما يؤكد ذلك من اشتقاق وقال خالد 
، وأما ما يشهد فيه كاحلجج واحملاضرات "فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إىل املدينة"االسم وهو قوله تعاىل 

  .واالجارات والسجالت والقسائم وما أشبه ذلك

ن ذلك فهو أحسن مما كتب عليه، وقيل رؤيا الوثيقة تؤول على فقال الساملي من رأى أنه كتب له شيء م
  .ثالثة أوجه ملن كتب له ثقة باهللا ووثوق بأمره واعتماد باحد

وأما الكتابة فإا تؤول على أوجه، فمن رأى أنه يكتب خطا وهو أمي فإنه يدل على حتصيل الرزق من 
نفسه أنه يكتب فإنه يدل على اخلري واملنفعة وحصول الناس باحليلة واملكر، وإن كان كاتبا أو عاملاً ورأى 

  .الرزق الكثري، وإن كان ذا عمل ومنصب فإنه ينعزل عن منصبه

  .ومن رأى أنه يكتب خالف الشرع فإنه غري حممود

  .وقال إمساعيل بن األشعث من رأى أنه يكتب بلون من األلوان فتعبريه كل لون عائد إىل أصله مبا يناسبه

يكتب مبداد أخضر إن كان مصلحا فإنه يدل على ازدياد دينه ودنياه، وإن كان مفسداً فإنه ومن رأى أنه 
  .ميوت

  .ومن رأى أن مداده من دم وهو يكتب به فإنه يؤول بكتابة حجة ملال الربا
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وأما الكتابة فتؤول مبشي احلال وقضاء احلاجة، ومن رأى أنه يكتب وال يظهر أثر كتابته فإن كان 
  .فإنه يعزل خصوصا إذا كانت للكتابة عالمةصاحب وظيفة 

  .وقيل من رأى أنه جيود فإنه جمتهد يف صالح نفسه دنيا ودينا ألن الكتابة جامعة هلما

  .ومن رأى أحداً كتب له كتابا على ورقة ما فإنه حصول مراد خري ومنفعة

  .ومن رأى أنه يكتب للناس على أوراقهم فإنه يتوىل منصبا جليال

ا كتب له خطا فأحرزه حني أخذه منه فإنه يؤول على مخسة أوجه حصول والية ووصول ومن رأى ملك
  : رزق وقضاء حاجة وعز ورفعة وبلوغ مقاصد كما قال بعض املعربين يف إيضاحه شعرا

 حوائج وبلوغ قصد قضاء  حصول والية وحصول رزق

  .وقيل من رأى أنه يكتب على صك فإنه يقتحم

ولو نزلنا عليك كتابا يف "كتابة يف القرطاس تدل على أنكار احلق لقوله تعاىل وقال أبو سعيد الواعظ ال
، وأما القلم فقد تقدم تعبريه يف أحد فصول الباب األول بعد ذكر تعبري قلم "قرطاس فلمسوه بأيديهم

  .القدرة، وأما الدواة فإا تؤول على وجوه

  .بائهومن رأى أن له دواة أعطاها أحد له فإنه خياصم مع أقر

  .ومن رأى أنه يكتب من دواة فإنه يوقى من مكروه

  .ومن رأى أن دواته انكسرت أو ضاعت منه أو سرقها أحد فإنه يدل على تزوجيه بامرأة ثيب باكراه

ومن رأى أنه جيعل املداد يف الدواة بالقلم فإنه يدل على حصول األوالد من الزنا، وإن كانت الدواة من 
يدل على تفكره، وإن كانت من فضة فإنه يتزوج من امرأة أو يشتري جارية، الذهب وهي خمرقة فإنه 

وإن كانت من صفر فإنه يدل على املنفعة، وإن كانت من حديد فإا تدل على قوته يف األمور، وإن 
  .كانت من حناس فإا تدل على حصول خري قليل، وإن كانت من خشب فإا تدل على اخلصومة

ى أنه أصاب دواة فإنه يتزوج من ذي قرابة له، وقيل رؤيا املشق من الدواة يؤول وقال الكرماين من رأ
  .بالنكاح

  .وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه أصاب دواة فإنه يصيب من الكتابة رياسة جامعة يفوق فيها أقرانه

  .ومن رأى أنه استفاد دواة وكان صاحب حرفة فيؤول له باالستقامة وحصول اخلري من حرفته

  .ومن رأى أنه اشترى دواة فإنه يشتري خادما يناسبها

ومن رأى أنه وجد دواة ملقاة وكان مع ذلك ما يدل على اخلري فإنه يتزوج بامرأة ذات خري، وإن مل يكن 
  .يف رؤساء يستدل على اخلري فإنه يؤول مبخاصمة مع قرابة له
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رب، والتنقيش ما مل يتلطخ به الثوب فإنه والتلطخ من الدواة يؤول على أربعة أوجه خري وخرب ومنفعة وج
  .عز وشرف، وإن تلطخ وكان نقشه مفسرا فإنه يؤول بالربص

ومن رأى أن أحداً نقشه من دواة فإنه يرميه بعيب ويبغى عليه وينقلب األمر على الباغي، واملداد يف نفسه 
  .يف التأويل سودد

    

أى أن املداد أصاب ثوبه فإنه يدل على حصول وأما املداد فهو طلب املعيشة وحصول املراد، ومن ر
املضرة له، وأما إذا كان كاتبا فال يضره، وقيل رؤيا احملربة إن كانت مملوءة مدادا فإا تؤول بامرأة عاملة 

  .نفاعة، وإن رأى أنه كتب عليه منها شيء فإنه يصيب خريا من مثل تلك املرأة

  .على كل حال حممودةوأما الليقة فإا تؤول بالفرح والشرف وهي 

  الباب الثامن والخمسون 

  في رؤيا الخيل واإلبل والبقر والبغال

  والحمير والجاموس والمعز ونحوها 

  فصل في رؤيا الخيل

  .قال دانيال اخليل العربية تؤول بالعز والشرف والدولة

  .ومن رأى نقصا يف شيء من آالت مركوبه فهو نقص من شرفه بقدر ذلك

  .ه قد طال وكثر شعره فإنه يؤول بزيادة احلشم واخلدم مبقدار ذلكومن رأى ذنب فرس

  .ومن رأى أن ذنب فرسه قطع فتعبريه خبالف ذلك والنقص فيها من ذلك املعىن

  .ومن رأى أن يف أعضاء فرسه نقصا فإنه بقدر ذلك من عزه وشرفه

  .قوعه يف إمث ومعصيةومن رأى أنه يضارب مع فرسه والفرس غالب عليه وهو مطاوع له فإنه يؤول بو

  .ومن رأى أنه ركب فرسا عاريا على سطح أو حائط فالذي ذكرنا يف الذنب يكون هنا أصعب وأكثر

ومن رأى أنه ركب على فرس وهو يطري يف اهلواء أو للفرس أجنحة وهو طائر فإنه يدل على شرف الدين 
  .والدنيا، ورمبا دلت رؤياه على السفر

راكب على فرس ذلول وعليه سرجه وجلامه وهو يسري عليه رويدا فإنه يصيب وقال الكرماين من رأى أنه 
  .سلطانا وشرفا بقدر متكنه من ذلك الفرس وبعده به

  .ومن رأى أنه يركب فرسا وفيه نقصان أو يف آلته مث أمت ذلك النقصان فإن حاله ينتظم
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يال مربوطة فإنه يقهر عدو ومن رأى أن له فرسا مربوطا فإنه يلقى بعض عز وشرف، ومن رأى أن له خ
  ".ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم"اهللا وعدوه لقوله تعاىل 

ومن رأى أنه يعرض فرسا أو خيال كثرية فإنه يشتغل عن صالته بطلب الدنيا وترجى له التوبة والرجوع 
  .اآلية" عن ذكر ريبإذ عرض عليه بالعشى الصافنات اجلياد فقال إين أحببت حب اخلري "لقوله تعاىل 

ومن رأى فرسا ينازعه أو جيمح به مث كبا فإنه يرتكب معصية عظيمة بقدر قوة الفرس وصعوبته ويقع يف 
  .ورطة عظيمة

ومن رأى أنه ركب فرسا عريانا فسقط من فوقه فإنه يؤول على ثالثة أوجه تالشى حاله وعزله عن 
  .منصبه وحترمي امرأته وتكون بال عصمة حتته

  .ى أنه يركب مهرا بال جلام وال سرج فإنه ينكح غالما وإال ركبه هم وغمومن رأ

  .ومن رأى أن الفرس جيري به فإن ذلك شرف له وعز

ومن رأى أنه على صومعة أو مكان ال يليق صعود الفرس عليه فإنه يصيب سلطانا مكروها أو حماال يف 
  .الدين أو يركب معصية كبرية بقدر شناعة املوضع

نه سقط عن فرس أو نزل عنه أو صرع من فوقه فإنه يؤول باحنطاط مرتلته أو عزله عن ومن رأى أ
سلطانه، ورمبا دل على موت زوجته، وإن كان صرعه يف سوق أو بني مالء من الناس فإنه يشتهر يف 
مر سقوط حاله وجاهه، ورمبا كان نزوله إذا أضمر العود انفاق ماله حىت يصري إىل آخره، وقيل ال يتم األ

  .الذي هو طالبه خصوصا إن مل ينو العود

  .ومن رأى أنه نزل عن فرسه وركب فرسا غريه فإنه يتحول من حال إىل حال آخر

ومن رأى أنه ركب فرسا وبيده شيء من السالح وهو حيمل على الناس فهو رجل يسأل الناس ويلح 
  .عليهم يف العطية

  .علم فإنه يؤول مبوت مريض عندهومن رأى أن فرسه سرق أو مات أو ذهب به حيث ال ي

  .ومن رأى فرسا أعور أو ضعيف النظر فإنه يؤول بتعكيس أموره وكساد معيشته

  .ومن رأى أنه على فرس ميت فإنه يصيبه هم وحزن وخيلص منه

  .ومن رأى أن فرسا يكلمه فإنه يتعجب من أمره

ه يصيبه خري من كالم يتكلم به ألن ومن رأى أنه أشترى فرسا أو نقد فيه وهو يقلب الدراهم يف يده فإن
  .الدراهم خري

  .ومن رأى أنه باع فرسه فإنه يؤول خبروجه من عمله أو ما هو فيه باختياره

ومن رأى أنه ذبح فرسه وليس يريد أن يأكل حلما منها فإنه يفسد عليه سلطانه ومعيشته، وإن نوى 
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  . ورمبا كان حصول مالاألكل منه أو أكل فإنه يؤول باصابة اسم صاحل وذكر مجيل،

ومن رأى فرسا جمهوال يدخل دارا أو أرضا ال يعرف صاحبها وال يعرفه صاحبها فإنه يؤول بقدوم رجل 
  .شريف، وإن عرف املكان كان قدوم ذلك الرجل إليه

  .ومن رأى فرسه خرج إىل موضع فيعرب خبالفه

  .مطرومن رأى أن فرساناً يتراكضون يف مكان فإنه يؤول حبصول سيل أو 

    

وقيل من رأى خيوال مسرجة ملجمة جبملة القماش والعدة فإا تؤول باجتماع نسوة ما مل يكن عليها 
  .ركاب وقد يكون اجتماع تلك النسوة يف فرح أو عرس

ومن رأى أنه ملك عدداً من اخليل أو رآه عنده فإنه يلي والية يسود فيها، ورمبا كان رياسة ملن مل يكن 
  .أهال للوالية

من رأى أنه رديف رجل معروف على فرس فإنه يستعني بذلك الرجل على ما يطلبه أو يتوصل به، وقيل و
من رأى أنه رديف رجل فإنه يؤول بأن يكون لذلك الرجل تبعا أو شريكا أو خلفا من بعد، وإن كان 

  .الرجل جمهوال فإنه عدو

  . مل يكن ناله ذلة ومكروهومن رأى خيال وطئت ومشت عليه فإن كان ذا منصب يعزل عنه، وإن

وقال إمساعيل بن األشعث من رأى أنه ركب على فرس مشاء فإنه يدل على أنه يتزوج بامرأة ذات حسن 
ومجال وغىن، وإن مل يكن أهال لذلك فإنه يواصل امرأة شبهها ويستفيد منها، وإن رأى أن أحداً ركب 

  .خلفه على فرس فإنه تدل على أنه يطلب مهه وشغله

  .أى أن فرسا يكلمه فإنه يدل على الثبات فيما هو فيه من خري، وإن كان عامال فهو أجود يف حقهومن ر

  .ومن رأى أن فرسه مقطوعة فإنه يدل على انقطاع خري األكابر عنه

  .ومن رأى أنه اشترى فرسا بال ذنب وركب عليه فإنه يدل على زواجه بامرأة دنيئة األصل

صاعد به يف اهلواء ومل يرتل فإنه يدل على هالكه على يد السلطان، ومن رأى أنه ركب على فرس وهو 
  .وإن نزل بال فرس فإنه يدل على شدة مرضه وخالصه بعد ذلك ويفترق عن عياله وأشغاله

  .ومن رأى فرسا رفسه أو عضه فإنه يدل على احتياح عياله يف شغل

  .ومن رأى فرسه سرق فإنه يدل على هالك عياله

  .ع فإنه يدل على طالق زوجتهومن رأى فرسه ضا

  .ومن رأى أنه اشترى فرسا فإنه يدل على طلب امرأة فإن ملك الفرس ملك امرأة

  .ومن رأى أنه باع فرسه فإنه يدل على نقصان عزه وجاهه وتفرقه عن عياله
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وقال جابر املغريب رؤيا الفرس تدل على هوى نفس الرائي، وإن كان الفرس حرونا مشوصا قوي الرأس 
  .نه يؤول على ان نفسه كذلك، ومن رأى خبالف ذلك فتعبريه ضدهفإ

ومن رأى أن فرسه عريب فإنه يؤول على وجهني إن كان من أهل الصالح مبخالفته نفسه، وإن كان من 
اخلري : أهل الفساد مبطاوعته هلا، وقيل رؤيا اخليل تؤول باخلري والربكة املتطاولة لقوله عليه الصالة والسالم

  . معقود يف نواصي اخليل إىل يوم القيامةوالربكة

  .وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه ركب فرسا وقوائمه من حديد فليتوقع املوت

وحكى ان علي بن عيسى الوزير رأى يف منامه قبل ان يلي الوزارة كأنه راكب فرسا مبلبوس حسن ويف 
فقص رؤياه على املعربين فقيل له أما ظل من الشمس أيام الشتاء وقد تناثرت أسنانه فانتبه مرعوبا 

ركوبك الفرس فعز ودولة وسلطان ووالية، وأما الثياب احلسنة فدين حسن وثناء مجيل ومرتبة، وأما ظل 
الشمس فإنه يؤول بالتقريب للملك والعيش يف ظله والوالية إما وزارة أو حجابة أو منادمة وعيش، وأما 

  .انتثار األسنان فإنه يؤول بطول العمر

ومن رأى أنه راكب فرسا وهو يركض إىل أن عرق وسال منه العرق فإنه يؤول بارتكاب نفسه املعاصي 
  .وعدم مطاوعتها له ولكنه ينال سعة

  .ومن رأى فرسا من بعيد فإنه يؤول بتيسري مؤخر

  .ومن رأى أنه يقود فرسا فإنه يطلب خدمة رجل شريف ويكون قربه منه بقدر متكنه من القود

 أنه يركب فرسا له جناحان فإنه ينال ملكا عظيما إن كان من أهله وإال فهو حصول مراد ومن رأى
  .وسيادة

ومن رأى أنه يركب فرسا مث نزل عنه فإنه يندم على أمر، وقيل رؤيا الفرس اجلموح تؤول برجل جمنون، 
 موافقة مضر خمالفة يف واحلرون تؤول على ثالثة أوجه تعسري يف األمور وخمالفة ألصحابه وامرأة متعبة غري

  .األمور احلسنة، وقيل ركوب الفرس يؤول حبصول مال والرتول عنه ضد ذلك

ومن رأى فرسه ولدت فإنه عزه يزداد ومعيشته تكتسب، ورمبا كان حصول ولد من امرأة، وإن كان 
  .عزبا فإنه يتزوج ويصيب صنعة أو دارا أو ما أشبه ذلك

  . قال أبو سعيد الواعظ الربذون يؤول جبد اإلنسانوأما الربذون فإنه يؤول على أوجه،

  .فمن رأى أن برذونه يتمرغ يف التراب فإنه يؤول بالعلو ومنو املال، وقيل الربذون يؤول باملرأة

  .فمن رأى برذونا فإنه ينال من امرأة ماال عظيما

  .ومن رأى أنه ينكح برذونا فإنه يصنع مع امرأته معروفا

  .ح وال يقدر على امساكه فإنه يؤول على ان امرأته تكون سلطةومن رأى أن برذونه جيم
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  .ومن رأى أن برذونه يعضه فإن امرأته ختونه

    

  .ومن رأى أن برذونه قد ضاع فإنه يؤول بفجور امرأته عليه

  .ومن رأى أن برذونه قد مات فإنه يؤول مبوت امرأته

  .ومن رأى أن برذونه سرق فإنه يطلق زوجته

  .ا وثب على برذونه فإن عدوا جموسيا يتبع امرأتهومن رأى أن كلب

  .ومن رأى أن برذونه هزل فإنه يؤول بفقر امرأته

  .وقال الكرماين من رأى أنه يركب برذونا ذلوال فإنه يصيب خريا ومنفعة عظيمة وسعادة

إال ومن رأى أنه نزل عن برذونه وحدث فيه حادث فإنه يؤول كتأويل الفرس وكذلك الزيادة والنقصان 
  .ان الربذون يؤول باألعجمي وقد يدل الربذون على العبد واخلادم

  .ومن رأى أنه يركب برذونا وكان من عادته ركوب اخليل العربية فإن مرتلته تتضع

وأما ألوان اخليل فإا مجيلة ويعرب كل لون على حدة سواء كان فرسا عربيا أو برذونا أو حجرة أو غري 
 فرس وقسم أهل اخلربة سهم اخليول على أقسام فحل وحجرة ورمكة ذلك كل ما أطلق عليه لفظ

وحصان وبرذون وهو األكديش وسهم عريب وتترى ومهر ومهرة وأرمث وغري ذلك من املعاين، ومن 
املعربين من عرب باجلميع يف كل شيء مبعىن واحد لكون اطالق اسم الفرس عليه ونذكر ما ذكره املعربون 

  .م على تعبري األلوانيف ألواا باتفاق منه

اما االبلق قال الكرماين يؤول بالشهرة، فمن رأى أنه يركب فرسا أبلق فإنه يؤول بشهرته بني الناس 
  .فليعتمد ما رآه من خري وشر ويقيس للشهرة على ذلك

ومن رأى فرسا أبلق ولكنه أغر حمجل وهو يقصد الركوب عليه فإنه يؤول برجل كبري يركب أمره 
  .ركبه كان هذا أخفسلطانه فإن 

  .ومن رأى أن له فرسا أبلق وهو يصبغه حىت يصري لونه واحدا فإنه حممود

وقال أبو سعيد الواعظ رؤيا الفرس األبلق وركوبه دون الفرس غري األبلق لكونه دونه يف الثمن عند الناس 
  .وكذلك اجلمال واهليئة

  .اض عليه بكل شغل يشتغل بهوقيل من رأى أنه راكب على فرس أبلق فإنه يدل على االعتر

  .وأما األسود فإنه يدل على حصول مال وعز وجاه مع االمهال يف اشتغاله

  .وقال أبو سعيد الواعظ ركوب الفرس االدهم يؤول بالسفر والسودد وإصابة العز يف ذلك السفر

 مقرونا وقال الكرماين من رأى أنه راكب على فرس أدهم فإنه فرج من هم ويصيب فرحا من السلطان
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  .بالعز والسعادة

وأما األمحر فإنه قوة وفرح وجاه من سلطان، وقال أبو سعيد الواعظ األمحر يؤول بالعز وزيادة النعمة 
  .خصوصا إذا كان حمرقا

وقال الكرماين ركوب الفرس األمحر األصم يؤول بزيادة القوة، وإن كانت حجرة فتؤول بامرأة ذات غىن 
  .وهلو وطرب

نه يدل على صالح الدين والعز من السالطني، وقال الكرماين رؤيا ركوب الفرس األشقر وأما األشقر فإ
  .يؤول ببعض هم يف عزه وشرفه، ورمبا كان عزاً مكدراً

وأما األصفر فإنه يعرض له قليل من األمراض، وقال الكرماين رؤيا ركوب الفرس األصفر إذا كان حجرة 
  .عتؤول باجتماعه بامرأة ذات أحزان وأوجا

وأما األشهب فهو عز رائد وخري ورفعة، وإن كانت حجرة كانت امرأة مجيلة ية املنظر وشكر يف التعبري 
  .اخليول اخلضر

  فصل في رؤيا االبل

  .قال ابن سريين من رأى أنه راكب على مجل وهو سائق مسرع فإنه يدل على سفره

  .والغمومن رأى أنه على مجل وهو يدور فإنه يدل على التفكر واهلم 

  .ومن رأى أنه نزل عن مجل فإنه يدل على املرض وحصول الشفاء بعد ذلك

ومن رأى أنه قاعد على مجل وقد ضل عن الطريق وهو يسوق اجلمل ومل يعلم الطريق فإنه يدل على 
  .التجرب والضاللة

  .رأة ولدومن رأى أنه وجد ناقة فإنه يدل على التزوج، وإن كانت الناقة معها فصيل فيكون لتلك امل

ومن رأى مجال يساق خلفه فإنه يدل على حصول اهلم والغم فإن ويل وجهه منه وما أطاعه فإنه حصول 
  .هم وغم

  .وقال دانيال اجلمل اهلائج رجل جليل القدر

ومن رأى أنه يرعى إبال كثرية وهي ملكه فإنه حصول والية ونفاذ أمر، وقيل ان الناقة جارية، وإن كان 
  .دل على حصول ولد المرأته وازدياد ماله وحصول مرادههلا فصيل فإنه ي

وقال الكرماين من رأى ذوداً من إبل كثرية يف أرض أو يف قرية فإنه يدل على مجع األعادي أو سيل جيري 
  .أو مرض، وإن كانت اجلمال حمملة من بر أو شعري فإنه حصول خري من ذلك السيل وزيادة يف الرزق

  . خماض فإنه يدل على حصول هم وغمومن رأى أنه ركب علي ابن
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  .ومن رأى أنه نزل عنه فإنه يدل على زوال مهه وغمه

  .ومن رأى أنه خرج من جسد اجلمل دم فسال منه فإنه يدل على حصول السعادة والنعمة

    

  .ومن رأى أنه يقود مجاال فإنه يدل على خصومة مع شخص بأمور

  .ه يدل على رفعة اجلاه ونفاذ األمرومن رأى أنه وجد مجاال كثرية يف الربية فإن

ومن رأى أنه وجد مجلني فإنه يدل على منفعة من شخص معترب، وإن رأت امرأة أا راكبة على مجل 
  .وهي تسري حيث شاءت فاا تتزوج ويكون زوجها مطيعا هلا

ئدة، ومن رأى أن مجله أكل مجال فإنه يدل على حصول مال ونعمة من سلطان، ورؤيا جلد اجلمل فا
  .وقيل مال من مرياث

  .ومن رأى أن مجال تكلم معه فإنه يدل على حصول خري ومنفعة يتعجب الناس منه

  .وقال الساملي، ومن رأى أنه يركب بعريا جمهوال فإنه يسافر سفرا بعيدا

  .وقال خالد األصفهاين من رأى أنه يركب مجال فإنه يصيب سلطانا أعجميا، وإن كان مريضا فرمبا ميوت

ن رأى أن اجلمل حتول عليه فإنه يصيب حزنا، وإن رأت امرأة مجال فإنه يؤول هلا بالزوج، وإن كانت وم
  .متزوجة فهو صاحل يف حقها، وإن كان زوجها مسافر اقدم عليها

  .ومن رأى أنه أعار مجال فإنه يصيب مرضا شديدا مث يربأ منه

  .مل، ورمبا ميوت بعض أقاربهومن رأى أنه يقاتل مجال فإنه ينازع عدوا بقدر مقدرة اجل

  .ومن رأى أنه يقهر مجال فإنه يقهر عدوه

ومن رأى يف داره مجال فإن كان مريضا بريء من مرضه، وإن كان له خصومة أقلع عنها وإال ينال أهل 
  .بيته خريا

  .ومن رأى مجال منحورا يف داره فإنه ميوت كبري الدار وكذلك ان رآه ميتا

مجال من موضع ضيق ومل يسعه ذلك املوضع فإنه يدل على بدعة لقوله تعاىل ومن رأى على باب داره 
  ".وال يدخلون اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط"

  ".إنا مرسلو الناقة فتنة هلم"ومن رأى ناقة دخلت مكانا فإنه يؤول بالفتنة لقوله تعاىل 

  .ومن رأى أن ناقته يدر لبنها فإا سنة خمصبة

  ".فعقروها" ناقته فإنه يؤول حبصول البالء لقوله تعاىل ومن رأى أنه عقر

  .وقيل من رأى أنه أصاب ناقة أو ركبها فإنه يتزوج امرأة جنبة وحلبها يؤول باصابة املال من جهة النسوة

  .ومن رأى أن ناقته خرجت عن ملكه فإنه يفارق امرأته



 
ابن شاهيناالشارات في علم العبارات   408 

  .ومن رأى أن ناقته شردت فإنه يقع بينه وبني امرأته خصومة

  .ال الكرماين تفرقة حلم الناقة يؤول بتفرقة مال امرأةوق

ومن رأى أنه حيلبها فإنه يصيب ماال من سلطان، وإن كان عسال فهو على وجهني حصول مال حالل 
  .واصابة عقدة من معيشة

ومن رأى نوقا وإبال كثرية دخلت إىل مكان فإنه يدخل ذلك املكان عدو خصوصا ان كانت عريانة، وإن 
ها امحال مما يستحب نوعه يف التأويل فإن عاقبة ذلك العدو إىل خري، وإن كانت األمحال مما كان علي

  .يكره نوعها فتعبريه ضده، ورمبا دلت هذه الرؤيا على حصول سيل بذلك املكان أو أمراض

ومن رأى أا وطئته فإنه يصيبه شدة وخوف وذلة، وإن كان صاحب مرتلة عزل عن مرتلته وجلودها 
  .كانت مدبوغة أو فطرية مالسواء 

وقال أبو سعيد الواعظ رؤيا البخيت تدل على رجل أعجمي واجلمل العريب يؤول بالرجل العريب، وإن 
كان سليما دل على عدو غين، وقيل هو دليل املطر، وكذلك القطار من االبل تدل على املطر وكذلك 

  .مساع وقوع حوافر الدواب من غري أن يعاينها

  .ه راكب مجال عربيا رزقه اهللا تعاىل باحلج ان شاء اهللاومن رأى كأن

  .ومن رأى أنه نزل عنه يف الطريق ناله مرض أو تعذر عليه سفره

  .ومن رأى أنه ركب على راحلة شهباء فإنه يسافر ويصيب خريا، وإن كانت عريانة فهو ظفر األعداء به

  .ومن رأى أنه سقط من ظهر بعري أصابه خطر

  . إبال فإنه يلي والية على العربومن رأى أنه رعى

  .ومن رأى كأن مجلني يتنازعان وقع حرب بني ملكني

ومن رأى أنه راكب ناقة مقلوبا فإنه يرتكب من امرأته فاحشة، والناقة امللهوبة سفر خيشى فيه قطع 
  .الطريق

  فصل في رؤيا البقر

 السلطان وحصول نعمة من رأى أنه راكب على ثور وهو ملكه فإنه يدل على حصول عمل من قبل
  .بسببه خصوصا إذا كان أسود، وإن كان أصفر فإنه يدل على املرض

ومن رأى ثوراً نطحه بقرنه وأخرجه من مرتله فإنه يدل على عزله من عمله وحصول املضرة بقدر األمل 
كون الذي حصل له من نطح الثور، وإن مل خيرجه من مرتله فإنه يدل على حصول مضرة ملتعلقاته وهو ي

  .حباله ال ينعزل
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ومن رأى زيادة يف عضو من أعضاء الثور فإنه يدل على حصول اخلري، ورؤيا حلم الثور مال العامل وجلده 
  .وحلمه مال أتباعه

    

وقال جابر املغريب من رأى أن ثورا عامال قد ذبح وقسم حلمه فإنه يدل على قتل العامل وقسمة ماله، وإن 
  .دل على قتل رجل شريف يف ذلك املكان وقسمة مالهمل يكن الثور عامال فإنه ي

  .ومن رأى أنه قتل ثورا وأكل حلمه فإنه يقهر صاحبه ويأخذ ماله وحيزنه

  .ومن رأى أنه ذبح ثورا غري عامل فإنه يدل على موت رجل حمتشم يف ذلك املكان

 فإنه يدل على حصول ومن رأى بقرا كثرياً ذكورا وإناثا خمتلفة األلوان متشي وختوض يف ذلك املكان
املرض يف تلك السنة يف ذلك املكان خصوصا إن كانت عجافا، وإن كانت مسينة فإا تدل على الرخص 

  .وخصب السنة

  .ومن رأى أنه حيرث أرضا ببقرة فإنه يدل على حصول النعمة الكثرية

جليل القدر وأي وقال إمساعيل بن األشعث من رأى أنه خياصم مع ثور فإنه يدل على خصومته مع رجل 
  .منهما غلب كان أحسن

وقال ابن سريين من رأى بقرة وهي ملكه وكانت مسينة فإا تدل على النعمة الكثرية يف تلك السنة، وإن 
كانت جمهولة فإا تدل على حصول النعمة ألهل ذلك املكان يف تلك السنة، وإن كانت مهزولة فتأويله 

  .جلدها يدل على الذخرية يف ذلك املالبضده وحلم البقر مال يف تلك السنة و

ومن رأى أن حيلبها ويشرب من لبنها فإن كان عبدا يعتق ويتزوج ببنت مواله، وإن كان فقريا فإنه 
يستغين، وإن كان غنيا فإنه يزداد غىن، وإن كان حقريا يصري عزيزا ويكون ألهل ذلك املكان مثل ما ذكر 

  . حصول النعمة له وألهل ذلك املكان يف تلك السنةللرائي، وإن كان هلا عجل فإنه يدل على

  .وقال جابر املغريب من رأى أنه يشتري حلم بقرة مسينة فإنه يتزوج يف تلك السنة بامرأة غنية

  .ومن رأى أنه حيلب بقرة وال يشرب من لبنها فإنه يدل على أنه جيمع ماال كثرياً ومل خيرج منه شيئا

  .إنه يدل على اتساع املعيشة عليه حبيث يتعجب الناس منهومن رأى أن البقرة تكلمت معه ف

  .ومن رأى أن البقرة أقبلت عليه فإنه يدل على إن السنة مباركة عليه

  .ومن رأى بقرة أدبرت عنه فإنه يدل على السنة الغري احملمودة

  .ومن رأى أنه وقع على ظهر بقرة فإنه يدل على تغري السنة عليه

  .بقرة فإنه يدل على خماصمته بامرأة سليطة طويلة اللسانومن رأى أنه يتخاصم مع 

  .ومن رأى أن بقرة عضته أو رفسته فإنه يدل على خيانة عياله معه
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وقال أبو سعيد الواعظ البقر السمان ملن ملكها أحب إيل من عجافها ألن السمان سنون خصبة والعجاف 
، "رى سبع بقرات مسان يأكلهن سبع عجافإين أ"سنون جدبة لقوله تعاىل يف قصة يوسف عليه السالم 

وقيل ان البقرة رفعة ومال من وجه حل والسمينة من البقر امرأة موسرة والعجاف امرأة معسرة واخلضراء 
امرأة ذات ورع، واحللوبة ذات خري ومنفعة وذات القرون امرأة ناشزة فمن رأى كأنه أراد حلبها فمنعته 

  .بقرا فإا تنشز عليه

  .أحداً حيلب بقرة فلم متنعه فإن احلالب خيونه يف امرأتهومن رأى 

ومن رأى عبدا حيلب بقرة مواله فإنه يتزوج امرأة سيدة، ومن رأى ثورا خيرج من حجرة مث يريد أن يعود 
  .فيها فلم يقدر فإنه يؤول بكلمة خترج من فم اإلنسان فيقصد ردها فلم يستطع

ا زاد على أربع عشرة بقرة فيؤول باحلرب وما كان دون ذلك وقال ابن سريين الثريان تؤول بالعجم وم
  .إىل واحدة فيؤول باخلصومة

ومن رأى ثورا حتول ذئبا فإنه يدل على عامل عادل يصري ظاملا، وقيل الثور يؤول على مخسة أوجه ملك 
  .ورئيس وقيم البيت ووالية وسفر

غضب اهللا تعاىل، وقيل نطح الثور يؤول وقيل من رأى ثورا أبيض نال خريا، وإن نطحه بقرنه دل على 
  .بأوالد صاحلني، ومن رأى ثورا جاء عليه فإنه يسافر سفرا بعيدا

وقال الساملي أوجه ما يرى يف البقر والثريان السود، ومن رأى ثورا دخل مرتله واستوثق منه فإنه حيوز 
  .ماال من ملك أو من يقوم مقامه

  .له مرتله فإنه يصيب خريا وحيصن بيته ويذهب مهه وغمهومن رأى أنه أصاب ثورا محل عليه فأدخ

  .ومن رأى أنه ذبح ثورا وقسم حلمه فإنه يؤول مبوت عامل فاسق، وإن كان عجال فإنه يؤول يف شاب

  .ومن رأى أنه ذبح شيئا من البقر أو الثريان يف غري مذبح فإنه يعتدي على رجل ويظلمه يف نفسه وماله

ان والبقر جمهولة ال أرباب هلا أقبلت أو أدبرت أو دخلت موضعا أو خرجت منه ومن رأى كثرياً من الثري
فإن كانت ألواا صفراً أو محراً ال اختالف فيها فإن ذلك أمراض تقع بذلك املوضع، وإن كانت ألواا 

  .خمتلفة فهي السنون على ما ذكرت

    

فهي أبلغ، وإن ولدت كان أكثر زيادة ومن رأى بقرة مسينة فإا سنة خمصبة خصوصا إذا كانت حامال 
  .يف اخلصب

  .وقيل من رأى أنه ميسك بقرة برسنها أو ملكها من حيث اجلملة فإنه يتزوج امرأة ذات خلق ودين

ومن رأى أنه راكب بقرة فإن امرأته متوت ويرثها بسهولة ورفق حبيث حيصل له املنفعة، ورمبا يدل على 
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  .التسري، وقيل غىن بقدر مسنها

 رأى أنه أهدى بقرة إىل ملك فإنه يسعى بقوم إىل سلطانه فإن قبلت اهلدية كان سعيه مقبوال، وإن مل ومن
  .تقبل فبخالف ذلك

ومن رأى أنه يؤتى إليه بلحوم البقر أو شحومها أو ألباا فإنه يصيب زيادة يف سلطانه وفترة يف دينه، وإن 
  .لك، ورمبا دل الشحم على ذلككان مريضاً شفاه اهللا تعاىل وخصوصاً إن أكل من ذ

  .ومن رأى أنه أصاب عجال مل يبلغ أو وهب له فإنه يصيب ولدا يكثر به خريه

  .ومن رأى أنه محل عجال أو عجلة أو دخل واحد منهما مرتله فإنه يصيب مها غالبا

  .ومن رأى أنه أتى إليه بلحم عجل أو عجلة فإنه إصابة مال ممن مل يبلغ واألكل منه أبلغ

  . رأى أنه أصاب خصي البقر أو جلده فإنه إصابة مال من رجل شريفومن

  .ومن رأى أنه أخذ منه شيء من ذلك فتعبريه ضده

وأما اجلاموس فقال الكرماين من رأى أنه ملك عددا من اجلاموس فإنه يلي والية على قوم ضخام إن كان 
  .أهال لذلك

 عليه ألن أول امسه جا، وقيل رؤيا اجلاموس وتعبريه وقيل من رأى جاموسا فإن كان ينتظر غائبا فإنه يقدم
  .مجلة وتفصيال كتعبري البقر

  فصل في رؤيا البغال وهي على أوجه

قال جابر املغريب البغل يؤول بالرجل وبالسفر، ومن رأى أنه راكب على بغل فإنه يدل على طول عمره 
  .وحصول املرادات

  .غمومن رأى بغال يسحبه فإنه يدل على حصول هم و

  .وقال إمساعيل بن األشعث من رأى أن بغله ينوح فإنه يدل على ازدياد ماله وبلوغ قصده من جهة امرأة

  .ومن رأى أنه قتل بغالً فإنه جيد ماالً

ومن رأى أن بغله قل مات أو ضاع فإنه يدل على مفارقة رجل جليل القدر وحلوم البغال وجلودها مال 
  .ونعمة وألباا فزع

  . أنه يركب بغال مبهما فإنه يسافر سفرا بعيدا، ورمبا كان حصول طول حياةوقيل من رأى

ومن رأى أنه يركب بغالً غربياً ال يعرف له زي وال لون وال هو ذلول فإنه يركب أمر رجل صعب 
  .خبيث احلسب والطبيعة

  .ومن رأى أنه يركب بغالً وعليه رجل وهو يسري به رويدا فإنه ال بأس به
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  . يسرع به السري حىت يغرق فإنه سفر عاجلومن رأى البغل

ومن رأى أنه نزل عن بغله أو صرع عنه أو وطئه أو رأى فيه ما حيب أو يكره أو حدث فيه حادث فإن 
  .تأويل ذلك سواء كان ذكراً أو أنثى كتأويل الفرس

  .ومن رأى بغلته تنتج فإن ذلك زيادة يف مال

 مجيلة طول عمر، ورمبا كان خصومة مع إنسان، وأما وقال أبو سعيد الواعظ ركوب البغل على هيئة
  .البغلة فإا تؤول على أوجه أيضا

  .قال جابر املغريب البغلة تؤول بامرأة من نسل املوايل وباجلارية

  .ومن رأى أنه قد ماتت له بغلة أو ضاعت فإنه يفارق زوجته

 فهو سفر لصاحبها، ورمبا كان وقال الكرماين من رأى أنه راكب بغلة وكان معه ما يدل على السفر
طول حياة له معيشة وكسب ألن البغل من دون البهائم يعيش طويالً وكثري من الناس يتسبب عليه 

  .للمكسب

ومن رأى أنه على بغل له سرج وجلام أو إكاف ومقود أو رحل أو ما أشبه ذلك من مراكب النساء وهو 
  .ة عاقرا، وقيل رؤيا ألوان البغال جتري جمرى ألوان اخليلراكبها أو مالكها أو اهديت إليه فإنه يصيب امرأ

وقال جعفر الصادق رؤيا البغال تؤول على سبعة أوجه سفر وامرأة عقيم وطول عمر وبلوغ ومجال ظفر 
وعلم ورجل أمحق، ورمبا دلت رؤيا من يركب البغل أو البغلة إذا كان فقيها على تولية القضاء ألنه من 

  .شيمهم

   الحميرفصل في رؤيا

  .وهي تؤول على أوجه

  .قال دانيال رؤيا احلمار خبت وعلو مرتبة خصوصا إن ركبه وزينه وشينه يؤول حبظ الرائي

  .ومن رأى محاراً وهو ملكه فإن اهللا تعاىل يفتح له أبواب اخلريات ويدل على خالصه من اهلم والغم

 احلمري يف الرؤيا محار مطيع لصاحبه ومن رأى محريا كثرية فإنه يدل على ازدياد ماله ونعمته وأجود
  .كثريا، ورؤيا حلم احلمار نعمة وافرة من جتارة ومال

ومن رأى أنه قتل محاره وأكل من حلمه فإنه يدل على خزن ماله وضيق معيشته، وقيل أنه يدل على أكل 
  .مال حرام

    

من رأى أن محاره قد مات ومن رأى أنه ركب محارا ومات حتته وسقط عنه فإنه يدل على موته سريعا، و
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  .ومل يكن راكبا عليه وقت موته فإنه يدل على ضيق معيشته وتعكيس أحواله

  .ومن رأى أنه سقط عن محاره فإنه يدل على حصول مضرة ونقص ناموس من أحد األعيان

  .ومن رأى أنه نزل عن محاره ألجل فعل مهم مث ركبه فإنه يدل على تعسري مهماته وأشغاله وبعد قضائها

  .ومن رأى أنه أخذ محاره مع محار آخر فإنه يدل على تغري أحواله

وقال الكرماين من رأى أنه اشترى محارا ومل يعط مثنه فإنه يدل على حصول خري بسبب كالم يتكلم به 
  .مع شخص جليل القدر

  .ومن رأى أن محاره أعور أو ضعيف النظر فإنه يدل على ضعف أموره يف االشغال وطلب املعيشة

  .ومن رأى أن محاره قد عمي فإنه يدل على عدم ماله

  .ومن رأى أن ذنب محاره قد طال وكثر شعره فإنه يدل على كثرة أتباعه

ومن رأى أن محاره قد مات وركب على محار آخر أو باعه واشترى محارا آخر فإنه يدل على تغري 
  .معيشته من حال إىل حال

 على حصول مال ومنفعة من جهة السفر، وإن صار فرسا فإنه ومن رأى أن محاره قد صار بغال فإنه يدل
يدل على حصول منفعة ورزق ومعيشة من قبل السلطان بالظلم والعدوان، وإن رآه صار نعجة فإنه يدل 
على حصول مال ونعمة من وجه حالل، وإن رآه صار طريا فإنه يدل على مال ومعيشة من وجه يدل يف 

رآه صار سنورا فإنه يدل على حصول مال ومعيشة من وجه السرقة، وإن التأويل على ذلك الطري، وإن 
  .صار صيدا فإن كسبه يكون حراما

  .ومن رأى أن محاره قد سرق فإنه يدل على فساد امرأته وطالقها منه

  .ومن رأى محاره قويا يف احلمل فإنه يدل على كسب املال بالتيسري وتيسر األفعال

  .ومن رأى خبالف ذلك فبضده

ن رأى أنه محل على محاره محال ثقيال وركب فوقه فإنه يدل على ازدياد املال وغىن بال اية وال وم
  .حصر

ومن رأى أن احلمار رفعه على ظهره وقى به صاعدا أو عدى به را فإنه يدل على قوة االحتمال وعلو 
إن أنكر األصوات لصوت "رتبة واقبال، وقيل مل يكن يف رؤيا احلمار أخس من صوته وأنكر لقوله تعاىل 

  ".احلمري

  .وقال جابر املغريب من رأى أنه راكب محاراً وهو ينهق فإنه يدل على سوء خلق عياله وشناعتهم

  .ومن رأى محارا وقع من علو فإنه يدل على موت ذلك الرائي

  .ومن رأى محارا وال يعلم ملن هو فإنه يدل على عدم علمه مباله
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  .رس أو ببغل فإنه يدل على حصول مال وفائدة من سلطانومن رأى أنه قايض محاره بف

  .ومن رأى أنه قايض محاره بوحش من الوحش فإنه يدل على حصول خري من ملك ظامل

  .ومن رأى أنه قايض محاره بغنم فإنه يدل على حصول نعمة وغنيمة

  .الطريومن رأى أنه قايض محاره بطري فإنه يدل على حصول خري ومنفعة على مقدار قدر ذلك 

قال أبو سعيد الواعظ احلمار مهة االنسان وجده كيفما رآه مسينا أو مهزوال فسمنه وحسنه غىن ووسع 
  .وهزاله فقر وضيق

ومن رأى محارا صار سبعا كان السلطان الذي منه معاشه أكثر شرفا ومتييزا واحلمار املصري وكيل 
  .صاحل، وقيل من رأى أنه صارع احلمار أصاب بعض أقربائه

  .من رأى كأنه محل محارا قواه اهللا على محلهو

وقيل من رأى أنه راكب محارا مطواعا بوقره أو بغريه وأدخله مرتله أو ربطه فإن اهللا تعاىل يسوق إليه 
  .خريا وتستقيم سعادته وتنمو ومساع صوته شرور وغم

  .ومن رأى أن له محارا أو محريا موقرة فإنه يكثر خريه وسعادته

  .قال الكرماين من رأى أنه ركب اتانا فإنه يصيب خريا وبركةوأما االتان ف

  .ومن رأى أن اتانه محلت فإنه يؤول حبصول رجاء يؤمله

ومن رأى أن أتانه عاجزة عن محلها يف صعود عقبة أو جواز خماض أو غري ذلك فإنه يؤول بضعف 
  .مقدرته فيما يطلبه من دنياه

  . ا حيث أراد فإن ذلك قوة حده ومؤاتاة طلبه يف معيشتهومن رأى أنه محل أتانه على ظهره حىت بلغ

ومن رأى أنه ضرب أتانه حىت وصل إىل حيث أحب فإنه يصل إىل ما يطلبه بدعاء واستفادة، وإن ضربه 
  .جماوز القدر فإنه نقصان مما هو فيه

  .ومن رأى أن أتانه ماتت وكان له رفيق فإنه يؤول مبوته

ت أو باعها أو نزل عنها أو هزلت أو ضعفت فإن ذلك كله يدل على ومن رأى أن له اتانا قد تلف
  .اخلسارة والفقر، وقيل األتان خادم وامرأة دنيئة

  .ومن رأى أن اتانه عشراء فإنه يؤول فيما ذكر

  .ومن رأى أنه أتى بلنب اتان فإنه يصيبه مرض، وإن شرب منه كان أبلغ

    

نكح امرأة، وإن كان له جحش وبغل فإنه يصيب ولدا من وقال أبو سعيد الواعظ من ركب اتانا فإنه ي
  .زنا، وقيل من رأى محارته عشراء فإنه يؤول حبصول املراد وزيادة اخلري ووفور السرو
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وأما ألوان احلمري فهي على أوجه السود سودد ومرتبة وسرور وقوة والبيض عز وجاه واقبال ومرتبة 
ه واحلمر راحة وعيش ونزهة، والصغر تؤول مبرض ودين ونعمة وسرور وافراح واخلضر ورع ألحد حيصل

  .وأمل وشني

خبت ودولة ونفاذ أمر ورياسة ومال وامرأة : وقال جعفر الصادق رؤيا احلمري تؤول على عشرة أوجه
  .وجارية وفرح وعز واقبال مرتبة

  فصل في رؤيا الغنم

  .وهي تؤول على أوجه

ع وعزيز، فمن رأى أنه أصاب كبشا أو أعطيه فإنه أما الكباش فقال الكرماين الكبش رجل ضخم مني
  .يتمكن من رجل ضخم

ومن رأى أنه ركب كبشا وتصرف كيف شاء والكبش طائع له فإنه يقهر رجالًضخما وحيكم فيه بأمره، 
  .ومن رأى خبالف ذلك فتعبريه ضده

  .ومن رأى أنه حيمل كبشا على ظهره فإنه حيمل مؤنة رجل كبري

  .به فإنه يغلبه ما نسب إليهومن رأى أن الكبش رك

  .ومن رأى أنه كسر قرين كبش وأحدمها فإنه ينكي رجالًكبرياً ويذهب قوته ومنفعته

  .ومن رأى أنه زاد يف قرنيه فإنه زيادة يف حسن حال الرجل واملرأة

  .ومن رأى أنه يقاتل كبشا فإنه ينازع رجالًضخما منيعا والغالب غالب

ملصروع منهما صارع ألما يف بعضهما نوع واحد، وأما إذا أول على ومن رأى أن كبشني يتصارعان فا
  .غريمها ومل يعرفهما فإنه يؤول برجلني ضخمني كما تقدم

ومن رأى كبشا قد مات فإنه موت رجل ضخم عريب، ومن رأى كبشا ذبح وقسم حلمه فإنه يؤول مبوت 
  .رجل كبري ويقسم ماله

 على أوجه للعبد بالعتق ولألسري بالنجاة وللخائف باألمن ومن رأى أنه ذبح كبشا لألكل فإنه يؤول
  .وللمديون بقضاء الدين وللمريض بالشفاء

  .ومن رأى أنه ذبح كبشا نكاية ال لألكل أو قتله فإنه يظفر بعدوه ويبلغ النكاية فيه

 من ومن رأى أنه ذبح كبشا وفرق بني جلده وحلمه فإنه يأخذ مال عدوه فإن أكل من حلمه فإنه يأكل
  .مال غريه

ومن رأى يف بيته كبشا مسلوخا فإنه ميوت بعض أهله وقرابته وحيتاج املعرب إىل تأويل ما يفصل من أعضاء 
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  .الكبش ويؤول ذلك بأقرباء الرائي كما تقدم بيان ذلك يف األعضاء

  .ومن رأى أنه أتى بلحم كبش فهو مال من رجل ضخم وأكله أبلغ

  .رض أو يصيبه من السلطان عذاب وحمنومن رأى أنه يشوي كبشا فإنه مي

  .ومن رأى أنه أصاب كبشا فإن كان من أهل الوالية ناهلا

  .ومن رأى أنه أعطى كبشا صحيحا فإنه يتوىل يف سننه فإن كان فيه نقص فهو من السنة

  .ومن رأى أنه اعطى كباشا كثرية فهي والية بعددها كل كبش بسنة

 العشرة أو رآها يف داره فإنه إن كان وصيا على يتيم أو غريه فإنه وقيل من رأى أنه اهدى إليه كباش دون
  .يتصرف يف ذلك، وإن كان عنده امرأة فليس يقيم على قيامه ا

وقيل من رأى أنه أتى إليه كباش وهو متزوج فإنه يقيم مع املرأة بعدد الكباش كل كبش بسنة والكباش 
جهني ملالكها إما بتقليد والية عظيمة أو اقامة يف سلطانه الكثرية اليت ال تنحصر فيها فإا تؤول على و

  .مدة طويلة

  .ومن رأى أنه أتى برؤوس كباش فإنه يؤتى برؤوس اعدائه ويظفر م

  .وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه ابتاع كبشا فإنه رجل شريف حيتاج إليه وقرنه منفعة واليته والية

دمة ملك فإنه ال ينفذ كالمه عنده وال يؤمله، وإن مل يكن وقيل من رأى كبشا يقهره فإن كان يف خ
  .فيؤول بتمكن رجل ضخم منه ويقهره

قال جابر املغريب رؤيا النعجة تؤول بامرأة جليلة القدر لقوله تعاىل يف : وأما النعاج فإا تؤول على أوجه
  .آليةا" إن هذا اخي له تسع وتسعون نعجة ويل نعجة واحدة"قصة داود عليه السالم 

  .ومن رأى أنه يذبح نعجة وأكل منهما فإنه يؤول حبصول مراده

وقال إمساعيل بن األشعث من رأى أنه ذبح نعجة فإنه يكذب على امرأة ببهتان، وقيل رؤيا النعجة تؤول 
  .باملرأة العربية

ا وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه ملك نعجة نال ماال وخصبا يف سكون ومواثقة النعجة ووطؤه
  .وربطها ومحلها أصابة مال ووالدا نيل املقصود ودخوهلا الدار خصب السنة على قدر مسنها

  .وقال الساملي من رأى أنه يذبح نعجة من قفاها فإنه يأيت زوجته من دبرها فليتق اهللا تعاىل

  .ومن رأى نعجة خرجت من مرتهلا أو ضاعت أو سرقت أو مات فإنه يؤول على امرأته حنو ما رأى

    

  .ومن رأى أنه أصاب من النعجة شيئا فإنه يصيب ماال من امرأته

  .ومن رأى أنه ركب منها شيئا فإنه يصيب خري أو خصبا
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وأما اخلراف فإا تؤول باخلري والنعمة واخلب، ورمبا دل اخلروف على الولد، وقيل إقبال شيء يرجوه 
  .الرائي وحصول مراد

  .وغنيمة ومال ومسرة ومعيشةوقال الكرماين رؤيا الغنم مجلة خري 

  .ومن رأى أنه يرعى الغنم فإنه يلي والية إن كان من أهلها وإال يكون حاكما على قوم

  .وقال أبو سعيد الواعظ الغنم البيض تؤول بأناس أعاجم

  .ومن رأى أنه يسوق قطيعا من غنم فهو دوام سرور

  . وغىنومن رأى أنه مر بأغنام فإنه يؤول مبروره على قوام ذوي حلم

  .ومن رأى أن غنما استقبلته فإنه يؤول بقتال

  فصل في رؤيا المعز

  .وهي على أوجه

قال الكرماين املعز على انواع تيس ومعزى وجدي وسخل أما التيس فإنه يؤول برجل كبري ذي تدبري يف 
  .أشغال الدنيا

لة عند رجل كبري جليل ومن رأى أنه ملك تيسا أو أصابه أو ملكه أو ركبه فإنه يؤول حبصول رفعة ومرت
  .القدر

ومن رأى أنه قتل تيسا جمهوال فإنه يؤول بالظفر برجل ضخم وتأويله يف بقية ما يراه اإلنسان كتأويله 
  .الكبش، وقيل رؤيا التيس تؤول برجل دينء األصل على املرتلة

ج ألا دون ذلك وأما املعزى قال الكرماين من رأى أنه أصاب معزى أو ملكها فإا جتري جمرى النعا
  .والنعجة تؤول بالعجمية واملعزى تؤول بالعربية وهي يف املال دوا أيضا

  .وأما اجلدي قال الكرماين من رأى أنه أصاب جديا فإنه يصيب ولداً

  .ومن رأى أنه ذبح جديا لغري األكل فإنه يؤول مبوت الولد

  .رمبا كان قليالومن رأى أنه ذبح جديا ألكله فإنه يصيب ماال من جهة ولد، و

  .ومن رأى أنه ذبح جديا من قفاه فإنه يعبث بصيب، وإن قطعه فإنه ينكحه

  .ومن رأى أنه أتى بلحم جدي أصاب ماال

وقد ورد عن اإلمام علي كرم اهللا وجه أنه قال من رأى أنه أمسك بأذن جدي وجذبه إىل داره مث ذحبه 
 وقيل يؤول مبقدار العسكر، وإن كان من العوام فإنه وأكل منه فإنه يدل على زوال فقره عنه أربعني سنة،

  .يصاحب نظري ذلك
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  .وأما السخلة فتؤول بالولد وتأويلها كتأويل اجلدي ولكن اجلدي ينسب إىل الذكور والسخلة إىل األناث

ومن رأى أنه يرعى سخاال كثرية فإنه يصيبه هم وغم، وقيل رؤيا املعز مجلة سواء كانت تيوسا أو معزى 
  .يا أو سلخة أقوام أشراف واهللا سبحان وتعاىل أعلمو جد

  الباب التاسع والخمسون 

  في رؤيا أصناف الوحوش وفروعها

  .أما األسد فإنه يدل على أوجه

قال ابن سريين رؤيا األسد تؤول بعدو قوي شديد البأس، ومن رأى أنه حيارب األسد فإنه يدل على 
  .ما نوعاناخلصومة مع عدو سلط عليه والغالب غالب أل

ومن رأى أنه قابل أسداً ولكن ما وصل إليه ومل يصبه فإنه يدل على الفزع من السلطان وعدم املضرة منه 
  .إليه

  .ومن رأى أنه هرب من األسد مل يقصده فإنه يدل على النجاة له من اخلوف وظفره على من يعاديه

 أكل منه كان أبلغ وأقوى ظفرا وكذلك ومن رأى أنه أتى إليه بلحم أسد فإنه يؤول مبال من ملك، وإن
  .لبنه

وقال الكرماين رؤيا األسد تؤول بالسلطان، فمن رأى أنه اصاب رأس أسد فإنه حصول والية ورتبة علية 
  .ومال ونعمة خصوصا ملن أكل منه

وقيل من رأى أنه وجد شيئا من أعضاء االسد أو اعطاه أحد ذلك فإنه يدل على حصول مال من عدو 
  .ذلكمبقدار 

ومن رأى أنه وطيء أسد فإنه يدل على خالصه من حمن كثرية وعلو قدر وقضاء حاجته وظفره على 
  .االعداء

  .ومن رأى أنه محل اسداً فإنه يدل على مصاحلة عدوه أو تقربه إىل السلطان

  .ومن رأى أن أسداً يطوء فإنه يدل على نقصان عزته وحرمته وحصول مضرة منه

وراء ظهره مث ظهر أمام وجهه فإنه يدل على حصول مضرة وزجر من السلطان ومن رأى أسدا جاء من 
  .بعد طلبه إياه

  .ومن رأى أنه وجد رأس أسد يتسلطن إن كان الئقا لذلك

  .ومن رأى أن سلطانا ناوله رأس أسد فإنه يدل على تفويض السلطنة إليه إن كان الئقا لذلك أو يوليه
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 مطيع له فإنه يدل على أنه يصيب سلطانا حبيث يعطيه سلوك ومن رأى أنه ركب على ظهر األسد وهو
  .ذلك املكان وميتثلون أمره، وإن مل يكن أهال لذلك فإنه يكون مدبر مملكته

  .ومن رأى أن األسد الذي كان راكبا عليه مل يكن مطيعا له فإن حصل له ذلك مل تطلعه امللوك واألكابر

    

بالسلطان واللبوة باملرأة، فمن رأى أنه حيلب األسد فإن كان يف وقال جابر املغريب رؤيا األسود تؤول 
خدمة السلطان فإنه يباشر امواله، وإن كان تاجرا يزداد ماله، وإن كان عاميا يزداد مكسبه، وإن رأت 

امرأة أا تريب ولد أسد فإا تكون داية أو دادة لولد السلطان، وإن كان ذلك رجالًفإنه يكون دالال أو 
  . لهكفيالً

ومن رأى أن األسد عضه أو أخذ مبخالبه من جسده حبيث جرحه فإنه يؤول حبصول املضرة من عدو أو 
  .من سلطان بقدر ذلك

  .وقال إمساعيل بن األشعث من رأى أن األسد قد حضنه فإنه يؤول بتقربه إىل السلطان

 على التوصل إىل السلطان ومن رأى أنه يقبل األسد وهو ينظر إليه بنظر الشفقة أو الرأفة فإنه يدل
  .وحصول املنفعة له، وإن كان يف خدمة السلطان فيعلو قدره

  .ومن رأى خبالفه فتعبريه ضده

  .ومن رأى أنه يأكل األسد فإنه يدل على تقربه إىل السلطان واالعتماد به

 مسموع ومن رأى أن األسد يلحسه ويداريه فإنه يدل على تدبره مباشرته وتقربه إىل السلطان ويكون
القول عنده وحيصل له منه خري ومنفعة وزيادة نعمة وجلد األسد وشعره وعظمه وحلمه يؤول باملال إما 

  .من جهة السلطان أو من جهة العدو

وقال الساملي من رأى أنه ركب أسدا يصرفه حيث يشاء فإنه يؤول على وجهني أصابة عز عظيم وقهر 
  .عدو ضخم

  .نجو مما خياف وحيذر ويظفر حباجتهومن رأى أنه هرب من أسد فإنه ي

  .ومن رأى أنه يتخوف من أسد ومل يعاينه فإنه أمن له من عدوه

  .ومن رأى أنه عاين األسد أو رآه من بعد فإنه يؤول باملوعظة، ورمبا كان قرب أجل

  .ومن رأى أسدا دالال يف بيته فإنه يصيب عزا وخريا وطول حياة، وإن كان فيه مريض دل على موته

  .ن رأى أنه أصاب من جلد األسد أو عظمه أو حلمه أو عصبه أو خمه أو شعره شيئا فإنه يصيب مرياثاوم

  .وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أسدا هائجا يقطع الطريق على الناس فإنه يؤول بظلم الرعية

قه ومن رأى أسدا يطلبه وهو هارب فإنه حصول خوف من السلطان فإن مل يلحقه فإنه ينجو، وإن حل
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  .وأمسكه فبضد ذلك، ورمبا دل على املريض

  .ومن رأى أنه ركب أسدا وهو خيافه فإنه يصيبه بالء

ومن رأى أسدا فهرب منه ومل يره األسد وال شعر به فإنه يؤول حبصول العلم واحلكمة، ومن رأى األسد 
  .إىل ملك نظريهدخل مدينة فإنه يؤول بتغري ملكها إن كان ظاملا، وإن كان عادال فتؤول بصداقته 

  .وقال جعفر الصادق رؤيا األسد تؤول على ثالثة أوجه سلطان ورجل شديد وعدو قوي

قال ابن سريين من رأى أنه راكب فيال ليال فإنه يتزوج امرأة، وإن ركبه . وأما الفيل فإنه يؤول على أوجه
  .ارا فبضد ذلك أو يبيع جاريته

  .ومن رأى أنه محل فيال فإنه يؤول بالعز

  .ومن رأى أنه قتل فيال فإنه يؤول بقتل ملك على يديه أو بواسطته أو فتح حصار

  .ومن رأى فيال ووضع رجله على رأسه فقتله فإنه يدل على سوء حاله

ومن رأى أنه راكب على فيل برأسني فإنه يدل على بعده من خدمة سلطان ذلك املكان إىل خدمة 
  .سلطان آخر

كب على فيل ببلس وهو مطيع له فإنه يدل على متابعته ملكا أعجميا أو وقال الكرماين من رأى أنه را
يقهر ملكا أعجميا، ورؤيا جلد الفيل وحلمه وعظمه وشعره تؤول حبصول مال ومنفعة ونعمة من 

  .سلطان

ومن رأى أنه راكب فيال يف احلرب فإنه يدل على قهر عدو ضخم، وقيل يقهر العدو وهذا القول دليل 
  . الفيلعلى قصة أصحاب

  .ومن رأى أنه وقع عن ظهر الفيل فإنه يقع يف بالء وعناء

  .ومن رأى أن الفيل وقع يف احلرب مث مات فإنه يدل على هالك سلطان ذلك املكان

وقال جابر املغريب من رأى أنه راكب على فيل عريان ألجل التفرج فإنه ينكح امرأة أعجمية مبهر وتكون 
  .قادرة عليه

  .ك فيكون ذلك قادرا عليهاومن رأى خبالف ذل

ومن رأى فيال ببلس قد توجه من بلد إىل بلد فإنه يدل على انتقال وتبديل مملكة سلطان ذلك املكان إىل 
  .سلطان آخر

  .ومن رأى أن الفيل قد رماه حتت رجليه فإنه يدل على جور السلطان وغضبه عليه

  .توقال أبو سعيد الواعظ الفيل رجل ملعون ألنه من املمسوخا

ومن رأى أنه راكل فيال فإنه منحرف عن احلق ألنه ليس من مراكب املسلمني، وقيل أنه شهرة سيئة ألن 
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  .راكبه يرى حقريا

    

وقيل من رأى أنه راكب فيال فإنه يرتكب معصية عظيمة حىت أنه ال يقدر على اخلالص منها لكون 
توصله إىل ذلك، وإن مل جيد األسباب فال راكب الفيل ال يتمكن من الرتول عنه إال جيهد عظيم بأسباب 

يستطيع الرتول عنه، وقيل رؤيا الفيل تؤول باهلم والغم ألنه ال حيل وال يؤكل حلمه، وقيل رؤيا الفيل 
املركوب إذا كان على ظهره برق وطبل وجيء به إىل الرائي من غري خمالطته وال التقرب إليه فإنه حصول 

  .عز

كان قد رأى يف منامه أيام حماربة عمرو بن الليث كأن له فيال أعور فقيل له وقيل إن إبراهيم الساماين 
وقتال الفيلني دليل على قتال ملكني " أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل"انك تغلب لقوله تعاىل 

  .ضخمني أعجمني

اً لضخامة ومن رأى أنه راكب على فيل وكان من أهل الصالح حممود العاقبة حسن السرية نال رحبا كثري
  .الفيل وقلة أذى الرائي للناس

  .وقيل ومن رأى فيال أقبل إىل مكان هو فيه فإنه يتحول منه

  .ومن رأى أن الفيل كلمه فإنه يؤول على وجهني إما مصاحبة لرجل أعجمي أو يرى أمرا يتعب منه

ل ذو قوة وقال جعفر الصادق رؤيا الفيل تؤول على سبعة أوجه ملك أعجمي ورجل لوطي ومكار ورج
  .وهيئة ورجل حسود وشارب الدم وحرب وخصومة

  .وأما النمر فإنه يؤول على أوجه، فمن رأى منرا فإنه يؤول برجل قوي

وقال الكرماين من رأى أنه راكب منرا فإنه يؤول على أوجه بعلو املرتلة والقدر واجلاه ويقهر عدوه، 
المة وحلمه يؤول باملال، وقيل بشهرة له يف ورؤيا لبنه تؤول باخلوف من األعداء وآخر األمر إىل س

  .احلرب وجلده وشعره وعظمه يؤول مبال العدو

ومن رأى أنه قتل منرا فإنه ينجو من أموره، وقيل أنه عدو ليس يف األعداء أشد منه وتأويله يف مجيع ما 
  .يراه اإلنسان كاألسد ولكن أشد يف العداوة

  .سلطان ظاملوقال أبو سعيد الواعظ النمر عدو ظاهر و

  .ومن رأى أنه ركب منرا نال سلطانا عظيما إن كان من أهله

وقال جعفر الصادق رؤيا النمر تؤول على ثالثة أوجه عدو قوي وحصول مال من عدو وخوف عظيم 
  .من ملك

  .وأما الفهد فإنه يؤول على أوجه، وقال ابن سريين رؤيا الفهد عدو له عداوة ظاهرة
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أى أنه قتل فهدا أو أكل من حلمه فإنه يدل على قهر العدو وأخذ مال العدو وقال جابر املغريب من ر
مبقدار ذلك اللحم، وقيل هو رد الوجه والبعد عن األقارب وال خري فيه وجلده وشعره وعظمه حصول 

  .مال لعدو مبقدار ذلك

  .ومن رأى أنه ركب فهدا فإنه يدل على قهر عدوه والتسلط عليه

  . على ظهره أو على رقبته فإنه يدل على تذهللا للعدو ويكون حتت يده وحتت منتهومن رأى أنه محل الفهد

ومن رأى أن الفهد قد محله وحضنه وحلسه بلسانه أو الرائي حضنه وقبله فإنه يدل على حصول عداوة 
  .من العدو واملداراة بينهما

  .وقال أبو سعيد الواعظ بالفهد رجل مذبذب ال يظهر العداوة وال الصداقة

وقال جعفر الصادق من رأى أنه يأكل مع الفهد طعاما فإنه يدل على حصول األمن والسالمة من جهة 
  .العدو ومنفعة

ومن رأى فهدا عضه أو جرحه مبخالبه فإنه يدل على حصول مضرة وعداوة من العدو مبقدار تلك 
  .اجلراحة

إنه يدل على حصول مضرة وبالء ومن رأى أن يف مكانه أو داره فهوداً كثرية وتصيح يف ذلك املكان ف
  .ومشقة عظيمة من جهة العدو

وأما الضبع فإنه يؤول على أوجه، فمن رأى أنه راكب على ضيع فإنه يدل على زواجه بامرأة حنسة 
  .جنسة

ومن رأى أنه ضرب ضبعة بعود نشاب فإنه يدل على وقوع كالم بينه وبني أقارب امرأته، وإن طعنها 
 قبيحة املنظر، وإن كان ضبعاً فإنه يصادف صهراً كريه املنظر، وإن ضربه بسيف برمح فإنه جيامع امرأة

  .فإنه يطول لسانه على امرأته بكالم رديء وسفه

  .ومن رأى أنه يضرب ضبعة أو يرميها حبجر فإنه يشتم امرأة تكون على تلك الصفة أو يتهم معها بالزنا

حر عليه من امرأة قبيحة الفعال وهو غافل عن ذلك ومن رأى أنه يأكل حلم ضبعه فإنه يدل على إصابة س
  .وعاقبة أمره من ذلك اخلالص، وإن شرب من حليبها فهو غدر وعداوة وحيلة من تلك املرأة

ومن رأى أنه أخذ من شعرها أو من عظمها شيئاً فإنه يدل على حصول خري ومنفعة من تلك املرأة على 
  .نه يدل على عدو ملعون منافق ذي فعل قبيحقدر ذلك املأخوذ، وإن كان الضبع ذكراً فإ

ومن رأى أن الضبع يكلمه فإنه يدل على امرأة طويلة اللسان تتسلط عليه ومل يكن له عندها قدر وال 
  .قيمة

  .وقال أبو سعيد الواعظ بالضبع عدو ظامل ذو كيد وتدبري
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  .ومن رأى أنه ركب ضبعاً نال سلطاناً

    

  .فقر وسحر ال يشعر وحيلةومن رأى أنه أكل من حلمه فإنه 

رؤيا الضبع تؤول على ثالثة أوجه امرأة : وقيل الضبع الذكر رجل خمذول مغلوب؟ وقال جعفر الصادق
  .سيئة وسحر وحيلة

وأما الذئب فإنه يؤول على أوجه، فمن رأى ذئباً فإنه يؤول مبلك جائر كذاب خائن وحلم الذئب مال 
  .حرام وأكله أبلغ وحليبه فزع وجزع

 الكرماين من رأى أنه قتل ذئباً فإنه يدل على ارتداد وجهه عن اإلسالم فال خري فيه، وقيل إنه هالك قال
  .عدو وقهره

  .ومن رأى رأس ذئب فإنه يدل على الوالية وعلو القدر مبقداره

  .ومن رأى أنه وجد جلده أو عظمه فإنه يدل على حصول مال بقدر ذلك

لى حصول ضرر من قبل السلطان، ومن رأى أن ذئباً نام معه يف وإن رأى أنه قد عضه ذئب فإنه يدل ع
  .فراشه فإنه يدل على اتصال ملك مع عياله بالفساد، والذئب األنثى هي امرأة ضعيفة ذليلة

من رأى ذئباً فإنه يرى عدواً ظاملاً، وقيل لصا يدخل داره، ورمبا دلت رؤيا : وقال أبو سعيد الواعظ
  .يس وإصابة خري ورياسة خصوصاً إن صادهالذئب على كالم حسن من رئ

ومن رأى ذئبا حتول ثوراً فإنه لص يتوب، وقيل رؤيا الذئب تدل على مكر لقصة يوسف عليه السالم، 
  .وقيل الذئب لص ضعيف أو رجل كذوب خمالف

ومن رأى ذئباً يكشر يف وجهه فإنه يؤول بصديق مداهن ذي وجهني لقول بعض : وقال بعض املعربين
  : ءالشعرا

 يبدي نابه ويعطب فالذئب  واحذره يوماً أن تراه باسماً

  .وأما الثعلب فإنه يؤول على أوجه، وقيل إنه رجل مكان غدار ذو حيل أو جارية كذابة من أقاربه

  .ومن رأى أنه حيارب ثعلباً فإنه يدل على اخلصومة مع أهله وأقاربه

  .ومن رأى أنه يفتش على ثعلب فإنه يدل على فزع من جن

  .ومن رأى أنه يلعب مع الثعلب وأراد إمساكه فإنه يدل على حمبة امرأة له وضعف حمبته هلا

  .من رأى ثعلبا يتملق له فإنه يدل على فعل مكر وحيلة من شخص غريب: وقال الكرماين

  .ومن رأى أنه يسرح ثعلباً فإنه يدل على حتيله بشخص وال يقدر عليه وال يظفر به



 
ابن شاهيناالشارات في علم العبارات   424 

  .صابه مال حبيلةومن رأى جلده فإنه أ

ومن رأى أنه يشرب حليبه فإنه يدل على صحته من مرضه إذا كان مريضاً، وإن كان مغموماً أصابه 
  .فرح، وإن كان يف حبس أطلق، وقيل إنه حصول مرض أو فزع عظيم

أة رؤيا الثعلب امرأة كذابة غدارة، ومن رأى ثعلباً يف داره فإنه يدل على تزوجه بامر: وقال جابر املغريب
  .حتبه

  .ومن رأى أن ثعلباً هرب منه فإنه يدل على أداء دينه

  .الثعلب عدو كذاب، فمن رأى ثعلباً التقم امرأته فإن امرأته قد زنت: وقال أبو سعيد الواعظ

  .ومن رأى أنه يعاجل ثعلباً فإنه خياصم أحداً

  .وقيل من رأى أنه يلتمس ثعلباً فإنه يصيبه وجع من رياح

  .لب يلتمسه فإنه يصيبه فزع من اجلنومن رأى أن الثع

  .وقيل من رأى أنه اختذ لنفسه ثعلباً فإنه يصيب امرأة تقر عينه ا

  .ومن رأى ثعلباً يهرب منه فإنه يؤول مبراوغة غرمي له

وأما بقر الوحش فإنه يؤول على أوجه، فمن رأى بقر وحش أو أعطاه أحد بقر وحش فإنه يدل على 
 وجلده ورأسه أيضاً وكذلك تؤول األنثى باملرأة وولدها بالولد، وقيل رأسه إصابة مال وغنيمة وحلمه

  .دولة وقوة

وقال أبو سعيد الواعظ والكرماين من رأى أنه أصاب بقرة وحشية وأكل من حلمها فإنه يصيب ماال من 
  .امرأة حسناء

  .ال وغنيمةومن رأى أنه رمى بقرة لغري الصيد فإنه يقذف امرأة، وإن رماها للصيد أصاب ما

  .ومن رأى أنه يرمي بقرة وحش ومل يصبها فما يرجوه ال يتم له

وأما الدب فإنه يؤول على أوجه قيل عدو منافق أمحق بال رأي، فمن رأى أنه ركب على دب فإنه يدل 
  .على حصول منفعة من سلطان وحلمه وجلده مال عدو وحليبه فزع ورعب

  .ل دينء األصل بال دولة ذي جنون وصرع وأنثاه كذلكرؤيا الدب شؤم ويؤول برج: وقال الكرماين

ومن رأى أنه ركب دباً أو قتله فإنه يظفر بعدوه، وقيل الدب يؤول بإنسان خمالف يف سائر األمور وتأويله 
  .كتأويل بعض الوحوش

ء وأما اخلرتير فإنه يؤول على أوجه، وقال الكرماين من رأى أنه أصاب خرتيراً فإنه يتمكن من رجل دين
  .شديد الشوكة

  .ومن رأى أنه ركب خرتير فإنه يظفر بعدوه
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  .ومن رأى أنه يقاتل خرتيراً فإنه ينازع رجالًدنيئاً ال خري فيه

  .ومن رأى أنه قهر خرتيراً فإنه يبلغ أمله من عدوه، وحلم اخلرتير مال حرام وأكله ارتكاب معصية

  .ه يصيب ماالً حراماً بقدر اخلنازير وعداومن رأى أنه أصاب خنازير كثرية أو أحرزها يف موضع فإن

    

  .ومن رأى أنه أصاب من أوالد اخلنازير فإنه يصيبه مهوم وأحزان

  .ومن رأى أنه أصاب خرتيراً أبلق فإنه يؤول بإنسان ال دين له ذي وجهني عدو

  .ومن رأى أنه طرد اخلنازير من دار ترك عمل السلطان

  .غشيته خدمة السلطان فليحذرومن رأى خنازير صغاراً دخلت داره 

  .ومن رأى أنه يرعى اخلنازير فإنه يتوىل على أناس سفل دينء األصل

ومن رأى أنه أصاب من شعر اخلرتير أو عظمه أو جلده فإنه يصيب ماالً ال خري فيه وال يدوم له ويكون 
  .مذموما عليه

  .اخلرتير عدو: وقال أبو سعيد الواعظ

  . فقال رأيت كأن يف فراشي خرتيراً فقال تطأ امرأة يهوديةوحكي أن رجالًأتى ابن سريين

وحكي أن كسرى أنوشروان رأى كأنه يشرب اخلمر يف جام ذهب ومعه خرتير يشرب يف جام فضة 
فقص رؤياه على بعض املعربين فقال احتجز نساءك عن اخلصيان واألغلمة وامجعهن وأدخلين عليهن ففعل 

ل لكسرى عر كل واحدة منهن ومرها فلترقص ففعل ذلك فوصلت ذلك ودعا به فدخل ومعه عود، وقا
نوبة الرقص إىل واحدة فقامت بعض حظاياه فقالت إا جارية حيية فال تأمرها بالرقص فقال ال بد أن 

تفعل مثل ما فعلت صواحباا فلما عريت وجدت رجالًفقال أيها امللك هذا تأويل رؤياك، وأما شربك 
رتير هو هذا الرجل، ورؤيا اخلرتير الوحشي رجل ذو قوة وغىن دون مهة بال خري اخلمر فتمتعك ا واخل

  .ومنفعة، ورؤيا اخلرتير اإلنسي رجل واسع القلب قبيح الفعال بال دين وال ديانة

ومن رأى يف مكان خنازير وهو حيرسهم ومل ميكنهم السراح كيال تتشتت فإنه يدل على مجع مال حرام 
  .وافر

من رأى أنه خيالط خرتيراً فإنه يدل على حسن دينه ودنياه وفرجة هم وغم وعسر ومنقصة وقال الكرماين 
  .وحليبه مصيبة وغم وضيق صدر مبقدار ذلك

  .ومن رأى أنه حيول اخلنازير من مكان إىل مكان فإنه يدل على استقامة حال دنياه خالف دينه

  .بب مال يصل إليه من ظاملومن رأى أنه يدور بني اخلنازير فإنه يدل على االنشراح بس

  .ومن رأى أنه راكب على خرتير فإنه يدل على الظفر باألعداء وعلو مرتبته يف الدنيا
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ومن رأى خرتيراً دخل مقابالً له وخرج من وراء ظهره فإنه يدل على حصول مراده من رجل دينء 
  .األصل

  .ومن رأى أنه وجد جلد خرتير فإنه يدل على إصابة مال حرام

ى أنه وجد شعر اخلرتير وجلده وعظمه فإنه يدل على إصابة مال من وجه حيصل منه تعسري ومن رأ
  .ويكون املال يف نفسه غري جيد ينفلت من يده

وأما الكلب فإنه يؤول على أوجه فمن رآه فإنه عدو بال مهة ولكن له شفقة يف عدوانه واألنثى امرأة بال 
  . األبيض عدو من العجمرأي، والكلب األسود عدو من العرب، والكلب

ومن رأى كلباً نبح عليه فإنه يدل على استماع كالم دون من عدو دينء األصل بال مهة حبيث حيصل له 
  .من ذلك كراهية

  .ومن رأى أن كلباً عضه فإنه يدل على حصول أمل ومالمة وضيق صدر ومشقة من عدوه

  .من األعداء فيؤذيه ويؤملهومن رأى قماشه تلوث من لعاب فمه فإنه يدل على كالم مسعه 

ومن رأى أن قماشه قد شقه كلب فإنه يدل على نقصان وحلم الكلب يؤول مبال العدو خصوصاً إن أكل 
  .منه فإنه يظفر بعدوه

وقال الكرماين من رأى أنه حييل كلباً على كلب فإنه حييل عدواً منه لدفع عدو آخر وحيصل لذلك العدو 
  .مضرة

  .ب خبزاً فإنه يدل على اتساع رزقهومن رأى أنه أطعم الكل

ومن رأى كلباً نائماً ووضع حتت رأسه وسادة فيعتمد على عدو بال مهة ومضرة يف األشغال وحليب 
  .الكلب فزع وجزع وخصومة مع عدو

  .ومن رأى أن الكلب يهرب منه فإن عدوه يهرب وحيذره كل احلذر

د به فإنه يؤول حبصول منفعة من عامل يدعي وقال إمساعيل بن األشعث كلب الصيد إذا رؤي أنه يصطا
  .بالعداوة، وحلم كلب الصيد يؤول باملرياث

  .ومن رأى أنه أبعد كلب صيد فإنه يبعد عدواً حيصل منه فائدة

الكلب يؤول على وجهني عبد ميلكه وعدو ينصر عليه، والكلب املضر فهو رجل : وقال أبو سعيد الواعظ
 يتخذ للعب واهلراش فإنه يدل على لذة وسرور، وقيل أن أبا بكر مضر لصاحب الرؤيا، والكلب الذي

الصديق رضي اهللا عنه رأى يف منامه يف طريق مكة واملدينة حرسها اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
دنا من مكة يف أصحابه فخرجت عليهم كلبة ر فلما دنوا منها استقلت على ظهرها فإذا هي تشخب 

  .ه على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال ذهب كلبهم وأقبل درهملبنا فقص رؤيا
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  .وقيل من رأى أنه اشترى كلباً أو وهب له فإن بعض أهله خيالفه إىل بعض نفقة مث يردها عليه

    

  .ومن رأى كلباً يبول يف فراشه أو يف آنية أو يف شيء فإنه يؤول برجل يفسد معه امرأته

  .راً وحنوه فإنه يؤول برجل فاسق بأحد من أوالده أو من صغار خدمهومن رأى أن كلبا يزق عصفو

  .ومن رأى أن كلبا ينبح على أحد فإنه يؤول برجل يتكلم لغريه بسوء ولكن مل تبق مصاحبة ذلك

وقال جعفر الصادق رؤيا الكلب تؤول على أربعة أوجه عدو دينء وملك طماع أو خادم رديء الفعل 
  .ورجل غماز وجاهل

  .رؤيا نبح الكلب األسود يؤول باحلمى ألين جربت ذلك مراراً: عض املعربينوقال ب

  .وأما القرد فإنه يؤول على أوجه عدو ملعون غدار مكار زان لوطي

  .ومن رأى أنه ركب عليه فإنه يقهر عدوه

ومن رأى أنه تقاتل معه وغلبه فإنه ميرض مث يشفى، وإن غلب القرد عليه فإنه ال يشفى من مرضه أو 
  .يظهر عيب يف أعضائه ال يزول أبداً، وحلم القرد سقم وحمنة

  .ومن رأى أن قرداً ركب على فرسه فإنه يؤول على فساد يهودي بامرأته

  .القرد الذكر رجل مفسد غدار سحار والقرد األنثى امرأة مفسدة سحارة: وقال دانيال

  .ومن رأى أن قرداً أعطاه شيئاً وأكله فإنه يدخر ماله ألهل بيته

  .القرد رجل يركب الكبائر: وقال أبو سعيد الواعظ

  .إنسان يكفر بنعمة اهللا عليه وحلمه هم وأكله مرض: وقال الكرماين

  .ومن رأى أنه وهب له قرد فإنه يؤول باخليانة فليتق اهللا

  .ومن رأى أن على كتفه قرداً فإنه يستخرج من بيته سرقة

سريين من رأى أنه خياصم ابن آوى فإنه يدل على وقوع وأما ابن آوى فإنه يؤول على أوجه قال ابن 
  .اخلصومة بينه وبني أقاربه

ومن رأى أنه يطلب ابن آوى متحرياً ومل يقدر أن ميسكه ومل يظهر عليه فإنه يدل على حصول مرض يف 
  .أعضائه من الريح

  .ومن رأى أن ابن آوى يتلمس به فإنه يدل على اخلوف والفزع من اآلدمي واجلين

  .ن رأى أن ابن آوى يلعب معه فإنه يدل على ان امرأة تعشقهوم

  .ومن رأى أن ابن آوى نفر منه فإنه يؤول بغرامة بسبب ضمان

  .وقال الكرماين ابن آوى عدو أو عامل من أقاربه
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ومن رأى أنه وجد ابن آوى أو أمسكه أو أعطاه له فإنه يدل على وقوع الصحبة من عدو عاقل من 
  .أقاربه

  .أن ابن آوى هرب منه فإنه يدل على فرار مديونهومن رأى 

ومن رأى أسداً أكل ابن آوى إن كان مريضاً عويف، وإن كان مغموماً فرج عنه، وإن كان مديونا ويف 
  .دينه

ومن رأى أنه يأكل حلمه فإنه يدل على حصول املال من عدو بقدر ما أكل وجلده وشعره وعظمه يدل 
  .على املال

اعظ ابن آوى رجل مينع احلقوق عن أرباا وهو من املمسوخ أيضاً، وقيل هو رجل وقال أبو سعيد الو
  .ظامل سفيه قليل الرمحة، فمن رأى أنه دخل داره فإنه مكانه

  .ومن رأى كأنه حيضنه فإنه يظفر بعدوه

  .وإمنا النمس فإنه رجل متملق مؤذ حرامي

  .وأما اهلر فإنه يؤول على أوجه غم وخصومة وحزن

اهلر خمتلف يف تأويله فمنهم من قال إنه خادم حارس، ومنهم من قال هو لص من :  سعيد الواعظوقال أبو
  .أهل البيت، ومنهم من قال األنثى من اهلر امرأة خداعة

وقال الكرماين من رأى أنه قتل هرة فإنه يظفر باللص وحلمه يؤول على وجهني مال لص ومال من سرقة 
  .اللص

ىت خدشه أو تناوله فإنه يؤول بإصابة مرض طويل مث يربأ منه أو يصيبه هم ومن رأى أنه نازع هراً ح
  .شديد مث يعاىف

  .ومن رأى أنه خدش هراً مث استفاق وصار صحيحاً فإن اللص يقوي

قال الكرماين من رأى أنه أمسك غزاال فإنه يؤول حبصول جارية : وأما الغزال فإنه يؤول على أوجه
  .حسناء

  .م الغزال فإنه يدل على حصول مال من امرأة مجيلةومن رأى أنه يأكل حل

  .ومن رأى أنه سلخ جلد الغزال فإنه يزين بامرأة غربية

  .ومن رأى أنه يأكل حلم الغزال فإنه يدل على حصول مال من امرأة مجيلة

  .ومن رأى أنه قتل الغزال فإنه يغتم من قبل امرأة

  .لد مجيل من جاريةومن رأى أنه أمسك سخل غزال فإنه يدل على حصول و

وقال أبو سعيد الواعظ الغزال جارية حسناء عربية، فمن رأى كأنه اصطاد غزاالً ميكر جباريته أو خيدع 
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  .امرأة ويتزوجها

  .وإن رأى أنه رمى الغزال حبجر دلت رؤيته على طالق امرأته أو وطء جارية

  .د ومنفعة من النساءوقال جعفر الصادق الغزال يؤول على أربعة أوجه امرأة وجارية وول

  .وأما املها فقال أبو سعيد الواعظ تؤول بإدخال املضرة وحلمها مال كثري

  .وأما األرنب فإنه يؤول على أوجه قيل امرأة سيئة وصغار األرنب هم وغم وتعب وحزن

  .وقال جابر املغريب األرنب امرأة صاحلة ذات سكينة

    

  .بب العيالومن رأى أن أرنبه مات فإنه يصيبه مصيبة بس

  .ومن رأى أن أرنبا تكلم معه فإنه يؤول باملوافقة بامرأة حىت يتعجب الناس منه

  .ومن رأى أنه قبل رقبة األرنب فإنه يؤول بأنه يأيت امرأة يف دبرها

وقال أبو سعيد الواعظ األرنب امرأة وأخذها تزوجها، ومن رأى كأنه ذحبها فإا زوجة غري باقية، وقيل 
  .لى رجل جباراألرنب يدل ع

  .وقال الساملي ال خري يف رؤيا األرنب

قال أبو سعيد الواعظ هو رجل ظامل لص كافر ال ينتفع به أحداً إال بعد : وأما السمور فإنه على أوجه
  .موته

  .وقال الكرماين السمور رجل غريب غين ال خيتلط بالناس وجلده وشعره مال وكذلك حلمه

يب ال خيالط الناس، قال الكرماين من رأى أنه خنق السنجاب وخرج وأما السنجاب فإنه يؤول برجل غر
  .الدم من رقبته فإنه يطأ جارية غربية

  .وأما الفنك فإنه يؤول كالسنجاب وجلده وشعره وعظمه مال ونعمة، وحلمه مال رجل غريب

  .ومن رأى أنه ملك فنكاً وهو مطيعه فإنه يصحب رجالًغنياً وحيصل له منه خري ومنفعة

  . رأى أنه ختاصم معه فإنه يدل على خصومته برجل غريب غين والظفر للغالب منهماومن

قال الكرماين من رأى أنه قتل فنكاً وسلخ جلده ورمى حلمه على األرض فإنه يدل على اتالف مال رجل 
  .غريب

  .ومن رأى أنه خنق فنكاً وسال الدم من رقبته فإنه يواقع جارية بكراً

يه فنك كثرية وما حصل له منها مضرة فإنه يدل على أنه يكون بني الغرماء ومن رأى أنه اجتمع عل
  .وحيصل له منهم خري ومنفعة، وإن حصل له منها مضرة فإنه يدل على حصول املضرة والشر من الغرماء

  .وأما احلمار الوحشي فإنه يؤول على أوجه إقباله غنيمة وإدباره ضده
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 املعاصي الصعاب وخيالف طريق اإلسالم بسبب حقارة الدين ومن رأى أنه ركب محار وحش فإنه يركب
  .هذا إذا كان محار الوحش مطيعاً له، أما إذا مل يكن مطيعاً له فإنه يدل على الغم وصعوبة األمور

  .ومن رأى أن محاري الوحش يتقاتالن فإنه يدل على خصومة رجلني فاسقني بسببه

  .دل على أن رجالًفاسقا يأيت إىل بيتهومن رأى أنه أتى محار وحش إىل بيته فإنه ي

  .وقال الكرماين رؤيا محار الوحش تدل على رجل جاهل أمحق وأكل حلمه يدل على مال كثري

  .ومن رأى أنه كان راكباً عليه ووقع عنه فإنه يدل على طلب شيء ال حيصل له

  .اًومن رأى أنه كان راكباً على محار وحش أعمى فإنه يدل على حصول مال كثري جد

ومن رأى أنه وجد رأس محار وحش فإنه جيد ألف درهم بيضا أو حيصل له صحبة برجل شريف وحيصل 
له منه خري ومنفعة، وعظمه وجلده وحلمه وشعره مال وغنيمة ولبنه يؤول بالعبادة الكثرية وحمافظة طريق 

  .الدين

  .يسلك طريق الفسادومن رأى أن محار الوحش نفر منه فإنه يقصد املفارقة من فرقة اإلسالم و

وقال أبو سعيد الواعظ محار الوحش خمتلف يف التأويل فمنهم من قال إن رؤياه تدل على عداوة بني 
  .صاحب الرؤيا وبني رجل جمهول خامل يف األصل ومنهم من قال إنه يدل على املال

وع عن ومن رأى محار وحش من بعيد فإنه يصل إىل مال ذاهب، وقيل رؤيا ركوب محار الوحش رج
  .احلق إىل الباطل

  .ومن رأى حلما أو لبنا من محار وحش فأكله فإنه يصيب عبدا من رجل شريف

وأما الذنب من احليوان إذا كان لفرس أو محار وما أشبه ذلك فمال ونعمة خصوصا إن ثبت به وراحة يف 
منسوبا إىل الذئب أو عمره لكنه يكون ضعيفا يف الدين، ورمبا يتبعه مجاعة من الناس، وإذا كان الذنب 

  .الكلب أو حنوه ورآه كذلك فإنه يدل على حصول مال حرام ويلومه الناس

وقال الكرماين من رأى يف يده ذنب بقر أو محار فإنه يدل على حصول مال ونعمة بقدر ذلك، وأما ذنب 
  .حيوان ال يؤكل حلمه فإنه يدل على حصول مال حرام

  . على أربعة أوجه تبع وأصحاب ومال وراحة وعيشةوقال جعفر الصادق ذنب احليوان يؤول

  فصل في رؤيا جملة الحيوان الوحشي أو بعضه

  على ما يأتي مفصال مما ذكر اسمه ومما لم يذكر 
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قال الكرماين من رأى أنه يركب وحشاً وهو مطاوع له يتصرف فيه حيث يشاء فإن كان الوحش ذلوال 
  . ذلكفإنه يقارف معصية، وإن كان غري ذلول فبضد

  .ومن رأى أنه يركب وحشاً وهو جيمح به فإنه يصيب شدة وخوفا من قبل رأيه وهواه

ومن رأى أنه دخل مرتله وحش أو رآه دون أن يصطاده فإنه يعاشر رجالًخمالف الشريعة، وإن كان من 
  .صيد فإنه يؤول بغنيمة وخري خصوصاً ان كان مرسالً إليه فإنه يكون بغري مشقة

    

  . يذبح وحشا إن كان مؤنثا يفتض امرأة، وإن كان مذكرا يفتض شاباومن رأى أنه

  .ومن رأى أنه ملك من الوحوش شيئاً فإنه ميلك رجاال ال خري فيهم يف الدين ويسلك أمورهم

ومن رأى أن الوحوش تطؤه فإنه يصيب ذلة وإهانة، ومجيع جلد الوحش وشعره ونابه وعظمه وقرنه 
 فأما ما كان منها مما يؤكل حلمه فهو مال حالل، وما كان مما ال يؤكل وخملبه وما أشبه ذلك فأموال،

  .حلمه فهو مال حرام

  .ومن رأى أنه يصطاد شيئاً من احليوان فإنه مال وغنيمة ألن اهللا سبحانه وتعاىل أحله له

  .ومن رأى أن الصيد فاته فإنه يطلب غنيمة وتفوته

  .هو مكبل فهو مؤول فيما ينسب إليه ذلك احليوانومن رأى شيئاً من احليوان الوحشي قد اصطيد و

ومن رأى أنه اصطاد حيواناً وحشياً وهو مطاوع له فإنه يدل على مصاحبته لرجل من أهل البادية ويكون 
  .مقامه مبقدار قيمة ذلك احليوان

  .ومن رأى أنه يتخدم إىل حيوان وحشي فإنه خيدم أناساً جاهلني

  .لوحشي كلمه فإنه يؤول حبصول العز والرتبةومن رأى أن شيئاً من احليوان ا

احليوان الوحشي إذا استأنس دل على خري ونفع، واحليوان اإلنسي إذا استوحش : وقال أبو سعيد الواعظ
  .دل على شر، والوحوش الكثرية تؤول بأصحاب القرى والرساتيق

  الباب الموفي للستين 

  في رؤيا سائر الطيور من الجوارح وغيرها

  ؤيا الطيور الجوارحفصل في ر

  .وهي أصناف عديدة

أما العقاب فإنه سلطان قوي مهاب صاحب حرب وبأس شديد، فمن رأى أنه ملك عقابا وكان مطيعا 
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  .له فإنه يتمكن من سلطان

  .ومن رأى أن عقابا محله وطار به عرضا فإنه يصيب شرفا وسلطانا أو يسافر سفرا بعيدا

  .ؤول باحتوائه على ملك وتصرفه فيهومن رأى أنه يصطاد عقابا فإن ذلك ي

  .ومن رأى أن عقابا ضربه مبخلبه فإنه ينال مكروها يف سلطانه

  .ومن رأى أنه يقاتل عقابا فإنه ينازع سلطانا فال يأمن العطب

  .ومن رأى أن عقابا انقض عليه من السماء فإنه ميوت سريعا

 ومنهم من قال العقاب سلطان الطيور وتأويله وأما الصقر فإنه خمتلف فيه منهم من قال إنه سلطان الطيور
  .يف علم التعبري كتأويل العقاب لكوما منسوبني إىل سلطنة الطيور

  .وأما النسر فإنه سيد الطيور وأقواها وأرفعها يف الطريان وأمدها بصرا وأطوهلا عمرا

جل الطيور والعقاب ومن رأى أنه أمسك نسرا أو أعطى له فتأويله كتأويل العقاب وعند البعض أنه أ
دونه وأفراخ النسر تؤول بأوالد جنباء وحلمه وعظمه وريشه يدل على الشرف والرتبة وحصول املال من 

  .قبل امللوك األكابر

وقال الكرماين من رأى نسرا محله وطار به إىل قرب السماء فإنه يؤول بسفر طويل وحيصل له من ذلك 
 دينه، وإن سقط فهو يسقط عن مرتبته، وإن مل يعد فإنه السفر نعمة وشرف ورتبة ومال جزيل ويفسد

ميوت يف سفره، وإن عاد من السماء إىل األرض كما صعد فإنه يؤول حبصول شرف من سلطان يف 
سفره، وإن مل يكن أهال لذلك ناله الشرف من أقاربه، والنسور إذا كانت بال خماليب فإا تؤول باملالئكة 

  .لنسرألن محلة العرش على صورة ا

  .ومن رأى كأن النسر يصطاد فوق رأسه فإنه يدل على جتارة الرائي

  .ومن رأى فرخ نسران وكان له امرأة تلد ابنا، وإن مل تكن له امرأة يتزوج ببكر

  .ومن رأى أن نسرا قام على رأسه فإنه يصلب

  .وقال دانيال النسر يدل على امللك

  . تلك احمللةومن رأى إن نسراً نزل مبحلة فإنه يدل على ملك

وقال أبو سعيد الواعظ رؤيا النسر تؤول لكل احد باملخاصمة وخدشه طول مرض، ورمبا وكل عليه 
  .ظلمة ألن سليمان عليه السالم وكل النسر بالطيور

وقال بعض املعربين رمبا دلت رؤيا النسر على إنسان قدمي اخلربة باألمور اخلفية ملا ورد يف قصة سليمان بن 
  . السالمداود عليهما

وقال جعفر الصادق النسر يؤول على مثانية أوجه شرف ونفاذ أمر ورياسة وثناء وذكر حسن ومرتبة وأمر 
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  .وي

وأما البازي فإنه يؤول على أوجه من رأى أنه أمسك بازيا أبيض وهو مطيع له فإنه يدل على علو القدر 
  .واملرتلة واجلاه

  .ملكومن رأى بازيا على يده فإنه يصيب عزا من 

  .ومن رأى بازيا طار من يده وبقى ريشه بيده فإنه يدل على زوال شرفه وبقاء قليل من ماله بيده

  .ومن رأى بازيا وقع من يده فمات فإنه يدل على سقوطه من مرتلته وذل وفقر

  .وقال الكرماين من رأى أن أحداً أعطاه بازيا فإنه يدل على حصول ولد مجيل

    

على سطحه فإنه يدل على مصاحبته مللك جديد وحصول خري ومنفعة منه، وإن ومن رأى أن بازيا قعد 
  .رأت امرأة أن بازيا اختبأ يف ذيلها فإا تلد ولدا ذكرا، وإن كان برجله جلجل فإنه يؤول ببنت

وقال الكرماين من رأى كأنه اشترى بازيا ليصطاد به فإنه يتوىل عمال ويقرر به أرباب وظائف ليجمعوا 
  .لله املا

وقال أبو سعيد الواعظ البازي خمتلف فيه فمنهم من قال أنه ملك وذحبه موته وحلمه يؤول باملال من قبل 
امللك خصوصا ملن أكله ومنهم من قال إن البازي ابن كبري يرزقه ومنهم من قال إن البازي بنت ومنهم 

  .من قال إن البازي لص يقطع الطريق جهارا

  .يظفر بلص ومنهم من قال إن البازي جليل يف الناسومن رأى بازيا يف داره فإنه 

ومن رأى على يده بازيا مطاعا وكان من أبناء امللوك ناله سلطان يف علم، وإن كان الرائي سوقياً نال 
  .شرفا وذكرا وحممدة بني الناس

مر وقال جعفر الصادق البازي إذا كان مطيعا يؤول على مخسة أوجه حصول مراد وفرح وبشارة ونفاذ أ
وحصول مال بقدر قيمة البازي من ألف إىل عشرة آالف خصوصا إذا كان مطيعا أبيض، وإن مل يكن 

  .مطيعا فإنه يؤول على أربعة أوجه ملك ظامل وحاكم جائر ال ديانة له وولد عاق لوالديه وقاطع طريق

طاه له أحد وهو وأما الشاهني فإنه يؤول على أوجه، قال ابن سريين من رأى أنه أمسك الشاهني أو أع
  .غري مطيع له فإنه يدل على حصول ولد، وإن كان مطيعا له فإنه يدل على حصول شرف من ملك ظامل

وقال الكرماين الشاهني رجل كثري الفهم واحليل، ومن رأى أنه أمسك شاهينا أو أعطاه له أحد فإنه يدل 
  .على مصاحبته لرجل عامل وحيصل له منه خري ومنفعة

  . الواعظ الشاهني سلطان ظلوم ال وفاء له وهو دون البازي يف املرتلةوقال أبو سعيد

  .وقال جعفر الصادق الشاهني يؤول على مخسة أوجه قدر ومرتلة ونفاذ أمر ومال ونعمة وولد
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وأما الكوهية ففيها اختالف فمنهم من قال إا مقدمة على الشاهني ولكنها يف التعبري كتعبريه ومنهم من 
سواء، وأما الصيفية فهي دون الكوهية يف التعبري ومنهم من نسبهما للنسوة لكون امسهما ساقها مساقة 

  .مؤنثا وعرفهما بالشر والنحوسة

وأما الصقر فإنه يؤول على أوجه، قال الكرماين من رأى أنه أصاب صقرا صيادا مطاوعا له فإنه يصيب 
عبريه ضده، ورمبا يصيب ولدا وال يبلغ والية يكون فيها ظلوما ويفسد دينه، ومن رأى خبالف ذلك فت

  .مبلغ الرجال والصقر ملك، وإذا كان وحشيا فإنه يدل على ولد حرون

  .ومن رأى أنه أمسك صقرا واصطاد به فإنه يدل على ظلم امللك له

ومن رأى أن ملكا أعطاه صقرا منسوبا للملك وهو يصطاد به فإنه يتصل خبدمة ملك وحيصل له عز 
  .لى غريهومرتبة وجيوز ع

  .ومن رأى أن صقرا يصطاد فأمسكه فإنه يتسلط على رجل من األكابر ويظفر به

  .ومن رأى أنه أمسك صقرا مل يصطد به فإنه يرزق ولدا

ومن رأى أنه يأكل حلمه فإذا كرب ولده حيصل له منه أمل ومشقة والصقر رجل شريف ذو هيبة وسياسة 
  .حة يف الليلوقوة والصقر رجل سارق يرتكب األفعال القبي

  .وقال أبو سعيد الواعظ الصقر يؤول على وجهني ملك جائر ورجل رفيع

  .ومن رأى أن الصقر اتعبه فإنه يدل على غضب رجل شجاع عليه

وأما الصفاوة فإا تؤول من معناه ولكنها عند البعض تؤول بامرأة مدبرة سيئة ذات أفعال قبيحة 
  .خصوصا إن كانت برية

  .ؤول مبلك قوي ضخم ذي هيبة وجوروأما اجلمز فإنه ي

ومن رأى أنه طار من يده وبقي خيطه أو ريشه أو شيء من آلته يف يده فإنه يؤول على غضب ملك عليه 
  .واستالب نعمته وإبعاده ويتأخر يف يده شيء قليل من ماله

  .يدهومن رأى مجزا يصطاد له صيدا فإنه يؤول حبصول مرتبة حىت تصري أعمال امللك وخزائنه يف 

ومن رأى مجزا حط على رأسه فإنه يؤول حبصول ولد وبفرح من جهته، وقيل يؤول بعامل ال دين له وهو 
  .صاحب حيلة

ومن رأى أن له مجزا فإنه يؤول بطول العمر وبقية الطيور اليت يصطاد ا من أي نوع كان تؤول بالظلمة 
  .الغشمة

 مثل ذلك الرجل خصوصا ملن أكله وفرخه وأما البوم فإنه رجل سارق حسود خصوم وحلمه مال من
  .يؤول حبصول ولد من نوعه واخلدم مثله
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  .وقال أبو سعيد الواعظ البوم رجل جبار ذو هيبة وشوكة ال جند له

وأما القبيسة وتعرف بأم قويق فإا تؤول حببس من ال دين له آكل احلرام صاحب خصومات صوا 
  .نياحة وفرخها ولد شؤم غري خلف

داة فإا تؤول على أوجه، وقال الكرماين احلدأة تؤول مبلك خامل الذكر مقذر متواضع ليس له وأما احل
  .مهة

    

  .ومن رأى أنه ملك حدأة وهي تطيعه فإنه يصيب سلطانا ورفعة وماال خصوصا إن كانت له

 ذا ومن رأى أنه أصاب حدأة وهي تضم أجنحتها أو ال تستطيع الطريان فإنه يؤول حبصول ولد يكون
  .ذكر

ومن رأى أن احلدأة ذهبت منه بعد ما ملكها فإنه يدل على ذهابه، ورمبا دلت رؤيا احلدأة إذا طارت من 
  .اليد على موت ولد يف البطن

  .وقال جعفر الصادق احلدأة تؤول على أربعة أوجه ملك متواضع وشرف وولد ومال ونعمة

نه يصيب رجالًفاسقا خمربا ألن العقعق يف األصل وأما العقعق قال الكرماين من رأى أنه أصاب عقعقا فإ
  .كذلك

  .ومن رأى أنه عريان وحط عليه عقعق فإنه يصيبه برص وال خري يف رؤيا العقعق مجلة كافية

  .وأما الغراب فإنه يؤول على أوجه رجل فاسق ناقض العهد

  .ملكر والكذبوقال الكرماين من رأى أنه اصطاد غرابا بطعم مدوخ فإنه يصيب غنيمة باطلة با

  .ومن رأى أن غرابا على غصن شجرة فإنه يدل على تغربه أو فرقته من أصحابه

  .ومن رأى غرابا يف وقت السحر ينعق على شجرة فإنه يدل على املصيبة وزوال النعمة

وقال جابر املغريب من رأى أن غرابا يتكلم معه فإنه يدل على حصول خري من رجل غريب أو يسمع 
  .خربا طيبا

من رأى أنه مسع نعيق غراب مرة فإنه حممود، ومن رأى أنه مسعه مرتني فبضده، وإن مسعه ثالثا فإنه يدل و
على خرب طيب، وإن مسعه أربع مرات فإنه يدل على احلزن والغم، وإن مسعه أكثر من ذلك فإنه يدل على 

  .اخلري

  .ومن رأى أنه يصطاد بغراب فإنه يفعل شيئا حيصل منه غنيمة وهو باطل

  .ومن رأى غرابا أبقع فإنه يرى أمراً يتعجب منه وال خري فيه

  .ومن رأى أنه وهب له غراب أبقع فرمبا يصيب قرة عني
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ومن رأى أن غرابا مات أو يبحث بني يديه فإنه يؤول بالندم أو يظهر له أمر قد التبس عليه لقوله تعاىل 
  ".فبعث اهللا غرابا يبحث يف األرض"

  .وجته أو صعد ا فوق سريره فإنه يؤول برجل فاسق خيالط زوجتهومن رأى غرابا فوق ز

وقال أبو سعيد الواعظ الغراب األبقع من املمسوخات، ورمبا كان ماال حراما، ورمبا كان رجالًمتجرباً 
  .فاسقا ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مساه فاسقا، ورؤيا الغراب يف موضع غري حممود

ت رؤياه على هجوم شخص من السلطان بدراه وخيانة رجل إياه يف امرأته ومن رأى غرابا يف داره دل
وكالم الغراب غم شديد يعقبه فرح، وقيل كالمه ولد خبيث وحلمه إصابة مال من جهة اللصوص، وقيل 

  .رؤيا خدش الغراب مبخلبه تدل على أن الربد يضره

  .قابيل مع هابيل عليه السالمومن رأى غرابا على باب ملك فإنه جيين جناية يندم عليها لقصة 

  .وأما الزاغ فإنه يؤول بنظري الغراب ولكنه يقال أنه جارية هندية

  .ومن رأى زاغا كثرياً فإنه يدل على العسكر

  .ومن رأى أنه سلخ جلد زاغ فإنه يزين بامرأة غريبة

ه يكون عارفا ومن رأى أنه قتل زاغا فإنه يدل على مصيبة ألهل بيته، ومن رأى زاغا يتكلم معه فإن
  .بأخبار العامل

  .ومن رأى أنه وجد زاغا وخباه فإنه يدل على ارتكاب هوى النفس

  .وأما الرمخة فإا تؤول باملرض خصوصا إن عاجلها فإنه يكون أشد

  .وأما الرمخة فإا تؤول باملرأة البلهاء القليلة الفائدة

  فصل في رؤيا الطيور وغيرها الخارجة عن الجوارح

  .كي فإنه يؤول برجل غريب مسكنيأما الكر

فمن رأى أن معه شيئا من ريشه أو حلمه فإنه يدل على حصول شيء من رجل غريب فقري، وقيل حيصل 
  .له ثواب وأجر بسبب رجل غريب فقري

  .ومن رأى أنه يأكل من حلمه فإنه يأكل شيئا من رجل غريب فقري

  .ه يف الغربةومن رأى أنه راكب على كركي فإنه يدل على فقره ووقوع

  .ومن رأى أن له فرخ كركي فإنه يدل على فقر ولده

  .ومن رأى أن له عش الكركي فإنه يدل على فقر امرأته

  .وقال الكرماين من رأى أنه أعطى كركيا فإنه يعود مسكينا خبري
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  .ومن رأى أنه يراعي الكركي فإنه يلي والية على قوم مساكني

  .نه خروج من هم وغمومن رأى أنه يسمع أصوات الكراكي فإ

وقال الشيخ أوحد الدين الدمياطي الكركي يؤول للملوك بألف دينار وللرؤساء مبائة دينار ولدون ذلك 
  .بألف درهم ولدوم مبائة درهم

وأما التم ويعرف بالسوع فإنه يؤول برجل ضخم الذات رقيق القلب قابل الشر واألذى، ورمبا يؤول 
  .مبلوك الشرق

  .من رأى أنه اصطاد متا ملكه أو جيء به إليه فإنه يصيب خريا ونعمةوقال الكرماين 

    

وقال بعض املعربين التم يؤول على ثالثة أوجه متام األمور الشتقاق االسم وخري من مكان ال يرجوه ألن 
  .التم غريب ذه البالد ال يوجد منه شيء وطلب أمر يسوغه العقل الشتقاق امسه أيضا

  .يؤول بانسان ذي حشمة ووقار قليل الكالم يرمى عند الناس بعيب العوجاج منقارهوأما املرزم فإنه 

  .وأما البيطر وهو اللقلق فإنه رجل حسيب نسيب زاهد غري مؤذ متفكر يف عواقب األمور

  .ومن رأى أنه صاد لقلقا أو أعطى له فإنه يصاحب رجالًمتصفا ذه الصفات املذكورة

  .يدل على هالك عدو عظيم على يدهومن رأى أنه قتل لقلقا فإنه 

ومن رأى أن لقلقا تكلم معه فإنه يصدر منه فعل يتعجب الناس منه وحيصل له خري ومنفعة من رجل 
  .جليل القدر

  .ومن رأى أن لقلقا تعدى على سطحه فإنه يدل على ضيافته لرجل جليل القدر

ى ذلك وحلمه يؤول مبال فالح خصوصا ومن رأى أن لقلقا طار من يده فإنه يفارق رجالًفالحا ويندم عل
  .ملن أكل منه

  .وقال جعفر الصادق اللقلق يؤول على أربعة اوجه رجل فالح وملك ضعيف وحارس غريب وفقري

  .وقال بعض املعربين اللقلق يعرف عند أرباب الطيور بالبالرجة

  .سمون املرأة بالرجةومن رأى بالرجة فإا تؤول بامرأة ألن أرباب الطيور يتكلمون يف ألفاظهم وي

وأما األنسية فإا تؤول بامرأة حسنة بينة جمموعة اخلاطر ليس هلا أذى ورؤيتها حممودة لكون األنس يف 
  .لفظ امسها

وأما اإلوز اخليب فإنه يؤول باخلصب والنعمة والكثري منه مال جزيل، ورمبا تؤول االوزة اخلبية باملرأة 
  . فهو قريب هلذا املعىن ويقال أا امرأة عراقيةالضخمة اجلليلة، وأما االوز القلع

وأما البلشون فإنه يؤول باخلصب لكونه من طيور املاء وهو قليل األذى، وقيل رؤيا البالشني ما مل تعد 
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  .الثالثة بالشني، وإذا كانت كثرية فال بأس ا

املرأة اللحامة، ورمبا تؤول وأما احلبارى فإا تؤول برجل أكول موسر سخي نفاق، ورمبا تؤول احلبارى ب
  .باملرأة، ورمبا كانت خريا ونعمة

وأما البجع فمختلف فيه منهم من قال انه يؤول بالقاضي ملا هو جار بني أهل املشرق يسمونه قاضياً 
  .ومنهم من قال أنه يؤول باملرأة القليلة اللباقة األكالة وريش ذلك مال ألنه يصنع منه الفرو

  .ؤول بإنسان ذي شر وخماصمة عياط بطاطوأما النورس فإنه ي

  .وأما البط فمال ونعمة، فمن رأى بطاً كثرياً يف بيته أو حملته يصيح فإنه يدل على احلزن واملصيبة

  .ومن رأى أن بطا تكلم معه فإنه يسافر بسبب امرأة غنية وحيصل له يف سفره شرف وحرمة

حشم كثري، وقيل رؤيا البط الكثري خصب وقال الكرماين البط رجل من أهل بيت شريف غين صاحب 
  .ونعمة والقليل منها عائلة

  .وقال جعفر الصادق البط األبيض مال أو امرأة غنية واالسود جارية

  .ومن رأى أنه ذبح بطا أو أكل حلمه فإنه يرث من امرأته ماال كثرياً أو خيزنه

  . فإنه يفتض جارية وكثرا حشم وخدموأما احلريرة فإا تؤول جبارية سوداء، فمن رأى أنه ذبح حريرة

  .وأما العنارة فإا تؤول ذا املعىن غري أا تنسب إىل االراذل

  .وأما الغطاس فإنه يؤول بامرأة دينة وحلمه ماهلا

  .وقال جابر املغريب رؤيا الغطاس تؤول باهلم والغم

  .حلمه مال من اليدوأما الكريوان فإنه يؤول بإنسان عياط مستشل وصوته تنبيه على أمر و

وأما القطا، فمن رأى أنه أمسك قطا فإنه يدل على حصول أمر مع رجل أبله، ورمبا دل على املرض إذا 
  .كانت الرؤيا ارا

وقال جابر املغريب رؤيا القطا تؤول بأمر صعب ال حيصل منه منفعة وطرياا أو موا خالص من هم 
  .وحلمها حصول مال مبشقة

  .ي على أوجه فالذكر منها رجل واألنثى امرأة من أهل الربوأما النعامة فه

ومن رأى أنه ركب نعامة وأرتفعت به حنو السماء وعاد إىل األرض فإنه يسافر مع أقوام أعراب ويعود 
  .ساملا غامنا فإن مل يعد فتعبريه ضده

  .وقال الكرماين من رأى أنه أصاب نعامة أو ملكها فإنه يصيب امرأة أو جارية بدوية

  .ومن رأى أنه يركب نعامة فإنه يرتكب حراما، وقيل من رأى أنه يركب نعامة فإنه يركب الربيد

  .ومن رأى أنه حيمل نعامة فإنه يأيت حظية
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  .ومن رأى أنه ملك نعامة فإنه يستمكن من مال من البدو

    

 الكربوين وحكى أن امرأة رأت أن زوجها جاء من سفر ومعه نعامة فقصت رؤياها على الشيخ يوسف
فقال يأتيك زوجك ومعه نعمة وكان كذلك مث سافر ثانيا فرأت أيضاً أنه جاء ومعه نعامتان فقصت تلك 
الرؤيا على الشيخ فقال هلا يأيت زوجك خبري ومعه نعمتان وكان عن قريب وقد أتى كما عرب هلا مث سافر 

بشرت لذلك وجاءت إىل الشيخ ظانة ثالثا فرأت امرأته أيضاً أنه قدم من سفره ومعه ثالث نعامات فاست
منه كما تقدم فعرب هلا رؤياها خبالف ما تقدم، وقال هلا زوجك قد مات وأخذ من لفظها نعامات نعيه 

  .وموته وقد تقدم تعبري ذلك من بعض املشايخ املتقدمني

لسل الطبع قال ابن سريين العنقاء الذكر رجل جليل القدر عاقل س. وأما العنقاء فإا تؤول على أوجه
  .واألنثى امرأة مجيلة عاقلة جليلة لطيفة أصيلة

  .ومن رأى أن العنقاء قد محلته وصعدت به إىل السماء فإنه يلتجيء برجل جليل القدر يف سفره

  .ومن رأى ان العنقاء تتكلم معه فإنه يدل على حصول وزارة له عند السلطان

  .مة وجدال مع رجل جليل القدرومن رأى أنه يتخاصم مع العنقاء فإنه يدل على خماص

  .وقال الكرماين من رأى أنه قتل عنقاء أنثى فإنه يدل على زواجه ببنت بكر

  .ومن رأى أن العنقاء طارت من يده فإنه يدل على طالق امرأته

  .ومن رأى أنه امسك فرخ العنقاء فإنه يدل على حصول ولد أبله

  .وقال جابر املغريب رؤيا العنقاء تؤول بالسلطان

  .ومن رأى أن العنقاء نزلت مبحلة فإنه يدل على نزول السلطان بذلك املكان

  .ومن رأى أن اهل ذلك املكان قتلوا العنقاء فإنه يدل على عزل سلطان ذلك املكان أو هالكه

وقال إمساعيل بن األشعث من رأى أن العنقاء حضنته فإنه يدل على أن ينصره ملك ورجل جليل القدر 
  .ويعينه

  .أى أن له عشا كعش العنقاء حيصل له خري ومنفعة من امرأة ملكومن ر

ومن رأى أنه أخذ فرخ عنقاء أو أعطى له فإنه يتقرب إىل ابن ملك وحيصل له منه خري وحلمه وريشه 
  .وعظمه مال ونعمة من ملك أو رجل جليل القدر

ية حسناء، فمن رأى أنه أمسك وأما احلجلة فتؤول على أوجه، وقال الكرماين احلجلة امرأة مجيلة أو جار
  .حجلة فإنه يتزوج

  .ومن رأى أنه اشترى حجلة فإنه يشتري جارية وتلد بنتاً وحلمه لباس جديد
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  .ومن رأى أنه قطع حجلة فإنه ينكح جارية بكرا والقبج وهو ذكرها ولد مجيل واألنثى امرأة

ب السلطان، وقيل إن إصابة القبج وقال أبو سعيد الواعظ من اصطاد قبجا يستفيد ماال كثرياً من أصحا
  .الكثري صحبه أقوام حسان األخالق صاحلني والقبج الكثري نسوة

  .ومن رأى ذكر احلجل يصيب قرة عني

  .ومن رأى أنه يرزق حجلة أو غريها من نوعه فإنه يتعلم قراءة القرآن

  .اجلاريةقال الكرماين احلمامة تؤول باملرأة أو . وأما احلمامة فإا تؤول على أوجه

  .ومن رأى أنه وهبت له محامة فإنه يفيد فائدة من بلد بعيدة ويرى قرة عني وخرياً

  .ومن رأى أنه يرى محامة ببندق فإنه يقذف امرأة

  .ومن رأى أنه أصاب من حلمها فإنه يصيب ماال وفراخ احلمام نسوة أبكار، ورمبا يكون الفرخ ولدا

  .خرب خري من مكان وأحسن ما يرى يف احلمام البيضاءمن رأى أن محامة جاءت له متعمدة يأتيه 

  .ومن رأى محامة سوداء جاءت إليه فإنه جييء غائب

ومن رأى أنه اصطاد محامة فإنه يصيب من امرأة حراما هذا إذا كانت احلمامة أهلية، وإن كانت برية فال 
  .بأس ا

ل بعمله فيعترب لوا إن كانت سوداء ومن رأى محامة حطت على كتفه أو فوق رأسه أو يف عنقه فإنه يؤو
قبيحة املنظر أو ما أشبه ذلك كان عمله سوءا، وإن كانت حسنة املنظر بيضاء فهو خبالفه لقوله تعاىل 

  ".وكل إنسان ألزمناه طائره يف عنقه"

  .ومن رأى أنه ملك محاما كثرياً فإنه يؤول برياسة على قوم يطريونه، وقيل رؤيا احلمام تؤول بالدراهم

وقيل من رأى أنه أمسك محامة فإنه يأتيه ابنه، وقيل رؤيا أفراخ احلمام تؤول على وجهني إصابة مال من 
  .نسوة ملن يليق به وغم وهم من قبلهن

  .وقيل رؤيا طريان احلمام من البيت تؤول بطالق املرأة

  .ومن رأى أن محامة حطت على داره فتؤول بقدوم غائب

  .د إىل بيته فإنه يؤول بكثرة األوالد واألقاربومن رأى محاما كثرياً يترد

  .وقال جابر املغريب من رأى أنه يتحيل يف صيد احلمام األهلي فإنه يؤول بتحيله على نسوة

  .ومن رأى أنه يلعب باحلمام فإنه يؤول باشتغاله بالباطل وأحسن لون احلمام األخضر

    

ن أهل الفساد فإنه يؤول بأنه لوطي ألن ذلك كان وقال بعض املعربين من رأى أنه يلعب باحلمام وكان م
من شعائر قوم لوط واآلن كثري من يغوي ذلك الفن بلعب احلمام فليتق اهللا تعاىل، وقيل رؤيا كل محامة 
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تؤول مبائة درهم، وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه نثر حبا ليصطاد احلمام فإنه رجل يدعو الناس إىل 
  .الفساد

  . جناح احلمامة فإنه يؤول مبنع امرأته من خروجها من الدار وحلمها يؤول مبال من عبدومن رأى أنه قص

  .وأما الفاختة فقال ابن سريين الفاختة امرأة ناقصة الدين سيئة اخللق تداري مع الناس

  .ومن رأى أنه امسك فاختة أو أعطاها له أحد فإنه يؤول على تزوجه بامرأة صفتها ما ذكر

سك فرخ فاختة فإنه يدل على حصول ولد وحلمه دليل على حصول املال من جهة ومن رأى أنه أم
  .النسوة بقدر ما رأى وحيزنه

وقال الكرماين الفاختة ولد كذوب، فمن رأى أنه أعطى له فاختة فإنه يدل على حصول ولد كذاب 
  .سيء الفعال

غائب، وإن كان مرتني ومن رأى أن فاختة صاحت على سطحه إن كان مرة فإنه يدل على اخلرب عن 
  .فإنه غري حممود، وإن كان ثالث مرات فإنه يدل على خرب حسن

  .وقال جابر املغريب من رأى أن فاختة تكلمت معه فإنه يدل على إن أحداً يعده بشيء وخيلفه

ومن رأى أن فاختة وزاغا دخال يف بيته فإنه يدل على أن يسرق من بيته متاعه، وقيل رجل صاحب 
  .نعمة

  . جعفر الصادق الفاختة تؤول على ثالثة أوجه امرأة وولد وخادموقال

  .وأما الدراج فذكره رجل غدار وأنثاه امرأة غدارة، وقيل الدراج مال حرام حيصل باحليلة

وقال الكرماين حلم الدراج مال امرأة غنية، ومن رأى أن له دراجا يف بيته ومات فإنه يدل على موت 
  .بهاامرأته أو حصول مصيبة بسب

  .ومن رأى دراجا طار فإنه يطلق امرأته

وقال جابر املغريب الدراج امرأة صاحلة ذات مال ومجال، فمن رأى دراجا نائما جبنبه فإن أحداً خيدع 
  .عياله

  .وقال أبو سعيد الواعظ الدراج امرأة فارسية، وقيل مملوكة

  .وقال الساملي الدراج رجل غادر وامرأة خائنة ال خري فيها

  .جعفر الصادق الدراج يؤول على أربعة أوجه امرأة ومال حرام ومعيشة وحصول مرادوقال 

وأما الطاوس قال ابن سريين الذكر منه ملك أعجمي، فمن رأى أن له طاوسا ذكرا فإنه يدل على مرتلته 
  .عند ملك أعجمي واألنثى منه امرأة أعجمية صاحبة مال وحشم وخدم يتزوج ا وحيصل له منها أوالد

  .وقال الكرماين من رأى طاوسا ومحامة متقاربني فإنه يدل على أنه جيمع بني الرجال والنساء بالفساد
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وقال دانيال الطاوس األنثى امرأة مفسدة، ومن رأى أنه يأكل حلم طاوس أنثى فإنه يدل على حصول مال 
  .من امرأة مفسدة بقدر ما أكل من حلمها

  . على حصول والية عظيمة حىت يتعجب منه الناسومن رأى أن طاوسا تكلم معه فإنه يدل

  .ومن رأى طاوسا ودراجا يف بيته فإنه يدل على افساد أحد بأهله

وقال جابر املغريب من رأى طاوسا أنثى طارت من بيته فإنه يطلق امرأته أو متوت، ومن رأى أنه ذبح 
  .طاوسا فإنه ينكح جارية بكرا أو يظفر على عدوه

شعث فرخ الطاوس ولد وعشه بنت، ومن رأى أن طاوسا ذكرا طار من يده فإنه وقال إمساعيل بن األ
  .يفارق خدمة ملك، وقيل الطاوس إنسان ذو حشم وخدم

وأما البلبل فإنه يؤول بولد فصيح الكالم حسن الصوت مليح املقال، ومن رأى بالبل كثرية فإنه يدل على 
  .حصول غلمان له صغار وكبار وحلمه مرياث

  . سعيد الواعظ البلبل يؤول برجل غين أو امرأة غنية أو ولد يقرأ القرآنوقال أبو

وأما الزرزور فقال الكرماين الزرزور يؤول برجل ذي أسفار وجوالن، فمن رأى أنه أصاب زرزورا فإنه 
  .يصيب رجالًكذلك

عة ليس هلم ومن رأى شيئا من ريشه أو حلمه فهو ما ينسب ملثل ذلك، وقيل رؤيا الزرازير الكثرية مجا
  .دين وال عهد

  .وقال جابر املغريب الزرزور يؤول بالكافر الكذاب

  .وأما السماين فإا تؤول على أوجه قيل مال ونعمة من بعد

  .وقال جعفر الصادق السماين تؤول على أربعة أوجه ولد غالم أو خادم ورزق حالل ومنفعة ومال

وأنزلنا " ليس ألحد فيه منه من املخلوقني لقوله تعاىل وأما السلوى فإنه يؤول حبصول رزق من اهللا تعاىل
  ".عليك املن والسلوى

  .وأما اليمام فإنه يؤول كتأويل احلمام، ورمبا كانت امرأة

وأما اهلدهد فإنه يؤول على أوجه قيل رجل ذكي عامل بأشغال الناس اخلفية ولكن ثناؤه سيء ألن اهلدهد 
  .رائحته كريهة

  .دهد تؤول بصاحب أو رسولوقال الكرماين رؤيا اهل

    

  .ومن رأى أن اهلدهد قد ناقض معه فإنه يدل على خري

  .ومن رأى أنه قتل هدهدا فإنه يقهر أهل العلم
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  .وقال أبو سعيد الواعظ اهلدهد يؤول برجل بصري يف علمه يتكلم يف دينه

 يرد عليه من بالد وقال الساملي من رأى أنه أصاب هدهدا ورآه واقفا بني يديه فإن ذلك خرب صحيح
، وقيل من أصاب هدهدا أو "وجئتك من سبإ بنبإ يقني"بعيدة لقوله تعاىل يف قصة سليمان عليه السالم 

  .ملكه فإنه يتمكن من سلطان أو من كاتب نبيل أو ذي بصر ناقد باألمور ولكن ناقص الدين

  .ومن رأى أنه ذبح هدهدا أو قهره فإنه يظفر برجل كذلك

  .اب هدهدا أنثى فإن كان عازبا يتزوج وحلمه وريشه مالومن رأى أنه أص

  .وقال جعفر الصادق رؤيا اهلدهد يؤول على أربعة أوجه خرب ببنيان وعلو قدر وظفر وفهم

  .وأما اهلزار فإنه ولد حسن الصوت ضعيف احلال ذو علم وأدب ووقار حمبوب القلب

  .ة بأناس أخيارومن رأى أنه أمسك هزارا يف بستان فإنه يدل على املواصل

وقال جعفر الصادق اهلزار يؤول على مخسة أوجه امرأة حسناء طيبة الصوت أو جارية مطربة أو ولد 
  .قاريء ظريف لطيف الطبع أو كالم حسن أو عامل متكلم

  : وأما الشحرور فإنه يؤول بالراهب العابد التايل لالجنيل لقول بعض الشعراء يف املعىن

  لو من اإلنجيل في برنسيت  شحرورها راهب كأنما

وأما الدرة فإا تؤول بولد غالم نفاع، فمن رأى درة طارت من يديه فإنه يدل على سفر غالم له أو 
  .سفر خادمه

  .ومن رأى أن له درة تكلمت معه فإنه يدل على فعل حسن يصدر منه فيتعجب الناس منه

  .جل املتدين أو خادم ذي جة ووقاروقال جابر املغريب الدرة األنثى تؤول بالبكر والذكر بالر

  .ومن رأى أنه نال درة أنثى فإنه يتزوج بكرا

ومن رأى درة خرجت من فيه أو من دبره فإنه يؤول حبصول ولد ويتكلم فيه بكالم رديء، وقيل الدرة 
تؤول على أربعة أوجه رجل عابد جمتهد وصادق القول وسالك طريق اخلري وفصيح اللسان وعظمها 

  .وحلمها مال ومنفعةوريشها 

  .وأما الديك فإنه يؤول على أوجه، فمن رأى ديكا ملكه فإنه يقهر رجالًأعجميا

  .ومن رأى أنه قتل ديكا فإنه ظفر وصوت الديك حصول طريق اخلريات

وقال الكرماين الديك يؤول بالغالم أو ولد، ومن رأى ديكا محل عليه فإنه يدل على حصول غم من 
  .يك غالم صغريبعض الناس وخصي الد

: وقال جابر املغريب من رأى أن بيده ديكا فإنه يدل على حصول ولد أو يصحب مؤذنا لقوله عليه السالم
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  .الديك صديقي وهو يدعو إىل الصالة

  .وقال الساملي الديك يؤول بامللوك، وقيل الديك األبيض عبد صاحل أمني

  .كره من رجل سيءفمن رأى أنه يقاتل ديكا وأصاب مكروها فإنه يصيب ما ي

  .ومن رأى أنه ذبح ديكا فإن كان له أحد يف الرق فإنه ميوت، ورمبا يضعف

  .ومن رأى أنه أمسك ديكا واحتوى عليه فإنه حيوي على علو اهلمة

  .وقال أبو سعيد الواعظ الديك يؤول برجل شجاع

  .أة احلسناءوأما الدجاجة فإا تؤول على أوجه قال أبو سعيد الواعظ الدجاجة تؤول باملر

  .وقال ابن سريين اا تدل على جارية وخادم ببيت وافراخها تدل على األوالد من اجلواري واخلدم

  .ومن رأى أن له دجاجا كثرياً فإنه يدل على الرياسة وحلمها وريشها مال ونعمة

  .ومن رأى أنه ذبح دجاجة فإنه يؤول بتزوج جارية بكر

  .ل على مصيبة يف أوالد جاريته أو غالمهومن رأى أنه ذبح فرخ دجاجة فإنه يد

  .وقال الكرماين من رأى دجاجا كثرياً أحرزها مبكان فإنه خري ونعمة ومكان احرازها يؤول بالبيت

  .وقال جابر املغريب رؤيا الدجاج يؤول بامرأة مجيلة فقرية احلال والسود أصلح من البلق

  . حصول مال من امرأة مجيلةومن رأى أن دجاجة دخلت بيته مث باضت فإنه يدل على

  .ومن رأى أنه مسك دجاجة وهلا فراريج كالديوك فإنه حصول ولد

  .وقال إمساعيل بن األشعث رؤيا فراريج الدجاج تؤول باهلم والغم

  .وقال جعفر الصادق رؤيا الدجاج تؤول على ثالثة أوجه امرأة مجيلة وجارية وخادم البيت

  فصل في رؤيا العصافير ونحوها

  .مجلة وتعبريها على أوجهوهي 

وقال الكرماين القنرب يؤول برجل غريب حلو اللسان قليل الشر لكنه . أما القنرب فإا تؤول بولد قاريء
  .ذو عفة وإصابته إصابة خري ومنفعة

  .وأما السنونو فقيل من رآه فإنه جيتمع بغائب ويقيم يف مقامه

  .ل واألنثى منه امرأة غنيةوقال الكرماين السنونو يؤول برجل غين قليل العق

    

  .ومن رأى أن يف يده سنونو ومات فإنه يدل على موت صاحبه وهم وغم ألجله

  .وقال جابر املغريب من رأى أنه أمسك سنونو فإنه يدل على األمن والفرج
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  .وأما العصفور فإنه يؤول برجل ضخم عظيم القدر

  .الرجلفمن رأى أنه أصاب عصفورا دوريا فإنه يستمكن من ذلك 

  .ومن رأى أنه أصاب عصفورة أو ملكها فإنه كتأويل ذلك لكن من النسوة

  .ومن رأى أنه أصاب فرخ عصفور فإنه يؤول حبصول ولد

  .ومن رأى أن يف يده عصفوراً قد طار ومل يعد إليه فإنه موت ولده

  .ومن رأى أنه خييط عيون العصافري فإنه خيدع الصبيان وميكر م

  . بالعصافري أو بفراخها فإنه يعبث بالصبيان وقد تكون العصافري ماالومن رأى أنه يعبث

  .ومن رأى أنه أصاب عصافري كثرية فإنه يلي على مجاعة، ورمبا كان رياسة

  .ومن رأى عصفورا دخل يف حلقه فإن كان له طفل فإنه يسقط يف بئر

  .وأما طري املاء وما أشبه ذلك فإنه يؤول بالصغار احلسان

  ا الطيور جملةفصل في رؤي

وقد تكلم املعربون عليها وأتى كل واحد مبا علمه اهللا فتذكر تعبري كل واحد على حدته ليفهم من ذلك 
  .املقصود

وقال الكرماين من رأى أنه أصاب شيئا من الطري املائي سواء عرفه أو مل يعرفه فإنه حصول خري ورياسة 
  . مل يفزع لذلكوإدراك ما يريد بقدر ذلك الطري يف عظمه وريشه ما

  .وقيل من رأى طريا حط عليه فإنه يدل على حصول مراد، وإن رأى خبالف ذلك فتعبريه ضده

  .وقال ابن سريين كلما رأى اإلنسان طريا كبرياً فإنه يؤول بعلو مهته

  .ومن رأى طيورا تصيح يف مكان يؤول باهلم واملصيبة ألهل ذلك املكان

ه حصول عز ورفعة وموت الطري يف اليد من غري سبب حصول هم وقيل من رأى أنه يتكلم مع طري فإن
  .وغم

  .ومن رأى أنه حيمل طريا على ظهره فإنه حصول هم وفزع ملن كان الطري منسوبا له

  .ومن رأى طريا قعد فوق رأسه فإنه حصول منفعة وفائدة

لى وصول عسكر غريب وقال إمساعيل بن األشعث إن كانت الطيور خمتلفة يف بلد أو يف قرية فإنه يدل ع
  .يف املكان

ومن رأى طري قلع عينيه فإنه يدل على فساد دينه من شخص، وقيل طري املاء أحسن رؤيا من بقية الطيور 
  .وحلومها وريشها وعظامها مال ورفعة ألن معيشتها من الرب والبحر
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ة، وإذا كانت الطيور جمتمعة وقال أبو سعيد الواعظ الطيور املعروفة تؤول باألوالد واهولة تؤول بالبشار
والطري حمشورة كل له "على رأسه فإنه يؤول بالرياسة العظيمة لقوله تعاىل يف قصة سليمان عليه السالم 

  ".أواب

  .وامللك إذا رأى طيورا يف قفص تصيح فإنه يتعني عليه افتقاد من يف السجن فإم كذلك

  .نه أصاب منقارا فإنه ينال ماال ممن أعطاه ذلك املنقاروأما املنقار فإنه يؤول باملال والقوة، فمن رأى أ

  .وأما إذا رأى اإلنسان أن له منقارا فإنه تقدم تعبريه يف الباب الثالث عشر يف تعبري اخللقة

وأما ريشها من أي صنف كان فهي مال ونعمة وخري ومنفعة، وإذا رأى اإلنسان أن له ريشا كالطيور 
  .املذكور أيضافإنه تقدم تعبريه يف املنام 

وأما الصيد من حيث اجلملة فهو حصول مال وغنيمة من وجه حل، ومن رأى ان ما قصد صيده مطيع له 
  .فإنه يؤول باخلري واملنفعة والرياسة وبلوغ املقصود

ومن رأى خبالف ذلك فتعبريه ضده، ورمبا دلت رؤيا من أراد الصيد ورآه موافقا إذا كان من أهل الفساد 
  .ري اللصوصأنه يكون كب

  .ومن رأى أنه يصطاد فإنه يؤول ببدعة يف الدين وتصديقه قول الباطل والزور

  .ومن رأى أن دما خرج من عضو صيد بال جراحة فإنه يؤول على ضعف الدين وقلة الرأي والتدبري

  .وأما الرخ فإنه يؤول باخلري والرفعة وعلو املرتبة والشأن والسعادة والعز واجلاه ونفاذ األمر

  فصل في رؤيا الجراد والفراش والخفاش ونحوه

أما اجلراد فإنه يؤول بالعسكر إذا كان طائرا واملطبوخ منه يؤول بالدرهم والدينار، وإن كان جمهوال فإنه 
  .يؤول مبلك جمهول

وقال الكرماين اجلراد جند اهللا تعاىل، فمن رأى أنه يأكل جرادا فإنه يدل على حصول خري ومنفعة ونعمة 
  .سكر، وقيل من رجل اعرايبمن ع

  .وقال جابر املغريب من رأى أنه جيمع جرادا كثرية يف جرة فإنه يدل على مال خيرج منه ألجل تزوج امرأة

ومن رأى جراد أو هو يأكل منه فإنه يصيب خريا من اجلند، وقيل اجلراد يؤول على مخسة أوجه غوغاء 
  .ورفعة ومطر وكثرة كالم وبالء

    

 الواعظ اجلراد نوع من عذاب اهللا تعاىل فمن رآه يف موضع جمتمعا يدل على نزول ظلمة وقال أبو سعيد
  .هناك وأخذه وأكله رزق واجتماعه يف وعاء يؤول بالدراهم أو الدنانري
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  .وقيل من رأى جرادا يف مكان ومل يضره فإنه فرج وسرور لقصة أيوب عليه السالم

  .ومن رأى جراد فإنه يؤول باجلبارة

لفراش فإنه يؤول برجل ضعيف جاله يلقى بيده إىل التهلكة، وقال الكرماين من رأى أنه أمسك وأما ا
فراشة فإنه يشتري جارية بكرا ويصيب منها ولدا فإن ماتت يف يده فإنه يدل على موت ولده، وقيل 

  .الفراش يؤول بإنسان يهلك نفسه وال يضر غريه

عابد جمتهد ضال حمروم، فمن رأى أنه أصاب خفاشا فإنه وأما اخلفاش وهو الوطواط فإنه يؤول بإنسان 
  .يداخل إنسانا كذلك ويؤلفه

وكثرة " كأن بيض مكنون"وأما البيض فإنه يؤول على أوجه، قال الكرماين يؤول بالنسوة لقوله تعاىل 
  .البيض تؤول بالدراهم هذا إن جاوز أربع بيضات

  .ل حبصول ولد من جارية أو امرأة دنيئةوقال دانيال من رأى دجاجة باضت عنده فإنه يؤو

ومن رأى بيضا جمهوال ال يعلم ألي طري هو فإنه يؤول بتزوجه بامرأة ذات مجال على قدر حسن تلك 
  .البيضة

  .ومن رأى أنه أحرز بيضة لألكل فإنه حصول مال بتعب خصوصا إذا أكل منها

أمدها معه والبيض الينء مال حرام ملن ومن رأى بيضا برشتا وقصد أكله فإنه يؤول بطلب امرأة ويطول 
  .أكله وغم وعناء، وأكل البيض بالقشور يؤول بأكل مال حرام للغري

ومن رأنه أصاب بيضا فأكل قشورة وترك ما بوسطه فإنه يؤول على وجهني أكل أموال املوتى أو أخذ 
  .ملرأةأكفام، وقيل رؤيا مجيع البيض تؤول بطلب عدة من النساء ويكون حريصا على ا

  .ومن رأى أنه قاعد على بيض كالطري فإنه يدل على ان قيامه وقعود مع النساء

  .ومن رأى أنه خرج من البيض فرخ فإنه يدل على حصول فائدة من أوالد تلك النسوة

وخيرج "وإن رأت امرأة أا جاءت ببيضة موضع الولد فإنه يدل على حصول ولد هلا كافر لقوله تعاىل 
  ".امليت من احلي

ومن رأى أنه وضع بيضة حتت طري والطري أخرج من تلك البيضة فرخا فإنه يدل على إحياء اشغال له 
  .ميتة، وقيل يرزق ولدا مؤمنا

  .ومن رأى أن البيضة إنكسرت فإنه يأخذ بكاره بنت

  .ومن رأى أا سلمت خبالف ذلك فبضده

 الفساد وبيض البط واالوز يؤول بالولد ومن رأى أن معه بيضا كثرياً فإنه يدل على حصول مال كثري من
  .الذكر احلقري وبيض العصافري يؤول باخلري واالفراح
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  .وقال ابن سريين بيض اإلنسان قوته أو ولده

وقال جعفر الصادق البيض يؤول على تسعة أوجه ولد وأهل بيت ومال وعز ورتبة وطلب حاجة 
  .وحصول رهن وحصول مراد وجارية

   الباب الحادي والستون

  في رؤيا الحيوان المائي وأصنافه

أما التمساح فإنه عدو ال يأمن الصديق منه، فمن رأى أنه أصاب متساحا فإنه يصيب رجالًكذلك، وقيل 
  .التمساح سلطان جائر غشوم

ومن رأى أن التمساح جره إىل املاء فإن السلطان يأخذ منه شيئا وهو كارهه فإن أدخله املاء ومات فيه 
  .كهفإنه يؤول ال

  .ومن رأى أنه جر التمساح إىل الرب فإنه يظفر بعدوه

  .ومن رأى أنه أصاب شيئا من عظمه أو حلمه أو جلده فإنه يصيب ماال من عدوه بقدر ذلك

وقال أبو سعيد الواعظ التمساط شرطي ألنه شر ما يف البحر ال يأمنه صديق وال عدو وهو لص خائن أو 
  .تاجر متحيل

  .ول برجل ضخم ال يثبت على حالة واحدة وحلمه وعظمه وجلده مالوأما الدرفيل فإنه يؤ

  .وقيل من رأى درفيال وكان قصده معاملة أحد ومصاهرته أو ما أشبه ذلك وكان ذه الصفة فليحذر

  .وأما بقر البحر فإنه يف التأويل قريب منه ولكن األختالف بينهما أنه يثبت خبالف الدرفيل

  .مبنفعة ملن أحرزه، وقيل يؤول بإنسان على قدره يف اخلطروأما فرس البحر فإنه يؤول 

واما السرطان فقال الكرماين يؤول بإنسان عظيم النسب بعيد اهلمة عسر األخالق، وقيل السرطان يؤول 
  .برجل سيء اخللق دينء اهلمة حقود، وقيل صديق أعوج غري موافق

  . عدو يكون من بيته وجيلس معهوأما العلق فعدو طماع، فمن رأى العلق دخل يف حلقه فإنه

  .وقال الكرماين العلق عيال تأكل من مال غريه ال من ماله

  .ومن رأى علقاً كثرياً اجتمعت عليه ومتص دمه فإنه يؤول بنقصان ماله

وقيل من رأى علقا متشبكا فيه وقلعة فإنه يتخلص من هم وغم، وقال بعض املعربين إذا رأت امرأة علقة 
  ".خلق اإلنسان من علق"ا أا حتمل لقوله تعاىل التصقت ا فرمب
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وأما الضفدع فإنه يؤول بإنسان عابد جمتهد واجلماعة منها من جند اهللا تعاىل، ومن رأى أنه أصاب 
  .ضفدعا فإنه يصحب رجالًخريا فاضال

 ومن رأى ضفادع كثرية جدا نزلت بأرض فإنه يؤول برتول عذاب اهللا يف ذلك املكان، وقيل رؤيا

الضفادع إذا كانت كثرية ال تصيح فإا تؤول بإجتماع أقوام على فساد، وإن صاحت ومسع أصواا فإنه 
  .بالء

ومن رأى أنه أخرج ضفدعا من املاء وألقاه إىل الرب فإنه يؤول بتسلطه على إنسان عابد ومنعه من معيشته 
  .ومضرته اياه

  .ب وكالمه معه اصابة خري ونيل من ملكوقال أبو سعيد الواعظ حلم الضفدع منفعة من االصحا

وقال بعض املعربين من رأى ضفدعا ال ينطق فرمبا يؤول بإنسان له كالم عند صاحب الرؤيا ال يستطيع 
  : أن ينطق به إليه فليعترب حاله يف ذلك واستدل بقول بعض العارفني شعرا

 الحكماء فهمته  الضفدع قوال قالت

  يه ماءينطق من في ف  فمي ماء فهل في

  .وأما السلحفاة فقال الكرماين إا تؤول برجل زاهد عابد بالعلوم القدمية

  .ومن رأى أنه أصاب سلحفاة فإنه يظفر بإنسان كذلك

  .ومن رأى سلحفاة يف مكان أو طريق أو مزبلة فإن هناك عاملاً يؤدي إليه

عطر وتعرض نفسها على الرجال، وقال أبو سعيد الواعظ السلحفاة تؤول بالقاضي، ورمبا كانت امرأة تت
وقيل رؤيا حلم السلحفاة تؤول بالعلم خصوصا ملن أكله، وقيل رؤيا دواب البحر مجلة تؤول برجال على 

  .قدر خطرها ومنازهلا وعداوا لإلنسان وشوكتها فليعترب املعرب ذلك

  فصل في رؤيا السمك

  .ها وصغارها فهي أموالوهو على أوجه كبارها غنيمة وصغارها مهوم فإن اجتمعت كبار

  .ومن رأى أنه اصطاد مسكا طريا فإنه يصيب ماال من وجه حل

  .وقيل من رأى أنه أصاب حوتا فأكل منه فإنه يصيب قرة عني ويسمع كالما يعجبه

ومن رأى أنه أصاب مسكا مما يكره أكله عند الناس ليبيعه فإنه يصيب خصومة مع أصهاره، وقيل رؤيا 
  . باملرأةالسمكة الطرية تؤول

  .ومن رأى أنه يشوي حوتا فإنه ينفق يف صنيع ختان أو نفاس
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  .ومن رأى أنه أصاب مسكة منتنة فأكل منها وترك طيبا من املأكول فإنه يأيت حراما ويدع احلالل

  .ومن رأى مسكة قدامه وهو يأكل منها فشاركه أحد فليحترز من زوجته

ويتظفلط فإنه يؤول بإنسان سيء املعاملة ال خيلص منه ومن رأى حوتا يف حوض أو بركة وهو يتقلب فيه 
  .حق اال بشدة وتعب

  .ومن رأى حوتا فاحتا فمه فإنه يؤول بالسجن

  .ومن رأى حوتني يف قلة أو وعاء فإنه يؤول برجلني مشتركني يف أمر فليعترب الرائي صاحب ذلك الوعاء

  . من امرأة لهومن رأى أنه أصاب يف بطن مسكة لؤلؤة فإنه يؤول حبصول ولد

  .ومن رأى أنه شق جوف مسكة فظهر منها خامت فإنه يؤول بالعز والدولة

ومن رأى مسكة خرجت منه فإنه يأتيه بنت، وقيل إذا خرجت من إحليله كانت ابنة، وإذا خرجت من 
  .فمه كانت كالما حماال، وإن خرجت من دبره ال خري فيه

  .بالء ومشقة ويف األماكن الباردة تأويله بضدهوقال دانيال رؤيا السمك يف األماكن احلارة 

ومن رأى أن يف بطن مسكة مسكة أخرى فإنه يتزوج بامرأة فإن وجد يف جوفها مسكتني فإنه يتزوج 
بامرأتني ودهن السمك اململح املشوي يؤول بالسفر يف طلب العلم أو صحبة األكابر خصوصا ملن أكله، 

ى عدم صالح الرائي وعقوبة تترتل عليه، وقيل أكل السمك غري وإن مل يكن اململح مشويا فإنه يدل عل
  .حممود ألن عظمه أكثر من حلمه

ومن رأى أنه اصطاد مسكة عظيمة ال يرى أكرب منها فإنه يتزوج امرأة غنية من أهل بيت، وقيل رؤيا 
 أنزل علينا ربنا"السمكة الطرية املشوية تدل على إظهار برهان لقصة عيسى عليه السالم لقوله تعاىل 

  .قال املفسرون كانت املائدة مسكة مشوية" مائدة من السماء

  .وقيل إذا رأت املرأة أن مسكة خترج من فرجها فإا تؤول بالبنت

  .وإن رأت أا خرجت من فمها فإا هم وغم وحزن هلا

  .ومن رأى أنه اصطاد مسكا من البحر فإنه يدل على حصول نعمة بقدر ذلك

  .ن األشعث من رأى أنه يبيع السمك فإنه يدل على حصول خري ومنفعة له وألهل بيتهوقال إمساعيل ب

  .ومن رأى أن مسكا خيرج من بئر قناة فإنه يدل على حصول مال من عامة الناس باملكر واحليلة

  .ومن رأى أن مسك البحر تكلم معه فإنه يدل على افشاء سر امللك

  . منكر فاحشوأما املرماهيج فإنه يدل على شغله بأمر

وقال جعفر الصادق رؤيا السمك تؤول على ستة أوجه وزير وعسكر وبنت بكر وغنيمة وغم وجارية 
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  .هندية

    

  الباب الثاني والستون 

  في رؤيا أصناف الحشرات وتفريعها

  .أما احلية فتؤول بعدو ماكر

  .ون أجنبياًومن رأى حية يف بيته فإن العدو يكون من بيته، وإن كانت برية فإن العدو يك

  .ومن رأى أنه قتل حية فإنه يظفر بعدوه وحلمها وعظمها وجلدها ودمها مال العدو

  .ومن رأى أنه قتل حية ورفعها بيده أو قسمها ورفعها فإنه يؤول بالظفر على األعداء وأخذ ماهلم

نه فرح ومن رأى أن حية كلمته بكالم حسن فإنه يؤول حبصول خري ومنفعة، ورمبا يؤول حبصول أمر م
  .وسرور، ومن رأى خبالف ذلك فتعبريه ضده ولكن آخر األمر إىل سالمة

  .ومن رأى أن حية أطاعته وهو يتصرف فيها حيث يشاء فإنه يؤول حبصول عز وجاه ونعمة

  .ومن رأى حية معدن فهو خري، وإذا كانت من ذهب أو فضة كان أبلغ

صول مرتبة، وإن كانت احلية سوداء وحوهلا وقال الكرماين من رأى حية بيضاء فرفعها فإنه يؤول حب
حيات صغار فإنه يؤول بزيادة احلشم والسودد، وإن كانت خضراء فإا تؤول بعدوين فليحترز منهما، 

  .وإن كانت صفراء فإا تؤول بعدو فيه سقم وضعف، وإن كانت محراء فإا تؤول بعدو ذي عشرية

يها على حسب أختياره فإنه يؤول حبصول كرت من مال ومن رأى حية ملساء وهلا أجنحة وهو يتصرف ف
  .امللوك، وقيل احلية اليت ذه الصفة تؤول ببخت الرائي

  .ومن رأى حية وهلا أرجل فإا تؤول بقوة العدو

ومن رأى حيات كثرية جمتمعة حوله فإا تؤول بأن أقوامه يكونون له أعداء ولكن ال يؤذونه ما مل يلدغه 
  .شيء منها

  .أى حية هلا أنياب وقرون فإا تؤول بعدو ضخم حقود مؤذ مبالغ يف الشر فليحذرهومن ر

  .ومن رأى أنه أخاف حية فإنه يأمن من أعدائه واألحسن يف ذلك واألقوى ما مل يعاين

  .وقيل من رأى حية ومل خيف منها ولكنه هرب فإنه يؤول باهلم والغم

و من ثدييه أو من إحليله حية فإا تؤول بأن ولده يكون وقال جابر املغريب من رأى أنه خرج من أنفه أ
  .عدواً له
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  .ومن رأى حية خرجت من أذنه أو من سرته أو من دبره فإا تؤول بعداوة عياله له

  .ومن رأى حية خرجت من فمه فإنه يؤول حبصول أمث من كالم يتكلم به وحصول مضرة

  .ا تؤول بعداوة ولده لهوقال خالد األصفهاين من رأى حية خرجت من كمه فإ

  .ومن رأى أنه قتل حية على خمدته أو فراشه فإا تؤول مبوت امرأته

ومن رأى حية خرجت من طوقه أو من دبره ودخلت األرض فإا تؤول بانقضاء اجله وبيض احلية يؤول 
  .بعدو ضعيف

  .وقال الساملي احلية عدو مكامت يف عداوته وحية الربد شر وسوادها أشد

  . رأى أنه يقاتل حية فإنه يعاجل عدوا ومن ظفر منها فهو الظافرومن

  .ومن رأى أن حية لدغته فإنه يؤول حبصول مكروه من عدوه

  .ومن رأى حية ميتة فإن اهللا يكفيه أمر عده ويريه منه ما حيبه، وإن رآها ميتة مقطعة فهي أبلغ

  .ومن رأى أنه قطع نصف حية أو بعضها فإنه ينتصف من عدوه

ن رأى أنه ميلك حية وليس خياف منها فإنه ينال وسعة بعلو، وإن كانت بيضاء صغرية فإا تؤول جبده وم
  .يف شغله، وقيل احلية الصغرية من أي لون كان تؤول على وجهني عدو ضعيف أو عدو من أهله

وال ختف خذها "ومن رأى أن بني يديه حية تسعى فقبض عليها بيده فإنه يأمن مما خياف لقوله تعاىل 
  ".سنعيدها سريا األوىل

  .ومن رأى أنه أصاب حية ماشية ال سالح هلا تؤذي به فإنه يصيب ماال

  .ومن رأى حية كبرية فإا تؤول بكثرة العداوة

  .ومن رأى حية دخلت يف فمه ينال علما عظيما

  .ومن رأى ثعبانا وملكه فإنه ميلك منصبا

  .يؤول بزنا امرأتهومن رأى أن الثعبان قد التقم ذكره فإنه 

وقال أبو سعيد الواعظ رؤيا األفاعي تؤول حبصول مال لكثرة مسها أو امرأة موسرة والتنني يؤول برجل 
  .عظيم اخلطر والثعبان زيادة يف القوة

  .ومن رأى حية تعلو يف اهلواء إىل مكان مرتفع فإنه ينال سرورا

  .املكانومن رأى حية هبطت إىل مكان فإنه يؤول مبوت رئيس ذلك 

  .ومن رأى أن على رأسه حية فإنه يكون صاحب شأن عند امللوك

  .ومن رأى وعاء مملوءاً حبيات فإنه يؤول بعداوة للمسلمني

وقال جعفر الصادق رؤيا احلية تؤول على عشرة أوجه عداوة خميفة وعيش وسالمة وسلطنة وإمارة ودولة 
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  .وامرأة وولد وموت وسيل

ى أوجه عدو ضعيف بال دين مضر بلسانه لداغ كثري املنة ال يفرق بني العدو وأما العقرب فإا تؤول عل
  .والصديق

  .ومن رأى يف يده عقربا وهي تلسع الناس فإنه رجل يستغيب اخللق ويقول فيها مبا ال يليق

    

ومن رأى أنه أكل حلم العقرب مشويا فإنه يأكل من مال عدوه، وإن كان غري مطبوخ فإنه يستغيب 
  .األعادي

ومن رأى أن العقارب خترج من فمه أو تدخل يف قماشه فإنه يدل على عدو يف بيته وهو يقوم ويقعد 
  .معه

  .ومن رأى أن يف لباسه عقربا فإنه يدل على فساد من عدوه يف دينه

  .ومن رأى أن يف قميصه عقربا فإنه يدل على فساد مع عياله من عدو أو مع جارية

  .ول بأن عدوه يغتابه وحيصل منه مكروهوقال الكرماين لسع العقرب يؤ

  .ومن رأى أنه قتل عقربا فإنه يظفر بعدوه

  .ومن رأى عقربا تضرب بزباا من غري لسلع فإنه يؤول بأن له سببا مع امرأة أو صيب ومداخلة فليتق اهللا

  .ومن رأى شبه عقرب وليس بعقرب فإنه يظن يف أحد عداوة وليس هو بعدو

  . من رأى أنه أخذ عقربا وطرحها على امرأة فإنه يرتكب منها فاحشةوقال أبو سعيد الواعظ

  .وأما أم األربعة واألربعني فهي يف التعبري قريبة من العقرب واالختالف فيها اا امرأة مؤذية

وأما الوزغة فإا تؤول بعدو ضعيف باع منام يفسد بني الناس، فمن رأى أنه أصاب شيئا منها فإنه يصيب 
  .لك وال خري يف رؤيا الوزغة مجلة كافية وال فيما تفعله وال فيما يفعل ا من أي نوع كانإنسانا كذ

  .وأما العظاية والورل والسام واحلردون فإا يف التعبري مبرتلة الوزغة

  .وأما اجلعفل فإنه رجل حقود بغيض صاحب سفر، ورمبا كان عدوا صاحب مال حرام

فساء تؤول بامرأة جلوجة ال خري فيها، فمن رأى أنه أصاب شيئا منها وأما اخلنفساء فقال الكرماين اخلن
  .فإنه يصيب امرأة كذلك

  .ومن رأى خنفساء ماشية فإا تؤول بعدو ضعيف ال يطلع من يده شيء

وأما العنكبوت فإنه يؤول برجل ضعيف ضال عاص جمرم كياد، فمن رأى أنه قتل عنكبوتا فإنه يؤول 
  .ة من بيتهبإخراج إنسان ذه الصف

  .وقال الكرماين العنكبوت يؤول برجل حائك، ومن رأى أنه أمسك عنكبوتا فإنه يصاحب إنسانا ضعيفا
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  .ومن رأى أن العنكبوت هرب منه فإنه يبعد عن شخص عابد ضعيف

  .وقال أبو سعيد الواعظ العنكبوت يؤول بامرأة ناشزة جر فراش زوجها

ا وباطنها قبيح، وإن كان لوا غري لون الفريان فليس يؤول بامرأة، وأما الفارة فإا تؤول بامرأة ظاهره
  .ومن رأى أنه اصطاد فأرة مبصيدة فإنه يدل على تزوجه بامرأة باملكر واحليلة

ومن رأى أن بيته قد امتأل من الفريان فإنه يؤول جبمع مجاعة يف بيته على عدد الفريان إذا كانت بلون 
نت تفعله من خري أو شر، وإن كانت خمتلفة ألواا وهي يف مكان واحد جديد واحد فليعترب الرائي ما كا

  .فإنه يؤول بطول العمر، وإن كانت خبالفه فتعبريه ضده

  .ومن رأى أن الفريان تفعل شيئا حيصل به مضرة فإنه يؤول للرائي بالنقص يف العمر واملال

و من دبره فإنه يدل على امرأة فاسقة، وقيل وقال الكرماين من رأى فأرة خرجت من أنفه أو من إحليله أ
  .خيرج من عياله امرأة فاحشة

  .ومن رأى أن فاره خرجت من حلقه فإنه يدل على حصول ولد غري خلف

وقال جابر املغريب من رأى أن يف بيته فرياناً برية وقد خرجت يف ذلك املكان فإنه يدل على دخول 
  .لصوص يف ذلك املكان وجلدها فيه خسارة

  .قال إمساعيل بن األشعث الفأرة املقطوعة الذنب هي امرأة دنيئة األصلو

  .ومن رأى بيده فأرة وقد ماتت يف يده فإنه يدل على حصول مصيبة له

  .ومن رأى أنه داس فأرة فقتلها فإنه يدل على افتراقه من امرأة فاحشة

  .نه يراسلهاومن رأى أنه رجم فأرة فإنه يقذف امرأة بالفساد، وإن رماها بسهم فإ

  .ومن رأى يف فراشه فأرة فإنه يدل على امرأة مفسدة وحلم الفأر مال امرأة مفسدة

  .وقال أبو سعيد الواعظ الفأرة جارية فاسقة كذابة والفأر لص نفاد والفأر الكبري كثرة املال

 وقيل الفريان ومن رأى فريانا كثرية بيضا وسودا فإنه يؤول بطول العمر ألن الفأر األبيض يؤول بالليل،
  .تؤول بالعيال

  .فمن رأى الفريان خترج من داره فإنه زوال نعمة

وحكي أن رجالًأتى ابن سريين فقال رأيت كأنين وطئت فأرة فخرج من أستها مترة فقال ألك امرأة 
  .حامل قال نعم قال أا غري صاحلة ولكنها تلد لك ولد ذكرا صاحلا

ومنفعة وعيال ومكروه، ومن رأى دودا على ثيابه فإنه يؤول مبال، وأما الدود فإنه يؤول على أوجه مال 
  .ومن رأى دودا يتناثر من جسده فإنه يؤول بإصابة حشم وعيال

  .ومن رأى دودا مبكان وهو كبري جدا فرمبا يلي والية
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  .ومن رأى أن الدود يأكل من حلمه فإن عياله وحشمة يأكلون من ماله

    

  .ل بامرأة صاحلةومن رأى دودا أخضر فإنه يؤو

وقال أبو سعيد الواعظ دود البطن يؤول بالعيال الشفوقني، وقيل رؤيا الدود إذا إجتمعت يف الفوائد تؤول 
  .بزيادة العيال أو اخلدم حبيث يكون رئيسا

  .ومن رأى يف بيته حلما، وإن الدود وقع فيه وهو يأكل منه فإنه يؤول بأن عياله يأكلون من مال غريه

 فإنه يؤول على أوجه قيل كثرة النمل تؤول بكثرة الناس، فمن رأى أن بداره منال كثرياً فإنه وأما النمل
  .يكثر عياله

  .ومن رأى منال يف شيء من املأكول فإنه يؤول بغالء ذلك الشيء أو نفاقه

  .ومن رأى منال خيرج من داره فإنه يؤول على خروج أهلها منها مبوت أو حياة

  .لنمل الكثري يؤول باملال والنعمةوقال الكرماين رؤيا ا

  .ومن رأى منال ينقل شيئا من بيته فال خري فيه، وإن نقل إىل بيته فبخالفه

  .ومن رأى أن النمل خيرج من فمه أو من أنفه فإنه يؤول الكه، وقيل رؤيا النمل تؤول باللصوص

  .فمن رأى منال دخل بيته فليحترز منهم

الكثري يؤول بالعدو الضعيف، ورؤيا النمل الكثري يف بيته من غري صدور ما وقال جابر املغريب رؤيا النمل 
  .يؤذي يؤول بالنسل وخروجه من البيت يؤول بقلة النسل

وقال إمساعيل بن األشعث النمل الصغار احلمر تؤول بأناس ضعفاء والنمل الكبار السود تؤول بالقرابة 
  .وأهل البيت

 يف اهلواء فإنه يؤول بسفر عياله، ورمبا تكون صحبتهم وعددهم ومن رأى منال خرج من بيته وهو يطري
  .سالمة يف السفر وعودهم غافلني

  .قال أبو سعيد الواعظ النمل الكثري يؤول جبند السلطان

  .ومن رأى منال مبكان ليس معتاد بكثرة النمل ليس هو مبحمود يف حق أهل ذلك املكان

  .ربعة أوجه أهل البيت واألقارب والفرقة واملالوقال جعفر الصادق رؤيا النمل تؤول على أ

ومن رأى منلة ويف فمها شيء من القوت وهو يتعجب فإنه يؤول بأنه طالب رزق جمتهد فليقنع ولريح 
  : خاطره وليعلم ان اهللا ال يضيعه لقول اإلمام علي رضي اهللا عنه شعرا

  فالرب ال يغفل عن نملة  بما يبقى بال بلغة اقنع
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 تولى مدبرا نم له وإن  لدهر فقم قائماأقبل ا إن

وأما السوس إذا كان يف املتاع أو الطعام أو غريه فإنه يؤول باألسقام واهلم والغم، ورؤياه يف اجلملة 
  .ليست مبحمودة

وأما األرضة فإا تؤول بالنقص يف مجيع األشياء، فمن رأى أن أرضة تأكل يف كتبه أو ورقه فإنه ال خري 
ا أكلت طعاما أو غريه، وقيل إن اهلوام مجلة تعرب على قدر جوهرها وقوا وسالحها فيه وكذلك إذ

  .ومضرا فليعترب الرائي ما يراه ولينظر يف معناه وهي مجلة واهللا أعلم حبقيقة احلال

  الباب الثالث والستون 

  في رؤيا الذباب وأصنافه

  .قال الكرماين الذباب يؤول بالناس الضعفاء

  .يزاول شيئا منها فإنه يزاول انسانا ضعيفافمن رأى أنه 

  .ومن رأى ذبابة دخلت حلقه أو جوفه فإنه يداخل إنسانا ضعيفا ويصيب منه خرياً قليالً

  .وقيل الذباب يؤول بإنسان ليس له مهة والذباب الكثري تغلب

  .ء اهلمةومن رأى أن ذبابة دخلت يف أنفه أو يف عينه أو يف فمه فإنه يدل على إحسان من شخص دين

ومن رأى أن ذبابة دخلت يف أذنه فإنه حصول كالم من شخص دينء وإستماع قول يؤمله منه، وقيل رؤيا 
  .الذباب تؤول برجل حسود قليل الرأي والتدبري

  .فمن رأى أن الذباب تعض جسمه فإنه يدل على حسد من مجاعة سفلة حيسدون أهل بيته وأقاربه

  .ل على حصول مال عدو بكراهة وحزنومن رأى أنه يأكل ذبابا فإنه يد

  .وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أن ذبابا وقع على شيء من ماله خياف عليه من اللصوص

  .ومن رأى كأن ذبابا دخل يف أذنه فإنه يصيب دولة ونعمة، وقيل الذباب نيل راحة وصحة جسم

 أو يكون عنده حكمة لقوله عليه وقال بعض املعربين من رأى أنه يغمس ذبابا يف طعام فإنه يتبع السنة
  .إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم فليغمسه كله فإن يف أحد جناحيه داء ويف اآلخر دواء: السالم

ومن رأى أن ذبابا وقع يف طعامه فرفع يده ومل يأكل يؤول بأنه يتكره من أحد بسبب من حيبه فيتكره 
  : ألجل ذلك لقول بعض الشعراء

  رفعت يدي ونفسي تشتهيه  عاموقع الذباب على ط إذا

 كان الكالب ولغن فيه إذا  األسود ورود ماء وتجتنب
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وأما البعوض وهو الناموس فإنه يؤول بإنسان دينء ضعيف حقري خبيل مؤذ، ومن رأى بعوضا دخل بيته 
  .فإنه يدل على اهلم والغم

    

  .وشدة يقع فيهاومن رأى يف أنفه بعوضة ومل خترج فإنه يدل على بالء وحمنة عظيمة 

وقال بعض املعربين من رأى بعوضة وهو متفكر يف خلقها وصنع اهللا سبحانه وتعاىل هلا فإنه يؤول بالتوبة 
  : واملغفرة لقول الزخمشري شعرا

 ظلمة الليل البهيم األليل في  من يرى مد البعوض جناحها يا

 في تلك العظام النحل والمخ  ويرى عروق نياطها في نحرها

 كان منه في الزمان األول ما  لعبد تاب عن فرطاته أغفر

  .وأما الربغش فإنه يؤول بإنسان مؤذ خمتف مضر ليس له شغل إال التسلط واألذى وقتله ظفر

وأما النحل فإنه يؤول بإنسان بشاش الوجه ذي كسب ومعيشة، وقيل النحل ومجعه يؤول بالكسب 
  .وكثرة الربكة، وقيل هو إنسان نفاع

أنه أصاب كثرياً من النحل أو أخذها فإنه يصيب غنائم وقد يكون النحل رجاال من أهل البادية فمن رأى 
  .والسعاية أو علماء أو فقهاء أو أصحاب تصنيف

  .ومن رأى ان النحل لدغته فإنه يؤول حبصول مال حالل بتعب

  .ومن رأى أنه أكل حنالً فإنه حيزن ماله ألجل عياله

  .نه يؤول حبصول خسارة بقدر ما قتلومن رأى أنه يقتل حنال فإ

وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه استخرج شيئا من بيوت النحل فإنه يؤول بظلمه لرعيته هذا إذا مل 
يؤذه واجتماعها عليه مع لسعها يؤول بأن أهل بلدته يتعاونون عليه ويصيبه منهم أذى فإن قتلها فإنه 

  .يؤول بنفي أهل بلدته

 يؤول برجل ذي مهة، وقال الكرماين من رأى أن زنبورا عضه فإنه يدل على غم وهم وأما الزنبور فإنه
  .يصل إليه من امرأة سليطة

ومن رأى زنانري كثرية يف اهلواء فإنه يدل على وصول عسكر لذلك املكان، وقيل الزنبور إنسان صاحب 
  .عينه عليهشوكة وصوته مواعيد من رجل طعان ال يتخلص منه اإلنسان إال برجل فاسق ي

وقيل من رأى أنه نش شيئا من املذكور سواء كان مبذبة أو بغريها فإنه يؤول حبصول والية ملن كان 
  .أهلها، وإن مل يكن فهو خري على كل حال
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  .ومن رأى أنه يقتل شيئاً من ذلك مبذبة فإنه يؤول بظلمه يف حكمه

اب فإنه يذب عنه الكذب ملا روي أن وقال بعض املعربين من رأى أن أحداً يذب مبذبة عن غريه الذب
رجالًمن املتقني الصاحلني رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام ورأى حممد بن إمساعيل البخاري قائماً 

  .على رأسه يذب عنه الذباب مبذبة، فأولته العلماء بأنه ذب عنه الكذب يف نقل احلديث واهللا أعلم

  الباب الرابع والستون 

  مل والبراغيث والبق ونحوهافي رؤيا الق

  .وهي عديدة وكل نوع منها له تعبري على حدة وتكلموا عليه مجلة أيضا

  .وأما القمل فإنه يؤول باملال واحلشم أو العيال فمن رأى أنه أصاب شيئا من ذلك فتعبريه فيما ذكره

  .وقال الكرماين من رأى قمال دب عليه فإنه رجل يعول أناسا يأكلون من قوته

  . رأى قمال خرج منه ودب يف األرض فإنه يؤول بكثرة املاشية ويعظم كسبهومن

  .ومن رأى قمال خيرج من حلمه فإن عياله يأكلون ماله

  .ومن رأى قمال كثرياً وهو يفليه فليس مبحمود

ومن رأى أنه قتل قملة فإنه يؤذي خادمه، وقيل من رأى قملة أو قملتني ومها يتناكحان فإنه يؤول 
  . ملا جرب ذلكباخلصومة

  .قال ابن سريين رؤيا الرباغيث أعداء ضعفاء. وأما الرباغيث فإا تؤول على أوجه

ومن رأى براغيث كثرية قد إجتمعت عليه وتقرص جسده فإنه يدل على وقوعه يف ألسنة العامة حبيث 
  .حيصل له بذلك مضرة

وثا قرصه حاز ماال ألن الرباغيث وقال أبو سعيد الواعظ الربغوث رجل دينء مهني طعان، فمن رأى برغ
  .تشرب دم اإلنسان والدم يؤول باملال

  .وأما القمل فهو خمتلف فيه منهم من قال إن تأويله كتأويل القمل ومنهم من قال هو القمل

وأما الطبوع فإنه يؤول بالعيال، فمن رأى طبوعا على حيوان له فإنه يؤول بكثرة ذنوبه، ورمبا حيصل 
  .يوانألحد فائدة من ح

  .ومن رأى أنه يقتل شيئا من الطبوع فإنه يؤول بنقصان ماله وحشمه

  .ومن رأى أنه يرمي شيئا منها باحلياة فإنه يبعد عياله عنه

  .وقال جعفر الصادق رؤيا الطبوع تؤول على مخسة أوجه عيال ومال ونعمة وحشم وخدم
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  .أنه يزاول بقة فإنه يزاول إنسانا كذلكوأما البق فإنه يؤول بإنسان ضعيف مؤذ كريه الرائحة، فمن رأى 

  .ومن رأى بقة دخلت يف فمه أو يف أذنه فإنه يصيب خريا

  .ومن رأى أنه يقهر بقة وهلا رائحة فإنه يظفر بعدو ضعيف ويشيع خربه مبا يكرهه

    

 ومن رأى بقا كثرياً يسري عليه فإنه يؤول على ثالثة أوجه أعداء متسلطون أو حصول أهبة أو قلق من

  .أمر

  .وقال أبو سعيد الواعظ من رأى بقة قرصته فإنه يصيب ماال

  .وأما القراد فإنه يؤول بعدو مسلط خائن طماع، فمن رأى أنه يدافع قرادا فإنه يدفع من يقصد أكل ماله

ومن رأى أنه قتل قرادا فإنه يظفر بإنسان كذلك، وقيل القرادة إنسان ميأل جوفه حراماً ألن القراد ليس له 
  .ل إال الدمأك

وأما الدم فإنه عدو معطب خمتف ال يشعر اإلنسان به وقت أمله، فمن رأى شيئا من ذلك فليحترز ممن 
  .نسب إليه وقتله ظفر وأكله أكل مال العدو، ورمبا كره أكله بعض املعربين واهللا أعلم

  الباب الخامس والستون 

  في رؤيا التراب والطين والوحل

  والرمل والغبار ونحوه 

ما التراب فإنه يؤول باملال سواء كان كثرياً أو قليالً، فمن رأى يف بيته ترابا فإنه يدل على حصول مال أ
  .بال تعب، وقيل رؤيا التراب األصفر يؤول بالذهب واألبيض بالفضة واألسود بالفلوس

  .وقيل من رأى أنه ينفض التراب عنه فإنه يصرف ماله

  .صول املال وأكله أبلغ وادخاره أبلغومن رأى أن عليه ترابا فإنه يؤول حب

  .ومن رأى أن عنده ترابا يف شيء فتفقده فوجده ناقصا فإن أهل بيته خيونونه

  .ومن رأى أنه ادخر ترابا يف وعاء فإنه يؤول بإدخاره ماال ألجل عياله

  .ومن رأى أنه يقصد عجن التراب فإنه يؤول يف معىن الطني

  .مكان فإنه يؤول جبور امللك على صاحب ذلك املكان وأخذ مالهومن رأى ترابا قد سفاه الريح من 

  .ومن رأى أنه يأكل ترابا من تربة النيب صلى اهللا عليه وسلم فإنه يرزق احلج

وقال جعفر الصادق رؤيا التراب تؤول على مخسة أوجه مال ومنفعة وشغل الدنيا وفائدة من قبل 
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  .النسوان

  .ن رأى أنه يأكل طينا مطبوخا فإنه يدل على غيبته الناسوأما الطني فإنه يؤول على أوجه، فم

  .ومن رأى أنه يأكل طينا أو ترابا فإنه يدل على خزن ماله لعياله

  .ومن رأى أنه يليس بيته بالطني فإنه يؤول حبصول هم له

والطرب وقال جابر املغريب الطني األبيض واألخضر يؤوالن باملال احلالل واألصفر باألمل واألمحر باللهو 
  .واألسود بالغم واحلزن وأكله غيبة ومنيمة

  .ومن رأى أنه ميشي يف طني أو ماء كدر فإنه يدل على حصول هم وغم

  .وقال الكرماين الطني يؤول باخلوف ملن نزله

  .ومن رأى أنه ميشي يف طني فإن كان مريضا أو مهموما طال مهه أو مرضه

  .نه ال خري فيه، ورمبا كان مها وخصومةومن رأى أنه يعجن طينا أو يعمل منه طوبا فإ

  .وقال أبو سعيد الواعظ الطني للبناء أساس للتقوى، ورمبا يؤول بالدين، ورمبا يكون كرتا

  .ومن رأى أنه يطني قرب أحد فإن كان ميتا فإنه يدل على زيارته، وإن كان حيا ال خري فيه له

  . رؤيا الطني تؤول باملرضومن رأى أن معه طينا يأكل منه فإنه يصيب ماالً، وقيل

  .وقيل من رأى أنه يصنع طيناً لبناً فإنه يؤول بكثرة القرابة

  .ومن رأى طيناً كثرياً فوحل فيه ومل جيد له خمرجا أو خالصا فإنه يؤول مبوته

  .وقال جعفر الصادق رؤيا الطني يف البلد البارد أصعب من رؤياه يف البلد احلار

من رأى أنه يف ماء مطر أو ساقية فإنه هم وغم، ورمبا كان الوحل ذنوبا وأما الوحل فقال ابن سريين 
  .يصيبها

ومن رأى أنه توحل يف حبر أو ر فإنه يصيبه هم من قبل السلطان، ورمبا دلت املوحلة على التفكر يف 
  .أمور الدنيا

يم ال قياس له، فمن رأى وقال الكرماين رؤيا الرمل الكثري مال عظ. وأما الرمل فإنه يدل على املال واخلري
  .أنه جالس على رمل كما ذكر فإنه يتمكن من مال غزير

  .ومن رأى أنه وضع رمال يف وعاء يدخر ماال لعياله

ومن رأى الرمل يسحب كالنهر فإنه يؤول حبصول مال مستمر االدرار، وقيل الرمل األمحر يؤول بالذهب 
  .واألبيض بالفضة واألسود بالفلوس

  .ه ميشي يف الرمل فإنه يؤول بالقيود واألمور الصعابوقيل من رأى أن

وقال جعفر الصادق الرمل يؤول على أربعة اوجه اشتغال يف أمر الدين والدنيا خصوصا إذا كان الرمل 
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  .كثرياً ومال ومنفعة ورفعة بالتعب واملشقة

ل على حصول املال والنعمة وأما الغبار فقال ابن سريين من رأى غباراً قام ونزل يف مكان يتعلق به فإنه يد
  .بقدر ذلك

ومن رأى غبارا بني السماء واألرض مثل الضباب فإنه يدل على حصول أمر مهول حىت يكون أهل ذلك 
  .املكان حمريين يف خالصهم

    

وقال جابر املغريب من رأى غبارا قد غرب ونزل على وجهه فإنه يدل على حصول مشقة وعقوبة شديدة 
  .اآلية"  يومئذ عليها غربةووجوه"لقوله تعاىل 

وقال الكرماين من رأى أنه ينفض يده من الغبار فإنه يفتقر، ورمبا ينال توبة، وقال الغبار إذا ركب شيئا 
  .فهو حصول مال

  .ومن رأى غبارا حمموال مع ريح حىت صار ال ينظر الدنيا فإنه حصول هم وغم واهللا أعلم

  الباب السادس والستون 

  لملح والطفل والكبريتفي رؤيا الكحل وا

  والقير ونحوها 

أما الكحل فإنه مال، وإذا كان مقصودا به نور البصر فإنه يدل على طلب صالح الدين، وإذا كان ألجل 
  .الزينة فإنه يؤول بصالح ظاهره وفساد باطنه

ن طريق وقال الكرماين االكتحال يدل على الغدر واجلاه للرجال والنساء، وقيل االكتحال يدل على وجدا
  .احلق والصواب خاصة إذا اكتحل بال اسراف

وقال إمساعيل بن األشعث بائع الكحل رجل مصلح لدينه دين احلق ألن العني تؤول بالدين والكحل 
  .بصالح ضيائه

  .ومن رأى أنه يغمر مرودا يف إمثد فإنه ينكح امرأة

 العني وحسن الدين وحصول قال الساملي من رأى أنه أتى بكحل فإنه يؤول على أربعة أوجه بصالح
  .املال وزيادة اجلمال

وأما امللح فإنه يؤول باملال قال الكرماين من رأى أنه اشترى ملحا أو وهب له فإنه يؤول بالدراهم، وإن 
كان مريضا شفاه اهللا تعاىل ملا جاء فيه إنه شفاء من اثنني وسبعني داء، وقيل رؤيا امللح تؤول على مخسة 
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  .واستقامة وأمر جلي وصحة اجلارأوجه إعراب وحسن 

وقال جعفر الصادق رؤيا امللح األبيض على مخسة أوجه دراهم وحياء وفعل خري ومال كثري وخادم 
  .حسن، وامللح املر يؤول على مخسة أوجه دراهم مردودة وكالم سيء وحزن وغم وعدم حركة

  .ب ماال بقدر ذلكوأما الطفل فقال الكرماين من رأى أنه أصاب طفال جمموعا فإنه يصي

ومن رأى أن يأكل طفال فإنه يأكل ماال حراما، وإن رأت امرأة أا تأكل طفال فإنه يدل على محلها ألن 
  .احلوامل من شأن أن يشتهني الطفل ويأكلنه

ومن رأى انه يبل طفال ليغتسل به فإنه يؤول على وجهني قضاء دين واسراف من مال بقدر ما أحنل من 
  . كان فيه نتيجةالطفل، ورمبا

وأما الكربيت األبيض فإنه يؤول بالغم واألصفر يؤول بالسقم واملشقة من ننت رائحته وكراهة طعمه فهو 
  .غري حممود، والكربيت يؤول باملال احلرام

وأما القري فإنه خري ورزق فإن تلطخ بثوبه نال بقدره خريا ومنفعة وألقاربه، ومن رأى قريا وهو يأكل منه 
  .ل شيئا حراما وحيصل له غمفإنه يأك

وأما القطران فإنه يؤول باملال احلرام، فمن رأى أنه غرق يف القطران فإنه يدل على الربا ويكون مجيع ماله 
  .حراما، وقيل وقوع يف بالء بسبب مال حرام

  .وأما الزفت فإنه يؤول بالغم واحلزن من سبب العيال واألقارب وأكله أبلغ

أى أنه دخل يف مكان الزئبق وأخرج منه شيئا فإنه يؤول بأن امرأته متكر معه، وأما الزئبق فقيل من ر
  .وأكله يؤول بالغم واهلم والضرر واخلسارة وبيعه يؤول باألمن من مكر املرأة

  .وقال الكرماين من رأى أنه غرق يف زئبق فإنه يؤول بنسوة يسجنه ويصري يف أسرهن مبكرهن وحيلتهن

  .رياً فإنه يدل على حصول مال من النسوة باملكر واحليلةومن رأى أن له زئبقا كث

  .وأما النشادر فإنه يؤول مبال خمتلف فيه فمنهم من قال إنه حرام ومنهم من قال إن فيه شبهة

  .وأما الشب فإنه يؤول باملال احلالل واخلري والنعمة، ورمبا يكون من اشتقاق امسه

يف شيء يدل على التفاوت يف الدين واألكل منه يؤول على وأما الصابون فإنه يؤول باملال واستعماله 
  .وجهني حصول مال مبشقة وهم وغم

  .وأما النفط فإنه مال مبشقة، ورمبا كان مها وغما ألنه صعب املأكل عسر

  .وأما البارود فإنه مال يصرف يف التلف كثريه وقليله ومطبوخه أحسن من نيئه

ال وإيقاده اتالف مال يف طريق السلطان، وأما ما يعمل منه من ومن رأى أنه جيمع بارودا فإنه جيمع ما
مجيع األنواع مما يطلق يف احلرب وغريه فإنه كالم يبلغ مبلغ حرقه أو تلفه فإن مل يؤذ فليس للكالم تأثري 
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  .وال فائدة

  .وأما الزجاج فقال دانيال يؤول باملرأة

يؤول بالدين والدنيا خصوصا إن كان مكتوبا فيه وقال ابن سريين الزجاج األبيض إذا كان مصنوعاً فإنه 
  .امسه، وإن كان ملكا فإنه يؤول بقرب أجله

  .ومن رأى أن يف يده زجاجا فوقع وتكسر فإنه يطلق امرأته فإن مل يكن له امرأة متوت امرأة من أقاربه

    

  .وأما الطباشري فإنه يدل على احلزن والغم وأكله يدل على املضرة من ملك

  .زرنيخ فإنه مشقة ومرض وأكله يدل على اهلالك من ذلك املرضوأما ال

  .ومن رأى أن له زرنيخا باألمحال فإنه يدل على حصول مال كثري وحيرزه ملرضه

  .وأما التوتيا فإا تؤول باملال وبقية تعبريها كتعبري الكحل

  .وأما الزاج فإنه حزن وهم ومرض ومصيبة وخصومة خصوصا إذا كان أسود

  .غرة فإا تؤول باملال، فمن رأى أنه يذيب مغرة فإنه يصرف ماال يف حصول منفعةوأما امل

  .ومن رأى أنه خيلط مغرة على جبس ليليبس به فإنه جمتهد يف صالح الدين ويصرف عليه ماال

ومن رأى أنه مغر حائطا أو جذبه على شيء ليعلمه فإنه يدل على طلبه االستقامة وترك االحنراف، وقيل 
  .ى أن له مغرة أو أعطاها له أحد فإا تدل على الفرح واللهو والطربمن رأ

  .ومن رأى أنه يأكلها فإنه يدل على تكلمه خلف الناس بالقبيح

  .ومن رأى أنه دهن بيته باملغرة فإنه يدل على اللهو والفرح يف ذلك البيت

  .ومن رأى أنه دهن جسمه باملغرة فإنه يدل على املالمة والفضيحة

الطلق فإنه يؤول مبشقة قليلة يف األمور لكون جوهرة من احلجر، فمن رأى أنه مجع طلقا كثرياً من وأما 
  .موضع فإنه جيمع ماال باملشقة واحليلة مبقدار ذلك

ومن رأى أنه مجعه من البادية فإنه جيمع املال باملكر واحليلة يف السفر، وإن مجعه من اجلبل فإنه جيمع ماالً 
  .درمن رجل جليل الق

وقال جابر املغريب من رأى طلقا حملوال يطلى به جسمه ويدخل يف النار حبيث مل حيصل أمل وال مشقة فإنه 
  .يدفع امللك عن نفسه باملكر واحليلة، وقيل يدفع املرض عن نفسه باألدوية

  .ومن رأى كأنه يأكل الطلق فإنه حيزن ماال مجعه بالعناء

  .دل على تلف مالهومن رأى أنه قد ضاع منه طلقه فإنه ي
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  الباب السابع والستون 

  في رؤيا العطريات والبهار وأقسامه

  .وهي أصناف عديدة يأيت ذكر كل واحد منها وتعبريه على حدة

  فصل في رؤيا ما يتطيب به

  .وهي مجلة عديدة

علم أما املسك فإنه يؤول على أوجه قال دانيال من رأى أن معه مسكا فإنه يكون أدوبا شجاعا وحيصل ال
ويكون صاحب ثناء حسن فإن وجد مع رائحة املسك كافورا فإنه يكون خلي الباطن مستقيم احلال مع 

  .اهللا تعاىل

  .ومن رأى أنه يظهر منه رائحة مسك وهو يسحق فإنه يفعل خريا مع أحد ال يعترف به

  .لقرآنومن رأى أنه بدل املسك بالثوم فإنه خيتار الفساد على الصالح والشعر والتغزل على ا

  .ومن رأى نافجة وقد فتحها وأخرج منها املسك فإنه يتزوج بامرأة غنية

  .ومن رأى مسكه منتنا كريه الرائحة فتأويله خبالف ما تقدم

  .ومن رأى أنه أكل املسك فإنه خيزن ماله لعياله، وقيل يأكل ماال حراما

  .ب والثناء واحلسن بقدر ما رأىومن رأى أن له مسكا باحلمل فإنه يدل على حصول املال والعلم واألد

  .وقال أبو سعيد الواعظ املسك سودد وسرور وسحقه ثناء حسن مع اء وشجاعة

وأما الغالية فإا تؤول على أوجه قال ابن سريين تدل على الثناء وانتشار الذكر باخلري والشجاعة وحيصل 
  .له الثناء احلسن

يل إا تدل على حصول مال من رجل جليل القدر بقدر ما وقال الكرماين الغالية تؤول بعالمة احلج، وق
  .رأى

ومن رأى أنه وجد غالية فإنه يدل على حصول شرف من امرأة جليلة القدر أو من رجل تاجر بقدر ما 
  .رآه

  .ومن رأى أن أحداً مسح على جفن عينه غالية فإنه يدل على قضاء احلق بدال منه ويدعو الناس له

  .ح الغالية خلف أذنه فإنه يدل على أنه يتهم بالصدقومن رأى أن أحداً مس

  .ومن رأى أن الغالية ليس ا رائحة فإنه يدل على مته بالكذب

  .وقال أبو سعيد الواعظ الغالية تدل على احلج، وقيل إا مال، ورمبا دلت على السودد
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احلسن والتحسني واحلج واملال وقال جعفر الصادق الغالية تؤول على مخسة أوجه األدب والرياسة والثناء 
  .واملنفعة

وأما العنرب فإنه يؤول باملنفعة، فمن رأى أنه وجد عنربا أو أعطاه له أحد فإنه يدل على حصول املنفعة 
  .بقدر ما رأى من اقوام رعيته

  .ومن رأى أنه وجد عنربا كثرياً فإنه يدل على حصول الوالية واملراد بقدر مهته

  .نرب ألحد فإنه يدل على حصول املنفعة منه لذلك الرجلومن رأى أنه أعطى الع

  .ومن رأى أن عنربه ضاع فإنه يدل على نقصان ماله بقدر ذلك

  .ومن رأى أنه ميسح العنرب على عارض فإنه يفعل اخلري ألحد ولكن ال يعرفه

    

  .نوقال جعفر الصادق العنرب يؤول على أربعة أوجه منفعة ووالية وحصول املراد وثناء حس

  .وأما البخور فإنه يؤول باملال من رجل جليل القدر وبالعيش الطيب والذكر احلسن والسرية احلسنة

  .وقال أبو سعيد الواعظ التبخر حسن املعيشة

وأما ماء الورد فإنه يؤول بالصحة والثناء احلسن، فمن رأى أنه رش ماء الورد على أحد وما كان له 
  . يعترف به وال يشكره منهرائحة فإنه يدخر ماله أو ألحد ال

  .ومن رأى أنه يشرب ماء ورد فإنه يدل على الغم والتفكر ولكن أهل بيته وأقاربه يثنون عليه وميدحونه

ومن رأى أن له ماء ورد كثرياً يعطي لكل أحد منه فإنه يدل على انتشار امسه يف ذلك املكان باخلري 
  .الناس ينتفعون بدعائهواالحسان وميدحه كل الناس، وإن كان عاملاً فإن 

وأما العود فإنه يؤول برجل حسن الوجه لطيف الكالم لني الطبع، ومن رأى أنه يتبخر بالعود فإنه يدل 
  .على حصول الثناء واخلري من الناس إليه

  .ومن رأى أنه يبخر حتت أحد عودا فإنه يدل على حصول خري منه له

اه له أحد فإنه يدل على الصلة من ملك وكلما كانت وقال الكرماين من رأى أن له عودا خاما أو اعط
  .رائحته أذكى كان العطاء أكثر

  .ومن رأى أنه يأكل عودا حيصل له مال فيدخره لعياله

وقال جعفر الصادق رؤيا العود تؤول على ستة أوجه رجل حسن الوجه لطيف الكالم وملك متدين 
  .عادل وثناء وحتسني ومنفعة ومال

ابن سريين من رأى أن له صندال أو أعطاه أحد إياه فإنه يدل على مدح الناس وثنائهم وأما الصندل فقال 
  .عليه وحمبتهم إياه
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  .ومن رأى أنه أعطى رجالًصندال فإنه حيب ذلك الرجل وميدحه

وقال الكرماين من رأى أن له صندال أو أعطاه له أحد فإنه حيصل له صلة وعطاء من رجل جليل القدر 
  .حته أدىن كان العطاء أكثروكلما كانت رائ

وقال جعفر الصادق رؤيا الصندل تؤول على ستة أوجه ثناء وحتسني وخري ومنفعة وجاه وحرمة والصندل 
  .األبيض أحسن يف التأويل من األمحر

وأما الطيب فإنه يؤول بالثناء اجلميل، وقيل هو للمريض دليل املوت واحلنوط، ورمبا دل الطيب 
  .حللمتشاحنني على الصل

  .وأما احمللب فإنه يؤول بالثناء احلسن وهو على كل حال حممود ملن ملكه أو مشه وأكل منه

  .وأما امليعة فإا تؤول باملال ورائحتها بالثناء الطيب وهي حممودة

وأما الالذن فقال ابن سريين من رأى أن له الذنا أو اشتراه من أحد أو أعطاه له أحد فإن امسه ينتشر 
  .لك الديار خصوصا إذا كانت رائحته ذكيةباخلري يف ت

  .ومن رأى أن الذنه ضاع فتأويله بضده

  .وقال جابر املغريب من رأى أنه ميضغ الذنا فإنه يتكلم بسبب الذكر اجلميل

  .ومن رأى أنه يأكل الذنا فإنه يشتغل بأمر ال حيصل له فائدة منه

مدحه وثنائه من أهل ذلك املكان وينتشر امسه وأما القسط، فمن رأى أنه يبخر حتته قسطا فإنه يدل على 
  .باخلري، وإن كانت رائحته كريهة فتأويله خبالفه

  .ومن رأى أنه يأكل قسطا فإنه يدل على احلزن والغم إن كان مرا، وإن كان حلوا فإنه يدل على املنفعة

  .وأما الكافور فإنه يدل على الثناء احلسن والرتهة والفرح والصدق على طريق احلق

وقال جعفر الصادق رؤيا الكافور تؤول على سبعة أوجه رجل عامل وذهب وصديق وجارية مجيلة ومال 
  .كثري وحتسني وزينة النفس

  .وأما الند فإنه يؤول بالبقاء واخلري والثناء احلسن، وقيل يف مجلة الروائح الطيبة

ل اجلميل واخلري والنعمة والنقاء من رأى أي نوع كان مفرا أو خمتلطاً فإنه يؤول بالثناء احلسن والفع
  .والربكة واألشغال احملمودة

  فصل في رؤيا أشياء متفرقة

  من أصناف العطريات مما يصبغ به 
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  .وهي أنواع يأيت تعبري كل واحد منها على حدة

أما الزعفران فيؤول باملال والثناء احلسن، فمن رأى أن له زعفرانا فإنه متدحه الناس بقدره خصوصا إذا 
  .ن غري مدقوقكا

  .ومن رأى أنه يطبخ طعاما بالزعفران فإنه يدل على املرض

ومن رأى أن الزعفران ملطخ بثوبه أو جبسده وبقي أثره فإنه يدل على القسم، وقيل إن كان أحد أعطاه 
  .زعفرانا غري مدقوق أو اشتراه فإنه يتزوج بامرأة غنية

يدل على املال والنعمة الكثرية، وقيل من رأى أنه ومن رأى أن له زعفرانا غري مدقوق باالمحال فإنه 
  .يسحق زعفرانا يف مهراس فإنه ينكح امرأة

وقال بعض املعربين من رأى أنه خملق بزعفران فإنه يؤول على ثالثة أوجه بشارة وسالمة وسرور ألنه 
  .جمرب يف مثل هذه األمور

    

و البدن وللرجال مكروهة من حيث اجلملة، وأما احلمرة فإا للنسوة حممودة سواء كانت يف الثوب أ
ورمبا تؤول للرجال إذا لطخت بالثياب بالفتنة إال أن يرى نفسه يف جامع أو حنوه فإنه يكون أخف من 

  .ذلك

  .وأما االسفيداج فإنه يؤول باهلم والغم، ورمبا كان قيل، وقال ورمبا يؤول بلبس النسوة ألنه من مصاحلهن

  .سريين أنه يؤول بالغم واحلزن وأكله يدل على املرض وظهور آفة يف أعضائهوأما الالزورد فقال ابن 

ومن رأى أنه يدهن ثوبه أو بيته أو متاعه بالزورد فإنه يدل على حصول مصيبة، ورمبا دلت رؤيا دهان 
  .الالزورد ألهل الصالح بعدم التشويش

  .وأما اللك فإنه يؤول باملنفعة من الدون

  .شيئا يف النار فإنه يؤول بانتشار ذكره بالثناء اجلميل بذلك املكانومن رأى أنه ألقى منه 

  .ومن رأى أنه أصاب منه شيئا أو أكله فإنه يصيب مها وغما

  .ومن رأى أنه يثبت نصابا بلك فإنه يصلح بني اثنني

  .اللهووأما العصفر فاألصفر منه يؤول باملرض واألمحر منه يؤول بالفتنة وكذلك يف صبغه، ورمبا دل على 

  .وأما النيل فإنه يؤول باهلم والغم وأكله يدل على السقم وحصول آفة له

  .وأما الزجنفر فإنه يؤول بالغم واهلم

  .وقال ابن سريين من رأى أنه يأكل زجنفرا فإنه يدل على حصول الضعف والسقم واهلالك

  .ن الغمومن رأى أنه باع زجنفرا أو أعطاه ألحد أو ضاع منه فإنه يدل على خالصه م
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  .ومن رأى أنه يصور بزجنفر أو يدهن به فإنه يدل على غروره باللهو والباطل يف الدنيا

  .ومن رأى أنه يكتب قرآنا وتوحيدا بالزجنفر فإنه حممود، وإن رأى خبالفه فتأويله بضده

  .وأما الزجنار فإنه يؤول بالغم واهلم وأكله يدل على اهلالك

  .وكذلك إذا رأى أنه ينقش به شيئاوأما السيلقون فإنه ليس مبحمود 

  فصل في رؤيا أشياء مخصوصة من العطر

  .يأيت تعبري كل منهما على حدة

أما السكنجبني فإن كان حلوا طيبا فإنه يؤول باملال احلالل، وإن كان حامضا فإنه يؤول باملال أيضاً لكن 
  .حيصل بالتعب واملشقة

  .ضرةوأما السقومونيا فإا تؤول باهلم والغم وامل

ومن رأى أنه يأكل منها يكون أبلغ وهي أيضاً نقص يف املال واالسهال منها مضر، ورمبا يؤول بتلف 
  .مجيع املال

  .وأما السفوف فال خري فيه وال يف رؤياه

  .ومن رأى أن معه سفوفا من أي نوع كان وهو يسف منه فإنه يؤول باهلم والغم

  .هل، وإن أسهل فإنه يؤول بتلف املالوأما الترجنبني فإنه يؤول باملال ما مل يس

وأما الكثرياء فإا تؤول حبصول مال من جهة خبيل دون، وقال بعض املعربين رمبا دلت الكثرياء على كثرة 
  .الشيء الشتقاق امسها

  .وقال جعفر الصادق رؤيا الكثرياء تؤول باملال القليل اليسري

 ألجل الشفاء وحصل له فإنه يؤول باخلري واملنفعة، وإن وأما خيار الشنرب، فمن رأى أنه استعمل منه شيئا
  .كان خبالف ذلك فتعبريه ضده

وأما احملمودة فإا تؤول باخلسران إذا سهلت، وإذا مل تسهل فليست مبضرة، وقال بعض املعربين رؤيا 
  .احملمودة ما مل تسهل فهي حممودة الشتقاق امسها

ن رأى أنه استعمل راوندا وصح عليه ونفعه فإنه يؤول بالصحة وأما الراوند فإنه يؤول باهلم والغم، وإ
  .واملنفعة

  .وأما الترياق، فمن رأى أنه استعمله ألجل الدواء به فإنه حصول خري ومنفعة وصحة خصوصا إن وافقه

  .ومن رأى خبالف ذلك فتعبريه ضده
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وإن كان أصفر فإنه يؤول بالسقم وأما األهليج فإنه يؤول باهلم والغم فإن كان اسود فإنه يؤول باملصيبة، 
  .واملرض

  فصل في رؤيا أشياء منسوبة إلى العطر

  .يأيت تعبري كل شيء منها على حدة

أما العلك فإنه يؤول باملال قال ابن سريين من رأى أنه ميضغ علكا فإنه يدل على حصول مال فيه قيل 
  .وقال

  .ومل يكن ألحد منازعة معهومن رأى علكا بلعه بال مضغ فإنه يدل على أكل مال بسرعة 

  .وقال جابر املغريب من رأى أنه وضع علكا على مكان فإنه يدل على نقصان ماله بقدر ذلك

وأما األشراس فإنه يؤول باهلم والغم واالفتكار وأكله مضرة ونقصان يف الرزق، ومن رأى أنه يشرس يف 
  .شيء فإنه يدل على نظام حاله املتفرق وصالحه

  .نه يؤول باخلري واملنفعة كله مضرة بسبب العيالوأما الغراء فإ

وأما الصرب فإنه يؤول على أوجه قال ابن سريين رؤيا الصرب تؤول برجل عامل علمه بكالم حمال وخرافات 
  .وغرضه من ذلك العلم مجع املال واالغترار بالدنيا ألن علمه ليس مبفيد له وال لغريه

    

  .ى قبول علم عامل متصف ذه الصفة، وإن مل يأكله فبضدهفمن رأى أنه يأكل صربا فإنه يدل عل

  .وقال جابر املغريب أكل الصرب يؤول باهلم والغم مبقدار أكله

وأما الصمغ فإنه يؤول على أوجه، قال ابن سريين الصمغ من أي شجر كان يؤول بفضلة من مال الغري 
  .وعظم من مجلة عظام احليوانات

  .ه له أحد وهو يأكل منه فإنه يدل على حصول فضله من مال أحد خيزنهومن رأى أن معه صمغا أو أعطا

  .ومن رأى أنه أعطى صمغا ألحد فإنه يدل على اعطائه من ماله ألحد

وقال جابر املغريب الصمغ يؤول مبنفعة قليلة تصل إليه من رجل منسوب إىل تلك الشجرة حبيث إذا رأى 
  .حصول منفعة من رجل خبيلمعه صمغ اللوز وهو يأكل منه فإنه يدل على 

  .ومن رأى أن معه صمغ الشمع فإنه يدل على حصول منفعة من شخص مريض بقدر ذلك

ومن رأى أن معه صمغا عربيا فإنه يدل على حصول منفعة من شخص رديء الفعال بقدر ذلك ألن 
  .الصمغ العريب من شجرة أم غيالن

  .مود ملن ملكه ال ملن أكلهوأما السعد فإنه يؤول بالسعادة الشتقاق امسه وهو حم
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وأما املصطي فإنه يؤول على أوجه من رأى أنه يأكل مصطكي فإنه يؤول بأكل دواء ألجل داء يف 
  .جسده

  .ومن رأى أنه ميضغه فإنه يدل على اخلصومة واملنازعة والقيل والقال مع الغري

  .وقال الكرماين من رأى أنه ميضغ مصطكي فإنه يدل على شكاية بقدر مضغه

  .ومن رأى أن معه مصطكي كثرياً ومل يأكل منه ومل ميضغ فإنه يدل على حصول منفعة من الغري بتعب

  .ومن رأى أنه يبخر باملصطكي فإنه يدل على حصول مضرة من قبل السلطان

  .وأما الكندر فإنه يؤول على أوجه، فمن رأى أنه يأكل كندرا فإنه يأكل دواء ألجل جسده

  .را فإنه يصدر منه أمر يؤدي إىل اخلصومة والقيل والقال بقدر مضغهومن رأى أنه ميضغ كند

  .وقال جابر املغريب الكندر يؤول باهلم والغم

  .وقال الكرماين من رأى أنه ميضغ كندرا فإنه يدل على الكالم اهلزل بال فائدة

  . وأكله أصعبقال ابن سريين رؤيا املأمريان تدل على املرض. وأما املأمريان فإنه يؤول على أوجه

وقال جابر املغريب من رأى أنه يداوي عينيه مبأمريان فإنه يدل على حصول أجر بسبب سلوكه يف طريق 
  .الدين وحصول ثواب عظيم

  .وأما املاميثا فإنه يؤول أكلها باملرض واألمل

  .لهوقال جابر املغريب من رأى أنه وضع املاميثا على ورم جسده فإنه يدل على نقص وخسارة يف ما

  .قال جعفر الصادق رؤياه تؤول على أربعة أوجه تعب وغم ومرض شديد وعقوبة

وأما املازريون فرؤياه يف أوانه ويف غري أوانه تدل على اهلم والغم واالفتكار وأكله نقصان يف مال ومهلك 
  .ألنه من السموم القاتلة

  .الء الشديد، ورمبا يهلك يف تلك البالياوأما املرقشيتا قال ابن سريين رؤياها تؤول باألمراض وأكلها بالب

  .وأما املوميا فرؤياها هم وغم وأكلها كذلك للعيال

وأما الربوج فإنه يؤول باخلدمة ألحد دينء حيصل منه مضرة ممن أكل منه فإنه نقص مال من يتصف لذلك 
  .أو حزن ومن حيث اجلملة رؤياه مضرة وتعب وصداع

  .لغم وأكله حصول مضرة من قبل السلطانوأما الطباشري فإنه يؤول باهلم وا

  فصل في رؤيا العطر جملة

قال ابن سريين رؤيا العطر إذا فاحت رائحته من العامل فإنه يؤول بزيادة العلم والكسب منه، وإن كان 
  .غنيا فإنه يزداد غىن واستفاد الناس منه



 
ابن شاهيناالشارات في علم العبارات   471 

  .ومن رأى أن معه عطرا فإنه يدل على حصول خري ومنفعة بقدر ذلك

  .جابر املغريب من رأى أنه تعطر فإنه يدل على حسن الثناء له من الناسوقال 

  .ومن رأى أنه يبيع الناس شيئا مغشوشا فإنه يدل على حسن مواعدة هلم مث يؤول إىل اخلالف

وقال إمساعيل بن األشعث من رأى أنه صادق معطرا أو صاحبه حبيث يتجالسان يف مكان واحد فإنه يدل 
 له واشتهاره بينهم باملعروف وحسن الثناء، وقيل رؤيا املرأة املعطرة تؤول على على حسن مدح الناس

مخسة أوجه اقبال الدنيا أو امرأة ذات ثناء مجيل وخري ونعمة وسرور والعطر مجلة من أي نوع كان فإنه 
  .يؤول باملال ملن مجعه أو رآه أو ادخره

  . ويكون إصابته من ذلك إصابته من دينهاومن رأى عطرا كثرية عند امرأة فإنه يؤول باا دينة

وقال جعفر الصادق رؤيا العطر تؤول على تسعة أوجه ثناء حسن وكالم صدق وعلم نافع وطبع لطيف 
  .وجملس علم ورجل كرمي وقول رجل ذي حشمة ووقار ودين قيم وخرب سار

  فصل في رؤيا البهار

  .وهو عدة أصناف يأيت تعبري كل واحد على حدة

  . الصيين فإنه يؤول باهلم والغم وأكله أصعبأما الدار

    

وقال الكرماين من رأى أنه يستعمل الدارصيين ألجل دفع مضرة فإن نفعه كان خريا له، وإن مل ينفعه 
  .فبضده

وأما الفلفل فإنه يؤول باملال، فمن رأى فلفال كثرياً فإنه يصيب خريا وماال، ومن رأى أنه يأكل ففال فهو 
  .أنه يسحق فلفال فإنه ينكح امرأةصاحل، ومن رأى 

  .وأما الزجنبيل فإنه يؤول باهلم والغم وأكله مضرة وخسران وخصومة

  .وأما السنبل فإذا كان طريا فإنه يؤول بالنعمة واملال احلالل واملدح والثناء احلسن

لى حصول وقال جابر املغريب من رأى أنه يأكل سنبال طريا فإنه يدل على أكل مال حالل، ورمبا دل ع
  .ولد ينتشر امسه يف ذلك املكان باخلري واملنفعة

وأما القرنفل فإنه يؤول بالثناء احلسن، فمن رأى أن معه قرنفال كثرياً وهو يعطي الناس منه فإنه يدل على 
  .حسن الثناء من أهل ذلك املكان ويشتهر امسه يف ذلك املكان

  . خبالفهومن رأى أنه مل يعط شيئا من ذلك القرنفل فإنه يدل

  .ومن رأى أنه يأكل قرنفال فإنه يدل على حصول مضرة له
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وأما اجلوز اهلندي فإنه يؤول بكالم املنجمني واقسامه وأكله بصدق أقوال املنجمني، وقيل رؤيا اجلوز 
  .اهلندي تؤول برجل فظ غليظ القلب أو جارية هندية

منه فإنه يدل على صالح دينه ومعرفة وأما جوز الطيب فإنه يؤول بطيب الكالم، فمن رأى أنه يأكل 
  .علوم الشرع

  .ومن رأى خبالف ذلك فتعبريه ضده

فقال ابن سريين ال خري يف رؤياه وأكله مضرة وكثرته هم وغم، وقيل رؤيا البهار مجلة تؤول على مخسة 
  .أوجه مال وغم وجتارة تزول وامرأة تفارق ومكسب

  الباب الثامن والستون 

  زير وأقسامهافي رؤيا أصناف األبا

  .قال الكرماين األبازير تؤول على أوجه مال ونسوة وهم وأوالد

  .ومن رأى أنه أصاب بزرا من أي نوع كان فإنه يؤول ذه املذكورات على حسب اهليئة واملقام

  .وقيل من رأى أنه يسحق أبزارا وحنوها يف مهراس فإنه ينكح امرأة

  فصل في رؤيا األبزار كل نوع على حدة

  .الكمون فإنه صاحل، ورمبا كان أكله ملن ليس به أمل همأما 

وأما الكراويا فإا تؤول باملال، وإذا أكلت فهي على وجهني إن أكلها ألجل الداء فال بأس، وإن مل يكن 
  .فهو هم وخصومة وسحقها نكاح خصوصا إذا كان يف مهراس

  .نسب من رطبهوأما األنيسون فهو على وجهني منفعة وهم وأكله أبلغ ويابسه أ

وأما بزر اخلردل فإنه يؤول باهلم والغم ونقص مال ومرض وخصومة ومصيبة، وقال أبو سعيد الواعظ بزر 
  .اخلردل مال من مشقة، وإن كان مرا فإنه يكون رديء اهلمة فيه

  .وأما بزر احلرمل فهو مال يصلح به أمر فاسد وقد اختلف فيه بأنه ليس مبحمود

  . يؤول باهلم والغم وأكله نقص مالوأما بزر القطونا فإنه

  .وأما بزر القرطم فإنه يؤول على وجهني حصول دراهم أو هم وغم

  .وأما بزر اخلشخاش فهو مال هينء من غري تعب وال مشقة

  .وأما بزر الكتان فإنه يؤول باملال وقد اختلف فيه هل املال حالل أو حرام، ورمبا كان مها وغما
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ى أوجه رؤياه بازياد املال، فمن رأى أنه أعطى أحد مسسما فإنه يدل على وأما السمسم فإنه يؤول عل
  .حصول مال ومنفعة بقدر ذلك

  .قال الكرماين السمسم مال تاجر

  .وقال جابر املغريب ان كان عتيقا فإنه يؤول باملال احلالل، وقيل باهلم والغم

  .كثرته على تشويش اخلاطروأما بزر القطن فإنه يؤول باملال الذي حيصل مبشقة، ورمبا دلت 

وأما بزر البطيخ األخضر فإنه يؤول بولد ثقيل، وإذا كان أبلق فهو أحسن، وإذا كان أصفر فهو سقم، 
  .وإذا كان أسود فهو أخف

  .وأما بزر البطيخ األصفر فإنه قريب من املعىن، ورمبا كان ماال، ورمبا يؤول باالبنة

  .نه مال ينتفع بهوأما بزر القرع والقثاء وما أشبه ذلك فإ

  .وأما بزر الفجل وما أشبه ذلك فإنه يؤول برزق حالل

  .وأما بزر اللقاح فإنه يؤول باملرض والغم واهلم وأكله أصعب، ورمبا دل على الدنانري

  .وأما بزر البانة فإنه يؤول بطيب العيش

  .وأما بزر الكراث والبصل فإنه يؤول مبال حرام

  .املال املصلحوأما بزر الكسفرة فإنه يؤول ب

    

وقال أبو سعيد الواعظ كل ما كان بزر شيء من املأكوالت من أي نوع سواء كان من الفواكه أو غريها 
مما هو حلو فهو خري ومنفعة، وإذا كان مما هو مر فهو داء، ورمبا كان مرضا، وإذا كان مما هو حامض 

، وإذا كان مما ال يؤكل ولكن ينتفع به فهو مرض وسقم، وإذا كان مما هو ماحل أو ال طعم له فهو كذلك
يف الزرع فهو مال ونعمة، وإذا كان مما يؤكل وينتفع به فهو خري ومنفعة وبركة وربح وجتارة، وقيل رؤيا 

  .االبازير تؤول بالتعب واملشقة ألا ال حتصل إال بذلك وكذلك يف زرعها واستخراج ما يستخرج منها

  . تؤول باهلم والغم خصوصا ملن أكل منهاوأما أبزر الرياحني وحنوها فإا

  الباب التاسع والستون 

  في رؤيا البطيخ والقرع والخيار والقثاء ونحوها

أما البطيخ األصفر فإنه يؤول باملرض والسقم خصوصا ملن أكله قال الكرماين رؤيا البطيخ األصفر وقطفه 
  .ومجعه فإنه يؤول باملرض وأكله أبلغ
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البطيخ األصفر يؤول برجل كثري األحزان، فمن رأى أنه أصاب بطيخا أصفر وقال أبو سعيد الواعظ 
  .وأكل منه فإنه يقع يف هم ال جيد اخلالص منه

  .وأما البطيخ األخضر فإنه يؤول على أوجه فاحللو منه منفعة

ومن رأى بطيخا أخضر يف أوانه يأكل منه خري من البطيخ األصفر والصغار منه أجود من الكبار وليس 
  .يه مضرةف

وقال الكرماين من رأى بطيخا أخضر حلوا يف أوانه ويأكل منه فإنه يدل على زوال غم مبقدار ذلك، 
  .ومبقدار ما بقي منه حصول هم وغم

  .ومن رأى أن عنده بطيخا كثرياً فإنه يدل على وقوعه يف العناء والبالء حبيث ال يرى له عالج

  . فإنه يدل على امرأة ذات منفعة وعيشوقال جابر املغريب من رأى بطيخا يف أوانه

  .وقال أبو عيد الواعظ البطيخ الذي مل ينضج يدل على صحة اجلسم

وقال ابن سريين من رأى أنه يأكل بطيخا فإنه خيرج من الغم، وإن كان يف احلبس فإنه يطلق لقوله تعاىل 
قال املفسرون هو " كم برزق منهفابعثوا أحدكم بورقكم هذه إىل املدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأت"

البطيخ من أي نوع كان سواء كان أخضر أو أصفر، وقيل البطيخ األخضر يؤول برجل ثقيل الروح بارد 
  .اهلمة ليس له اء يف أعني الناس

وقال جعفر الصادق البطيخ مطلقا يؤول على مخسة أوجه مرض وامرأة وغالم ومنفعة وعيش خصوصا 
  .إن كان حلوا

رع فإنه يؤول على أوجه قال الكرماين رؤيا القرع يؤول بالرفعة خصوصا إن رآه على شجرة، وأما الق
ورمبا دلت رؤيا القرع على مصاهرته مع إنسان، وقيل من رأى أن يف بيته قرعا يف أوانه يدل على النعمة 

ان مسافرا رجع وازدياد املال، وإن كان مريضا عويف، وإن كان عبدا أعتق، وإن كان كافرا أسلم، وإن ك
  .بالسالمة، وإن كان فاسقا تاب اهللا عليه وتقضي حاجته

  .وقال جابر املغريب رؤيا القرع تؤول برجل عامل ذي خلق وطبع لطيف

وقال أبو سعيد الواعظ رؤيا القرع إذا مجع يؤول جبمع أشياء متفرقة، وإذا أكل يؤول بعلم بقدر ما أكل 
  .خا، ورمبا كره املعربون أكله نيئا وتكلموا عليه ألنه يؤول بالقرعمنه واألحسن األكل منه إذا كان مطبو

وقال بعض املعربين من رأى أنه يبيع القرع فإنه يقتدي بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا ورد يف 
  .احلديث الصحيح أنه كان عليه السالم حيب الدباء وهو القرع ويتتبعه من القصعة

على أوجه، فمن رأى خيارا أخضر طريا يف أوانه فإنه يدل على استماع كالم وأما اخليار فإنه يؤول 
  .حسن أو ميل امرأته إليه أو رغبتها فيه
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  .وقال رأى أنه يأكل من ذلك اخليار فإنه يدل على حصول مراد من تلك املرأة

  .وقال أبو سعيد الواعظ رؤيا اخليار حممودة على أي وجه كان

  .ر تؤول باخلري واخلربة واملنفعة الشتقاق االسموقال الكرماين رؤيا اخليا

  .وأما القثاء فهي يف التعبري كحكم اخليار، ورمبا كانت تؤول باخلري أكثر من ذلك إذا كانت رخصة

وأما الفقوس فإنه مكروه عند البعض، وقيل فيه من رأى أنه أصاب فقوسا وأكل منه فإنه يتهم بسرقة، 
يعرف إن كان هو فقوسا أم قثاء فإنه يؤول على وجهني هم وحزن ومن رأى أنه أصاب شيئا وهو ال 

  .وربح وخري

ومن رأى شيئا من هذه األنواع مثل العجور وما أشبه ذلك مما مل يستو فإنه يؤول باملال من أي نوع كان 
  .واهللا أعلم

  الباب الموفي سبعين 

  في رؤيا الصوف والوبر والشعر

  والريش وما يعمل منها 

  .تفرقة وأشياء متعددة يأيت تعبري كل واحد منها على حدتهوهي أنواع م

  فصل في رؤيا الصوف

    

اآلية " ومن أصوافها"هو يؤول باملال احلالل الذي ال شبهة فيه ألنه من متاع احلياة الدنيا لقوله تعاىل 
  .والصوف ازوز هو األفضل

  .ومن رأى أنه حيرق صوفا فإنه خيزن ماله للفساد

  . معموال شيئا من األمتعة فإنه يؤول بالنسوة الصاحلاتومن رأى صوفا

  .ومن رأى صوفا مبعثرا فضمه فإنه يؤول بوفور مال من قبل النسوة

  .ومن رأى أنه حيشو صوفا يف متاعه فإنه ينكح امرأة

  .ومن رأى صوفا مبعثرا فضمه فإنه يؤول باالجتهاد يف مجع مال مفرق ميئوس منه

سم امللبوس فقد تقدم تعبريه يف الباب اخلامس واألربعني من ذكر امللبوس وأما ما يقام من الصوف بر
  .وكذلك ألوانه
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  .وأما ما يستعمل كاحلبال وما أشبه ذلك فيأيت تعبريها يف الباب اخلامس والسبعني مع ذكر الفتل واحلبل

  .األربعنيوأما ما يعمل منه البسط وما أشبهها فقد تقدم تعبريه أيضاً يف حمله الباب الثامن و

  فصل في رؤيا الوبر

  .قال جابر املغريب الوبر يؤول باملال من قبل السلطان، ورمبا كان مرياثا

  .وقال الكرماين الوبر من حيث اجلملة مال حالل، ورمبا كان من قبل أعاجم

  .وأما ما يعمل منه فإن كان مما يلبس وهو من نوع الثياب فليطلب يف الباب اخلامس واألربعني أيضاً

وإذا كان مما يبسط فليطلب يف حمله يف الباب الثامن واألربعني، وإذا كان مما يفتل أو ما اشبه ذلك 
  .فحكمه كحكم الصوف يأيت تعبريه يف الباب اخلامس والسبعني

  .وأما األمتعة منه وحشوها فإنه كحكم الصوف ال فرق بينهما

  .رؤية خاصةومن رأى وبرا كثرياً فإنه مال جزيل سواء ادخره أو رآه 

  .وأما الشعر فقال دانيال شعر الدواب يؤول بيسري املال، فمن رأى أنه ملك شيئا منه فإنه ميلك ماال يسريا

وقال الكرماين شعر املعز هو أحسن الشعر، وقال شعر ما يؤكل حلمه مال حالل وطويله غزارة املال 
  .ذلكوقصريه قلته وشعر ما ال يؤكل حلمه مال حرام وطويله وقصريه ك

وأما ما يعمل من الشعر مما يناسب ما تقدم ذكره يف الصوف فيطلب يف الباب املذكور وكذلك ما يلبس 
  .منه فيطلب يف الباب املتقدم كما قلناه يف الصوف

  .وأما ما يفتل فيأيت تعبريه أيضاً يف حمله ونذكر بعض ما يعمل منه هنا لكونه منفرداً عن األجناس

 على أوجه قال الكرماين البالس يؤول بشخص مصلح خمتار يف مجيع أحواله وأما البالس فإنه يؤول
  .صاحب أمانة وصيانة، وقيل هو مال حالل خصوصا إن كان طويال وكثرته أحسن وأزيد

  .وقال ابن سريين من رأى بالسا فإنه يدل على املرأة املصلحة الغنية وللمرأة الزوج املصلح الغين

  .إنه يشتري جارية مصلحة نافعة وحيصل له منها خري ومنفعةومن رأى أنه اشترى بالسا ف

وأما املخالة فإا خري ومنفعة خصوصا إذا كانت جديدة، وأما تعبري شعر اإلنسان ومجلته فقد تقدم 
  .مبناسبته يف الباب التاسع عشر

  فصل في رؤيا الريش

  .هو يؤول على أوجه خري ومنفعة

  .غزارتهوقال الكرماين الريش رياسة على قدر 
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ومن رأى أنه حيشو ريشا يف متاع فإنه ينكح امرأة فليعترب ما حشاه ليؤول، وقيل رؤيا الريش مجلة تؤول 
باملال حبصول مشقة وتعب، وقيل ريش ما يؤكل حلمه مال حالل وما ال يؤكل مال حرام، وأما ما يقام 

من رأى شيئا من ذلك فليطلبه مما منه فإنه يؤول كل نوع يف حمله وبابه كما ذكرناه يف الصوف وغريه، ف
  .ذكرناه واهللا أعلم

  الباب الحادي والسبعون 

  في رؤيا الحرير والقطن والكتان وما يعمل منها

  . وهي أنواع متعددة وكل منها له تعبير على حدته

  فصل في رؤيا الحرير

  .هو يؤول باملال احلرام

و أجود من امللون وامللون أجود من غريه، وقال الكرماين من رأى أنه أصاب حريرا فإن كان أبيض فه
  .وقيل رؤيا احلرير خري وصالح يف الدارين وزينة خصوصا للنسوة

ومن رأى حريرا وكان من ذوي املناصب فإنه رفعة وحيصل له منفعة يف الدنيا لكونه متمكنا منها، وأما 
يض منفعة وعطاء، وإن كان إذا كان من أهل الصالح فإنه يؤول حبسن اآلخرة، وقيل رؤيا احلرير األب

مصبوغا فهو أجود، وإن كان أخضر فهو جيد حسن، وإن كان أمحر فإنه غري حممود ولكنه للنساء 
  .حممود، وإن كان أسود فهو هم وغم، وإن كان أصفر فهو سقم

وقال أبو سعيد الواعظ اخلز يدل على احلج واختلفوا يف األصفر منه فمنهم من كرهه ومنهم من قال أنه 
  . يكره وال حيمد واألمحر منه يدل على التجرد يف إمعان أمرال

    

وأما ما . وأما ما يعمل منه من الثياب فقد تقدم يف بابه أيضاً يف ذكر امللبوس يف الباب الثامن واألربعني
  .يفتل وينسج منه فيأيت ذكره يف الباب اخلامس والسبعني

  .ون مها وغما للرجال والنساءوأما رؤيا التطريز به فهو غري حممود، ورمبا يك

  .وأما الشرابة احلرير فإا تؤول على مخسة أوجه عز وولد ومراد وسفر وللمرأة زوج وللرجل امرأة

  .ومن رأى شرابة معلقة سواء كانت عليه أو على شيء فهو خري على كل حال ليس فيه مضرة

ا هو منسوب إىل امللوك واألمراء فإن كان وأما البند احلرير فإنه يؤول باخلري وللمنفعة، فمن رأى بندا مم
  .أهال للوالية ناهلا، وإن مل يكن فإا شهرة له
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ومن رأى أنه حيمل بندا فإنه عز ورفعه وأحسن ما يرى يف البنود السلطاين وال تضر صفرته وكذلك 
رأة صاحلة، وإن اخلليفي، وقيل رؤيا البند تؤول باملرأة فيعترب اللون يف ذلك فإن كان أبيض أو أخضر فامل

  .كان أمحر أو أزرق فاملرأة سوء، وإن كان أسود فاملرأة مشئومة، وإن كان ملونا فاملرأة فاسقة

وأما ما يعمل من احلرير كاألعالم والشطف والصناجق وآالت احلرب فقد تقدم تعبريه يف الباب احلادي 
  .لثيابوأما األطلس واملسمط فقد تقدم تعبريه أيضاً يف باب ا. واخلمسني

  فصل في رؤيا القطن

  .هو يؤول على تسعة أوجه قيل ستر ومنفعة ومال وكسوة ووقار وهيبة ودين وخري وأمر حممود

  .وقال الكرماين من رأى أنه جيمع القطن فإنه حيصل ماال حالال، وإن ادخره يف متاع فإنه يدخر لعياله

  . امرأةومن رأى أنه حيشو قطنا يف وسادة أو ما اشبه ذلك فإنه ينكح

ومن رأى أنه يندف القطن فإنه خياصم إنسانا ويتكلم مبا ال يليق به، وإن رأته امرأة فإنه يدل على رجل 
  .ذي منفعة وكسب من فعل

  .وأما ما يعمل منه من الثياب فقد تقدم تعبريه كما ذكرناه يف الباب اخلامس واألربعني مفصال

 وأما الفتل والنسيج فيأتيان يف حملهما يف الباب اخلامس وأما األكفان فقد ذكرت أيضاً يف ذكر األموات،
  .والسبعني

  فصل في رؤيا الكتان

هو يؤول باملال احلالل مبقدار ما رآه وهو يف علم التعبري أدىن من القطن والكتان األبيض النقي البياض 
  .أحسن من األصفر والطويل أحسن من القصري

تانا فإن معيشته حتسن، ورمبا كان الكتان شغال عاليا وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه ملك ك
  .ومنفوضه أحسن من قشه

وأما ما يعمل منه من الثياب فقد تقدم تعبريه أيضاً يف حمله يف باب امللبوس والثياب، وأما ما يستعمل منه 
  .من األمتعة فقد تقدم تعبريه يف حمله يف الباب الثامن واألربعني

  .ج فيأيت تعبريها يف الباب اخلامس والسبعنيوأما الغزل والفتل والنس

  .وقال جعفر الصادق رؤيا الكتان تدل على وجهني مال حالل ومنفعة

  الباب الثاني والسبعون 
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  في رؤيا المواعين واألواني ونحوها

  .وهي مجلة أنواع نذكر منها كل نوع وما خيتص به وتعبريه على حدة

  .ل باجتهاده يف أمر ويكون حتصيله فيه بقدر ما خنلأما املنخل، فمن رأى أنه ينخل فإنه يؤو

  .وقال أبو سعيد الواعظ املنخل يؤول برجل جتري على يده األموال الشريفة ألن الدقيق شريف

وقال جعفر الصادق املنخل يؤول على أربعة أوجه رجل مصلح وامرأة فضولية وخادم رديء ومنفعة 
  .قليلة

  . بصريةوأما الغربال فإنه يؤول بإنسان ذي

  .وقال أبو سعيد الواعظ الغربال يؤول بناقد الدراهم والدنانري واملميز بني الكالم

وقال الكرماين من رأى أنه يغربل فهو على وجهني ما أن يكنس أو ينقد دراهم ونفس الغربال يؤول 
  .باملرأة واخلادم، وقيل الغربلة حممودة ألنه أمر حممود

يز ظريف، فمن رأى أن له غرباال أو أعطاه إياه أحد فإنه يدل على وقال ابن سريين الغربال خادم مم
  .حصول خادم بالصفة املذكورة

  .ومن رأى أن غرباله قد ضاع فإنه يدل على هالك خادمه أو إباقه

وقال الكرماين من رأى أنه يغربل شيئا للناس من احلبوب فإنه يدل على أنه يفعل شيئا يكون منفعة للناس 
  .ومضرة له

  .ن رأى أنه يغربل لنفسه ال لغريه فإنه يؤول على حصول منفعة لهوم

  .وقال جابر املغريب الغربال يؤول على أربعة أوجه خادم عبد وصديق شفوق وتلميذ ورجل ذكي

وأما العلب فإا تؤول بالنسوة كما أن الصحاف تؤول بذلك وما كان منسوبا للعطر فهو ساحر للنسوة 
  .فإنه نسوة حسانوما كان منسوبا للحلوى 

  .وأما اإلبريق فإنه يؤول باخلادم وكلما كان صبابا كان أخدم

    

وقال جعفر الصادق اإلبريق يؤول على أحد عشر وجها امرأة وخادم وجارية وقوام الدين وصالح اجلسد 
  .وعمر طويل ومال ونعمة وخري وبركة ومرياث من جهة النساء

  . تكون صاحلة ستريةوأما الدست فإنه يؤول بقيمة البيت اليت

وقال الكرماين إذا رأى يف الدست شيئا من احللوى أو الطعام اللطيف فإنه يدل على حصول منفعة من 
  .قيمة البيت، وإذا كان خبالفه فتأويله بضده
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قال الكرماين من رأى يف داره قدورا والناس عليها متالقون فإن كان . وأما القدر فإا تؤول على أوجه
  . فهو موتهعنده مريض

  .ومن رأى مريضا يأكل من قدر فإنه قرب أجله، ورمبا دلت رؤية القدر على كبري البيت

  .ومن رأى أنه حول قدرا فرمبا يتحول ذلك الكبري

وقال أبو سعيد الواعظ من رأى قدراً يطبخ فيها إن كان فيها حلم أو طعام فإنه حيرك رجالًيف طلب 
كون حراما، وإن مل يكن يف القدر حلم فإنه يكلف رجالًفقريا ما ال يطيق منفعة، وإن مل يطبخ فإن املنفعة ت

وقدر الفخار رجل يظهر نعمته للناس عموما وجلريانه خصوصا، وقيل القدر اجلديدة امرأة، وقيل قيم 
  .البيت

ومن رأى أنه وضع القدر على النار ليطبخ شيئا فإنه حيصل له من ملك مال ومنفعة بقدر عظم القدر 
  .رها، وقيل القدر قيم البيت أو قيمته فكل ما رأى فيها من زين أو شني فإنه يؤول عليهماوصغ

ومن رأى يف قدر حلما أو طعاما فإنه يدل على حصول رزق جمموع بغري تعب وانكسار القدر يدل على 
  .هالك القيم أو القيمة

 ورئيس املدينة وخادم وتوكل وقال جعفر الصادق رؤيا القدر تؤول على مخسة أوجه امرأة وقيم البيت
  .على احلوائج

  .وأما الباطنية فإا تؤول جبارية مسينة يعاشر معها وحيصل له منها ما يتمىن

  .وأما املكيل فإنه يدل على نظام األمور واالنصاف والصدق مع الناس خصوصا إذا كان الكيل مستقيما

  .الهومن رأى أن املكيل انكسر أو احترق فإنه يدل على هالك م

ومن رأى أنه يكيل باملكيل شيئا إن كان من أهل العلم فإنه يصري قاضياً ، وإن مل يكن من أهل العلم فإنه 
  .يذهب إىل القاضي بسبب حكومة

  .وقال الكرماين من رأى أنه يكيل باملكيال فإنه يستقيم يف األمور حاله

  . سيده ألجل عيالهوأما املقالة فإا تؤول خبادم البيت الذي يقصد خزن ما يف يد

  .ومن رأى أنه يطبخ شيئا فإنه يدل على هناءة البيت

ومن رأى أنه يأكل فيها شيئا فإنه يدل على حصول خري من اخلادم، وإن كان ما أكل فيها شيئا حامضا 
  .فإنه هم وغم

  .وأما الطشت فقال أبو سعيد الواعظ الطشت جارية أو خادم

فإنه يبتاع جارية تركية ألن النحاس حيصل من الترك، وإن كان ومن رأى كأنه يستعمل طشتا من حناس 
الطشت من فضة فإن اجلارية اليت يبتاعها رومية، وإن كان من ذهب فإنه يؤول بامرأة مجيلة تأمر مبا ال 
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  .يستطيع وتكلفه مبا ال يطيق، وإن كان من زجاج فجارية سفيلة، وإن كان من بلور فحرة يتزوج ا

  .ق الطشت يؤول بامرأة أو جارية نافعةوقال جعفر الصاد

وأما التبغار فإنه يؤول بامرأة تأخذ خبواطر أهلها وتفرح قلوم وتكون آمره ألهلها بالصالح وطريق اخلري 
  .ومتنعهم من الشر والفساد وتأمرهم بالتوبة

تزوج امرأة أو وأما القدح فإنه يؤول باملرأة، فمن رأى أنه أعطى قدحا وبه ماء يشرب وشرب منه فإنه ي
يشتري جارية وحيصل له منها ولد صاحل يستريح به، وإن كان فيه نبيذ وشرب منه فإنه يدل على حصول 

  .ولد مفسد سيء الفعال ال يستريح منه

وقال ابن سريين من رأى أن له قدحا وقد تكسر وتبدل ما فيه فإنه يؤول مبوت زوجته وسالمة ولده، 
  .ه، وإن تبددا وتكسرا معا فإنه يؤول مبوما معاوإن كان خبالف ذلك فتعبريه ضد

  .ومن رأى قدحا فارغا فإنه يؤول بعدم األوالد

ومن رأى قدحا فرغ ما به سواء شربه أو كبه فإنه يؤول بقرب أجله، وإن كان فيه ما يكره طعمه فإنه 
  .يؤول باملوت

ميسر حلوائج البيت، وأما احلقة وقال جعفر الصادق القدح يؤول على ثالثة أوجه امرأة وجارية وخادم 
  .فإا تؤول بامرأة وجارية

وأما اخلابية فإا تؤول بامرأة تكون فائدة البيت من قبلها، وقال الكرماين إا تؤول على وجهني إذا 
  .كانت يف الرب فهي كرت، وإذا كانت يف الدار فهي امرأة غنية

  .إا تؤول حبصول مال حيزن يف طريق اخلريومن رأى خابية يف داره والناس ينتفعون مبا فيها ف

  .وأما الربنية فإا تؤول على ثالثة أوجه امرأة وخادمة صادقة ورسول ثقة

    

وأما العكة فإا تؤول على أوجه إذا كانت للعسل فإا تؤول برجل عامل ينتفع الناس بعلمه، وإذا كانت 
  .اخلريات كالرباط واملساجد والقناطر وغريهاللنب فإنه رجل جيري على يده مال حالل باالنفاق يف 

  .ومن رأى أن له عكة فإنه يصاحب رجالًذه الصفة وحيصل له منه خري ومنفعة

وقال أبو سعيد الواعظ العكة تؤول برجل دينء واصابة العكة من العسل اصابة غنيمة من رجل دينء 
شرير والنفخ فيها يدل على االبن وكذلك عكة السمن وعكة النفط استفاده مال حرام من رجل كافر 

  .وكذلك النفخ يف اجلراب" فنفخنا فيه من روحنا"لقوله تعاىل 

وأما املغزل فإنه يدل على البنت، وإن رأت امرأة أا أخذت بيدها مغزال إن كانت حبلى فإا تلد بنتا أو 
يدها مغزال به ثقالتان فإا تتزوج أمها تلد بنتا واال امرأة من أقارا إن كانت حامال، وإن رأت امرأة أن ب
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  .هي وأختها، وإن رأت امرأة أنه انكسر فإن بنتها متوت أو أختها متوت

وقال الكرماين املغزول رجل يسافر، وإن رأته امرأة تتزوج برجل مسافر، وإن رأت امرأة إن ثقاله مغزهلا 
  .وقعت فإن حمبتها تنقطع من زوجها أو متوت بنتها

  .يب من رأى أنه يغزل به فإنه يدل على الغم وللمرأة فرح وسروروقال جابر املغر

وقال جعفر الصادق رؤيا املغزل تؤول على ثالثة أوجه رجل مسافر أو امرأة أو خادم، وأما الدوالب فإنه 
  .يؤول مبعيشة اإلنسان وكسبه، فمن رأى أن دوالبه دائر فمحمود

  .موال بغري معرفةوأما الدلو فقال الكرماين الدلو رجل يستخرج األ

  .ومن رأى دلوا مملوءا وهو يستقي منه حيصل له مال بالتعب واملشقة بقدر ما يف الدلو

  .ومن رأى الدلو فارغا فإنه يدل على حصول خري قليل

وقال جعفر الصادق إذا كان الدلو جديدا نظيفا فإنه يدل على مصاحبته برجل يأخذ األموال بغري معرفة 
  .منفعةوحيصل له منه خري و

وأما الزنبيل فإنه يؤول باملرأة، وقال الكرماين الزنبيل خادم، وقيل مال ونعمة وعمر طويل وخري وبركة 
  .وقوام دين ومرياث من قبل النساء، وقيل الزنبيل يدل على العبد

  . خادموأما اجلرة فإا تدل على اجلري املنافق يضيع على يده أموال الناس، وقال الكرماين اجلرة جارية أو

وقال جعفر الصادق اجلرة تؤول على تسعة أوجه أجري منافق وامرأة وجارية وقوام دين وصالح البدن 
  .وعمر طويل ومال ونعمة ومرياث من قبل النساء

وأما املكحلة فإا تؤول بامرأة تذكر اهللا تعاىل دائما وتدعو الناس إىل الصالح واخلري وتكون دينة ذات 
  .أمانة

إنه يؤول خبادم البيت، وقال جابر املغريب من رأى أنه اشترى سطال جديدا فإنه يشتري وأما السطل ف
  .جارية مسينة مجيلة

  .ومن رأى أن سطله قد انتقب فإنه يدل على عيب ونقصان يف جسم تلك اجلارية

وأما السكرجة فقال جعفر الصادق السكرجة تؤول على عشرة أوجه امرأة وخادم وجارية وقوام الدين 
  .صالح اجلسد وطول عمر ومال ونعمة وكالم طيب لطيف ومرياث من قبل النساءو

وأما امللزمة فهي على أنواع منها ما يعصر به ومنها ما يكبس به وهي يف علم التعبري نوع واحد أما ما 
ة يعصر به فليس مبحمود، فمن رأى أنه يعصر يف املالزم فإنه يؤول باملذلة واالهانة، وأما ما هي خمصوم

  .بالكبس فال بأس ا، ورمبا تؤول بامرأة شريرة

  .وأما الصندوق فإنه يؤول على أوجه قال الكرماين الصندوق يؤول باملرأة، وقيل الصندوق عز وجاه
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ومن رأى أنه أخذ صندوقا جديدا كبرياً أو اشتراه أو أعطاه له أحد فإنه يدل على العز واجلاه بقدر ذلك 
  .أو يتزوج بامرأة

 أن صندوقه قد انكسر أو ضاع منه فإنه يدل على نقصان عزه وجاهه ومرض قلبه أو متوت ومن رأى
  .امرأته

وقال جابر املغريب الصندوق اجلديد الكبري النظيف يدل على امرأة مجيلة صاحلة سخية، وإن كان عتيقا 
  .صغريا فتأويله خبالفه

  .رتبة وامرأةوقال جعفر الصادق الصندوق يؤول على أربعة أوجه عز وجاه وم

وأما الصيين فقال الكرماين الصيين خادمة، وإذا كان شفافا نظيفا فإن تلك اخلادمة تكون مجيلة، وإن كان 
  .خبالفه فتعبريه ضده

  .وقال ابن سريين الصيين جارية تسلم حوائج البيت بيدها

  .ة أو جاريةومن رأى بيده صينياً أو اشتراه أو أعطاه له أحد فإنه يدل على حصول امرأة خادم

  .ومن رأى أنه فقده فإنه يؤول بإباق ذاك، وكسره يؤول مبا كان املوت عائدا على نفسه

  .وقال جعفر الصادق رؤيا الصيين تؤول على أربعة أوجه امرأة وخادمة وجارية ومنفعة من قبل النسوة

    

  .وأما الطاسة فتأويلها كتأويل املشربة ولكن يقال ان الطاسة سبب املعاش

  .ا اخلتم من أي نوع كان ألي صنف كان فإنه يؤول باخلري والرفعة خصوصا ملن ختم لهوأم

  .وقال ابن سريين من رأى أن ملكا أعطاه ختما ليختم به فإنه أبلغ يف الرفعة واجلاه

وقال الكرماين من رأى أن ملكا أعطاه ختما ليختم به فإن كان الئقا للمنصب يناله وحيصل له من امللك 
  .إن مل يكن الئقا فإنه منفعة على كل حالمتكن، و

  .وقال جعفر الصادق اخلتم يؤول على مخسة أوجه رفعة وجاه وادخار شيء ومجع مال ونعمة

وأما الطبق فإنه يؤول خبادم يقوم مبصاحل الدار وقت الفرح والسرور، فمن رأى طبقا فإنه يسر خصوصا 
  .إن كان فيه شيء

  .رية فمهما رأى من زين أو شني فهو عائد فيهاوقال الكرماين الطبق يؤول باجلا

وقال جابر الصادق الطبق يؤول على أربعة أوجه خادم الس واجلارية وفائدة من قبل النساء وهدية 
  .مبقدار قيمته

وأما امرة فإا تؤول بالغالم واخلادم الذين حيصل منهما الشفقة على صاحبها والناس يثنون عليهما 
 من زين أو شني كان عائدا عليهما، وإن كانت من معدن فينسبان لذلك املعدن اخلاص فمهما رآه فيه
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  .به

  .وقال أبو سعيد الواعظ امرة تؤول بأديب حيصل منه لصاحبها ثناء حسن

وأما الغالف فإنه يؤول على أوجه قال ابن سريين يؤول باملرأة، وقيل الغالف للعازب زواج وللمتزوج 
  .منفعة

ع فإنه يؤول على أوجه قال ابن سريين املقالع يؤول بالدعاء عليه، فمن رأى أحد يرمى عليه وأما املقال
  .مبقالع فإنه يدعو عليه

  .وقال الكرماين من رأى أنه أصيب من املقالع فإنه يصاب بدعوة وآفة

  .عليهوقال جابر املغريب املقالع يؤول بالغم واحلزن والكالم اخلشن ملن يرمي خصوصا ملن يرمى به 

وأما القالب فإنه يؤول باخلادم، ورؤيا القوالب الكثرية تدل على اخلري واملنفعة من جهة اخلادم وإدخال 
  .القالب يف شيء يؤول باجلماع

وأما القربة فإا تؤول بعجوز تسلم إليه األموال، ومن رأى فيها ما حيمد مثل املاء واحلالب وما أشبه 
  .ل واحلرام، وإن كان فيها ما يكره كاخلمر وما أشبهه فإا بضدهذلك فإا جيدة تفرق بني احلال

وأما الصفن فإنه يؤول بالسفر فإن كان جديدا وفيه ماء صاف فإنه حيصل له يف ذلك السفر خري ومنفعة، 
  .وإن كان خبالف ذلك فتعبريه ضده

وفراغ املاء منه انقضاء وأما الكراز فإنه يؤول خبادم السفر فمهما رأى فيه من زين أو شني يعرب فيه 
  .األجل

وأما الكوز فإن كان من معدن فإنه يؤول خبادم، وإن كان من طني فإنه يؤول باجلارية مبقدار ما رآه، 
وقال جابر املغريب الكوز يؤول باملال والنعمة، وإن كان الكوز من خشب فإنه يدل على مجعه املال 

  .باحليلة وال يكون له بقاء

  .رأى بيده كوز وبه ميزاب منه فإنه يطأ امرأة يف دبرهاوقال الكرماين من 

وقال جعفر الصادق الكوز يؤول على أحد عشر وجهاً امرأة وخادم وجارية وقوام دين وصالح جسده 
  .وعمر طويل ومال ونعمة وخري وبركة ومرياث من جهة النساء إن شرب منه ما به

  .لسجن واهلم والغموأما القفص فال خري يف رؤياه ألنه يؤول بالضيق وا

وقال أبو سعيد الواعظ القفص الكبري الذي حيبس فيه الدجاج يدل على دار، فمن رأى كأنه ابتاع قفصا 
  .على هذه الصفة حصر فيه دجاجة فإنه يبتاع دارا وينقل امرأته إليها

  .ومن رأى أنه وضع القفص على رأسه وطاف به السوق فإنه يبيع داره ويشهد الشهود

ر الصادق القفص يؤول على ثالثة أوجه حبس ومضيق ودار النحاس، وإذا كان يف القفص طري وقال جعف
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  .فإنه يدل على سوء حال من يدل عليه ذلك الطري

  .وأما القنديل فإنه يؤول بالعبادة والطاعة إذا كان موقودا وبقية الكالم تقدم عند ذكر النار

من زين أو شني يؤول فيه والسراج خادم أيضاً وقد تقدم وأما منارة السراج فإا خادم فمهما رأى فيها 
  .الكالم يف نوره مع ذكر القنديل يف الباب املذكور

  .وأما القنينة فإا تؤول باخلادم الذي مفتاح البيت يف يده مفوضا إليه

عة إذا ومن رأى أن يف القنينة ماءاً أو حالبا يشرب منه فإنه يدل على املال من ذلك اخلادم، وأما القص
كانت فارغة فليست مبحمودة، ورمبا دلت على التعطيل، وإذا كان فيها ما يؤكل ويستعمل منه فإنه 

  .يؤول بالسفر وحصول اخلري واملنفعة

  .وأما املغرفة فإا تؤول باخلادم املتصرف فمهما رأى يف ذلك من زين أو شني يؤول فيه

  .لطان ويقضي أشغال الناسوأما مغرفة النار فتؤول مبن هو قائم يف خدمة الس

    

  .وأما املرجل من أي نوع كان فإنه يؤول بقيم البيت ومن رآه فارغا فليس مبحمود ومآلنه أصلح

  .وأما الصحن فإنه يؤول باجلارية اليت يرى اإلنسان منها ما حيبه

ن على فائدما وأما اهلاون ويده فيؤالن بالشريكني اللذين ال ينفك بعضهما من بعض، وإذا كانا معا يدال
  .لصاحبهما

  .ومن رأى واحدا منهما فإنه يدل على عدم فائدة

ومن رأى أن معه هاونا أو أعطاه له أحد فإنه يدل على حصول خري وفائدة من شريكني مبقدار عظم 
  .اهلاون وصغره

ومن رأى أنه يدق يف اهلارون شيئا إن كان ذلك من املأكوالت فإنه يدل على حصول خري ومنفعة 
املشقة بقدر ذلك، وإن كان من األدوية فإنه يؤول على ثالثة أوجه إن كان من األدوية املسهلة فإنه يدل ب

على نقصان املال، وإن كان من األدوية القابضة فإنه يدل على زيادة املال، وإن كان من أدوية العني فإنه 
  .يدل على زيادة الدين

، فمن رأى أنه يدق شيئا من ذي احلرارة فيهما فإنه ينكح وأما اجلرن واملهراس فإما يؤوالن بالنسوة
  .امرأة وكثرا ليست مبذمومة

وقال أبو سعيد الواعظ املهراس يؤول برجل يعمل ويتحمل املشقة يف إصالح أمور يعجز غريه عن 
  .إصالحها

اخلادم أو اجلارية وأما املصقلة فإا تؤول على اخلري واملنفعة واألبيض منها أصلح، وقيل املصقلة تؤول ب
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  .والصقل ا يؤول بنتاج أمر وإظهار أة وكذلك الكورة من هذا املعىن

وقال جعفر الصادق رؤيا املصقلة تؤول على سبعة أوجه امرأة وخادم وجارية ومال وأدب وولد وشراء 
  .غالم وكل زين أو شني يرى فيها فإنه يؤول ذه املذكورات

  . املنافقني مع األصحاب ظاهرا خالني من احلب والنسب يف دينهم نفاقوأما املشط فإنه يؤول بالرجال

وأما املشط احلديد فإنه يؤول برجال نافعني، وقيل املشط يؤول على عشرة أوجه خصوصا ملن متشط خري 
  .ومنفعة وفرح وقضاء دين وحصول مقصود وموافقة واء وسنة وذكر وسعادة

عة، فمن رأى أنه يستاك فإنه حيسن ملن نسب إليه ذلك، وقيل حيسن وأما السواك فإنه يؤول باألجر واملنف
  .ألهل بيته وأقاربه

  .وأما السبحة فإا تؤول باخلري والدين والصالح خصوصا ملن ملكها أو سبح ا

وأما الكيس فإنه يؤول باملرأة وغريها، وقيل من رأى شيئا يف الكيس من الدراهم والدنانري أو ما أشبهها 
ل على النعمة واخلري بقدر ما رأى والكيس الفارغ ضده، ورمبا دل الكيس الفارغ على قرب أجله فإنه يد

  .ألن الكيس يف التأويل جسد الرجل

  .قال ابن سريين اجلراب قلب الرجل وجوفه

وحكى أن رجالًأتى أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه فقال يا أمري املؤمنني رأيت كأين فتحت كيسا فما 
شيئا فقال له الكيس جسد اإلنسان والدراهم كالمه وذكره فحيث ما وجدت يف الكيس وجدت فيه 

شيئا فإنه يؤول على قطع حديثك من الدنيا فلما رجع الرجل متوجها إىل بيته رفسه فرس فقتل وكذلك 
  .إذا رأى كيسه منكوسا مقلوبا حبيث خرج كل شيء فيه مل يبق فيه شيء

  .وعا فإنه يدل على افشاء سرهوقال الكرماين من رأى كيسه مقط

  .ومن رأى أنه خيط قطع كبسه فإنه يدل على كتم سره، وإن وضع على كيسه ختما فهو حفظ لسره

  .ومن رأى أنه ختم كيسه وهو فارغ فإنه يؤول على كتم كذب كالمه

 فيه ومن رأى أن كيسه ضاع فإن كان فيه دراهم فإنه يدل على نصيحته لغريه وتضيع كالم، وإن مل يكن
  .دراهم فإنه يدل على كذبه

  .ومن رأى أنه أعطى كيسه المرأته أو جلاريته فإنه يدل على تعلق قلبه واشتغاله بغريه

  .ومن رأى خياطته مقلوبة فإنه يدل على تعلق قلب عياله بالغري

  .ومن رأى أن يف كيسه دراهم مبهرجة فإنه يدل على اشتغال قلبه خبصومات ملونة

دت من كيسه فإنه ينقطع عن اخلصومات، وقيل من رأى يف كيسه دراهم مبهرجة ومن رأى أا تبد
  .كثرية فإن كان تاجرا يدل على إفالسه، وإن كان غري تاجر فال خري فيه، وإن كان ملكا فإنه يعزل
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  .وقال الساملي من رأى كيسا فيه شيء فإنه يؤول خبريه وشره فليعترب ما كان فيه

  . ما فيه فإن الكيس يؤول باجلسد واملال يؤول بالزوجومن رأى كيسه قد فتق وذهب

  .ومن رأى يف كيسه دودة فإنه يؤول على وجهني إما أحد خيونه أو قرب أجله

  .وقال جعفر الصادق رؤيا الكيس الفارغ تؤول على أربعة أوجه حسد وسر مكتوم وفقر ومذلة

  .ملكهوأما اخلروج فإنه يؤول بالفرج من اهلموم والغموم خصوصا ملن 

    

وأما الغرارة فإا تؤول بقلب الرجل العامل العارف، وقيل أنه القلب فقط مما أدخر فيه من اخلري والشر 
  .ودليل ذلك أن عليا كرم اهللا وجهه قال إن القلوب أوعية فخريها أوعاها

فة على اخلري وقال جعفر الصادق رؤيا الغرارة الكبرية اجلديدة تدل على اخلري واملنفعة والصغرية الضعي
القليل والعتيقة واملقطعة تدل على املضرة واهلم والغم، وقيل العدل مشتق من العدل والعدالة وهو حممود 

  .على كل حال

وأما اخلوان وهو السماط فإنه يؤول على أوجه، فمن رأى خوانا ممدودا وعليه ما يؤكل فإنه يؤول باخلري 
  .واملنفعة والعز والدولة

يب رؤيا اخلوان املمدود باألطعمة يؤول بالرجل الشريف وكثرة اخلري، وقيل يؤول وقال جابر املغر
  .باألصدقاء الكثرية، وقيل أنه دين ورفعة إذا مل يؤكل منه الطعام على اخلوان وهو دليل على طول العمر

 ومن رأى أن على خوان ألوانا من األطعمة فإنه يدل على حصول رزق ونصب له ولعياله، وقيل رؤيا

  .اخلوان عز وفرج وانتظام شغل

وأما السفرة فتؤول باحملاربة وبالسفر، وأما األكل على السفرة واخلوان فيأيت تعبريه يف الباب الذي يلي 
  .هذا الباب

وقال الكرماين رؤيا مجلة األوعية واملواعني وما يناسب ذلك من األمتعة فإا خري ومنفعة ومملوؤه خري من 
 عتيقه، وقيل إن ذلك مجيعه يؤول بالنسوة واخلادم واجلواري فمهما رأى يف ذلك فارغه وجديدة خري من

  .من زين أو شني فهو يؤول فيهن واهللا أعلم بالصواب

  الباب الثالث والسبعون 

  في رؤيا األطعمة والمآكل

  ومدها على األسمطة والموائد ونحوها 
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  .ة ألا من مآكل امللوكأما املأمونية فإا تؤول بالرزق احلالل واخلري واملنفع

وأما الشواء فإنه يؤول على أوجه، قال الكرماين رؤيا الشواء من اللحم الغنمي يدل على أكل مال بتعب 
ومن اللحم البقري يدل على األمن يف تلك السنة وحلم اخلروف والسخل يدل على حصول قليل من املال 

  .والود

  .على حصول مال مبكر وحيلةومن رأى أنه يأكل حلم شواء الطري فإنه يدل 

  .ومن رأى أنه يأكل شواء حلم الفروج فإنه يدل على حصول قليل من املال مبكر وحيلة من جهة النساء

  .وأما الكوارع فقال الكرماين رؤيا كوارع الغنم خري ومنفعة والكوارع سعة يف الرزق

  .وقال جابر املغريب هو مال األيتام

كل تتماجا بلحم غنم أو بلحم خروف ولنب حلو فإنه يدل على حصول وأما التتماج، فمن رأى أنه يأ
اخلري واملنفعة من قبل االجناد، وإن كان بلحم بقر أو بلحم أرنب وقروت حامض فإنه يدل على حصول 

  .منفعة يسرية من أقوام أسافل أدان، وقيل غم

 بعض امللوك رأى يف منامه كأنه وقال بعض املعربين مسعت من الشيخ حممد القروين أحد مشايخ التعبري أن
أكل تتماجا فقصها عليه فقال له تصدق بشيء يدفع عنك الشر فبعد ذلك سأله بعض أخصائه يف خلوة 

  .فعرفه أنه سيمسك وميوج أهل بيته ألن لفظة تت بالتركي أي أمسك هو فعل أمر وماج ظاهر

: ليه وسلم أنه كان حيب الثريد ويقولوأما الثريد فإنه يؤول برزق حسن ملا ورد عن النيب صلى اهللا ع

  .فضل عائشة على سائر األمة كفضل ثريد اللحم على الطعام

  .وأما حرقة األصبغ فإا تؤول باهلم والغم

وقال جعفر الصادق حرقة األصبغ تؤول على مخسة أوجه مرض وغم وخصومة وجلاج وخمالفة مع أهله 
  .وعياله

عذب قبيح الفعال وأماما يعمل من البيض من املآكل فإا تؤول على وأما املعالق فيؤول مبال رجل كبري م
أربعة أوجه خري ومنفعة وزواج وتغري مزاج، وقيل ما يؤكل من البيض املعمول إذا كان حبلو فهو حممود، 

  .وإذا كان حبامض فهو مذموم ومنهم من كره أكله لصفرته

  . كان باللحم السمنيوأما الزبرباج فإنه يؤول باخلري واملنفعة خصوصا إذا

وأما الكباج إذا كان بلحم الغنم والعسل النحل فإنه يدل على العز واجلاه والعيش اهلينء، وإذا كان بلحم 
  .البقر فإنه يدل على طول احلياة ونظام األشغال وحصول مال، وإن كان بغري حلم فهو حممود أيضا

  .وأما السمكا فإنه حصول مال ورزق حالل

  . فإا تؤول بالغم واملصيبة، ورمبا كانت ضعفاوأما السماقية
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وأما الكروش املطبوخة، فمن رأى كرشا أي كرش كان فإا تؤول باخلري والنعمة واملال خصوصا إذا 
  .كانت من احليوان الذي يؤكل حلمه

وأما السختورة فقال ابن سريين السختورة تؤول حبصول املال بقدر كربها وكلما كان طعمها طيبا 
  .ت أبلغكان

  .وأما الشوربا فإا تؤول على أوجه

    

قال ابن سريين إذا كانت بلحم غنم لطيف وحوائج نظيفة وطعمها طيب فإا تدل على اخلري واملنفعة، 
  .وإن كانت خبالف ذلك فتعبريها ضده

ونعمة وقال جابر املغريب إذا كانت بلحم لطيف وحوائج نظيفة فإا تدل على هناء العيش وحصول فائدة 
  .وراحة، وإن كان بلحم غليظ كليف فإا تؤول بضد ذلك

وأما العصيدة فإا تؤول على أوجه فخريها ما ال يكون فيها زعفران وهي تؤول باملال والنعمة اليت حتصل 
  .بالتعب واملشقة واخلصومة مبقدار نارها

  . استماع كالم لطيف ممن حيبهوقال ابن سريين من رأى أنه وضع يف فمه لقمة من العصيدة فإنه يدل على

  .ومن رأى أنه يأكل عصيدة كثرية فإنه يدل على حصول مال بتعب وعناء وخصومة بقدر ذلك

ومن رأى أنه أخذ لقمة من العصيدة فإنه يدل على استماع أخبار سارة لذلك الشخص وحصول رزق له 
  .ويتعب من الغري

  .قديد يؤول باملال والنميمةوأما القديد فإنه يدل على أوجه قال ابن سريين ال

  .وقال جابر املغريب من رأى أنه يأكل القديد من حلم الغنم فإنه يدل على غيبة رجل مصلح

ومن رأى أنه يأكل القديد من حلم الفرس فإنه يدل على غيبة ما يتعلق به وكذلك كل قديد ينسب إىل 
  .م التعبريحيوانه فإنه يؤول بغيبة من ينسب إليه ذلك احليوان يف أصل عل

وقال الكرماين أجود القديد ما كان مسينا قليل امللح ويف احلقيقة كره املعربون أكل القديد ألنه يؤول 
بالغيبة، وقيل قديد اللحم وقديد السمك وقديد اللنب يؤول على ستة أوجه هم وغم وضعف وسقم وغيبة 

  .ومنيمة

 أفضل مما هو مقلو وكلما كانت التقايل كثرية وأما التقلية فإا تؤول على أوجه وما كان مطبوخا كان
االبزار طيبة الطعم كانت أحسن من غريها من نوعه، وإذا كانت من حلم الطيور تؤول حبصول منفعة من 

  .قبل النساء باملكر واحليلة، وإذا كانت تقلية مسك تؤول بالسفر يف صحبة جليل القدر

  .وأما الكشك فإنه يؤول باهلم والغم
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بية فرؤيتها تؤول باالجتهاد إىل غاية ما يكون يف الطلب وحصول مال وافر ووفور وسرور وأما الزال
  .وعيش وطرب

  .وقال جابر املغريب إن كان بزعفران فإا تؤول باألمراض

  .وأما شرحيات اللحم فهي يف التأويل كالتقلية كما تقدم واملطبوخ أجود منه

من اللحم فهو خري ومنفعة وحصول مال سهل وكل ما مل وأما اليخين قال دانيال كل ما كان مطبوخا 
  .خيالطه شيء فهو أجود وأكل اللحم املشوي حصول مال بتعب ومشقة

  .ومن رأى أنه يأكل حلما مشويا فإنه يدل على مال ونعمة حتصل

املنفعة فإما املزورة فإا تؤول على أوجه قال ابن سريين املزورة إذا كانت طيبة حلوة تؤول حبصول اخلري و
والسرور واملال، وإذا كانت بال طعم فتعرب بضده، وقيل رؤيا املزورة تؤول على ثالثة أوجه للضعيف 

  .بالعافية وللمتعايف بالضعف واحلمية

  .وأما املطجن فإنه يؤول باخلري واملنفعة إذا مل يتغري طعمه، وإن تغري فبضده

  .غري سلق فهو أبلغ، وإن كان حبامض فهو مرضوأما طبيخ احلمص فإنه يؤول باهلم والغم، وإذا كان ب

وأما طبيخ الفول فهو من هذا املعىن وال حيمد أكلهما سواء كانا مطبوخني أو بغري طبخ مبتلني أو بغري 
  .بل

وأما اهلريسة فهي على أوجه، فمن رأى أا طبخت من لطيف حلم غنم فإنه حصول خري ومنفعة، وإن 
  .وقيل هي حصول ولدكان بلحم غليظ فتعبريها بضده، 

  .وقال جعفر الصادق من رأى أنه يأكل هريسة بلحم غنم فإنه يدل على حصول املنفعة وقضاء احلوائج

  .وأما اللوبيا سواء كانت يف أواا أو غري أواا مطبوخة أو غري مطبوخة فإا تؤول باهلم والغم

كله نيئا هم وغم ومطبوخه سواء كان وأما النشا فإنه يؤول على أوجه أما هو يف نفسه فمال حالل وأ
  .باحللوى أو غريها فإنه رزق ومنفعة

وأما املطبوخ من رأى نوع كان فإنه يؤول على أوجه، فمن رأى أنه يطبخ شيئا ملريض يوافقه فهو صحة 
  .ومنفعة له، وإن مل يكن فتعبريه بضده

  .ن أبلغومن رأى أنه يطبخ شيئا واستوى فإنه حصول مراد فإن كان أكل منه كا

  .ومن رأى خبالف ذلك فتعبريه ضده

  .ومن رأى أنه يطبخ ما يساق يف أنواع اخلري فهو حممود

  .ومن رأى خبالف ذلك فتعبريه ضده

ومن رأى طبيخه مطبوخا من غري اصطناع فإنه يؤول بالراحة وحسن املعيشة للمثل السائر بني الناس ملن 
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  .طبيخه مطبوخ وماؤه يف الكوز: يكون يف راحة

وقال جعفر الصادق كل طبيخ دسم ويؤكل بالسهولة فهو خري ومنفعة وكل طبيخ يكون خبالفه فتعبريه 
  .ضده

    

وأما اللقمة من سائر املأكوالت فإا تؤول على أوجه، وقال ابن سريين من رأى أن أحداً وضع يف فمه 
ربه، وإن كانت اللقمة من لقمة لطيفة من طعام طيب حلو فإنه يسمع كالما يسره أو يقبله أحد من أقا

  .طعام غليظ فتعبريه ضده

وقال جابر املغريب إن كان الذي أعطاه اللقمة رجل مصلح فإنه يدل على حصول مال حالل، وإن كان 
  .مفسد فتعبريه ضده

  .ومن رأى أنه وضع يف فمه لقمة حارة فإنه يدل على وقوعه يف بالء من كالم أحد

فمه فتوقفت يف حلقه فإنه حصول مصيبة وهم وغم وتعطيل يف األشغال ومن رأى أنه ينال لقمة فأدخلها 
  .واملعيشة، ورؤياه ضد ذلك تعبريه خبالفه

  .وقال جعفر الصادق اللقمة تؤول على مخسة أوجه قبلة وكالم حسن ومال ومنفعة ومقدار ذلك

ها يف الباب الثاين وأما ما يعمل من احلبوب كالعجني واخلبز وما أشبه ذلك من أنواع شىت فتقدم تعبري
  .واألربعني ملناسبتها له

  .وقال أبو سعيد الواعظ اللحم مع املرق مفروغ وطعام الكوامخ كلها مهوم وأحزان وأكلها أبلغ

ومن رأى أنه ابتلع طعاما بغاية احلرارة دلت رؤياه على نكد معيشته وأكل ما كان لذيذا هو أطيب عيش 
  .والشعرة يف األكل هم وحزن وعسر

ما الطعام املننت، فمن رأى أنه يأكل طعاما منتنا ويدفع بني يديه طيبا فإنه يأيت حراما ويترك من النساء وأ
  .حالال، ورمبا كان ثناء قبيحا

  .ومن رأى أنه يلحس أصابعه فإنه يصيب خرياً قليالً

  .ومن رأى أنه يشرب الطعام كاملاء فإنه تتوسع عليه معيشته

ثرياً وفيه سعة الضافته غريه فإن أمره يتشوش عليه وتدل رؤياه على أنه ومن رأى أن يف فمه طعاما ك
  .ذهب من عمره بقدر ذلك الطعام وبقي قدر ما يف فمه سعة فإن عاجل ذلك حىت خلص منه فإنه يسلم

ومن رأى أنه يأكل ما هو مكروه يف علم التعبري وحيمد اهللا عليه فإنه خيلص من اهلم وأكل املخ من أي 
  .يدل على حصول مال مدخرنوع كان 

  .ومن رأى أنه يأكل شيئا فيه بياض من املطبوخات وغريها فإنه اء وسرور
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  .ومن رأى أنه يأكل شيئا خمتصا ال يعرف نوعه فهم وغم خصوصا إذا كان قليل الدسم

ومن رأى أنه يأكل كشكا فإنه حصول مال قليل بتعب ومشقة، وإذا كان حامضا جدا فإنه يؤول 
  .باملرض

  .ومن رأى أنه يأكل طعاما ال دسم فيه وهو يتكره منه فإنه قليل املعيشة وهو يتمىن املوت

وإذا أذقنا "وأما الذوق فمن رأى أنه ذاق شيئا استلذ به واستطابه فإنه ينال فرحا وغنيمة لقوله تعاىل 
  ".اإلنسان منا رمحة فرح ا

فأذاقها "واب فإنه يؤول باملوت لقوله تعاىل ومن رأى أنه ذاق شيئا فكره طعمه حىت كاد يغيب عن الص
  .اآلية" اهللا لباس اجلوع واخلوف

  .ومن رأى كأنه ذاق شيئا فوجد طعمه مرا فإنه يطلب شيئا يصيبه منه أذى

من رأى أنه يأكل يف صحفة واستوعب .: ومن رأى أنه ذاق شيئا جمهوال فإنه يدخل يف أمر ما دخله قط
  .طعام فإنه يؤول بنفاذ عمرهما فيها أو فرغ ما يأكله من 

ومن رأى أنه يأكل طعاما سواء كان من صحفة أو غريها وتأخر منه شيء فإنه قدر ما تأخر من عمره 
  .فليعترب ذلك الطعام ويقاس على ذلك

  .ومن رأى أنه يلعق وعاء أصابعه فإنه يؤول على وجهني إما فراغ أجله أو فراغ رزقه من ذلك املكان

  .آلن فإنه يؤول بتغري أموره وسقوطه عن حالهومن رأى أن فمه م

  .ومن رأى أن يف فمه ما يؤكل وهو جيد سعة لغريه فأنه يؤول بطول العمر وكثرة الرزق

  .ومن رأى أنه ميضغ أكال فإنه يكثر الكالم، ورمبا كان بسبب شكاية

  فصل في رؤيا ما يمد على األسمطة والموائد

اً مد على مساطه وهو جالس يف صدره فإنه يؤول على أحد وهي على أوجه، فمن رأى أن طعاما كثري
  .عشر وجها عز وشرف ووالية وفرح وختان ووليمة وبشارة وعرس ودولة وخري ومنفعة

  .ومن رأى مآكل خمتلفة األلوان على مساط والناس ال جيلسون عليه فليس مبحمود

  .ومن رأى مساطا وهو قائم به فال بأس به

 على مساط وحاشيته تأكل عليه فإن كان أهال للوالية ناهلا، وإن مل يكن أهال ومن رأى أنه مد له أكل
  .فليس بنائل، وقيل من رأى أنه جالس على مساط منسوب له فهو مهتم بتعظيم غريه

  .ومن رأى أنه جالس على مساط ليأكل منه وهو بغري مرتبته فليس حمموداً
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اين من رأى أنه يأكل على مائدة فإنه ينال خريا ورزقا لقوله وأما املائدة فإا تؤول على أوجه قال الكرم
اآلية، ورمبا كانت املائدة ميدانا للحرب " اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً"تعاىل 

  .واللقاء واملؤاكلة عليها مطاعنة باأليدي كل حيتمل لنفسه ويعمل يف حياة روحه

  .ة وكان عزبا فإنه يتزوج، وإن مل يأكل عليها تكون البنت بكراومن رأى أنه يأكل على مائد

  .ومن رأى أنه يأكل على مائدة مقلوبة فإنه يأيت امرأة يف دبرها

  .ومن رأى أنه يبدل طعاما من بني يديه بشيء من نبات األرض فإنه يفتقر وينتقل إىل الذل واملسكنة

اآلية فقص رؤياه على " ربنا أنزل علينا مائدة"يتلو وقال أبو سعيد الواعظ رأى بعض الصلحاء إن هاتفا 
بعض مشايخ التعبري فقال أنك رجل فقري وتدعو اهللا بالفرج واليسر فيستجيب لك وكان كما قال وقد 

اختلف يف املائدة فمنهم من قال أا تؤول برجل شريف سخي والقعود عليها صحة واألكل منها 
  .االنتفاع به

 وعليها أقوام جمتمعون فإنه يواخي قوما على سرور ويقع بينهم وبينه منازعة يف ومن رأى أنه على مائدة
  .أمر معيشة له، وقيل املائدة تؤول بالدين

وروي أن رجالًأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال رأيت البارحة مرجا أخضر فيه مائدة موضوعة ومنرب 
تنادي عليها وتدعو الناس إىل املائدة فقال موضوع له سبع درجات ورأيتك ارتقيت الدرجة السابعة و

أما املائدة فاإلسالم وإما املرج األخضر فهو اجلنة وإما ارتقاء املنرب إليآخره الزمان، وأما : عليه السالم
  .النداء فإنا أدعو الناس إىل اإلسالم واجلنة، وقيل املائدة تؤول باملرأة

ما مد يده إليها خرجت يد كلب أشقر من حتت وقد روي أن رجالًرأى كأنه يأكل على مائدة فكل
املائدة فأكل معه فقص رؤياه على معرب فقال إن صدقت رؤياك فإن غالما لك يشاركك يف أهلك 

  .فتفحص عن األمر فوجده كما ذكر

  .فيؤول بطول احلياة ورفع املائدة يدل على انقضاء األجل. وأما األكل على املائدة

  الباب الرابع والسبعون 

  رؤيا اللحم والشحم واألدهانفي 

  وااللبان واالجبان ونحوها 

  فصل في رؤيا اللحم
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وهو يؤول على أوجه عديدة وللمعربين يف تعبريه كالم كثري واختالفات قال دانيال رؤيا اللحوم إذا 
كانت مطبوخة فإا تؤول باخلري واملنفعة بسهولة، ومشويه بتعب ومشقة، والينء أمل ومرض وتعب وبيعه 

شراؤه هم وغم ومصيبة وأكل اإلنسان حلم نفسه يدل على الغيبة والنميمة يف حق أهله وأقاربه، ورمبا و
يصدر منه أمر يندم عليه وحلم اآلدمي يؤول بالغيبة خصوصا ملن أكله وحلم املصلوب يؤول مبال حرام من 

ت أحد من ذلك املرتل شخص عايل اهلمة جليل القدر وحلم الغنم ما مل يقطع إذا دخل مرتال يؤول مبو
  .يكون من األعيان واملقطع دونه وتقدم أن القصاب يؤول مبلك املوت وأخذ اللحم منه يؤول باملوت

" فأوجس منهم خيفة"وقال الكرماين اللحم املطبوخ رزق ونعمة واملشوي رزق أيضاً خبوف لقوله تعاىل 

  .وكان ذلك حني رأى الشواء

 سفود أو غريه وهو يشوي فإنه يؤول باملال احلرام، ورمبا كان مها ومن رأى أن بيده حلما سواء كان يف
وحزنا، وحلم الكبش إذا شوي يؤول باملرض، وحلم النعجة مرض الزوجة أو الوالدة أو من يقوم مقامها، 

  .وحلم اخلروف أو اجلدي إذا شوي يؤول على وجهني إما ضعف األوالد أو ضعف العبيد

  .قصاب ومل يأت به إىل مرتله فإنه ميرض ويشفىومن رأى أنه ابتاع حلما من 

  .ومن رأى حلما يفرق بني الناس فإنه يؤول مبوت رجل كبري وتفرقة ماله

  .ومن رأى أنه يأكل حلما منتنا فإنه يرتكب حراما

ومن رأى أنه يأكل من حلم الكبش فإنه يؤول حبصول مال من جليل القدر وحلم املعز يؤول باملرض 
  .دهاليسري ويشفى بع

وقال أبو سعيد الواعظ اللحوم تؤول باالوجاع واالسقام واهولة منها مصيبة والطري موت، ورمبا كان 
غيبة إذا رأى ما يدل على خالف املوت واململح رزق بعد مصيبة واللحم املهزول خسران والقديد مال 

  .خيزن وتعسري من اغتياب

ليه يؤول باتصاله مبن يعرفه أو يستفيد إخوانا يسر ومن رأى أن يف بيته حلم ضأن ال يعلم كيف أدخل إ
  .م هذا إذا كان مسينا، وإن كان مهزوال تكون اإلخوان فقراء

ومن رأى يف بيته مسلوخة وهي مسينة فإنه يصيب مرياثا يف حلم الضأن إذا كان مشويا يؤول على ثالثة 
  .واء السوق بشارةأوجه إذا كان ناضجا يكون ولده أدوبا، وإذا كان نيئا فبضده وش

    

  .وحلم الثعبان يؤول مبال العدو واألكل منه قهره

  .وحلم الفرس مبال من االكابر والعز والرفعة خصوصا ملن أكله

  .وحلم البغل يؤول باملرض والسقم ملن أكله وحلم البقر يؤول بالصحة وخضب السنة
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  .وحلم اجلمل يؤول مبال العدو

  .أويل كلحم البعريوقال الكرماين حلم الناقة يف الت

  .وحلم الفصيل يؤول مبال اليتيم والسقم والشفاء بعده، ورمبا يكون منفعة من ملك

  .وحلم النعام يؤول مبال أهل البادية

  .وحلم الغزال يؤول مبال امرأة مجيلة

  .وحلم السنونو اخلطاف يدل على مال رجل قد فارقه

  .وحلم البط يدل على املال والنعمة

  .ول مبال غالموحلم البلبل يؤ

  .وحلم النمر يؤول حبصول الشرف والتعب

  .وحلم الفيل مال كثري من ملك عظيم جليل

  .وحلم السماين وحنوه يؤول مبال رجل غدار

  .وحلم القبيسة يؤول مبال مسروق أو حرام أو ربا

  فصل

 ألجل االختالف أما كل نوع مما يؤكل حلمه فقد تقدم كل منها يف بابه وتأويله وإمنا أذكر هذه األنواع
  .فيها ومناسبتها، وأما ما ذكره املعربون مما يغين من تفصيل كل حيوان وجنسه فسأبينه

وقيل إن مجيع حلوم احليوان من سباع الوحوش وكواسر الطيور اجلوارح فإا تؤول باملال احلرام من قبل 
  .امللوك

ال وما كان مؤنثا فإنه يؤول مبال النساء وأما حلم سائر الطيور فما كان منه مذكرا فإنه يؤول مبال الرج
  .وما كان يؤكل حلمه فهو مال حالل وما ال يؤكل حلمه فمال حرام وكذلك مجيع احليوان

  .وحلم احليوان املائي تأويله يفهم من بابه

وأما حلم اهلوام فإنه يؤول مبال األعداء وكذلك بعض احلشرات وحلم كل نوع مل يتفق عليه فهو مذكور 
  . قاله كل أحد يف بابهعلى ما

  .وقال جعفر الصادق رؤيا اللحم تؤول على مخسة أوجه مال ومرياث وغىن وحزن ومصيبة

  فصل في رؤيا الشحوم
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هي تؤول باخلري والنعمة واخلصب وتسهيل األمور الصعاب وشحم احليوان الذي ال يؤكل حلمه يدل 
  .على مال حرام

لرزق خصوصا ملن أكلها وأفضلها شحم الغنم، وقيل رؤيا وقال الكرماين رؤيا الشحوم تؤول بزيادة ا
شحوم الكواسر سواء كانت عن وحش أو طري تؤول مبال العدا وامللوك وشحم احلشرات تأويلها 

  .كلحمها

  فصل في رؤيا األدهان

  .وهي تؤول على أوجه

كدهن البلسان ودهن قال دانيال األدهان تؤول باملال والنعمة، ورمبا تؤول باملرياث واالدهان السمينة 
الزنبق وما أشبهمها تؤول بالعلم واحلكمة، وقيل دهن البلسان يؤول باملنفعة من األكابر، ودهن اليامسني 

حصول منفعة من اهلنود، ودهن البنفسج يؤول مبنفعة من الفالحني ودهن النيلوفر ودهن السوسن يؤوالن 
العرب ودهن االفسنتني والقطط وما أشبهمها يؤوالن باملنفعة من األكابر ودهن الزنبق يؤول باملنفعة من 

  .باملنفعة من االروام

  .وقال ابن سريين من رأى جسده ملوثا بالدهن فإنه يؤول باملرض

  .ومن رأى أنه دهن رأسه بال اسراف فإنه يدل على زينة

  .ؤول بالغموقال جابر املغريب أكل االدهان والتدهن ا مجلتها زينة إال التدهن باالسراف فإنه ي

  .ومن رأى أنه يدهن شاربه وصدره فإنه يؤول باليمني الكاذبة

وقال إمساعيل بن األشعث األدهان كلها حزن إال دهن الزيت إذا رأى أنه يأكله فإنه يؤول باملال، 
والتدهن يؤول باحلزن ودهن الزبد يؤول باملال اموع النافع والغنيمة وكذلك دهن السمن إال أن السمن 

ى إال إذا مسته النار، ورمبا دل الزبد على ولد، ودهن الشريج خري ومنفعة ودهن اللوز مال من جهة أقو
رجل عسر، وقيل شفاء وراحة، وقيل يف مجيع األدهان املستخرجة من احلبوب والقلوب والنباتات تؤول 

  .باملال املنسوب إىل ما نسب إليه ذلك وتقدم ذكره يف بابه

هن الطيب الرائحة يؤول على ستة أوجه امرأة مجيلة وجارية حسناء وثناء حسن وقال جعفر الصادق الد
ومنفعة وكالم طيب وطبع لطيف والدهن املننت من أي نوع كان يؤول على ثالثة أوجه امرأة فاحشة 

  .ورجل فاسق وكالم قبيح

  فصل في رؤيا األلبان
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  .وهي تؤول على أوجه عديدة

ريا كان أجود ألنه إذا كان طريا حلوا يدل على زيادة املال والدين، قال دانيال اللنب كلما كان حلوا ط
  .وإن كان حامضا يدل على نقصان املال والدين بقدر ما أكل منه

ومن رأى أن اللنب صار جبنا طريا وهو يأكل منه فإنه يدل على حصول املال احلالل وسعة الرزق وكب 
  .املرأة اللنب على اإلنسان يؤول بالسجن

    

 رأى أنه حيلب حليبا من حيوان وخيرج من مكان احللب دم فإنه يؤول مبخالفته للملك، وإن خرج ومن
  .سم فإنه يدل على مال حرام

  .ومن رأى لبنا ينبع من األرض فإنه يؤول باجلور ألهل ذلك املكان

  .ومن رأى أنه يشرب اللنب من ثديه فإنه خيون يف كسبه ومعيشته

  . من ثديها وجرى فإنه يدل على اخلري وزيادة النعمةومن رأى أن امرأة خرج حليب

ومن رأى أنه يشرب لنب الفرس إن كان معهودا بشربه يف اليقظة فإنه يدل على اخلري وتقربه به إىل 
  .امللوك، وإن مل يكن معهودا فيصل إليه مكروه

  .ولنب البغل يدل على صعوبة األشغال واخلوف

  .لنعمة من ملك أو من رجل جليل القدر بقدر ما شرب منهولنب الناقة يدل على حصول املال وا

  .ولنب الغزال يدل على سعة الرزق

  .ولنب املعز يدل على حصول مال من زوجته

  .ولنب النمر يدل على الظفر بالعدو، ورمبا يظهر له عدو

  .ولنب الفيل يدل على مال حرام من رجل كبري

  .ولنب اجلاموس يدل على سعة الرزق واملال

  . احلمار يدل على املرض وحصول الشفاء عقبهولنب

  .ولنب الدب يدل على حصول املضرة واخلوف واحلزن

  .ولنب األرنب يدل على حصول خري قليل من امراة دنيئة

ولنب اخلرتير يدل على بلهه وقلة عقله، ورمبا دل على أكل مال حرام، ورمبا دل على حصول الغم 
  .واملصيبة

  .كر واحليلة والدين، ورمبا دل على مرض يسري، وقيل إن كان مريضا يشفىولنب الثعلب يدل على امل

  .ولنب املرأة يدل على حصول املضرة له وملن ترضعه، وقيل االرضاع للنسوة خري وللرجال شر
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  .ولنب الكلب يدل على حصول اخلوف وهول عظيم، ورمبا دل على املرض

قهر عدوه وينال مقصوده، ولنب ابن آوى يدل ولنب األسد يدل على حصول املال الشريف من ملك وي
  .على اخلصومة مع األقارب

  .ولنب البقر يدل على حصول اخلري والرفعة يف تلك السنة يف الدين والدنيا

  .ولنب البقر الوحشي يدل على السقم ويعاىف سريعا

  .ولنب اهلرة يدل على اخلصومة واحلرب، ورمبا دل على الضعف والسقم

  .على اخلوف والفزع الشديد أو يفوت منه أمر مهمولنب الذئب يدل 

  .ولنب الضبع يدل على خيانة عياله معه

  .ولنب الغنم يدل على املال احلالل والزيادة يف الدين

  .ولنب الطيور يدل على حصول املراد بتمامه

  .ولنب الفهد يدل على حصول مال حرام من عدوه

املكر إال حلب الناقة فإنه يؤول بالعمالة يف أرض العرب وقال أبو سعيد الواعظ احللب يف األصل يؤول ب
  .فإن خرج دم عوض احلليب جار يف تلك الوالية ومن مل يكن الئقا لذلك فإنه يتزوج بامرأة صاحلة

ومن رأى أنه يرضع حليبا من أي نوع كان إن كان من أهل الفساد فإنه حيبس كما تقدم، وإن كان من 
  .إما أن تكون امرأة عنده حراما وهو ال يشعر ا أو جارية: جهنيأهل الصالح فإنه يؤول على و

  .ومن رأى لبنا رائبا فإنه ينال ماال بسفره

واملخيض يؤول على وجهني رزق بعد هم ووجع أو مال حرام، ورمبا كان الرائي يطلب املعروف ممن ال 
  .خري فيه

  .شقة واهلم والغموقال الساملي اللنب احلامض يؤول باملال احلرام والتعب وامل

ومن رأى أنه يشرب اللنب املشوب ويدع اخلالص فإنه يرضى بالعيش الدون ويأكل احلرام، ورمبا كان 
  .صاحب بدعة فليتق اهللا تعاىل

  .وقال الكرماين رؤيا لنب الوحوش مال يسري إال لنب احلمار الوحشي فإنه يؤول بالتوبة والصالح

  .فإنه حيصل له خري ومنفعة من ملكومن رأى أنه يسقى أوالد السبع لبنا 

  .وقال جابر املغريب ال خري يف حلب ما ال يؤكل حلمه

وقال جعفر الصادق رؤيا لنب اإلنسان تدل على ثالثة أوجه رزق حالل ومال األوالد وغم وحزن من 
  .جهة العيش

وهو مل يأكل منه فإنه وأما القنربيس فإنه يؤول بالغم واحلزن وكلما كان القنربيس عنده أو أعطاه له أحد 
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  .حممود جدا ألنه ليس يف أكله خري ومنفعة

  .وقال الكرماين أكله يدل على كالم خشن حبيث يتأمل منه قلوب الناس

وأما االيران، فمن رأى أنه يشتري ايرانا فإنه يؤول على احلزن والغم وشربه بغري طعام يدل على السقم 
  .مبا دل على مال حرام ألن زبده أخرج منهوأكله مع اخلبز يدل على الغم واحلزن، ور

  فصل في رؤيا األجبان

  .وهي على أوجه تؤول باملال والرزق بقدر ما رأى وطريها أحسن

  .وقال الكرماين اجلنب اليابس مال قليل يف سفر والطري منه مال كثري يف احلضر

    

 السفر، ورمبا دل على علة تلحقه مث ومن رأى أنه يأكل اجلنب مع اخلبز فإنه حيصل له قليل مال باملشقة يف
يربأ منها سريعا، وقيل من رأى أنه يأكل جبنا طريا فإنه يصيب ربح جتارة، ورمبا كان الربح من شيء 

  .استوجبه قبل ذلك

وقال أبو سعيد الواعظ اجلنب مال مع راحة وعافية وطريه مال حاضر لصاحب الرؤيا وخصب عام على 
  .مالالناس واجلبنة الواحة بدرة 

  .ومن رأى أنه يأكل جبنا ومعه جوز وخبز أصابته علة

  .وأما األقظ فإنه يؤول مبال عزيز لذيذ

وأما القرالنسة فهي حممودة، وقيل املصلي يؤول باهلم حلموضته، وقيل هو مال نام زائد ينوب القليل منه 
  .مناب الكثري وحيصل بعد كد وتعب

  الباب الخامس والسبعون 

  لفتل والنسج والشقةفي رؤيا الغزل وا

أما الغزل يؤول على أوجه، فمن رأى أنه يغزل صوفا أو وبرا أو شعرا مما يغزل الرجال مثله فإنه يسافر 
  .ويصيب خريا

ومن رأى أنه يغزل كتانا أو قطنا أو حنومها مما يغزل النساء مثله فإنه يصيب ذال وهوانا ويعمل عمال 
أا تغزل وتسرع يف الغزل فإن كان هلا غائب يقدم عاجال، حالال وهو غري راض به، وإن رأت امرأة 

  .وإن كانت على سفر فإا تسافر ويسافر أحد من تعلقاا أو يستفيد أمرا على يديها
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وال تكونوا كاليت نقضت غزهلا من بعد "ومن رأى أنه ينقض غزال فإنه ينقض اإلميان والعهود لقوله تعاىل 
  .ل ذلك للمرأة على والدة جارية أو اصابة أخباراآلية، ورمبا يؤو" قوة أنكاثا

  .ومن رأى أنه يغزل فانقطع ما يغزله فإن كان له غائب أقام عن سفره، وإن نوى السفر فإنه ال يسافر

  .وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه يغزل الصوف فإن ماله يهلك

  .ومن رأى أنه يغزل الشعر فإنه يسافر سفرا ال حيمد له

 فإنه يؤول بالغم، ورمبا يكون ماال وإما املغزل فقد تقدم تعبريه يف الباب الثاين والسبعني يف وأما الغزل
  .حمله

  .وأما الفتل فإنه يؤول على مخسة أوجه سفر وإبرام وشركة ونكاح وشغل

  .وأما النسج فإنه يؤول بالسفر

  .وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه غزل ونسج وفرغ من النسج فإنه ميوت

  .قال الكرماين من رأى أنه نسج ثوبا وأكمله فإنه يسافر سفرا بعيدا ويتم له ما يريدو

  .ومن رأى خبالف ذلك فتعبريه ضده

  .ومن رأى أنه نسج ثوبا مث قطعه وهو ناقص عن حده فإن األمر الذي هو فيه ينصرم

له، وإن مل يتمه وقال الساملي النسج يؤول باهلم وشغل السر والبال فإن مت النسج خلص من ذلك ك
  .فبضده، وقيل متام النسج فراغ العمل

  .ومن رأى مجاعة ينسجون يف داره فإنه خياصم مجاعة، ورمبا يكونون من أقاربه

وأما الشقة فإا تؤول على أوجه، ومن رأى أنه يطوي شقة أو اشتراها أو وهبت له فإنه يسافر سفرا 
  ".ولكن بعدت عليهم الشقة"بعيدا لقوله تعاىل 

وقال الكرماين رؤيا الشقة اخلضراء تؤول بسفر يف خري والشقة الصفراء تؤول بسفر مع حصول سقم 
  .والشقة البيضاء تؤول باخلري والصالح والشقة الزرقاء والسوداء سفر غري حممود

وقال بعض املعربين من رأى أن أحداً أعطاه شقة منسوجة فإنه يؤول بنسج املودة بينهما لقول بعض 
  .انسج الشقة: نيالعارف

  الباب السادس والسبعون 

  في رؤيا الخشب والقصب وأنواع الحبال
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أما اخلشب فتقدم بعض الكالم عليه مبعان شىت يف أبواب متفرقة ملناسبتها وأنه يؤول باملنافقني لقوله تعاىل 
  .اآلية" كأم خشب مسندة"

، وإذا كانت خبالفه فتعبريه ضده، ورمبا قال دانيال من رأى خشبة مقومة يف مكان ال ينكر فال بأس ا
  .تؤول اخلشبة على وجهني ألهل الصالح برؤية من هو فاسد الدين وألهل الفساد بالنفاق يف الدين

ومن رأى أنه يقطع خشبة بأي شيء كان فإنه يظفر برجل منافق أو بعدوه ورأى بعض املعربين كأنه أراد 
ه من ذلك فاستدعى مبنشار وقطعها إىل أن سقطت إىل الظهور من باب فوجد فيه خشبة مصلبة متنع

  .األرض فكان بينه وبني رجل جليل عداوة فظفر به وقطع دابره

وأما القرمة فإا تؤول بأقوام منافقني فاسدين مفسدين يف العمر ليس هلم مأوى إال جهنم لقول الناس ملن 
  .يا قرمة جهنم: كان مسنا وهو قبيح الفعال

  .ا تؤول بالنسوةوأما األلواح فإ

وأما الدرباس واملتراس فإما يؤوالن باخلدام املنافقني الذين حيصل االعتماد عليهم، وأما يعمل من 
  .األخشاب من أي نوع كان فتقدم ذكره يف مناسبته

  .وقال الساملي من رأى أنه حيمل خشبة فإنه يتكلف مبؤونة رجل منافق، وإن ركب عليها فبضده

    

إنه يؤول على أوجه، فمن رأى أن معه قصبا كثرياً فإنه يدل على حصول شيء بتعب وأما القصب ف
  .قليل

وأما املقصبة فإا تؤول على أناس ضخامتهم على قدر ضخامتها، وأما قصب السكر فإنه تقدم يف فصله 
  .وحمله يف الباب الرابع واألربعني

ها فإنه قد بقي من عمره قليل ويكون موته وقال أبو سعيد الواعظ من رأى يف يده قصبة وهو متكيء علي
يف فقر واألصل فيه إن كان جموف ال بقاء له، وقيل أنه يدل على النميمة، وقيل ما عمل من القصب من 

  .آالت فإا تؤول باخلدم

  .وأما البواريء وحنوها فإا تؤول على أوجه

  .ومن رأى أن له بارة من قصب فإا تؤول حبصول منفعة بامرأة

  .ال جعفر الصادق البارية تؤول على ثالثة أوجه منفعة قليلة وطلب امرأة واشتغال يف رياسة بيتهوق

  .وأما السالسل وما يستعمل من القصب وحنو ذلك فإا تؤول باخلدم فليعترب ذلك الشيء

ومن رأى سال معموال من قصب وبه شيء فيعترب ذلك الشيء إن كان مما حيب نوعه فذلك اخلادم يكون 
  .صاحلاً يقصده، وإن كان نوعه مما يكره فتعبريه ضده
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  .ومن رأى قصبا مقطعا مفلقا بسبب شيء من ذلك وما اشبهه فإنه يؤول باملال

ومن رأى أنه ادخر شيئا من هذه األنواع مجيعها أو ملكها فإنه يؤول باخلري ليس له يف ذلك انكار وال 
  .كره ملا فيه من املنافع

 على أوجه ومن رأى أنه ممسك حبال من قنب فإنه يؤول بطول حياته ويكون وأما القنب فإنه يؤول
  .حمكما يف الدين

  .ومن رأى أن عليه شيئا من قنب فإنه يكون سالكاً طريق الشريعة

  .وقال جابر املغريب القنب يؤول بالكسب احلالل

  الباب السابع والسبعون 

  في رؤيا أرباب الصنائع مفصال

  .ف الكالم وبيعه حممودالسكرى يؤول برجل لطي

  .قال ابن سريين من رأى أنه صار عطارا فإنه يعمل عمل حيمده الناس. والعطار يؤول على أوجه

  .ومن رأى عطارا يبيع بضاعة فيها غش فإنه يعد الناس وخيلفهم

وقال إمساعيل بن األشعث من رأى أنه صاحب عطارا حبيث جيالسه يف دكانه فإنه يشتهر بني الناس بني 
  .لناس بالفعل احلسن واجلود والصالح والناس يثنون عليها

  .احلداد من رأى أنه صار حدادا فإنه ينتفع الناس منه يف أمور الدين والدنيا ويشتهر امسه باخلري والصالح

  .احللواين يؤول بإنسان حسن الكالم للناس حيصل من كالمه فائدة وشراء احللواء استفادة منه

  . احللواين رجل بار لطيف إذا مل يأخذ عليها مثنا فإن أخذ عليها مثنا فإنه مراءوقال أبو سعيد الواعظ

والتاجر يؤول برجل عظيم صاحب خطر للناس، ورمبا يكون التاجر صاحب مهوم وبدع ألنه يبيع الناس 
  .متاعه بالذهب

ا يدل التاجر ومن رأى تاجرا وهو يقايض صنفا بصنف غريه فإنه خري ومنفعة وقاله بعض املعربين، ورمب
  ".وأحل اهللا البيع وحرم الربا"وبيعه على حصول شيء حالل لقوله تعاىل 

وقال أبو سعيد الواعظ التاجر يؤول برجل صاحب منصب فإن كان عليه زي التجار ورأى بيده مما 
  .يناسب ذلك فإنه حصول رياسة وخري ومنفعة، ورمبا يأمن الفقر

 فإنه يرشدهم إىل الصواب ما مل يأخذ الثمن فإن أخذ دراهم فهو ومن رأى أنه يبيع الناس مما هو كسوة
  .أنسب من الدنانري والدنانري تقدم أا غم
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  .وقال جعفر الصادق رؤيا التجار أو من يكون تاجرا تؤول حبصول زينة الدنيا

  .والقزاز احلريري يؤول على أوجه قال الساملي احلريري يؤول برجل كسوب من هم وغم

ول برجل ساع ومسافر يسيح يف العامل، ومن رأى حائكا ينسج نسجا فإنه يدل على واحلائك يؤ
  .اخلصومة مع الغري

واحلالج يؤول برجل شديد قوي تسهل أمور الناس على يديه وقوسه يدل على النفاق وقوس املرأة يدل 
  .على الشجاعة

ه يدل على مقدار ثقله من واحلمال يؤول برجل ذي جاه وخطر، ومن رأى أن محله خفيف وهو ملكه فإن
ليحملوا أوزارهم "اخلري واملنفعة وحصول الراحة فإن كان ثقيال فإنه يدل على كثرة املعاصي لقوله تعاىل 

  ".كاملة يوم القيامة

ومن رأى أنه حيمل للغري بالكراء فإنه يدل على حصول الغم واهلم، وإن مل يكن بالكراء فإنه يدل على 
  .إحسانه للغري

يؤول برجل عامل مصلح، ومن رأى أنه يتعلم الطب فإنه يدل على أنه يتعلم القرآن من والطبيب 
  .املصحف

  .ومن رأى أن طبيبا يعاجل مريضا وأصلحه فإنه يدل على أنه يرشد أحداً من الضاللة إىل اهلدى

  .واجلاين يؤول باهلم والغم

 يف الكسب وأشغال الدنيا ومنفعة والبقال قال جعفر الصادق رؤيا البقال تؤول على ستة أوجه اجلهد
  .وخري وغم وهم

    

  .والقزاز يؤول برجل كثري السفر على طول فتله وقصرها، ورمبا يؤول برياضة النفسي وتسهيل األشغال

  .والدباغ يؤول برجل يقضي أشغال الناس بالصالح

  .وقال الكرماين الدباغ يؤول برجل ويل يقسم املرياث ألن اجللد هو املرياث

كاتب يؤول برجل ذي مكر وحيلة، وقال دانيال من رأى أنه صار كاتبا للعامة ومل يكن كذلك فإنه وال
  .يؤول على أخذ أموال الناس باملكر واحليلة

  .ومن رأى أنه صار كاتبا للملك فإنه يؤول حبصول املنافع من الغري

مبؤدب مصلح ذي تدبري يف والنجار يؤول برجل أديب يؤدب الناس، وقال الكرماين رؤيا النجار تؤول 
  .أشغال الناس يف أمور الدين ومزيل النفاق والفساد عن أديام

  .وقال جابر املغريب رؤيا النجار تؤول مبعلم الصبيان
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والدالل يؤول برجل مصلح، ومن رأى أنه صار دالال فإنه يدل على االصالح واهلداية والعمل الصاحل 
  .والثناء احلسن يف اخللق

  .عيد الواعظ الدالل غري حممودة وكساد شغله خريوقال أبو س

واخلياط يؤول برجل ميشي بني الناس يف صالح، ومن رأى كأنه خييط لنفسه فإنه يسعى لنفسه يف صالح 
  .الدين

  .ومن رأى كأنه خييط وال حيسن اخلياطة فإنه يريد أن جيمع مفرقا وال جيتمع

  .ومن رأى أنه خييط ثوب امرأته أصابته حمنة

  .ل الكرماين اخلياط رجل تلتئم على يديه أمور متفرقةوقا

والرفاء يؤول باخلصومة أو التهمة، ومن رأى أنه يرفو شيئا فإنه يدل على اخلصومة والتهمة والغم 
  .واملالمة

وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أنه رفا ثوب أمه أو أبيه بعد أن ظهرت عورما فإنه ينسبهما إىل فاحشة 
  .يهما بالكذب، وإن رفا ثوب نفسه خياصم بعض أقاربه ويصاحب من ال خري فيهمث يعتذر إل

والسقاء يؤول بالديانة، فمن رأى أن يسقى ماء وكان قد حفظه ألجله فإنه يدل على مجع مال لنفسه 
  .ورزقه وماله يؤول على مقدار صفاء املاء ولطافته وكثرته وقلته

ى الناس بال طمع وال رغبة فإنه يدل على رغبته يف سلوك وقال الكرماين من رأى أنه صار سقاء ويسق
  .طريق الدين

ومن رأى أنه مر باملاء إىل بيت الغري فإنه يدل على مجع املال ألجل الغري ومل حيصل له من ذلك منفعة وال 
و خري إال ما أكل ويكون ماله يف قسمة الغري، وقيل السقاء الذي يسأل الناس فيما يستقى به فإنه رجل ذ

  .بر ونقي

  .والراعي يؤول على أوجه قال ابن سريين راعي الغنم يؤول حبصول املال والرزق احلالل

وقال أبو سعيد الواعظ الرعاة تؤول بالوالية، وإذا رأى األعرايب أنه يرعى غنما فإنه يقرأ القرآن وال 
  .كورحيسنه، وقيل الراعي يؤول على وجهني حمافظ على األمور النافعة أو وال على 

ومن رأى أنه يرعى الغنم وخطف ذئب منها غنما ونفر الباقي فإنه يدل على خراب ذلك املكان بسبب 
  .ملك جائر وتعب أحوال الرعية

  .وقال دانيال من رأى أنه يرعى غنما فإنه يدل على أنه ينال خريا بعددها

  .ومن رأى أنه يرعى اخليل فإنه يدل على حصول والية ومرتبة وعز

  .أنه يرعى احلمري فإنه يدل على الشرف واالقبالومن رأى 



 
ابن شاهيناالشارات في علم العبارات   505 

  .ومن رأى أنه يرعى البقر فإنه يدل على خصب السنة ووفور اخلريات

  .والقصاب يؤول مبلك املوت

  .والسالخ رجل ظامل كالشرطي أو التاجر الذي يذهب حقوق الناس ومينع أمواهلم

  . الرخاءوالشواء يؤول بأديب، وقيل الشواء رجل يعيش الناس بسببه يف

والطباخ يؤول برجل حريص قال ابن سريين، ومن رأى أنه يطبخ شيئا طيب الرائحة والطعم نظيفا لطيفا 
  .فإنه يدل على اخلري وحصول النعمة بقدر ذلك

  .ومن رأى خبالف ذلك فإنه يدل على التجرب وفعل اخلري

  . الطعاموقال الكرماين رؤيا الطباخ تؤول بكالم مع من يطلب رزقا وسببا بسبب

  .وقال جابر املغريب الطباخ رجل خماصم جمادل ذو قال وقيل

  .وقال أبو سعيد الواعظ الطباخ رجل يسحب الناس على وجوههم

وقال األوائل إن رؤيا الطباخ يف املرتل تدل على سرور وتزويج لألغنياء والفقراء إال يف املريض فإا تدل 
  .على شدة التهاب مرضه

  .رؤيا الطباخ كالم بال أصل وال فائدةوقال جعفر الصادق 

  .والشرايب يؤول برجل نفاع

  .والصقال يؤول على أوجه قال ابن سريين يؤول بامللك، ورمبا يكون وزيرا

ومن رأى أنه يصقل شيئا فإنه يدل على حصول العز واجلاه أو والية ان كان أهال لذلك، وإن مل يكن 
  .هفإنه خيدم ملكا أو وزيرا أو تنتظم أحوال

    

وقال الكرماين الصقل يؤول على وجهني إذا كان من أهل الصالح فإنه يؤول للرائي بدخوله يف أمر يتعلق 
  .بامللك حيصل له منه نتيجة وأن كان من أهل الفساد فإنه يؤول بالكذب وامللق والبهتان

  .وصانع دار الضرب يؤول على أوجه والضراب رجل متكلم مفتخر بكالمه

  .ضرب الدراهم فإنه يتصف بتلك الصفةفمن رأى أنه ي

  .وقال جابر املغريب من رأى أنه يضرب دراهم غري مغشوشة فإنه حيسن كالمه، وإن مل يكن حسنا

  .ومن رأى أنه يضرب دراهم مغشوشة فإنه يدل على الكالم الدون

ن الضراب وقال أبو سعيد الواعظ ضراب الدراهم والدنانري صاحب منيمة وغيبة ينقل الكالم، وقيل إ
رجل بار لطيف الكالم إذا مل يأخذ عليه أجرة فإن أخذ عليه أجرة فهو مراء، وقيل إن الضراب رجل 

  .مفتعل الكالم احلسن ألن الدراهم كالم وضرا وضع الكالم



 
ابن شاهيناالشارات في علم العبارات   506 

ومن رأى كأنه يضرب الدراهم بباب االمام وكان أهال للوالية ناهلا، وإن رأى كأنه يضرب الدنانري فإنه 
  .ى الصلوات ويؤدي االماناتحيافظ عل

  .واملكاس رجل مل خيف من ربه ومل يشفق على خلق اهللا تعاىل

  .قال ابن سريين من رأى أنه يأخذ املكس فإنه يصل إىل الناس من املضرة

  .ومن رأى أنه جتنب عن أخذ املكس فإنه يتوب إىل اهللا تعاىل توبة نصوحا

 سريين من رأى أنه يعصر شيئا من االدهان فإنه يشتغل والعصار رجل منسوب إىل الثناء احلسن قال ابن
  .بشغل مهم حيصل له بذلك من اخللق الذكر اجلميل ويشتهر امسه باخلري واالحسان

وقال أبو سعيد الواعظ عصار الدهن إن كان مسسما فإنه رجل ذو رياسة ومال، وإن كان من جوز فإنه 
  .جيمع ماال بتعب ومشقة

قال ابن سريين من رأى أنه صار غالما فإنه يقع يف شدة وحيصل من ذلك والغالم يؤول على أوجه 
  .الضرر

  .ومن رأى أنه استخدم غالما فإنه يستعني بأحد ذه الصفة على مقاصده

  ".يا بشرى هذا غالم"وقال الكرماين الغالم يؤول بالبشارة لقوله تعاىل 

 حبر واستخرج منه درا فإنه يدل على والغواص يؤول على أوجه قال ابن سريين من رأى أنه غاص يف
  .حصول العلم واملعرفة ومال من قبل السلطان مبقدار ذلك

وقال جابر املغريب من رأى أنه غاص يف حبر ومل يستخرج منه شيئا فإنه يدل على اشتغاله بتعلم القرآن 
  .والعلم ولكنه ال يتعلم أو يشتغل خبدمة ملك وال حيصل له منه نتيجة

استخرج من البحر درة مثينة فإنه يدل على حصول مرامه وقضاء حوائجه ويقرب عند ملك ومن رأى أنه 
  .مبقدار قيمة تلك الدرة وحيصل له مال من قبل السلطان

  .والفراش على نوعني نوع خيدم امللوك وقد تقدم يف فصله وحمله والنوع الثاين فراش مطلق

  .نه صار فراشا فإنه خيطب امرأة لرجلوقال ابن سريين الفراش يؤول باخلطابة، فمن رأى أ

  .وقال أبو سعيد الواعظ الفراش خناس وهو دالل الرقيق، وقيل هو الذي يلي أموال الناس

  .والعاالين يؤول كتأويل الفراش والقصار

  .ومن رأى أنه قصر ومل يبيض قصره فإن توبته مل تكن خالصة

  .ت وتكفري الذنوب ويشتهر باملعروفوقال الكرماين القصار رجل جيري على يديه فعل اخلريا

والكحال رجل يؤثر خري دينه على دنياه ما مل يأخذ مثنا فيما يبيعه فإن أخذ الثمن فإنه مفسد دينه ودنياه 
  .والكحال يؤول برجل صاحل
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فمن رأى أنه يكحل الناس وينتفعون بكحله فإنه يدعو الناس إىل الصالح وطريق الرشاد، وإن مل ينتفعوا 
  .ويله بضدهبه فتأ

  .وقال أبو سعيد الواعظ الكحال داع إىل اخلريات

  .وقال الكرماين الكحال يؤول برجل جامع بني األحبة حيصل للناس به راحة

والفقري السائر يؤول على أوجه، فمن رأى أنه يسأل الناس احلافا فإنه يدل على ازدياد اخلري خاصة من 
  .فإنه يدل على تعسري أموره وخسارتهأبواب من يعطونه شيئا فإن مل يعطوه شيئا 

والفالح يؤول على أوجه، فمن رأى أنه صار فالحا وهو يزرع فإنه يسعى يف الفالح وطلب النجاح 
  .ونيل الرباح

  .وقيل الفالح يؤول بدين وصالح وطلب كسب معيشة من وجه حل

  .ومن رأى أنه حيرث ويبذر فإنه يؤول على وجهني فعل اخلريات أو مرض

  .لكرماين احلرث والزرع إذا متت كل شروطها فإنه يؤول حبصول النعمة والعز واقبال الدولةوقال ا

  .ومن رأى خبالف ذلك فتعبريه بضده

  .اآلية" نساؤكم حرث لكم"وقال الساملي من رأى أنه حيرث فإنه ينكح لقوله تعاىل 

ة ومرض وعز وجاه وقال جعفر الصادق الفالح يؤول على سبعة أوجه طلب رزق حالل وخري ومنفع
  .وكسب معيشة حالل

  .واملشرف وهو الذي يكون مباشرا على ما هو فيه فإنه يؤول بالغم واهلم

    

  .واملشعبذ يؤول بالباطل واملكر واالفتعال وارتكاب االفعال اليت ال حتمد

 فتعبريه واملنادي يؤول على وجهني إذا نادى مبا يناسب الشريعة فإنه أمر حممود، وإذا كان خبالف ذلك
  .ضده

واملعلم يؤول بكبري قوم جهال، فمن رأى أنه يعلم أحداً علما فإنه يدل على حصول شرف وعلو الرتبة 
  .عند الناس

وقال الكرماين من رأى أنه يعلم أحداً علما فإن كان الئقا للملك يصل إليه، وإن مل يكن كذلك فيحصل 
  .له مرتلة علية

  .واعظواملعرب كالقاضي أو املقريء أو ال

والنباش يؤول على وجهني ان كان من أهل الصالح فإنه حيصل له علم وحكمة، وإن كان من أهل 
  .الفساد فتعبريه ضده
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  .وقال أبو سعيد الواعظ النباش رجل جيمع بني الناس على الفساد

  .والناسج يؤول على وجهني إن كان من أهله فإنه حصول خري ومنفعة، وإن مل يكن فهو حتصيل شيء

ال إمساعيل بن األشعث من رأى أنه ينسج يلون من األلوان فتعبريه عائد على ذلك اللون كما تقدم يف وق
  .رؤيا االلوان يف أماكن متفرقة

  .والنحاس يؤول بصاحب كالم واشاعات

والصرييف يؤول برجل حليم عامل عارف ذي اختبار، وقال ابن سريين من رأى أنه صار صريفيا فإن كان 
ح فإنه يكون من أهل العلم وحيتار القرآن، وإن كان من أهل الدنيا فإنه خيتارها على من أهل الصال

  .اآلخرة

  .وقال الكرماين الصرييف نافع يف أمور الدنيا

والدهان يؤول على أوجه، فمن رأى أنه يدهن حائطا أو سقفا أو شيئا من متاع الدنيا فإنه يكون مغرورا 
يف دينه ويشغل الناس بالباطل ويترك الدين واهلدى خصوصا إن كان ا ويكتسب باحليلة ويكون فاسدا 

  ".ما هذه التماثيل اليت أنتم هلا عاكفون"متاثيل لقوله تعاىل 

  .وقيل الدهان يؤول برجل يزين ملن خالطه أو عامله

 يدل والوكيل يؤول باخلري واالقبال، فمن رأى أنه وكيل ملك وهو قائم يف أشغاله بالعدل واالنصاف فإنه
على حصول اخلري واالقبال وكذلك إذا رآه وكيل القاضي فإن مل يكن يف وكالة القاضي منصفا فإنه ال 

  .خري فيه

  .واالسكاف يؤول على أوجه قال الكرماين االسكاف يؤول برجل قسام ومسسار بني اخللق

  .وقال أبو سعيد الواعظ االسكاف رجل قسام املواريث

  .قدرة، ورمبا يكون نافعا للناسوالقواس يؤول بصاحب حرمة وم

  .وقال الكرماين صنعة األقواس تؤول بفعل صادر من السلطان

  .والنشاب يؤول بالرسول، ورمبا كان مرسال لرسول

  .وقال جابر املغريب من رأى أنه صنع نشابا وأكمله فإنه يتحمل رسالة بني األكابر

  .ساكروقال أبو سعيد الواعظ النشايب يؤول مبلك قوي يغري الع

  .والرماح يؤول برجل معاون، وقال أبو سعيد الواعظ يؤول برجل صاحب والية

  .صانع السالح يؤول برجل ينفع الناس وحيصل به خري وعدل

  .واحلداد يؤول برجل صاحب قيل، وقال إن كان من أهل الصالح فهو حصول خري

  . تدل على انقياد سائر امللوكوقال أبو سعيد الواعظ احلداد ملك مهاب بقدر قوته وحذاقته يف عمله



 
ابن شاهيناالشارات في علم العبارات   509 

  .وقال الكرماين احلداد يؤول جبليس السوء

والوزان يؤول بالقاضي، فمن رأى أنه يزن شيئا فنقص فإن قضى ذلك املكان مييل يف أحكامه، وإن كان 
  .خبالفه فبضده

  .والطبال رجل كذاب صاحب أقوال ضخمة شديدة

  .ه ومنهم من قال صاحب أنغاموالزمار يؤول على وجهني منهم من قال أنه نظري

  .والشاعر يؤول برجل ال يوافق قوله فعله فليحذر املعامل من مثله

  .واملطرب يؤول برجل مرتكب احلرام

  .واملغين يؤول باحلكيم العامل

  .واملكاري يؤول برجل صاحب رأي وتدبري ووالية ومصلح االشغال واملعيشة، ورمبا كان معلما

  .، ورمبا كان جامعا بني الرجال والنسوةواجلالب يؤول جبامع املال

والصياد يؤول برجل حيتال يف رزقه باملكر واخلديعة، ورمبا يكون كسبه من النسوة لتغلبه عليهن وصياد 
الكواسر من الوحوش والطيور يؤول مبلك ظامل يقهر الظلمة واألكابر وصياد السمك يؤول بطلب معيشة 

  .من جهة النسوة لتمكنه من السمك

  .اج احلرير من أي نوع كان يؤول على وجهني تاجر مسافر أو ذي صالح يف الدنيا وفساد دينهونس

  .والقطان يؤول برجل خماصم وكلما كان قوسه قويا كان أبلغ يف اخلصومة

  .وقال أبو سعيد الواعظ القطان صاحب مال وتعب

  .وصانع املكيل يؤول برجل منصف عادل

  .مل يطففوالكيال يؤول برجل وال عادل إذا 

  .والتريب يؤول برجل مصلح قسام املرياث نفاع

  .واالمشاطي يؤول برجل مسهل األمور ومفرج اهلموم وهو مصلح نافع صاحب خري ودين

  .والنخاخ مطلقا يؤول برجل خماصم صاحب شعث

    

  .وصانع البواري يؤول برجل سفلي يبتلي بامرأة حسيبة وحيصل له املاللة واملالمة

  . برجل ذي هم من قبل النساء وكساده أصلحواحلمامي يؤول

  .واحلبال يؤول برجل يزاول أمور االسفار، ورمبا كان زوال رجل عظيم اخلطر

  .واحلطاب يؤول برجل ذي منيمة وشعث ليس يف رؤيته خري

  .واحلجام يؤول برجل كاتب خراج أو حساب أو صاحب كسب وشروط
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  .مجاع اللنب يؤول برجل مجاع املال نفاع

  .اط يؤول برجل موثر دينه على دنياه ما مل يأخذ دراهم ودنانريواخلي

  .واخلراز يؤول برجل نافذ الكالم شديد القول كثري اجلمال

  .والبناء يؤول برجل ذي خطر ومقدرة وأياد كثرية ما مل يأخذ أجرة

  .والبواب يؤول برجل ذي سلطان عظيم حيصل للناس االنتظام على يديه

  . خري فيه ألنه صاحب مهوم وأحزانوالبقال يؤول برجل ال

  .واخللقي ال بأس فيه وال خري فيمن يشتري اخللفان منه وبيعها حممود

  .والفاكهاين يؤول برجل يؤثر دينه على دنياه كثري التعب يف رزقه

  .والرحياين يؤول برجل صابر على املصائب

نه يكون قاريء القرآن يبكي الناس وقال الكرماين الرحياين يؤول على وجهني ان كان من أهل الصالح فإ
  .من صوته، وإن كان من أهل الفساد فإنه صاحب مهوم وأحزان

  .والطيوري يؤول برجل صاحب رقيق إذا كان يبيع الدجاج

  .واخلباز يؤول برجل قيم خادم الناس

  .واجلوهري يؤول برجل ذي دين وعلم ونسك وعبادة

  .والكحال يؤول برجل سيء القول للناس

  .ر يؤول برجل يدعو إىل السخاء ويأمر الناس بهوالسمسا

  .واحلمار يؤول برجل صاحب مال حرام وكسب فاسد

  .والسائس رجل جيمع بني الناس على فساد

  .والطحان يؤول برجل يتعب يف رزقه وحيصل به نتيجة للناس

والسروجي يؤول برجل كذوب مفسد للنساء ال خري فيه والسروجي يؤول برجل صاحب نساء 
  .الحه فيها إصالحه هلنوإص

  .والصباغ يؤول برجل صاحب تان

  .واالقباعي يؤول برجل رئيس

  .والطرزي يؤول برجل عامل

  .والفاخوري يؤول برجل ملك جائر يفقر رعيته

  .والفحام كذلك ألن األشجار رجال والنار سلطان

  .اآلية" وقدور راسيات"والقدوري يؤول برجل طويل العمر لقوله تعاىل 
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  .ح يؤول برجل يعوق الناس عن أسبامواملال

واحلجار يؤول برجل خيوض يف أمور صعبة ويسرع يف أمور رجال كبار، وإن فصل بالعرض فإنه يلقي 
  .العداوة ويتم بينهم ويطعن يف أحاديثهم

  .وضارب اللنب يؤول جبمع املال، ومن رأى أنه ضرب اللنب وجففه ومجعه فإنه جيمع ماال

  . منافق مسرف على النفاقواجلصاص يؤول برجل

  .واملفسر يؤول برجل مصلح حصل للناس منه منفعة ونتيجة

واملقلش يؤول برجل مفلس، فمن رأى مقلشا وهناك دليل على اخلري والربح فإنه يروج قليال، وإن مل 
  .يكن دليل ربح فإنه يفلس

تعبريها يف حملها يف الباب اخلامس وأما أرباب الصنائع املتعلقة خبدمة امللوك وهي أنواع متفرقة فقد تقدم 
  .عشر

وقيل من رأى أنه ترك صنعة وتعلم صنعة غريها فإن كانت أحسن منها أو مثلها فإنه يؤول باخلري واملنفعة 
  .يف كسبه، وإن كانت خبالفه فبضده واهللا أعلم

  الباب الثامن والسبعون 

  في رؤيا أشياء مفردات

  يأتي تعبير كل واحد منها على حدة 

ا القنطرة فإا تؤول باخلري، وقال الكرماين من رأى أنه جيوز على القنطرة فإنه يدل على حصول عز أم
وجاه ورفعة ومال ووصول مقصوده من قبل السلطان، وقيل من رأى أنه جاز على قنطرة فإنه خيلص مما 

  .فالن جاز القنطرة: يكره للمثل السائر بني الناس

  .ل على أربعة أوجه شجاعة وسلطنة وخري ومرادوقال جعفر الصادق القنطرة تؤو

  .واالنبوبة تؤول باجلارية

  .وقال ابن سريين تؤول باملرأة

وحكي عن أيب خلدة أنه قال حضرت عند حممد بن سريين، وإذا برجل أقبل فقال له إين رأيت أين 
ل له ابن سريين أشرب من أنبوبة وهي برأسني أشرب من الواحدة ماء حلوا ومن األخرى مرا ماحلا فقا

  .لك امرأة وهلا أخت فأنت تستعملها فتب وارجع إىل اهللا عز وجل

والقبة والطري يؤوالن على أوجه، فمن رأى أنه محل على رأسه ذلك وكان أهال للمملكة فإنه يناهلا وإال 
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  .فهو عز ورفعة

  . مبحنةواحلساب يؤول على أوجه نفس رؤيته يؤول باملال، ومن رأى أنه حياسب فإنه يبتلي

والصليب يؤول على أوجه، فمن رأى أنه أعطى صليبا أو أشتراه فإنه يؤول حبصول خلل يف دينه وميله 
  .إىل الكفر

والزنار يؤول على وجهني من رأى أنه شده على وسطه ان كان مستورا فإنه يؤول حبسن الديانة 
  .والصيانة أو مضى نصف عمره

    

  .زنارا فإنه يدل على ضعف دينه، وإن رآه يف وسطه مييل إىل الكفروقاله جابر املغريب من رأى إن بيده 

  .والقش يؤول باخلري والنعمة وحصول املراد من أي نوع كان

والبيدر يؤول جبمع املال بتعب وخيزنه مع امرأته، وقال الكرماين من رأى أنه أشترى بيدرا أو أعطى له 
رة والبيع والشراء يؤوالن على أوجه منهم من فإنه يدل على طلب امرأة متصفة بتلك الصفة املذكو

كرههما ومنهم من قال البيع خري من الشراء ومنهم من قال بيع ما كان نوعه مكروها فهو حممود خالفه 
  .ضده

وجلد الدواب يؤول باخلري واملنفعة على قدر ما ينسب إليه ذلك اجللد من احليوان واجللود تؤول على 
  .أوجه

  .مي يؤول بالزينة والرياسةقال دانيال جلد اآلد

  .وقال ابن سريين اجللد ستر وبركة

  .ومن رأى جلده أسود أو أزرق فإنه يدل على الغم واهلم

  .ومن رأى جلد رجله أسود فإنه يدل على قضاء حوائجه

  .وقال الكرماين جلد مجيع احليوانات هو مال ومنفعة وفائدة

  .من زين أو شني يؤول فيهاوالبكرة تؤول خبادم اخلازندار فما رؤي يف ذلك 

والظل يؤول باهلبة والوقار والرفعة وظل اجلبل يؤول بالرفعة واجلاه من قبل السلطان وكذلك ظل القصور 
  .وظل اجلدار فإنه رفعة من جليل القدر

  .وظل الشجرة راحة وسهولة من قبل رجل ذي التجاء

أمل ترى "دل على قرب أجله لقوله تعاىل وقال الكرماين من رأى أنه يف موضع خراب قاعد يف ظل فإنه ي
  .اآلية" إىل ربك كيف مد الظل

  .وظل الصيوان يؤول ملن جلس فيه حبصول منفعة من ملك
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وحبار الرأس يؤول باهلم والغم واخلصومة والصيد يؤول على أوجه أما صيد ما حيل من مجيع احليوان 
ما ال حيل مال حرام، وبقية الكالم يف الصيد مطلقا سواء كان بريا أو حبريا فإنه مال حالل وغنيمة، و

  .والصياد واألنواع اليت تصاد تقدم تعبري كل شيء على حدته يف حمله وفصله

والشبكة تؤول على أوجه مكيدة وحصول أمر منه مكسب حالل وعزل ومكر وخديعة وقبض على 
  .لصوص

  .إنه خري ومنفعة وزيادة يف دينهوالصحبة تؤول على أوجه، فمن رأى أنه صاحب أحداً من أهل الصالح ف

  .ومن رأى خبالف ذلك فتعبريه ضده

  .وقال جابر املغريب مصاحبة امللوك تؤول باخلري واملنفعة وحصول الفوائد منهم

  .ومن رأى أنه صاحب مشركا فإنه يتوب إىل اهللا متابا

  .ومن رأى أنه صاحب عجوزا فإنه يدل على مرضه وميله إىل الدنيا

لى وجهني، قال ابن سريين ومن رأى شيئاً كسر من أي نوع كان يعرفه دل على والكسر يؤول ع
  .حصول خسارة، وإن مل يعرفه فتأويله عائد إليه

  .وقال جابر املغريب رؤيا كسر ما هو مكروه أو ما هو من آالت املالهي فهو حممود

ل على حصول مال من قبل والعاج يؤول على أوجه مال من قبل السلطان فمن رأى أن معه عاجاً فإنه يد
  .السلطان مبقدار ذلك

  .ومن رأى أن معه صندوقا من عاج فإنه يدل على طلب امرأة من أقاربه أو ممن يتقرب إىل السلطان

ومن رأى أن له دواة من عاج أو أعطاه إياها أحد فإنه يدل على حصول جارية من سلطان وكلما كان 
  .العاج أبيض كان ماله أزيد وأكثر

ية تؤول على وجهني، فإذا أعار اإلنسان شيئا ملن حيبه فإنه يدل على ثبوت حمبته، وإن كان خبالف والعار
  .ذلك فتعبريه ضده

والعاشق يؤول برجل حريص على اخلري والصالح إذا كان من أهله، وإن مل يكن من أهله فبالشر 
  .والفساد

  .صوده فإنه يؤول باخلري واملنفعةوقال إمساعيل بن األشعث من رأى عاشقا وصل من معشوقه إىل مق

وقال جابر املغريب من رأى أنه عاشق صورة حسنة ونيته محيدة فهو حممود، وإن كان خبالف ذلك فتعبريه 
  .ضده

وقال بعض املعربين من رأى أنه عشق وصرب على ذلك خوفا من اهللا تعاىل أو قدر عليه وعف عنه ميوت 
  .مات عاشقا مات شهيدامن : شهيدا لقوله عليه الصالة والسالم
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  .والعرق يؤول على أوجه، فمن رأى أنه أصاب عرقا من غريه فإنه يصيب ماال

ومن رأى أنه خرج منه عرق فإنه يؤول على اخلسارة، وقيل رؤيا عرق ما يؤكل مال حالل وما ال يؤكل 
  .مال حرام

  .ومن رأى حيوانا عرق فإنه يؤول على وجهني تعب ومشقة ومال ومنفعة

  .الكرماين العرق الطيب الرائحة ال بأس به والكريه الرائحة ضدهوقال 

ومن رأى أن ضعيفا عرق فإنه ينال الشفا، ورمبا ميوت وبقية الكالم يف العرق تقدم يف مناسبته يف أماكن 
  .شىت

    

والعزل يؤول على أوجه، فمن رأى أنه عزل وكان صاحب منصب فإنه يدل على الثبات له، وقيل من 
  .ا عزل فهو حممود، وإن كان شابا فبضده والعزل ملن يليق بالوالية يدل على نيلهارأى شيخ

  .وقال الكرماين من رأى أنه عزل وكان ملكا فإنه يؤول على وجهني فساد يف دينه ونقصان يف مرتلته

وقال جابر املغريب من رأى أنه عزل عن منصبه فإن كان من أهل الصالح وهو سالك يف منصبه الطريق 
  .حلميد فليس مبحمود، وإن كان خبالف ذلك فتعبريه ضدها

والعسس يؤول على أوجه من رأى أنه يعس مع شرطي فإن كان من أهل الصالح فإنه يدل على حصول 
  .اخلري واملنفعة، وإن كان خبالفه فتعبريه ضده

  .ومن رأى أن عسسا أمسكه وحصل منه مشقة فإنه يدل على حصول مضرة من قبل امللوك

قل يؤول على أوجه، فمن رأى إن عقله مصور وهو حيدث ويقول أنا عقلك ويعلم أنه عقله فإن كان والع
  .الرائي من أوىل النهي فإنه يدل على مصاحبته ولد امللك وحيصل منه خري ومنفعة

  .وقال الكرماين من رأى العقل ذه اهليئة فإنه يدل على العز والشرف واملرتبة واجلاه

  .ا العقل تؤول بالدولة والنصرةوقال دانيال رؤي

وقال جابر املغريب رؤيا العقل والروح تؤول باألب واألم سواء كانا حاضرين أو غائبني، فمن رأى شيئا 
  .منهما فإنه يرى أحد أبويه

وحكي أن رجالًأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا رأيت الليلة روحي وعقلي جمتمعني على 
العقل يؤول :  فجاء إيل وشربا معي اخلمر كما كنا نفعل يف اجلاهلية فقال عليه السالمصورة آدميني

  .بقسمة الدنيا والروح تؤول بقسمة اآلخرة

  .وقال جعفر الصادق رؤيا العقل والروح يؤوالن على ستة أوجه خبت ودولة وأب وأم ومال وشرف

 األعادي إذا كانت العالمة جيدة، وإذا مل والعالمة تؤول حبصول الوالية وظهور األشغال الصعاب وقهر
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  .تكن فبخالفه

وقال جابر املغريب اجليدة تتعلق بالديانة وتدل على االقبال والسعادة األخروية وبقية الكالم تقدم فيما 
  .يناسبه يف الباب السابع واخلمسني

  .واهلودج يؤول على أوجه، فمن رأى أنه يف هودج فهو خري ومنفعة

  .زل من اهلودج فبخالفهومن رأى أنه ن

وقال جابر املغريب من رأى أنه قعد يف هودج بواسطة بعض األكابر فإنه يدل على االتصال برجل جليل 
  .القدر وارتفاع مهماته وقدره وجاهه

  .وقال الكرماين من رأى على بابه هودجا أو يف داره وكان عنده مريض فإنه ميوت وكذلك احملار

  .ودج يؤول بامرأة وكذلك رؤيا احملارة من هذا النوعوقال أبو سعيد الواعظ اهل

وقال جعفر الصادق رؤيا اهلودج تؤول على سبعة أوجه علو قدر وعز ومرتبة ورياسة ورفعة ووالية 
  .واتصال باألكابر

  .والغارة تؤول باهلم والغم

  .قال ابن سريين، ومن رأى أن ماله ب فإنه يدل على حصول هم وغم بقدر تلك الغارة

وقال جابر املغريب من رأى أن عسكر اإلسالم قد ب دار الكفرة فإنه يدل على حصول مصيبة ألهل دار 
  .الكفر

  .ومن رأى خبالف ذلك فتعبريه ضده

وقال جعفر الصادق الغارة تؤول على سبعة أوجه خصومة وجدال ونقص وخسارة وهم وغم ورخص 
  .السعر إذا كانت غنيمة

ال ابن سريين من رأى غائبا قدم عليه من السفر فإنه يدل على وصول خرب والغائب يؤول على أوجه ق
  .سار من ذلك الغائب، ورمبا يدل على وصول الغائب سريعا

  .ومن رأى أنه بعد عن أقاربه فإنه يدل على عدم وصول اخلرب

  .وقال جابر املغريب من رأى أن غائبا أقبل من السفر فإنه يدل على تيسري أموره وأشغاله

  .من رأى غائبا مسرورا منشرح الصدر قد أقبل مبال ونعمة فإنه يدل على الفتوح وحصول اخلرياتو

  .ومن رأى غائبا عبوسا ومفلسا قد أقبل فإنه يدل على حصول اهلم والغم

وقال إمساعيل بن األشعث من رأى أن غائبه أقبل من السفر فإنه يدل على قدومه إليه سريعا، ومن رأى 
  .يانا ماشيا فإنه يدل على قطعه من الطريق ويأيت وهو مفلسغائبا أقبل عر

والغنيمة تؤول على أوجه قال ابن سريين إذا كانت من مال الكفار فتؤول حبصول اخلري، وإن كانت من 
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  .مال أهل اإلسالم فبضده

ر ومن رأى عسكر اإلسالم أتى بغنيمة كثرية من دار الكفر فإنه يدل على الرخص ووفور اخلريات بدا
  .اإلسالم

  .ومن رأى أن الكفار غزوا دار اإلسالم فتعبريه ضده

والتفاؤل على وجهني قال ابن سريين من رأى أنه تفاءل وكان فاله جيداً فإنه يدل على الظفر باألعداء، 
  .وإن رأى خبالف ذلك فتعبريه ضده

    

  .ام وقضاء احلوائجوقال جعفر الصادق الفال يؤول على ثالثة أوجه حصول ظفر والوصول إىل املر

والدين يؤول على أوجه قال ابن سريين من رأى أن عليه دينا ووفاه فإنه يدل على احلج، وإن كان قد 
  .وعد يوىف وعده، وإن فاتت صالته فإنه يقضيها

  .والفرج يؤول على أوجه من رأى أن له فرجا كفرج النساء فإنه يدل على املذلة والتحري للرائي

  .جيامعه فإنه يدل على قضاء حوائجه منه والتحكم يف األمور يؤول على أوجهومن رأى أن أحداً 

  .قال ابن سريين من رأى أن أحداً يتحكم يف أمر يريده فهو خري ومنفعة، وإذا كان خبالفه ال يضره

  .ومن رأى أن أحداً يأمره بكسر اخلبز فإنه يؤول بأنه يغر إخوانه

  .نه يؤول حبثه على االجتهاد فيما هو بصددهومن رأى أن أحداً يأمره باحضار أكل فإ

  .ومن رأى أن أحداً يأمره ببيع القمح فإنه يؤول حبثه على االجتهاد يف حتصيل رزق حالل

  .ومن رأى أن أحداً يأمره بشد وسطه فإنه حيثه على قيامه يف أشغاله مبا حيصل له به الفائدة

  .على أعدائهومن رأى أن أحداً يأمره بالتوقف فإنه يؤول بالظفر 

  .ومن رأى أن أحداً يأمره بأن يصطلي بالنار فإنه يؤول حبثه على حفظه ماله

  .ومن رأى أن أحداً يأمره باطفاء السراج فإنه حيثه على خزن ماله

  .ومن رأى أن أحداً يأمره بفرش فراشه فإنه حيثه على الزواج

  . إصالح معيشته من النارومن رأى أن أحداً يأمره بأن يزرع بزرا فإنه يدل على حثه على

  .ومن رأى أن أحداً يأمره باالغتسال فإنه يؤول بالتوبة

  .ومن رأى أن أحداً يأمره مبا ذكر مفصال فهو كأمره له واملعنيان يف ذلك سواء

وقال الكرماين رؤيا األوامر من الشاب ال ينبغي االلتفات إليها وال االعتماد عليها واألمر من الشيخ غري 
عترب من ذلك، وقيل من رأى أنه يأمر وينهى فإن كان موافق الشريعة فهو حممود، وإن كان حممود وت

  .خبالفه فهو بضده
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  .ومن رأى أن أحداً يأمره مبا هو صالح له فهو خري وبركة

  .ومن رأى خبالف ذلك فتعبريه ضده

دل على الصالح والنمو يؤول على أوجه قال ابن سريين النمو يف الشيء إذا كان فيه مصلحة فإنه ي
  .وحصول اخلري، وإن مل يكن فيه مصلحة فتعبريه ضده

  .وقال الكرماين النمو يف اجلسد إذا مل يكن ضررا فإنه يدل على حصول املال والنعمة لصاحبه

  .والقبة من أي نوع كان تؤول على سبعة أوجه امرأة ومرتبة وشرف وخري ونعمة وعز وجاه

أنه يقسم شيئا بني مجاعة باحلق فإنه يدل على مراعاة االنصاف والقسمة تؤول على أوجه، ومن رأى 
  .وجتنبه عن امليل، وإن كان خبالف ذلك فتعبريه ضده

  .ومن رأى أنه يقسم ماله ملهم خري وصالح فإنه يدل على تزويج ولده من أقاربه

  .ومن رأى أنه يقسم ماال ألجل فساد فإنه يؤول بالفساد

  .نب الغرباء فإنه يدل على فساد حاله وتضييع أشغالهومن رأى أنه يقسم ماال لألجا

وقال الكرماين من رأى أنه يقسم شيئا بال رضا صاحبه فإن تأويله عن اخلري والشر يؤول إليه، والعض 
على الشيء فيه وجهان إذا كان على حنو حبل مما ليس فيه نتيجة فليس مبحمود، وإذا كان مما حيصل 

  .نتيجة فال بأس به

ى أوجه، فمن رأى أنه عض أحداً مبحبة ومودة فإنه يدل على ازدياد حمبته يف قلبه، وإن عضه والعض عل
  .بالغضب واحلقد فإنه يدل على خطر يناله يف مهماته وأشغاله بسبب عضه

ومن رأى أن رجالًمعروفاً عضه فإنه يدل على حصول مضرة من عدو وخسارة، وإن كان جمهوال فإنه 
  .يدل على حصول مضرة

  .ن رأى أن فرسا عضه فإنه يدل على نقصان يف شرفهوم

  .ومن رأى أن مجال عضه فإنه يدل على حصول مضرة من رجل جليل القدر

  .ومن رأى أن محارا عضه فإنه يدل على حصول خلل يف عزه

  .ومن رأى أن بغال عضه فإنه يدل على حصول مشقة يف سفره

  . أو بريا أو طريا فليس مبحمودومن رأى أن شيئا من احليوان عضه سواء كان حبريا

والضياع يؤول على أوجه، فمن رأى أنه ضاع فإنه يدل على مخول ذكره يف ذلك املكان ألن الضائع ال 
  .يعرفه أحد

  .ومن رأى أن عياله قد ضاعوا فإنه يؤول حبصول غم وهم بسبب الضائع

ول مضرة مبقدار قيمة ذلك ومن رأى أن شيئا ضاع منه إن كان ذلك الشيء حممودا فإنه يدل على حص
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  .الشيء، وإن كان خبالفه فتعبريه ضده

والعجلة تؤول على أوجه، ومن رأى أنه ركب عجلة وهي تسري به فإنه يدل على حصول الشرف 
  .والرفعة

  .ومن رأى أن له عجلة وهو مل يقعد عليها فإن املرض والتعب يكون أسهل وأخف

  . سلطانا بقدر كربهاومن رأى أن ملكا أعطى له عجلة فإنه يصيب

    

  .ومن رأى أنه يتبع عجلة فإنه يتبع صاحب سلطان

  .ومن رأى أنه على عجلة عليها أثقال وهي ال تسري به فإنه يصيبه هم وحزن

واهتزاز األشياء يؤول على أوجه، ومن رأى أن السماء تز فإنه يدل على الفساد والظلم والفتنة يف ذلك 
  .املكان

  .أو القمر تز فإنه يدل على حصول آفة ومشقة مللك ذلك املكانومن رأى أن الشمس 

  .ومن رأى أن النجوم اهتزت فإنه يدل على حصول الفتنة أو التشويش يف أكابر امللك

  .ومن رأى أن األرض تز فإنه يدل على حصول اآلفة ألهل ذلك املكان بقدر اهتزاز األرض

  .البالء واملشقة مللك ذلك املكان بقدر اهتزاز اجلبلومن رأى أن اجلبل يهتز فإنه يدل على حصول 

  .وقال جابر املغريب من رأى أن العرش يهتز فإنه يدل على فساد علماء ذلك املكان وقلة أمانتهم

  .ومن رأى أن اللوح أو القلم يهتز فإنه يدل على فساد الكتاب وأهل القلم

اب وغضب من اهللا تعاىل على أهل ذلك ومن رأى أن السموات السبع تز فإنه يدل على نزول عذ
  .املكان بسبب معصيتهم

ومن رأى أن الشمس والقمر ومجيع الكواكب تز فإنه يدل على خصومة ملوك ذلك املكان وحماربتهم 
  .ومقاتلتهم وسفك الدماء الكثرية

  .ومن رأى أن قصر امللك أو داره يهتز فإنه يدل على وقوع أهل ذلك املكان يف احملنة

  .رأى مسجد اجلامع يهتز فإنه يدل على فساد العلماء ومعصيتهمومن 

  .ومن رأى بيته يهتز فإنه يدل على حصول اآلفة واحملنة ألهله

ومن رأى أن جسده يهتز فإنه يدل على حصول الفساد يف دينه ويف اجلملة إذا رأى شيئا من املوجودات 
  .تز فليس مبحمود

ه يلطخ مرمها على عضو مريض أو يضع املرهم على جرحه فإنه واملرهم يؤول على أوجه، فمن رأى أن
  .يدل على اخلري والصالح والصحة وأكل املرهم يدل على أكل املال احلرام أو احلزن واملضرة
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  .وقال جابر املغريب من رأى أن املرهم يزيد يف جسده فإنه يدل على زيادة النعمة واملال

  .فإنه يدل على نقصان املال والنعمةومن رأى أن املرهم يأكل حلمه من جسده 

والسكر من أي نوع كان يؤول على أوجه، فمن رأى سكران فإنه يدل على حصول مال حرام ويكون 
  .مقصرا يف صلواته

وقال الكرماين من رأى أنه سكران بغري سكر فإنه يدل على اخلوف والفزع الشديد ونقصان املال، وأما 
  . اإلنسان فقد تقدم تعبريه مع نوعهكل نوع مما يسكر به إذا استعمله

  .املشرق يؤول مبلك من تلك اجلهات، فمن رأى صوبه ما يزين أو يشني فهو يؤول يف ذلك

  .ومن رأى أنه باملشرق وهو نري واملكان حممود فهو خري ومنفعة، وإن كان خبالفه فتعبريه ضده

  .املغرب يعرب بضد ما عرب يف املشرق

ن رأى أنه وجد كرتا فإنه ميرض أو يكوى أو حيصل يف قلبه ما يؤمله مثل والكرت يؤول على أوجه، فم
  .الكي

ومن رأى أنه وجد كرتا يف مكان خراب فإنه يدل على هالكه مبرض أو يطول مرضه، وإن كان وجده 
  .مبكان معمور فإنه يدل على حصول الشفاء

لنعمة واملال خصوصا إذا كان القصر يؤول على أوجه، فمن رأى أنه دخل قصرا فإنه يدل على حصول ا
القصر مبنيا من لنب وطوب وأن كان من جص وحجر فإنه يدل على حصول املال والفساد يف الدين 

  .وحصول الغم من جهة امللك

  .ومن رأى أن قصره اشتعل بالنار فإن امللك يأخذ ماله

سة وشرف وسلطنة وقال جعفر الصادق القصر يؤول على عشرة أوجه نعمة ومال ووالية ومرتبة وريا
  .وحصول مراد وفرح وسرور بقدر علوه وحسنه

املعصرة تؤول على أوجه، ومن رأى معصرة يعصر ا ما يكون نوعه حممودا يف علم التعبري فإنه يتقرب 
إىل ملك فإن كانت املعصرة من خشب يكون امللك ظاملاً، وإن كانت من لنب يكون عادال، وإن كانت 

  .فإن مل يعصر فيها شيئا مل ينل من امللك منفعةمن جص فإنه يكون مهابا 

اخلركاة تؤول بامرأة، فمن رأى أنه قاعد يف خركاة فإنه يتزوج امرأة وحيصل له خري من متاع الدنيا 
خصوصا إذا كانت ملكه أو يعرف مالكها، وإن مل يعرف صاحبها واخلركاة إن كانت خضراء أو بيضاء 

  .فإا تدل على اخلري

    

رماين من رأى خركاة جمهولة لوا أخضر وهو قاعد فيها فإنه يدل على موته شهيدا، وإن كانت وقال الك
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معروفة أو كانت ملكه فإنه يدل على ديانته وتقواه، وإن كانت بيضاء فإنه يدل على املال واملنفعة، وإن 
ن واملصيبة، وإن كانت محراء فإنه يشتغل باللهو وشهوة الدنيا، وإن كانت زرقاء فإنه يدل على احلز

كانت سوداء فإنه يدل على حصول املنفعة القليلة خصوصا إذا كانت ملكه، وإن مل تكن ملكه فتأويلها 
  .راجع إىل صاحبها من اخلري والشر

  .والناقوس يؤول برجل منافق كذاب ال يكون فيه خري قط

ضرب الناقوس يف املسجد ومن رأى أنه يضرب ناقوسا فإنه يصاحب رجالًمنافقا كذابا، وإن رأى أنه ي
  .فإنه يدل على حمبته الكفار وميله إىل مذهبهم

  .وقال جعفر الصادق ضرب الناقوس يؤول على ثالثة أوجه كالم كذب ونفاق وحمبة الكفر

واجلديد والعتيق يف مجيع األشياء يؤوالن على وجهني كل ما كان نوعه جديدا وهو حممود فإذا عتق صار 
  .ا وهو حممود فإن رآه جديدا يكون بضدهبضده وكل ما كان عتيق

وفعل اخلري من كل شيء يؤول بالعز والقوة والدولة والسعادة يف الدين والدنيا بقدر ما فعل من اخلري 
  .ويكون جناة من عذاب اآلخرة

واهلباء يؤول على أوجه قال ابن سريين اهلباء يؤول بالباطل من الكالم والفعل الذي ال يكون فيه خري 
  ".فجعلناه هباء منثورا"قال اهللا تعاىل كما 

وقال جابر املغريب من رأى هباء يف اهلواء إن كان أمحر فإنه يدل على اخلصومة والفتنة وسفك الدم يف 
ذلك املكان، وإن كان أصفر يدل على املرض، وإن كان أسود يدل على احلزن واملصيبة، وإن كان أبيض 

  .يكون ما ذكر أقل وأسهل

ل على أوجه، فمن رأى أنه حفر مكانا فوجد فيه مطلباً من ذهب فإنه يدل على حصول واملطلب يؤو
الوالية مبقداره، وإن كان مصلحا يرزقه اهللا تعاىل العلم واحلكمة، وإن كان صاحب حرفة فإنه جيمع املال 

  .من كسبه

ورمبا تلد ولدا وإن وجد مطلباً من فضة فإنه يتزوج من األكابر امرأة ذات مجال ومال وحسن ونسب، 
  .مباركا

وإن كان مطلباً من حناس أصفر فإنه يدل على وقوع الصحبة بينه وبني رجل كبري سيء الفعل، وإن كان 
  .املطلب من حديد فإنه يصاحب رجالًكبرياً ذا قوة وكالم نافذ وحيصل له مال ومنفعة كثرية

  .ة من قبل امللكوإن كان مطلباً من زبرجد فإنه يكون صاحب دولة أو حيصل له منفع

  .وإن كان مطلباً من فريوزج فإنه يدل على الظفر والدولة وحصول املراد وقهر األعداء

وإن كان مطلباً من عقيق فإنه يدل على حصول منفعة من ملك أو رجل كبري، وإن كان مطلباً من شبه 
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  .فإنه يتكلم مع أحد بكالم ال ينفذ وال يسمع

  . على حصول اجلاه والشرف واملرتلة وحيصل له من ملك مال ونعمةوإن كان مطلباً من لعل فإنه يدل

  .وإن كان مطلباً من زمرد فإنه يدل على حصول الظفر وحصول املراد

  .وإن كان مطلباً من زئبق فإنه حيصل له مال ونعمة من رجل حسن املعاملة

  .وإن كان مطلباً من نوشادر أو بورق فإنه يدل على احلزن واخلسارة

  . مطلباً من نفط فإنه يفتضح بني الناس وحيصل له من الناس مالمةوإن كان

  .وإن كان مطلباً من ملح فإنه حيصل له خري ومنفعة من رجل جليل القدر

وإن كان مطلباً من كحل أو زاج أو شيء يكون لونه أمسر فإنه يدل على الغم واملضرة، وإن كان الزاج 
  .أبيض فإنه يدل على املنفعة

  .باً من مغناطيس فإنه يدل على مصاحبته برجل قوي طماعوإن كان مطل

واملبارزة تؤول على أوجه، فمن رأى أنه صار مبارزا وكان ملكا فإنه يدل على قوة يف ملكه وثباته، وإن 
كان الرائي عاملاً فإنه ينفرد باملعرفة، وإن كان تاجرا حيصل له من جتارته مال كثري، وإن كان فقريا فإنه 

  .الرزقيتسع عليه 

  .والعش من رأى شيء كان ألي صنف كان من الطيور فإنه يؤول على أوجه

  .قال ابن سريين من رأى طريا عمر عشا يف داره أو مرتله فإنه حيصل له خري مبقدار قيمة ذلك الطري

  .ومن رأى أنه خرب عش طري أو رماه فإنه يعمل أمرا مكروها

  .عه مكانه فإنه يعمل شيئا حيصل منه أجر وثوابومن رأى أن عش طري كأنه قد وقع مث أخذه ووض

  .ومن رأى أنه قعد يف عش طري كبري فإنه يستظل برجل جليل القدر وحيصل له منه خري ومنفعة

والسرج يؤول على أوجه إذا كان على ظهر الفرس فمهما رأى فيه من زين أو شني فإنه عائد على 
  .صاحبه

د فإنه يشتري جارية أو خيطب امرأة ذات مال كثري وحيصل ومن رأى أنه اشترى سرجا أو أعطاه له أح
  .له منها مال من جهة املرياث

    

  .ومن رأى أن سرجه انكسر فإنه امرأته متوت

  .ومن رأى أن سرجه قد ضاع فإنه يطلق امرأته ويفارقها

السرج مزينا وقال جابر املغريب من رأى سرجه مكلال باجلواهر فإنه حيصل له مال بسبب املرأة، وإن كان 
بالذهب أو الفضة فإن امرأته تكون معجبة متكربة ضعيفة يف طريق الدين، وإن كان السرج خاليا عن 
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  .الزينة فإن امرأته تكون صاحلة ذات ديانة وأمانة

وقال أبو سعيد الواعظ السرج يدل على امرأة عفيفة حسنة غنية، وقيل ركوب السرج إصابة مال، وقيل 
  .هو استفادة دابة، ومن رأى أنه ركب سرجا نصر يف كل أمورهإصابة والية، وقيل 

  .واللجام يؤول على أوجه، فمن رأى أن جلام فرسه انقطع أو ضاع فإنه يدل على نقصان شرفه وجاهه

ومن رأى على رأسه جلاما كاخليول فإنه يدل على التوبة والصوم وجتنبه عن الكالم الباطل كما قال أمري 
  .هللا وجهه من كان خائفا فلجامه يف فمهاملؤمنني علي كرم ا

وقال جابر املغريب اللجام على رأس امللوك حممود ألنه يكون مطيعا ملواله، وقيل رؤيا اللجام تؤول باألدب 
  .ملن يكون يف فمه ومن أصلحه فإنه يؤدب غريه

  .موروقال جعفر الصادق اللجام يؤول على ستة أوجه شرف وجاه وصوم وسكوت وأدب ووقار يف األ

وضرب الكرة يؤول على أوجه، فمن رأى أنه يضرب الكرة وكان ملكا فإنه يظفر بأعدائه، وإن كان 
  .عاميا فإنه خياصم مع أحد والغالب يظفر، ورمبا يناظر غريه ويسمع كالما فاحشا

 وقال الشيخ حممد الفرعوين الكرة تؤول بالكورة قال بعض املعربين رأيت شخصا أعطاين كرتني فتوليت

  .نيابة كورتني وهي الكرك والشوبك

وقال أبو سعيد الواعظ الكرة إذا كانت من أدمي تؤول برجل رئيس أو عامل، وقيل اللعب الكرة خماصمة 
  .ألن من لعب ا كلما أخذها ضرب ا األرض

  .والصوجلان قد تقدم تعبريه ملناسبة ذكره يف الباب احلادي واخلمسني

  .م من قال امرأة ومنهم من قال غري ذلكوالربذعة تؤول على أوجه منه

  .ومن رأى أنه ركب على برذعة فإنه يتوب من ذنوبه بعد طول تنعمه فيها

  .ومن رأى على ظهره برذعة فإنه يطيع امرأته

  .ومن رأى أنه ابتاع برذعة فإنه يبتاع جارية

  .والقتب خادم محول نفاع فمهما رأى فيه من زين وشني يؤول يف ذلك اخلادم

  .قب يؤول بالسنة، فمن رأى حقبا جديدا وثيقا فإنه يؤول بسنة مباركة خصبةواحل

  .ومن رأى خبالف ذلك فتعبريه ضده وكثرة األحقاب حممودة

وقال بعض املعربين رمبا يؤول احلقب ملن ناله أن يعمر مثانني سنة لقول بعض املفسرين يف قوله تعاىل 
  .قيل سبعون سنةاحلقب مثانون سنة، و" البثني فيها أحقابا"

  .واملقود يؤول باألدب واملال والعلم

  .واحلزام يؤول باخلادم ونفاذ األمر
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  .والركاب يؤول باخلادم، ورمبا كان عزا ملا تقدم أنه من رأى نقصا يف آالت سرجه فإنه نقص يف عزه

  .واملهماز نظري ذلك يف التأويل، ورمبا كان أشد منه

  . تقدم يف الباب الثالث واآلن نذكر نفس الربوجوالربوج االثنا عشر تعبري كواكبها

  .قال ابن سريين من رأى برج احلمل فإنه تقضي حاجته من رجل حمتشم

  .ومن رأى برج الثور فإنه يقع له شغل برجل جاهل فتقضي حاجته بعد بطء

  .ومن رأى برج اجلوزاء فإن له صحبه برجل عامل عارف فصيح كاتب وتقضي حاجته

  .سد فإنه يقع له أمر مبلك أو رجل جليل القدر وتقضي حاجته ويعلو قدرهومن رأى برج األ

  .ومن رأى برج السنبلة فإنه يقع له أمر برجل فالح أو رجل بال وفاء وال حيصل له مقصوده

  .ومن رأى برج امليزان فإنه يصطحب بعامل أو قضا وتقضي حاجته

  . سيئة الفعال وال تقضي حاجته ويغتمومن رأى برج العقرب فإنه يقع له أمر بعدو أو مع امرأة

  .ومن رأى برج القوس فإنه يقع له أمر برجل كبري غاز وتقضي حاجته

  .ومن رأى برج اجلدي فإنه ينال العز والدولة وتقضي حاجته وحيبه الناس

  .ومن رأى برج الدلو فإنه يقع له صحبة برجل متوسط احلال ال غين وال فقري وتقضي حاجته وحيبه الناس

  .من رأى برج احلوت فإنه يدل على صحبته برجل سديد الرأي مشفق قليل الكالم وتقضي حاجتهو

وأما االستقصات وهي الدوائر األربع التراب واملاء واهلواء والنار، فمن رأى النوع األول وهو التراب فإنه 
  .يؤول بأن السوداء غالبة عليه فليدبر نفسه ذلك

  .ء فإنه يؤول بأن البلغم غالب عليهومن رأى النوع الثاين وهو املا

  .ومن رأى النوع الثالث وهو اهلواء فإنه يؤول بأن الدم غالب عليه

    

ومن رأى النوع الرابع وهو النار فإنه يؤول بأن الصفراء غالبة عليه، وقيل إذا رأى اإلنسان يف غالب منامه 
وإذا رأى ألوان البياض فإن البلغم يكون غالبا ألوان السواد من مجيع األشياء فإن السواد تكون غالبة عليه، 

عليه، وإذا رأى ألوان األمحر فإن الدم يكون غالبا عليه، وإذا رأى ألوان األصفر فإن الصفراء تكون غالبة 
  .عليه واهللا أعلم

  الباب التاسع والسبعون 

  في رؤيا ابليس والشياطين والجن والكهنة والسحرة
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  .أما إبليس اللعني

ال رؤيا ابليس تؤول برجل عدو ليس له دين كذاب ضال بال حياء عجول يف الشرآيس من فقال داني
  .اخلريات ويعلم الناس كل الشر وهو الفساد والقبح ذو حراءة

  .ومن رأى إبليس ينصحه فإنه يدل على حصول مضرة يف ماله وجسده

 فإنه يبتلي بذنب عظيم مث ينجو ومن رأى إبليس أمسك يده، وقال ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم
  .بعد ذلك بنصيحة أحد

  .وقال الكرماين من أطاع إبليس واه فإنه يبتلي بالنفس

ومن رأى إبليس أعطاه شيئا فإنه يدل على حصول مال حرام فإن كان ذلك الشيء دونا فإنه يدل على 
  .فساد الدين

إنه يدل على حصول عدل ووالية ومن رأى أنه أراد أن يضرب إبليس بالسيف ليهلكه مث هرب ف
  .وإنصاف

  .ومن رأى أنه قتله فإنه يقهر نفسه ويسلك طريق الصالح

وقال أبو سعيد الواعظ من رأى أن إبليس مسه وهو مشتغل بذكر اهللا تعاىل فإنه يؤول بأن له أعداء كثرية 
ئف من الشيطان تذكروا فإذا إن الذين اتقوا إذا مسهم طا"يريدون هالكه فال ينالون منه مرادا لقوله تعاىل 

  ".هم مبصرون

  .ومن رأى أنه يعادي إبليس أو حياربه فإنه يدل على صحة دينه

  .ومن رأى أن إبليس خوفه فإنه يدل على إخالصه يف دينه

  .ومن رأى أن إبليس فرح مسرور فإنه يشتغل بالشهوات

  .ومن رأى أن إبليس نزع لباسه فإنه يعزل عن منصبه

  .س يتخبطه فإنه يأكل الرباومن رأى أن إبلي

  .ومن رأى أن إبليس يغمزه فإنه يدل على أن رجالًيقذف امرأته ويغويها

أين مسين "ومن رأى أن إبليس يعذبه بنوع من األنواع فإنه فرج من مهه بعد حصول شدة لقوله تعاىل 
  .، وقيل إن إبليس يؤول بالسلطان اجلائر"الشيطان بنصب وعذاب

أى أن إبليس ابتلعه أو دخل يف فمه فإن كان مسافرا يف البحر فإنه يغرق، وإن كان وقال الكرماين من ر
  .ناويا ذلك فالواجب إقامته عنه مدة

وأما الشياطني فإا تؤول على أوجه وقال الكرماين رؤيا الشياطني تؤول برؤيا عدو أو جاسوس الستراقه 
  .السمع
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  . نال نصرة وصيتا حسناوقال أبو سعيد الواعظ من رأى كأنه قتل الشيطان

  .ومن رأى أنه شيطان فإنه يكون قد ارتكب إمثا أو أفتري كذبا

ومن رأى أنه يناجي شيطانا فإنه يشاور أعداءه ويظاهرهم يف قهر أهل الصالح فال يستطيعون ذلك لقوله 
  ".إمنا النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إال بإذن اهللا"تعاىل 

  . رأى أنه ملك الشياطني وانقادوا له فإنه ينال رياسة وهيبةومن

  .واجلن تؤول بعدو كبري مكار ضار

ومن رأى أن اجلن توسوس يف صدره فإنه يدل على اجتهاده بعبادة اهللا تعاىل واشتغاله بالطاعات ليظفر 
  .اآلية" من شر الوسواس اخلناس"على عدوه لقوله تعاىل 

يرتع " فإن كان عامال يعزل، وإن كان فالحا يصيبه أذى لقوله تعاىل ومن رأى أن جنيا خطف ثوبه
  .اآلية" عنهما لباسهما

  .وقال جابر املغريب من رأى خلفه جنيا فإنه يدل على ظفر األعادي به

ومن رأى أنه قادر على اجلن مسلط عليهم وهم مطيعون له فإنه يدل على حصول الشرف ومرتبة 
  .السلطنة

  .جنيا فإنه يظفر على العدوومن رأى أنه قيد 

  .ومن رأى أنه صار أسريا يف أيدي اجلن فإنه يدل على فضائحه

  .ومن رأى أنه يسر كالما جلين فإنه ينفق مع أعادي أهل الصالح وال تقضي حاجته

  .وقال أبو سعيد الواعظ رؤيا اجلن تؤول على ثالثة أوجه خسران وهوان وخوف شديد

  .ن فإنه يؤول حبصول الرياسةومن رأى أنه يعلم اجلن القرآ

ومن رأى جنيا دخل داره فإن اللصوص يدخلوا، ورمبا دلت رؤيا اجلن على رؤيا أناس أصحاب احتيال 
  .يف أمور الدنيا وغرورها

وقال جعفر الصادق رؤيا اجلن تؤول على مثانية أوجه رؤية األعداء وفساد الدين وشهوات وهوى نفس 
واجلنون تقدم تعبريه . طاعة وبعد عن أهل الدين والصالح ومييل إىل أكل احلرامواشتغال وإمهال العبادة وال

  .يف حمله يف فصله يف الباب العشرين

  .والكهنة تؤول على أوجه، فمن رأى كاهنا وهو املنجم فيؤول برجل قريب من امللوك

    

ؤيا املنجم تؤول برجل ومن رأى أنه صار منجما فإنه يتقرب إىل ملك بالكذب والزور والبهتان، وقيل ر
  .كذاب ال يشكر نعم اهللا عليه
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وقال الكرماين من رأى أنه يتكلم بكالم الكهنة واخلطاطني وحنوهم أو يكلمهم بكالم يناسب ذلك فإن 
  .تأويله أباطيل وغرور وتصديق ذلك يف املنام واليقظة جهل

 بال أصل وال فرع وهو عدو ظامل والسحرة تؤول بالكالم الباطل والكذب والفتنة وفعل قبيح وشغل ذميم
  .غدار ضال مكار

وقال الكرماين من رأى أنه مسحور أو يسحر فإن السحر يؤول بالفتنة والكيد فإن كان الساحر جنيا فهو 
  .أقوى وأبلغ

  .ومن رأى أنه يسحر وال حيقق سحره فإنه يقصد أن يكيد أحداً فال يقدر عليه

  .ر فبخالفهومن رأى أنه سحر أحداً وأفاد معه السح

  .ومن رأى سحرة جمتمعني يف مكان قاصدين فعل أمر فإم أعداء فليحذرهم

ومن رأى ساحرا فعل شيئا يشكر عليه فإنه يرتكب فسادا ويذم على فعله، وإن رأى خبالف ذلك فضده، 
إن وقيل من رأى أن سحر أحداً حملبة فإنه حيتوي على عقله ويكون متكنه من ذلك بقدر احتوائه عليه، و

  .رأى خبالف ذلك فضده

" وال يفلح الساحر حيث أتى"وقال بعض املعربين من رأى أنه صار ساحرا فإنه ال يفلح أبدا لقوله تعاىل 

  .واهللا أعلم

  الباب الثمانون 

  في رؤيا نوادر يستعين بها اإلنسان على التعبير

خربين من هو مقبول الرواية إن من رآين فقد رآين حقا أ: نادرة روى إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
حاكما رأى النيب عليه الصالة والصالة يف املنام وهو عريان قال فغطيته بسجادة كانت يل فلما أصبحت 

أتيت مستبشرا إىل بعض املعربين فقصصت عليه الرؤيا فقال أنت حتكم بغري احلق ألن رسول اهللا صلى اهللا 
ية احلق قال فسمع ذه الرؤيا وتعبريها قاضي القضاة بتلك عليه وسلم حق ورؤيته حق وتغطيتك إياه تغط

  .املدينة فعزله عن احلكم

أراين : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: نادرة روى عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أنه قال
من اللمم الليلة عند الكعبة فرأيت رجالًآدم كأحسن ما أنت راء من الرجال له ملة كأحسن ما أنت راء 

قد رجلها تقطر ماء متكئا على رجلني أو على عواتق رجلني يطوف بالبيت فسألت من هذا فقيل املسيح 
  .بن مرمي إذا أنا برجل جعد قطط أعور العني اليمىن كأنه عنبة طافية فسألت من هذا فقيل املسيح الدجال
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ه وسلم يدخل على أم حرام وكانت نادرة قال أنس بن مالك رضي اهللا عنه كان رسول اهللا صلى اهللا علي
حتت عبادة بن الصامت فدخل عليها يوما فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ناس من أميت عرضوا على : فقلت ما يضحكك يا رسول اهللا قال: وسلم مث استيقظ وهو يضحك قالت
أو قال مثل امللوك على األسرة قالت فقلت . رةغزاة يف سبيل اهللا يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على األس

يا رسول اهللا ادع اهللا أن جيعلين منهم فدعا هلا مث وضع رأسه فنام مث اسيقظ وهو يضحك فقلت ما 
يضحكك يا رسول اهللا فقال كما قال يف األوىل قالت فقلت يا رسول اهللا ادع اهللا أن جيعلين منهم قال 

من معاوية فصرعت عن دابتها حني خرجت عن البحر فهلكت رضي أنت من األولني فركبت البحر يف ز
  .اهللا عنها

بينما أنا نائم : نادرة قال عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
قال فما أولتها . أتيت بقدح لنب فشربت منه حىت إين ألرى الري جيري من أظافري مث أعطيت فضله عمر

  .العلم: سول اهللا قاليا ر

بينما أنا نائم رأيت الناس : نادرة قال أبو سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض على عمر بن اخلطاب 

  .الدين: قالوا فما أولته قال. وعليه قميص جيره

أريتك قبل أن أتزوجك :  قالت عائشة رضي اهللا تعاىل عنها قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمنادرة
مرتني رأيت امللك حيملك يف سرقة من حرير فقلت له اكشف فكشف فإذا هي أنت فقلت إن يك هذا 
من عند اهللا ميضه مث رأيته حيملك يف سرقة من حرير فقلت اكشف فكشف فإذا هي أنت فقلت إن يك 

  : ويف معناه قال بعضهم يف مدحها رضي اهللا تعاىل عنها من مجلة أبيات. هذا من عند اهللا ميضه

 حرير رآها مرتين على أثر  وصورتها مع جبرائيل أتته في

    

بينا أنا نائم رأيتين يف اجلنة فإذا : نادرة قال أبو هريرة رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 إىل جانب قصر فقلت ملن هذا القصر قالوا لعمر فذكرت غريته فوليت مدبرا فبكى عمر بن امرأة تتوضأ

  .اخلطاب رضي اهللا عنه مث قال أعليك أغار يا رسول اهللا

نادرة قال عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما كنت غالما شابا عزبا يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 رأى مناماً قصه على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت اللهم وسلم فكنت أبيت يف املسجد وكان من

إن كان يل عندك خري فأرين مناما يعربه يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنمت فرأيت ملكني أتياين 
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فانطلقا يب فلقيهما ملك آخر فقال يل لن تراع إنك رجل صاحل فانطلقا يب إىل النار فإذا هي مطوية كطي 
إذا فيها ناس قد عرفت بعضهم فأخذا يب ذات اليمني فلما أصبحت ذكرت ذلك حلفصة فقصتها البئر، و

فكان عبد . إن عبد اهللا رجل صاحل لو كان يكثر الصالة من الليل: على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .اهللا رضي اهللا عنه بعد ذلك يكثر الصالة من الليل

 عنهما رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املدينة مناما، وقال رأيت نادرة قال عبد اهللا بن عمر رضي اهللا
امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من املدينة حىت نزلت مبهيعة فأولتها أن وباء املدينة نقل إىل مهيعة وهي 

  .اجلحفة

ت نادرة أخربين رجل من الثقات قال دخلت بيت املقدس يف بعض السنني وكان له طاعون عظيم فأجتمع
على الشيخ أيب بكر احلليب القاطن بالطيلونية املعروفة بالقرب من باب حطة وكنت قرأت عليه احلديث 

قدميا فقرأت معه ورده من القرآن بعد صالة الظهر على عادته فلما فرغ دعا ذه الكلمات ثالث مرات 
يه وسلم مث أمر بعض ومعه مجاعة من تالمذته فسألته عنها فقال مأثورة عن رسول اهللا صلى اهللا عل

اجلماعة أن يكتبوها يل فكتبوها وصححوها عليه وهي هذه اللهم سكن هيبة عظيمة قهرمان اجلربوت 
باللطيفة النازلة الواردة من فيضان امللكوت حىت نتشبث بأذيال لطفك وكرمك ونعتصم بك من إنزال 

هللا اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب عز جارك وجل قهرك يا ذا القوة الكاملة والقدرة الشاملة يا اهللا يا أهللا يا أ
ثناؤك وال إله غريك اللهم إين أعوذ بك من الطعن والطاعون والفجأة وسوء املنقلب يف النفس واألهل 
واملال والولد اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب عدد ذنوبنا حىت تغفر اللهم صل على حممد صاحب احلوض 

رب اهللا أكرب اللهم كما شفعت فينا نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم فأمهلنا وأعمرنا والكوثر اهللا أكرب اهللا أك
وأعمر بنا منازلنا وال لكنا بذنوبنا وسيئاتنا وارمحنا برمحتك يا أرحم الرامحني فسيكفيكهم اهللا وهو 

سألته عن طريق سنده السميع العليم وحسبنا اهللا ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم مث 
إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أخربين بعض املشايخ عن رجل من أهل اخلري والصالح كان يف 
بلدة وكان يرى كل حني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنام فرتل يف تلك البلد طاعون كثري حىت 

ا رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على مات أكثر أهلها فأجتمع إليه بعض أخبارها وسألوه أنه إذ
عادته يف املنام يسأله الشفاعة فيهم فرأى النيب صلى اهللا عليه وسلم فاماله من فيه هذا الدعاء وأمره أن 

يدعو به ويعلمه الناس ليدعو به يف رفع الطاعون قال فقلت يا رسول اهللا إين أخاف أن أنساه أو أختل يف 
فاستيقظت . اكتبه له يف كفه: اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجالًكان معه وقالشيء منه قال فأمر رسول 

فوجدته يف كفي مكتوبا على صيغته كما أمالنيه قال مؤلفه فسألت من أخربين ذا هل أذن لك الشيخ 
  .أبو بكر أن تروي عنه هذا ذا السند قال نعم
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بعد موت الصاحب أيب القاسم بن عباد قائالً يقول نادرة قال أبو القاسم بن العالء الشاعر رأيت يف املنام 
مل ال ترثي الصاحب مع فضلك وشعرك فقلت أجلمتين كثرة حماسنه فلم أدر مب أبدأ منها وخفت أن أقصر 

  .وقد ظن يب االستيفاء هلا فقال أجز ما أقوله قلت قل فأنشد

  ثوى الجود والكافي معا في حفيرة

  : فأجبته

  ليأنس كل منهما بأخيه

  : فقال

  هما ضجعا حيين ثم تعانقا

  : فأجبته

  ضجيعين في اللحد بباب كريه

  : فقال

  إذا ارتحل الثاوون عن مستقرهم

  : فأجبته

  أقاما إلى يوم القيامة فيه

    

نادرة كان بعضهم شيعيا فلما قرب أجله أوصى ليدفن عند رجلي موسى بن جعفر الرضا وأوصى أن 
  : اسط ذراعيه بالوصيد فرآه بعض أصحابه يف املنام فسأله عن حاله فأنشد شعرايكتب على قربه وكلبهم ب

  في الشيع حسن مذهبي  سوء مذهبي أفسد

 ألصحاب النبي سوئي  يوص موالي على لم

نادرة روى أن رجالًكان يدعو لرابعة العدوية رضي اهللا عنها فرآها يف املنام تقول له هداياك تأتينا على 
  . خممرة مبناديل من نورأطباق من نور

نادرة قال الشيخ نصر اهللا مشارة الصناعة وكان من ثقات أهل السنة رأيت يف املنام علي بن أيب طالب 
كرم اهللا وجهه فقلت له يا أمري املؤمنني تفتحون مكة فتقولون من دخل دار أيب سفيان فهو آمن مث يتم 

 أبيات ابن الصيفي يف هذا فقلت ال فقال لتسمعها على ولدك احلسني يوم الطف مامت فقال يل أما مسعت
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منه فاستيقظت فبادرت إىل دار ابن الصيفي فخرج إيل فذكرت له الرؤيا فشهق وأجهش بالبكاء وحلف 
  : باهللا إن كانت خرجت من فمي أو خطي ألحد، وإن كانت نظمت إال يف ليليت هذه مث أنشدين

 ل بالدم أبطحملكتم سا فلما  فكان العفو منا سجية ملكنا

  غدونا على األسرى فنعفو ونصفح  قتل األسارى وطالما وحللتم

 إناء بالذي فيه ينضح وكل  هذا التفاوت بيننا وحسبكم

نادرة قال أبو القاسم املغريب رأيت يف املنام عبد الرحيم ابن نباتة اخلطيب فقلت له ما فعل اهللا بك فقال 
  : ا شعردفع يل ورقة فيها سطران باألمحر ومه

 أدخلتك في أماني واليوم  كان أمن لك من قبل إذا قد

 يحسن عن جاني وإنما  والصفح ال يحسن عن محسن

نادرة روى أن رجالًحج وفاتته زيارة النيب صلى اهللا عليه وسلم فضاق صدره لذلك فرأى النيب صلى اهللا 
وكان صاحب الرؤيا من أهل مصر . طباطباإذا فاتتك الزيارة فزر قرب عبد اهللا بن أمحد : عليه وسلم فقال

  .رمحه اهللا

  : وروى عنه أيضاً أعين ابن طباطبا أن رجالًزار قربه وكان حيسن إليه قبل موته فأنشد عند قربه

 بعيشك في كفاف وكانوا  وخلفت الهموم على أناس

إىل مسجدي وصل فرآه يف املنام فقال قد مسعت ما قلت وحيل بيين وبني اجلواب واملكافأة ولكن سر 
  .ركعتني وادع يستجب لك

نادرة قال إبراهيم احلريب رأيت يف املنام بشرا احلايف كأنه خارج من مسجد الرصافة ويف كمه شيء 
يتحرك فقلت له ما فعل اهللا بك قال غفر يل وأكرمين فقلت فما هذا الذي يف كمك قال قدم علينا 

لياقوت فهذا الذي مما التقطت قلت فما فعل بيحىي بن البارحة روح أمحد بن حنبل فنثر عليها الدر وا
معني وأمحد بن حنبل قال تركتهما وقد زارا رب العاملني ووضعت هلما املوائد قلت فلم ال تأكل معهما 

  .قال قد عرف هوان الطعام علي فأباحين النظر إىل وجهه

ا ولدت حبال من شعر أسود فلما نادرة روى أن أم جرير بن اخلطفي رأت يف املنام وهي حامل جبرير كأ
سقط منها جعل يقع يف عنق رجل فيخنقه مث يقع يف عنق آخر فيخنقه حىت خنق رجاال كثرية فانتبهت 
مرعوبة فقصت الرؤيا على بعض املعربين فقال تلدين غالما شاعرا ذا شر وشدة وشكيمة وبالء على 

  .خرج منها واجلرير يف اللغة هو احلبلالناس فلما وضعته مسته جرير باسم احلبل الذي رأته قد 
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نادرة قال عبد اهللا بن مالك اخلزاعي كنت شرطيا عند هرون الرشيد فأتاين رسوله ليال يف وقت مل يأتين 
فيه قط فانتزعين من فراشي ومنعين من تغري ثيايب فراعين ذلك فلما صرت إىل الدار أذن يل يف الدخول 

فسلمت عليه ساعة فطار عقلي وتضاعف اجلزع علي مث قال يا عبد فدخلت فوجدته قاعدا فلي فراشه 
اهللا أتدري مل طلبتك يف هذا الوقت قلت ال يا أمري املؤمنني قال رأيت قال رأيت الساعة يف منامي كأن 
عبدا حبشيا قد أتاين ومعه حربة فقال إن خليت عن موسى بن جعفر الساعة وإال حنرتك ذه احلربة، 

يا أمري املؤمنني أطلق موسى بن جعفر وعاودته ثالث مرات حىت قال امض : فقلتفاذهب فخل عنه 
الساعة حىت تطلقه وأعطه ثالثني ألف درهم وقل له إن أحببت املقام قبلنا ولك عندنا ما حتب، وإن 

 أحببت السري إىل املدينة فاالذن يف ذلك لك قال مالك فجئت إىل احلبس وأخرجته وأعطيته ما أمر به أمري

املؤمنني وقلت له قد رأيت يف أمرك عجبا قال فإين أخربك إين كنت بني النائم واليقظان فأتى رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم يا موسى حبست مظلوما فقل هذه الكلمات فإنك ال تبيت هذه الليلة يف احلبس 

لعظام حلما ومنشزها فقلت بأيب وأمي ما أقول فقال قل يا سامع كل صوت ويا سابق الفوت ويا كاسي ا
بعد املوت أسألك بأمسائك احلسىن وبأمسك األعظم األكرب املخزون املكنون الذي مل يطلع عليه أحد من 

املخلوقني يا حليما ذا اناة ارحم من ال يقوى على اناة يا ذا املعروف الذي ال ينقطع أبدا وال حيصي عددا 
  .فرج عين فكان كما رأيت

رأى يف منامه يف حياة والده املقتفي كأن ملكا نزل من السماء فكتب يف كفه نادرة روى أن املستنجد 
أربع خا آت فلما استيقظ أحضر معربا فقص عليه ما رأى فقال تلي اخلالفة يف سن مخس ومخسني 

  .ومخسمائة مضى منها مخسة أشهر ومخسة أيام

ج من أنفه مثل املصباح فدخل غارا نادرة روى إن ثالثة نفر خرجوا إىل السفر فنام أحدهم فرأى شيئا خر
فرأى به ما رأى مث رجع إىل أنفه فاستيقظ ميسح وجهه فقال رأيت يف هذا الغار كرتا فدخلوه فوجدوا 

  .بقية كرت كان فيه فأخذوها

نادرة روى أن رجالًاشترى أرضا فرأى ابن أخيه ميشي فيها ويطأ على رؤوس احليات فأتى معربا وقص 
  . صدقت رؤياك ال تغرس يف تلك األرض شيئا إال يصري حيارؤياه عليه فقال إن

نادرة روى أن رجالًنام وكان جبانبه رفيق مستيقظ فأتى بلنب يف اناء فوضعه وحز رأس بطيخ ووضع 
السكني على إناء اللنب منتظرا استيقاظ رفيقه فرأى شيئا خرج من أنف رفيقه كالذبابة ومل يتحقق ما هي 

 عاد إىل أنفه فاستيقظ، وقال رأيت عجبا كأنين على جسر مضروب من فمشى على تلك السكني مث
  .حديد يف وسط حبر من لنب فتعجب رفيقه وعرفه عما رآه خرج من نفسه وعاد إليه

نادرة روى أن رجالًأتى ابن سريين فقال رأيت يف أذن امرأيت حلقة نصفها ذهب ونصفها فضة فقال 
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  .فقال نعم هي كذلكلعلك طلقتها طلقتني وبقيت على واحدة 

نادرة روى أن رجالًأتى ابن سريين فقال رأيت كأنين على محار وال يزال يلقيين يف ماء وطني مث رأيت 
  .جارية امسها عقبة فأردقتها خلفي فقال تعقب ذرية

نادرة روى أن رجالًأتى ابن سريين فقال إنين أشك يف امرأيت بسبب رجلني وقد رأيت الليلة كلبني 
لى فرجها مث عضاها فجرحاها فنظر ابن سريين إىل وجهه فرآه مرعوبا متغريا فقال أجز على يقتتالن ع

تعبري رؤياك وال ترعك فإن امرأتك مل جيد ما تنتف به فاستعملت مقرضا فجرحها وأثره اآلن عليها 
  .فتوجه الرجل مسرعا وملسها فوجدها كما قال فسأل منها عن ذلك فأخربته باألمر على صفته

رة روى أن رجالًأتى إىل معرب فقال إين رأيت أين قد بعت برا بشعري فقال إنك استبدلت القرآن ناد
  .بالشعر

نادرة قال الشيخ يوسف الكربوين رمحه اهللا تعاىل كان بثغر االسكندرية نائب وله مخسة أوالد ميتحون 
 أصابعه اخلمس قطعت وهو ممتحن م حىت ال يعدل عنده شيء يف الدنيا حبهم فنام ليلة فرأى كأن

فحصل عنده وجل عظيم فاستيقظ مرعوبا وخاف على أوالده قال الشيخ فأرسل خلفي وقص رؤياه علي 
فعلمت ما يف نفسه وقلت له ليس األمر كما ختيلت وإمنا أحتاج منك على هذه الرؤيا جائزة فقال نعم 

 فقال صدقت فقلت استغفر فقلت له األصابع اخلمسة هي الصلوات اخلمس فإنك لست مبواظب عليها
  .اهللا وتب إليه والزم صلواتك

    

نادرة روى أن ملكا من امللوك كان له أوالد وكان هلم فقيه من أهل اخلري يعلمهم القرآن ويؤدم فمات 
فخرج أوالده يوما إىل التربة بسبب الزيارة فجسلوا عند قربه فتحدثوا بشيء من أمور الدنيا واجتاز م 

شتروا منه وأكلوا وجعلوا يرمون قشور التني عند القرب مث رجعوا إىل مرتهلم فرأى والدهم تلك بائع تني فا
الليلة يف املنام الفقيه فقال له قل ألوالدك يقطعوا زياريت فإم آذوين بقشر التني وحتدثوا عند قربي بكالم 

يتم القشور عند قربه وحتدثتم يشبه الكفر فلما أصبح سأل أوالده هل زرمت الفقيه وأكلتم عنده تني ورم
بشي من الدنيا قالوا نعم ما كان معنا أحد فمن أخربك ذا فقال الشيخ وقص عليهم الرؤيا فتباكوا مجيعا 

  .وقالوا سبحان اهللا ما زال يؤدبنا ويعلمنا يف الدنيا واآلخرة

 شجرة فقال الرائي ما نادرة روى أن سفيان الثوري رضي اهللا عنه رئى يف املنام وهو يطري من شجرة إىل
  : فعل اهللا بك فأنشد

 رضائي عنك يا ابن سعيد هنيئا  إلى ربي عيانا فقال لي نظرت
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 بعبرة مشتاق وقلب عميد  كنت قواما إذا الليل قد سجا لقد

  وزرني فوصلي منك عير بعيد  فاختر أي قصر تريده فدونك

كأن وصائف بأيديهن وعليهن معصفرات فقالت نادرة روى أن امرأة مبكة قرأت القرآن مث نامت فرأت 
سبحان اهللا مل هؤالء حول الكعبة فقيل هلا أما علمت أن الليلة عرس عبد العزيز أيب داود فاستيقظت 

  .فسمعت غاغة فإذا بعبد العزيز قد مات

نادرة روى أنه كان مبدينة ملك يسمى يوسف وكان يف حليته ثالث شعرات بيض وكان له نائب يسمى 
ف أيضاً جبهة من اجلهات فأخرب أن النائب قد شاب يف حليته ثالث شعرات بيض كامللك فنام امللك يوس

تلك الليلة فرأى النائب املذكور قد حضر وجلس مبرتبة امللك وامللك واقف بني يديه فانتبه مرعوبا ومل 
 وأراد ان يأمر اجلالد يقصص رؤياه على أحد واستدعى بالنائب املذكور ليأمر بقتله فلما متثل بني يديه

بقتله استدعى جبليس له ذوق ومعرفة ويدعي علم التعبري فعرفه عما رآه وعما قصده يف النائب املذكور يف 
تلك الساعة فقال له حفظ موالنا امللك من االسواء وحاشاه من قتل نفس من غري جرمية وتعبري ما رآه 

ه امللك من جلوس النائب املذكور على مرتبته امللك قد ظهر على صيغته قال كيف ذلك فقال أما رآ
الشريفة فهو جلوس امللك بعينه ألنه مسيه ومشاه يف املشيب، وأما وقوف امللك بني يديه فهو وقوف 

  .النائب يف هذه احلالة اليت هو ا وقد خرجت الرؤيا

ب فأكل منه مث دخل اجلنة نادرة روى أن أبا األبيض كان رجالًفاضال فنام فرأى كأنه أتى إليه بتمر وزبي
فجاء إىل العباس بن الوليد فقص رؤياه عليه فقال أما التمر والزبيب فهو حاضر عندنا وقد جئت قبل 

األكل فتأكلهما مجيعاً، وأما اجلنة فاهللا سبحانه وتعاىل يعجل لك ا واستدعى بالتمر والزبيب فأكلهما 
ة فخرج من عنده فحمل عليه كافر فقتله، ورمبا قتل يف مجيعا، وقال هذه بشارة بتحقيق أنك من أهل اجلن

  .غزوة فكان كما رأى

نادرة ويل عمر قاضياً يف الشام فسافر يوما عن مكة فرأى كأن الشمس والقمر يتقاتالن والكواكب 
بعضها مع الشمس وبعضها مع القمر وأنه صار كوكبا فعاد ليقص رؤياه على اإلمام عمر رضي اهللا عنه 

 عليه قال له مل عدت من طريقك قال رأيت رؤيا عدت ألقصها على أمري املؤمنني فقال له االمام فلما أقبل
عمر رضي اهللا عنه ملا رأت أنك كنت كوكبا فرأيت نفسك مع الشمس أو مع القمر قال مع القمر قال 

ياه يكون فانطلق وال تعمل يل عمال أبدا فلما خرج من عنده قال االمام عمر الصحابه، وإن صدقت رؤ
  .خارجا مع من ليس ظفر علينا فلما كانت وقعة صفني قتل الرجل مع أهل الشام

  .نادرة روى أن رجالًأتى ابن سريين، وقال رأيت كأين أشرب من قلة ضيقة قال تراود جارية عن نفسها
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و قال نادرة روى أن رجالًأتى ابن سريين، وقال رأيت كأين أشرب من قلة هلا رأسان رأس ماحل ورأس حل
لك امرأة وهلا أخت وأنت تراود أختها عن نفسها فاتق اهللا تعاىل قال صدقت وأشهدك على أين تبت إىل 

  .اهللا تعاىل

    

نادرة روى أن ملكا كان عنده شخص صويف مبدرسة وكان يقربه وهو عنده مبرتبته وله فيه اعتقاد صاحل 
 إليها وقد وجد عقربا فلسعته فمات من فرأى يف بعض الليايل أنه باملدرسة اليت ينسب ذلك الصويف

لسعتها فقص رؤياه على معرب حاذق فقال له إن صدقت رؤياك يظهر لك من تلك املدرسة من حيصل 
لك منه أمل بالغ فتفكر يف نفسه عن الصويف املذكور قال له هذا من أهل اخلري ما يصدر منه ما يؤذي، 

للملك أمر مهمول ادعى عليه بالكفر وحضر من عند وأما الغري فتحترس منه فكان عن قريب قد حصل 
أمري املؤمنني من يتوىل ذلك على وجه الشرع فاستدعى بذلك امللك إىل تلك املدرسة فكان أول من وضع 

  .خطه بذلك الصويف املذكور فكان كما رأى

قال نادرة روى أن امرأة جاءت إىل ابن سريين فقالت له رأيت كأين أمص مثرة وأعطيها جلاري ف
  .تشاركينه يف معروف يسري فغسلت ثوبه أو ثوبا وهو يساعدها

نادرة روى ان امرأة جاءت إىل ابن سريين فقالت رأيت يف حجريت لؤلؤتني إحدامها أعظم من األخرى 
فسألتين أخيت أعطاء إحدى اللؤلؤتني فأعطيتها الصغرى قال إن صدقت رؤياك فإنك تعلمت سورتني 

  . وعلمت أختك القصرية قالت صدقتإحدامها أطول من األخرى

نادرة روى ان ملكا رأى مجاعة دخلوا عليه ومعهم ما يهوله وأرادوا القبض عليه فاستفاق مرعوبا ومل 
يقصص رؤياه على أحد وكان ملك نظريه مبكان ففعل به ما رأى لنفسه فعلم ان ما رآه قد خرج يف 

  . له األمر كما قلتنظريه فقص رؤياه على معرب وعرفه كيفية األمر فقال

نادرة روى أن امرأة جاءت إىل ابن سريين فقالت رأيت ابنة يل ماتت فقلت هلا يا ابنيت أي األعمال 
يا أماه عليك باجلوز واقسمي على املساكني فقال ابن سريين إن صدقت رؤياك فإنك : أحسن ؟ فقالت

  . دفنته يف أيام الطاعوندفنت كرتا عندك فأخرجيه واعط املساكني منه نصيبهم فقالت صدقت

  .نادرة جاء رجل إىل ابن سريين فقال رأيت إن يدي قطعت قال حتلف كاذبا

نادرة جاء رجل إىل ابن سريين فقال رأيت كأين وطئت على فارة فخرج من أستها منرة فقال ألك امرأة 
  .قال نعم قال وهي حبلى قال نعم قال فإا فاجرة ولكنها تلد ولدا صاحلا

اء رجل إىل ابن سريين، وقال رأيت ثورا عظيما خرج من حجر صغري فصافحته مث أراد أن يعود نادرة ج
يف ذلك اجلحر فضاق عليه فقال ابن سريين هي الكلمة العظيمة خترج من فم الرجل مث يندم عليها فرييد 
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  .أن يردها فال يستطيع

را وخيرجه أكرب مما ابتلعه فقال ابن نادرة جاء رجل إىل ابن سريين فقال رأيت رجالًيبتلع اللؤلؤ صغا
  .سريين هذا رجل يسمع احلديث فيحدث به أكثر مما مسعه

نادرة جاء رجل إىل ابن سريين فقال رأيت حصاة وقعت يف أذين فنفضتها فزعا فخرجت فقال أنت رجل 
  .جتالس أهل البدع فتسمع كلمة فاحشة ولكنك تتوب

ليه وسلم وارتدت العرب فخرج الطفيل الدوسي مع املسلمني نادرة روى أنه ملا قبض النيب صلى اهللا ع
وساروا حىت فرغوا من طليحة وأرض جند كلها إىل أن وصلوا إىل اليمامة فنام تلك الليلة فرأى كأن رأسه 

حلقت فخرج من فيه طائر وكأن امرأة أدخلته يف فرجها وابنه يطلبه طلبا حثيثا وأنه حبس فيه فقص 
الوا خريا فقال أعرب هذه الرؤيا أما حلق رأسي فوضعه، وأما الطائر الذي خرج من رؤياه على أصحابه فق

فمي فروحي واملرأة اليت أدخلتين يف فرجها فهي األرض وحبسي فيه هو القرب الذي ألبث فيه والولد الذي 
  .يطلبين فرمبا يصيبه ما أصابين فقتل الطفيل شهيدا مث أصاب ولده كذلك عام الريموك

ء رجل إىل ابن سريين وقال إين رأيت طائراً نزل من السماء فوقع على شجرة يامسني فجعل نادرة جا
  .يلتقط ما عليها من اليامسني فتغري وجهه وقال يدل على موت العلماء فكان كذلك

نادرة جاء رجل إىل ابن سريين فقال رأيت امرأة من أقاريب بني يديها اناء فيه لنب كلما رفعته إىل فيها 
  .ب منه أعجلها البول فتضعه فقال هذه املرأة صاحلة فامض فتزوجها ففعل كذلكلتشر

نادرة جاء رجل إىل ابن سريين فقال رأيت املهلب قد عقد طاقا بني داري وداره فقال ابن سريين هذا 
رجل نكح أمك فاشتد غضبه وأتى إىل أمه، وقال هلا تعرفني املهلب قالت نعم كنت أمته مث صرت إىل 

  .فتعجب من ذلكأبيك 

نادرة جاء رجل إىل ابن سريين فقال إين خطبت امرأة يف املنام سوداء قصرية فقال له اذهب فتزوجها فإن 
  .سوادها مال وقصرها قصر عمرها وترثها سريعا فكان كما قال

    

ه نادرة جاء رجل إىل ابن سريين فقال رأيت امرأة ملطخة بالقطران وبني يديها معلقة بيضاء فقال هذ
  .امرأة لطخت مبال وجتسها األيدي به

نادرة جاء رجل إىل ابن سريين فقال رأيت كأين أخذت جرة حبلها واثق فأدليتها فانفلتت اجلرة عن 
  .احلبل وسقطت اجلرة فقال أنت رجل أرسلت شخصا لك به عهد خيطب لك امرأة فمكر بك وتزوجها

نب جيء حىت وضع مث جيء بعسل آخر فوضع نادرة جاء رجل إىل ابن سريين، وقال رأيت عسال من ل
فيه فوسعه وصب عليه رغوة فجعلت أنا وأصحايب نأكل من تلك الرغوة مث حتول رأس مجل فجعلنا نأكل 
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منه أيضاً فقال ابن سريين بئس ما رأيت لك وألصحابك أما اللنب فالفطرة، وأما الذي صب فيه فوسعه 
فأما الزبد "ته فإنه يذهب جفاء ال تنتفعون به لقوله تعاىل فما دخل يف الفطرة من شيء، وأما أكلكم رغو

، وأما البعري فاعرايب ورأسه تؤول برئيس العرب وهو أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز وأنتم "فيذهب جفاء
  .تغتابونه والعسل شيء تزينون به كالمكم

فيأخذ بياضها ويترك صفارها نادرة جاء رجل إىل ابن سريين فقال رأى رجل أنه يشق بيضا من رؤوسها 
فقال ابن سريين قل للرجل يأتيين ألعربها له قال أبلغه عنك ذلك قال ال، مث كرر عوده إليه مراراً وهو 

يقول كذلك، ويف آخر األمر قال أنا الذي رأيته فاستحلفه واستوثق منه فأمر أحد أصحابه أن يأتيه بأحد 
باش املوتى وسارق أكفام فقال أشهدك أين تبت إىل اهللا وال من دار الشرطة ليحمله إليه ويعرفه بأنه ن

  .أعود لذلك

نادرة مما يناسب ذلك روى بعض الثقات ان الشيخ سعد الدين الضرير نزيل حلب احملروسة جاءه رجل 
فقال رأيت كأين خائص يف نار إال فوق قدمي فقال ادن مين ألعربها لك فلما دنا منه أشار إىل بعض 

قوم وميسكه فلما أمسكه تكاثرت عليه الناس فقالوا ما شأن ذلك وما فعل فقال رأى رؤيا ظهر الناس أن ي
منها أنه لص يسرق األمتعة من اجلوامع واملساجد فاذهبوا به إىل الوايل فكل من سرق له نعل فليطلبه منه 

  .قال الراوي عمن مسع أنه أقر بنعال كثرية

إليه، وقال رأيت يف املنام كأين أقرأ سورة ق فقصصتها على الشيخ نادرة أخربين أيضاً رجل أن رجالًأتى 
سعد الدين املذكور فقال هل ختمتها قال ال قال علمت أين وقفت قال ال قال تعيش مثانني سنة ولو 
ختمت لعشت مائة قال الراوي وكان ذلك يف عام مثان وعشرين ومثامنائة مث رأيت ذلك الرجل مبرتلة 

لشامي يف عام أربعني ومثامنائة فسلمت عليه وقلت له هذا متام الثمانني قال ال أنا يف احلساب مع الركب ا
  .عشر السبعني وكنت سألته حني أخربين ذه الرؤيا كم رأيت الرؤيا قال من حنو عشرين سنة

 نادرة أخربين رجل أيضاً ان الشيخ حممد بن الشيخ عيسى الرحاوي املشهور جببل بين عليم من بالد حلب

رأى يف املنام كأن إبراهيم اخلليل عليه الصالة والسالم أعطاه أربعني مجال فجاء إىل الشيخ شهاب الدين 
أمحد بن احملسن املغريب وكان يومئذ بقرية من زاوية البار نازال ا وقص عليه الرؤيا فقال له مكاشفة 

شار إليه الشيخ شهاب الدين املذكور أن تعيش من يومئذ أربعني سنة قال الراوي فأقام إىل متام األربعني فأ
حيج فإا آخر السنة اليت بقيت من بقية الرؤيا فحج الشيخ حممد املذكور فلما رجع إىل قريته بسرحها 

املذكور أقام ثالثة أيام ومات ودفن بازاء أبيه السيد عيسى املذكور فصلى عليه الشيخ شهاب الدين 
عت ذلك من الشيخ شهاب الدين املذكور من فيه وقصته مشهورة املذكور مث مات بعده قال الراوي ومس

  .يف بالده
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نادرة جاء رجل إىل ابن سريين فقال رأيت أين أنبش عظام النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال له أنت حتيي 
  .سنته

نادرة جاء رجل إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه قال له إين رأيت إين أخصبت مث أجدبت قال 
ؤمن مث تكفر ومتوت على ذلك فقال الرجل مل أر شيئا فقال له قضى لك ما قضى لصاحيب يوسف عليه ت

  .السالم

نادرة روى أن رجالًأتى إىل سعيد بن املسيب فقال رأيت على شرفات املسجد محامة بيضاء حسنة، وإذا 
فر ألن احلمامة امرأة بصقر أتى فاحتملها فقال إن صدقت رؤياك فاحلجاج يتزوج ببنت عبد اهللا بن جع

  .وبياضها احلسب والصقر ملك عريب وليس ذلك إال احلجاج فخرجت الرؤيا كما عربت

    

نادرة روى أن امرأة جاءت إىل ابن سريين فقالت إين رأيت رؤيا وكان قاعدا على الغذاء فقال هلا 
 رأيت القمر يدخل يف تتركيين آكل أم أترك األكل وأقص رؤياك قالت كل فأكل مث قال هلا قصي فقالت

الثريا ومناد ينادي من خلفي توجهي إىل ابن سريين وقصي رؤياك فلفظ يده من الطعام، وقال هلا ويلك 
وكيف رأيت فاعادت عليه فتغري لونه وأخذه بطنه فقالت له أخته مالك يا أخي قال زعمت هذه املرأة 

  .أنين ميت بعد سبعة أيام فدفن يف اليوم السابع

 بعض املعربين رأيت قمرا طلع من الشام مث غاب فأولت ذلك بظهور خارجي وعدم انتصافه نادرة قال
فلما كان يف سنة اثنتني وأربعني ومثامنائة ظهر ايناك احلكمي خارجا من الشام مث وقع يف القبضة الشريفة 

  .وأمر بقتله فقتل وكانت الرؤيا كما عربت

تل مع خيل وأنا بينهما فصعدت مصطبة، وإذا أنا بأناس كثريين نادرة قال الراوي أيضاً رأيت أن مجاال تقت
أتوا ومعهم دريس وهو الربسيم اليابس فوضعوه قدامي كوما فأولت ذلك مبا ظهر يل إن اجلمال قوم 

عجز واخليل قوم ذو حرب وبأس شديد ومها عسكران يقتتالن وصعود املصطبة بالسالمة واالرتقاء إىل 
مي بغنيمة بقدر ذلك الدريس فلما كان يف ذي القعدة سنة اثنتني وأربعني املنصب ووضع الدريس قدا

أيضاً جرت واقعة تغري ورمش نائب حلب وكانت بالقرب من مدينة محاة وصحبته من العجزة 
التركمانية مع العسكر الشريف املنصور وحصل الظفر به والسالمة للرائي واالرتقاء إىل منصبه وحصول 

  .ة فكانت الرؤيا كما عربهاغنيمة من غنائم كثري

نادرة رأى شخص سفل من أصحاب اجلهل أنه سار سلطاناً وهو جالس بتخت اململكة فقص ذلك على 
بعضهم ونسب األمر إىل من يشبهه وهو ذه الصفة ومل يعني نفسه، فعربها له أن يضرب ويشهر به ورمبا 

  .يكون حصول مصيبة فعن قليل حصل له ذلك بعينه
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بعض املعربين وهو نائب السلطنة بكرك شيخا ا لوال ثائر الرأس عليه ثياب حسنة ومسته نادرة رأى 
صاحل فسأل منه من أي األماكن قدم فقال من بالد بعيدة فقال ما أخربك فأجابه بأن فصال عاما يأيت من 

 كيت وكيت قريب ميوت فيه قريب من ثلثي اخللق فقال هل أموت أنا اآلخر معهم قال ال حىت تصل إىل
  .وأخربه بأمور مث جاء والفصل يف تلك السنة وهو من مجلة ما قاله

نادرة قال بعض املعربين كنت خائفا مترقبا حصول أمر مهول فلما كان بعض الليايل رأيت كأنين 
خرجت من مراكب إىل الرب وبيدي طري وأنا جار وخائف خوفا شديدا فاستيقظت فعربت اخلروج من 

 خروجي من ذلك اهلم والطري قوة ونصرة واجلري بلوغ مراد واخلوف أمن فكان األمر املركب إىل الرب
  .كذلك وحصل يف اجلملة ما عربته وزال ما كنت فيه

نادرة حكى بعض الثقات أنه رأى مكانا عاليا وقد سقط منه فقال يف نفسه أنا أجتنب االجتماع على 
ة من النهار املذكور جاء إليه صاحب له وناداه من الناس واخلروج من البيت مدة فلما كان وقت الظهري

حتت طاقة فأراد أن ينظر إليه وال خياطبه فلما رآه قام لينظر من املنادي وأمسك الشباك فاخنلع الشباك 
  .وسقط به

نادرة روى أن رجالًأتى إىل سليمان بن داود عليهما الصالة والسالم فقال رأيت يف املنام بستانا مزينا 
اع الفواكه كلها وفيه خرتير كبري قاعد، وقيل يل هذا البستان ملك هذا اخلرتير فتعجبت من ذلك وفيه أنو

ورأيت يف هذا البستان خنازير كثرية تأكل فواكه البستان باذن اخلرتير الكبري فقال له سليمان إن ذلك 
لك امللك الظامل وهم الذين اخلرتير الكبري ملك ظامل وباقي اخلنازير العلماء اآلكلون احلرام املطيعون لذ

  .يبيعون آخرم ودينهم بالدنيا وال خيافون من عقوبة اهللا تعاىل

نادرة روى أن امرأة رأت نفسها حلقت رأسها وهي مكشوفة الوجه بني الرجال فجاءت إىل معرب 
لم وقصت رؤياها فقال هلا ميوت لك رجل يعز عليك وتنكشفني عند الناس بفضيحة وحسن هلا العبارة ف

  .تلبث إال يسريا ومات زوجها ووقعت يف أمر افتضحت بسببه

نادرة روى أن رجالًرأى خيمة عظيمة وعليها شخص فقري وهو ينادي بلفظ تركي معناه بالعريب ألف 
قميص ياطرطر خياطب أمريا بذلك فقص رؤياه على معرب فقال هذا األمري حيصل له خري كثري فعرف 

ما عرب له فعن قريب قد تسلطن وجلسن على ختت امللك ولقب بامللك الظاهر الرائي ذلك األمري مبا رآه و
  .وكىن بأيب الفتح طرطر وجاء إليه الرائي وذكره بذلك فأمر بتفرقة ألف قميص على الفقراء

    

نادرة قال بعض املعربين رأيت كأن رجالًقائما وعينه مربوطة خبرقة زرقاء فسألت منه عن والدي فأخربين 
ات وأتى يب إىل قربه فعانقت ذلك القرب وصرت أبكي بكاء بصراخ مث استيقظت وأعلمت صاحبا أنه قد م
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يل فقال موت والدك طول حياته وبكاؤك فرج فلما قبلت منه ذلك التعبري لكوين أعلم تعبري القرب والبكاء 
 تعجبت من والصراخ فعن قليل قدم والدي ساملا فعرفين ذلك الصاحب الذي عربه إن تعبريه ظهر وقد

ذلك مث سافرت وغبت مدة فلما عدت مررت بتربة لنا، وإذا على باا امرأة قائمة وعينها مربوطة خبرقة 
زرقاء فإستفهمت منها عن األحوال لكوا قيمة التربة وعاملة أحوالنا فأجابت لك طول العمر والدك قد 

زيادة وما خرجت الرؤيا كما عربها مات فجئت إىل القرب فعانقته وبكيت بصراخ مثل ما رأيت من غري 
  .يل ذلك الصاحب إذ ليس له يف ذلك يد

نادرة روى أن بعض الثقات رأى كأنه حج يف سنة إحدى وثالثني ومثامنائة وأخرب يف املنام أنه يعيش بعد 
عوده مدة كذا فلم يزل يترقب هذه املدة إىل أن جاوزها فقال رأيت ما هو كيت وكيت وقص رؤياه 

ن خرم ما وعد به، وقال لو مل أجتاوز املدة ملا أخربت أحداً بذلك فقيل له أما ما رأيت فخلل متعجبا م
  .معك يف احلساب أو أضغاث أحالم فتوجه إىل مرتله فمات تلك الليلة

نادرة روى عن اجلنيد رمحه اهللا تعاىل أنه كان جالسا على باب داره فمر به أعمى يسأل الناس احلافا فقال 
و توكل هذا الرجل على اهللا تعاىل وجلس يف جنب زاوية أو مسجد لرزقه اهللا تعاىل من غري يف نفسه ل

سؤال قال فنمت تلك الليلة فرأيت يف املنام طبقا من حناس وضع بني يدي ويف الطبق ذلك الرجل األعمى 
 لساين فقال مه ممدودا وقائال يقول كل من حلم هذا فقلت واهللا ما اغتبته وإمنا حدثت نفسي ومل ينطق به

يا جنيد لست من الذين تقبل منهم هذه احلجة فلما أصبحت جلست على باب داري متفكرا تائبا إىل اهللا 
  .تعاىل، وإذا أنا بالرجل األعمى قد أقبل على حالته فقال يا أبا القاسم اكتفيت مبا رأيت البارحة وتبت

 فعل اهللا بك يا جنيد فقال ذهبت تلك العلوم وروى عنه أيضاً أنه رأى يف املنام بعد موته فقيل له ما
  .وامنحت تلك الرسوم ومل ينفعنا عند اهللا إال ركيعات كنا نركعها عند السحر

نادرة روى أن رجالًمن تالمذة حسني احلالج سأله عن حقيقة الكرم فمات مقتوال وقصته مشهورة فلم 
 املنام كأن القيامة قد قامت وكأن جيبه قال فحصل عندي من ذلك شيء فنمت تلك الليلة فرأيت يف

الناس بني يدي اهللا تعاىل، وإذا باحلسني احلالج جالس على كرسي من ذهب مرصع بالدر والياقوت، 
وإذا بالفقهاء الذين أفتوا بقتله واقفون بني يديه وكأن اهللا تعاىل يقول ما تريد أن أفعل ؤالء فقال يا رب 

  .ت إيل، وقال يا بين هذه حقيقة الكرمأسألك املغفرة هلم أمجعني مث التف

نادرة روى أن رجلني قال أحدمها لآلخر إذا لقيت ربك فأخربين مبا لقيت منه فقال وأنت كذلك فمات 
  .أحدمها فرآه صاحبه يف املنام فقال له توكل وأبشر فما رأيت مثل التوكل ثالث مرات

 عن بعضهم فسألته مب لقي ربه قال نادرة روى ان رجالًدخل مقربة فحدث نفسه فقال لو كشف يل
فنمت فرأيت يف منامي رجالًيقول ال تغتر بتشييد القبور من فوقهم التراب فإن القوم قد بليت خدودهم 
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  .يف التراب فمنهم من ينتظر ثواب اهللا وجنته ومنهم مغموم أسفا على عقابه فإياك والغفلة

املنام قال فقلت له مب حيبك اهللا تعاىل قال بقلة نادرة روى أن سفيان بن عيينة رأى سفيان الثوري يف 
معرفة الناس قلت له أوصين فقال أوصيك ا فقلت يرمحك اهللا قد ورد أكثروا من االخوان فإن لك 
مؤمن شفاعة يوم القيامة فقال ليتين ال أعرفك بعدها أبدا هل رأيت ما تكره إال ممن تعرف فانتبهت 

  .باكيا

ا رجل يف املنام وهي جالسة على كرسي جليل الوصف فقلت هلا مب نلت هذه نادرة يروى أن زبيدة رآه
املرتلة قالت كنت يوما أنا وجواري وصوحيبات عندي يف انشراح وطرب فسمعت املؤذن حني بدأ 

  .بالتكبري فأسكتهن هيبة وتعظيبا هللا تعاىل إىل أن فرغ فأعطاين اهللا تعاىل ما تراه بذلك

ا رؤيت يف املنام فقال هلا الرائي مب غفر اهللا لك قالت باربع كلمات كنت نادرة وروى عنها أيضاً أ
أقوهلا بكرة وعشيا فقال وما هن قالت ال اهللا إال اهللا أفىن ا عمري ال إله إال اهللا أدخل ا قربي ال إله إال 

  .اهللا أخلو ا وحدي ال إله إال اهللا ألقي ا ريب

    

  : رؤى يف املنام بعد موته فقال له الرائي كيف وجدت ربك فأنشدنادرة روى أن بعض الصاحلني 

 منوا فأعتقوا ثم  فدققوا حاسبونا

 بالمماليك يرفقوا  شيمة الملوك هكذا

 بالنار يحرق ليس  كل من مات مسلماً

نادرة قال بعض املعربين كنت حاجب احلجاب وناظر اخلواص الشريفة بثغر االسكندرية احملروسة فرأيت 
ين على زكيبة ار وهي بشاطيء جرف فوقعت حتته فقمت عنها بعد أن سقطنا مجيعا وأردت كأ

النهوض من ذلك اجلرف فعسر علي فأتى رجل معروف وأمسك بيدي وجذبين من ذلك اجلرف إىل 
خضراء وأتاين بفرس أبيض قرطاسي جمرد بسرج ذهب وكنبوس مزركش وريش وتشريف فلبست 

، وإذا أنا يف وسط خلق كثري يسريون وأنا يف وسطهم فلم ميض إال قليل التشريف وركبت ذلك الفرس
وقد حصل بيين وبني نائب السلطنة الشريفة شنآن وحصل منه تشويش ونكد بالقول وأراد فعل أمور 
عظيمة فلم يقدره اهللا على ذلك ورأيت من ذلك هوال فكان هو تعبري الزكيبة وأنا عليها مث بعد هذه 

رية حضر من أخربين بوصول ذلك الرجل الذي رأيته جذب بيدي من حتت اجلرف بعينه القضية مبدة يس
وصحبته تقليد شريف بتفويض نيابة السلطنة الشريفة بالثغر املذكور عوضاً عما حصل بيين وبينه الشنآن 

فظهرت ملالقاته وإذا أنا بالفرس وآلته على صفة ما رأيت فلبست التشريف وسجدت شكرا هللا تعاىل 
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حلقتين عربة بتعبريه وركبت الفرس وسار اخللق على صفة ما رأيت فلله احلمد واملنة وقد ذكرت ذلك و
  .الظهار نعم اهللا علي

نادرة روى أن رجالًقال أليب بكر الصديق رضي اهللا عنه رأيت أين أعطيت سبعني ورقة من شجرة فقال 
عد عام رأى أيضاً تلك الرؤيا فأتى إىل أيب تضرب سبعني جلدة فلم ميض إال وقد وقع عليه ذلك بعينه مث ب

بكر الصديق رضي اهللا عنه وأخربه أنه رأى تلك الرؤيا األوىل على هيئتها فقال له حيصل لك سبعون ألف 
درهم فقال له يا أمام املسلمني السنة املاضية رأيت تلك الرؤيا فعربا سبعني جلدة وصح ذلك وهذه 

فما معىن ذلك فقال يا هذا السنة املاضية كانت األشجار تنثر أوراقها السنة عربا بسبعني ألف درهم 
واليوم رؤيتك عند منو األشجار واكتسائها باألوراق فلم يلبث إال قليال حىت وقع بيده سبعون ألف 

  .دراهم

نادرة روى أن حممد بن عبد العزيز روى عن عبد الرمحن السلمي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه آخى 
ني أيب بكر الصديق وسلمان الفارسي رضي اهللا عنهما فرأى سلمان رؤيا أليب بكر الصديق فتباعد عنه ب

وتركه بسبب تلك الرؤيا فقال له أبو بكر الصديق مل تركتين يا أخي فقال له رأيتك يف املنام وقد غلت 
لمان النيب صلى اهللا يدك يف عنقك فقال ابو بكر الصديق اهللا أكرب غلت يدي وقصرت عن الشر فأخرب س

  .عليه وسلم عن رؤياه وما قاله أبو بكر رضي اهللا عنه فصدقه النيب صلى اهللا عليه وسلم واستحسنه منه

نادرة روى أن امرأة أتت النيب عليه الصالة والسالم فقالت يا رسول اهللا رأيت كأن عمود سقف بييت قد 
املرأة وأقبل زوجها مث بعد ذلك رأت كذلك أو كما قال فمضت . يأيت زوجك من السفر: انكسر فقال

فأتت النيب عليه الصالة والسالم فلم جتده فأتت أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه وقصت عليه الرؤيا فقال 
هلا ميوت زوجك واملراد بذلك أن رؤياها األوىل كان زوجها غائبا فأقبل ويف املرة الثانية كان زوجها 

  .حاضرا والفصول خمتلفة

روى أن رجالًرأى يف املنام بعد موته فقال الرائي ما فعل اهللا بك فقال دعين ألين مل أمتكن يوما من نادرة 
  .غسل جنابة فألبسين اهللا ثوبا من نار فأنا أتقلب فيه إىل يوم القيامة

 نادرة روى أن رجالًرأى يف املنام بعد موته فقال له الرائي ما فعل اهللا بك يا أخي قال صليت يوما بغري

  .وضوء فسلط اهللا علي ذئبا يروعين، وأنا معه يف حالة سيئة

    

نادرة روى أن رجالًأتى معربا فقال رأيت كأنين آكل تينا فقال تأكل بعدد كل تينة عصا فكان كذلك مث 
رأى بعد مدة كذلك فأتى إليه وقص ذلك عليه ثانيا فقال له يطلع فيك بعدد كل تينة دمل فكان كذلك 

عد مدة كذلك ثالثا فلما وصل إىل باب مرتله وجد كيسا فيه مبلغ فأخذه مث قص عليه ما مث مضى فرأى ب
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رآه مما تقدم فقال له جتد بعدد كل تينة أكلتها دينار فقال وجدت ذلك وكان ذلك الكيس وقع من العرب 
ما أكلك التني فلم يبد بشيء من ذلك فقال له الرائي سبحان اهللا تأويل الرؤيا بيدك ومهما قلته ظهر قال أ

أول مرة فكانت الشجرة عارية عن ورقها وهي عصا فأولتها بذلك ويف املرة الثانية أكلته عنه نبته يف 
فروعه وكان يشبه الدماميل ويف املرة الثالثة أكلته عند استوائه وخريه فكان كالدنانري والكيس الذي 

  .وجدته كانت صفته كذا وكذا وهو يل وقد وهبته لك

 أن بعض امللوك رأى يف منامه كأن بني يديه ماعونا وفيه طعام وفأر جبانب املعون يديل ذنبه يف نادرة روى
الطعام ويلتفت ميصه مرارا فاستيقظت متعجبا وكان قد رأى قبل أن يتسلطن كأنه يف خيمه نصفها يف الرب 

وعده فقال أن صدقت ونصفها يف البحر فاستدعى مبعرب وقص عليه الرؤيا الثانية فقال له عدين بشيء ف
رؤياك تكون سلطانا ويطيعك أهل الرب والبحر فكان كذلك ونسي املعرب ما وعده به فلما رأى املنام 
املذكور أوالً تذكر ذلك املعرب فأرسل خلفه، وقال قد نسيت ما وعدتك به ولكن عرب يل هذه الرؤية 

فأر بعينه وأريك الطعام وماعونه ولك عندي ما تريد فقص عليه فقال له املعرب ألحضرن بني يدك ال
أدخلين احلرمي فأدخله احلرمي فجمع مجيع اجلواري السود وجعل يكشف عوارن واحدة واحدة حىت 

أنتهى إىل أسود بينهن ملتبس بزي النساء فأخذه بيده وأخرجه إىل السلطان، وقال هذا الفأر بعينه وهذا 
كذلك املاعون ففي احلال أمر السلطان بقتله وأنعم على ذنبه وأشاره إىل ذكره وإما الطعام فهو معروف و

  .ذلك املعرب بشيء جزيل

نادرة روى أن اإلمام أمحد بن حنبل رأى اهللا تعاىل يف النوم فقال يا رب مبا يتقرب إليك املتقربون قال 
  .بكالمي قلت ريب بفهم وبغري فهم قال يا أمحد بفهم وبغري فهم

تعاىل يف املنام وكان أعجميا فقال اهللا تعاىل يا شريح طلب كي قال يأخذ نادرة روى أن شرحيا رأى اهللا 
  .سرا بسر معناه بالعريب رأسا برأس ال علي وال يل

نادرة روى أن رجالًجاء إىل بعض املعربين فقال خذ هذا الدرهم وعرب يل ما رأيت فأخذه منه، وقال قل 
 بئر فرميت بنفسي فيها وبقيت نازال نازال ما رأيت وكان بعد صباح الصبح قال رأيت كأين جئت إىل

ومل يزل يكرر قوله نازالً إىل قرب الزوال قال فوصلت إىل قعر البئر فقال له املعرب وصلت بسالمة فقال 
نعم قال احلمد هللا على السالمة مث ماذا قال دورت وال زال يكرر قوله دورت إىل قرب العصر مث قال 

ي فيه وطلعت طلعت قال له املعرب أمسك عندك وخذ درمهك فوجدت حجر الطاحون وأدخلت رأس
وامضي عنا وأجرى على اهللا نزلت يف البئر وأنت فارغ من بعد صالة الصبح فما وصلت قعرها إال عند 

الزوال ودورت فيها فما فرغت إال عند العصر فوجدت حجر الطاحون فوضعته يف عنقك فمىت تصل إىل 
  .فوق
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ه مبلغ مدفون يف مكان فضعف يف سفره وكان عليه بعض دينه فتفكر يف نفسه نادرة روى أن رجالًكان ل
أن يعلم أصحابه باملبلغ املدفون وما عليه من الدين فقال رمبا حتصل العافية وكتم ذلك فمات فرأه ولده يف 

 مبلغ املنام فقال ما فعل اهللا بك فقال أمري موقف على وفاء الدين ويل يف املكان الفالين مطمورة فيها
فخذه وأوف منه ديين فقال ولده لبعض أصحابه الرؤية اليت رأها فقال هذه خرافات ومضى عليه مدة مث 
رأه ثانية فقال قلت لك على أمر حيصل لك به نفع ويل به خالص فما فعلت فاستفاق وتوجه إىل ذلك 

  .املكان وحفر فوجد ذلك بعينه فانتفع به وأوىف دين أبيه

ربين رأيت ملكا يف مكان عال وكأن مجاعة ينظرون إليه فأولت ذلك العلو بانتهاء نادرة قال بعض املع
  .أمره ونظر الناس إليه بإشتغاهلم مبا حيصل له مث مضى على ذلك مدة يسرية وقد مات وأشتغل الناس بأمره

 فقال له نادرة روى أن رجل أتى معرب فقال إين رأيت طريا طار من عيب مث أتيت إىل أمي فأدخلتين جوفها
املعرب إن صدقت رؤياك متوت وتدفن ألن طريان الطري من عبك خروج روحك من جسدك، وأما 

  ".منها خلقناكم وفيها نعيدكم"دخولك جوف أمك فهي األرض لقوله تعاىل 

    

نادرة روى أن بعض اخللفاء قال ملعرب إين رأيت مجيع أسناين سقطت فقال مجيع أقارب موالنا أمري 
وتون فتغري من ذلك واستدعى بعابر غريه وقص عليه الرؤيا فقال له إن صدقت رؤيا موالي أمري املؤمنني مي

  .املؤمنني فإنه يكون أطول عمراً من أقاربه فأقبل عليه وأحسن إليه واملعىن واحد والعبارة متفاوتة

مللك الظاهر إذ ذاك نادرة قال بعض املعربين رأيت وأنا بثغر اإلسكندرية نائبا يف أيام امللك األشرف وا
أمري اإلسالم أنه جالس على مرتبة األشرف فدخلت عليه وقبلت األرض أمامه فأعطاين شيء من متاع 

الدنيا وأعلمت بذلك ثقاتا من مجلتهم الشيخ سرور املغريب والشيخ مشس الدين بن عبد احملسن وأعلموه 
هذه تأويل رؤياي من قبل قد بذلك فبعد مدة جلس على ختت امللك األشرف كما رأيت له وقلت 

  .جعلها ريب حقا

نادرة روى أن رجالًأتى حبرا ليشرب منه فظهر له حيواناً ميانعه مث رأى أنه صار حيوانا ونزل ذلك البحر 
وصار كل من جاء ليشرب منه يناوله املاء فقص رؤياه على معرب فقال إن صدق رؤياك فإنك تسأل يف 

يكون قريباً للملك وأمور الناس منوطه به وهو يف نفسه كهيئة رزق ملكا وميانعك من ذلك إنسان 
احليوانات مث جتري أسباب تفضى إىل أن توصلك إىل ذلك امللك مكان الرجل وحيصل للناس بك نفع فعن 

  .قليل خرجت الرؤيا كما عربت واستدعا املعرب وأعلمه بذلك وأحسن إليه

، وقال له كأين رأيت األمري فالنا راكبا على فرس عايل نادرة روى أن رجالًجاء إىل الشيخ حممد القرعوين
  .وهو البس تشريفا والناس حوله فقال إن صدقت رؤياك يتوىل هذا عن قرب وظيفة فتوىل أمرية احلاج
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نادرة رأى بعض الصاحلني املقر الكمايل البسا خلعة سنية وكان ذلك الوقت بغري وظيفته مث رأى مؤلفه 
قر الكمايل من شارع املدينة فأعلمه الرائي بذلك فبعد مدة يسرية توىف قاضي أنه البس خلعة فدخل امل

  .القضاة بالشام احملروسة وتوىل مؤلفه نيابه السلطنة الشريفة بالكرك احملروس

نادرة رأى بعض الثقات رجالًجاء إىل طاقة وألقى نفسه منها فأنكسر ساقاه وصار يأخذمها بيده وجيرمها 
إال قليل وقد وقع يف أمر مهول عند أمري ظامل وأطلع على معيشته وأخذ منه ماله كاخلرقة فلم ميضي 

  .وأضر به

نادرة رؤى أن فرعون رأى يف منامه كأن ناراً ظهرت من الشام مث أقبلت حىت أتت إىل مصر فلم تدع 
قصها عليهم شيء إال حرقته وأحرقت بيتها ومدائنها فاستيقظ فرعون فزعا مرعوبا فجمع هلا خلقا كثرياً و

فقالوا لئن صدقت رؤياك ليخرجن رجل من الشام من ولد يعقوب يكون هالك مصر وأهلها وهالكك 
  .على يده فعند ذلك أمر فرعون بذبح الصبيان حىت أظهر اهللا تعاىل تأويل الرؤيا

ة نادرة روى أن بعض الصاحلني قال رأيت يف املنام كأن القيامة قد قامت فقمت من قربي فأتيت بداب
فركبتها مث عرج يب إىل السماء فإذا فيها جنة فاردت أن أنزل فقيل إنك تقعد حىت ترى ربك فساروا يب 

فاذا اهللا تبارك وتعاىل وآدم عليه السالم واقف بني يديه فلما رآين أجلسين عن ميينه فقلت يا رب قد 
  .أفلحت بعفوك فسمعت قائل يقول قم يا آدم فقد عفونا عنك

الصاحلني وهو بشر احلايف قال رأيت رب العزة يف املنام فقال له سجدت على اجلمر ما نادرة روى بعض 
  .أديت شكري ملا قد يثبت امسك يف الناس

نادرة روى عن عثمان تلميذ الشيخ الشبلي قال بات عندي أبو سعيد فلما مضى بعض الليل صاح يب 
رة والقيامة قد قامت فنوديت فوقفت عثمان قم أسرج فقمت واسرجت فقال رأيت الساعة كأين يف اآلخ

بني يدي اهللا تعاىل وأنا ارتعد فقال أنت الذي تشري يف السماع إليه مسلما لوال أعلم أنك صادق لعذبتك 
  .عذابا ال أعذبه أحداً من العاملني

نادرة روى أن رجالًرأى رأسه مقطوعاً وهو بيده ينظر إليه، وإذا بطري من طيور اجلوارح أتى فالطقته 
  .فقض رؤياه على معرب فقال إن صدقت رؤياك جتمع مالك إىل أن يضخم فيأيت ملك فيأخذه منك

    

نادرة روى بسند صحيح متصل إىل مجاعة قال دخلت على محزة ابن حبيب الزيات فوجدته يبكي فقلت 
ال يل يا ما يبكيك قال وكيف ال أبكي وقد رأيت يف منامي كأين عرضت على اهللا تبارك وتعاىل الليلة فق

محزة اقرأ القرآن كما علمتك فوثبت قائما فقال يل يا محزة اجلس فإين أحب أهل القرآن مث قال يل أقرأ 
فقرأت حىت بلغت سورة طه فقلت طوى وأنا اخترتك فقال يل بني وإنا اخترناك مث قال يل أقرأ فقرأت 
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وجل ترتيل العزيز الرحيم بالنصب حىت بلغت سورة يس فقالت ترتيل العزيز الرحيم برفع الالم فقال عز 
يا محزة كذا قرأت وكذا قرأت محلة العرش وكذا يقرأ املقرئون مث دعا بسوار فسورين فقال عز وجل هذا 
بقراءتك القرآن مث مبنطقة فمنطقين ا مث قال عز وجل هذا بصومك النهار مث دعا بتاج فتوجين ا مث قال 

  . تدع ترتيل يعين بنصب الالم فإين نزلته ترتيال أفتلوموين إن أبكيهذا بقراءتك القرآن للناس يا محزة ال

نادرة وبسند متصل إىل سليم بن عيسى قال دخلت على محزة بن حبيب الزيات رضي اهللا عنه فوجدته 
ميرغ خديه يف األرض ويبكي فقال أعيذك باهللا ما هذا البكاء فقال رأيت البارحة يف منامي كأن القيامة 

قد دعي بقراء القرآن فكنت ممن حضر فسمعت قائال يقول بكالم عذب ال يدخل إال من قد قامت و
عمل بالقرآن فرجعت القهقري فهتف هاتف بإمسي أين محزة ابن حبيب الزيات فقلت لبيك داعي اهللا 

لبيك فبادرين ملك فقال قل لبيك اللهم لبيك فقلت كما قال فأدخلت دارا مسعت ا ضجيج القراء 
رعد فسمعت قائالً يقول ال بأس عليك ارق واقرأ فرقيت فادرت وجهي فإذا أنا مبنرب من در فوقفت أ

أبيض ومرقاة من ياقوت أمحر ومرقاة من زبرجد أخضر فقيل ارق واقرأ فرقيت فقال يل أقرأ سورة األنعام 
يا محزة ألست فقرأت وأنا ال أدري على من أقرأ حىت بلغت رأس الستني آية وهو القاهر فوق عباده قال 

القاهر فوق عبادي فقلت يب قال صدقت اقرأ فقرأت األعراف حىت بلغت آخرها فأوميت بالسجود فقال 
حسبك فأمض ال تسجد يا محزة من أقرأك هذه القراءة قلت سليمان قال صدق من أقرأ سليمان قلت 

بو عبد الرمحن قال من حيىي قال صدق حيىي قال على من قرأ حيىي قلت على أيب عبد الرمحن قال صدق أ
أقرأ أبا عبد الرمحن قلت ابن عم نبيك علي بن أيب طالب قال صدق علي فمن اقرأ علياً فقلت نبيك صلى 
اهللا عليه وسلم قال صدق نبيي فمن أقرأ نبيي قلت جربيل عليه السالم قال فمن أقرأ جربيل فسكت قال 

ت أنت قال صدقت يا محزة وحق القرآن يا محزة قل أنت فقلت ال أحسن أن أقول قال قل أنت فقل
ألكرمن أهل القرآن ال سيما أن عملوا بالقرآن يا محزة القرآن كالمي ما أحببت أحداً كحيب ألهل 
القرآن ادن مين يا محزة فدنوت فغمس يده سبحانه يف الغالية مث ضمخين ا مث قال لست افعل بك 

دونك ومن قرأ القرآن كما قرأت مل يرد غريي وحدك هذا يا محزة قد فعلت بنظرائك من فوقك ومن 
وما خبأت لكم عندي فأكثر فأعلم أصحابك مبا كان من حيب ألهل القرآن فهم املصطفون األخيار يا 

محزة وعزيت وجاليل ال أعذب لسانا تال القرآن بالنار وال قلباً وعاه وال أذنا مسعته وال عينا نظرته فقلت 
ين نظار املصاحف فقلت يا رب أي حفاظها فقال هم ولكين هلم حىت سبحانك يا رب فقال يا محزة أ

  .يلقوين إىل يوم القيامة فإذا لقوين رفعت هلم بكل آية درجة أفتلوموين أن أبكي وأمرغ وجهي يف التراب

  فصل في فوائد من بعض األصول
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  تدل على ما يستعين به اإلنسان على التعبير 

حلكماء النوم حيصل من خبار معتدل تصاعد منه إىل الدماغ بعد أكل فائدة يف معرفة حقيقة النوم قال ا
  .الطعام وحيصل منه منفعتان يف البدن األوىل راحة األعضاء واجلوارح والثانية هضم الطعام

  .قال دانيال املنام الصادق على أربعة أنواع أمر وي وبشرى وحتذير

ا ذكرناه وهو املعتمد عليه ومن مجلة ذلك أن فائدة املنام الصحيح الواضح إذا كملت شروطه على م
  .يكون أكله معتدال ال ممتلئاً وأكل الثوم يشوش على املنام

  .فائدة قال دانيال ان املنام خيتلف بأنواع شىت كما ختتلف الطباع وكذلك أهواء البدن

    

رباب دولة امللوك على حسب فائدة بيان اختالف الرؤيا فرؤيا امللوك الصاحلني أهلام من اهللا تعاىل، ورؤيا أ
ديانتهم وتقرم، ورؤيا األرقاء إذا كانت حسنة خترج لسادام، ورؤيا النسوة خترج عن قريب، ورؤيا 

الفساق حجة يوم القيامة عليهم، ورؤيا األغنياء آكد يف الصحة من رؤيا الفقراء ألن الفقراء يف هم وغم 
 كانت حسنة، وإذا كانت غري جيدة تظهر سريعا، ورؤيا من العسر واإلقتار، ورؤيا الفقراء تتأخر إذا

الطغار الذين مل يبلغوا احللم أصح من غريهم لكوم مل يعصوا اهللا، ورؤيا الذي بلغ منهم أضعف لكوم 
  .مشتغلني بشهوام، ورؤيا اجلنب واحلائض والسكران ليس هلا أصل وال صحة

  .صح منهما فباألوىل أن تصح منهموقال ابن سريين تصح منهم ألن الكافر والذمي ت

فائدة قال الكرماين رؤيا املسلم أصدق من رؤيا الكافر ورؤيا العامل أصدق من رؤيا اجلاهل ورؤيا املستور 
  .أصدق من رؤيا غري املستور ورؤيا الرجل النحس ورؤيا الشيخ أصدق من رؤيا الشاب

 امسه وجيمع حروفه على حساب اجبد وقال جعفر الصادق إذا رأى األنسان مناما مث نسيه فيحسب
  .ويطرح من ذلك تسعة تسعة وحيفظ ما بقى منها فإن وجده زوجا فهو خريا، وإن وجده فرداً فضده

وقيل حيتاج املعرب أن يسأل ممن يرأى رؤيا فنسيها ملا استيقظ من منامه كيف وجد حاله فإن وجد يده 
ا على ظهره فيكون قد رأى بادية، وإن وجدها على أصابعه فيكون قد رأى أشجارا صغارا، وإن وجده

على جنبه فيكون قد رأى شخصا مضطجعا، وإن وجدها على أضالعه فيكون قد رأى نسوة، وإن 
وجدها على استه فيكون قد رأى مزبلة، وإن وجدها على رأسه فيكون قد رأى عمودا ضخما أو شجرة 

 وإن وجدها على ركبته فيكون قد رأى كبرية، وإن وجدها على فخذه فيكون قد رأى شجرة طويلة،
  .را، وإن وجدها على أصابع رجله فيكون قد رأى غابة صغرية

وقال دانيال من رأى مناما ونسيه فهو من أربعة أشياء كثرة الذنوب واختالف األعمال وضعف النيات 
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  .وتغري األمزجة

األوقات ويرجع من طلوع الشمس إىل فائدة يف بيان قص الرؤيا وتعبريها فمنهم من قال أنه جائز يف كل 
وقت الزوال ومنهم من قال ال جيوز بغري مشس، ومنهم من قال من طلوع الشمس إىل قرب العصر ومنهم 

  .من قال من الطلوع إىل الغروب

فائدة ال ينبغي أن تقص الرؤيا إال على معرب وجيب على من ال يعرف علم التعبري أن ال يعرب رؤيا أحد فإنه 
ى ذلك ألا كالفتوى وهي يف احلقيقة علم نفيس وقد ورد يف احلديث ما معناه أن اإلنسان إذا مل يامث عل

  .يعلم اجلواب وسكت عنه فإنه يؤجر

فائدة ينبغي للمعرب أن يستويف قص الرؤيا فما كان منها موافقا لألصول فيجتهد يف تعبريه وما كان خارج 
ى ما يكره فال يكتمه بل يعرف الرائي بعبارة حسنة حبيث عنها فيلغيه عنه، وإذا قصت عليه رؤيا ورأ

يفهم الرائي منه ذلك، ومنهم من قال إنه يعرب الرؤية اجليدة ويترك ضدها حبيث يأمر الرائي بالتحذير 
  .والتوبة والصدقة

فائدة إذا أراد اإلنسان أن يرأى رؤيا صادقا تظهر له ما يف ضمريه ينام على وضوء على جانبه األمين 
اهللا إين أسلمت نفسي إليك ووجهت : ويذكر اهللا ويدعو ذا الدعاء املروي عن جعفر الصادق وهذا هو

وجهي إليك وفوضت إمري إليك وأجلأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك ال ملجأ وال منجا منك إال 
لفقراء إليك أمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت تباركت ربنا وتعاليت أنت الغىن وحنن ا

إليك أستغفرك وأتوب إليك يا رب أنا هارب منك إليك اللهم أرين رؤيا صادقة غري كاذبة صاحلة سارة 
  .وإذا استيقظ يذكر اهللا تعاىل ويقص رؤيا على معرب ومهما عرب له يعتمد عليه. غري حمزنة نافعة غري ضارة

عة وسعودها وحنسها وساعاا وما خيتص فائدة وال بأس باملعرب إذا علم ما خيتص بكل يوم من األيام السب
  .ا وقص عليه رؤيا أن يتحرى ساعة سعد لتكون أحسن من ساعة حنس

فإنه إذا رأيت رؤيا يف الولد من خري أو شر فيؤول على األعداء، وإذا رئي يف الولد من خري أو شر يؤول 
  .على الولد

    

ا فجاء إىل الدجلة ببغداد وأراد التطهر منها فلم فائدة روى أن أمحد بن حنبل رمحه اهللا تعاىل أجنب يوم
جيد معه ما يستتر به فاستحيي من اهللا تعاىل أن يرتل عريانا فرتل بقميصه واغتسل من اجلنابة مث طهر 

وقميصه مبلول فلم يستطع عصره فجلس يف الشمس والقميص عليه لينشفه فأخذته سنة من النوم فرأى 
يا أمحد كما تبعت سنيت واستحييت أن ترتل عريانا جعلتك ربع : ل لهالنيب صلى اهللا عليه وسلم فقا

  .اإلسالم وكان ذلك يف ابتداء أمره فكان من أمره ما كان
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إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل يداه أو قال يديه : فائدة روى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
باتت يده من جسده فشك واحد يف ذلك فنام ثالثة قبل أن يدخلهما يف األناء فإنه ال يدري اين 

  .واستيقظ فوجد يده قد دخلت يف دبره، وقيل أحد أصابعه

وقال مؤلفه النوادر والفوائد كثرية حبيث يطول شرحها واختصرت انا ووضعت يف هذا الباب ما يناسب 
هو مناسب يف كل فيه ملساق الكالم يف املعىن واملناسب، فمن رأى شيئا من ذلك فليعترب األبواب وما 

باب فيجده، وإن مل اذكر يف صدر كثري من األبواب ما هو مطول يف تصديره لكونه يناسب املعىن فإذا 
أعترب الرائي تصدير األبواب ومل جيد ما رآه فلم يعلم مع أيها يناسب فتنظر يف مجلة الباب املناسب وقد 

جزوا عن أشياء كثرية ولكن حيتاج املعرب أن اعتذرت بإنه لو اعتمد املعربون على كتب التعبري خاصة لع
يكون عاملاً بأصول التعبري ويعرب مبا يظهر له من املعىن وقد الفت كتابا يف ذلك ومسيته الكوكب املنري يف 

أصول التعبري وقد سبكت يف هذا الكتاب مجلة متفرقة يف أماكن ناسبت ذكرها واملعرب الفطن يفهم 
  . أهل التعبريذكره، وعلم األصول مفهوم عند

وختمت هذا الكتاب بفائدة شرعيه مفيدة يف الرؤيا وهو ما روي عن عبد األعلى بن النجم قال بت ليلة 
يف أيام حريش وابن خلف املعافري مبصر وكانت ليلة مجعة وانا أقول يف نفسي ال أدري من أتبع إال أبا 

ان يقول إن القرآن كالم اهللا غري حريش وأصحابه وهو يقول خبلق القرآن أو البن خلف وأصحابه وك
خملوق فلما أويت إىل فراشي ومنت رأيت هاتفا قد جاءين، وقال قم فقمت فقال يل قل فقلت وما أقول 

  : فقال قل شعرا

 عماد للنظر بال  سبحان من رفع السماء

 وبالقمر الالمعات  بالساطعات فتزينت

 إال قد كفر رآن  قال خلق بخلقة الق ما

 عند خالق البشر من   منزلكالم لكن

وقال يل اكتبه فمددت يدي إىل كتاب من كتيب وكتبته فيه فلما استيقظت وجدته مكتوبا بالكتاب واهللا 
أعلم بالصواب وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم وصل اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم 

  .واحلمد هللا وحده

      مت الكتاب وهللا احلمد واملنة 
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	   ﺭﺸﻋ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
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	   ﺕﺎﻨﺎﺘﺴﺭﺎﻤﻴﺒﻟﺍﻭ ﺕﺍﺭﺍﺯﻤﻟﺍﻭ
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	   ﺭﺸﻋ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ
	  ﻁﺎﺒﺭﻟﺍﻭ ﻭﺯﻐﻟﺍﻭ ﻡﺴﺍﻭﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺝﻭﺭﺨﻟﺍ ﺎﻴﺅﺭ ﻲﻓ
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	  ﻝﺎﺠﺭﻟﺍ ﺎﻴﺅﺭ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺀﺎﺴﻨﻟﺍ ﺎﻴﺅﺭ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
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	  ﺭﺎﻐﺼﻟﺍ ﺎﻴﺅﺭ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
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