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  الباب األول

  يف تأويل رؤيا العبد نفسه بني يدي ربه

  عز وجل يف منامه

أخربين عبد : حدثنا أبو يعقوب أسحق بن إبراهيم األوزاعي، قال: أخربنا أبو القاسم، احلسني بن هارون، بعكا، قال
رأيت يف منامي كأنّ القيامة قد : بو عبد اهللا التستري، قالحدثنا أ: الرمحن بن واصل أبو زرعة احلاضري، قال

قامت، وقمت من قربي، فأتيت بدابة فركبتها، مث عرج يب إىل الْسماء، فإذا فيها جنة، وأردت أن أنزل، فقيل يل 
عد، ليس هذا مكانك، فعرج يب إىل مساء، يف كل مساء منها جنة، حىت صرت إىل أعلى عليني، فنزلت، مث أردت أن أق

ال، فقمت فساروا يب، فإذا باهللا تبارك وتعاىل، قدامه آدم عليه : تقعد قبل أن ترى ربك عّز وجلّ؟ قلت: فقيِل يل
السالم، فلما رآين آدم أجلسين ميينه جلسة املستغيث، قلت يا رب أفلجت على الشّيخ بعفوك، فسمعت اهللا تعاىل 

  .قم يا آدم، قد عفونا عنك: يقول
سن بن حممد الزبريي، قال حدثنا حممد بن املسيب، قال حدثنا عبد اهللا بن حنيف، قال حدثين ابن أخربنا بوعلي احل

نعم، قالت رأيت الرب عز وجلّ يف : جاء رجل إيل فقال أنت بشر بنِ احلرث؟ قلت: أخت بشر بن احلرث، قال
  .قد بينت امسك يف الناس ائت بشراَ فقل له لو سجدت يل على اجلمر، ما أديت شكري ملا: املنام وهو يقول

قال عثمان : أخربنا أمحد بن أيب عمران الصويف مبكة حرسها اهللا تعاىل، قال أخربين أبو بكر الطرسوسي، قال
األحول، تلميذ اخلراز، بات عندي أبو سعيد، فلما مضى ثلث الليل، صاح يب يا عثمان، قم أسرج، فقمت 

اآلخرة، والقيامة قد قامت فنوديت فأوقفت بني يدي ريب، وأنا  وحيك رأيت الساعة كأين يف: فقال يل. فأسرجت
أرعد، مل يبق على شعرة إال قد ماتت، فقال أنت الذي تشري إيل يف السماع إىل سلمى وبثينة، لوال أعلم أّنك صادق 

  .يف ذلك، لعذبتك عذاباً ال أعذبه أحداً من العاملني

  رؤيا اهللا جل شأنه

من رأى يف منامه كأنه قائم بني يدي اهللا تعاىل، و اهللا تعاىل ينظر إليه، فإن كان : هللا عنهقال األستاذ أبو سعد رضي ا
َيْوَم َيقُوُم النَاُس لَِربِّ : (الرائي من الصاحلني، فرؤياه رؤيا رمحة، وإن مل يكن من الصاحلني فعليه باحلذر، لقوله تعاىل

وكذلك لو رأى ). وقَّرْبناْه َنجّياً: (وحبب إىل الناس قال اهللا تعاىلفإن رأى كأنه يناجيه، أكرم بالقرب، ). العَالَِمَني
فإن رأى أّنه يكلمه من وراء حجاب، حسن دينه " . واْسُجْد واقْتَرِْب : " أّنه ساجد بني يدي اهللا تعاىل، لقوله تعاىل

يكون خطأ يف دينه، لقوله وإن رأى أّنه يكلمه من غري حجاب، فإّنه . وأدى أمانة إن كانت يف يده، وقوي سلطانه
، فإن رآه بقلبه عظيماً، كأنه سبحانه قرَّبه )َوَما كَانَ لَبَشرِ أن ُيكَلَِّمُه اهللا إال َوْحياً أْو ِمْن وراِء ِحجَاب: (تعاىل



  .وأكرمه وغفر له، أو حاسبه أو بشره وملً يعاين صفة، لقي اهللا تعاىل يف القيامة
فرة والرمحة، كان الوعد صحيحاً ال شك فيه، ألنّ اهللا تعاىل ال خيلف امليعاد، كذلك فإن رآه تعاىل قد وعده املغ

فإن رآه تعاىل كأنه يعظه، انتهِى عما ال يرضاه اهللا تعاىل، لقوله . ولكنه يصيبه بالء يف نفسه، ومعيشته مادام حياً
  .ما عاش، ولكنه يستوجب بذلك الشكر الكثريفإن كساه ثوباَ، فهو هم وسقم " . َيعِظُكُْم لعَلّكُْم َتذَكّرونَ : " تعاىل

فقد حكي أنّ بعض الناس رأى كأن اهللا كساه ثوبني، فلبسهما مكانه، فسأل ابن سريين، فقال استعد لبالئه، فلم 
فإن رأى . يلبث أن جذم إىل أن لقي اهللا تعاىل، فإن رأى نوراً حتري فيه فلم يقدر على وصفه، مل ينتفع بيديه ما عاش

عال أمره وغلب أعداءه، فإن أعطاه شيئاً من متاع الدنيا فهو بل يستحق به .  تعاىل مساه بامسه أو اسم آخرأنّ اهللا
فإن رأى كأن اهللا تعاىل ساخط عليه فذلك يدل على سخط والديه عليه، فإن رأى كأنّ أبويه ساخطان عليه، . رمحته

وقد روي يف بعض األخبار، رضا اهللا تعاىل " . ِلواِلَدْيَك اْشكُْر يل و" لقوله عز امسه . دل ذلك على سخط اهللا عليه
  . رضا الوالدين، وسخط اهللا تعاىل يف سخط الوالدين

ومن َيحِللْ َعلَْيِه غَضَيب فَقَْد : (لقول اهللا تعاىل. من رأى كأن اهللا تعاىل غضب عليه، فإّنه يسقط من مكان رفيع: وقيل
فإن رأى نفسه بني . مساء أو جبل، دل ذلك على غضب اهللا تعاىل عليهولو رأى كأنه سقط من حائط أو ). َهَوى

فإن . يدي اهللا عّز وجلّ، يف موضع يعرفه، انبسط العدل واخلصب يف تلك البقعة، وهلك ظاملوها ونصر مظلوموها
إهلك أو ظن أّنه  فإن رأى مثاالً أو صورة، فقيل له إّنه. رأى كأنه ينظر إىل كرسي اهللا تبارك وتعاىل، نال نعمة ورمحة

. إهله سبحانه، فعبده وسجد له، فإّنه منهمك يف الباطل، على تقدير أّنه حق، وهذه رؤيا من يكذب على اهللا تعاىل
  .فإن رأى كأّنه يسب اهللا تعاىل، فإّنه كافر لنعمة ربه عّز وجلّ غري راضٍ بقضائه

  الباب الثاين

  خصوصاًيف رؤيا األنبياء واملرسلني عموماً ورؤيا حممد 
اشتريت جارية أحسبها تركية، ومل تكن تعرف لساين، وال : مسعت أبا بكر أمحد بن احلسيني بن مهران املقري، قال

أعرف لساهنا، وكان ألصحايب جوار يترمجن عنها، قال فكانت يوماً من األيام نائمة، فانتبهت وهي تبكي وتصيح 
ي انظر إىل خبثها، تعرف لساين وال تكلمين به، فاجتمع يا موالي علمين فاحتة الكتاب، فقلت يف نفس: وتقول

إين رأيت يف منامي رجالً : مل تكوين تعرفني لسانه والساعة كيف تكلّمينه؟ فقالت اجلارية: جواري أصحايب وقلن هلا
مث رأيت رجالً أحسن منه ومعه . غضبان وخلفه قوم كثري، وهو ميشي، فقلت من هذا؟ فقالوا موسى عليه السالم

وم وهو ميشي، فقلت من هذا؟ فقالوا حممد صلى اهللا عليه وسلم، فقلت أنا أذهب مع هذا فجاء إىل باب كبري ق
وهو باب اجلنة، فدق ففتح له وملن معه ودخلوا، وبقيت أنا وامرأتان، فدققنا الباب ففتح، وقيل من حيسن أن يقرأ 

ين فاحتة الكتاب، قال فعلمتها مع مشقة كبرية، فلما فعلم. فاحتة الكتاب يؤذن له، فقرأتا فأذن هلما، وبقيت أنا
  .حفظتها سقطت ميتة

: مث هي ضربان. رؤيا األنبياء صلوِات اهللا عليهم، أحد شيئني، إما بشارة وإما إنذار: قال األستاذ أبو سعد رمحه اّهللا
ل جاهه وظفره مبن أحدمها أن يرى نبياً على حالته وهيئته، فذلك دليل على صالح صاحب الرؤيا وعزه وكما

عاداه، والثاين يراه متغري احلال عابس الوجه، فذلك يدل على سوء حاله وشدة مصيبته، مث يفرج اهللا عنه أخرياً، فإن 
فبَما نقضِهِم ميثَاقًَهْم وكُفْرِِهْم بِآياِت اهللا : (رأى كأّنه قتل نبياً، دل على أّنه خيون يف األمانة وينقض العهد لقوله تعاىل



  ).ِلهِم األْنبياَء بَِغْيرِ َحقَوقَْت
لقوله . فإن رأى آدم عليه السالم على هيئته نال والية عظيمة إن كان أهالً هلا: هذا على اجلملة، وأما على التفصيل

  ).َوًعلَّم آدم األمساء كُلّها: (فإن رأى أّنه كلمه، نال علماً لقوله تعاىل) إنِّي َجاِعلٌ يف األرض خليفةً: (تعاىل
فإن رؤي متغري اللون واحلال، دل ذلك على . ل إن من رأى آدم، اْغتّر بقول بعض أعدائه، مث فرج عنه بعد مدةوقي

  .انتقال من مكان إىل مكان، مث على العودة إىل املكان األول أخرياً
  .ومن رأى شيئاً عليه السالم نال أمواالً وأوالداً وعيشة راضية

  .له خبريومن رأى إدريس، أكرم بالورع وختم 
وأكثر شكِره اهللا تعاىل لقوله . ومن رأى نوحاً عليه السالم، طال عمره وكثر بالؤه من أعدائه، مث رزق الظفر هبم

  .وتزوج امرأة دنية فولدت له أوالداً) إّنًه كانَ َعْبداً َشكُوراً: (تعاىل
وكذلك من رأى صاحلاً . الظفر هبمومن رأى هوداً عليه السالم، تسفه عليه أعداؤه، وتسلطوا على ظلمه، مث رزق 

  .عليه السالم
ومن رأى إبراهيم عليه السالم، رزق احلج إن شاء اّهللا، وقيل أنه يصيبه أذى شديد من سلطان ظامل مث ينصره اهللا 

  .وقيل أنّ رؤيا إبراهيم عليه السالم عقوق األب. عليه وعلى أعدائه، ويكثر اهللا له النعمة ويرزقه زوجة صاحلة
أنّ مساك بن حرب كف، فرأى يف منامه كأن إبراهيم عليه السالم مسح على عينيه، وقال إئت الفرات وحكي 

  .فاغتمس فيه، يرد اهللا عليك بصرك، فلما انتبه فعل ذلك، فأبصر
ومن رأى إسحاق عليه السالم، أصابه شدة يف بعض الكرباء أو األقرباء، مث يفرج اهللا عنه ويرزق عزاً وشرفاً وبشراً 

بشارة، ويكثر امللوك والرؤساء والصاحلون من نسله، هذا إذا رآه على مجاله وكمال حاله، فإن رآه متغري احلال 
  . ذهب بصره نعوذ باهللا

و

وإذْ : " ومن رأى إمساعيل عليه السالم، رزق السياسة والفصاحة، وقيل إّنه يتخذ مسجداً أو يعني عليه، لقوله تعاىل
  .وقيل إن من رآه أصابه جهد من جهة أبيه، مث يسهل اهللا ذلك عليه" . ِمَن الَبْيِت َوإْسماعِيل  يرفُع إبراهيُم القََواِعَد

ومن رأى يعقوب عليه السالم أصابه حزن عظيم من جهة بعض أوالده، مث يكشف اهللا تعاىل ذلك عنه، ويؤتيه 
  .حمبوبه

ائه، ويرمى بالبهتان، مث يؤتى ملكاً وختضع له ومن رأى يوسف عليه السالم، فإّنه يصيبه ظلم وحبس وجفاء من أقرب
  " .وَتَصّدْق َعلينا : " فقد قيل يف التعبري أنّ األخ عدو، وهذه دليل على كثرة صدقة صاحبها، لقوله تعاىل. األعداء

وحكي أنّ . وقد حكي أنّ بعض الناس رأى كأن يوسف عليه الْسالم ناوله إحدى خفيه فانتبه وقد صار معرباً
م بن عبد اهللا الكرماين، رأى كأنّ يوسف عليه السالم كلّمه، فقال له علمين مما علمك اهللا، فكساه قميص إبراهيِ

  .نفسه، فاستيقظ وهو أحد املعربين
رأيت يف املنام كأين دخلت اجلامع، فإذا أنا مبشايخ ثالثة، وشاب حسن الوجه إىل جانبهم، : وعن ابن سريين قالت

آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، : فهؤالء املشيخة؟ قال: أنا يوسف، قلت: اّهللا؟ قال من أنت رمحك: فقلت للشاب
انظر ماذا : انظر ماذا ترى، فقلت أرى لسانك، مث فتح فاه فقال: فقلت علمين مما علّمك اّهللا، قال ففتح فاه وقال

ال ختف، فأصبحت وما قصت انظر ماذا ترى، قلت أرى قلبك، فقال عرب و: ترى، فقلت هلاتك، مث فتح فاه فقال
  .علي رؤيا إال وكأين أنظر إليها يف كفّي

وهذه الرؤيا تدل . ومن رأى يونس عليه السالم، فإّنه يستعجل يف أمر يورثه ذلك حبسَآ وضيقَآ مث ينجيه اهللا تعاىل



  .على أنّ صاحبها يسرع الغضب والرضا، ويكون بينه وبني قوم خائنني معاملة
ه السالم، مقشعراً فإّنه يذهب بصره، فإن رآه على غري تلك احلالة، فإنه يبخسه قوم حقه عليهم ومن رأى شعيَباً علي
  .ورمبا دلْت هذه الْرؤيا على أنّ صاحبها له بنات. ويظلمونه، مث يقهرهم

ومن رأى موسى وهارون عليهما السالم، أو أحدمها، فإّنه يهللك على يديه جبار، ظالْم، وإن رآمها وهو قاصد 
وحكي أنّ جارية لسعيد بن املسيب، رأت كأنّ موسى عليه السالم ظهر بالشام وبيده عصا، وهو . رباً رزق الظفرح

فقيل لْه مب علمت . فأخربت سعيداً برؤياها، قال إن صدقت رؤياك فقد مات عبد امللك بن مروان. ميشي على املاء
  .أجد هناك إال عبد امللك بن مروان، فكان كما قال ألنّ اهللا تعاىل بعث موسى ليقصم اجلبارين، وما: ذلك؟ قال

ومن رأى أيوب عليه السالم، ابتلى يف نفسه وماله وأهله وولده، مث يعوضه اهللا من كل ذلك، ويضاعف له، لقوله 
  " .ووَهْبَنا لَُه أَْهلَُه وِمثْلَُهْم : " تعاىل

  .كاًومن رأى داود عليه السالم، على حالته، أصاب سلطاناً وقوة ومل
ومن رأى سليمان عليه السالم، رزق امللك والعلم والفقه، فإن رآه ميتاً على منرب أو سرير، فإّنه ميوت خليفة أو 

  .وقيل من رأى سليمان إنقاد له الويل والعدو، كثرت أسفاره. أمري أو رئيس، ال يعلم مبوته إال بعد مدة
  .ومن رأى زكريا عليه السالم، رزق على كرب ولداً تقياً

  .ومن رأى حيىي عليه السالم، وفق للعفة والتقوى والعصمة، حىت يصري يف ذلك واحد عصره
ومن رأى عيسى عليه السالم، دلت رؤياه على أّنه رجل نفاع مبارك كثري اخلري كثري السفر، ويكرم بعلم الطب، 

  .وبغري ذلك من العلوم
محزة بن حممد الكناين، قال أخربنا أبو القاسم عيسى بن  أخربنا الشريف أبو القاسم جعفر بن حممد مبصر، قال حدثنا

سليمان البغدادي، قال حدثنا داود بن عمرو الضيب، قال حدثنا موسى بن جعفر الرضا عن أبيه عن جده، قال 
رأيت عيسى بن مرمي عليه السالم يف النوم، فقلت يا روح اهللا إين أريد أن أنقش : احلسن بن علي رضي اهللا عنهما

وقيل إن رأت امرأة عيسى . خامتي فما أنقش؟ قال إنقش عليه ال إله إال اهللا احلق املبني، فإّنه يذهب اهلم والغمعلى 
  .بن مرمي عليه السالم وهي حامل، ولدت ابناً حكيماً

 وإن رأت امرأة هذه الرؤيا. ومن رأى مرمي بنت عمران، فإّنه ينال جاهاً ورتبة منِ الناس، ويظفر جبميع حوائجه
وهي حامل، ولدت أيضاَ ابناً حكيماً، وإن افترى عليها برئت من ذلك وأظهر اهللا براءهتا، ومن رأى أّنه يسجد 

  .ملرمي، فإّنه يكلم امللك وجيلس معه

ومن رأى دانيال احلكيم، رزق حظاً وافراً، وعلم الرؤيا، وظفر جببار بعد أن تصيبه منه شدة، وقيل إّنه يصري أمرياً 
وحكي أنّ أبا عبد اهللا الباهلي رأى كأنه محل دانيال على عاتقه، فوضعه على جدار وأحياه فكلمه، . أو وزير أمري

  .وقال له أبشر فإّنك دخلت يف مجلة ورثة األنبياء، وصرت إماماً من مجلة املعربين
من : ل بعضهمومن رأى اخلضر عليه السالم، دل على ظهور اخلصب والسعة بعد اجلدوبة، واألمن بعد اخلوف، وقا

رأى كأن بعض األنبياء ضربه نال مناه يف الدنيا ديناً ودنيا، ومن رأى كأّنه بنفسه حتول نبياً معروفاً، نالته الشدائد 
  .بقدر مرتبة ذلك النيب يف البالء، ويكون آخر أمره الظفر، ويصري داعياً إىل اهللا سبحانه وتعاىل

  رؤيا حممد املصطفى صلى اهللا عليه وسلم



نا أبو القاسم عمر بن حممد البصري بتنيس، قال حدثنا علي بن املسافر قال حدثنا أمحد بن عبدالرمحن بن أخرب
قال أخربين أبو بشر عن ابن شهاب، قال أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن، أنّ أبا هريرة . وهب، قال حدثين عمي

نام فكأمنا رآين يف اليقظة، فإنّ الشيطان ال يتمثل من رآين يف امل: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال
  .من رآين فقد رأى احلق: قال أبو سلمة، قال أبو قتادة، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. يب

وأخربنا أبو احلسن عبد الوهاب بن احلسن الكاليب يف دمشق، قال حدثين أبو أيوب سليمان بن حممد اخلزاعي، عن 
أنّ النيب صلى اهللا . مصي، عن حيىي بن سعيد القطان، عن سعيد بن مسلم، عن أنس بن مالكحممد بن املصفى احل

  .من رآين يف املنام فلن يدخل النار: عليه وسلم قال
وحدثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممد األصفهاين مبكة حرسها اهللا تعاىل يف املسجد احلرام، قال حدثنا أبو احلسن 

قال رسول اهللا صلى : د بن املصفى، عن بكر بن سعيد، عن سعيد بن قيس، عن أبيه، قالحممد بن سهل، عن حمم
  .لن يدخل النار من راين يف املنام: اهللا عليه وسلم

قد بعث اهللا حممداً صلى اهللا عليه وسلم رمحة للعاملني فطوىب ملن رآه يف حياته : قال األستاذ أبو سعد رضي اهللا عنه
ه يف منامه، فإّنه إن رآه مديون قضى اهللا دينه، وإن رآه مريض شفاه اهللا، وإن رآه حمارب فاتبعه، وطوىب ملن يرا

نصره اهللا، وإن رآه صرور حج البيت، وإن رؤي يف أرض جدبة أخصبت، أو يف موضع قد فشا فيه الظلم بدل 
ن مهزوالً أو ناقصاً بعض وإن رآه شاحب اللو. الظلم عدالً، أو يف موضع خموف أمن أهله، هذا إذا رآه على هيئته

وإن رأى أّنه . اجلوارح فذلك يدل على وهن الدين يف ذلك املكان وظهور البدعة، وكذلك إن رأى كسوة رثة
شرب دمه حباً له يف خفية فإّنه يستشهد يف اجلهاد، وإن رأى أّنه شرب عالنية دل ذلك على نفاقه ودخل يف دم 

ه مريض ففاق من مرضه فإنّ أهل ذلك املكان يصلحون بعد الفساد، وإن فإن رآه كأن. أهل بيته وأعان على قتلهم
رآه عليه السالم راكباً فإّنه يزور قربه راكباً، وإن رآه راجالً توجه إىل زيارته راجالً، وإن رآه قائماً استقام أمره 

فذلك أمر منه إياه بإيتاء وأمر إمام زمانه، وإن رآه يؤذن يف مكان خراب عمر ذلك املكان، وإن رأى كأّنه يؤاكله 
  .زكاة ماله

فإن رأى أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم قد مات فإّنه ميوت من نسله واحد، وإن رأى جنازته يف بقعة حدثت يف تلك 
وإن رأى أّنه قد زار قربه أصاب ماالً . البقعة مصيبة عظيمة، فإن رأى أنه شيعِ جنازته حىت قرب فإّنه مييل إىل البدعة

، وإن رأى كأنه ابن النيب وليس من نسله، دلت رؤياه على خلوص إميانه، وإن رأى كأنه أبو النيب عليه عظيماً
  .السالم دل على وهن دينه وضعف إميانه ويقينه

روي أنّ أم . ورؤية الرجل الواحد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف منامه ال ختتص به بل تعم مجاعة املسلمني
رأيت يف املنام كأن بضعة منِ جسدك قطعت فوضعت يف حجري، : اهللا صلى اهللا عليه وسلم الفضل قالت لرسول

فولدت فاطمة احلسني عليهما السالم فوضع يف . خرياً رأيت، تلد فاطمة إن شاء اهللا غالماً فيوضع يف حجرك: فقال
  . حجرها

تلد فاطمة غالماً فترضعيه، : ييت، قاليا رسول اهللا رأيت يف املنام كأن بعض جسدك يف ب: وروي أنّ امرأة قالت
فإن رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم قد أعطاه شيئاً من مستحب متاع الدنيا أو طعام أو . فولدت احلسني فأرضعته

شراب، فإّنه خري يناله بقدر ما أعطاه، وإن كان ما أعطاه رديء اجلوهر مثل البطيخ وغريه، فإّنه ينجو من أمر 
فإن رأى أنّ عضواً من أعضائه عليه السالم عند صاحب الرؤيا، قد أحرزه، فإنه . قع به أذى وتعبعظيم، إال أّنه ي

  .على بدعة يف شوائعه قد استمسك هبا دون سائر الشرائع من اإلسالم وترك سواها دون سائر املسلمني



كان : بن أيب طبيب الفقريقال ا: مسعت أبا احلسن علي بن البغدادي مبشهد علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يقول
يا : يب طرش عشر سنني، فأتيت املدينة وبت بني القرب واملنرب، فرأيت نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنام، فقلت

من سأل : عافاك اهللا ما هكذا قلت، ولكين قلت: رسول اّهللا، أنت قلت من سأل يل الوسيلة وجبت له شفاعيت، قال
  .وجبت له شفاعيت، قال فذهب عين الطرش بربكة قوله عافاك اّهللايل الوسيلة من عند اهللا 

حكى عبد اهللا بن اجلالء، حملالة دخلت مدينة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويب فاقة، فتقدمت إىل قرب رسول اهللا 
يت ومنت يا رسول اهللا يب فاقة وأنا ضيفك، مث تنح: له، فسلمت عليه وعلى صاحبيه رضوان اهللا عليهما مث قلت

دون القرب، فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم جاء إيلّ، فقمت فدفع إيل رغيفاً، فأكلت بعضه، وانتبهت ويف يدي 
وعن أيب الوفاء القاري اهلروي، قال رأيت املصطفى صلى اهللا عليه وسلم يف املنام بفرغانة سنة ستني . بعض الرغيف

ال يسمعون ويتحدثون، فانصرفت إىل املنزل مغتماً، فنمت فرأيت النيب وثالمثائة، وكنت أقرأ عند السلطان، وكانوا 
أتقرأ القرآن كالم اهللا عّز وجلّ بني يدي قوم يتحدثون : صلى اهللا عليه وسلم كأنه تغري لونه، فقال يل عليه السالم

أشهر، فإذا كانت يل حاجة فانتبهت وأنا ممسك اللسان أربعة . وال يسمعون قراءتك؟ ال تقرأ بعد هذا إال ما شاء اّهللا
إال ما شاء : أكتبها على الرقاع، فحضرين أصحاب احلديث وأصحاب الرأي، فأفتوا بأين آخر األمر أتكلم، فإّنه قال

اهللا، وهو استثناء، فنمت بعد أربعة أشهر يف املوضع الذي كنت منت فيه أوالً، فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف 
فمسح . من تاب تاب اهللا عليه، أخرج لسانك: قال. نعم يا رسول اهللا: قد ثبت؟ قلت: ال يلاملنام يتهلل وجهه، فق
فانتبهت وقد . إذا كنت بني يدي قوم وتقرأ كتاب اّهللا، فاقطع قراءتك حىت يسمعوا كالم اهللا: لساين بسبابته وقال

  .انفتح لساين حبمد اهللا ومنه
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة كأّنه يقول له إن أردت العافية وحكي أنّ رجالً من املياسري، مرض، فرأى رسو

فلما استيقظ، بعث إىل سفيان الثوري رضي اهللا عنه، بعشرة آالف درهم، وأمره أن . من مرضك، فخذ ال وال
ال : يف كتابه فقال يفرقها على الفقراء، وسأله عن تعبري الرؤيا، فقال معىن قوله ال وال الزيتونة، فإنّ اهللا تعاىل وصفها

وفائدة مالك ارتفاق الفقراء بك، قال فتداوى بالزيتون، فوهب اهللا له العافية بربكة استعماله أمر . شرقية وال غربية
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتعظيمه رؤياه

ل له اذهب إىل علي بن وبلغنا أنّ رجالً أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنام، فشكا إليه ضيق حاله، فقا
عيسى، وقل له يدفع إليك ما تصلح به أمرك، فقال يا رسول اهللا بأي عالمة؟ قال قل له بعالمة إّنك رأيتين على 

قال وكان علي بن عيسى قد . البطحاء، وكنت على نشز من األرض، فنزلت وجئتين، فقلت ارجع إىل مكانك
علي بن عيسى وهو يومئٍذ وزير، فذكر قصته فقال صدقت، ودفع إليه  فلما انتبه جاء إىل. عزل، فردت إليه الوزارة

أربعمائة دينار، فقال اقض هبذه دينك، ودفع إليه أربعمائة دينار أُخرى، فقال اجعلها رأس مالك، فإذا أنفقت ذلك 
  .ارجع إيل

ة األهواز، وكنت وذكر رجل يعرف مبرادك من أهل البصرة، وكان يبيع الطيالسة، قال بعث ساجاً من بعض وال
أختلف إليه يف مثنه، فسب أبا بكر وعمر رضوان اهللا عليهما، فمنعتين هيبته من الرد عليه، فانقلبت وأنا مغموم، 

فبت ليليت كذلك، فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام، فقلت له يا رسول اّهللا، إنّ فالناً سب أبا بكر وعمر 
، فجئت به، فقال اضجعه فأضجعته، فقال اذحبه، فتعاظم الذبح يف عيين، فقلت يا رضي اهللا عنهما، قال ائتين به

رسوله اهللا اذحبه؟ فقال اذحبه حىت قالت ثالث مرات، فأمررت السكني على حلقه فذحبته، فلما أصبحت قلت 
ت الولولة، أذهب إليه أعظه وأخربه مبا رأيت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فذهبت فلما بلغت داره مسع



  .فقيل إّنه مات
وأتى ابن سريين رجل غري متهم يف دينه قلقاً، فقال إين رأيت البارحة يف النوم، كأين قد وضعت رجلي على وجه 

فقال له هل بت البارحة مع خفيك؟ قال نعم، قال فاخلعهما، فخلعهما فكان حتت . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .ول اهللا صلى اهللا عليه وسلمإحدى رجليه درهم عليه حممد رس

  الباب الثالث

  يف رؤيا املالئكة عليهم السالم

مسعت أبا : قال مسعت أبا بكر بن القاري، يقول. مسعت أبا الفضل أمحد بن عمران اهلروي مبكة حرسها اهللا تعاىل
معه مجاعة من الفقراء،  رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النوم جالساً: بكر جعفر بن اخلياط الشيخ الصاحل يقول

متسمني بالتصوف، فإذا بالسماء قد انشقت، فنزل جربيل ومعه مالئكة بأيديهم الطسوت واألباريق، فكانوا يصبون 
ال تصبوا املاء على يديه، : املاء على أيدي الفقراء ويغسلون أرجلهم، فلما بلغوا إيل مددت يدي فقال بعضهم لبعض

اهللا فإن كنت لست منهم فإّني أحبهم، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم املؤمن مع  فإّنه ليس منهم فقلت يا رسول
  .من أحب، فصب املاء على يدي حىت غسلتهما

رؤية املالئكة يف النوم إذا كانوا معروفني مستبشرين، يدل على ظهور شيء : قال األستاذ أبو سعد رضي اهللا عنه
د ظلم، أو شفاء بعد مرض، أو أمن بعد خوف، أو يسر بعد عسر، أو لصاحب الرؤيا، وعّز وقوة وبشارة ونصرة بع

  .وتقتضي أن حيج صاحبها أو يغزو فيستشهد. غىن بعد فقر، أو فرج بعد شّدة
فإن رأى كأّنه يعادي جربيل وميكائيل أو جيادهلما، فإّنه يف أمر حيل به نقمة اهللا تعاىل من ساعة إىل ساعة، وكان رأيه 

  .ود، نعوذ باهللاموافقاً لرأي اليه
وإن رأى أّنه أخذ من جربيل طعاماً، فإّنه يكون من أهل اجلنة إن شاء اهللا وإن رآه حزيناً مهموماً أصابته شدة 

  .وعقوبة، ألّنه ملك العقوبة
دة أو فإن راه يف بل. وإن مل يكن تقياً فليحذر. ومن رأى ميكائيل عليه السالم، فإّنه ينال مناه يف الدارينِ إن كان تقياً

قرية مطر أهلها مطراً عاماَ، وأرخصت األسعار فيها، فإن كلم صاحب الرؤيا أو أعطاه شيئاً فإّنه ينال نعمة وسروراً 
  .ألنه ملك الرمحة

. ومن رأى إسرافيل عليه السالم حمزوناَ ينفخ يف الصور، وظن أّنه مسعه وحده دون غريه فإنّ صاحب الرؤيا ميوت
وقيل إنّ هذه الرؤيا تدل على انتشار . املوضع مسعوه ظهر يف ذلك املوضع موت ذريع فإن كان يظن أنّ أهل ذلك

  .العدل بعد انتشار الظلم، وعلى هالك الظلمة يف تلك الناحية
ومن رأى ملك املوت عليه السالم مسروراً مات شهيداً، فإن رآه باسراً ساخطاً مات على غري توبة، ومن رأى كأّنه 

  .فإن مل يكن صرعه أشفى على املوت مث جناه اهللا، وقيل من رأى ملك املوت طال عمرهيصارعه فصرعه مات، 
رأيت ملك املوت يف النوم، فقلت يا ملك املوت نشدتك باهللا هل ذيل عند اهللا من : وحكي عن محزة الزيات قال

ئكة يبشره بابن، رزق ابناً خري؟ قال نعم، وآية ذلك أّنك متوت حبلوان، فمات حبلوان، فإن رأى كأنّ ملكاً من املال
إّنما أنا رُسولً ربِِّك ألَهَب لِك غُالماً : " اآلية وقوله ٠" إن اهللا يَُبشًِّركَ بكَِلَمٍة منه : " عاملاً رضياً وجيهاً، لقوله تعاىل

  .وإن رأى مالئكة بأيديهم أطباق الفواكه، خرج من الدنيا شهيداً" . َزكّياً 



وإن رأى كأنّ ملكاً أخذ منه سالحه، . ئكة دخل عليه داره، فليحذر دخول اللص دارهوإن رأى أنّ ملكاً من املال
وإن رأى كأنّ املالئكة يف موضع وهو خيافهم، وقع يف ذلك املوضع فتنة . فإّنه تذهب قوته ونعمته، ورمبا فارق امرأته

  . وحرب

 بنيِ يديه أو ساجدين له، نال أمانيه وإن رآهم راكعني. وإن رأى كأنّ املالئكة يف موضمع حرب، ظفر باألعداء
وإن رأى مريض كأنّ ملكاً يواقع ملكاً، قرب . وعال ذكره وأمره، فإن رأى أّنه يصارع ملكاً، نال مهاَ وذالً بعد العز

  .موته
وإن رأى كأن املالئكة هبطت من السماء إىل األرض على هيئتها، فذلك دليل على عز أهل احلق، وذل أهل 

أفَأْصفَاكُْم َرّبكُْم : " رة اجملاهدين، فإن راهم على صورة النساء فإّنه يكذب على اهللا تعاىل لقوله تعاىلالباطل، ونص
  " .بالَبنَِني واّتَخذَ من املالِئكَِة إَناثاً إّنكم لََتقُولُونَ قوالً َعِظيماً 

  .اً يف الدنيا مث يستشهدوإن رأى أّنه يطري مع املالئكة أو يصعد معهم إىل السماء، وال يرجع، نال شرف
وإن " يوَم َيَرْونَ املالَِئكَةَ ال ُبْشَرى َيْوَمئذٍ للُمْجرِِمني : " وإن رأى كأّنه ينظر إىل املالئكة أصابته مصيبة، لقوله تعاىل

  .رأى كأنّ املالئكة يلعنونه فذلك دليل على وهن دينه
  .وإن رأى كأنّ املالئكة يضجون، خرب بيته ومسكنه

رهطاً من املالئكة يف بلد أو حملة أو قرية، فإّنه ميوت هناك عامل أو زاهد، أو يقتل رجل مظلوم، أو هتدم دار وإن رأى 
  .على قوم

  .وإن رأى كأنّ مالئكة يصنعون مثل صناعته، دل ذلك على ارتفاقه بصناعته
رفاً، وإن مل يكن من أهل اخلري وإن رأى ملكاً يقول له اقرأ كتاب اهللا تعاىل، فإن كان رجالً من أهل اخلري أصاب ش

  " .اقرأ كَِتاَبَك كَفى بِنَفِْسكَ اليوَم َعلَْيَك َحِسيباً : " فليحذر لقوله تعاىل
وإن رأى املالئكة يف موضع على خيل، هلك هناك جبار، وإن رأى طيوراً تطري وال يعرف أعيائها فهي مالئكة، 

  .الظاملني ونصر املظلومني ورؤيتهم يف املنام يف مكان دليل على االنتقام من
ومن رأى الكرام الكاتبني، نال السرور والفرح يف الدنيا واآلخرِة، ورزق حسن اخلامتة إن كان من أهل الصالح، 

  " .كِراماَ كَاِتبَِني َيْعلَُمون ما َتفَْعلُون : " وإال خيف عليه لقوله تعاىل
ورؤيته يف صورة . يف صورة شيخ دليل على الزمان املاضيوقد قال بعض أهل العلم هبذه الصناعة، إنّ رؤية امللك 

  .الشبان، دليل على الزمان احلاضر، ورؤيته يف صورة صيب، دليل على الزمان املستقبل
وإن كان شريفاً نال . وإن كان يف رق أعتق. ومن رأى كأّنه صار يف صورة ملك، فإن كان يف شدة، نال الفرج

ومن رأى كأنّ املالئكة يسلمون عليه، أتاه اهللا بصرية يف حياته . لرؤيا على موتهرياسة وإن كان مريضاً دلت هذه ا
  .وختم له باخلري

وحكي أنّ مشويل اليهودي التاجر، رأى يف منامه وكان يف سفر، كأنّ املالئكة يصلّون عليه، فسأل معرباً، فقال إّنك 
هو الّذي ُيصلّي َعلَْيكًْم َوَملَاِئكُتُه لُيْخرِجكُمْ : " اىلتدخل يف دين اهللا وشريعة رسوله صلى اهللا عليه وسلم لقوله تع

فأسلم وهداه اهللا وكان سبب إسالمه أّنه وارى رجالً مديوناً فقرياً عن غرمي له كان " . ِمَن الظلَُماِت إىل النُّور 
  .يطلبه

  الباب الرابع



  يف رؤيا الصحابة والتابعني يف املنام

  رضي اهللا عنهم وأرضاهم

ى واحداً منهم أو مجيعهم أحياء، دلت رؤياه، على قوة الدين وأهله ودلت على أنّ صاحب الرؤيا ينال عزاً من رأ
وشرفاً، ويعلو أمره، فإن رأى كأّنه صار واحداً منهم، يناله شدائد مث يرزق الظفر، وإن رآهم يف منامه مراراً صدقت 

رأفة والشفقة على عباد اهللا، وإن رأى عمر رضي اهللا عنه معيشته، وإن رأى أبا بكر رضي اهللا عنه حياً، أكرم بال
أكرم بالقوة يف الدين، والعدل يف األقوال، وحسن السرية فيمن حتت يده، فإن رأى عثمان رضي اهللا عنه حياً، رزق 

 حياءاً وهيبة وكثر حساده، وإن رأى أمري املؤمنني علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه حياً، أكرم بالعلم ورزق
الشجاعة والزهد، ومن رأى القراء جمتمعني يف موضع، فإّنه جيتمع هناك أاصحاب الدولة من السالطني والتجار 
والعلماء، ومن رأى بعض الصاحلني من األموات صار حياً يف بلده، فإنّ تلك البلدة ينال أهلها اخلصب والفرج 

  . والعدل من واليهم، ويصلح حال رئيسهم

محه اهللا كأنه البس صوف، ويف وسطه كستيج ويف رجليه قيد، وعليه طيلسان عسلي، وهو ورؤي احلسن البصري ر
أما درعه : قائم على مزبلة، ويف يده طنبور يضرب به، وهو مستند إىل الكعبة، فقصت رؤياه على ابن سريين فقال

اس، وأما قيده فثباته يف الصوف فزهده، وأما كستيجه فقوته يف دين اهللا، وأما عسليه فحبه للقرآن وتفسريه للن
ورعه، وأما قيامه على املزبلة فدنياه جعلها اهللا حتت قدميه، وأما ضرب طنبوره فنشره حكمته بني الناس، وأما 

  .استناده إىل الكعبة فالتجاؤه إىل اهللا عّز وجلّ

  الباب اخلامس

  يف تأويل سور القرآن العزيز

اب الرازي، أخربنا حممد بن أيوب الرازي، قال أنبأنا مسلم بن أخربنا أبو سعيد عبد اهللا بن حممد بن عبدالوه
إبراهيم، قال حدثنا هشام عن قتادة عن احلسن أنّ رجأل مات فرآه أخوه يف املنام، فقال يا أخي أي األعمال جتدون 

وال أفضل؟ قال القرآن، قال أي آي القرآن أفضل؟ قال آية الكرسي، قال يرجو الناس؟ قال نعم إنكم تعملون 
  .تعلمون، وحنن ال نعلم وال نعمل

  .ومن رأى كأّنه يقرأ فاحتة الكتاب فتحت له أبواب اخلري، وأغلقت عنه أبواب الشر
  .ومن رأى كأّنه يقرأ سورة البقرة طال عمره وحسن دينه

  .ومن رأى أّنه يقرأ سورة آل عمران صفا ذهنه وزكت نفسه، وكان جمادالً ألهل الباطل
نساء فإّنه يكون قساماً للمواريث صاحب حرائر من النساء وجوار، يرث النساء ويورث بعد ومن يقرأ سورة ال

  .عمر طويل
  .ومن قرأ سورة املائدة عال شأنه وقوي يقينه وحسن ورعه

  .ومن قرأ سورة األنعامن كثرت أنعامه ودوابه ومواشيه ورزق اجلهود
  .طور سيناء ومن قرأ سورة األعراف مل خيرج من الدنيا حىت يطأ قدمه



  .ومن قرأ سورة األنفال رزقه اهللا الظفر بأعدائه، ورزق الغنائم
  .ومن قرأ سورة التوبة عاش يف الناس حمموداً ومات على توبة
  .ومن قرأ سورة يونس حسنت عبادته ومل يضره كيد وال سحر

  .ومن قرأ سورة هود كان مرزوقاً من احلرث والنسل
  .ميلك أخرياً، ويالقي سفراً يقيم فيه ومن قرأ سورة يوسف ظلم أوالً مث

  .ومن قرأ سورة الرعد كان حافظاً للدعوات، ويسرع إليه الشيب
  .ومن قرأ سورة إبراهيم حسن أمره ودينه عند اّهللا

  .ومن قرأ سورة احلجر كان عند اهللا وعند الناس حمموداً، ومن قرأ سورة النحل رزق علمأ، وإن كان مريضاً شفي
  .ين إسرائيل كان وجيهاً عند اهللا ونصر على أعدائهومن قرأ سورة ب

  .ومن قرأ سورة الكهف نال األماين وطال عمره حىت ميل احلياة ويشتاق إىل املوت
  .ومن قرأ سورة مرمي أحيا سنن األنبياء عليهم الصالة والسالم، ويكذب عليه مث تظهر براءته

  .ومن قرأ سورة طه مل يضره سحرساحر
  .نبياء نال الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر، ورزق علماً وخشوعاًوِمن قرأ سورة األ

  .ومن قرأ سورة احلج رزق احلج مراراً إن شاء اهللا تعاىل
  .ومن قرأ سورة املؤمنني قوي إميانه وختم له به

  .ومن قرأ سورة النور نّور اهللا قلبه وقربه
  .ومن قرأ سورة الفرقان كان فارقاً بني احلق الباطل

  .قرأ سورة الشعراء عصمه اهللا من الفواحش ومن
  .ومن قرأ سورة النمل أويت ملكاً

  .ومن قرأ سورة القصص رزق كنزاً حالالً
  .ومن قرأ سورة العنكبوت كان يف أمان اهللا وحرزه إىل أن ميوت

  .ومن قرأ سورة الروم فتح اهللا على يديه بلدة من بالد املشركني، وهدى على يديه قوماً
  .ورة لقمان آويت احلكمةومن قرأ س

  .ومن قرأ سورة السجدة مات يف سجدته وصار من الفائزين عند اّهللا
  .ومن قرأ سورة األحزاب كان من أهل التقى واتبع احلق

  .ومن قرأ سورة سبأ يزهد يف الدنيا، وآثر العزلة
  .ومن قرأ سورة فاطر فتح اهللا عليه باب النعم
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن قرأ سورة يس رزق حمبة أهل رسول

  .ومن قرأ سورة الصافات رزقه اهللا ولداً صاحب يقني طائعاً له
  .ومن قرأ سورة ص كثرماله وحذق يف صناعته

  .ومن قرأ سورة الزمر خلص دينه وحسنت عاقبته
  .ومن قرأ سورة املؤمن رزق رفعة يف الدنيا واآلخرة، وجتري اخلريات على يديه

  .جدة يكون داعياً إىل احلق ويكثر حمبوهومن قرأ سورة حم الس



  .ومن قرأ سورة حم عسق عّمر عمراً طويالً إىل غاية
  .ومن قرأ سورة الزخرف كان صادقاً يف أقواله

  .ومن قرأ سورة الدخان رزق الغىن
  .ومن قرأ سورة اجلاثية فإّنه خيشع لربه ما عاش

  . ومن قرأ سورة األحقاف رأى العجائب يف الدنيا

  .سورة حممد صلى اهللا عليه وسلم حسنت سريته ومن قرأ
  .ومن قرأ سورة الفتح وفق للجهاد

  .ومن قرأ سوره احلجرات يصل رمحه
  .ومن قرأ سورة ق وسع عليه رزقه

  .ومن قرأ سورة الذاريات كان مرزوقاً من احلرث والزرع
  .ومن قرأ سورة الطور دلت رؤياه على أّنه جياور مبكة

  .ق ولداً مجيالً وجيهاًومن قرأ سورة النجم رز
  .ومن قرأ سورة القمر فإّنه يسحر وال يضره

  .ومن قرأ سورة الرمحن نال يف الدنيا النعمة ويف اآلخرة الرمحة،
  .ومن قرأ سورة الواقعة كان سباقاً إىل الطاعات

  .ومن قرأ سورة احلديد كان حممود األثر صحيح البدن
  .الباطل قاهراً هلم باحلججومن قرأ سورة اجملادلة كان جمادالً ألهل 
  .ومن قرأ سورة احلشر أهلك اهللا أعداءه

  .ومن قرأ سورة املمتحنة نالته حمنة وأجر عليها
  .ومن قرأ سورة الصف استشهد

  .ومن قرأ سورة اجلمعة مجع اهللا له اخلريات
  .ومن قرأ سورة املنافقني برىء من النفاق
  .ومن قرأ سورة التغابن استقام على اهلدى

  .قرأ سورة الطالق دل على نزاع بينه وبني امرأته يؤدي ذلك إىل الفراق ومن
  .ومن قرأ سورة امللك كثرت أمالكه

  .ومن قرأ سورة نون رزق الكتابه والفصاحة
  .ومن قرأ سورة احلاقة كان على احلق

  .ومن قرأ سورة املعارج كان آمناً منصوراً
  .ن املنكر مظفراً على األعداءومن قرأ سورة نوح كان آمراً باملعروف ناهياً ع

  .ومن قرأ سورة اجلن عصم من شر اجلن
  .ومن قرأ سورة املزمل وفق للتهجد

  .ومن قرأ سورة املدثر حسنت سريرته وكان صبوراً
  .ومن قرأ سورة القيامه فإّنه جيتنب احللف فال حيلف أبداً



  .ومن قرأ سورة هل أتى وفق للسخاء ورزق الشكر وطابت حياته
  .أ سورة املرسالت وسع عليه يف رزقهومن قر

  ..ومن قرأ سورة عم يتساءلون عظم شأنه وانتشر ذكره باجلميل
  .ومن قرأ سورة النازعات نزعت اهلموم واخليانات من قلبه

  .ومن قرأ سورة عبس فإّنه يكثر إيتاء الزكاة والصدقة
  . أسفارهومن قرأ سورة التكوير كثرت أسفاره يف ناحية املشرق وكثرت أرباحه يف

  .ومن قرأ سورة االنفطار قربه السالطني وأكرموه
  .ومن قرأ سورة املطففني رزق األمانة والوفاء والعدل

  .ومن قرأ سورة االنشقاق كثر نسله وولده
  .ومن قرأ سورة الربوج فاز من اهلموم وأكرم بنوع من العلوم وقيل ذلك علم النجوم

  .حومن قرأ سورة الطارق أُهلم كثرة التسبي
  .ومن قرأ سورة سبح تيسرت عليه أًموره

  .ومن قرأ سورة الغاشية ارتفع قدره وانتشر ذكره وعلمه
  .ومن قرأ سورة الفجر كسي البهاء واهليبة

  .ومن قرأ سورة البلد وفق إلطعام وإكرام األيتام ورمحة الضعفاء
  .ومن قرأ سورة الشمس أويت الفهم وذكاء الفطنة يف األشياء

  .الليل وفق اغيام الليل وعصم من هتك الستر ومن قرأ سورة
  .ومن قرأ سورة الضحى فإّنه يكرم املساكني واأليتام

وقد حكي أنّ بعض العلوية رأى يف منامه مكتوباً على جبينه سورة الضحى،فأخرب بذلك ابن املسيب فعربها بدنو 
  .األجل، فمات العلوي بعد ليلة

  .لإلسالم صدره، وييّسر عليه أمره وتنكشف عنه مهومهومن قرأ سورة أمل نشرح فإن اهللا يشرح 
  .ومن قرأ سورة التني عجل له قضاء حوائجه، وسهل له رزقه

  .ومن قرأ سورة اقرأ رزق الكتابة والفصاحة والتواضع
  .ومن قرأ سورة القدر طال عمره وعال أمره وقدره

  .ومن قرأ سورة مل يكن هدى اهللا على يديه قوماً ضالني
  .ورة الزلزلة زلزل اهللا به أقدام أهل الكفرومن قرأ س

  .ومن قرأ سورة العاديات رزق اخليل وارتباطها
  .ومن قرأ سورة القارعة أكرم بالعبادة والتقوى

  .ومن قرأ سورة التكاثر كان زاهداً من املال تاركاً جلمعه
  .عقبه ربح كثريومن قرأ سورة العصر وفق الصرب وأعني على احلق، ويناله خسران يف جتارته، ويت

  .ومن قرأ سورة اهلمزة فإّنه جيمع ماالً ينفعه يف أعمال الرب
  .ومن قرأ سورة الفيل نصر على األعداء وجرى على يديه فتوح يف اإلسالم

  .ومن قرأ سورة قريش فإّنه يطعم املساكني ويؤلف اهللا بينه وبني قلوب عباده يف احملبة



  .لفه وعاندهومن قرأ سورة أرأيت فإّنه يظفر مبن خا
  .ومن قرأ سورة الكوثر كثر خريه يف الدارين

  .ومن قرأ سورة الكافرون وفق جملاهدة الكافرين
وهذه الرؤيا تدل على قرب وفاة صاحبها فإّنها سورة نعي النيب صلى . ومن قرأ سورة النصر نصره اهللا على أعدائه

  .اهللا عليه وسلم إىل نفسه

فقال إين رأيت يف املنام كأين أقرأ سور الفتح، فقال عليك بالوصية فقد جاء  وقد حكي أنّ رجالً أتى ابن سريين
  .فقال ومل؟ قال ألهنا آخر سورة نزلت من السماء. أجلك

  .ومن قرأ سورة تبت يدا فإنّ بعض أهل النفاق يتشمر ملعاداته وطلب عثراته مث يهلكه اهللا عّزوجلّ
وقي زالت توحيده، وقيل يقل عياله ويطيب عيشه، وقد قيل أن ومن قرأ سورة اإلخالص نال مناه وعظم ذكره، و

  .ِقراءهتا أيضاً دليل على اقتراب األجل
وقد حكي أنّ بعض الصاحلني رأى سورة اإلخالص مكتوبة بني عينيه فقص ذلك على سعيد بن املسيب، فقال إن 

  .فكان كما قال. صدقت رؤياك فقد دنا موتك
  .يدفع عنه شر اإلنس واجلن واهلوام واحلسادومن قرأ سورة الفلق فإنّ اهللا 

  .ومن قرأ سورة الناس عصم من الباليا وأُعيذ من الشيطان وجنوده ووسواسهم
واألصل يف هذا النوع من الرؤيا، أن يتدبر املعرب رؤيا القاص عليه يف هذا الباب، فإن : قال أبو سعد رضي اهللا عنه

مبشرة، بشره بالرمحة والنعمة واألمن والغبطة، وإن كانت عقوبة، حذره  كانت اآلية اليت رأى أّنه قرأها آية رمحة
  .ارتكاب معصية يستحقها هبا، وأشار عليه بترك معصية هو فيها أو هام هبا قاصداً هلا

  تفسري رؤيا املصحف وقراءته

باملعروف وينهى عن املنكر، فإن رأى كأّنه يقرأ القرآن ظاهراً، فإّنه يكون مؤدياً لألمانات مستقيماً على احلق، يأمر 
  " .ويأُمًرون باملْعُروِف ويَْنُهونَ عن املْنكَر " ، إىل قوله " يْتفونَ اياتِ اهللا : " لقوله تعاىل

  .واملصحف حكمة يف التأويل. فإن رأى كأّنه يقرأ يف مصحف، نال حكمة وعزاً وذكراً، وحسن دين
  .والناس، وأفاد خرياً فإن رأى أّنه اشترى مصحفاً، انتشر علمه يف الدين
  .ومن رأى أّنه باع مصحفاً، فإنه حيتقب الفواحش

  .مصحفاً أفسد دينه. فإن رأى أّنه أحرق
  .فإن رأى أّنه سرق مصحفاً نسي الصالة

  .فإن رأى يف يده كتاباً أو مصحفاً، فلما فتحه مل يكن فيه كتابه، دل على أن ظاهره خبالف باطنه
  .صاحف، فإّنه يكتب املصاحف بأجرة، ويطلب رزقه من غريوجههفإن رأى أّنه يأكل أوراق امل

  .فإن رأى أّنه يقبل املصحف، فإّنه ال يقصر يف أداء الواجبات
  .فإن رأى أفّ يكتب القرآن يف خزف أو صدف، فإّنه يقول يف الْقرآن برأيه

  .فإن رأى أّنه يكتبه على األرض فهو ملحد
، رأى كأّنه يكتب القران يف كساء فقص رؤياه على ابن سريين فقال اتق اهللا وقد حكي أنّ احلسن البصري رمحه اّهللا



  .وال تفسر القرآن برأيك، فإن رؤياك تدل على ذلك
  .فإن رأى كأّنه يقرأ القران وهو متجرد، فإنه صاحب أهواء

  .ومن رأى كأّنه يأكل القرآن، فإنِّه يأكل به
ال توسدوا " وم مبا معه من القرآن، لقوله صلى اهللا عليه وسلم ومن رأى كأّنه متوسد مصحفاً، فإّنه رجل ال يق

  " .بالقرآن ملا 
  " .إين َحِفيظٌ َعِليم : " لقوله تعاىل. ومن رأى أّنه حفظ القرآن ومل يكن حيفظه، نال ملكاً

  .ومن رأى كأّنه يسمع القرآن، قوي سلطانه وحسنت خامتته
  .منه علمه وينقطع عمله يف الدنياومن رأى أنّ املصحف أُخذ منه، فإّنه ينتزع 

وقالوا لو : " لقوله تعاىل. ومن رأى أّنه ُيْتلى عليه القران وهو ال يفهمه، أصابه مكروه، أما من اهللا أو من السلطان
  " .كُّنا َنْسَمُع أو َنْعِقلُ ما كًّنا ِفي أَْصحَابِ الّسِعْري 

  .ه قراءهتا، أصاب فرجاًومن رأى اية رمحة، فإذا وصل إىل آية عذاب، عسرت علي
  .ومن رأى أّنه يقرأ اية عذاب فإذا وصل إىل آية رمحة، مل يتهيأ له قراءهتا بقي يف الشدة

  .ومن رأى أّنه خيتم القرآن ظفر مبراده وكثر خريه
وحكي أنّ امرأة رأت كأنّ يف حجرها مصحفاً، وهي تقرب منه، فجاءت فروجتان يلتقطان كل كتابة فيه، حىت 

  .فكان كذلك. مجيع كتابته أكالً فقصت رؤياها على ابن سريين فقال ستلدين ابنني حيفظان القرآن استوفتا

  رؤيا قطع ورقة من املصحف

فرفعها . وحكي أنّ رجالً من القراء، رأى يف منامه كأّنه يقطع ورقة من املصحف فيضعها على النار، فيسكن هلبهم
  .السلطان، وتسكن بقراءتك القران، فكان كذلكإىل بعض املفسرين فقال ستكون فتنة من جهة 

  .ومن مسع قراءة القرآن قوي سلطانه، ومحدت عاقبته، وأُعيذ من كيد الكائدين
  " .فإذا قرأَت القرانَ جعلنا بينَك وبَني الذيَن ال يؤمنون باآلخرِة حجاباً مْستوراً : " لقوله تعاىل

  الباب السادس

  يف تأويل رؤيا اإلسالم

كل مشرك رأى يف منامه أو رآه غريه كأّنه يف اجلنة، أو على أساور من فضة، فإّنه : ذ أبو سعد رمحه اّهللاقال األستا
وكذلك لو رأى أّنه يدخل حصناً، فقد روي أن النيب صلى اهللا عليه " . وُحلوا أَساوَِر من فَّضة : " يسلم لقوله تعاىل

فإن رأى مشرك أّنه أسلم، أو " .  حصين، فمن دخله أمن من عذايب ال إله إال أنا تعاىل: يقول اهللا تعاىل: " وسلم قال
رأى أّنه يصلي حنو القبلة، أو رأى أّنه يشكر اهللا تعاىل، هدي لإلسالم، وإن كان يف دار الشرك، فرأى يف منامه أّنه 

  .حتول إىل دار اإلسالم، فإّنه ميوت عاجالً، ألنّ دار اإلسالم دار احلق
فإن رأى مسلم كأّنه يسلم ثانياً، . امه كأّنه يقول أسلمت، استقامت أموره واستحكم إخالصهفإن رأى مسلم يف من

وكذلك إذأ رأى سعة يف صدره، فإّنه . ومن رأى من املشركني كأّنه كان ميتاً فحي، فإّنه يسلم. سلم من اآلفات
  .وكذلك إذا رأى نفسه يف سفينة يف البحر فإّنه يسلم. يسلم



  الباب السابع

  تأويل السالم واملصافحةيف 

: من رأى كأّنه يصافح عدواً ويعانقه، ارتفعت من بينهما العداوة، وثبتت اإللفة، ألنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .ومن رأى أن عدوه يسلم عليه، فإّنه يطلب إليه الصلح" . املصافحة تزيد يف املودة " 

وإن كانت بينهما عداوة، . ، أصاب املسلم عليه من املسلم فرحاًومن رأى أّنه سلم على من ليس بينه وبينه عداوة
  .ومن رأى كأّنه سلم على شيخ ال يعرفه، فإنّ ذلك أمان من عذاب اهللا عّز وجلّ. فإّنه يظفر باملسلم، ويأمن بوائقه

لَُهْم ِفَيها فَاِكَهةٌ " : وإن رأى أّنه سلّم على شيخ يعرفه، فإّنه ينكح امرأة حسناء، وينال أنواع الفواكه لقوله تعاىل
  .فإن سلّم عليه شاب ال يعرفه فإّنه يسلم من شر أعدائه" . َسالٌَم قَْوالً ِمْن َرب َرحيمٍ . َولَُهْم ما َيّدُعون

ومن كان خيطب إىل رجل، فرأى كأّنه يسلم على ذلك الرجل، فرد عليه جواب سالمه، فإنه يزوجه، فإن مل يرد 
ن كان بينه وبني رجل جتارة يف منامه كأّنه سلم عليه فرد جوابه، استقامت تلك التجارة وكذلك إ. سالمه مل يزوجه

  .بينهما، فإن مل يرد جوابه مل تستقم

  الباب الثامن

  يف تأويل رؤيا الطهارة

 أوىل الطهارات بتقدمي الذكر اخلتان، وهي من الفطرة، فمن رأى كأنه اختنت، فقد: قال األستاذ أبو سعد رمحه اّهللا
  .ولو قالت قائل أّنه خيرج من اهلموم مل يبعد. عمل خرياً طهره اهللا به من الذنوب وأحسن القيام بأمر اهللا تعاىل

فإن رأى كأّنه أقلف، فإن القلفة زيادة مال ووهن يف الدين، وهذه الرؤيا تدل على أنّ صاحبها يترك الدين ألجل 
  .الدنيا

  .خرج عن ذنوبه وأقبل على إقامة سنن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفإن رأى أّنه اختنت فسالط منه دم كثري، 
  .والسواك من الفطرة أيضاً، وهذه رؤيا أهل السنة

فإن رأى أّنة يستاك بشيء جنس، فإّنه ينفق ماالً . فمن رأى أّنه يستاك، فإّنه يكون حمسناً إىل أقاربه، واصالً لرمحه
  .حراماً يف طاعة

  .ؤه للصالة، فإّنه أمان من اهللا تعاىلومن رأى أّنه يتوضأ وض
  .ومن رأى أّنه جنب، فإّنه يسافر ويطلب حاجة ال سوى هلا

  .ومن رأى أّنه اغتسل فإّنه يقضي حاجة، واالخ خسال يطهر الذنوب، ويكشف اهلموم
  .ومن رأى أّنه اغتسل ولبس ثياباً جدداً، فإن كان معزوالً عن والية ردت إليه

وغين، وإن كان مسجوِناً خلي سبيله، وإن كان مريضاً عويف، وإن كان تاجراً قد كسدت إن كان فقرياً أثرى 
جتارته، أو صانعاَ قد تعذرت عليه صنعته، استقام أمرمها وجتدد هلما أمر يف أمت دولة، وإن كان مصروراً حج، وإن 

تسل لبس ثياباً جدداً، وهب اهللا له كان مهموماً فرج اهللا مهه، وإن كان مديوناً قضى اهللا دينه، ألنّ أيوب حني اغ
  .أهله ومثلهم معهم، وذهب مهه وصح جسمه

  .إن رأى أّنه اغتسل ولبسر ثياباً خلقاً، فإّنه يذهب مهه ويفتقر



  .من رأى أّنه يغتسل إال أّنه مل يتم اغتساله، مل يتم أمره، ومل ينل ما يطلبه
ومن رأى كأّنه يتوضأ ودخل يف الصالة . ء كان سرق لهمن رأى كأّنه يتوضأ أو يغتسل يف سرب، فإّنه يظفر بشي

  .،خرج من اهلموم وشكر اهللا تعاىل على الفرج
  .من رأى كأّنه يتوضأ مبا ال جيوز الوضوء به، فهو يف هم ينتظر الفرج وال يناله

تمع له جند، وإن وإن رأى أمري هذه الرؤيا فال جي. إن رأى تاجر أّنه يصلي بغري وضوء، فإّنه يتجر من غري رأس مال
  . رآها حمترف مل يستقر به قرار

وقيل الوضوء يف . من رأى أّنه يصلي بغري وضوء يف مكان ال جتوز الصالة فيه، فإّنه متحري يف أمر ال جيد منه خالصاً
  .املنام أمانة يؤديها أو دين يقضيه أو شهادة يقيمها

ميت قد بسط عليه العذاب يف القرب، فجاءه وضوءه رأيت رجالً من أُ: " روى النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .فاستنقذه من ذلك 

  .ومن رأى أّنه يتيمم فقد دنا فرجه، وقربت راحته، ألنّ التيمم دليل الفرج القريب من اهللا تعاىل

  الباب التاسع

  يف تأويل رؤيا األذان واإلقامه

بن سفيان، أحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن خملد  أخربنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن قريش، قال أخربنا احلسن
احلنظلي، قال حدثنا وهب بن جرير، قال حدثنا أيب، قال حدثنا حممد بن إسحاق، قال حدثين حممد بن أبراهيم بن 

أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وأخربته : احلرث التيمي عن حممد بن عبد اهللا بن زيد األنصاري، عن أبيه، قال
قال . ه من األذان، فقال، إنّ هذه الرؤيا حق فقم فألقها على بالل فإّنه أندى صوتاً منك قال ففعلتبالذي رأيت

يا رسول اهللا رأيت مثل ما رأى عبد اهللا بن : فجاء عمربن اخلطاب رضي اهللا عنه ملا مسع أذان بالل جير ثوبه وقال
  .احلمد هللا فذلك أثبت: فقال: قال. زيد

عن إمساعيل بن عبيد احلراين عن حممد بن سلمة، عن حممد بن . أخربنا احلسن بن سفيانوأخربنا أبو بكر، قال 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : إسحاق، عن حممد بن إبراهيم، عن حممد عبد اهللا بن زيد األنصاري، عن أبيه، قال

قوساً، فملت يا عبد اهللا أتبيع وسلم قد هم بالبوق وأمر بالناقوس فنمت، فرأيت رجالً عليه ثوبان أخضران حيمل نا
قال تقول . الناقوس، قال وما تصنع به؟ قلت ننادي به للصالة، قال أفال أدلك على ما هو خري من ذلك؟ قلت بلى

فلما استيقظت أتيت النيب صلى اهللا عليه . اهللا أكرب، مث لقنين كلمات األذان، مث مشى هنية ولقنين كلمات اإلقامة
أخاكم قد رأى رؤيا، فأخرج مع باللط إىل املسجد، فألقها عليه، فليناد هبا فإّنه : عليه السالمفقال . وسلم فأخربته

أندى صوتاً منك، فخرجت معه فجعلت ألقيها وينادي هبا بالل، فسمع عمربن اخلطاب رضي اهللا عنه الصوت 
  .يا رسول اهللا لقد رأيت مثل رأى: فخرج فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .قال األستاذ أبو سعد رضي اهللا عنه
وأذِّنْ ِفي النّاس بالَحجِّ : " من رأى أّنه أذن مرة أو مرتني، وأقام وصلى صالة فريضة، رزق حجاً وعمرة، لقوله تعاىل

فإن رأى كأّنه يؤذن على منارة، فإّنه يكون داعَياَ إىل احلق ويرجى له . وألن بعرفات يؤذن ويقام مرتني مرتني" . 
فإن رأى كأّنه مؤذن وليس مبؤذن يف اليقظة ويل . فإن رأى كأّنه يؤذن يف بئر، فإّنه حيث الناس على سفر بعيد. حلجا



فإن رأى كأّنه يؤذن على تل أصاب والية من رجل أعجمي، وإن مل . والية بقدر ما بلغ صوته إن كان للوالية أهالً
فإن رأى أّنه زاد يف األذان أو نقص منه أو غري ألفاظه، . ة عزيزةيكن للوالية أهالً فإّنه يصيب جتارة راحبة أو حرف

وإن أذن يف شارع، فإن كان من أهل اخلري فإّنه يأمر باملعروف وينهى عن . فإنه يظلم الناس بقدر الزيادة والنقصان
ىل الصلح، وإن املنكر، وإن كان من أهل الفساد فإّنه يضرب، ومن رأى كأّنه يؤذن على حائط فإّنه يدعو رجالً إ

أذن فوق بيٍت فإّنه ميوت أهله، فإن أذن فوق الكعبة فإّنه يظهر بدعة، واألذان يف جوف الكعبة ال حيمد، ومن أذن 
فَأذَّنَ : " ومن أذن بني قوم فلم جييبوه فإّنه بني قوم ظلمة، لقوله تعاىل. على سطح جاره فإّنه خيون جاره يف أهله

  " .َنةُ اهللا َعلَى الظّاملْني ُمَؤذْن َبْينَُهْم أَنْ لَْع
ومن رأى صبياً يؤذن فإّنه براءة لوالديه من كذب وبيتان، . ومن رأى أّنه أذن وأقام، فإّنه يقيم سنة ومييت بدعة

فإن أذن يف البيت احلار، فإنه . واألذان يف احلمام ال حيمد ديناً وال دنيا، وقيل أّنه يقود. لقصة عيسى عليه السالم
  . فإن أذٍن يف البيت البارد، فإّنه حيم محى حارة، ومن أذن على باب سلطان، فإّنه يقول حقاً. قضحيم محى نا

َوأذَانٌ ِمَن اهللا َوَرسُوِلِه إىلَ النّاس َيْوَم : " األذان مفارقة شريك، لقوله تعاىل: وحكي عن ابن سريين رمحه اهللا أنه قال
واألذان يف الربية أو " . أيَُّتَها الِعُري إّنكُْم لََسارِقون : " فإنه يسرق، لقوله تعاىل االية فإن أذن يف قافلة" . احلَجِّ األكَْبر 

فَإنْ : " لقوله تعاىل. املعسكر يكون جاسوساً للصوص ومن كان حمبوساً فرأى كأّنه يقيم أو يصلي قائماً، فإّنه يطلق
ومن . قامة الصالة، فإّنه يقوم له رفيع حيسن الثناء عليه فيهومن رأى غري حمبوس أنه يقيم إ" . َتابُوا َوأَقَاُموا الصالة 

ومن رأى كأّنه يؤذن على سبيل اللهو واللعب، سلت عقله، . رأى كأّنه أقام على باب داره فوق سرير، فإّنه ميوت
  " .ئم ال َيْعِقلُونَ َوإذَا َناَدْيُتمْ إىلَ الصَّالة اّتخذُوَها ُهزْواً َولَِعَباً ذَِلَك بأنّهْم قَْو: " لقوله تعاىل

ومن مسع أذاناً . من رأى كأّنه أذن وأقام وصلى، فقد مت عمله، وهو دليل املوت: وحكي عن دانيال الصغري أنه قال
  .ومن مسع أذاناً يكرهه، فإنه ينادي عليه يف مكروه. يف السوق، فإّنه موت رجل من أهل تلك السوق

وإذا . ، أنّ األذان إذا رآه من هو أهل كان حمموداً إذا أذن يف موضعهاألصل يف هذا الباب: قال األستاذ أبو سعد
فإن أذن يف مزبلة فإّنه يدعو أمحق إِلى الصلح وال يقبل . رآه من ليس بأهل، أو رآه يف غري موضعه، كان مكروهاً

  .منه، وإن أذن يف بيت فإّنه يدعو امرآة إىل الصلح، فإن أذن مضطراً فإّنه يغشى امرأة
وأتاه آخر فقال رأيت كأّني أؤذن فقال تقطع . أنّ رجالً أتى ابن سريين، فقال رأيت كأّني أؤذن، فقال حتجوحكي 

ورأيت للثاين " . وأذن يف الناس باحلج " يدك، قيل له كيف فرقت بينهما؟ قال رأيت لألول سيماً حسنة، فأولت 
  " .ن فأذن مؤذن أيتها العري إنكم لسارقو" سيماً غري صاحلة فأولت 

  الباب العاشر

  يف تأويل رؤيا الصالة وأركاهنا

األصل يف رؤيا الصالة يف املنام أّنها حممودة ديناً ودنيا، وتدل على إدراك والية ونيل : قال األستاذ أبو سعد رمحه اّهللا
فريضه وسنة مث هي على ثالثة أضرب، . رسالة، أو قضاء دين، أو اداء أمانة أو إقامة فريضة من فرائض اهللا تعاىل

إن الَصالَةَ : " وتطوع، فالفريضة منها تدل على ما قلنا، وأنّ صاحبها يرزق احلج وجيتلب الفواحش، لقوله تعاىل
  " .َتنَْهى َعنِ الفَْحَشاِء َواملُْنكَرِ 

يف َرسُول  لَقَْد كَانَ لَكُْم: " والسّنة تدل على طهارة صاحبها وصربه على املكاره، وظهور اسم حسن له، لقوله تعاىل



وشفقة على خلق اهللا تعاىل، وعلى أّنه يكرم عياله ومن حتت يده، وحيسن إليهم، فوق ما يلزمه " . اهللا أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ 
والتطوع يقتضي كمال املروءة وزوال . وجيب عليه يف الطعام والكسوة، ويسعى يف أمور أصدقائه فيورثه ذلك عزاً

  .اهلموم
ضة الظهر يف يوم صحو، فإّنه يتوسط يف أمر يورثه ذلك عزاً حسب صفاء ذلك اليوم، فإن فإن رأى كأّنه يصلي فري

فإن رأى أّنه يصلي العصر، فإّنه يدل على أنّ العمل الذي هوفيه مل يبق منه . كان يوم غميم، فإّنه يتضمن محل غموم
  .إال أقله

أى إحدى الصالتني انقطعت عليه، فإّنه يقضي فإن ر. فإن رأى أّنه يصلي الظهر يف وقت العصر، فإّنه يقضي دينه
  " .فَنِْصُف َما فََرضُْتم : " نصف الدين أو نصف املهر، لقوله تعاىل

فإن رأى كأّنه يصلي فريضة املغرب، فإّنه يقوم مبا يلزمه من أمر عياله، فإن رأى أّنه يصلي العتمة، فإّنه يعامل عياله 
، فإن رأى كأّنه يصلي فريضة الفجر، فإّنه يبتدىء أمراً يرجع إىل إصالح مبا يفرحٍ به قلوهبم وتسكن إليه نفوسهم

فإن رأت مثلها امرأة، . فإن رأى كأّنه يصلي الظهر أو العصر أو العتمة ركعتنيِ، فإنه يسافر. معاشه ومعاش عياله
  .ي على جنبه مرضفإن رأى كأّنه يصل. فإن رأى كأنه يصلي قاعداَ من غري عذر، مل يقبل عمله. حاضت من يومها

فإن رأى كأّنه يصلي راكباً أصابه خوف شديد، فإن رأى كأنّ اإلمام يصلي بالناس وهو راكب وهم ركبان، فإن 
فإن رأى كأّنه يصلي يف بستان، فإّنه يستغفر اّهللا، فإن رأى كأّنه صلى يف أرض . كانوا يف حرب رزقوا الظفر
  . مزروعة قضى اهللا دينه منها

يصلي يف مسلخ محام، دل ذلك علىِ فساد يرتكبه، وقيل إّنه يلوط بغالم، فإن رأى كأنّ صالة فإن رأى كأّنه 
مفروضة فاتته وال جيد موضعاَ يقضيها فيه، تعذر عليه نيل ما يطلبه، فإن رأى كأّنه يصلي يف مجاعة مستوية 

فإن رأى " . افّونَ وإّنا لََنْحُن املُسَبِّخون وإّنا لََنْحُن الصَّ: " الصفوف، فإنّهم يكثرون التسبيح والتهليل، لقوله تعاىل
  .كأّنه ترك صالة فريضة، فإنه يستخف ببعض الشرائع

والسجدة يف املنام دليل الظفر، ودليل التوبة من ذنب هو فيه، ودليل الفوز مبال، ودليل طول احلياة، ودليل النجاة 
فإن رأى أّنه سجد لغري اهللا تعاىل، مل . ه يظفر برجل منيعفإن رأى كأنه سجد للّه تعاىل على جبل، فإّن. من األخطار

  .تقض حاجته، وقهر إن كان يف حرب، وخسر إن كان تاجراً
فإن رأى كأّنه . فإن رأى كأّنه قائم يف الصالة فلم يركع حىت ذهب وقتها، فإّنه مينع الزكاة املفروضة، فال يؤديها

فإن . فإن رأى كأّنه قاعد يتشهد، فرج عنه مهه وقضيت حاجته. ميصلي فيأكل العسل، فإّنه يأيت امرأته وهو صائ
رأى كأنه سلم وخرج من صالته على متامها، فإّنه خيرج من مهومه، فإن سلّم عن ميينه دون يساره صلح بعض 

فإن رأى أّنه يصلي حنو الكعبة، دل على . أموره، فإن سلّم عن يساره دون ميينه فإّنه يتشوش عليه بعض أحواله
فإن صلى حنو املغرب، دل على رداءة مذهبه وجراءته على املعاصي، ألّنه قبلة اليهود، وهم اجترؤوا . ستقامة دينها

فإن . فإن صلى حنو املشرق، دل على ابتداعه واشتغاله بالباطل، ألنه قبلة النصارى. على حملذ احليتان يوم سبتهم
فإن رأى أّنه ال يهتدي إىل . راء ظهره بارتكاب بعض الكبائرصلى وظهره للقبلة يف الصالة دل على نبذه اإلسالم و

. القبلة فإّنه متحّير يف أمره، فإن صلى إىل غري القبلة إال أنّ عليه ثياباً بيضاً وهو يقرأ القران كما جيب، رزق احلج
  " .فَأْيَنَما تََولوا فَثمَّ َوْجُه اهللا : " لقوله تعاىل

فإن . قظة كأّنه يؤم الناس يف الصالة، كان للوالية أهالً، نال والية شريفة وصار مطاعاَفإن رأى َمْن ليس بإمامِ يف الي
وإن رأى يف صالهتم ناقصاناً أو زيادة أو تغرياً جار يف واليته، . أم هبم إىل القبلة وصلى به صفة تاما عدل يف واليته



فإّنه ال يقصر يف حقوقهم ويقصرون يف وأصابه فقر ونكبة من جهة اللصوص، فإن صلى هبم قائماً وهمٍ جلوس، 
  .فإن صلّى بقوم قاعداً وهم عيام، فإّنه يقصر يف أمر يتواله. حقه، أو تدل رؤياه أّنه يتعهد قوما مرضى

فإن صلّى هبم قاعداً وهم قعود، فإنّهم يبتلون . فإن صلى بقوم قيام وقوم قعود، فإّنه يلي أمر األغنياء وأمر الفقراء
فإن أمَّ بالناس على جنبه أو . فإن رأى أّنه يصلّي بالنساء فإّنه يلي أمور قوم ضعاف. ياب أو افتقاربغرق أو سرقة ث

. مضطجعاً وعليه ثياب بياض، وينكر موضعه ذلك، وال يقرأ يف صالته، وال يكرب، فإّنه ميوت ويصلّي الناس عليه
فإن رأى الوايل أّنه يؤم . قدم الرجال إال يف املوتوكذلك إن رأت امرأة كأّنها تؤم بالرجال ماتت، ألنّ املرأة ال ت

  .بالناس عزل وذهب ماله
. ومن صلى بالرجال والنساء، نال القضاء بني الناس إن كان أهالً لذلك، وإال نال التوسط واإلصالح بني الناس

  .ومن رأى أّنه أمتّ الصالة بالناس متت واليته
فإن صلى وحده والقوم يصلون فرادى، .  تنفذ أحكامه وال كالمهفإن انقطعت عليه الصالة انقطعت واليته، ومل

فإن كان القوم جعلوه إماماً، فإّنه يرث مرياثاً، . فإن صلى بالناس صالة نافلة دخل يف ضمان ال يضره. فإّنهم خوارج
لناس وال حيسن أن يقرأ، فإّنه يطلب شيئاً ال فإن رأى كأّنه أمَّ با" . وَْنَجَعلَُهْم أئّمةً وََنْجَعلَُهُم الوَارِِثَني : " لقوله تعاىل

  .ومن صلى بقوم فوق سطح، فإنه حيسن إىل أقوام يكون له بذلك صيت حسن، من جهة فرض أو صدقة. جيده
فإن . فإن رأى أّنه يدعو دعاء معروفاً، فإّنه يصلي فريضة، فإن دعا دعاء ليس فيه اسم اهللا، فإّنه يصلي صالة رياء

  " .إذْ َنادى َرّبُه نَِداًء َخفِّياً : " نفسه خاصية، رزق ولداً لقوله تعاىلرأى كأّنه يدعو ل
وحسن الدعاء دليل على حسن " . فََنادى يف الظُلَماِت : " فإن كان يدعو ربه يف ظلمة ينجو من غم، لقوله تعاىل

َوذَكَرُوا اهللا كَِثرياً : " ىلالدين، والقنوت دليل على الطاعة، وكثرة ذكر اهللا تعاىل دليل على النصر، لقوله تعا
  " .واْنََتصرُوا ِمْن َبْعد ما ظُِلموا 

فإن رأى كأنه " . اْسَتغِْفُروا َرّبكُْم إّنُه كَانَ غَفّاراً " ومن رأى كأّنه يستغفر اهللا تعاىل، رزق حالالً وولداً، لقوله تعاىل 
تجاب دعاؤه، وإن كان وجهه إىل غري القبلة، فإّنه فرغ من الصالة واستغفر اهللا تعاىل ووجهه إىل القبلة، فإّنه يس

َوإذْا ِقيلَ لَُهْم َتعَالُْوا َيْسَتْغفرْ لَكُْم : " يذنب ذنباً وميوت منه، فإن سكت عن االستغفار دل على نفاقه، لقوله تعاىل
  " .َرسُولُ اهللا 

صة زليخا، فإن رأى أّنه يقول سبحان فإن رأت امرأة كأّنه يقال هلا استغفري لذنبك فإّنها تتهم بذنب وفاحشة، لق
فَلَوال : " اهللا، فرج عنه مهومه من حيث ال حيتسب، فإن رأى كأّنه نسي التسبيح، أصابه حبس أو غم، لقوله تعاىل

  " .أّنُه كَانَ ِمَن املًسَبِِّحَني 
  .أتاه الفرج من غم هو فيه، وختم له بالشهادة: فإن رأى كأنه قال ال إله إال اهللا

ومن . فإن رأى كأّنه حيمد اّهللا، نال نوراً وهدى يف دينه. أتى مناه ورزق الظفر مبن عاداه: أى كأّنه يكرب اهللافإن ر
" وإن كان صاحب هذه الرؤيا والياً، ويل بلدة عامرة، لقوله تعاىل . رأى كأنه يشكر اهللا تعاىل، نال قوة وزيادة نعمة

  " .غفور واْشكُُروا لَُه َبلَْدةٌ طَيَِّبةٌ َوَرٌب 
، ومن رأى " احلمُد للّه الذيِ َوَهَب يل َعلَى الكَِبرِ إْسَماعِيلَ : " وقيل من رأى كأّنه حيمد اهللا، رزق ولداً لقوله تعاىل

  .كأّنه صلّى يوم اجلمعة، فإّنه يسافر سفراَ ممتنعاً ينال خرياً وبراً ورزقاً وفضالً
معت له أموره املتفرقة وأصاب بعد العسر يسراً، وقيل من رأى جت١ومن رأى كأّنه صلى صالة اجلمعة يوم اجلمعة، 
  .هذه الرؤيا فإّنه يظن بأمر خرياً وليس كذلك



فإن رأى أنّ الناس يصلون اجلمعة يف . ومن رأى كأّنه فرغ من الصالة وقضاها، نال من اهللا فضالً ورزقاً واسعاً
ركوع والسجود والتشهد والتسليم، ويظن أنّ الناس قد اجلامع وهو يف بيته أو حانوته أو قرية يسمع التكبري وال

: " وإن رأى كأّنه حيفظ الصالة، فإّنه ينال كرامة وعزاً، لقوله تعاىل. رجعوا من الصالة، فإن وايل تلك الكورة يعزل
فإذا : " ، لقوله تعاىلفإن رأى أّنه صلى وخرج من املسجد فإنه ينال خرياً ورزقاً" الِذيَن ُهْم َعلَىِ َصالَِتهِْم ُيَحاِفظون 

  " .قُِضَيِت الصالةُ فَانَْتِشرُوا يف األْرض وَابَتغُوا ِمْن فَْضل اهللا واذْكُروا اهللا كَِثَرياً لَعلّكُمْ ُتفِْلُحون 

  الباب احلادي عشر

  يف تأويل رؤيا املسجد واحملراب واملنارة وجمالس الذكر

اهيم بن حممد اهلروي، قال أنبأنا أبو شاكر ميسرة بن عبداّهللا، عن أيب أخربنا عبد اهللا بن حامد الفقيه، قال أخربنا إبر
كان رجل بالبادية قد اختذ مسجداً، فجعل يف : عبد اهللا العجلي، عن عمرو بن حممد، عن العزيز بن أيب داود، قال

لِ فمات، فعرج قال فمرض الرج. قلبه أحجار، فكان إذا قضى صالته، قال يا أحجار أشهدكم أن ال إله إال اّهللا
بروحه، قال فرأيت يف منامي أّنه قال أُمر يب إىل النار، فرأيت حجراً من تلك األحجار قد عظم، فسد عين باباً من 

  .أبواب جهنم، قال حىت سد بقية األحجار أبواب جهنم
ناس عنده يف صالحه من رأى يف منامه مسجداً حمكماً عامراً، فإن املسجد رجل عامل جيتمعٍ ال: قال األستاذ أبو سعد

فإن رأى كأنّ املسجد اهندم، فإّنه ميوت هناك " . يذكر ِفيها اسُم اهللا كَثِرياً : " وخري وذكر اهللا تعاىل لقوله عّز وجلّ
وبناء املسجد يدل على . رئيس صاحب دين، فإن رأى أّنه يبين مسجداً، فإّنه يصل رمحه وجيمعِ الناس على خري

فإن رأى كأن رجالً " . قَال الِّذيَن غَلَُبوا َعلَى أمرهم لَنََتِخذَنَّ َعلَْيهِْم َمْسجداً : " له تعاىلالغلبة على األعداء، لقو
فإن رأى كأنّ مسجداً حتوِل محاماً، دل أنّ . جمهوأل أم بالناس يف مسجد،وكان إمام ذلك املسجد مريضاً، فإّنه ميوت

. ول مسجداَ، أصاب شرفاً، داعياً للناس من الباطل إىل احلقومن رأى كأن بيته حت. رجالً مستوراً يرتكب الفسوق
  .ومن رأى كأّنه دخل مع قوم مسجداً فحفر حفرة، فإّنه يتزّوج

فإن " . فََناَدْتُه املَالَئكة وهو قَاِئٌم ُيصلِّي ِفي املَْحرابِ : " فإّنه بشارة، لقوله تعاىل: ومن رأى كأّنه يصلّي يف احملراب
  .امرأة ولدت ابناًكان صاحب الرؤيا 

فإن رأى أّنه بال يف احملراب . ومن رأى كأّنه يصلّي يف احملراب صالة لغري وقتها، فإنّ ذلك خري يكون لعقبه بعده
  . واحملراب يف األصل إمام رئيس. قطرة أو قطرتني أو ثالثاً، فكل قطرة ابن بب وجيه يولد له

  .يولد، غالم يصري إماماً يقتدى به: اب، فسأل معرباً فقالوحكي أنّ رجالً رأى يف منامه كأّنه بال يف احملر
فهو رجل جيمع الناس على خري، واهندام منارة املسجد موت ذلك الرجل، ومخول ذكره، وتفرق مجاعة : وأما املنارة

ارة ومن رأى كأّنه سقط من من. ومنارة اجلامع صاحب الربيد أو رجل يدعو الناس إىل دين اهللا تعاىل. ذلك املسجد
  .يف بئر، ذهبت دولته، ودلت رؤياه على أّنه يتزوج امرأة سليطة، وله امرأة دينة مجيلة

ورأى مهندس كأّنه ارتقى منارة عظيمة من خشب وأذن، فقص رؤياه على معرب، فقال يصيب والية وقوة ورفعة يف 
  .إنفاق، فويل بلخ

فرأى والده يف منامه على شرف منارة يسبح اهللا وقيل أنّ القعقاع ركبه دين عشرة آالف درهم، وكان مغموماً، 
قال فإنّ أيب ميت، قال . ويهلل، فلما رآه دعاه واستيقظ، فسأل املعرب عنه، فقال إنّ املنارة علو ورفعة يصيبها أبوك



وجل  قال لعلك تكون عاملاً أو أمرياً، وأما تسبيحه فإّنك يف غم وحزن ويفرجه اهللا عّز. املعرب ألست ابنه؟ قال نعم
فلم يلبث إال قليالَ " . فََنادىِ يف الظُلَُماِت أنْ ال إله إال أْنَت سُْبحَاَنَك إنِّي كْنُت ِمَن الظّاِلمني : " عنك، لقوله تعاىل

فإذا رجل قد أخذ بيده، وقال له أنت القعقاع؟ فقال يف نفسه ليس هذا إال غرمي مالزم، فقال له سعدانة امرأة 
، قال فذهب معه فإذا مجاعة من املشايخ وكتاب مكتوب أنّ سعدانة جعلت ئلث ماهلا مريضة وهي توصي إتدعوك

  .للقعقاع، فأوصت له بثلث ماهلا وماتت بعد ثالثة أيام
ومن رأى كأّنه يصلي يف بيت املقدس ورث مرياثاً أو متسك برب، وإن رأى أّنه على مصلى رزق احلج واألمن، لقوله 

فإن رأى . ومن رأى أّنه يصلي يف بيت املقدس إىل غري القبلة، فإّنه حيج" . ام إبَْراهِيَم ُمَصلّى واّتِخذوا ِمْن َمقَ: " تعاىل
واخلروج منه يدل على سفر وذهاب مرياث منه، إن كان . كأّنه يتوضأ يف بيت املقدس، فإّنه يصري فيه شيئاً من ماله

  .يف يده
  .لده، أو؟ إن عليه نذر يف ولده يلزمه الوفاء بهفإن رأى أّنه أسرج يف بيت املقدس سراجاً أصيب يف و

فإن رأى كأّنه " . َوذَكّْر فَإنً الذكَْرى َتْنفَعُ املُْؤِمنَني : " وأما الْعالْم فهو طبيب الدين، واملذكر ناصح، لقوله تعاىل
ة شفي وقضى ديناَ فإن تكلم باخلنا باحلكم. يذكر وليس من أهله، فإنه يف همِ ومرض، وهو يدعو اهللا تعاىل بالفرج

والْقاص رجل . وإن تكلّم باخلنا تعسر عليه األمر وصار ضحكة يستخف به. إن كان عليه، ونصر على من ظلمه
فإن رأى كأّنه يقص، أمن من خوف، لقوله " . َنْحُن َنقْص َعلَْيَك أَْحَسَن القَصص : " حسن احملضر، لقوله تعاىل

  .وإن رآه تاجر جنا من اخلسران" . ِه القََصَص قَالَ آلختَْف فَلَّما جتاَءُه وقصَّ َعلَْي: " تعاىل
وقراءة قرآن ودعاء وإنشاد أشعار زهدية، فإنّ ذلك املوضع يعمر عمارة حمكمة : وإذا رأى يف مكان جملس ذكر

  .وإن وقع يف القرآن حلن مل يكمل ومل يتم، وإن أنشد أشعار الغزل فتلك والية باطلة. على قدر صحة القراءة

  الباب الثاين عشر

  يف تأويل رؤيا الزكاة والصدقة واإلطعام وزكاة الفطر

أخربنا أبو حممد جعفر بن حممد بن علي اهلمداين، قال : أخربنا أبو احلسن أمحد بن حممد مجيع الغساين بصيدا قال
لوارث بن سعيد، عن حدثنا إبراهيم بن احلسني بن علي اهلمداين، عن أيب معمر عبد اهللا بن عمر املقري، عن عبد ا

احلسن بن ذكوان املعلم، أنّ حيىي بن كثري حدثهم، أنّ عكرمة بن خالد حدثه، أنّ عمربن اخلطاب رضي اهللا عنه، 
رأى يف املنام، قيل له لتتصدق بأرضك، مث قيل له ذلك مرات ثالث، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فحدثه بذلك، 

  .تصّدق هبا وأشرط: مال أوصف لنا منه، فقالت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا رسول اهللا إنه مل يكن لنا: فقال
: " من رأى كأنه يويف زكاة ماله بشرائطها فإّنه يصيب ماالً وثروة لقوله تعاىل: قال األستاذ أبو سعد رضي اهللا عنه

  " . فُونَ َوَما اَتيُْتْم ِمْن َزكَاٍة تُرِيدُونَ َوْجَه اهللا فَأولَِئَك ُهُم املُْضِع

فإن . ختتلف باختالف أحواله الرائنيِ، فإن رأى عامل كأّنه يتصّدق، فإّنه يبذل للناس علمه: ورؤية الصدقة يف املنام
ومن رأى كأنّه . وإن رآها حمترف، علم األجراء حرفته. رآها سلطان ويل أقواماً، وإن رآها تاجر ارتفق مببايعته أقوام

وأمن إن كان خائفاً، فإن أطعم كافراً فإّنه يقوي عدواً وتأويل املسكني هو املمتحن، أطعم مسكيناً، خرج من مهومه 
قَدْ أَفْلََح َمْن َتَزكّى َوذَكَرَ اْسَم َربِّهِ : " ومن رأى كأّنه أدى زكاة الفطر فإنه يكثر الصالة والتسبيح، لقوله تعاىل

  .لك مرض وال سقم، ويقضي ديناً إن كان عليه، وال يصيبه يف عامه ذ" فََصلى 



  الباب الثالث عشر

  يف تأويل رؤيا الصوم والفطر

اختلف املعربون يف تأويلهم الصوم، فقال بعضهم من رأى أّنه يف شهر الصوم، : قال األستاذ أبو سعد رضي اهللا عنه
، وقال بعضهم أنّ هذه الرؤيا تدل على صحة دين صاحب الرؤيا. دلّت رؤياه على غالء السعر وضيق الطعام

فإن رأى كأنه صام شهر رمضان حىت أفطر، فإن كان . واخلروج من الغموم، والشفاء من األمراض، وقضاء الديون
فإن كان صاحب الرؤيا أُمَياَ حفظ القرآن، فإن رأى أّنه " . ُهَدًى للناس وََبيِّنَاِت : " يف شك يأتيه البيان، لقوله تعاىل

فإن رأى أّنه أقر حبقيقة الصوم واشتهى قضاءه، فهو . خف ببعض الشرائعأفطر شهر رمضان عمداً جاحداً، فإّنه يست
  .رزق يأتيه عاجالً من حيث ال حيتسب

وقال بعضهم أنّ من رأى أّنه يفطر يف شهر رمضان، فإّنه يصيب الفطرة وقال بعضهم أّنه يسافر يف رضا اهللا تعاىل، 
وقيل أّنه من رأى أّنه أفطر يف شهر رمضان متعمداً، فإّنه " . َعلَىِ َسفَر  فََمْن كَانَ ِمْنكُم َمرِيضاً أَْو: " لقوله عّز وجلّ

ومن رأى كأّنه صام شهرين . ومن رأى أّنه قتل مؤمناً متعمداً، فإّنه يفطر يف شهر رمضان متعمداً. يقتل رجالَ متعمداً
  .بعد خروج الشهر، فإّنه ميرضومن رأى كأّنه يقضي صيام رمضان . متتابعني لكفارة، فإّنه يتوب من ذنب هو فيه

  " .صوموا تصّحوا : " ومن صام تطوعاً مل ميرض تلك السنة، ملا روي يف اخلرب
ومن رأى كأّنه صائم لغري اهللا تعاىل، بل للرياء والسمعة، فإّنه ال . ومن رأى كأّنه صائم دهره، فإّنه جيتنب املعاصي

  .ه أفطر، فإّنه يغتاب إنساناً أو ميرض مرضاً شديداًفإن رأى إنسان تعّود صيام الدهر أّن. جيد ما يطلبه
إنِّي َنذَْرُت للرَّْحَمنِ َصْوَماً : " ومن رأى أّنه صائم ومل يدر أفرض هو أو نفل، فإنّ عليه قضاء نذر، لقول اهللا تعاىل

كأّنه يف يوم عيد، فإّنه خيرج من ومن رأى . ورمبا يلزم الصمت ألنّ أصل الصوم السكوت" . فَلَْن أُكَلَّم الَْيْوَم إْنِسّياً 
  .اهلموم ويعودإليه السرور وا ليسر

  الباب الرابع عشر

  يف تأويل رؤيا احلج والعمرة والكعبة واحلجر األسود

  واملقام وزمزم وما يتصل به واألضاحي والقربانات

رورة رزق احلج، وإِن كان من رأى كأّنه خارج إىلِ احلج يف وقته،فإن كان ص: قال األستاذ أبو سعد رضي اهللا عنه
مريضاً عويف، وإِن كان مديوناَ قضي دينه، وإن كان خائفاً أمن، وإن كان معسراً يسر، وإن كان مسافراَ سلم، وإن 

فإن رأى . كان تاجراً ربح، وإن كان معزوالً ردت إليه الوالية، وإن كان ضاالً هدي، وإن كان مغموماً فرجِ عنه
ه، فإّنه إن كان والياً عزل، وإن كان تاجراً خسر، وإن كان مسافراً قطع عليه الطريق وإن كأّنه خارج إىل احلج ففات

  .كان صحيحاً مرض
فإن رأى أّنه طاف بالبيت،واله بعض األئمة أمرا شريفاً، فإن . فإن رأى أّنه حجٍ أو اعتمر طال عمره واستقام أمره
فإن رأى كأّنه يليب يف احلرم، فإّنه يظفر بعدّوه، ويأمن خوف . رأى أنه طاف على الكعبة ومكة، فإّنه يأيت ذات حمرم

ومن رأى كأنّ احلج واجب عليه وال حيج، دل على . فإن لىب خارج احلرم، فإنّ بعض الناس يغلبه وخييفه. الغالب



  .خيانته يف أمانته، وعلى أّنه غري شاكر لنعم اهللا تعاىل
من نازعه، وإن كان له غائب رجع إليه يف أسر األحوال، فإنّ اهللا  ومن رأى كأّنه يف يوم عرفة، وصل رمحه، ويصاحل
  . تعاىل مجع بني آدم وحواء يف هذا اليوم وعرفها له

ومن رأى كأّنه أخذ من . فإن رأى أّنه يصلي يف الكعبة فإّنه يتمكن من بعض األشراف والرؤساء، وينال أمناً وخرياً
والكعبة يف الرؤيا خليفة أو أمري أو وزير، وسقوط حائط منها يدل على . اًالكعبة شيئاً، فإّنه يصيب من اخلليفة شيئ

فإن رأى كأنّ الكعبة داره، فإّنه . ورؤية الكعبة يف املنام بشارة خبري قدمه، أو نذارة من شر قد هّم به. موت اخلليفة
فإن رأى . فذلك ال خري فيهال يزال ذا خدم وسلطان ورفعة وصيت يف الناس، إال أن يرى الكعبة يف هيئة رديئة، 

وقيل من رأى أّنه دخل الكعبة، فإّنه يدخلها إن شاء اّهللا، وقيل .كأنّ داره الكعبة، فإنّ اإلمام يقبل إذاً عليه ويكرمه 
فإن رأى أّنه سرق من الكعبة رماناً، فإّنه يأيت ذا حمرم، فإن رأى أّنه يصلي فوق الكعبة، فإنّ . أّنه يدخل علىاخلليفة

فإن رأى أّنه ويل والية مبكة، فإن اخلليفة يقلده بعض فإن رأى أّنه توجه حنو الكعبة صلح دينه، فإن رأى . خيتلدينه 
فإن رأى أّنه . فإن رأى أّنه جماور مبكة، فإّنه يرد إىل أرذل العمر. أّنه أحدث يف الكعبة دل على مصيبة تنال اخلليفة

  .مبكة مع األموات يسألونه، فإّنه ميوت شهيداً
اتق اهللا، فإين أراك خرجت عن :فقال. رأيت كأين أُصلي فوق الكعبة: وحكي أنّ رجالً أتى ابن سريين، فقال

  .اإلسالم
ورأى مهندس أّنه دخل احلرم وصلّى على سطح الكعبة، فقص رؤياه على معرب،فقال تنال أمناً ووالية، وجتيب جباية 

  .ن ذلكفكا. من كل مكان، مع سوء املذهب وخمالفة السنة
هذا رجل، سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : ورأى رجل كأّنه ختطى الكعبة، مث قصها على ابن سريين، فقال

  .ودخل يف هوى، أال ترى أّنه يتخطى القبلة، فكان كذلك،ألنه دخل يف اإلباحة
جر األسود واّتخذه لنفسه فإن قلع احل. ومن رأى كأّنه مس احلجر األسود، فقيل إّنه يقتدي بإمام من أهل احلجاز

ومن رأى كأّنه وجد شجر بعدما فقده الناس فوضعه مكانه، فهذه رؤيا رجل . خاصة، فإّنه ينفرد يف الدين ببدعة
  .يظن أّنه على اهلدى، وسائر الناس على الضاللة

م أو صلى حنوه، فإن رأى أنه حضر املقا. ومن شرب من ماء زمزم، فإّنه يصيب خرياً، وينال ما يريده من وجه بر
  .ويرزق احلج واألمن. فإّنه يقيم الشرائع وحيافظ عليها

فإن رأى كأّنه خيطب باملوسم وليس بأهل اخلطبة، وال يف أهل بيته من هو من أهلها، فإن تأويلها يرجع إىل مسيه أو 
وأمتها بالناس، وهم  ومن رأى كأّنه أحسن اخلطبة والصالة. نظريه أو يناله بعضر البالء، أو ينشر ذكره بالصالح

ومن رأى من ليس مبسلم أّنه خيطب، فإنّه . فإن مل يتمها ملٍ تتم واليته وعزل. يستمعون خلطبته، فإّنه يصري والياً مطاعاً
يسلم أو ميوت عاجالً، فإن رأت امرأة أنّها ختطب وتذكر املواعظ، فهو قوة لقيمها، وإن كان كالمها يف اخلطبة غري 

  .وأِما املنرب فإّنه سلطان العرب. فإّنها تفتضح وتشتهر مبا ينكر من فعل النساء احلكمة واملواعظ،
فمن رأى أّنه على منربِ وهو يتكلم بكالم الرب، فإّنه إن كان أهال أصاب رفعة . ومجاعة اإلسالم: واملقام الكرميٍ 

 ورأى كأّنه مل يتكلم عليه، أو يتكلم وسلطاناً، وإن مل يكن للمنرب أهالَ اشتهر بالصالح، مث إن مل يكن للمنرب أهالً
وإن رأى والٍ أو سلطان أّنه على منرب، فانكسر أو صرع . بالسوء، فإنه يدل علر أّنه يصلب، واملنرب قد شبه باجلذع

عنه، أو أنزل عنه قهراً فإّنه يعزل ويزول ملكه إما مبوت أو غريه، فإن مل يكن صاحب الرؤيا ذا والية وال سلطان 
  .يله إىل مسيه أو إىل ذي سلطان من عشريتهرجع تأو



رأيت كأّني على منرب أخطب، فقال ما صناعتك؟ قال : وحكي أنّ رجالً أتى جعفر الصادق رضي اهللا عنه، فقال
  .فقال يسعى بك إىل السلطان فتصلب فكان كما عربه. محامي

فكان . رأيت بين مروان يتعاقبون منربي :وقد روي أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم استيقظ من رقدته مث تبسم وقال
  .كما رآه صلى اهللا عليه وسلم

. َوَبشّْرَناُه بِإْسَحَق َنبِياً ِمنِ الصّاِلحَني: " فبشارة بالفرج من مجيِع اهلموم، وظهور الربكة، لقوله تعاىل: وأما األضحية
ومن رأى أّنه ضحى . حامالً، فإنّها تلد ابناً صاحلاًفإن كانت امرأة صاحب الرؤيا " . َوباَركْنا َعلَْيِه َوَعلَى إْسَحَق 

  .ببدنة أو بقرة أو كبش، فإّنه يعتق رقاباً

وإن رآه مديون قضي دينه، أو فقري . وإن كان صاحب الرؤيا أسرياً ختلص. وإن رأى أّنه ضحى وهو عبد عتق
كأّنه يقسم يف الناس حلم قربانه  أُثري، أو خائف أمن، أو صرورة حج أو حمارب نصر، أو مغموم فرج عنه ومن رأى

وقال بعضهم إن . فإّنه يكذب على اهللا. ومن رأى كأنه سرق شيئاً من القربان. خرج من مهومه ونال عزاً وشرفاً
  .وقال بعضهم إّنه ينال الشفاء. املريض إذا رأى أّنه يضحي، دلّت رؤياه على موته

  .من اهللكة، ألنّ فكاك إمساعيل كان فيه من الذبحوأما رؤية عيد األضحى، فإّنه عود سرور ماض وجناة 

  الباب اخلامس عشر

  يف رؤيا اجلهاد

حدثنا حممد بن شاذان، قال حدثين حممد بن سليمان، عن احلسن بن عالء عن حسام بن حممد بن مطيع املقدسي، 
نام، فقلت يا رسول اهللا رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف امل: عن سعيد بن منصور، عن ابن جريج، عن عطاء قال

الرباط، رباط يوم وليلة، خري من عبادة ألف : مسألة، قال هاهتا، قلت اجلهاد أفضل أم الرباط؟ فقال عليه السالم
  .سنة

الكاد على عياله كاجملاهد يف : بلغنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أّنه قال: قال األستاذ أبو سعد رضي اهللا عنه
  .سبيل اهللا

َيجدْ يف األْرض ُمَراغَماً : " فإّنه جيتهِد يف أمر عياله وينال خرياً وسعة لقوله تعاىل: رأى كأّنه جياهد يف سبيل اهللا فمن
ومن رأى كأّنه يف الغزو وقد وىل وجهه القتال، فإّنه يترك السعي يف أمر عياله، ويقطعِ رمحه، ويفسد " . كَِثرياً َوسَعةَ 

ومن رأى كأّنه يذهب إىل " . لْ َعَسيُْتم إنْ تََولّيُْتم أنْ تُفِْسدوا ِفي األْرض وتقَِطُعوا أَْرَحاَمكُْم فََه: " دينه، لقوله تعاىل
" َوفَّضل اهللا املَُجاِهدين َعلَى الْقَاِعِديَن أجْراً َعِظيماً : " اجلهاد، فإّنه ينال غلبة وفضالً وثناًء حسناً ورفعة، لقوله تعاىل

  .خيرجون إىل اجلهاد فإّنهم يصيبون ظفراً وقوة وعزةفإن رأى كأن الناس . 
فإن رأى كأّنه . وكذلك إذا رأى كأّنه يقاتل الكفار بسيف وحده، يضرب به مييناً ومشاالً، فإّنه ينصر على أعدائه

سروراً فإن رأى كأّنه قتل يفِ سبيل اهللا، نال . فإن رأى غازٍ كأّنه يغري، نال غنيمة. نصر يف الغزو، ربح يف جتارته
والفتوح يف الغزو فتوح " . فرِحَني َمبا آَتاُهم اهللا مْن فَْضِلِه . َبلْ أَْحَياٌء ِعْندَ َربِّهِْم يُْرَزقُون: " ورزقاً ورفعة، لقوله تعاىل

  .أبواب الدنيا

  الباب السادس عشر



  يف تأويل رؤيا املوت واألموات واملقابر واألكفان

  ذلكومما يتصل به من البكاء والنوح وغري

أخربنا الوليد بن أمحد الزوزين، قال أخربنا عبد الرمحن بن أيب حامت،قال أخربنا حممد بن حيىي الواسطي، قال حدثنا 
رأيت عبد العزيز بن سليمان : حممد بن احلسن الربجالين، حيىي بن بسام، قالت حدثين عمر بن صبيح السعدي قال

إكليل من لؤلؤ، فقلت أبا حممد كيف كنت بعدي؟ وكيف وجدت العابد يف منامي، وعليه ثياب خضر، وعلى رأسه 
املوت فال تسأل عن شدة كربه وغمومه، إال أنّ رمحة اهللا وارت منا : طعم املوت؟ وكيف رأيت األمور هناك؟ فقال

  .كل عيب، نلناها إال بفضله عّز وجلّ
من رأى أّنه مات مث عاش، فإّنه يذنب ذنباً مث املوت يف الرؤيا ندامه من أمر عظيم،ف: قال األستاذ أبو سعد رمحه اهللا

ومن مات من غري مرض وال هيئة من " . َرّبَنا أَمَّتَنا اثنني وَأْحَيْيتََنا اثَْنَتْينِ فاْعَتَرفَْنا بذُنُوبنا : " يتوب، لقوله تعاىل
ه أّنه ال ميوت أبداَ، فإّنه وإن ظن صاحب الرؤيا يف منام. ومنِ رأى كأّنه ال ميوت، فقد دنا أجله. ميوت، عمره يطول

  .يقتلِ يف سبيل اهللا عّز وجلّ، ومن رأى أّنه مات، ورأى ملوته مأمتاً وجمتمعاً وغسالً وكفناً، سلمت دنياه وفسد دينه
كما أنّ خراب البلدة دليل على موت اإلمام، ومن رأى ميتاً معروفاً، مات . ومن رأى أنّ اإلمام مات، خربت البلدة

كوا عليه من غري صياح وال نياحة فإّنه يتزوجٍ من عقبه إنسان، ويكون البكاء دليل الفرج فيما بينهم، مرة أُخرى وب
وقيل من رأى ميتاً مات موتا جديداً، فهو موت إنسان من عقب ذلك امليت وأهل بيته، حىت يصري ذلك امليت كأّنه 

  .وال جهازهم فإّنه ينهدم من داره جدار أو بيتفإن رأى كأّنه قد مات ومل ير هيئة األموات . قد مات مرة ثانية
فإن كانت الرؤيا حباهلا، ورأى كأّنه دفن على هذه احلالة، من غري جهاز وال بكاء، وال شيع أحد جنازته، فإّنه ال 

  . إال إذا صار يف يد غريه. يعاد بناء ما اهندم

إن رأى كأنه مات وهو عريان على ومن رأى وقوع املوت الذريع يف موضع، دل على وقوع احلريق هناك، ف
فإن رأى كأّنه علىِ بساط، بسطت له الدنيا، أو على سرير نال رفعة، أو على فراش نال من . األرض، فإّنه يفتقر

. فإن جاءه نعي غائب، فإّنه يأتيه خرب بفساد دينه وصالح دنياه. فإن رأى كأّنه وجد ميتاً، فإّنه جيد ماالً. أهله خرياً
فإن رأى كأن رجالً قال . وإن رأى كأنّ ابنته ماتت، أيس من الفرج. ابنه مات، ختلص من عدوه فإن رأى كأنّ

فإن رأت حامل أّنها ماتت ومحلت والناس . لرجل أنّ فالناً مات فجأة، فإّنه يصيب املنعي غم مفاجأة، ورمبا مات فيه
بعضهم رؤيا العزب املوت دليل على التزويج،  وقال. يبكون عليها من غري رنة وال نوح، فإّنها تلد ابناً وتسر به

  .وموت املتزوج دليل على الطالق، فإنّ باملوت تقع الفرقة وكذلك رؤيا أحد الشريكني موته دليل فرقة شريكه
وقيل أنّ . فمن رأى كأنّ موضعاً يناح فيه، وقع يف ذلك املوضع تدبري شؤم يتفرق به عنه أصحابه: وأما النياحة
  .لزمر، وتأويل الزمر النوحتأويل النوح ا
. البكاء يف النوم قرة عني، وإذا اقترن بالبكاء النوح والرقص، مل حيمد: حكي عن ابن سريين أّنه قالت: وأما البكاء

فإن رأى كأّنه مات إنسان يعرفه، وهو ينوح عليه ويعلن الرنة، فإّنه يقع يف نفس ذلك الذي رآه ميتاً أو يف عقبه 
فإن رأى كأهنم ينوحون على وال قد مات، وميزقون ثياهبم وينفضون التراب على رؤوسهم،  مصيبة أو هم شنيع،

فإن رأى كأنّ الوايل مات وهم يبكون خلف جنازته من غري صياح، فإّنهم يرون . فإنّ ذلك الوايل جيور يف سلطانه
ومن رأى . كون حمموداً يف واليتهومن رأى كأنّ الوايل مات والناس يذكرونه خبري، فإّنه ي. من ذلك الوايل سروراً



فَإّنكَ ال ُتْسِمعُ : " كأّنه بني قوم أموات، فهو بني أقوام منافقني يأمرهم باملعروف فال يأمترِون بأمره قال اهللا تعاىل
هم ومن رأى كأّنه خالط. ومن رأى كأّنه لقي معهم ميتاَ فإّنه ميوت على بدعة أو يسافر سفراً ال يرجع منه" . املَْوَتى 

  .والمسهم، أصابه مكروه، من قبل أراذل
فإن محل ميتاً . وحكي عن بعضهم أنّ من رأى كأّنه يصاحب ميتاً، فإّنه يسافر سفراً بعيداً يصيبب فيه خرياً كثرياً

ورؤية موت الوايل دليل على عزله، وسكر امليت ال . وإن أكل امليت طال عمره. على عنقه، نال ماالً وخرياً كثرياً
فإن . يه، وأما غسل امليت فمن رأى ميتاً يغسل نفسه، فهو دليل على خروج عقبه من اهلموم وزيادة يف ماهلمخري ف

واملغتسل يف األصل تاجر نفاع ينجو بسببه أقوام من . غسله إنسان تاب على يد ذلك اإلنسان رجل يف دينه فساد
. ّنه على املغتسل، ارتفع أمره وخرج من اهلموماهلموم، ورجل شريف يتوب على يديه أقوام املفسدين، فمن رأى كأ

فإن رأى بعض األموات يطلب من يغسل ثيابه، فإنّ ذلك فقره إىل ىف دعاء، وصدقة، وقضاء دين أو إرضاء خصم، 
  .فإن رأى كأنّ إنساناً غسل ثيابه، فإنّ ذلك خري يصل إىل امليت من الغاسل. أو تنفيذ وصية
مليل إىل الزنا، فإن رأى كأّنه مل يتم لبسه، فإنه يدعى إىل الزنا فال جييب، ومن رأى فقد قيل هو دليل ا: وأما الكفن

كأنه ملفوف يف الكفن كما تلف املوتى، د لت رؤياه على موته، فإن مل يغط رأسه ورجليه فهو فساد دينه، وكلما 
ومن رأى كأن قوماً جمهولني . توبةكان الكفن على امليت أقل، فهو أقرب إىل التوِبة، وما كان أكثر فهو أبعد من ال

زينوه وألبسوِه ثياباَ فاخرة، من غري سبب موجب لذلك من عيد أو عرس وأّنهم تركوه يف بيت وحيداً، فذلك دليل 
  .موته، والثياب اجلدد البيض جتديد أمره

ن برجل يشتري له فدليل التوبة للمفسد، والفرج للمغموم، والثناء احلسن، ومن رأى كأّنه استعا: وأما احلنوط
  .احلنوط، فإّنه يستعني به يف حسن حمضر، وذلك أن احلنوط يذهب ننت امليت

  .فمن رأى كأّنه محل على نعش ارتفع أمره، وكثر ماله، ألنّ أصله من االنتعاش: وأما النعش

َن: " لقوله عز وجلّ: فإّنه يواخي إخواناً يف اهللا تعاىل: ومن رأىِ كأّنه على اجلنازة وقال " . اَ َعلَى سًُررٍ ُمَتقَابِليَِن إْخوَا
فإن رأى كأّنه موضوع على جنازة وليس حيمله أحد . بعضهم أنّ اجلنازة رجل موافق يهلك على يديه قوم أردياء

فإّنه يسجن فإن رأى كأّنه ُحمل على اجلنازة فإنه يتبع ذا سلطان، وينتفع منه مبال فإن رأى كأنه رفع ووضع على 
الرجال على أكتافهم، فإّنه ينال سلطاناً ورفعة، ويذل أعناق الرجال، ويتبعه يف سلطانه بقدر من رأى جنازة، ومحله 

. محدت عاقبة أمره، وكذلك إن أثنوا عليه اجلميل أو دعوا له. فإن رأى أنّهم بكوا خلف جنازته. من مشيعي جنازته
فإن . ى كأّنه اتبع جنازة، فإّنه يتبع سلطاناً فاسد الدينفإن رأى كأّنهم ذموه ومل يبكوا عليه، مل حتمد عاقبته، فإن رأ

رأى جنازة يف سوق، فإنّ ذلك نفاق ذلك السوق فإن رأى كأنّ جنازه محلت إىل املقابر معروفة، فإّنه حق يصل إىل 
على الناس أربابه، فإن رأى كأنّ جنازة تسري يف اهلواء، فإّنه ميوت رجل رفيع يف غربة، أو رئيس أو عامل رفيع يعمى 

  .فإن رأى أّنه على جنازة يسري على األرض، فإّنه يركب يف سفينه. أمره
فإن رأت امرأة أّنها . فإن رأى جنائز كثرية موضوعة يف مكان، فإنّ أهل ذلك املكان يكثرون ارتكاب الفواحش

رأى أّنه محل ميتاً فإن . ماتت ومحلت على جنازة، فإن مل تكن ذات زوجٍ تزوجت، وإن كانت ذات زوج فسد دينها
فإن رأى أّنه جر امليت على األرض، اكتسب ماالً حراماً فإن رأى أنّ ميتاً تعلق بفاسد، فإنّه . أصاب ماالً حراماً

يصيد فأراً، فإن رأى أنه نقل ميتاً إىل املقابر فإّنه يعمل باحلق، فإن رأى أّنه نقل ميتاً إىل السوق، نال حاجة ورحبت 
  .جتارته ونفقت

ا الصالة على امليت، فكثرة الدعاء واالستغفار له، فإن رأى كأّنه اإلمام عليه عند الصالة عليه، ويل والية من فأم



  .ومن رأى كأّنه خلف إمام يصلي على ميت، فإنه حيضر جملساً يدعون فيه لألموات. قبل السلطان املنافق
ثُم أَماَتُه فَأقَْبَرهُ ثُم إذَا : " يصيب فيه ماالً،لقوله تعاىل وأما الدفن فمن رأى كأّنه مات ودفن، فإّنه يسافر سفراً بعيداً

فإن رأى أّنه . ومن رأى كأّنه دفن يف قرب من غري موت، دلت رؤياه على أن دافنه يقهره أو حيبسه" . َشاَء أْنَشَرُه 
وقال بعضهم من . بس والظلمفإن مل ير املوت يف القرب جنا من ذلك احل. مات يف القرب بعد ذلك، فإّنه ميوت يف اهلم

فإن رأى أّنه حثي على رجل . دفن فإن دينه يفسد، وإن رأى أّنه خرج من القرب بعدما دفن، فإنه يرجى له التوبة
فإن سوى عليه . فإن رأى كأّنه وضع يف اللحد، فإّنه يناله داراً. التراب أو سلمه إىلِ حفرية القرب، فإّنه يلقيه يف هلكة

  .ر ذلك التراب ماالًالتراب، نال بقد

فمن رأى أّنه يريد أن يزور املقابر، . وأما القرب احملفور يف األصل، فقيل هو السجن يف التأويل، كما أنّ السجن القرب
والقبور الكثرية يف موضع . فإّنه يزور أهل السجن، فإن رأى أّنه حفر قرباً على سطح، فإّنه يعيش عيشاً طويالً

فإن رأى قرباً يف موضع جمهول، . نافقني، ومن رأى كأنّ القبور مطرت، نال أهلها الرمحةجمهول، تدل على رجاله م
فإن رأى كأّنه حيفر لنفسه قرباً، . وأما املقابر املعروفة فإنّها تدل على أمر حق وهو غافل عنه. فإّنه خيالط رجالً منافقاً
فإن رأى . أو حمله أو بلده، فإنّ عقبه يبنون هناك داراًوإن رأى كأنّ قرب ميت حول إىل داره . فإّنه يبين لنفسه داراً

ومن رأى كأّنه قائم على قرب، فإّنه يتعاطى . كأّنه دخل قرباً من غري أن كان على جنازة اشترى داراً مفروغاً منها
ر فيسلمٍ عليها، فقيل فإن رأى رجالً موسراً يف مقربة يطوف حول القبو" . وال تَقُْم َعلَى قَْبرِِه : " ذنباً، لقوله تعاىل

إّنه يصري مفلساً يسأل الناس، ألنّ املقربة موضع املفاليس، فإن رأى ميتاً كأنه حي، فإّنه يصلح أمره بعد الفساد، 
ويتعقب عسره يسر من حيث ال حيتسب، فإن رأى حياً كأّنه ميت، فإّنه يعسر عليه أمره، ذلك ألن احلياة يسر 

ومن رآهم . ستبشرين، دل على حسن حاله عند اهللا تعاىل، ألّنهم يف دار احلقفإن رأى األموات م. واملوت عسر
يكفي : " غري مستبشرين، أو رآهم معرضني عنه، دل على سوِء حاله عند اهللا، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

يف اآلخرة، لقوله  فإن رأى ميتاً عرفه فأخربه أّنه مل ميت، دل على صالح حال امليت" . أحدكم أن يوعظ يف منامه 
وكذلك لورأى على امليت تاجاً أوخواتيم، أورآه قاعداً على سرير، " . َبلْ أَْحَياٌء ِعْنَد َربِّهِْم ُيْرَزقُون : " تعاىل

ولورأى على امليت ثياباً خضراً، دل على أنّ موته كان على نوع من أنواع الشهادة، كما تدل مثل هذه الرِؤيا علىِ 
: " فإن رأى ميتاً ضاحكاً، فإّنه مغفور له، لقوله تعاىل.  اآلخرة، فكذلك تدل على عقبه يف الدنياحسن حال امليت يف

فإن رأى ميتاً طلق الوِجه مل يكلمه ومل ميسه، فإّنه راضٍ عنه لوصول بره " . وُجوٌه َيْومَِئٍذ ُمْسِفم ضَاِحكَة ُمْسَتْبِشرة 
له، وكأّنه يضربه، دل على أّنه ارتكب معصية وقيل إن رأى ميتاً ضربه  إليه بعد موته، فإن رآه معرضاً عنه أومنازعاً

  .فإّنه يقتضيه ديناً
وإن رأى . وإن فقرياً فهو فقره إىل احلسنات. فإن رأى امليت غنياً فوق غناه يف حياته، فهو صالحٍ حاله يف اآلخرة
فإن رأى كأنّ أقواماً . إن عري امليت راحتهكأنّ امليت عرياناً فهو خروجه من الدنيا عارياً من اخلريات، وقيل 

فإن . معروفني قاموا من موضع البسني ثياباً جدداً مسرورين، فإّنه حييا هلم وتعقبهم أمور ويتجدد هلم إقبال ودولة
فإن رأى يف مقربة معروفة قيام األموات منها، . كانوا حمزونني أو ثياهبم دنسة، فإنّهم يفتقرون ويرتكبون الفواحش

نّ أهل ذلك املوضع تناهلم شدة ويظهر فيها منافقون، وأّما الكافر امليت إذا رؤي يف أحسن حالة وهيئة، دل ذلك فإ
فإن رأى كأنّ امليت ضحك مث بكى دل على أّنه مل ميت : على ارتفاع أمر عقبه، ومل يدل علىِ حسن حاله عند اّهللا

  " .فأما الِّذَين اْسَودَّْت َوُجوُههمْ أكَفَرَْتُم بَْعَد إْيمَانِكُم : " وكذلك لو رأى أنّ وجه امليت مسود لقوله تعاىل. مسلماً
فإن رأى كأنّ على امليت ثياباً وسخة، أو كأّنه مريض، فإّنه مسؤول عنِ دينه فيما بينه وبني اهللا تعاىل، خاصة دون 



نّ جده وجدته قد حييا، فإنّ ذلك وإن رأى امليت مشغوالً أو متعباً، فذلك شغله مبا هو فيه، فإن رأى كأ. الناس
وكذلك إن رأى أباه قد حيي إال أن . فإن رأى كأنّ أمه قدحييت، أتاه الفرج من هم هو فيه. حياة اجلد والبخت
  .رؤية األب أقوى

. فإن رأى أن ابناً له قد حيي، ظهر له عدو من حيث ال حيتسب، فإن رأى أنّ ابنة له ميتة قد عاشت، أتاه الفرج
ومن رأى أختاً له " . أشدْد بهِ أْزرِي : " كأنّ أخاً له ميتاً قد عاش، فإّنه يقوى من بعد ضعف، لقوله تعاىل ومن رأى

َوقَالَْت ألْخِتِه قُصِّيه فََبصَُرْت بِه َعْن ُجُنبٍ : " ميتة قد عاشت، فإّنه قدوم غائب له من سفر وسرور يأتيه، لقوله تعاىل
  .اشا، فإنه يعود إليه شيء قد خرج من يدهفإن رأى خاله أو خالته قد ع" . 

فإن رأى يف حملته نسوة ميتات معروفات قد . ومن رأى كأّنه أحيا ميتاً، فإّنه يسلم على يديه كافراً أو يتوب فاسق
قمن من موضعه مزينات، فإنه حييا ألصحاب الرؤيا واألعقاب أولئك النسوة أمور على قدر مجاهلن وثياهبن، فإن 

بيضاً فإنه أمور يف الدين، وإن كانت محراً فأمور يف اللهو، وإن كانت سوداء ففي الغىن والسؤدد، وإن  كانت ثياهبن
كانت خلقاناً فإّنها أمور يف فقر وهم، وإن كانت وسخة فإّنها تدل على كسب الذنوب فإن رأى ميتاً كأّنه نائم، 

  .مليت، فإّنه يطول عمرهفمن رأى كأّنه نام يف فراش مع ا. فإنّ نومه راحته يف االخرة
فإن رأى ميتاً كأّنه يصلي يف غري موضع صالته الذي كان يصلي فيه أيام حياته فتأويلها أنه وصل إليه ثواب عمل 
كان يعمله يف حياته، أو ثواب وقف قد وقفه وتصدق به، فإن كان امليت والياً فإنّ عقبه ينالون مثل واليته، فإن 

ن يصلي فيه أيام حياته، دل ذلك على صالح دين عقب امليت من بعده، ألنّ امليت رأى كأّنه يصلّي يف موضع كا
قد انقطع عن العمل لنفسه، فإن رأى كأنّ ميتاً يصلي باألحياء فإّنه تقصر أعصار أولئك باألحياء، ألّنهم اتبعوا 

له من الصالح والفساد، فإن رأى فإن رأى كأّنه يتبع امليت ويقفو أثره يف دخوله وخروجه، فإّنه يقتدي بأفعا. املوتى
  .ميتاً يف مسجد، دل على أمنه من العذاب، ألنّ املسجد أمن

فإن رأى ميتاً يشتكي رأسه، فهو مسؤول عن تقصريه يف أمر والديه أو رئيسه فإن كان يشتكي عنقه، فهو مسؤول 
أخته أو شريكه أو ميني حلف فإن كان يشتكي يده فهو مسؤول عن أخيه و. عن تضييع ماله أو منعه صداق امرأته

فإن كان يشتكي بطنه فهو مسؤول عن حق الوالد . وإن كان يشتكي جنبه، فهو مسؤول عن حق املرأة. هبا كاذباً
فإن رآه يشتكي . فإن رأى أّنه يشتكي رجله، فهو مسمؤول عن إنفاقه ماله يف غري رضا اّهللا. واألقرباء وعن ماله

  .ع رمحه، فإن رآه يشتكي ساقيه، فهو مسؤول عن إفنائه حياته يف الباطلفخذه، فهو مسؤول عن عشريته وقط
ومن رأى كأنّ ميتاً ناداه من حيث ال يراه، فأجابه وخرج معه حبيث ال يقدر أن ميتنع منه، فإّنه ميوت يف مثل مرض 

بع ميتاً، فدخل معه وكذلك لو رأى أّنه تا. ذلك امليت الذي ناداه، أو يف مثل سبب موته من هدم أو غرق أو فجأة
فإن رأى . فإن رأى كأنّ امليت يقول له أنت متوت وقت كذا، فقوله حق. داراً جمهولة مث ال خيرج منها، فإّنه ميوت

فإن رأى كأّنه يسافر مع . كأّنه اتبع ميتاً ومل يدخل معه داراً، أو دخل مث انصرف، فإّنه يشرف على املوت مث ينجو
فإن رأي كأنّ امليت أعطاه شيئاً من حمبوب الدنيا، فهو خري يناله من حيث ال يرجو، . هميت، فإّنه يلتبس عليه أمر

فإن رأى كأّنه أعطاه . فإن كان امليت أعطاه قميصاً جديداً أو نظيفاً، فإّنه ينال معيشة مثل معيشته أيام حياته
فإن أعطاه ثوباً وسخاً، فإّنه يركب . رطيلساناً، فإّنه يصيب جاهاً مثل جاهه، فإن أعطاه ثوباً خلقاً، فإّنه يفتق

ومن رأى كأنّ امليت أعطاه عسالً، نال . فإن أعطاه طعاماً، فإّنه يصيب رزقاً شريفاً من حيث ال حيتسب. الفواحش
  .ومن رأى كأّنه أعطاه بطيخاً، أصابه هم، مل يتوقعه. غنيمة من حيث ال يرجو

فإن رأى كأّنه أعطى امليت كسوة مل .يصيب صالحاً يف دينه بقدر ذلك فإن رأى كأن امليت يعظه أو يعلمه علماً، فإّنه



فإن رأى كأّنه نزع كسوة حىت يلبسها امليت، . ينشرها ومل يلبسها، فإّنه ضرر يف ماله أو مرض، ولكنه يشفى
يضره فخرجت الكسوة من ملك احلي، فإّنه ميوت، وإن مل خترج الكسوة من ملكه وناوهلا ليخيطها أو ليعملها مل 

إحدامها أّنه إذا رأى كأّنه أعطى : وكل شيء يراه احلي أّنه أعطاه للميت فإّنه غري حمبوب، إال يف مسألتني. ذلك
والثانية أّنه إذا رأى أنِّه أعطى عمه أو عمته بعد موهتما يف منامه، . امليت بطيخاً فإّنه يذهب مهه من حيث ال حيتسب

  .فإنه يلزمه غرم ونفقة

فإن رأى كأّنه أخذ بيده، فإّنه يقع يف يده مال . ميتاً سلم عليه، دل على حسن حاله عند اهللا عّز وجلّفإن رأى كأنّ 
فإن رأى كأنه عانقه معانقة مالزمة أو . فإن رأى امليت كأّنه عانقه معانقة مودّة، طال عمره. من وجه ميئوس منه

يالً، وتدل هذه الرؤيا علىِ أنّ صاحبها يصاحل قوماً منازعة، فال حتمد رؤياه، فإن رأى كأّنه يكلم امليت، عاش طو
فإن قبل ميتاً معروفاً، فإّنه ينتفع من . بعد املنازعة، فإن رأى كأّنه يقبل ميتاً جمهوالً، نالت ماالً من حيث ال حيتسب

 قبله، فهو قبوله اخلري فإن رأى ميتاً جمهوالً. فإن رأى كأنّ ميتاً معروفاً قبله، نال من عقبه خرياً. امليت بعلمه أو ماله
فإن رأى كأن األموات . فإن رأى كأنّ ميتاً اشترى طعاماً، فإن يغلو أو يعز ذلك الطعام. من موضع ال يرجوه

فإن وجد احلي بني الطعام واملتاع إنساناَ ميتاً، أو فأرة ميتة، أو . يبيعوِن طعاماً أو متاعاً، كسد ذلك الطعام واملتاع
  .نفسد ذلك الطعام واملتاعدابة ميتة، فإّنه ي

فإن رأى كأّنه نكحه فأمىن، فإّنه خيالط رجالً شريراً منافقاً ويغرم . وإن رأى كأّنه ينكح ميتاً جمهوالً يف قرب، فإّنه يزين
فإن رأى أّنه ينكح ميتاً معروفاً، رجال كان أو امرأة، فإّنه يظفر حباجة قد أيس منها، فإن رأى أّنه نكح . عليه ماالً

فإن رأى . فإن كان املنكوح عدواً، فإنّ الفاعل يظفر بعقب ذلك امليت. الً صديقاً، أصاب عقبه من الفاعل خرياًرج
أّنه ينكح ذا حرمة من املوتى، فإنّ الناكح يصل املنكوح بصدقة أو دعاء، أو يصل إىل عقبه منه خري، وقيل إّنه يقدم 

فإن رأى كأنّ امرأة ميتة حييت، فنكحها . ابه نفع من عمله أو مالهفإن رأى كأنّ ميتاً معروفاً نكحه، أص. على حرام
فإن تزوج . وأصابه من مائها، فإّنه يظفر حباجته، وينفق فيها ماالً بطيبة نفس منه، وينال والية مستأنفة، وجتارة راحبة

فإّنه نادم . ها وتلطخ من مائهابامرأة ميتة، ورأى أّنها حية، وحوهلا إىل منزله، فإّنه يعمل عمالً يندم عليه، فإن وطئ
فإن رأى كأّنه تزوج . من عمل يف خسران وهم، وحتمد عاقبته، وينال خرياً بقدر ما أصابه من مائها آخر األمر

بامرأة ميتة، ورأى أّنها حية، ودخل هبا ومل ميسها، لكنه حتول إىل دارها واستوطنها، دلت رؤياه على موته وكذلك 
  .رى رؤية الرجل يف كل ذلكرؤيا املرأة، جارية جم

األصل يف رؤيا امليت و اهللا أعلم، أنك إذا رأيت ميتاً يف منامك يعمل شيئاً حسناً، : قال األستاذ أبو سعد رمحه اهللا
ومن رأى كأّنه نبش . فإّنه حيثك على فعل ذلك، وإذا رأيته يعمل عمالً سيئاً، فإّنه ينهاك عن فعله ويدلّك على تركه

فإن رأى امليت حياً يف . إّنه يبحث عن سرية ذلك امليت يف حال حياته ديناً ودنيا، ليسري مبثل سريتهعن قرب ميت، ف
من رأى كأّنه أتى : قال بعضهم. وإن وجد ميتاً يف قربه فال يصفو ذلك املال. قربه، نال براً وحكمة وماالً حالالً

لى وقوع موت ذريع يف تلك الناحية أو البلدة، و اهللا املقابر، فنبش عنها، فوجدهم أحياء أو أمواتاً، فإّنه يدل ع
  .أعلم

  .ومن هذا الباب مسائل كثرية، جتيء يف الباب التاسع والثالثني، والثامن والثالثني، فمن أحبها فليطلبها هنالك

  الباب السابع عشر



  يف رؤيا القيامة واحلساب وامليزان والصحائف والصراط

  وما يتصل بذلك

حدثنا أبو يعقوب إسحق بن إبراهيم األذرعي عن عبد الرمحن بن واصل، عن أيب : بكري بعكا قال أخربنا احلسن بن
أيها الناس، من كان من : رأيت كأنّ القيامة قد قامت، وقد اجتمع الناس، فإذا املنادي ينادي: عبيد التستري، قال

د واحد، مث نوديت يا أبا عبيد قم، فقمت وقد فقام الناس واحداً بع. أصحاب اجلوع يف دار الدنيا، فليقم إىل الغداء
مث أخربنا أبواحلسن اهلمذاين مبكة حرسها اهللا، قال حدثنا حممد بن . ما يسرين أتى: وضعت املوائد، فقلت لنفسي

رأيت يف املنام كأنّ القيامة قد قامت، واخللق جمتمعون، إذ نادى مناد الصالة : جعفر، عن أمحد بن مسروق، حمال
اصطف الناس صفوفاً، فأتاين ملك عرض وجهه قدر ميل، يف طول مثل ذلك، قال تقدم فصل بالناس، جامعة، ف

فتأملت وجهه، فإذا بني عينيه مكتوب جربيل أمني اهللا، فقلت فأين النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال هو مشغول 
  . بنصب املوائد إلخوانه من الصوفية، وذكر احلكاية

" . و َنَضُع املَوازِين الِقْسطَ ِلَيْوم الِقَياَمِة فال ُتظلَُم َنفسٌ َشْيئاً : " قال اهللا تبارك وتعاىل: ه اّهللاقال األستاذ أبو سعد رمح
فمن رأى كأنّ القيامة قد قامت يف مكان، فإّنه يبسط العدل يف ذلك املكان ألهله فينتقم من الظاملني هناك وينصر 

ومن رأى كأّنه ظهر شرط من أشراط الساعة مبكان، مثل الطلوع مبكان  املظلومني، ألنّ ذلك يوم الفصل والعدل،
الشمس من مغرهبا، وخروج دابة األرض أو الدجال، يأجوِج ومأجوج، فإن كان عامالً بطاعة اهللا عّز وجلِّ، كانت 

القيامة قد قامت وهو فإن رأى كأنّ . وإن كا عامالَ مبعصية اهللا أو هاماً هبا، كانت رؤياه له نذيراً. رؤياه بشارة له
  .واقف بني يدي اهللا عّز وجلّ، كانت الرؤيا أثبت وأقوى، وظهور العدل أسرع وأوحى 

وكذلك إن رأى يف منامه كأنّ القبور قد انشقت، واألموات خيرجون منها، دلت رؤياه على بسط العدل، فإن رأى 
رؤياه سفراً، فإن رأى كأنه حشر وحده، أو مع  فإن رأى أنه يف القيامة، أوجيت. نصر. قيام القيامة، وهو يف حرب

  " .احُشُروا الِذيَن ظَلَُموا وأزَْواَجُهْم : " واحداً آخر دلت رؤياه على أّنه ظامل، لقوله تعاىل
فإن رأى كأنّ القيامة قد قامت عليه وحده، دلّت رؤياه على موته، ملا روي يف اخلرب أّنه من مات قامت قيامته، فإن 

قد قامت، وعاين أهواهلا، مث رأى كأهنا سكنت، وعادت إىل حاهلا، فإنّها تدل على تعقب العدل والظلم  رأى القيامة
وقيل إنّ هذه الرؤيا يكون صاحبها مشغوالً بارتكاب املعاصي وطلب احملال، مسوقاً . من قوم ال يتوقع منهم الظلم

  " .ا ملا هنوا عنه وإهنم لكاذبون ولو ردوا لعادو: " بالتوبة أو مصراً على الكَذب، لقوله تعاىل
اقَتَربَ : " ومن رأى كأّنه قرب من احلساب فإن رؤياه تدل على غفلته عن اخلري، وإعراضه عن احلق، لقوله تعاىل

فإن رأى كأّنه حوسب حساباً يسرياً، دلت رؤياه على شفقة زوجته " . للّناس ِحسَابُُهْم َوُهْم ِفي غَفْلٍة مْعرُِضون 
: فإن رأى كأّنه حوسب حساباً شديداً، دلت رؤياه على خسران يقع له، لقوله تعاىل. حها وحسن دينهاعليه، وصال

  " .فََحاسَْبَناها ِحَساباً َشِديداً " 
فإن رأى كأنّ اهللا سبحانه وتعاىل حياسبه، وقد وضعت أعماله يف امليزان فرجحت حسناته على سيئاته، فإّنه يف طاعة 

وإن رأى كأن . اهللا مثوبة عظيمة، وإن رجحت سيئاته على حسناته، فإن أمر دينه خموفعظيمة، ووجب له عند 
فإن رأى كأنّ ملكاً ناوله " . وأنَْزلَنا معَُهم الِكتاَب وامليَزانَ : " امليزان بيده، فإّنه على الطريقة املستقيمة، لقوله تعاىل

اقرأ كتابك : " ، وإن مل يكن كان أمره خموفاً، لقوله تعاىلوقال له اقرأ، فإن كان من أهل الصالح نال سروراً. كتاباً



. "  
فإن رأى أّنه زال عن الصراط وامليزان والكتاب، وهو يبكي، . فإن رأى أّنه على الصراط فإّنه مستقيم على الدين
  .فإنه يرجى له إن شاء اهللا تسهيل أمور اآلخرة عليه

  الباب الثامن عشر

  هللا منهايف تأويل رؤيا جهنم نعوذ ب ا

حدثنا حممد بن يعقوب : حدثنا محد بن سعيد بن حممد، قال: أخربنا أبوعمرو حممد بن جعفر بن مطر، قال
الكرابسي، حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثنا احلكم بن ظهري، حدثنا ثابت بن عبد اهللا بن أيب بكرة عن أبيه عن 

أى كأنّ ملكاً أخذ بناصيته فألقاه يف النار، فإنّ رؤياه توجب له فإن ر. من رأى أّنه حيرق، فهو يف النار: جده، قال
فإن رأى النار من . فإن رأى مالكاً خازن النار طلقاً بساماً، سر من ُشرطي أو جالد أو صاحب عذاب السلطان. ذالً

فَظَّنوا أّنُهْم مَُواِقُعوَها وملِ َيجدوا  َوَرأى اجملْرُِمونَ النّاَر: " قريب، فإّنه يقع يف شدة وحمنة ال ينجو منها، لقول اهللا تعاىل
وكانت رؤياه نذيراً له ليتوب " . إنّ َعذَاَبها كَان غََراَما : " وأصابه خسران فاحش، لقوله عّز وجلّ" . َعْنها َمْصرِفا 

  . من ذنب هو فيه

فإن رأى كأّنه . ض بني الناسفإن رأى كأّنه دخل جهنم، فإّنه يرتكب الفواحش والكبائر املوجبة للحد، وقيل أنه يقب
فإن رأى كأّنه خرج منها من غري إصابة . أدخل النار، فإنّ الذي أدخله النار يضلّه وحيمله على ارتكاب فاحشة

فإن رأى كأنه يشرب من محيمها أو طعم من زقومها، فإّنه يشتغل بطلب علم، ويصري . مكروه، وقع يف غموم الدنيا
ومن رأى كأنه اسود وجهه . إنّ أموره تعسر عليه، وتدل رؤياه على أن يسفك الدم ذلك العلم وباالً عليه، وقيل

. فيها، يدل على أّنه يصاحب من هو عدو اّهللا، ويرضى بسوء فعله، فيذل ويسود وجهه عند الناس، وال حتمد عاقبته
نيا فقرياً حمزوناً حمروماَ، تاركاَ للصالة فإن رأى كأّنه مل يزِل حمبوِساً فيها، ال يدري مىت دخل فيها، فإّنه ال يزال يف الد

  .فإن رأى كأّنه جيوز على اجلمر، فإّنه يتخطى رقاب الناس يف احملامل واجملالس متعمداً. والصوم ومجيع الطاعات
" . َتْستَْعجِلون  ذُوقُوا ِفْتنََتكُْم َهذَا الِذي كُنُْتْم بِه: " وكل رؤيا فيها نار فإّنها دالة على وقوع فتنة سريعة، لقوله تعاىل

فإن رأى كأّنه دخلها متبسماً، فإّنه يفسق . فإن رأى كأّنه سل سيفه ودخل النار، فإنه يتكلم بالفحشاء واملنكر
  .ويفرح بنعيم الدنيا

  الباب التاممع عشر

  يف اجلنة وخزنتها وحورها وقصورها وأهنارها ومثارها

يب حامت، قال حدثنا حممد بن حيىي الواسطي، قال حدثنا حممد بن أخربنا الوليد بن أمحد الواعظ، قال أخربنا ابن أ
احلسني الربجالين، قال حدثنا بشر بن عمر الزهراين أبو حممد، قال حدثنا محاد بنِ زيد، عن هشام بن حسان، عن 

داً، كان مروان احمللمي جاراً لنا، وكان ناصباً جمتهداً فمات فوجدت عليه وجداً شدي: حفصة بنت راشد، قالت
قلت مث ماذا؟ قال مث رفعت : فرأيته فيما يرى النائم، فقلت يا أبا عبد اهللا ما فعل بك ربك؟ قا أدخلين اجلنة، قالت



قلت مث ماذا؟ قال مث رفعت إىل املقربني، قلت فمن رأيت من إخوانك؟ قال رأيت : إىل أصحاب اليمني، قالت
ن حسان حدثتين أم عبد اهللا وكانت من خيار نساء أهل قال محاد، قال هشام ب. احلسن وابن سريين وميموناً

البصرة، قالت رأيت يف منامي، كأين دخلت داراً حسنة، مث دخلت بستاناً، فرأيت من حسنه ما شاء اّهللا، فإذا أنا 
برجل متكىء على سرير من ذهب وحوله وصائف بأيديهم األكاريب، قالت فإنين متعجبة من حسن ما أرى، إذ 

فقيل من هذا؟ قال هذا مروان احمللمي أقبل فاستوى على سريره جالساً، قالت فاستيقظت من منامي، أيت برجل، 
  .فإذا جنازة مروان قد مرت علّي تلك الساعة

أخربنا أبو احلسني عبد الوهاب بن جعفر امليداين بدمشق، قال أخربنا علي بن أمحد البزار، قال مسعت إبراهيم بن 
كنت يف مسجدي ذات يوم وحدي بعدما صلّينا العصر، وكنت قد وضعت : ت أيب يقولمسع: السري املغلس يقول

كوز ماء ألبرده إلفطاري يف كوة املسجد، فغلب عيين النوم، فرأيت كأن مجاعة من احلور العني قد دخلن املسجد 
فقالت لعبد  وأنت؟: ملن أنت؟ قالت لثابت البناين، فقلت لألخرى: وهن يصفقن بأيديهن، فقلت لواحدة منهن

وأنت؟ فقالت لفرقد، حىت بقيَت واحدة، : وأنت فقالت لعتبة، وقلت لألخرى: الرمحن بن زيد، وقلت لألخرى
فقلت هلا فإن كنت صادقة فاكسري الكوز، فانقلب الكوز ووقع . ملن أنت؟ فقالت ملن ال يربد املاء إلفطاره: فقلت

  . من الكوة، فانتبهت من منامي بكسر الكوز

من رأى اجلنة ومل ير دخوهلا، فإن رؤياه بشارة خبري عمل عمله أو يهم بعمله، وهذه : ستاذ أبو سعد رمحه اّهللاقال األ
فإن رأى كأّنه يريد أن يدخلها فمنع . وقيل من رأى اجلنة عياناً، نال ما اشتهى وكشف عنه مهه. رؤيا متصف ظامل

أو مينع من التوبة من ذنب هوعليه مصر، يريد، يتوب منه،  فإنه يصري حمصراً عن العج واجلهاد، بعد أن يهم هبما،
فإن رأى كأنّ . فإن رأى أن بابًآ من أبواب اجلنة أغلق عنه، مات أحد أبويه فإن رأى أن بابني أغلقا عنه، مات أبواه

فإّنهما عنه فإن رأى كأّنه دخلها من أّي باب شاء، . مجيع أبواهبا تغلق عنه وال تفتح له، فإن أبويه ساخطان عليه
فإن رأى " . ادُخلُوَها بَِسالمٍ آِمنني : " راضيان، فإن أى كأّنه دخلها، نالت سروراً وأمناً يف الدراين، لقوله تعالْى

كأّنه أدخل اجلنة، فقد قرب أجله وموته، وقيل إنّ صاحب الرؤيا يتعظ ويتوب من الذنوب على يد من أدخله 
خول اجلنة، نال مراده بعد احتمال املشقة، ألنّ اجلنة حمفة باملكاره، وقيل إنّ وقيل من رأى د. اجلنة، إن كان يعرفه

صاحب مذه الرؤيا يصاحب أقواماً كباراً كراماً، وحيسن معاشرة الناس، ويقيم فرائض اهللا تعاىل فإن رأى كأّنه يقال 
ْدخلُون اجلَئّةَ حّتى يلَج اجلََملُ يف َسمِّ َوال َي: " له ادخل اجلنة، فال يدخلها، دلت رؤياه على ترك الدين، لقوله تعاىل

فإن " . وتلك اجلَّنة اليت اُورِثُْتموها : " فإن رأى أّنه قيل له إنك تدخل اجلنة، فإنه ينال مرياثاً، لقوله تعاىل" . اخلّياِط 
  .ثريًآفإن رأى كأّنه دخل اجلنة متبسماً، فإّنه يذكر اهللا ك. رأى أّنه يف الفردوس نال هداية وعلماً

فإن رأى كأّنه . فإن رأى كأّنه سل سيفاً ودخلها، فإّنه يأمر بالصعروف وينهى عن املنكر وينال نعمة وثناء وثواباً
فإن رأى كأّنه يف " . طُوَبى لَُهْم وًحْسَن مَآب : " جالس حتمت شجرة طوىب، فإّنه ينال خري الدارين لقوله تعاىل

وكذلك إن رأى أّنه . رأى كأّنه أكلً من مثارها، رزق علماً بقدر ما أكل فإن. رياضها رزق اإلخالص وكمال الدين
شرب من مائها ومخرها ولبنها، نال حكمة وعلماً وغىن، فإن رأى كأنه متكىء على فراشها، دل على عفة المرأته 

مثار اجلنة، دل على فإن رأى كأنِّه منع . وصالحها، فإن كان ال يدري مىت دخلها، دام عزه ونعمه يف الدنيا ما عاشِ
فإن رأى كأّنه التقط مثار اجلنة وأطعمها غريه، " . َمْن ُيشْرك باهللا فقَْد ًحزَم اهللا َعلَْيِه اجلَّنةَ : " فساد دينه، لقوله تعاىل

يبيع  فإن رأى كأّنه طرح اجلنة يف النار، فإّنه. فإّنَه يفيد غريه علماً يعمل به وٍ ينتفع، وال يستعمله هو وال ينتفع به
إّنا أْعطَْيَناكَ : " فإن رأى كأّنه يشرب من ماء الكوثر، نال رياسة وظفراً على العدو، لقوله تعاىل. بستاناً ويأكل مثنه



: " ومن رأى كأّنه يف قصر من قصورها، نال رياسة أو تزوج جبارية مجيلة، لقوله تعاىل" . الكَْوثَْر فََصلِّ لَربَِّك واْنَحْر 
فإن رأى كأّنه ينكح من نساء اجلنة، وغلماهنا يطوفون حوله، نال مملكة ونعماً لقوله " . يف اِخلَيام  ُحوٌر مقْصورَاٌت

  " .َوَيطوُف َعلَيْهْم وِلَدان ُمَخلُّدون : " تعاىل
وحكي أنّ احلجاج بن يوسف، رأى يف منامه كأنّ جاريتني من احلور العني نزلتا من املساء، فأخذ احلجاج إحدامها 

مها فتنتان يدرك إحدامها وال يدرك األخرى، : األخرى إىل السماء، قال فبلغت رؤياه إىل ابن سريين، فقال ورجعت
وإن رأى رضوان خازن اجلنة، نال سروراً ونعمة وطيب . فأدرك احلجاج فتنة ابنِ األشعث ومل يدرك فتنة ابن املهلب

فإن رأى املالئكة يدخلون " . لَُهْم خََزَنُتها لَسالٌم َعلَْيكًْم  وقَالَ: " عيش ما دام حياً، وسلم من الباليا، لقوله تعاىل
واملالِئكَةُ َيْدُخلُونَ َعليهِم مْن كُلِّ : " عليه ويسلمون عليه يف اجلنة، فإّنه يصري على أمر يصل به إىل اجلنة، لقوله تعاىل

  .وخيتم له خبري" . َبابٍ 

  الباب العشرون

  يف تأويل رؤيا اجلن والشياطني

فإذا رأى . ورؤيا سحرة اجلن يف املنام، تدل على الغيالن. من رأى أّنه حتول جنياً، قوي كيده: قال األستاذ أبو سعد
إما على خسران، أو على هوان، : اإلنسان يف منامه اجلن واقفة قرب بيته، فإن رؤياه تدل على إحدى ثالث خصال

يعلم اجلن القرآن، أو يستمعونه منه، رزق الرياسة والوالية، لقوله فإن رأى كأّنه . أو على أنّ عليه نذراً مل يف به
فإن رأى أنّ اجلن دخلوا داره، وعملوا يف داره عمالً، فإن " . قُلْ أًوِحَي إيلَّ أّنُه اْسَتَمَع نَفٌَر ِمَن اِجلنِّ : " تعاىل

ؤيا اجلن أنّهم أصحاب االحتيال واألصل يف ر. اللصوص يدخلون داره ويضرون به، أو يهجم عليه أعداؤه يف بيته
  .ألمور الدنيا وغرورها

وأما الشيطان فهو عدو يف الدين والدنيا، مكّار خّداع، غري مكترث بشيء، وإّنما يكون تأويله السلطان، ورمبا كان 
  .األهل

رية يريدون ومن رأى كأنّ طائفاً من الشيطان مسه وهو مشتغل بذكر اهللا تعاىل، دلت رؤياه على أنّ له أعداء كث
فإن رأى " . إنَّ الِذيَن اّتقُوا إذا َمّسُهم طاِئٌف ِمَن الّشْيطَاِن َتذَكّرُوا : " إهالكه، فال ينالون منه مرادهم، لقوله تعاىل

كأن شهاباً ثاقباً يتبع شيطاناً، دلّت رؤياه على صحة دينه، ومن رأى كأنّ الشيطان خوفه، ىف دلت رؤياه على 
ومن " . فَالَ َتَخافُوُهْم َوَخافُون إنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنِني : " لى أمن من خوف هو فيه، بدليل قوله تعاىلإخالصه يف دينه، وع

ومن رأى كأنّ الشيطان نزع لباسه، عزل عن والية إن كان والياً، . رأى الشيطان فرحاً مسروراً، اشتغل بالشهوات
فإن رأى كأن الشيطان " . بين ادَم لَا يَفِْتَنّنكُْم الّشيْطَانُ  يا: " أو أُصيب بضيعة إن كان صاحب ضيعة، لقوله تعاىل

قد مسه، فإنّ له عدواً يقذف امرأته ويغويها، وقيل إنّ هذه الرؤيا تدل على فرجِ صاحبها منِ غم، أو شفاء من 
رأى كأنّ الشيطان يتبعه، فإنّ ومن " . واذْكُْرعبدنا أيُوَب إذْ َناَدى رّبُه أين ًمسّنِي الّشيْطَان : " مرض، لقوله تعاىل

  " .فأْتَبَعُه الشَّْيطَانُ فَكان ِمَن الَغاوِين : " عدواً خيدعه ويغريه، وينقص من عمله وجاهه، لقوله تعاىل
وِمَن الشَّياِطني َمْن : " ومن رأى كأّنه ملك الشياطني فاتبعوه وانقادوا له، نالت رياسة وهيبة وقهر أعداء لقوله تعاىل

فإن رأى كأنّ شيطاناً نزل " . ُمقْرَّنَني يف األْصفَاٍد " فإن رأى كأّنه قيد الشيطان نال نصرة، لقوله " . نَ لَُه َيُغوُصو
فإن رأى كأن يناجي الشيطان، فإّنه " . تَنّزلُ َعلَى كلِّ أَفّاٍك أِثيم : " عليه، ارتكب إمثاً وافترى كذباً، لقول اهللا تعاىل



إّنما النَّْجَوى ِمَن الّشْيطانِ لَيْحُزنَ الِذين " أهلٍ الصالح، فال يستطيعون، لقوله تعاىل  يشاور أعداءه ويظاهرهم يف
. فإن رأى أنّ الشيطان يعلمه كالماً، فإّنه يتكلم بكالم مفتعل، أو يكيد الناس، أو ينشد كذب األشعار" . آمنوا 

  .ان خمادع، يفتنت الناس بهوالدجال إنس. فإن رأى كأّنه قتل إبليس، فإّنه ميكر مبكر وخداع

  الباب احلادي والعشرون

  يف رؤيا الناس

  الشيخ منهم والشاب والفتاة والعجوز واألطفال واملعروف واجملهول

من رأى رجالً يعرفه دلت رؤياه على أنه يأخذ منه أو من شبيهه أو من مسيه شيئاً، : قال األستاذ أبو سعد رمحه اهللا
ستحب جوهره نال منه يؤمله، فإن كان من أهل الوالية، ورأى كأّنه أخذ منه قميصاً فإن رأى كأّنه أخذ منه ما ي

فإن رأى كأّنه أخذ منه ماالً يستحب جوهره أو نوعه، فإّنه س منه، . فإن أخذ منه حبالً، فإّنه عهد. جديداً فإّنه يوليه
  .ويقع بينهما عداوة وبغضاء

وإذا رآمها . فإذا رآمها أو أحدمها ضعيفاً، فهو ضعف جده. احبهاتدل على جد ص: ورؤيا الشيخ والكهل اجملهولني
فإن رأى شاباً كأّنه حتول شيخاً، فإّنه يصيب علماً وأدباً، فإن رأى كأّنه اتبع شيخاً، . أو أحدمها قوياً، فهو قوة جده

، اختذ صديقاً فإن كان مسلماً، ومن رأى شيخاً تركياً. فإن رأى شيخاً رستاقياً، اختذ صديقاً غليظاً. اِتبع خرياً خصباً
  . سلم من شره

وإن كان أسود فهو عدو غين، وإن كان . يف التأويل عدو الرجل، فإن كان أبيض، فهو عدو مستور: والشاب
فإن كان قوياً فهو شدة . وإن كان رستاقياً فهو عدو فظ. وإن كان ديلمياً فهو عدو أمني. أشقر، فهو عدو شيخ

فإن رأى شيخاً . فمن رأى أّنه تبعه شاب، فإنه عدو يظفر به.  وإن كان معروفاً فهو بعينهعداوته وإن كان جمهوالً
وإن رأى شيخاً . وإن كان شاباً أشرف عليه، فإّنه عدو يتمكن منه، ألنه عاله. أشرف عليه، فإّنه ميكنه من اخلري

سرور، وقال بعضهم اّنه يظهر يف دينه أو كأّنه صار شاباً فقد اختلف يف تأويل رؤياه، فقال بعضهم اّنه يتجدد له 
دنياه نقص عظيم، وقال بعضهم اّنه ميوت، وقال بعضهم انّ رؤياه تدل على حرصه، ألنّ قلب الشيخ شاب على 

فإن أحبه فإّنه يظهر له عدو . فإن رأى شاباً جمهوالً فأبغضه، فإنه يظهر له عدو بغيض إىل الناس. احلرص واألمل
  .حمبوب

فإن . كانت كافرة، مسع خرباً ساراً مع خناً. متزينة مسلمة، مممع خرباً ساراً من حيث ال حيتسب: يةفإن رأى جار
فإن رأى جارية عريانة خسر . فإن رأى جارية مهزرلة، أصابه هم وفقر. رأى جارية عابسة الوجه، مسع خرباً وحشاً

أجتر جتارة راحبة، واجلارية خري على قدر مجاهلا جتارته وافتضح فيها، فإن رأى أّنه أصاب بكراً، ملك ضيعة مغلة، و
وإن كانت . فإن كانت متربجة، فإن اخلري مشمهور. فإن كانت مستورة فإّنه خري مستور مع دين. ولبسها وطيبها

ومن رأى امرأة حسناء دخلت . والناهد خري مرجو. وإن كانت مكشوفة، فإّنه خري يشيع. متنقبة، فإنّ اخلري ملتبس
فإن رأى كأدن امرأة شابة أقبلت عليه . واملرأة اجلميلة مال ال بقاء له، ألنّ اجلمال يتغّير. سروراً وفرحاً داره، نال

واملرأة العربية االدماء اجملهولة الشابة املتزينة، يطول وصف خريها ونفعها يف التأويل . بوجهها، أقبل أمره بعد اإلدبار
واملهزولة جدهبا، وأفضل النساء التأويل العربيات األدم، واجملهولة . ةوالسمينة من النساء يف التأويل، خصب السن



  .منهن خري من املعروفة، وأقوى واملتصنعات منهن يف الزينة واهليئة، أفضل من غريهن
وإٍذا . وكل مواتاة العربيات واألدم ومعاملتهن يف التأويل خري بقدر مواتاهتن، وهلن فضل على من سواهن من النساء

  .وإذا رأت عجوزا فهي جدها. مرأة يف منامها امرأة شابة، فهي عدوة هلا على أية حالة رأهتارأت ا
فإن رآها متزينه مكشوفة نال دنياه مع بشارة عاجلة وإن رآها عابسة دلّت على ذهاب . فهي دنياه: وأما العجوز

وإن رآها متنقبة فإّنه أمر مع . فإّنه فضيحةوإن رآها قبيحة انقلبت عليه األمور، وإن رآها عريانة . اجلاه ألجل الدنيا
فإن تكن . فإن رأى كأن عجوزاً دخلت داره، أقبلت دنياه، وإن رآها خرجت عن داره زالت عنه دنياه. ندامة

والعجوز . وإن كان قبيحة فال خري فيها. فإن كانت مسلمة فهي دنيا حالل. العجوز مسلمة، فهي دنيا حرام
. فإن رأت امرأة شابة يف منامها كأّنها قد حتولت عجوزاً، دلت رؤياها على حسن دينها. ىاجملهولة يف التأويل أقو

  .فإن طاوعته نال من الدنيا بقدر مطاوعتها. فهي دنيا تتعذر عليه. فإن رأى الرجل عجوزاً ال تطاوعه وهو يهم هبا
. جل كأّنه صار صبياً، ذهبت مروءتهفإن رأى ر. يف التأويل، فعدو ضعيف يظهر صداقة مث يظهر عداوة: وأما الصيب

ومن رأى كأّنه يتعلم يف . فإن رأى كأّنه حيمل صبياً، فإّنه يدير ملكاً. إال أنّ رؤياه تدل على الفرج من هم فيه
ومن رأى كأّنه ولد له مجلة من األوالد دلّت رؤياه على هم، ألنّ . الكتب القرآن األدب، فإّنه يتوب من الذنوب

  .ن تربيتهم إال مبقاساة اهلموماألطفال ال ميك
وقيل . اتق اهللا وال تضرب بالعود: فقال.رأيت كأنّ يف حجري صبياً يصيح: وحكي أنّ رجالً أتى ابن سريين فقال

وقيل الصبيان الصغار يدلون على مهوم . من رأى له ولداً صغرياً بعد ال خيالط جسده، فهو زيادة يناهلا أو يغتم
  .يسرية

. والوصيفة، خري حمدث فيه ثناء حسن وخريِ مرجو. خصب وفرج، ويسر بعد عسر ينمو ويزيد: اموالصبية يف املن
وإن رأى العبد غري البالغ كأنه قد أدرك . ومن اشترى جارية، أصاب خرياً. ومن رأى كأّنه اشترى غالماً، أصابه هم

وإن رأى كأّنه طرح عليه . ج امرأة حرةفإن رأى كأّنه أدرك وطرح عليه رداء أبيض، فإّنه يتزو. احللم فإّنه يعتق
فإن رأى مثل . ومن رأى كأّنه طرح عليه رداء أرجواين، تزوج بامرأة شريفة احلسب. رداء أسود، فإّنه يتزوج موالة

وإن رآها مرتكب ملعصية . وإن رآها شيخ، دلت رؤِياه على موته. هذه الرؤيا شاب دلت رؤياه على أنّ ابنه يبلغ
ومن رأى أّنه أصاب ولداً بالغاً، فهو له عز وقوة، وأمه أوىل به يف أحكام التأويل من أبيه، وإذا . ضحخفية، فإّنه يفت

من كان له ابن صغري، ورأى أنه قد صار : وقيل. رأت امرأة ذكراً أمرد، فهو خريِ يأتيها على قدر حسنه أو قبحه
ومن . الرجال، فإّنه يدل على تقوية ومساعدةمن كان من الصبيان قد أدرك وحلق ب: وقيل. رجالً، دل على موته

ويرى أنّها ولدت جارية، فتلد غالماً، ورمبا . الناس من يرى أّنه ولد له غالم وكانت امرأته حبلى، فإّنها تلد جارية
اختلفت الطبيعة يف ذلك، فريى أّنه ولد له غالم، فهو غالم، أو يرى أّنه ولد له جارية فهي جارية، فسل عن ذلك 

  .وقيل الوصيف خري. بائع، فإّنه ختربكالط
وحكي أنّ امرأة مبكة تقرأ القرآن، رأت كأنّ حول الكعبة وصائف بأيديهن الرحيان وعليهن معصفرات، وكأنّها 

فانتبهت، فإذا عبد . أما علمت أنّ عبد العزيز بن أيب داود تزوج الليلة: قالت سبحان اهللا هذا حول الكعبة؟ قيل هلا
  .داود قد مات العزيز بن أيب

  الباب الثاين والعشرون



  يف تأويل اختالف اإلنسان وأعضائه

  واحداً واحداً على الترتيب
وسواد البشرة يف التأويل سؤدد يف ترك الدين، فمن . بشرة اإلنسان وجلده ستره: قالت األستاذ أبو سعد رمحه اّهللا

وإذا ُبشَر أَحُدُهمْ باألنْثَى : " أّنه يولد ابنة، لقوله تعاىل رأى كأّنه اسوّد وِجهه وهو البس ثياباً بيضاً دلت رؤياه على
وقد رأى أمري املؤمنني املهدي رمحه اهللا يف منامه، كأنّ وجهه أسود، فانتبه مذعوراً، ودعا " . ظلَّ وجهه ُمْسَوّداً 

لك ابنة، وتال هذه االية،  سيولد: بإبراهيم بن عبد اهللا الكرماين، فأهنض إليه من الشريجان، فقص عليه رؤياه، فقال
فإدن رأى أنّ وجهه اسود وثيابه وسخة، دلت رؤياه أّنه . فولدت له من ليلته ابنة، ففرح من ذلك وأحسن جائزته

  .فإن رأى كأنّ وجهه أسود مغرب، دلت رؤياه على موته. يكذب على اّهللا
فقال أما موته فكفره، وأما سواده . رجل عليهرأيت رجالً أسود ميتاً، يغسله : وحكي أنّ رجالً أتى ابن سريين فقال

  .فماله، وأما هذا القائم يغسله فإّنه خيادعه ماله
رأيت كأنّ رجالً معلق من السماء بسلسلة ونصف بدنه أسود، ونصف بدنه : وحكي أنّ رجالً قال البن سريين
ألبيض فورد يل بالنهار، والنصف أنا ذلك الرجل، أما نصف بدين ا: قال ابن سريين. أبيض، وله ذنب كذنب احلمار

األسود ورد الليل والسلسلة اليت علقت هبا من السماء، فذكر مين يصعد أبداً إىل السماء، وأما الذنب فدين جيتمع 
  .علي، ومؤيت فيه، فكان كما عربه

  .إنّ الشجاع إذا رأى يف منامه أنّ وجهه أسود، دل ذلك على أّنه يصري جباناً: ٍوقيل
فقال أما سوادها فماهلا، وأما قصرها .إين خطبت امرأة فرأيتها يف املنام سوداء قصرية: ين رجلٌ فقالوأتى ابن سري

  .فقصر عمرها، فلم تلبث إال قليالً حىت ماتت، وورثها الرجل
وروي أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى يف املنام امرأة سوداء ناشرة الرأس، خرجت من املدينة حىت أقامت 

وحكي أنّ رجالً رأى كأّنه أهدي إليه . جلحفة، فأوهلا النيب صلى اهللا عليه وسلم بأنّ وباء املدينة انتقل إىل اجلحفةبا
ومن رأى نسوة زجنيات قد أشرفن عليه، فإّنه يشرف عليه خري . غالم نويب، فلما أصبح أهدي إليه عدل فحم

  . والكبري شريف، ولكن من جنس العدو. لرؤيتهن

وصفرة اللون مرض، وقيل من رأى . لون وجاهة وفرح، وقيل إن كان مع احلمرة بياض، نال صاحبها عزاًومحرة ال
وجهه أصفر فاقعاً، فإّنه يكوِن وجيهاً يف اآلخرة، ومن املقربني، وأما بياض اللون، فمن رأى كأنّ وجهه أشد بياضاً 

وحكي أنّ رجالً . أبيض، فإّنه ينال عزاً وكرماً فإن رأى أنّ لون خده. مما كان، حسن دينه واستقام على اإلميان
شاباً رأى كأنّ وجهه قد لطخ باحلمرة مثل النساء، وكأّنه قاعد يف جممع النساء، فعرض له من ذلك أّنه زىن 

  .فافتضح
يف التأويل فرأس اإلنسان الذي هو حتت يده، ورأس ماله وجّده، فمن رأى كأنّ رأسه أعظم مما كان، : وأما الرأس

ومنِ رأى كأنّ له رأسني أو ثالثة، فإّنه ينال ظفراً . ومن رأى كأنّ رأسه أصغر مما كان، نقص شرفه. اد شرفهز
وإن كان فقرياَ استغىن، وإن كان غنياً يكون له أوالد بررة، وإن كان عزباً يتزوج وينال . باألعداء، وإن كان مبارزاً

  .ما يريد
فإن رأى الرجل أّنه منكوس الرأس معلق، طال عمره يف جهد . يف جتارتهفإن رأى تاجر كأّنه منكوس الرأس، خسر 

وتوبيخ، لقصة هاروت وماروت فإن رأى كأّنه منكوس الرأس منحن يف مأل، فإنه قد عمل خطيئة وهونادم عليها 



وقيل من رأى " . لْقِ وَمْن ُنَعمِّرُه ُنَنكِّْسه يف اخلَ: " وأصل هذه الرؤيا تدل على طول العمر، لقوله تعاىل. تائب منها
رأسه مقلوباً، فإن ذلك يدل فيمنِ يريد سفراً، على مانعِ مينعه من خروجه، على أّنه ال يرى ما يتمّناه عاجالً لكن 

والرأس والعنق، وإذا رآمها . ويدل ملن كان مسافراً غريباً على رجوعه إىل بلده، بعد إبطاء على غري طمع. آجالً
  .ة أو أمل، فإن ذلك مرض يكون يف مجيع الناس بالسويةاإلنسان وكان فيهما قرح

فإن رأى أنّ رأسه صار مثل رأس الكلب أو احلمار أو الفرس أو غريها من األنعام،فإّنه يصري إىل الكد والتعب 
ومن رأى كأنّ رأسه استحال رأس فيل أو أسد أو منر أو ذئب، فقد قيل أّنه يأخذ يف إنشاء أمور أرفع . والعبودية

قدره وينتفع هبا وينال الرياسة والظفر على األعداء، فإن رأى أنّ رأسه رأس طري، دلت رؤياه على كثرِة  من
فإن رأى رؤوساً مقطوعة، دلت رؤياه على . فإن رأى رأسه مطّيباً مدهوناً، دلت رؤياه على حسن جّده. األسفار

فإن . اب رئيساً، ويصيب ماالً من بعض الرؤساءخضوع الناس له، فإن رأى كأّنه أكل رأس إنسان نيئاً، فإّنه يغت
فإن رأى كأّنه أخذ . رأى كأّنه أكله مطبوخاً، فهو رأس مال ذلك الرجل إن كان معروفاً وإال فهو مال نفسه يأكله

رأس ماله بيده، فهو مال يصري إليه، أكثره دية وأقله ألف درهم، وهذه الرؤيا تدل على وقوع صلح بينه وبني رجل 
فإن رأى كأنّ رأسه بان عنه من غري ضرب، فإّنه " . وإنْ تُْبُتْم فَلَكُم ُرُؤوسُ أْمواِلكُم : " ه دين، لقوله تعاىلله علي

فإن كان رأسه قطع، فأخذه ووضعه فعاد صحيحاً . فإن محل رأسه من ذلك املوضع، ذهبت رياسته. يفارق رئيسه
بان عنه فأحرزه، أصاب ماالً بقدر ديته، وعويف إن كان ومن رأى كأنّ رأسه . كما كان، فإّنه يقتل يف اجلهاد

  .مريضاً
والرأس على رمح أو خشبة رئيس مرتفع الشأن، ومن رأى كأنّ رأساً من رؤوس الناس يف وعاء عليه دم، فهوِ رجل 

و ومن رأى كأنّ رقبته ضربت وبان رأسه عنه، فإن كان مريضاً شفي، أو مديوناً قضي دينه، أ. رئيس يكذب عليه
وإن كان يف كرب أو حرب فرج عنه، فإن عرف الذي ضريه فإنّ ذلك جيري على يدي من ضربه، . صرورة حج

فإن كان الذي ضربه صبياً مل يبلغ، فإنّ ذلك راحته وفرجه مما هو فيه من كرب أو مرض، وهو موته على تلك 
وف بالصالح، فهو يلقى اهللا على وكذلك لو رأى وهو مريض قد طال مرضه، وتساقطت عنه ذنوبه، أو معر. احلال

وكذلك املرأة النفساء، واملريض املبطون، أو من هو يف حبر العدو، وما يستدل به على . خري حاالته ويفرج عنه
فإن رأى ضرب العنق ملن ليس به كرب وال شيء مما وصفت، فإّنه ينقطع ما هو فيه من النعيم، ويفارقه . الشهادة

  .ه عنه، ويتغري حاله يف مجيع أمرهبفرقة رئيسه، ويزول سلطان

فإن رأى أنّ ملكاً . فإن رأى أنّ ملكاً أو والياً يضرب عنقه، فإنّ الوايل هو اهللا ينجيه من مهومه، ويعينه على أموره
وقيل من رأى . وضرب الرقبة يف املماليك، يدل على العتق. ضرب رقاب رعيته، فإّنه يعفو عن املذنبني ويعتق رقاهبم

ته تضرب، إما حبكم احلاكم، وإما بقطع الطريق، وإما يف احلرب أو غريه، فإنّ ذلك مذموم ملن كان أبواه أنّ رقب
. باقينيِ، وكان له ولد، وذلك أنّ الرأس يشبه بالوالدين، ألّنهما سبب احلياة، ويشبه أيضاً باألوالد من أجل الصورة

ألنّ البالء يصيب اإلنسان مرة واحدة، ليس يصيبه  فإن رأى ذلك خائف، أو من حكم عليه بالقتل، فهو حممود،
ويدل على املسافرين، . فأما يف الصيارفة وأرباب رؤوس األموال، فإّنه يدل على ذهاب رؤوس أمواهلم. مرة ثانية

وإن رأى أنّ رأسه يف يده، فذاك . ألنّ البدن إذا قطع رأسه عدم الشفاء. على رجوعهم، ويف املخاصمني على الغلبة
وإذا رأى كأنّ يف يده رأسه، وله رأس اخر طبيعي، دل .  ملن مل يكن له أوالد، ومل يقدر على اخلروجِ يف سفرصاحل

  .على أّنه يقاوم شيئاً من اآلفات اليت تكتنفه، ويصلح شيئاً من أموره الرديئة اليت يف تد بريه
 رأيت رأسي قطع، فكأين أنظر إليه بإحدى يا رسول اهللا: وروي أنّ رجالً جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال



فلبث ما شاء اهللا أن يلبث؟ مث مات صلى اهللا عليه : بأيهما كنت تنظر إليه: فتبسم صلى اهللا عليه وسلم وقال. عيين
  .والنظر إليه اتباع السنة، والرأس اإلمام. وسلم

أس إنسان مغسول ممشوط، فكأنّ تالياً ورأى ابن مرمي ستني جارية يدخلن داره، ويف يد كل جارية طبق، وعليه ر
فقص رؤياه، فقيل له أنّ اخلليفة يقَلدك " . وَما كَانَ ِلَبَشرِ أنْ ُيكَلَِّمُه اهللا إال َوْحياً أْو ِمْن وراِء ِحَجاب : " يتلو

  .حجته، وأّنك تنال ستني ألف دينارً، فكان كذلك
ينقادون إليه، ويأتون ذلك املوضع، ورمبا اجتمع الناس ومن رأى رؤوس الناس مقطوعة بيده يف حمله، فإنّ الناس 

فإن رأى اإلمام يف رأسه . فإن رأى أّنه ملك رأساً، فإّنه مال يصري إليه أقله ألف درهم وأكثره ألف دينار. هناك
فإن رأى كأنّ رأسه رأس . فإن رأى كأنّ رأسه رأس كبش، فإّنه يعدل وينصف. عظماً فهو زيادة وقوة يف سلطانه

  .لب، فإّنه جيور ويعامل رعيته بالسفهك
مال وطول عمر، واجلمة ختتلف باختالف صاحب الرؤيا، فإن رآها صاحب صالح على رأسه، فهو : وشعر الرأس

وحسن شعر الرأس شرف وعز، فإن رأى . رآها فقري فهي ذنوبه. وإن رآها غين فهوِ ماله. زيادة ووقاية وهيبة له
وإن رآه سبطاً . فإن رأى شعره اجلعد سبطاً فإّنه يتضع ويصري دون ما كان. ف ويعزشعره جعداً وسبطاً فإّنه يشر

طويالً متفرقاً، فإنّ مال رئيسه يتفرق، وإن كان ناعماً ليناً فإّنه زيادة مال رئيس وقيل من رأى كأن له شعراً طويالً 
  .يف الزينة وهو مسرور به، فإّنه حممود وخاصة يف النساء، فإّنهن يستعملن شعور غريهن

فإن رأى ذلك فقري . وكان ابن سريين يكره بياض الشعر للشاب، ويقول الشيب االفتقار واهلم إذا طال الشعر
أنه نتف شيبه، فإّنه خيالف السنة ويستخف باملشايخ، فإن رأى : فإن رأى. اجتمع عليه مع فقره دين، ورمبا حبس

وقيل هو زيادة عمر . الشيب يف التأويل، زيادة وقار ودين وقيل إنّ. شاب يف شعره بياض فإنه قدوم غائب عليه
واْشتََعلَ الرَّأسُ : " وقيل إنّ من رأى رأسه أشيب، فإّنه يولد له، لقوله تعاىل" . مثَّ ِلَتكُوُنوا ُشُيوخاً : " لقوله تعاىل

  " .َشْيَبا 
. ك بن مروان مهّاً وغّماً، وتغري يف أمرهوحكي أنّ احلجاج بن يوسف رأى كأنّ رأسه وحليته قد ابيضا، فلقي عبد املل

فإن كان زوجها صاحلاً، فإّنه يغايرها بامرأة . وأما املرأة إذا رأت شيب مجيع رأسه دلت رؤياها على فسق زوجها
وأما الذؤابة للرجل، فإّنه ابن مبارك إن كان . وإن مل يكن كذلك فإّنه يصيبه منها غم أو حزن. أخرى جارية

ان عزباً فهي جارية مجيلة يشتريها بعدد كل ذؤابة وكذلك هي للمرأة ابن رئيس، وتدل على متزوجاً، وإن ك
فإن . أحدمها حمبة زوجها هلا، والثاين استقامه أحوال زوجها: خصب السنة، وأما سواد شعر املرأة، فيدل على شيئني
زِل مكشوفة الرأس، فإن زوجها ال فإن رأت كأهنا مل ت. رأت امرأة كأنّها كشفت شعرها، فإنّ زوجها يغيب عنها

وإن مل يكن هلا زوج، مل تتزوج أبداً، فإن رأت شعرت كثيفاً وأبصر الناس ذلك منها، فإّنها تفتضح يف . يرجع إليها
  .أمر

فإن رأى الرجل كأنّ على رأسه قروناً، فإّنه رجل منيع، فإن رأى كأنّ شعر مقدم رأسه انتثر، أصابه ذل يف الوقت، 
فإن رأى كأنّ شعر اجلانب األيسر من . أنّ شعر مؤخر رأسه قد انتثر، دل على هوان يصيبه يف حال شيبهفإن رأى ك

فإن كان شعر اجلانب األيسر من رأسه انتثر، فإذّ يصاب . رأسه انتثر، دل على أّنه يصاب بالذكور، ومن أقربائه
  .ع الضرر إىل نفسهفإن مل يكن له قرابة من الرجال والنساء، رج. باإلناث من أقربائه

لَتْدُخلُّن : " وأما حلق الشعر للرجال يف احلج وتقصريه، فهو يف التأويل أمن وفتح وقضاء دين وفرخ، لقوله تعاىل
ويف غري احلج كذلك، إال أّنه يف احلج " . املَْسجَِد احلراَم إنْ َشاَء اهللا آِمنَني حمِلقَني ُرُؤوَسكُم وُمقَصِّريَن الَ َتَخافُونَ 



هذا إذا مل يكن صاحب الرؤيا رئيساً، فإن كان رئيساً وحلق يف غري املوسم، دلت رؤياه على افتقاره أو عزله . وىأق
وإن كان صاحب الرؤيا من أهل الصالح، . أو هتك ستره، فهذه الرؤيا للفقري قضاء دين، وللغين نقصان مال
: وقال بعضهم. الرأس، ظفر باألعداء ونال قوة وعزاً ضعف بطشه، وإن مل ير أّنه مل حيلق رأسه، لكن رأى أّنه حملوق

وقيل إن حلق الرأس للمحارب . إّنما يصلح احللق يف التأويل ملن عادته احللق، وال يصلح ملن عادته غري احللق
  .يوجب الشهادة يف التأويل

فرجها، ورأيت أيب  رأيت رأسي حلق وخرج من فمي طائر، وأنّ امرأة لقيتين فأدخلتين يف: وحكي أنّ رجالً قال
فقصها على أصحابه، وقال إين تأولتها، أما حلق رأسي فوضعه، وأما الطائر الذي . يطالبين طلباً حثيثاً، مث حبس عين

خرج مين فروحي، واملرأة اليت أدخلتين يف فرجها فاألرض حتفر يل وأغيب فيها، وأما طلب أيب إياي مث حبسه عين، 
ورأى آخر كأّنه حيلق رأسه بيده، فقصها على معرب . فقتل صاحب الرؤيا شهيداً. فإنه جيتهد أن يصيبه ما أصابين

  .تقضي دينك: فقال
فإن رأت كأنّ زوجها حلق رأسها، أو جز شعرها يف . فإن رأت امرأة أنّ شعرها حملوق، خيلعها زوجها، أو متوت

حلق رأسها يف غري احلرم، دلت رؤياها وإن رأت أنّ زوجها . احلرم، دلت رؤياها على قضاء دينها وأداء أمانتها
. وقيل أنّ حلقه إياها، يدل على هتك سترها. على أّنه حيبسها يف منزله، فإنّ الطائر يبقى يف عشه إذا قطع جناحه

وإن رأت كأنّ إنساناً دعاها إىل جز شعرها، فإّنه يدعو زوجها إىل غريها من النساء سراً منها، ويقع بينها وبنيِ ذلك 
  .وقيل من رأى ذوائب امرأة مقطوعة، فإّنها ال تلد ولداً أبداً. ن عداوة وشحناءاإلنسا

فإّنه يدل على العقل، ومن رأى أنّ له دماغاً كبرياً، دل على كثرة عقله، فإن رأى كأّنه ال دماغ له، : وأما الدماغ
أكل دماغه أو مخ بعض عظامه، فإن رأى كأّنه . وقيل أنّ الدماغ مال نزر مدخور طاهر. دل على جهله وقلة عقله

  .وقال بعضهم أكل دماغ امليت، يوجب سرعة املوت. فإنه يأكل ماله
  .احلسنة مال وعز، وقيل إنّ صاحب الرؤيا يتزوج امرأة، مجاهلا حسب مجال الطرة اليت رآها: والطرة
إذا مل تتفاحش، توجب أن يولد له والزيادة فيها . جاه الرجل وهيبته، والعيب فيها نقصان يف اجلاه، واهليبة: واجلبهة

وملن . وقيل من رأى جبهته من حديد أو حناس أو حجر، فإنّ ذلك حممي للشرط أو السوقة. ابن يسود أهل بيته
  .كان تدبري معاشه من قمحه، وأما الباقون، فهذه الرؤيا تبغضهم إىل الناس

جل،وحسن دينه وجاهه والنقصان فيهما نقصان حسن مست الر: واحلاجبان. فابنان شريفان مباركان: وأما الصدغان
  .يف هذه وقيل إذا كان احلاجبان متكاثفي الشعر فهما حممودان، من أجل أنّ النساء يسودن حواجبهن طلباً للزينة

فإن رأى يف جسده عيوناً كثرية، دل على زيادة . فدين الرجل وبصريته اليت يبصر هبا اهلدى والضاللة: وأما العني
َما َجَعلَ اهللا ِلَرُجل مْن : " فإن رأى كأنّ بطنه انشق فرأى يف باطنه عيوناَ، فإّنه زنديق، لقوله تعاىل. نهصالحه ودي

فإن رأى كأنّ عينيه عينا إنسان آخر غريب جمهول، دلت رؤياه على ذهاب بصره، ويكون غريه " . قَلَْبْينِ يف َجْوِفِه 
فإن رأى كأنّ عينيه . احب الرؤيا يتزوج ابنته وتصيب منه خرياًفإن كان الرجل معروفاً فإنّ ص. يهديه الطريق

فإن رأى كأنّ . ذهبتا، مات أوالده، ومن رأى أّنه أعمى العينني وهو يف غربة، دل على امتداد غربته إىل أن ميوت
. أمره ويعينه فإن رأى أّنه فتح عينيه على رجل، فإّنه ينظر يف. عينيه من حديد، ناله هّم شديد يؤدي إىل هتك ستره

وإن رأى كأّنه نظر إليه شزراً، فإّنه حيقد عليه، ومن رأى كأّنه يسمع بالعني وينظر باألذن، فإن حيمل أهله وابنته 
ومن رأى كأّنه نظر إىل عني . ومن رأى على كفه عني رجل أو عني هبيمة، نال ماالً عّيناً. على ارتكاب املعاصي

. اوالزرقاء البدعة، والشهالء خمالفة الدين. والعني السوداء الدين. ئاً يضر بدينهفأعجبته فاستحسنها، فإّنه يعمل شي



فإن رأى أّنه زىن . فإن رأى لقلبه عيناً أو عيوناً، فهو صالح يف الدين بقدر نورها. واخلضراء دين خيالف األديان
إىل امرأة صديقه، وحدة البصر حممودة فإن رأى أنّ عينه مسمرة، فإّنه ينظر بريبة . بالعني، فإّنه ينظر إىل النساء

. جلميع الناس، ومن كان له أوالد ورأى هذه الرؤيا، دل على أّنهم ميرضون، ألن األوالد مبنزلة العينني حمبوبتان
ورأى بعض اليهود جارية . ورأى احلجاج بن يوسف كأنّ عينيه سقطتا يف حجره، فنعي إليه أخوه حممد وابنه حممد

فإن رآها صانع، أصاب ماالً من . جارية، فقص رؤياه على برمهي، فقال تصيب ماالً من التجارة يف السماء أو عني
  .صناعته

وقيل الصالح والفساد فيهما راجعان إىل . فإّنه أوقى للعينني من احلاجبني. يف التأويل وقاية للدين: وأهداب العينني
فإن رأى كأنه قعد يف ظل أهداب عينيه، . نّ دينه حصنيفإن رأى كأنّ أهداب عينيه كثرية حسنة، فإ. الولد واملال

وإن كان صاحب دنيا، فإّنه يأخذ أموال الناس ويتوارى، فإن . فإن كان صاحب دين وعلم، فإّنه يعيش يف ظل دينه
فإن رأى كأنّ . فإن نتفها إنسان، فإن عدوه ينصحه يف دينه. رأى كأّنه ليس لعينيه هدب، فإّنه يضيع شراثع الدين

  .شعاره ابيّضت دل على مرض يصيبه من الرأس أو العينني أو األذنني أو الضرسأ
فإن رأى اإلمام . يف النوم دليل اخلصب والفرج، وقبحها دليل السقم والضر واخلدان عمل الرجل: وحسن الوجنة

  .يف وجنته سعة فوق القدر، فهو زيادة عزه وهبائه
فإن رأى كأنّ . ل هو قرابة الرجل، فإن رأى كأّنه ال أنف له، فال رحم لهفيقال أّنه مجال للرجال، ويقا: وأما األنف

له أنفني، فإّنه يدل على اختالف يقع بيه وبني األهل، ألنّ األنف ليس بغريب، فإن شم رائحة طيبة، دلت على فرج 
. د ويقال اجلاه واحلسبويقال أن األنف، الول. وإن كانت امرأة صاحب الرؤيا حبلى، فإنّها تلد ولداً ساراً. يصيبه

ويقال األبوان، وتأويل ما يدخل يف األنف، جيري جمرى الدواء، وما يدخل فيه من مكروه، فهو غيط يكظم، ومن 
  .رأى كأنّ له خرطوماً، دل على أنّ له حسباً قوياً

فإن . أو شر فاحتة أمر صاحبه، وخامتته، فإن رأى كأّنه خرج من فمه شيء، فهو يدل على الرزق من خري: والفم
. والشفة صديق الرجل الذي يتجمل به، وعونه ومعتمده. دلت رؤياه على الكفر. رأى فمه متعلق أو مقفل عليه

والسفلى أقوى يف التأويل من العليا، وقيل الشفة يف التأويل القرابة، والعليا صديقه الذي يعتمد عليه يف مجيع أموره 
  .رأى فيهما املاء، فإن أمر األصدقاء ليس جيري على ما ينبغيفما حدث فيهما من حدث ففيما وصفت، فإن 

فترمجان صاحبه، ومدبر أمره، املؤدي ملا يف قلبه وجوارحه، من صالح أو فساد، جيري ذلك على : وأما اللسان
ى وإن رأ. فإذا كان فيه زيادة من طول أو عرض أو انبساط يف الكالم عند احلجج، فهو قوة وظفر. ترمجته مبا ينطق

وقد يكون طول اللسان ظفر صاحبه يف . كأن لسانه طويالً ال على حال املخاصمة واملنازعة، دل على بذاءة اللسان
فإن رأى اإلمام كأنّ لسانه طال، فإنه يكثر أسلحته، ويدل على أّنه ينال ماالً . فصاحته ومنطقه وعلمه وأدبه وعظته

فإن رأى كأّنه نبت على لسانه شعر . ليل على الفقر ودليلِ املريضواللسان املربوط يف التأويل، د. بسبب ترمجان له
فإن رأى كأنّ له لسانني، رزق علماً إىل علمه، وحجة . وإن كان شعراً أبيض فهِو شر آجل. أسود، فهو شر عاجل

  .وقيل املعتدل املقدار يف الفم الصحيح، حممود جلميع النالس. إىل حجته وظفراً على أعدائه
فإذا رأى أنّها زادت حىت كادت تسد حلقه، دلت رؤياه على حرصه يف مجع املال، وتضيق النفقة على : ةوأما اللها

  .نفسه، وقد دنا أجله
فإنّهم أهل بيت الرجل، فالعليا هم الرجال من أهل البيت، والسفلى هم النساء، فالناب سيد بيته، : وأما األسنان

وإن مل يكونا فأخوان أو ابنان، فإن مل يكونا فصديقان شقيقان، والرباعية  والثنية اليمىن األب، والثنية اليسرى العم



ابن العم، والضواحك األخوال واخلاالت، ومن يقوم مقامهم يف النصح، واألضراس األجداد، والبنون الصغار، 
ما، والرباعية السفلى والثنية السفلى اليمىن األم، واليسرى العمة، فإن مل يكون فأُختان أو ابنتان أو من يقوم مقامه

بنات العم وبنات العمات، والناب السفلى سيدة أهل بيتها، والضواحك السفلى بنات اخلال واخلالة وأضراس 
  .السفل األبعدون من أهل بيت الرجل، من النساء والبنات الصغار

و غيبته عنه غيبة من وحركة بعض األسنان، دليل على من هو تأويله يف املرض، وسقوطه وضياعه دليل على موته أ
واصطكاك األسنان . ال يعود إليه، فإن أصابه بعدما فقده، فإّنه يرجع، وتآكله دليل على بالء يصيب من ينتسب إليه

وننت األسنان قبح الثناء على . فإن رأى يف أسنانه قلحاً، فهو عيب بأهل بيته يرجع إليه. على جدال بني أهل بيته
عف حال أهل بيته، وتنقية األسنان من القلوحة، يديل على بذل املايل يف نفي اهلموم أهل البيت، وكالل األسنان ض

فإن رأى كأنه نبت مع ثنيته مثلها، فإنّ . وبياض األسنان وطوهلا ومجاهلا، زيادة قوة ومال وجاه ألهل البيت. عنهم
  .ت عاراً ووباالً عليهفإن رأى كأنّ النابت معها يضرها، كان الزائد يف أهل البي. أهلِ بيته يزيدون

فإن رأى كأّنه يرمي أسنانه . فإن رأى كأّنه قلع أسنانه، دلت رؤياه على قطع رمحه، أو ينفق ماله على كره منه
فإن رأى كأنّ أسنانه من ذهب، فإن كان من أهل العلم والكالم . بلسانه، فسدت أمور أهل بيته بكالم يتكلّم به

ها تدل يف غري العلم وأهله، على مرض أو حريق، فإن رأى كأّنها من فضة، دلت محدت رؤياه، وإال فال حتمد، ألّن
فإن رأى مقادمي أسنانه سقطت فنبت . فإن رآها من زجاج أو خشب، دلت على املوت. على خسران يف املال

  .مكاهنا أخرى، دلت على تغيري أموره وتدابريه
: فإن رآها قطت يف حجره، فهو ابن، لقوله تعاىل. يصري إليه وقيل أنّ من رأى أسنانه العليا سقطت يف يده، فهو مال

فإن رأى كأّنه أمسك الساقط . فإن رآها سقطت إىل األرض، فهي املوت. يعين يف حجر" . ويكلم الناس يف املهد " 
ا من ضانه فلم يدفنه، فإّنه يستفيد بدل من هو مثله يف الشفقة والنصيحة وكذلك التأويل يف سائر األعضاء إذ

فإن رأى كأنه نبت يف قلبه أسنان، دل على موته، وقيل أنّ سقوط األسنان يدل على عائق . أصابتها آفة فلم يدفنها
فإن رأى كأنّ مجيع أسنانه سقطت، وأخذها يف كمه أو حجره، فإنه . يعوق فيما يريده، وقيل هو دليل قضاء الديون

وإن رأى كأنّ مجيع أسنانه قطت وذهبت عن بصره، . بيته يعيش عيشاً طويالً حىت تسقط أسنانه، ويكثر عدد أهل
  .من الناس ،وأقرانه يف العمر. فإنّ أهل بيته ميوتون قبله، ورمبا كان ذلك موت ذوي سنه

فإن رأى كأنّ الناس يلكوه بأضراسهم أو يعضوه، فإّنه ميكنه أن يتضع للناس فال يتضع، وقيل ينبغي أن جيعل الفم 
سنان مبنزلة السكان، فما كان فيها من ناحية اليمىن فهو يدل على الذكور، وما كان من اليسرى مبنزلة املنزل، واأل

فإن . وقيل من رأى أسنانه تنكسر فإنه يقضي دينه قليالً قليالً. فهو يدل على اإلناث، يف مجيع الناس إال قليالً منهم
قط بال وجع، يدل على ذهاب شيء مما يف فإن رأى كأنّها تس. تساقط أسنانه بال وجع، يدل على أعمال تبطل

فإن كان مع ذلك . ومقادمي األسنان إذا سقطت، منعت من أن يفعل اإلنسان شيئاً مما يعمل بالكالم والقول. منزله
  .وجع أو خروج دم أو حلم، فإنّ ذلك يبطل أو يفسد األمر الذي يراد

، دل على مرض طويل ووقوع يف السل من غري أن وأما األصحاء واألحرار واملسافرون، إذا سقطت مجيع أسناهنم
ميوتوا، وذلك أنّ اإلنسان ال ميكنه أن ينال الغذاء القوي بال أسنان، لكنه يستعمل اإلحساء والعصارات، وإّنما ال 

ميوتون ألنّ املوتى ال تسقط أسناهنم، والشيء الذي ال يعرض للموتى هو خملص للمرضى فلهذا السبب صار حمموداً 
وإن تساقطت أسناهنم مجيعاً فإّنه يدل على سرعة جناهتم من املرض، وأما التجار املسافرون فيدل على . رضيف امل

خفة محلهم، وخاصة إن رأى أنّ تلك األسنان تتحرك، فإن رأى كأنّ بعض أسنانه قد طال وازداد عظماً، دل على 



. أى سقوطها، فإنه ينجو من مجيع الشدائدومن كانت أسنانه سوداً متآكلة معوجة، فر. جدال وخصومة يف منزل
فإن رأى كأنّ أسنانه تسقط وهو يأخذها بيده أو بلحيته ويف حجره، فذلك يدل على أنّ أوالده تنقطع، فال يولد 

  .له، وما يلد فال يبقى وال يترىب
متوت أسنانك : وحكي أنّ رجالً رأى أسنانه كلها سقطت، فاغتم لذلك غماً شديداً، وقص رؤياه على معرب، فقال

ورأى اخر كأّنه أخذ ثالث أسنان من فمه يف كفه، وضم عليهم أنامله، فعرض له أّنه . كلها قبلك، فكان كذلك
  .وجد درمهاً ونصفاً

  .يف التأويل سيد عشريته، وصاحب نسل كثري: والذّقن
وابنتني، فإن كان له أربع آذان،  واألذن امرأة الرجل أو ابنته، فإن رأى كأنّ له ثالثة اذان، دلت على أنّ له امرأة

فإن رأى كأنّ أذنه بانت منه . دلت رؤياه على أحد خصلتني، إما أن يكون له أربع نسوة، أو أربع بنات ال أم هلن
فإن رأى كأنّ له أذناً واحدة، فال يعيش له قريب فإن رأى كأنّ له نصف أذن دلت . فإّنه يطلق امرأته أو متوت ابنته

وقيل . فإن رأى كأنّ يف أذنه خامتاً معلقاً، يزوج ابنته رجالَ فتلد له ابناً. ت امرأته وتزوجيه بأخرىالرؤيا علىِ مو
وإن رأى كألّن له آذاناً كثرية، فإّنه يعرض . الدينِ األذن، فإن رأى كأّنه حشا أذنيه بشيء، دلت رؤياه على الكفر

  " .َيْسَمُعونَ هبا أْم لَُهْم آذَانٌ : " عن احلق فال يقبله، لقوله تعاىل
وقيل أنّ الغينِ إذا رأى آذاناً حساناً متشاكلة، مسع أخباراً حساناً سارة، فإذا مل تكن متشاكلة حساناً، مسع أخباراً 

. ومن رأى كأنّ يف أذنيه عينني، فإنه يعمىِ، ويعاين األشياء اليت كان يعاينها بعينيه ويسمعها بأذنيه. كثرية كريهة
وأما . آذاناً كثرية، فذلك حممود ملن أراد أن يكون له إنساناً يطيعه، مثل املرأة واألولدا واملماليك وقيل من رأى كأنّ

وإذا مل تكن حساناً وال جيدة . األغنياء، فإّنه تدل على أخبار تأتيهم حممودة إذا كانت اآلذان حساذ أشكاالً
مات املدعى منهم، فإنّها تدل على أنّ عبوديته تدوم، وأما املماليك وأصحاب اخلصو. األشكال، فإنّها أخبار مذمومة

  .ويدل املدعي على أنّ احلكم يلزمه. ويسمع ويطيع
إن كان صاحب مماليك وحشم، :وحكي أنّ إنساناً رأى أنّ له اثنيت عشرة أذناً وأكثر، فقص رؤياه علىِ معرب فقال

ر على قدر عدد اآلذان من البلدان، بسبب معاش، وإن كان فإّنه دليل خري كثري يناله، وإن كان غنياً، فإّنه يأتيه أخبا
مملوكاً، أصابه مذمة وغم، وإن كان له خصوم، حكم عليه القاضي بأحكام كثرية، ومسع كالماً رديئاً، وإن كان يف 

  .خصومة، ظفر خبصمائه

قطت على األرض، فإن طالت حىت س. فمن رأى كأّنها طالت فوق قدرها، دلت رؤياه على دين وغم: وأما اللحية
فإن طالت حىت التصقت ببطنه، أصاب ماالً وجاهاً " . ِمْنها َخلَقَْناكُْم وِفيَها نُِعيدُكُْم : " دلت على املوت، لقوله تعاىل

وقيل . فإن رأى أن طوهلا لقدر حسن موافق، نال ماالً وجاهاً وعيشاً طيباً. يتعب فيه بقدر ما كان منها على بطنه
فإن رأى أنّ جوانبها طالت دون وسطها، فإّنه .  بلغت السرة، دلت على أّنه يف غري طاعة اهللاأّنها إن طالت حىت

أنت مؤذنَ : فقال. رأيت حلييت بلغت سّريت، وأنا أنظر فيها: ينال ماالً يستمتع به غريه، وأتى ابن سريين رجل، فقال
  .تنظر يف دور اجلريان

. الغ، فإن رأى أّنه أخذ حلية غريه بيده وجرها، فإّنه يرث ماله ويأكلهوال حتمد اللحية يف التأويل للصيب غري الب
وإذا كثر نقصاهنا، دل على اهلوان وذهاب . ونقصان اللحية إذا مل يكثر، دليل على اليسر وقضاء الدين والفرج

به، ألنّ إبليس لعنه فإن رأى كأنّ كوسجاً يكلم امرأته، تشوش عليه أمره بقدره، ويفرق بينه وبني أحبا. املال واجلاه
  .اهللا كلّم حواء يف صورة كوسج



وسواد شعر اللحية يدل على اإلستغناء إذا كان حالكاً، فإذا ضرب السواد إىل اخلضرة، نال ملكاً وماالً كثرياً، 
أى وإذا ر. وصفرهتا دليل على الفقر والقلة، وأما احلمرة فدليل الورع. ولكن يكون طاغياً، ألّنها صفة حلية فرعون

وأمسكه ومل يرم له، فإّنه يذهب من يده مال مث يعود إليه فإن رأى كأّنه رمى . كأّنه تناول حليته وانتثر شعرها بيده
  .به، ذهب منه مال وال يعود إليه
ونقصانه حممود، وتأويل نتف اللحية للغين إسرافه يف ماله، وللفقري يدل على غمني . زيادة شعر الشارب مكروهة

فإن رأى . وحلق اللحية ذهاب املايل واجلاه. ، ويدل على أّنه يستقرض من إنسان شيئاً فيقرضه آلخرجيتمعان عليه
  .والشيب يف اللحية وقار وهيبة. كأّنه قطع من حليته ما فضل عن قبضته، فهو يؤدي زكاة ماله

سه دون حليته، فإّنه فإن رأى كأّنه خضب رأ. ستر، وإذا كان اخلضاب باحلناء، دل على متسكه بالسنة: واخلضاب
وإن قبل . فإن رأى كأنّ خضبهما مجيعاً، فإّنه جيتهد يف إخفاء فقره، ويطلب القدر عند الناس. حيفظ سر رئيسه

فإن رأى كأّنه خيضب بطني أو . الشعر اخلضاب، فإّنلى يرجع جاهه وال يبقى كثرياً، ويتجمل بالقناعة مث ينكسف
وحلية املرأة تدل على أّنها ال تلد أبداً، وقيل تدل على مرضها، وقيل تأويلها  .جص، فإّنه يطلب حماالً ويشتهر أمره

وإن رأت ذلك حبلى . زيادة مال زوجها وابنها وشرف ولدها، وقيل إّنها إن كانت متزوجة دلت على غيبة زوجها
  .فإّنها تلد ابناً ويتم أمره

  .وقيل من طالت حليته وكثر شعره طال عمره وزاد ماله
نّ الشيء الذي يكون قبل وقته، يدل على الشر، مثل أن يرى للصبياز الذكور حلية أو بياض يف الشعور، وقيل إ

كذلك مجيع ما يكون يف غري وقته ما خال النطق، فإنّ النطق هو دليل . ولإلناث من الصبيان الصغار عرس أو ولد
لم أنّ له حلية، فإّنه ميوت وال يبلغ احللم، وذلك فإن رأى غالم مل يبلغ احل. خري، ألنّ اإلنسان بالطبيعة حيوان ناطق

فإن مل يكن الغالم بعيداً من وقت نبات اللحية، فذلك . أّنه قد سبق الوقت الذي كان ينبغي أن يكون له فيه حلية
رأيت كأنّ حلييت طالت ومل يطل : وحكي أنّ رجالً أتى ابن سريين، فقال. دليل على أّنه ينفرد، ويقوم بأمر نفسه

والعنقفة عون الرجل الذي يتباهى به ويعيش به يف الناس، فما رأى فيها . تصيب ماالً يتهنأ به غريك: سباالي، فقال
  .من حدث فتأويله فيما ذكرت

ومن رأى نصف حليته حملوقة، فإّنه يفتقر ويذهب جاهه، فإن حلقها شاب جمهول، ذهب جاهه على يد عدو يعرفه، 
ا شيخ، ذهب جاهه حبده املقدور، وإن كان جمهوالً، فإنه يذهب جاهه على يدي رئيس فإن حلقه. أو مسيه أو نظريه

مستغل قاهر، ال يكون له أصل، فإن رأى أهنا مقطوعة، فإّنه يقطع من ماله ويذهب من جاهه بقدر ما قطع من 
النتف، ورمبا كان واحللق أيسر من . فإن رأى أنّها حلقت، فهو ذهاب وجهه يف عشريته، ومقدرته من ماله. حليته

  .النتف صالحاً لبعض أمره إذا مل يشك الوجه، إال أنّ ذلك الصالح فيه مشقة عليه

إنك : فقال. رأيت كأّني قابض على حلية عن وقرضتها حىت استأصلتهها: وحكي أنّ رجالً أتى ابن سريين، فقال
ومن رأى أنّ حليته بيضاء . در ذلكتأكل مرياث عمك وال يكون له وارث غريك فإن تناولت منها شيئاً ورثت بق

فإن رأى أهنا مشطاء، فإّنه . براقة نال عزاً وجاهاً وامساً وذكراً يف البالد، ألنّ حلية إبراهيم عليه السالم كانت بيضاء
فإنّ رأى أّنه أشد سواداً وأحسن مما كانت يف اليقظة، وكانت سوداء يف اليقظة، فإّنه يصيب . يصيب جاهاً ووقاراً

فإن مل يبق من سوادها شيء، فإّنه . فإن رأى أنه شابت وبقي من سوادها شيء، فإّنه وقار. وعزاً وجاهاً ومجاالً هيبة
رأيت أنّ حلييت بيضاء، وأّني أخضبها فال يعلق هبا اخلضاب، : وأتى ابن سريين رجلِ فقال. يفتقر ويذهب جاهه

  .صدقت: قال. كك وأنت تريد ستره، وقد علم بهالبياض نقص من مل: وكان الرجل شاباَ أسود اللحية، فقال



فإن رأى كأنّ : فموضع األمانة، وزيادهتا زيادة يف الدين وأداء األمانة، ونقصاهنا نقصان يف أداء األمانة: وأما العْنق
فإن رأى كأنّ ودجيه " . ِة َسُيطًّوقُونَ َما َبِخلُوا بِِه َيْوَم القَِياَم: " ىف عنقه حيه مطوقة، فإّنه ال يزكي ماله، لقوله تعاىل

فإن رأى اإلمام يف عنقه غلظاً، فهو قوته يف عدله، وقهره ألعدائه، والغلظ يف القفا قوة علىِ . انفجرا دماً، فإّنه ميوت
وحلق القفا أداء . وشعر القفا يدل على أنّ له ماالً وعليه مال. ما قلّده اهللا، وحسن القفا يدل على الفرار واهلرب

ورأى رجل كأنّ عنقه ال بطويل وال بقصري، . فإن رأى كأنّ ال شعر عليه، دل على إفالسه. قضاء الديناألمانة و
إن كنت سيئ اخللق حسن خلقك، وإن كنت شجاعاً ازدادت شجاعتك، وإن كنت : فقص رؤياه على معرب، فقالط

  .رديء الطبع كرمت
زينته ومجاله وطيشه، فما رأى هبما من حال أو حدث، فصديق أو شريك أو أجري وكتفه امرأة، ومنكبه : وأما العاتق
وقيل إذا كانت العواتق غالظاً حسنة اللحم، دل على رجولة وقوة يف األعمال، ويدل يف احملبوسني على . فهو هبؤالء

فإن رأى كأنّ يف عاتقيه عله، فإّنه يدل على مرض . طول اللبث يف احلبس، حىت ميكنهم أن حيملوا ثقل قيودهم
ورأى رجل كأّنه يريد أن يرى أحد كتفيه فال يقدر على ذلك، فعرض له أنه . وة أو موهتم، ألنّ العاتقني إخواناإلخ

  .انعور، ذلك بالواجب، ألّنه مل يقدر أن يرى الكتف يف جانب العني العوراء
تاجر ربح، وللسوقي وأما اليد اليمىن فسبب ملعاش الرجل وماله وإحسانه، وطول اليد يف التأويل للوايل ظفر، ولل

فإن . وقيل إنّ طول يدي اإلمام وقوهتما يدل على قوة أعوانه وزيادة عمره، ورؤيته عظمهما زيادة يف ماله. حذق
وقيل صحة اليدين يف التأويل وحسنهما يدل على حسن األخذ . رأى كأّنهما حتولتا رخاماً، طال عمره يف سرور

من الرجال، واليسرى تذل على النساء منهما، فإن رأى كأّنه فقد إحدى  واإلعطاء، وقيل اليمىن تدل على األقرباء
فإن رأى كأّنه أدخل يده حتت إبطه فأخرجها وهلا نور، . يديه، فإنّ ذلك يدل على فقد بعض أقربائه بغيبة أو موت
وة وغلبة وعزاً يف أمره فإّنه ينال ق. وإن خرجت وهلا نار. فإّنه ينال علماً إن كان من أهله، أو رحباً إن كان تاجراً

  .الذي يتعاطاه وإن أخرجها وهلا ماء، فإّنه مال
فإن رأى كأّنه . مع اليدين، فإنّها زيادة دولة وقوة، وتدل على ولد أو قدوم غائب، أو يولد له أخ: وأما اليد الزائدة

وبسط اليدين يدل . جته أخرياًفإن رأى أّنه يعمل بيده اليسريى على جهد منه، نال حا. أعسر، فإّنه يعسر عليه أمره
على السخاء، فإن رأى كأنه ميشي على يديه فإنه يعتمد يف أمره على بعض أقربائه، فإن رأى كأنه يبصر بيديه كما 

. ومن رأى كأنّ يده اليمىن كلمته كالماً حسناً، فإنّ معيشته حتسن. يبصر بعينيه، فإّنه يكثر مالمسة من حيرم عليه
فإن .كلمته باخلري، شكرته أقاربه، وإن كلمتاه أو إحدامها بالتوبيخ، دل ذلك على سوء فعله فإن رأى كأن الشمال

ومن ريئت يده حتولت يد سلطانه فإّنه ينال سلطاناً، وجري على . رأى كأنّ ميينه من ذهب، مات شريكه أو امرأته
  .، ولد له ابنانفإن رأى كأنّ له جناحني. يديه ما جري على يد ذلك السلطان، من عدل أو جور

ومن رأى يف عضده نقصاناً، . فإّنه أخ، فمن رأى يف عضده زيادة، فهي صالح أمر أخيه أو ابنه البالغ: وأما العضد
تصري قليل : ورأى إنسان كأّنه نقص العضد، فقص رؤياه على معرب، فقال. فهو مصيبة فيهما بقدر النقصان والزيادة

  .العقل كثري الزهو

فإن رأى رجل . يف التأويل، فقريبان أو صديقان مثل األخ والولد البالغ، ينتفع منهم ويعتمد عليهم: وأما الساعدان
والذراع إذا أملت، فإّنها تدل . امرأة حاسرة الذراعني، فإّنها الدنيا، حلديث النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة املعراج

  .والشعر على الذراعني دين. معلى حزن، وبطالن األشياء اليت تعمل باليد، وعلى عدم اخلد
. هو مال ينبو عن يده: وقيل. سعة الدنيا، وانقباضها ضيق الدنيا، والشعر على الكف دين وحزن: وانبساط الكف



  .والشعر على ظاهره الكف، ذهاب مال
شتغال واال. وتشبيكها من غري عمل هبا ضيق اليد. فولد األخ، على القول الذي قيل أنّ اليد أخ: وأما األصابع

  .بشغل أهل البيت، وبين األخوة، بأمر قد حزَّهبم خيافون منه على أنفسهم، وقد تظاهروا يف دفعه وكفايته
وقيل أصابع اليد اليمىن، هي الصلوات اخلمس، واإلهبام صالة الفجر، والسبابة صالة الظهر، والوسطى صالة 

يدل على التقصري والكسل فيها، وطوهلا يدل على العصر، والبنصر صالة املغرب، واخلنصر صالة العتمة، وقصرها 
ومن رأى إحدى األصابع موضع . حمافظته على الصلوات، وسقوط واحدة منها، يدل على ترك تلك الصالة

فإن رأى كأنه عض بنان إنسان، دل على سوء أدب . األخرى، فإّنه يصلي تلك الصالة يف وقت األخرى
إن رأى كأّنه خيرج من إهبامه اللنب، ومن سبابته الدم، وهو يشرب منهما ف. املعضوض، ومبالغة العاض يف تأديبه

فإن رأى اإلمام زيادة يف أصابعه، كان . وفرقعة األصابع تدل على كالم قبيح بني أقربائه. يباشر أم امرأته أو أختها
  .ذلك زيادة يف طمعه وجوره وقلة إنصافه

يا ملك املوت كم بقي من عمري؟ : الم، قد مثل له، فقال لهوحكي أنّ هارون الرشيد رأى ملك املوت عليه الس
: فأشار إليه خبمس أصابع كفه مبسوطة، فانتبه مذعوراً باكياً من رؤياه، وقصها على حجام موصوف بالتعبري، فقال

. اآلية" لُْم الساَعِة إنَّ اهللا ِعْنَدُه ِع: " يا أمري املؤمنني، قد أخربك أنّ مخسة أشياء علمها عند اّهللا، جتمعها هذه اآلية
  .فضحك هارون وفرح بذلك

وأصابع اليد اليسرى أوالد األخ واألخت، واألظافري مقدرة الرجل يف دنياه، وبيض األظفار يدل على سرعة احلفظ 
واملعاجلة هبا دليل االحتيال يف مجع الدنيا، وطوهلا مع . والفهم، ورؤية األظفار يف مقدارها صالح الدين والدنيا

وطوهلا حبيث خياف انكسارها، . نها مال وكسوة، وإعداد سالح لعدو، أو حجة أو مال، يتقي بذلك شرهمحس
فإّنه خيرج زكاة الفطر فإن رأى كأنّ شيخاً أمره . دليل على تويل غريه إفساد أمر بيده، إلفراطه يف استعمال مقدرته

  .بقلمها، فإن وجده يأمره بالقيام بتعهد نفسه وصيانة جاهه
ضاب أصابع الرجل باحلناء، دليل على كثرة التسليح، وخضاب أصابع املرأة باحلناء يدل على إحسان زوجها وخ
فإن رأى الرجل كفه خمضوبة خضاباً . فإن رأى كأّنه خضبتها فلمٍ تقبل اخلضاب فإن زوجها ال يظهر حبها. إليها

فإن رأى . وحشاً، دلت رؤياه على أّنه يقتل رجالًوحشاً، نال كداً يف معاشه، فإن كانت يده اليمىن خمضوبة خضاباً 
فإن رأى . كأنّ يديه خمضوبتان باحلناء، فإّنه يظهر ما يف يده من خري أو شر، أو من ماله أو من مكسبه أو صناعته

يديه منقوشتني باحلناء، فإّنه حيتال حيلة من البيت، ليصرف بعض أثاث البيت يف نفقته لقلة كسبه، ويشمت به 
فإن كان النقش بالطني، دل على . فإن رأت امرأة يدها منقوشة، فإنه حتتال لزينتها يف أمر هو حق. ويناله ذل عدوه،

فإن رأت كأن يدها خمضوبة . فإن رأت نقش يديها قد اختلط بعضه ببعض، أُصيبت بأوالدها. كثرة تسبيحها
فرح، فإن رأى رجل أّنه خمضوب أو منقوش بالذهب أو منقوشة به، فإهنا تدفع ماهلا إىل زوجها أو يصيبها منه 

  .بالذهب، فإّنه حيتال حيلة يذهب فيها ماله أومعيشته
واضُْمْم َيَدَك إىل َجنَاِحكَ َتْخُرْج بيضاء ِمْن غَْيرِ : " فإنّ طوله دليل على نيل احلاجة، لقوله تعاىل: وأما شعر اإلبط

ثرياً، فإنه رجل يطلب جبالدته مجع املال يف العلم فإن رأى شعر إبطه ك. ويدل على دين صاحبه وكرمه" سوء 
  .فإن كان فيه قل كثري دل على كثرة العيال. والوالية والتجارة وغريها، وال يرجع إىل املرأة والدين

فإن رأى أنّ ظهره منحن، . فظهر الرجل وسنده وقيمته وملتجؤه الذي يستظهر به، وموضع قوته: وأما الظهر
. ورؤية ظهر العدو، األمن من شره. ورؤية ظهر الصديق، إعراضه وهجرانه. هو دليل الشيبأصابته نائبة، وقيل 



ورؤية ظهر املرأة النصف، . ورؤية ظهر الشابة، تأخري نيل املراد قليالً. ورؤية ظهر العجوز، إدباره الدنيا وزواهلا
  .دليل على طلب أمر قد تعسر عنه، وتوىل عنه ذلك األمر

زانة، وموضع الولد والقوة، فمن رأى صلبه قوياً، رزق عقالً وقيل ولداً قوياً، وقيل الصلب موِضع الر: والصلب
رجل شديد يعتمد عليه، وطول القد باملقدار حممود، وفوق احلد دليل على قرب األجل، وذهاب احلياة، وكذلك 

فإن رأى كأنّ جسده جسد حية، والسمن والقوة يف البدن قوة الدين واإلميان . قصره دليل على قصر العمر واجلاه
ومن رأى أن . فإن رأى كأنّ له إلية كإلية الكبش، فإن له ولداً مرزوقاً يعيش بعده. فإّنه يظهر ما يكتم من العداوة

فإن رأى زيادة يف جسده من غري مضرة، فهو زيادة يف النعمة عليه، . جسده من حديد أو من حجارة، فإّنه ميوت
رأيت كأنّ جسدي ازداد وتضاعف، وكان يل نوراً وهباء، : قليل املال إىل معرب فقالوجاء رجل خاملِ الذكر، 

. ستكون أهالً لذلك، وتصيب ملكاً وتصري ذا مال وعز: فقال املعرب. وكأين تزهدت، وأنا أسيح يف اجلبال واملفاوز
  .فلم يلبث أن خرج مع الغزاة، وكان شجاعاً، فهزم املشركني ونال ماالً وغنائم

. وكثرة شعر اجلسد للمكروب زيادة كربه، وتساقطه ذهاب كربه. فنباته للرجل محل امرأته: ا شعر اجلسدوأم
وزيادة شعر البدن للغين مال، وللفقري دين . وكثرة شعر اجلسد للمسرور، زيادة سرور وغىن، وسقوطه ذهاب غناه

. فقرياً، فإّنه يقضي دينه باجلد والتعب واملطالبةوإن كان . ومن تنور وكان غنياً، فإّنه يذهب ماله باإلستالب. جيتمع
وإن كان فقرياً فإّنه دين . فإن رأى شعر جسده أبيض، فإّنه إن كان غنياً نالت خسراناً يف ماله، وأشرف على الفناء

  .وأما استحالة شعر جسده شعر هبيمة أو سبع، فتدل على وقوعه يف الشدائد. ميكنه قضاؤه
وقيل إنّ سعة صدر اإلنسان سخاوة، . أى ذمي أنّ صدره ضيق، نال خسراناً يف مالهفإن ر. ضيق الصدر ضالل

جاء . وكثرة الشعر على الصدر دين يركبه، فإن رأى كأنّ صدره حتول حجراً فإّنه يكون قاسي القلب. وضيقه خبله
وسعة الصدر . أديتهاعقدت أمانة ف: فقال. رأيت شعراً كثرياً نبت يف صدري، وأنا أعقده: ابن سريين رجل فقال
فمن رأى امرأة معلقة . وأما الثدي، فامرأة الرجل وابنته، فجماله مجاهلا، وفساده فسادها. أيضاً تدل على العلم

بثديها، فإّنها تزين وتلد ولداً من الزناء، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة أُسري يب رأيت امرأة معلقة بثديها، 
  .فقال إهنا ولدت من الزناءفقلت يا جربيل من هذه؟ 

وذلك ألنّ الثدي . رأيت كأنّ يل ثدياً عظيماً قد بلغ الغابة،، إنك تزين مبحرمٍ: وحكي أنّ رجالً أتى ابن سريين فقال
  .وإمنا يكون بر هذه الرؤيا نكاحا حراماً. منه ومن جلده، وذلك حمرم

ج ويولد له، وإن كان براً دل على يساره، وإن كان شاباً وقيل إن رأى رجل يف ثدييه لبناً، فإن كان عزباً فإّنه يتزو
وأما املرأة الشابة إذا رأت ذلك دل على محلها ووالدهتا، وأما العجوز فإذا رأته دل على . دلت على طوله عمره

وطول ثدي الرجل حىت . فقرها وذهاب ماهلا، لعذارء إذا رأته دل على عرسها، والصغرية إذا رأته دل على موهتا
فإن مل يكن له ولد، دل . ضربا صدره، دليل على هوى يف غري رضا اهللا تعاىل، وقيل هو دليل على صوت لألوالدي

فإنّ النساء إذا أصاهبن حزن جذبن أثداءهن . وطوله ثدي املرأة فوق احلد، دليل على غاية احلزن. على الفقر واحلزن
وإن كان صاحب . أن تكون امرأته حبلى، فإّنها تلد ابناً ومن رأى كأّنه يرتضع امرأة، فإّنه ميرض، إال. وخدشنها

  .الرؤيا امرأة، فإهنا تلد بنتاً
وصغره قلة . من ظاهر ومن باطن مالك الرجل وولده، أو قرابة من عشريته، أو خزانته ومأوى عياله: والبطن

ه يكون حريصاً، ويصيب ماالً وصغره من غري جوع قلة املال، فإن رأى أّنه جائع، فإّن. هؤالء، وكربه كثرة هؤالء
  .بقدر مبلغ اجلوع منه



فإن رأى أنّ بطنه صار صغرياً، فإّنه يكون . وقيل إن عظمٍ البطن أكل الربا، واملشي على البطن اعتياد على املال
  .والشبع مالله من املال، والعطش سوء حال يف دينه، والري صالح يف دينه. كثري األمتعة

مساحته وجراءته وجالدته وجوده وسخاؤه وغلظته وصالحه وفساده راجع إىل البدن، شجاعة الرجل، و: والقلب
وخروج القلب من البطن، حسن الدين واإلخالص، والتفريغ عنه هو االهتداء إىل . ألّنه ملك البدن، والقائم بتدبريه

أن قلبه تقطع فإن كان عليالً احلق وقيل القلب يدل علىِ امرأة صاحب الرؤيا، فإهنا هي املدبرة ألموره، فإن رأى ك
  .برىء وشفي وفرج عن كربه

موضع الغضب والرمحة، وقيل الكبد تدل على األوالد واحلياة، وخروج الكبد من البطن ظهور مال : والكبد
فإن كانت أكباداً كثرية مطبوخة . فإن رأى أّنه يأكل كبد إنسان أو أصاهبا، فإّنه يصيب ماالً مدفوناً ويأكله. مدفون

وأكل كبد اإلنسان املعروف أكل . وأكباد البهائم واآلدميني سواء. مشوية ونيئة، فهي كنوز تفتح له ويصيبهاو
  .ماله، فإن نظر يف كبده فرأى وجهه فيها كما يفعل باملرآة فإّنه ميوت

فإنّ القاطع حيقد فرج، فإّنه قوام البدن، ومن رأى كأنّ إنساناً قطع مرارة إنسان بأسنانه فمات فيه، : وقوة الطحال
  .فإن خرج دمه وشر القاطع، فإّنه حيلل ماله على نفسه جلهله وشره. عليه حقداً عظيماً يهلكه فيه

  .وأما صالح الرئة فهو طول العمر، وفسادها قصر العمر، ألّنها موضع الروح
. حب نطق وصوابموضع الغىن والصواب والبيان واخلطأ، فإن رامها شحيمتني، فإنه رجل غين صا: والكليتان

  .وقيل الكلى القرابات وصالحهما وفسادمها يرجعان إىل ذلك. وهزاهلما فقر، وخطأ رأيه
وأكل . وظهور األمعاء أو شيء مما يف جوفه، ظهور ماله املدخور، أو يظهر من أهل بيته أحد يسود، أو هو بنفسه

ه يأكل أمعاء غريه، أو شيئاً مما يف جوف وكذلك لو رأى أّن. الرجل أمعاء نفسه، دليل على أّنه يأكل مال نفسه
وقيل إنّ خروج األمعاء يدل على أن ابنته ختطب، ومن رأى كأن . غريه، فهو يصيب من ذلك ماالً مدخوراً ويأكله

فإن خرج . امعاء بطنه أو سائر ما يف بطنه خرج فغسل بطنه وأعيدت إليه أو مل تعد، فهو موته يف رضا اهللا تعاىل
وقيل إن خرج ما يف البطن، دل . فإنّ عنده وصية لرجل، وبنتاً لصاحب الوصية وهو على تزوجيها شيء من جوفه،
  .على هتك الستر

فمن رأى كأّنه . فإن رأى كأنّ ملكاً شق بطون رعيته، فإنّهم تفتش بطوهنم، فإن أخذ ما يف بطوهنم، أخذ أمواهلم
ن الولد له، وللفقري، ألّنها تدل على أنّ من ال ولد له يشق بطنه واحشاؤه يف موضعها املعروف فإن ذلك حممود مل

وقياس األحشاء يف البطن كقياس متاع املنزل يف . ألنّ األوالد مبنزلة األحشاء. يولد له وتدل للفقراء أن يستغنوا
ىل وإذا رأى إنسان كأنّ غريه يكشف عن أحشائه ويظهرها، فإن ذلك أمر رديء، يدل على أّنهم يصريون إ. املنزل

اخلصومات، وتكشف أمور مستورة من أمورهم، فإن رأى اإلنسان أنّ جوفه انشق وهو فارغ ليس فيه شيء، فإنّ 
  .ويف املريض على أّنه ميوت. ذلك يدل علم خراب منزله ووحشته وهالك أوالده

سوء حال، فهو  فما رأى بسرته من قبح احلال أو مجال أو. فامرأة الرجل وحبيبته من جواريه ومهته: وأما السرة
وقيل من كان له والدان فرأى سرته عليلة فإنّ ذلك يدل على علة الوالدين، ومن مل يكن له والدان، فإنّ . فيهن

  .وأما من كان يف غربة، فإّنه يدل على رجوعه. ذلك يدل على أوطانه اليت ولدوا فيها
فمىت كان يف شيء من أجزائه . ن وعلم امللكوما يلي السرة، فإنّ أعاله وأسفله يدل على قوة البد: وأما املراق

  .وجع، فإنّ ذلك مرض صاحب الرؤيا وفقره
  .فهو املرأة، ألّنها خلقت منها فما حدث فيها فهو يف النساء: وأما الضلع



فمن رأى أّنه أبداها أو كشفت .فظهورها هتك الستر، ومشاتة األعداء، وهي ما بني السرة والركبة: وأما العورة
وإذا كان عليه من الثياب شيء قليل قدر ما يسترها خاصة، . ه أو بعضها، فإّنه يظهر منه بقدر ما بدا منهاعنها ثياب

. فإن كان ذلك األمر يدل على دين، فهو يبلغ يف الدين والصالح مبلغاً يتجرد فيه. فإّنه قد جترد يف أمر أمعن فيه
فمن مل يعرف يف منامه جترده يف دين وال معصية، . عن فيهاوإن كان ذلك يف معصية، فإّنه يبلغ يف معصيته مبلغاً مي

وكان املوضع الذي جترد فيه مثل السوق أو وسط املأل، والعورة بارزة يراها بعينه، كأّنه مستحي منها، وعليه بعض 
وصفت،  وإن كان جترده على ما. ثيابه، ومل ير مع ذلك شيئاً يدل على أعمال الرب، فإّنه يهتك ستره، وال خري فيه

ومل ير العورة بارزة، ومل يصر على االستحياء منها، ومل يكن عليه من ثيابه شيء، فإّنه يسلم من أمر هوِ به مكروب، 
إن كان مريضاً شفاه اهللا، وإن كان مديوناً قضى دينه، وإن كان خائفاً أمن، وإن مل يكن عليه من الثياب شيء، فهو 

  .من سلطان هو فيه، أو ينتقض عليه أمر هو مستمسك بهيسقط من رجاء من كان يرجوه، أو يعزل 
فإن مل تكن العورة ظاهرة، وال هو مستحي منها، . وكل ذلك إذا كانت عورته بارزة ظاهرة، وهو كاملستحي منها

  .فإنّ حتويل حالته اليت وصفت، يدل على حال السالمة، وال يشمت به عدو إن شاء اهللا
فمن رأى كأّنه عريان متجرد من ثوبه، فإن له . ل على جتلده فيه وظفره مبرادهمع االشتغال بعمل، دلي: والتجرد

فإن غطى عورته بشيء . فإن مل تكن عورته مكشوفة، فإّنه ال يغلبهم. أعداء يف املوضع الذي رأى فيه، وهو يغلبهم
وإن رأى نفسه . العبادةفإن رأى على وسطه مئزراً فقط، فإّنه جيتهد يف . أو بيده، فإّنه ينقاد هلم ويهرب منهم

متجرداً يف طلب شيء، نال ذلك الشيء بقدر جترده وأما العري إذا مل يكن معه اشتغال بعمل، فهو حمنة وترك طاعة 
  .وهتك ستر

رأيت كأنّ رجالً قائماً وسط املسجد يعين مسجد البصرة، متجرداً، بيده : وحكي أنّ رجالً أتى ابن سريين فقال
هو : فقال الرجل. ينبغي أن يكون هذا الرجل احلسن البصري: لقها، فقال له ابن سريينسيف يضرب به صخرة فيف

قد علمت أّنه الذي جترد يف الدين، يعين ملوضع املسجد وإنّ سيفه الذي كان يضرب به : فقال ابن سريين. و اهللا هو
  .لسانه الذي يفلق بكالمه احلجر باحلق يف الدين

وقيل أّنه إذا رآه طال فوق . والزيادة والنقصان فيه يف ذلك. يف الناس وشرفه أو ولدهفإّنه ذكر الرجل : وأما الذكر
فإن رأى له ذكرين أصاب ولداً مع ولده، وذكراً يف الناس مع ذكره، وشرفه، فإن كان قلعه بيده . املقدار، نال مهاً

وانقطاعه حىت يبني منه، . رجع إليه أو قلع بعضه، مث أعاده إىل مكانه، مات له ابن واستفاد بدله، وذهب ماله مث
ورمبا كان . وقيامه قوة اجلد، وحركته نشاطه، وسعة دنياه. دليل على موته أو موت ولده، ألنّ ذكره ينقطع مبوته

وذلك مع انقطاع ما يدل على السالمة واخلري، وال . انقطاع ذكره وانقطاع امسه وذكره من ذلك البلد أو احمللة
  .ى موتيكون معه ما يدل عل

وإذا . والذكر إذا نقص أو زاد أو عظم أو صغر، بعد أن يكون له طرف واحد، فإنّ عامة تأويله يف الولد والنسل
تشعب فكانت له شعب كثرية أو قليلة، فإن عامة تأويله يف شرفه وذكره يف الناس، بقدر ذلك، ألنّ شعبه انتشار 

فإن رأى كأّنه ميص ذكر إنسان أو . على مسوط جاههوضعف الذكر، دليل على مرض الولد أو إشرافه . ذكره
  .حيوان، عاش املاص بذكر صاحب الذكر، وامسه، فإن رأى أّنه خنثى، حسن دينه

ومن رأى كأن عورته ظاهرة ومل ينظر إليها وال يستحي منها، ومل يلتفت إليها أحد، فإّنه يسلم من أمر هو فيه 
ناء دليل على نيل املىن، من دينار إىل مائة ألف على قدر الرجل واإلم. مكروب من مرض أو هم أو خوف أو دين

ومن رأى كأنّ . يف الناس، فإن رأى كأّنه قد عقد على ذكره، اشتد عليه عيشه، وتعسر عليه أمره، وسخر بولده



د له ومن رأى كأّنه يقبل إحليله، فإن مل يكن له ولد فإّنه يول. ذكره دخل جوفه، دل ذلك على أّنه يكتم شهادة
ورأت امرأة كأنّ الشعر على إحليل ابنها، . ولد، فإن كان له أوالد هم مسافرون، فإنّهم يرجعون إليه ويقبلهم

ورأى آخر كأنّ على إحليله شعراً كثرياً . فما لبث إال قليالً حىت مات. قد فين عمره: فقصتها على معرب، فقال هلا
ورأي آخر كأّنه أطعم إحليله . واهنماكك يف الفساد. جوركيدل على ف: إىل طرفه، فقص رؤياه على معرب فقال

  .طعاماً، فعرض له أّنه مات ميتة سوء، ألنّ الطعام ينبغي أن يقدا إىل الفم، كأنه مل يكن له وجه وال فم
ورؤية فرجع من حديد أو صفر يدل على األياس . فَرٌج، فإن رأت كأنّ املاء دخل فرجها، رزقت ابناً: وفرج املرأة

ومن رأى أنّه . ومن رأى أّنه يعاجل فرج امرأة بدون الذكر، فإّنه ينال فرجاً من قبلها فيه نقص وضعف. نيل املراد من
فإن رأى أّنه مس فرج . فإن رأى فرج جارية يأتيه خري وفرج. عض فرج امرأة جمهولة، فإّنه يأتيه فرج يف أمر دنياه
فإن رأى فرجها من خلفها، فإّنه يرجو خرياً . جاً وييأس منهاامرأته وكان مصمتاً من صفر، فإنه يطلب منها فر

ومن رأى أنّ ذكره . فإن كان الفرج صغرياً غلب عدوه، وإن كان كبريِاً غلبه عدوه. ومودة تصري إىل عدوه
إن رأى المرأته ذكراً كذكر الرجل، فإن كان هلا ولد أو يف بطنها، فإّنه يبلغ . استحال فرجاً، عجز بعد القوة

. وإن ولدت مات الولد قبل بلوغه. وإن مل يكن هلا ولد وال يف بطنها ولد، فإّنه ال تلد ولداً أبداً. يسود أهل جتهو
  .فيكون له ذكر يف الناس وشرف بقدر الذكر. ورمبا انصرف التأويل، يف ذلك عنها إىل قيمها أو مالكها

إن رأى أنه ينكح يف ذلك الفرج، فإنّ الفاعل به ف. فإن رأى للرجل سوأة كسوأة املرأة، فإّنه يصيبه ذل وخضوع
وقيل أنّ استحالة فرج املرأة ذكراً، دليل علىِ بذاءة لساهنا . يظفر حباجته منه أو من مسيه، إن مل يكن لذلك موضعاً

أو  ومن نظر إىل فرج امرأة. ومن رأى أّنه ميتص فرج امرأة، نال فرجاً ضعيفاً قليالً. وتسلطها على زوجها بالكالم
  .غريها نظر شهوة أو مسه، فإنه يتجر جتارة مكروهة

عري األعداء اليت يصلون هبا إليه، فإن رأى خصيتيه قطعتا من غري أن ينتنا أو يناهلما مكروه، فإنّ : واخلصيتان
ال  أعداءه يظفرون بقدر ما نيل من خصيتيه، ولو رأى أنّ خصيتيه عظمتا أو هلما قوة فوق قدرمها، فإنه يكون منيعاً

ألنّ . ورمبا كان انقطاعهما انقطاع اإلناث من الولد، إذا كان يف الرؤيا ما يدل على اخلري. يصل إليه أعداؤه بسوء
اخلصيتني مها األنثيني، والبيضة اليسرى يكون الولد منها، فإن رأى أنّها انتزعت منه مات ولده، ومل يولد له من 

فإن . س منه، وبانت منه، فإّنه يولد له ولد لغري رشد وينسب الولد إىل غريهفإن رأى أّنه وهبها لغريه بطيبة نف. بعده
فإن كان الرجل شاباً فهو عدوه، ومن رأى أّنه . رأى أنّ خصيتيه يف يد رجل معروف، فإنّ ذلك الرجل يظفر به

قص رؤياه على ورأى رجل كأنّ له عشرة ذكور وليست له خصية، ف. آدر، فإّنه يصيب ماالً ال يؤمن عليه أعداؤه
  .يولد لك عشر بنني، وال يولد لك أنثى: معرب فقال له
فإن رأى كأّنه نظر إىل . فنقصاهنا صاحل يف السنة، وزيادهتا مال وسلطان يناله من جهة رجل أعجمي: وأما العانة

ن عليه شعركثري فإن كا. عانته فلم ير عليها شعراً كأّنه مل ينبت قط، دل على حجر عليه يف املال أوخسران يقع له
  .حىت تسحبه يف األرض، فإّنه ينال ماالً كثرياً مع فساد دين، وتضييع سنني ومروءة

وإن رأى عجز نفسه كبرياً، فإّنه يسود مبال امرأته، . هو مال امرأة، فإن كان كبرياً المرأته ماالً كثرياً: والعجز
زه، فإّنه يطعمه دمساً ومنفعة، مث يشرف علىِ ومن رأى رجالً كشف له عن نفسه ورأى عج. ويصيب من ذلك خرياً

وإن كان شيخاً معروفاً، فإنه يوقعه هو بعينه يف أدبار، . فإن رأى دبره فإّنه يناله منه أدبار، إن كان شاباً. أدبار فيها
. لهفإن كشف عنه رجل حىت أظهر عجزه، فإنه يفضحه يف أه. وإن كان جمهوالً فإّنه ينال ادباراً من حيث ال يشعر

فإن رأى امرأةً كشف عن عجزها حىت رأى دبرها، فإنّ األمر الذي ينسب إىل ذلك يشرف على األدبار ويلحقه 



ومن نكح امرأة يف دبرها، فإّنه يطلب أمراً من غري وجهه وال ينتفع به، ألنّ النكاح يف الدبر . دين من جتارة أو والية
  .ه، فإّنه يضطرومن رأى أّنه يسحب على عجزه أو دبر. ليس له مثر
فعشرية الرجل، فإن رأى أنّ فخذه قطعت وبانت، فإّنه يتغرب عن قومه وعشريته، حىت يكون موته يف : وأما الفخذ

فمن رأى كأنّ . الغربة، ألنّ الفخذ إذا قطعت وبانت ال ينجرب صاحبها وال يلتئم، فلذلك ال يرجع إىل قومه أبداً
  .على املعاصيفخذيه حناساً فإنّ عشريته تكون جريئة 
. رأيت فخذي محراء وعليها شعر نابت، وأمرت رجالً فقص ذلك الشعر: وحكي أنّ رجالً أتى ابن سريين فقال

  .أنت رجل عليك دين يؤّديه عنك رجل من قرابتك: فقال
ادها والعروق أهل بيته مما ينسب إىل ذلك العضو، ومجاهلا مجاهلم، وفس. سيد قومه واملؤلف بني القرابات: والعصب

ورمبا كان هو نفسه . فسادهم، فإن رأى أّنه فصد عرقاً بالعرض، فهو موت قريب من أقربائه مبنزلة ذاك العرق
وإن كان ذلك يف مكروه . املنقطع عن اقربائه مبوت، إذا كانت الرؤيا يف تأويلها ما يديل على مكروه أو معصيه

  .ري موتورمبا كان فراق بغ. التأويل، فهو فراق ما بينه وبينهم
وقوة جلدها قوة معيشته، . كد الرجل ونصبه يف معاشه ومطلبه، فإن رأى هبا حدثاً، فإّنه تنسب إليه الركبة: والركبة

وقيل أنّ املريض إذا . وغلظ جلدها أو ظهورها الورم فيها إصابة مال من تعب. وانسالخ جلدها زيادة كد وتعب
يل أنّ الركبتني ينبغي أن جيعل تأويلهما على قوة البدن وحركته وق. رأى يف ركبته املاء أو علة، دل على موته

وهلذا السبب مىت كانتا صحيحتني قويتني، فإن ذلك دليل على سفر أو حركة أخرى، وعلى أعمال . وجودة عمله
  .الوإن رأى فيهما علة أو أملاً، فإنّ ذلك يدل على ثقل الركبتني يف األعم. يعملها صاحب الرؤيا على صحة البدن

فإن رأى أنّ ساقه من . قوام الرجل وماله ومعيشته اليت عليها اعتماده، ورمبا كانت الساق عمر صاحبها: والرجل
وإن رأى أنّ ساقه من قوارير، مل يلبث أن ميوت ويذهب ماله، وقوامه، ألنّ القوارير . حديد، طال عمره وبقي ماله

. فإن قطعتا مجيعاً ذهب ماله وقواه، أو مات كل ما بانت منه .رجله قطعت، ذهب نصف ماله. فإن رأى. ال بقاء هلا
وقيل الرجالن األبوان، واملشي حافياً يدل على التعب واملشقة، وقيلِ من رأى له أرجالً كثرية، فإن كان مسافراً 

منقوشتني، ورؤية الرجلني خمضوبتني . وإن كان فقرياً نال ثروة، وإن كان غنياً مرض. سهل عليه سفره، ونال خرياً
ومن رأى كأّنه رفع ساقاً ومد ساقاً فالتفت إحدى ساقيه باألخرى، فإّنه . للرجل موت األهل، واملرأة موت بعلها

. ورؤية الرجل ساق امرأة دليل على التزوج. ويدل على أنّ صاحب الرؤيا كذاب. قرب أجله، ويلقاه أمر صعب
  .رياً مما كانت فيهوكشف املرأة عن ساقها حسن دينها وإصابتها أمراً خ

  .وانكسار عقب سعي يف أمر يورث الندم. ولد مقامر، وقيل انكسار الكعب موت أو غم: والكعب
زينة الرجل وماله، وأصابعها جواريه وغلمانه، فإن رأى بعض أصابعه صعد إىل السماء، مات بعض غلمانه : والقدم

  .أو جواريه

فإن رأى أّنه يزين . رجليه صعدتا إىل السماء وبانا منه، مات ولداه ومن رأى كأنّ. دين غالب: والشعر على القدمني
ومن رأى له أرجالً كثرية، فقيل أّنه للغين مرض ألّنه حيتاج إىل أرجل كثرية . برجله، فإنه ميشي خلف النساء حراماً

بس حىت يكون ودلت يف الشرار على احل. تنوب عنه، ورمبا دلت على ذهاب البصر حىت احتاجوا إىل من يقودهم
ورأى . ورأى رجل كأنّ إحدى رجليه صارت حجراً، فجفت تلك الرجل بعينها. عليهم حفظة، فال ميشون منفردين

: وحكي أنّ رجالً أتى ابن سريين فقال. رجل كأنه يركل امللك برجله، فأصاب وهو ميشي ديناراً وعليه صورة امللك
فاسترجع ابن . فقال لك رأيتها. كبه دين وميوت يف السجنير: رأيت كأنّ على ساقي رجل شعراً كثرياً، فقال



سريين، مث إّنه مات يف السجن وعليه أربعون ألف درهم، فقضاها عنه بعد موته، ورأى رجل كأنه معوق الساق، 
رأيت كأنّ اصبع : وأتى ابن سريين رجل فقال. فأخذ بعد ذلك مع امرأة. إنك تصري زانياً: فعربها له معرب فقال

ليس هو : هذا صاحب هوى، فقال: على مجر، فإذا وضعته عليه طفىء، وإذا رفعتها عنه عاد كما كان، فقالرجلي 
ورأت امرأة كأنّ إهبام رجلها قطعت، . وأي شيء هو أشد من القدر؟: فقال. صاحب هوى ولكنه يتكلم يف القدر
  .تصلني قوماً قطعتيهم: فقصت رؤياها على ابن سريين فقال

  .زينة مال صاحبها، وأعمال الرب، وعظام ماله الذي به اعتماده ومعيشته: وأصابع القدمني

  الباب الثالث والعشرون

  يف تأويل األشياء اخلارجة من االنسان وسائر احليوان

  من املياه واأللبان والدماء وما يتصل بذلك من األصوات والصفات

رؤية : قال األستاذ أبو سعد" . يشرب لبناً فهو الفطرة من رأى أنه : " روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أّنه قال
اللنب يف الثديني للرجال والنساء مال، ودر اللنب منها سعة املال فإن رأت امرأة ال لنب هلا يف اليقظة، أهنا ترضع صبياً 

ضع امرأة، نال وقال بعضهم من رأى كأّنه ارت. أو رجالً أو امرأة معروفني،فإن أبواب الدنيا تنغلق عليها وعليهم
وألبان األنعام مال حالل من .ومن رأى كأّنه شرب لنب فرس أو رمكة أحبه السلطان ونال منه خرياً. ماالً ورحباً
وكذلك املرضع والراضع، أيهما كان . فإن رأى كأّنه انصّب عليه لنب إنسان، دل على ضيق وحبس. السلطان

وحلب الناقة عمالة على أرض البختية . هول، واحللب تأويله املكرمعروفاً، فإنّ حاله يف احلبس والضيق أشد من اجمل
فإن حلبها فخرج دماً، فإنه جيور يف سلطانه، فإن حلبها مساً، فإّنه . عمالة على أرض العجم، تعمل على سنة وفطرة

نيا بقدر ما در عليه فإن حلبها تاجر لبناً، أصاب رزقاً حالالً ورحباً يف جتارته، ودرت عليه الد. جييب ماالً حراماً
فمن شرب منه أو مص مصة أو مصتني أو ثالثة، فإنه على الفطرة يصلي . الضرع، ولنب اللقحة فطرة يف الدين

من حلب ناقة وشرب لبنها، دل على أّنه يتزوج : ويصوم ويزكي، وهو لشاربه مال حالل وعلم وحكمة، وقيل
ولنبِ البقرة خصب السنة، ومال حالل، وإصابة . م فيه بركةأمرأة صاحلة، وإن كان الرائي مستوراً، ولد له غال

  .ويف صاحب الرؤيا عبداً عتق، وإن كان فقرياً استغىن. الفطرة
. ولنب األسد ظفر بعدو وقيل اّنه ينال ماالً من جهة سلطان جبار. ولنب الشاة والعنز إصابة مال حالل إن كان حليباً

ولنب اخلنزير تغيري عقل صاحبه . ورمبا دل على إصابة مال من ظاملولنب الكلب خوف شديد ولنب الذئب مثله 
" فََمْن اْضطُّر غَيَْرباغ وال عاد فَالَ إثَْم َعلَْيِه : " وذهنه وقيل إنّ الكثري منه مال حرام، والقليل منه حالل، لقوله تعاىل

  .فقد رخص يف القليل، وحرم الكثري. 
ولنب . وألبان الوحش كلها قوة يف الدين.ولنب احلمار األهلي مرض يسري. ذرولنب الظيب ن. ولنب النمر إظهار عداوة

ولنب اهلرة مرض يسري أو . ولنب الثعلب مرض يسري. الضأن واجلاموس خري وفطرة ولنب الدب ضر وغم عاجل
ه ولنب األتان إصابة خري وظهور اللنب من األرض وخروج. ولنب الفرس ملن شربه اسم صاحل يف الناس. خصومة

  .منها، دليل على ظهور اجلور
وألبان . وارتضاع اإلنسان من ثدي نفسه، دليل على اخليانة. وألبان ما ال ألبان هلا، بلوغ املىن، من حيث ال حيتسب



وقيل من شربه . ومن شرب من لنب حية فإّنه يعمل عمالً يرضي اهللا. النواهش واللواذع صالح ما بينه وبنيِ أعدائه
  . ن الباليانال فرجاً وجنا م

واللنب الرائب ال . مال جمموع نافع وغنيمة، وكذلك السمن، إال أنّ يف السمن قوه لسلطان النار اليت مسته: والزبد
واحلامض املخيض رزق بعد هم، ووجع، وقيل هو مال حرام ومعاملة قوم . وقيل هو رزق من سفر. خري فيه

. لب املعروف ممن ال خري فيه، والشرياز استماع كالم من النسوةمفاليس، ألنّ زبده قد نزع منه، وقيل إنّ شاربه يط
  .واألنفحة مال مع نسك وورع

وقيل إن اجلنب . فإّنه مال مع راحة، والرطب منه خري من اليابس، ومال حاضر للرائي وخصب السنة: وأما اجلنب
: بز مع اجلنب، فإّنه معاشه بتقدير، وقيلومن رأى كأّنه يأكل اخل. اليابس سفر، وقيل إن اجلبنة الواحدة بدرة من املال

واملصل قيل هو دين غالب حلموضته، وقيل هو مال نام، يقوم قليله مقام . من أكل اخلبز مع اجلنب، أصابته علة فجأة
  .واألقط مال عزيز لذيذ. كثري من األموال، يناله بعد كد

ه جيء بقدح من لنب فوضع بني يديه، فانصب وروي أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى وهونازل بالطائف، كأّن
: يا رسول اهللا ما أظنك مصيباً من الطائف يف عامك هذا شيئاً، فقال: فأوهلا أبو بكر رضي اهللا عنه فقال. القدح

  .أجل، مل يؤذن يل فيه، مث ارحتل صلى اهللا عليه وسلم
فوسعه، فجعلت . يء بعس آخر فوضع فيهرأيت عساً من لنب جيء به حىت وضع، مث ج: وأتى ابن سريين رجل فقال

أما اللنب ففطرة، وأما الذي صبه فيه : فقال. أنا وأصحايب نأكل من رغوته، مث حتول رأس مجل، فجعلنا نأكله بالعسل
وأما " . فأَما الزََّبُد فََيذْهب َجفَاء : " فوسعه، فما دخل يف الفطرة من شيء، وأما أكلكم رغوته فيقولن اهللا تعاىل

ري فرجل عريب، وليس يف اجلمل شيء أعظم من رأسه، ورأس العرب أمري املؤمنني، وأنتم تغتابونه وتأكلون من البع
  .وكان ذلك يف زمان عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه. حلمه، وأما العسل، فشيء تزينون به كالمكم

أكون مع موالي يف : ؟ فقالما تعمل: رأيت كأّني ارتضع إحدى ثديّي، فقال: وأتى ابن سريين رجل فقالت
  .اتق اهللا يف مال موالك: احلانوت، فقال

مث عرض عليه ثانية، فلم . ورأى عدي بن أرطأة لقحة مرت به وهو على باب داره، فعرض عليه لبنها، فلم يقبل
  .هي رشوة مل يقبلها، مث عاد فقبلها وأخذها: مت عرض عليه مرة أخرى فقبله فقال سريين. يقبل

فسأل الكرماين مشافهة عن تأويلها، . املؤمنني هارون الرشيد، كأّنه يف احلرم يرتضع من أخالف ظبية ورأى أمري
يا أمري املؤمنني، الرضاع بعد الفطام حبس يف السجن، ومثلك ال حيبس، ولكنك منحبس حبب جارية قد : فقال

  .فكان كذلك. حرمت
فإن . وإن كان غليظاً، دل على سقط يولد له. ابة مال دائمفإّنه إن كان كثرياً رقيقاً، دل على إص: وأما الرعاف

وإن كان ضمريه أّنه يضر به، فإّنه . رأى أنّ أنفه رعف، وكان ضمريه أنّ الرب ينفعه، فإنه يصيب من رئيسه خرياً
ا رأى فإن كان هو الرئيس، فإّنه يرى جبسده بقدر م. يصيب من رئيسه شراً، ويكون وباالً عليه، وينال بعده ضرراً

فإن رعف رطالً أو رطلني وكان . فإن رعف قطرة أو قطرتني، فإنه منفعة. من القوة والضعف، وكثرة الدم وقلته
وإن كان يف ضمريه أنه يضره . ضمريه أّنه منفعة لبدنه، فإن صحة البدن صحة الدين، فهو خيرج من إمث ويصح دينه

إن ذهبت قوته بعد خروج الدم، فإّنه يفتقر وإن قوي فإّنه ف. يف بدنه، فإن ضرر البدن ضرر الدين أو اكتساب إمث
فإن مل تلطخ بشيء، . فإن تلطخ بدمه ثيابه، فإّنه يصيب من ذلك ماالً مكروهاً وإمثاً. يستغين، ألنّ القوة غىن الرجل

قارعة فإن رأى أن الرعاف يقطر يف الطريق، فإّنه يؤدي زكاة مال ويتصدق هبا على . فإنّ صاحبه خيرج من إمث



  .وقيل إن الرعاف إصابة كنز، والعطاس تيقن أمر مشكوك. الطريق
فالبارد منه فرح، واحلار غم، ومن رأى الدمع على وجهه من غري بكاء، فإّنه يطعن يف نسبه، وينفذ فيه : وأما الدمع

يريد إظهاره فإن سال  فإن رأى الدموع متور يف عينيه، فإّنه يدخر ماالً حالالً يف أمر الدين، ال. القول من طاعته
فإن رأى أنّ دمع عينه اليمىن دخل يف عينه اليسرى نكح ابن بنته، نعوذ باهللا من . على وجهه، فإنه يطيب قلباً بإنفاقه

  .غضب اّهللا

وقيل إنّ . فإّنه يقضي دينه، أو ينجو من هم، أو أجيازي قوماً بشيء فعلوه. فمن رأى كأّنه امتخط: وأما املخاط
فإن . ومن رأى كأنِّه امتخط على األرض، ولدت له ابنة. الولد، بدليل أَنّ اهلرة تولدت من خماط األسد املخاط دليل

وإن رأى امرأته امتخطت عليه، فإّنها تلد ابناً أو تفطمٍ ولداً . رأى كأّنه امتخط على امرأته، فإّنها حتبل وتسقط ابناً
فإن امتخط يف فراش رجل، فإّنه خيون . الدار حالالً أو حراماًصغرياً، ومن امتخط يف دار رجل، نكح امرأة من تلك 

امرأته، فإن امتخط يف منديله، خانه يف خادمته، فإن رأى كأّنه امتخط، فأخذت امرأة خماطه، فإّنها ختدعه وحتمل 
كأنِّه أكل  فإن رأى. وإن رأى كأّنه يغسل خماط غريه فإنّ رجالً خيدع امرأته، وهو جيتهد يف ستره، وال يستر. منه

فإن رأى كأنّ يف أنفه خماطاً، دلت . وإن أكل خماط غريه، أكل مال ولد غريه. خماط نفسه، فإّنه يأكل مال ولده
فإن كان اخلارج . وإن رأى كأّنه عطس فخرج من أنفه حيوان، ينسب إليه ولد غريه. رؤياه على حبل امرأته
فإن رأى خماطه يسيل، أصاب أوالداً شبهه، ومن رأى إنساناً . وإن كان محامة فابنة حمبوبة. سنوِراً، فهو ولد لص

  .خمط يف ثوبه، ياصله مبصاهرة
وهو أيضاً " . فَلَْيْضَحكُوا قَِليالً : " لقوله تعاىل. حزن: مرض، وطيب النكهة حسن احملضر، والضحك: والتثاؤب

  .والتبسم حممود" . فََضِحكَْت فََبشّْرَناها بإْسَحَق : " بشارة بغالم، لقوله تعاىل
وأما رفع الصوت فارتفاع على قوم يف . يدل على غفلة صاحب الرؤيا واخنداعه ملن خدعه: والغطيط يف النوم

ومن . وإن رأى كأّنه مسع صوتاً طيباً صافياً، فإّنه ينال والية" . واغُْضض ِمْن صوِتَك : " منكر، بدليل قوله تعاىل
منه أذى مث يظفر به وينتصر عليه، وقيل هو حق جيب للمشتوم على الشامت، كما رأى كأنّ إنساناً أمسعه شتماً، نالت 

وإن كان الشامت ملكاً، فاملشتوم أحسن حاالً من الشامت، ألّنه مبغي عليه، واملبغي عليه . أنّ عليه أي املفتري احلد له
: إّنه يرتكب معصية لقوله تعاىلفإن رفعِ صوته فوق عامل، ف. ومن رأى كأّنه يصيح وحده، فإنّ قوته تضعف. منصور

  .والعلماء ورثة األنبياء" . ال َتْرفَُعوا أصَْواَتكُْم فَْوق َصْوتِ النيب " 
وننت عرق اإلبط، يدل على . فهو دال على مضرة يف الدنيا، وقيل من رأى كأنّ عرقاً قضيت حاجته: وأما العرق

  .الرياء للرعية، وللوايل يدر يصيب ماالً يف قبح ثناء
وأما . فإن رأى أّنه يدعو رجالً فإّنه يتضرع إليه خمافة منه. فمن دعا ربه يف ظلمة، فإّنه ينجو من غم: وأما الدعاء

وكذلك كالم . فمن رأى أّنه مسع صوت هاتف بأمر أو هني أو بشارة أو نذارة، فهو كما مسعه بال تفسري: اهلتف
وأما الكالم بلغات شىت، . نيل ملك عظيم، وعلم وفقهوكذلك كالم كل الطيور لصاحب الرؤيا مبشر ب. املوتى

وكلِ عفيف شاور فاسقاً، . وأما املشاورة فكل فاسق شاور عفيفاً، إىل التوبة. فمن رأى ذلك فإّنه ميلك ملكاً عظيماً
  .وإن شاور عفيفاً أراد صالحاً، وإن شاور فاسقاً فاسق حصل له ترياق من السموم. فقد دنا إىل بدعة

ومن رأى كأّنه يأكل من وسخ أذنه، فإّنه يأيت الغلمان أو . فإّنه يأتيه أخبار سارة: أذنيه من وسخ أو قيحفإن نقى 
  .يرتكب فاحشة

فإن كان مع البصاق دم، فهوكسب من . فمن رأى أّنه يبصق، فإّنه يقذف إنساناً. فهو مال الرجل وقدرته: والبصاق



فإن بصق على األرض، اشترى ضيعة . جهاد، أو يشغل ماله يف جتارةفإن بصق على حائط فإّنه ينفق ماله يف . حرام
  .فإن بصق على إنسان، فإنه يقذفه. فإن بصق على شجرة، نكث عهداً أوحنث يف ميني.أو أرضاً

ومن رأى اللعاب جيري . ومن رأى ريقه جف، فإّنه فقر. وأما البارد فدليل املوت. والبصاق احلار، دليل طول العمر
ومن رآه جيري وال يصيب شيئاً من أعضائه، ورأى كأنّ الناس يتناولونه .ومال يناله مث يذهب منهمن فيه، فه

فإن رأى أّنه يسيل من فمه ماء كثري، نال . بأيديهم، فهو علم يبثه يف الناس، فإن كان معه دم، خالط علمه كذب
نه فسال بني يدي رجل شاب، فإّنه فإن خرج اللعاب م. وخروج املاء من فم التاجر دليل صدقه. سعة من العيش

والبلغم مال جمموع ال ينمو، فإذا رأى أّنه ألقى . فإن كان يكذب يف بعض ما تساره به. يفشي سره إىل عدو
فإن رأى أّنه تنخع، فإّنه ينفق نفقة يف سره، وإن كان صاحب علم، فإّنه . بلغماً،نال الفرج والشفاء إن كان مريضاً

وقيل انّ خروج املاء من فم . فيه شعر أو خيط أو مدة غري كريهة، طالت حياته وإن خرج من. شحيح عليه
  .وإن كان تاجراً كان صدق كالمه. اإلنسان، وعظ من عامل ينتفع به الناس أو فتياً

وإن تعذر عليه وكره طعمه، كانت على كراهة منه، ومن تقيأ وهو . فدليل التوبة على طيب نفس منه: وأما القيء
فإن شرب لبناً وتقيأ لبناً وعسالً، فهو . انغمس فيه، فإنّ عليه ديناً يقدر علىِ قضائه وال يقضيه، فيأمث فيه صائمِ مث

فإن تقيأ طعاماً، فإنه يهب . توبة فإن ابتلع لؤلؤاً وتقيأ عسالً، فإّنه يتعلمِ تفسري القرآن، فإن تقيأ لبناً ارتد عن اإلسالم
وإن سكر . فإن شرب مخراً ومل يسكر وتقيأ، أخذ ماالً حراماً مث رده. عاد يف هبتهفإن عاد يف قيئه، . إنساناً شيئاً

فإن رأى كأنّ أمعاءه خترج من فيه، دلت على . وتقيأ فإّنه خبيل ال ينفق على عياله إالّ القليل، ويندم علىِ إنفاقه
قيل من رأى كأّنه تقيأ دماً كثرياً حسن و. وقيلِ إذا رأى فواقاً وقيئاً ذريعاً مع الفواق، دل على موته. موت أوالده

. وإن سال على األرض، مات الولد سريعاً. فإن سال الدم يف وعاء، عاش الولد. اللون، دل على أّنه يولد له مولود
  .وهذه الرؤيا للفقري مال، وملك كثري، وهذه الرؤيا مذمومة ملن أراد أن خيدع إنساناً، ألنّ أمره ينكشف

فإن كان الدم قليالً كالنفثة، دل على أهل البيت . فإنه يدل على املرض يف مجيع الناس عاماً :وأما الدم الفاسد
  .وقيل أنّ قيء الدم توبة من إمث أو مال حرام، ويؤدي أمانة يف عنقه. والقرابة، وعلى نيل الشر مث يتخلص منه

ل تزوج يف ذلك املوضع امرأة، ويلقي فهو يف التأويل مال حرام، فمن رأى كأّنه بال يف موضع جمهو: وأما البول
َوَما أْنفَقْتم : " فيها نطفته مبصاهرة أهل املوضع أو جاره، وقيل رأى كأّنه يبول، فإّنه ينفق نفقة تعود إليه، لقوله تعاىل

فإن رأى كأّنه . لفإن رأى كأّنه بال يف بئر فإّنه ينفق من كسب مال حال" . ِمْن َشيٍء فهَو خيِلفُُه َوُهَو َخْيُر الرَّازِقني 
  .بال على سلعة، فإّنه جنس على تلك السلعة فإن بال يف حمراب، فإّنه يولد له ولد عامل

  .إنك تلد اخللفاء: وحكي أنّ مروان بن احلكم رأى كأّنه يبول يف احملراب، فقص رؤياه على سعيد بن املسيب، فقال
ومن رأى كأّنه بال بعضاً وأمسك بعضاً، فإن كان  .ومن رأى كأّنه بال على املصحف، ولد له ولد حيفظ القرآن

وإن كان مكروباً ذهب بعض كربه، فإن رأى كأّنه يبول ويبول معه آخر فاختلط بوالمها، . غنياً ذهب بعض ماله
فإن رأى أنه حاقن، فإّنه يغضب على امرأته فإن غلبه البول وال جيد لذلك موضعاً، . وقعت بينهما مواصلة ومصاهرة

فإن رأى أّنه بال يف موضع البول فأكثر، أصاب الفرج، إن كان فقرياً، وإن كان غنياً . ن مال وال جيد مدفناًأراد دف
وإن رأى الناس يتمسحون ببوله، ولد له غالم يتبعه الناس، فإن رأى كأنّ إنساناً معروفاً بال عليه، فإّنه . خسر ماله

فإن رأى الرجل كأّنه يبول لبناً، فإنه يضيع . اً، فإّنهيا تشتهي الرجاليدله بإنفاق عليه وإن رأى امرأة تبول بوالً كثري
ومن رأى كأّنه يبول دماً فإّنه يأيت امرأة وهي . الفطرة، فإن شربه إنسان معروف، فهو ينفق عليه يف دنياه مال حالل



  .حائض
  .مرأتك وهي حائض، قال نعمفإنك تأيت ا: رأيت كأّني أبول دماً، فقال: وحكي أنّ رجالً أتى ابن سريين فقال

فإن رأى كأن الدم حيرق أحليله أو يؤمله، فإّنه يأيت . وقيل إنّ صاحب هذه الرؤيا، إن كانت امرأته حبلى سقطت
فإن رأى كأّنه بال . امرأة مطلقة، أو امرأة ذات حمرم، وال يعلم بذلك فإن رأى كأّنه بال زعفراناً، ولد له ابن ممراض

فإن بال . فإن رأى كأّنه بال تراباً أو طيناً، فإنه رجل ال حيسن الوضوء، وال حيافظ عليه.  مالهعصرياً، فإنه يسرف يف
وإن خرجت مسكة، ولد له جارية من امرأة أصاهبا من . وإن خرج سبع، ولد له ولد ظلوم. ناراً، ولد له ولد لص

ومن بال . لطائر يف الفساد والصالحوإن خرج طائر، ولد له ولد مناسب جلوهر ذلك ا. ساحل البحر حبر املشرق
فإن مل يكن له زوجة تزوج،فإن رأى أّنه يبول يف . ومن بال يف قميصه، فإنه يولد له ابن. قائماً، فإنه ينفق ماله جهالً

  .فإن بال يف موضع فطرة، فإّنه ينفق يف موضع الحيمد عليه. أنفه، فإنه يأيت حمرماً
ة من أهلي كأنّ بني ثدييها إناء من لنب، كلما رفعته إىل فيها لتشرب، رأيت امرأ: وأتى أبن سريين رجل فقال

فقال هذه امرأة مسلمة صاحلة، وهي على الفطرة، وهي تشتهي الرجال . أعجلها البول، فوضعته مث ذهبت، فبالت
  .فكان كذلك. وتنظر إليهم، فاتقوا اهللا وزوجوها

ه بال وعال من بوله خبار عم السماء كلها، فسأل بابك املعرب ورأى والد أردشري بن ساسان وكان راعي الغنم، كأّن
فكان . يولد لك غالم ميلك االفاق: ال أعّربها لك حىت تنسب إيلّ ولداً يولد لك، فوعده بذلك، فقال: فقال

كذلك، فلما ولد أردشري نسبه إىل بابك املعرب وفاء له بوعده، فلذلك يقال أردشري بن بابك، وإّنما كان أبوه 
ورأى إنسان كأنه يبول يف حمفل من حمافل السوق فصار حمتسباً على األسواق، ألن من رأس قوماً يهونون . ساسان
  .عليه

فإن رأى . فمن رأى كأّنه سال منه مين، ظهر له. فهو مال باق زائد: وأما املين. مال ال بقاء له مع ندامة: والودي
واجلرة من املين، كنز . فإن رأى عنده مين غريه، صار إليه مال غريه .أنه يلطخ امرأته بذلك، أعطاها حلياً أو كسوة

وخروج ماء أصفر من فرج املرأة، يدل على أّنها تلد . فإن رأى أّنه تلطخِ مبين املرأة، انتفع منها. يصيبه من أصاهبا
فإن . اً يسود أهل بيتهفإن خرج ماء أسود، ولدت ولد. فإن خرج ماء أمحر، ولدت ولداً قصري العمر. ولداً ممرِاضاً

فإن رأت أّنها ولدت مسكة وهي حبلى، فقد قيل اّنه ولد . خرج من فرجها نار، كان الولد ذا سلطان وجور وظلم
وكذلك املرأة الشابة، إذا . فإّنه يأيت حمرماً. فإن رأى رجل كأّنه حائض. طويل العمر، وقيل اّنه ولد قصري العمر

: وأما إذا أيست من احليض ورأت احليض، فهو ولد لقوله تعاىل. ابت وناهلا فرجرأت كأّنها اغتسلت من احليض، ت
والضحك هنا مبعىن احليض، فإن رأت أنّها تستحاض، فإّنها يف إمث وتريد أن " . فََضِحكَْت فََبشّْرَناها بِإْسَحَق " 

  .تتخلص منه فالميكنها
فإن كان ذا مال، . ج، ومن رأى أّنه أحدث، ذهب غمهفقد قيل هو رزق من ظلم، وقيل هو دليل الفر: وأما الغائط

  .وإن رأى كأّنه أحدث غائطاً كثرياً وكان على سفر، فإّنه ال يسافر وتنقطع عليه الطريق. فإّنه يزكي ماله
ورمبا كان كالماً يندم عليه لطِمع، ومن أحدث وكان . وإصابتها وإحرازها، مال حرام مع ندامة: وأكل العذرة
فإن كان موضع احلدث معروفاً . وإن كان سائالً، فإّنه ينفق عامة ماله. ، فإنه ينفق بعضِ ماله يف عافيةاحلدث جامداً

وإن كان جمهوالً، فإّنه ينفق فيما ال يعرف ماالً حراماً ال يؤجر عليه وال . مثل املتوضأ فإن نفقته معروفة بشهوته
  .يشكرعليه، وكل ذلك بطيب نفس منه



الناس والدواب من األرواث، فهو مال، إال أنّ حتليله وحترميه، بقدر رحيه وقذره وأذاه  وكل ما خرج من بطون
فإن أحدث يف . الناس، إال أن يكون شيئاً غالياً كثرياً من عذرة الناس شبه الوحل، فهو هم أو خوف من سلطان

أى أّنه أحدث يف موضع ثيابه أحدث فاحشة، وإن أحدث يف سراويله غضب على زوجته ووفر عليها مهرها فإن ر
فإن أحدث يف فراشه مرض مرضاً طويالً، . فإن أحدث على نفسه وقع يف خطيئة. وستره بالتراب، فإّنه يستر ماالً

وقيل من . ألّنه ما يفعل ذلك يف اليقظة إال من ال يستطيع القيام، وتدل أيضاً هذه الرؤيا على مفارقة الرجل امرأته
فإن تغوط من غري . رة، دل على أّنه يأكل اخلبز بالعسل يف اليقظة، وقيل هو خمالفة السنةرأى كأّنه يأكل اخلبز بالعذ

قصد منه، فحمله بيده، فإّنه يرزق كيس دنانري حرام على قدر الغائط ومن رأى كأّنه حيدث يف األسواق العابرة 
ه فضيحة عظيمة، وخسارة كبرية، العامرة، أو يف احلمامات واجلماعات، دل على غضب اهللا عليه واملالئكة، وتنال

فإن أحدث يف مزبلة أو شط البحر، أو يف . وظهور ما خيفيه اإلنسان، ويدل أيضاً على نقص يعرض لصاحب الرؤيا
  .موضع ال ينكر لذلك، فهو دليل خري وذهاب اهلم والوجع

وخمالفة يف الرأي والظلم، فإن رأى كأنّ إنساناً معروفاً يرميه بشيء من زبل الناس، فإن ذلك يدل على معاداة 
وكثرة زبل الناس أيضاً، تدل على تعويق عن احلركات، واإلقبال على . يعرض له ممن رماه هبا، ومضرة عظيمة

وهو أيضاً دليل خري ملن أفعاله قبيحة، وقد امتحنا أنّ ذلك مما . والتلطخ بزل اإلنسان، مرض أو خوف. مضار كثرية
  .ينتفعون به
ومن رأى كأنّ غريه . كالم فيه ذلة، فمن فسا أصابه غم، فإن كان بني الناس فإنه غم فاش يقع فيهفهو : وأما الفساء

فمن رأى كأنه يف الصالة وخرج منه ريح غري منتنة، فإّنه طلب حاجة، ويدعو اهللا . فسا وهو يشم، فإّنه غم مير به
  .بالفرج، فيكلم بكالم فيه ذلة، فيعسر عليه ذلك األمر

فمن رأى أّنه بني قوم خرجت منه ضرطة من غري إرادة، فإّنه يأتيه فرج من غم وعسر ويكون فيه  :وأما الضراط
فإن ضرط متعمداً وكان له صوت عال وننت، فإنه يتكلم بكالم قبيح، أويعمل عمالً قبيحاً وينال منه سوء . شنعة

صوت، فإّنه ثناء قبيح من غريتشنيع على  فإن رأى له نتناً من غري. الثناء على قدر نتنه، والتشنيع بقدرذلك الصوت
فإن ضرط . قدر نتنه، وإذا ضرط بني قوم، فإّنهم إن كانوا يف غم أو هم فرج عنهم، وإن كانوا يف عسر حتول يسراً

  .فإن ضرط سهالً، فإنه يؤدي ما يطيق. جبهد، فإّنه يؤدي ما ال يطيق
فإن خرج من . فإن خرجت مسكة، ولدت له ابنة قبيحة. ولدت له ابنة حسناء: فإن رأى أّنه خرخ من دبره طاووس

فإن خرج منه مثل احليات، فهم عيال . دبره دود أو قمل أو ما يطعم يف جوفه، فإّنه يفارقه قوم من عياله األقربني
فإن خرج منه دم، فهو خروجه . على كل حال، غرباء من األبعدين، إذا خرج ذلك منه على قدر ما وصفت منه

فإن رأى أّنه يشرب بإسته، . تلطخ به، خرج منه مال حرام، وقيل خروج الدم من الدبر أوالد األوالد فإن. من إمث
  .فإّنه رجل مأبون، وإن مل يكن ذلك، فهو حيقن حبقنة

وزبل البقر دليل خري لألكرة . فمن رأى أّنه يكنس روث اخليل، نال ماالً من رجل شريف: وأما أرواث احليوان
  .فإن رأى أّنه جلس على الروث، نال ماالً من جهة بعض أقاربه. ون غريهمفقط، وللحراثني د

فإن رأى كأنّ دجاجته " . كَأّنُهّن بيٌض َمكُْنونٌ : " إذا رؤي يف وعاء دل على اجلواري، لقوله تعاىل: أما البيض
له نيئاً، فإّنه يأكل ماالً فإن رأى كأّنه أك. والبيضِ املطبوخ املميز عن القشر رزق هينء. باضت، فإّنه يرزق ولداً

فإن رأى كأّنه خرجت من . وأكل قشر البيض، يدل على أّنه نباش للقبور. حراماً، أو يصيبه هم، أو يرتكب فاحشة
فإن رأى كَأّنه وضع بيضة حتت الدجاجة " . وخيرًج املَيَت من احليِّ : " امرأته بيضة، ولدت ولداً كافراً، لقوله تعاىل



ورمبا يرزق " خيْرِجُ احلَيَّ من املَّيِت : " فإّنه حييا له أمر ميت ويولد له ولد مؤمن، لقوله تعاىلفتشققت عن فروج، 
فإن كسر . فإن وضع بيضاً حتت ديك، فأخرج فراريج، فإّنه حيضر هناك معلم يعلم الصبيان. بعدد كل فروج ابناً

ضة ضربة وكانت امرأته حامالً، فإّنه يأمرها أن فإن ضرب البي. بيضة افتضِّ بكراً وإن مل ميكنه كسرها عجز عنها
ومن وِطىء كمه فخرج منه بيضة، فإّنه يطأ أمته . فإن رأى غريه كسر بيضة وردها عليه، افتض ابنته رجل. تسقط

وهذا كله يف البيض . فإن رأى عنده بيضاً كثرياً، فإنّ عنده ماالً ومتاعاً كثرياً خيشى فساده. ويولد له منها جارية
  .ينءال

ومن رأى بيضاً سليقاً، فإّنه يصلح له أمر قد متادى عليه وتعسر، وينال بإصالحه ماالً وحييا له أمر ميت، فإن أكله 
  .فإن أكله، فإّنه يتزوج امرأة عندها مال. فإن جتشأه، أكل مال امرأة وأسرف فيه. بقشره، فهو نباش

فإن . ل من رأى أّنه أُعطي بيضة، رزق ولداً شريفاًوبيض الببغا جارية ورعة، وقي. وبيض الكرِكي ولد مسكني
فإنّ . وأما لسائر الناس. البيض لألطباء املزوقني وملن كان معاشه منه دليل خري: وقيل. انكسرت البيضة مات الولد

شياء والبيض الكثري، فإّنه يدل على مهوم وغموم، ويدل مراراً على األ. البيض القليل، يدل على املنافع، ألّنه يؤكل
رأيت كأين آكل قشوِر : والصغار، بنات، وأتى ابن سريين رجل فقال. وقيل الكبار من البيض، البنون. اخلفية

البيض فقال اتقِ اهللا فإنك نباش تسلب املوتى، ورأى رجل عزب كأّنه وجد بيضاً كثرياً، فقص رؤياه على معرب، 
تنال : ه يقشر بيضاً مطبوخاً فقص رؤيا على معرب، فقالورأى رجل كأّن. هو للعزب امرأة، وللمتزوج أوالد: فقال

ورأى مملوك كأّنه أخذ من موالته بيضة سليقاً، فرمى بقشرها، واستعمل ماليها، فولدت . ماالً من جهة بعض املوايل
  .موالته ابناً، فأخذ اململوك ذاك املولود اورباه وذلك بأمر زوج املرأة، فصار سبباً ملعاش ذلك اململوك

ووالدة الرجل جارية، إصابة خري وفرج قريب، وخيرج . زيادة يف دنياه، وقيل هو حزن بقتل مستور: بل الرجلوح
ووالدته غالماً، يصيبه هم شديد، وحبل املرأة زيادة يف املال، ووالدهتا غالماً تلد . من نسله من يسود أهلِ بيته

أت أّنها ولدت جارية، كانت جارية، وإذا رأت أهنا ولدت جارية ورمبا كانت طبيعتها خمالفة لذلك، فيكون ممن إذا ر
فإن ولدت إحدامها غالماً، ناله . وكذلك لو رأى امرأته أو جاريته ولدت جارية، أصاب خرياً. غالماً، كان غالماً

  .فإن اشترى غالماً، أصابه هم شديد. وكذلك لو رأى أّنه اشترى جارية، أصاب خرياً. هم شديد

  لعشرونالباب الرابع وا

  يف أصوات احليوانات وكالمها

صهيل الفرس، نيل هيبة من رجل ذي شرف، وكالمه كما تكلم به، ألن البهائم ال تكذب، وهنيق احلمار، تشنيع 
ورغاء اجلمل، . وخوار الثور، وقوع يف فتنة. وشحيح البغل صعوبة يراها من رجل صعب. من رجل عدو سفيه

وصياح الكبش واجلدي، سرور وخصب، . بر من رجل كرمي. وثغاء الشاة. ةسفرعظيم كاحلج واجلهاد وجتارة راحب
وصوت الظيب، إصابة جارية مجيلة . وزئري األسد، خوف من سلطان ظلوم، وضغاء اهلرة، تشنيع من خادم لص

وصياح اخلنزير، ظفر بأعداء جهال . ونباح الكلب، ندامة من ظلم. عجمية وصياح الثعلب، كيد من رجل كاذب
. ووعوعة ابن آوى، صياح النساء واحملبوسني والفقراء. وصوت الفأر، ضرر من رجل نقاب سارق فاسق. اهلموأمو

وصياح النعام، إصابة خادم شجاع، وهدير احلمامة امرأة قارئة مسلمة شريفة، . وصياح الفهد كالم رجل طماع
وكشيش . اع شأن صاحب الرؤياوقيل كالم الطري كلها صاحل ودليل على ارتف. وصوت اخلطاف، موعظة واعظ



احلية، إبعاد من عدو كامت للعداوة، مث يظفر به، ونقيق الضفدع، دخول يف عمل بعض الرؤساء والسالطني أو 
  . العلماء

وإذَا َوقََع القَْولُ : " وتال قوله تعاىل. إنك ميت: فقال له. رأيت كأنّ دابة كلمتين: وأتى ابن سريين رجل، فقال
  .فمات الرجل من يومه ذلك" . َرْجَنا لَُهْم َداَبةَ ِمَن األرض ُتكَِلمُُهْم َعلَْيهِْم أَْخ

  الباب اخلامس والعشرون

  يف رؤيا األمراض واألوجاع والعاهات

  اليت تبدو على أعضاء اإلنسان

اً، فإّنه فكل من تراه حمموم. احلمى ال حتمد يف التأويل، وهي نذير املوت ورسوله: قال األستاذ أبو سعد رمحه اهللا
واحلمى الغب،ذنب تاب منه بعد أن عوقب . يشرع يف أمر يؤدي إىل فساد دينه، ودوام احلمى اصرار على الذنوب

والنافض هتاون، والصالب تسارع إىل الباطل، ومحى الربع تدل على أّنه أصابه عقوبة الذنب، وتاب منه . عليه
وأما الربص، . ، فإّنه يطول عمره، ويصح جسمه، ويكثر مالهمراراً، مث نكث توبته، وقيل إنّ من رأى كأّنه حمموم

ومن رأى كأّنه أبلق أصابه برص، والثآليل مال نام بال هناية، خيشى . فإّنه إصابة كسوة من غري زينة، وقيل هو مال
مال من ذهابه واجلرب إذا مل يكن فيه ماء، فهو هم وتعب من قبل األقرباء، وإن كان يف اجلرب ماء، فإّنه إصابة 

وقيل إذا رأى اجلرب أو الربص يف . وقيل اجلرب يف الفقراء يدل على ثروة، ويف األغنياء يدل على رياسة. كد
والبثور . نفسه، كان أحب يف التأويل من أن يراه يف غريه، فإّنه إن رآه يف غريه، نفر عنه، وذلك ال حيمد يف التأويل

. يف البثور واجلرب واجلدري وغريها، تدل على مال ممدود. دةإذا انشقت وسالت صديداً، دلت على الظفر وامل
. فأّما احلكة. واحلصبة اكتساب مال من سلطان مع هم وخشية هالك. وكذلك القروح. واجلدري زيادة يف املال

 والدرن. والدماميل مال بقدر ما فيها من املدة. اجلسد، فتفقد أحوال القرابات وافتقادهم، واحتمال التعب منهم
فإن رأى . والرعشة يف األعضاء عسر. وذهاب شعر اجلسد، ذهاب املال. على اجلسد والوجه كثرة الذنوب

ويف الفخذ، على العسر من قبل . ويف اليمني، تدل على ضيق املعاش. أصابه العسر قبل رئيسه. الرعشة يف رأسه
ومن رأى كأّنه سقي مساً، . ى العسر يف مالهويف الرجلني، تدل عل. العشرية، ويف الساقني، تدل على العسر يف حياته

وقيل السموم القاتلة . وإن مل ير القيح، نال غماً وكرباً. فتورم وانتفخ وصار فيه القيح، فإّنه ينال بقدر ذلك ماالً
والطاعون يدل . والشرى مال سريع يف فرح، وتعجيل عقوبة. ومن رأى جبسده سلعة، نال ماالً. تدل على املوت

ومن رأى أنه قد أُغشي عليه، فال خري . والعقر ال حيمد يف النوم. وكذلك احلرب يدل على الطاعون. علىاحلرب
فيه وال حيمد يف التأويل والقوة، تدل على اطهار بدعة حتل به عقوبة اهللا تعاىل، وقيل عامة األمراض، يف الدين، 

فإذا رأى هذه الرؤيا من كان يف حرب، أصابه . صحة البدنإال أّنها توجب " . يف قُلُوبِهِْم مََرٌض : " لقول اهللا تعاىل
  " .أْو كُْنُتم مَْرَضى أنْ َتَضعُوا أسلحتكم : " لقوله تعاىل. جراحة

فإن رأى أنه مريض مشرف على النزع، مث مات وتزوجت امرأته فإنه ميوت على كفرفإن رأى امرأته . يعين جرحى
نفسه مضمخاً بالدسم، وال راكباً بعرياً وال محاراً وال خنزيراً ال  مريضة، حسن دينها وال يستحب للمريض أن يرى

ويستحب للمريض أن يرى نفسه مسيناً أو طويالً أو عريضاً، أو يرى الغنم والبقر من بعيد، أو يرى . جاموساً



لبس أكليالً، وكذلك لو رأى كأنه شرب ماء عذباً، أو . االغتسال باملاء، فهذه كلها دليل الشفاء والعافية للمريض
فإن رأى فيسه نقصاناً من مرض، فهو قلة دين، وقيل أنّ رؤية املريض، دليل . أو صعد شجرة مثمرة، أو ذروة جبل

ومن أراد . وأما يف األغنياء، فيدل على احلاجة، ألنّ العليل حمتاج. الفرج والظفر وإصابة مال ملن كان مكروباً
ومن رأى نقصاناً يف بعض . فره عائق، ألن املرضى ممنوعون عن احلركةسفراً، فرأى كأنه مريض، فإنه يعوقه يف س

  .جوارحه، فهو نقصان يف املال والنعمة
والورم يف النوم، زيادة يف ذات اليد، وحسن احلال، واقتباس العلم، وقيل هو مال بعد هم وكالم، وقيل هو حبس 

  .أو أذى من جهة سلطان
ا التخمة فدليل أكل الربا وأما اجلذام، فمن رأى أنه جمذوم، فإنه حيبط وأم. واهلزال هو نقص مال، وضعف احلال

فإن رأى كأن اجلذام أظهر يف جسده زيادة أو ورماً، . وهو بريء منه. عمله بتجرئه على اهللا تعاىل، ويرمى بأمر قبيح
  . أنه ينسى القرآن ومن رأى كأنه يف صالته وهو جمذوم دلت رؤياه على . فهو مال باق، وقيل هو كسوة من مرياث

  .أنت رجل يشار إليك بأمر قبيح وأنت منه بريء: فقال. رأيت كأّني جمذوم: وحكي أن رجالً أتى بان سريين فقال
  .مال خيشى صاحبه على نفسه املطالبة من جهته: والقوباء

ت، والواجبات من فمن رأى كأّنه به أمراضاً باردة، فإّنه متهاون بالفرائض من الطاعا: وأما اختالف األمراض
وأما اليبوِسة، فمن . واألمرِاض احلارة يف التأويل، هم من جهة السلطان. وقد نزلت به عقوبة اهللا تعالْى. احلقوق

رأى به مرضاً من يبوسة، فقد أسرف يف ماله من غري رضا اهللا، وأخذ ديوناً من الناس وأسرف فيها، ومل يقضها، 
وأما اجلنون فمال يصيبه صاحبه بقدر اجلنون . دليل العسر والعجز عن العملوأما الرطوبة، ف. فنزلت به العقوبة

منه، إال أّنه يعمل يف إنفاقه، بقدر ما ال ينبغي من السرف فيه، مع قرين سوء، وقيل كسوة من مرياث، وقيل نيل 
  .سلطان ملن كان من أهله

. الرأسِ يف األصل، يرجع تأويله إىل الرئيسومرض . غىن أبيه من ابنه، وجنون املرأة، خصب السنة: وجنون الصيب
أْو بِهِ أذًَى ِمْن رَأِسِه فَِفْديةٌ ِمنْ " وقيل الصداع ذنب جيب عليه التوبة منه، ويعمل عمالً من أعمال الرب، لقوله تعاىل 

  " .ِصَيامٍ أوْ َصَدقٍَة أَْو ُنُسٍك 
ومن رأى امرأة صلعاء، . وسقوط جاهه عند الناس ومن رأى شعر رأسه تناثر حىت صلع، فإّنه خياف عليه ذهاب ماله

. ومن رأى كأّنه أجلح، ذهب بعض رأس مال رئيسه، وأصابه نقصان من سلطان أو جهة. دل على أمر مع فتنة
ومن رأى كأّنه أقرع، فإّنه يلتمس مال رئيسه، ال ينتفع به ال . وقيل إن كان صاحب هذه الرؤيا مديوناً، أدى دينه

واملرض يف اجلبهة، . واآلفة يف الصدغ تدل على اآلفة يف املال. لى العناء، واملرأة القرعاء سنة جدبةحيصل منه إال ع
  .نقصان يف اجلاه

وأما جدع األنف، وفقء العنيِ، فيدالن أنّ اجلادع والقاضي يقضيان ديناً للمجدوع واملفقوء، وجيازيان قوماً على 
ومن . فإن رأى كأنّ شيخاً جمهوالً قطع أذنيه، فإّنه يصيب ديتني" . األذن وِاألذِْن ب: " لقوله تعاىل. عمل سبق منهم

: وقال بعضهم. رأى كأنه صلى اهللا عليه وسلم جدع أذن رجل، فإّنه خيونه يف أهله أو ولده، ويدل على زوال دولته
  .امرأة من أهل بيته متوت وإن مل تكن له أمرأة، فإنّ. من رأى كأنّ أذنيه جدعتا وكانت له امرأة حبلى، فإّنها متوت

  .فإّنه فساد يف الدين: وأما الصمم



. فدليل على اعراض صاحبه عن احلق، ووقوع فساد يف دينه على حسب الرمد، ألّنه يدل على العمى: وأما الرمد
قيل إنّ الرمد دليل على وقد " . فإنّها ال َتْعَمى األبصاُر ولَِكْن َتْعَمى القًلُوُب اليت يف الصُّدور : " وقد قال اهللا تعاىل

أنّ صاحبه قد أشرف على الغىن، فإن مل ينقص الرمد من بصره شيئاً، فإّنه ينسب يف دينه إىل ما هو بريء منه، وهو 
وكذلك لو . إنّ الرمد غم يصيبه من جهة الولد: وقيل. وكل نقصان يف البصر، نقصان يف الدين. على ذلك مأجور

فإن رأى أّنه يكتحل، فإن كان ضمريه يف الكحل إلصالحِ البصر، فإّنه . لح دينهرأى أّنه يداوي عينه، فإّنه يص
فإن أُعطي كحالً أصاب ماالً، وهو . وإن كان ضمريه للزينة، فإّنه يأيت يف دينه أمراً يتزين به. يتعاهد دينه بصالح

يس يعلم الناس بذلك، فإنّ نظري الرقيق، فإن رأى أنّ بصره دون ما يظن الناس به، ويرى أّنه قد ضعف وكل، ول
فإن . سريرته يف دينه دون عالنيته، وإن رأى أنّ بصرِه أحد وأقوى مما يظن الناس به، فإنّ سريرته خري من عالنيته

رأى جبسده عيوناً كثرية، فهو زيادة يف الدين، فإن رأى لقلبه عيناً يبصر هبا، فهو صاحل يف دينه، وقيل إنّ صالح 
تقربه العني من مال أو ولد أو علم أو صحة جسم وأما العور، فإن رأى رجل مستور أّنه أعور، العني وفسادها فيما 

وإن كان صاحب الرؤيا فاسقاً، فإّنه يذهب نصف دينه، أو يرتكب . دل على أّنه رجل مؤمن صادق يفِ شهادته
يف إحدى يديه، أو يفِ ولد، أو يف ذنباً عظيماً، أو يناله هم أو مرض يشرف منه على املوت، ورمبا يصاب يف نفسه أو 

فإذا ذهبت العني زالت " . أملْ َنْجَعلْ لَُه َعْينْينِ َوِلسَاناً َوشَفََتْين : " امرأته أو شريكه، أو زوال النعمة عنه لقوله تعاىل
وإصابة مال  ومن رأى كأنّ عينيه فقئتا، فإّنه يصاب بشيء مما تقر به عينه وأما العمى فهو ضالل يف الدينِ،. النعمة

وقيل من رأى كأّنه أعمى، فإّنه إن كان فقرياً نالت الغىن، ويدل العمى على نسيان . من جهة بعض العصبات
. فإن رأى كأنّ إنساناً أعماه، فإّنه يضله ويزيله عن رأيه. االية" قالَ ربِّ ِلمَ َحشَْرَتين أَعمى : " القرآن، لقوله تعاىل

وإن رأى كأّنه أعمى مكفوف يف ثياب جدد، فإنه . سران يصيبه أو هم أو غمورؤية الكافر العمى تدل على خ
ورمبا دلت رؤية . وإن رأى أعمى أنّ رجالً داواه فأبصر، فإّنه يرشده إىل ما فيه له منافع، واحلملة على التوبة. ميوت

  .فإن رأى سواد العني بياضاً دل على غم وهم يصيبه. العمى على مخول الذكر
يصيبك نقص يف مالك، : فقال. رأيت كأنّ يف عيين بياضاً: جالً أتى جعفراً الصادق رضي اهللا عنه، فقالوحكي أنّ ر

  .ويفوتك أمر ترجوه
ومن غاب عنه بعض أقربائه، فإن كان الغائب قد قدم وهو أعمى، فإنّ صاحب الرؤيا ميوت ألنّ رؤياه تدل على أنّ 

لعني من البياض غريه، تدل على حزن عظيم يصيب صاحب الرؤيا، القادم األعمى زائر، وقيل انّ الغشاوة على ا
ومن رأى كأنّ املاء األسود نزل من عينيه فلم يبصر شيئاً، دلت رؤياه . ويصرب عليه، لقصة يعقوب عليه السالم
  .على قلة حيائه، ألنّ العني موضع احلياء

لته، كما أن حسن الوجه، دليل على احلياء يف وأما العلة يف الوجه من القبح والتشقق، فهي دالة على احلياء وق
  .والنمش يف الوجه، دليل على كثرة الذنوب. وصفرة الوجه، دليل على حزن يصيب صاحب الرؤيا. التأويل

وقيل إنّ جدع األنف من أصله، يدل . أما األنف، فمن رأى أنّ إنساناً جدع أنفه، فإّنه يكلمه بكالم يرغم به أنفه
وقيل انّ ذلك يدل على موت امرأة اجملدوع، إن كان هبا حبل، وقيل جدع األنف هو أن على موت اجملدوع، 

  .يصيبه خسارة فإنّ الوجه إذا أبني منه األنف قبح، والتاجر إذا رأى كأنّ أنفه جدع، خسر يف جتارته

فإّنه يتكلمِ بكالم فمن رأى لسانه شق وال يقدر على الكالم، . وأما اللسان، فهو ترمجان اإلنسان، والقائم حبجته
ويدل أيضاً على أّنه يكذب، وعلى أّنه إن كان . يكون عليه وباالً، ويناله من ذلك ضرِر بقد ما رأى من الضرر

ومن رأى كأنّ طرف لسانه قطع، فإّنه يعجز عن إقامة احلجة . تاجراً خسر يف جتارته، وإن كان والياً عزل عن واليته



وقال بعضهم من رأى لسانه . لشهود مل يصدق يف شهادته، أو مل تقبل شهادتهوإن كان من مجلة ا. يف املخاصمة
ومن رأى كأنّ امرأة مقطوعة اللسان، . ومن رأى كأنّ أمرأته قطعت لسانه، فإّنه يالطفها ويربها. قطع، كان حليماً
انه حبنكه، جحد ديناً عليه فإن رأى كأّنه قطع لسان فقري، فإّنه يعطي سفيهاً شيئاً، ومن التزق لس. دل عفتها وسترها
  .أو أمانة كانت عنده

ويدل على سب الصحابة، وعيبة األشرِاف، ومن رأى كأّنه منعقد . ففساد الدين، وقول البهتان: وأما اخلرس
  .ورزق رياسة وظفراً باألعداء" واحلل عقَْدةَ ِمْن ِلَساين َيفْقَُهوا قَْويل : " اللسان، نال فصاحة وفقهاً، لقوله تعاىل

فإن رأى شفته العليا قطعت، فإّنه ينقطع عنه من يعينه يف . وأما الشفة، فمن رأى أّنه مقطوع الشفتني، فإّنه غماز
  .أموره، وقيل انّ تأويل الشفتني أيضاً يف املرأة

وجد  فإن. وأما البخر فمن رأى كأنّ به خبراً، فإّنه يتكلم بكالم يثين به على نفسه وينكر ويقع منه يف شدة وعذاب
  .فإن رأى كأّنه مل يزل أخبر، فإّنه رجل يكثر اخلنا والفحش. البخر من غريه، فإّنه يسمع منه قوالً قبيحاً

. فإن رأى كأّنه سعل حىت شرق، فإّنه ميوت. وأما احللق، فمن رأى كأّنه يسعل، فإّنه يشكو إنساناً متصالً بالسلطان
ن وال يشكوه، ومن رأى كأّنه خرج من حلقه شعر أو خيط، فمده وقيل انّ السعال يدل على أّنه يهم بشكاية إنسا

وإن رأى كأّنه خينق، . فإن كان تاجراً، نفقت جتارته. ومل ينقطع ومل خيرج بتمامه، فإّنه تطول حماجته وخماصمته لرئيسه
ه يستغين بعد اإلفتقار، فإن رأى كأّنه عاش بعدما مات، فإّن. فإن مات يف اخلناق، فإّنه يفتقر. فقد قهر على تقلد أمانة

  .وإن رأى كأّنه خينق نفسه، فإّنه يلقي نفسه يف هم وحزن
وأما وجع األضراس، فإن رأى أن بضرس من أضراسه أو سن من أسنانه وجعاً، فإّنه يسمع قبيحاً من قرابته الذي 

  .دهينسب إليه ذلك الضرس يف التأويل، ويعامله مبعاملة أشد عليه على مقدار الوجع الذي جي
ورمبا دلت هذه الرؤيا على أنّ . فدليل على أنّ صاحبه أساء املعاشرة حىت تولدت منه شكاية: وأما وجع العنق

  .صاحبها خان أمانة فلم يؤدها، فنزلت به عقوبة من اهللا تعاىل
  .فمن رأى أّنه أحدب، أصاب ماال كثرياً وملكاً من ظهر قوي من ذوي قراباته: وأما احلدبة
  .فمن رأى كأنّ به ذلك، فإّنه يغضب ويتكلم مبا ال يليق به، وميرض مرضاً شديداً: وأما الفواق

  .فمن رأى به ذلك، فإساءة الرجل يف كده وكسب يده: وأما وجع املنكب
ومنِ رأى كأنّ ليس . ويف أصابعها تدل على أوالد األخوِة. فإن اآلفة يف اليد تدل على حمنة األخوة: وأما آفات اليد

. ومن رأى كأّنه صافح رجالً مسلماً فخلع يده، فإّنه يدفع إليه أمانة فال يؤديها. فإّنه يطلب ما ال يصل إليه له يدان،
ومن رأى كأن ميينه مل تزل مقطوعة، فإّنه رجل حالف، ومن رأى كأنّ ميينه مقطوعة موضوعة أمامه، فإّنه يصيب 

  .ماالً من كسب
فإن رأى كأنّ . ألعوان، ورمبا دل قطع اليد على ترك عمل هو بصددهوالنقص يف اليد دليل على نقصان القوة وا

يده قطعت من الكف، فهومال يصري إليه، فإن قطعت من املفصل، فإّنه يصيب جور حاكم، فإن قطعت من العضد 
يقوم  فإن مل يكن له أخ وال من" . َسَنّشدُّ َعُضَدَك بِأخيَك : " لقوله تعاىل. وذهبت، مات أخوه، إن كان له أخ

  .مقامه، قل ماله، فإن رأى كأنّ والياً قطع أيدي رعيته وأرجلهم، فإّنه يأخذ أمواهلم ويفسد عليهم كسبهم ومعاشهم
وكان جناراً . هذا رجل يعمل عمالً فيتحول عنه إىل غريه: وسئل ابن سريين عن رجل رأى كأنّ يده قطعت، فقال

  .فتحول إىل عمل آخر



إن صدقت رؤياك عزل هذا األمري : فقال: جالً قطعت يداه ورجاله، وآخر صلبرأيت ر: وأتاه رجل آخر فقال
  .فعزل من يومه فطن بن مدرك، وويل اجلراح بن عبد اّهللا. وويل غريه

فإن رأى كأّنه قطع يساره، فإنّ ذلك موت أخ أو أخت أو . فإن رأى كأنّ حاكماً قطع ميينه، حلف عنوة مييناً كاذبة
فإن رأى كأنّ يده قطعت بباب . بينهما، أو قطع رحم، أو مفارقة شريك، أو طالق امرأةانقطاع األلفة بينه و

  .السلطان، فارق ملك يده
  .وأما قصر اليد، فدليل على فوت املراد والعجز عن املراد، وخذالن األعوان واإلخوان إياه

  .ملعروف ويصل الرحمهذا رجل يبذل ا: وسئل ابن سريين عن رجل رأى أنّ ميينه أطول من يساره، فقال
فإن رأى كأن ساعديه . ومن رأى كأّنه قصري الساعدين والعضدين، دلت رؤياه على أّنه لص أو خائن أو ظامل

وأما الشلل يف اليدين وأوصاهلما، فمن رأى كأنّ يديه قد . وعضديه أطول مما كان، فإّنه رجل حمتال سخي شجاع
فإن رأى كأنّ مشاله شلت، . نّ ميينه شلت، فإّنه يضرب بريئاً ويظلم ضعيفاًفإن رأى كأ. شلتا، فإّنه يذنب ذنباً عظيماً

مات أخوه أو أخته، وإن يبست اهبامه، مات والده، وإن يبست سبابته، ماتت أخته، وإن يبست وسطاه، مات 
  .وإن يبست اخلنصر، أصيب بأمه وأهله. وإن يبست البنصر، أصيب بابنته. أخوه

ومن رأى . وقيل اّنه يكسب إمثاً عظيماً يعاقبه اهللا عليه. إىل وراء، فإّنه يتجنب املعاصي فإن رأى يف يده اعوجاجاً
إّنَما جََزاُء الّذيَن ُيحَارُِبونَ : " لقوله تعاىل. يديه ورجليه قطعت من خالف، فإّنه يكثر الفساد أو خيرج على السلطان

  " .فاقْطَُعوا أْيِدَيُهَما : " فإّنه يسرق، لقوله تعاىل وقيل انّ من رأى ميينه قطعت،. اآلية" اهللا َوَرسُولَُه 
يقطع عنه أخ أو صديق أو شريك، فعرض له أّنه مات : ورأى رجل كأن يده مقطوعة، فقص رؤياه على معرب فقال

تنال على يده مخسة آالف درهم إن كنت مستوراً، وإال : ورأى رجل أن يده قطعها رجل معروف، فقال. صديق له
  .عن منكر على يدهفتنتهي 

وقيل من رأى كأن . فإن مل يكن له ولد فهو دليل على إضاعة الصلوات. دليل على حمنة الولد: واآلفة يف األصابع
ومن رأى الوسطى قطعت، مات عامل . ومن رأى بنصره قطعت، فإّنه يولد له ولد. خنصره قطعت غاب عنه ولده

عت، تزوج أربع نسوة فيمنت كلهن، وقيل من رأى كأّنه قطع اصبع بلده أو قاضيها، فإن رأى كأنّ أربع أصابعه قط
وانقباض األصابع يدل . وقيل ذهاب األصابع فقدان اخلدم ومص األصابع زوال املال. إنسان، أصابه مبصيبة يف ماله

  .على ترك احملارم
األظفار غم، ومن رأى كأّنه  فاآلفة فيها تدل على ضعف املقدرة وفساد الدين واألمور وقيل انّ طول: وأما األظفار

فإن رأى كأنّ أظفاره مكسورة كلها، فإّنه ميوت وكذلك إذا رآها خمضرة وهو يرقيها فال . ال ظفر له، فإّنه يفلس
  .ينفع، فإّنه ميوت

  .فمن رأى أّنه توجع صدره، فإّنه ينفق ماالً يف إسراف من غري طاعة اهللا، وقد عوقب عليه: وأما الصدر
والربسام، فمن رأى أّنه مربسم، فإنه رجل جمترىء على . على مرض يسري يتعقبه عافية وغبطةيدل : والزكام

  .املعاصي، وقد نزل به عقوبة من السلطان
فإّنه قد أنفق ماله يف معصية وهو نادم عليه، ويريد أن يتوب من ذلك، ومن رأى كأّنه أصابه : ومن رأى أّنه مبطون

وقيل انّ وجع البطن، يدل على صحة األقرباء . هله القوت، ونزلت به العقوبةالقولنج، فقد قتر على أوالده وأ
  .وأما وجع السرة، فإنّ رؤياه تدل على أنّ صاحبه يسيء معاملة امرأته. وأهل البيت
يف : " لقوله تعاىل. ومرض القلب، دليل على النفاق والشك. دليل على سوء سريته يف أمور الدين: ووجع القلب



  .والكرب يف القلب، دليل على التوبة" . َمَرض  قُلُوبِهِْم
وقطع الكبد موت " . أوالدنا أكبادنا : " فقد قال عليه السالم. فهو يف التأويل اساءة إىل الولد: وأما وجع الكبد

  .وقرح الكبد غلبة اهلوى والعشق. الولد
قوام أهله وأوالده، وأشرف معهم على فدليل على إفساد صاحبه ماالً عظيماً، كان به قوامه و: وأما وجع الطحال

  .فإن اشتد وجعه حىت خيف عليه املوت، دل ذلك على ذهاب الدين، نعوذ باهللا منه. اهلالك
  .فمن رأى أن رئته عفنة، دل على دنو أجله، ألنّ الرئة موضع الروح: وأما الرئة

يل وجع الظهر يرجع تأويله إىل من فقد قيل موت األخ قاصمة الظهر، وق. فيدل على موت األخ: وأما وجع الظهر
  .يتقوى به الرجل من ولد ووالد ورئيس وصديق، فإن رأى يف ظهره احنناء من الوجع، فإّنه يدل على االفتقار واهلرم

ووجع الفخذ يدل على أنّ صاحبه مسيء . فدليل على قلة العشرية والغربة عن األهل والوحدة: وأما نقصان الفخذ
فإن رأى كأنّ رجليه قطعتا فبانتا . رجل يدل على كثرة املال، وقطع األمخص يدل على الزمانةووجع ال. إىل عشريته

فإن رأى إحدى رجليه قطعت، ذهب نصف ماله أو ذهبت قوته وضعفت حيلته وعجز . منه، ذهب ماله أو مات
. طع عليه ماالً كان يتكل عليهفإن رأى كأنّ إنساناً قطع إهبام رجله، فإّنه حيبس عنه ديناً عليه، أو يق. عن احلرِكة

فإن رأى كأّنه حيبو على بطنه، فإّنه تصيبه علة متنعه عن . فإن رأى كأّنه مقعد ضعفت قدرته يف أمور الدنيا والدين
فإن رأى أّنه ال يقدر على أن حيبو وقد ذهبت جلدة بطنه من احلبو، ويسأل . العمل وحتوجه إىل إنفاق ماله فيفتقر

  .فإّنه يفتقر ويسأل الناس الناس أن حيملوه،
فإن رأى أّنه قطع ورمي به، فإّنه . فقد اساء إىل قوم، وهم يذكرونه بالسوء ويدعون عليه: ومن رأى أنّ ذكره توجع

فإن كانت له ابنة، ورأى كأنّ ذكره انقطع ووضع على أذنه، . يدل على موته أو انقطاع نسله أو على موِت ابنه
  .وقطعه للوايل عزل، وللمحارب هزمية. زوجها فإن ابنته تلد بنتاً ال من

فإن أراد أن يودع رجالً وديعة، أو يفضي إليه بسر، فرأى يف . أصابه ذل: ومن رأى كأّنه خصي أو خصى نفسه
وإن رأى خصياً جمهوالً، له مست . وقيل من رأى كأّنه حتول خصياً، نال كرامة. منامه خصياً، فليجتنب أن يودعه

ومن رأى كأّنه مأسور، انسدت عليه أبواب املعيشة، . احلكمة، فهو ملك من املالئكة ينذر أو يبشرالصاحلني وكالم 
ومن رأى كأنّ به ادرة، أصاب ماالً ال . ويدل على أنّ عليه ديناً ال ميكنه قضاؤه. كما إذا انسد احليله عنِ البول

ه عليه، فإّنه يسمع قبيحاً من قريبه الذي ينسب يأمن عليه أعداءه، ومن رأى كأنّ بعضو من أعضائه وجعاً ال صرب ل
فإن . فإن رأى كأنّ إنساناً خدش عضواً منِ أعضائه، فإّنه يضره يف ماله ويف بعض أقربائه. إليه ذلك العضو والوجع

  .رأى يف اخلدشة قيحاً أو دماَ أو مدة، فإنّ اخلادش يقول يف املخدوش قوالً، وينال املخدوش بعد ذلك ماالً
وكل زيادة يف . وكل أثر يف اجلسد فيه قيح أو مدة، فهو مال. فإّنه ميوت سريعاً: أى كأنّ جبهته خدشتومن ر

  .اجلسم إذا مل تضر صاحبها، فهي زيادة يف النعمة
واألفضل أن يرى اإلنسان كأّنه هو الذي به الربص واجلرب . فقد تقدم القول عليه: وأما الربص واجلذام واجلدري

فإن رآها يف غريه فهي تدل على حزن ونقصان جاه لصاحب الرؤيا، ألنّ كل من كان منظره . واجلدري والبثر
قبيحاً فإنّ نفس الذي يراه تنفر منه، وخصوصاً إذا رآها يف مملوكه، فإّنه ال يصلح خلدمته على كل ما يفعله، فهو 

إن رأى أنّ ولده جدر، ففضل و. ومن رأى أنه جدر، فهو زيادة يف ماله. قبح وفضيحة، وكذلك كل من يعاشره
وإذا رأى يف يده قروحاً تسيل منها مدة، فإّنه مال . يصري إليه وإىل ابنه وكذلك القروح يف اجلسد، زيادة يف املال

  .ينفعه وال يضره ذلك



وأما الرعشة، فإّنها عسر يف األمور اليت تنسب إىل ذلك العضو . اكتساب مال من سلطان، وقيل هي هتمة: واحلصبة
فإن رأى فخذه يرتعش، دخل عليه عسر من قبل . ومن رأى يده اليمىن ترتعش تعسرت عليه معيشته. ملرتعشا

  .عشريته وارتعاش الرجلني عسر يف املال
. فهو احلزن، فمن رأى أّنه أصابه الطاعون أصابه حزن، كما لو رأى أّنه أصابه حزن أصابه الطاعون: وأما الطاعون

  " .َوقَطّْعَناُهمْ يف األْرض أَُمماً : " لقوله تعاىل. ت، فإّنه يسافر وتتفرق عشريتهومن رأى كأنّ أعضاءه قطع
فإّنه ال يزال صاحبها معصوماً زاهداً يف الدنيا وما فيها، وال يكون له ذكر البتة، فإن زالت عنه العنة، : وأما العّنة

ى جارية، فلم يقدر على جمامعتها لعنته، فإّنه يتجر وقيل من رأى أّنه تزوج بامرأة، أو اشتر. فإّنه ينال دولة وذكراً
  .جتارة بال رأس مال جتلد

فإذا كان من عقر اخلف، فإّنه يناله هم، ويصيبه من ذلك اهلم نكبة، فإن عقره إنسان، فإنّ املعقور يناله : وأما العقر
  .من العاقر نكبة يصري ذلك حقداً عليه

  آفات الَرجل

فإن رأى ذلك يف رجله . أو انكسرت أو اخنلعت، فإن كان هبا جرح فإن ابنه ميرض ومن رأى رجله اليمىن اعتلت
وإن مل يكن له بنت، ولدت له بنت، وإن رأى انكسار رجله وهو يريد سفراً، . اليسرى، وكان له ابنة، خطبت

ومن رأى . ر سفراًوإن طالت إحدى ساقيه على األخرى، فإّنه يساف. فإن امرأته مترض. وإن خلعت. فلُيقْم وال يربح
أّنه أعرج أو مقعد وال تقله رجاله، فذلك ضعف مقدرته عما يطلبه، وخذالن من ينتسب إليه ذلك العضو من 

وقيل من رأى أّنه أعرج، حسن دينه وتفقا وإن حلف على ميني مل يكن عليه فيها بأس، هذا قول ابن . أقاربه إياه
  .سريين

مال ناقص يكون عيشه من ذلك، فإن رأى رجل امرأة عرجاء، فإّنه ينال واألعرج ال حيسن حرفة، وال يتكل على 
فإن . والشيخ األعرج جد الرجل أو صديقه، وفيه نقص. وإذا رأت امرأة رجالً أعرج، نالت أمراً ناقصاً. أمراً ناقصاً

  .بالنصف اآلخررأى إنسان أّنه ميشي برجل واحدة وقد وضع إحدامها على األخرى، فإّنه خيىبء نصف ماله ويعمل 
فإن عمل هبا . فمن رأى به أثر كي عتيق أو حديث ناتىء عن اجللد فإّنه يصيب دنيا من كنز. فله وجوه: وأما الكي

وإن عمل هبا يف معصية اّهللا، كوي بذلك الكنز الذي كان جيمع يف الدنيا يوم القيامة، . يف طاعة اهللا عّز وجل، فاز
وقيل إنّ أثر الكي العتيق واجلديد، إذا كان قد تقشرت القرفة منه، " . اُهُهم َوجنوبُُهم فََتكَْوى هبا جَِب" لقوله تعاىل 

وقيل الكي كالم موجع، وقيل الكي . فلم تؤمله، فهو أعظم الدواء وأبلغه وأقواه، فعند ذلك جيري جمرى الدواء
  .زويج أو على الوالدةوقيل الكي يدل على الت. املستدير، ثبات يف أمر السلطان أو ملك خبالف السنة

فقال صلى اهللا عليه . يا رسول اّهللا، رأيت يف املنام كأنّ يف صدري كيتني: وروي أنّ أبا بكر رضي اهللا عنه قال
  " .يلي أمر الدنيا سنتني : " وسلم

  .وحكي أنّ امرأة رأت كأنّ بنيها قد مرضوا فرمدت عيناها
فعرض له أنّ خصمه غلبه، واملرض  ٠له مع آخر خصومة  ورأى رجل كأّنه مريض وليس له طبيب يعاجله، وكان

  .دليل خصم، والطبيب معوان عليه
  .ورأى رجل كأنّ أباه قد مرض، فعرض له وجع يف رأسه، وذلك أنّ الرأس تدل على األب

 والسماجة فيه. فمن رأى أنّ وجهه طري صبيح، فإّنه صاحب حياء. وأما قحل الوجه وتشققه، فهو قلة حيائه ومائه
إنّ ملك عصرنا : ورأى رجل كأنّ الوباء قد نزل بالناس واملواشي، فسأل املعرب عنه، فقال. عيب، والعيب مساجة



  .يقصم رجاالً أو حيبسهم أو يؤذي املستورين
وكان بعض امللوك ظاملاً جباراً، فرأى رجل من الصاحلني هذا امللك قد قبح، ورد وجهه على دبره، وقد عرج 

فقص رؤياه على معرب، " . إَرَم ذَاِت الِعَماد . ألَْم َتَر كَْيَف فََعلَ رَبَك بِعَاٍد: " ه، ومسع تالياً يتلووقطعت يداه ورجال
فبعد عشرين يوماً ذهب ملكه وماله، وأهلكه اهللا تعاىل وكفى الناس . إن امللك سيهلك، كما أهلك عاد: فقال
  .شره

  الباب السادس والعشرون

  األشربة واحلجامة والفصديف املعاجلات واألدوية و

اللون يف الرؤيا فهو دليل املرض، وكل دواء سهل املشرب واملأكل فهو دليل على شفاء املريض، : كل شراب أصفر
وقيل انّ . وأما الدواء الكريه الطعم الذي ال يكاد يسيغه، فهو مرض يسري يعقبه برء. وللصحيح اجتناب ما يضره

شرب واملاكل، صاحلة لالغنياء بسبب التفسح، وأما للفقراء فهو رديء ألّنهم ال األشربة الطيبة الطعم السهلة امل
وأما السويق فحسن دين وسفر يف بر لقوله . ميدون أعينهم إليه إال بسبب مرض يعرض هلم ويِضطرهم إىل شرهبا

و صاحل يف دينه، وشرب الفقاع فنفعه فه: ومن رأى كأّنه شرب دواء" وَتزَّودوا فإنّ خَْيَر الزَّاِد الّتقْوى : " تعاىل
وليس تأويل ما خيرج من اإلنسان كتأويل ما . منفعته من قبل خادم، أو خدمة من قبل رجل شديد، وذهاب غم

  . خيرج بغري الدواء من األحداث

فإن . فإن خرج من عرق دم فإّنه يؤجر عليه. فمن رأى كأنّ شيخاً فصده فإّنه يسمع كالماً من صديق: وأما الفصد
فإن فصده بالعرض فإّنه يقطع ذلك الكالم عنه، وإن .  خيرج منه دم، فإنه يقال فيه حق وخيرج الفاصل من اإلمثمل

فصده بالطول فإّنه يزيد الكالم ويضاعفه، فإن رأى كأنّ شاباً فصده بالطول فإّنه يسمع من عدوه طعناً فيه ويزد 
فإن فصده الشاب بالطول وخرج منه دم فإّنه . قاربهومن رأى كأنّ الشاب فصده بالعرض فهو موت بعض أ. ماله

فإن . يصيبه نائبة من السلطان ويأخذ منه ماالً بقدر الدم اخلارج منه، فإن فصده بالعرض مل يتعرض له السلطان
فصده عامل وخرج منه دم كثري يف طست أو طبق فإّنه ميرضِ ويذهب ماله على العيال واألطباء، ألنّ الطبق هو 

فإن فصده ومل ير دماً وال خدشة، مسع كالماً من أقربائه ممن ينسب إىل ذلك العضو، بقدر ما أصابه من . الطبيب
فإن افتصد وكره خروج الدم فإّنه ميرض ويصيبه ضرر يف ماله، وإن كان يف ضمريِه أنّ الفصد ينفعه وخرج . الوجع

  .تلك السنة الدم منه بقدر معلوم موافق، فإّنه يصح دينه ويصح جسمه أيضاً يف
والفصد يف اليمىن زيادة يف املال، ويف اليسرى زيادة يف األصدقاء، فإن كان له امرأة مسنت مسناً عظيماً واتسع يف 

فإن فصد عرق رأسه استفاد رئيساً آخر، وإن مل خيرج من عرقه دم، فإّنه يقال فيه حق، فإن رأى أّنه يفصد . دنياه
. فإن رأى كأّنه سرح الدم بعد الفصد، فإّنه يتوب من ذنب، ألنّ خروج الدم توبة. إنساناً فإنّ الفاصد خيرج من إمث

فإن رأى كأّنه أخذ مبضعاً ففصد به . فإن كان الدم أسوِد، فإّنه مصر على ذنب عظيم ألنّ الدم إمث وخروجه توبة
فإن رأى كأّنه ينوي الفصد فإّنه ينوي . وإن فصدها عرضاً، فإّنه يقطع بينها وبني قراباهتا. امرأته طوالً، فإّنها تلد بنتاً

  .أن يتوب
فمن رأى أّنه حيجم أو حيتجم ويل والية، أو قلد أمانة، أو كتب عليه كتاب شرط، أو تزوج، ألنّ : وأما احلجامة

. وإن مل يشرط، مل تطلب منه النفقة. فإن شرط، تزوج جبارية وطلبت منه النفقة وما ال يطيقه. العنق موضع األمانة



فإن حجم . وإن كان شاباً فهو عدو له يكتب عليه كتاب شرط أو دين. ن كان احلجام شيخاً معروفاً فهو صديقهفإ
  .رجالً شاباً ظفر بعدو له

فإن . وقيل من رأى حجاماً حجمه فهو ذهاب مال عنه يف منفعة. وقالوا احلجامة ذهاب املرض، وقالوا نقص املال
خيرج منه دم، فإّنه دفن ماالً وال يهتدي إليه، أو دفع وديعة إىل من ال يؤديها فإن احتجم ومل . كان ذا سلطان عزله

فإن خرج بدل الدم حجر فإنّ امرأته تلد من غريه فال يقبل ذلك . فإن خرج منه دم صح جسمه يف تلك السنة. إليه
وقيل إنّ . رحباً وماالً وقيل من رأى أّنه احتجم نال. الولد، فإن انكسرت احملجمة، فإّنه يطلق امرأته أو متوت

وحكي أنّ يزيد بن املهلب كان يف حبس احلجاج، فرأى يف منامه أّنه . احلجامة إصابة السنة وقيل هي جناة من كربة
ورأى معن بن زائدة كأّنه احتجم وتلطخ سرادقه من دمه، فلما أصبح دخل عليه أسودان . حيتجم فنجا من احلبس

  .يقتالنه
ومن رأى كأّنه يكتحل وكان ضمريه يف كحله إصالح البصر، فإّنه . فإّنه يصلح دينه: نهومن رأى أّنه يداوي عي

  .فإن كان ضمريه الزينة، فإّنه بأيت أمراً يزين به دينه ودنياه. يتفقد دينه بصالح أو زينة
  .دهن أوغريه ، فإّنه يبلغ الغضب منه ما تضيق منه احليلة بقدر ما سعط به من.فمن رأى أّنه يستعط: وأما السعوط
وإن احتقن من غري . فمن رأى أّنه حيتقن من داء جيده يف نفسه، فإّنه يرجع يف أمر له فيه صالح يف دينه: وأما احلقنة

داء جيده، فإّنه يرجع يف عدة يعدها إنساناً أو نذر نذره على نفسه، أو يف كالم تكلم به أو يف غبطة خرجت منه 
  .يبتلى بهوحنو ذلك ورمبا كان من غضب شديد 

الطيب ثناء حسن، وبالدهن املننت ثناء قبيح، وقيل الدهن غم يف األصل، فإن رأى كأّنه له قارورة : والتمريخ بالدهن
وّدوا لو : " دهن وأخذ منها الدهن وأدهن به أو دهن به غريه، فإّنه مداهن أو حالف بالكذب أو منام، لقوله تعاىل

فإن مل جياوز املقدار . رأى أّنه دهن رأسه، اغتم إذا جاوز املقدار وسال على الوجه ومن. االية" ُتْدِهُن فَُيْدِهُنون 
وقيل الدهن الننت امرأة زانية أو . والدهن الطيب الرائحة ثناء حسن، والدهن املننت ثناء قبيح. املعلوم، فهو زينة

فإن رأى . اعل مداهنة ومكراًوقالوا من دهن رأس رجل يف موضع ينكر، فليحذر املفعول به من الف. رجل فاسق
  .وجهه مدهوناً، فإّنه رجل يصوم الدهر

  .أو سقاه غريه يف قدح، فإّنه يدل على طول حياته: ومن رأى أّنه قد رقي
فاللدغ بالكالم الطيب املوجع ملن يكويه، فمن رأى أّنه يكوي بالنار إنساناً كياً موجعاً، فهو يلدغ : وأما الكي

فإن كان الكي مستديراً فهو ثبات يف أمر السلطان يف خالف السنة، وقيل . س من سلطاناملكوى بكالم سوء، وبأ
  .من رأى أّنه كوى عرقاً من عروقه، فإّنه تولد له جارية، أو يتزوج، أو يرى امرأته مع رجل غريب

  .فقد رأيت ابن سريين يكرهه: وأما الترياق

  الباب السابع والعشرون

  ان وما يتصل هبايف األطعمة واحلالوى واللحم

  من القدر واملائدة والسفرة والقصاع واملغرفة واالثفية



والعجني مال شريف يف التجارة، . إنّ دقيق احلنطة مال جمموع وعيال، وعجنه سفر عاجنه إىل أقاربه: قال املعربون
أشرف على حيصل منه ربح كثري عاجل إن اختمر وإن مل خيتمر فهو فساد وعسر يف املال، وإن محض فهو قد 

  .ومن رأى أّنه يعجن دقيق شعري، فإّنه يكون رجالً مؤمناً ويصيب والية وثروة وظفراً باألعداء. اخلسران
  .شدة يف املعيشة، وأكلها فقر: والنخالة

فإن خبز عاجالَ لئالّ يربد التنور، نال دولة . فهو يسعى يف طلب املعاش لطمع منفعة دائمة: ومنِ رأى أّنه خيبز خبزاً
فما كان فيه . ومن أصاب رغيفاً فهو عمر، والرغيف أربعون سنة. صل ماالً بيده بقدر ما خرج اخلبز من التنوروح

وقيل الرغيف الواحد ألف درهم، وخصب وبركة ورزق . نقصان فهو نقصان ذلك العمر، وصفاؤه صفاء الدنيا
  " .دُ للّه الذي أذَْهَب َعّنا احلُْزنَ وقالوا احلم: " حاضر، قد سعى له غريه وذهب عنه حزنه لقوله عّز وجلّ

وإن رأى بيده رغيفاً . احلزن اخلبز، فإن رأى رغفاناً كثرية من غري أن يأكلها، لقي إخواناً له عاجالً: قال املفسرون
فإن كان رغيفاً يابساً فإّنه . فإن كان شعرياً، فهو عيش نكد يف تدبري وورع. خشكاراً، فهو عيش طيب ودين وسط

بل هذه الرؤيا تدل على : وإن أُعطي كسرة خبز فأكلها، دل على نفاد عمره وانقضاء أجله، وقيل. يف معيشتهقتر 
والرغيف النظيف النضيج للسلطان عدله، . والرغيف للعرب زوجة. فإن أخذ لقمة فإّنه رجل طامع. طيب العيش

رجل رغيفاً معلقاً يف جبهته، دل على فقره، فإن رأى . وحرارة اخلبز نفاق وحترمي. وللتاجر إنصافه وللصانع نصحه
وأما خبز امللة فهو ضيق يف املعاش آلكله، ألّنه ال خيبزه . واخلبز املتكرج مال كثري، ال ينفع صاحبه وال يؤدي زكاته

اخلبز الذي مل ينضج يدل : وقيل. ومن رأى أّنه يأكل اخلبز بال أدم، فإّنه ميرض وحيداَ وميوت وحيداً. إال مضطر
وأكل . وقيل اخلبز احلواري احلار، يدل على الولد. لى محى شديدة، وذلك أّنه يستأنف إدخاله إىل النار ليستويع

  .وقيل إنّ الرقاق من اخلبز ربح قليل يتراءى كثرياً. وقيل إنّ رقة اخلبز قصر العمر. خبز الرقاق سعة رزق
أنت رجل جتمع : فقال. قتني آكل من هذه ومن هذهرأيت كأنّ يف يدي رقا: وحكي أنّ رجالً أتى ابن سريين فقال

  .بني األختني
  . والقرص ربح قليل والرغيف ربح كثري

اللَُهمّ َربَّنا أْنزلْ : " فقد روي أنّ بعضهم رِأى كأنّ هاتفاً يسمع صوته وال يرى شخصه يتلو هذه اآلية: وأما املائدة
إنك يف عسر وتدعو اهللا تعاىل بالفرج واليسر، فيستجيب : ى معرب، فقالفقص رؤياه عل" . َعلَْيَنا َماِئدةَ ِمَن الّسَماِء 

واختلف املعربون يف تفسري املائدة، فمنهم من قال املائدة رجل شريف سخي، والقعود عليها . فكان كما قال. لك
رور، ويقع بينه فإن كان معه على تلك املائدة رجال، فإّنه يؤاخي قوماً على س. صحبته، واألكل منها االنتفاع منه

وبينهم منازعة يف أمر معيشة له، والرغفان الكثرية الصافية والطعام الطيب على املائدة، دليل على كثرة مودهتم 
  .ومنهم من قال املائدة هي الدين

يا رسول اهللا، رأيت البارحة مرجاً أخضر فيه مائدة : وقد روي أنّ رجالً أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
ة، ومنرب موضوع له سبع درجات، ورأيتك يا رسول اهللا ارتقيت السابعة، وتنادي عليها وتدعو الناس إىل منصوب
أما املائدة فاإلسالم، واملرج األخضر فاجلنة، واملنرب سبع درجات فبقاء : فقال صلوات اهللا عليه وسالمه. املائدة

والنداء، فأنا أدعو اخللق إىل اجلنة . ابعةالدنيا سبعة آالف سنة، مضت منها ستة آالف سنة، وصرت يف الس
  .واإلسالم

  .املائدة مشورة فيها حيتاج إىل أعوان من عمارة بلدة أو عمارة قرية: ومنهم من قال
  .ومنهم من قال املائدة امرأة رجل



كل فكلما مد يده إليها خرجت يد كلب أشقر من حتت املائدة، فأ. وحكي أنّ بعضهم رأى كأّنه يأكل على مائدة
ففتش عن األمر . إن صدقت رؤياك، فإنّ غالماً من الصقالبة يشاركك يف امرأتك: فقص رؤياه على معرب فقال. معه

وإذا رأى أّنه يأكل منها ظهرت املنازعة . وإن رأى األرغفة بسطت على املائدة، فإّنه يظهر له عدو. فوجده كما قال
أكل على املائدة أكالً كثرياً فوق عادته يف مثلها، دل ذلك على وقيل إن . بينه وبني عدوه، على قول بعض املعربين

وقيل إذا رأى كأنّ على املائدة لوناً أو . وإن رأى أنّ تلك املائدة رفعت، فقد نفد عمره. طول حياته بقدر أكله
وقيل " . ِئدةً ِمن الّسَماِء أنْزل َعلَْيَنا َما: " وإىل أوالده، بدليل قوله عّز وجلّ. لونني من الطعام، فإّنه رزق يصل إليه

فإن كان . وقيل إّنها مأكلة ومعيشة ملن كانت له وأكل منها. املائدة غنيمة يف خطر ورفعها انقضاء تلك الغنيمة
وكثرة الرغفان كثرة . وإن كان عليها غريه، كان ذلك إخوان مشاركون. عليها وحده، فإّنه ال يكون له منازع

  .والرغيف مودة سنة، فإن رأى أّنه يفرش بطعام، فهو استخفافه بنعمة اهللا تعاىل .مودهتم، وقلتها قلة مودهتم
ورأى مملوك كأنّ مائدة مواله قد خرجت وهربت كما يهرب احليوان، فلما دنت إىل الباب انكسرت، فعرض له 

املائدة اليت يقدم من ذلك أنّ امرأة مواله، ماتت من يومها وتلف كل ما كان هلا، وكان ذلك بالواجب، ألّنه رأى 
  .عليها انكسرت
فسفر جليل ينال فيه سعة، وقيل هي سفر إىل ملك عظيم الشأن، ونيل سعة وراحة ملن وجدها، ألّنها : وأما السفرة

  .معدن الطعام، واألكل
وأواين الفضة . املتخذة من خشب، تدلت على إصابة مال يف سفر، واخلزفية تدل على إصابته يف حضر: والقصعة
وقيل القصاع والطاسات تدل على اجلمال يف تدبري معاش . خدم يف التجارة، والدار، وخصوصاً السكرجات كلها

  .اإلنسان
قيمٍ دار كثري االنفاق، وقيل هي امرأة عجمية، فمن رأى أّنه طبخ قدراً فإّنه ينال ماالً عظيما من قبل : والقدر

  .شريف مفروغ منه مع كالم وشرب واللحم واملرقة يف القدر رزق. السلطان أو ملك أعجمي
  .قهرمان حمسن جيري على يديه تفقه أهله: واملغرفة
  .نفس الرجل، فكما أنّ قوام القدر باألثايف، فكذلك قوام األنفس باملال: واألثفية

  .كلها مهوم وخصوم: والكواميخ. مال هينء لذيذ جمموع بغري كد: والبزماورد
: ومن رأى أّنه يشرب الزيت. مل يأكل منها ومل ميسها، فإنه مال خيسر عليهفمن أكل منها أصابه هم، وإن رآها و

  .فإّنه يدل على سحر أو مرض
والدردي منه مال ساقط قليل املنفعة، ذو . مال مبارك يف ورع، وقلة هلو، وطول حياة وملن أكل باخلبز: واخلل
اخلل، فإّنه يعادي أهل بيته، وذلك للقبض وسكرجة اخلل جارية رحيمة وقيل إذا رأى اإلنسان كأّنه يشرب . وهن

  .هم وحزن مع خصومة ومنفعة قليلة. والصحنا. واملري مرض. الذي يعرض منه للفم

وقيل إنّ . وكرهه ابن سريين. فقد اختلف فيه، فمنهم من قال إنّ األبيض منه زهد يف الدنيا وخري ونعمة: وأما امللح
. ومن أكل اخلبز به، اقتنع من الدنيا بشيء يسري. يها هم وتعباملربز منه، هم وشغل وشغب ومرض ودراهم ف

  .واململحة جارية ملحية، وقيل من وجد ملحاً وقع يف شدة أومرض شديد
فأوجاع وأسقام، وابتياعها مصيبة، والطري منها موت، وأكلها غيبة لذلك الرجل الذي ينسب إليه : فأما اللحوم

والسمني . دخل الدار فهو خري يأيت أهلها بعد مصيبة كانت من قبل، بقدر مبلغهوامللح من حلوم الشاء إذا أ. احليوان
وقيل اهلزيل رجل فقري، وقيل هو . منه خري من اهلزيل وإن كان من غري حلم الشاء، فهو رزق قد مخد ذكره



  .خسران
  .ماله وقيل من أكل اللحم املهزول اململح، نال نقصاناً يف. غنيمة يف اغتياب األموات: والقديد

مال يصيبه من عدو قوي ضخم ما مل ميسه صاحب الرؤيا، فإن مسه أصابه من قبل رجل ضخم قوي : وحلم اإلبل
  .وقيل من أكله نال منفعة من السلطان. فإن أكله مطبوخاً أكل مال رجل ومرض مرضاً مث برىء. عدو

وقيلِ حلم البقر إذا كان . لة العمل لغلظهفإّنه يدل على تعب، ألّنه بطيء اإلهنضام، ويدل على ق: وأما حلم البقر
أن جاء بِِعْجلٍ َحنِيذ : " وإن كانت امرأة صاحب الرؤيا حامالَ، فإّنها تلد غالماً، لقوله تعاىل. مشوياً أمان من اخلوف

  .إىل آخر القصة" . 
كل حلم ثور، فإّنه يقدم إىل ومن رأى يف النوم كأّنه يأ. وكل شيء أصابته النار يف اليقظة، فهو يف النوم رزق فيه إمث

  .حاكم
والعجل السمني احلنيذ بشارة كبرية سريعة، وتكون البشارة على قدر مسنه، وقيل انه رزق وخصب وجناة من 

وجِفَانٍ : " خوف، واملطبوخ من حلم البقر فضل يسري إىل صاحب الرؤيا، حىت جيب للّه تعاىل فيه شكر، لقوله تعاىل
  " .ٍت اْعَملوا آل داُود شكْراً كالْجواب وقُدورٍ راسِيا

وحلم الضأن إذا كان مشوياً مسلوخاً، فرآه يف بيته، دلت رؤياه على اتصاله مبن ال يعرفه ويعمل ضيافة ملن ال يعرفه، 
فإن كان املسلوخ مهزوالً، دل على أنّ اإلخوان الذين استفادهم فقراء ال نفع يف . أو يستفيد إخواناً يسر هبم

فإن كانت مسينة فهو يرث من امليت ماالً، . رأى يف بيته مسلوخة غري مشرحة، فإّنها مصيبة تفجؤهمواصلتهم وإن 
وإذا كان نيئاً فهّم . وإن كانت مهزولة مل يرثه، وقيل حلم الضأن إذا كان مطبوخاً، فهو مال يف تعب، كحال النار

  .وخصومة، والفج غري النضيج، مهوم وبغي وخماصمات
وقيل إنّ . من كل حيوان، مال مكنوز مدخور يرجوه: يوان عماد ملا ملكته أمياهنم، واملخمن كل ح: والعظام

املسلوخ رديء جلميع الناس، ويدل على حزن يكون يف بيت الرجل، وذلك أن الكباش تشبه بالناس، وليس تؤكل 
نسان أّنه يأكله نيئاً فهو وكل اللحوِم اليت تؤكل جيدة خال اليسريمنها، وأما اللحم الذي يرى اإل. حلوم الناسِ

وقال بعض املفسرين إّنما . رديء أبداً، ويدل على هالك شيء ميلكه، وذلك أنّ طبيعته ال تقوى على الينء وهضمه
فإن . فإن رأى أّنه أكل حلماً مطبوخاً ازداد ماله. فأما من أكله فهو صاحل له. اللحم الينء رديء ملن يراه وال يأكله

  .شيخ ارتفع أمره عند السلطانرأى أّنه يأكله مع 
فقد اختلف فيه، فمنهم من قال إن كان مسيناً فهو مال كثري، وإن كان مهزوالً فمال قليل : وأما اجلمل املشوي

فإن رأى أّنه . قال بعضهم انّ اجلمل املشوي أمان منِ اخلوف، وقال بعضهم اجلمل املشوي ابن. ورزق يف تعب
وإن كان نضيَجاً رزق ولده األدب وإن مل يكن نضيجاً مل يكن . لِ من كسب نفسهيأكل منه، رزق ابناً يبلغ ويأك

  ..كيِّساً يف عمله
ومن رأى كأنّ ذراع . فإن مل يكن نضيجاً فهو حزن يصيبه من جهة ولده. إن كان شواء السوق بشارة: وقيل

  .الذراع املسمومة اليت كلمتهالشواء كلمه، فإّنه ينجو من املهلكة لقصة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف 

وإن كان . فرئيس، فمنِ رأى كأّنه اشترى رأساً مسيناً كبرياً من رآس، استفاد أستاذاً نافعاً: وأما الرأس التنوري
وأكل رؤوس األنعام نيئاً، دليل على أّنه . فإن كان الرأسِ منتناً فإّنه يثين عليه ثناء قبيحاً. مهزوالً، فإنّه غري نافع

وقال . وأكل املطبوخ واملشوي من الرؤوس انتفاع من بعض الرؤساء مبال. رئيساً ينسب إىل ذلك احليوانيغتاب 
وقال رأس الشاة يف . من رأى كأّنه يأكل رأس غنم وكراعه أصاب جاهاً وماالً من إرث أو غريه. بعض املعربين



ون الرأس املشوي، أكل عيون أموال وأكل عي. التأويل مال، وهو عشرة آالف درهم أكثرها، وأقلها ألف درهم
فإن رأى كأّنه يأكل من دماغه أو دماغ غريه، فإّنه . وأكل الدماغ أكل من صلب املال، ومن مال مدفون. الرؤساء

  .فإن أكل مخ ساقه أكل مخ ماله. يأكل من صلب ماله أو مال غريه املدخور
امى، ومنهم من قال هو أكل أموال كرباء الناس، ألنّ خمتلف فيه، فمنهم من قال اّنه أكل مال اليت: وأكل األكارع

  .الكراع مال، والغنم دليل على كرباء الناس
وأكل االمعاء صحة جسم . وأكل الكبد نيل قوة ومنفعه من جهة الولد. أكل مال يتيم: وأكل جلد اجلمل املسلوخ

  .النساء وما كان فيه مال من قبل. واملصران احملشو من اللحم هو مال مدخور. وخري
فإن كان غري نضيج، فإّنه . إذ اكا نت مطبوخة أو مشوية، رزق ومال من مكر وغدر من جهة امرأة: وحلوم الطري

  .فإن رأى كأّنه يأكل حلم طري مما ال حيل أكله، فإّنه يأكل من أموال قوم ظلمة مكرة. يغتاب امرأة ويظلمها
ألنّ حلم الدجاج يدل على منفعة من قبل النساء اللوايت هن وقيل إنّ أكل حلم الدجاج واألوز خري جلميع الناس، 

أخص به، وذلك أنّ الدجاج يشبه بالنساء يف الوالدة واملشي، واألوز يدل على منفعة تكون من قبل أصحاب 
فمن رأى أّنه يأكل فرخاً نيئاً فهو يغتاب أهل بيت . وفراخ الطري مشوياً أو مقلياً مال يف تعب. الرهن من الرجال

فإن كانت فراخ طيور شىت مما ال يؤكل حلمه من سباع الطري، . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أو أشراف الناس
والطيور اليت يؤكل حلمها، فإنّها استفادة مال من ضيعة ألف . فإّنه يغتاب أوالد سالطني أويرتكب منهم فاحشة
  .ورجلني وذنب رأس وجناحني: درهم إىل ستة آالف درهم، ألن هلا ستة أعضاء

رأيت كأنّ على مائديت مسكة آكل أنا وخادمي منها من : فقد حكي أنّ رجالً أتى ابن سريين فقال: وأما السمك
  .ففتش خادمه فإذا هو رجل. فتش خادمك فإّنه يصيب من أهلك: قال. ظهرها وبطنها

ومن أصاب مسكة " . َيا ُحوَتُهَما َنِس: " والسمك املاحل املشوي سفر يف طلب علم، أو صحبة رئيس، لقوله تعاىل
طرية مشوية، فإّنه يصيب غنيمة وخرياً، لقصة مائدة عيسى عليه السالم، والسمك املشوي قضاء حاجة أو إجابة 

فإن رأى أّنه مرغ صغار السمك يف . وإال كانت عقوبة تنزل عليه. دعوى أو رزق واسع، إن كان الرجل تقياً
  .ينفق ماله يف شيء ال قيمة له حىت يصري له قيمة ويصري لذيذاً شريفاًالدقيق وقالها بالدهن، فإّنه 

وقيل السمك حممود وخاصة املشوي منه، ما خال السمك الصغار، فإنّ شوكها أكثر من حلمها، ويدل على عداوة 
  .وقتوأكل السمك املاحل يدل على خري ومنفعة يف ذلك ال. بينه وبني أهل بيته، ويدل على رجاء شيء ال ينال

فيختلف تأويله حسب اختالف األحوال، فإن رأى كأّنه ذاق شيئاً فاستلذه واستطابه، فإّنه ينال : وأما ذوق األشياء
فإن رأى كأّنه ذاق شيئاً فوجد له طعماً " . وإِّنا إذا أذَقَْنا اإلْنسَانَ ِمّنا َرْحَمةً فَرِحَ بَِها : " الفرج والنعمة، لقوله تعاىل

  .فإن رأى كأّنه ابتلع طعاماً حاراً خشناً، دل على تنغيص عيشه ومعيشته. ب شيئاً يصيب منه أذىمراً، فإّنه يطل
فإن رأى أّنه ذاق شيئاً جمهوالً فكره طعمه، دل على املوت، لقوله . طيب العيش واملعيشة: وأكل الشيء اللذيذ

  .مل يكرهه ومل يستطبه، دل على فقر وخوف وإن رأى أّنه ذاق شيئاً" . كلُّ نَفْسٍ ذَاِئقَةُ املَْوِت : " تعاىل

وإن دخل فيه شيء طيب . وإن دخل يف فيه شيء مكروه، فهو شدة كره يف معيشته. ثناء قبيح: وأكل الشيء املننت
فإن رأى يف فمه طعاماً كثرياً وفيه سعة . الطعم لني حمبوب سهل املسلك يف حلقه فهو طيب املعيشة وسهولة عمله

ره، ودلت رؤياه على أنّ قد ذهب من عمره قدر ذلك الطعام الذي فيه، وبقي من عمره قدر ما ألضعافه، تشوش أم
ومن رأى . فإن رأى أّنه عاجل ذلك الطعام حىت ختلص منه سلم، وإن مل يتخلص منه فليتهيأ للموت. يف فمه سعة له

وعسر، وحلس األصابع نيل خري هم وحزن : والشعرة يف اللقمة. أّنه يتلمظ فهو طيبة نفسه والتلمظ مص اللسان



  .قليل من جنس ذلك الطعام الذي حلسه
وكل الطعام رزق، ما خال اهلريسة والبيض . اتسعت عليه معيشته: يشرب الطعام كما يشرب املاء: ومن رأى كأّنه

  .صائم فإن رأى أّنه يصلي ويأكل العصيدة، فإّنه يقبل امرأة وهو. والعصيدة، فإّنه غم من جهة عماله يف ذريته
وأما الطباهجة، فمن رأى كأّنه اختذها ودعا إىل أكلها غريه، فإّنه يستعني . حوار ذات حالوة: وجامات احللواء

  .فإن رأى كأّنه يطعمه للناس، فإّنه ينفق ماالً يف طلب جتارة أو تعلّم صناعة. بالذي يدعوه على قهر إنسان
ويدل . ر على أكله، فهو مرض أو أمل ال يقدر معه على أكلالذي هو يف غاية احلموضة حىت ال يقد: وأما الطعام

أخذ الطعام احلامض من إنسان، على مساع الكالم القبيح، فإن رأى كأّنه يأخذه ويطعمه غريه، فإّنه يسمع ذلك 
  .وإذا رأى كأّنه صرب على أكله ومحد اهللا تعاىل عليه، نال الفرج. املطعم مثله، وإن كان أصاب حزناً أو مرضاً

بلحم الغنم إذا متت أبازيرها، فإنّ أكلها يدل على طيب النفس ومتام العز واجلاه عند : وأما الكباجة املطبوخة
وإذا كانت بلحم . وإذا كانت بلحم البقر، دل أكلها على حياة طيبة ونيل مراد من جهة عمال. سادات الناس

انت بلحم الطيور، فإّنه جتارة أو والية على وإن ك. العصافري، دل أكلها على ملك وقوة وصفاء عيش وصحة جسم
  .قوم أغنياء مذكورين على قدر كثرة الدسم وقلته

  .وإذا كانت بالزعفران كانت مرضاً آلكلها. إذا كانت بال زعفران، فإّنها نافعة: وأما الزرباجة
ء وسرور، إال املخيض، وأما كل شيء فيه بياض من املعلومات وغريها فإن أكلها هبا. وكذلك كل ما كان فيه صفرة

والكشكية إن كان فيها دسم، دل . فإّنه لزوال الدسم عنه، واملضرية قليلة الضرر، والكشك رزق يف تعب ومرض
والثريد إذا كان كثري الدسم، فهي والية نافعة ودنيا واسعة، وإذا كان بغري دسم، فإّنه . على جتارة دنيئة مبنفعة كثرية

كأنّ بني يديه قصعة فيها ثريد يأكل منها، فقد ذهب من عمره بقدر ما أكل منها، وبقي فإن رأى . والية بال منفعة
فإن رأى بني يديه قصعة فيها ثرلد . من عمره بقدر ما بقي من الثريد، فإنّ الثريد يف األصل يدل على حياة الرجل

ى كأنّ بني يديه ثريداً كثري الدسم فإن رأ. كثري الدسم حىت ال ميكنه أكلها، دل على أّنه جيمع ماالً ويأكله غريه
فإن . وليس بطيب الطعم، وهو يسرع يف أكله حىت يستريحٍ منه، دلت رؤياه على أّنه يتمىن املوت من ضيق احلال

وإن كانت . رأى كأنّ بني يديه ثريدا وهوال يأكل منه خمافة أن ينفْد، فإّنه خيشى املوت مع كثرة ماله من النعمة
.  حلم، دل على حرفة نظيفة وورع، فإن مل يكن فيها دسم البتة، دل على حرفة دنيئة وافتقارثريدة بال دسم وبال

فإن كانت الثريدة من مرقة طبخت بلحم بعض السباع، فإنَّ صاحبها يلي قوماً ظاملني على خوف منه وكراهية، أو 
. ا، وإن كانت بال دسم فال منفعة فيهاوكون الدسم فيها دليل على حترمي منفعته. يكون بينه وبني قوم ظاملني جتارة

أو جتارة دنيئة أو صناعة . فإن كانت الثريدة من مرقة طبخت بلحم الكلب، دل على والية دنيئة على قوم سفهاء
وإذا كانت الثريدة . فإن رأى كأّنه أكل الثريد كله فإّنه ميوت على ذلك اهلوان والفقر. مع قوم سفهاء ذوي دناءة

  .طيور، فإنّها معاملة مع قوم ظلمة مكرة يف مال حراممن طبيخ سباع ال
وعلى اجلملة انّ الثريد يف األصل حياة الرجل وكسبه ومعيشته، ومنافعها على قدر دمسها، وحالهلا وحرامها على 

  .قدر جوهر حلمها
  .فمال من خصم وهم، والينء منه خسران ومرض: وأما األرزية

إذا رأى اإلنسان كأّنه أكلها، دل على طيب احلياة والنجاة من املخاطرات  يف األصل،: وأما احللوات واملطعومات
  .ونيل السرور والفرج



والسكر الكيثر يدل على . والسكرة الواحدة قبلة حبيب، أو ولد. تردد كالم يستحلى ويستطاب: وقصب السكر
  .قال وقيل

ومن رأى كأنّ بني يديه شهداً . كةفمال من مرياث حالل، أو مال منِ غنيمة، أو شر: وأما الشهد والعسل
. موضوعاً، دل على أنّ عنده علماً شريفاً، فإن رأى كأنه يطعمه للناس، فإّنه يقرأ القرآن بني الناس بنغمة طيبة

وإّنما . وألهل الدنيا إصابة غنيمة من غري تعب. والعسل ألهل الدين حالوة اإلميان، وتالوة القرآن، وأعمال الرب
  .يدل على القرآن ألنّ اهللا عّز وجلّ وصف كالمه بالشفاء قلنا انّ العسل

والعسل رزق قليل . الشهد رزق كثري يناله صاحبه من غري تعب، ألنّ الناو مل متسه: وحكي عن ابن سريين أّنه قال
  .من وجه فيه تعب

الشهد وفوقه فإن رأى كأنّ السماء أمطرت عسالً، دل على صالح الدين وعموم الربكة، فإن رأى كأّنه أكل 
رأيت : وبلغنا أنّ رجالً أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال. العسل، فقد كرهه بعض املعربين حىت فسره بنكاح األم

دعين أُعربها، إّنما هي : فقال أبو بكر. ظلة ينطف منها السمن والعسل والناس يلعقوهنا، فمستكثر منها ومستقل
  .نه، فمستكثر منه ومستقلالقرآن، وحالوته وليته، والناس يأخذو
رأيت كأين يف قبة من حديد، وإذا عسل ينزل من السماء فيلعق الرجل : وروي أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

دعين أعربها يا : فقال أبو بكر رضي اهللا عنه. ومنهم من حيسو. اللعقة واللعقتني، ويلعق الرجل أكثر من ذلك
أما قبة احلديد فاإلسالم، وأما العسل الذي ينزل من السماء فالقرآن وأما : لأنت وذاك، فقا: فقال. رسول اّهللا

وأما الذين حيسونه، فالذين جيمعونه، فقال النيب صلى . الذي يلعق اللعقة واللعقتني فالذي يتعلم السورة والسورتني
بعَي هذين تقطران عسالً، يا رسول اّهللا، رأيت كأن إص: وروي أنّ عبد اهللا بن عمر قال. اهللا عليه وسلم صدقت

  .تقرأ الكتابني: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وأننيئ العقهما
ورأى رجل كأّنه يغمس خبزاً يف عسل ويأكله، فصار حمباً للعلم واحلكمة، فانتفع بذلك وكثر ماله، ألنّ العسل دل 

  .على حسن علمه، واخلبز على يساره
َوأنَْزلَْنا َعلَْيكُْم املنَّ والّسلَْوى كُلُوا ِمْن : " نة أحد من املخلوقني، بدليل قوله تعاىلفرزق طيب بال م: وأما الترجنبني

  " .طَيَِّباِت َما َرَزقَْناكُْم 
ذلك حالوة : فقد روي أنّ عمر رأى كأّنه أكل متراً، فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: وأما التمر
وملن أكله رزق عام خالص يصري إليه، وقيل اّنه يدل . ريه، والتمر ملن يراه، يدل على املطروأنواع التمر كث. اإلميان

وقيل من رأى كأّنه . ورؤيا األكلِ الدقل يكون للذميني. على قراءة القرآن، وقيل انّ التمر يدل على مال مدخور
متراً، فإّنه خيزن ماالً، أو ينال من بعض اخلزائن  ومن رأى كأّنه يدفن. يأكل متراً جيداً، فإّنه يسمع كالماً حسناَ نافعاً

. االية" إنَّ اهللا فَاِلُق احلَبِّ والنّوى : " ومن رأى كأّنه شق مترة وميز عنها نواها، فإّنه يرزق ولداً، لقوله تعاىل. ماالً
. الكيلة من التمر غنيمةو. وأما رؤية نثر التمر، فنّية سفر. ورؤيا أكل التمر بالقطران دليل على طالق املرأة سراً

وقيل اّنه يصيب ماالً من قوم . ومن رأى كأّنه جييء مثرة من خنلة يف اباهنا، فإّنه يتزوج بامرأة جليلة غنية مباركة
فإن كان يف غري أواهنا فإّنه يسمع علماً وال يعمل . كرام بال تعب، أو من ضيعة له وقيل يصيب علماً نافعاً يعمل به

فإن رأى كأّنه جىن من خنلة يابسة . ه جىن خنلة عنباً أسود، فإنّ امرأته تلد ولداً من مملوك أسودفإن رأى كأّن. به
وإن كان صاحب الرؤيا مغموماً نال الفرج، لقوله عّز وجلّ يف قصة . رطباً، فإّنه يتعلم من رجل فاسق علماً ينفعه

ومن رأى أّنه جيىن إليه التمر، فإنّه جيىن . دراهم ال تبقى وقيل التمر املنثور" . وهزِّي إلَيك بِجذع الَنْخلَة : " مرمي



  .إليه مال من رجال ذوي أخطار يلي عليهم واليه
مث رآه بعد . تضرب أربعني عصا: رأيت كأّني وجدت أربعني مترة، فقالت: وحكي أنّ رجالً أتى ابن سريين فقال

: فقال الرجل. تصيب أربعني ألف درهم: فقال. نرأيت كأين وجدت أربعني مترة على باب السلطا: ذلك مبدة فقال
ألّنك قصصت علي رؤياك يف املرة األوىل وقد : فقال. عربت رؤياي هذه املرة خبالف ما عربت يف املرة األوىل

  .وكان األمر يف املرتني على ما عربه. يبست األشجار وأدبرت السنة، وأتيتين هذه املرة وقد دبت احلياة يف األشجار

رأيت كأنّ رجالً أتاين فألقمين لقمة متر، فذهبت أعجمها، فإذا نواة، : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلموقال رس
دعين يا : فقال أبو بكر. مث ألقمين لقمة ثالثة فإذا نواة فلفظتها. مث ألقمين لقمة ثانية فإذا نواة فلفظتها. فلفظتها

مث . ن ويسلمون ويصيبون رجالً، فينشدهم ذمتك فيخلونهتبعث سرية فيغنمو: قال. عربها: فقال. رسول اهللا أعربها
  .كذلك قال امللك: تبعث سرية، وقال ثالثاً، فقال صلى اهللا عليه وسلم

. ورأى أنس بن مالك يف املنام كأنّ ابن عمر يأكل بسراً، فكتب إليه إين رأيتك تأكل بسراً، وذلك حالوة اإلميان
. ن التمر البسر يف نغض من بطون اخلنازير، وهو يدفعها وحيملها إىل بيتهوقيل انّ رجالً عارياً رأى كأنّ سالت م

فسأل املعرب عنها، فعربها غنائم من مال الكفار، فما لبث أن خرجت الروم وكان الظفر للمسلمني، ووصل إليه ما 
  .عرب له

ه املرأة تشاركه يف معروف هذ: وسئل ابن سريين عن امرأة رأت كأّنها متص مترة وتعطيها جاراً هلا فيمصها، فقال
  .يسري، فإذا هي تغسل ثوبه
رأيت كأنّ بيدي سقاء وفيه متر، وقد غمست فيه رأسي ووجهي، وأنا آكل منه : وأتى ابن سريين رجل فقال

فقالت ابن سريين إنك رجل قد انغمست يف كسب مال مييناً ومشاالً، وال تبايل أمن حرام . ما أشد محوضته: وأقول
  .فكان كذلك. حالل، غري أّني أعلم أّنه حرامكان أمن من 

  .فإن رأت امرأة أنّها تأكل التمر بالقطران، فإّنها تأخذ مرياث زوجها وهي منه طالق
غم من سبب غلمانه، فإن رأى كأّنه يأكل العصيدة أو اخلبيص أو الفالوذج وهو يف الصالة، فإّنه يقّبل : والعصيدة

  .امرأته وهو صائم
اخلبيص حالل وال حيل أكله يف : رأيت كأّني أصلي وآكل اخلبيص يف الصالة، فقال: رجل فقال وأتى ابن سريين

وأما اخلبيص، فاليابس منه مال يف مشقة، والرطب منه خمتلف، . الصالة، وأنت تقّبل امرأتك وأنت صائم، فال تفعل
مال كثري ودين خالص، واللقمة  وقال بعضهم هو. وذكر أّنه يدل على املرض. فكرهه بعضهم دما فيه من الصفرة

منه قبلة من ولد أو حبيب، وقال بعضهم إنّ اخلبيص كالم حسن لطيف يف أمر املعاش، وكذلك الفالوذج واخلبيص 
  .يدل على رزق كثري يف قوة وسلطنة ملا مسهما من النار، فإن مس النار إيامها يدل على حترمي أو كالم أو سلطنة

وأما أوعية احلالوى وجاماهتا فإنّها تدل على َجوارٍ حسان . ل وسرور بلهو وطربجناة من هم وما: والزالبية
  .مليحات
  .واللنب الصايف مال يف تعب ملس النار له. احملشوة مال ولذاذة وسرور: والقطائف

  الباب الثامن والعشرون

  يف جمالس اخلمر



  وما فيها من املعازف واألواين واللعب واملالهي والعطر وما أشبهه

  والضيافات والدعوات
اجتماع على خري، فمن رأى كأّنه يدعو قوماً إىل ضيافته، فإّنه يدخل يف أمر يورثه الندم واملالم، بدليل : الضيافة

فإن رأى كأّنه دعا . قصة سليمان عليه السالم، حني سأل ربه عّز وجلّ أن يطعم خلقه يوماً واحداً، فلم ميكنه إمتامه
فإن . وقيل إنّ اختاذ الضيافة يدل على قدوم غائب. طعمة حىت استوفوا، فإّنه يترأس عليهمقوماً إىل ضيافته من األ

َيْدُعونَ : " فإنه يدعى إىل اجلهاد ويستشهد، لقوله تعاىل. رأى كأّنه دعي إىل مكان جمهول فيه فاكهة كثرية وشراب
  " .فيَها بفَاِكَهٍة كَثريٍة َوَشرابٍ 

ومن رأى كأّنه يضرب العود يف منزله أصيب مبصيبة، وقيل إنّ . وكذلك استماعهفكالم كذب، : وأما ضرب العود
وقيل إنّ فقره . فإن رأى كأّنه يضرب فانقطع وتره، خرج من مهومه. ضرب العود رياسة لضاربه، وقبل إصابة غم

، وللفاسق وكلما تذكر ملكه انقلبت أمعاؤه، وهو للمستور عظة. يدل على ملك شريف قد أزعج من ملكه وعّزه
ومن رأى أّنه يضرب بباب . وهو للجائر جور جيور على قوم يقطع به أمعاءهم. إفساده قوماً بشيء يقع على أمعائهم

اإلمامٍ من املالهي شيئاً من املزمار والرقص مثل العود والطنبور والصنج، نال والية وسلطانا إن كان أهالً لذلك، 
  .وإال فإّنه يفتعل كالماً

ومن . حية، فمن رأى كأنّ ملكاً أعطاه مزماراً نال والية ان كان من أهلها، وفرجاً إن مل يكن من أهلهاواملزمار نا
وقيل إن رأى مريض كأّنه . رأى أّنه يزمر ويضع أنامله على ثقب املزمار، فإّنه يتعلّم القرآن ومعانيه وحيسن قراءته

  .يزمر فإّنه ميوت
  . ع احلياة الدنيا، وضربه افتخار بالدنيااملتخذ من الصغر يدل على متا: والصنج

والطبال رجلِ بطال ويفتخر . فإن كان معه صراخ ومزهر ورقص، فهو مصيبة. صوت باطل: وصوت الطبل
وطبل املخنثني امرأة هلا عيوب يكره تصرحيها . بالبطالة، والطبل رجل صفعان، فمن رأى أّنه حتول طباالً صار صفعاناً

ذا فتش عنها شنعة كانت عليها، ألنّ ارتفاع صوته شناعة، وكذلك حال هذه املرأة، وطبل ألّنها عورة وفضيحة، إ
  .النساء جتارة يف أباطيل قليلة املنفعة كثرية الشنعة

هم وحزن ومصيبة، وشهرة، ملن يكون معه، فإن كان بيد جارية، فهو خري ظاهر مشهور على قدر : وضرب الدف
. هور، وإن كان مع امرأة فإّنه أمر مشهور وسنة مشهورة يف السنني كلهاهيئتها وجوهرها، وهو ضرب باطل مش

  .وإن كان مع رجل فإّنه شهرة، واملعازف والقيان كلها يف األعراس مصيبة ألهل تلك الدار
مل فإن كان طيباً دل على جتارة راحبة، وإن مل يكن طيباً دل على جتارة خاسرة، وقال بعضهم إنّ املغين عا: وأما الغناء

ومن رأى . وللفقري ذهاب عقله. أو حكيم أو مذكر، والغناء يف السوق لألغنياء فضائح وأمور قبيحة يقعون فيها
كأنّ موقعاً يغين فيه، فإّنه يقع هناك كذب يفرق بني األحبة، وكيد حاسد كاذب، ألنّ أول من غىن وناح إبليس 

  .لعنه اهللا
ومن رأى كأّنه يغين قصائد بلحن . ب تبدل احلركات يف املرقصوقيل الغناء يدل على صخب ومنازعة، وذلك بسب

فإن رأى كأّنه يغين غناء رديئاً . حسن وصوت عال، فإن ذلك خري ألصحاب الغناء واألحلان وجلميع من كان منهم
ومن رأى كأّنه ميشي يف الطني ويغين، فإنّ ذلك خري، وخاصة ملن كان يبيع . فإنّ ذلك يدل على بطالة ومسكنة

  .وقيل الغناء يف األصل يدل على صخب ومنازعة. واملغين يف احلمام كالم متهم. لعيدانا



. وقيل إن رقص الفقري غىن ال يدوم. فهو هم ومصيبة مقلقة، والرقص للمريض يدل على طول مرضه: وأما الرقص
ص املسجون فدليل وأما رق. وأما رقص من هو مملوك فهو يدل على أّنه يضرب. ورقص املرأة وقوعها يف فضيحة

وأما رقص الصيب فإّنه يدل على أن الصيب . اخلالص من السجن واحنالله من القيد، الحنالل بدن الرقاص وخفته
وأما رقص من يسري يف البحر، . يكون أصم أخرس، ويكون إذا أراد الشيء أشار إليه بيده ويكون على هيئة الرقص

إنسان لغريه، فإن املرقوص عنده يصاب مبصيبة يشترك فيها مع  وإن رقص. فإّنه رديء ويدل على شدة يقع فيها
ومن رأى كأّنه رقص يف داخل منزله وحوله أهل بيته وحدهم ليس معهم غريب، فإنّ ذلك خري للناس . الرقاص

  .كلهم بالسواء
تمع مع رجل رئيس صاحب أباطيل مفتعل يف قوم فقراء، أو ساعي الدراهم السكية، أو زان جي: والضارب الطنبور

  .النساء، ألنّ الوتر امرأة
وضرب الطنبور مصيبة وحزن تلتف له األمعاء وتلتوي، ألنّ صوته خيرج من االمعاء اليت فتلت وجففت وأخرجت 

ونقره ذكر ما رأى من الرفاهية والعز، والدالل فإن رأى سلطان أّنه يسمع الطنبور، فإّنه يسمع قول . من املوطن
  .رجل صاحب أباطيل

  .فيدل على اخلصب ملن ناله، فمن رأى أّنه يعصر مخراً فإّنه خيدم سلطاناً وجيري على يديه أمور عظام: العصريوأما 
يف األصل مال حرام بال مشقة، فمن رأى أّنه يشرب اخلمر فإّنه يصيب إمثاً كثريأ ورزقاً واسعاً، لقوله عّز : واخلمر
ومنِ رأى أّنه " . قُلْ فيهما إثٌْم كَبٌِري َومَناِفُع للنّاس وإثُْمهَما أكَْبُر ِمْن َنفِْعهَما َيْسسألوَنَك عن اخلَْمرِ َواملَْيِسرِ : " وجلّ

فإن شرهبا وله من ينازعه فيها فإّنه . شرهبا ليس له من ينازعه فيها، فإّنه يصيب ماالً حراماً، وقالوا بل ماالً حالالً
فإنه دخله وقع . ه أصاب هنراً من مخر، فإّنه يصيب فتنة يف دنياهفإن رأى أّن. ينازعه يف الكالم واخلصومة بقدر ذلك

  .يف فتنة بقدر ما نال منه
ليس كثرة شرب اخلمر يف الرؤيا رديئة فقط، فإن رأى اإلنسان كأنه بني مجاعة كثرية يشوبون : وقال بعض املعربين

وقال اخلمر . شغب واملضادة والقتالاخلمر، فإن ذلك رديء، ألن كثرة الشراب يتبعه السكر، والسكر فيه سبب ال
  .ملن أراد الشركة والتزويج موافقة بسبب امتزاجها

أما سواد : وحكي أنّ رجالً رأى كأّنه مسود الوجه حملوق الرأس يشرب اخلمر، فقص رؤياه على معرب، فقال
اخلمر فإّنك حتوز الوجه، فإّنك تسود قومك، وأما حلق الرأس فإنّ قومك يذهبون عنك ويذهب أمرك، وأما شرب 

  .امرأة
اللنب عدل، والنبيذ : فقال. رأيت كأن بني يدي إناءين يف أحدمها نبيذ ويف اآلخر لنب: وأتى ابن سريين رجل فقال

  .عزل، فلم يلبث أن عزل وكان والياً

ب وقد اختلفوا يف شر. وشرب اخلمر للوايل عزل، وصرف نبيذ التمر مال فيه شبهة، وشرب نبيذ التمر اغتمام
اخلمر املمزوجة ماء، فقيل ينال ماالً بعضه حالل وبعضه حرام، وقيل يصيب ماالً يف شركة، وقيل يأخذ من امرأة 

وتََرى النّاس ُسكَاَرى وَما ُهمْ : " لقوله تعاىل. والسكر من غري شراب هم وخوف وهول. ماالً ويقع يف فتنة
والسكر من الشراب أمن اخلوف، ألنّ . ه صاحب الرؤياوالسكر من الشراب مال وبطر وسلطان ينال" . بُسكَاَرى 

فإّنه رجل إذا اتسعت دنياه بطر، وال حيتمل النعم، وال . فإن رأى أّنه سكر ومزق ثيابه. السكران ال يفزع من شيء
ومن شرب مخراً وسكر منها أصاب ماالً حراماً، ويصيب من ذلك املال سلطاناً بقدر مبلغ السكَر . يضبط نفسه

وقيل إنّ السكر رديء للرجال والنساء، وذلك أّنه يدل على جهل كثري، ورأى رجل كأّنه ويل والية فركب . منه



يف عمله مع قوم، فلما أراد أن ينصرف وجدهم سكارى أمجعني، فلم يقدر على أحد منهم، وأقام كل واحد على 
  .بونك وال يتبعونكإنّهم يتمولون ويستغنون عنك وال جيي: فقصها على ابن سريين فقال. سكره

واحلب إذا كان يف ماء وكان يف بيت، . للتنقل غيبة وهبتان، ورؤية اخلمر يف اخلابية إصابة كنز: وأكل الطري املقلو
واحلب إذا . وإذا كان حب املاء يف السقاية، فإّنه رجل كثري املال كثري النفقة يف سبيل اّهللا. فإّنها امرأة غنية مغمومة

رجل صاحب ورع، وإذا كان فيه زبد فهو صاحب مال تام، وإذا كان فيه كامخ فهو رجل  كان فيه اخلل، فهو
  .مريض

فكان . إن صدقت رؤياك طلقت امرأتك: فقال. رأيت كأن خابية بييت قد انكسرت: وأتى ابن سريين رجل فقال
  .كذلك

إلبريق خادم، بدليل قول اهللا والقنينة خادمة مترددة يف نقل األموال وكذلك ا. رجل صادق يقول احلق: والراووق
فمن رأى كأّنه يشرب من إبريق، فإّنه يرزق ولداً " . َيطُوُف َعلَْيهِْم وِلَْدانٌ ُمخَلُّدون بِاكَْواب وأَبَارِيَق : " عّز وجل

  .من أمته، واألباريق اخلدم القوام على املوائد
اتقِ : فقال. هلا ثقبان، أحدمها عذب واآلخر ماحلرأيت كأّني أشرب من ثليلة : وحكي أنّ رجالً أتى ابن سريين فقال
  .اهللا فإّنك ختتلف إىل أخت امرأتك

فإن . يدل على النساء، فإن رأى كأّنه سقي يف كأس أو قدح زجاج، دلت رؤياه على جنني يف بطن امرأته: والكأس
  .رأى كأنّ الكأس انكسرت وبقي املاء، فإنّ املرأة متوت ويعيش اجلنني

رأيت كأين استسقيت ماء، فأتيت بقدح ماء فوضعته على كفي فانكَسر : رجالً أتى ابن سريين فقالوقد حكي أنّ 
فإنّها تلد فتموت : قال. نعم: هل هبا حبل؟ قال: قال. نعم: ألك امرأة؟ قال: فقال له. القدح وبقي املاء يف كفي
  .فكان كما قال. ويبقى الولد على يدك

  .لكأس صحيحاً، فإنّ األم تسلم والولد ميوتفإن رأى كأنّ املاء انصب وبقي ا
  .وقيل رمبا يدل انكسار الكأس على موت الساقي
وقيل إنّ أقداح الذهب . والشرب يف القدح مال من جهة امرأة. والقدح أيضاً من جواهر النساء، فإّنه من زجاج

. هار األشياء اخلفية لضوئهاوالفضة يف الرؤيا أصلح لبقائها، وأقداح الزجاج سريعة االنكسار، وتدل على إظ
  .واألقداح حوار أو غالم حدث

: " وإّنما قيل أنّ اللعب بكل شيء مكروه لقوله تعاىل. مكروه ومنازعة: واللعب بالشطرنج والنرد والكعاب واجلوز
والشطرنج . له عدواً ديناًومن رأى أّنه يلعب هبا فإنّ " أَو أِمنِ أهل القَُرى أنْ يأِتيَُهْم بأُسَنا ُضحًى وُهْم َيلَْعُبونَ 

فإن قدم أواخر اقطاعها، . وأما منصوبة ويلعب هبا، فإّنهم والة رجال. منصوبة ال يلعب هبا، فإّنها رجال معزولون
وقيل إن . فإّنه يصري لويل ذلك املوضع ضرب أو خصومة، وإن غلب أحد اخلصمني اآلخر، فإنّ الغالب هو الظاهر

وأما اللعب بالنرد فاختلف فيه، فقيل أّنه خوض يف معصية، وقيل أّنه . أو خصومةاللعب بالشطرنج سعي يف قتال 
واللعب . واللعب به يف األصل يدل على وقوع قتال يف جور ألجل حترميه، ويكون الظفر للغالب. جتارة يف معصية

أديب نال منه صاحبه  وأما احملمرة، فمملوك. والقمار هو شغب ونزاع. بالكعاب اشتغال بباطل، وقيل هو دليل خري
  .ثناء حسناً
  .يف األصل ثناء حسن، وقيل هو للمريض دليل املوت: والطيب
  .والتدخني بالطيب، ثناء مع خطر، ملا فيه من الدخان: واحلنوط



واملسك، وكل سواد من الطيب كالقرنفل واملسك واجلوزبوا فسؤدد . فنيل مال من جهة رجل شريف: فأما العنرب
  .وإذا مل يكن لسحقه رائحة طيبة، دل على إحسانه إىل غري شاكر. ثناء حسنأو سرور، وسحقه 

  .وطحنه مرض مع كثرة الداعني له. والزعفران ثناء حسن إذا مل ميسه. حسن ثناء مع هباء: والكافور
ي دار اإلمام، قد قيل أهنا تدل على احلج، وقيل إّنها مال، وقيل إنِّها سؤدد، ومن رأى كأّنه تغلف بالغلية د: والغالية

  .اهتم بغلول وخيانة
واألدهان كلها . والتبخرحسن معاشرة الناس. وماء الورد مال وثناء حسن وصحة جسم. ثناء حسن: والذريرة

  .والزيت بركة إن أكله أو شربه أو أدهن به، ألّنه من الشجرة املباركة. مهوم، إال الزئبق، فإّنه ثناء حسن
وضعت يف البلد تدخن بغري نار، ورأى البذور تبذر يف األرض، ورأى على رأسه ورأى بعض امللوك، كأنّ جمامري 

متلك ثالث سنني، أو ثالثني سنة، ويكثر النبات والثمار يف زمانك، : فقص رؤياه على معرب فقال. ثالثة أكاليل
  .فكان كذلك. وتكثر الرياحني

  .ومن رأى أّنه تبخر، نال رحباً وخرياً، ومعيشته يف ثناء حسن

  الباب التاسع والعشرون

  يف الكسوات واختالف ألواهنا وأجناسها

الصوفية والشعرية والقطنية والكتانية، واملتخذة من الصوف مال، ومن الشعر مال دونه، : أنواع الثياب أربعة
خري  واملتخذة من القطن مال، ومن الكتان مال دونه، وأفضل الثياب ما كان جديداً صفيقاً واسعاً، وغري املقصور
والبياض . من املقصور، وخلقان الثياب وأوساخها فقر وهم وفساد الدين، والوسخ والشعث يف اجلسد والرأس هم

من الثياب مجال يف الدنيا والدين، واحلمرة يف الثياب للنساء صاحل، وتكره للرجال ألّنها زينة الشيطان، إال أن 
هر فيه الرجل، فيكون حينئٍذ سروراً وفرحاً، والصفرة يف تكون احلمرة يف إزار أو فراش أو حلاف، وفيما ال يظ

وقد قيل أنّ احلمرة هم، واحلمرة والصفرة يف اجلسد ال يضران، ألّنهما ال ينكران وال . الثياب كلها مرض
والسود من الثياب صاحلة ملن . يستشبعان للرجال، واخلضرة يف الثياب جيدة يف الدين، ألّنها لباس من أهل اجلنة

  .ها يف اليقظة، ويعرف هبا، وهي سؤدد ومال وسلطان، وهي لغري ذلك مكروهةلبس
وال نوع من الثياب أجود من الصوف إال الربود من القطن، إذا مل يكن . مال كثري، وكذلك الصوف: وثياب اخلز

ام وفساد يف الدين، والربود من اإلبريسم مال حر. فيها حرير، فإّنهما جتمع خري الدنيا والدين وأجود الربود احلربة
  .والكساء من اخلز والقز واحلرير والديباج سلطان، إال أهنا مكروهة يف الدين، إال يف احلرب فهو صاحل

فإن رأى كأّنه لوى العمامة . تيجان العرب، ولبسها يدل علىِ الرياسة، وهيِ قوة الرجل وتاجه وواليته: والعمائم
والعمامة من . وإن رأى أنّ عمامته اتصلت بأُخرى، زاد يف سلطانه. ر وهباءعلى رأسه ليالً فاّنه يسافر سفراً يف ذك

اإلبريسم تدل على رياسة وفساد الدين ومال حرام، ومن القطن والصوف رياسة يف صالح الدين والدنيا، ومن 
  .وجتري ألواهنا مثل ألوان باقي الثياب. اخلز إصابة غىن

عت فانتبه، ونزل عليه الوعيد بانتزاع امرأته عنه، مث رأى أنّ عمامته قد رأى إسحاق عليه السالم كأن عمامته قد نز
  .أُعيدت إليه، فسر بعودها إليه



ورأى أبو مسلم اخلرساين كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عممه بعمامة محراء، ولواها على رأسه اثنتني 
  . والية يف بغي فكان كذلكتلي إثنتني وعشرين سنة : وعشرين لية، فقص رؤياه على معرب فقال

سفر بعيد أو تزويج امرأة، أو شراء جارية، ووضعها على الرأس إصابة سلطان ورياسة ونيل خري من : والقلنسوة
وإن . رئيس أو قوة لرئيسه، ونزعها مفارقة لرئيسه فإن رآها خمرقة أو وسخة، فإنّ رئيسه يصيبه هم بقدر ذلك

فإن رأى على . جمهول، فهو موت رئيسه وفراق ما بينهما مبوت أو حياةنزعها من رأسه شاب جمهول أو سلطان 
فإن كانت بيضاء فإّنه يصيب سلطاناً إن كان ممن يلبسها، وإن مل يكن فهو . رأسه برطلة، فهو يعيش يف كنف رئيسه

ولبس . والياتومن رأى ملكاً أعطى الناص قالنس، فإّنه يرئس الرؤساء على الناس ويوليهم ال. دينه الذي يعرف به
فإن رأى بقلنسوة اإلمام آفة أو هباء، فإّنه يف اإلسالم الذي توجه اهللا تعاىل . القلنسوة مقلوبة تغري رئيسه عن عادته

فإن كانت من برود كما كان يلبسه الصاحلون، فهو يتشبه هبم ويتبع آثارهم يف . به، وباملسلمني الذين هم أعزة هبم
فإن رأت امرأة على رأسها . نفسه وسخاً أو حدثاً، فهو دليل على ذنوب قد ارتكبهاومن رأى بقلنسوة . ظاهر أمره

ومن رأى قلنسوة من مسوِر أو سنجاب أو . وإن كانت حبلى ولدت غالماً. قلنسوة، فإّنها تتزوج إن كانت أمياً
ن كان رئيسه تاجراً ثعلب، فإن كان رئيسه سلطاناً فهو ظامل غشوم، وإن كان رئيسه فقيهاً فهو خبيث الدين، وإ

  .فهو خبيث املتجر، وإن كانت القلنسوة من فرو الضأن فهي صاحلة
رأيت كأنّ عدواً يل فقيهاً عليه ثياب سود وقلنسوة سوداء، وهو راكب على محار : وجاء رجل إىل معرب فقال

حلمار األسود خري ودولة قلنسوته السوداء توليته القضاء واحلكم، والثياب السود سؤدد يصيبه، وا: فقال له. أسود
  .وما يرى به من حدث أو جدة أو مجال أو صفاء، فهي اخلادم. مع سؤدد يناله، واملنديل خادم

فإن رأت أنّها . زوجها وسترها ورئيسها، وسعته سعة حاله، وصفاقته كثرة ماله، وبياضه دينه وجاهه: ومخار املرأة
آلفة يف اخلمار مصيبة يف زوجها إن كانت مزوجة، ويف ماهلا وا. وضعت مخارها عن رأسها بني الناس ذهب حياؤها

فإن رأت مخارها أسود بالياً دل على سفاهة زوجها ومكره، وإن رأت امرأة عليها مخاراً . إن مل تكن ذات زوج
  .مطرياً دل على مكر أعداء املرأة هبا، وتعيريهم صورهتا عند زوجها

ه، فكل ما رآه فيه من زيادة أو نقصان فهو يف ذلك، وقيل القميص شانه يف مكسبه ومعيشته ودين: وقميص الرجل
هنَّ لباٌس لَكمْ : " وقيل هو للرجل امرأة، وللمرأة زوج، لقوله تعاىل" . إذَْهُبوا بقَميِصي َهذَا : " بشارة لقوله تعاىل
صاً وال كمني له، فهوحسن شأنه يف فإن رأى قميصه انفتق فارق امرأته، فإن رأى أّنه لبس قمي" . وأنْتْم ِلبَاٌس لَُهّن 

. دينه، إال أّنه ليس له مال ويكون عاجزاً عن العمل، ألنّ العمل واملال ذات اليد وليس له ذات اليد وهي الكّمان
فإن رأى كأنّ له قمصاناً كثرية، دلت ذلك على أنّ له حسنات كثرية . فإن رأى جيب قميصه ممزقاً فهو دليل فقر

  .ة أجراً عظيماًينال هبا يف اآلخر
. والقميص األبيض دين وخري، ولبسه القميص شأن البسه، وكذلك جبته، وصالحهما وفسادمها يف شأن البسهما

فإن رأت امرأة أنّها لبست قميصاً جديداً صفيقاً واسعاً، فهو حسن حاهلا يف دينها ودنياها وحال زوجها، وقال النيب 
ليَّ، وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ أسفل من ذلك، رأيت كأنّ الناس يعرضون ع: عليه السالم

  .الدين: وعرض علي عمر، وعليه قميص جيره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول اّهللا؟ قال
  .ففرج، وقيل ولد، فمن رأى أّنه لبس قرطقاً وتوقع ولداً فهو جارية: وأما القرطق

فمن رأى عليه قباء خزاً أو قزاً أو ديباجاً، فإنّ ذلك . خري من رقيقهظهرِ وقوة وسلطان وفرج، وصفيقه : والقباء
سلطان يصيبه بقدر خطر القوة يف كسوهتا وحّدهتا، إال أنّ كله مكروه يف الدين، ألّنه ليس من لباس املسلمني، إال 



  .والقباء لصاحبه والية وفرج على كل األحوال. يف احلرب مع السالح، فإّنه ال بأس به
أيضاً ظهر، ويدل على تزوج امرأة إذا تلحف به ونام، فإن رأى كأنّ دواجه من لؤلؤ فإنّ امرأته دّينة : اجوالدو

قارئة لكتاب اهللا تعاىل، فإن كان الدواج مبطناً بسمور أو سنجاب أو ثعلب، فإنّ امرأته خائنة مكرة لزوجها برجل 
  .ظامل

ه دراعة وبيده قلم وصحيفة، فإّنه قد أمن الفقر باخلدمة امرأة أو جناة من هم وكرب، فإن كان علي: والدراعة
  .للملك

  .وأما الفرو يف الشتاء فخرييصيبه وغىن، ويف الصيف خري يصيبه يف غم

وقيل إّنها دليل . وجلود السباع كالسمور والثعلب والسنجاب، يدل على رجال ظلمة. ظهور قوته: وجلود األغنام
  .مال مستور السؤدد، ولبس الفرو مقلوباً إظهار

. امرأة دينة أو جارية أعجمية، فإن رأى كأّنه اشترى سراويل من غري صاحبه، تزوج امرأة بغري ويل: والسراويل
. وقيل السرِاويل دليل صالح شأن امرأته وأهله. والسروال اجلديد امرأة بكر، والتسرول دليل العصمة عن املعاصي

وتغوطه فيه . وبوله فيه دليل محل امرأته. ارتكاب فاحشة من أهله ولبس السراويل بال قميص فقر، ولبسه مقلوباً
وقيل إنّ . واحنالل سراويله ظهور امرأته للرجال، وتركها االختفاء واالستتار عنهم. دليل غضبه على محل امرأته

  .موقيل السراويل صالح شأن أهل بيته ومتدد سروره. السراويل تدل على سفر إىل قوم عجم، ألّنه لباسهم
تابعة للسراويل، وقيل أهنا مال، وقيل من رأى يف سراويله تكة، فإنّ امرأته حترم عليه، أو تلد له ابنتني إن : والتكة

وإن رأى كأنّ تكّته انقطعت، فإّنه يسيء . كانت حبلى، وإن رأى كأّنه وضع تكّته حتت رأسه، فإّنه ال يقّبل ولده
ومن رأى كأنّ تكته من دم، . فإن رأى كأنّ تكّته حية، فإنّ صهره عدو له. معاشرة امرأته أو يعزل عنها عند النكاح

ومن رأى أّنه لبس راناً فإّنه يلي والية على بلدة إن . فإّنه يقتل رجالً بسبب امرأة، أو يعني على قتل امرأة الزاين
  .كان أهالً للوالية، ولغري الوايل امرأة غنية ليس هلا محيم وال قريب

فإن خرجت . فإن رأت امرأة أن هلا إزار أمحر مقصوالً فإّنها تتهم بريبة. ة حرة، ألنّ النساء حمل اإلزارامرأ: واإلزار
  .فإن رؤي يف رجلها مع ذلك خف، فإّنها تتهم بريبة تسعى فيها. من دارها فيه، فإّنها تستبشع

ومن لبس ملحفة محراء، لقي قتاالً . امرأة وقيمة بيت، ومن رأى أّنه لبس ملحفة، فإّنه يصيب امرأة حسنة: وامللحفة
  .بسبب امرأة

وقيل الرداء امرأة . الصفيق جاه الرجل وعّزه ودينه وأمانته، والرقيق منه رقة يف الدين: والرداء اجلديد األبيض
 وصبغة الرداء والطيلسان اخللق من الفقر، والرداء أمانة الرجل، ألنّ. دّينة، وقيل هو أمر رفيع الذكر قليل النفع
  .موضعه صفحتا العنق، والعنق موضع األمانة

هذا رجل قد تعلم : وسئل ابن سريين عن رجل رأى كأنّ عليه رداء جديداً من برد مياٍن قد ختّرقت حواشيه، فقال
  .شيئاً من القرآن، مث نسيه

ان ممن تتبعه جاه الرجل وهباؤه ومروءته، على قدر الطيلسان وجدته وصفاقته فإن كان البس الطيلس: والطيلسان
اجليوش قاد اجليوش، وإن كان للوِالية أهالً نال الوالية، وإن مل يكن أهالً لذلك فإّنه يصري قّيماً على أهل بيته وعائالً 

وقيل الطيلسان قضاء . وقيل إنّ الطيلسان حرفة جيدة يقي صاحبها اهلموم واألحزان كما يقيه احلر والربد. هلم
ن، ومتزقه وحترقه دليل موت من يتجمل به من أخ وولد، فإن رأى احلرق أو اخلرق دين، وقيل هو سفر يف بر ودي

  .وانتزاع الطيلسان منه دليل على سقوط جاهه ويقهر. ورأى كأنّ مل يذهب من الطيلسان شيء، ناله ضرر يف ماله



ملعيشة وذهاب والوسخ يف الكساء خطأ يف ا. رجل رئيس، وقيل هو حرفة يأمن هبا صاحبها من الفقر: والكساء
  .والتوشح بالكساء يف الصيف هم وضر، ويف الشتاء صاحل. اجلاه

ثناء حسن وذكر يف الناس وسعة يف الدنيا، ألّنه من أوسع : واملمطر. سالح على العدو: والقطنية. امرأة: واملطرف
 أن يكون معه شيء املالبس، وقيل هو اجتماع الشمل واألمن يف الدنيا ووقاية من الباليا، ولبسه وحده من غري

  .آخر من الثياب، دليل الفقر والتجمل مع ذلك للناس بإظهار الغىن
مال ووقاية للمال، فإن طابت رائحتها دل على أنّ صاحبها يقي ماله : واجلورب. إذا لفت فهي سفر: وأما اللفافة

وإن كانت بالية على منع . وحيصنه بالزكاة وحيسن الثناء عليه، وإن كانت رائحتها كريهة دلت على قبح الثناء
  .الزكاة والصدقة

فإن كانت مصبوغة فإّنه ودود ولود، وظهارة . امرأة، فمن رأى أنّ عليه جبة، فهي امرأة عجمية تصري إليه: واجلبة
  .اجلبة من القطن حسن دين

ف فساد واحتراق الصو. والنوم على الصوف إصابة مال من جهة امرأة. مال كثري جمموع يصيبه: ولبس الصوف
ولبسه للعلماء زهد، فإن رأى كلباً البساً صوفاً دل على متول رجل دينء مبال رجل . يف الدين وذهاب األموال

شريف، فإن رأى أسداً البساً صوفاً دل على إنصاف السلطان وعدله، وإن رأى أسداً البساً ثوبا من قطن أو كّتان، 
  .فإنه سلطان جائر يسلب الناس أمواهلم وحرمهم

وأما احملترفون والصناع فإهنا عطلة هلم إذا كانوا ال . صاحل ديناً ودنيا ملن تعود لبسها يف اليقظة: بس الثياب البيضول
  .يلبسون الثياب البيض عند أشغاهلم

. قوة ودين، وزيادة عبادة لألحياء واألموات، وحسن حال عند اهللا تعاىل، وهي ثياب أهل اجلنة: والثياب اخلضر
  .أيضاً للحي يدل على إصابة مرياث، وللميت يدل على أّنه خرج من الدنيا شهيداً ولبس اخلضرة
مكروهة للرجال، إال امللحفة واإلزار والفراش، فإنّ احلمرة يف هذه األشياء تدل على سرور، وهي : والثياب احلمر

س امللك احلمرة دليل على ولب. صاحلة للنساء يف دنياهن، وقيل إّنها تدل على كثرة املال مع منع حق اهللا منه
  .ومن لبس احلمرة يوم عيد مل يضره. اشتغاله باللهو واللعب، وقيل يدل يف املريض على املوت

يف الثياب مرض وضعف، إال يف الديباج واخلز واحلرير، فقد قيل إّنها يف هذه األشياء صاحلة للنساء، : والصفرة
  .وفساد دين الرجال

  .لبسها إصابة مكروه، وملن اعتاد لبسها صاحلة ملن ال يعتاد: والثياب السود
  .وقيل هي للمريض دليل املوت، ألنّ أهل املريض يلبسوهنا

والثوِب ذو الوجهني أو ذو . فإّنه كالم من سلطان يكرهه وحزن: وأما الثياب املنقوشة باأللوان. هم وغم: والزرقة
وقيل إنّ الثياب . وسخاً فإّنه دنيا وديون قد اكتسبها اللونني فهو رجل يداري أهل الدين والدنيا، فإن كان جديداً

وأما ىف سائر الناس فتدل . املنقوشة األلوان للفتكة أوالذباحني، وملن كانت صناعته يف شيء من أمر األشردة خري
وهي صاحلة للنساء وخاصة . وتدل للمريض على زيادة مرضه من كيموس حاد ومرة أصفراء. على الشدة واحلزن

  .ين والزواين منهن، وذلك أنّ عادهتن لبسهاللغوا
ومن رأى كأّنه البس ثياباً جدداً ممزقة وهو يقدر . صاحلة لألغنياء والفقراء، دالة على ثروة وسرور: والثياب اجلدد

  .وإن كان التمّزق حبيث ال ميكنه إصالح مثلها، فإّنه يرزق ولداً. على إصالح مثلها، فإّنه يسحر
فإن لبسها حتت ثيابه . جتّدد الدين، فإن رأى كأّنه لبسها فوق ثيابه، دل على فسقِ وخطأ يف الدين: والثياب الرقيقة



  .دل على موافقة سريرته عالنيته، أو كوهنا خرياً من عالنيته، وعلى أّنه ينال خرياً مدخوراً
لى طلبهم الدنيا ودعوهتم النساء ومجيع الثياب اإلبريسم ال يصلح لبسها للفقهاء، فإّنه يدل ع: وأما الديباج واحلرير

إىل البدعة، وهي صاحلة لغري الفقهاء، فإّنها تدل على أّنهم يعملون أعماالً يستوجبون هبا اجلنة، ويصيبون مع ذلك 
  .وتدل أيضاً على التزوج بامرأة شريفة، أو شراء جارية حسناء. رياسة

ومن رأى أّنه ميلك حلالً من حرير أو . وبلوغ املىن صالح يف الدين والدنيا،: والثياب املنسوجة بالذهب والفضة
  .استربق أو يلبسها على أّنه تاج أو إكليل من ياقوت، فإّنه رجل ورع متدين غاز، وينال مع ذلك رياسة

هل اشتريت : رأيت كأّني اشتريت ديباجاً مطوياً فنشرته، فإذا يف وسطه عفن، فقال له: وأتى ابن سريين رجل فقال
فمضى . فال تفعل فإّنها عفالء: قال. ال ألين مل استربئها بعد: هل جامعتها؟ قال: قال. نعم: سية؟ قالجارية أندل

  .الرجل وأراها النساء فإذا هي عفالء
  .تتزوج جارية عذراء مجيلة ذات قدر: ورأى رجل كأّنه لبس ديباجاً، فسأل معرباً فقال

ناحية الغرب، وثياب الوشي تدل على نيل الوالية ملن كان من  على الثوب فهي سفر إىل احلج أو إىل: وأما األعالم
وهي للمرأة زيادة عز . أهلها، خصوصاً على أهل الزرع واحلرث، وعلىِ خصب السنة ملن مل يكن من أهلها

  .ومن أعطى وشياً نال ماالً من جهة العجم أو أهل الذمة. وسرور
واملصمت جاه ورفع صيت، وامللحم خمتلف فيه، فمنهم من . اوالثياب املسرية تدل على السياط، ونعوذ باهللا منه

  .قال هو املرأة، ومنهم من قال هو النار، ومنهم من قال مرض، ومنهم من قال هو ملحمة
واخلز قد قيل أّنه يدل على احلج، واختلفوا يف األصفر منه، فمنهم من كرهه، ومنهم من قال إنّ اخلز األصفر ال 

  .ر منه جتدد دنيا ملن لبسهيكره وال حيمد، واألمح
  .من رأى أّنه لبس قميص كتان نال معيشة شريفة وماالً وحالالً: وأما ثياب الكتان

وأفضل الثياب الربود احلرية، وهي أقوى يف التأويل من . وأما ثياب الربود فإّنه يدل على خري الدنيا واآلخرة
  .الربود من اإلبريسم مال حرامو. والربود املخططة يف الدين خري منه يف الدنيا. الصوف

ومتزق . واخللقان من الثياب غم، فمن رأى كأّنه لبس ثوبني خلقني مقطعني أحدمها فوق اآلخر، دل على موته
فإن رأت امرأة قميصها خلقاً . ومتزق الثوب طوالً دليل الفرج مثل البقاء والزواج. الثوب عرضاً متزق عرضه

مزق قميصه على نفسه، فإّنه خياصم أهله وتبطل معيشته، فإن لبس قمصاناً ومن . قصرياً، اقتصرت وهتك سترها
فإن رأيت اخللقان على الكافر، فإّنها سوء حاله يف دنياه . خلقاناً ممزقة بعضها فوق بعض، فإّنه فقره وفقر ولده

  .وآخرته
. ب أو يف اجلسد أو يف الشعروالوسخ هم سواء كان يف الثو. وقيل الثياب املرقعة القبيحة تدل على خسران وبطالة

والوسخ يف الثياب بغري دسم يدل على فساد الدين وكثرة الذنوب، وإذا كان مع الدسم فهو فساد الدنيا، وغسلها 
من الوسخ توبة، وغسلها من املين توبة من الزنا، وغسلها من الدم توبة من القتل، وغسلها من العذرة توبة من 

  .لوسخة زوال اهلموم، وكذلك إحراقهاونزع الثياب ا. الكسب احلرام
ومن رأى أّنه أصاب خرقاً . وأما البلل يف الثوب فهو عاقة عن سفر، أو عن أمرهم به، وال يتم له حىت جيف الثوب

  .جدداً من الثياب، أصاب كسوراً من املال
ومن . أكل املال احلرام وأكل الثوب اجلديد أكل املال احلالل، وأكل الثوب الوسخ. شرف ووالية ورياسة: واخللعة

فإن ظن مع . رأى كأّنه لبس ثياباً للنساء وكان يف ضمريه أّنه يتشبه هبن، فإّنه يصيبه هم وهول من قبل سلطان



ولبس الرجل . فإن رأى كأّنه ُنكح يف ذلك الفرج، ظهر به أعداؤه. لبسها أن له فَْرجاً مثل فروجهن خذل وقهر
دائه ، ومن رأى كأّنه لبس ثياباً سلبها عزل عن سلطانه، فإن رأى كأّنه فقد بعض ثياب النساء مصبوغة، زيادة يف أع

  .كسوته أو متاع بيته، فإّنه يلتوي عليه بعض ما ميلكه، وال يذهب أصالً
. واخلف اجلديد جناة من املكاره، ووقاية من املال. وأما لبس اخلفني فقيل إّنه سفر يف حبر، ولبسه مع السالح جنة

وقيل اخلف الضيق دين وحبس وقيد، وإن كان واسعاً . يكن معه سالح، فهو هم شديد وضيقه أقوى يف اهلموإذا مل 
فإّنه هم من جهة املال، وإن كان جديداً هو منسوب إىل الوقاية، فهو أجود لصاحبه وإن كان خلقاً فهو أضعف 

، فإن رأى اخلف مع اللباس والطيلسان، فهو للوقاية، وإن كان منسوباً إىل اهلم، فما كان أحكم فهو أبعد من الفرج
فإن رأى خفاً ومل يلبسه، فإّنه ينال . واخلف يف إقباء الشتاء خري، ويف الصيف هم. زيادة يف جاهه وسعة يف املعاش

وإن كان منسوباً إىل اهلم والديون، كان فرجاً . ماالً من قوم عجم، وضياع اخلف املنسوب إىل الوقاية، ذهاب الزينة
اة منهما ولبس اخلف الساذج يدل على التزوج ببكر، فإن كان حتت قدمه متخرقاً دل على التزويج بثيب، فإن وجن

ضاع أو قطع طلّق امرأته، فإن باع اخلف ماتت املرأة، فإن رأى أّنه وثب على خفة ذئب أو ثعلب، فهو رجل فاسق 
، وإن كانت يف أسفل اخلف رقعة، فإّنه يتزوج امرأة يغتاله يف امرأته، ومن لبس خفاً منعلة أصابه هم من قبل امرأة

  .وقيل من رأى أّنه سرق منه اخلفان أصابه مهان. ولبس اخلف األمحر ملن أراد السفر ال يستحب. معها ولد
والنعل احملذوة إذا مشى فيها طريق وسفر، فإن انقطع شسعها أقام من سفر، . ونزع الصندل مفارقة خادم أو امرأة

شراكها أو زمامها أو انكسرت النعل، عرض له أمر منعه عن سفره على كره منه، وتكون إرادته يف فإن انقطع 
سفره حسب لون نعله، فإن كانت سواء، كان طالب مال وسؤدد، وإن كانت محراء كان لطلب سرور، وإن كانت 

فإن لبسها . ش فيها ملك امرأةفإّنه رأى أّنه ملك نعالً ومل مي. خضراء كان لدين، وإن كانت صفراء كان ملرض وهم
فإن كانت غري حمذوة كانت عذراء، وكذلك إن كانت حمذوة مل تلبس، وتكون املرأة منسوبة إىل لون . وطىء املرأة

ولبس النعلني مع املشي . النعل، فإن رأى أّنه ميشي يف نعلني فاخنلعت إحدامها عن رجله، فارق أخاً له أو شريكاً
  .فإن رأى أّنه مشى فيها يف حملته وطىء امرأته. بسها ومل ميش فيها فهي امرأة يتزوجهافيهما سفر يف بر، فإن ل

والنعل املشرِكة ابنة فإن رأى كأنه لبس نعالً حمذوة مشعرة جديدة، . والنعل املشعرة غري احملذوة مال، واحملذوة امرأة
وقيل أّنه يتزوج امرأة بال . رأة غري ولودفإن رأى كأنّ عقبها انقطع، فإّنها ام. مل تشرك ومل تلبس تزوج بكراً

فإن رأى كأنّ نعله مطبقة فانشق الطبق األسفل ومل يسقط، فإنّ . فإن مل يكن هلا زمام تزوج امرأة بال ويل. شاهدين
ومن رأى كأّنه . فإن تعلق الطبق بالطبق فإن حياة البنت تطول مع أمها، وإن سقطت فإّنها متوت. امرأته تلد بنتاً

فإن رقعها غريه، دل على فساد يف امرأته، فإن دفع . عله فإّنه يردم اخللل يف أمر امرأته وحيسن معها املعاشرةرقع ن
فإن رأى كأّنه ميشي بفرد نعل، فإّنه يطلّق امرأته أو . نعله إىل احلذاء ليصلحها، فإّنه يعني امرأته على ارتكاب فاحشة

فإن رأى . أّنه يطأ إحدى امرأتيه دون األخرى، أو يسافر سفراً ناقصاً وقيلِ إنّ هذه الرؤيا تدل على. يفارق شريكه
فإن رأى رجالً سرق نعله فلبسها، فإن . كأنّ نعله ضلّت أو وقعت يف املاء، فإن امرأته تشرف على اهلالك مث تسلم

  .رجالً خيدع امرأته على علم منه ورضاه بذلك
ضعمفة، ومن النار امرأة سليطة، ومن اخلشب امرأة منافقة والنعل من الفضة حرة مجيلة، ومن الرصاص امرأة 

  .خائنة، والنعل السوداء امرأة غنية ذات سؤدد، والنعل املتلونة امرأة ذات ختليط
. ومن جلود البقر فهي من العجم، ومن جلود اخليل فهي من العرب، ومن جلود السباع فهي من ظلمة السالطني

  .رئة لكتاب اهللا فصيحةوالنعل الكتانية امرأة مستورة قا



  " .فَاْخلَْع َنْعلَْيَك : " وقيل إن خلع النعلني أمن ونيل والية، لقوله تعاىل
  .رأيت نعلي قد ضلتا فوجدهتما بعد املشقة: وسأل رجلِ ابن سريين فقال

  .تلتمس ماالً مث جتده بعد املشقة: فقال
تسافر إىل : ن سريين عن رجل رأى يف رجليه نعلني فقالوقيل إنّ املشي يف النعل سفر يف طاعة اهللا تعاىل، وسئل اب

رأيت كأّني أمشي يف نعليَّ، : وحكي أنّ رجالً أتى ابن سريين فقال. وقيل إنّ النعل يدل على األخ. أرض العرب
خرجتما إىل األرض : قال. نعم: ألك أخ غائب؟ قال: فقال له. فانقطع شسع إحدامها، فتركتها ومضيت على حايل

فورد نعيه عن . ما أرى أخاك إال قد فارق الدينا: فاسترجع ابن سريين وقال. نعم: تركته هناك ورجعت؟ قالمعاً ف
  .قريب

  الباب الثالثون

  يف السالطني وامللوك وحشمهم وأعواهنم ومن يصحبهم

حب الرؤيا أمراً السلطان يف النوم هو اهللا تعاىل، ورؤيته راضياً دالة على رضاه، ورؤيته عابساً تدل على إظهار صا
ومن رأى كأّنه ويل اخلالفة نال عزاً وشرفاً، فإن . يرجع إىل فساد الدين، ورؤيته ساخطاً دليل على سخط اهللا تعاىل

رأى أّنه حتول خليفة بعينه وكان للخالفة أهالً نال رفعة، وإن مل يكن للخالفة أهالً نال ذالً وتفرق أمره وأصابته 
ملكاً من امللوك أو السالطني، نال جدة يف الدنيا مع فساد دين، وقيل من رأى كذلك ومن رأى أّنه حتول . مصيبة

ومل يكن أهالً له مات سريعاً، وكذلك إن كان مريضاً دل على موته، ألنّ من مات مل يكن للناس عليه سلطان، كما 
  .وإن رأى ذلك عبد أعتق. أنّ امللك ال سلطان عليه

فإن رأى أّنه خاصم اإلمام بكالم حكمة، ظفر . م مجيل، فإنّ ذلك صالح ما بينهمافإن رأى أنّ اإلمام عاتبه بكال
وإن كان رديفه . فإن رأى كأّنه صدمه يف مسريه، فإّنه خيالفه. حباجته، فمن رأى أّنه سائر مع اإلمام، فإّنه يقتدي به

رفاً بقدر الطعام الذي أكل، وقيل يلقى فإن رأى أّنه يؤاكله نال ش. على دابة، فإّنه يستخلفه يف حياته أو بعد مماته
فإن رأى نفمسه قائماً مع اإلمام ليس بينهما حاجز، مث قام اإلمام وبقي هو نائماً، دل على أنّ اإلمام . حرباً ومكاشفة

فإن رأى . وإن ثبتت بينهما املصاحبة يصري ماله لإلمام، ألنّ النائم كامليت، ووجود امليت وجود مال. حيقد عليه
فإن رأى كأّنه نائم على . ه نام قبل اإلمام، سلم مما خاطر بنفسه، فإنّ النوم معه مساواته بنفسه، وهي خماطرةكأّن

فراش اإلمام وكان الفراش معروفاً، فإّنه ينال منه أو من بعض املتصلني به امرأة أو جارية أو ماالً، جيعله يف مهر 
ده اإلمام بعض الواليات فإن رأى أنّ اإلمام كلّمه، نال رفعة لقوله امرأة أو مثن جارية، وإن كان الفراش جمهوالً قل

  " . فلّما كَلَّمُه قَالَ إّنَك الَيْوَم لَْدْيَنا َمِكٌني أمني : " تعاىل

. ومن ساير اإلمام خالطه يف سلطانه. وإن كان حمبوساً أطلق. وإن كان تاجراً نال رحباً، وإن كان يف خصومة ظفر
و السلطان دخل داراً أو حملة أو موضعاً ينكر دخوله إليه، أو قرية، أصاب أهل ذلك املكان ومن رأى اإلمام أ

  .مصيبة عظيمة، وكل ما رأى يف حال اإلمام وهيئته من احلسن، فهو حسن حالة رعيته
 .ومن رأى يف بطنه من زيادة أو نقص، فهي يف ماله وولده. ومن رأى يف جوارحه من فضل، فهو قوته يف سلطانه

ومن رأى كأّنه ضاجع حرم اإلمام، . فإن رأى أّنه دخل يف دار اإلمام، فإّنه يتوىل أمور أهله، وينال سعة من العيش
فإن رأى أّنه أعطاه شيئاً، نال شرفاً، . اختلف يف تأويله، فمنهم من قال أّنه يصيب منه خاصية، وقيل يغتاب حرمه



  .أة متصلة ببعض السالطنيفإن أعطاه ديباجه وهب له جارية، أو يتزوج بامر
فإن رأى أنّ باب دار امللك . فإن اختلف إىل بابه، ظفر بأعدائه. ومن دخل دار اإلمام ساجداً، نال عفواً ورياسة

  .حول، فإنّ عامالً من عمال امللك يتحول عن سلطانه، أو يتزوج امللك بأخرى
ه ظفر له، ونثرهم عليه السكر، إمساعهم إياه كالماً وثناء الرعية علي. ومشي اإلمام راجالً، كتمان سره وظفر بعدوه

ورميهم إياه باحلجارة، إمساعهم إياه . ونثرهم عليه الدراهم كذلك ونثرهم عليه الدنانري، إمساعهم إياه ما يكره. مجيالً
  .نقمة ورميهم إياه بالنبال، دعاؤهم عليه يف لياليه لظلمة أيامهم، فإن أصابه نبل، أصابته. كالم قسوة وجفوة

وعمله برأي امرأته، . وقذفه إياهم يف النار، يدل على أّنه يدعوهم إىل الضالل. وسجود الرعية له، حسن الطاعة له
وخمالفته امرأته، بالضد من . وقوعه يف حرب طويل وذهاب ملكه، فإنّ آدم عليه السالم ملا أطاع أهله رأى ما رأى

  .ذلك
وركوبه عقاباً مطواعاً، إصابة ملك املشرِق واملغرب، مث زوال . واليته وركوبه الفرس يف سالح، إصابة زيادة يف

  .ذلك امللك عنه، لقصة منرود، ومن رأى كأّنه يصارع أسداً عظيماً فصرعه، فإنه يغلب ملكاً عيماً
ن رأى فإ. فإن رأى سلطان أّنه قاتل سلطاناً آخر، فصرعه، فإنّ املغلوب منهما ينصر على الغالب يف اليقظة ويقهره

فإن صرفه غريه . كأّنه قعد بنفسه عن الوالية من غري أن يعزل، فإّنه عمل يندم عليه، لقصة يونس حني ذهب مغاضباً
  .فهو ذل وهوان

فإن رأى اإلمام أنه ميشي فاستقبله بعض العامة فساره يف أذنه مات فجأة، ملا حكي أن شداد بن عاد ، ملا سار إىل 
  .لك املوت يف هيئة بعض العانة، فأسر إليه يف أذنه وقبض روحهاجلنة اليت اختذها، تلقاه م

فإن رأى لإلمام قرنني، فإنه ميلك املشرق واملغرب، لقصة اإلسكندر، فإن رأى اإلمام هيئته هيئة السوقة، أو رأى 
  .كأنه ميشي يف السوق مع غريه تواضعاً، مل خيل ذلك بسلطانه، بل زاده قوة

ومحل الرجال إياه على . وموته خلل يقع يف مملكته. صح جسمه يف تلك السنةومرض اإلمام دليل ظلمه، وي
وتأويل . فإن مل يدفن فإن الصالح يرجى له. أعناقهم، قوة واليته وضعف دينه ودين رعيته من غري رجاء صالح

  .حياة امليت قوة ودولة لعقبه
أى امللك كأن بعض خدمه أطعمه من غري أن فإن ر. واتضاع جملسه، فساد أمره. رفعة جملس السلطان، ارتفاع أمره

فإن رأى إنسان أن اإلمام واله . رأى مائدة، مل ينازع يف ملكه وطال عمره، وطاب عيشه إن كان يف الطعام دسم
من أقاصي أطراف ثغور املسلمني نائباً عنه، فإنه عز وشرف واسم وذكر وسلطان، بقدر بعد ذلك الطرف عن 

  .موضع اإلمام
وكذلك إن نظر يف مرآة فهو عزله، وال يلبث أن يرى مكانه . إن عهده أتاه، فهو عزله يف الوقت فإن رأى وال

  .وكذلك لو رأى أنه طلق امرأته فإنه يعزل. مثله، إال أن يكون منتظراً الولد، فإنه يصيب حينئذ غالماً
يئ مائدة ويزينها، فإنه يعانده قوم فإن رأى امللك أنه يه. وأما أخذ اإلمام أغنام الرعية ظلماً، فهو ظلم أشرافهم

وإن كان دمساً، فإن يف املنازعة . باغون، ويشاور فيهم ويظفر هبم، فإن رأى أنه وضع على مائدة طعاماً، فإنه سرور
. فإن كان بغري دسم، فإنه ال يكون فيه ثبات. وإن رفع احللو وقدم احلامض الدسم، فإنه خري فيه هم وثبات. بقاء

فإن رأى اإلمام أنه حتول عن سلطانه من قبل نفسه، فإنه يأيت . لطعام ووضعه، فإنه تطول تلك املنازعةفإن كال رفع ا
  .أمراً يندم عليه، كندامة ذي النون إذ ذهب مغاضباً



فإن رأى كأنه يصلي بغري وضوء يف موضع ال جتوز الصالة فيه، كاملقربة واملزبلة، فإنه يطلب ما ال يناله، أو يلي 
  . جندوالية بال

ومن رأى كأّنه جيتاز . ومن محل إىل أمري أو رئيس طعاماً، أصابه حزن مث أتاه الفرج، أصاب ماالً من حيث ال يرجو
ودخول اإلمام العدل إىل مكان، . على بعض السالطني، أصاب عزاً، فإن رأى كأّنه دخل عليه، أصاب غىن وسروراً

  .ة الرعية السلطان اجلائر، وهن للسلطان وقوة للرعيةنزول الرمحة والعدل على أهل ذلك املوضع ومكاشف
والثياب القطنية، ظهور الورع منه . والبيض زيادة هباء وخروج من ذنب. والثياب السود للسلطان، زيادة قوته

والثياب . والثياب الصوف، كثرة الربكة يف مملكته، وظهور اإلنصاف. والتواضع، وقلة األعداء ونيل األمن ما عاش
  .يباج ظهور أعمال الفراعنة وقبح السريوالد

ولبسه إياها، قيامه بأسباب سياسته، . ووضع السلطان واألمري قلنسوته أو حلة قبائه أو منطقته، توانيه يف سلطانه
وسبيه قوماً، نيله ماالً من حيث ال . وطريانه جبناح، قوة له. ولبسه خفاً جديداً، فوزه مبال أهل الشرك والذمة

  .اآلية" فريقاً تَقُتلُونَ َوَتأِسُرونَ فَرِيقاً وأْورَثَكم أْرَضُهم وِديَاَرُهْم : " لقوله تعاىل. بالدهم وظفر بأعدائه حيتسب وفتح
فإن رأى أّنه عزل وويل . فإن رأى أن اإلمام أو السلطان يتبع النيب صلى اهللا عليه وسلم، فإّنه يقفو أثره يف سنته

كانه شاب، ناله يف واليته مكروه من بعض أعدائه، وعزله الوايل يف النوم، واليته وإن ويل م. مكانه شيخ، قوي أمره
وصاحب اجليش، رجل صاحب الرأي . والعامة مالئكة العذاب. واجلند يف النوم، مالئكة الرمحة. يف اليقظة
. جدهم يف أسباب السياسةومن رأى أّنه ويل الوزارة، فإّنه يقوم بأمر اململكة ورؤية حجاب األمري قياماً، . والتدبري

. وحاجب امللك بشارة، والقائد رجل النهود، ومن رأى أّنه قائد يف اجليش، نال خرياً. ورؤيتهم قعوداً، توانيهم فيها
  .والشرطي ملك املوت، وقيل هول وهم

كان سوقياً  وأما القاضيِ، فمن رأى كأّنه ويل القضاء فعدل فيه، فإن كان صاحب الرؤيا تاجراً كان متعسفاً، وإن
فإن رأى أّنه يقضي بني الناس، وال حيسن أن يقضي وجيور يف قضائه وال يعدل، فإّنه إن كان . أوىف الكيل والوزن

كما يصدق القاضي ما . والياً عزل، وإن كان مسافراً قطع عليه الطريق، وإال تغريت نعم اهللا عليه ببلية يبتلى هبا
عروفاً، فهو مبنزلة احلكماء والعلماء، فإن رأى قاضياً معروفاً جيور يف حكمه، يلفظ به منِ القول، فإن رأى قاضياً م

فإن تقدم رجل إىل القاضي فأنصفه، فإنّ صاحب . فإنّ أهل ذلك املوضع يبخسون يف موازينهم وينقصون مكاييلهم
نت بينه وبني إنسان وإن كان مهموماً فرج عنه وإن جار القاضي يف حكمه، فإّنه إن كا. الرؤيا ينتصف من خصم له
وإن شال امليزان، . فإن رأى قاضياً وضع يف امليزان فرجح، فإنّ له عند اهللا أجرِاً وثواباً. خصومة، فال ينتصف منه
فإن رأى أنّ القاضي يزن فلوساً أو دراهم رديئة، فإّنه مييل، ويسمع شهادة الزور ويقضي . فإّنه يدبر له يف معصية

  .هبا
ومن رأى أّنه حتول قاضياً أو حكماً أو صاحلاً أو عاملاً، فإنه يصيب رفعة . النوم هو اهللا تعاىل والقاضي اجملهول يف

فإن مل يكن لذلك أهالً، فإّنه يبتلي بأمر باطل، يقبل قوله فيما ابتلىِ به، كما يقبل قول . وذكراً حسناً وزهداً وعلماً
  .طلقاً، فإّنه ينال بشراً وسروراً وقيل من رأى وجه القاضي مستبشراً. القاضي فيما حيكم به
وقيل موضع احلكم والقضاة واملتكلمني واألحكام واملعلمني للسنن . ونال فزعاً وخصومة. فإن رأى موضع قاضٍ

والشرائع والفرائض يف الرؤيا، يدل على اضطراب وحزن وتلف مال كثري يف مجيع الناس، وعلى ظهور األشياء 
فإن رأى . فإن رأى مريض كأّنه يقضي له، فإنه حبرانه يكون إىل خري ويربأ. لبحرانويدل يف املرض على ا. اخلفية

ومن كان يف خصومة فرأى كأّنه قاعد يف موضع األحكام، وأّنه احلاكم، فإّنه . املريض كأّنه يقضي عليه، فإّنه ميوت



  .ال يغلب، وذلك أنّ احلاكم ال حيكم على نفسه، لكن على غريه
والقاطع للمفاصل، رجل يفرق بني الناس بالكالم . ظ عامل، فإنّ يوسف كان يعمل القهرميةوالقهرمان رجل حاف

واحلاسب يف الديوان، صاحب عذاب يؤذي . رجل حنوي. والبندار، رجل ثقة تودع عنده الودائع واجلهبذ. والسوء
أى يف داره خدماً معهم واخلادم اخلصي، ملك وهو بشار فإن ر. الناس يف معاملتهم ويشدد عليهم يف احملاسبات

  .أطباق، فإنّ هناك مريضاً قد طال مرضه أو شهيداً وبواب السلطان نذير، ومن رأى بواب أمري نال والية

وإذا مسع غريه يضربه، فإّنه يدعى إىل حرب أو . فمن رأى كأّنه يضرب بالبوق، فإّنه يغشي خرياً: وأما البوق
وصاحب الربيد، رجلِ يغدر مبن . ج فرجل مشنعِ مشتغل بالدنياوأما الصنا. والطبال سلطان ذو هول. خصومة
وصاحب الراية، . وإن كان شاباً فهو رجل قتال. وصاحب اخلرب، إن كان شيخاً فهو من الكرام الكاتبني. اعتمده

  .والعارض رجل يتفقد أصحابه ويقوم بإصالح أمورهم. والفهاد بطريق. نقيب: والصفار. القاضي، ألّنه منظور إليه
فإن رأى كأنّ العارض غضبان عليه، فإّنه قد ارتكب . ومن رأى كأّنه عرض يف الديوان وليس من أهله، فإّنه ميوت

فإن رأى كأهنم أرادوا أن يعرضوه فلم يفعلوا، فإّنه يشرف . وإن رآه راضياً عنه، دل على رضا اهللا عنه. املعاصي
  .ه تغليق أبواب الباليا، وفتحه فتح أبواب البالياوالديوان موضع الباليا، وتغليق. على املوت مث يسلم

وإذا . واألعوان إذا كانت عليهم ثياب بيض، فإّنه بشارة. صاحب بدعة، والعسس نذير لتارك الصالة: والعريف
ومن رأى أّنه غماز، فإّنه يفرح بأمر يف ابتدائه، مث حيزن . والغماز رجل حقود. كانت ثياهبم سوداً، فمرض أو حزن

والنقاط رجل . واملنادي رجل يذيع األسرار. واجلالد رجل سباب كثري الشتم، والسجان حفار القبور. نتهائهعند ا
واحلمال رجل . والترسي سلطان قوي حمرض اجليوش على أعدائهم. والوكيل رجل يكسب ذنوباً لنفسه. كياد
والسائس رجل صاحب رأي . موروالشريوان رجل حازم يدبر األ. واحلمَّار رجل ينفذ األمور وميشيها. جاب
ومن رأى كأّنه يأكل ديوان السلطان نال والية . وخناس الدواب رجل يؤثر صحبة األشراف على املال. وتدبري

  " .كُلُوا ِمْن رَِزقْ رَبِّكُم واْشكُروا لَهُ َبلَْدةٌ طيَِّبةٌ وَرٌب غَفُوٌر : " بلدة، لقوله تعاىل
وقيل إذا رأى العبد كأّنه جندي، . وإن كان مريضاً مات. به غم أو خسرانوقيل من رأى كأّنه جندي، فإّنه يصي

أصاب عزاً وكرامة، ومن رأى كأّنه أثبت امسه يف ديوان، من غري أن يصري جندياً، فإّنه يصيب كفاية يف العيش من 
ى، عميت عليه فإن رأى يف عينه عم. غري أذى وال مشقة، فإن رأى يف رأس امللك عظماً، فهو زيادة يف سلطانه

  .فإن رأى أنّ لسانه طال وغلظ، فإنّ له أسلحة تامة وسيوفاً قاتلة. أخبار قومه
. فإن رأى رأسه رأس كلب، فإّنه يبدأ معامليه بالسفاهة والدناءة. فإّنه يتظاهر باإلنصاف: فإن رأى رأسه رأس كبش

. ه حتول حجراً، فإّنه يكون قاسي القلبفإن رأى صدر. فإن رأى يف وجنته سعة فوق قدره، فهو زيادة عزه وهبائه
ومن رأى أنّ يده حتولت يد سلطان، فإنه ينال سلطاناً وجيري . فإن رأى يف بدنه مسعاً وقوة، فإّنه قوة دينه وإسالمه

فإن رأى أنّ جسده جسد كلب، فإّنه يعمل . على يديه مثل ما جرى على يد ذلك السلطان، من عدله أو ظلمه
فإن رأى جسده جسد كبش، . فإن رأى أنّ جسده جسد حية، فإّنه يظهر ما يكتم من العداوة بالسفاهة والدناءة

. فإن كانت له إلية كإلية الكبش وهو يلحسها بلسانه، فإنّ له ولداً مرزوقاً يعيش منه. فإّنه يظهر منه كرمٍ وإنصاف
اً، فهو زيادة يف أهله وقوة وبأس فإن رأى فإن رأى يف بطنه عظم. فإن رأى بطنه حتول صفراً فإّنه يكون كثري األمتعة

فإن رأى أصابعه قد زاد فيها، زاد يف طمعه وجوره . أنّ فخذيه حتولتا حناساً، فإنّ عشريته تكون جريئة على املعاصي
فإن رأى أّنه ويل مكانه شيخ، فهو . فإن رأى رجليه حتولتا رصاصاً، فإّنه يكون كثري املال حيث أدرك. وقلة إنصافه

دة يف سلطانه، فإن رأى ذلك تاجر، فإّنه تتضاعف جتارته ألنّ الشيخ جد الرجل، فإن أخذ هذا الشيخ األمر من زيا



  .والشاب عدو. يده، فإّنه يعينه ويقويه
فإّنه سلطان خمادع جائر، وال يفي مبا يقول، وله اتباع اردياء والشرطي إذا جاء بأعوانه، فإّنه فزع : وأما الدجال

وذوي شر من اهلوام، وذي ناب من السباع إن . وكذلك كل ذي سلطان شرير. ل وعذاب وخطروهم وحزن وهو
. وكل شيء يراه اإلنسان أّنه أخذ بأمر امللك، يدل على منفعة يناهلا من امللك عن أمره. كان ضارياً، فإّنه جناة وفوز

فإّنه بشارة له وجناة من هم أوغم أو فمن رأى يف داره أعواناً عليهم ثياب بيض، . والعون رجل يعني على الباطل
هول أو شدة أو ما أشبه، ذلك، فإن كان عليهم سواد، فهومرض أو هم أو هول، والعسس نذير له من ترك 

الصالة، فإن رأى أّنه هرب والعسس يطلبه فأدركه وأخذه وتكلم بكالم جتابه من العسس، فإّنه يقصر يف صالة 
  .البطارقةوالفهاد رجل بطريق . العتمة ويتوب

  الباب احلادي والثالثون

  يف احلرب وحاالهتا واألسلحة وآالهتا

  والقتل والصلب واحلبس والقيد وأشباه ذلك

فأما . والثالث بني الرعية. والثاين بني السلطان والرعيه. أحدها بني سلطانني: يف املنام على ثالثة أضرب: احلرب
وإذا كان احلرب بني السلطانني والرعية، دلت الرؤيا . عوذ باهللا منهااحلرب بني السلطانني فيدل على فتنة أو وباء ن

. وقدوم العسكر بلده، دليل املطر هبا. وإذا كانت احلرب بني الرعية، دلت على غالء الطعام. على رخص الطعام
" . ُنودٍ ال ِقبِلَ لَُهمِ هبا فَلْْنأِتيَّنهم ُجب: " ومن رأى جنوداً جمتمعة دل على هالك املبطلني ونصرة احملققني، لقوله تعاىل

ورؤية اجلندي بيده " . كَْم ِمْن ِفئٍَة قِليلٍَة غَلََبْت ِفئَةَ كِثرية بإذِْن اهللا : " وقلة اجلند دليل الظفر، بدليل قوله تعاىل
لقحط وقيل إذا كان معه رعد وبرق، فهو دليل ا. سوطاً أو نشاباً، دليل على حسن معاشه، ورؤية الغبار دليل سفر

وإذا مل يِكن معه ذلك، فهو دليل إصابة " . وجوٌه َيْومَِئٍذ َعلَْيَها كََبَرةٌ َتْرهَقَُها قَْتَرةٌ : " والشدة، بدليل قوله تعاىل
والتراب مال، ومنه يكون الغبار، وقيل من رأى عليه غباراً سافر، وقيل " فَأَثَْرنَ بهِ َنقْعا : " الغنيمة، لقوله تعاىل

ومن ركب فرساً، وركضه حىت ثار الغبار، فإّنه يعلو أمره، ويأخذه البطر، وخيوض يف الباطل، . بيتمول يف حر
  .ويسرف فيه، ويهيج فتنة، ألنّ النشاط يف التأويل بطر، والغبار فتنة

واألعالم " .  وَعالَماتٍ بِالّنْجم ُهم يَْهَتُدون: " لقوله تعاىل. فعامل زاهد، أو موسر جواد يقتدي به الناس: وأما العلم
احلمر، تدل على احلبوب والصفر تدل على وقوع الوباء يف العسكر، واخلضر تدل على سفر يف خري، والبيض تدل 

وقيل من رأى راية صار يف بلدة مذكوراً واملتحري إذا رأى يف منامه العلم، . على املطر، والسود تدل على القحط
والعلم الذي ينسب إىل . والعلم للمرأة زوج" . لٌْم ِللّساَعِة فَالَ َتْمتُرنَّ بَِها وإّنه لَِع: " يدل على اهتدائه، لقوله تعاىل

وقيل األعالم السود تدل على . وإن كان أسود، فإّنه يرى منه سؤدد. العامل الزاهد، إن كان أمحر فهو فرج، وسرور
  .املطر العام، والبيض تدل على املطر العبور، واحلمر حرب

إن صدقت الرؤيا، تزوجت : ها دفنت ثالثة ألوية، فأتت أمها ابن سريين فقصت رؤياها عليه، فقالورأت امرأة كأّن
واحلرب اضطراب جلميع الناس، ما خال الوقاد وأصحاب اجليش، . فكان كذلك. ثالثة أشراف كلهم يقتل عنها

  . ومن كان عمله بالسالح أو بسبب السالح، فإّنه هلم دليل خري وصالح



فمن رأى أّنه تقلد سيفاً، تقلد والية كبرية، ألنّ العنق موضع . ونعله ولد. وقبيعته ولد. ذكر وسلطان والسيف ولد
فإن رأى أنّ . فإن رأى أّنه استثقل السيف وجره يف األرض، فإّنه يضعف عن واليته. األمانة، واحلديد بأس شديد

ن رأى أّنه ناول امرأته نصالً، أو ناولته امرأته نصالً، فإ. احلمائل انقطعت عزل عن واليته واحلمائل فيها مجال واليته
وإن ناولته سيفاً يف غمده، رزق منها، ابناً وقيِل . فإن رأى أّنه ناول امرأته سيفاً يف غمده، رزقت بنتاً. فهو ولد ذكر

. من خشسب فإن رأى أّنه متقلد أربعة سيوف، سيفاً من حديد، وسيفاً من رصاص، وسيفاَ من صفر، وسيفاً. بنتاً
. فإّنه يولد له أربعة بنني، فاحلديد ولد شجاع، والصفر ولد يرزق غىن، والرصاص ولد خمنث، واخلشب ولد منافق

وإن . ، مات الولد يف بطن أمه.وإن انكسر السيف يف غمده. وإن رأى أّنه سل سيفه وهو صدىء، ولد له ولد قبيح
فإن رأى أنه سلِ سيفاً . فإن انكسرا مجيعاً، مات الولد واألم. دانكسر الغمد وسل السيف، ماتت املرأة وسلم الول
فإن كان السيف قاطعاً المعاً، فإنّ كالمه حق وله حالوة، وإن . من غمده ومل تكن امرأته حبلى، فهو كالم قد هيأه

فإن رأى . كلم بهفإدن كان يف السيف ثلمة، فهو عجز لسانه عما يت. كان السيف ثقيالً، فإّنه يتكلم بكالم ال يطيقه
فإن دفع إليه . وإن وجد السيف فتناوله، فإّنه صاحب حق جيده. يف يده سيفاً مسلوالً وكان يف اخلصومة، فاحلق له

ومن رأى أّنه متقلد سيفني أو . أال ترى ما أحسنِ منظره وأقبح أثره: سيف، فهي امرأة، لقول لقمان عن السيف
وقيل من رأى أّنه سل سيفه، فإّنه يطلب من أُناس شهادة وال يقومون هبا له، . ثاًثالثة فانقطعت، فإّنه يطلق امرأته ثال

فإن رأى أّنه يضرب يف بلد املسلمني بسيف مييناً ومشاالً، . يعين السيوف" . َسلَقوكم بألِسَنٍة ِحَداٍد : " لقول اهللا تعاىل
  .فإنه يبسط لسانه ويتكلم مبا ال حيل
وقائم . ومن تقلد محائل بال سيف، فإّنه يتقلد أمانة. اً، فإّنه رجل ذو بأس وجندةوالسيف إذا رؤي موضوعاً جانب

وقيل أنّ نعل السيف خادم أو بيع، وانكساره موت . السيف أب أو عم، وقيل أم أو خالة، وانكساره موت أحدهم
فإن . إىل الكالم فهو فصاحته وإن كان منسوباً. واللعب بالسيف منسوباً إىل الوالية فهو حذاقته فيها. خادمه أو بيعه

  .كان منسوباً إىل الولد فهو عجبه
  .وقيل إنّ السيف يدل على غضب صاحب الرؤيا وشدة أمره. وإن رأى السيوف مع الريح، فإّنه طاعون

رأيت رجالً قائماً وسط هذا املسجد يعين مسجد البصرة، متجرداً وبيده سيف مسلول، : أتى ابن سريين رجل فقال
. هو، و اهللا هو: فقال الرجل. ينبغي أن يكون هذا الرجل احلسن البصري: فقال ابن سريين. ة ففلقهافضرب صخر
قد ظننت أّنه الذي جترد يف الدين ملوضع املسجد، وأنّ سيفه الذي كان يضرب به، لسانه الذي : قال ابن سريين

  .كان يفلق بكالمه صخرة احلق يف الدين
نّ يف يدي سيفاً مسلوالً وأنا أمشي، قد وضعت طرفه يف األرض كما يضع رأيت كأ: وقال هشام البن سريين

ورأى شجاع من اهلنود . تلد غالماً إن شاء اهللا: قال. نعم: هل باملرأة حبل؟ قال: فقال ابن سريين. الرجل العصا
  .للدغتك حية ولو رأيت كأنّ السيف ابتلعك. ستأكل مال عدوك: كأّنه ابتلع سيفاً، وقص رؤياه على معرب، فقال

هذه : فقال. رأيت كأّني أخذت زجنياً فبسطت عليه السيف حىت أتيت على نفسه: وأتى ابن سريين رجل فقال
  .معاتبة فيها غلط، فارفق فإنه سيعتبك من تعاتبه

والضرب بالسيف بسط اللسان، واليدين إذا . والسيف مع غريه من السالح سلطان والقتال بالسيف منازعة لقوم
فإن رأى سيفاً يف . والسيف على االنفراد بغري شيء من السالح، فإّنه ولد غالم. يها سالطة تشبه بالسيفكانت ف

وقال ابن سريين . يده قد رفعه فوق رأسه خمترطاً وهو ال ينوي أن يضرب به، نال سلطاناً مشهوراً له فيه صيت
  .لد ذكراألقرب من السيف إن كان ينبغي له السلطان فالسلطان، وإال فهو و



والطعن بالرمح هو العيب . والرمح على االنفراد ولد أو أخ. فهو مع السالح سلطان ينفذ فيه أمره: وأما الرمح
ومن رأى . وقيل هو امرِأة. وقيل هو سفر. والوقيعة، ولذلك قيل للعباب طعان ومهاز، وقيل أنّ الرمح شهادة حق

ومن رأى بيده رحماً وهو راكب، . ن فإّنه ولد يكون قيماً على الناسيف يده رحماً وهو يولد له غالم، فإن كان فيه سنا
وانكسار الرمح املنسوب إىل الولد أو األخ . وانكساره يف يد الراكب وهن يف سلطانه. فهو سلطان يف عز ورفعة

وت أحد وإن كان الكسر مما ال جيرب، فهو م. فإن كان الكسر مما يرجى إصالحه، فهو يربأ. غلة يف الولد واألخ
  .واملرزاق يدل على ما يدل عليه الرمح. وضياع السنان موت الولد أو األخ. وكسر الرمح للوايل عزله. هؤالء

إن صدقت رؤياك : فقال. رأيت كأنّ بيدي رحماً وأنا ماشٍ بني يدي األمري: وحكي أنّ رجالً أتى ابن سريين فقال
  .لتشهدن بني يدي األمري شهادة حق

  .د رأى يف املنام كأّنه أعطي رحماً ردينياً، فولد غالماً فسماه رد يينوحكي أنّ أبا خمل
  .ورأى رجل كأنّ حربة وقعت من السماء فجرحته يف رجله الواحدة، فلدغته حية يف تلك الرجل

  .والطعن بالرمح كالم يتكلم به الطاعن يف املطعون
فمن رأى أّنه . كان من ليف، فهو رجل حسن وإن. رجل مستعان به، فإن كان من حبل، فإّنه رجل متني: والوهق

وهق رجالً، فإنّ الواهق يستعني برجل إن وقع الوهق يف عنق املوهوق، فإن وقع يف وسطه فإنّ الواهق خيدعه 
  .وينتصف من املوهوق ويظفر به، ويشرف املوهوق على اهلالك

. ه يرسل رسوالً يف حاجة فال يقضيهافإّنه رسول، فمن رأى أّنه رمي بسهم فلم يصب الغرض، فإّن: وأما النشاب
فإن نفذت النشابة فإنّ ذلك . فإن كانت النشابة سوية، فهي كتاب فيه كالم حق. فإن أصاب الغرض، فإّنه يقضيها

فإن . فإن نفذ هبا ما أراد أصاب العالمة، نفذ أمره. فإن كانت من قصب ناقصة فإنّ ذلك الكالم باطل. الكالم يقبل
فإن رأى أنّ امرأة رمته فأصاب قلبه، فإّنها متازحه . فإن أصاب نفذ ما يقوله. ماً، فإّنه رجل لسنكانت النشابة سه

فإن كانت سهاماً معاريض، فإّنهم . وإن كانت نشابة من ذهب، فإّنها رسالة إىل امرأة أو بسبب امرأة. فيعلق قلبه هبا
فإن كانت بال . ىل جانب الوتر، فإنّها رسالة مقلوبةفإن رمى هبا مقلوبة نصوهلا إ. رسل معهم لطف ولني يف كالمهم

  .ريش، فإنّ الرسول مسخر
ومن صفر متاع الدنيا، ومن ذهب . والنصل من رصاص رسالة يف وهن. يف النشابة رسالة يف بأس وقوة: والنصل

إن كانت بال فواق، وإن كانت نشابته بغري نصل، فإّنه يريد رسالة إىل امرأة وال يصيب رسوالً، ف. رسالة من كراهية
فإن رأى أّنه رمى سهماً فأصاب، فإّنه إن رجا . واضطراب السهم خوف الرسول على نفسه. فإنّ الرسول غري حازم

  .ولداً، كان ذكراً
والسهم الواحد . وإن أخطأ، مل يقبل قوله. فإن أصاب، قبل قوله. والنشاب قول احلق والرد على من ال يطيع اهللا

. وقيل من رأى قوساً يرمى منها سهام، فإنّ القوس أب. مرأة يف اجلعبة، فهو انقالب زوجها عنهااملنكوس إذا رأته ا
. والسهم والية، وقيل من رأى بيده سهماً، فإّنه ينال، والية وعزاً وماالً. ورمبا كان النشاب رجالً رباه غري أبيه
إنك : لنشاب، فقص رؤياه على معبو فقالورأى رجل كأّنه يضرب با. وقيل من رأى بيده نشاباً أتاه خرب سار

  .فكان كذلك. تنسب إىل النميمة والغمز
فمن رأى أّنه أعطي . والسهم للمرأة زوجها، واجلعبة قيل هي كورة وبلد. وانكسار القوس عجزه من أداء الرسالة

. وللعرب امرأة. الوالية وقيل اجلعبة امرأة حافظة، أو هيبة على األعداء، واجلعبة والية ألهل. جعبة أصاب سلطاناً
والقوس امرأة سريعة الوالدة، أو ولد أو أخ أو سفر أو قربة إىل اهللا . والرمي بالسهام يف األصل كالم يف رسائل



ومن ناول امرأته قوساً . والقوس مع غريه من ِالسالح سلطان وعز. والقوس يف غالف غالم يف بطن أمه. تعاىل
ومن رأى كأّنه مد قوساً عربية، . ومد القوس بغري سهم دليل السفر. قوساً، رزق ابناًولدت بنتاً، فإن ناولته املرأة 

  .فإّنه يسافر إىل رجل شريف سفراً يف عز، فإن كانت القوس فارسية، سافر إىل قوم عجم

وانكسار القوس دليل موت املرأة أو الولد . وانقطاع الوتر دليل العاقة عن السفر، ويدل على طالق املرأة
وصعوبة القوس دليل للمسافر . الشريك أو بعض األقرباء، ورمبا دلت القوس على والية، وانكسارها على العزلو

على كثرة التعب، وللتجار على اخلسران، ويف الولد على العقوق، ويف املرأة على النشوز، وسهولتها تدل على 
ا تدل رؤية القوس على القرب من بعض ورمب. الضد من ذلك، وإن رمى عنها سهماً فأصاب الغرض، نال مراده

  .اآلية" مثَّ َدَنا فََتدَلّى : " األشراف، لقوله تعاىل
فإن انقطع الوتر، أقام باملوضع الذي سافر إليه إن كان : ومن مد قوساً بال سهم سافر سفراً بعيداً وعاد صاحل احلال

. والرمي عن قوس البندق قذف منِ يرميه. هوإن انكسرت قوسه أصابه مصيبة يف سلطانه بأمرِه وهني. وصل إليه
ومن رأى أّنه ينحت قوساً وكان عزباً ونوى التزوج، فإّنه يتزوج . ومنِ اختذ قوساً أصاب ولداً غالماً وازداد سلطاناً

: وإّنما جعل تأويل القوس امرأة، لقول الناس. وإن توىل والية فإنّ الرعية ال تطيعه. وحتبل امرأته عند دخوله هبا
والقوس املنسوب إىل الولد يكون ولداً صاحب كتابة ورساالت وإن مد قوساً . املرأة كالقوس، إن سويتها انكسرت

وقيل من رأى . هلا صوت صاٍف فرمى عنها ونفذ السهم، فإنه يلي والية مهيبة وينفذ أمره على العدل واإلنصاف
  .بيده قوساً مكسورة تزوج امرأة حرة

فإن رأى كأّنه يرمي هبما حصناً من حصون الكفار قاصداً فتحه، . فيدالن على قذف وهبتان وأما املنجنيق والقذيفة
  .وحجر املنجنيق رسول فيه قسوة. فإّنه يدعو قوماً إىل خري

والصخور اليت على اجلبلِ أو يف أسفله من غريه . ومن رأى كأّنه يرمي احلجر من مكان مرتفع نال ملكاً وجار فيه
فإن . فإنه يقاتل بطالً قوياً معيناً قاسياً. فإن رأى أنه يشيل حجراَ لتجربة القوة. قاسية يف الدين فهم رجال قلوهِبم

  .شاله كان غالباً به، وإن عجز عنه فهو مغلوب
يولد لك غالم قاسي : رأى رجل أبو بنات وكان مقالً كأن صخرة دخلت داره، فقص رؤياه على معرب، فقال

  .بنته رجالً فاسد الدينفعرض له أّنه زوج ا. القلب
هذا رجل جالس : ورأى رجل كأنّ حصاة وقعت يف أذنه فنفضها فزعاً فخرجت، فقص رؤياه على ابن سريين فقال

  .أهل البدع فسمع كلمة قاسية جمتها أذنه
أى وقيل من ر. ومن رأى أّنه رمى إنساناً حبجر يف مقالع، فإنّ الرامي يدعو إىل املرمى يف أمر حق يف قسوة قلب

  .كأنّ النساء رمينه باحلجارة، فإهنن بالسحر يكدنه
. والطربزين عز وسلطان، وللتاجر ربح. والدبوس أخ موافق، أو ولد ذكر، أو خادم يذب عن صاحبه مشفق عليه

  .وأما الدرع فحصن، والبسه ينال سلطاناً عظيماً
قال اهللا . عمة ووقاية من الباليا واملكايدوهو للعامة ن. والدرع حصانة الدين. ولبس السالح كله جنة من األعداء

وَعلْمَناُه َصْنَعةَ : " وقال عّز وجلّ" . سََرابِيلَ تَِقيكُم احلرِّ وَسرَابِيلَ َتِقْيكُْم بأَسكُْم كَذِلَك ُيتم نِْعَمَتُه َعلَْيكْم : " تعاىل
  " .لَبُوسٍ لَكُْم لُتْحِصَنكّْم ِمْن َبأِسكْم 

ولبسه . ولبس الدرع أيضاً يدل على أخ ظهري، أو ابن شفيق. فإّنه يبين مدينة حصينة: ومن رأى كأّنه يصنع درعاً
وقيل إنّ ما كان من السالح تغطي . وقيل الدرع مال وملك. للتجارة فضل يصري إليه من جتارة دائمة، وأمن وحفظ



ثل الدرع، إال أّنه أحصن مثل الترس والبيضة واجلوشن والصدور والساق، فإّنه يدل على ثياب كسوة، واجلوشن م
وأما املغفر والبيضة، فمن . وقيل إنّ لبسه يدل على التزويج بامرأة قوية عزيزة، وحسناء ذات مال. وأحفظ وأقوى

وقيل إنّ البيضة إذا كانت ذات قيمة . رأى على رأسه مغفراً أو بيضة، فإّنه يأمن نقصان ماله، وينال عزاً وشرفاً
ية مجيلة، وإذا كانت غري مرتفعة، دلت على امرأة قبيحة وقيل من رأى بيضة حديد، بلغ مرتفعة، دلت على امرأة غن

وأين مردف . رأيت كأّني يف درع حصينة، فأولتها املدينة: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وسيلة عظيمة
ورأيت بقراً تذبح، فأولته . فيكم ورأيت كأنّ بسيفي ذي الفقار فالً، فأولته فالً يكون. كبشاً، فأولته كبش الكتيبة

  " .القتلى من أصحايب 
وقيل . والساعدان من احلديد مها من رجال قراباته، فمن رؤي عليه ساعدان، فإّنه يقوى على يدي رجل من قراباته

 ومن رأى عليه ساقني من حديد، فهما ولد. إّنه يصحب رجلني قويني عظيمني ورمبا وقع التأويل على ابنه أو أخيه
  .وقوة يف سفر

والترس رجل أديب كرمي الطبع مطيع كاف إلخوانه يف كل شيء من الفضائل، حافظ هلم ناصر هلم يقيهم املكاره 
والترس األبيض رجل ذو دين وهباء، واألخضر ذو . وقيل هو ولد ذاب عن أبيه. وقيل هو ميني حيلف هبا. واألسواء

ل وسؤدد وامللون ذو ختاليط، وإن رأى مع الترسِ أسلحة، فإنّ ورع، واألمحر صاحب هلو وسرور، واألسود ذو جما
فإن رأى صائغ أو تاجر أنّ ترساً موضوعاً عند متاعه أو يف حانوته أو عند معامليه، . أعداءه ال يصلون إليه مبكروه

  " . اتََّخذُوا أْيمَاَنُهمْ ُجّنةً: " وقد جعل ميينه جنة لبيعه وشرائه، لقوله تعاىل. فإّنه رجل حالف
وقيل من تترس بترس، فإّنه . ومن رأى معه ترساً وكان له ولد، فإنّ ولده يكفيه املؤن كلها ويقيه األسواء واملكاره

وقيل إنّ الترس إذا كان ذا قيمة يدل على امرأة موسرة مجيلة، وإال فهو امرأة . يلجأ إىل رجل قوي يستظهر به
فإن كان القوم شيوخاً . ال أسلحة عليهم، نال الرياسة على قوم فإن رأى انّ عليه أسلحة وهو بني رجال. قبيحة

  .وقيل إن كان صاحب هذه الرؤيا مريَضاً دلت على موته. فهم أصدقاؤه، وإن كانوا شباناً فهم أعداؤه
وقيل الطبل املوكيب رجل محاد اهللا تعاىل . ومتزق طبل امللك موت صاحب خربه. وصوت الطبل املوكيب خرب كذب

ومن رأى على بابه . والدبادب أغنياء خبالء. والطبل الذي يدلدل، يدل على اغترار وصلف. حالعلى كل 
  .والبوق من القرن خادم يف رياسة. الدبادب والصنوج تضرب، نال والية يف العجم

تكون واملبارزة تدل على خصومة إنسان أو على تشتيت واختالف وقتال مع آخر، وذلك أنّ املبارزة أول املقاتلة، و
أيضاً مع سالح تدل على املقاتلني، وهذه الرؤيا تدل على تزويج امرأة تشاكل ما رأى النائم إن كان مسلحاً بأنواع 

واإلنسان إذا رأى أّنه مبارز بالسالح الذي هو عندنا أو نوع من اجلواشن، فإنّ الرؤيا تدل على . السالح يف مبارزته
راء ال شكل هلا، أما غنية فألنّ السالح يغطي بعض البدن، وأما خدامة فألنّ أّنه يتزوج امرأة غنية خدامة حمبة للفق

  .سيف املبارزة ليس بقائم ظاهر، وأما حمبة للفقراء فألنّ هذا السالح ال يغطي البدن كله
والطعن . ورؤية السيف املشهور بيد رجل اشتهاره بعمل يعمله. إصابة شرف يف سبيل اّهللا: والضرب بالسيف

فإن أشار بأحد هذه األشياء ومل يطعن فإّنه يهم بكالم وال . وكذلك بالسيف والعصا والعمود. طعن بكالمبالرمح 
فإّنه ينال حاجته من القربة إىل اهللا . واملناضلة إن كانت يف سبيل اهللا وكان هو املرمى واملصاب بالسهم. يتكلمه
رأيت صفني من الناس يرمي كل صف : ين رجل فقالأتى ابن سري.وإن كانت يف الدنيا فإّنه يناله شرفها. تعاىل

هؤالء فريقان بينهما : منهما الصف اآلخر، فكان أحد الصفني يرمون فيصيبون، واآلخرون يرمون فال يصيبون قال
  .خصومة، واملصيبون يعملون باحلق، واملخطئون يتكلّمون بالباطل



  .وإذا كان ألجل الدنيا أصاب عزها. جيب دعوتهوالرمي بالسهم إذا أصاب وكان يف سبيل اهللا فإنّ اهللا يست
وإن جرح يف يده اليمىن فإّنه مال يفيده من . وأما اجلراحات فمن رأى أّنه جرح يف يديه، فإنّ ذلك مال يصري إليه

فإنّ جرح يف رجله اليسرى، فمال من احلرث والزرع . قرابة له من الرجال، ويف اليسرى من قرابة له من النساء
. واجلراحة يف إهبام يده اليمىن، دليل على ركوب الدين إياه. يف عقبه أصاب ماالً من جهة عقبه وولدهفإن جرح 

ومن رأى جبسده جراحة طرية يسيل منها الدم، فإّنها مضرة لصاحبها يف . وكل جراحة سائلة نفقة وضرر يف املال
رأس ومل يسل منها الدم، فإنه قد قرب من واجلراحة يف ال. مال وكالم من إنسان يقع فيه ويصيب على ذلك أجراً

فإن رأى سلطان أو إمام أنه جرح يف رأسه حىت . فإن سال منها الدم، فإنه مال يبني أثره عليه. أن يصيب ماالً
فإن جرح يف يده . فإن هشمت العظم اهنزم جيش له. بضعت جلدته والعظم، فإّنه يطول عمره ويرى أترابه

فإن جرح يف بطنه زاد مال خزانته فإن جرح فخذه زادت . ح يف اليمىن زاد ملكهفإن جر. زاد عسكره. اليسرى
  .وإن جرح يف قدميه زاد يف األمور استقامة يف املال وثباتاً. فإن جرح يف ساقه طال عمره. عشريته

ده فإن رأى كأنّ إنساناً قطع أعضاءه وفرقها، فإنّ القاطع يتكلم يف أمره بكالم حق يورث ذلك ويفرق أوال
ومن جرح . فإن تلطخ اجلارح بدم اجملروح، فإّنه يصيب ماالً حراماً بقدر الدم الذي تلطخ به. ويشتتهم يف البالد

كافراً وسال من الكافر دم، فإّنه يظفر بعدو له ظاهر العداوة، وينال منه ماالً حالالً بقدر الدم اخلارج منه، ألنّ دم 
ومن رأى كأنّ إنساناً جرحه ومل خيرج منه دم، فإنّ اجلارح يقول . أقوى الكافر حالل للمؤمن، فإن تلطخ بدمه فهوِ

وقيل من رأى كأّنه جرح . فإن خرج دم، فإّنه يغتابه مبا يصدق فيه، وخيرج املضروب من إمث. فيه قوالً حقاً جواباً له
  .بشيء من احلديد بسكني أو غريها، فإّنه تظهر مساويه ومعايبه ال خري فيه

فإن كانت يف . من رأى يف بعض أعضائه جرحاً، فإنّ التعبري فيه للعضو الذي حلّت فيه اجلراحة: وقال بعضهم
وأما املشايخ والعجائز فإّنها تدل على . الصدر هو الفؤاد، فإنّها يف الشباب من الرجال والنساء تدلت على عشق

  .حزن
َوقََتلَْت نَفَْساً " وقيل إّنه جناة من غم، لقوله تعاىل . وأما القتل، فمن رأى أّنه قتل إنساناً فإّنه يرتكب أمراً عظيماً

  " .فََنّجْينَاَك ِمَن الَغمِّ وفََتنّاَك فُتوناً 
. اآلية" فَتُوُبوا إىل َبارِِئكُْم فَاقُْتلُوا أنْفَُسكُْم : " ومن رأى أّنه يقتل نفسه أصاب خرياً وتاب توبة نصوحا، لقوله تعاىل

واألصل أنّ الذبح . ومن رأى كأّنه قتل نفساً من غري ذبح، أصاب املقتول خرياً. ه يطول عمرهومن رأى أّنه يقتل فإّن
وأما من . فإن رأى أّنه ذحبه ذحباً، فإدن الذابح يظلم املذبوح يف دينه، أو معصية حيمله عليها. فيما ال حيل ذحبه ظلم

وقد ينال ذلك يف القاتل أو من شريكه، لقوله . وسلطاناً قتل أو مسى قتيالً وعرف قاتله، فإّنه ينال خرياً وغناء وماالً
وإن مل يعرف قاتله، فإّنه رجل كفور جيري كفره على قدره، " . َوَمْن قُِتلَ َمظْلُوماً فَقَْد َجَعلَْنا ِلوَِلّيُه سلطاَناً : " تعاىل

ومن رأى مذبوحاً ال يدري من ذحبه، فإّنه "  قُِتلَ اإلنسانُ ما أكْفََرُه: " إما كفر الدين وإما كفر النعمة، لقوله تعاىل
وأما من ذبح أباه أو أمه أو ولده، فإّنه يعقه ويتعّدى . رجل قد ابتدع بدعة أو قلد عنقه شهادة زور وحكومة وقضاء

وكذلك إن ذبح أنثى من إناث احليوان، وطىء امرأة أو افتّض بكراً، ومن . وأما من ذبحِ امرأة فإنه يطؤها. عليه
يواناً ذكراً من ورائه، فإّنه يلوط، فإنّ رأى أّنه ذبح صبياً طفالً وشواه ومل ينضج للشواء، فإنّ الظلم يف ذلك ذبح ح

فإن كان الصيب موضعاً للظالمة، فإّنه يظلم يف حقه، ويقال فيه القبيح، كما نالت النار من حلمه ومل . ألبيه وأمه
 يكن الصيب ملا يقال فيه ويظلم به موضعاً، فإنّ ذلك ألبويه، فإن مل. ينضج، ولو كان ما يقال فيه لنضج الشواء

فإن رأى الصيب . فإّنهما يظلمان ويرميان بكذب، ويكثر الناس فيهما، وكل ذلك باطل ما مل تنضج النار الشواء



أى أنّ فإن ر. فإن أكل أهله من حلمه ناهلم من خريه وفضله. مذبوحاً مشوياً، فإنّ ذلك بلوغ الصيب مبلغِ الرجال
سلطاناً ذبح رجالً ووضعه على عنق صاحب الرؤيا بال رأس، فإنّ السلطان يظلم إنساناً ويطلب منه ما ال يقدر 

عليه، ويطالب هذا احلامل تلك املطالبة، ويطالبه مباله ثقيل ثقل املذبوح، فإنّ عرفه فهو بعينه، وإن مل يعرفه وكان 
وإن كان املذبوح . وإن كان شاباً أخذ بعدو وغرم. لى قدر ثقله وخفتهشيخاً فإّنه يؤاخذه بصديق ويلزمه بغرامة ع

واململوك إذا رأى أنّ . معه رأسه فإّنه يؤذن به وال يغرم، وتكون الغرامة على صاحبه، ولْكن ينال منه ثقالً ومهاً
  .مواله قتله فإنه يعتقه

ينبغي أن : فقال له ابن سريين. فراشها رأيت امرأة مذبوحة وسط بيتها تضطرب على: وأتى ابن سريين رجل فقال
وكان الرجل أخاً وكان زوجها غائباً، فقام الرجل من عند . تكون هذه املرأة قد نكحت على فراشها يف هذه الليلة

إنّ سيدي قدم : ابن سريين وهو مغضب على أخته مضمر هلا الشر، فأتى بيته فإذا جبارية أخته وقد أتته هبدية وقالت
  .ففرح الرجل وزال عنه الغضب. السفرالبارحة من 

إنك محلت زوجك على إمث فاّتقي اهللا عزّ : فقال هلا. رأيت كأين قتلت زوجي مع قوم: وأتت ابن سريين امرأة فقالت
  .قالت صدقت. وجلّ

فقال إنك ستظلم هذا الصيب بأن تدعوه إىل أمر حمظور وأّنه . رأيت كأّني قتلت صبياً وشويته: وأتاه آخر فقال
  .سيطيعك

وإن كان مديوناً قضي دينه، وإن كان . أماضرب الرقبة، فمن ضربت رقبته وبان عنه رأسه، فإن كان مريضاً شفي
صرورة حج، وإن كان يف خوف أو كرب فرج عنه، فإن عرف الذي ضرب رقبته، فإنّ ذلك جيري على يديه، فإن 

و فيه من كرب املرض، إىل ما يصري إِليه من فراق الدنيا كان الذي ضرهبا صبياً مل يبلغ، فإنّ ذلك راحته وفرجه مما ه
وكذلك لو رأى وهو مريض وقد طال مرضه وتساقطت عنه ذنوبه، أو هو معروف . وهو موته على تلك احلال

وكذلك املرأة النفساء، . فهو يلقى اهللا تعاىل على خري حاالته ويفرج عنه ما هو فيه من الكرب والبالء. بالصالح
وما يستدل به على الشهادة، فإن رأى ضرب العنق ملن ليس به . واملبطون، أو من هو يف حبر، العدوواملريض، 

كرب وال شيء مما وصفت، فإّنه ينقطع ما هو فيه من النعيم، ويفارقه بفرقة ويزول سلطانه عنه، ويتغري حاله يف 
ايل هو اهللا تعاىل ينجيه من مهومه ويعينه على فإن رأى كأنّ ملكاً أو والياً يضرب عنقه، فإنّ تأويل الو. مجيع أمره

وضرب الرقبة للملوك عتقه أو . فإن رأى كأنّ ملكاً ضرب رقاب رعيته، فإّنه يعفو عن املذنبني ويعتق رقاهبم. أموره
. وتدل يف املسافرين على رجوعهم. وللصيارفة وأرباب رؤوس األموال فإّنها تدل على ذهاب رؤوس أمواهلم. بيعه

ومن . فإّنه صاحل ملن مل يكمت له أوالد، ومل يكن متزوجاً، ومل يقدر على اخلروج يف سفر. ى رأسه يف يدهومن رأ
ومن رأى كأّنه جعل نصفني ومحل كل نصف منه إىل . رأى كأنّ سلطاناً ضرب أوساط رعيته فإّنه ينتصف منهم

وقيل من رأى ذلك . ب نفسه على تسرحيهماموضع، فإّنه يتزوج امرأتني ال يقدر على امساكهما باملعروف، وال تطي
  .فرق بينه وبني ماله

فإن رأى على قميصه . والدم مال حرام أو إمث، فإن رأى أّنه يتشحط يف الدم فإّنه يتقلّب يف مال حرام أو إمث عظيم
خ بالدم فإن رأى قميصه تلط. دماً من حيث ال يعلم، فإّنه يكذب عليه من حيث ال يشعر، لقصة يوسف عليه السالم

. فإن تلطخ بدم كبش، فإّنه يكذب عليه رجل شريف غين منيع. دم سنور فإّنه يكذب عليه سلطان غشوم ظلوم
فإن رأى أّنه شرب دم إنسان، فإّنه ينال . وكذلك دم مجيع احليوان، فإّنه يكذب عليه من ينسب إىل ذلك احليوان

  .ماالً ومنفعة وينجو من كل فتنة وبلية وشدة



وسيالن . ومن وقع يف بئر من دم فإّنه يبتلى بدم أو مال حرام. ب دم الناس ارعوى من إمث وجنا منهوقيل من شر
  .وإن كان غائباً رجع من سفره ساملاً. الدم من اجلسم صحة وسالمة

صلّى معنا رجل من عظمائنا صالة العشاء اآلخرة صحيحاً بصرياً، فأصبح وهو أعمى، : وذكر رجل من األزد قال
أتيت يف منامي فأخذت، فذهب يب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : ه وقلنا له ما هذا الذي طرقك؟ قالفأتنيا

وإذا هو قاعد وبني يديه طشت مملوء دماً، قال إنك كنت فيمن قاتل احلسني؟ قلت نعم، فأخذ إصبعي هاتني يعين 
  .فأصبحت ال أبصر شيئاً: أومأ بإصبعيه، قالو. السبابة والوسطى فغمسهما يف الدم مث قال هبما هكذا يف عيين

أنت : فقال. رأيت كأنّ يف يدي قطرة من دم، وكلما غسلتهما ازدادت إشراقاً: وجاء رجل إىل ابن املسيب فقال
  .رجل تنتفي من ولدك فاتق اهللا واستلحقه

معرب فقصصت رؤياي وقال سفيان رأيت كأنّ على ثويب دماً، فلما أصبحت خرجت إىل املسجد، وكان على بابه 
  .فكان كما قال. يكذب عليك: عليه، فقال

صلب مع احلياة، وصلب مع املوت، وصلب معِ القتل، فمن رأى كأّنه صلب : وأما الصلب فهو على ثالثة أضرب
حياً أصاب رفعة وشرفاً مع صالح دينه، ومن صلب ميتاً أصاب رفعة مع فساد دينه، ومن صلب مقتوالً نال رفعة 

: ومن رأى كأّنه مصلوب وال يدري مىت صلب، فإّنه يرجع إليه مال قد ذهب عنه، وقال بعضهم. يهويكذب عل
ويف مسافري البحار دليل املراد من . لألغنياء رديء رمبا كان فقراً، ألنّ املصلوب يصلب عارياً، وللفقراء دليل غىن

. وقيل إن صلب العبد عنقه. يل السفينةأسفارهم، والنجاة من األهوال، ألنّ اخلشبة مركب من خشب، وشبيه بذ
وقال بعضهم من رأى كأّنه مصلوب على سور املدينة والناس ينظرون إليه، نال رفعة وسلطاناً، وتصري األقوياء 

  .والضعفاء حتت يده، فإن سال منه الدم فإنّ رعيته ينتفعون به
تفع وقيل إّنه يدل على أّنه يغتاب سلطاناً أو ومن رأى كأّنه يأكل حلمِ مصلوب، نال ماالً ومنفعة من جهة رئيس مر

  .رئيساً دونه، إذا مل يكن ملا يأكل أثر

ومن رأى . وللمؤمنني ظفر يف احلرب" . َوقَذَفَ يف قُلُوبِهِمْ الرْعَب : " وأما اهلزمية، فللكفار هي بعينها، لقوله تعاىل
كانوا ظاملني حلت هبم عقوبة ومن رأى الفرار من جنداً عادلني دخلوا بلدة منهزمني، رزقوا النصر والظفر وإن 

. اآلية" قلْ لْن َيْنفََعكُم الِفرَاُر إنْ فََرْرمتْ ِمْن املَوِت أو القَْتل : " لقولْه تعاىل. املوت أو القتل، دل على قرب أجله
ومن " . ُتكُْم فََوَهَب يل َربِّي ُحكْماً فَفَرْرت مِْنكُْم لَّما ِخفْ: " لقوله تعاىل. وقيل إنّ الفرار منِ العدو أمن وبلوغ مراد

وقيل الفرار " . فَلَْم َيزدينْ ُدعَائي إال فرَاراً : " دعا رجالً وهو يفر منه، فإّنه ال يقبل قوله وال يطيعه، لقوله تعاىل
فإن اطلع عليه . ّنه يظفر بهومن اختفى من عدوه فإ" . فَِفروا إىل اهللا انِّي لَكْم ِمْنُه نذِيٌر ُمبِني : " أمان، لقوله تعاىل

ورؤية اخليل . العدو أصابته نائبة من عدوه فإن ارتعد أو ارتعش أو ارختت مفاصله، أصابه هم وال يقوى به
  .واخلوف أمن، واألسر هم شديد. يتراكضون يف بلده أو حمله فإهنا أمطار وسيول

فإن كان من . وأكثره الغل، والقيد ثبات يف الدين أحب القيد: وأما القيد، فإنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
وإن كان من رصاص، فثبات يف أمر فيه . فضة، فهو ثبات يف أمر التزويج، وإن كان من صفر، فثبات يف أمر مكروه

وإن كان من خشب، " . واْعَتِصُموا بَِحْبل اهللا : " وإن كان حبالً فهو ثبات يف الدين، لقوله تعاىل. وهن وضعف
  .وإن كان من خرقة أو خيط، فهو مقام يف أمر ال دوام له. بات يف نفاقفهو ث

وإن كان املقيد صاحب دين أو يف مسجد، فهو ثباته على طاعة اهللا تعاىل وإن كان ذا سلطان ورأى مع ذلك تقلد 
لمسافر عاقة عن والقيد ل. وإن كان من أبناء الدنيا، فهو ثباته يف عصارهتا. سيف، فهو ثباته على طاعة اهللا تعاىل



ومن رأى أّنه مقيد يف سبيل . وللمريض طول مرضه. واملهموم دوام مهه. سفره، وللتجار متاع كاسد يتقيدون به
وإن رأى أّنه مقيد يف بلدة أو يف قرية، فهو مستوطنها فإن رأى أّنه مقيد . اّهللا، فهو جيتهد يف أمر عياله مقيماً عليهم

. والقيد للمسرور دوام سروره وزيادته. رأى القيد ضيقاً فإّنه يضيق عليه األمر فيها فإن. يف بيت، فهو مبتلي بامرأة
ومن رأى . وإن كان يف حبس طال حبسه. وإن كان املقيد رأى أّنه ازداد قيداً آخر، فإن كان مريضاً فإّنه ميوت فيه

وهو البس ثياباً خضراً، فمقامه يف أمر ومن رأى أّنه مقيد . أّنه مرِبوط إىلِ خشبة، فإّنه حمبوس يف أمر رجل منافق
فإن كانت محراء، . الدين واكتساب ثواب عظيم اخلطر، وإن كانت بيضاء، فمقامه ىف أمر علم وفقه وهباء ومجال

ومن رأى أّنه مقيد بقيد من ذهب، فإّنه ينتظر ماالً . وإن كانت صفراء، فمقامه يف مرض. فمقامه يف أمر هلو وطرب
وإن كان على . أى أّنه مقيد يف قصر من القوارير، فإّنه يِصحب امرأة مجيلة وتدوم صحبتها معهفإن ر. قد ذهب له

ومن رأى أّنه مقرون مع رجل آخر يف قيد، دل على أكتساب معصية كبرية خياف عليها . سفر أقام بسبب امرأة
. وقيل أنّ القيد يف األصل هرم وفقر" . يف األْصفَاِد  وتََرى املُْجرِمَني َيْومِئٍذ ُمقَرَّنَِني: " لقوله تعاىل. انتقام السلطان

  .وقال بعضهم أنّ املقيد يدل على السفر، ألنه يغري املشية
  .فمن رأى يده مغلولة إىل عنقه، فإّنه يصيب ماالً ال يؤدي زكاته: وأما الغل

الغل من ساجور وهو الذي  فإن كان. فإن رأى كأنّ يديه مغلولتان دل على شدة خبله. وقيل إّنه مينع عن معصية
ومن رأى أنِّه . ومن رأى أّنه مقيد مغلول، فهو كافر يدعي إىل اإلمسالم. حوله حديد ووسطه خشب، دل على نفاقه

  " .ُخذُوُه فُغلوُه : " أخذ وغل، فإّنه يقع يف شدة عظيمة من حبس أو غريه، لقّوله تعاىل
الغل والسماجور من خشب، فهذا : د وغل وساجور، فقال هلارأيت رجالً عليه قي: وأتت ابن سريين امرأة فقالت

  .فكان كما قال. رجل يدعي أّنه من العرب وليس بصادق يف دعواه
وحكي أنّ اإلمام الشافعي رأى يف احلبس كأّنه مصلوب مع أمري املؤمنني رضي اهللا عنه على قفاه، فبلغت رؤياه 

  .كره ويرتفع صيته، فبلغ أمره إىل ما بلغإن صاحب هذه الرؤيا سينشر ذ: بعض املعربين فقال
هذا رجل له شرف وهو : رأيت كأنّ قتادة مصلوب، فقال: وأتى ابن سريين رجل يف زمن يزيد بن املهلب فقال

  فكان قتادة يف تلك األيام يثبط الناس عن اخلروج مع يزيد، وحيملهم على القعود. يسمع منه

والسلسلة يف عنق " . إنا اعتّدَنا ِللْكافِريَن سالسال : " لقوله تعاىلتدل على ارتكاب معصية عظيمة، : والسلسلة
فال حيمد : الرجل تزوج امرأة سيئة اخللق، ومن ربط بسلسلة دل على حزن فيه أو يف املستقْبل وأما دخول احلبس

ذ باهللا من ويدل على طول املرض، وامتداد احلزن إن دخله برأي نفسه أو أكرهه غريه على دعوته، نعو. البته
  .البالء

والدعوة إىل الصلح دعوة إىل الصالح " . والصلْحُ َخْير : " فتدل على ظهور خري، لقوله تعاىل: وأما املصاحلة
  .واهلدى، والنهي عن الصلح يدل على أنّ صاحبه مناع للخري، والصلح يدل على السالمة، فإنّ أحد معانيه السلم

  الباب الثاين والثالثون

  أصحاب احلرف والعملة والفعلةيف الصناع و

ومن . والبناء باآلجر واجلص وكلما يوقد حتته النار، فال خري فيه. البناء باللنب والطني، رجل جيمع بني الناس باحلالل
والطيان رجل يستر فضائح الناس، فمن رأى أّنه يعمل . رأى أّنه يبين فإن كان ذا زوجة وإال تزوج وابتىن بامرأة



واجلصاص رجل منافق مشعب معني على النفاق، ألنّ أول من ابتدأ اجلص . ، فإّنه يعمل عمالً صاحلاًعمالً يف الطني
وإن كان نقشه للقرآن يف احلجر، فإّنه . والنقاش إن كان نقشه حبمرة، فإنه صاحب زينة الدنيا وغرورها. فرعون

وناقض . ل النفاق، مداخل أهل الشروإن كان نقشه مبا ال يفهم يف اخلشب، فإنه منقص أله. معلم ألهل اجلهل
فإن رأى أّنه ضرب اللنب وجففه ومجعه، فإّنه . وضارب اللنب، جامع للمال. البناء ناقض العهود وناكث للشروط

مؤدب للرجال مصلح هلم يف أمور دنياهم، : والنجار. فإن مشى فيها وهي رطبة، أصابته مشقة وحزن. جيمع ماالً
. يترأس على أمل النفاق: واخلشاب. فساد، فهو يزين من ذلك ما يزين من اخلشبألنّ اخلشب رجال يف دينهم 

ملك مهيب بقدر قوته وحذقه يف عمله، ويدل على حاجة الناس إليه لكون : واحلداد. ذو منيمة وشغب: واحلطاب
يشاء، فإّنه ينال واحلديد رأسه وقوته، فإن رأى كأّنه حداد يتخذ من احلديد ما . والسندان ملك. السندان حتت يده

ورمبا دل احلداد على صاحب اجلند للحرب، ألنّ النار " . وألنا لَهُ احلَِديَد : " ملكاً عظيماً، لقصة داود عليه السالم
ورمبا دل على الرجل السوء العامل بعمل أهل النار، ألنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم شبه . حرب وسالحها احلديد

وإن قيل يف املنام أنّ فالناً دفع إىل حداد أو دفع أمره . مل حيرقك بناره أصابك من شرهاجلليس السوء باحلداد إن 
إليه، فانه جيلس إىل رجل ال خري فيه، فكيف به إن أصابه شيء من دخانه أو ناره أو شراره، فضر ذلك ببصره أو 

  .ليق به مما تأكدت شواهدهفأّما من عاد يف منامه حداداً، فاّنه ينال من وجوه ذلك ما ي. ثوبه أو ردائه
وقيل اخلباز سلطان عادل، . صاحب كالم وشغب يف رزقه، وكل صنعة مستها النار فهي كالم وخصومة: واخلباز

فمن رأى يف منامه أنه خباز أصاب نعيماً وخصباً وثروة فان رأى كأّنه خيبز احلواري، نالت عيشاً طيباً ودل الناس 
فإذا رأى كأنه اشترى من اخلباز خبزاً من غري أن رأى الثمن، فإنه يصيب . على وجه يستفيدون فيه غىن وثروة

ومن رأى . فإن رأى كأنّ اخلباز أخذ منه مثناً، فهو كالم يف احلاجة. عيشاً طيباً ىف سرور، ورزقاً هيباً مفروغاً منه
اس على فساد، واخلباز وإن قال كأنه خباز خيبز ويبيع اخلبز يف عامة الناس بالدراهم املكسرة، فاّنه جيمع بني الن

الناس أنه سلطان عادل، فإّنه يكون فيه سوء خلق، ألن النار أصل عمله، والنار سلطان خبيث، وتوقدها باحلطب 
  .منيمة

ورمبا دل على احلياة وعلى . فدال على العلم واإلسالم، ألنه عمود الدين وقوام الروح وحياة النفس: وأما اخلبز
م الروح، ورمبا دل الرغيف على الكتاب والسنة والعقدة من املال على أقدار الناس، ورمبا دل املال الذي به قوا

والنقي منه دال على العيش . الرغيف على األم املربية املغذية، وعلى الزوجة اليت هبا صالح الدين وصون املرء
، فمن رأى كأّنه يفرق خبزاً يف الناس أو والغلث منه على ضد ذلك. الصايف والعلم اخلالص، واملرأة اجلميلة البيضاء

وإن كان واعظاً كانت تلك مواعظه . الضعفاء، فإن كان من طالب العلم، فإّنه ينال من العلم ما حيتاج إليه
ووصاياه، إال أن يكون القوم الذين أخذوا صدقته فوقه أو ممن ال حيتاجون إىل ما عنده، فإهنا تباعات عليهم 

  . لهم، وهم يف ذلك أحنس حظاً ألنّ اليد العليا خري من اليد السفلى، والصدقة أوساخ الناسوحسنات يناهلا من أج

وأما من رأى ميتاً دفع إليه خبزاً، فإنه مال أو رزق يأتيه من يد غريه، ومن مكان مل يربحه، وأما من رأى اخلبز فوق 
ر املنوعات واألطعمة، فإن رأى كأنه يف السحاب، أو فوق السقوف، أو يف أعايل النخل، فإنه يغلو، وكذلك سائ

وأما من رأى ميتاً أخذ له رغيفاً أو رآه سقط منه يف . األرض يداس باألرجل، فإّنه رخاء عظيم يورث البطر واملرح
النار أو يف اخلالء أو يف قطران، فانظر يف حاله، فإن كان بطالً أوكان ذلك يف أوان بدعة يدعو الناس إليها، وفتنة 

وان مل يكن شيئاً من ذلك وال كان يف الرؤيا ما يدل عليه، . لناس فيها، فإن الرغيف دينه يفقده أو يفسدهيعطش ا
  .ومن بال يف خبز، فإّنه ينكح ذات حمرم. وإن كانت ضعيفة الدين فسدت. وكانت له امرأة مريضة هلكت



فمن رأى كأّنه ابتاع من حناط . االجراء أو صانع تطيعه. واحلناط ملك تنقاد له امللوك، أو تاجر يترأس على اجلار
فإن رأى كأّنه باعه من غري أن رأى الثمن، فإّنه يتزهد يف الدنيا ويشكر اهللا . حنطة، فإّنه يطلب من سلطان والية

ومن رأى كأّنه ميلك حنطة وال ميسها وال حيتاج إليها، فإّنه يصيب عزاً . تعاىل على نعمه، ألنّ كل شيء شكره
فإن رأى كأنه سعى يف طلبها واحتاج إليها أو مسها، أصابه خسران وهوان، . احلنطة أشرف األطعمة وشرفاً، ألنّ

وبياع الدقيق والشعري مثل احلناط . وعزل وإن كان والياً، وفرق بينه وبني أقاربه، بدليل قصة آدم عليه السالم
د الرجل، وتدل رؤياه على أن يصيب رزقه والطحان رجل مشغول برمة نفسه ودنياه، فإن رأى شيخاً طحاناً فإنه ج

فإن رأى أّنه طحان وقد طحن طعاماً بقدر . فإن رأى شاباً طحاناً فإّنه ينال رزقه مبعاونة عدوه إياه. من جهة صديقه
ومن رأى أّنه طحان، فإّنه قيم . كفايته، فإنّ معيشته على حد الكفاية، فإن طحن فوق الكفاية كانت معيشته كذلك

  .م أهلهنفسه وقي
ملك املوت، فمن رأى كأّنه أخذ من قصاب سكيناً أصابه مرض مث يربأ، ويصيب يف حياته قوة، فإن رأى : والقصاب

فإن رأى كأّنه ذبح أباه، . كأّنه ذبح ما ال حيل ذحبه من البهائم فهو دليل ظلمه والتباسِ عمله فيما بينه وبني اهللا تعاىل
فإن رأى دماً مل حتمد رؤياه، وقيل أنّ القصاب دليل الشدة يف مجيع األحوال، إال يف فإّنه يربه ويصله إذا مل ير دماً، 

والقصاب املنسوب إىل ملك املوت هو . احلالني، حال الدين فإّنه يدل على قضائه، وحال القيد فإّنه يدل على فكه
ومن . ، وقيل هو صاحب السيفوقيل هو السفاك. اجملهول، وأما املعروف فهو قاسم األموال بني األيتام والورثة

ومن رأى كأّنه يقسم حلم بقر بني أقربائه، فإن كان من أهل . رأى أّنه يقسم اللحوم فإّنه ميشي بني الناس بالنميمة
  .اخلري والصالح، فإّنه يصل رمحه ويقسم ماله بني ورثته بالعدل يف حياته، ويزوج أوالده

مؤدب، فمن : والشواء. مينع احلقوق عن الناس، ويذهب بأمواهلمرجل ظامل كالشرطي أو التاجر الذي : والسالح
وكل من : والطباخ. وقيل أنّ الشواء رجل يف كالمه شغب. رأى كأّنه يشتري قطعة من شواء، فإّنه يستأجر حاذقاً

  .يعاجل يف صناعته النار، أصحاب كالم وخصومات وشر وآثام، كخدمة السلطان وأعوان احلكام ومساسرة األسواق
  .يدل يف األشياء على األسرار، وانكشافها إظهار اليسر وخيانة يف األمانة: والكيس

والباقالين يسمع الناس كالم السوء . والبطيخي رجل ممراض. والبقلي رجل دينء الكالم صاحب مهوم وأحزان
لغنم رجل حسن وحالب ا. وحالب البقر رجل يطالب العمال. وحالب األغنام مجاع األموال. ويسمعونه أسوأ منه

واهلراس رجل مشغب، وقيل هو ضراب لسلطان جالد . الذكر عامل بالفطرة، جامع للمال احلالل طالب للعلم
خائن أو غيار ظامل، لسمطه الناس من أمواهلم، ألنّ الصوف والشعر والوبر والريش : والسماط. وعيشه من ذلك

في واحلالوي ذو كالم حلو وخلق لطيف، وقيل هو والناط. وقيل وهو وصي يأكل أموال اليتامى ظلماً. أموال
وعصار الدهن إن . والكاخمي ممراض. مصنف العلوم، وقيل هو رجل يسوق لنفسه بإلقاء العداوة بني الناس والنميمة

: والسماك. كان من مسسم، فإّنه رجل ذو رياسة ومال، وإن كان من حبوب، فإّنه رجل جيمع ماالً يتعب فيه ومشقة
لرقيق، ألنّ السمكة جارية أو امرأة، والسكري رجل لطيف فإن رأى أّنه يبيع سكراً ويأخذ مثنه دراهم، رجل خناس ا

والسمان رجل موسر يعيش يف ظلمه من تبعه، والرآس رئيس . فإّنه يلطف الكالم للناس فيتلطفون له باجلواب
  .غله خبدمة ينتفع ويرتفق هباالرؤساء، فإن رأى كأّنه اشترى رأساً من رآس، فإنه يطلب من رئيس أن يش

وكذلك الصرام، فإنّ جلود احليوان . واإلسكاف اجملهولة رجل قاسم املواريث عادل فيها. رجل ظامل: والذباح
واحلذاء خناس اجلواري يزين أمور النساء، ألنّ النعل امرأة، واخلياط رجل مؤلف يف صالح تعم بركته . مواريث

ه أمور متفرقة، فإن خيط لنفسه، فإّنه يصلح دنيا نفسه يف صالح الدين، فإن الشريف والوضيع، وتلتئم على يدي



رأى كأّنه خييط وال حيسن اخلياطة، فإّنه يريد أن جيمع متفرقاً وال جيمع، فإن رأى كأّنه خييط ثوب امرأته، فإّنه يصيبه 
  .حمنة

 يأخذ عنه مثناً، فإن أخذ عنه مثناً دراهم، رجل حيسن ويهدي الناس إىل الرشاد يف أمر املعاش واملعاد ما مل: والبزاز
واخللقاين رجل متوسط احلال، . وإن أخذ مثنه دنانري، دل على قال وقيل وغرامة. دل على أّنه يعمل اإلحسان رياء

وبياع . وابتياعه اخللقان يدل على فقر، وبيعه يدل على زوال الفقر، واجلزار مثل اإلسكاف، وقيل مثل احلذاء
والبيطار . س اجلواري واخلواص والطرائفي واألكايف أيضاً خناس اجلواري، ألنّ األكاف امرأة أعجميةالطيور خنا

رجل يعني اجلند وكرباء النالس على أمورهم، وقيل هو طبيب ومصلح وجابر وحجام وشعاب، ألنه بيطار 
  .األجسام

زي التجار وهو يتجر ويأمر وينهى، فهو والتاجر، فإن رأى رجل أّنه قاعد على حانوت وحوله متاع التجار وعليه 
رياسة يف جتارته، وإذا مل يكن التاجر من أكابر التجار فرأى بيده شيئاً من أدوات التجار، ميزان أو رزمانج أو رمانة 

  .قبان أو دواة أو قلم، فإّنه يأمن الفقر
رجل يدعي السخاء والسمسار . وحكاك الفصوص رجل يسيء القول للناس. صاحب نسك وعبادة: واجلوهري

  .واحللواين رجل بار لطيف إذا مل يأخذ مثناً، فإن أخذ مثناً فهو مراء. وتأمن الناس به
واجلمال . واحلمال صاحب مهوم وحلم. صاحب مال حرام ومكسب فاسد حيث الناس على األباطيل: واخلمار

شين داعي الناس إىل اإللفة وحسن وكذلك السائس واجلو. واحلمار واملكاري والبغال والة أمر اجلند والتدبري
  .الصحبة
. سلطان قوي يغري العساكر بأعدائهم: والتراس. رئيس الفرج: والقواس. زاهد عابد، وقيل جاسوس: والنبلي
خناس ألنّ السرج امرأة أو : والسراج. معلم دال إىل اخلري، وقيل ذو سلطان: والزراد. صاحب والية. والرماح

  .رجل حيرض الناس على السفر، وقيل هو رجل يفشي الناس إليه أسرارهم: واجلوالقي. جارية، ألّنه مقعد الرجل
واحلارس . والنحاس صاحب عشور. وجالب األمتعة جامع الدنيا. رجل يضر األغنياء وينفع الفقراء: وجزاز الشعور

مام عليه، ألنّ احلمام واحلمام جامع بني الناس على معصية، وهو أيضاً قيم من يدل احل. يدل على ظهور األسرار
  .يدل على أشياء كثرية

رجل صاحب مكر وخديعة حىت يظهر املاء، فإن ظهر املاء فهو حينئٍذ عقده إن كان ذلك له، واألصل يف : واحلفار
وحفار اجلبال رجل يزاول رجاالً عظاماً، وقيل إنّ احلفار رجل يف عناء ومشقة ال ينجو من ذلك ما . احلفر املكر
  .أى كأّنه حيفر يف الثرى، فإّنه يشرع يف باطل ال ينتفع به، وقيل انّ احلفار رجل حقود مكارعاش، فإن ر

رجل يدل على متحكم يف رقاب الناس ومهجهم وشعورهم وأبشارهم، كالسلطان والعامل واحلاكم : واحلجام
ن كان مطلوباً بدم أو وكاتب الشروط والصكاك يف األعناق، فمن رأى حجاماً حجمه نظرت يف أمره، فإ. والطبيب

يف جهاد، قتل وسال منه دم باحلديد من عنقه كاألمانة والدين، أداه على يد حاكم، وإن كان يرغب يف النكاح 
تزوج امرأة وكتب كاتب الشروط يف عنقه، وإال باع سلعة أو اشتراها أو قبض ديناً أو عامل بدين، وكتب عليه 

  .شرط
ورائق اجلراحات . رجل يصلح أمور الناس عند السلطان: واحلالق. مل صاحلذو أخطار، وقيل مشتغل بع: واحلراث

  .داعي النالس إىل خري وألفة، وراقي احليات رجل غدار، والرقية يف املنام إذا كان فيها اسم اهللا تعاىل جناة من اهلموم
غري : والدالل. ق أمواهلمرجل يقاتل رجاالً يف نفاق ويسر: واخلراط. ليجل منافق جيمع عنده مال حرام: واخلازن



معتذر بعد الرمي مبا ال عذر فيه، وصاحب : والرفاء. رجل صابر على املصائب راض بالقضاء: حممود، والرحياين
خصومة، فإن رفأ ثوب امرأته بعد أن ظهرت عورهتا، فإّنه ينسبها إىل فاحشة مث يعتذر إليها من الكذب فإن رفأ ثوب 

صاحب والية، ويدل على معلم الصبيان، وعلى من : والراعي. من ال خري فيهنفسه خاصم بعض أقربائه وصاحب 
يتول أمر السلطان أو احلاكم، ومن رأى أعرابياً يرعى الغنم فإّنه يقرأ القرآن، وال حيسن معانيه، وراعي البخايت وال 

  .على العجم
رجل ذو دين : والسقاء. ريخناس اجلوا: والزجاج. وبياع الرصاص صاحب أمر ضعيف. صاحب والية: والرائض

وتقوى جيري على يديه اخلري ما مل يأخذ عليه أجراً، فإن مأل سقاء املأل ومحله إىل منزِله ومل ينو شربه، فإّنه جيمع ماالً 
فإن محل املاء إىل رجل وأخذ عليه مثناً، فإّنه حيمل وزراً وينال احملمول إليه ماالً من جهة سلطان، ألنّ . يأكله غريه

ر سلطان، واملاء يف اإلناء مال جمموع والذي يسقي الناس بالكؤوس والكيزان صاحب أفعال حسنة ودين النه
  .كالعامل والواعظ، وأما من حيمل القرب واجلرار فهو املأمون على األموال والودائع

، وهو الذي صنعته عامل ال ينتفع بعلمه إال يف غرض الدنيا: والصرييف. عامل بالترهات: والسقطي. حمتال: والوراق
تصاريف الكالم واجلدل واخلصام والسؤال واجلواب، ملا يف الدنانري والدراهم اليت يأخذها ويعطيها من الكالم 

املنقوش، كالقاضي، وميزانه وحكمه وعدله، ورمبا كان ميزانه نفسه ولسانه، وكفتاه أذناه، وصنجتاه، وأوزانه عدله 
ت الناس عنده، وقيل هو الفقيه الذي يأخذ سؤاالً ويعطي جواباً بالعدل وأحكامه، والدراهم والدنانري خصوما

واملوازنة، وهو املعرب أيضاً العتباره ما يرد عليه، ووزنه وعبارته، فيأخذ عقداً كالدنانري ويعطي كالماً مصرفاً 
منامه ديناراً من صرييف  كالدراهم، أو يأخذ كالماً متفرقاً كالدراهم، ويعطي عبارة جمموعة كالدنانري، فمن صرف يف

وإن كان عنده سلعة باعها وخرجت من ملكه، وإال . وأخذ منه دراهم نظرت يف حاله، فإن كان يف خصومه نقصت
نزلت به حادثة حيتاج فيها إىل سؤال فقيه، أو يرى رؤيا حيتاج فيها إىل سؤال معرب، ويأتيه يف عواقب ما ذكرناه ما 

يشتق من امسها، إال أن يكون له عادة حسنة . ألنّها دار اهلموم فاتنة القلوب واهلميكرهه وحيزنه، ألخذه الدراهم، 
وكذلك لو قبض ذهباً ودفع دراهم، ألنّ الذهب مكروه . يف رؤيا الدراهم قد اعتادها يف سائر أيامه وماضي عمره

  .وغرم يف التأويل المسه، ومنفعته ال تصلحه، وكذا عادة الذي رآه
والسكاكيين رجل يعلم الناس . وإن كان على شجرة جوز كانت واليته على عجم خبالء. اليةصاحب و: والناطور

  .احلذق والكياسة

والسابح طالب العلوم، . طالب علم، فإن أعطي ما سأل نال ذلك العلم، وخضوعه وتواضعه ظفر: والسائل الفقري
قد قيل : والصياد. ني الشريف والدينءوالشعاب رجل شريف مصلح نفاع مؤلف ب. فتان: والساحر. وأمور امللوك

أّنه رجل مييل إىل النساء وحيتال يف طلبهن، ألنّ كسبه يف صورة خادع، ورمبا دل الصياد على النخاس، ورمبا دل 
ورمبا دل . على صاحب احلمام، ومعلم الكتاب، وكل من يترصد الناس ويصيدهم مبا معه من الصناعة واحليلة

خالط صياداً أو عاد صياداً، فاستدل على صالح ما يدل صيده عليه من فساده، وبصفة الصياد على القواد، فمن 
فإن كان صيده يف البحر أو مبا جيوز له يف الرب، فداللة الصيد . صيده وزيادة منامه وقدره يف نفسه، وما يليق مبثله

د السباع سلطان قوي عظيم يكسر وصيا. وإن كان يف احلرم أو مبا ال جيوز يف الرب من التعذيب فهو رديء. صاحلة
وصياد البزاة والصقور والبواشق سلطان عظيم مبكر وخداع للسالطني الغشمة . العساكر ويقهر السالطني الظلمة

وصياد الوحش ميكر بأقوام عجم . وصياد الطيور والعصافري رجل تاجر ميكر وخيدع أشراف الناس. املاردين
  .واري خاصة ومعاملتهموصياد السمك مع النساء واجل. ويقهرهم



وكالرقام . رجل ذو حيلة كاحلجام، وقلمه مشرطه، ومداده دمه: والكاتب. املعدل رجل يظفر باألعداء: والشاهد
وحنوهم، ورمبا دل على احلراث، فقلمه سكنه ومداده البذر والكتاب املطوي خرب خمفي، والكتاب املنشور خرب 

  .مشهور
فإن . شر على اخلري، وقيل هو رجل غاش خائن، وقيل رجل صاحب خصومةرجل صاحب دنيا يؤثر ال: والصفار

رأى من كان يريد التزويج أّنه يعمل عملِ الصفارين، دلت رؤياه على حسن خلق املرأة على أهنا تكون لسنة، ألنّ 
  .للصفر صوتاً
ا كان الصباغ جيري على صاحب هبتان، فمن رأى كأنّ صباغاً يف منزله يتخذ له الصبغ فهو املوت، ورمب: والصباغ
شرير كذوب ال خري فيه، ألّنه يصوغ الكالم مع دخانه وناره، وإن كان معه ما يدل على : والصائغ. يديه اخلري

الصالح، وإن كان يف مسجد أو تالياً القران، فهو دال على كل حائك وجابر وعلى كل من صناعته إخراج شيء 
ويدل . ممن يضر وينفع، كالسلطان وسيوفه جنده، ورجاله أوامره وزير مهيب له أمر وهني: والصيقل. من شيء

أيضاً على الفقيه أو احلاكم، وسيوفه فتواه وأحكامه والواعظ، وسيوفه قلوب الناس عنده جيلوها ويزيل صداها 
. بهفمن عاد يف املنام صيقالً، عمل من وجوه ذلك ما يليق . ويدل على الطبيب وسيوفه عقاقريه القاطعة لألمراض

ومن جرت بينه وبني صيقل جمهولة معاجلة أو معاملة حراماً، يدل عليه يف اليقظة بينه وبني من يدل عليه الصيقل يف 
  .التأويل مثله، مبا يطول شرحه

وقيل أنّ الضراب رجل . وأما ضراب الدراهم والدنانري، فقد قال ابن سريين أّنه صاحب منيمة وغيبة ينقل الكالم
فإن رأى أّنه يضرب الدنانري . إذا مل يأخذ عليه أجراً، وقيل هو رجل يفتعل الكالم جيداً حسناً بار لطيف الكالم

وقيل إن ضراب الدنانري حيافظ على الصلوات ويؤدي األمانة . والدراهم بباب اإلمام وكان أهالً للوالية ناهلا
  .وضرب الدراهم الرديئة كالم رديء وقول بال عمل

الدين، ويدل على كل مصلح ومدار ألمور الدين والدنيا كالفقيه واحلاكم والواعظ الذي  عامل فيه يف: والطبيب
ويدل أيضاً على احلجام ملا يف احلجم . وعظه مرهم ودرباق، ومثل املؤدب والسيد والدباغ املصلح جللود احليوان

أى طبيباً عاد قاضياً أو فقيهاً فإن كان ومن ر. فمنِ رأى قاضَياً أو عاملاً عاد طبيباً كثر رفقه وعظم نفعه. من الشفاء
مسلماً حكيماً زاد ذكره وعظمت مرتبته وعلت درجته يف صناعته، وإن كان على خالف ذلك نولت به باليا، 

ومن رأى طبيباً يبيع األكفان فليحذر منه، . ولعله يهلك أحداً بطبه جلهله وجراءته، ألّنه مسا يف املنام إىل ما ليس له
خائن يف طبه، ال سيما إن كانت األكفان اليت باعها مطوية، فهو أدل على تدليسه يف دوائه وغلط عامة فإّنه سفاك 

الناس فيه، ومن رأى طبيباً عاد دباغاً للجلود فهو دليل على حذاقته وكثرة من يربأ على يديه، إال أن يرى أنّ دباغه 
  .فاسد عفن، فهو جاهل مدلس

أديب أو عامل أو عابد، واألصل أّنه رجل يثين : والعطار. رجل كثري املال: والعالف .عامل مكار مزوق كالم: واملطرز
ملك أو نظري : والغواص. وبيع الغزل يدل على السفر. رجل دخل يف أمور غريه: والعشار. عليه الثناء احلسن

رج لؤلؤة، فإّنه ينال فإن رأى كأّنه استخ. ملك، فمن رأى أّنه غاص يف البحر فإّنه يدخل يف عمل ملك أو سلطان
وتدل رؤيا الغواص على طلب العلم " . كأنُّهْم لُؤلٌُؤ َمكُْنونْ : " من امللك جارية تلد له ابناً حسناً، لقوله تعاىل

رجل مذكر واعظ : والقصار. الغامض، وعلى طلب مال يف خطر، ويصيب ما يطلبه على قدر ما يطيب من اللؤلؤ
قيل هو رجل جيري على يديه صدقات الناس أو يفرج الكربات، ألن الوسخ يف يتوب بسببه قوم مني معاصيهم، و

  .الثوب ذنوب أو مهوم



فإّنه رجل دالل، فمن رأى أّنه قفل باب حانوته فإّنه دالل متاع فإن رأى أّنه قفل باب دار، فإّنه دالل : وأما القفال
سلطان جائر يفقر : والفحام. لي أمور النساءوأما الفراش فنخاس الرقيق، وهو الذي ي. والقالنسي رئيس. تزويج

فإن رأى كأنّ الفحم نافق يف سوقه، فإنّهم أقوام قد افترقوا من جهة . رعيته، ألنّ األشجار رجال، والنار سلطان
  .السلطان، ويرد عليهم أمواهلم

: والكياد. مال وتعب رجل صاحب: والقطان" . وقُدُورٍ رَاِسيَاٍت : " رجل طويل العمر، لقوله تعاىل: والقدوري
رجل داع إىل اخلري مصلح : والكحال. رجل صاحب أباطيل وغرور: والكاهن. والٍ عادل إذا مل يبخس يف كيله

  .للدين
رجل يتفقد أحوال الناس وحيب الوقوف عليها، فإن رأى كأّنه مسح أرضاً مزروعة فإّنه يتفقد أحوال أهل : واملساح

قد حال امرأته، فإن مسح شجراً فإّنه يتفقد أحوال رجال فيهم دين، فإن مسح الصالح، وإن مسح كرماً فإّنه يتف
وإن كان يف وجهه احلج فإّنه حيج، فإن مسح مفازة، فإّنه يفوز . شارعاً فإّنه يسافر بقدر ذلك الطريق الذي مسحه

  .وإن مسح أرضاً خمضرة مل يعرف صاحبها فإنه يصري ذا نسك وصالح. من غم
املغتال الطالب ما ليس له، ورمبا دل على املفسد لنساء الرجال، املخالف إىل فرشهم، أو الصائد هو الرجل : واللص

. واللص اجملهول دال على ملك املوت الختفائه يف حني قبضه، ونزوله يف املنزل بغري إذن. لدواجنهم أو محامهم
والسلطان، وقيل إنّ اللص األسود خلط  ورمبا دل اللص على السبع واحلية. واألموال واألرواح شركاء يف التأويل

وإن رأى لصاً دخل منزالً فأصاب منه شيئاً وذهب به، فإّنه . سوداوي، واألبيض بلغم واألمحر دم، واألصفر صفراء
  .فإن مل يذهب بشيء فإّنه إشراف إنسان على املوت مث ينجو. ميوت إنسان هناك

دل على الشاعر والزامر واملغين وأمثاهلم، ممن يأخذ املال على كاذب على اهللا تعاىل ذو البدعة، ورمبا : واملصور
واملعلم سلطان ذو صنائع، واملعلم للصبيان اجملهول، يدل على األمري واحلاكم . الباطل الذي خيتلقه بيده أو فمه

والفقيه، وعلى كل من له صولة ولسان وأمر وهني، ورمبا دل على السجان حلبسه ألهل اجلهل، وعلى صياد 
  .العصافري وبائعها وأمثال ذلك

نظرت يف حاله وأي شيء يليق به مما ينسبه إليه املؤدب، وقد يدل املعلم اجملهول على اهللا : ومن رأى كأّنه عاد معلماً
  .فهو معلم اخللق أمجعني. االية" الرَّْحَمُن َعلَّم القُْرآنَ : " تعاىل كما دل القاضي، لقوله تعاىل

طالب علم غامض، وإن مل يكن من أهله فهو : والنباش. اً منافقني، ويأخذ منهم أمواالً باملكريقاتل أقوام: والبحاث
والسائل عن الناس يف الشهادات، فإن نقل . قواد، ويدل أيضاً عن الباحث عن األمور املستورة املخفية والكنوز

فإن . نيا، وإن كان ماالً فهو حراماملوتى فإنه ينال ما يتمناه، وإن نبش عن ميت فهو باحث عن علم يف طلب الد
ومن رأى كأّنه حيدث املوتى يف حوائجه قضيت . كان امليت حياً فإنّ العلم زيادة يف الدين، وإن كان ماالً فهو حالل

وخناس الدواب صاحب والية، والنداف صاحب . صاحب أخبار، ألنّ احلواري أخبار: وخناس احلواري. حوائجه
  .وال، فإن رأى أّنه يندف دخل يف خصومة، فإن رأى أّنه ال حيسن الندف غلبه خصمهخصومات جتري على يديه أه

رجل خيتار من كل شيء أجوده، كاحلاكم العدل، والفقيه العامل والورع، والعابر احلاذق والعابد احملترس : والناقد
املال، فإن رأى كأّنه ينعل  رجلِ يعذب الناس ألجل: والنعال. من خداع الشيطان، ومثل من ال جيوز عليه التدليس

  .كما ينعل الدواب، فلم جيد له أملاً، نال ماالً، فإن ناله أمل ناله ضرر

يدل على احلاكم والفقيه والطبيب وكل من حيزن اإلنسان عنده ويفرح، ورمبا دل على املسجد، وقارئ : واملعرب
امليزان واألوزان كصاحب املعيار والصرييف،  ورمبا دل على الوزان وعلى كل من يعاجل. القرآن ألّنه مبشر ومنذر



ورمبا دل على من توىل الكشف للحاكم، فإّنه يبحث عن عورات الناس، ورمبا دل على القصار والغسال وجزاز 
الشعور وكل من يسلي مهوم الناس على يديه، ورمبا دل على قارىء كتب الرسائل وسجالت امللوك القادمة من 

الرؤيا املنقولة عن املنام فيخرب مبا يؤول إليه فمن عاد يف النوم عابراً فإن حاق به القضاء ناله، البلدان، ألنه يعرب عن 
وإن كان طالباً للعلم والقرآن حفظه، وإن كان موضعاً للكتابة ناهلا، فإن كان طالباً لعلم الطب حذقه، وإال عاد 

وأما من قص يف املنام مناماً . على قدر األيام وزيادة األحالم صريفياً أو مكثفاً أو قصاراً أو غساالً أو جزاراً أو قارئاً
على معرب، فما عرب له فهو هو ما كان موافقاً للحكمة جارياً على ألسنة، وإن مل يعقل سؤاله وال فهم عبارته، فلعلّه 

طلب عثرات وقال بعضهم املعرب رجل ي. حيتاج إىل بعض من يدل العابر عليه يف صناعته، فيقف إليه يف حاجته
  .الناس
ملك ذو صنائع يؤلف احلقوق واحلكام على االستقامة، وهو يف األصل صاحل المسه دال على كل من جتري : واجملرب

اخلريات على يديه يف الدين والدنيا، كالسلطان واحلاكم والفقيه والكثري الصدقة، وكاإلسكاف واخلياط والشعاب 
ه وقف إىل جابر يف داء نزل به أو كسر أصابه، فانظر إىل حال السائل وحقيقة فمن رأى أّن. والبناء والبيطار وأمثاهلم

الداء ومكانه، حىت تعلم من اجلابر بذلك من إشراكه يف التأويل، فإن قال رأى قرحة خرجت يف عنقه، فوقع على 
ناً يفرج عنه منه على يد جابرِ ففتحها له باحلديد حىت سال مجيع ما فيها، فيكون ذلك شهادة يف عنقه أو نذراً أو دي

ومن رأى مفاصله تفصلت أو عظامه تفرقت فضمها اجملرب بعضها إىل بعض حىت عاد جسمه صحيحاً، . حاكم أو عامل
وإن كان ذاك يف اليد اليمىن خاصة فعمل عليها اجملرب جبارة . دل على أّنه يفصل ثوباً ويدفعه إيل خياط خييطه

وإن كان . مبعروفه فيعتق يديه عن الصانع واألعمال ومينعها عن قبول الصدقات وربطها إىل عنقه، فإّنه رجل جيربه
ذلك يف رجليه مجيعاً أو يف إحدامها، فإنّ تأويله يف حنو ذلك إال أن يكون له دابة فإّني أخشى أن تنزل هبا حادثة، 

  .فيحتاج فيها إىل البيطار
والفصاد إن فصد بالطول، فإنه يتكلم باجلميل . وم الناسواملشاط رجل جيلي مه. رجل يفشي أسرار الناس: واملغازيل

  .ويؤلف بني الناس، وإن فصد بالعرض فإنه يلقى العداوة بينهم وينم ويطعن على أحاديثهم
وجالء الصفر رجل يزين . رجل يلي أمور الناس ويعمل يف ترتيبها: واخلوزي. مساح كما أن املساح فتح: والفتح

نفسه، واملالح رجل سجان، وقيل هو سائس امللك، وقيل هو وزيره وصاحب جنده ومدبر متاع الدنيا وحيببه إىل 
وبياع امللح صاحب . عسكره واملتوسط بينه وبني رعيته، ورمبا دل على اجلمال والبغال واحلمار واملكاري والسائس

  .أموال من الدراهم
رأى أنه يبيع شيئاً أو يشتريه فإنه مضطر حمتاج، ألن  والبائع واملشتري خمتلفني، فمن. واملسامريي يأمر الناس بالتودد

ومن رأى . اإلنسان ال يبيع إال وقت اضطراره فإذا اضطر باعه واشترى شيئاً، واالضطرار خيرج اإلنسان إىل احليل
ى فإن رأ. أنه باعِ شيئاً من نوع حمبب فإنه يقع يف تشويش واضطراب وخماطرة ويرجو بذلك ظفراً وجناة من املهلكة

فإن كان من . فإن اشترى شيئاً من نوع حمبوب فإن ذلك التدبري جناة مما حياذره. أنه باع شيئاً مكروهاً فال خري فيه
  .نوع مكروه فإن ذلك التدبري خطأ ويناله منه هم وحزن

ين حىت وأما حميي املوتى فهو رجل خيلص الناس من يد السلطان، وقيل إن حميي املوتى دباغ اجللود، وصانع املواز
  .يعلق الكفتني ويعتدال، هو مبنزلة احلداد

وأما النساج فهو اجلماع الكداد يف عمله، الذي يسعى يف طلبه أو حيث يف عمله، كاملسافر، واجملالد بالسيف فوق 
الدابة ورجله يف الركاب، ورمبا دل النساج على البناء فوق احلائط، املؤلف للطاقات املناول من حتته من بينه يف 



وقد يدل . ورمبا دل على الناسج واملصنف واحلراث. ائط الذي عال عليه، ووزنه مبيزانه وخيطه، وضربه بفأسهح
فمن قطع منسجه فرغ مهه . املنسج على ما اإلنسان فيه من مرض أو هم أو سفر أو خصومة أو قراءة أو كتابة

ول، وقيل النسج سفر، وقيل النسج خصومة، وأما وعمله وسفره وما يعاجله وإال بقي له بقدر ما بقي من متامه يف الن
املسدي فهو الذي ال يستقر به قرار، والذي عيشه يف سعيه كاملنادي واملكاري، وقد يدل على الساعي بني اِإلثنني، 

والفتال هو املاسح والسائح واملسافر، ورمبا دل على كل من يربم األمور وحيكم األسباب، . وعلى ذي الوجهني
القاضيِ وذي الرأس، فمن فتل يف املنام حبالً سافر إن كان من أهل السفر، أو مسح أيضاً إن كانت تلك كاملفيت و

صناعته، أو أحكم أمراً هو يف اليقظة على يديه أو حياوله أو يؤمله، إما شركته أو نكاحاً أو اجتماعاً على عهد وعقد 
  .أو ائتالفاً

م والة األمور ومقدمو اجليوش، واملكلفون بأمور الناس، كصاحب الشرطة فإهن: واملكاري واجلّمال والبّغال واحلمّار
  .والسعاة، ألهنم يدبرون احليوان وحيملون األموال

والراقص رجل تتابع عليه . والزامر ينعي إنساناً. والطبال يفتعل كالماً باطالً. وضارب الرببط يفتعل كالماً باطالً
والفاكه . وصاحب الدجاج والطري خناس اجلواري. حلطاب ذو منيمةوا. وصاحب البستان قيم امرأة. مصيبات

ومن باع مملوكاً فهو صاحل له وال خريِ فيه ملن اشتراه، ومن باع جارية فال خري فيه . ينسب إىل الثمرة الذي باعها
  .وكل ما كان خرياً للبائع فهو شر للمبتاع. وهو صاحل ملن اشتراه

خفية يزين هبا، ومطرز مصلح ومفسد، كاملنافق املرائي واملتصنع واملداهن واملدلس يعمل أعماالً : وأما الدهان فهو
واملادح واملطري يستدل على صالح عمله من فساده ونفعه وضره، حبسب دهنه واعتداله وموافقته للمدهون، 

الم بر فهو صاحل، وباملكان الذي يعاجل فيه، وبلون الدهن وما جرى فيه من الكتاب والصور، فإن كان قرآناً أو ك
  .وما كان سوراً أو شعراً من باطل فهو فاسد

هو املسبوك يف صناعته، واملبتلي بألسنة أهل وقته للفظ السبك وألسنة النار، فرمبا دل على احملتسب : والسباك
  .الفاصل بني احلق والباطل، ورمبا دل على الغاسل والقصار ومصفي الثياب وأمثاهلم

  ونالباب الثالث والثالث

  يف اخليل والدواب وسائر البهائم واألنعام

وقيل الربذون . جد الرجل، فمن رأى أنّ برذونه يتمرغ، يف التراب والروث، فإنّ جده يعلو وماله ينمو: الربذون
يدل على الزوجة الدون، وعلى العبد واخلادم، ويدل على اجلد واحلظ والرزق، والعز املتوسط بني الفرس واحلمار، 

ومن ركب برذوناً ممن عادته يركب الفرس، نزلت منزلته ونقص قدره وذل سلطانه، وقد . منها حزنواألشقر 
وأما من كانت عادته ركوب احلمار، فركب برذوناً ارتفع ذكره وكثر كسبه، وعال . يفارق زوجته وينكح أمه

  .وقد يدل ذلك على النكاح للحرة من بعد األمة. جمده
فضل يف أمور الدنيا، فمن رأى أنّ برذونه نازعه فال يقدر على إمساكه، فإنّ امرأته وما عظم من الرباذين، فهو أ

فإن رأى أّنه ينكح برذوناً فإّنه . تكون سليطة عليه، ومن كلمه الربذون نال ماالً عظيماً من امرأته وارتفع شأّنه
ومن رأى أّنه يسري على ظهر . فرويدل ركوب الربِذون أيضاً على الس. يصنع معروفاً إىل امرأته وال يشكر عليه

برذونه، فإّنه يسافر سفراً بعيداً وينال خرياً من جهة امرأته، فمن رأى أّنه ركبه وطار به بني السماء واألرض، سافر 



  .وموت برذونه موت امرأته. فإن رأى أنّ برذونه يعضه، فإنّ امرأته ختونه. بامرأته وارتفع شأّنهما
ومن رأى كلباً وثب على برذونه، فإنّ عدواً جموسياً . وضياع الربذون فجور املرأة. هومن سرق برذونه طلق امرأت

. وكذلك إن وثب عليه قرد فإن يهوِدياً يتبع امرأته، والربذون األشهب سلطان، واألسود مال وسؤدد. يتبع امرأته
إناث الرباذين جتري جمرى و. ومن رأى كأن برذوناً جمهوالً دخل بلده بغري أداة، دخل ذلك البلد رجل أعجمي

  . إناث اخليل

رأيت أّنه دخل رجالن علي، أحدمها على برذون أدهم، واآلخر على : وحكي أنّ امرأة أتت ابن سريين فقالت
اتقي اهللا واحذري صاحب : فقال هلا ابن سريين. برذون أشهب، ومع صاحب األشهب قضيب فنخس به بطين

سريين، تبعها رجل من عند ابن سريين، فدخلت داراً فيها امرأة تتهم األشهب فلما خرجت املرأة من عند ابن 
هو : قال. أتدرون من صاحب األشهب؟ قالوا ال. وقال ابن سريين ملا خرجت املرأة من عنده. بصاحب األشهب

  .فالن الكاتب، أما ترون األشهب ذا بياض يف سواد، وأما األدهم ففالن صاحب سلطان أمري البصرة وليس بعاجز
وإن كان . دالة على زوجة، فإن نزل عنها وهو ال يضمر ركوهبا أو خلع جلامها أو أطلقها، طلق زوجته: احلجرة

أضمر العود إليها، وإمنا نزل ألمر عرض له أو حلاجة، فإن كانت بسرجها عند ذلك فلعلها تكون امرأته حاضت 
ى قدر املركوب الثاين، وإن وىل حني نزوله فأمسك عنها وإن كان نزوله لركوب غريها تزوج عليها أو تسرى عل

عنها مسافراً عنها ماشياً، أو بال يف حني نزوله على األرض دماً، فإنه مشتغل عنها بالزنا، ألنّ األرض امرأة، والبول 
وتدل احلجرة أيضاً على العقدة من املال والغالت والرباع، ألن مثنها معقود يف رقبتها مع ما . نكاح، والدم حرام

  .يعود من نفع بطنها، وهي من النساء امرأة شريفة نافعة، ومواتاهتا على قدر مواتاهتا يف املنام
ذات فرد : والشقراء. امرأة مشهورة باجلمال واملال: والبلقاء. امرأة متدينة موسرة يف ذكر وصيت: والدمهاء
  .امرأة متدينة: والشهباء. ونشاط

ن، والفرس احلصان سلطان وعز، فمن رأى أّنه على فرس ذلول يسري ومن شرب لنب الفرس أصاب خرياً من سلطا
ومن ارتبط فرساً لنفسه أو . رويدا وأداة الفرس تامة، أصاب عزاً وسلطاناً وشرفاً وثروة بقدر ذل ذلك الفرس له

 وكل ما نقصِ من أداته نقص من ذلك الشرف والسلطان وذنب الفرس أتباع الرجل، فإن. ملكه، أصاب حنو ذلك
كان ذنوباً كثر تبعه، وإن كان مهلوباً حمذوفاً قل تبعه، وكل عضو من الفرس شعبة من السلطان كقدر العضو يف 

  .األعضاء
ومن رأى أّنه على فرس جيمح به، فإّنه يرتكب معصية أو يصيبه هول بقدر صعوبة الفرس، وقد يكون تأويل الفرس 

وإن كان الفرس عرماً كان األمر أشنع وأعظم، وال خري يف . حينئٍذ هواه، يقال ركب فالن هواه، ومجح به هواه
ركوب إال يف موضع الدواب، وال خري يف ذلك على حائط أو سطح أو صومعة، إالّ أن يرى للفرس جناحاً يطري به 

والبلق شهرة، والدهم مال وسؤدد وعز يف سفر، . بني السماء واألرض، فإنّ ذلك شرف يف الدنيا والدين مع سفر
  .شقر يدل على احلزن، ويف وجه آخر أنّ األشقر نصر ألن خيل املالئكة كانت شقراًواأل

وحكي أنّ علي . فقال توقع املوت. رأيت كأّني على فرس قوائمه من حديد: وحكي أنّ رجالً أتى ابن سريين فقال
لباس حسن، وقد بن عيسى الوزير قبل أن ويل الوزارة، رأى كأّنه يف ظل الشمس يف الشتاء، راكب فرس مع 

أما الفرس فعز ودولة، واللباس احلسن والية : تناثرت أسنانه، فانتبه فزعاً، فقص رؤياه على بعض املعربين، فقال
  .ومرتبة، وكونه يف ظل الشمس نيله وزارة امللك أو حجابته وعيشه يف كنفه، وأما انتثار أسنانه فطول عمره

ومنِ ركب فرساً أغر حمجالً جبِميع آالته وهو . و هالك صاحب الرؤياوقيل من رأى فرساً مات يف داره أو يده، فه



  .البس ثياب الفرس، فإّنه ينال سلطاناً وعزاً وثناء حسناً وعيشاً طيباً وأمناً من األعداء
ومن ركب فرساً فركضه حىت ارفض عرقاً، فهو هوى . والسمند شرف ومرض. والكميت أقوى للقتال وأعظم

ال : " يذهب فيها ألجل العرق، وإمنا قلنا أنّ العرق يف الركض نفقة يف معصية، لقوله تعاىل غالب يتبعه، ومعصية
  " .َتركضوا واْرجِعُوا إىلَ َما أْترِفُْتُم ِفيِه 

) اخليلُ معقودٌ يف نَواِصَيها اخلَْيُر إىل يوم الِقيامِة: " والفرس ملن رآه من بعيد بشارة وخري لقوله صلى اهللا عليه وسلم
ومن ركب فرساً ذا جناحني نال ملكاً عظيماً إن كان من . نه رأى كأّنه يقود فرساً، فإنه يطلب خدمة رجل شريففإ

والفرس اجلموح رجل جمنون بطر متهاون باألمور وكذلك احلرون وقفز الفرس سرعة . أهله، وإال وصل إىل مراده
قيل إنّ منازعة فرسه إياه خروج عبده عليه، إن كان ذا و. نيل أمانيه، ووثوبه زيادة يف خريه، ومهلجته استواء أمرِه

  .سلطان، وإن كان تاجراً خروج شريكه عليه، وإن كان من عرض الناس فنشوز امرأته

وقالدة الفرس ظفر العدو براكبه، وقيل إنّ ذنب الفرس نسل الرجل وعقبه، وقيل من رأى الفرسان يطريون يف 
والرمكة جارية أو امرأة . الفرس املائي تدل على رجل كاذب وعمل ال يتمورؤية . اهلواء وقع هناك فتنة وحروب

  .حرة شريفة
رجل ال حسب له، اما من زنا أو يكون والده عبداً، وهو رجل قوي شديد صلب، ويكون من رجال السفر : البغل

له خصم شديد أو عدو  فمن ركبه يف املنام فإّنه يسافر، ألّنه من دواب السفر، إال أن يكون. ورجال الكد والعمل
وإن كان مقوده يف يده والشكيمة يف فمه، فإن كانت امرأة تزوجت أو . كائد، أو عبد خبيث، فإّنه يظفر به ويقهره

  .ويدل ركوب البغل على طول العمر، وعلى املرأة العاقر. ظفرت برجل على حنوه
والشهباء مجيلة، . لعلها عاقر أو ال يعيش هلا ولدبسرجها وجلامها وأداهتا امرأة حسنة أديبة دنيئة األصل و: والبغلة

ومن ركب بغلة ليست له فإّنه . واخلضراء صاحلة وتكون طويلة العمر، والبغلة باألكاف والربذعة أيضاً دليل السفر
خرياً  وكالم البغلة أو الفرس أو كل شيء يتكلم، فإّنه ينال. وركوبِ البغلة مقلوباً امرأة حرام. خيون رجالً يف امرأته
وكذلك الفحل إن محل . ومن رأى له بغلة نتوجاً فهو رجاء لزيادة مال، فإن ولدت حق الرجاء. يتعجب منه الناس

  .ووضع
والبغل الضعيف الذي ال يعرف له رب، رجل . وركوب البغلة فوق أثقاهلا إذا كانت ذلالً فهو صاحل ملن ركبها

  .اقر ذات مال وسؤددوركوب البغلة السوداء امرأة ع. خبيث لئيم احلسب
جد اإلنسان كيفما رآه مسيناً أو مهزوالً، فإذا كان احلمار كبرياً فهو رفعته، وإذا كان جيد املشي فهو فائدة : احلمار

الدنيا، وإذا كان مجيالً فهو مجال لصاحبه، وإذا كان أبيض فهو دين صاحبه وهباؤه، وإن كان مهزوالً فهو فقر 
واألخضر . وإذا كان أسود فهو سرووه وسيادته، وملك وشرف وهيبة وسلطان والسمني مال صاحبه،. صاحبه

  .وكان ابن سريين يفضل احلمار على سائر الدواب، وخيتار منها األسود. ورع ودين
وحافر احلمار . وموت احلمار يدل على موت صاحبه. وطول ذنبه بقاء دولته يف عقبه. واحلمار بسرج ولد يف عز

مات محاره ذهب ماله، وإال قطعت صلته أو وقع ركابه أو خرج منها، أو مات عبده الذي كان  قوام ماله، وقيل من
وإن . خيدمه، أو مات أبوه أو جده الذي كان يكفيه ويرزقه، وإال مات سيده الذي كان حتته، أو باعه أو سافر عنه

  .كانت امرأة طلقها زوجها أو مات عنها أو سافر عن مكاهنا
إنَّ أْنكَرَ : " ال يعرف ربه فإن مل يعد على رأسه، فإّنه رجل جاهل أو كافر، لصوته، لقوله تعاىل وأما احلمار الذي

فإن هنق فوق اجلامع أو على " . كََمثَل اِحلمارِ َيْحِملُ أْسفَاراً : " ويدل أيضاً على اليهودي لقوله تعاىل" . األْصواِت 



وإن أذن أذان اإلسالم، أسلم كافر ودعا إىل احلق وكانت فيه آية . تهاملأذنة، دعا كافراً إىل كفره ومبتدعاً إىل بدع
ومن ركب محاراً " . كأّنُهمْ ُحُمٌر ُمْستنفرة : " ومن رأى أنّ له محرياً، فإّنه يصاحب قوماً جهاالً، لقوله تعاىل. وعربة

  .أو مشى به مشياً طيباً موافقاً فإنّ جده موافق حسن
. فإن رأى أنّ محاره ال يسري إال بالضرب، فإّنه حمروم ال يطعم إال بالدعاء. االً وجدةومن أكل حلم احلمار، أصاب م

ومن رأى محاره حتول بغالً، فإن . وإن دخل محاره داره موقراً، فهو جده يتوجه إليه باخلري على جوهرِ ما حيمل
حتول كبشاً، فإنّ جده من شرف  فإن حتول سبعاً، فإنّ جده ومعيشته من سلطان ظامل فإن. معيشته تكون من سلطان

  .ومن رأى أّنه محل محاره، فإّنه ذلك قوة يرزقه اهللا تعاىل على جده حىت يتعجب منه. أو متييز
واحلمار للمسافر خري مع بطء، . ومن مسع وقع حوافر الدواب يف خالل الدور من غري أن يراها، فهو مطر وسيل

. ومن صارع محاراً مات بعض أقربائه. مجع روث احلمار ازداد مالهومنِ . وتكون أحواله يف سفره على قدر محاره
واحلمار املطواع . ومن رأى كأنّ احلمار نكحه أصاب ماالً ومجاالً ال يوصف لكثرته. ومن نكح محاراً قوي على جده

ل خري وجناه ومن ملك محاراً أو ارتبطه وأدخله منزله ساق اهللا إليه ك. استيقاظ جد صاحبه للخري واملال والتحرك
ومن صرع محاره افتقر، وإن كان احلمار لغريه فصرع عنه انقطع بينه وبني . من هم، وإن كان موقوراً فاخلري أفضل

  .ومن ابتاع محراً ودفع مثنها دراهم أصاب خرياً من كالم. صاحبه أو مسيه أو نظريه

وليس يكره من احلمار إال صوته، وهو يف . هفإن رأى أّنه له محاراً مطموس العينني، فإنّ له ماالً ال يعرف موضع
  .األصل جد اإلنسان وحظه

فمن رأى محارته محلت، محلت زوجته أو جاريته أو . امرأة وخادم دنيئة، أو جتارة املرء وموضع فائدته: احلمارة
ال أن يكون فيه فإن كانت يف املنام حتته، فحملها منه، ولدت يف املنام ما ال يلده جنسها، فالولد لغريه إ. خادمه

ومن ولدت محارته جحشاَ فتحت عليه . ومن شرب من لنب احلمارة مرض مرضاً يسرياً وبرىء. عالمة أّنه منِه
وقيل من ركب احلمارة بال . أبواب املعاش، فإن كان اجلحش ذكراً أصاب ذكراً، وإن كانت أنثى دلت على مخوله

فإن رأى كأّنه أخذ بيده جحشاً مجوحاً . ج امرأة هلا ولدفإن كان هلا جحش، تزو. جحش، تزوجٍ امرأة بال ولد
  .فإن مل يكن مجوحاً أصاب منفعة بطيئة وقيل إنّ احلمارة زيادة يف املال مع نقصان اجلاه. أصابه فزع من جهة ولده

ها ومن رأى مجاعة خيل علي. وأما تراكض اخليل بني الدور، فسيول وأمطار إذا كانت عرباً بال سروج وال ركبان
ومن ملك عدداً من اخليل أو رعاها، فإّنه يلي والية على . سروج بال ركبان، فهي نساء جيتمعن يف مأمت أو عرس

ومن ركب فرساً بسرج، نال شرفاً وعزاً وسلطاناً، ألّنه من مراكب امللوك، ومن مراكب . أقوام أو يسود يف ناحيته
فإن ركبه بال جلام فال خري فيه يف مجيع . أو جارية يشتريهاوقد يكون سلطانه زوجة ينكحها . سليمان عليه السالم

ومن . وجوهه، ألنّ اللجام دال على الورع والدين والعصمة واملكنة، فمن ذهب اللجام منه ذهب ذلك من يده
ومن رأى فرساً جمهوالً يفِ داره، فإن . رأى دابته ضعف أمره وفسد حاله وحرمت زوجته، وكاذت بال عصمة حتته

وقد . ليه سرج دخلت إليه امرأة بنكاح أو زيادّه أو ضيافة، وإن كان عرياً دخل إليه رجل مبصاهرة أو حنوهاكان ع
من أدخل فرساً علىِ غريه، ظلمه بالفرس أو بشهادة، أخذ ذلك من إمسه مثل أن يقتله أو : كان ابن سريين يقول

ورمبا دلت . فر والظهور واالستظهار، لركوبه الظهروالركوب يدل على الظ. يغمز عليه سلطاناً أو لصاً أو حنو ذلك
مطية اإلنسان على نفسه، فإن استقامت حسن حاله، وإن مجعت أو انفردت أوشردت مرحت وهلت ولعبت، ورمبا 

والرديف تابع للمتقدم يف مجيع ما يدل مركوبه عليه، أو خليفته . دلت مطيته على الزمان، وعلى الليل والنهار
وأما املهر واملهرة، فابن وابنة وغالمِ وجارية، فمن ركب مهراً بال سرج وال جلام، نكح . وحنوهبعده، أو وصيه 



  .وكذلك جيري حال املهرة. غالماً حدثاً، وإال ركب مهاً وخوفاً
سنة، وكان ابن سريين يقول مسان البقر ملن ملكها أحب إيل من املهازيل، ألنّ السمان سنون خصب، : البقرة

وقيل أنّ البقرة رفعة ومال، والسمينة من البقرة امرأة موسرة، . نون جدب، لقصة يوسف عليه السالمواملهازيل س
فمن رأى أّنه أراد حلبها فمنعته بقرهنا، فإّنها . واهلزيلة فقرية، واحللوبة ذات خري ومنفعة، وذات القرون امرأة ناشز

وحبلها حبل . وكرشها مال ال قيمة له. الب خيونه يف امرأتهفإن رأى كأنّ غريه حلبها فلم متنعه، فإنّ احل. تنشز عليه
  .امرأته، وضياعها يدل على فساد املرأة

قال بعضهم انّ الغرة يف وجه البقرة شدة يف أول السنة، والبلقة يف جنبها شدة يف وسط السنة، ويف إعجازها شدة 
وإنْ : " وخ مصيبة يف أخت أو بنت، لقوله تعاىليف آخر السنة، واملسلوخ من البقر مصيبة يف األقرباء، ونصف املسل

  .والربع من اللحم مصيبة يف املرأة، والقليل منه مصيبة واقعة يف سائر القربات" . كَاَنْت واِحدةً فَلََها النِّْصُف 
. وقيل إنّ قرون البقر سنون خصبة. وقال بعضهم إنّ أكل حلم البقر إصابة مال حالل يف السنة، ألنّ البقرة سنة

وقيل من أصاب بقرة أصاب ضيعة من رجل . ومن اشترى بقرة مسينة أصاب والية بلدة عامرة إن كان أهالً لذلك
جليل، وإن كان عزباً تزوج امرِأة مباركة، ومن رأى كأّنه ركب بقرة وأدخلت داره وربطها نال ثروة وسروراً 

وإن رأى أّنه جامعها . يأمن أهل بيته وأقرباءه وإن رآها نطحته بقرهنا دل على خسران، وال. وخالصاً من اهلموم
  .أصاب سنة خصبة من غري وجهها

وكذلك إذا كانت منسوبة إىل السنني، فإن رأى يف . وألوان البقر إذا كانت مما تنسب إىل النساء، فإهنا كألوان اخليل
رة مواله، فإّنه يتزوج امرأة مواله، وإن رأى عبداً حيلب بق. دراه بقرة متص لنب عجلها، فإّنها امرأة تقود على بنتها

ومن وثبت عليه بقرة أو ثور، فإّنه يناله شدة . ومن رأى كأنّ بقرة أو ثوراً خدشته، فإّنه يناله مرض بقدر اخلدش
  .وعقوبة وأخاف عليه القتل

كان بعضها  وأما دخول البقر إىل املدينة، فإن. وقيل البقر دليل خري لألكرة، ومن رآها جمتمعة دل على اضطراب
يتبع بعضاً وعددها مفهوم، فهي سنون تدخل على الناس، فإن كانت مساناً فهي رخاء، وإن كانت عجافاً فهي 

شدائد، وإن اختلفت يفِ ذلك، فكان املتقدم مسيناً تقدم الرخاء، وإن كان هزيالً تقدمت الشدة، وإن أتت معاً أو 
إبان سفر وقدمت سفن على عددها وحاهلا، وإال كانت فتناً متفاوتة وكانت املدينة مدينة حبر، وذلك اإلبان 

مترادفة، كأّنها وجوه البقر كما يف اخلري يشبه بعضها بعضاً، إال أن تكون صفراً كلها فإّنها أمراض تدخل على 
هها أو وإن كانت خمتلفة األلوان شنعة القرون، أو كانوا ينفرون منها أو كان النار أو الدخان خيرج من أفوا. الناس

  .أنوفها، فإّنه عسكر أو غارة أو عدو يضرب عليهم وينزل بساحتهم
ومن رأى أّنه حيلب بقرة ويشرب لبنها استغىن إن كان فقرياً، وعز وارتفع . والبقره احلامل سنة مرجوة للخصب
األجناس  وكل صغري من. ومن وهب له عجل صغري أو عجلة، أصاب ولداً. شأنه، وإن كان غنياً ازداد غناه وعزه

  .وحلوم البقر أموال وكذلك إخثاؤها. اليت ينسب كبريها يف التأويل إىل رجل وامرأة، فإن صغريها ولد
أخاف أن تبقر رجالً، فإن رأيت دماً : فقال. رأيت كأّني أذبح بقرة أو ثوراً: وحكي أنّ رجالً أتى ابن سريين فقال
  .ماً فهو أهونوإن مل تر د. خرج، فإّنه أشد، أخاف أن يبلغ املقتل

. إن صدقت رؤياك كانت حولك ملحمة: رأيت كأّني على تل وحويل بقر تنحر، فقال هلا مسروق: وقالت عائشة
  .فكان كَذلك

يف األصل ثور عامل وذو منعة وقوة وسلطان ومال وسالح لقرنيه، إال أن يكون ال قرن له، فإّنه رجل حقري : الثور



ورمبا كان الثور غالماً، ألّنه من عمال . ثل العامل املعزول والرئيس الفقريذليل فقري مسلوب النعمة والقدرة، م
ورمبا دل على الرجل البادي واحلراث، ورمبا دل على . ورمبا دل على النكاح من الرجال لكثرة حرثه. األرض

لعونه للحراث ورمبا دل عِلى العون والعبد واألخ والصاحب، . الثائر ألّنه يثري األرض ويقلب أعالها أسفلها
فمن ملك ثوراً يف املنام، فإن كانت امرأة ذل هلا زوجها، وإن كانت بال زوج وتزوجت أو . وخدمته ألهل البادية
ومن . ومن رأى ذلك ممن له سلطان ظفر به وملك منه ما أمله، ولو ركبه كان ذلك أقوى. كان هلا بنتان زوجتهما

وإن كان من بعض الناس، قهر إنساناً، وظفر به . عماله، أو من ثار عليهذبح ثوراً، فإن كان سلطاناً قتل عامالً من 
فإن ذحبه من قفاه أو من غري مذحبة، فإّنه يظلم رجالً ويتعدى عليه أو . ممن خيافه، وقتل إنساناً بشهادة شهدها عليه

يأخذ شحمه أو ليدبغ يغدر به يف نفسه أو ماله، أو ينكحه من ورائه، إال أن يكون قصده ذحبه ليأكل حلمه أو ل
فإن كان سلطاناً أعان غريِه وأمر بنهب ماله، وإن كان تاجراً فتح خمزنه للبيع أو حصل الفائدة، فإن كان . جلده

  .مسيناً ربح فيه، وإن كان هزيالً خسر فيه
حتول الثور . هومن ركب ثوراً حممالً، انساق إليه خري، ما مل يكن الثور أمحر، فإن كان أمحر فقد قيل أّنه مرض ابن

ومن ملك ثرياناً . والثور الواحد للوايل والية سنة، وللتاجر جتارة سنة واحدة. ذئباً يدل على عامل عادل يصري ظاملاً
فإن رأى . ومن أكل رأس ثور نال رياسة وماالً وسروراً إن مل يكن أمحر. كثرياً انقاد إليه قوم من العمال والرؤساء

فإن نطحه بقرنه . ومن رأى ثوراً أبيض نال خرياً. يداري األفاضل واإلخوان بكالم حسنكأّنه اشترى ثوراً، فإّنه 
فإن رأى كأنّ الثور خار عليه سافر سفراً بعيداً، . غضب اهللا تعاىل عليه، وقيل إنّ نطحه رزقه اهللا أوالداً، صاحلني

وكذلك من ذحبه الثور . فإّنه ميوت وقيل من سقط عليه ثور،. فإن كلم الثور أو كلمه وقع بينه وبني رجل خصومة
  .ومن عضه ثور أصابته علة

رأيت كأنّ ثوراً عظيماً خرج من جحر صغري فتعجبنا منه، مث إنّ الثور أراد : وحكي أنّ رجالً أتى ابن سريين فقال
ها فال هي الكلمة العظيمة خترج من فم الرجل يريد أن يرد: فقال. أن يعود إىل ذلك اجلحر فلم يقدر وضاق عليه

  .يستطيع
. وحكي عن ابن سريين أّنه قال الثريان عجم، وما زاد عن أربعة عشر من الثريان هو حرب، وما نقص فهو خصومة

وجلد . وأما من نطحه ثور أزاله عن ملكه فإن كان والياً عزل عن واليته، وإن كان غري ذلك أزاله عامل عن مكانه
  .الثور بركة من إليه ينسب الثور

وإناث اجلواميس مبنزِلة البقر، وكذلك ألباهنا . مبنزلة الثور الذي ال يعمل، وهو رجل له منعة ملكان القرن :اجلاموس
فإن رأت . وهو رجل شجاع ال خياف أحداً، حيتمل أذى الناس فوق طاقته، نفاع. وحلومها وجلودها وأعضاؤها

ورمبا كان تأويل ذلك . ها ملك إن كانت لذلك أهالًامرأة أنّ هلا قرناً كقرن اجلاموس، فإّنها تنال والية أو يتزوج
  .لقيمها
وأما من ملك . وأما اإلبل إذا دخلت مدينة بال جهاز أو مشت يف غري طريق الدواب فهي سحب وأمطار: اجلمل

واجلمل الواحد رجل، فإن كان من العرب فهو عريب، وإن كان من البخت فهو . إبالً فإّنه يقهر رجاالً هلم أقدار
ورمبا دل اجلمل على الشيطان، ملا يف اخلرب أنّ . مي، والنجيب منها مسافر أو شيخ أو خصي أو رجل مشهورأعج

ورمبا . ورمبا دلت على املوت لصولته ولفظاعة خلقه، وألّنه يظعن باألحبة إىل األماكن البعيدة. على ذروته شيطاناً
ورمبا دل . ويدل على الرجل الصبور احلمول" . إال كَاألْنَعام إنْ ُهمْ : " دل على الرجل اجلاهل املنافق، لقوله لعاىل

ركوب اجلمل حزن : " ويدلك على حزن لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم. على السفينة، ألنّ اإلبل سفن الرب



  " .وشهرة 
سافر، إال  ومن ركب بعرياً وكان معاىف. واملريض إذا رأى كأّنه ركب بعرياً للسفر مات، فكان ذلك نعشه وشهرته

أن يركبه يف وسط املدينة، أو يراه ال ميشي به، فإنه يناله حزن وهم مينعه من النهوض يف األرض، مثل احلبس 
وإن رأى ذلك ثائر على السلطان أو يدوم اخلالق على امللوك فإنه يؤخذ : واملرض لبعد األرض منه، والشهرة

ملشهور، إال أن يركبه فوق حممل أو حمفة، فإّنه رمبا استعان ويهلك، ال سيما إن كان مع ذلك ما يزيده من اللبس ا
فإن ركبته امرأة ال زوج هلا تزوجت، فإن كان زوجها غائباً قدم عليها، إال أن يكون . برجل ضخم أو يتمكن منه

 سقائه وأما من رأى بعرياً دخل يف حلقه أو يف. يف الرؤيا ما يدل على الشر والفضائح فإّنها تشتهر بذلك يف الناس
  .أو ىف آنيته، فإّنه جن يداخله أو يداخل من يدل عليه ذلك اإلناء من أهله وخدمه

ومن رأى مجالً منحوراً يف دار، فإّنه ميوت رب الدار إن كان مريضاً، أو ميوت غالمه أو عبده أو رئيسه، وال سيما 
هناك مريض، فإن ذلك خمزن يفتحه، وإن كان حنره ليأكله وليس . إن فرق حلمه وفصلت عظامه، فإن ذلك مرياثه

وأما إن كان اجلمل يف وسط املدينة أو بني مجاعة من الناس، فهو رجل له صولة يقتل أو . أو عدل حيله لينال فضله
فإن كان مذبوحاً فهو مظلوم، وإن سلخ حياً ذهب سلطانه أو عزل عنه، أو أخذ ماله، ومنِ رأى مجالً يأكل . ميوت

ور الناس فيأكل منها من كل دار أكالً جمهوالً فإّنه وباء يكون يف الناس، وإن كان يطاردهم، اللحم أو يسعى على د
. فإّنه سلطان أو عدو أو سيل يضر بالناس، فمن عقره أو كسر عضوأ منه أو أكله، عطب يف ذلك على قدر ما ناله

  .وكذلك الفيل والزرافة والنعامة يف هذا الوجه
ومن رحمه . وقيل ركوب اجلمل العريب حج، ومن سقط عن بعري أصابه فقر. ء دليل القطروالقطار من اإلبل يف الشتا

وإدن رأى كأّنه استصعب . ومن صال عليه البعري أصابه مال وحزن، ووقعت بينه وبني رجل خصومة. مجل مرض
مفسداً علىِ  فإن أخذ خبطام البعري وقاده إىل موضع معروف، فإّنه يدل رجالً. عليه أصابه حزن منِ عدو قوي

ومن رعى إبالً عراباً نال والية على العرب، . وقيل قود البعري بزمامه، دليل على انقياد بعض الرؤساء إليه. الصالح
وإن كانت خباتى فعلى العجم، ومن رأى كأّنه أخذ من أوبارها، نال ماالً باقياً، فإن رأى مجلني يتنازعان، وقعت 

  .حرب بني ملكني أو رجلني عظيمني

وركوب اجلمل ملن رآه يسري به سفر، فإن رأى أّنه حيلب إبالً، أصاب . ومن أكل رأس مجل نّياً، اغتاب رجالً عظيماً
ومن أصاب من حلومها من غري أكل، أصاب ماالً من السبب الذي . ومن أكل حلم مجل، أصابه مرض. ماالً حراماً

  .ينسب إليه اإلبل يف الرؤيا، وجلود اإلبل مواريث
فمن ملكها أو ركبها تزوج إن كان أعزباً، . امرأة أو سنة أو شجرة أو سفينة أو خنلة أو عقدة من عقّد الدنيا: قةالنا

فإن حلبها استغل وجىب وأفاد مما يدل عليه، إال . أو سافر إن كان مسافراً، وإالّ ملك داراً أو أرضاً أو غلة أو جباية
  .أن يكون ميصه بفيه، فإنه يناله ذلة

فكل ذلك نساء، ألنّها تغشى وتركب ومن رأى ناقه جمهولة تدر لبناً يف اجلامع : الرحل واهلودج والقبة واحملفةوأما 
أو الرحاب أو املزدرعات، فإّنها سنة خصيبة، إال أن يكون الناس يف حصار أو خوف أو فتنة أو بدعة، فإنّ ذلك 

العربية املنسوبة إىل املرأة فهي املرأة الشريفة العربية والناقة . يزول لظهور الفطرة، ألنّ لنب النوق فطرة وسنة
كل الطّعام كَانَ َحالً لبين : " وقيل إنّ حلم اإلبل مطبوخاً رزق حالل، وقيل هو وفاء بنذر لقوله تعاىل. احلسيبة

واخلذوفة . كبها امرأة صاحلةوالناقة احللوب ملن ر. قيل هو حلم اجلزور" . إسَْراِئيلَ إالَّ َما حّرَم إْسرَائيل َعلى َنفِْسه 
وقيل إن مس الفصيل وكل صغري من الولدان، حزن . واملهلوبة سفر خيشى فيه قطع الطريق. من النوق سفر يف بر



  .وشغل
: وسأله آخر عن رجل رأى كأّنه يسوق ناقة فقال. تتزوج: وحكي عن ابن سريين أّنه سئل عن رجل رأى ناقة فقال

  .منزلة وطاعة من امرأة
فأولتها . رأيت يف املنام أين وردت على غنم سود: " غنيمة، وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أّنه قال: مالغن

  " .العرب مث وردت على غنم بيض، فأولتها العجم 
وحلبه ألباهنا وأخذه من أصوافها . ومن رأى أّنه يسوق غنماً كثرية وأعنزاً، فإّنها والية على العرب والعجم

. ومن رأى شاة واحدة دام سروره سنة. وقيل من رأى قطيعاً من الغنم دام سروره. ا، إصابته األموال منهموأوباره
فإن رأى كأّنه مر بأغنام فإنّهم رجال غنم ليس . وملك األغنام زيادة غنيمة. ورؤوس الغنم وأكارعها زيادة احلياة

  .والضأن عجم. ، ويظفر هبمومن استقبلته أغنام، فإّنه يستقبله رجال لقتال. هلم أحالم
. ومن رأى كأّنه يتبع شاة يف املشي فال يلحقها، فإّنه تتعطل دنياه يف سنته وحيرم ما يتمناه. أشراف الرجال: واملعز

  .والسمينة غنية، واهلزيلة فقرية. واإللية مال املرأة والعنز جارية أو امرأة فاسدة، ألنّها مكشوفة العورة بال ذنب
واجتماع الغنم يف . وشعر العنز مال، واجلدي ولد، والعناق امرأة عربية. دل على خصب وخريوكالم العنز ي

  .موضع، رمبا كان رجاالً جيتمعون هناك يف أمر، ومن رعى الغنم ويل على الناس
ن ويدل على املؤذ. هو الرجل املنيع الضخم، كالسلطان واإلمام واألمري وقائد اجليش واملقدم يف العساكر: الكبش

والكبشِ األجم هو الذليل أو اخلصي لعدم قرنيه، ألن قوته على قدر قرنيه، ويدل أيضاً األجم على . وعلى الراعي
فمن ذبح كبشاً ال يدري ِلم ذحبه فهو . املعزول املسلوب من سلطانه، وعلى اخلذول املسلوب من سالحه وأنصاره

ه علىِ السنة وإىل القبلة، وذكر اهللا تعاىل على ذحبه، وإن رجل يظفر به على بغتة، أويشهد عليه باحلق، إن كان ذحب
وإن . وإن كان ذحبه للحم فتأويله على ما تقدم يف اإلبل والبقر. كان على خالف ذلك قتل رجالً أو ظلمه أو عذبه

خائفاً  ذحبه لنسك تاب إن كان مذنباً، وإن كان مديوناً قضى دينه ووىف نذره وتقرب إىل اهللا بطاعة، إال أن يكون
من القتل أو مسجوناً أو مريضاً أو مأسوراً، فإّنه ينجو ألنّ اهللا تعاىل جنى به إسحاق عليه السالم، ونزل عليه الثناء 

  .اجلميل وعلى أبيه وأبقاها سنة ونسكاً، وقربة إىل يوم الدين
ومنِ . ، قوم مقتولونوالكباش املذبوحة يف موضع. ومن ذبح كبشاً وكان يف حرب رزق الظفر بعظيم من األعداء

ومن رأى كبشاً يوائبه، أصابه من عدوه ما . ابتاع كبشاً احتاج إليه رجل شريف، فينجو بسببه من مرض أو هالك
  .يكره، فإن نطحه، أصابه من هؤالء أذى أو شتيمة

ثة ماله وأخذ قرن الكبش منعة، وصوفه إصابة مال من رجل شريف، وأخذ إليته والية أمر على بعض األشراف وورا
وأخذه ما يف بطنِ الكبش استيالؤه على خزانة رجل شريف ينسب إليه . أو تزوجه بابنته، ألنّ اإللية عقب الكبش

ومن رأى كبشاً نطح فرج امرأة، فإهنا تأخذ شعر . ومن محل كبشاً على ظهره تقلد مؤنة رجل شريف. ذلك الكبش
ورأيت . يت كأين مردف كبشاً، فأولت أين أقتل كبش القومرأ: " وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. فرجها مبقراض

وقتل رسول اهللا . فقتل محزة رضوان اهللا عليه" . كأّنه ضبة سيفي انكسرت، فأولت أّنه يقتل رجل من عشرييت 
  .صلى اهللا عليه وسلم طلحة صاحب لواء املشركني

لكباش والنعاج وألباهنا وجلودها وشحوم ا. ومن ركبه استمكن منه. ومن سلخ كبشاً، فرق بني رجل عظيم
ومن رأى أّنه يقاتل كبشاً فإنه . ومن وهبت له أضحية أصاب ولداً مباركاً. وأصوافها مال وخري ممن أصاب منه

وأما النوعان املتفقان مثل الرجلني إذا . خياصم رجالً ضخماً، فمن غلب منهما فهو الغالب، ألّنهما نوعان خمتلفان



  .إنّ املغلوب هو الغالبتصارعا يف املنام، ف
ومن رأى يف بيته مسلوخاً من الضأن . ومن ركب شيئاً من الضأن أصاب خصباً، وكذلك من أكل حلمه مطبوخاً

  .مات هناك إنسان، وكذلك العضو من أعضاء البهيمة، وأكل اللحم نيئاً غيبة، ومسني اللحم أصلح من مهزوله
تنال رياسة : ذات شعوب وأوراق كثرية فقصها على معرب، فقالورأى إنسان كأّنه صار كبشاً يرتقي يف شجرة 

  .فاستخدمه املأمون باهللا. وذكراً يف ظل رجل شريف، ذي مال وحاسب، ورمبا خدمت ملكاً من امللوك
ومن نكح نعجة، نال ماالً من غري وجهه، . امرأة مستورة موسرة، لقوله تعاىل يف قصة داود عليه السالم: النعجة

وذبح النعجة نكاح امرأة، ووالدهتا نيل اخلصب والرخاء، ودخوهلا الدار . ى خصب السنة يف سكونودل ذلك عل
وقيل شحم النعجة مال املرأة، فإن ذحبها بنية أكل حلمها، فإّنه يأكل مال امرأته بعد موهتا، وارتباطها . خصب السنة

والنعجة . دل النعجة على ما تدل عليه البقرة والناقةومحلها رجاء إصابة مال، فإن واثبته نعجة، فإنّ امرأة متكر به وت
  .السوداء عربية، والبيضاء أعجمية

ولد، فإن ذبحِ سخلة لغري األكل، مات له أو ألحد من أهله ولد، ومن أصاب حلم سخلة، أصاب ماالً : والسخل
  .قليالً
وهو جيري يف . واألسود، واجلاهل: بدهو الرجل املهيب يف منظره، األبلسِ يف اختياره، ورمبا دل على الع: التيس

والعنز امرأة ذليلة أو خادمة عاجزة عن العمل، ألّنها مكشوفة السوأة كالفقرية، وتدل . التأويل قريباً من الكبش
  .أيضاَ على السنة الوسطى

  الباب الرابع والثالثون

  يف الوحش والسباع

فمن رآه دل على عداوة بني صاحب الرؤيا وبني  فقد اختلف يف تأويله، فمنهم من قال هو رجل،: محار الوحش
. وقيل إنه يدل على مال، ومن رأى محار وحش من بعيد، فإنه يصل إىل مال ذاهب. رجل جمهول خامل دينء األصل

ومن أكل حلم محار الوحش أو شرب لبنه، . وقيل إن ركوبه رجوع عن احلق إىل الباطل، وشق عصا املسلمني
والوحشي إذا . وقيل إن األنسي من احليوان إذا استوحش، دل على شر وضر. فأصاب عبيداً من رجل شري

  .ومجاعة الوحش أهل القرى والرساتيق. استأنس، دلت على خري ونفع
فإن رأى . فجارية حسناء عربية، فمن رأى كأنه اصطاد ظبية، فإنه ميكر جبارية أو خيدع امرأة فيتزوجها: وأما الظبية

فإن رأى كأنه رعاها بسهم، فإنه يقذف . ل ذلك على طالق امرأته أو ضرهبا أو وطء جاريةكأنه رمي ظبية حبجر، د
فمن حتول ظبيا، أصاب لذاذة الدنيا، ومن أخذ غزاالً، . فإن ذبح ظبية فسال منها دم، فإنه يفتض جارية. جارية

أى أنه يعدو يف أثر ظيب، زادت فإن امرأته تعصبه، ومن ر. أصاب مرياثاً، وخرياً كثري، فإن رأى غزاالً وثب عليه
وإن كانت امرأته حبلى . ومن أخذ غزاالً فأدخله بيته، فإنه يزوج ابنه. وقيل من صار ظبياً، زاد يف نفسه وماله. قوته

  .ولدت غالماً، وإن سلخ ظبياً، زىن بامرأة كرهاً
. الالً، أو تتزوج امرأة كرمية حرةمتلك ماال ح: وحكي أن رجالً رأى كأنه ملك غزاالً، فقص رؤياه على معرب، فقال

  .فكان كذلك



جارية حسناء وبقر الوحش أيضاً . ومن أصاب خشفاً، أصاب ولداً. وأكل حلم الظيب إصابة مال من امرأة حسناء
  . وعجل الوحش ولد. امرأة

. غنيمه ومن رمى ظبياً لصيد، حاول. وجلود الوحش والظباء وشعورها وشحومها وبطوهنا، أموال من قبل النساء
  .وقيل من حتول ظبياً أو شيئاً من الوحش، اعتزل مجاعة املسلمني

فإن مل يكن احلمار . ومن ركب محار الوحش وهو يطيعه، فهو راكب معصية. أموال نزرة قليلة: وألبان الوحش
رجل ال فإن دخل منزله محار وحش، داخله . ذلوالً ورأى أنه صرعه أو مجح به، أصابته شدة يف معصية وهم وخوف

  .فإن أدخله بيته وضمريه أنه صيد يريده لطعامه، دخل منزله خري وغنيمة. خري فيه يف دينه
ومن ملك من الوحش شيئاً يعطيه ويصرفه . وشرب لنب الوحش، نسك ورشد يف الدين. نساء: وإناث الوِحش

  .حيث يشاء، ملك رجاالً مفارقني جلماعة املسلمني
رأى كأنه اصطاد وعالً أو كبشاً أو تيساً على جبل، فإنه ينال غنيمّه من ملك رجل خارجي له صيت، فمن : الوعل

. ورمي الكبش يف اجلبل، قذف رجل متصل بسلطان. وصيد الوحش غنيمة. قاس، ألن اجلبل ملك فيه قساوة
  .وإصابته برمية، إدخال مضرة عليه

يل رجل غريب يف بعض املفاوز أو اجلبال أو واأل. رئيس مبتدع، حالل املطعم، قليل األذى، خمالف للجماعة: املهى
ودواب الوحش يف . ومن رأى كأن رأسه حتول رأس أيل، نال رياسة ووالية. الثغور، له رياسة ومطعمه حالل

  .األصل رجال اجلبال، واألعراب، والبوادي، وأهل البدع، ومن فارق اجلماعة يف رأيه
  .ومنهم من قال رجل ملعون ألنه من املمسوخخمتلف فيه، فمنهم من قال إنه ملك ضخم، : الفيل

الفيل ليس من مراكب املسلمني، : فقال ابن سريين. رأيت كأنين كلى فيل: وحكي أن رجالً أتى ابن سريين، فقال
  .أخاف أنك على غري اإلسالم

ومل يركبه، نال منِ رأى فيالً : وقال بعضهم. وقيل إنه شيء مشهور عظيم ال نفع فيه، فإنه ال يؤكل حلمه وال حيلب
فإن مل يكن . فإن ركبه نال ملكاً ضخماَ شحيحاً، ويغلبه إن كان يصلح للسلطان. يف نفسه نقصاناً ويف ماله خسراناً

ألَْم تر كَْيَف فََعلَ َربكَ : " يصلحِ، لقي حرباً ومل ينصر، ألن راكبه أبداً يف كيد، فلذلك ال ينصر، لقوله تعاىل
وإن كان تاجراً . فإن ركبه بسرج وهو يطيعه، تزوج بابنة رجل ضخم أَعجمي. ا قِتل فيها، ورمب" بأَْصحَاب الِفيل 
  .فإن ركبه منها هناراً فإنه يطلق امرأته ويصيبه سوء بسببها. عظمت جتارته

فإن رأى أنه حيلب فيالً، فإنه ميكر مبلك ضخم . ومنِ رعى فيوالً فإنه يؤاخي ملوك العجم، فينقادون بقدر طاعته
، رأى فيالً مقتوالً يف بلده، فإنه ميوت ملك تلك البلدة، أو رجل . وروث الفيل مال امللك. ال منه ماالً حالالًوين

ومن رأى كأن الفيل يتهدده أو يريده، فإن ذلك مرض وإن رأى كأنه قد ألقاه حتته ووقع فوقه، دل . من عظمائها
فقد قيل أن الفيل من حيوان ملك .  شدائد وينجو االفإن مل يلقه حتته، فإنه يصري إىل. على موت صاحب الرؤيا

فإن . وقيل من رأى كأنه يكلم الفيل، نال من امللك خرياً كثرياً. وأما للمرأة فليس بدليل خري كيفما رأته. اجلحيم
 وقيل ان رؤية الفيل يف غري. ومن ضربه الفيل خبرطومه أصاب ثروة. رأى أنه تبعه فيل ركضاً، نال حمضرة من ملك

  .واقتتال الفيلني اقتتال ملكني. ويف بالد النوبة، ملك. بالد اهلند، شدة وفزع
وأكثر ما يدل الفيل على السلطان األعجمي، ورمبا دل على املرأة الضخمة، والسفينة الكبرية، ويدل أيضاً على 

. ورمبا دل على املنية. سجيل الدمار والدائرة، ملا نزل بالذين قدموا بالفيل إىل الكعبة من طري أبابيل وحجارة من
وإال ظفر بسلطان أو متكن من . وركوبه يدل على التزويج ملن كان عزباً، أو ركوب سفينة أو حممل إن كان مسافراً



ومن رأى الفيل خارجاً من مدينة، وكان ملكها مريضاً مات، . ملك، إال أن يكون يف حرب، فإنه مقلوب مقتول
أو سافرت سفينة كانت فيها، إن كانت بلدة حبر، إال أن يكون وباء أو فناء أو  وإال سافر منها، أو عزل عنها،

  .شدة، فإهنا تذهب عنهم بذهاب الفيل عنهم

ويدل على احملارب، وعلى . سلطان قاهر جبار، لعظم خطره وشدة جسارته وفظاعة خلقته وقوة غضبه: األسد
ورمبا دل على املوت والشدة، ألن الناظر إليه . لطالباللص املختلس، والعامل اخلائن، وصاحب الشرط، والعدو ا

ويدل على السلطان املختلس لإلنسان الظلم للناس، وعلى العدو . يصفر لونه ويضطرب جنانه ويغشى عليه
فإن افترسه . فمن رأى أسداً داخالً إىل داره، فإن كان هبا مريض هلك، وإال نزلت هبا شدة من سلطان. واملسلط

  .ه أو ضربه أو قتله، إن كان قد أفاق يف املنام روحه، أو قطع رأسه، أو فلقهخلسة وهنب مال
وأما دخول األسد املدينة، فإنه طاعون أو شدة أو سلطان أو جبار أو عدو يدخل عليهم على قدر ما معه من 

. اسِ ويناهلم منه بالء وخمافةالدالئل يف اليقظة واملنام، إال أن يدخل اجلامع فيعلو على املنرب، فإنه سلطان جيورِ على الن
ومن ركب األسد ركب أمراً عظيماً وغرراً جسيماً، إما خالفاً على السلطان وجسراً عليه واغترابه، وإما أن يركب 

البحر يف غري إبانة، وإما أن حيصل يف أمر ال يقدر أن يتقدم وال يتأخر، فيستدل على عاقبة أمره، بزيادة منامه 
ومن ركبه وهو ذلول له أو مطوع، . سداً فإنه ينازع عدواً أو سلطاناً أو من ينسب إليه األسدومن نازع أ. ودالئله

ومن . ومن استقبل اغألسد أو رآه عنده ومل خيالطه، أصابه نوع من سلطان ومل يضره. متكن من سلطان جائر جبار
الً منِ سلطان وظفرٍ بعدوه، ومن أكل حلم أسد أصاب ما. هرب من أسد ومل يطلبه األسد، جنا من أمر حياذره

  .فإن أكل حلم لبؤة، أصاب سلطاناً وملكاً كبرياً. وكذلك إن شرب لنب لبؤة
ومن . ومن رعى األسود صادق ملوكاً جبارين. وجلد األسد مال عدو، وقطع رأس األسد نيل ملك وسلطان

، فإنه يأمن شر عدوه، وترتفع من ومن خالطه األسد وهو ال خيالفه. صرعه األسد أخذته احلمى، ألن األسد حمموم
وقيل من رأى كأنه قتل . وجروِ األسد ولد. ومن ركبه وهو خيافه، أصابه بالء. بينهما العداوة، وتثبت الصداقة
  .وقيل اللبوة ابنة ملك. ومن حتول أسداً صار ظاملاً على قدر حاله. أسداً، جنا من األحزان كلها

فلما رأى ابن سريين . رأيت كأن يف يدي جرو أسد، وأنا احتضنته: قالأن رجالً أتى حممد بن سريين ف: وحكي
لعل امرأتك : ما شأنك وشأن بين األمراء؟ ملا رأى من رثاثة حاله، مث قال: سوء حاله ومل يره لذلك أهالً، فقال

  .فقال الرجل أي واهللا. ترضع ولد رجل من األمراء
ورأى يزيد بن . أسد وأدخلته بييت، فقال تطابق بعض امللوك رأيت كأين أخذ ت جرو: وأتى ابن سريين رجل فقال

: املهلب أيام خروجه على يزيد بن عبد امللك، أنه على أسد يف حمفة، فقصت الرؤيا على عجوز مسنة معربة، فقال
  .يركب أمراً عظيماً وحياط به

ن دخل داره ذئب، فم. عدو ظلوم كذاب لص غشوم، من الرجال، غادر من األصحاب، مكار خمادع: الذئب
دخلها لص، وحتول الذئب من صورته إىل صورة غريه من احليوان األنسي لص يتوب، فإن رأى عنده جرو ذئب 

وقيل من رأى ذئباً، فإنه يتهم . يربيه، فإنه يرِيب ملقوطاً من نسلِ لصِ، ويكون خراب بيته وذهاب ماله على يديه
  .الذئب خوف وفوات أمررجالً بريئاً، لقصة يوسف عليه السالم، وألن 

الرجل الشديد يف حاله، اخلبيث يف مهته، الغادر، الطالب للشر يف صنعة، املمتحن يف نفسه، وقيل هو عدو : الدب
فمن ركب دباً نال والية، وإال . لص أمحق خمالف خمنث حمتال على احلجيج والقوافل، يسرق زادهم، وهو املمسوخ

  .أنه يدل على امرأة، وذلك أن الدب كان امرأة ومسخوقيل . دخل عليه خوف، وهم، مث ينجو



رجل ضخم موسر، فاسد الدين، خبيث املكسب، قذر ذويد، كافر أو نصراين، شديد الشوكة دينء، : اخلنزير
وحلمه وشحمه وشعره وبطنه وجلده مال حرام دينء، واألهلي منها رجل خمصب خبيث املكسب والدين، ومن 

م كذلك، ومن ملكها أو أحرزها يف موضع أو أوثقها أصاب ماالً حراماً، وأوالدها رعى اخلنازير، ولّي على قو
وألباهنا مصيبة يف مال من يشرهبا، أو يف عقله، ومن ركب خنزيراً أصاب سلطاناً أو ظفر بعدو، ومن رأى أنه ميشي 

  .اجلكما ميشي اخلنزير، نال قرة عني عاجالً، وحلم اخلنزير مطبوخاً ومشوياً، مال حرام ع
  .تطأ امرأة كافرة: رأيت كأن يف فراشي خنزيرة، فقال: وحكي أن رجالً أتى ابن سريين فقال

وحكي أن كسرى أنو شروان رأى كأنه يشرب من جام ذهب، ومعه خنزير يشرب من اجلام، فقص رؤياه على 
 معك عليهن معصب أخل حجر نسائك وسراريك من اخلصيان والغلمة واألطفال، وأمجعهن وأدخلين: معرب فقال له

مرها فلترقص، : وقال لكسرى، عرِّ كل واحدة منهن: العينني، ففعل ذلك، وأخذ املعرب طنبوراً وقعد يضرب به
أيها امللك أعفها من : ففعل ما سأله، فلما انتهت النوبة يف الرقص إىل جارية منهن، قالت له واحدة من سراريه

أيها امللك هذا : بد من ذلك، فلما عريت وجدت رجالً فقال له املعربالرقص والعري فإهنا جارية حيية، فقال ال 
تأويل رؤياك أما اجلام فهذه السرية، وأما شربك اخلمر فتمتعك هبا، وأما اخلنزير الذي شاركك يف شرهبا فهذا 

  .الرجل
ن رماها بسهم امرأة سوء قبيحة محقاء ساحرة عجوز، فإن ركبها أو ملكها أصاب امرأة هبذه الصفة، فإ: الضبع

وإن ضرهبا بالسيف بسط عليها . وإن طعنها باضعها. فإن رماها حبجر أو ببندقية قذفها. جرى بينهما كالم ورسائل
  .وشعرها وجلدها وعظمها مال. لسانه، فإن أكل حلمها سحر وشفي، وإن شرب لبنها غدرت وخانته

وقيل موعد وخمذول حمروم، وقيل الضبعة امرأة . والضبع الذكر عدو ظامل كياد مدبر، وقيل من ركبه نال سلطاناً
  .هجينة
رجل فقري حمروم قد سلبت نعمته، قيل أنه من املمسوخ، وهو مكار صخاب لعاب، ويدل أيضاً على : القرد

وإن وهب . اليهودي، ومن رأى أنه حارب قرداً فغلبه، أصابه مرض وبرىء منه، وإن كان القرد هو الغالب، مل يربأ
ومن أكل من حلم قرد أصابه هم شديد أو مرض ومن صار قرداً أصاب منفعة من جهة . ر على عدوهله قرِد، ظه

وقيل أن القرد . السحرة، ومن نكح قرداً ارتكب فاحشة، ومن عضه قرد وقع بينه وبني إنسان خصومة وجدال
لحداً يفجر بامرأته، ومن رأى كأن قرداً دخل فراش رجِل معروف، فإن يهودياً أو م. رجل منِ أصحاب الكبائر

  .وقيل من أكل حلم قرد نال ثياباً جدداً
مر نساءك : وحكي أن ملكاً من امللوك، رأى كأن قرداً يأكل معه على مائدته، فقصها على امرأة عاملة فقالت

  .فليتجردن، فأمرهن بذلك، وإذا بينهن غالم أمرد
ا يف نفسه، مسلط خائن وعدو ظاهر العداوة، وقيل جيري جمرى األسد، وهو أيضاً رجل فجور حقود كتوم، مل: النمر

  .ودخول النمر، دخول رجل فاسق، وأكل حلمه قيل أنه رياسة. سلطان ظامل والنمرة أيضاً جتري جمرى اللبؤة
هو اخلتال من الرجال مع محق، ورمبا دل على الصياد، واجلاين، وكذلك كل ما يصاد به، ويدلك على رجل : الفهد

  .العداوة وال الصداقةمذبذب ال يظهر 
واألسود عريب، . قد اختلف يف تأويله، فمنهم من قال هو عبد، وقيل هو رجل طاغ سفيه مشنع إذا نبح: الكلب

وهو عدو ضعيف صغري املروءة، والكلبة امرأة دنيئة، فإن عضته ناله منها مكروه، ومن مزق الكلب ثيابه، فإن 
ب، ظهر على عدو أصاب من ماله، وشرب لبنه خوف، ومن توسد ومنِ أكل حلم كل. رجالً دنيئاً ميزق عرضه



كلباً، فالكلب حينئذٍ صديق يستنصر به، ويستظهر به، ويدل الكلب على احلارس، ويدل على ذلك ذي البدعة، 
ومن عضه كلب، فإن كان يصحب ذا بدعة فتنه، وإن كان له عدو أو خصم شتمه، أو قهره، وإن كان له عبد 

والكلبة . دره، وإن كان ذلك يف زمن اجلوع ناله شيء منه، مث على قدر العضة ووجعها ينالهخانه، أو حارس غ
  .امرأة دنيئة من قوم سوء

وبياضه إميانه وقيل إن جرو الكلب لقيط، رجل سفيه . ولد حمبوب، وسواد اجلرو سؤدده على أهل بيته: واجلرو
ه من رئيس، والكلب عدو ظامل، والكلب املعامل ينصر قومه من الزنا، والكلب رجل سفيه، وكلب الرعي مال ينال

وقيل إن صاحب هذه الرؤيا ينال سلطاناً وكفاية يف املعيشة، وقال . صاحبه على أعدائه، لكنه دينء ال مروءة له
والعدو، إال يف موضع واحد، وهو الذي يتخذ . إن الكالب يف التأويل، دالة على الضرر والبؤس واملرض: بعضهم
وكل أجناس الكالب . اهلراش، فإنه يدل على عيش يف لذة وسرور، والكلب املائي رجاء باطل وأمر ال يتماللعب و

  .تدل على قوم خبثاء
وقد روي أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه رأى يف منامه عام الفتح بني مكة واملدينة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

م كلبة هتر، فلما دنوا منها استلقت على ظهرها، فإذا أطباؤها وسلم دنا من مكة يف أصحابه، فخرجت عليه
ذهب كلبهم، وأقبل درهم، وهم يسألونكم : فقص رؤياه على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال. تشخب لبناً

  .بأرحامكم وأنتم القون بعضهم، فإن لقيتم أبا سفيان بن حرب فال تقتلوه

" . واتلُ َعليهِم َنَبأَ الِّذي آَياِتنا فَاْنسَلَخ ِمنها : " ماً مث سلبه منه، لقوله تعاىلومن حتول كلباً علمه اهللا علماً عظي
هذه امرأة أرادت أن : وحكي أن رجالً رأى كأن على فرج امرأته كلبني يتهارشان، فقص رؤياه على معرب فقال

  .ته، فوجد أثر املقصحتلق، فتعذر عليها املوس فجزته مبقراض، فأتى الرجل منزله وجسَّ فرج امرأ
ومن رأى أنه . رجل غادر حمتال، كثري الروغان يف دينه ودنياه، ومن رأى ثعلباً يراوغه فإنه غرمي يراوغه: الثعلب

وإصابة الثعلب . فإن طلب ثعلباً أصابه وجع من األزواج، وان طلبه الثعلب أصابه فزع. ينازع ثعلباً خاصم ذا قرابة
وقيل من رأى . يفاً، فإن شرب لنب ثعلب برىء من مرض إن كان به، وإال ذهب عنه همإصابة امرأة حيبها حباً ضع

وقيل من رأى أنه مس ثعلباً . ثعلباً أصاب يف نفسه هواناً، ويف ماله نقصاناً، وقال بعضهم الثعلب منجم أو طبيب
من العب ثعلباً رزق امرأة أصابه فزع من اجلنِ، وأكل حلمه مرض سريع الربء، وأخذ الثعلب ظفر خبصم أو غرمي، و

أنت رجل : رأيت كأين أراوغ ثعلباً، فقال له: وحكي أن رجالً أتى أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه فقال. حيبها وحتبه
  .فكان الرجل شاعراً. كذوب

أجزيت ما ال جيزي، اتق اّهللا، أنت رجل : رأيت كأين أجزي الثعلب أحسن جزاء فقال: وأتى ابن سريين رجل فقال
  .كذوب

رأى الضحاك ما بني املشرق واملغرب قد امتأل من الثعالب وكأنه راعيها، فقص رؤياه على معرب، : وقالت اجملوس
  .يكثر السحر واحليل يف زمانك، ويظهران يف دولتك، فكان كذلك: فقال

  .جبان وقيل األرنب يدل على رجل. امرأة، ومن أخذها تزوجها، فإن ذحبها فهي زوجة غري باقية: األرنب
  .رجل ظامل لص يأوي املفاوز، ال ينفع ماله إال بعد موته: والسّمور
  .رجل مينع احلقوق أرباهبا، وهو من املمسوخ، وهو جيري جمرى الثعلب يف التأويل، إال أن الثعلب أقوى: ابن آوى
لها مكار جيري من املمسوخ أيضاً، وهو رجل سفيه ظامل قاس، قليل الرمحة، فمن رآه دخل داره، دخ: ابن عرس

  .جمرى السنور



هو اهلر وهو القط، قد اختلف يف تأويله، قيل هو خادم حارس، وقيل هو لص من أهل البيت، وقيل األنثى : السنور
منه امرأة سوء خداعة صخابة، وينسب إىل كل من يطوف باملرء وحيرسه وخيتلسه ويسرقه، فهو يضره وينفعه، فإن 

وإن كان . هو مرض سنة: وكان ابن سريين يقول. يكوِن ذلك مرضاً يصيبه عضه أو خدشه خانه من خيدعه، أو
السنور وحشياً فهو أشد، وإذا كانت سنورة ساكتة فإهنا سنة فيها راحته وفرحته، وإذا كانت وحشية كثرية األذى 

  .فإهنا سنة نكدة، ويكون له فيها تعب وَنصب
: دخل رأسه يف بطن زوجي فأخرج منه شيئاً فأكله فقال هلارأيت سنوراً أ: وحكي أن امرأة أتت ابن سريين فقالت

لئن صدقت رؤياك ليدخلن الليلة حانوت زوجك لص زجني، وليسرقن منه ثالمثائة وستة عشر درمهاً، فكان األمر 
: فقيل البن سريين. على ما قال سواء، وكان يف جوارهم محامي زجني فأخذوه فطالبوه بالسرقة، فاسترجعوها منه

السنور لص، والبطن اخلزانة، وأكل السنور منه سرقة، وأما مبلغ املال : رفت ذلك ومن أين استنبطته؟ قالكيف ع
السني ستون، والنون مخسون، والواو ستة، والراء مائتان، فهذه جمموع : فإمنا استخرجته من حساب اجلمل، وذلك

  .السنور
فإن . رجل أنه حيلبه نال ماالً حراماً من سلطان عظيمملك عظيم ال يطمع أحد يف مقابلته، فإن رأى ال: الكركدن

  .ركبه فهو بعض امللوك
  .رجل قليل العقل، يهلك نفسه بفعل يفعله ويسقطه من أعني الناس: النسناس
  .دابة تقتل الثعبان عادية، فمن رأى النمس فإنه يسرق الدجاج، والدجاج تشبه بالنمس: النمس

  الباب اخلامس والثالثون

  الوحشية واألهلية واملائية يف الطيور

  وسائر ذوات األجنحة وصيد البحر ودوابه

الطائر اجملهول دال على ملك املوت، إذا التقط حصاة أو ورقة أو دوداً أو حنو ذلك وطار هبا إىل السماء من بيت 
رأسه وعلى وقد يدل على املسافر ملن رآه سقط عليه، وقد يدل على العمل ملن رآه على . فيه مريض وحنوه مات

أي عمله، فإن كان أبيض فهو صاف، " وكُلِّ إنسانٍ ألزَُمناُه طاِئَرهُ يف ُعُنقِه : " كتفه ويف حجره أو عنقه، لقوله تعاىل
وإن كان كدراً ملوناً فهو عمل خمتلف غري صاف، إال أن يكون عنده امرأة حامل، فإن كان الطري ذكراً فإنه غالم، 

وأما الفرخ الذي ال يطعم نفسه . قصه عاش له وبقي عنده، وإن طار كان قليل البقاءوإن كان أنثى فهو بنت، فإن 
فهو يتفرخ على من محله أو وجده أو أخذه، إال أن يكون عنده محل، فهو ولد، وكذلك كل صغري من احليوان، 

رؤساء وأهل اجلاه والعلماء فدالة على امللوك وال. وأما كبار الطري وسباعها. وأما الطائر املعروف، فتأويله على قدره
وأهل الكسب والغىن، وأما أكلة اجليف كالغراب والنسر واحلدأ والرخم، ففساق أو لصوص أو أصحاب شر، وأما 

سلطان املاء، وسلطان اهلواء، ورمبا دلت : طري املاء فأشراف قد نالوا الرياسة من ناحيتني، وتصرفوا بني سلطانني
وإذا صوتت كانت نوائح وبواكي، وأما ما يغين من الطري أو ينوح، فأصحاب . رعلى رجال السفر يف الرب والبح

: وأما ما صغر من الطري كالعصافري والقنابر والبالبل، فإهنا غلمان صغار. غناء ونوح، ذكراً كان الطائر أو أنثى
  .علفها أو يكلفهاومجاعة الطري ملن ملكها أو أصاهبا أموال ودنانري وسلطان وال سيما إن كان يرعاها أو ي

وقيل البازي . البازي ابن كبري يرزق ملن أخذه: وقيل. وأكل حلمه نال من سلطان. ملك، وذحبه ملك ميوت: البازي



لص يقطع جهاراً، ورؤية الرجل البازي يف داره ظفر بلص، وقيل إذا رأى الرجل بازاً على يديه مطوِاعاً وكان 
ن الرجل سوقياً نال سروراً وذكراً، وأن رأى امللك أنه يرعى البزاة، فإنه يصلح للملك نال سلطاناً يف ظلم، وإن كا
فإن رأى على يده بازاً فذهب وبقي على يده منه خيط أو ريش، فإنه . ينال جيشاً من العرب أو جندة وشجاعة

  .يزول عنه امللك ويبقى يف يده منه مال بقدر ما بقي يف يده من اخليط والريش
له مصحف وعرف السارق، فرأى كأنه اصطاد بازياً ومحله على يده، فلما أصبح أخذ السارق حكي أن رجالً سرق 
  .فارجتع منه املصحف

: ألك زوجة؟ قال نعم، قال: رأيت كأين أخذت بازياً أبيض، فصار البازي خنفساء، فقال: وجاء رجل إىل معرب فقال
  .التحول أضغاث: ، قال املعربعربت البازي وتركت اخلنفساء: قال الرجل. يولد لك منها ابن

سلطان ظامل ال وفاء له، وهو دون البازي يف الرتبة واملنزلة، فمن حتول شاهيناً توىل والية وعزل عنها : الشاهني
  .سريعاً
ومن رأى صقراً تبعه فقد غضب . أحدمها سلطان شريف ظامل مذكور، والثاين ابن رفيع: يدل على شيئني: الصقر

  .عليه رجل شجاع
ومن . إن رأى كأنه أخذ باشقاً بيده، فإن لصاً يقع على يديه يف السجن: دون البازي يف السلطنة، وقد قيل: اشقالب

  .خرج من إحليله باشق، ولد له ابن فيه رعونة وشجاعة
رأيت على شرفات املسجد اجلامع محامة بيضاء، فعجبت من حسنها، : وحكي أن رجالً أتى سعيد بن املسيب فقال

فما مضى يسرياً . إن صدقت رؤياك تزوج احلجاج بنت عبد اهللا بن جعفر: قال ابن املسيب. فاحتملها فأتى صقر
ألن احلمامة امرأة، والبيضاء نقية احلسب، فلم أر : يا أبا حممد، مب ختلصت إىل هذا؟ فقال: حىت تزوجها، فقيل له

لصقر فإذا هو طائر عريب ليس هو من طري أحداً من النساء أنقى حسباً من بنت الطائر يف اجلنة، ونظرت يف ا
  .األعجام، ومل أر يف العرب أصقر من احلجاج بن يوسف

ومن رأى . رجل قوي صاحب حرب، ال يأمنه قريب وال بعيد، وفرخه ولد شجاع يصاحب السلطان: العقاب
رأسه، فإنه ميوت،  العقاب على سطح دار أو يف عرصتها، دلت الرؤيا علىِ ملك املوت، فإن رأى عقاباً سقط على
ومن رأى عقاباً ضربه . ألن العقاب إذا أخذ حيواناً مبخلبه قتله، فإن رأى أنه أصاب عقاباً فطاوعه، فإنه خيالط ملكاً

ومن رأى عقاباً يدنو منه أو يعطيه شيئاً أويكلمه بكالم يفهمه، فإن ذلك منفعة . مبخلبه، أصابته شدة يف نفسه وماله
وقيل أن ركوب العقاب لألكابر . عقاباً، والدة ابن عظيم، فإن كانت فقرية، كان الولد جندياًووالدة املرأة . وخري

  .والرؤساء دليل اهلالك، وللفقراء دليل اخلري

أقوى الطري وأرفعها يف الطريان وأحدها بصراً وأطوهلا عمراً، فمن رأى النسر عاصياً عليه، غضب عليه : النسر
فإن ملك نسراً . ِماً، ألن سليمان عليه سالم وكل النسر بالطري، فكانت ختافهالسلطان، ووكل به رجالً ظلو

فإن مل يكن . مطواعاً، أصاب سلطاناً عظيماً ميلك به الدنيا أو بعضها، ويستمكن من ملك أو أذى سلطان عظيم
إن طار يف السماء ودخل مطواعاً وهو ال خيافه، فإنه يعلو أمره ويصري جباراً عنيداً ويطغى يف دينه، لقصة منرود، ف

مستوياً، مات، فإن شجع بعدما دخل يف السماء، فإنه يشرف على املوت مث ينجو، ومن أصاب من ريشه أو عظامه، 
فإن وهب له فرخ نسر، . فإن سقط عن ظهره، أصابه هول وغم، ورمبا هلك. أصاب ماالً عظيماً من ملك عظيم

نه مرض يشرف منه على املوت، فإن خدشه النسر طال مرضه، وقيل فإن رأى ذلك هناراً، فإ. رزق ولداً مذكوراً
  .ومن حتول نسراً طال عمره. النسر خليفة وملك كبري يظفر به من ملكه، وحلم النسر مال ووالية



مثل البازي والشاهني والصقر والعقاب والنسر والباشق تنسب إىل السلطان والشرف، فمن : وسباع الطيور كلها
فإن . وطار به عرضاً حىت بلغ السماء أو قرب منها، سافر سفراً يف سلطان بعيد بقدر ذلك الطائر محله طائر منها

والطريان مستوياً إىل السماء طاعناً . ومجيع الطريان عرضاً حممود يف التأويل. دخل يف السماء مات يف سفره ذلك
  .فيها، فهو موت أو هلك أو مضرة

  .د له ذو هيبة، وهي من املمسوخإنسان لص شديد الشوكة ال جن: البوم
  .امرأة حسناء معجبة حبسنها: القطاة
  .وحلم البدرج مال املرأة، وقيل البدرج رجل غدار ال وفاء له. امرأة حسناء عربية، فمن ذحبها افتضها: البدرج
  .رجل أكول موسر سخي نفاق: احلباري
  .قيل إنه مملوك، وقيل إنه امرأة فارسية: الدراج
وقيل حلم القبج كسوة، ومن صاد قبجاً كثرياً، أصاب ماالً كثرياً . أة حسناء غري ألوف، وأخذها تزوجيهاامر: القبجة

وقيل إن القبج الكثري . وقيل إصابة القبج الكثري، صحبة أقوام حسان األخالق ضاحكني. من أصحاب السلطان
  .نسوة

  .لنب ملن كانت امرأته حبلى، وقيل هو رجل صاحب حرب: واليعقوب
  .رجل منكر غري أمني وال ألوف، حمتكر يطلب الغالء، وكالمه يدل على ورود خرب من غائب: العقعق
  .رجل خصي أو بدوي: الظليم
  .وقيل إنه يدل على امرأة حسناء. رئيس مبتدع، وكالمها إصابة مال من جهة اإلمام، أو نيل رياسة: العنقاء
الك ومجال وقوام، وتدل أيضاً على اخلصي ألهنا طويلة، وألهنا امرأة بدوية ملن ملكها أو ركبها، ذات م: النعام

ليست من الطائر وال من الدواب، وتدل أيضاً على النجيب ألهنا ال تسبق، وتدل على األصم ألهنا ال تسمع، وهي 
ساكنة ومن رأى يف داره نعامة . نعمة ملن ملكها أو اشتراها ما مل يكن عنده مريض، فإن كان عنده مريض فهي نعيه

  .طال عمره ونعمته، وفرخها ابن، وبيضها بنات، فإن رأى السلطان له نعامة، فإن له خادماً خصياً حيفظ اجلواري
  .هو الذكر من النعام وذحبه من قفاه لواط، وركوبه ركوب الربيد: والظليم
  .وقيل هو رجل فيلسوف. رجل خناس كذاب ظلوم، وهو من املمسوخ: الببغاء
  .ر وامرأة موسرة، وقيل هو غالم صغري وولد مبارك قارىء لكتاب اهللا تعاىل، ال يلحن فيهرجل موس: البلبل

  .وهو للسلطان وزير حسن التدبري. امرأة حسنة الكالم لطيفة، أو رجل مطرب أو قارىء: وأما العندليب فهو
عيف زاهد صابر رجل صاحب أسفار كالقبج واملكاري، ألنه ال يسقط يف طريانه، وقيل هو رجل ض: الزرزور

  .مطعمه حالل
  .رجل ناصح واعظ: الدبسي
ويسمى السنونوِ، وهو رجل مبارك، أو امرأة مملوكة، أو غالم قارىء فمن أخذ خطافاً، أخذ ماالً حراماً، : اخلطاف

  .فإن رأى يف بيته أو ملكه كثرياً منها، فاملال حالل
، وقيل من رأى اخلطاطيف خترج من داره سافر عنه وقيل هو رجل مؤمن أديب ورع مؤنس، فمنِ أفاده أفاد أنيساً

وقال . ويدل أيضاً على املعني. أقرباؤه، وهو أيضاً دليل خري يف األعمال واحلركة وخاصة يفِ غرس األشجار
  .من رأى أنه حتول خطافاً هاجم اللصوص منزله: بعضهم
  .ويسمى الوطواط، رجل ناسك، وقيل امرأة ساحرة: اخلفاش



ومن . ن أمحق، وبالنهار مرض، وأخذها يدل على وقوع حرب ودماء كثرية، وهي للمريض دليل املوتإنسا: الرمخة
وتدل على أُناس بطالني هجناء، وعلى مغسل . رأى رمخاً كثرياً دخلت بلدة، نزل على أهلها سفك حرام من عسكر

  .املوتى وسكان املقابر
  .امرأة مجيلة غنية: الشقراق

  .والطيطوي جارية عذراء. وجهني، والصعوة، امرأة أو جارية أو صيب أو مال رجل ذو: والسلوى والصرد
واجلامع بني . الذكر منها ملك أعجمي حسيب، واألنثى منها امرأة أعجمية حسناء ذات مال ومجال: الطاووس

  .وقيل الطاووس يدل على أُناس صباح ضاحكي السن. الطاووس واحلمامة، رجل قواد على النساء والرجال
لئن صدقت رؤياك لتشترين : رأيت كأن امرأيت ناولتين طاووساً، فقالت له: حكي أن رجالً أتى ابن سريين فقالو

فقال . جارية، ويرد عليك يف مثن تلك اجلارية من الديون ستة وسبعون ىف درمهاً، ويكون ذلك برضا امرأتك
يون مقدار ما قلت سواء، فقيل البن رمحك اهللا، لقد كان أمس على ما عربت سواء، وردوا على الد: الرجل
الطاوسة اجلارية، وطاوس من الديون بكالم األنباط، وأخرجت عدد الدراهم : من أين عرفت ذلك؟ قال: سريين

  .الطاء تسعة، واأللف واحد، والواو ستة، والسني ستني: من حروف الطاوس من حساب اجلمل
ومن رأى . ه، وملن يكن من أهله قول حق ال يقبل من قائلهملن أصابه، نيل سلطان حبق ملن كان من أهل: الغداف

  .غدافاً فأوقع عليه، دل على قطع للصوص
وقيل من صاد . رجل خمتال يف مشيته متبختر متكرب، وهو من املمسوخ، أو هو رجل فاسق كذاب: الغراب األبقع

فإن رأى أن له غراباً بصيد، . نه غرور باطلغراباً، نال ماالً حراماً ىف فسق مبكابرة، ومن أصاب غراباً أو أحرزه، فإ
ومن أكل حلم غراب، أصاب ماالً من . ومن كلمه غراب، اغتم من ذلك مث خرج عنه. فإنه يصيد، غنائم من باطل

فََبعثَ : " فإن رأى غراباً على باب امللك، فإنه جيين جناية يندم عليها أو يقتل أخاه مث يتوب، لقوله تعاىل. اللصوص
ومن خدشته الغربان مبخالبيها هلك بشدة الربد، أو شنع عليه قوم فجار، وناله أمل " اَباً يبحث يف األْرض اهللا غُر
  .وقيل إن الغراب دليل طول احلياة. ووجع

رأى األمري نصر بن أمحد كأنه جالس على سريره، فجاء غراب فنقر قلنسوته مبنقاره، فمسقطت عن رأسه، فنزل 
سيخرج عليك رجل من : فوضعها على رأسه، فقص رؤياه على حيوة النيسابوري فقالعن سريره ورفع قلنسوته 

فعرض له أن أبا إسحاق الساماين خرج وشوش عليه األمر، مث . أهل بيتك يزامحك يف ملكك، مث يرجع األمر إليك
  .عاد إليه

اسق امرأة شريفة، فتزوج سيتزوج رجل ف: ورأى بعضهم كأن غراباً على الكعبة، فقص رؤياه على ابن سريين فقال
ورؤية الغراب يف مكان غري حممود، فإن رأى غراباَ يف داره، دل على . احلجاج بنِت عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب

  .رجل خيونه يف امرأته، ويدل أيضاً على هجوم شخص من السلطان داره
امرأة متدينة، وقيل هو ولد : اب القمريةوقيل هو ولد كذ. امرأة غري ألوفة، ناقصه الدين، سليطة كذابة: الفاختة

  .صاحب نعمة طيبة
  .إنسان غريب، وقيل هو امرأة، ويدل على استماع خرب: الورشان
رجل بصري يف عمله كاتب ناقد، يتعاطى دقيق العلم، قليل الدين، وثناؤه قبيح لننت رحيه، وإصابته مساع خرب : اهلدهد
  .خري

ل، خامل ال يعرف الناس حقوقه، ضار لعامة الناس، حمتال يف أموره، كامل رجل صخم عظيم اخلطر واملا: العصفور



يف رياسته، سائس شاطر مدبر، وقيل إنه امرأة حسناء مشفقة، وقيل رجل صاحب هلو وحكايات تضحك الناس 
العصفور ومن ملك عصافري كثرية، فإّنه يتمول ويلي والية على قوم هلم أخطار، وقيل إنّ . منه، وقيل إّنه ولد ذكر

  .كالم حسن، والقنربة ولد صغري
: قال. رأيت كأنّ معي جراباً وأنا أصيد عصافري وأدق أجنحتها وألقيها فيه: وحكي أنّ رجالً أتى ابن سريين فقال

  .أنت معلم كتاب تلعب بالصبيان
ال : لمتين وقالترأت كأّني عمدت إىل عصفورة، فأردت أن أذحبها فك: وحكي أيضاً أنّ رجالً أتى ابن سريين فقال

معاذ اهللا أن آخذ من أحد : فقال. استغفر اهللا، فإّنك قد أخذت صدقة وال حيل لك أن تأخذها: فقال له. تذحبين
ألنّ : صدقت فمن أين عرفت؟ فقال: فقال له. ستة دراهم: فقال كم؟ قال. إن شئت أخربتك بعددها: فقال. صدقة

  .أعضاء العصفورة ستة، كل عضو درهم
رأيت كأنّ يف كمي عصافري كثرية وطيوراً، فجعلت : رجالً أتى أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه فقال وحكي أنّ

  .أنت رجل دالل، فاتقِ اهللا وتب إليه: فقال. أخرج واحدة بعد واحدة منها وأخنقها وأرمي هبا

: سيئة، وقال بعضهمقيل إنسان غريب مسكني ضعيف القدرة، فمن أصاب كركياً صاهرِ أقواماً أخالقهم : الكركي
من رأى كركياً سافر سفراً بعيداً، وإن كان مسافراً رجع إىل أهله ساملاً، وقيل الكراكي أناس حيبون اإلجتماع 

ومن رأى . واملشاركة، فإن رأى كراكي تطري حوله بلد، فإنه يكون يف تلك السنة برد شديد وهجوم سيل ال يطاق
وهي دليل خري للمسافرين، وملن أراد التزويج، وملن . ص وقطاع طريقالكراكي جمتمعة يف الشتاء، دل على لصو

  .وقيل من أصاب كركياً أصاب أجراً، ومن ركبه افتقر. أراد الولد
وكذلك الدجاج، ألنّهم عند ابن آدم مثل األسري، . يف أصل التأويل عبد مملوك أعجمي، أو من نسل مملوك: الديك

والديك أيضاً يدل : اليك، كما أنّ الدجاجة ربة الدار من اخلادمات واجلواريال يطريون، ويكون رب الدار من املم
على رجل له علو مهة، وصوت كاملؤذن، والسلطان الذي هو حتت حكم غريه، ألّنه مع ضخامته وتاجه وحليته 

املاء ومل تأته  وريشه داجن ال يطري، فهو مملوك، ألنّ نوحاً عليه السالم، أدخل الديك والبدرج السفينة، فلما نضب
اإلذن من اهللا تعاىل، يف إخراج من معه يف السفينة، سأل البدرج نوحاً أن يأذن له يف اخلروج ليأتيه خبرب املاء، وجعلِ 

الديك رهينة عنده، وقيل إنّ الديك ضمنه فخرج وغدر وملِ يعد، فصار الديك مملوكاً، وكان شاطراً طياراً فصار 
وقيل إنّ الديك . وهو طائر أكرب من الدجاج، أمحر العينني مليح. ألوفاً فصار وحشياً أسرياً داجناً، وكان البدرج

رجل جلد حمارب له أخالق رديئة، يتكلم بكالم حسن بال منفعة، وهو على كل األحوال إما مملوك أو من نسل 
. ل ديكاً مات وشيكاًمن رأى أّنه حتو: وقيل من ذبح ديكاً دل على أّنه ال جييب املؤذن، وقال بعضهم. مملوك

ومجاعة . وكذلك الفراريج اإلناث أوالد جوار أو عبيد أو وصائف. والديوك الصغار مماليك أو صبيان أوالد مماليك
رأيت كأنّ ديكاً نقرين نقرة أو نقرتني، أو قال ثالثة، : الطيور سيب وأموال رقيق، قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

  .يقتلك رجل من العجم املماليك: س فقالتوقصصتها على أمساء بنت عمي
فجاء أبو عون إىل ابن سريين . رأيت كأنّ ديكاً كبرياً صاح بباب بيتك هذا: وجاء رجل إىل أيب عون الضراب فقال

لئن صدقت رؤياك، لتموتن أنت بعد أربعة وثالثني يوماً، وكان له : فقص عليه تلك الرؤيا فقال له ابن سريين
الشراب، قال فرفع ذلك كله، وتاب إىل اهللا تعاىل من يوم الرؤية، ومات فجأة كما قال ابن  خلطاء وندماء على

كيف استخرجت ذلك؟ قال من حساب اجلمل، ألنّ الدال أربعة، والياء عشرة، : فقيل البن سريين. سريين
  .والكاف عشرين



أو سرية، أو خادمة، ومن ذحبها افتض امرأة رعناء محقاء، ذات مجال، من نسل مملوك أو من أوالد أمة : الدجاجة
جارية عذراء، ومن صادها أفاد ماالً حالالً هينئاً، ومن أكل حلمها فإّنه يرزق ماالً من جهة العجم، ومن رأى 

  .الدجاجة والطاوسة يهدران يف منزله، فإّنه صاحب باليا وفجور، وقيل الدجاجة وريشها مال نافع
وبة اليت ال تبغي ببعلها بديالً، وقد دعا هلا نوح عليه السالم، وتدل على اخلرب هي املرأة الصاحلة احملب: احلمامة

الطارىء والرسول والكتاب، ألّنها تنقل اخلرب يف الكتاب، وأصل ذلك أنّ نوحاً بعث الغراب ليعرف له أمر املاء، 
فهي ملن كان يف شدة أو له : هلا فوجد جيفة طافية على املاء، فاشتغل هبا، فأرسل احلمامة فأتته بورقة خضراء، فدعا

غائب بشرى إذا سقطت عليه أو أتت إليه طائرة، إال أن يكون مريضاً فتسقط على رأسها، فإنّها محام املوت، وال 
وأفضل احلمام اخلضر، ومن رأى أّنه . سيما إن كانت من اليمام وناحت عند رأسه يف املنامِ، ورمبا كانت احلمامة بنتاً

وبعضها بنات وجوار، وبرجها جممعِ النساء، وفراخها بنون أو . كثرياً ال حيصى، أصاب غنيمة وخرياً ميلك منها شيئاَ
وهدير احلمامة معاتبة . ومن رأى محامة إنسان فإّنه رجل زان، فإن نثر علفاً حلمام ودعاهن إليه، فإّنه يقود. جوار

ة نساء ورجال، والبلق أصحاب ختاليط، ومن والبيض منها دين، واخلضر ورع، والسود منها ساد. رجل إلمرأة
. نفرت منه محامة ومل تعد إليه، فإّنه يطلق امرأته أو متوت ومن كان له محائم فإنّ له نسوة وجواري ال ينفق عليهن

  .فإن قص جناح محامة، فإّنه حيلف على امرأته أن ال خترج، أو يولد له من امرأته، أوحتبل

واحلمام مع فراخهن، . ، ومن ذحبها افتض امرأة بكراً، ومن أكل حلمها أكل مال املرأةواحلمامة رجل أو امرأة عربية
  .وإن كانت امرأته حبلى ولدت غالماً. واحلمامة اهلادية املنسوبة، خرب يأيت من بعيد. سيب مع أوالدهن

حدى عينيها من أحسن رأيت كأين أصبت محامة بيضاء معجبة يل جداً، وكأنّ إ: حكي أن رجالً أتى ابن سريين فقال
إنك تتزوج امرأة مجيلة تعجبك : فضحك ابن سريين وقال. عيين محامة، والعني األخرى فيها حول قد غشيتها صفرة

جداً وال يهمك الذي رأيت بعينها، فإن العيب ليس يف بصرها، وإّنما هو شيء يفِ بظرها، وتكون سيئة يف خلقها 
  .رأى منها خلقاً شديداًفتزوج صاحب الرؤيا امرأة ف. وتؤذيك به

ملك خامل الذكر، شديد الشوكة، متواضع ظلوم، مقدر لقربه من األرض يف طريانه، وقلة خطئه يف سيده : احلدأة
مع ما حيدث فيه، فمن ملك حدأ وكان يصيد له، فإّنه يصيب ملكاً وأمواالً، فإّنه رأى أّنه أصاب حدأ وحشياً ال 

فإن . ممسكه بيده، فإّنه يصيب ولداً غالماً ال يبلغ مبلغ الرجال حىتِ يكون ملكاًيصيد له وال يطاوعه، ورأى كأّنه 
وفراخه . رأى أن ذلك احلدأ ذهب منه على تلك احلال، فإنّ الغالم يولد ميتاَ أو ال يلبث إال قليالً حىت ميوت

ق اخلطافني واخلداعني خيفون وقيل احلدأة تدل على اللصوص وقطاع الطري. والواحدة امرأة ختون وال تستتر. أوالده
  .اخلري عن أصدقائهم

من الطري، تدل على أناس حيبون االجتماع واملشاركة، وإذا رآها اإلنسان جمتمعة يف الشتاء دل على : اللقلق
لصوص وقطاع طريق وأعداء حماربني، وعلى برد واضطراب يف اهلواء، فإن رآها متفرقة، فهي دليل خري ملن أراد 

لظهورها يف بعض أزمنة الشتاء، وغيبوبتها يف بعضها، وكما أّنها تغيب مث تظهر بعد زمان، كذلك تدل سفراً، وذلك 
  .وأيضاً فإّنه دليل خري ملن أراد التزويج. على أنّ املسافر يقدم من سفره

: " قوله تعاىلومن أصاهبا أصاب ماالً وغنيمة، ل. أفضل الطري يف التأويل، ألهنن أخصب عيشاً وأقل غائلة: طري املاء
، والطائر رجل من الرجال، مبنزلة ذلك الطائر يف الطيور يف قدرته وسالحه وطعمته وقوته " ولَْحم طَْيرٍ ّمما َيْشَتهون 

وريشه وطريانه وارتفاعه يف اجلو، فمن رأى أّنه يأكل حلم البط، فإّنه يرزق ماالً من قبل اجلواري، ويرزق امرأة 
ومن كلمته . ملاء وال ميله، وقيل إنّ البط رجال هلم خطر، أصحاب ورع ونسك وعفةموسرة، ألنّ البط مأواه ا



  .البط، نال شرفاً ورفعة من قبل امرأة
ومن رأى أّنه يرعى األوز فإّنه . وإذا صوتن يف مكان، فهن صوائحِ ونوائح. نساء ذوات أجسام وذكر ومال: األوز

ألنّ األوز، قيل أّنه رجل ذو هم وحزن وسلطان يف الرب والبحر،  يلي قوماً ذوي رفعة، وينال من جهتهم أموِاالً،
  .ومن أصاب طرياً يف البحر ولد له ولد
إن : رأيت كأّني أخذت كثرياً من طرياملاء فجعلت أذبح األول فاألول، فقال: وحكي أنّ رجالً أتى ابن سريين فقال

  .مل تر ماء فإّنه رياش تصيبه
، فإن رأى " والطري ْحمشوَرةً كُلٌّ لُه أوّاٌب : " نال والية ورياسة، لقوله تعاىل ومن رأى الطري يطرق فوق رأسه،
  .طيوراً تطري يف حمله، فإهنّم املالئكة

وحكي أنّ بعض الغزاة رأى كأنّ حالقاً حلق رأسه وخرج من فيه طائر أخضر فحلق يف السماء، وكأّنه عاد يف بطن 
: فقصها على أصحابه، مث عربها لنفسه فقال" ُنِعيدكم ومنهِا خنرُِجكُم تاَرةً أُخرى مْنها َخلَقناكُم وفيها : " أمه تالياً

أما حلق رأسي فضرب عنقي، وأما الطائر، فروحي، وصعوده، إىل اجلنة، وأما عودي، بطن أمي باألرض فقتل ثاين 
  .يوم رؤياه

  .هي بشارة تأتيك فتفرح هبا: دي فقالرأيت كأنّ طائراً جاء من السماء فوقع بني ي: وأتى ابن سريين رجل فقال

وتدل النحل على أهل البادية وأهل الكد والسعي يف الكسب، . رؤيته تدل على نيل رياسة، وإصابة منفعة: النحل
ومما دل على العلماء والفقهاء وأصحاب التصنيف، ألنّ العسل شفاء، والنحل قد أوحى . واحليازة واجلمع والتأليف

ورمبا دلت على العسكر واجلند، ألنّ هلا أمرياً وقائداً وهو اليعسوب، . ها وتفقهت يف علمهاإليها وأهلمت صناعت
وفيها دواب وبغال، وقيل النحلة إنسان كسوب خمصب نفاع عظيم اخلطر، فمن أصاب من النحل مجاعة، أو 

ه يتخذ موضع النحل، فإّنه وإن رأى ملك أّن. اختذها أو أصاب من بطوهنا، أصاب غنائم وأمواالً بال مؤنة وال تعب
فإن دخل يف كورها، فإّنه يستفيد ملك الكورة، ويظفر هبا، فإن . خيتص بلدة لنفسه عامرة نافقة، حالل الدخل

استخرج العسل منه ومل يترك للنحل منه شيئاً، فإّنه جيور فيهم ويأخذ أمواهلم، فإن أخذ حصته وترك حصتها، فإّنه 
  .ولسعته، فإّنهم يتعاونون ويصيبه منهم أذى، فإن قتلها، فإّنه ينفيهم من تلك الكورةفإن اجتمعت عليه . يعدل فيهم
رجل من الغوغاء األوباش، مهيب صاحب قتال، ودخول الزنابري الكثرية موضعاً، يدل على دخول جنود : الزنبور

وقيل هو رجل . يف الباطلوقيل أّنه املمسوخ، وهو رجل جيادل . أويل شجاعة وقوة ذلك املوضوع، وحماربتهم أهله
  .غماز سفيه دينء املطعم، ولسعها كالم يؤذي من أوباش الناس

  .إنسان ضعيف عظيم الكالم: الفراش
رجل ضعيف طعان دينء، وأكله رزق دينء أو مال حرام، ومن رأى كأنّ ذبابة دخلت جوفه، فإّنه خيالط : الذباب

والذباب الكثري عدو مضر، وأما املسافر إذا رأى وقوع . ء لهالسفلة واألرذال، ويفيد منهم ماالً حراماً ال بقا
وإنْ َيْسلبهم الذُّباُب شْيئاً ال يَْتسنِْقذوهُ : " الذباب على رأسه، خياف أن يقطع عليه الطريق ويذهب مباله، لقوله تعاىل

قتل ذبابة، نال راحة وقيل من . وكذلك إذا وقع الذباب على شيء منه، يعين من ماله، خيف عليه اللصوص" . منُه 
  .وصحة جسم

ورمبا دلت على األمطار، إذا كانت تسقط على السقوف، . عسكر، وعامة، وغوغاء، ميوج بعضهم يف بعض: اجلراد
  .أو يف األتاجر، فإن كثرت جداً وكانت على خالف اجلراد، وكانت بني الناس وبني األرض والسماء، فإّنه عذاب

ّنها آيات عذب هبا بنو إسرائيل، إال أن يكون الناس جيمعوهنا أو يأكلوهنا، وكذلك القمل والضفادع والدم، أل



وليست هلا غائلة وال ضرر، فإّنها أرزاق تساق إليهم، ومعاش يكثر فيهم، وقد يكون من ناحية اهلواء، كالعصفور 
لدنانري، فقد حكي أنّ رجالً والقطا واملن والكماة والفطر وحنوه ال وقيل إنّ اجتماعها يف وعاء، يدل على الدراهم وا

  .دراهم تصيبها فتسوقها إىل امرأة: فقال. رأيت كأّني أخذت جراداً فجعلته يف جرة: أتى ابن سريين فقال
ولو رأى أّنه . وقيل إنّ كل موضع يظهر فيه اجلراد وال يضر، يدل على فرح وسرور، لقصة أيوب عليه السالم

  .وقيل إنّ اجلراد خباز يغش الناس يف الطعام. ة وسرورأمطر عليه جراد من ذهب، فإنه ينال نعم
  .ومن رأى برغوثاً قرصه نال ماالً. جند اهللا تعاىل، وهبا أهلك منرود، والربغوث رجل دينء مهني طعان: والرباغيث

  .إذا كان طرياً كثري العدد، فهو أموال وغنيمة ملن أصابه: وكذلك البق

ة الصبيان، ومن أصاب مسكة طرية أو اثنتني، أصاب امرأة أو امرأتني، فإن أحزان ملن أصابه مبنزل: وصغار السمك
وإن أصاب يف بطنها شحماً، أصاب منها ماالً وخرياً، ومن . أصاب يف بطن السمكة لؤِلؤة، فإّنه يصيب منها غالماً

اإلنسان إذا رأى  ورمبا كان يف طبع. أصاب مسكاً ماحلاً، أصابه هم من جهة ملوحته، وصغاره أيضاً ال خري فيه
السمك املاحل يف منامه، أن يصيب ماالً وخرياً، ومن خرجت من فمه مسكة، فهي كلمة يتكلم هبا من احملال يف امرأة، 

ومن رأى مسكة خرجت من ذكره، ولدت له بنت، والسمكة احلية الطرية بكر، وصيد السمك يف الرب، ارتكاب 
. املاء الكدر هم شديد، ومن املاء الصايف رزق، أو يولد له ابن سعيدوصيد السمك من . فاحشة، وقيل إّنه خرب سار

وقيل هو . والسمك املشوي الطري غنيمة وخري، لقصة مائدة عيسىِ عليه السالم. ومن أكل مسكاً حياً نال ملكاً
ر يف طلب قضاء حاجة أو إجابة دعوة أو رزق واسع، وإن كان الرجل تقياً، وإال كانت عقوبة، واملاحل املشوي سف

، ومن رأى أنه مرغ صغار السمك يف الدقيق وقالها بالدهن، فإنه " َنِسيا حوهتُما : " علم أو حكمة، لقوله تعاىل
  .يصلح ما ال ينفعه، وينفق على ذلك من مال شريف، ويتعب فيه حىت يصري ماالً لذيذاً شريفاً

كة آكل منها أنا وخادمي من ظهرها وبطنها، قالت رأيت كأنّ على مائديت مس: وحكي أنّ رجالً أتى ابن سريين فقال
  .ففتشه فإذا هورجل. فتش خادمك، فإّنه يصيب من أهلك

امرأة تتعطر وتتزين وتعرض نفسها على الرجال، وقيل السلحفاة قاضي القضاة، ألّنه أعلم أهل البحر : السلحفاة
ضائع جلهل أهل ذلك املوضع، وقيل هو رجل وأورعهم، ومن رأى سلحفاة يف مزبلة مستخفاً هبا، فإنّ هناك عامل 

  .عامل عابد قارىء، وأكل حلمه مال أو علم، وهي من املمسوخ
رجل كياد هيوب رفيعِ اهلمة، وأكل حلمه استفادة مال وخرب من أرض بعيدة، وقيل من رأى السرطان : السرطان

  .نال ماالً حراماً
  .مسخ، وهو يف التأويل، رجل ملعون نباش: الدعموص

شرطي ألّنه أشر ما يفِ البحر ال يأمنه عدو وال صديق، وهو لص خائن، وهو مبنزلة السبع، ويدلك أيضاً : تمساحال
فإن . فمن رأى أنّ متساحاً جره إىل املاء وقتله فيه، فإّنه يقع يف يد شرطي يأخذ ماله ويقتله. على التاجر الظامل اخلائن

  .سلم فإّنه يسلم
ومن أكل حلم ضفدعة، . طاعة اهللا، وأما الضفادع الكثرية يف بلد أو حملة، فهو عذاب رجل عابد جمتهد يف: الضفدع

  .أصاب منفعة من بعض أصحابه، ومن رأى ضفدعاً كلمه، أصاب ملكاً، والضفدع أطفأ نار منرود

  الباب السادس والثالثون



  يف أدوات الصيد والشباك والفخاخ والشصوص

  واملصايد وقوس البندق

وأما للصيادين، فتدل على خري . د املسافر، تدل على رجوعه، واملهموم، تدل على زيادة مهه وشدتهيف ي: الشبكة
  .ومنفعة

فمن رأى أّنه صاد عصفوراً بفخ، فإّنه رجل فاسد الدين ميكر برجل عظيم، ألنّ اخلشب نفاق، والفخ : وأما الفخ
  .مكر، والعصفور رجم

وفيمن أهلك شيئاً، على رجوع ذلك الشيء إليه، وملن يرجو شيئاً  تدل على اآلبق، أّنه يوجد،: وقضبان الدبق
  .يتوقعه، أنّ رجاءه يتم

  .ومجيع اآلالت اليت يصاد هبا، فهي خديعة ومكر: والشص
فالرمي به يف الربية غنيمة مال حالل، ويف البلد كذب وهبتان وغيبة، والرامي به على باب : وأما قوس البندق
مامة قاذف امرأة، ومن رأى أّنه يرمي بقوس البندق بنبل، فإّنه يتكلم بكالم يف غري ورامي احل. السلطان غماز

  .موضعه، فإن أصابت رميته قبل منه، وإن أخطأت كان كالمه وباالً عليه
اتق اهللا فإّنك : فقال. رأيت أين أرمي بقوس جالهق وأنا أُخطىء وأُصيب: وحكي أنّ رجالً أتى ابن سريين فقال

  .تغتاب الناس

  الباب السابع والثالثون

  يف اهلوام واحلشرات ودواب األرض

وعداوة كل حية على قدر نكبتها . فإّنها أعداء، وذلك أنّ إبليس اللعني توسل هبا إىل آدم عليه السالم: أما احليات
بعهم، ورمبا دلت على الزناة ولدغهم وط. وعظمها ومسها، ورمبا كانت كفاراً، وأصحاب بدع، ملا معها من السم

ورمبا أخذت احلياة من امسها، مثل أن ترى يف الفدادين أو تنساب حتت الشجر، فيها مياه وسيوِل، وقد شبهوا 
إنَّ ِمْن أزْواجِكْم وأْوالدكُم : " وقد تكون احلية سلطاناً، وقد تكون زوجة وولداً، لقوله تعاىل. نفخها حبسو املاء

أو نازعها، قاتل عدواً، فإن قتلها ظفر بعدوه، وإن لدغته ناله مكروه من  ومن قاتل احلية" َعُدّواً لكُم فاْحذروهم 
ومن . وإن لدغته بنصفني، انتصف من عدوه. وأكل حلمها، مال من عدو وسرور وغبطة. عدوه بقدر مبلغ النهشة

شره بغري  كلمته احلية بكالم لني ولطف، أصاب خرياً يعجب الناس منه، فإن رأى حية ميتة، فهو عدو يكفيه اهللا
  .حول وال قوة

فإن رأى أّنه ملك من سود احلياة العظام مجاعة، قاد اجليوش ونالت ملكاً . وبيضها أصعب األعداء، وسودها أشدهم
فإن أصاب حية ملساء تطيعه، وال غائلة وال صالح يؤذي، أصاب كنزاً من كنوز امللوك، ورمبا كانت جده . عظيماً

حية ومل يعاينها، فهو أمن له من عدوه، وإن عاينها وخافها، فهو خوف، وكذلك  ومن ختوف. إذا كانت هبذه الصفة
كل خوف، وكذا كل شيء خيافه وال يعاينه، وخروج احلية من اإلحليل ولد، ومن أدخل حية بيتاً مكر به عدوه، 

  " . ُخذّها وال َتخْف: " فمن رأى أّنه أخذها، فإّنه يصري إليه مال من عدو يف أمن، لقوله تعاىل
واحلية سلطان كتوم . وإن رأى احليّات تقتتل يف السوق، وقعت احلرب وظفر باألعداء. واحلية الصغرية ولد



واحلية امرأة، فمن رأى أّنه قتل حية على . العداوة، فإن رأى أنّ حية خترج من ذكره مرة وترجع إليه مرة، فإّنه خيونه
ا ثالث قطع، فإّنه يطلق امرأته ثالثاً وقوائم احلية وأنياهبا قوة فراشه، ماتت امرأته، فإن رأى يف عنقه حية فقطعه

ومن حتول حية، فإّنه يتحول من حال إىل حال، ويصري عدواً للمسلمني، فإن رأى بيته مملوءاً من . العدو وشدة كيده
، فإن رأى يف جيبه أو احليات ال خيافها، فإّنه يؤوي يف بيته أعداء املسلمني، وأصحاب األهواء، واحليات املائية مال

كمه حية صغرية بيضاء ال خيافها، فإّنها جده، فإن رأى حية متشي خلفه، فإنّ عدوه يريد أن ميكر به، فإن مشت بني 
يديه أو دارت حوله، فإّنهم أعداء خيالطونه وال ميكنهم مضرته، فإن رأى حيات تدخل بيته وخترج من غري مضرة، 

  .اباته، فإن رآها يف غري بيته، فاألعداء غرباءفإّنهم أعدائه من أهل بيته وقر
وحلم احلية وشحمها مال عدو خالل، وترياق من عدو، فإن رأى احليات تقاتل يف كل ناحية، فقتل منهن حية 

فإن كانت احلية املقتولة مثل سائر احليات، قتل أحد جنود امللك، فإن كانت احلية . عظيمة، فإّنه ميلك تلك البلدة
فإن رأى . و، أصاب راحة وفرحاً وسروراً، فإن رأى حية تنحدر من علو، مات رئيس يف ذلك املكانتصعد يف عل

فإن رأى بستانه مملوءاً حيات، فإّنه البستان ينمو والنبات . حية خرجت من األرض، فهو عذاب يف ذلك املوضع
  .الذي فيه يزيد وحييا

عى وأنا أتبعها، فدخلت جحراً، ويف يدي مسحاة رأيت كأن حية تس: وحكي أن رجالً اتى ابن سريين فقال
إنك ستتزوجها وترثها، فتزوجها فماتت عن سبعة : قال. نعم: أختطب امرأة؟ قال: فقال. فوضعتها على اجلحر

  .آالف درهم
  .اتقِ اهللا وال تؤوي عدو املسلمني: ورأى آخر كأن بيته مملوء حيات، فقص رؤياه على ابن سريين فقال

يا أبا بكر، امرأة رأت جحرين خرج منهما حيتان، فقام إليهما رجالن واحتلبا من رأسيهما : فقالتوجاءته امرأة 
وهذه امرأة يدخل عليها رجالن من رؤوس اخلوارج، . احلية ال حتلب لبناً إمنا حتلب السم: لبناً، فقال ابن سريين

  .نهمايدعواهنا إىل مذهبهما، وإمنا يدعواهنا إىل شتم الشيخني رضي اهللا ع
  .وأما حيات البطن فهم األقارب، وخروجها من الرجل مصيبة يف قريب الرجل

والتنني رجل . فمن رأى أّنه حتول تنيناً طال عمره، ونال سلطاناً، فإن أكل حلم تنني نال ماالً من امللك: وأما التنني
اءة والشر والسوء، فإن كان له عدو كامت العداوة، وإن كان له رؤوس كثرية، فإنه يكون له فنون كثرية يف الرد

رأسان أو ثالثة أو أربعة إىل أن يبلغ سبعة رؤوس، فكل رأس من رؤوسه بلية وفن من الشر، فإذا صارت سبعة 
  .ويدل هذا احليوان يف املرضى على املوت. رؤوس، فليس له نظري يف كمال شره وعداوته، وال يطاق وال يقوى به

  .ي قتال، ورؤيته يف املنام مرضرجل من املمسوخ، وهو بدو: والضب
فمن املمسوخ، وهو رجل متام يقتل بعض أقربائه، فإن رأى كأنّ عقرباً أحرقت بالنار، فإّنه ميوت عدو : وأما العقرب

وقيل العقرب مال، . فإن رأى أّنه أخذ عقرباً فطرحها على امرأته، فإّنه يرتكب منها فاحشة واجلرارة أشد عداوة. له
وإن رأى يف سراويله عقرباً، دل على فساد امرأته، . هب منه مث يرجع إليه، ولدغها مال ال بقاء لهوقتلها مال يذ

فإن رأى يف بطنه عقارب، فهم . وكذلك إن رآها على فراشه، وإن رأى أّنه بلع عقرباً فإنه يفضي سراً إىل عدوه
وشوكة العقرب، . منام بسبب إرث أو غريه أعداؤه من أقربائه، فإن أكل حلم عقرب نياً نال ماالً حراماً من عدو

لسان الرجل النمام، والعقرب يف األصل، عدو ال حيور لبذاءة لسانه، ومجيع احلشرات املؤذية أعداء على قدر 
  .نكاياهتا
  .رجل ضالة خامل يأمر باملنكر، وينهي عن املعروف: الوزغة



أكل من مال . ، كذلك، ومن أكل من حلمها مطبوخاًإنسان سوء يفسد يف الناس، فمن قتلها ظفرِ بإنسان: العظاية
  .ذلك اإلنسان، فإن كان نيئاً اغتابه

  .يف التأويل العيال، وهو الذي يرشف دم اإلنسان: العلق
  .تذم للملك كصاحب حرب يهيجها بني الناس: احلرباء
  .أجري أو جار أو خادم لص يسرق قماشات البيت قليالً قليالً: األرضة

  .دو ضعيفع: بنات وردان
  .رجل حقود بغيض، صاحب سفر ينقل املال من مكان إىل مكان، وقيل هو عدو وصاحب مال حرام: جلمل

  .عدو ثقيل قذر: اخلنفساء
  .عدو للرؤساء: دابة األذن

  .رعية السلطان: ودود القز: يف البطن، عياله الذين هم سوس ماله: الدود
  .رجل منام ساع: السوس

ورؤية نسجها وبيتها اقتناء امرأة بال دين، . يدل على امرأة ملعونة هتجر فراشِ زوجهامن املمسوخ، و: العنكبوت
  .ومن رأى عنكبوتاً، فإّنه يرى رجالً مكايداً ضعيفاً متوارياً جديد العهد

، وإن كانت مجاعة وألواهنا خمتلفة، سود وبيض فهي الليايل .امرأة فاسقة أو سارقة أو هلا سريرة فاسدة: الفأرة
  .يام، تقرض األعمار واألبدان يف غفلة، واستتارواأل

وقيل إنّ . منها كذلك، ال خري فيه، وقيل هو لص ثقاب، وقد قيل إنّ الفأر يدل على العيال وعلى املماليك: واجلرذ
رأيت كأين وطئت فأرة خرجت من : وقد حكي أنّ رجالً أتى ابن سريين فقال. خروج الفأر من الدار زوال النعمة

  .تلد لك ولداً صاحلاً: قال. نعم: مترة، فقال ألك امرأة فاسقة؟ قالأستها 
  .من املمسوخ، وهو رجل جالف كذاب: الريبوع
  .مسخ، وهو رجل ضيق القلب قليل الرمحة سريع الغضب: القنفذ
ليه، فإّنه وإذا كانت على األرض، فإّنه قوم ضعاف، فإن دبت حوا. إذا كان يف الثياب اجلدد، فإّنه زيادة دين: القمل

وقرص القملة، طعن عدو ضعيف، ومن رأى كأنّ قملة كبرية خرجت . يصاحب قوماً ضعافاً ال يناله منهم مضرة
من جسده وذهبت عنه، دل على نقص حياته، وقيل إنّ القمل، العيال واإلحسان إليهم، وقيل إنّ القمل يدل على 

منها عذاب، وقيلِ هو جيش امللك وعيال الرجال، ومن  والكبار. اهلموم واحلبس، وهو زيادة مرضه، وأكلها غيبة
فأما قمل اخلط، فإّنه عذاب ألّنه من آيات موسى عليه . التقط القمل من ثوبه، فإّنه يكذب عليه كذباً فاحشاً

  .السالم

 الكثري، فجند، ورؤيتها على الفراش أوالد، ورؤية النمل، تدل على نفس صاحب الرؤيا، وقيل تدل: وأما النمل
على قراباته، وقيل إنّ خروج النمل من جحرهم غم، ورؤية النمل تدب على املريض موته، ومعرفة كالم النمل 

ومن رأى النمل خيرج . يكثر خري داره. والية، لقصة سليمان عليه السالم، ومن رأى النمل يدخل داره بالطعام
مها من األعضاء، يدل على موت صاحب الرؤيا بالطعام من داره افتقر، وخروج النمل من األنف أو األذن أو غري

شهيداً، إذا رأى نفسه تفرح خبروجها، فإن كان يسوء خروجها، فيخشى عليه، والنمل إنسان ضعيف حريص، 
ومن رأى النمل يدخل قرية أو بلداً، دخل ذلك البلد جند، فإن . والكثري منه جند أو ذرية أو مالك أو طول احلياة

تحملون منها، فإن رأى أنّ النمل هارب من بلد أو بيت، فإنّ اللصوص حيملون من ذلك خرجوا منها، فإّنهم ي



وكثرة النمل يف بلد من غري إضرار بأحد، يدل . املوضع شيئاً ويكون هناك عمارة، ألنّ النمل والعمارة ال جيتمعان
  .على كثرة أهل البلد

ل يف أموال الرؤساء والتجار، ويسرق قليالً قليالً، وهو ذو خضر، فإّنه رجل يتحلى بالدين، ويدخ: وأما اليسروع
  .وال يتهم بذلك حلسن ظاهره

كله يدل على أوغاد الناس وعامتهم وشرارهم، كل حيوان على نعته وطبعه وعمله وضرره : وخشاش األرض
  .والنمل لصوص وكواسب. وعدواته

  الباب الثامن والثالثون

  يف تأويل السماء واهلواء والليل والنهار

  والرياح واألمطار والسيول واخلسف والزالزل والربق والرعد وقوس قزح والوحل

  والشمس والقمر والكواكب والسحاب والربد والثلج واجلمد السماء 

تدل على نفسها، فما نزل منها أوجاء من ناحيتها جاء نظريه منها من عند اّهللا، ليس للخلق فيه تسبب، مثل أن 
وإن سقطت منها نار يف األسواق، عز . فيصيب الناس أمراض وبرسام وجدري وموتيسقط منها نار يف الدور، 

وإن سقطت يف الفدادين واألنادر وأماكن النبات، أذت الناس واحترق النبات . وغال ما يباع هبا من املبيعات
الشعري، فإن وأصابه برد أو جراد، وإن نزل منها ما يدل على اخلصب والرزق واملال، كالعسل والزيت والتني و

الناس ميطرون أمطاراً نافعة، يكون نفعها يف الشيء النازل من السماء، ورمبا دلت السماء على حشم السلطان 
. وذاته، لعلوها على اخللق وعجزهم عن بلوغها، مع رؤيتهم وتقلبهم يف سلطاهنا، وضعفهم عن اخلروج من حتتها

اخلري والشر، ورمبا دلت على قصره ودار ملكه وفسطاطه وبيت  فما رؤي منها وفيها أو نزل هبا وعليها، من دالئل
وعنده، وإن صعد إليها بال سبب وال سلم، ناله خوف . ماله، فمن صعد إليها بسلم أو سبب، نال مع امللك رفعة

وإن كان ضمريه استراق السمع، . شديد من السلطان، ودخل يف غزر كثري يف لقياه أو فيما أمله عنده أو منه
وإن وصل إىل السماء، بلغ غاية األمر، فإن عاد إىل . على السلطان أو تسلل إىل بيت ماله وقصره ليسرقه جتسس

األرض، جنا مما دخل فيه، وإن سقط من مكانه عطب يف حاله، على قدر ما آل أمره يف سقوطه، وما انكسر له من 
إىل األرض، هلك من علته، وصعدت روحه  أعضائه، وإن كان الواصل إىل السماء مريضاً يف اليقظة، مث مل يعد

وإن رجع إىل األرض، بلغ الضر فيه غايته ويئس منه أهله مث ينجوان شاء اهللا، إال أن يكون يف . كذلك إىل السماء
حني نزوله أيضاً يف بئر أوحفري مث مل خيرج منه، فإن ذلك قربه الذي يعود فيه من بعد رجوعه، ويف ذلك بشارة 

وأما رؤية األبواب، فرمبا . الم، ألن الكفار ال تفتح هلم أبواب السماء، وال تصعد أرواحهم إليهاباملوت على اإلس
دلت إذا كثرت على الربا إن كان الناس يف بعض دالئله، أو كان يف الرؤيا يصعد منها ذباب أو حنل أو عصافري أو 

وال سيما " ففتحنا أبواب السماء مباء منهمر : " حنو ذلك، فإن كان الناس يف جدب مطروا مطراً وابالً قال اهللا تعاىل
وأما إن رمى الناس منها بسهام، . إن نزل منها ما يدل على الرمحة، واخلصب، كالتراب والرمل بال غبار وال ضرر

وإن كانت السهام جترح كل من أصابته وتسيل دمه، فإنه . فإن كانوا يف بعض أدلة الطاعون، فتحت أبوابه عليهم
من السلطان على كل إنسان بسهمه، وإن كان قصدها إىل األمساع واألبصار، فهي فتنة تطيش سهامها، مصادرة 



وإن كانت تقع عليهم ضرر فيجمعوهنا ويلتقطوهنا، فغنائم من عند . يهلك فيها دين كل من أصابت مسعه أو بصره
السلطان يف جهاد وحنوه، أو أرزاق اهللا، كاجلراد، وأصناف الطري كالعصفور والقطا واملن، غنائم وسهام بسبب 

وعطايا يفتح هلا بيوت ماله وصناديقه، وأما دنو السماء، فيدل على القرب من اهللا، وذلك ألهل الطاعات واألعمال 
ورمبا دل ذلك على امللهوف املضطر الداعي، يقبل دعاؤه ويستجاب، ألن اإلشارة عند الدعاء بالعني . الصاحلات

مبا دل ذلك على الدنو والقرب من اإلمام والعامل والوالد والزوج والسيد، وكل من هو فوقك إىل ناحية السماء، ور
وأما سقوط السماء . بدرجة، الفضل على قدر مهة كل إنسان يف يقظته ومطلبه وزيادة منامه، وما وقع يف ضمريه

لى من فوقه من الرؤساء من على األرض إن كان مسافراً وقد يعود أيضاً ذلك خاصة على سلطان صاحب املنام وع
والد أو زوج أو سيد وحنوهم، وقد يدل سقوطها على األرض اجلدبة، أو كان الناس يدوسوهنا باألرجل من بعد 

سقوطها وهم حامدون، وكانوا يلتقطون منها ما يدل على األرزاق واخلصب واملال، فإهنا أمطار نافعة عظيمة 
  .منها الشأن، والعرب تسمي املطر مساء، لنزوله

ومن سقطت السماء عليه أو على أهله، دل على سقوط سقف بيته عليه، ألن اهللا تعاىل مسى السماء سقفاً حمفوظاً، 
وإن كان من سقطت عليه يف خاصيته مريضاً يف يقظته، مات ورمي يف قربه على ظهره، إن كان مل خيرج من حتتها يف 

ومن رأى أنه يف . رامة اهللا وجواره، ونال مع ذلك شرفاً وذكراًومن صعد فدخلها، نالت الشهادة وفاز بك. املنام 
وقيل أن السماء الدنيا وزارة، ألهنا موضع القمر، والقمر وزير، والسماء الثانية أدب . السماء، فإنه يأمر وينهي

ل نعمة وسروراً ومن رأى أنه يف السماء الثالثة، فإنه ينا. وعلم وفطنة ورياسة وكفاية، ألن السماء الثانية لعطارد
ومن رأى أنه يف السماء الرابعة، . وجواري وحلياً وحلالً فرشاً، ويستغين ويتنعم، ألن سرية السماء الثالثة للزهرة

فإن رأى أنه يف . نال ملكاً وسلطنة وهيبة، أو دخل يف عمل ملك أو سلطان، ألن سرية السماء الرابعة للشمس
االً أو حرباً أو صنعة مما ينسب إىل املريخ، ألن سرية السماء اخلامسة للمريخ، اخلامسة، فإنه ينال والية الشرط أو قت

فإن رأى أنه يف السماء السادسة، فإنه ينال خرياً من البيع والشراء، ألن سرية السماء السادسة للمشتري، فإن رأى 
يف جيش طويل، ألن سرية السماء أنه يف السماء السابعة، فإنه ينال عقاراً وأرضاً ووكالة وفالحة وزراعة ودهقنة 

السابعة لزحل، فإن مل يكن صاحب الرؤيا هلذه املراتب أهالً، فإن تأويلها لرئيسه أو لعقبه أو لنظريه أو لسميه، فإن 
رأى أن السماء اخضرت، فإنه يدل على كثرة الزرع يف تلك السنة، فإن رأى أن السماء اصفرت، دل على 

وإن انشقت . وإن رأى أنه خر من السماء، فإنه يكفر. من حديد، فإنه يقل املطراألمراض، فإن رأى أن السماء 
فإن خرج شاب، فإنه عدو يظهر ويسيء إىل أهل . السماء وخرج منها شيخ، فهو جدب تلك األرض ونيلهم خصباً

ويسيل فيهم وإن خرج إبل، فإهنم ميطرون . وإن خرج غنم، فإنه غنيمة. تلك املواضع، ويقع بينهم عداوة وتفريق
سيل، وإن خرج فيهم سبع، فإهنم يبتلون جبور من سلطان ظلوم، فإن رأى أن السماء صارت رتقاً، فإنه حيبس املطرِ 

عنهم، فإن انفقت، فإن املطر يكثر، ومن رأى أنه ينظر إىل السماء، فإنه يتعاطى أمراً عظيماً وال يناله، والنظر إىل 
فإن رأى أنه سرق . ر إىل ناحية املشرق، فهو سفر ورمبا نال سلطاناً عظيماًالسماء ملك من ملوك الدنيا، فإن نظ

ومن رأى أنه يصعد إىل السماء من غري استواء وال . السماء وخبأها يف جرة، فإنه يسرق مصحفاً ويدفعه إىل امرأته
به مصيبة يف نفسه أو فإن رأى أنه أخذ السماء بأسنانه، فإنه تصي. مشقة، نال سلطاناً ونعمة، وأمن مكايد عدوه

نقصان يف ماله، ويريد شيئاً ال تبلغه يده، وإن رأى أنه دخل يف السماء ومل خيرج منها، فإنه ميوت أو يشرف على 
. اهلالك، فإن رأى كأنه يدور يف السماء مث ينزل، فإنه يتعلم علم النجوم والعلوم الغامضة ويصري مذكوراً بني الناس

  .، فإنه ينال رياسة وظفراً مبخالفيهفإن رأى كأنه استند إليها



رأيت ثالثة نفر ال أعرفهم، رفع أحدهم إىل السماء، مث حبس اآلخر بني : وحكي أن رجالً اتى ابن سريين فقال
أما الذي رفع إىل السماء، فهي األمانة رفعت : السماء واألرض، وأكب اآلخر على وجهه ساجداً، فقال ابن سريين

تبس بني السماء واألرض، فهي األمانة تقطعت، وأما الساجد، فهي الصالة إليها منتهى من بني الناس، وأما احمل
  .األمة

فمن رأى نفسه فيه قائماً أو جالساً أو ساعياً، فيكون على هوى من دينه، أو يف غرر من . رمبا دل على امسه: اهلواء
اليقظة، وآماله فإن كان يف بدعه، فهو بدعته، وإن دنياه، وروحه يف املشي الذي يدم عليه عمله يف اهلواء أو حالة يف 

وإن . كان سلطان كافر، فسد معه دينه، وإال خيف على روحه معه، فإن كان يف سفينة البحر، خيف عليه العطب
وإن كان مريضاً أشرف على اهلالك، وإن سقط من مكانه، عطب يف حاله وهوى يف . كان يف سفر، ناله فيه خوف

فإن مات يف سقطته، كان ذلك أعلى بلوغ غاية ما يدل " أو َتْهوِي بهِ الريُح يف مكاٍن َسِحيق : " اىلأعماله، لقوله تع
وأما أن يبين اهلواء بنياناً، أو يضرب فيه فسطاطاً، أو يركب فيه دابة . عليه من ميوت، أو بدعة أو قتل أو حنو ذلك

شه وقربه، فإن كان أخضر اللون، كان شهيد وإن أو عجلة، فإن كان مريضاً مات، أوعنده مريض مات، وذلك نع
رأى ذلك سلطان أو أمري أو حاكم، عزل على عمله، أو زال عن سلطانه مبوت أو حياة، وإن رأى ذلك من عقد 

نكاحاً أو بين بأهله، فهو يف غرر معها، ويف غري أمان منها، وإن رأى ذلك من هو يف البحر، عطبت سفينته، أو 
وقد يدل ذلك على عمل فاسد عمله على غري علم،وال سنة، . ف على اهلالك من أحد األمرينأسره عدوه، أو أشر

  .إذا مل يكن بناه على أساس، وال كان سرادقه أو فسطاطه على قرار
فإن كان ذلك جبناحِ، فهو أقوى لصاحبه وأسلم له . وأما الطريان يف اهلواء، فدال على السفر يف البحر، أو يف الرب

  .د يكون جناحه ماالً ينهض به، سلطاناً يسافر يف كنفه وحتت جناحهوأظهر، فق
وكذلك السباحة يف اهلواء، وقد يدل أيضاً إذا كان بغري جناح، على التغرير فيما يدخل فيه من جهاد أو حسبة أو 

  .شرفاً سفر يفِ غري أوان السفر، يف بر أو حبر، ومن رأى طار عرضاً يف السماء، سافر سفراً بعيداً أو نال
وأما الوثب، فدال على النقلة مما هو فيه إىل غريه، أما من سوق إىل غريه، من دار إىل حملة، أو من عمل إىل خالفه، 

على قدر املكانني، فإن وثب من مسجد إىل سوق، آثر الدنيا على اآلخرة، وإن كان من سوق إىل مسجد، فضّد 
ومن وثب مكان إىل مكان، حتول . األماين واآلمال، فيكون أضغاثاًذلك وقد يترقى الطريان يف اهلواء ملن يكثر من 

  .والوثب البعيد سفر طويل، فإن اعتمد وثبه على عصا، اعتمد على رجل قوي. من حال إىل حال
وأما ألوان اهلواء، فإن اسودت عني الرائي حىت مل ير السماء، فإن كانت الرؤيا خاصته أظلم ما بينه وبني من فوقه 

ساء، فإن مل خيصه برئيس، عمي بصره وحجب من نور اهلدى نظره، فإن كانت الرؤيا للعامل وكانوا من الرؤ
. يستغيثون يف املنام أو يبكون أو يتضرعون، نزلت هبم شدة على قدر الظلمة، إما فتنة أو غمة أو جدب وقحط

شدة اجلدب، فيكون اهلواء يف عني سنة غرباء، لتصاعد الغبار إىلِ من : وكذلك إمحرار، والعرب تقول لسنة اجلدب
اجلائع، ويتخايل له أن فيه دخاناً، فكيف إن كان الذي أظلم اهلواء منه دخاناً، فإنه عذاب من جدب أو غريه، وأما 

  .الضباب فالتباس وفتنة وحرية تغشى الناس
واجنلت عنهم الفتنة، وإن كان بعد الظلمة ملن رآه للعامة إن كانوا يف فتنة أو حرية، اهتدوا ستبانوا، : وأما النور

ويدل للكافر على اإلسالم، وللمذنب . عليهم جور ذهب عنهم، وإن كانوا يف حدب، فرح عنهم وسقوا واخصبوا
على التوبة، وللفقري على الغىن، ولألعزب على الزوجة، وللحامل على والدة غالم، إال أن تكون حجزته يف ختتها، 

وأما الليل والنهار، فسلطانان ضدان، يطلبان . جيبها، فولد هلا جارية حمجوبة مجيلة أو صرته يف ثوهبا، أو أدخلته يف



والليل كافر، والنهار مسلم، ألنه يذهب بالظالم، واهللا تعاىل عرب يف كتابه عن الكفر بالظلمات، . بعضهما بعضاً
راحة، والنهار على التعب وعن دينه بالنور، وقد يدالن على اخلصمني وعلى الضرتني ورمبا دل الليل على ال

ورمبا دل الليل على النكاح، والنهار على الطالق، ورمبا دل الليل على الكساد وعطلة الصناع والسفار، . والنصب
والنهار على النفاق األسواق واألسعار، ورمبا دل الليل على السجن ألنه مينع التصرف مع ظلمته، والنهار على 

  .ا دل الليل على البحر، والنهار على الربالسراج واخلالص والنجاة، ورمب
ورمبا دل الليل على املوت، ألن اهللا تعاىل يتوىف فيه نفوس النيام، والنهار على البعث ورمبا دال مجيعاً على الشاهدين 

  .العدلني، ألهنما يشهدان على اخللق

ى عند ذلك الصبح بالناس، أو فإن صل. فمن رأى الصبح قد أصبح، فإن كان مريضاً انصرم مرضه مبوت أو عافية
ركب إىل سفر، أو خرج إىل احلج، أو مضى إىل اجلنة، كان ذلك موته، وحسنِ ما يقدم عليه من اخلري، وضياء 

وإن استقى ماء طعاماً أو اشترى شعراً، فإن الصبح فرجه مما كان فيه من العلة، وإن رأى ذلك مسجون خرج . القرب
ن السفر يف بر أو حبر، ذهبت عقلته وجاءه سراحه، وإن رأى ذلك من نشزت من السجن، وإن رأى ذلك معقول ع

عليه زوجته فارقها وفارقته، ألن النهار يفرق بني الزوجني واملتآلفني، وإن رأى ذلك مذنب غافل بطال، أو كافر ذو 
وتعطل سوقه، وإن رأى ذلك حمروم أو تاجر قد كسدت جتارته . هوى تاب عن حاله واستيقظ من غفالته وظلماته

وإن رأى ذلك من له عدو كافر يطلبه، أو خصم ظامل خيصمه، ظفر بعدوه . حتركت أسواقهما وقويت أرزاقهما
واستظهر باحلق عليه، وإن رأى ذلك للعامة وكانوا يف حصار وشدة أو جور أو جدب أو فتنة، خرجوا من مجيع 

ومن رأى . لنهار على أقدار الناس، وما يف اليقظةذلك وجنوا منه وكذلك دخول الليل على النهار يعرب يف ضد ا
وإن رأى أن الدهر كله ليل، والقمر . كأن الدهر كله ليل ال هنار فيه، عم أهل تلك الناحية فقر وجوع وموت
  .والكواكب تدور حول السماء، عم أهل ذلك املكان ظلم وزير أو كاتب

طلوع الفجر يدل على : أبلغ يف ذلك، وقال بعضهم والظلمة ظلم وضاللة، وإذا كان معها الرعد والربق فهي
سرور، وأمن وفرج من اهلموم، وأول النهار يدل على أول األمر الذي يطلبه صاحب الرؤيا، ونصف النهار يدل 

ومن رأى أنه ضاع له شيء فوجده عند انفجار الصبح، فإنه . على وسط األمر، وآخر النهار يدل على آخر األمر
ومن رأى أن الدهر كله " . إن قُرانَ الفَْجرِ كانَ َمْشهوداً : " ا ينكره بشهادة الشهود، لقوله تعاىليثبت على غرميه م

هنار ال ليل فيه، والشمس ال تغرب بل تدور حول السماء، دل ذلك على أن السلطان يفعل برأيه وال يستشري 
  .وزيراً فيما يريده من األمور

بضد الظالم، رأت آمنة أم النيب صلوات اهللا عليه وسالمه، كأن نوراً أخرج  والنور هو اهلدى من الضاللة وتأويله
  .منها أضاءت قصور الشام من ذلك النور، فولدت النيب صلى اهللا عليه وسلم

يف األصل امللك األعظم، ألهنا أنور ما يف السماء من نظرائها، مع كثرة نفعها وتصرف كل الناس يف : الشمس
ن ملك املكان الذي يرى الرؤيا فيه، وفوقه أرفع منه تدل السماء عليه، وهو ملك امللوك مصاحلها، ورمبا دلت ع

. وأعظم السالطني، ألن اهللا سبحانه وتعاىل ملك امللوك وجبار اجلبابرة ومدير السماء ومن فيها واألرض ومن عليها
امع، كأمريه وعريفه أو أستاذه ورمبا دلت الشمس على سلطان صاحب الرؤيا، إذا رآها خاصة دون اجلماعة واجمل

أو والده، أو زوجها إن كانت امرأة، ورمبا دلت على املرأة الشريفة كزوجة امللك أو الرئيس أو السيد أو ابنته، أو 
وقد . والشعراء يشبهون مجال العذارى بالشمس يف احلسن واجلمال. أمه أو زوجة الرائي، أو أمه أو ابنته، أو مجاهلا



يف رؤيا يوسف عليه السالم دالة على أمه، وقيل بل على خالته زوجة أبيه، وقيل بل على جدته، قيل أهنا كانت 
وقيل بل كانت دالة على أبيه والقمر على أمه،كل ذلك جائز يف التعبري، فإن دلت الشمس على الوالد فلفضلها 

ا رؤي يف الشمس من حادث، عاد على القمر بالضياء واإلشراق، وإن دلت على األم فلتأنيثها وتذكري القمر، فم
وإن رؤيت ساقطة إىل . تأويله على من يدل عليه ممن وصفناه على أقدار الناس ومقادير الرؤيا ودالئلها وشواهدها

األرض، أو ابتلعها طائر، أو سقطت يف البحر أو احترقت بالنار وذهبت عينها، أو اسودت وغابت يف غري جمراها 
وإن رأى هبا كسوفاً أو غشاها سحاب و تراكم عليها . ت نعش، مات املنسوب إليهامن السماء، أو دخلت يف بنا

غبار أو دخان حىت نقص نورها، أو رؤيت متوج يف السماء بال استقرار، كان ذلك دليالً على حادث جيري على 
اً يف اليقظة، فإن املضاف إليهِا، إما من مرض أو هم أو غم أو كرب أو خرب مقلق، إال أن يكون من دلت عليه مريض

ذلك موته، وإن رآها قد اسودت من غري سبب غشيها وال كسوف، فإن ذلك دليل على ظلم املضاف وجوره، أو 
على كفره وضاللته وإن أخذها يف كفه أو ملكها يف حجره أو نزلت عليه يف بيته بنورها وضيائها، متكن من سلطانه 

وم رب ذلك املنزلة إن كان غائباً، سواء رأى ذلك ولده أو عبده وعز مع ملكه، إن كان ممن يليق به ذلك، أو قد
أو زوجته، ألنه سلطان اجلميع وقيم الدار، وإال ولدت احلامل ان كانت له جارية أو غالماً يفرق بني الذكر واألنثى 

بذلك فيها  بزيادة تلتمس من الرؤيا، مثل أن يأخذها فيسترها حتت ثوبه، أو يدخلها يف وعاء من أوعيته، فيشهد
وإن كانت يف هذه احلال مظلمة ذاهبة . باإلناث املستورات، ويكون من يدل عليه مجيالً مذكوراً بعلم أو سلطان

اللون، غدر بامللك يف ملكه، أو يف أهله، إن الق ذلك به وإال تسور عليه سلطان، أو عداه عليه عامل، أو قدم 
  .ط جنينها، أو ولدت ابناً يفرق بني هذه الوجوه، بزيادة األدلةغائب، أو مات من عنده من املرضى، واحلوامل سق

وإن رآها طالعة من املغرب أو عائدة بعد غروهبا أو راجعة إىل املكان الذي منه طلوعها، ظهرت آية وعربة يستدل 
ر، على ورمبا دل ذلك على رجوع املنسوب إليها عما أمله من سفر أو عدل أو جو. على ما هيأهتا بزيادة أدلتها

ورمبا دل على نكسة املنسوب إليها من املرضى، ورمبا دل مغيبها من . قدر منفعة طلوعها ومغيبها، وأوقات ذلك
ورمبا دل على قدوم الغائب من سفره واألموال . بعد بروزها ملن عنده محل، على موت اجلنني من بعد ظهوره
بعد خروجه، ورمبا دل على من أسلم من كفره، أو تاب العجيبة، ورمبا دل مغيبها على إعادة املسجون إىل السجن 

وإن رأى ذلك من يعمل أعماالً خفية صاحلة أو رديئة، دل على سترته وإخفاء . من ظلمه على رجوعه إىل ضاللته
أحواله، ومل تكشف أستاره لذهاب الشمس عنه، إال أن يكون ممن أهديت إليه يف ليلته زوجة، أو اشترى سرية، قال 

وقد يدل أيضاً طلوعها من بعد مغيبها ملن طلق زوجته على . ترجع إىل أهلها، والسرية تعود إىل بائعهاالزوجة 
ارجتاعها، وملن عنده حبلى على خالصها، وملن تعذرت عليه معيشته أو صنعته على نفاقها، وخاصة إن كان 

اً على موته، لزوال الظل املشبه صالحها بالشمس كالقصار والغسال وضرائب اللنب وأمثال ذلك، وملن كان مريض
وملن كان يف جهاد أو حرب، " مثَّ َجَعلْنا الشّْمَس علْيِه دليالً ثَّم قَبْضناُه إلْينا قَْبَضاً َيسريا : " باإلنسان مع قوله تعاىل

فقرياً يف على النصر، ألهنا عادت ليوشع بن نون عليه السالم يف حرب األعداء له، حىت أظهره اهللا عليهم، وملن كان 
  .يوم الشتاء، على الكسوة والغىن، ويف يوم الصيف على الغم واملرض واحلمى والرمد

وجلوس امليت يف الشمس يف الصيف داللة على ما هو فيه من العذاب واحلزن، من أجل مصاحبة السلطان، أو من 
  .سبب من نزلت الشمس عليه على قدره وناحيته

ومن أصاب مشساً معلقة بسلسلة، ويل والية . اً عظيماً على قدر شعاعهاومن رأى أنه حتول مشساً، أصاب ملك
وإن قعد يف الشمس وتداوى فيها، نال نعمة من سلطان، ومن رأى أن ضوء الشمس وشعاعها من . وعدل فيها



رأى أنه  املشرق إىل املغرب، فإن كان أهالً للملك نال ملكاً عظيماً، وإال رزق علماً يذكر به يف مجيع البالد، ومن
فمن رآها صافية منرية قد طلعت عليه، . ملك الشمس أو متكن منها، فإنه يكون مقبول القول عند امللك األعظم

فإن كان والياً نال قوة يف واليته، وإن كان أمرياً نال خرياً من امللك األعظم، وإن كان من الرعية رزق رزقاً حالالً، 
ومن رأى الشمس طلعت يف بيته، فإن كان تاجراً ربح يف جتارته، وإن . وإن كانت امرأة رأت من زوجها ما يسرها

  .كان طالباً للمرأة أصاب امرأة مجيلة، وإن رأت ذلك امرأة تزوجت واتسع عليها الرزق من زوجها
وضوء الشمس هيبة امللك وعدله، ومن كلمته الشمس نال رفعة من قبل السلطان، ومن رأى الشمس طلعت على 

وإن طلعت على قدميه دون سائر جسده، نال رزقاً حالالً . ده، فإنه ينال أمراً جسيماً ودنيا شاملةرأسه دون جس
من قبل الزراعة، فإن طلعت على بطنه حتت ثيابه والناس ال يعلمون، أصابه برص، وكذلك على سائر أعضائه من 

رأة أن الشمس دخلت من جرباهنا ومن رأى بطنه انشق وطلعت فيه الشمس، فإنه ميوت، فإن رأت ام. حتت ثيابه
وهو طوقاً مث خرجت من ذيلها، فإهنا تتزوج ملكاً ويقيم معها ليلة، فإن طلت على فرجها، فإهنا تزين، وإن رأى أن 

الشمس غابت كلها وهو خلفها يتبعها، فإنه ميوت، فإن رأى أنه يتبع الشمس وهي تسري ومل تغب، فإنه يكون أسرياً 
لشمس حتولت رجالً كهالً، فإن السلطان يتواضع ّهللا تعاىل ويعدل وينال قوة، وحتسن أحوال فإن رأى ا. مع امللك

فإن رأى ناراً خرجت من الشمس فأحرقت . املسلمني، فإن حتولت شاباً، فإنه يضعف حال املسلمني وجيور السلطان
فإن رآها اصفرت، . ساد يف مملكتهما حواليها، فإن امللك يهلك أقواماً من حاشيته، فإن رأى الشمس امحرت، فإنه ف

  .فإن رأى أهنا غابت فاته مطلبه. فإن اسودت يغلب، وتتم عليه آفة. مرض امللك

فإن رأى الشمس انشقت نصفني . ومنازعة الشمس اخلروج على امللك، ونقصان شعاع الشمس احنطاط هيبة امللك
النصف الباقي النصف الذاهب وانضما وعادت فبقي نصفها وذهب اآلخر، فإنه خيرج على امللك خارجي، فإن تبع 

مشساً صحيحاً، فإن اخلارجي يأخذ البلد كله، فإن رجع النصف الذاهب إىل النصف الباقي وعادت مشساً كما 
فإن صار كل واحد من النصفني مشساً مبفرده، فإن اخلارجي ميلك مثل ما مع . كانت عاد إليه ملكه وظفر باخلارجي

فإن رأى الشمس سقطت، فهي مصيبة يف قيم األرض أو يف . ري نظريه، ويأخذ نصف مملكتهامللك من امللك، ويص
  .فإن رأى كأن الشمس طلعت يف دار فأضاءت الدار كلها، نال أهل الدار عزة وكرامة ورزقاً. الوالدين

  .فإن رأى ذلك ملك مات. ومن رأى أنه ابتلع الشمس، فإنه يعيش عيشاً مغموماً
ومن رأى الشمس نزلت على فراشه، فإنه ميرض . الشمس، أتاه اهللا كنزاً وماالً عظيماًومن أصاب من ضوء 

ومن . فإن رأى كأنه يفعل به خري، دل على خصب ويسار، ويدل يف كثري من الناس على صحة. ويلتهب بدنه
مس على هيأهتا ومن دالئل اخلريات أن يرى اإلنسان الش. أخذت الشمس منه شيئاً أو أعطته شيئاً، فليس مبحمود
. ومن وجد حر الشمس فأوى إىل الظل، فإنه ينجو من حزن. وعادهتا، وقد تكون الزيادة والنقص فيها من املضار

ومن استمكن من الشمس وهي سوداء . ومن وجد الربد يف الظل فقعد يف الشمس ذهب فقره، ألن الربد فقر
  .مدهلمة، فإن امللك يضطر إليه يف أمر من األمور

ن قاضي محص رأى كأن الشمس والقمر اقتتال فتفرقت الكواكب، فكان شطر مع الشمس، وشطر مع وحكي أ
فََمَحوَْنا : " فقرأ عمر. مع القمر: مع أيهما كنت؟ قال: فقال له. فقص رؤياه على عمر بن اخلطاب رضي اّهللا. القمر

  .ص، فقضي أنه خرج مع معاوية إىل صفني فقتلوصرفه عن عمل مح" . آَيةَ اللّيلِ َوَجَعلْنا آية النّهارِ مُْبِصَرة 
ومن رأى الشمس والقمر والنجوم اجتمعت يف موضع واحد وملكها، وكان هلا نور وشعاع، فإنه يكون مقبول 

فإن رأى الشمس والقمر طالعني . فإن مل يكن نور، فال خري فيه لصاحب الرؤيا. القول عند امللك والوزير والرؤساء



فإن رأى مشساً وقمراً عن ميينه ومشاله . فإن مل يكن هلما شعاع، فإهنما ساخطان عليه. راضيان عنهعليه، فإن والديه 
َوُجِمَع الّشمسُ : " أو قدامه أو خلفه، فإنه يصيبه هم وخوف أو بلية وهزمية، ويضطر معها إىل الفرار، لقوله تعاىل

وكسوف . وسواد الشمس والقمر والنجوم وكدورهتا، تغري النعم يف الدنيا" . والقََمُر َيقُولُ اِإلنسانُ َيْومَِئٍذ أْيَن املَفَر 
  .الشمس، حدث بامللك

فإن رآها وهي ال تتحرك يف السحاب وال . ومن رأى سحاباً غطى الشمس حىت ذهب نورها، فان امللك ميرض
  .جنلى الغم عنهخترج منه، فإن امللك ميوت، ورمبا كانت الشمس عاملاً من العلماء فإن اجنلى السحاب، ا

ومنازله ومساكنه، أو . يف األصل وزير امللك األعظم، أو سلطان دون امللك األعظم، والنجوم حوله جنود: القمر
ورمبا دل على العامل والفقيه وكل ما يهتدي به من األدلة، ألنه يهدي يف الظلمات، ويضيء يف . زوجاته وجواريه

ويدل على الولد والزوج والسيد، وعلى الزوجة واِإلبنه، جلماله ونوره، يشبه به ذو اجلمال من النساء . احلنادس
مث جيري تأويل حوادثه ومزاولته كنحو ما تقدم يف الشمس، ورمبا دل . فلقة قمر والرجال، فيقال كأنه البدر وكأنه

على الزيادة والنقص، ألنه يزيد وينقص، كاألموال واألعمال واألبدان، مع ما سبق من لفظ املرور، مثل مريض يراه 
ان يف نقصان الشهر، ذهب وإن ك. يف أول الشهر قد نزل عليه أو أتى به إليه، فإنه يفيق من علته ويسلم من مرضه

عمره وتقرب أجله على مقدار ما بقي من الشهر، فرمبا كان أياماً ورمبا كان مجعاً أو شهوراً أو أعواماً، بأدلة تزاد 
وإن نزل يف أول الشهر، أو طلع على من له غائب فقد خرج من مكانه وقدم من . عند ذلك يف املنام أو يف اليقظة

ومن رآه عنده أو يف حجره أو يف يده، . ر الشهرِ، بعد يف سفره وتغرب عن وطنهوإن كان ذلك يف آخ. سفره
  .تزوج زوجاً بقدر ضوئه ونوره، رجالً كان أو امرأة

: رأت عائشة رضوان اهللا عليها ثالثة أقمار سقطت يف حجرهتا، فقصت رؤياها على أبيها رضي اهللا عنه، فقالت هلا
  .هم خري أهل األرضإن صدقت رؤياك، دفن يف حجرتك ثالثة 

  .فإن رأى القمر غاب، فإن األمر الذي هو طالبه من خريِ أو شر قد انقضى وفات

ومن رأى القمر تاماً منرياً يف موضعه من السماء، فإن وزير امللك ينفع أهل ذلك . فإن رآه طلع، فإن األمر يف أوله
. ن رأى كأنه تعلق بالقمر، نال من السلطان خرياًوم. ومن نظر إىل القمر فرأى مثال وجهه فيه، فإنه ميوت. املكان

ومن رأى القمر صار مشساً، فإن الرائي . ومن رأى كأن القمر أظلم والرائي ملك، فإن رعيته يؤذونه وينكرون أمره
ومن رأى القمر موافقه وهو موافق القمر، فإنه يدل على املسافرين . يصيب خرياً وعزاً وماالً من قبل أمه أو امرأته

  .واملالح واملنجم لرطوبته وحركته، وألن املنجم يعرف ما حيتاج إليه القمر
وحكي أن ابن عباس رضي اهللا عنه، رأى يف املنام كأن قمراً ارتفع من األرض إىل السماء بأشطان، فقصها على 

  .تذاك ابن عمك، يعين نفسه عليه أفضل الصالة وأزكى التحيا: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
رأيت كأن القمر دخل الثريا ومنادياً ينادي أن ائيت ابن : وحكي أن امرأة جاءت إىل ابن سريين وهو يتغذى، فقالت

ويلك كيف رأيت؟ فأعادت عليه فأربد لونه وقام وهو : فقبض يده عن الطعام وقال هلا. سريين فقصي عليه رؤياك
  .إىل سبعة أيام فمات يف السابعآخذ ببطنه، فقالت أخته مالك؟ فقال زعمت هذه أين ميت 

فقص رؤياه على . ورأى رجل كأنه نظر إىل السماء وتأمل القمر فلم يره، ونظر إىل األرض فرأى القمر قد تالشى
إن كان صاحب هذه الرؤيا رجالً فإنه صاحب كيمياء وذهب، فيذهب ماله، وإن كان فقرياً فيسقط يف : معرب فقال
  .الثرى

السلطان ينزل : قال. رأيت كأن القمر يف دارنا: وأتى ابن سريين رجل فقال. تل زوجهاوإن رأت ذلك امرأة، ق



  .مبصركم
  .واحتجاب القمر باحلجاب جيري يف ذلك جمرى الشمس

يدل أيضاً على امللك واألسري والقائد واملقدم واملولود البارز من الرحم املستهل بالصراخ وعلى اخلرب : اهلالل
دم من الناحية اليت طلع منها، وعلى الثائر واخلارجي إذا طلع من غري مكانه، أو كانت معه الطارىء، والفتح القا

وعلى قدوم الغائب، وعلى صعود املؤذن فوق املنار، ؟؟نقص . ظلمة، أومطر بالدم أو ميازيب تسيل من غري مطر
يف السماء مع كل واحد فمن رأى قمرين يتقاتالن . من الكتاب رجاله، وإن كان عروسة فالنجوم نساؤها ٢٦٢

منهما جنوم، كان ذلك اختالفاً أو حرباً بني ملكني أو وزيرين أو رجلني عظيمني، والغائب منهما مغلوب، يستدل 
وكذلك إذا رأى كوكبني يقتتالن . عليه بناحيته يف األفق ومكانه يف السماء، فيضاف إىل ملك ذلك امللك يف األرض

وإن مل يكن معهما جنوم، ورأى ذلك يف خاصيته أو بيته وكان له زوجتان أو . ومعهما جنوم تتبع كل واحد منهما
وإن رأت ذلك امرأة أو عبد، أو رآمها يقاتالن على رأسه أو . شريكان، كان االختالف بينهما باللسان أو باليد

 العبد على وقد يدل ذلك يف. سقطا، كذلك يتقاتل عليهما الزوج أو السيد مع أخيه أو مع رجل شريف من جنسه
خصام يقع بني بائعه ومشتريه، وقد يدل يف املرأة على شر يدور بني ولديها أو بني بنتيها أو بني والدها وزوجها، أو 

  .بني زوجها وابنها إن كان أحد النجمني أكرب من اآلخر

على موت يقع بني الناس،  وأما سقوط النجوم يف األرض أو يف البحر أو احتراقها بالنار، أو إلتقاط الطري هلا، فداللة
أو قتل على قدر الكثرة والقلة، وقد يقع ذلك يف جنس دون جنس، إن عرف اجلنس الساقط من الكواكب، وأما 
من ملك النجوم يف حجره أو كان يرعاها يف السماء أو يديرها يف اهلواء، فإن كان أهالً للسلطان ناله، وكان والياً 

وأما سقوطها عليه أو علىِ . وإن كان أوضع من ذلك، فلعله ينظر يف علم النجوم .على الناس أو قاضياً أو مفتياً
وإن كان غرمياً عليه ديون منجمة، أو كان عبداً مكاتباً، حلت جنومه وطولب مبا . رأسه، فإن كان مريضاً مات

لت إليه أو رأسه، فإن كانت النجوم له على الناس منجمة، وص. وكذلك إن رأى جسمه عاد جنوماً. عليه
وإن سقط النجم على من له غائب . واجتمعت له، وكذلك لو كان يلتقطها من األرض أو من السماء لدنوها منه

قدم عليه، وإن سقط على حامل ولدت غالماً مذكوراً شريفاً، إال أن يكون من النجوم املؤقتة كبنات نعش 
وقد يدل على موت احلامل، إذا أيد ذلك . وجوهرهوالشعريني والزهرة، فالسيد جارية على قدر ذكر النجم ومجاله 

وأما رؤية الكواكب بالنهار، فدليل على الفضائح واالشتهار، وعلى احلوادث الكبار، . شاهد معه يشهد باملوت
وعلى قدر الرؤيا وعمومها وخصوصها، وكثرة النجوم وقلتها، قال النابغة الذبياين يذكر . وعلى املصائب والبوار

  :يوم حرب
  ال النور نور وال اإلظالم أظالم... دو كواكبه والشمس طالعة تب

ومن رأى النجوم جمتمعة يف داره، وهلا نور وشعاع، فإنه يصيب فرحاً وسروراً وجيتمع عنده أشراف الناس على 
اهللا  فإن رأى أنه يقتدي بالنجوم، فإنه على ملة رسول. وإن مل يكن هلا نور، فهي مصيبة جتمع أشراف الناس. السرر

فإن رأى أنه يسرق جنماً من السماء، فإنه يسرق منِ ملك شيئاً له . صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه وعلى احلق
ومن رأى أنه أخذ كوكباً، رزق . ومن رأى أنه حتول جنماً فإنه يصيب شرفاً ورفعة. خطر، ويستفقد رجالً شريفاً

ومن رأى سبيالً طلع عليه، . فأخذ النجوم، نال سلطاناً وشرفاً فإن رأى أنه مد يده إىل السماء. ولداً شريفاً كبرياً
ومن ركب كوكباً أصاب . ومن طلعت عليه الزهرة، ناله اِإلقبال وكذلك املشتري. أصابه اِإلدبار إىل آخر عمره
  .سلطاناً ووالية ومنفعة ورياسة



فإن من . ، وإن كان فقرياً ماتمن رأى أن الكواكب ذهبت من السماء، ذهب ماله إن كان غنياً: وقال بعضهم
ومنِ رأى كوكباً على فراشه، فإنه يصري مذكوراً، . رأى بيده كواكب صغاراً فإنه ينال ذكراً أو سلطاناً بني الناس

ومن رأى الكواكب اجتمعت فأضاءت، دل على أنه ينال خرياً من جهة . فإنه يفوق نظراءه، أو خيدم رجالً شريفاَ
  .، فإنه يرجع إىل أهله مسروراًفإن كان مسافراً. السفر

من رأى الكواكب حتت سقف، فهو دليل رديء، وتدل على خراب بيت صاحبها، وتدل على موت : وقال بعضهم
ومن ابتلعها من غري أكل، تداخله . ومن رأى أنه يأكل النجوم، فإنه يستأكل الناس ويأخذ أمواهلم. رب البيت

ومن امتص الكواكب، فإنه يتعلم من العلماء . لصحابة رضي اهللا عنهمأشراف الناس يف أمره وسره، ورمبا سب ا
  .علماً
وإذا كان مست رؤوس . هو رجل حازم الرأي، يرى األمور يف املستقبل، ألنه إذا طلع غدوة فهو أول الصيف: الثريا

. ، فهو رجل كاهنوإذا دل على فساد الدين. الناس بالغداة، فإنه وسط الصيف، وإذا طلع عشاء، فإنه أول الشتاء
والثريا مشتقة من . فإن رأى أن الثريا سقطت، فهو موت األنعام وذهاب الثمار. وإذا دل على التجارة، فإنه بصري

  .الثرى، وقيل أهنا تدل على املوت المسها
. صاحب حرب امللك: واملريخ. صاحب مال امللك: واملشتري. صاحب عذاب امللك: وأما اخلمسة السيارة، فزحل

تعبد من دون : والشعري. رجل عشار، وكذلك كان مسخ: كاتب امللك، وسهيل: وعطارد. امرأة امللك: زهرةوال
رجل عامل شريف، ألّنها من النجوم اليت يهتدى هبا يف ظلمات : وبنات نعش. اهللا سبحانه وتعاىل، وتأويلها أمر باطل

ومن . لوك أو حرب يهلك فيه مجاعة من اجلنودومن رأى الكواكب تناثرت من السماء، فهو موت امل. الرب والبحر
ومن حتول جنماً من . رأى كأن الفلك يدور به أو يتحرك، فإّنه يسافر ويتحرك من منزل إىل منزل ويتغري حاله

  .النجوم اليت يهتدى هبا، فإنّ الناس حيتاجون إليه يف أمورهم وإىل تدبريه ورأيه

ورمبا دل على . لطاهنا على ما دوهنا من املخلوقات مع نفعها وضرهاتدل على السلطان يف ذاته لقوهتا وس: الريح
ورمبا دلت على . ملك السلطان وجنده وأوامره وحوادثه وخدمه وأعوانه، وقد كانت خادماً لسليمان عليه السالم

ا إن العذاب واجلوائح واآلفات حلدوثها عند هيجاهنا، وكثرة ما يسقط من الشجر، ويغرق من السفن هبا، السيم
ورمبا دلت الريح على اخلصب والرزق . كانت دبوراً، وألّنها الريح اليت هلكت عاد هبا، وألّنها ريح ال تلقح

والنصر والظفر والبشارات، ألنّ اهللا عّز وجلّ يرسلها نشراً بني يدي رمحته، وينجي هبا السفن اجلاريات بأمره، 
من صالح النبات والثمر، وهي الصبا وقد قال صلى اهللا عليه فكيف هبا إن كانت من رياح اللقاح، ملا يعود منها 

والعرب تسمي الصبا القبول ألّنها تقابل الدبور، ولو مل يستدل " . نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور : " وسلم
داع، ورمبا دلت الريح على األسقام والعلل واهلائجة يف الناس، كالزكام والص. بالقبول والدبور إال بامسها لكفى

ومنه قول الناس عند ذلك هذه ريح هائجة، ألّنها علل خيلقها اهللا عّز وجلّ عند ريح هتب وهواء يتبدل أو فصل 
  .ينتقل

فمن رأى رحياً تقله وحتمله بال روع وال خوف وال ظلمة وال ضبابة، فإّنه ميلك الناس إن كان يليق به ذلك، أو 
أو يسافر يف البحر سليماً إن كان من أهل ذلك أو ممن يؤمله، أو يرأس عليهم ويسخرون خلدمته بوجوه من العز، 

أو حتته ريح تنقله وترفعه، ورزق إن كان فقرياً، وإن كان رفعها إياه وذهاهبا به . تنفق صناعته إن كانت كاسدة
، أو كانت هلا ظلمة وغربة وزعازج وحس، فإن كان يف سفينة عطبت به. مكوراً مسحوباً وهو خائف مروع قلق

وإن كان يف علة زادت به، وإال نالته زالزل وحوادث، أو خرجت فيه أو أمر السلطان أو احلاكم ينتهي فيها إىل حنو 



فإن رأى الريح . فإنّ مل يكن شيء من ذلك أصابته فتنة غرباء ذات رياح مطبقة وزالزل مقلقة. ما وصل إليه يف املنام
ري بالناس أو بالدواب أو بالطعام، فإّنه بالء عام يف الناس، إما طاعون يف تلك احلال تقلع الشجر وهتدم اجلدر، أو تط

فإن كانت الريح العامة ساكتة أو كانت من رياح . أو سيف أو فتنة أو غارة أو سيب أو مغرم وجور وحنو ذلك
جت اللقاح، فإن كان الناس يف جور أو شدة أو وباء أو حصار من عدو، بدلت أحواهلم وانتقلت أمورهم وفر

  .مهومهم
ومن محلته الريح . والريح مع الصفرة مرض، والريحِ مع الرعد سلطان جائر مع قوة. وريح السموم أمراض حارة

  " .أو َتْهوي بهِ الريخ يف َمكَانٍ سحيق : " من مكان إىل مكان أصاب سلطاناً أو سافر سفراً ال يعود منه، لقوله تعاىل
كانوا يف حرب هلكوا والريح اللينة الصافية خري وبركة، والريح وسقوط الريح على مدينة أو عسكر، فإن 

  .العاصف جور السلطان، والريح مع الغبار دليل احلرب
يدل على رمحة اهللا تعاىل ودينه وفرجه وعونه، وعلى العلم والقرآن واحلكمة، ألنّ املاء حياة اخللق وصالح : املطر

. األمر يف الرب والبحر، فكيف إن كان ماؤه لبناً أو عسالً أو مسناً األرض، ومع فقده هالك األنام واألنعام وفساد
ألّنه سبب ذلك كله، وعنده يظهر فكيف إن كان قمحاً أو . ويدل على اخلصب والرخاء ورخص األسعار والغىن

ورمبا دل على احلوائج  شعرياً أو زيتاً أو متراً أو زبيباً أو تراباً ال غبار فيه، وحنو ذلك مما يدل على األموال واألرزاق،
النازلة من السماء كاجلراد أو الربد أو الريح، سيما إن كان فيه نار أو كان ماؤه حاراً، ألنّ اهللا سبحانه عرب يف كتابه 

لى ورمبا دل ع" . َوأمطَْرَنا علْيهم َمطَراً فََساَء َمطَُر املُْنِذرين : " عما أنزله على األمم من عذابه باملطر، كقوله تعاىل
ورمبا دل على العلل واألسقام اجلدري والربسام، إن كان يف غري . الفنت والدماء تسفك، سيما إن كان ماؤه دماً

وقته ويف حني ضرره لربده وحسن نقطه، وكل ما أضر باألرض ونباهتا منه فهو ضار لألجسام الذين أيضاً خلقوا 
ية أو حملة جمهولة، ورمبا دل على ما نزل السلطان من منها ونبتوا فيها فكيف إن كان املطر خاصة يف دار أو قر

من أدلة العذاب، ورمبا دلت على . البالء والعذاب كاملغارم واألوامر، سيما إن كان املطر باحليات وغري ذلك
إنْ : " األدواء والعقلة واملنع والعطلة للمسافرين والصناع وكل من يعمل عمالً حتت اهلواء املكشوف لقوله تعاىل

  " .انَ بِكُمْ أذَى من َمطَرٍ كَ

فمن رأى مطراً عاماً يف البالد، فإن كان الناس يف شدة خصبوا ورخص سعرهم إما مبطر كما رأى، أو لرفقه، أو 
وإن كانوا يف جور وعذاب وأسقام، فرج ذلك عنهم إن كان املطر يف ذلك احلني نافعاً، وإن . سفن تقدم بالطعام

فإن كان رشاً، . أو نار تضاعف ما هم فيه، وتواتر عليهم على قدر قوة املطر وضعفهكان ضاراً أو كان فيه حجر 
ومن رأى نفسه يف املطر أو حمصوراً منه حتت سقف أو جدار، فأمر ضرر يدخل عليه . فاألمر خفيف فيما يدل عليه

ن مريضاً، أو كان ذلك وإما أن يضرب على قدر ما أصابه من املطر، وإما أن يصيبه نافض إن كا. بالكالم واألذى
وأما املمنوع حتت اجلدار، فإما عطلة عن عمله أو عن سفره أو من أجل مرضه أو . أوانه، أو كان املكان مكانه

سبب فقره، أو حيبس يف السجن على قدر ما يستدل على كل وجه منها باملكان الذي رأى نفسه فيه، وبزيادة 
تسل يف املطر من جنابة، أو تطهر منه للصالة، أو غسل مبائه وجهه، الرؤيا، وما يف اليقظة، إال أن يكون قد اغ

فيصح له بصره، أو غسل به جناسة كانت يف جسمه أو ثوبه، فإن كان كافراً أسلم، وإن كان بدعياً أو مذنباً تاب، 
مبا قد احتاج  وإن كان فقرياً أغناه اهللا، وإن كان يرجو حاجة عند السلطان أو عند من يشبهه جنحت لديه، ومسح له

  .إليه
  .وكل مطريستحب نوعه فهوحممود، وكل مطريكره نوعه فهومكروه



وأْمطَْرَنا َعلَْيهمْ : " ليس يف كتاب اهللا تعاىل فرج يف املطر إذا جاء اسم املطر فهو غم مثل قوله تعاىل: وقال ابن سريين
وَنّزلنا ِمَن : " يسم مطراَ فهو فرج الناس عامة، لقوله تعاىلوإذا مل " . َوأْمطْرَنا َعلَْيهِْم ِحجَارة : " وقوله" . َمطَراً 

واملطر العام . املطر يدل على قافلة اإلبل، كما أنّ قافلة اإلبل تدل على املطر: ، وقال بعضهم" الّسَماِء َماًء ُمبَاَركاً 
بطيخاً فإّنهم ميرضون،  غياث، فإن رأى أنّ السماء أمطرت سيوفاً فإنّ الناس يبتلون جبدال وخصومة، فإن أمطرت

وقيل إّنه فرج من حيث ال يرجى، ورزق . وإن أمطرت من غري سحاب فال ينكر ذلك، ألنّ املطر ينزل من السماء
  .ولفظ الغيث واملاء النازل وما شاكل ذلك، أصلح يف التأويل من لفظ املطر. من حيث ال حيتسب

م، وهو سبب رمحة اهللا تعاىل حلملها املاء الذي به حياة يدل على اإلسالم الذي به حياة الناس وجناهت: السحاب
اخللق، ورمبا دلت على العلم والفقه واحلكمة والبيان، ملا فيها من لطيف احلكمة جبرياهنا حاملة وقراً يف اهلواء، وملا 

ورمبا . من املاء ورمبا دلت على العساكر والرفاق، حلملها املاء الدال على اخللق الذي خلقوا. ينعصر منها من املاء
أفَالَ : " دلت على اإلبل القادمة مبا ينبت باملاء كالطعام والكّتان، ملا قيل إنّها تدل على السحاب، لقوله تعاىل

ورمبا دلت على السفن اجلارية يف املاء يف غري أرض وال مساء، حاملة جارية " . َيْنظُرونَ إىل اإلبِلْ كَْيَف ُخِلقَْت 
ى احلامل من النساء، ألنّ كلتيهما حتمل املاء وجتنه يف بطوهنا، إال أن يأذن هلا رهبا بإخراجه بالرياح وقد تدل عل

وقذفه، ورمبا دلت على املطر نفسه، ألّنه منها وبسببها، ورمبا دلت على عوارض السلطان وعذابه وأوامره، وإذا 
عق واحلجارة، مع ما نزل بأهل الظلمة كانت سوداء أو كان معها ما يدل على العذاب، ملا يكون فيها من الصوا

حني حسبوها عارضاً متطرهم فأتتهم بالعذاب، ومبثل ذلك أيضاً يرتفع على أهلِ النار، فمن رأى سحاباً يف بيته أو 
نزلت عليه يف حجره أسلم إن كان كافراً، ونال علماً وحكماً إن كان مؤمناً، أو محلت زوجته إن كان يف ذلك 

فإن رأى نفسه راكباً فوق السحاب أو رآها جارية، تزوج . بله وسفينته إن كان له شيء من ذلكراغباً، أو قدمت إ
امرأة صاحلة إن كان عزباً، أو سافر أو حج إن كان يؤمل ذلك، وإال شهر بالعلم واحلكمه إن كان لذلك طالباً، 

السلطان على دابة شريفة إن كان ممن وإال ساق بعسكر أو سرية، أو قدم يف رفقة إِن كان لذلك أهالً، وإالّ رفعه 
وإن رأى سحباً متوالياً قادمة جانية، والناس لذلك ينتظرون . يلوذ به وكان راجالً، وإالّ بعثه على جنيبٍ رسوالً

مياهها، وكانت من سحب السماء ليس فيها شيء من دالئل العذاب، قدم تلك الناحية ما يتوقعه الناس، وما 
وإن رآها سقطت باألرض أو نزلت على . أو رفقة تأيت، أو عساكر ترد، أو قوافل تدخل ينتظرونه من خري يقدم،

وإن كان فيها مع . البيوت أو يف الفدادين أو على الشجر والنبات، فهي سيول وأمطار أو جراد أو قطا أو عصفور
عقارب، فإّنها غارة تغري ذلك ما يدل على اهلم واملكروه، كالسموم والريح الشديدة والنار واحلجر واحليات وال

عليهم وتطرقهم يف مكاهنم، أو رفقة قافلة تدخل بنعي أكثرهم ممن مات يف سفوهم، أو مغرم وخراج يفرضه 
السلطان عليهم، أو جراداً ودباً يضر بنباهتم ومعايشهم، أو مذاهب وبدع تنتشر بني أظهرهم ويعلن هبا على 

و سلطان شفيق، فمن خالط السحاب فإّنه خيالط رجال من رؤوسهم، وقال بعضهم إنّ السحاب ملك رحيم أ
وإن مجعه نال حكمة من رجل مثله، فإن . هؤالء، ومن أكل السحاب فإّنه ينتفع من رجل مبال حالل أو حكمة

  .ملكه نال حكمة وملكاً، فإن رأى أنّ سالحه من عذاب، فإّنه رجل حمتاج
فإن بىن قصراً على السحاب، . ل دنيا شريفة حالالً مع حكمة ورفعةفإن رأى أّنه يبين داراً على السحاب، فإّنه ينا

فإن رأى يف يده سحاباً ميطر منه املطر، فإّنه . فإّنه يتجنب من الذنوب حبكمة يستفيدها، وينال من خريات يعلمها
  .لناس منهفإن رأى أّنه حتول سحاباً ميطر على الناس، نال ماالً ونال ا. ينال حبكمة وجيري على يده احلكمة

والسحاب إذا مل يكن فيه مطر، فإن كان ممن ينسب إىل الوالية، فإّنه و اهللا ال ينصف وال يعدل، وإذا نسب إىل 



وإن كان صانعاً، فإّنه متقن . وإن نسب إىل عامل، فإّنه يبخل بعمله. التجارة، فإّنه ال يفي مبا يتبع وال مبا يضمن
  .الصناعة حكيم والناس حمتاجون إليه

وإن ارتفعت سحابة فيها رعد وبرق، فإّنه ظهور . لسحاب سالطني هلم يد على الناس، وال يكون للناس عليهم يدوا
ومن رأى سحاباً نزل من السماء وأمطر مطراً عاماً، فإنّ اإلمام ينفذ إىل ذلك املوضع . سلطان مهيب يهدد باحلق

السحاب األمحر يف غري حينه، فهو كرب أو فتنة أو  إماماً عادالً فيهم، سواء كان السحاب أبيض أو أسود، وأما
وقال بعضهم من رأى سحاباً ارتفع من األرض إىل السماء وقد أظل بلداً، فإنه يدل على اخلري والربكة، وإن . مرض

كان الرائي يريد سفراً مت له ذلك ورجع ساملاً، وإن كان غري مستور بلغ مناه فيما يلتمس من الشر، وقال بعضهم 
. السحاب الذي يرتفع من األرض إىل السماء، يدل على السفر، ويدل فيمن كان راجعاً على رجعته من سفره أنّ

  .والسحاب املظلم يدل على غم، والسحاب األسود يدل على برد شديد أو حزن
  .رمبا دل على وعيد السلطان وهتدده وإرعاده، ومنه يقال هو يرعد ويربق: الرعد

. احلسنة، واألوامر اجلزلة، ألّنه أوامر ملك السحاب بالنهوض واجلود إىل من أرسلت إليه ورمبا دل على املواعيد
وتدل الرعود أيضاً على طبول الزحف والبعث، والسحاب على العساكر، والربق على النصال والبنود املنشورة 

اً يف السماء، فإّنها أوامر تشيع فمن رأى رعد. امللونة واألعالم، واملطر على الدماء املراقة، والصواعق على املوت
من السلطان فإن رأى ذلك من صالحه باملطر وكان الناس منه يف حاجة، دل على ذلك األمطار أو على مواعيد 

السلطان احلسان، وقد يدل على الوجهني ويبشر باألمرين، وإن كان صاحب الرؤيا ممن يضره املطر كاملسافر 
ومن جيري جمراهم، فإما مطر يضر به ويفعله ويفسد ما قد عمله، وقد أوذنوا به  والقصار والغسال والبناء واحلصاد،

فكيف إن . قبل حلوله، ليتحذروا بأخذ األهبة ويستعدوا للمطر، وإما أوامر السلطان، أو جناية عليه يف ذلك مضرة
. لوعد فيما يدل عليهوإن رأى مع الربوق رعوداً، تأكدت داللة ا. كان املطر يف ذلك الوقت ضاراً كمطر الصيف

وإذا كانت الشمس بارزة عند ذلك ومل يكن هناك مطر، فطبول وبنود خترج من عند السلطان لفتح أتى إليه، 
وإن كان مع ذلك . وبشارة قدمت عليه، أو إلمارة عقدها لبعض والته، أو لبعث خيرجه أو يتلقاه من بعض قواده

ربد والريح واجلراد والدبا، وإما وباء وموت، وإما فتنة أو حرب مطر وظلمة وصواعق، فإما جوائح من السماء كال
  .إن كان البلد بلد حرب، أو كان الناس يتوقعون ذلك من عدو

الرعد بال مطر خوف، فإن رأى الرعد فإّنه يقضي ديناً، وإن كان مريضاً برىء، وإن كان حمبوساً : وقال بعضهم
  .وقيل الرعد صاحب شرطة ملك عظيم. فر وطمع للمقيموأما الرعد والربق واملطر فخرف للمسا. أطلق

. الرعد بغري برق، يدل على اغتيال ومكر وباطل وكذب، وذلك ألّنه إّنما يتوقع الرعد بعد الربق: وقال بعضهم
يدل على اخلوف من السلطان وعلى هتدده ووعيده، وعلى : الربق. وقيل صوت الرعد يدل على اخلصومة واجلدال

ب السياط، ورمبا دل من السلطان على ضد ذلك، على الوعد احلسن وعلى الضحك والسرور سل النصال وضر
واإلقبال والطمع من الرغبة والرجاء، ملا يكون عنده من الصواعة، والعذاب واحلجر، ومن الرمحة واملطر، ألّنه مما 

يُرِيكُْم الَبْرقَ َخْوفاً : " ىلوصف أهل األخبار، سوط ملك السحاب املوكل هبا، والرعد صوته عليها مع قوله تعا
وكلما دل عليه الربق فسريع عاجل، . قيل خوفاً للمسافر وطمعاً للمقيم الزارع، ملا يكون معه من املطر" . وطََمعاً 

فمن رأىِ برقاً دون الناس، أو رأى أنواره تضربه أو ختطف بصره أو تدخل بيته، فإن كان . لسرعة ذهابه وقلة لبثه
به عطلة إما مبطر أو بأمر سلطان، وإن كان زارعاً قد أجدبت أرضه وعطش زرعه، بّشر بالغيث مسافراً أصا

  .والرمحة، وإن كان مواله أو والده أو سلطانه ساخطاً عليه، وضحك يف وجهه



والشعراء تشبه الضحك بالربق، والبكاء باملطر، ألنّ الضحك عند العرب ابداء املخفيات وظهور املستورات، 
سمون الطلع إذا انفتق عند جفنه ضحكاً، وإن كان معه مطر دل على قبيح ما يبدو إليه مما يبكي عليه، فإما لذلك ي

وإن كان مريضاً، برق بصره . كالماً يبكيه، أو سوطاً يدميه، ويكون املطر دمه أو سيفاً يأخذ روحه. أن يكون الربق
ن رأى أّنه تناول الربق أو أصابه أو سحابه، فإنَّ إنساناً ودمعت عيناه وبكى أهله وقل لبثه وتعجل موته سريعاً، وم

ومن رأى . وقيل الربق يدل على منفعة من مكان بعيد. والربق يدل على خوف مع منفعة. حيثه على أمر بر وخري
  .الربق أحرق ثيابه ماتت زوجته إن كانت مريضة

كاجلراد والربد والرياح . ء ويصرفها عمن يشاءتدل على احلوائج والباليا اليت يصيب هبا ربنا من يشا: الصواعق
والصواعق واألسقام والربسام واجلدري والوباء واحلمى، الرتياع اخللق هلا، واهتزازهم عندها واصفرارهم من 

وقد تدل على صحة عظيمة وأمرة كبرية، تأيت من قبل امللك، فيها هالك . حسها، مع إفسادها وإتالفها ملا صادفها
وقد تدل على ما . وقد تدل على قدوم سلطان جائر، وعلى نزوله يف األرض اليت وقعت فيها. مارأو مغرم أو د

سوى ذلك من احلوادث املشهورة والطوارق املذكورة، اليت يسعى الناس إىل مكاهنا، وإىل اختبار حاهلا، كاملوت 
ضاً مات، وإن كان منها غائب فمن رأى صاعقة وقعت يف داره، فإن كان مري. الشنيع واحلريق واهلدم واللصوص

قدم نعيه، وإن كان هبا ريبة وفساد نزلْها عامل، وتسور عليها صاحب شرطة، وإن كان صاحبها يطوف بالسلطان 
  .نفذ فيه أمره، وإال طرقه لص، أو وقع به حريق، أو هدم، على قدر زيادة الرؤيا، وما يوفق اهللا تعاىل إليه عابرها

الدور، فرمبا يكون يف الناس نعاة يقدمون عن الغياب أو احلجاج أو اجملاهدين، أو  وإن رأى الصواعق تساقط يف
وإن تساقطت يف الفدادين والبساتني، فجوامع أصحاب عشور وجباة، ويغشى ذلك املكان . مغرم يرمى ىل الناس

  .اجلور والفساد
وقد يدل . و كان لونه لون الدم أو كدراًيدل دخوله إىل املدينة على الوباء، إذا كان الناس يف بعض ذلك، أ: السيل

على دخوله عسكر بأمان أو رفقة، إذا مل يكن له غائلة وال كان الناس منه يف خمافة، فإن هدم بعض دورهم ومر 
وقال بعضهم . بأمواهلم ومواشيهم، فإّنه عدو يغري عليهم أو سلطان جيور عليهم، على قدر زيادة الرؤيا وأدلة اليقظة

فإن صعد السيل احلوانيت، فإّنه طوفان أو جنود من سلطان جائر . العدو كما أنّ هجوم العدو سيلالسيل هجوم 
فإن . هاجم، والسيل عدو مسلط، فإن رأى أنِّ امليازيب تسيل من غري مطر، فذلك دم يهرق يف تلك البلدة أو احمللة

ملوضع، وخصب دولة بقدر امليازيب، فإن رأى أّنه سالت من مطر وانصب ماؤها، فإّنها مهوم تنجلي عن أهل ذلك ا
فإن طرق السيل إىل النهر، . وإن انصب امليزاب على إنسان، وقع عليه العذاب. مل تنصب امليازيب، فهو دون ذلك

ومن رأى أّنه سكر السيل عن داره، فإّنه يعاجل عدواً . فإّنه عدو له من قبل امللك، ويستعني برجل فينجو من شره
  .قع بأهله أو فنائهومينعه عن ضرر ي

رأيت املباغث تسيل من غري مطر، ورأيت الناس يأخذون منه، فقال ابن : وحكي أنّ رجالً أتى ابن سريين فقال
قد أحسنت، فلم يلبث إالّ يسرياً حىت : إين مل أفعل ومل آخذ منه شيئاً، فقال: فقال الرجال. ال تأخذ منه: سريين

  .كانت فتنة ابن املهلب
فمن . على األفواه وعلى األقارب وعلى العيون جبرياهنا من أعايل الدور، ورمبا دلت على األرزاق: بوتدل امليازي

رأى ميازيب الناس جتري من مطر، وكان الناس يف كرب وهم، درت أرزاقهم وجتلت مهومهم، ألّنها مفارج إذا 
وألسنتهم فهي الفتنة النازلة مبا ال  جرت، وأما جرياهنا من غري مطر ففتنة ومال حرام، وأما حركة أفواه الرجال

وأما جريان . يعنيهم، وأما جرياهنا فهي دماء سائلة ورقاب مضروبة، وإن كان جرياهنا بالدم فهو أوكد لذلك



امليازيب يف البيوت أو حتت األسرة ملن كان حريصاً على الولد واحلمل فال يأمن منه، لذهاب مائه من فرجه يف غري 
  .ك على العيون اهلطالة يف ذلك املكان على ما يدل عليه بقية الرؤياوقد يدل ذل. وعائه

فإن رأى ذلك مريض دام مرضه، إال أن يرى أّنه خرج منه، فإّنه . يف احلمأة والطني ال خري يف مجيع ذلك: الوحل
ويد  خروجه من املرض وعافيته، وغري املريض إذا مشى فيه أو وحل فيه، دخل يف فتنة وبالء وغم، أو سجن،

سلطان، فإن خلص منه يف منامه أو سلم ثوبه وجسمه منه يف تلك الوحلة، سلم مما حل فيه من اإلمث يف الدين 
وكلما تعلك طينه أو تعمق قعره، كان ذلك أصعب وأشد يف . والعطب يف الدنيا، وإال ناله على قدر ما أصابه

وكذلك عجن . مه وكثرة آثامه وسوء نياتهوكلما فسدت رائحته واسود لونه، كان ذلك أدل على حرا. دليله
الطني وضربه لبناً، ال خري فيه، ألّنه دال على الغمة واخلصومة، حىت جيف لبنه أو يصري تراباً، فيعود ماالً يناله من 

  .بعد كد وهم وخصومة وبالء
واألمحر دليل وأما قوس قزح، فاألخضر دليل األمن من قحط الزمان وجور السلطان، واألصفر دليل األمراض، 

إن رآه مينة دلت : إنّ رؤية قوس قزح تدل على تزوج صاحب الرؤيا، وقال بعضهم: سفك الدماء، وقال بعضهم
  .على خري، وإن رآه يسرة دلت على شر

كل هذه األشياء قد تدلت على احلوادث واألسقام واجلدري والربسام، وعلى العذاب : الثلج واجلليد والربد
ذلك املكان الذي يرى ذلك فيه، وبالبلد الذي نزل به، وكذلك احلجارة والنار، ألّنها تفسد واألغرام النازلة ب

الزرع والشجر والثمر، وتعقل السفن، وتضر الفقري وهتلكه يف القر والربد، وتسقم يف بعض األحيان، ورمبا دلت 
ام يف األنادر، وجريان السيول بني على احلرب واجلراد وأنواع اجلوائح، ورمبا دلت على اخلصب والغىن وكثرة الطع

  .الشجر
فمن رأى ثلجاً نزل من السماء وعم يف األرض، فإن كان ذلك يف أماكن الزرع وأوقات نفعه، دل ذلك على كثرة 

النور وبركات األرض وكثرة اخلصب، حىت ميأل تلك األماكن باإلطعام واإلنبات، كامتالئها بالثلج، وأما إن كان 
وكذلك . ال نفع فيه لألرض ونباهتا، فإنّ ذلك دليل على جور السلطان وسعي أصحاب الثغور ذلك هبا يف أوقات

إن كان الثلج يف وقت نفعه أو غريه، غالباً على املساكن والشجر والناس، فإّنه جور حيل هبم وبالء ينزل جبماعتهم، 
 احلضارة، ويف غري مكان الثلج وكذلك إن رأى يف. أو جائحة على أمواهلم، على قدر زيادة الرؤيا وشواهدها

كالدور واحملالت، فإنّ ذلك عذاب وبالء وأسقام، أو موتان أو غرام يرمي عليهم وينزل عليهم، ورمبا دل على 
  .احلصار والقلة عن األسفار وعن طلب املعاش

فإن كان يف : دألّنه ال خري فيه، وقد يكون ذلك جلداً من الشيطان، أو ملك أو غريه وأما الرب: وكذلك اجلليد
أماكن الزرع والنبات ومل يفسد شيئاً وال ضر أحداً، فإّنه خصب وخري، وقد يدل على املن واجلراد الذي ال يضر، 

وكذلك الثلج . وعلى القطا والعصفور، فكيف إن كان الناس عند ذلك يلقطونه يف األوعية، وجيمعونه يف األسقية
نائم ودراهم بيض، وإن أضر الربد بالزرع أو بالناس أو كان على الدور أو اجلليد، فإّنها فوائد وغالت ومثار وغ

واحملالت، فإّنه جوائح وإغرام ترمى على الناس، أو جدري وحبوب وقروح جتمع وتذوب، وأما من محل الربد يف 
عليها، وإن  منخل أو ثوب، أو فيما ال حيمل املاء فيه، فإن كان غنياً ذاب كسبه، وإن كان له بضاعة يف البحر خيف

الثلج الغالب تعذيب : كان فقرياً فجميع ما يكسبه ويفيده ال بقاء له عنده، وال يدخر لدهره شيئاً منه، وقال بعضهم
والثلج هم إال أن يكون . السلطان لرعيته، وقبح كالمه هلم، ومن رأى الثلج يقع عليه، سافر سفراً بعيداً فيه معزة

ه وموضعه الذي يثلج فيه املوضع، ويف الذي ال ينكر الثلج فيه، فإن كان كذلك، من الثلج قليالً غري غالب يف جنب



  .فإنَّ الثلج خصب ألهل ذلك املوضع، وإن كان كثرياً غالباً ال ميكن كسحه، فإّنه حيئنٍذ عذاب يقع يف ذلك املكان
لصيف، فإّنه يصيب ما ال ومن أصابه برد الثلج يف الشتاء والصيف، فإّنه يصيبه فقر، ومن اشترى وقر ثلج يف ا

يستريح إليه، ويستريح من غم بكالم حسن، أو بدعاء ملكان الثلج، فإن ذاب الثلج سريعاً، فإّنه تعب وهم يذهب 
ومن ثلج وعليه وقاية من . سريعاً، فإن رأى أنّ األرض مزروعة يابسة وثلوجاً، فإّنه مبنزلة املطر، وهو رمحة وخصب

ملا قد تدثر وتوقى به، وهو رجل حازم وال يروعه ذلك، وقيل من وقع عليه الثِلج، فإن  الثلج، فإّنه ال يصعب عليه،
  .ومن أصاب من الربد شيئاً معدوداً، فإنه يصيب ماالً ولؤلؤاً. عدوه ينال منه

  .الربد إذا نزل من السماء، تعذيب من السلطان للناس، وأخذ أمواهلم: وقيل
  .من رأى كأنّ الثلج عاله، فإّنه تعلوه مهوم، فإن ذاب الثلج زال اهلموالنوم على الثلج يدل على التقيد، و

واجلليد هم وعذاب، إال أن يرى اإلنسان أّنه جعل ماء وعاء فجمد به، فإنَّ ذلك يدل على . وأما أصل القر، ففقر
  .واجملمدة بيت مال امللك وغريه. إصابة مال باق

سف طائفة منها، وسلمت طائفة، فإنَّ السلطان ينزل تلك األرض من رأى أرضاً تزلزت وخ: وأما اخلسف والزلزلة
ويعذب أهلها، وقيل إّنه مرض شديد، فإن رأى جبالً من اجلبال تزلزل أو رجف أو زال مث استقر قراره، فإنّ 

سلطان ذلك املوضع أو عظماءه تصيبهم شدة شديدة، ويذهب ذلك عنهم بقدر ما أصاهبم، والزلزلة إذا نزلت، فإنَّ 
امللك يظلم رعيته أو يقع به فتنة أو أمراض، ومن مسع هذه السحاب، فإّنه يقع بأهل تلك الناحية فتنة وعداوة 

اخلسوف والزالزل، دليل رديء جلميع الناس وهالكهم وهالك أمتعتهم، وإذا رأى : وخسران، وقال بعضهم
وأما من رأى أّنه أصابه برد، فإّنه . هاإلنسان كأنّ األرض متحركة، فإّنها دليل على حركة صاحب الرؤيا وعيش

وإن . وإن اصطلى بنار أو جممرة أو بدخان، فإّنه يفتقر للسعي يف عمل السلطان، ويكون فيه خماطرة وهول. فقر
وإن اصطلى . فإن كان مجراً، فإّنه يلتمس مال يتيم. كان ما يصطلى به ناراً تشتعل، فإّنه يعمل عمل السلطان

إنّ الربد فعل بارد، ويدل يف املسافر على أنّ سفره ال يتم، وأموره : فسه يف هول، وقال بعضهمبدخان، فإّنه يلقي ن
  .والضباب أمر ملتبس وفتنة، ويوم الغيم هي هم وغم وحمنة. باردة

  الباب التاسع والثالثون

  يف األرض وجباهلا وتراهبا وبالدها

وزها وسراهبا ورماهلا وتالهلا ومحاماهتا وأرحيتها وأسواقها وقراها ودورها وأبنيتها وقصورها وحصوهنا ومرافقها ومفا
وحوانيتها وسقوفها وأبواهبا وطرقها وسجوهنا وبيعها وكنائسها وبيوت نرياهنا ونواويسها وما أشبه ذلك أما األرض، 

والسماء فتدل على الدنيا ملن ملكها، على قدر اتساعها وكربها وضيقها وصغرها، ورمبا دلت األرض على الدنيا، 
على اآلخرة، ألنّ الدنيا أدنيت، واآلخرة أخرت، سيما أنّ اجلنة يف السماء، وتدل األرض املعروفة على املدينة اليت 

وتدل على السفر، إذا كانت طريقاً مسلوكاً كالصحارى والرباري، وتدل على . هو فيها، وعلى أهلها وساكنها
وتدل على األمة والزوجة، ألّنها توطأ وحترث وتبذر . وآخرها املرأة إذا كانت مما يدرك حدودها، ويرى أوهلا

فمن ملك أرضاً جمهولة، . ورمبا كانت األرض أماً ألن خلقنا منها. وتسقى، فتحمل وتلد وتضع نباهتا إىل حني متامها
ريها، مات إن وإن باع أرضاً أو خرج منها إىل غ. استغىن إن كان فقرياً، وتزوج إن كان عزباً، وويل إن كان عامالً

كان مريضاً سيما إن كانت األرض اليت انتقل إليها جمهولة، وافتقر إن كان موسراً، سيما إن كانت األرض اليت 



فإن خرج من أرض جدبة إىل أرض . فارقها ذات عشب وكأل، أو خرج من مذهب إىل مذهب، إن كان نظاراً
ألمر على ضده، وإن رأى ذلك مؤمل السفر، فهو خصبة، انتقل من بدعة إىل سنة، وإن كان على خالف ذلك، فا

ما يلقاه يف سفره، فإن رأى كأنّ األرض انشقت فخرجٍ منها شاب، ظهرت بني أهلها عداوة، فإن خرج منها شيخ، 
سعد جدهم ونالوا خصباً، وإن رآها انشقت فلم خيرج منها شيء ومل يدخل فيها شيء، حدث يف األرض حادثة 

وإن . دل على ظهور سلطان ظامل، فإن خرج حية، فهي عذاب باق يف تلك الناحية شر، فإن خرج منها سبع،
انشقت األرض بالنبات، نال أهلها خصباً، فإن رأى أّنه حيفر األرض ويأكل منها، نال ماالً مبكر، ألنّ احلفر مكر، 

تهي وميوت سريعاً، لقوله فإن رأى أرضاً تفطرت بالنبات ويف ظنه أّنه ملكه وفرح بذلك، دل على أّنه ينال ما يش
  " .حّتى إذا فَرِحوا مبا أوتوا أَخذْناُهم َبْغَتةً : " تعاىل

  .ومن توىل طي األرض بيده، نال ملكاً، وقيل إن طيء األرض أصاب مرياثاً
، ومن كلمته األرض باخلري، نال خرياً يف الدين والدنيا، وكالمها املشتبه اجملهول املعىن. وضيق األرض ضيق املعيشة

  . مال من شبهة

زوال النعم وانقالب األحوال، والغيبة يف األرض من غري حفر، طول غربة يف طلب الدنيا، أو : واخلسف باألرض
ومن كلمته األرض بكالم . فإن غاب يف حفرية ليس فيها منفذ، فإّنه ميكر به يف أمر بقدر ذلك. موت يف طلب الدنيا

ن رأى أّنه قائم يف مكان فخسف به، فإن كان والياً فإنه تنقلب عليه الدنيا، وم. توبيخ، فليتق اهللا فإّنه مال حرام
فإن رأى حملة أو أرضاً طويت على " فََخسَفْنا بِه وبدارِِه األْرض : " ويصري الصديق عدوه وسروره غماً، لقوله تعاىل

، أو يناهلم ضيق وقحط، أو الناس، فإّنه يقع هناك موت، أو قال وقيل يهلك فيه أقوام بقدر الذي طويت عليهم
فإن رأى أنّها بسطت له أو نشرت له، فهو طول . فإن كان ما طوي له وحده، فهو ضيق معيشته وأموره. شدة

  .حياته وخري يصيبه
امسها مستحب، وهي فوز من شدة إىل رخاء، ومن ضيق إىل سعة، ومن ذنب إىل توبة، ومن خسران إىل : املفازة

ومن رأى أّنه يف بر، فإّنه يناله فسحة وكرامة وفرحاً وسروراً، بقدر سعة الرب  .ربح، وٍ من مرض إىل صحة
  .والصحراء وخضرهتا و زرعها

ومن " َرّبنا إّني أْسكَْنُت ِمْن ذّرييت بواٍد غريِ ذي زرع : " فقر، والوادي بال زرع حج، لقوله تعاىل: واألرض القفر
أَلَْم َترَ أَنُّهْم يف كُلِّ واٍد َيهيمونَ، وأّنُهمْ : " ، لقوله تعاىل عن الشعراءرأى أّنه يهيم يف واد، فإّنه يقول ما ال يفعل

  " .يقولونَ ما ال َيفَْعلون 
. ملك أو سلطان قاسي القلب، قاهر، أو رجل ضخم على قدر اجلبل وعظمه، وطوله وقصره، وعلوه: اجلبل

اكن الشريفة واملراكب احلسنة، و اهللا تعاىل خلق ويدلك على العامل والناسك، ويدل على املراتب العالية واالم
اجلبال أوتاداً لألرض حني اضطربت، فهي كالعلماء وامللوك، ألنّهم ميسكون ما ال متسكه اجلبال الراسية، ورمبا دل 

يف على الغايات واملطالب، ألن الطالع إليه ال يصعد إال جباهه، فمن رأى نفسه فوق جبل، أو مسنداً إليه أو جالساً 
ظله، تقرب من رجل رئيس، واشتهر به واحتمى به، إما سلطان أو فقيه عامل عابد ناسك، فكيف به إن كان فوقه 
يؤذن أذان السنة مستقبل القبلة، أو كان يرمى عن قوس بيده، فإّنه ميتد صيته يف الناس على قدر امتداد صوته، 

إن كان من رأى نفسه عليه خائفاً يف اليقظة أمن، وإن و. وتنفذ كتبه وأوامره إىل املكان الذي وصلت إليه سهامه
سآوي إىل : " كان يف سفينة، نالته يف حبره شدة وعقبة يرشى من أجلها، وكان صعوده فوقه عصمة، لقوله تعاىل

  " .َجَبل َيْعصُمين ِمَن املاِء 



 جبل، فإّنه يعطب ويهلك، لقصة اجلبل حينئٍذ عصمة، إال أن يرى يف املنام كأّنه فر من سفينة إىل: قال ابن سريين
  .ابن نوح

وقد يدل ذلك على من مل يكن يف يقظته يف سفينة وال حبر، على مفارقة رأي اجلماعة واالنفراد باهلوى والبدعة، 
فكيف إذا كان معه وحش اجلبال وسباعها، أو كانت السفينة اليت فر منها إىل اجلبل فيها قاض، أو رئيس يف العلم، 

وأما صعود اجلبال، فإّنه مطلب يطلبه وأمر يرومه، فيسأل عما قد هم به يف اليقظة، أو أمله فيها من . لأو إمام عاد
فإن كان صعوده إياه كما . صحبة السلطان أو عامل، أو الوقوف إليهما يف حاجة أو يف سفر يف الرب وأمثال ذلك

وإن نالته فيه شدة أو صعد . يه كل ما حولهيصعد اجلبال أو بدرج أو طريق آمن، سهل عليه كل ما أهله، وخف عل
وإن . فإن خلص إىل أعاله، جنا من بعد ذلك. إليه بال درج وال سلم وال سبب، ناله خوف، وكان أمره غرراً كله

وهب من نومه دون الوصول، أو سقط يف املنام، هلك يف مطلوبه وحيل بينه وبني مراده، أو فسد دينه يف عمله، 
  .التالف واإلصابة من الضرر واملصيبة واحلزن، على قدر ما انكسر من أعضائه وعندها ينزل به من

وأعايل احليطان والنخل والشجر، فإّنه يدل على  ٠وأما السقوط من فوق اجلبل والكوادي والروايب والسقوف 
عبد أو ملك  مفارقة من يدل ذلك الشيء الذي سقط عنه يف التأويل عليه، من سلطان أو عامل أو زوج أو زوجة أو

أو عمل أو حال من األحوال، يسأل الرائي عن أهم ما هو عليه يف يقظته، مما يرجوه وخيافه ويقدمه ويؤخره يف 
فراقه له، ومداومته إياه، فإن شكلت اليقظة لكثرة ما فيها من املطالب واألحوال، أو لتغريها من اآلمال، حكم له 

ويستدل على التفرقة بني أمريه على قدر دليله، وأنّ علمه . يله يف التأويلمبفارقة من سقط عنه يف املنام على قدر دل
باستكماله من الشيء الذي كان عليه وقوته وضعفه واضطرابه، رمبا أفضى إليه من سقوطه من جدب أو خصب أو 

ط يف وعر أو سهل أو حجر أو رمل أو أرض أو حبر، رمبا عاد عليه يف جسمه يف حني سقوطه، ويدل على السقو
املعاصي والفنت والردى، إذا كان سقوطه فيما يدل على ذلك، مثل أن يسقط إىل الوحش والغربان واحليات 

وأجناس الفأر، أو إىل القاذورات واحلمأة، وقد يدل ذلك على ترك الذنوب واإلقالع عن البدع، إذا كان فراره 
وضة، أو إىل نيب أو أخذ مصحف، أو إىل صالة من مثل ذلك، أو كان سقوطه يف مسجد أو روضة، أو إىل نيب أو ر

  .يف مجاعة
وأما ما عاد إىل اجلبل من سقوط أو هدم أو احتراف، فإّنه دال على هالك من دل اجلبل عليه، أو دماره أو قتله، إال 

 أن يرتفع يف اهلواء على رؤوس اخللق، فإنه خوف شديد يظل على الناس من ناحيه امللك، ألن بين إسرائيل رفع
  .اجلبل فوقهم كالظلة ختويفاً من اهللا هلم، وهتديداً على العصيان

أما تسيري اجلبال، فدليل على قيامة قائمة، إما حرب تتحرك ففيه امللوك بعضها على بعض، أو اختالف واضطراب 
مات جيري بني علماء األرض يف فتنة وشدة، يهلك فيها العامة، وقد يدل ذلك على موت وطاعون، ألّنها من عال

القيامة، وأما رجوع اجلبل زبداً أو رماداً أو تراباً، فال خري فيه ملن دل اجلبل عليه ال يف حياته وال يف دينه، فإن كان 
املضاف إليه ممن عز بعد ذلته، وآمن بعد كفره، واتقى اهللا من بعد طغيانه، عاد إىل ما كان عليه ورجع إىل أوىل 

  .ك فيما زعموا من زبد املاء، والزبد باطل كما عرب به تعاىل يف كتابهحالتيه، ألن اهللا تعاىل خلق اجلبا
وإذا مل يكن فيه نبات وال ماء، فإّنه ملك كافر . واجلبل الذي فيه املاء والنبات واخلضرة، فإّنه ملك صاحب دين

  .طاغ، ألنِّه كامليت ال يسبح اهللا تعاىل وال يقدسه
ري من الساقط، والساقط الذي صار صخوراً فهو ميت، ألّنه ال يذكر اهللا واجلبل القائم غري الساقط فهو حي وهو خ

ومن ارتقى على جبل وشرب من مائه وكان أهالً للوالية، ناهلا من رجل ملك قاسي القلب نفاع، وما . وال يسبحه



. غري تعبال يقدر ما شرب، وإن كان تاجراً ارتفع أمره وربح، وسهولة صعوده فيه سهولة اإلفادة للوالية من 
  .والعقبة عقوبة وشدة، فإنّ هبط منه جنا، وإن صعد ارتفاع وسلطنة مع تعب

وكل صعود رفعة، وكل هبوط ضعة، وكل طلوع يدل . والصخور اليت حول اجلبل واألشجار قواد ذلك املكان
، فإّنه حيمل وإن رأى أّنه محل جبالً فثقل عليه. على هم، فنزوله فرج، وكل صعود يدل على والية، فنزوله عزل

  .مؤونة رجل ضخم أو تاجر يثقل عليه، فإن خف، خف عليه
فإن دخل كهف . فإن رأى أّنه دخل يف كهف جبل، فإّنه ينال رشداً يف دينه وأموره، ويتوىل أمور السلطان، ويتمكن
أمر صعب أو  جبل يف غار، فإّنه ميكر مبلك أو رجل منيع، فإن استقبله جبل، استقبله هم أو سفر أو رجل منيع أو

  .امرأة صعبة قاسية، فإن رأى أّنه صعد اجلبل، فإن اجلبل غاية مطلبه يبلغها بقدر ما أّنه صعد، حىت يستوي فوقه
وكل صعود يراه اإلنسان، أو عقبة أو تل أو سِطح أو غري ذلك، فإّنه نيل ما هو طالب من قضاء احلاجة اليت 

فإن رأى أّنه هبط من تل أو قصر أو جبل، فإنّ األمر الذي يطلبه . يريدها، والصعود مستوياً مشقة وال خري فيه
ينتقص وال يتم، ومن رأى أّنه يهدم جبالً فإّنه يهلك رجالً، ومن رأى أّنه يهتم بصعود جبل أو يزاوله، كان ذلك 

  .اجلبل حينئٍذ غاية يسمو إليها، فإن هو عاله نال أمله، فإن سقط عنه يغترب حاله
  .على اجلبل، أن يعرج يف ذلك كما يفعل صاعد اجلبلوالصعود احملمود 

  " .سأْرِهقُهُ َصُعوداً : " وكل اإلرتفاع حممود، إال أن يكون مستوياً، لقوله تعاىل

فإن أكله مع اخلبز، فإّنه يداري وحيتمل بسبب معيشته . فإّنه ييئس من رجاء يرجوه: فإن رأى أّنه يأكل احلجر
  .اس باحلجر، فإّنه يلوط، ألنّ احلذف من أفعال قوم لوطفإن رأى أّنه حيذف الن. صعوبة
ورمبا دل على . أترب الرجل، إذا استغىن: يدل على الناس، األرض، وبه قوام معاش اخللق، والعرب تقول: التراب

" ذا َمتَْربة  أْو ِمْسكيناً: " وقال تعاىل. ترب الرجل، إذا افتقر: والعرب تقول. الفقر وامليتة والقرب، ألّنه فراش املوتى
فمن حفر أرضاً واستخرج تراهبا، فإن كان مريضاً أو عنده مريض، فإن ذلك قربه، وإن كان مسافراً، كان حفره 

" . وآخرون َيضْرِبونَ يف األرض : " سفرِه، وترابه كسبه وماله وفائدته، ألنّ الضرب يف األرض سفر، لقولْه تعاىل
  .جة، واحلفر افتضاضاً، واملعول الذكر، والتراب مال املرأة أو دم عذرهتاوإن كان طالباً للنكاح، كانت األرض زو

وإن كان صياداً، فحفره ختله للصيد، وترابه كسبه وما يستفيده، وإال كان حفره مطلوباً يطلبه يف سعيه ومكسبه 
  .مكراً أو حيلة

  .ذلك وأصل احلفر ما حيفر للسباع من الزىب لتسقط فيها، فلزم احلفر املكر من أجل
وأما من عفر يديه من التراب، أو ثوبه من الغبار، أو به متعك يف األرض، فإن كان غنياً ذهب ماله ونالته ذلة 

وحاجة، وإن كان عليه دين أو عنده وديعة، رد ذلك إىل أهله وزال مجيعه من يده، واحتاج من بعده، وإن كان 
  .ق بالترابمريضاً، نقصت يده من مكاسب الدنيا، وتعرى من ماله وحل

: وضرب األرض بالتراب، دال على املضاربة باملكاسبة، وضرهبا بسريِ أو عصا، يدل على سفر خبري، وقال بعضهم
املشي يف التراب، التماس مال، فإن مجعه أو أكله، فإنه جيِمع ماالً وجيري على يديه مال، وإن كانت األرض لغريه، 

أصاب منفعة بقدر ما محل، فإن كنس بيته ومجع منه تراباً، فإّنه حيتال حىت فاملال لغريه، فإن محل شيئاً من التراب، 
  .يأخذ من امرأته ماالً، فإن مجعه من حانوته، مجع ماالً من معيشته

ومن رأى أّنه يستف التراب، فهو مال يصيبه، ألنّ التراب مالك ودراهم، فإن رأى أّنه كنس تراب سقف بيته 
ومن اهندمت داره وأصابه . ه، فإن مطرت السماء تراباً، فهو صاحل ما مل يكن غالباًوأخرجه، فهو ذهاب مال امرأت



ومن رأى كأنّ . من تراهبا وغبارها، أصاب ماالً من مرياث، فإن وضع تراباً على رأسه، أصاب ماالً من تشنيع ووهن
  .مر أو ينال منه مقصودهإنساناً حيثي التراب يف عينه، فإنّ احلاثي ينفق ماالً على احملثي ليلبس عليه أ

فإن رأى كأنّ السماء أمطرت تراباً كثرياً، فهو عذاب، ومن كنس دكانه وأخرج التراب ومعه قماش، فإّنه يتحول 
  .من مكان إىل مكان

أدمل : أيضاً جيري جمرى التراب، يف داللة املوت واحلياة والغىن واملسكنة، ألنه من األرض، والعرب تقول: الرمل
ومنه أيضاً املرمالت، وهن اللوايت قد مات أزواجهن، ورمبا دل السعي فيه على القيود والعقلة . افتقر الرجل، إذا

واحلصار والشغب والنصب، وكل ما سعى فيه من اهلم واحلزن واخلصومة والتظلم، ألن املاشي فيه حيصل وال 
فيه، يكون داللته يف الشدة واخلفة، ومن  يركض، راجالً ميشي فيه، أو راكباً، على قدر كثرته وقلته، ونزول القدم

فإن رأى أنه استف الرمل أو مجعه أو محله، فإنه جيمع ماالً . رأى أن يده يف الرمل، فإنه يتلبس بأمرهن أمور الدنيا
  .ومن مشى يف الرمل، فإنه يعاجل شغالً شاغالً على قدر كثرته وقلته. ويصيب خرياً

فكل نشز منها وتل ورابية وكدية وشرف، يدل . ة على الناس، إذ منها خلقواإذا كانت األرض دال: التل والرابية
وقد تدل على األماكن الشريفة واملراتب . على كل من ارتفع ذكره على العامة، بنسب أو علم أو مال أو سلطان

رأى الناس العالية واملراكب احلسنة فمن رأى نفسه، فوق شيء منها، فإن كان مريضاً كان ذلك نعشه، سيما إن 
وإن مل يكن مريضاً وكان طالباً للنكاح، تزوج امرأة شريفة عالية الذكر، هلا من سعة الدنيا بقدر ما حوت . حتته

وإن رأى أنه خيطب الناس فوق ذلك أو يؤذن، فإن كان أهالً . الرابية من سعة األرضِ، وكثرة التراب والرمل
اخلطبة أو الشهرة والسمعة، ألهنا مقام أشراف العرب، ومن رأى  للملك ناله، أو القضاء أو الفتيا أو اآلذان أو

فإن رأى حوله . أرضاً مستوية فيها رابية أو تل، فإنه رجل له من سعة الدنيا بقدر ما حوله من األرض املستوية
لق برجل خضرة، فإنه دينه أو حسن معاملته، فمن رأى أنه قعد على ذلك التل أو تعلق به أو استمكن منه، فإنه يتع

فإن رأى أنه سائر على التالل، . عظيم كما وصفت، فإن رأى أنه جالس يف ظل التل، فإنه يعيش يف كنف الرجل
والسري يف الوهدة عسر يرجو صاحبه اليسر . فإنه ينجو، ومن رأى كأنه ينزل من مكان مرتفع، فإنه يناله هم وغم

  .يف عاقبته
لى االجتماع والسواد األعظم واألمان والتحصني، ألن موسى حني تدل على أهلها وساكنيها، وتدل ع: املدينة

ال ختف جنوت، ورمبا دلت القرية على الدنيا، واملدينة على اآلخرة، ألن نعيمها أجل، : دخل إىل مدين قال له شعيب
ة منعزلة عنها مع ورمبا دلت املدينة على الدنيا، والقرية على اجلبالة، وذلك إهنا بارز. وأهلها أنعم، ومساكنها أكرب

ورمبا دلت املدينة اجملهولة اجلميلة على . رمبا دلت املدينة املعروفة على دار الدنيا، واجملهولة على اآلخرة. غفلة أهلها
  .اجلنة، والقرية السوداء املكروهة على النار، لنعيم أهل املدن، وشقاء أهل املرى

لك، فانظر يف حاله، فإن كان كافراً أسلم، وإن كان مذنباً تاب، فمنِ انتقل يف منامه من قرية جمهولة إىل مدينة كذ
وإن كان صاحلاً فقرياً حقرياً، فإنه يستغىن ويعز، وإن كان مع صالحه خائفاً أمن، وإن كان صاحب سرية تزوج، 

أحسن  وإن كان مع صالحه عليالً مات، وإن كان ذلك مليت تنقلت حاله وابتدلت داره، فإمنا هناك داران إحدامها
  .من األخرى، فمن انتقل من الدار القبيحة إىل احلسنة اجلميلة جنا من النار، ودخل اجلنة إن شاء اّهللا

وأما من خرج من مدينة إىل قرية جمهولتني، فعلى عكس األول، وإن كانتا معروفتني اعتربت أمساؤمها وجواهرمها، 
ة مصر، فإنه خيلص من بغي ويبلغ سؤله ويأمن خوفه، لقوله فتحكم للمنتقل مبعاين ذلك، كاخلارج من باغاية إىل مدين

فإن كان خروجه من سر من رأى إىل خراسان، انتقل يف سرور إىل سوء " . اْدُخلوا ِمْصَر إنْ شاَء اهللا آِمنني : " تعاىل



هذا  وكذلك اخلارج من املهدية والداخل إىل سوسة، خارج عن هدى وحق إىل سوء وفساد، على حنو. قد آن وقته
  .ومأخذه يف سائر القرى واملدن املعروفة

وأما دورها فأهلها من الرؤساء وكرباء حملتها، . وأما أبواب املدينة املعروفة، فوالهتا أو حكامها ومن حيرسها وحيفظها
وكل درب دال على من جياوره، ومن حيتاج إليه أهل تلك احمللة يف مهماهتم وأمورهم، ويرّد عنهم حوادثهم جباهه 

املدينة دين، واخلروج من : املدينة رجل عامل، إذا رأيتها من بعيد، وقيلِ: وقال بعضهم. وسلطانه، أو بعلمه وماله
ودخول املدينة صلح فيما بينه وبني الناس، يدعونه إىل حق، " فَخََرَج ِمْنَها خاِئفاً يََتَرقّب : " املدينة خوف، لقوله تعاىل

، وهو املدينة، فإن رأى أن مدينة عتيقة، قد خربت قدمياً فإنه يظهر أو " لسِّلم كافّةً ادُخلوا يف ا: " قال اهللا تعاىل
ومن رأى أنه دخل بلداً فرأى مدينة خربة ال حيطان هلا وال بنيان . يولد هناك عامل أو إمام، حيدث هناك ورعاً ونسكاً

 يبق منهم وال من ذريتهم أحد، فإن رأى أنه وال آثار، فإنه إن كان يف ذلك اليوم علماء ماتوا وذهبوا ودرسوا، ومل
يعمر، فإنه يولد من نسل العلماء الباقني ولد يظهر فيه سرية أولئك العلماء، ومن رأى مدينة أو بلداً خاليني من 

السلطان، فإن سعر الطعام يغلو هناك، فإن رأى مدينة أو بلداً خمصبة حسنة الزرع، فذلك خري حال أهلها، وقال 
  .ذا كانت املدن هادئة ساكنة، فإهنا يف اخلصب يف ليل على اجلدب، ويف اجلدب دليل اخلصبإ: بعضهم

واألفضل أن يرى اإلِنسان املدن العامرة الكثرية اخلصب، فإهنا تدل على رفعة وخصب، وإن رأى اجلدبة القليلة 
رأى كأن مدينته وقعت من  أن رجالً: األهل، دلت على قلة اخلري وبلدة اإلنسان تدل على اآلباء، مثال ذلك

  .الزالزل، فحكم على والده بالقتل
وحكي أن وكيعاً كان مع قتيبة ملا سار من الري إىل خراسان، فرأى وكيع يف منامه كأنه هدم شريف مدينته 

  .أشراف يسقطون من جاههم على يدك ويومسون، فكان كذلك: ونسفها، فسأل املعرب فقال
ها وعلى أهلها وعلى ما جييء منها ويعرف هبا، ألن املكان يدل على أهله كما قال املعروفة تدل على نفس: القرية
ورمبا دلت القرية على دار الظلم والبدع والفساد واخلروج عن اجلماعة، . يعين أهلها" واْسأل القَْريةَ : " تعاىل

وقد تدل على بيت النمل، . بالقرى والشذوذ عن مجاعة رأي أهل املدينة، ولذا وسم اهللا تعاىل دور الظاملني يف كتابه
فمن هدم قرية أو أفسدها، أو رآها خربت وذهب من . ويدل بيت النمل على القرية، ألن العرب تسميها قرية

فيها، أو ذهب سيل هبا أو احترقت بالنار، فإن كانت معروفة، جار عليها سلطان، وقد يدل ذلك على اجلراد والربذ 
النمل يف سقف البيت، وكذلك يف املقلوب من صنع ذلك بكوة النمل أو احليات،  وردم كوة. واجلوانح والرباء

عدا أهل القرية بالظلم والعدوان، وعلى كنيسة أو دار مشهورة بالفسوق، ومن رأى أنه دخل قرية حصينة، فإنه 
رأى أنه جيتاز من بلد إىل قرية، فإنه وقيل من " . ال ُيقاِتلوكُْم مجيعاً إال يف قَُرًى ُمَحصنة : " يقتل أو يقاتل لقوله تعاىل

خيتار أمراً وضيعاً على أمر رفيع، أو قد عمل عمالً حمموداً يظن أنه يف حممود، أو قد عمل خرياً يظن أنه شر، فريجع 
عنه، وليس جبازم، فإن رأى أنه دخل قرية، فإنه يلي سلطاناً، فإن خرج من قرية، فإنه ينجو من شدة ويستريح، 

فإن رأى كأن قرية عامرة خربت واملزارع تعطلت، فإنه " . أْخرِجْنا ِمْن َهِذِه القَْريِة الظّامل أْهلُها : " لقوله تعاىل
  .وإن رآها عامرة، فهو صالح دين أرباهبا. ضاللة أو مصيبة ألرباهبا

املسبحة، وتدل على  املقطوعة امللقاة على األرض، رمبا دلت على املوتى النقطاعها من اجلبال احلية: الصخور امليتة
أهل القساوة والغفلة واجلهالة، وقد شبه اهللا تعاىل هبا قلوب الكفار، واحلكماء تشبه اجلاهل باحلجر، ورمبا أخذت 
الشدة من طبعها، واحلجر واملنع من امسها، فمن رأى كأنه ملك حجراً أو اشترى له أو قام عليه، ظفر برجل على 

ومن حتول فصار حجراً، قسا قلبه وعصى . لى قدر ما عنده من احلال يفِ اليقظةنعته، أو تزوج امرأة على شبهه ع



  .ربه وفسد دينه، وإن كان مريضاً، ذهبت حياته وتعجلت وفاته، وإال أصابه فاجل تتعطل منه حركاته
ه وأما سقوط احلجر من السماء إىل األرض على العامل أو يف اجلوامع، فإنه رجل قاس والٍ أو عشار، يرمي ب

السلطان على أهل ذلك املكان، إال أن يكونوا يتوقعون قتاالً، فإهنا وقعة تكون الدائرة فيها والشدة واملصيبة على 
أهل ذلْك املكان، فكيف إن تكسر احلجر وطار فلق تكسريه إىل الدور والبيوت، فإنه داللة على افتراق األنصبة يف 

ها فلقة نزل هبا منها مصيبة، وإن كان الناس يف جدب يتقون تلك الوقعة وتلك البلية، فكل من دخلت داره من
دوامه وخيافون عاقبته، كان احلجر شدة تنزل باملكان، على قدر عظم احلجر وشدته وحاله، فكيف إن كان سقوطه 

وإن كانت حجارة عظيمة قد يرمي هبا اخللق من السماء، فعذاب ينزل من السماء . يف اإلنادر أو يف رحاب الطعام
املكان، ألن اهللا سبحانه قتل أصحاب الفيل حني رمتهم الطري هبا، فإما وباء أو جراد أو برد أو ريح أو مغرم أو ب

  .غارة وهنبة، وأمثال ذلك، على قدر زيادة الرؤيا وشواهد اليقظة
األرض تدل على الرجال والنساء، وعلى الصغار من النساء، وعلى الدراهم البيض املعدودة، ألهنا من : احلصا

وعلى احلفظ واإلحصاء، ملا أمل به طالبه من علم، أو شعر، وعلى احلج ورمي اجلمار، وعلى القساوة والشدة، وعلى 
  .السباب والقذف

فمن رأى طائراً نزل من السماء إىل األرض، فالتقط حصاة وطار هبا، فإن كان ذلك يف مسجد، هلك منه رجل 
الرؤيا مريضاً، وكان منِ أهل اخلري أو ممن يصلي أيضاً فيه، ومل صاحل أو من صلحاء الناس، فإن كان صاحب 

يشركه يف املرض أحد ممن يصلي أيضاً فيه، فصاحب الرؤيا ميت، وإن كان التقاطه للحصاة من كنيسة، كان 
االعتبار يف فساد املريض، كالذي قدمناه، وإن التقطها من دار أو من مكان جمهول، فمريض صاحب الرؤيا من ولد 

أو غريه هالك، فأما من التقط عدداً من احلصى وصريها يف ثوبه أو ابتلعها يف جوفه، فإن كان التقاطه إياها من 
. مسجد أو دار عامل أو حلقة ذكر، أحصى من العلم والقرآن، وانتفع من الذكر والبيان مبقدار ما التقط من احلصار

لشجر، فهي فوائد من الدنيا، ويف دراهم تتألف له عن وإن كان التقاطه من األسواق أو من الفدادين وأصول ا
سبب الثمار أو النبات أو من التجارة والسمسرة، أو من السؤال والصدقة لكل إنسان على قدر مهته وعادته يف 

وإن كان التقاطه من طف البحر، فعطايا من السلطان إن كان خيدمه، أو فوائد من البحر إن كان يتجر فيه، . يقظته
  .م يكتسبه من عامل إن كان ذلك طلبه، أو هبة وصلة من زوجة غنية إن كانت له أو ولد أو حنوهأو عل

وإن رمى هبا يف . وإن رمى هبا يف بئر، أخرج ماالً يف نكاح أو شراء خادم. وأما من رمى هبا يف حبر، ذهب ماله فيه
معه أو مبقدار ما رمى به، جتارة يستدل  ممطر أو ظرف من ظروف الطعام، أو يف خمزن من خمازن البحر، اشترى مبا

رمى فالن ما كان معه من دراهم يف حنطة أو زيت أو : والعامة تقول. عليها باملكان الذي رمى ما كان معه فيه
كان ذلك يف أيام احلج، بشرته باحلج . وإن رمى هبا حيواناً، كاألسد والقرد واجلراد والغراب وأشباهها. غريمها

مستقبل أمره، ألن أصل رمي اجلمار، أن جربيل عليه السالم، أمر آدم عليه السالم أن يقذف ورمي اجلمار يف 
وإن مل يكن ذلك يف أيام احلج، كانت احلصاة دعاءه على عدو أو . الشيطان هبا حني عرض له، فصارت سنة لولده

كاحلمام واملسلمني من وإن رمى هبا خالف هذه األجناس . فاسق، أو سبه وشتمه، أو شهادات يشهد هبا عليه
  .الناس، كان الرجل سباباً مغتاباً متكلماً يف الصلحاء واحملصنات من النساء

وأما الدور، فهي دالة على أرباهبا، فما نزل هبا من هدم أو ضيق أو سعة أو خري أو شر، عاد ذلك على أهلها : الدور
ل قوامون على النساء، لكوهنا من فوقها، ودفعها واحليطان رجال، والسقوف نساء، ألنّ الرجا. وأرباهبا وسكاهنا

وتدل دار الرجل على جسمه وتقسيمه . لالسواء عنها، فهي كالقوام، فما تأكدت داللته رجع إليه وعمل عليه



وذاته، ألّنه يعرف هبا وتعرف به، فهي جمده وذكره وامسه وسترة أهله، ورمبا دلت على ماله الذي به قوامه، ورمبا 
به لدخوله فيه، فإذا كانت جسمه، كان باهبا وجهه، وإذا كانت زوجته، كان باهبا فرجه، وإذا كانت دلت على ثو

  .دنياه وماله، كان باهبا الباب الذي يتسبب فيه ومعيشته، وإذا كانت ثوبه، كان باهبا طوقه
فرد اآلخر على زوجته وقد يدل الباب إذا انفرد على رب الدار، وقد يدل عليه منه الفرد الذي يفتح ويغلق، وال

الذي يعانقها يف الليل، وينصرف عنها يف الدخول واخلروج بالنهار، ويستدل فيها على الذكر واألنثى بالشكل 
والغلق، فالذي فيه الغلق هو الذكر، والذي فيه العروة هو األنثى زوجته، ألنّ القفل الداخل يف العروة ذكر، 

ا دال على ولدي صاحب الدار ذكر وأنثى، وعلى األخوين والشريكني وجمموع الشكل إذا انفلق كالزوجني، ورمب
  .يف ملك الدار

وأما اسكفة الباب ودوراته وكل ما يدخل فيه منه لسان، فذاك على الزوجة واخلادم، وأما قوائمه، فرمبا دلت على 
إذن صاحبه وعلى حاجبه وأما قوائمه وحلقة الباب، فتدل على . األوالد الذكران أو العبيد واألخوة واألعوان

وخادمه، فمن رأى شيئاً من ذلك نقصاً أو حدوثاً أو زيادة أو جدة، عاد ذلك على املضاف إليه بزيادة األدلة 
  .وشواهد اليقظة

" . وتلَك الّدارُ اآلِخرة : " وأما الدار اجملهولة سوى املعروفة، فهي دار اآلخرة، ألنّ اهللا تعاىل مساها داراً فقال
كانت معروفة هلا اسم، تدل على اآلخرة، كدار عقبة أو دار السالم، فمن رأى نفسه فيها وكان  وكذلك إن

مريضاً، أفضى إليها ساملاً معاىف من فنت الدنيا وشرها، وإن كان غري مريض، فهي له بشارة، على قدر عمله، من 
ستدل على ما أوصله إليها، وعلى حج أو جهاد أو زهد أو عبادة أو علم أو صدقة أو صلة أو صرب على مصيبة، ي

وإن . الذي من أجله بشر به زيادة الرؤيا وشواهد اليقظة، فإن رأى معه يف املنام كتباً يتعلمها فيها، فعلمه أداه إليها
كان فيها مصلياً، فبصالته ناهلا، وإن كان معه فرسه وسيفه، فبجهاده بلغها، مث على املعىن، وأما اليقظة، فينظر إىل 

  .أعماهلا عند نفسه وأقرهبا مبنامه من سائر طاعاته، إن كانت كثرية ففيها كانت البشارة يف املنامأشهر 
وأما من بىن داراً غري داره يف مكان معروف أو جمهول، فانظر إىل حاله، فإن كان مريضاً أو عنده مريض، فذلك 

روف، فإن بناها باللنب والطني، كان حالالً قربه، وإن مل يكن شيء من ذلك، فهي دنيا يفيدها إن كانت يف مكان مع
وإن كان بناؤه الدار يف . وإن كانت باآلجر واجلص والكلس، كانت حراماً من أجلِ النار اليت توقد على عمله

وإن كانت باآلجر، . مكان جمهول ومل يكن مريضاً، فإن كانت باللنب فه وعمل صاحل يعمله لآلخرة، أو قد عمله
يندم يف اآلخرة عليها، إال أن يعود إىل هدمها يف املنام، فإّنه يتوب منها، وأما الدار اجملهولة فهي أعمال مكروهة 

البناء والتربة واملوضع واألهل املنفردة عن الدور، وال سيما إن رأى فيها موتى يعرفهم، فهي دار اآلخرة، فمن رأى 
ها، فإّنه يشرف على املوت مث ينجو، ومن رأى أّنه أّنه دخلها، فإّنه ميوت إن مل خيرج منها، فإن دخلها وخرج من

دخل داراً جديدة كاملة املرافق وكانت بني الدور يف موضع معروف، فإن كان فقرياً استغىن، وإن كان غنياً ازداد 
غىن، وإن كان مهموماً فرجِ عنه، وإن كان عاصياً تاب، وعلى قدر حسنها وسعتها، إن كان ال يعرف هلا صاحباَ، 

  .كان هلا صاحب، فهي لصاحبها، وإن كانت مطينة، كان ذلك حالالً، وإن كانت جمصصة كانت ذلك حراماًفإن 
ولسعة الدار سعة دنياه وسخاؤه، وضيقها ضيق دنياه وخبله، وجدهتا جتديد عمله، وتطيينها دينه، وأما إحكامها 

ومن خرج من داره غضبان، فإّنه . تهفإحكام تدبريه، ومرمتها سروره، والدار من حديد طول عمر صاحبها ودول
وإن كان . فإن رأى أّنه دخل دار جاره، فإّنه يدخل يف سره" . وذا النوِن إذ ذهب مغاضبا : " حيبس، لقوله تعاىل

  .فاسقاً فإّنه خيونه يف امرأته ومعيشته



دخلها وهي من بناء وطني  وبناء الدار للعزب امرأة مرتفعة يتزوجها، ومن رأى داراً من بعيد نال دنيا بعيدة، فإن
ومن رأى خروجه من األبنية مقهوراً أو متحوالً، فهو . ومل تكن منفردة عن البيوت والدور، فإّنه دنيا يصيبها حالالً

  .خروجه من دنياه أو مما ميلك على قدر ما يدل عليه وجه خروجه
جتد مرياثاً، فلم : فقال. قة فاهندمت عليرأيت كأين يف دار يل عتي: حكي أن رجالً من أهل اليمن أتى معرباً فقال
ورأى آخر كأنه جالس على سطح دار من قوارير، وقد سقط منه . يلبث أن مات ذو قرابة فورثه ستة آالف درهم

  .تتزوج امرأة من دار امللك مجيلة ولكنها متوت عاجالً، فكان كذلك: عريان فقص رؤياه على معرب فقال
طرز والرقاق رجال، والشرفات للدار شرف الدنيا ورياسة، وخزاهنا أمناؤه على وبيوت الدار نساء صاحبها، وال

ماله من أهل داره، وصحتها وسط دولة دنياه، وسطحها امسه، ورفعته، والدار لإلمام العدل ثغر من ثغور املسلمني، 
برجل رفيع الذكر، وكون الرجل على سطح جمهول نيل رفعة واستعانة . وهدم دار امللك املتعزز نقص يف سلطانه

  .وطلب املعونة منه
وقالت النصارى من رأى كأّنه يكنس داره أصابه غم أو مات فجأة، وقيل إنّ كنس الدار ذهاب الغم، و اهللا أعلم 

  .بالصواب، وقيل إنّ هدم الدار موت صاحبها

ه، إذا تزوج، فيكىن عنها به بيت الرجل زوجته املستورة يف بيته اليت يأوي إليها، ومنه يقال دخل فالن بيت: البيوت
لكوهنا فيه، ويكون بابه فرجها أو وجهها، ويكون املخدع واخلزانة بكراً كابنته أو ربيبته ألّنها حمجوبة، والرجل ال 

ورمبا دل بيته على جسمه أيضاَ، وبيت اخلدمة خادمه، وخمزن احلنطة والدته اليت كانت سبب تعيشه باللنب . يسكنها
والكنيف يدل على اخلادم املبذولة للكنس والغسل، ورمبا دل على الزوجة اليت خيلو معها لقضاء للنمو والتربية، 

ونظر إنسان من كوة بيته يدل على مراقبة فرج زوجته أو دبرها، فما عاد على . حاجته خالياً من ولده وسائر أهله
رأيت كأين بنيت يف داري بيتاً : ن يقولذلك من نقص أو زراعة أو هدم أو إِصالح، عاد إىل املنسوبة إليه، مثل أ

جديداً، فإن كان مريضاً أفاق وصح جسمه، وكذلك إن كان يف داره مريض دل على صالحه، إال إن كان يكون 
عادته، دفن من مات له يف داره، فإّنه يكون ذلك قرب املريض يف الدار، مسيا إن كان بناؤه إياه يف مكان مستحيل، أو 

البياض، أو كان يف الدار عند ذلك زهر أو رياحني، أو ما تدل عليه املصائب، وإن مل يكن كان مع ذلك طالء ب
هناك مريض، تزوج إن كان عزباً، أو زوج ابنته وأدخلها عنده إن كانت كبرية، أو اشترى سرية على قدر البيت 

  .وخطره
ا أصاب خرياً كثرياً، ومن رأى أنه يف بيت ومنِ رأى أّنه يهدم داراً جديدة أصابه هم وشر، ومن بىن داراً أو ابتاعه

ومن رأى أّنه حبس يف . جمصص جديد جمهول مفرد عن البيوت، وكان مع ذلك كالم يدل على الشر، كان قربه
ومن رأى أّنه احتمل بيتاً أو سارية، احتمل . بيت موثقاً مقفالً عليه بابه، والبيت وسط البيوت، نال خرياً وعافية

  .احتمله بيت أو سارية، احتملت امرأة مؤونته فإن. مؤونة امرأة
وأما . واألبواب املفتحة أبواب الرزق. وباب البيت امرأة وكذلك اسكفته، ومن رأى أّنه يغلق باباً تزوج امرأة

ومن رأى أّنه دخل بيتاً وأغلق بابه على نفسه، فإنه ميتنع . الدهليز فخادم على يديه جيري احلل والعقد واألمر القوي
فإن رأى أّنه موثق منه مغلق األبواب والبيت مبسوط، نال " . َوغَلّقَت األْبوَاب : " معصية اهللا تعاىل، لقوله تعاىل من

  .فإن رأى أن بيته من ذهب، أصابه حريق يف بيته، ومن رأى أّنه خيرج من بيت ضيق، خرج من هم. خرياً وعافية
ومن رأى يف داره بيتاً وسعاً مطيناً مل يكن . رأة تتزوج هناكوالبيت بال سقف وقد طلعت فيه الشمس أو القمر، ام

فإن كانت . فإن كان جمصصاً أو مبنياً بآجر، فإّنه امرأة سليطة منافقة. فيه، فإّنها امرأة صاحلة تزيد يف تلك الدار



  .فإن كان من طني، فإّنه مكر يف الدين. حتت البيت سرب، فهو رجل مكار
فإن رأى أّنه دخل بيتاً مرشوشاَ، أصابه هم من . ة اخللق رديئة، وإن رأته املرأة فرجل كذلكوالبيت املظلمِ امرأة سيئ

فإن رأى أنّ بيته أوسع مما كان، فإنّ اخلري واخلصب يتسعان عليه . امرأة بقدر البلل وقدر الوحل مث يزول ويصلح
  .البيت خصومة وجلبة ومن رأى أّنه ينقش بيتاً أو يزوقه، وقع يف. وينال خرياً من قبل امرأة

  .والبيت املضيء دليل خري وحسن أخالق املرأة
وإن رأى أّنه . رجل، ورمبا كان حال الرجل يف دنياه إذا رأى أّنه قائمِ عليه، وإن سقط عنه زال عن حاله: احلائط

قدر احلائط واحلائط رجل ممتنع صاحب دين ومال وقدر، على . دفع حائطاً فطرحه، أسقط رجالً من مرتبته وأهلكه
ومن رأى حيطان بناء قائمة حمتاجة إىل مرمة، فإنه رجل عامل أو . يف عرضه وإحكامه ورفعته، والعمارة حوله بسببه

ومن رأى أّنه سقط عليه حائط أو . فإن رأى أنّ أقواماً يرموهنا، فإنّ له أصحاباً يرمون أموره. إمام قد ذهبت دولته
والشق يف احلائط أو الشجرة أو يف الغصن، مصري الواحد من أهل . عقوبته غريه، فقد أذنب ذنوباً كثرية وتعجل
فإن . ومن رأى حيطاناً دارسة، فهو رجل إمام عادل ذهبت أصحابه وعترته. بيته، واثنني مبنزلة القرطني واحللمتني

لق برجل رفيع، ويكون فإن رأى أنه متعلق حبائط، فإّنه يتع. جددها فإهنم يتجددون وتعود حالتهم األوىل يف الدولة
  .ومن نظر يف حائط فرأى مثاله فيه، فإّنه ميوت ويكتب على قربه. استمكانه منه بقدر استمكانه من احلائط

فإن رأى سقفاً يكاد أن ينزل عليه، ناله خوف من . رجل رفيع، فإن كان من خشب، فإّنه رجل غرور: السقف
فإن انكسر جذع، فهو . ثيابه، فإّنه ينال بعد اخلوف ماالًفإن نزل عليه التراب من السقف فأصاب . رجل رفيع

فإن رأى أنّ عارضته انشقت طوالً بنصفني فلم يسقط، فهو مجع ما ينسب إىل . موت صاحب الدار أو آفة تنزل به
. ذلك البيت، والطرز وغريه، مضاعف الواحد اثنان، واخلشب واجلذوع يف البناء، رجل منافق متحمل ألمور الناس

  .ره موت رجل هبذه الصفةوكس
  .للفاسق سجن وضيق ونقص مال، وللمستور جاه ورفعة أمر وقضاء دين: القصر

فمن رأى أّنه دخل قصراً فإّنه يصري إىل سلطان . والقصر رجل صاحب ديانة وورع. وإذا رآه من بعيد فهو ملك
إنْ َشاَء َجَعلَ لََك َخْيراً ِمْن ذَِلَك َجنّاٍت َتّجري َتَباَرَك الذيِ : " كبري وحيسن دينه، ويصري إىل خري كثري، لقوله تعاىل

ومن رأى كأّنه قائم على قصر وكان القصر له، فإّنه يصيب رفعة عظيمة " . مْن حتِْتَها األْنَهاُر وَيجَْعل لَك قُصوراً 
  .إن كان القصر لغريه، فإّنه يصيب من صاحبه منفعة وخرياً. وجاللة وقدرة
امرأة قروية صاحبة دين، وباجلص دنيا جمددة، وباآلجر مال يصري إليه حرام، وقيل : زج من اللنباأل: اإليوان األزج
واجلص واآلجر من عمل أهل النار . ومن رأى أّنه يعقد أزجاً بآجر صهريج، فإّنه يؤدب ولده. هو امرأة منافقة

  .والفراعنة
  .لطاناً وقوة حبلمهقوة، منِ رأى أّنه بىن قبة على السحاب، فإّنه يصيب س: القبة

ويدل . ومن رأى أنّ له بنياناً بني السماء واألرض من القباب اخلضر، فإنّ ذلك حسن حاله وموته على الشهادة
ومن رأى أّنه . البناء على بناء الرجل بامرأته، وقيل من رأى كأّنه يبين بناء، فإّنه جيمع أقرباءه وأصدقاءه على سرور

واللنب إذا كان جمموعاً وال يستعمل يف بناء، فهو دراهم ودنانري، . ه وسلم فإنه حيج مبالطني قرب النيب صلى اهللا علي
. إن كان البناء لفرعوِن أو ظامل، فإّنه جتدد سريته. ومن رأى أّنه جيدد بنياناً عتيقاً لعامل، فإنّ جتديد سرية ذلك العامل

ومن رأى أّنه ابتدأ يف بناء فحفره من . فإّنه يعمل عمالً من رأى كأّنه يبين بنياناً: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
وقيل من رأى أّنه . أساسه وبناه من قراره حىت شيده، فإّنه طلب علم أو والية أو حرفة، وسينال حاجته فيما يروم



طني، فإّنه حالل فإن بناه من خزف فتزيني ورياء، وإن بناه من . يبين بنياناً يف بلدة أو قرية، فإّنه يتزوج هناك امرأة
وإن بناه من جص وآجر عليه صورة فإّنه خيوض يف . وإن كان منقوشاً، فهو والية أو علم مع هلو وطرب. وكسب
  .األباطيل
وتدل على أمن اخلائف، لقوله . تدل على الرفعة وعلى استبدال السرية باحلرة، لعلو الغرفة على البيت: الغرفة
وتدل " . أولئَك ُيْجَزْونَ الُغْرفةَ َمبا صََبروا : " وتدل على اجلنة، لقوله تعاىل" . ُنون َوُهم يف الُغُرفَاِت آِم: " تعاىل

فمن بىن غرفة فوق بيته ورأى زوجته تنهاه عن ذلك وتسخط فعله، . أيضاً على احملراب، ألنّ العرب تسميها بذلك
أُخرى، أو يتسرى، وإن كانت زوجته عطرة  أو تبكي بالعويل، أو كأّنها ملتحفة يف كساء فإّنه يتزوج على امرأته

وإن صعد إىل غرفة جمهولة، فإن كان خائفاً أمن، وإن كان مريضاً . مجيلة متبسمة كانت الغرفة زيادة يف دنياه ورفعة
وإن كان معه مجع يتبعه يف صعوده، يرأس عليهم بسلطان أو علم، أو . صار إىل اجلنة، وإال نال رفعة وسروراً وعلواً

وإن رأى له غرفتني أو ثالثة أو أكثر، . وإن رأى عزباً أّنه يف غرفة، تزوج امرأة حسنة رئيسة دينة. يف حمراب إمامة
فإن كان . وإن رأى أن البيت األعلى سقط على البيت األسفل ومل يضره، فإّنه يقدم له غائب. فإّنه يأمن مما خياف

  .معه غبار كان معه مال
فإن رآها . ن رآها من بعيد، فإّنه يظفر بأعدائه وينال ما يتمىن ويعلو أمره يف سروررجل منظور إليه، فم: املنظرة

  .وبناء املنظرة جيري جمرى بناء الدور. تاجر، فإنه يصيب رحباً ودولة ويعلو نضاره حيث كان ويكون

ثقلهم من خشب أو من طني أو من جص أو آجر، فهي قيم دار أو خادم أهل الدار وحامل : وأما األسطوانة
والكوة يف البيت أو الطرز والغرفة، . وبيوهتم، ويقوى على ما كلفوه، فما حيدث فيها ففي ذلك الذي ينسب إليه

وإذا . وللمكروب فرج، وللمريض شفاء، وللعزب امرأة، وللمرأة زوج. ملك يصيبه صاحبها، وعز وغىن يناله
  .ية والية، وللتاجر جتارةرأيت الكوة يف البيت الذي ليس فيه كوة، فإّنها ألجل الوال

ارتفعت درجة فالن، وفالن رفيع : تدل على أسباب العلو والرفعة واإلقبال يف الدنيا واآلخرة، لقول معرب: الدرج
ورمبا دلت على " . سََنْسَتْدرُِجهْم ِمْن َحْيثُ ال َيْعلَُمون : " وتدل على اإلمالء واالستدراج لقوله تعاىل. الدرجة

ورمبا دلت على أيام العمر املؤدية إىل . ازل املسافرين اليت ينزلوهنا منزلة منزلة ومرحلة مرحلةمراحل السفر ومن
ويدل املعروف منها على خادم الدار وعلى عبد صاحبها ودابته، فمن صعد درجاً جمهوالً نظرت يف أمره، فإن . غايته

وحه إىل اجلنة، وإن حبس دوهنا حجب وصل إىل آخره وكان مريضاً مات، فإن يف دخل يف أعاله غرفة وصلت ر
عنها بعد املوت، وإن كان سليماً ورام سفراً خرج لوجهه ووصل على الرزق إن كان سفره يف املال، وإن كان لغري 
ذلك استدلت مبا أفضى إليه أو لقيه يف حني صعوده، مما يدل على اخلري والشر ومتام احلوائج ونقصها، مثل أن يلقاه 

جيد دنانري على هذا العدد، فإنَّ ذلك بشارة بتمام ما خرج إليه، وإن كان العدد ثالثني مل يتم له  أربعون رجالً أو
ذلك، ألنّ الثالثني نقص، واألربعون متام، أمتها اهللا عّز وجلّ ملوسى بعسر، ولو وجد ثالثة وكان خروجه يف وعٍد مت 

وكذلك إن أذن يف طلوعه وكان خروجه إىل احلج، مت له " . ذُوب ذَِلَك َوْعٌد غَْيُر َمكْ: " له، لقوله تعاىل يف الثالثة
حجه، وإن مل يؤمل شيئاً من ذلك، وال رأى ذلك يف أشهر احلج، نال سلطاناً ورفعة، إما بوالية أو بفتوى أو خبطابة 

  .أو بأذان على املنار، أو ينجو ذلك من األمور الرفيعة املشهورة
وعزل عن عمله، وإن . قدم من سفر، وإن كان مذكوراً رئيساً نزل عن رياسته وأما نزول الدرج، فإن كان مسافراً

كان راكباً مشى راجالً، وإن كانت له امرأة عليلة هلكت، وإن كان هو املريض نظرت، فإن كان نزوله إىل مكان 
. ضها، أفاق من علتهامعروف، أو إىل أهله وبيته، أو إىل تنب كثري أو شعري، أو إىل ما يدل على أموال الدنيا وعرو



وإن كان نزوله من مكان جمهول ال يدريه أو برية أو إىل قوم موتى قد عرفهم ممن تقدمه، أو كان سقوطه تكويراً، أو 
سقط منها يف حفرة أو بئر أو مطمورة، أو إىل أسد افترسه، أو إىل طائر اختطفه، أو إىل سفينة مرسية أقلعت به، أو 

ارت به، فإنّ الدرج أيام عمره، ومجيع ما أنزل إليه منها موته حني متّ أجله وانقضت إىل راحلة فوقها هودج، فس
وإن كان سليماً يف اليقظة من السقم، وكان طاغياً أو كافراً، نظرت فيما نزل إليه، فإن دلّ على الصالح . أيامه

عليه ويتركه ويقطع عنه  كاملسجد واخلصب والرياض واالغتسال وحنو ذلك، فإّنه يسلم ويتوب، وينزل عما هو
وإن كان نزوله إىل ضد ذلك مما يدل على العظائم والكبائر والكفر، كاجلدب والنار العظيمة املخيفة واألسد 

واحليات واملهاوي العظام، فإنه يستدرج له وال يؤخذ بغتة حىت يرد عليه ما يهلك فيه، ويعطب عنده وال يقدر على 
  .الفرار منه

يستدل به على صالح ما يدل عليه من فساده، فإن كان من لنب كان صاحلاً، وإن كان من آجر وجتدد بناء الدرج، 
الدرجة أعمال اخلري أوهلا الصالة والثانية الصوم والثالثة الزكاة والرابعة الصدقة : وقال بعضهم. كان مكروها

اقرأ : لقوله صلى اهللا عليه وسلموكل املراقي أعمال اخلري . واخلامسة احلج والسادسة اجلهاد والسابعة القرآن
فالصعود منها إذا كان من طني أو لنب، حسن الدين واإلسالم، وال خري فيها إذا كانت من آجر، وإن رأى : وارق

نرفع درجات من : " أّنه على غرفة بال مرقاة وال سلم صعد فيه، فإنه كمال دينه وارتفاع درجته عند اهللا لقوله تعاىل
  " .نشاء 

. للوايل رفعة وعز مع دين، وللتجار جتارة مع دين وإن كانت من حجارة، فإنه رفعة قساوة قلب. من طني واملراقي
وإن كانت من . وإن كانت من ذهب، فإّنه ينال دولة وخصباً وخرياً. وإن كانت من خشب، فإنّها مع نفاق ورياء

ومن صعد مرقاة استفاد فهماً . متاع الدنيا فضة، فإنه ينال جواري بعدد كل مرقاة، وإن كانت من صفر، فإّنه ينال
َيْرفُع اهللا الِّذينَ : " وقيل الدرجة رجل زاهد عابد، ومن قرب منه نال رفعة ونسكاً، لقوله تعاىل. وفطنة يرتفع به

  .وكل درجة للوايل والية سنة" . آمنوا ِمْنكُْم والِّذيَن أوُتوا الِعلَْم َدَرجَاٍت 
وقيل " . أوّ سلُماً يف الّسماِء فََتاتِيُهْم بآية : " نافق، والصعود فيه إقامة بنية، لقوله تعاىلرجل رفيع م: والسلم اخلشب

فإن صعد فيه ليستِمع كالماً من إنسان، فإّنه يصيب . انّ الصعود فيه استعانة بقوم فيهمِ نفاق، وقيل هو دليل سفرِ
رأيت كأّني : وقال رجل البن سريين" . َيأِت ُمْستِمعُُهم بُِسلْطَاٍن مبِنيِ أْم لَُهْم ُسلّم َيْستِمعونَ فيِه فَلْ: " سلطاناً لقوله

  .والسلم املوضوع على األرض مرض، وانتصابه صحة. أنت رجل تستمع علَى الناس: فوق سلم، فقال
طاق  والرجل إذا رأى أّنه جالس يف. الواسعة دليل على حسن خلق املرأة، والضيقة دليلِ على سوء خلقها: الطاق

والصفة رئيس . ضيق، فإّنه يطلق امرأته جهاراً، وإن كان موضعه من الطاق واسعاً، فإنّ املرأة تطلق من زوجها سراً
  .يعتمده أهل البيت

فإن رأى يف وسط . األبواب املفتحة أبواب الرزق، وباب الدار قيمها، فما حدث فيه فهو يف قيم الدار: األبواب
وأبواب البيوت . وه، ألّنه يدخل على أهل العورات، وسيدخل تلك الدار خيانة يف امرأتهداره باباً صغرياً، فهو مكر

وإن رأى باب دار . معناه يقع على النساء، فإن كانت جدداً فهن أبكار، وإن كانت خالية من األغالق فهن ثيبات
عظم باب داره أو اتسع وقوي، فإن . قد سقط أو قلع إىل خارج أو حمترقاً أو مكسوراً، فذلك مصيبة يف قيم الدار

ومن رأى أّنه دخل من باب، . فهو حسن حال القيم فإن رأى أّنه يطلب باب داره فال جيده، فهو حائر يف أمر دنياه
فإذا رأى " . اْدُخلُوا َعلَْيهم البَاَب فَإذَا َدَخلتموُه فَإّنكُم غَالُبون : " فإن كان يف خصومة فهو غالب، لقوله تعاىل

فتحت من مواضع معروفة أو جمهولة، فإنَّ أبواب الدنيا تفتح له ما مل جياوز قدرها، فإن جاوز فهو تعطيل تلك أبواباً 



فإن كانت . فإن كانت األبواب إىل الطريق، فإنّ ما ينال من دنياه تلك خيرج إىل الغرباء والعامة. الدار وخراهبا
أى أنّ باب داره اتسع فوق قدر األبواب، فهو دخول قوم فإن ر. مفتحة إىل بيت يف الدار، كان يناله ألهل بيته

. عليه بغري إذن يف مصيبة، ورمبا كان زوال باب الدار عن موضعه زوال صاحب الدار على خلقه وتغريه ألهل داره
وإن رأى أنّ لداره . فإن رأى أّنه خرج من باب ضيق إىل سعة، فهو خروجه من ضيق إىل سعة، ومن هم إىل فرِج

فإنَّ امرأته فاسدة فمن رأى لبابه حلقتني، فإنّ عليه ديناً لنفسه، فإن رأى أّنه قلع حلقة بابه فإّنه يدخل يف  بابني،
  .وانسداد باب الدار مصيبة عظيمة ألهل الدار. بدعة
، فقالت قويل له غري عتبة بابك: روي أن إبراهيم اخلليل صلى اهللا عليه وسلم قال المرأة ابنه إمساعيل: امرأة: العتبة

له ذلك، فطلقها، وقيل أنّ العتبة الدولة، واألسكفة هي املرأة، والعضادة رئيس الدار وقيمها، فقلعها ذلك لقيم 
  .الدار بعد العز وتغيبها عن البصر موت القيم، كما أن قلع أسكفته تطليق املرأة

وقعت على السفلى، ورأيت املصراعني قد رأيت يف املنام أسكفة بايب العليا : وحكي أنّ امرأة أتت ابن سريين فقالت
فقال أما . ألك زوج وولد غائبان؟ قالت نعم: فقال هلا. سقطا، فوقع أحدمها خارج البيت واآلخر داخل البيت

فلم تلبث . سقوط األسكفة العليا فقدوم زوجك سريعاً، وأما وقوع املصراع خارجاً فإنّ ابنك يتزوج امرأة غريبة
  .وجها وابنها مجع غريبةإال قليالً حىت قدم ز

ومن رأى أّنه يغلق باب داره بالبلط، فإّنه حمكم يف حفظ . من خشب هو البلط، إذا فتح يكون فيه مكر: الغلق
فإن رأى أّنه يزيد إغالق باب داره وال ينغلق، فإّنه ميتنع من . فإن مل يكن له بلط، فليس له ضبط يف أمر دنياه. دنياه

فإن فتحه رجل، فإّنه ميكر باملنسوب . از أّنه يفتح باباً يغلق، فإّنه ينقب حصناً أو يفتحهوإن رأى غ. أمر يعجز عنه
ودخول الدرب، دخول يف سوم تاجر أو والية وال أو . إىل ذلك النقب ويفتح عليه خري من قبل ذلك الرجل

  .فمن رأى درباً مفتوحاً فإّنه يدخل يف عمل كما ذكرت. صناعة ذي حرفة
امرأة، فإن كان واسعاً نظيفاً غري ظاهر الرائحة، فإنّ امرأته حسنة املعاشرة، : واملربز. طباخة: املطبخ :مرافق الدار

وإن كان ضيقاً مملوءاً عذرة ال جيد صاحبه منه مكاناً يقعد . ونظافته صالحها، وسعته طاعتها، وقلة نتنه حسن بنائها
وعمق بئرها تدبريها وقيامها . ها تكون سليطة وتشتهر بالسالطةوإن كانت رائحته منتنة فإّن. فيه، فإّنها تكون ناشزة

وإن نظر فيها فرأى فيها دماً فإّنه يأيت امرأته وهي حائض، فإن رأى بئرها قد امتألت فإّنه تدبريها ومنعها . يف أمورها
فإن كانت . يته امرأة مطلقةللرجل من النفقة الكبرية خمافة التبذير، فإن رأى بيده خشبة حيرك هبا يف البئر، فإنّ يف ب

ومن رأى أّنه جعل يف مستراح، فإّنه ميكر به، فإن أغلق عليه بابه، فإّنه . البئر ممتلئة ال خياف فورها، فإنّ امرأته حبلى
  .وقد تقدم يف ذكر الكنيف واملربز يف أول الباب ما فيه كفاية. ميوت

ومن رأى كأنّ يف بيته معلفاً يعتلف . ب، وقيل أّنه امرأة الرجلعز، ألّنه ال يكون إال ملن له الظهور والدوا: واملعلف
  .عليه دابتان، فإّنه يدل على ختليط يف امرأة مع رجلني، إما امرأته أو غريها من أهل الدار

فمن رأى جحراً خرج منه حيوان، فإّنه فم خيرج منه كالم مبنزلة ذلك . يف األرض أو احلائط، فإّنه الفم: وأما اجلحر
  .يوان وتأويلهاحل

اجلحر هو الفم خترج منه : رأيت جحراً ضيقاً خرج منه ثور عظيم، فقال: وحكي أنّ رجالً أتى ابن سريين فقال
  .الكلمة العظيمة وال يستطيع العود إليه
فقالت ألك أم؟ قال . رأيت كأنّ يزيد بن املهلب عقد طاقاً بني داري ودراه: وحكي أنّ رجالً أتى ابن سريين فقال

هل كانت أمة؟ قال ال أدري فأتى الرجل أمه فاستخربها فقالت صدق، كنت أمة ليزيد بن املهلب، مث : قال. عمن



  .صرت إىل أبيك
فإن . كل حفرية يف األرض مكر، فمن رأى أّنه حيفر سرباً أو حيفر له غريه، فإّنه ميكر مكراً أو ميكر به غريه: السرب

فإن رأى أّنه دخله حىت استترت السماء عنه، فإنه تدخل بيته . ه دون غريهرأى أّنه دخل فيه، رجع ذلك املكر إلي
فإن رأى أّنه توضأ يف ذلك السرب . فإن كان مسافراً، فإّنه يقطع عليه الطريق. اللصوص ويسرقون أمتعة بيته

وإن كان عليه . اءوضوء صالة أو اغتسل، فإّنه يظفر مبا سرق منه أو يعوض عاجالً وتقر عينه، ألّنه يأخذ بتأويل امل
فإن رأى أّنه استخرج مما احتفره أو أحفر له ماء جارياً أو راكداً، فإنّ ذلك معيشة يف مكر ملن . دين قضاه اهللا تعاىل

  .احتفر

دالة على املكر واخلداع والشباك ودور الزناة والسجون والقيود واملراصد وأمثاله ذلك، وأصل ذلك ما : احلفائر
با لتصطاد فيها إذا سقطت إليها، واملطمورة رمبا دلت على األم الكافلة احلاملة املربية، ألنّ حيفر للسباع من الر

قوت الطفل يف بطن أمه مكنوز مبنزلة الطعام يف املطمورة، يقتات منه صاحبه شيئاً بعد شيء، حىت يفرغ أو يستغين 
فائر فيه، ألّنها حفرة، فمن رأى مطمورة ورمبا دلت اجملهولة على رحبة الطعام جرت فيما جتري احل. عنه بغريه

اهندمت أو ارتدمت، فإن كانت أمه عليلة هلكت، وإن كانت عنده حامل خلصت وردم قربها، ألنّ قرب احلامل 
فإن كان عنده . وإن مل يكن شيء من ذلك، فانظر. مفتوح، إال أن يأيت يف الرؤيا ما يؤكد موهتا، فيكون ذلك دفنها

وإن رأى طعامه بعينه زبالً أو . باعه، وكان ما ردمت به من التراب واألزبال عوضه، وهو مثنه طعام فيها يف اليقظة
تراباً، رخص سعره وذهب فيه ماله وإن مل يكن له فيها طعام ورآها مملوءة بالزبل أو التراب، مألها بالطعام عند 

فإن كانت املطمورة جمهولة يف جامع أو . وإن كانت مملوءة بالطعام، محلت زوجته إن كان فقرياً أو أمته. رخصه
مساط، أو عليها مجع من الناس وكان فيها طعام وهي ناقصة، نقص من السعر يف الرحبة مبقدار ما نقص من 

وإن رأى ناراً وقعت . وإن فاضت وسالت والناس يفرقون منها وال ينقصوهنا، رخص السعر وكثر الطعام. املطمورة
. لذي فيها غالء عظيم، أو حادث من السلطان يف الرحبة، أو جراد أو حجر يف الفدادينيف الطعام، كان يف الطعام ا

فإن رأى يف طعامها متراً أو سكراً فإنّ السعر يغلو واجلنس الذي فيها من الطعام يغلو، على قدر ما فيها من احلالوة 
وأما من سقط يف . ذا املقدارفإن كان كقدر نصف طعامها، فهو على النصف، وإال فعلى ه. يف القلة والكثرة

  .مطمورة أو حفري جمهولة، فعلى ما تقدم يف اعتبار السقوط يف البئر
ورمبا دلت على زوجته، ألّنه يدل فيها دلوه وينزل فيها حبله . أما بئر الدار، فرمبا دلت على رهبا، ألّنه قيمها: اآلبار

ا كان تأويلها رجالً فماؤها ماله وعيشه الذي جيود به على وإذ. يف استخراج املاء، وحتمل املاء يف بطنها وهي مؤنثة
أهله، وكلما كثر خريه ما مل يفض يف الدار، فإذا فاض كان ذلك سره وكالمه وكلما قل ماؤه قل كسبه وضعف 

وكلما قرب ماؤه من اليد دل ذلك على جوده وسخائه وقرب ما . رزقه، وكلما بعد غوره دل على خبله وشحه
اله وإذا كان البئر امرأة، فماؤه أيضا ماهلا وجنينها، فكلما قرب من اليد تدانت والدهتا، وإن فاض عنده وبذله مل

على وجه األرض ولدته أو أسقطته، ورمبا دلت البئر على اخلادم والعبد والدابة، وعلى كل من جيود يف أهله من 
ولة رمبا دلت على السفر، ألن الدالء متضي فيها وجتيء نفع من بيع املاء وأسبابه، أو من السفر وحنوه، ألنّ البئر اجمله

ورمبا دلت البئر اجملهولة املبذولة يف الطرقات، املسبلة يف . وتسافر وترجع مبنزلة املسافرين الطالعني والنازلني
بحر، ورمبا ورمبا دلت على ال. ودلوه ومحله تشبثه هبا. الفلوات، على األسواق اليت ينال منها كل من أتاها ما قدر له

دلت على احلمام وعلى املسجد الذي يغسل فيه أوساخ املصلني، ورمبا دلت على العامل الذي يستقي العلم من عنده 
ورمبا دلت على السجن والقرب ملا جرى . ورمبا دلت على الزانية املبذولة ملن مر هبا وأرادها. الذي يكشف اهلموم



  .على يوسف يف اجلب
ئر جمهولة، فإن كان مريضاً مات، وإن كان يف سفينه عطب وصار يف املاء، وإن كان فمن رأى كأنه سقط يف ب

مسافراً يف الرب قطع من الطريق ومكر به وغدر يف نفسه، وإن كان خماصماً، سجن، وإال دخل محاماً مكرهاً، أو 
فَأَْدلَى : " م، لقوله َتعاىلوأما إن استقى بالدلو من بئر جمهولة، فإن كان عنده محل، بشر عنه بغال. دخل دار زانية

وإن كان . وإن كانت له بضاعة يف البحر أو الرب، قدمت عليه أو وصلت إليه" . َدلَْوُه قَالَ َيا بشرى َهذا غالَم 
فإن مل . وإن كان له مسافر، قدم من سفره. وإن كان له مسجون، جنا منِ السجن. عنده عليل، أفاق وجنا وخلص

وكل ذلك إذا طلع . وإال توسل إىل سلطان أو حاكم يف حاجته ومتت له. عزباً تزوجيكن شيء من ذلك، وكان 
وإن مل يكن شيء من ذلك طلب علماً، فإن . دلونا إليك بكذا، أي توسلنا إليك: والعرب تقول. دلوه سليماً مملوءاً

قال . ه أو أراقه أتلفه وأنفقهمل يلق به ذلك، فالبئر سوقه واستقاؤه وتسببه، فما أفاد من املاء أفاد مثله، وإن جم
  :الشاعر

  ولكن ألقي دلوك يف الدالء... وما طلب املعيشة بالتمين 
  جتيء حبمأة وقليل ماء... جتيء مبلئها طوراً وطوراً 

ومن . إذا رأى الرجل البئر، فهي امرأة ضاحكة مستبشرة، وإذا رأت امرأة، فهو رجل حسن اخللق: وقال بعضهم
فإن مل يكن فيها ماء، فإن املرأة ال مال . اً وفيها ماء، تزوج امرأة موسرة ومكر هبا، ألن احلفر مكررأى أّنه احتفر بئر

فإن شرب من مائها، فاّنه يصيب ماالً من مكر إذا كان هو الذي احتفر، وإال فعلى يد من احتفر أو مسيه أو . هلا
ي منها الصادرون او الواردون باحلبل والدلو، فإنّ هناك فإن رأى بئراً عتيقة يف حملة أو دار أو قرية يستق. عقبه بعده

امرأة أو بعل امرأة أو قيمها ينتفع به الناس يف معايشهم، ويكون له يف ذلك ذكر حسن ملكان احلبل الذي يدىل به 
فخرج منها، فإّنه هم فإن رأى أنّ املاء فاض من تلك البئر " َواعَْتِصُموا حبَْبل اهللا مجيعاً : " إىل املاء، لقوله عّز وجلّ

فإن رأى أّنه حيفر بئراً . فإن امتألت ماء ومل يفض، فال بأس أن يلقى خري ذلك وشره. وحزن وبكاء يف ذلك املوضع
فإن رأى أنّ بئره فاضت أكثر مما سال فيها حىت دخل املاء . يسقي منها بستانه، فإّنه يتناول دواء جيامع به أهله

فإن طرق لذلك حىت خيرج من الدار، فإّنه ينجو من هم ويذهب من ماله . وباالً عليه البيوت، فإن يصيب ماالً يكون
  .بقدر ما خيرج من الدار

وإن كان املاء . ومن رأى أّنه وقع يف بئر فيها ماء كدر، فإّنه يتصرف مع رجل سلطان جائر ويبتلي بكيده وظلمه
  .ه يهوي أو يرسل يف بئر، فإّنه يسافرفإن رأى أّن. صافياً فإنه يتصرف لرجل صاحل يرضى به كفافاً

البئر إذا رآها الرجل يف موضع جمهول وكان فيها ماء عذب، فإنّها دنيا الرجل ويكون فيها مرزقاً طيب النفس 
  .وإن مل يكن فيها ماء، فقد نفذ عمره. طويل العمر بقدر املاء

فإن نزل يفِ بئر وبلغ . إّنه ميكر مباله كله أو يغضبواهندام البئر موت املرأة، فإن رأى أنّ رجليه تدلتا يف البئر، ف
وإذا بلغ طريقه نال رياسة ووالية، أو رحباً عن جتارة وبشارة، فإن مسع األذان يف . نصفها وأذن فيها، فإّنه سفر

سعة من رأى بئراً يف داره وأرضه، فإّنه ينال : نصف البئر، عزل إن كان والياً، وخسر إن كان تاجراً، وقال بعضهم
  .وقيل من أصاب بئراً مطمورة، أصاب ماالً جمموعاً. يفِ معيشته، ويسراً بعد عسر، ومنفعة

يدل على املرأة حلل اإلزار عنده، ويؤخذ اإلنسان معه مع خروج عرقه، كنزول نطفته يف الرحم، وهو : احلمام
زناة والسجون، ودور احلكام ورمبا دل على دور أهل النار وأصحاب الشر واخلصام والكالم، كدور ال. كالفرج



ورمبا دل على البحر واألسقام، وعلى . واجلباة لناره وظلمته أو جلبة أهله وحسن أبوابه وكثرة جريان املاء فيه
فمن رأى نفسه يف محام أو رآه غريه فيه، فإن رأى فيه ميتاً فإّنه يف النار واحلميم، ألنّ جهنم ادراك وأبواب . جهنم

يم والزمهرير، وإن رأى مريض ذلك نظرت يف حاله، فإن رأى أّنه خارج من بيت احلرارة إىل خمتلفة، وفيها احلم
وإن كانت علته برداً، . فمان اغتسل وخرج منه، خرج سليماً. بيت الطهر، وكانت علته يف اليقظة حراً، جتلت عنه

وركب مركوباً ال يليق به، فإن اغتسل مع ذلك ولبس بياضاً من الثياب خالف عادته، . تزايدت به وخيف عليه
وإن رأى أّنه داخل يف بيت احلرارة . وإن كان ذلك يف الشتاء، خيف عليه الفاجل. فإنّ ذلك غسله وكفنه ونعشه

فعلى ضد ما تقدم يف اخلروج، جيري االعتبار، ويكون البيت األوسط ملن جلس فيه من املرضى، داالً على توسطه 
وإن كان غري مريض، وكانت له خصومة أو حاجة يف دار حاكم . نكسة أو إفاقةيف علته حىت يدخل أو خيرج، فإما 

فإن مل . أو سلطان أو جاب، حكم له وعليه على قدر ما ناله يف احلمام من شدة حرارته أو برده، أو زلق أو رش
الضوضاء يكن شيء من ذلك، وكان الرجل عزباً، تزوج أو حضر يف وليمة أو جنازة، وكان فيها من اجللبة أو 

واهلموم والغموم كالذي يكون يف احلمام، وإال ناله عنه سبب من مال الدنيا عند حاكم ملا فيه من جريان املاء 
فإن كان فيه . ورمبا دل العرق خاصة على اهلم والتعب واملرض مع غمه احلمام وحرارته. والعرق، وهي أموال

فإن كان فيه . تها وناحية أهلها جيري عليه ما تؤذن احلمام بهمتجرداً من ثيابه، فألمر مع زوجته، ومن أجلها وناحي
بأثوابه، فاألمر من ناحية أجنبية أو بعض احملرمات كاألم واالبنة واألخت حىت تعترب أحواله أيضاً، وتنقل مراتبه 

له من قناة أو طاقة وإن رأى أّنه دخ. ومقاماته، وما لقيه أو يلقاه بتصرفه يف احلمام، وانتقاله فيه من مكان إىل مكان
صغرية يف بابه، أو كان فيه أسد أو سباع أو وحش أو غربان أو حيات، فإّنه امرأة يدخل إليها يف زينة، وجيتمع 

احلمام بيت أذى، ومن دخله أصابه هم ال بقاء له من قبل : وقال بعضهم. عندها مع أهل الشر والفجور من الناس
  .النساء

فإن استعمل فيه ماء حاراً أصاب مهاً من قبل . ، فهو حم، واحلم صهر أو قريبواحلمام اشتق من امسه احلميم
فإن اختذ يف احلمام جملساً، فإّنه يفجر بامرأة ويشهر بأمره، . النساء، وإن كان مغموماً ودخل احلمام خرج من غمه

فإن كان احلمام حاراً ليناً،  .فإن بىن محاماً فإّنه يأيت الفحشاء ويشنع عليه بذلك. ألنّ احلمام موضع كشف العورة
فإن كان بارداً، فإّنه ال خيالطونه وال ينتفع . فإنّ أهله وصهره وقرابات نسائه موافقون مساعدون له، مشفقون عليه

  .وإن كان شديد احلرارة، فإّنه يكونون غالظ الطباع ال يرى منهم سروراً لشدهتم. هبم
فإن امتأل احلوض .  خيونه يف امرأته، وهو جيهد أن مينعه فال يتهيأ لهفإنّ رجالً. وقيل إن رأى أّنه يف البيت احلار

وجرى املاء من البيت احلار إىل البيت األوسط، فإّنه يغضبه على امرأته، وإن كان احلمام منسوباً إىل غضارة الدنيا، 
ان حاراً ليناً واستطابه، فإنّ وإن ك. فإن كان بارداً، فإنّ صاحب الرؤيا فقري قليل الكسب ال تصل يده إىلِ ما يريد
وإن كان حاراً شديد احلرارة، فإّنه . أموره تكون على حمبة، ويكون كسوباً صاحب دولة، يرى فيه فرجاً وسروراً

  .يكون كسوباً وال يكون له تدبري وال يكون له عند الناس حممدة

شرب من البيت احلار ماء سخناً، أو صب فإن رأى أّنه . وقيل من رأى أّنه دخل محاماً، فهو دليل احلمى النافض
عليه أو اغتسل به على غري هيئة الغسل، فهو هم وغم ومرض وفزع، بقدر سخونة املاء، وإن شربه من البيت 

وإن شربة من البيت البارِد، فهو برسام، فإن رأى أّنه اغتسل باملاء احلار وأراد سفراً فال . األوسط، فهي محى صالبة
وإنْ َيْستَِغيثُوا ُيَغاثُوا بَِماٍء كَالْمُْهل : " ستجرياً بإنسان يطلب منفعته، فليس عنده فرج، لقوله تعاىلفإن كان م. يسافر

فإن . فإذا اجتمع احلمام واالغتسال والنورة، فخذ باالغتسال والنورة ودع احلمام، فإنّ ذلك أقوى يف التأويل" . 



  .من رأى كأّنه يبين محاماً قضيت حاجته: وقال بعضهم. نتاهبا الناسرأى يف حمله محاماً جمهوالً، فإنّ هناك امرأة ي
فعرض له أّنه زلق يف احلمام، . شدة تصيبك: وحكي أنّ رجالً رأى كأّنه زلق يف احلمام فقصها على معرب، فقال

  .فانكسرت رجله
وإن مل يكن متحمالً . وسلطاناً أمر جليل على كلِ حال وسرور، فمن رأى أّنه يبين أتوناً، فإّنه ينال والية: واألتون

  .فإّنه يشغل الناس بشيء عظيم
املعروف دال على مكان معيشة صاحبه وغلته ومكسبه، كحانوته وفدانه ومكان متجره، ملا يأوي إليه من : الفرن

رحية الطعام، وما يوقد فيه من النار النافعة، وما يرىب فيه من زكاة احلنطة املطحونة وريعها، وطحن الدواب واأل
وخدمتها ورمبا دل على نفسه، فما جرى عليه من خري أو شر أو زيادة أو نقص أو خالء أو عمارة، عاد عليه أو 

  .على مكان كسبه وغلته
والنار سلطان يضر وينفع، وهلا . وأما الفرن اجملهول، فرمبا دل على دار السلطان ودار احلاكم ، ملا فيه من وقيد النار

لعجني واحلنطة اليت جتيء إليه من كل مكان وكل دار، فهي كاجلبايات واملواريث اليت جتىب إىل وأما ا. كالم وألسنة
ورمبا . والدواب كاألبناء واألعوان والوكالء، وكذلك ألواح اخلبز. دار السلطان وإىل دار احلاكم، مث يردوهنا أرزاقاً

الربح كرماده املطحون، واخلسارة كنقص  دل على السوق، ألنّ أرزاق اخللق أيضاً تساق إليها، ويكون فيها
املخبوز، واحلرام والكالم للنار اليت فيه، فمن بعث حبنطة أو شعري إىلِ الفرن اجملهول، فإن كان مريضاً مات ومضي 

وإن مل يكن مريضاً وكان عليه عشر للسلطان أو كراء أو بقية من مغرم وحنو ذلك، أدى ما عليه، . مباله إىل القاضي
. فإن كان املطحون واملبعوث به إىل الفرن شعرياً، أتاه يف سلعته قريب من رأس ماله. ث بسلعة إىل السوقوإال بع

وإن كانت حنطة، ربح فيها ثلثاً للدينار أو ربعاً أو نصفاً على قدر زكاهتا، إن كان قد كاهلا، أو وقع يف ضمريه شيء 
  .منها

وكل من يتعيش عنده أو كل من خيدمه ويصلح طعامه وينكحه  الطاحون تدل على معيشة صاحبها وحانوته،: الرحا
والعرب والشعراء كثرياً . ورمبا دلت على السفر لدوراهنا، ورمبا دلت علىِ الوباء واحلرب لسحقها. من زوجة وأمة

و ما يعربون هبا عنهما، فمن اشترى رحاً تزوج إن كان عزباً، أو زوج ابنته أو ابنه أو اشترى خادماً للوطء أ
للخدمة، أو سافر إذا كان من أهل السفر، وإن كان فقرياً استفاد ما يكتفي به، ألنّ الرحا ال حيتاج إليها إال من 

وأما من نصب رحاً ليطحن فيها الناس على ماء أو حبر أو غريه، فإّنه يفتح دكاناً أو حانوتاً إن . عنده ما يطحنه فيها
قد تعذر عليه، أو جلس للناس مبساعدة سلطان حلكومة أو منفعة أو  مل يكن له حانوت، ويدر فيها رزقه إن كان

وأما من توىل الطحني بيده، فإّنه يتزوج أو يتسرى أو جيامع، ألنّ احلجرين . أمانة، وكان له حس يف الناس
وإن كانت بال قطب، كان اجلماع حراماً، وقد تكون امرأتني يتساحقان، . كالزوجني والقطب كالذكر والعصمة

وأما الرحا . إن مل يكن عنده شيء من ذلك، فلعله يتوسط العقد بني زوجني أو شريكني، أو يسافر يف طلب الرزقف
الكبرية إذا رؤيت يف وسط املدينة أو يف اجلوامع، فإن كانت بلد حرب، كان حرباً، سيما إن كانت تطحن ناراً أو 

الرحا : وقال بعضهم. معفوناً أو ماء وطيناً وحلماً هزيالًوإال كانت طاحوناً، سيما إن كان املطحون شعرياً . صخراً
على املاء، رجِل جيري على يديه أموال كثرية، سائس لألمور، ومن التجأ إليه حسن جده رأى رحاً تدور، در عليه 

. راًورمبا كانت الرحا إذا دارت سف. وجمرى املاء الذي يدخل إىل الرحا من جهة هذا املذكور. خري مبقدار الدقيق
ورحا اليد، رجالن قاسيان شريكان ال . فإن دارت بال حنطة، فهو شغب والرحا إذا دارت معوجة، يغلو الطعام

  .يتهيأ لغريمها إصالحهما



  .قد تقارب أجلك: وحكي أنّ رجالً رأى كأنّ رحا تدور بغري ماء، فقص رؤياه على معرب، فقال
تلف يف تأويله، فمنهم من قال تدل على فرج صاحبها من وانكسار الرحا خم. ورحا الريح خصومة ال بقاء هلا

والرحا تدل . ومن رأى له رحا تطحن، أصاب خرياً من كد غريه. اهلموم، ومنهم من قال تدل على موت صاحبها
  .على احلرب، لقول العرب فيها رحا احلرب

وقد يدل على ميدان . ربحتدل على املسجد، كما يدل املسجد على السوق، ألنّ كليهما يتجر فيه وي: السوق
َهلْ أدلّكُْم َعلَى ِتجَاَرةٍ : " احلرب الذي يربح فيه قوم وخيسر فيه قوم، وقد مسى اهللا تعاىل اجلهاد جتارة ِفي قوله

ورمبا دلت على مكان فيه ثواب أجر وربح، . فأهل األسواق جياهدون بعضهم بعضاً بأنفسهم وأمواهلم" ُتْنجيكُم 
وكل ذلك ما كانت السوق . ومما يباع يف السوق يستدل على ما يدل عليه. وموسم احلجكدار العلم والرباط 

وسوق اجلوهر والبز . جمهولة، فسوق اللحم أشبه شيء مبكان احلرب ما يسفك فيه من الدماء، وما فيه من احلديد
اريف الكالم والوزن وسوق الصرف، أشبه شيء بدار احلاكم ملا فيها من تص. أشبه شيء حبلق الذكر، ودور العلم

فمن رأى نفسه يف سوق جمهولة قد فاتته فيها صفقة أو ربح يف سلعة، فإن كان يف اليقظة يف جهاد، فاتته . وامليزان
الشهادة ووىل مدبراً، وإن كان يف حج، فاته أو فسد عليه، وإن كان طالباً للعلم، تعطل عنه أو فاته فيه موعداً 

  .يف شيء من ذلك، فاتته الصالة اجلماعة يف املسجدوطلبه لغري اهللا، وإن مل يكن 
وأما من يسرق يف سوقه يف بيعه وشرائه، فإن كان جماهداً غل، وإن كان حاجاً حمرماً اصطاد أو جامع أو متتع، وإن 

م هو كان عاملاً ظلم يف مناظرته أو خان يف فتاويه، وإال رأى بصالته، أو سبق إمامه فيها بركوعه أو سجوده، أو مل يت
  .ذلك يف صالة نفسه، ألنّ ذلك أسوأ السرقة، كما يف اخلرب

فمن رآها عامرة بالناس، أو رأى حريقاً وِقع فيها، أو ساقية صافية جتري يف وسطها، أو كان : وأما السوق املعروفة
وإن رأى . نفاق التنب حمشواً يف حوانيتها، أو رحيا طيبة هتب من خالهلا، درت معيشة أهلها، وأتتهم أرباح، وجاءهم

أهل السوق يف نعاس، أو احلوانيت مغلقة، أو كان العنكبوت قد نسج عليها أو على ما يباع، كان فيها كساد، أو 
وإن رأى سوقاً انتقلت، انتقلت حالة املنتقل إىل جوهر ما انتقلت إليه، كسوق البز، ترى . نزلت بأهلها عطلة

وإن رأى فيه أصحاب الفخار والقالل قلت . يف افتراق املتاع وخروجه القصابني فيه، فإّنه يكثر أرباح البزازين،
وإن رأى فيه أصحاب هرائس ومقايل، نزلت فيه حمنة إما عن حريق أو هنر أو هدم أو . أرباحهم وضعفت أكساهبم

وقيل السوق تدل على اضطراب وشغب بسبب . السوق الدنيا، واتساع السوق اتساع الدنيا: وقال بعضهم. حنوه
فأما من تعيش من السوق، فإّنه دليل خري إذا رأى فيها خلقاً كبرياً أو شغالً فأما إذا .َ من جيتمع إليها منِ العامة

  .كانت السوق هادئة، دلت على بطالة السوقيني
يدل على كل مكان يستفيد املرء فيه فائدة يف دنياه وأخراه، كبستانه وفدانه وخنلته وشجرته وزوجته : احلانوت

فمن رأى حانوته اهندم، فإن كان . لده ووالدته، أو كتابه، من قول العامة ملن اعتمد مكانا للفائدة، جعله حانوتهووا
. وإن كانت أمه مريضة هلكت، ألّنها كانت تربيه بلبنها وتقويه بعيشها. والده مريضاً مات، ألن معيشته منه

ومتعته، ومن يف بطنها ماؤه وولده الذي هو يف التأويل  وكانت زوجته حامالً أو سقيمة، ماتت ألنّها دنياه ولذته
ومن رأى أّنه يكسر . فإن مل يكن شيء من ذلك، تعذرت عليه معيشته وتعطلت عليه األماكن اليت هبا قوامه. ماله

ن فإ. وإن رأى أبواب احلوانيت مغلقة ناهلم كساد يف أمتعتهم، وانغالق يف جتاراهتم. باب حانوت، فإّنه يتحول منه
  .فإن رآها مفتحة، تفتح عليهم أبوابِ التجارة. رأى أبواهبا مسدودة، ماتوا وذهب ذكرهم

فندق الرجل، يدل على ما تدل عليه داره من جسمه وجمده وامسه وذكره ومحامه وفرنه وجملس قضائه، فما : اخلان



دل على دار الدنيا، ألّنها دار سفر  ورمبا. وأما اجملهول منها، فدال على السفر، ألّنه منزهلم. جرى عليه عاد عليه
ورمبا دل على اجلباية ألّنها منزل من سافر عن بيته وخرج عن وطنه إىل غري بالده، . يرحل منها قوم وينزل آخرون

فمن رأى كأّنه دخل يف فندق جمهول، مات إن كان . وهو يف حني غربته، إىل أن خيرج منها مع صحابته وأهل رفقته
فأما من خرج من فندق إىل فندق فركب دابة عند . ن كان صحيحاً، أو انتقل من مكان إىل مكانمريضاً أو سافر إ

خروجه، أو خرج هبا من وسطه، نظرت إىل حاله، فإن كان مريضاً خرج حمموالً، وإن كان يف سفر حترك منه وسافر 
ّنه يكون وباء يف الناس أو الرفاق عنه، وكذلك إن رأى رفقة نازلة يف فندق جمهول ركباناً أو خرجوا منه كذلك، فإ

أو خيرج بفرق بني األمرين بأهل الرفقة وأحواهلم يف اليقظة، وملا هلم ومعروفهم وجمهوهلم وبرهم . كما تقدم
  .ومراكبهم

يدل على ما يدل عليه احلمام، ورمبا دل على املرض املانع من التصرف والنهوض، ورمبا دلت على العقلة : السجن
مبا دل على القرب، ورمبا دل على جهنم، ألّنها سجن العصاة والكفرة، وألن السجن دار العقوبة عن السفر، ور

فمن رأى نفسه يف سجن، فانظر يف حاله وحال السجن، فإن كان مريضاً والسجن . ومكان أهل اجلرم والظلم
إفاقته وقيامه إىل الدنيا اليت  جمهوالً فذلك قربه حيبس فيه إىل القيامة، وإن كان السجن معروفاً طال مرضه ورجيت

هيِ سجن ملثله، ملا يف اخلرب أنّها سجن املؤمن وجنة الكافر، وإن كان املريض جمرماَ، فالسجن اجملهول قربه واملعروف 
وإن رأى ميتاً يف السجن، فإن كان . دالة على طول إقامته يف علته، ومل ترج حياته إال أن يتوب أو يسلم يف مرضه

دليل على جهنم، وإن كان مسلماً فهو حمبوس عنِ اجلنة بذنوب وتبعات بقيت عليه، وأما احلي السليم  كافراً فذاك
يرى نفسه يف سجن، فانظر أيضاَ إىل ما هو فيه، فإن كان مسافراً يف بر أو سفينة أصابته عقلة وعاقة مبطر أو ريح أو 

اً يعصي اهللا فيه، كالكنيسة ودار الفكر والبدع أو وإن مل يكن مسافراً دخل مكان. عدو أو حرب، أو أمر من سلطان
وما يف يقظته مما ينكشف عند املسألة، أو يعرف عنه بالشهرة أو بزيادة . دار زانية أو مخار، كل إنسان على قدره

وقال بعضهم من رأى أّنه اختار لنفسه، فإنّ امرأة تراوده عن نفسه، و اهللا . منامه من كالمه وأفعاله يف أحالمه
وحكي أنّ سابور بن " . َربِّ السِّْجُن أََحبّ إيلَّ ِمّما َيْدُعوَنين إلَْيِه : " يصرف عنه كيدها ويبلغه مناه، لقوله تعاىل

أردشري يف حياة والده، رأى كأّنه يبين السجون، ويأخذ اخلنازير والقردة من الروم، فيدخلها فيه، وكان عليه أحد 
متلك إحدى وثالثني سنة، وأما بناء السجون فبعددها تبين مدائن وتأخذ الروم : فقالوثالثون تاجاً، فسأل املعرب عنه 

كأّنه بعد موت أبيه أخذ ملك الروم، وبىن مدينة نيسابور ومدينة األهواز ومدينة . فكان كذلك. وتأسر منهم
  .ساوران
والزبل املاء ألّنه من تراب األرض، . هي الدنيا، وهبا شبهها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني وقف عليها: املزبلة

. وفضول ما يتصرف اخللق فيه ويتعيشون به، من عظام وخزف ونوى وتنب وحنو ذلك، مما هو يف التأويل، أموال
فمن رأى نفسه على مزبلة غري مسلوكة، فانظر إىل حاله وإىل ما يليق به يف أعماله، فإن كان مريضاً أو خائفاً من 

وإن رأى ذلك فقري استغىن بعد . سباب، بَشرته بالنجاة، أو بالقيام إىل الدنيا املشبهة باملزبلةاهلالك بسبب من األ
. فقره، وكسب أمواالً بعد حاجته وإن كان له من يرجو مرياثه ورثه، ألنّ الزبل من مجع غريه ومن غري كسبه

. ها من التخليط واألوساخ والقاذوراتواملزبلة مثل مال جمموع من ههنا ومن ههنا بال ورع وال حنر، لكثرة ما في
وكان األزبال شوارها وقشها املقشش من كل ناحية، واملشترى من كل مكان، واملستعار . وإن كان أعزب تزوج

فإن مل تكن ذلك، فاملزبلة دكانه وحانوته، وال يعدم أن يكون صرافاً أو مخاراً أو سفاطاً أو من يعامل . من كل دار
وإن كان يليق به القضاء وامللك واجلباية والقبض من الناس ويل ذلك، وكانت األموال جتيء . راناخلدم واملهنة كالف



والكنس دال . إليه، والفوائد هتدى إليه، واملغارم واملواريث، ألنّ الزبل ال يؤتى به إىل املزبلة، إال من بعد الكنس
وأما . ماله، وللقاضي دار أمينة وصاحب ودائعه ورمبا كانت املزبلة للملك بيت. على الغرم وعلى اهلالك واملوت

  .من يقرأ فوق مزبلة، فإن كان والياً عزل، وإن كان مريضاً مات، وإن كان فقرياً تزهد وافتقر
  .الطريق هو الصراط املستقيم، والصراط هو الدين واالستقامة: الطرق اجلادة

فإن . ئع اإلسالم، ومتمسك بالعروة الوثقى من احلقفمن يسلك فيه فهو على الطريق املستقيم، ومنهاج الدين وشرا
فإن كان . وإن رأى أّنه ميشي مستوياً على الطريق، فإّنه على احلق. ضل الطريق، فهو متحري يف أمر نفسه ودينه
. فإن استرشد وأصاب عاد إىل احلق. وأما الطريق املضلة، فضاللة لسالكها. صاحب دنيا، فإّنه يهدي إىل جتارة مرحبة

  .وأما الطريق املنعرج يف السلوك، فيكون يف املذاهب واألعمال. الطريق اخلفي غرور وبدعةو

رأيت كأّني أخذت جواد كثرية، فاضمحلت حىت بقيت جادة واحدة، : قال أبو موسى األشعري رضي اهللا عنه
بكر رضوان اهللا عليه، فسلكتها حىت انتهيت إىل جبل، فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوقه، إىل جنبه أبو 

  .إّنا للّه وإنا إليه راجعوان: قلت
كََسرَابِ : " فمن رأى سراباً، فإّنه يسعى يف أمر قد طمع فيه ال حيصل له منه مقصود، لقوله تعاىل: وأما السراب

  " .َبِقْيَعة 
املال، فمن كنسها ورمى تدل على املطمورة وعلى املخزن وعلى الكيس ملا فيها من العذرة الدالة على : بئر الكنيف

مبا فيها من العذرة، باع ما عنده من السلع الكاسدة، أو بعث مباله يف سفر، أو عامل به نسيئة إن كان ذلك شأنه 
إذا محل فيها يف اجلرار، وإن صب يف القناة أو وجدها ال شيء فيها ذهب ماله ودناه فقره، وإن كان فقرياً ذهب مهه 

سها عند امتالئها يف يقظته، وقد يدل على الدين، فإن كان مديوناً قضى دينه ألّنها ونقصِ حزنه حزن الفقر لكن
  .وأما من بال فيها لبناً أو عسالً أتى دبراً حراماً إن كانت جمهولة، وإن كانت يف داره صنع ذلك مع أهله. حش
وصل إليها، ورمبا دلت على دار  تدل على اآلخرة ألهنا ركاهبا وإليها ميضي مبن وصل إليها، وهي حمبس من: اجلبانة

الرباط والنسك والعبادة والتخلي من الدنيا والبكاء واملواعظ، ألّنه أهلها يف نزاويهم عن الناس عربة ملن زارهم 
وموعظة ملن رآهم وانكشف إليه أحواهلم وأجسامهم املنهوكة وفرقهم املسحوقة، وقد مساها النيب صلى اهللا عليه 

ورمبا دلت على املوت ألّنه داره، ورمبا دلت على دار . دار قوم مؤمنني: على ساكنيها وسلم حني دخلها وسلم
واملوت يف التأويل فساد الدين، ورمبا دلت على دور . الكفار وأهل البدع وحملة أهل الذمة ألنّ من فيها موتى

رى مطرحني كاملوتى، ودور املستخفني باألعمال املهلكة والفساد، كدور الزناة ودور اخلمور اليت فيها السكا
الغافلني الذين ال يصلون وال يذكرون اهللا تعاىل وال ترفع هلم أعمال، ورمبا دلت على السجن ألنّ امليت مسجون يف 
قربه، فمن دخل جبانة يف املنام وكان مريضاً يفِ اليقظة صار إليها ومات من علته وال سيما إن كان فيها بيتاً أو داراً، 

يضاً فانظر، فإن كان يف حني دخوِله متخشعاً باكياً بعينه أو تالياً لكتاب اهللا تعاىل أو مصلياً إىل القبلة، فإن مل يكن مر
فإّنه يكون مداخَأل ألهل اخلري وحلق الذكر ونال نسكاً وانتفع مبا يراه أو يسمعه، وإن كان حني دخوله ضاحكاً أو 

املوتى، فإّنه يداخل أهل الشر والفسوق وفساد الدين خيالطهم  مكشوف السوأة أو بائالً على القبور أو ماشياً مع
على ما هم عليه، وإن دخلها باألذان وعظ من ال يتعظ وأمر باملعروف من ال يأمتر وقام حبق وشهد بصدق بني قوم 

ني، فإّنه غافلني جاهلني أو كافرين، وأما من رأى املوتى وثبوا من قبورهم أو رجعوا إىل دورهم جمهولني غري معروف
خيرج من السجن أو يسلم أهل مدينة مشركني أو ينبت ما زرعه الناس من احلب يف األرض مما أيسوا منه لدوام 

  .القحط على قدر ما يف زيادة الرؤيا وما يف اليقظة من الشواهد واألمور الظاهرة الغالبة



ألنّ العرب تسميه خمتفياً إما يف خري أو شر، فإن  فإنّ النباش يطلب مطلوباً خفياً مندرساً قدمياً: وأما منِ نبش القبور
نبش فهو عامل ففيه نبش على مذهبه وإحياء ما اندرس من علمه، وكذلك قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال أن 

يفضي به نبشه إىل رمة بالية وخرق متمزقة أو تكِسر عظامه فإنه خيرج يف علمه إىل بدعة وحادثة، وإن وجده حياً 
وإن نبشِ قرب كاِفر أو ذي بدعة . ستخرج من قربه أمراً صاحلاً وبلغ مراده من إحياء سنته وشرائعه على قدره وحنوها

أو أحد من أهل الذمة طلب مذهب أهل الضاللة أو عاجل ماالً حراماً باملكر واخلديعة، وإن أفضى به النبش إىل 
  .الدليل وأدل على الوصول إىل الفساد املطلوب جيفة منتنة أو محأة أو عذرة كثرية، كان ذلك أقوى يف

وأما من رأى ميتاً قد عاش فإنّ سنته حتيا يف خري أو شر لرائيها، خاصة إن كان من أهل بيته أو رآه يف داره، أو 
وأما أكل امليت من دار فيها مريض، فدليل على هالكه، وإال ذهب ألهلها . للناس كافة إن كان سلطاناً أو عاملاً

وأما من ناداه امليت فإن كان مريضاً حلقه، وإن كان فقيهاً فقد وعظه وذكره فيما ال بد منه لريجع عما هو فيه  .مال
ويصلح ما هو عليه، وأما من ضربه ميت أو تلقاه بالعبوس والتهدد وترك السالم، فليحذر وليصلح ما قد خلفه 

وإن تلقاه بالبشر والشكر والسالم . بينه وبني اهللا تعاىل عليه من وصية إن كانت إليه أو يف أعمال نفسه وذنوبه فيما
  .واملعانقة فقد بشره بضد حال األول، وقد تقدم يف ذكر باب األموات ما فيه غىن

وأما الدفن فمحقق . فمؤيد ملا دل عليه املوت يف الرؤيا، وقد يلي والية يقهر فيها الرقاب: وأما احلمل فوق النعش
مبا كان بأساً ملن فسد دينه من الصالح، ورمبا دل على طول إقامة املسافر وعلى النكاح ملا دل عليه املوت، ور

وعلى العروس ودخول البيت يف الكلة مع العروس من االغتسال ولبس البياض ومس الطيب، مث يزوره إخوانه يف 
عليه خري أكله وحسنت ورمبا دل على السجن ملن يتوقعه، فإن وسع عليه ونوم نومة عروس كان ما يدل . أسبوعه

  .فيه عقباه وكثرت دنياه، وإن كان على خالف ذلك ساءت حالته وكانت معيشته ضنكاً
. إذا أخذ منك امليت فهو شيء ميوت: وقال" . أحب أن آخذ من امليت وأكره أن أعطيه : " وكان ابن سريين يقول

ا، وإذا رأى احلي أّنه حيفر لنفسه قرباً بىن داراً يف ومن مات ومل ير هناك هيئة األموات فإّنه اهندام داره أو شيء منه
ذلك البلد أو تلك احمللة وثوى فيها، ومن دفن يف قرب وهو حي حبس وضيق عليه، وإن رأى ميتاً عانقه وخالطه 

  .كان ذلك طول حياة احلي، وإن رأى امليت نائماً كان ذلك راحته
ها، وأما اجملهول منه فيدل على اإلسالم والعلم والقرآن وعلى فسور املدينة دال على سلطاهنا ووالي: وأما السور

املال واألمان وعلى الورع والدعاء، وعلى كل ما يتحصن به من سائر األعداء ومجيع األسوار من علم أو زوجة أو 
آه فمن رأى سور املدينة مهدوماً مات واليها أو عزل عن عمله، وإن ر. زوج أو درع أو سيد أو والد أو حنوهم

  .ماشياً كما ميشي احليوان فإّنه يسافر يف سلطان إىل الناحية اليت مشى عليها يف املنام، فإن كان فوقه سافر معه
وأما من بىن سوراً على نفسه أو داره أو على مدينته فانظر يف حاله، فإن كان سلطاناً حفظ من عدوه ودفع األسواء 

ه عصمة لغريه، وإن كان عبداً ناسكاً حفظ الناس بدعائه وجنا هو من عن رعيته، وإن كان عاملاً صنف يف علمه ما في
وإن رأى . الفتنة به، وإن كان فقرياً أفاد ما يستغين به أو يتزوج زوجة إن كان عزباً حتصنه وتدفع فنت الشيطان عنه

و العلم يف ذلك سوراً جمهوالً وقد تثلم منه ثلم حىت دخل إىل املدينة لصوص أو أسد فإن أمر اإلسالم يضعف أ
فإن كان ذلك فيما رآه كأّنه فيما خيصه وكأّنه كان فيه وحده، دخل ذلك . املكان، أو ثلم من أركان الدين ركن

عليه يف دينه أو علمه أو يف ماله أو يف درعه إن كان يف اجلهاد، أو يف عقوق والد أو والدة أو زوج أو سيد فيصل 
  .إليه من ذلك اآلثام

من هم إىل فرج، والقلعة ملك من امللوك يبلغ امللوك من خري إىل شر، فمن رأى كأّنه دخل قلعة القالع : القلعة



  .رزق رزقاً ونسكاً يف دينه، ومن رأى قلعة من بعيد فإنه يسافر من موضع إىل موضع ويرتفع أمره
  .أحصن فرجه من احلرام وماله ونفسه من البالء والذل: ومن رأى أّنه بىن حصناً

ومن رأى أّنه يف قلعة أو مدينة . أّنه خرب حصنه أو داره أو قصره فهو فساد دينه ودنياه أو موت امرأتهفإن رأى 
أو حصن فإّنه يرِزق صالحاً وذكرِاً ونسكاً يف دينه، فإن رأى قاعد على شرف حسن فإنه يستعد أخاً أو رئيساً أو 

  .والداً ينجو به
من رآه من بعيد فإّنه علو ذكره حتصني فرجه، ومن رأى أّنه تعلق ف. احلصن رجل حصني ال يقدر عليه أحد: وقيل

  .وقيل من رأى أّنه حتصن يف قلعة نصر. حبصن من داخله أو خارجه فكذلك يكون حاله يف دينه
ْوُت َولوْ أْيَنَما َتكُونوا ُيْدرِكُكُْم املَ: " فمن رأى أّنه على برج أو فيه فإّنه ميوت وال خري فيه، لقوله تعاىل: وأما الربج

  "كُْنتْم يف ُبُروج ُمشّيَدِة 

من رأى الدنيا خربة من املزارع واملساكن ورأى نفسه يف خراب مع حسن هيئة من لباس ومركب : خراب العمران
فإن رأى اخلراب يف حملته فإّنه موت . ومن رأى حيطان الدار اهندمت من سيل ماء فهو موت أهلها. فإّنه يف ضاللة

ومن رأى أنّ بيته سقط عليه وكان هناك غبار فهوِ . رأى أّنه وثب على بيته فهدمه فهو موت امرأتهومن . يقع هناك
ومن رأى خراباً عاد عمراناً صحيحاً فإنّ ذلك صالح يف دين صاحبه . حصبة، ورمبا كان سقوط السقف عليه نكبة

ته إىل داخل وكان له غائب قدم ومن رأى سقوط شيء من داره أو قصره أو بي. ورجوعه من الضاللة إىل اهلدى
عليه، وإن كان عنده شيء خيطب إليه خطب من ابنة أو أخت أو غريمها وإن هدمت الريح داراً فهو موت من يف 

  .ذلك على يد سلطان جائر
ا دلت ورمب. القنطرة اجملهولة تدل على الدنيا سيما إن كانت بني املدينة واجلبانة، ألنّ الدنيا تعرب وال تعمر: القناطر

على السفن ألّنها كاملسافة والسبيل املسلوك املتوسط بني املكانني، ورمبا دلت على السلطان واحلاكم واملفيت وكل 
من يتوصل الناس به إىل أمورهم وجيعلون ظفره جسراً يف نوازهلم، ورمبا دلت على الصراط ألّنه عقبة يف احملشر بينه 

  .وبني اجلنة
رة عرب الدنيا إىل اآلخرة، سيما إن لقي من بعد عبوره موتى، أو دخل داراً جمهولة البناء فمن جاز يف املنام على قنط

واألهل واملوضع، أو طار به طائر، أو ابتلعته دابة، أو سقط يف بئر أو حفري، أو صعد إىل السماء، كل ذلك إذا كان 
قضي سفره، واستدللت كلى ما تقدم عليه وإن مل يكن مريضاً نظرت، فإن كان مسافراً بشرته بت. مريضاً يف اليقظة

فإن نزل إىل خصب أو تني أو شعري . بالذي أفضى عليه عند نزول القنطرة من دالئل اخلري والغىن، أو الشر والفقر
أو متر أو امرأة أو عجوز وصل إىل فائدة ومال وإن نزل إىل أرض ومسجد نال مراده يف سفره إما حج أو غزو أو 

سد أو محأة أو جدب أو تنب أو عنب أسود أو سودان أو ماء قاطع أو سيل دافق فال خري يف مجيع وإن تلقته أ. رباط
ما يلقاه يف سفره أو حني وصوله إىل أهله، فإن كانت له خصومة أو عند رئيس حاجة نال منها ورأى منه فيها ما 

ه ينال سلطاناً وحيتاج إليه وإىل جاهه وأما من صار جسراً أو قنطرة فإّن. يدل على مجيع ما نزل إليه من خري أو شر
  .وإىل ما عنده

العمود يدل على كل من يعتمد عليه وما هو عمدة وعماد ودعامة كاإلسالم والقرآن والسنن والفقه : األعمدة
ومبكان العموِد . والدين والسلطان والفقيه واحلاكم والوالد والسيد والزوج والوصي والشاهد والزوجة واحلال

املنام وصفات النائم يستدل على تأويل األمر وحقيقة الرؤيا، فمن رأى عموداً قد مال عن مكانه وكاد أن وزيادة 
يسقط من حتت بنائه، فإن كان يف اجلامع األعظم فإنّ رجالً من رجال السلطان ينافق عليه أو يهم باخلروج عن 



مه ومييل عن استوائه لفتنة دخلت عليه أو بلية طاعته أو عن مذهبه، أو رجالً من العلماء أو الصلحاء حيور عن عل
  .نزلت به، وإن كان يف مسجد من مساجد القبائل فإّنه إمامه أو مؤذنه أو من يعمره وخيدمه

وإن كان العمود يف داره ومسكنه، فإن كان صاحب الرؤيا عبداً فالعمود سيده يتغري عليه ويبدو إليه منه ما يكره، 
ه يف املنام من سقوطه عليه، وإن كان امرأة فالعمود زوجها، وإن كان رجالً فالعمود وخيافه إذا كان قد خاف من

والده وسقوط العمود مرض املنسوب إليه أو هلك إن كان مريضاً، وكذلك إن ارتفع إىل السماء فغاب فيها، أو 
ه كافر أو مبتدع، وإن كان العمود من أعمدة الكنائس فاملنسوب فيما جرى علي. سقط يف بئر أو حفري فلم ير

  .كالرهبان والشمامسة ورؤوس البدع
املسجد يدل على اآلخرة ألّنها تطلب فيه، كما تدل املزبلة على الدنيا، وتدل على الكعبة ألّنها بيت اهللا، : املساجد

وميدان وتدل على األماكن اجلامعة للريح واملنفعة والثواب واملعاونة كدار احلاكم وحلقة الذكر واملوسم والرباط 
  .مث يدل كل مسجد على حنوه يف كربه واشتهاره وجوهره. احلرب والسوق ألّنه سوق اآلخرة

فمن بىن مسجداً يف املنام فإن كان أهالً للقضاء ناله، وكذلك إن كان موضعاً للفتوى وقد يدل يف العامل على 
ويج، ولطالب املال والدنيا على مصنف نافع تصنيفه، ويف الوراق على مصحف يكتبه، ويف األعزب على نكاح وتز

بناء يبنيه جتري عليه غلته وتدوم عليه فائدته، كاحلمام والفندق واحلانوت والفرن والسفينة وأمثاله ذلك، ملا يف 
املسجد من الثواب اجلاري مع كثرة األرباح فيه يف صالة اجلماعة، وجميء الناس إليه من كل ناحية، ودخوهلا فيه 

  .بغري إذن
يف يقظته مؤثراً للدنيا وأمواهلا، أو كان مؤثراً آلخرته على عاجلته، عادت األمثال الراحبة إىل األرباح  ومن كان

  .والفوائد يف الدنيا له، أو إىل اآلخرة والثواب يف اآلجلة اليت هي مطلبه يف يقظته
يبنيه يف مكانه أو حيدثه يف  وأما من هدم مسجداً فإّنه جيري يف ضد من بناه، وقد يستدل على ابتذال حالته بالذي

موضعه من بعد هدمه، فإن بىن حانوتاً آثرِ الدنيا على اآلخرة، وإن بىن محاماً فسد دينه بسبب امرأة، وإن حفر يف 
مكانه حفرياً أمث من مكر مكره، أو من أجل مجاعة فرقها عن العلم واخلري والعمل، أو من أجل حاكم عزله، أو 

  .فيه من عطلة أو نكاح معقود أفسده وأبطله رجل صاحل قتله، أو مكان
وإن رأى نفسه جمرداً من الثياب يف مسجد جترد فيما يليق به من دالئل املسجد، فإن كان ذلك يف أيام احلج فإّنه 
حيج إن شاء اهللا، سيما إن كان يؤذن فيه، وإن كان مذنباً خرج مما هو فيه إىل التوبة والطاعة، وإن كان يصلي فيه 

ري حالة إىل غري القبلة بادي السوأة فإّنه يتجرد إىل طلب الدنيا يف سوق من األسواق وموسم من املواسم على غ
وقد يدل ذلك على فساد ما . فيحرم فيه ما أمله وخيسر فيه كل ما قد اشتراه وباعه، لفساد صالته وخسارة تعبه

  ..يدخل عليه يف غفلته من احلرام والربا إن الق ذلك به
سجد احلرام فيدل على احلج ملن جترد فيه أو أذن، وإن مل يكن ذلك يف أيام احلج جبوهره يف ذلك ودليله، وأما امل

وقد تدل على دار السلطان احملرمة ممن أرادها اليت يأمن من دخلها، وعلى دار العامل . ألنّ الكعبة اليت إليها احلج فيه
 احلرام، كسوق الصرف والصاغة لكثرة ما جيب فيها من وعلى جامع املدينة وعلى السوق العظيم الشأن الكبري

التحري وما يدخل على أهلها من احلرام والنقص واإلمث، وكذلك كل احلرام مبا اإلنسان فيه مطلوب باحملفظ من 
  .إتيان احملرمات ومن التعدي على احليوانات ومن إماطة األذى

ا، وأسافله عامتها، وأساطينه أهل الذكر والقيام بالنفع يف فدال على أهلها، وأعاليه رؤساؤه: وأما جامع املدينة
السلطان والعلم والعبادة والنسك، وحمرابه إمام الناس، ومنربه سلطاهنم أو خطيبهم، وقناديليه أهل العلم واخلري 



ته فقاضي واجلهاد واحلراسة يف الرباط، وأما حصره فأهل اخلري والصالح وكل من جيتمع إليه ويصلي فيه، وأما مأذن
املدينة أو عاملها الذي يدعي الناس إليه، ويرضى بقوله ويقتضى هبديه ويصار إىل أوامره ويستجاب لدعوته ويؤمن 

فما . على دعائه، وأما أبوابه فعمال وأمناء وأصحاب شرط، وكل من يدفع عن الناس وحيفظهم وحيفظ عليهم
  .ساد عاد تأويله على من يدل عليه خاصة أو عامةأصاب شيئاً من هذه األشياء، أو رأى فيه من صالح أو ف

رمبا دلت على الصالة ألّنها قبلة املصلني، وتدل على املسجد واجلامع ألّنها بيت اهللا، وتدل على من يقتدي : الكعبة
به ويهتدي هبديه ورجع إىل أمره وال خيالف إىل غريه، كاإلسالم والقرآن والسنن واملصحف والسلطان واحلاكم 

واجلنة داره هبا ويوصل . امل والوالد والسيد والزوج والوالدة والزوجة، وقد تدل على اجلنة، ألنّها بيت اهللاوالع
  .وقد تدل على ما تدل عليه اجلوامع واملساجد من املواسم واجلماعات واألسواق والرحاب. إليها

له أو علم يعلمه أو امرأة شريفة عالية فمن رأى الكعبة صارت داره سعى إليه الناس وازدمحا على بابه لسلطان ينا
  .وإن كان عبداً فإنّ سيده يعتقه ألنّ اهللا تعاىل أعتق بيته من أيدي اجلبابرة. سلطانية أو ناسكة تتزوجني

وأما إن كان حوهلا أو يعمل عمالً من مناسكها فهو خيدم سلطاناً أو عاملاً أو عابداً أو والده أو والدته أو زوجة أو 
وإن رأى كأّنه دخلها تزوج إن كان عزباً، وأسلم إن كان كافراً، وعاد إىل الصالة . ح وبر وكد وتعبسيداً بنص

وإال دخل دار سلطان أو حاكم أو فقيه ألمر من األمور . والصالح إن كان غافالً، وإىل طاعة والديه إن كان عاقاً
وإن كان . ائفاً يف اليقظة، فإّنه يأمن ممن يريدهالذي يستدل عليه بزيادة منامه وأحواله يف يقظته، إال أن يكون خ

مريضاً فذلك موته وفوزه، سيما إن كان يف املنام قد محل إليها يف حممل صامتاً غري متكلم أو ملبياً متجرداً من 
  .الثياب، فإّنه خيرج من الدنيا ويستجيب لداعي اهللا تعاىل ويفضي إن شاء اهللا إىل اجلنة

أو حملة فإن كانت الرؤيا خاصة لرائيها ومل ير مجاعة من الناس معه عند رؤيتها، فانظر إىل وأما إن رآها يف بالد 
حالته، فإن كان منتظراً الزوجة قد عقد نكاحها وطال عليه انتظارها فقد دنا أمرها وقرب إليه جميئها سيما إن رآها 

دخل عليها يف دارها عاجالً سرِيعاً، لقرب يف حملتها أو يف حملته، وإن دخلها وهي عنده أهديت إليه، وإن دخلها 
الكعبة منه من بعد بعدها ومشقة مسافتها، وإن رآها يف ذلك من كان غافالً يف دينه أو تاركاً للصالة فإّنها له نذير 
وحتذير من تركه ملا عليه أن يعمله من التوجيه إليها يف مكانه، وكذلك إن كان ممن يلزمه احلج وقد غفل عنه فقد 

رته يف نفسها واقتضته يف اجمليء إليها، وإن مل يكن شيء من ذلك وكانت الرؤيا لعامة الناس اجتماعهم حوهلا يف ذاك
املنام وضجيجهم عندها يف األحالم، فإما سلطان عادل يلي يقدم عليهم، أو حاكم أو رجل عامل أو إمام مذكور، 

تزاويه حلادث حيدث له أو فرض يلزمه أو ميت ميوت يقدم من حج الناس أو سفر بعيد، أو خيرج من داره من بعد 
  .له، فيتبعه الناس ويطوفون حوله بالدعاء له والتربك به وحنو ذلك

دالة على املقربة وعلى دار الزانية وعلى حانوت اخلمر ودار الكفر والبدع، وعلى دار املعازف والزمر : الكنيسة
جهنم دار من عصى ربه، وعلى السجن، فمن رأى نفسه يف  والغناء، وعلى دار النوح والسواد والعويل، وعلىِ

كنيسة فإن كان فيها ذاكراً لّه تعاىل أو باكياً أو مصلياً إىل الكعبة، فإّنه يدخل جبانة لزيارة املوتى أو لصالة على 
  .وإن كان بكاؤه بالعويل أو كان حامالً فيها ما يدل على اهلموم، فإنه يسجن يف السجن. جنازة
وإن دخلها حياً مؤذَناً أو تالياً للقران، فإن كان يف جهاد . ى فيها ميتاً فهو يف النار حمبوس مع أهل العصيانوإن رأ

غلب هو ومن معه على بلد العدو، وإن كان يف حاضرة دخل على قومه يف عصيان أو بدع وإحلاد فوعظهم 
صالهتم ويعمل مثل أعماهلم، فإن كان وإن كان من يرى معهم ويصلي ب. وذكرهم وحجهم وقام حبجة اهللا فيهم

رجالً خالط قوماً على كفر أو بدعة أو زناً أو مخر أو على معصية كبرية، كالغناء والزمر وضرب الرببط والطبل 



وإن كان امرأة حضرت يف عرس فيه معازف وطبول . سيما إن كان قد سجد معهم للصليب ألّنه من خشب
  .اد ونوح وعويل فشاركتهمفخالطتهم، أو يف جنازة فيها شق وسو

تدل على السلطان وعلى الرئيس العايل الذكر بالعلم والعبادة، وكذلك املنازل مبكاهنا ومنافعها وجوهرها : الصومعة
ومعروفها وجمهوهلا، يستدل على تأويلها وحالة املنسوب إليها، فما أصاهبا أو نزل هبا من هدم أو سقوط أو غري 

وما كان منها يف اهلواء أو اجلبانة أو يف الربية فدالة على قبور األشراف . ت عليهذلك عاد تأويله على من دل
والبيعة . ونفوس الشهداء على قدر ألواهنا وجوهر بنائها، وما كان منها أسود اللون، أو مملوءاً باخلنازير فهي كنائس

م، وإذا رآه خالياً من املوتى فيدل على وأما الناوس فإذا رأى فيه املوتى دل على بيت مال حرا. جمراها يف التأويل
  .رجل سوء يأوي إليه رجال سوء

  الباب األربعون

  يف الذهب والفضة وألوان احللى واجلواهر

  وسائر ما يستخرج من املعادن مثل الرصاص والنحاس والكحل والنفط والصفر والزجاج واحلديد والقار وأشباهها

  أما معادن األرض

ملال احملبوس وعلى العلم املكنوز وعلى الكسب املخزون، ألّنها ودائع اهللا يف أرضه، فتدل على الكنوز وعلى ا
أودعها لعباده ملصاحلهم يف دنياهم ودينهم، فمن وجد منها معدناً أو معدنني أو معادن خمتلفة نظرت يف حاله، فإن 

وأفالذ كبدها من فوائدها وغالهتا، كان حراثاً زراعاً بشرته عن عامه بكثرة الكسب مما تظهر األرض له من باطنها 
وإن كان طالباً للعلوم بشرته بنسلها ومطالعتها والظفر هبا، فإن أباحها للناس يف املنام وامتارها األنام بسببه يف 

األحالم، دل ذلك على ما يظهر من علمه بالكالم وما ينشره من السنن واألعالم، فإن كان سلطاناً يف حبر عدوه أو 
جلهاد، فتح على عددها مدناً من مدن الشرك وسىب املسلمون منها وغنموا، وإن كان كافراً بدعياً ورئيساً معروفاً با

يف الضالل داعياً، كانت تلك فتناً يفتحها على الناس وباليا ينشرها يف العباد، ألنّ اهللا سبحانه مسى أموالنا وأوالدنا 
  .قارة كالعني املدفونة فتنة يف كتابه، ومعادن األرض أموال صامتة مرقوبة

  الذهب

ال حيمد يف التأويل لكراهة لفظه وصفرة لونه، وتأويله حزن وغرم مال، والسوار منه إذا لبسه مرياث يقع يف يده، 
فمن رأى أّنه لبس شيئاً من الذهب فإنه يصاهر قوماً غري أكفاء، ومن أصاب سبيكة ذهب، ذهب منه ماله أو أصابه 

ذهب، أو غضب عليه سلطان وغرمه، فإن رأى أّنه يذهب الذهب خاصم يف أمر مكروه هم بقدر ما أصاب من ال
  .ووقع يف ألسنة الناس، ومن رأى بيته مذهب أو من ذهب وقع فيه احلريق

ومن رأى عليه قالدة أو فضة أو خرز أو جوهر ويل والية وتقلد أمانة، ومن رأى عليه سوارين من ذهب أو فضة 
يداه، والفضة خري من الذهب، وال خري يف السوار والدملج، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه أصابه مكروه مما متلك 

رأيت كأن يف يدي سوارين من ذهب فنفختها فسقطا، فأولتهما مسيلمة الكذاب والعنسي صاحب صنعاء : " وسلم



. "  
  .ومن رأى أنّ عليه خلخاالً من ذهب أو فضة أصابه خوف أو حبس وقيد

. الرجال قيودها، وليس يصلح للرجال شيء من احللي يف املنام إال القالدة والعقد واخلامت والقرطويقال خالخيل 
  .واحللي كله للنساء زينة، ورمبا كان تأويل السوار واخللخال الزوج خاصة

وقيل إنّ . والذهب إذا مل يكن مصوغاً فهو غرم، وإذا كان مصوغاً فهو أضعف يف الشر لدخول اسم آخر عليه
ي النساء يدل للنساء على أوالدهن، فذهبه ذكورهن، وفضته إناثهن، وقد يدل املذكر منه على الذكور، حل

  .واملؤنث منه على اإلناث
رأيت كأنّ يل طستاً من ذهب إبريز فانكسرت واندفعت يف األرض فطلبتها فلم : وحكي أنّ امرأة أتت معرباً فقالت

  .إّنه ميوت: نعم، قال ألك عبد مريض أو أمة؟ قالت: أجدها، فقال
  .ورأى إنسان كأنّ عينيه من ذهب فعرض له ذهاب بصره

فمن رأىِ أّنه . غال جمموع، والنقرة منه جارية حسناء بيضاء ذات مجال، ألنّ الفضة من جوهر النساء: الفضة
ّنه يذيب فضة فإّنه استخرج فضة نفرة من معدهنا فإّنه ميكر بامرأة مجيلة، فإن كانت كبرية أصاب كنزاَ، فإن رأى أ

  .خياصم امرأته ويقع يف ألسن الناس
فإنّ الدينار األمحر العتيق اجليد دين حنيفي خالص، والدينار الواحد ولد حسن الوجه، والدنانري كنز : وأما الدنانري

ة إذا والدنانري الكثري. وحكمة أو والية وأداء شهادة، فمن رأى أّنه ضيع ديناراً مات ولد أو ضيع صالة فريضة
: " دفعت إليك أمانات وصلوات، ومن رأى أّنه ينقل إىل منزله أوقار دنانري فهو مال ينقلِ إليه، لقوله تعاىل

  .فإن رأى يف يده ديناراً فإّنه قد ائتمن إنساناً على شيء فخانه" . فاحلاِمالِت وِقْرا 
الدنانري كتب جتيء، أو : ين كان يقولوقيل أن ابن سري. دين فيه خالف واملطلية قلة دين وكذب وزور: والبهرج

  .ورمبا كان الدينار الواحد املفرد ولداً. وإن كانت الدنانري مخسة فهي الصلوات اخلمس. صكاك يأخذها
ومجيع لباس احللى حممود للنساء وهو هلن زينة وأمور مجيلة، ورمبا دل على ما تفتخر به النساء ورمبا دل على 

  . ملؤنث منه أنثى، ومجيعه للرجال مذموم مكروه إال ماال ينكر لباسه عليهمأوالدهن املذكر منه ذكر وا

الدراهم اجلياد دين وعلم وقضاء حاجة أو صالة، والنقية دنيا صاحب الرؤيا ومعاملته كل أحد على : الدراهم
مال الرب وعددها أعداد أع. والصحاح ونثارها على رجل مساع كالم حسن صحيح. الوفاء وبقاء الكسب واألمانة

فإن رآها إنسان فإّنه يتم له . ألّنها مكتوب عليه ال إله إال اّهللا حممد رسول اّهللا وال تتم األعمال إال بذكر اهللا تعاىل
أمر الدين والدنيا فإن رأى معه صحاحاً واسعة حساناً فإّنه دين، فإن كان من أبناء الدنيا نال دنيا واسعة ورزقاً 

  .لى ولدت غالماً حسناًوإن كانت امرأة حب. حسناً
والدراهم الكثرية إذا أصاهبا إفادة خري كثري من فرح وسرور، فإن رأى أنّ له على إنسان دراهم جياداً صحاحاً فإنه 
له عليه شهادة حق، وإن طالبه هبا فهو مطالبته إياه بالشهادة فإن ردها كذلك فهو شهادة باحلق والصحة، فإن ردها 

  .إن ضيع درمهاً حسناً فإّنه ينصح جاهالً وال يقبل منهمكسرة مال يف الشهادة ف
الدراهم املزغلة غش وكذب وخالف وخيانة يف املعيشة، أو اجتراء على الكبائر واليت ال نقش فيها كالم ليس فيه 

وأخذها . واليت نقشها صور، بدعة يف الدين وفسق واملقطعة خصومة ال ينقطع، وقيل بل ينقطع فيها املقال. ورع
فإن رأى معه عشرة دراهم .  من دفعها ألن دفعها هم فإن سرق درمهاً وتصدق به فإنه يروي ماال يسمعهخري

  .فصارت مخسة نقص ماله، فإن رأى مخسة صارت عشرة تضاعف ماله



وقال بعضهم الدراهم يف الرؤيا دليل شر ومجيع ما ختم بالسكة، وقيل الدراهم تدل على كالم تواتر يف األشياء 
ورمبا . ة، وقيل الدراهم كالم وخصومة إذا كانت بارزة، فإن أعطى دراهم يف صرة أو كيس استودع سراًاجلليل

كان الدرهم الواحد ولداً والفلوس كالم رديء وصعب والدراهم اجلياد كالم حسن، والدراهم الرديئة كالم سوء 
أنظر قد فقدت من : كنت أطلبهما فقالرأيت كأين يف كمي دينارين فسقطا ف: حكي أن رجالً أتى ابن سريين فقال

  .قال فنظرت فإذا قد فقدت حجتني. كتبك شيئاً
رأيت كأين أصبت أربعة وعشرين ديناراً معدودة فضيعتها : وحكي أن رجالً أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .أنت تصلي وحدك وتضيع اجلماعات: فقال. كلها فلم أجد منها إال أربعة
  .تنال خرياً، فلم ميس حىت أفاده: رأيت كأّني أصبت درمهاً كسروياً، فقال: أتى ابن سريين فقالوحكي أنّ رجالً 
فقيل . فعرض له أنه ضرب مائة مقرعة. فقال له إنك تضرب. رأيت كأّني أصبت درمهاً عربياً: مث أتى آخر فقال

  .ه ضرب هذا الدرهمإن الكسروي عليه ملك وتاج، والعريب علي: البن سريين كيف عرفت ذلك؟ فقال
  .فقال أشاعر أنت؟ فقال نعم. رأيت كأّني أضرب الدراهم: وأتاه آخر فقال

فارتاع صاحب . سترتد عن الدين -إنك : فقال. ورأى رجل كأّنه وضع درمهاً حتت قدمه، فقص رؤياه على معرب
بألوان العذاب إىل أن ارتد عن  الرؤيا وقام فقصد اجلهاد ليسلم دينه، فلما أن تراءي اجلمعان أسرته الكفار وضرب

  .دينه، ودليل ارتداده وطؤه اسم اهللا تعاىل
بت البارحة وخفك يف : كأين أطأ وجه النيب صلى اهللا عليه وسلم بقدمي، فقال له ابن سريين: وجاء رجل آخر فقال

  .فنزعه فسقط منه درهم عليه اسم اهللا واسم رسول اهللا. قال انزعه. رجلك؟ قال نعم
كأّنه أصاب طستاً من ذهب أو إبريقاً أو كوزاً وله عروة فهو خادم يشتريه أو امرأة يتزوجها أو جارية  ومن رأى

  .فيها سوء خلق
من رأى كأّنه يستخدم أواين الذهب والفضة فإّنه يرتكب اآلثام، وما رأى من ذلك للموتى أهل : وقال بعضهم

  " .بِصحاٍف ِمْن ذََهبٍ َوأكْواب  ُيطاُف َعلَْيهِم: " السنة، فهو بشارة، لقوله تعاىل
ورمبا دل على مال بكثرة، أو علم للعامل، ورزق . يدل على محل املرأة، ألنّ الذهب غلمان والفضة جواري: الكنز

وقد قيل أنّ الكنز يدل على االستشهاد، والكنوز أعمال يناهلا اإلنسان يف بالد . للتاجر ووالية ألهلها يف عدل
  .من رأى كأّنه وجد كنزاً فيه مال فيدل على شدة تصيبه: كثرية، وقال بعض

وحكي أنّ امرأة رأت بنتاً هلا ميتة، فقالت هلا يا بنية أي األعمال وجدت خرياً؟ فقالت عليك باجلوز فاقسميه يف 
ة لتخرج هذه املرأة الكنز الذي عندها فلتتصدق به، فقالت املرأ: فقصت رؤياها على ابن سريين، فقال. املساكني

  .استغفر اهللا إنّ عندي كنزأ دفنته من أيام الطاعون

ورأى رجل ثالت ليال متواليات كأنه أتاه آٍت فقال له اذهب إىل البصرة فإن لك هبا كنزاً فامحله، فلم يتلفت إىل 
ل رؤياه حىت صرح له بالقول يف الليلة الثالثة، فعزم على الذهاب إىل البصرة، ومجع أمتعته، فلما أن وردها جع

يطوف يف نوِاحيها مقدار عشرة أيام فلم يظهر له شيء، وأيس والم نفسه على ما جتشم، فدخل يوماً خربة فرأى 
فيها بيتاً مظلماً، ففتشه فوجد فيه دفتراً فأخرجه ونظر فيه، فلم يعلم منه شيئاً وقد كان مكتوباً بالعربانية، ومل جيد 

ترمجه : بغداد، فلما نظر فيه الشاب طلب منه أن يبيعه إياه فأىب وقالأحداً بالبصرة يقرأه، فانطلق به إىل شاب يف 
  .بالعربانية يل ألدفعه من بعد إليك، فترمجه له وكان ذلك الكتاب يف التعبري

وأما التاج إذا رأته املرأة على رأسها فإّنها تتزوج برجل رفيع ذي سلطان أو غين، وإن كانت حامالً ولدت : التاج



ه رجل على رأسه فإّنه ينال سلطاناً أعجمَياً، فإن دخل عليه ما يصلحه سلم دينه، وإال كان فيه ما وإن رآ. غالماً
يفسد الدين، ألنّ لبس الذهب مكروه يف الشرع للرجال، وقد يكون أيضاً زوجة ينكحها رفيعة القدر غنية موسرة، 

عه، كما شرف أمر يوسف عليه وإن رأى ذلك من هو مسجون يف سجن السلطان فإّنه خيرجه ويشرف أمره م
السالم مع امللك، إالّ أن يكون له والد غائب فإّنه ال ميوت حىت يراه فيكون هو تاجه، والتاج املرصع باجلوهر خري 

إنّ : رأيت كأنّ على رأسي تاجاً من ذهب، فقال له: وحكي أنّ رجالً أتى ابن سريين فقال. من التاج الذهب وحده
صره، فورد عليه الكتاب بذلك، وقال إنّ التاج على رأس الرجل رئيسه الذي كان فوقه، أباك يف عربة قد ذهب ب

  .وقد ذهب عنه شيء يعز عليه، وأعز ما عليه بصره
جيري جمرى التاج، وقيل هو مال زائد وعلم وولد يرزقه، واإلكليل للمرأة زوج أعجمي، وللرجال : واإلكليل

فإن رأى تاجر وضع اإلكليل عن رأسه أو سلبه فإّنه يذهب ماله، فإن ذهاب ما ينسب إليه، ألنّ الذهب مكروه، 
  .وضعه ذو سلطان أصابه خطأ يف دينه، وإذا رأى امللك أنّ إكليله أو تاجه وضع عن رأسه أو سلب زال ملكه

ء وضرب أما القرط للرجال فإّنه يعمل عمالً من السماع، ولذة األذن ال تليق إال بالنساء كالغنا: القرط يف األذن
الرببط، وإال فعل ما ال ينبغي له فيغين بالقرآن، فإن ملِ يكن يف شيء من ذلك نظرت إىل احلامل من أهله، أما زوجته 

  .أو ابنته فإّنها تلد غالماً إن كان القرط ذهباً، وإن كان القرط فضة ولدت أنثى
يف كورة عامرة نزهة فيها إماء وجوار مدلالت ومن رأى امرأة أو جارية يف أذنيها قرط أو شنف، فإّنه يظهر له جتارة 

مزينات، ألنّ املرأة واجلارية جتارة، واألذن اليت وضع عليها القرط إماء ونساء، فإن رأى يف أذنيه قرطني مرصعني 
باللؤلؤ، فإّنه يصيب من زينة الدنيا ومجاهلا ألنّ مجال كل شيء اللؤلؤ، ويرزق القرآن والدين وحسن الصوت 

. فإن رأت امرأة حبلى ذلك فإنّها ترزق ولداً ذكراً. فإن كان مع ذلك شنف فإّنه يرزق بنتاً.  أمورهوكماالً يف
والقرط والشنف للرجال والنساء سواء، وإن كان القرط من ذهب فرجل مغن، وإن كان من فضة فإّنه حيفظ 

  .نصف القرآن
كيف غناؤك؟ فقال إين حلسن : قرطاً فقال لهرأيت كأنّ يف إحدى أذين : وحكي أنّ رجالً أتى ابن سريين فقال

  .الصوت
وأما اخلامت فدال على ما ميلكه ويقدر عليه، فمن أعطي خامتاً أو اشتراه أو وهب له نال سلطاناً أو ملك ملكاً : اخلامت

ألشراف إن كان من أهله، ألنّ ملك سليمان عليه السالم كان يف خامته، وأيضاً فإّنه مما تطبع به امللوك كتبها وا
وقد يكون من امللك داراً يسكنها ويدخلها أو ميلكها، وفصه باهبا، وقد يكون امرأة يتزوجها فيملك . خزائنها

عصمتها ويفتض خامتها أو يوجل أصبح بطنه فيها، ويكون فصه وجهها، وقد يكون أخذ اخلامت من اهللا عّز وجلّ 
م اخلامتة، وأخذه من النيب صلى اهللا عليه وسلم أو من العامل بشارة للزاهد العابد أماناً من اهللا تعاىل من السوء عند متا

بنيل العلم، وكل هذا ما كان اخلامت فضة، وإما إن كان ذهباً فال خري فيه، وكذلك إن كان حديداً ألّنه حلية أهل 
  .الشر كلهالنار، أو حناساً ملا يف امسه من لفظ النحس، وما يصنع منها من خواتيم اجلن، نعوذ باهللا من 

اخلامت يدل أيضاً على الوالد واملرأة أو شراء جارية أو دار أو دابة أو مال أو والية، وإن كان من ذهب فهو : وقيل
للرجل ذل، وقيل من رأى أّنه البس خامت من حديد فإّنه يدل على خري يناله بعد تعب، وإن كان من ذهب وله فص 

بداً خري، واملنفوخة اليت يف داخلها حشو تدل على اغتيال ومكر ألنّ فيها واخلوامت املفرغة واملصمتة هي أ. فإنه جد
شيئاً خفياً، أو تدل على رجاء لشيء عظيم ومنافع كثرية ألنّ عظمها أكرب من وزهنا، وأما اخلواتيم من قرن أو عاج 

  .فإّنها حممودة للنساء



تم نفاذ السلطان وماله ووالية، واخلامت أمره وهنيه، وقيل اخلامت سلطان كبري، واحللقة أصل امللك، والفص هيبته، واخل
فمن رأى أنّ امللك طبع بطابعه نالت السلطان من سلطانه سريعاً ال خيالفه، ألنّ الطابع . والنقش فيه مراده ومنيته

ن رأى وم. ومن رأى أّنه لبس خامتاً من فضة فأنفذه حيث أراد وجاز له ذلك فإّنه يصيب سلطاناً. أقوى من اخلامتِ
أّنه خيتم خبامت اخلليفة وكان من بين هاشم أو من العرب فإّنه ينال والية جليلة، فإن كان من املوايل أو يكون له أب 

وإن رأى ذلك خارجي نال . فإّنه ميوت أبوه ويصري خلفاً، وإن مل يكن له أب فإّنه ينقلب أمره إىل خالف ما يتمىن
  .والية باطلة

مال من العجم أو ولد له ولد أو تزوج، ومن رأى فص خامته تقلقل أشرف سلطانه على  ومن وجد خامتاً صار إليه
ومن انتزع خامته وكان والياً فهو عزله أو ذهاب ملكه . العزل، فإن رأى فصه سقط مات ولده أو ذهب ببعض ماله

إذا لبسه اإلنسان جتدد له ويكون ذلك للمرأة موت زوجها أو أقرب الناس إليها، وقيل إنّ اخلامت . أو طالق امرأته
شيء مما ينسب إىل اخلامت، ومن رأى احللقة انكسرت وذهبت وبقي الفص فإّنه يذهب سلطانه ويبقى امسه وذكره 

  .ومجاله
واخلامت من ذهب بدعة ومكروه يف الدين وخيانة يف ملكه وجيور يف رعيته، واخلامت من حديد سلطان شجاع أو تاجر 

واخلامت من رصاص سلطان فيه وهن، واخلامت ذو الفصني سلطان ظاهر وباطن، فإن كان بصري ولكنه خامل الذكر، 
  .ذا اخلامت مما ينسب إىل التجارة فهو ربح، وإن كان منسوباً إىل العلم فإّنه يداوي أصحاب الدين والدنيا

، ومن أصاب خامتاً منموشاً فإّنه ومنِ استعار خامتاً فإّنه ميلك شيئاً ال بقاء له. وضيق اخلامت يدل على الرِاحة والفرج
وإن رأى خواتيم تباع يف السوق، فهو بيع أمالك . ميلك شيئاً مل ميلكه قط، مثل دار أو دابة أو امرأة جارية أو ولد

واخلامت للعرب امرأة، وخامت الذهب قيل . فإن رأى السماء متطر خواتيم فإنه يولد يف تلك السنة بنون. رؤساء الناس
  .ذهب ماهلا هو امرأة قد

ومن ختتم خبامت يف خنصره مث نزعه عنها وأدخله يف غريه فإنه يقود على امرأته ويدعو إىل الفساد، وإن رأى أن خامته 
ومن باع خامته بدراهم أو . الذي كان يف خنصره مرة يف بنصره ومرة يف الوسطى من غري أن حوله فإنّ امرأته ختونه

  .بكالم حسن أو مالدقيق أو مسسم فإّنه يفارق امرأته 
فإن كان فصه من . والفص ولد، فإن كان فص خامته من جوهر فإّنه سلطان مع جاه وهباء ومال كثري وذكر وعز

زبرجد فإن كان سلطاناً فإّنه شجاع مهيب قوي، وإن كان يف الولد فإّنه ولد مهذب راجح كيس، وإن كان فصه 
تاً أخضر فإّنه يولد له ولد مؤمنِ عامل فهم، واخلامت من خشب خرزاً فإنه سلطان ضعيف مهني، وإن كان الفص ياقو

  .امرأة منافقة أو ملك من نفاق، فإن أعطيت امرأة خامتاً فإنّها تتزوج أو تلد
فلم يلبث . فقال إن صدقت رؤياك طلقت امرأتك. رأيت كأنّ خامتي انكسر: وحكي أنّ رجالً أتى ابن سريين فقال

  .إال ثالثة أيام حىت طلقها
رأيت كأن يف يدي خامتاً أختم به يف أفواه الرجال وأرحام النساء، فقال أنت رجل مؤذن تؤذن : وجاءه رجل فقال

  .يف غري الوقت يف شهر رمضان فتحرم على الناس الطعام واملباشرة
سلطاناً  ومن رأى أنّ ملكاً أو. ومن رأى أّنه ختم لرجل على طني فإنّ املختوم له ينال سلطاناً من صاحب اخلامت

أعطاه خامته فلبسه وكان أهالً لذلك نال سلطاناً، وإالّ رجع ذلك يف قوم الذي رآه أو عشريته أو مسيه يف الناس أو 
  .نظريه فيهم، وبيع اخلامت فراق املرأة

للرجال اخلناق، وللمرأة زينة وولد من زوج جوهري، وإن كانت من صفر فمن زوج أعجمي، وإن كانت : املخنقة



فإنه من زوج دينء، فإن كانت مفصلة من جوهر ولؤلؤ وزبرجد، فإّنها تتزوج بزوج رفيع وتلد منه بنتني من خرز 
  .وجتد مناها فيه

مها للنساء مجاهلن وزينتهن ومناهن، والعقد املنظوم من اللؤلؤ واملرجان ورع ورهبة مع حفظ : القالدة والعقد
ه ومن رأى عليه قالدة ذهب ودر وياقوت ويل عمالً من القرآن، على قدر صغرى اللؤلؤ ومجاله وكثرته وخطر

أعمال املسلمني، أو تقلد أمانة، واجلوهر يف العقد جواهر عمله ومبلغه ومنتهاه، والقالدة للرجال إذا كان معها 
وإن كانت من الفضة واجلوهر، فإنه . نقود من فضة دليل تزويج بامرأة حسناء، والياقوت واجلوهر فيها حسنها

جامعة مع مال وفرح، وإذا كانت من حديد فهي والية يف قوة، وإذا كانت من صفر فهي متاع الدنيا، وإذا  والية
  .كانت من خرز فوالية يف وهن وضعف، وإذا كانت منسوبة إىل املرأة فإهنا امرأة دنيئة

وأما الرجال . الزوج والولدللنساء مال ائتمنها عليه زوجها، وقال الزينة كما أّنها تعانق املرأة فكذلك : والقالدة
  .فإنّ مثل هذه الرؤيا تدل على اغتيال ومكر فيهم وّتعقد أسباب، وليس ذلك بسبب اجلوهر ولكنه بسبب اهليئة

للرجل يف عنقه، فإن كان طالباً للقرآن مجعه، وإن كان طالباً للفقه أحكمه، وإن كان عليه عهد أو عقد : وأما العقد
ن ذلك وكان عزباً تزوج امرأة حتسن القرآن، وإن كان عنده محل ولد له غالم إال أن وىف به، وإن مل يكن شيء م

ينقطع سلكه ويتبدد نظمه، فإن كان يف عنقه عهد نكثه، وإن كان حافظاً للقرآن نسيه وغفل عنه وإال تشتت منه 
حكم وكالم الرب والفقه، العلم وتلفه له، وإذا اجتمعت أسالك، فاجلوهر منها قرآن واللؤلؤ سنن، وسائر اجلوهر 

  .وعقد املرأة زوجها أو ولدها، والقالدة من جوهر تدل على اإلميان والعلم والقرآن
للرجال فإحسان املرأة إىل زوجها، وسعته غىن للزوج، وإحكامه علم الزوج، وكونه من حديد قوته، : وأما الطوق

إن رأى كأّنه مطوق طوقاً ضيقاً فإّنه خبيل، وإن و. وهو للسلطان ظفر وللتاجر ربح. وكون اخلشب يف وسطه نفاقه
: وإن كان عاملاً فإّنه يكتم علماً قال اهللا تعاىل. كان صاحب الرؤيا من أهل الورع فإّنه ال ينفع به أحد من أهل الدين

فإّنه يتجر على قدر  ومن رأى كأّنه اشترى جارية ويف حلقها طوق من فضة،" . َسُيطًّوقونَ ما ِخبلُوا بِه َيْوَم القِياَمة " 
وقيل إنّ . اجلارية جتارة ويستفيد منها قوة، أو يصيب من التجارة امرأة أو جارية، ألنّ الفضة من جوهر النساء

  .الطوق من أي نوع كان فساد يف الدين
من رآه من الرجال فهو ضيق يده، فإن كانت أسورة من فضة فهو رجل صاحل للسعي يف اخلريات، لقوله : السوار

ومن رأى يف يده سواراً منِ ذهب غلت يده، . وإن كان له أعداء فإنّ اهللا يعينه" . َوُحلوا أساوَِر ِمْن ِفضٍة : " عاىلت
فإن سّورت يد . فإن رأى ملكاً سّور رعيته فإّنه يرفق هبم ويعدل فيهم وينالون كسباً ومعيشة وبركة، ويبقى سلطانه

  .صوتالسلطان فهو فتح يفتح على يديه مع ذكر و
وقيل إنّ السوار من الفضة يدل على ابن وخادم، وقيل سوار الفضة زيادة مال، وقد تقدم ذكر السوار أيضاً يف 

  .أول الباب
والدملج . فهو للنساء زينة وفخر ومجال، وإن عدد عليهن فهو افتتاح خريهن وسرورهن من قيمهن: وأما الدملج

وإن كان من ذهب ورأى كأّنه عليه، دل على أّنه . ك الساعدللرجال قوة على يد أخيه، ألنّ العضد أخ وكذل
  .يضرب بالسياط، والضيق منه أقوى يف التأويل

فمن كان يف يده معضد من فضة فإّنه يزوج ابنه ابنة أخيه، وإن كان املعضد من خرز فإّنه ينال من : وأما املعضد
ُهنَّ ِلباسٌ : " رأة من احللي فهو زوجها لقوله تعاىلأخواته مهوماً متتابعة من قبل أخ أو أخت، وكل شيء تلبسه امل

  " .لَكُم 



فإن رأى كأنّ ملكاً . هي أب أو أخ أو عم أو ولد، وتدل أيضاً على رجل من الرؤساء يستعني به يف األمور: املنطقة
فإن حلية  أعطاه منطقة وشد هبا وسطه، دل على أّنه قد بقي من عمره النصف، وإن كانت املنطقة حمالة بالذهب،

فإن . املنطقة قواد الويل، وكوهنا من ذهب ظلمه، ومن حديد قوة جنده، ومن رصاص ضعفهم، ومن فضة غناهم
رأى كأنّ عليه منطقتني أو أكثر حىت عجز عن محلها، فإن صاحبها يطول عمره حىت يبلغ أرذله، فإن رأى كأّنه 

وإن كانت بيساره منطقة وبيمينه سوط . سفراً يف سلطان أعطي منطقة فأخذها بيمينه ومل يشد هبا وسطه، فإنه يسافر
  .نال والية، والوايل إذا انقطعت منطقته قوي أمره وطال عمره
وإن شد وسطه حبية فإّنه يشده هبميان فيه دراهم أو . ومن شد وسطه خبيط مكان املنطقة فقد ذهب نصف عمره

  .دنانري

عليه منطقة بال حلي استند إىل رجل شريف قوي ينال منه خرياً  ومن رأى. وقيل من أعطاه امللك منطقة نال ملكاً
ونعمة يشتد هبا ظهره، فإن كان غنياً فهو قوته وصيانته وثباته يف جتارته أو سلطانه ونيل مال حالل، وتكون سريرته 

  .خرياً من عالنيته
إن كانت حمالة باجلوهر أصاب ماالً واملنطقة املبهمة ظهر الرجل الذي يستند إليه ويتقّوى به إذا كانت يف وسطه، و

  .يسود به أو ولداً يسود أهلِ بيته
من فضة ابن، والرجل إذا رأى عليه خلخاالً من ذهب دلت رؤياه على مرض يصيبه أو خطأ يقع عليه : واخللخال

سخي ترى يف الدين واخللخال للمرأة أمن من اخلوِف إن كانت ذات بعل، وإن كانت أميا فإنّها تتزوج برجل كرمي 
  .وقد تقدم أيضاً ذكر اخللخال يف أول الباب. منه خرياً
اللؤلؤ املنظوم يف التأويل القرآن والعلم، فمن رأى كأّنه يثقب لؤلؤاً مستوياً فإّنه يفسر القرآن صواباً، ومن : اللؤلؤ

. يرزق علماً ويفشيه يف الناسرأى كأّنه باع اللؤلؤ أو بلعه فإّنه ينسى القرآن، وقيل من رأى كأّنه يبيع اللؤلؤ فإنه 
وإدخاله اللؤلؤ يف الفم يدل على حسن الدين، فإن رأى كأّنه ينثر الآلىلء من فيه والناس يأخذوهنا وهو ال يأخذها 

َيطُوُف َعلَْيهِمْ : " وقيل اللؤلؤ ولد لقوله تعاىل. وقيل إنّ اللؤلؤة امرأة يتزوجها أو خادم. فإّنه واعظ نافع الوعظ
  " .إذا رَأَْيتَُهْم َحِسْبتُُهْم لؤلؤاً َمْنثُوراً وِلْدانٌ 

واستعارة اللؤلؤ تدل على ولد ال يعيش، واستخراج اللؤلؤ الكثري من قعر البحر أو من النهر مال حالل من جهة 
 واللؤلؤ كمال كل شيء. واللؤلؤ الكثري مرياث أيضاً، وهو للوايل والية، وللعامل علم، وللتاجر ربح. بعض امللوك

  .ومجاله
ومن بلع لؤلؤاً فإّنه يكتم شهادة عنده، ومن مضغ اللؤلؤ . ومن رأى كأّنه يثقب لؤلؤاً خبشبة فإّنه ينكح ذات حمرم

فإّنه يغتاب الناس، ومن رأى كأّنه تقيأه ومضغه وبلعه فإّنه يكابد الناس ويغتاهبم، ومن رأى لؤلؤاً كثرياً مما يكال 
استخرجه من حبر، فإّنه يصيب ماالً حالالً من كنوز امللوك، فإن رأى كأّنه يعد اللؤلؤ بالقفزان وحيمل باألوقار وكأّنه 

ومن رأى كأّنه فتح باب خزانة مبفتاح وأخرج منها جواهر، فإنه يسأل عاملاً عن املسائل . فقد قيل أّنه يصيبه مشقة
ومن رأى . ا ويولد له منها أوالد حسانألنّ العامل خزانة ومفتاحها السؤال، ورمبا كانت هذه الرؤيا امرأة يفتضهِ

فمن رأى كأنه ميزّ بني لؤلؤة وقشرها، وأخذ القشر . كأّنه رمى لؤلؤاً يف هنر أو بئر فإنه يصطنع معروفاً إىل الناس
  .ورمى مبا يف وسطه، فإّنه نباش، وكبري اللؤلؤ أفضل من صغريه، ورمبا دل كبريه على السور الطوال من القرآن

املنظوم يدل على الولد، وإن كان مكتوباً فإّنه جوار، ورمبا دل منثوره على مستحسن الكالم، وأصناف  واللؤلؤ غري
  .اللؤلؤ واجلوهر وغريه دالة على حب الشهوات من النساء والبنني



، فيخرج أحدمها أصغر مما أدخله، .رأيت رجلني يدخالن يف أفوامها اللؤلؤ: وحكي أنّ رجالً أتى ابن سريين فقال
أما ما رأيته خيرج صغرياً فإّنك رأيتها يل وأنا أحدث مبا أمسعه، وأما من رأيته خيرج : فقال. وخيرج اآلخر أكرب منه

  .كبرياً فرأيته للحسن البصري ولعبادة حيدثان بأكثر مما مسعاه
ا فأعطيتها إين رأيت يف حجري لؤلؤتني إحدامها أعظم من األخرى، فسألتين أخيت إحدامه: وجاءته امرأة فقالت

: فقالت. الصغرى، فقال هلا أنت امرأة تعلمت سورتني، إحدامها أطول من األخرى، فعلمت أختك الصغرى
  .صدقت تعلّمت البقرة وآل عمران، فعلمت أخيت آل عمران

رأيت كأين أبتلع اللؤلؤ مث أرمي به، فقال أنت رجل كلما حفظت القرآن نسيته وضيعته، فإتق : وجاءه رجل فقال
  .اهللا

فلك جارية اشتريتها من : ألك أم؟ قال نعم، كانت، وسبيت، قال: رأيت كأين أثقب لؤلؤة، فقال: وجاءه آخر فقال
اللؤلؤ القرآن وال : رأيت كأّني أمشي على لؤلؤ، فقال: وجاءه آخر فقال. اتق اهللا فأمك هي: السيب، قال نعم، قال

  .ينبغي أن جيعل القرآن حتت قدميك
أنت رجل حتسن القرآن وال تقرؤه، : رأيت كأنّ فمي مليء لؤلؤاً وأنا ضام عليه ال أخرجه، فقال :وجاءه آخر فقال

  .صدقت: فقال
  .رأيت كأنّ يف إحدى أذين لؤلؤة مبنزلة القرط، فقال اتق اهللا وال تغن بالقرآن: وجاءه آخر فقال
أنت رجل : وال آخذ منه شيئاً، قال رأيت كأنّ اللؤلؤ ينثر من فمي فجعل الناس يأخذون منه: وجاءه آخر فقال

  .قاص تقول ما ال تعمل به

قال بعضهم هو مال كثري وجارية حسناء مذكورة خرية هشة بشة، والقالدة منه ومن اخلرز ما هنى اهللا : املرجان
  " .ِئد ال ُتِحلُّوا شََعاِئَر اهللا َوال الّشَهر احلَراَم وال اهلَْدَي َوال القَال: " تعاىل عنه بقوله تعاىل

فإن رأى أّنه أخذ فص ياقوت وكان . فرح وهلو، فمن رأى أّنه ختتم بالياقوت فإّنه يكون له دين واسم: الياقوت
كأّنُهنَّ الياقوت : " وإن أراد التزويج تزوج امرأة حسناء مجيلة ذات دين، لقوله تعاىل. يتوقع ولداً، ولد له بنت

ر البحر أو النهر ياقوتاً كثرياً يكال بامليكال أو حيمل باألوقار، فإّنه مال فإن رأى كأّنه استخرج من قع" . واملّرجان 
  .وفيل إنّ الياقوت صديق. كثري من سلطان، والكثري من الياقوت للعامل علم، وللوايل والية، وللتاجر جتارة

الشدة، ألنّ النفس يف ومن رأى أّنه نظر يف جوهر أو لؤلؤ ال ضوء له، أو يف زجاجة ال ضوء هلا، فليحذر اخلناق و
وإذا كانت الياقوتة صديقاً كان . البدن كالنور يف الزجاج واجلوهر، أو يذهب عقله، ألنّ العقلِ جوهر مبسوط

قاسي القلب، ومن رأى كأن له إكليالً من ياقوت ومرجان فإنّ ذلك عزة وقوة من قبل امرأة حسناء، وقال بعضهم 
  .ون كثرياً يكالإنّ الياقوت منسوب إىل النساء حىت يك

هو املهذب من األخوان واألوالد، واملال الطيب احلالل، والكالم اخلالص من العلم والرب، : الزمرد والزبرجد
  .فهو فتح ونصر وإقبال وطول عمر: وأما الفريوزج. ويكون أيضاً صديقاً صاحب دين وورع وحب

حتبك امرأة مجيلة فيها قسوة : من ياقوتة محراء، فقالرأيت يف يدي خامتاً فصه : حكي أنّ رجالً أتى ابن سريين فقال
  .شديدة
مبارك ينفي الفقر على ما روي يف اخلرب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، فمن رأى كأّنه ختتم به فإّنه ميلك : العقيق

  .شيئاً مباركاً وينال نعمة نامية، وكذلك اجلزع
دل أيضاً على الصديق املنافق، واخلرزة الواحدة صديق ال معني مال من شبهة، وملن يتوقع الولد ولد له، وي: السبج



  .له، والكثري منه مال حرام
وأخذ الرصاص الذائب دليل . يدل على عوام الناس، ويدل أخذه على استفادة مال من قبل اجملوس: والرصاص

ه خياصم يف أمر فيه وهن، ومن رأى أّنه يذيب رصاصاً فإّن. خسران يف املال، والرصاص اجلامد ال يدل على خسران
  .ويقع يف ألسنة الناس

مال من قبل النصارى واليهود، فمن رأى أّنه يذيب صفراً فإّنه خياصم يف أمور من متاعِ الدنيا، : الصفر والنحاس
ألنّ  ويدل أيضاً على كالم السوء والبهتان، ومن رأى يف يده شيئاَ منه فليحذر أناساً يعادونه، وليتق اهللا ربه يف دينه،

ومن رأى صفراً أو . فلم يكن ذهباً وال فضة وإمنا كان حناساً" ِمْن ُحِلّيهِم ِعْجالً َجَسداً لَُه خُواٌر : " اهللا تعاىل يقول
  .حناساً فإّنه يرمى بكذب أو هبتان أو يشتم

ديد مال وقوة وعز، وأكله مع اخلبز واحل" وأْنزَلنا احلَدِيَد فيِه َبأسٌ َشديٌد وَمناِفعُ ِللّناس : " قال اهللا تعاىل: احلديد
  .مداراة واحتمال ألجل املعاش، ومضعفه غيبة، واحلديد ظفر

رأيت كأنّ ريب أعطاين حديداً وسقاين شربة خل ثقيف، : وحكي أنّ رجالً أتى جعفر الصادق عليه السالم فقال
  .ضجعك ومتوت فيه على وصاةتعلم ولدك صنعة داود عليه السالم، واخلل مال حالل يف مرض يطول فيه م: فقال

مال، واملكحلة امرأة، واالكتحال يستحب من الرجل الصاحل، وال يستحب من الرجل الفاسق، وامليل : والكحل
  .ولد، وقيل الكحل يدل على زيادة ضوء البصر

له، وقد تقدم وقيل هو هم ال بقاء . فهو ال بقاء له، وهو من جوهر النساء، ورؤيته يف وعاء أقل ضرراً: وأما الزجاج
وقد جاء يف اخلرب عن أم سلمة رضي اهللا عنها بأهنا قامت من نومها باكية، . ذكر أوانيه يف باب اخلمر وأوانيها

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف يده قارورة، فقلت ما هذه يا رسول اهللا؟ قال : فسئلت عن ذلك فقالت
  .احلسني عليه السالم أمجع فيها دم احلسني، فلم تلبث أن جاء نعي

فيدل على خلف املوعد واخليانة والنفاق وأتباع اهلوى، ومن رأى بيده شيئاً من الزئبق فإّنه مذبذب يف : أما الزئبق
  .وقاية وجنة من حمذور: دينه متابع هلواه خائن غري مؤمتن، وأكله ال خري فيه والقار

  .فطاً أصابه مكروه من جهة السلطانومن صب عليه ن. مال حرام، وقيل امرأة مفسدة: والنفط

ومن رأى أّنه أدخل يف فمه . فاملنثور منها يف وعاء قضاء حاجة، واملكشوف منها كالم رديء وصخب: وأما الفلوس
درمهاً فأخرج فلساً، فإّنه زنديق، والفلس كالم مع رياء وجمادلة، ومن رأى فلوساً عليها اسم اهللا تعاىل فإّنه رخص 

ومن رأى كأّنه ابتلع ديناراً وأخرجه من سفله فلساً، فإّنه ميوت على . استماع الشعر مثل القرآنلنفسه السماع و
الفلوس تدل على حزن وضيق وكالم يتبعه : وقال بعضهم. الكفر، ألنّ الدينار دين والفلس غش وكفر وضالل

  .وقيل الفلس يدل على اإلفالس. غم
إذا كان من ذهب ال يضر ألّنه شريف الدابة ورفعة مثنها وكثرة حليها  مال شريف بقدر ما أراد، ألّنه: مركب احللى

فمن رأى يف يده مركباً فإّنه ينال مال رجل شريف، ويفيد جارية حسناء، وإن كان من . ارتفاع ذكره وعلم رياسته
  .فضة وذهب، فإنه جوار وغلمان حسان أصحاب زينة

  الباب احلادي واألربعون

  ينة والغرق واألهناريف البحر وأحواله والسف



  واآلبار واملياه وظروفها من الدالء واخلوايب واجلرر والكيزان

  .يف التأويل سلطان مهيب قوي، كما أن البحر أعظم األهنار: البحر
: " يدل على اإلسالم والعلم، وعلى احلياة واخلصب والرخاء، ألنّ به حياة كل شيء كما قال اهللا تعاىل: املاء

ورمبا دل على النطفة، ألنّ اهللا تعاىل مساها ماء، والعرب تسمي املاء الكثري " . َماًء غََدقَاً ِلَنفِْتَنًهْم فيِه  ألْسقَيَْناًهْم
نطفة، ويدل على املال ألّنه يكسسب به، فمن شرب ماء عذباً صافياً من بئر أو سقاء ومل يستوعب آخره، فإن كان 

وفاته، وإن مل يكن مريضاً تزوج إن كان عزباً لتلذذه بشربه ونزول  مريضاً أفاق من علته ودامت حياته ومل تتعجل
وإن مل يكن شيء من . املاء من أعاله إىل ذكره، وإن كان متزوجاً ومل ينكح أهله يف ليلة اجتمع معها وتلذذ هبا

كان تاجراً، إالّ أن ذلك، أسلم إن كان كافراً، ونال علماً إن كان صاحلاً وللعلم طالباً، وإال نال ديناً حالالً إن 
يدخل على املاء ما يفسده، فيدل ذلك على حرامه وإمثه، مثل أن يشربه من دور أهل الذمة، فإما علم فاسد أو 

  .وطء رديء أو مال خبيث
وإن كان املاء كدراً أو مراً أو منتناً فإّنه ميرض أو يفسد كسبه أو يتمرر عيشه أو يتغري مذهبه، لكل إنسان على 

وأما من محل ماء يف وعاء، فإن كان فقرياً أفاد . يليق به وباملكان الذي شرب منه واإلناء الذي كان فيهقدره وما 
ماالً، وإن كان عزباً تزوج، وإن كان متزوجاً محلت زوجته أو أمته منه، إن كان هو الذي أفرغ املاء يف الوعاء أو 

  .زوجته أو خادمه من بئره أو وزيره أو قريبه
املاء يف البيوت ودخوله إىل الدور فال خري فيه، فإن كان ذلك عاماً يف الناس دخلت عليهم فتنة أو مغرم وأما جريان 

أو سيب أو أسقام أو طواعني، وإن كان ذلك يف دار خمصوصة نظرت يف أمرها، فإن كان فيها مريض مات فسعى 
ب أو انفجرت فيه عيون فإهنا عيون باكية وكذلك إن سالت يف البيت ميازي. الناس إليه يف نعيه بالبكاء والدموع

  .على موت املريض، أو عند وداع املسافر، أو يف شر ومضاربة بني ساكنيه، أبالء حيل فيه من مرض أوسلطان
وجريانه يف أماكن النبات يؤذن باخلصب، وكثرته . وكذلك جريان املاء أو ركوده يؤذن باجتماع مجع من الناس

ر من عيون األرض أو سيوهلا بالء من اهللا عّز وجلّ على أهل ذلك املكان، إما طاعون وغلبته على املساكن والدو
  .جارف أو سيف مبيد إن هتدمت له املساكن وغرق فيه الناس، وإال كان عذاباً من السلطان أو جائحة من اجلوائح

ل خرياً من ولده أو زوجته، فإن رأىِ أّنه أعطي ماء يف قدح، دل ذلك على الولد، وإن شرب ماء صافياً يف قدح نا
من رأى كأّنه يشرب ماء سخناً أصابه غم، فإن رأى أّنه : وقال بعضهم. ألنّ الزجاج من جوهر النساء واملاء جنني

" . فيهَما َعْيَنان َتْجرَِيان : " وقيل أنِّ عني املاء ألهل الصالح خري ونعمة، لقوله تعاىل. ألقى يف ماء صاف سر مفاجأة
  . لصالح مصيبةولغري أهل ا

وانفجار املاء من حائط حزن من الرجال مثل أخ أو صهر أو صديق، فإن رأى أن املاء انفجر وخرج من الدار فإّنه 
وهذا . فإن كان ذلك املكان صافياً فهو حزن يف صحة جسم. خيرج من اهلموم كلها، وإن مل خيرج منها فإنه هم دائم

وقال بعضهم من . ت جارية فهو خري جار لصاحبه حياً وميتاً إىل يوم القيامةكله يف العني إذ مل تكن جارية، فإن كان
  .وإذا رأى كأنّ عيوناً انفجرت فإّنه ينال أمواالً يف توبيخ. رأى كأنّ يف داره عني ماء جارية، فإّنه يشتري جارية

ته يف اليقظة فإن عمره واملاء الصايف رخص األسعار وبسط العدل، ومن رأى كأّنه شرب ماء كثرياً أكثر من عاد
وبسط اليد يف املاء تقليب مال . وقيل إنَّ شرب املاء سالمة من العدو ومضغه معاجلة الكد والشدة يف املعيشة. يطول

  .وتصرف فيه



واملاء الراكد أضعف من املاء اجلاري يف كل حال، وقيل أنّ املاء الراكد حبس فمن رأى أّنه سقط يف ماء راكد فهو 
وقيل أنَّ رؤية املاء . واملاء املاحل غم، وأما األسود إذا نزح من البئر فإّنها امرأة يتزوجها وال خري فيها يف حبس وغم،

واملاء اآلسن عيش نكد، واملاء املننت مال حرام، واملاء األصفر مرض، . األسود خراب الدور، وشربه ذهاب البصر
  " .لْ أَرأَْيُتْم إنْ أصَبَح َماؤُكُْم غَْوَراً فََمْن َيأتَِيكُمْ َمباٍء َمِعنيٍ قُ: " وغور املاء عزل وذل وزوال النعمة، لقوله تعاىل

واملاء احلار الشديد احلرارة إذا رأى كأّنه استعمله بالليل أو بالنهار أصابته شدة من قبل السلطان، وإذا رأى كأّنه 
ومن . وزبد املاء مال ال خري فيه. مرضواملاء الكدر عسر وتعب، وشربه . استعمله بالليل أصابه فزع من اجلن

وِمن رأى كأّنه نظر يف ماء صاف فرأى وجهه فيه كما يراه يف . شرب من ماء البحر وهو كدر، أصابه هم من امللك
وصب املاء إنفاق املال يف غري . فإن رأى وجهه فيه حسناً فإّنه حيسن إىل أهل بيته. املرآة، فإّنه ينال خرياً كثرياً

والوضوء من ماء ال يكره، صافياً كان أو . صرة أو ثوب دليل الغور، ألّنه يظن أّنه أحرزه ومل حيرزهظروفه من 
. كدراً، حاراً أو بارداً بعد أن يكون نظيفاً جيوز به الوضوء، ألنّ الوضوء أقوى يف التأويل من خمارج املاء واختالفه

  .ويكره من العيون ماء كدر مل جير
ومن رأى أّنه يف ماء عميق كثري ونزل فيه فلم يبلغ . ر وخماطرة، فإن خرج منه قضيت حوائجهواملشي فوق املاء غرو

  .قعره، فإّنه يصيب دنيا كثرية ويتمول، وقيل بل يقع يف أمر رجل كبري
ومن رأى . واالغتسال باملاء البارد توبة وشفاء من املرض، واخلروج من احلبس وقضاء الدين واألمن من اخلوف

رب ماء كثريأ عذباً كان طول حياة وطيب عيش، فإن شربه من البحر نال ماالً من امللك، وإن شربه من كأّنه يش
ومن . النهر ناله من رجل حاله يف الرجال كحال ذلك النهر يف األهنار، وإن استقاه من بئر أصاب ماالً حبيلة ومكر

مرأة، فإن أمثر البستان أو سنبل الزرع أصاب من تلك رأى أّنه يستقي ماء ويسقي به بستاناً وحرِثاً أفاد ماالً من ا
  .املرأة ماالً وولداً، وسقي البستان والزرع جمامعة امرأته

واملاء يف قدح زجاج ولد، فإن انكسر القدح وبقي املاء ماتت األم وبقي الولد، وإن ذهب املاء وبقي القدح مات 
  .الولد وبقيت األم

  .لتتق اهللا هذه املرأة وال تسعى بني الناس بالكذب: أنّها تسقي املاء، فقالسئل ابن سريين عن امرأة رؤي هلا 
اتق اهللا وال ختلون بامرأة ال حتل لك، : رأيت كأّني أشرب من خرق ثويب ماء لذيذاً بارداً فقال: وجاءه رجل فقال

  .إّنما هي امرأة خطبتها إىل نفسي: فقال
على اخللق، كامللوك والسالطني واجلباة واحلكام والعلماء والسادات أما البحر فدال على كل من له سلطان : البحر

واألرواح لقوته وعظيم خطره، وأخذه وعطائه وماله وعلمه ماؤه، وموجه رجاله أو صوالته أو حججه وأوامره، 
ومساكنه ومسكه رعيته، ورجاله أرزاقه وأمواله أو مسائله وحكمه، ودوابه قواده وأعوانه وتالميذه، وسفنه عساكره 

  .ونساؤه وأمناؤه وجتاراته وحوانيته أو كتبه ومصاحفه وفقهه
ورمبا دل البحر على الدنيا وأهواهلا تعز واحداً ومتوله، وتفقر آخر وتقتله، وَتملكه اليوم وتقتله غداً، ومتهد له اليوم 

ورياحه أرزاقها وأقباهلا . وسفنه أسواقها وموامسها وأسفارها اجلارية، تغين أقواماً وتفقر آخرين. وتصرعه بعده
وحوادثها وطوارقها وأسقامها، ومسكه رزقها، وحيوانه ودوابه آفاهتا وطوارقها وملوكها ولصوصها، وموجه مهومها 

  .وفتنها

ورمبا دل البحر على الفتنة اهلائجة املضطربة الفائضة، وسفنه عصمة اهللا تعاىل ملن عصم فيها، وأمواجه ترادفها، 
اطئون فيها الذين ال يرحم صغريهم كبريهم بل يأكله ويستأكله، ويهلكه إن قدر عليه، ودوابه ومسكه أهلها اخل



  .رؤساؤها وقادهتا وأهل البأس والسر فيها
ورمبا دل على جهنم، وسفنه كالصراط املنصوب عليها، فناج وخمدوش م ومكدوس وغريق يف النار، وأمواجه 

  .زفريها
فكيف " . أُغْرِقُوا فاْدِخلوا نَاَراً : " لك، فإن كان ميتأ فهو يف النار لقوله تعاىلفمن رأى نفسه يف حبر أو رؤى له ذ

وإن كان مريضاً اشتدت به علته وعظم حبرانه، فإن غرق فيه مات من علته، وإن مل يكن . بامليت إن كان غريقاً
خيالط العلماء، أو يتسع يف مريضاً داخل سلطاناً إن كان ذلك يف الصيف ويف هذه البحر، أو يسبح يف العلم و

األموال والتجارة على قدر سبحه يف البحر واقتداره على املاء، فإن غرق يف حاله ومل ميت يف غرقه وال أصابه وجل 
وال غم، تبحر فيما هو فيه، ومنه قوهلم غرق فالن يف الدنيا وغرق يف النعيم والعلم ومع السلطان، فإن مات شي 

  .يف مطلوبه، الجتماع املولد والغرق غرقه فسد دينه وساء قصده
أما إن دخله أو سبح فيه يف الشتاء والربد أو يف حني ارجتاجه، نزل به بالء من السلطان إما سجن أو عذاب، أو 

. فإن غرق يف حينه قتل يف حملته أو فسد دينه يف فتنة. يناله مرض واستسقاء ورياح ضارة، أو حيصل يف فتنة مهلكة
ومن دخل البحر فأصابه من . فشربه أو اقتناه مجع ماالً من سلطان مثله، أو كسب من الدنيا حنوه ومن أخذ من مائه

ومن قطع حبراً أو هنراً إىل اجلانب اآلخر . قعره وحل أو طني، أصابه هم من امللك األعظم أو من سلطان ذلك املكان
  .قطع مهساً وهوالً أو خوفاً وسلم منه

أصاب شيئاً كان يرجوه، ومن رأى أّنه خاض البحر فإّنه يدخل يف عمل امللك ويكون من رأى البحر : وقال بعضهم
منه على غرر، فإن شرب ماءه كله فإّنه ميلك الدنيا ويطول عمره، ويصيب مثل مال امللك أو مثلِ سلطانه، أو 

حياته وقوته، فإن استقى  فإن شربه حىت روي منه فإّنه ينال من امللك ماالً يتمول به مع طول. يكون نظريه يف ملكه
منه فإّنه يلتمس من امللك عمالً ويناله بقدر ما استقى منه، فإنَّ صبه يف إناء فإّنه جيين ماالً كثرياً من ملك أو يعطيه 

  .اهللا تعاىل دولة جيمع فيها ماالً، والدولة أقوى وأوسع وأدوم من البحر، ألّنها عطية اهللا
  .ومن بال يف البحر، فإنه يقيم على اخلطايا. عنه ذنوبه ويذهب مهه بامللكومن اغتسل من البحر، فإّنه يكفر 

ورؤية البحر هادئاً خري من أن تكون . ومن رأى البحر من بعيد فإّنه يرى هوالً، وقيل يقرب إليه شيء يرجوه
  .أمواجه مضطربة

. ، وهي تقتل من يقع فيها وال تدفعهتدل على امرأة ذات يسار حتب املباشرة، ألنّ البحرية واقفة ال جتري: والبحرية
  " .وحَالَ بَْينهَما املوج : " وقال تعاىل" . غَِشَيُهْم مَْوٌج كَالظُلَل : " واملوجِ شدة وعذاب، لقوله تعاىل

إن كنت : فقال. وحكي أن تاجراً رأى كأّنه ميشي يف البحر ففزع فزعاً شديداً هليبة البحر، فقص رؤياه على معرب
  .وذلك أنّ رؤياه تدل على ثبات أموره. إّنك تصيب خرياًتريد السفر ف

بالء ينزل على األرض من : فقصها على ابن مسعدة فقال. ورأى رجل كأنّ ماء البحر غاض حىت ظهرت حافتاه
فما كان إال يسرياً حىت قتل اخلليفة وهنب ماله وقحطت . قبل اخلليفة، أو قحط يف البلدان، أو سلب مال اخلليفة

  .البلدان
  .ومن رأى كأّنه أخرج من البحر لؤلؤة استفاد من امللك ماالً أو جارية أو علماً

وإذا رأى أنّ ماء البحر أو غريه من املياه زاد حىت جاوز احلد وهو معىن املد حىت دخل الدور واملنازل والبيوت، 
م وفتنة، ألنّ اهللا تعاىل مسى غلبته واألصل يف املاء الغالب ه. فأشرف أهلها على الغرق، فإّنه يقع هناك فتنة عظيمة

  .وكثرته طغياَناً، وقال إنّ الغرق يدل على ارتكاب مصيبة كبرية وإظهار بدعة، واملوت يف الغرق موت على الكفر



ن رأى وم. اآلية" حّتى إذَا أدَركَُه الغََرُق قَالَ آَمْنُت : " وأما الكافر إذا رأى أّنه غرق يف املاء فإّنه يؤمن، لقوله تعاىل
فإن رأى كأّنه غرق وجعل يغوص مرة ويطفو مرة وحيرك يديه . كأّنه غرق وغاص يف البحر فإنَّ السلطان يهلكه

فإن رأى كأّنه خرج منه ومل يغرق فإّنه يرجع إىل أمر الدين، خصوصاً إذا رأى على . ورجليه، فإّنه ينال ثروة ودولة
  .يف املاء كاده عدوه والغرق يف املاء الصايف غرق يف مال كثرية وقيل من رأى أّنه مات غريقاً. نفسه ثياباً خضراً
فمن رأى أّنه يسبح يف البحر وكان عاملاً بلغ يف العلم حاجته، فإن سبح يف الرب فإّنه حيبس وينال ضيقاً : وأما السباحة

واد مستوياً حىت يبلغ  فإن رأى أّنه يسبح يف. يف حمبسه وميكث فيه بقدر صعوبة السباحة أو سهولتها، وبقدر قوته
موضعاً يريده فإّنه يدخل يف عمل سلطان جائر جبار يطلب منه حاجة يقضيها له ويتمكن منه ويؤمنه اهللا تعاىل على 

فإن خافه فإّنه خياف سلطاناً كذلك وإن جنا فإّنه ينجو منه، وإن دخل جلة البحر وأحسن . قدر جريه يف الوادي
وإن سبح على قفاه فإّنه . ر كبري ووالية عظيمة ويتمكن من امللك وينال عزاً وقوةالسباحة فيها فإّنه يدخل يف أم

وإن . ومن سبح وهو خياف فإّنه ينال خوفاً أو مرضاً أو حبساً وذلك بقدر بعده من الرب. يتوب ويرجع عن معصية
وإن رأى . من ذلك العمل ظن أّنه ال ينجو منه فإّنه ميوت يف ذلك اهلم، وإن كان جريئاً يف سباحته فإّنه يسلم

سلطان أّنه يريد أن يسبح يف حبر والبحر مضطرب مبوجه فإّنه يقاتل ملكاً من امللوك، فإن قطع البحر بالسباحة قتل 
  .ذلك امللك

وقيل إذا رأى اإلنسان . وكل حبر أو هنر أو واد جف فإّنه ذهاب دولة من ينسب إليه، فإن عاد املاء عادت الدولة
وقيل من رأى كأّنه يسبح، . من املاء سباحة قبل انتباهه من نومه فهو خري من أن ينتبه وهو يف املاء يسبحكأّنه قد جنا 

واملشي فوق املاء يف حبر أو هنر يدل على حسن دينه وصحة يقينه، وقيل . خاصم خصماً وغلب خصمه ونصر عليه
ومن رأى كأن املاء جيري على سطحه أصابته . بل يتيقن أمراً هو منه يف شك، وقيل يسافر سفراً يف خطر على توكل

والراكد منه أهون مراماً . بلية من السلطان دالة على رجِل املسلط الذي ال يقدر عليه إال مبالطفة، جلريانه وسلطانه
وألطف أمراً، ويدل على احملارب القاطع للطريق، فإن كان مسافراً قطع عليه الطريق لص أو أسد، أو عقله عن 

وأما " . ُمْبَتلْيِكُْم بِنْهر : " وإن كان حاضراً نالته غمة وبلية لقوله تعاىل. ر أوِ سلطان أو صاحب مكسسفره مط
فإما أن يسجنه أو يأمر بضربه أو يناله حزن إذا كان قد ناله منه وجل، أو . سلطان يقدم إليه، سيما إن دخل فيه

و استسقاء، فكيف إن كان ذلك يف الشتاء وكان ماؤه منعه من اخلالص منه تياره، فإما مرض يقع فيه من برد أ
كدراً، فهو أشد يف مجيع ما يدل عليه، فإن قطعه وجاوزه أو خرج منه جنا من كل ما هو فيه من الغم واألسقامٍ، 

ومن استقى من هنر فشرب، أصاب ماالً من رجل خطري كقدر ذلك . ومن كل ما يدل عليه من الباليا واألحزان
ومن . خل هنراً فأصابه من قعره وحل أو طني، أصابه هم من رجل حاله كحالة ذلك النهر يف األهنارومن د. النهر

  .قطع هنراً إىل اجلانب اآلخر، قطع مهاً أو هوالً أو خوفاً وسلم منه إن كان فيه وحل
جوع املاء إىل الغالب رجل منيع ذو سلطان، ودخول السلطان إليه وصفاء املاء عدل السلطان، ور: والنهر الكبري

وراء عزل السلطان، وعلو املاء فوق املقدار علو من ذلك السلطان فوق مقداره، وصعوده السطح قهر السلطان 
رعيته، وإخالله باجلذوع أسره للرجال، وذهاب املاء بالطعام إغارة السلطان على أمواهلم، وذهابه بالفرش سبيه 

يه، وكذلك رؤية الرجل املاء يف بستانه رزق يساق إليه، لقوله لنسائهم، وحفر النهر إصابة مال وكذلك املاء ف
  " .َنُسوقُ املَاَء إىل األْرض اجلُرزِ : " تعاىل

فإن رأى كأنه وثب من النهر إىل شطه، فإّنه . فان رأى كأّنه وقع يف ماء مث خرج منه، فإّنه يقع يف حزن مث خيرج منه
  " .فَلَّما َجاَوَزُه ُهَو والِذيَن آَمُنوا َمَعُه : " ، لقوله تعاىلينجو من شر السلطان وينال ظفراً على األعداء



ومن رأى أّنه يشرب من . فمن شرب ماءها فإّنه ينال الوزارة إن كان من أهلها، ويصيب مال الوزير: وأما دجلة
ذهب ماله، ورمبا وقع فإن رأى أنّ ماء الفرات قد يبس، فإّنه ميوت اخلليفة أو ي. ماء الفرات نال بركة ونفعاً ونعمة

ومن رأى أنّ ماء الوادي غمره . ومن شرب من هنر النيل، فإّنه ينال ذهباً بقدر ما شرب. التأويل على وزير اخلليفة
وإن خرج منه جنا من الغم، وإن رأى اإلنسان كأن ماء النهر خيتطفه أو . من غري أن يغرق فيه، فإّنه يصيبه غم غالب

أو يذهب به، فإّنه مضر وخسران له فإن رأى كأنّ جيري إىل بيته هنراً صايف املاء، دل على  شيئاً منِ دوابه أو متاعه
فإن رأى هنراً جيري من بيته والناس يشربون . يسار ومال، وقيل أنّ ذلك للغين علة تصيبه ومنفعة تكون ألهل البيت

ه ألهل البلد يكرمهم وينفق عليهِم ويأيت منه، فإّنه إن كان غنياً أو ذا شرف، فذلك يدل على خري ومنافع تكون من
منزله قوم كثريون حمتاجون وينالون منه منفعة، وإن كان صاحب الرؤيا فقرياً فإّنه يطرد امرأته أو ابنه أو أحداً من 

  .فإن رأى أّنه جيري إىل بيته ماء صافياً دل على يسار ومال. بيته بسبب زنا أو فعل قبيح
ورمبا دل على . جمرى الرزق ومكانه وسببه، كاحلانوت والصناعة والسفر وحنو ذلكالساقية تدل على : السواقي

ورمبا . القروح ملدها باملاء، فهي جمراه مع سبقها البساتني ورمبا دلت على السقاء والسقاية، حلملها للماء وجميئها به
ورمبا دلت . ق، ألّنه ساقية اجلسمورمبا دلت على اخلل. دلت على حمجة طريق السفر، لسري املسافرين عليها كاملاء

  .على حياة اخللق إن كانت للعامة، أو حياة رأسها إن كانت خاصة
فمن رأى ساقية جتري باملاء من خارج املدينة إىل داخلها يف أخدود مباء صاف والناس حيمدون اهللا عليها أو يشربون 

يف وباء اجنلى عنها وأمدهم اهللا سبحانه باحلياة، وإن من مائها وميلؤون آنيتهم منها، فانظر إىل ما فيهم، فإن كانوا 
كانوا يف شدة أتاهم اهللا بالرخاء، إما مبطر دائم أو رفقة بالطعام، وإن مل يكونوا يف شيء من ذلك أتتهم رفقة بأموال 

مضراً كثرية لشراء السلع وما كسد عندهم من املتاع، وإن كان ماؤها كدراً أو ماحلاً أو خارجاً على الساقية 
بالناس، فإّنه سوء يقدم على الناس وشر فيهم، إما سقم عام كالزكام يف الشتاء واحلمى يف الصيف، أو خرب مكروه 

  .على املسافرين، أو غنائم حرام وأموال خبيثة تدخل على قدر الرؤيا وزياداهتا
صفائها وطيب مائها واعتدال  وأما من رآها جارية إىل داره أو حانوته، فدليلها عائد عليه يف خاصته، على قدر

ومن رآها جارية إىل بستانه أو فدانه نظرت يف حاله، فإن كان عزباً تزوج أو اشترى جارية ينكحها، فإن . جرياهنا
كانت له زوجة أو جارية وطئها ومحلت منه إن شربت أرضه أو بستانه أو نبت نباته، وإن رأى جرياهنا شنعاً خبالف 

كان ماؤها دماً فإنّ أهله ينكحها غريه، إما يف عصمته أو من بعد فرقه على قدر حاله وما  ما جتري السواقي به، إن
  .يف زيادة منامه
الساقية اليت يسدها الرجل الواحد وال يغرق فيها، فهي حياة طيبة ملن ملكها، خاصة إذا نقص املاء : وقال بعضهم

االً فهو هم وحزن وبكاء ألهل ذلك املوضع، وكذلك لو من جمراه احملدود يف األرض فإن فاض عن جمراه مييناً ومش
  .جرت الساقية يف خالل الدور والبيوت فإنّها حياة طيبة للناس

حكي أنّ رجالً رأى ساقية مملوءة زبالً وكناسة، وقد كان أخذ جمرفة ونظف تلك الساقية وغسلها مباء كثري، لتكون 
  .ح من الغد وقد احتقن وأسهل طبيعتهجرية املاء فيها سريعة صافية، فعرض له أّنه أصب

فإن توضأ منه . رجل سلطان شريف نفاع، فإن رأى حوضاً مآلن فإّنه ينال كرامة وعزاً من رجل سخي: احلوض
  .فإنه ينجو من هم

القناة تدل على خادم الدار ملا جيري فيها من أوساخ الناس وأهلها ورمبا دلت على الفرج احلرام، سيما : القنوات
ة يف الطرقات واحملالت املبذولة لكل من يطأ عليها ويبول فيها لقذارهتا، ألنّ الرسول صلى اهللا عليه وسلم اجلاري



ورمبا دلت على الفرج والغمة، ألنه فرج أهل الدار إذا جرت، ومههم إذا احنسرت أو . كىن عن الفاحشة بالقاذورة
وجته أو منعته نفسها، فاهتم لذلك، أو سدت فمن رأى قناة داره قد انسدت محلت خادمه أو نشزت ز. انسدت

وقد يدل ذلك على حصر يصيبه . عليه مذاهبه فيما هو له يف اليقظة طالب، من رزق أو نكاح أو سفر أو خصومة
  .من تعذر البول

أو غري وأما القناة اجملهوِلة، فمن بال فيها دماً أو سقط فيها وختضب مبائها وتلطخ بنجاستها، أتى امرأة حراماً بزنا 
ذلك إن الق ذلك به، وإال وقع يف غمة وورطة من سبب خادم أو امرأة أو غري ذلك على قدر زيادة الرؤيا، وما يف 

  .اليقظة
خادم حيفظ أموال الناس يف السر، وقيل الدواليب والنواعري دوران التجارات واألموال وانتقال : والناعورة

  .األحوال على السفر
فمن رأى أّنه شرب . على يديه مال ويؤمتن عليه، وشرب املاء منها مال حالل وطيب عيش أجري منافق جيري: اجلرة

نصف مائها فقد نفد نصف عمره، فإن شرب أقل أو أكثر فتأويله ما بقي أو نفد من عمره، وكذلك يف سائر األواين 
أو عسالً أو لبناً ألهل الدنيا، على وقيل اجلرة امرأة أو خادم أو عبد، ورمبا دلت إذا كانت مملوءة زيتاً . فِقس عليه

وكذلك سائر أوعية الفخار من الكيزان والقالل وغريها . املطمورة واملخزن والكيس وعلى العقدة ومن بدرة فأقل
  .جتري جمرى اجلرة

. هي اجلواري واخلدم واملستحبون للنكاح والوطء، فمن شرب منها أفاد ماالً من جهنم، وانكسار مؤهنم: الكيزان
من رأى أّنه شرب ماء يف موضع غري مألوف على ظهر سفرة يف إناء جمهولة من يد ساق جمهول، فإّنه : ال بعضهموق

ورمبا كان ذلك نفاد رزقه من البلدة الذي هو فيها أو احمللة أو السوق . قد نفد من عمره بقدر ما شرب من اإلناء
  .وكل ماء عذب يف إناء فهو مال جمموع حالل. وأشباه ذلك

  .قيل هي امرأة رئيسة رفيعة نافعة ذات خدم كثرية: الربادةو
ومن رأى كأّنه استقى ماء وصبه يف خابية فإّنه حيتال ماالً . امرأة خرية، والشرب منها مال يناله من قبلها: واخلابية

  .واخلابية جتري جمرى الزير. ويودعه المرأة
زنه وحانوته وعلى زوجته احلاملة ملائه، والقربة دالة على حنو وهو احلب يدل على قيم الدار، ويدل على خم: زير املاء

  .ما دل عليه
  .رجل حازم قد جرب السلطان، وإذا جرى املاء فيه فإّنه وال، وإذا مل جيرِ فيه فإنه معزول: الزير والرببخ

  .رأيت كأّني أشرب من قلة ضيقة الرأس: حكي أنّ رجالً أتى ابن سريين فقال
  .ن نفسهاقال تراود جارية ع

وسئل ابن سريين عن رجل أخذ جرة وأوثق فيها حبالً وأدالها يف ركية، فلما امتألت اجلرة احنل احلبل وسقطت 
احلبل ميثاق، واجلرة امرأة، واملاء فتنة، والركية مكر، وهذا رجل بعثه صاحب له خيطب عليه امرأة : فقال. اجلرة

  .فمكر الرجل وتزوجها
  .كفي جرة ماء فوقعت اجلرة وانكسرت وبقي املاء رأيت على: وأتاه آخر فقال

  .فإنّها متوت ويبقى الولد: قال. امرأتك حامل؟ قال نعم: فقال
. رجل يستخرج أمواالً باملكر، فمن رأى أّنه يدلو من بئر ماء وحيوي املاء يف إنائه، فإّنه حيوي ماالً من مكر: الدلو

فإن سقاه بستانه فإّنه . بث معه ذلك املاء حىت يذهب وتذهب منافعه عنهفإن رأى أّنه يفرغه يف غري إناء، فإّنه مل يل



فإن رأى . فإن أمثر البستان أصاب منها ولداً على حنو ما يرى من متام ذلك. يصيب به امرأة ويصيب منها إصابة
قدر قوته وجده فيه، بئراً عتيقة فسقى منها إبالً أو أناساً أو هبائم، فهو يعمل خري األعمال وأشرفها من الرب على 

ومن رأى أّنه يدلو من بئر عتيقة ويسقي . وهو مبنزلة الراعي الذي يفرغ املاء من البئر على رعيته من اإلبل والشاء
وإن رأى أّنه يدلو لنفسه خاصة، فهو يبلغ يف عمله مبصلحة دنيا . احليوان، فهو مراء لدين أو لدنيا بقدر قوته عليها

  .و لدنياه خاصةمبقدار قوته لنزعة الدل
رأيت كأين على قليب أنزع على غنم سود، مث أخذ أبو بكر الدلو بعد ونزع : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ذنوباً أو ذنوبني، ويف نزعه ضعف و اهللا يغفر له، مث أخذ الدلو من بعده عمر بن اخلطاب وخالط الغنم غنم بيض 
  .قرياً من الرجال يفري فريك يا ابن اخلطابفاستحالت الدلو يف يده غرباً، فلم أر عب
غبت عن : فقال. رأيت كأّني أدليت دلواً يف بئر وامتأل ثلثا الدلو وبقي الثلث: وحكي أنّ رجالً أتى ابن عباس فقال

ألين جعلت البئر امرأة، والبشارة : ما الدليل؟ قال: فقال. أهلك منذ ستة أشهر وامرأتك حامل وستلد لك غالماً
انت يف اجلب كان يوسف عليه السالم، فعلمت أّنه غالم، وأما ثلثا الدلو فستة أشهر، والثلث الباقي ثالثة اليت ك
  .صدقت قد ورد كتاهبا بأّنها حامل منذ ستة أشهر: فقال. أشهر

، فإّنه رجل نفاع مؤمن يسعى يف أمور الناس من أمور الدنيا والدين، فمن رأى أّنه يستقي هبا ماء ليتوضأ به: والبكرة
فإن توضأ ومت وضوءه به، فإنه يكتفي كل هم وغم . يستعني برجل مؤمن معتصم بدين اهللا تعاىل، ألنّ احلبل دين

  .ودين
وقيل الدلو يدل على من ينسب إىل املطالبة، ومنه دلونا إليه بكذا وكذا، أو توسلنا فمن أدىل دلوه يف بئر نظرت يف 

صمته وعهده النكاح، والدلو ذكره، وماؤه نطفته والبئر زوجته، وإن حاله، فإن كان طالب نكاح نكح، فكان ع
وإال أفاد فائدة من سفر أو " . فَأدْلَى َدلَْوه قَالَ يا ُبْشَرى َهذَا غالَم : " كان عنده محل أتاه غالم كما يف قوله تعاىل

  :ح وفائدة، قال الشاعرمطلب، ألنّ السيارة وجدوا يوسف عليه السالم حني أدلوا دلوهم فشروه وباعوه برب
  ولكن ألق دلوك يف الدالء... وما طلب املعيشة بالتمينِ 
  جتيء حبمأة وقليل ماء... جتيء مبلئها طوراً وطوراً 

وإن كان املستقي بالدلو طالباً للعلم، كانت البئر أستاذه الذي يستقي منه علمه، وما مجعه من املاء فهو حظه وقسمه 
  .ونصيبه
لى كل ما ينجى فيه مما يدل الغرق عليه، ألنّ اهللا سبحانه جنى هبا نوحاً عليه السالم والذين معه مما دالة ع: السفينة

ورمبا دلت على الزوجة . وتدل على اإلسالم الذي به ينجى من اجلهل والفتنة. نزل بالكفار من الغرق والبالء
ورمبا دلت على الوالد والوالدة اللذين . ه مساها جاريةواجلارية اليت حتصن وينجى هبا من النار والفنت، ألنّ اهللا سبحان

ورمبا دلت على الصراط الذي . كانت هبما النجاة من املوت واحلاجة، ال سيما أهنا كاألم احلاملة لولدها يف بطنها
  .عليه ينجو أهل اإلميان من النار ورمبا دلت على السجن واهلم والعقلة إذا ركدت، لقصة يونس عليه السالم

من رأى أّنه ركب سفينة يف البحر، فانظر إىل حاله ومآل أموره، فإن كان كافراً أسلم، سيما إن كان صعد إليها ف
وإن . وإن كان فقرياً استغىن من بعد فقره. من وسط البحر من بعدما أيقن باهلالك، وإن كان مذنباً تاب من ذنبه

ى وكان يف الرؤيا ما يؤكد املوت، فيكون ركوهبا جناة من كان مريضاً أفاق من مرضه، إال أن يكون ركبها مع املوت
وإن كان مفيقاً وكان طالب علم، صحب عاملاً أو استفاد علماً ينجو به من اجلهل، لركوب موسى مع . فنت الدنيا

وإن رأى ذلك حمروم ومن قدر عليه . وإن رأى ذلك مديون قضى دينه وزال مهه. اخلضر عليه السالم يف السفينة



أتاه اهللا الرزق من حيث ال حيتسب، إذا كانت جتري به يف طاروسها، فيدل ذلك على ريح الربح، وطاروس . رزقه
وإن رأى فيها ميتاً يف دار احلق، جنا . وإن رأى ذلك عزب، تزوج امرأة أو اشترى جارية حتصنه وتصونه. اإلقبال

لو رأى من هو يف البحر كأّنه يف احملشر وقد ركب على وكذلك يف املقلوب، . وفاز برمحة اهللا تعاىل من النار وأهواهلا
الصراط أوجازه، فإّنه ينجو يف سفينته وممره من هول حبره وحوادثه، إال أن يكون أصابه يف املنام يف ممره من النار 

وإن جرت مبسجون جنا من سجنه وتسبب يف جناته، وإن وصل إىل . سوء، فإنه يناله يف البحر مثل ذلك وحنوه
وأما إن رأى السفينة راكدة وأسواج البحر . ل البحر أو نزل إىل الرب كان ذلك أعجل وأسرع وأحسنساح

عاصفة، دام سجنه إن كان مسجوناً وطال مرضه إن كان مريضاً، ودام تعذر الرزق عليه وعجز عن سفر إن حاول 
لم إن كان طالباً، ال سيما إن ذلك، وتعذر عليه الوصول إىل زوجته إن كان قد عقد عصمتها، وفتر عن طلب الع

وقد يدل ذلك على السجن، ملا جرى على يونس عليه السالم من احلبس يف . كان ذلك يف الشتاء وارجتاج البحر
  .بطن احلوت حني وقفت سفينته

ه السالم، إال أنّ عاقبة مجيع ما وصفناه إىل خري إن شاء اهللا وجناة جلوهر السفينة وما تقدم هلا وفيها من جناة نوح علي
وجناة اخلضر وموسى عليهما السالم، وجناة السفينة من امللك الغاضب، ألنّ اخلضر عاهبا وخلع لوحاً من ألواحها، 

ولذلك قالوا لو عطبت السفينة أو انفتحت لنجا من . مع حسن عاقبة يونس عليه السالم من بعد حاله، وما نزل به
فإن كان مريضاً مات وصار إىل التراب حمموالً محالً . به فيه فال خري فيه فيها، إال أن خيرج راكبها إىل الرب أو يسعى

بل من عادته يف اليقظة إذا دفع . شنيعاً، فإن كان يف البحر عطب فيه، ولعل مركبه تنكسر جلريانه يف غري جمراه
  .بطاروسه إىل الرب، انكسر وعطب

ه، خرج يف علمه وجدله إىل بدعة أو نفاق أو وإن رأى طالب علم أنّ سفينته خرجت إىل الرب ومشت به علي
فسوق، ألنّ الفسوق هو اخلروج عن الطاعة، وأصل الربوز والظلم ومنع الشيء يف غري مكانه، فمن ركوب 

السفينة من املاء الذي به جناهتا وهو عصمتها، إىل األرض اليت ليس من عادهتا أن جتري عليها، فقد خرج راكبها 
فإن مل يكن ذلك فلعلّه حينث يف زوجته ويقيم معها على حالته، أو لعله يعتق . القدمية كذلك عن احلق والعصمة

  .جاريته ويدوم يف وطئها بامللك، أو لعل صناعته تكسد ورزقه يتعذر فيعود يلتمسه من حيث ال ينبغي له
فيها من اخلدمة والريش وأما إن جرت سفينته يف اهلواء على غري املاء، فجميع ما دلت عليه هالك، إما عسكر ملا 

والعدة، وإما مركوب من سائر املركوبات، وقد تدل على نعش من كان مريضاً من السالطني واحلكام والعلماء 
  .من رأى أّنه يف سفينة يف حبر، داخل ملكاً عظيماً أو سلطاناً: والرؤساء، وقال بعضهم

فإن رأى أّنه فيها كان يف ذلك، إال أن ينجو . ملكها والسفينة جناة من الكرب واهلم واملرض واحلبس، ملن رأى أّنه
كان اهلم أشد والنجاة أبعد، فإن رأى وال . فإن خرج منها كانت جناته أعجل، فإن كان فيها وهو على أرض يابسة

معزول أّنه ركب يف سفينة، فإّنه يلي والية من قبل امللك األعظم على قدر البحر، ويكون الوالية على قدر أحكام 
  .لسفينة وسعتها، وبعد السفينة من الرب بعده من العزلا

وإن كان يف أمر فإّنه . وقيل إنّ ركوب السفينة يف البحر سفر يف شدة وخماطرة، وبعدها من الرب بعده من الفرج
فإن " . ْشرِكُون فَلَّما َنّجاُهم إىلَ الَبرِّ إذَا ُهْم ُي: " يركب خماطرة، فإن خرج منها فإّنه ينجو ويعصي ربه لقوله تعاىل

فإن غرقت . كان صاحب الرؤيا قد ذهبت دولته، أو كان تاجراً قد ضاعت جتارته، فإنَّ السفينة رجوع ذلك
وإن كان تاجراً، . السفينة وتعلق منها بلوح، فإنَّ السلطان يغضب عليه إن كان والياً، مث ينجو وترجع إليه الوالية

ومن رأى أّنه يف سفينة يف جوف البحر، فإّنه يكون يف . هو مبنزلة الغريقفهو نقصان ماله ويعوض عنه، وإن غرقت ف



وقيل أنّ . وغرق سفينته وتفرق ألواحها مصيبة له فيمن يعز عليه. يدي من خيافه، ويكون موته جناة من شر ما خيافه
  " .رِ بأْمره َسّخَر لَكُمْ الفُلَْك ِلَتْجرَي ِفي الَبْح: " غرق السفينة سفر يف سالمة، لقوله تعاىل

  " .فأجنيْناه َوَمْن َمَعُه يف الفُلْكِ املَْشُحوِن : " والسفينة املشحونة بالناس سالمة ملن كان فيها يف سفر، لقوله تعاىل 
وأخذ حبل السفينة حسن الدين وصحبة الصاحلني من غري . وأخذ جمذاف السفينة إصابة علم أو نيل مال من شكوة

  " .َواْعَتِصمُوا بَِحْبل اهللا َجِميعاً وال َتفَّرقُوا : " أن يفارقهم، لقوله تعاىل
أنت رجل مل يبق من : قال. رأيت كأّني يف سفينة سوداء مل يبق منها إال احلبال: وحكي أنّ رجالً أتى ابن سريين فقال

  .دينك إال اإلخالص، وحبال السفينة أصحاب الدين

  الباب الثاين واألربعون

  ايف رؤيا النار وأدواهت

  من الزند واحلطب والفحم والتنور والكانون والسراج والشمع والقنديل وما

  اتصل بذلك
دالة على السلطان جلوهرها وسلطاهنا على ما دوهنا مع ضرها ونفعها، ورمبا دلت على جهنم نفسها، وعلى : النار

ورمبا . من قول أو عمل. هاعذاب اهللا، ورمبا دلت على الذنوب واآلثام واحلرام، وكل ما يؤدي إليها ويقرب من
أو أجد : " دلت على اهلداية واإلسالم والعلم والقرآن، ألنّ هبا يهتدى يف الظلمات، مع قول موسى عليه السالم

ورمبا دلت على األرزاق والفوائد والغىن، ألنّ هبا . فوجد ومسع كالم اهللا تعاىل عندها باهلدى" على النار هدى 
ويقال ملن " . َنْحن َجَعلَْناَها َتذْكَرةً َوَمَتاعاً ِللْموِقني : " واحلاضر، كما قال اهللا عّز وجلّصالحاً يف املعاش للمسافر 
ألن العرب كانت تقدمها هداية البن السبيل والضيف املنقطع، كي يهتدي هبا ويأوي . افتقر أو مات، مخدت ناره

ورمبا دلت على اجلن ألّنهم خلقوا من نار . والفقر إليها، فيعربون بوجودها عن اجلود والغىن، وخبمودها عن البخل
ورمبا دلت على العذاب من . ورمبا دلت على السيف والفتنة، إذا كان هلا صوت ورعد وألسنة ودخان. السموم

ورمبا دلت على األمراض . ورمبا دلت على اجلدب واجلراد. السلطان، ألّنها عذاب اهللا وهو سلطان الدارين
  . واجلدري والطاعون

فمن رأى ناراً وقعت من السماء يف الدور واحملالت، فإن كانت هلا ألسنة ودخان فهي فتنة وسيف حيل يف ذلك 
املكان، سيما إن كانت يف دور األغنياء والفقراء، ومغرمِ يرميه السلطان على الناس، سيما إن كانت يف دور 

  .أو وباء، سيما إن كانت عامة على خلط الناس األغنياء خاصة، فإن كانت مجراً بال ألسنة، فهي أمراض وجدري
وأما إن كان نزول النار يف األنادر والفدادين وأماكن الزراعة والنبات، فإّنها جدب حيرق النبات أو جراد حيرقه 

وأما من أوقد ناراً على طريق مسلوك، أو ليهتدي الناس هبا إن وجدها عند حاجته إليها، فإّنها علم وهدى . ويلحقه
  .له، أو يبثه وينشره إن كان لذلك أهالً، وإال نال سلطاَناً وصحبة ومنفعة وينفع الناس معهينا

وإن كانت النار على غري الطريق، أو كانت حترق من مر هبا أو ترميه بشررها أو تؤذيه بدخاهنا، أو حرقت ثوبه أو 
يلوذ به أو جيور عليه على قدر خدمته جسمه أو ضرت بصره، فإّنها بدعة حيدثها أو يشرف عليها، أو سلطان جائر 

  .هلا أو فراره منها



وأما إن كانت ناراً عظيمة ال تشبه نار الدنيا، قد أوقدت له لريمى فيها، كثر أعداؤه وأرادوا كيده فيظفر هبم ويعلو 
أو كان املفعول وكل ذلك إذا كان الذين فعلو به أعداءه، . عليهم، ولو ألقوه فيها لنجا، لنجاة إبراهيم عليه السالم

وأما إن رآها هتدده خاصة، أو كان الذين تولوا إيقادها يتواعدونه، فليتق اهللا ربه ولينزع عما هو . به رجالً صاحلاً
  .عليه من أعمال أهل النار من قبل أن يصري إليها، فقد زجر عنها إذ خوف هبا

األماكن اليت يوقد فيها، فإنّها غىن ومنفعة تناله، وأما من رأى النار عنده يف تنور أو فرن أو كانون أو حنو ذلك من 
وإن رأى ناره مخدت أو طفئت أو . سيما إن كانت معيشته من أجل النار، وسيما إن كان ذلك أيضاً يف الشتاء
وإن أوقدها من ال يتعيش منها يف مثل . صارت رماداً أو أطفأها ماء أو مطر، فإّنه يفتقر ويتعطل عن عمله وصناعته

ألماكن ليصلح هبا طعاماً، طلب ماالً أو رزقاً خبدمة سلطان أو جباهه ومعونته، أو خبصومة أو وكالة أو منازعة هذه ا
وأما من رآها أضرمت يف طعام أو زيت أو يف شيء من املبيعات، فإّنه . ومسسرة، وإال هاج كالماً وشراً وكالم سوء

  .يغلو، ولعل السلطان يطلبه فيأخذ الناس فيه أمواله
وأما مات أكل النار، فإّنه مال حرام ورزق خبيث يأكله، ولعله أن يكون من أموال اليتامى، ملا يف القرآن، فإن رأى 
النار تتكلم يف جرة أو قربة أو وعاء من سائر األوعية الدالة على الذكور واإلناث، أصاب املنسوب إىل ذلك الوعاء 

النار حرب إذا كان هلا هلب وصوت، فإن مل يكن : ال بعضهموق. صرع من اجلن ومداخله، حىت ينطق على لسانه
  .املوضع الذي رؤيت فيه أرض حرب، فإّنها طاعون وبرسام وجدري، أو موت يقع هناك

رأيت ناراً خرجت من األرض فحالت وبيين وبني ابن يل، : قال أبو عمرو النخعي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
تلك فتنة تكون : أعمى، أطعموين آكلكم كلكم أهلكم ومالكم، فقال عليه السالملظى لظى بصري و: ورأيتها تقول

يف آخر الزمان، تقتل الناس الناس أمامهم، مث يشتجرون اشتجار أطباق وخالف بني أصابعه، وحيسب املسيء أّنه 
  .حمسن، ودم املؤمنني عند املؤمنني أحل من شرب املاء

  .يسد به فقره، ألن الربد فقر ومن أجج ناراً ليصطلي هبا، هاج أمراً
فإن أججها . هذا رجل يعمى ويقوده بعض ولده: وقد سئل ابن سريين عن رجل رأى على إهبامه سراجاً فقال

فإن أججها ليطبخ هبا . فإن أصاب من الشواء أصاب رزقاً قليالً مع حزن. ليشوي هبا حلماً، أنار أمراً فيه غيبة للناس
فإن مل يكن يف القدر طعام، هاج رجالً بكالم ومحله على . اً يصيب فيه منفعة من قيم بيتهقدراً فيها طعام، أثار أمر

ومن قبس ناراً أصاب ماالً حراماً من . وما أصابت النار فأحرقت من بدن أو ثوب، فهو ضرر ومصائب. أمرِ مكروه
  .ومن أصابه وهج النار اغتابه الناس. سلطان

ومن . ومن تناثر عليه الشرر، مسع من الكالم ما يكرهه. كلمة سوء: والشرارة .لذعة من كالم سوء: والكي بالنار
فإن أشعلها يف ناس أوقع بينهم العداوة وأصاهبم بضر، فإن رأى . رأى بيده شعلة من نار، أصاب سعة من السلطان

والعامة تقول يف مثل . امتاجر ناراً وقعت يف سوقه أو حانوته، كان ذلك نفاق جتارته، إال أنّ ما يتناوله من ذلك حر
  .هذا وقعت النار يف الشيء، إذا نفق

فإن رأى ناراً عالية ساطعة . ومن أوقد ناراً على باب سلطان، فإّنه ينال ملكاً وقوة. كالم باطل ال ينتفع به: والرماد
أمن غوائلها، كان فإن رأى أّنه قاعد مع قول حول نار ي. هلا ضوء كبري ينتفع هبا الناس، فإّنه رجل سلطاين نفاع

وإن رأى ناراً أخرجَت من داره، نال " . أنْ بُورَِك َمْن يف النَارِ وَمْن َحْوهلَا : " ذلك نعمة وبركة وقوة، لقوله تعاىل
والية أو جتارة أو قوة يف حرفة فإن رأى ناراَ سقطت من رأسه أو خرجت من يده وهلا نور وشعاع وكانت امرأته 

فإن رآها . فإن رأى شعلة نار على باب داره ومل يكن هلا دخان، فإّنه حيج. ون له نبأ عظيمحبلى، ولدت غالماً، ويك



فإن آنس ناراً يف ليلة مظلمة، نال قوة وظفراً وسروراً ونعمة وسلطاناً، لقصة . وسط داره، فإّنه يعرس يف تلك الدار
  .موسى عليه السالم

فإن رأى ناراً نزلت من السماء فأحرقته ومل يؤثر فيه . ان متأهالًومن رأى يف تنوره ناراً موقدة، محلت امرأته إن ك
فإن . فإن رأى ناراً خرجت من إصبعه، فإّنه كاتب ظامل، فإن خرجت من فمه فإّنه غماز. احلرق، نزل داره اجلند

  .خرجت من كفه فإنه صانع ظامل
ومن رأى داره . والبدعة، وجييبه من إصابته ومن أوقد ناراً يف خراب ودعا الناس إليها، فإّنه يدعوهم إىل الضاللة

  .احترقت خربت داره وشيكاً
رأيت كأّني أصلي خبفي بالنار، فوقعت إحدامها يف النار فاحترقت، وأصابت النار من : وأتى ابن سريين رجل فقال

صف اآلخر إن لك بأرض فارس ماشية قد أغري عليها وذهب نصفها، وأصيب من الن: فقال ابن سريين. أخرى سفعاً
  .فكان كذلك. شيء قليل

ومن رأى ناراً أو . ومن رأى كأّنه يف نار ال جيد هلا حراً، فإّنه ينال صدقاً وملكاً وظفراً على أعدائه، لقصة إبراهيم
ومن رأى ناراً توقد يف داره . هليباً أو شرراً طفئ، فإّنه يسكن الشغب والفتنة والشحناء يف املوضع الذي طفئت فيه

فإن انطفأت يف . هبا أهلها طفئت، فإن قيم الدار ميوت، فإن كان ذلك يف بلد فهو موت رئيسه العامليستضيء 
فإن رأى أّنه أوقد ناراً . فإن انطفأت ويف بيته ريح فأضاءت هبا، دخل بيته اللصوص. بستانه فهو موته أو موت عياله

  .بحوكان يف اليقظة يف حرب، فإن أطفأت قهر، وإن كان تاجراً مل ير
فمن رأى دخاناً خيرج من حانوته فإّنه يقع فيه خري . هول وعذاب من اهللا تعاىل وعقوبة من السلطان: والدخان

فإن كان دخان حتت قدر فيها حلم نضيج، فإّنه خري . وخصب بعد هول وفضيحة، ويكون ذلك من قبل السلطان
ومن أصابه حر الدخان، فهو غم . خذهومن رأى الدخان قد أضله، فهو محى تأ. وخصب وفرج بعد هول يناله

  .وهم
  .منيمة، وإيقاده بالنار سعاية إىل السلطان: واحلطب
والفحم الذي ال ينتفع به مبنزلة . من الشجر رجل خطري، وقيل هو مال حرام، وقيل هو رزق من السلطان: والفحم

 العمل الذي يدخل فيه الفحم، ألنّ فيه الرماد باطل من األمر، فإن كان فحماً ينتفع به يف وقود، فهو عدة الرجل يف
رأى سيف بن ذي يزن كأنّ ناراً هوت من السماء إىل أرض عدن، وسقط يف كل دار من دورها مجرة . من املنافع

  .فكان كذلك. إنّ احلبشة تستويل على بلدك: فقصها على معربي مملكته فقالوا. فانطفأت وصارت فحمة
فمن رأى الرماد فإّنه يتعب يف أمر السلطان، وال حيصل . هو رزق من قبل سلطانوقيل إنّ الرماد مال حرام، وقيل 
فإن رأى يف . ومن رأى أّنه يسجر تنوراً، فإّنه ينال رحباً يف ماله ومنفعة يف نفسه. له إال العناء، وقيل هو علم ال ينفع

فإن رأى أّنه يبين تنوراً . داء ظفر هبمدار امللك تنوراً، فإنّ كان للملك أمر مشكل استنار واهتدى، وإن كان له أع
ومن أصاب تنوراً بغري رماد، تزوج امرأة . وكان للوالية أهالً، نال والية وسلطاناً، وينجو من عدوه إن كان له عدو

  .ال خري فيها
، من احلديد امرأة من أهل بيت ذي بأس وقوة، وإذا كان من صفر فمن أهل بيت أمتعة الدنيا وزينتها: والكانون

وإذا كان . وإن كان من جص، فمن أهل بيت مشبهني بالفراعنة. وإن كان من خشب، فمن بيت قوم فيهم نفاق
  .وإذا كان خالياً من النار دل على العطلة. وإذا كان فيه النار دل على الدولة. من طني، فمن أهل بيت الدين



سيها، فإنَّ تأويلها يف اخلادم والترس أشرف خادم، فما رؤي فيها من حدث يف ترسها أو عمودها أو كر: واملنارة
  .قطاعها، وتأويله رأس اخلدم

فإن رأى أّنه يطفئ سراجاً فإّنه يبطل أمر رجل . هو قيم بيت، فمن رأى أّنه اقتبس سراجاً نال علماً ورفعة: السراج
، ومن رأى كأنه " هِم واهللا مَُتمُّ نوَره يريدونَ ِليطِفؤا نَوَر اهللا بأفواِه: " يكون علي احلق، ولكنه ال يبطل، لقوله تعاىل

" . وَيجَْعل لَكُم نوراً تَْمشون به : " ميشي بالنهار يف سراج، فإّنه يكون شديد الدين مستقيم الطريقة، لقوله تعاىل
رية فإن رأى كأّنه ميشي بالليل يف سراج، فإّنه يتهجد إن كان من أهله، وإال اهتدى إىل أمر حتري فيه، ألن الظلمة ح

ورمبا يكون يف معصية فيتوب عنها، فإن رأى كأنّ سراجاً يزهر من أصابعه أو من بعض أعضائه، فإنه . والنور هدى
يتضح له أمر مبهم حىت يتيقنه بربهان واضح، فإن رأى كأن له سراجاً، داخله سلطان أو عامل أو رزق مبارك، فإن 

لقرآن ويفسره، والسراج زيادة نور القلب وقوة يف الدين رأى كأنّ له سراجاً ضوءه كضوء الشمس، فإّنه حيفظ ا
. ومن رأى يف داره سراجاً ولد له غالم مبارك. وقيل السراج ولد تقي عامل فقيه، أو تاجر منفق سخي. ونيل املراد

ماله،  وِمن رأى كأنّ يف يده سراجاً أو مشعة أو ناراً فطفئ، فإن كان سلطاناً عزل، أو تاجراً خسر، أو مالكاً ذهب
" كَمثَل الذي اْسَتوْقََد ناراً فَلَّما أضاَءْت ما َحْولَُه ذََهب اهللا بنورِِهم وَترَكَُهمْ يف ظُلُماٍت ال يُْبِصرون : " لقوله تعاىل

فإّنه يدل على . وإذا كان وقوده غري مضيء. والسراج يف البيت للعزب امرأة يتزوجها، وللمريض دليل العافية.
  .دل على ظهور األشياء اخلفيةوالسرج كلها ت. غم

قهرمانة ختدم الناس، فإن رأى أّنها احترقت كلها، فإنَّ القهرمانة متوت، فإن وقعت منها شرارة يف قطن : والفتيلة
  .واحترق، فإّنها ختطئ خطأ وتزل زلة

ملكان سلطان أو ولد رفيع خطري سخي منفق، ونقرة الشمع مال حالل يصل إليه صاحبه بعد مشقة، : والشمعة
  .تذويبه حىت يستخرج منه العسل

. ولد له هباء ورفعة وذكر وصوت ومنفعة، إذا أسرج يف وقته كان مسرجاً، فإّنه قيم بيت أو عامل: والقنديل
رأيت قناديل املسجد قد طفئت فمات : والقناديل يف املساجد العلماء وأصحاب الورع والقرآن، قال أبو عيينة

  .مسعر بن كدام
تفتيش عن أمر حىت يتضح له، فمن رأى كأّنه قدح ناراً ليصطلي هبا، استعان رجالً قاسي القلب له : وقدح النار 

سلطنة، ورجالً قوياً ذا بأس على شدة فقر وانتفاع به، فإّنهما إذا اجتمعا يؤسسان أساس واليات السلطان، ويدالن 
  .عليها، ألنّ احلجر رجل قاس، واحلديد رجل ذو بأس، والنار سلطان

واملرأة إذا رأت أنّها قدحت ناراً فانقدحت وأضاءت بنفحتها، ولدت غالماً، ومن رأى أّنه قرع حجراً على حجر، 
فانقدحت منهما نار، فإنَّ رجلني قاسيني يتقاتالن قتاالً شديداً ويبطش هبما يف قتاهلما، ألنّ الشرارة بالسيوف، وقال 

علقت النار فإنَّ الزوجة حتبل وخيرج الولد بني الزوجني، ورمبا دل بعضهم الزناد قدحه يدل على نكاح العزب، فإن 
على الشرِ بينهما أو بني خصمني أو شريكني، والشرر كالم الشر بينهما، فإن أحرقت ثوباً أو جسماً، كان ذلك 

  .وإن أحرقت مصحفاً أو بصراً، كان ذلك قدحاً يف الدين. الشر جيري يف مال أو عرض أو جسم
قيم البيت لقيامه بصالحهم، ورمبا دلت على زوجته، والسراج على زوجها، ورمبا كان املصباح زوجة : واملسرجة

والفتيلة زوجها، ورمبا كانت ولدها اخلارج من بطنها، ورمبا دل السراج على كل من يهتدي به وما يستضاء بنوره 
عامل أو قيم أو ولد، أو يعمى بصر  من عني وغريها، فمن رأى سراجاً أطفئ، مات من يدل عليه من املرضى، من



فإن رأى يف بيته سراجاً مضيئاً، كانت امرأته أو ولده حسن . صاحبه، أو يصاب يف دينه على قدره وزيادة منافعه
  .الذكر

  الباب الثالث واألربعون

  يف رؤيا األشجار املثمرة ومثارها واألشجار اليت ال تثمر

  وتأويل رؤيا البستان والكرم والربيع

وإن كان البستان امرأة، كانت شجرة قومها وأهلها . دال على املرأة، ألّنه يسقى باملاء فيحمل ويلد: بستانال
وولدها وماهلا، وكذلك مثاره، وقد يدل البستان اجملهول على املصحف الكرمي، ألّنه مثل البستان يف عني الناظر وبني 

اق بأصوله مع ما فيه من ذكر الناس، وهو الشجرة القدمية يدي القارئ، ألّنه جيين أبداً من مثار حكمته، وهو ب
ورمبا دل جمهول البساتني على اجلنة ونعيمها، ألنّ . وما فيه من الوعد والوعيد مبثابة مثاره احللوة واحلامضة. واحملدثة

ِمْن خنيل وأْعنابٍ جتْري ِمْن  أيَودُّ أَحُدكُمْ أنْ َتكونَ تكون له جنةُ: " وكذلك مساه اهللا تعالْى بقوله. العرب تسميه جنة
، ورمبا دل البستان على السوق وعلى دار العرس، فشجره موائدها، ومثره طعامها، ورمبا دل على " حتِْتها األهنار 

كل مكان أو حيوان يستغل منه ويستفاد فيه، كاحلوانيت واخلانات واحلمامات واألرحاء واملماليك والدواب 
  .ن شجر البستان إذا كان، فهو كالعقدة ملالكها، أو كاخلدمة واألنعام املختلفة ألصحاهباواألنعام وسائر الغالت، أل

وقد يدل البستان على دار العامل واحلاكم والسلطان اجلامعة للناس، واملؤلفة بني سائر األجناس، فمن رأى نفسه يف 
والنعيم واجلنان، وإن كان مريضاً مات من  بستان نظرت يف حاله وزيادة منامه، فإن كان يف دار احلق، فهو يف اجلنة

مرضه وصار إليها إن كان البستان جمهوالً، وإن كان جماهداً نال الشهادة، سيما إن كان فيه امرأة تدعوه إىل نفسها، 
ويشرب فيه لبناً عسالً من أهناره، وكانت مثاره ال تشبه ما قد عهده، وإن مل يكن شيء من ذلك، وال دلت الرؤيا 

هادة، نظرت إىل حاله، فإن كان عزَباً أو من قد عقد نكاحاً تزوج أو دخل بزوجته ونال منها، ورأى فيها على ش
  .على حنو ما عاينه يف البستان منه يف املنام من خري أو شر، على قدر الزمان

 حيبه، ورأى فإن كانت الرؤيا يف أدبار الزمان وإبان سقوط الورق من الشجر وفقد الثمر، أشرف منها على ما ال
  .فيها ما يكرهه من الفقر ورعاية املتاع، أو سقم اجلسم

وإن كان ذلك يف إقبال الزمان وجريان املاء يف العيدان، أو بروز الثمر وينعها، فاألمر يف اإلصالح بضد األول، وإن 
ا صنع يف املنام من قول أو رأى ذلك من له زوجة ممن يرغب يف ماهلا أو حيرص على مجاهلا، اعتربته أيضاً بالزمنني ومب

فإن رأى ذلك من له حاجة عند السلطان أو خصومة عند احلاكم، عربت أيضاً عن . سقي أو أكل مثرة أو مجعها
عقىب أمره ونيله وحرمانه بوقته وزمانه، ومبا جناه يف املنام من مثاره الدالة على اخلري أو على الشر، على ما يراه يف 

  .تأويل الثمار
رأى معه فيه مجاعة ممن يشركونه يف سوقه وصناعته، فالبستان سوق القوم، يستدل أيضاً على نفاقها وأما من 

وكذلك إن وقعت عينه يف حني دخوله إليه على مقبل محامه أو فندقه أو فرنه، فداللة . وكسادها بالزمانني والوقتني
يه، إال أن يكون من رآه فيه من أجري أو عبد البستان عائدة على ذلك املكان، فما رأى فيه من خري أو شر عاد عل

يبول فيه أو يسقيه من غري سواقيه، أو من بئر غري بئره، فإّنه رجل خيونه يف أهله أو خيالفه إىل زوجته أو أمته، فإن 
كان هو الفاعل لذلك يف البستان، وكان بوله دماً، أو سقاه من غري البحر، وطئ امرأة إن كان البستان جمهوالً، 



إال أتى من زوجته ما ال حيل له إن كان البستان بستانه، مثل أن يطأها بعدما حنث فيها، أو ينكحها يف الدبر أو يف و
  .احليض

وقيل إنّ البستان والكرم واحلديقة هو االستغفار، واحلديقة امرأة الرجل على قدر مجال الكرم وحسنه وقوته ومثرته، 
غلظ ساقه مسنها، وطوله طول حياهتا، وسعته سعة يف دنياها، فإن رأى كرماً وشجره و. ماهلا وفرشها وحليها وذهبها

مثمراً فهو دنيا عريضة، ومن رأى أّنه يسقي بستانه، فإّنه يأيت أهله، ومن دخل بستاناً جمهوالً قد تناثر ورقه، أصابه 
  .هم، ومن رأى بستانه يابساً، فإنه جيتنب إتيان زوجته

الرجال، وحاهلم يف الرجال بقدر الشجرة يف األشجار، فإن رأى أّنه زاول منها شيئاً، املعروف عددها، هم : الشجر
فإن رأى له خنالً كثرياً، فإّنه ميلك رجاالً بقدر ذلك، إذا كانت . فإّنه يزاول رجالً بقدر جوهر الشجرة ومنافعها

تان أو أرض تصلح ذلك، فإنَّ النخل يف موضع ال يكاد النخل تكون يف مثل ذلك املوضع، وإن كانت يف مثل بس
مجاعة النخل عند ذلك عقدة ملن ملكها، فإن رأى أّنه أصاب من مثرها، فإّنه يصيب من الرجال ماالً، أو من العقدة 

ماالً، ويكون الرجال أشرافاً، والعقدة شريفة، على ما وصفت من حال النخل وفضله على الشجر يف اخلصب 
  .واملنافع

إّنه رجل أعمى شحيح نكد عسر، وكذلك مثره، هو مال ال خيرج إال بكد ونصب، فإن وإن كانت شجرة جوز، ف
رأى أّنه أصاب جوزاً يتحرك وله صوت، فإنّ اجلوز إذا حترك أو صوت أو لعب به، فإّنه صحب ويظفر القامر 

ى أّنه على بصاحبه، وكل ما يقامر به كذلك، إذا قمر صاحبه ظفر مبا طلب، وأصل ذلك كله حرام فاسد، فإن رأ
فإن سقط منها أو . شجرة جوز، فإّنه يتعلق برجل أعمى ضخم، فإن نزل منها فال يتم ما بينه وبني ذلك الرجل

مات، فإّنه يقتل على يد رجل ضخم أو ملك، فإن انكسرت به هلك ذلك الرجل الضخم، وهلك الساقط إذا كان 
وكذلك لو رأى أن يديه أو رجليه انكسرتا عند ذلك،  .رأى أّنه مات حني سقط، فإن مل ميت حني سقط، فإّنه ينجو

  .فإّنه يشرف على هالك وينال بالء عظيماً، إال أّنه ينجو بعد ذلك
  .وكذلك كل شجرة عظيمة جتري جمرى اجلوز، وتنسب يف جوهرها مثل اجلوز إىل العجم

  .رجل شريف حسيب كرمي فاضل خمصب حبسب الشجرة وكرم مثرهتا: وشجر السدر
  .مال غري منقوش، وليس شيء من الثمار يعدله يف ذلك خاصة: والنبق

رجل مبارك نافع ألهله، ومثره هم وحزن ملن أصابه، أو ملكه أو أكله، ورمبا دلت الشجرة أيضاً على : شجر الزيتون
نعام، النساء، لسقيها ومحلها ووالدهتا لثمرها، ورمبا دلت على احلوانيت واملوائد والعبيد واخلدم والدواب واأل

وسائر األماكن املشهورة بالطعام واألموال، كاملطامر واملخازن، ورمبا دلت على األديان واملذاهب، ألنّ اهللا تعاىل 
شبه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، وهي النخلة، وقد أوهلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالرجل املسلم، وأول 

  .ة اليت أمسكها على أمتهالشجرة اليت أمسكها يف املنام، بالصال
وإذا دلت الشجرة على عمل صاحبها وعلى دينه ونفسه، دل ورقها على خلقه ومجاله وملبسه، : قال املفسرون

ويدل قلبها على سرائره وما خيفيه من أعماله، ويدل قشرها على ظاهره . وشعبها على نسبه وإخوانه واعتقاداته
ماؤها على إميانه وورعه وملكه وحياته لكل إنسان على قدره، ورمبا وجلده وكل ما تزين به من أعماله، ويدل 

  .رتبوها على خالف هذا الترتيب، وقد ذكرته يف البحور
فمن رأى نفسه فوق شجرة أو ملكها يف املنام، أو رؤي ذلك له، نظرت يف حاله ويف حال شجرته، فإن كان ميتاً 

جرة كبرية مجيلة حسنة، فامليت يف اجلنة ولعلها شجرة طوىب يف دار احلق نظرت إىل صفة الشجرة، فإن كانت الش



فطوىب له وحسن مآب، وإن كانت شجرة قبيحة ذات شوك وسواد وننت، فإنه يف العذاب، ولعلها شجرة الزقوم قد 
صار إليها لكفره أو لفساد طعمته، فإن رأى ذلك املريض، انتقل إىل أحد األمرين على قدره وقدر شجرته، وإن 

ياً مفيقاً نظرت إىل حاله، فإن كان رجالً طالب نكاح، أو امرأة لزوج، نال أحدمها زوجاً على قدر حال كان ح
الشجرة وهيئتها، إن كانت جمهوله، أو على طبع حنو طبعها ونسبها وجوهرها إن كانت معروفة، وإن كان زوج 

انت تلك الشجرة اليت ملكها أو رأى كل واحد منهما يف اليقظة مريضاً، نظرت إىل الزمان يف حني ذلك، فإن ك
نفسه فوقها يف إقبال الزمان، قد جرى املاء فيها، فاملريض سامل قد جرت الصحة يف جسده وظهرت عالمات احلياة 

  .على بدنه، وإن كان يف إدباره، فاملريض ذاهب إىل اهللا تعاىل وصائر إىل التراب واهلالك

وإن كانت يف . دالة على كسبه ورزقه، فإن كانت يف إقباله، أفاد استفادوإن رآها يف حانوته أو مكان معيشته، فهي 
فإن كانت يف إدبار الزمان، فإنه غافل يف . وإن رآها يف مسجد، فهي دالة على دينه وصلواته. إدباره، خسر وافتقر

ا من ملك شجراً وأم. دينه اله عن صلواته، وإن كانت يف إقباله، فالرجل صاحل جمتهد قد متت عماله وزكت طاعته
كثرياً، فإّنه يلي على مجاعة والية تليق به، إما إمارة أو قضاء أو فتوى، أو إمامة حمراب، أو يكون قائداً على رفقه، و 

  .رئيساً على سفينة، أو يف دكان يف صناع حتت يده، وعلى هذا وحنوه
ناك على خري أو شر، فإن رأى مثارها عليها وأما من رأى مجاعتها يف دار فإنّها رجال أو نساء أو كالمها جيتمعان ه

والناس يأكلون منها، فإن كانتَ مثارها تدل على اخلري والرزق فهي وليمة وتلك موائد الطعام فيها، وإن كانت 
مثارها مكروهة تدل على الغم فهو مأمت يأكلون فيه طعاماً، وكذلك إن كان يف الدار مريض وإن كان مثرها جمهوالً 

ان ذلك يف إقبال الشجر كان طعامها يف الفرح، وإن كان يف إدبارها كان مصيبة، سيما إن كان يف نظرت، فإن ك
  .اليقظة قرائن أحد األمرين

وأما من رأى شجرة سقطت أو قطعت أو احترقت أو كسرهتا ريح شديدة، فإّنه رجل أو امرأة يهلكان أو يقتالن، 
اليقظة من دليلها، فإن كانت يف داره فالعليل فيها من رجل أو امرأة يستدل على اهلالك جبوهرها أو مبكاهنا ومبا يف 

هو امليت أو من أهل بيته وقرابته وإخوانه، أو مسجون على دم أو جماهد أو مسافر، وإن كانت يف اجلامع فإّنه رجل 
أو علم، أو  فإن كانت خنلة، فهو رجل عايل الذكر بسلطان. أو امرأة مشهوران يقتالن أو ميوتان موتة مشهورة

امرأة ملك، أو أم رئيس فإن كانت شجرة زيتون فعامل واعظ أو عابر أو حاكم أو طبيب، مث على حنو هذا يعرب سائر 
  .الشجر على قدر جوهرها ونفعها وضرها ونسبها وطبعها

س فيه، فالن غر: ومن رأى أّنه غرس شجرة فعلقت، أصاب شرفاً أو اعتقد لنفسه رجالً بقدر جوهرها لقول الناس
وكذلك إن بذر بذراً فعلق أو مل يلق ذلك، فإّنه هم، وغرس الكرم نيل شرف، وقيل من رأى يف . إذا اصطنعه

  .الشتاء كرماً حامالً أو شجرة فإّنه يعترب بامرأة أو رجل قد ذهب ماهلما أو يظنهما غنيني
  .رجل عاقل ال ينتفع بعقله، والصفرة مثرها: وشجرة السفرجل

  .جل غريبر: وشجر اللوز
  .رجل خمالف ملن وااله خمالط ملن عاداه: وشجر اخلالف
وحكي . رجل صاحب دين ودنيا، وشوكها مانع له من املعاصي، وقطع شجرة الرمان قطع الرحم: وشجرة الرمان

 إن شئت يل أن تنال العافية من مرضك فخذ ال وال فكله،: رأيت كأنّ قائالً يقول: أنّ رجالً أتى ابن سريين فقال
  " .َزْيُتوَنة ال َشْرِقّية وال غرْبِّية : " إّنما ذلك يدل على أكل الزيتون ألنّ اهللا تعاىل قال: فقال ابن سريين

: ما قصتك؟ قال: رأيت كأين أصب الزيت يف أصل شجرة الزيتون، فقال له: وحكي أيضاً عنه أنَّ رجالً أتاه فقال



قال فهل لك امرأة؟ قال ال ولكين اشتريت جارية، قال انظر  سبيت وأنا صيب صغري فأعتقت وبلغت مبلغ الرجال،
  .قال فرجع الرجل من عنده وما زال يفتش عن أحوال اجلارية حىت وجدها أمه. فإّنها أمك

فقال له ابن . رأيت كأين عمدت إىل أصل زيتون فعصرته وشربت ماءه: وحكي عنه أيضاً أنّ رجالً أتاه فقال
  .ففتش عن األمر فكان كما قال. اك تدل على أنَّ امرأتك أختك من الرضاعةاتق اهللا فإنَّ رؤي: سريين

جََعلَ لَكُْم ِمَن : " ومن رأى شجرة جمهولة اجلوهر يف دار، فإنَّ ناراً جتتمع هناك أو يكون هناك بيت نار، لقوله تعاىل
ة بني قوم، إذا كانت الشجرة جمهولة، ورمبا كانت الشجرة يف الدار أو يف السوق مشاجر" . الّشَجرِ األْخَضرِ ناَراً 

وأما الشجر العظام اليت ال مثر هلا مثل السرو، والدلب، فرجال صالب " . َحيكموَك فيما َشَجَر َبيَْنُهْم : " لقوله تعاىل
ضخام ال خري عندهم، وما كان من األشجار طيب الريح، فإنَّ الثناء على الرجل الذي تنسب إليه تلك الشجرة 

تلك الشجرة وكل شجرة هلا مثر، فإنَّ الرجل الذي ينسب إليها خمصب بقدر مثرها يف الثمار يف تعجل مثل ريح 
والشجر اليت هلا الشوك رجل صعب املرام عسر، ومن أخذ ماء من شجرة فإّنه يفيد ماالً من . إدراكها ومنافعها

فإّنه يولد له أوالد ذكور أعمارهم يف رجل ينسب إىل نوع تلك الشجرة، ومن رأى أّنه يغرس يف بستانه أشجاراً 
طوهلا وقصرها كعمر تلك األشجار، فإن رأى أشجاراً نابتة وخالهلا رياحني نابتة فإهنم رجال يدخلون ذلك املوضع 

  .للبكاء واهلم واملصيبة
خدر للجسم الكرم دال على النساء ألّنه كالبستان لشربه ومحله ولذة طعمه، وال سيما أنّ السكر امل: الكرم والعنب

ورمبا دل على . يكون منه، وهو مبثابه خدران اجلماع مع ما فيه من العصري، وهو دال على النكاح ألنه كالنطفة
الرجل الكرمي اجلواد النافع لكثرة منافع العنب، فهو كالسلطان والعامل واجلواد باملال، فمن ملك كرماً كما وصفناه 

رجل كرمي، مث ينظر يف عاقبته وما يصري من أمره إليه بزمان الكرم يف اإلقبال تزوج امرأة إن كان عزباً، أو متكن من 
واإلدبار، فإن كان ذلك يف إدبار الزمان وكانت املرأة مريضة هلكت من مرضها، وإن كانت حامالً أتت جبارية، 

واألخت والزوجة، وإن كان يرجو فرجاً أو صلة أو ماالً من سلطان أو على يد حاكم أو سلطان أو امرأة كاألم 
حرم ذلك وتعذر عليه، وإن كان عقد نكاحها تعذر عليه وصول زوجته إليه، وإن كان موسراً افتقر من بعد يسر، 

وإن كان يف إقبال ونفاق يف سوقه وصناعته تعذرت وكسدت، وإن كان ذلك يف إقبال الزمان والصيف فاألمر على 
  .ذلك بالضد منه، ويكون مجيع ذلك صاحلاً

ب األسود يف وقته مرض وخوف، ورمبا كان سياطاً ملن ملكه على قدر عدد احلب، وال ينتفع بسواد لونه مع والعن
  .والعنب األبيض يف وقته عصارة الدنيا وخريها، ويف غري وقته مال يناله قبل الوقت الذي كان يرجوه. ضر جوهره
  .كله أسوده وأمحره وأبيضه خري ومال: والزبيب

. ر كرماً فخذ بالعصري واترك ما سواه، وهو أن خيرج امللك وميلك من ملك العصري غصباًومن رأى أّنه يعص
وكذلك عصري القصب وغريه، ألنّ العصري ومنافعه يغلب ما سواه من أمرِه مما يكون معه مما مل متسه النار، إالّ ما 

وقيل . موعاً، وقيل النقود ألف درهموقيل من التقط عنقوداً من العنب نال من امرأته ماالً جم. يتفاضل فيه جوهره
العنب : وقد قال بعض املعربين. أنّ العنب األسود مال ال يبقى، وإذا رآه مدىل من كرمه فهو برد شديد وخوف

وكان زكريا عليه السالم جيده عند مرمي فهو ال يكره وأكثر " . سكراً ورِْزقاً َحَسناً : " األسود ال يكره، لقوله تعاىل
وقيل أّنه كان جبوار ابن نوح حني دعا عليه أبوه، وكان أبيض اللون، فلما تغري لونه تغري ما حوله . يكرهونهاملعربين 

  .من العنب، فأصل األسود من ذلك
وما كان من الثمار ال ينقطع يف كل أبان وليس له حني وال جوهر يفسده، فهو صاحل كالتمر والزبيب، وما كان 



حني غريه، فهي يف إباهنا صاحلة إال ما كان له منها اسم مكروه أو خرب قبيح، ويف غري منها يوجد يف حني ويعدم يف 
وما كان له أصل يدل على املكروه فهو يف إقباله هم وغم، ويف غري حينه ضرب أو . إباهنا فهو مكروه يف املآل

مهموم نادم، فلزم ذلك  ألنّ آدم عليه السالم خصف عليه من ورقه وعوتب عليه عند شجرته، وهو. مرض، كالتني
  .يف كل حني ولزم شجرته وورقه كذلك

وكل ما كان من الثمار يف غري إبانه مكروهاً صرفت بكروهه، فما كان أصفر اللون كان مرضاً، كالسفرجل 
فإن كانت حامضة كانت ضرباً بالسياط . والزعرور والبطيخ مع ضرره يف غري إبانه، وغري أصفرها مهوم وأحزان

وما كان . والشجر اليت هي أصل الثمر يف إدبارها عصاً يابسة. يما إن كان عدداً، ألنّ مثر السوط طرفهألكلها، س
له اسم يف اشتقاقه فائدة، محل تأويله على لفظه إن كان ذلك أقوى من معانيه، كالسفرجل األخضر يف غري وقته 

يف وقته ما ينوبه من شركة : والعناب .توجع من هم أو أخ، وأصفره مرض: واخلوخ األخضر. تعب، وأصفره مرض
أو قسمة، وأخضره يف غري وقته نوائب تنوبه وحوادث تصيبه، ويابسه يف كل حني رزق آزف، وشجرته رجل 

  .كامل العقل حسن الوجه، وقيل رجل شريف نفاع صاحب سرور وعز وسلطنة
ان أصفر، أو هم جاء إن كان يف وقته رزق أو غائب جاء أو جييء، ويف غري وقته مرض جاء إن ك: واإلجاص
وما كان له اسم مكروه وأصل مكروه مجعا عليه يف كل حني، . فإن رأى مريض أّنه يأكل إجاصاً، فإّنه يربأ. أخضر

ورمبا دل التني األخضر والعنب األبيض يف . خراب من امسه، وملا يروى عن سليمان عليه السالم فيه: كاخلرنوب
وقد يكون ذلك يف الليل واألول يف النهار، فمن اعتاد ذلك فيهما . مجيعاً على الربد الشتاء على األمطار، وأسودمها

أو رآه العامة أو يف األسواق أو على السقوف، كان ذلك تأويله، واهلم يف ذلك ال يزاوله، ألنّ املطر مع نفعه 
  .وصالحه فيه عقلة للمسافر، وعطلة للصناع حتت اهلواء، والقطر واهلدم والطني

تدل الثمرة اخلضراء يف غري إباهنا، اليت هي صاحلة يف وقتها، إذا كان معها شاهد مينع من ضررها يف الدنيا،  وقد
  .على الرزق واملال احلرام إذا أكلها أو ملكها من ليس له إليها سبيل ومن هو ممنوع منها

فقرياً استغىن، وإن كانت رؤياه صاحل جداً، فمن توىل ذلك يف املنام نظرت يف حاله، فإن كان : العصري والعصر
للعامة كأهنم يعصرون يف كل مكان العنب أو الزيت أو غريمها من سائر األشياء املعصورات، وكانوا يف شدة 

فإن رأى ذلك مريض أو مسجون، جنا من حاله خبروج املعصور من حبسه فإن رأى ذلك من . أخصبوا وفرج عنهم
وإن رأى ذلك طالب العلم والسنن تفقه وتعصر له الرأي من صدره . له غالت أو ديون، اقتضاها وأفاد فيها

  .وإن رأى ذلك عزب تزوج فخرجت نطفته وأخصب عيشه. انعصاراً
ومن رأى كأنه عصر العنب وجعله مخراً أصاب . وإن كان العصري كثرياً جداً وكان معه تني أو مخر أو لنب سلطاناً

  .ة يوسف عليه السالمحظوة عند السلطان ونال ماالً حراماً لقص
مال كثري، وشجرته رجل غين كثري املال نفاع يلتجئ إليه أعداء اإلسالم، وذلك ألن شجرة التني مأوى : والتني

التني رزق يأيت من جهة العراق، وأكل القليل منه رزق : احليات، واألكل منه يدل على كثرة النسل وقال بعضهم
مود، ألن اهللا تعاىل عظمه حيث أقسم به يف القرآن وقد كرهه من املعربين بال غش وأكثر املعربين على أن التني حم

وال تَقرَبا : " مجاعة، وذكروا أنه يدل على اهلم واحلزن، واستدلوا بقوله تعاىل يف قصة آدم وحواء عليهما السالم
  .إن التني حزن وندامة ملن أكله أو أصابه: وقد قال بعضهم" َهذِه الّشَجَرةَ 

هو مهة الرجل وما حياول، وهو بقدر مهة من يراه، فإن كان ملكاً فإن رؤية التفاح له ملكه، وإن كان تاجراً : التفاح
وكذلك التفاح ملن يراه مهته اليت هتمه، فإن رأى أنه . فإن التفاح جتارته، وإن كان حراثاً فإن رؤية التفاح حرثه



التفاح احللو رزق حالل، واحلامض : وقيل. ة بقدر ما وصفتأصاب تفاحاً أو أكله أو ملكه، فإنه ينال من تلك اهلم
وشجرة التفاح رجل مؤمن قريب إىل الناس، فمن رأى أنه . ومن رماه السلطان بتفاحة، فهو رسول فيه مناه. حرام

ا ومن رأى إنه يأكل تفاحة، فإنه يأكل ما ال ينظر الناس إليه، وإن اقتطفه. يغرس شجرة التفاح، فإنه يريب يتمياً
والتفاح املعدود دراهم معدودة، فإن شم تفاحة يف مسجد، فإنه . أصاب ماالً من رجل شريف مع حسن ثناء

وعض . وكذلك املرأة فإن مشتها يف جملس فإهنا تشتهر، وإن أكلتها يف موضع معروف، فإهنا تلد ولداً حسناً. يتزوج
  .التفاح نيل خري ومنية وربح

أى قبل اخلالفة كأنه أصاب تسع عشرة تفاحة ونصفاً، فقص رؤياه على معرب وقد حكي أن هشام بن عبد امللك ر
  .فلم يلبث أن ويل اخلالفة املذكورة. متلك تسع عشرة سنة ونصفاً: فقال له

أكثر املعربين يكرهونه ويقولون هو مرض، وقال بعضهم هو مال يصيبه من أصابه أو أكله، ألن نصف : الكمثري
وقيل األصفر منه مال يف مرض، وشجره رجل أعجمي يداري أهله ليستخرج منها . ةامسه مثري يدل على الثرو

وقيل من أصاب كمثراة ورث ماالً . ماالً وقيل أن املرأة إذا رأت كأهنا متلك محل كمثري محلت ولداً فولدته
  .جمموعاً
مثل املؤمن الذي يقرأ القران  : "وروي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. الواحدة ولد، وكثريه ثناء طيب: األترج

  :وأنشد بعض الشعراء ميدح قوماً" . مثل األترجة رحيها طيب وطعمها طيب 
  نوراً ورحياً وطاب العود والورق... كأهنم شجر األترج طاب معاً 

  :إهنا تدل على النفاق ألن ظاهرها خمالف لباطنها وأنشد: ومنهم من كرهها وعربها باملعىن فقال
  فبكى وأشفق من عيافة زاجر... انه أترجة أهدى له إخو

  :ومنهم من أنشد يف كراهيتها قول القائل
  ال تقبلنها إذا بررتا... أترجة قد أتتك بّراً 

  فإن مقلوهبا هجرتا... ال تقلبنها فدتك نفسي 
وإذا كان  وذكر بعضهم أن النارنج واألترج مجيعاً حممودان، وأن الكل إذا كان حلواً يدل على املال اجملموع،

واألترجة اخلضراء، تدل على خصب السنة وصحة جسم . حامضاً يدل على مرض يسري وولد يصيبه منه هم وحزن
وقيل أن األترج امرأة أعجمية شريفة . واألترجة الصفراء، خصب السنة مع مرض. صاحب الرؤيا إذا اقتطفها

وإن رأت امرأة يف منامها كأن على رأسها . ممراضاً غنية، فإن رأى كأنه قطعها نصفني رزق منها بنتاً ممراضة وابناً
. فإن رأت كأن يف حجرها أترجة، ولدت ابناً مباركاً. إكليالً من شجرة األترج تزوجها رجل حسن الذكر والدين

والنارنج . ورمي الرجل آخر بأترجة، يدل على طلب مصاهرة. فإن رأى رجل كأن امرأة أعطته أترجة، ولد له ابن
رج يف باب احملمدة، وفوقها يف باب الكراهة على قول من كرهه، وقد كرهه أكثرهم ملا يف امسه من لفظ دون األت

  :وأنشد يف معناه. النار
  عّوضنا البستان نارجننا... إن فاتنا الورد زماناً فقد 

  محرهتا يف الكف ناراً جنا... حيسب جانيها وقد أشرقت 
وال تضر صفرته مع قوة جوهره، فمن أصاب منه . رم شجرته وجوهرهواألترج نظري املؤمن يف طعمه ورحيه وك

ورمبا . والكثري منه مال طيب مع اسم صاحل، واألخضر منه أجود من األصفر. واحدة أو اثنني أو ثالثة، فهي ولد
  .وإن كان حامضاً مرض مرضاً يسرياً. كانت األترجة الواحدة دولة، فإن أكله وكان حلواً كان ماالً جمموعاً



وشجر اخلوخ رجل شجاع منفق يف الناس، . يف غري وقته مرض شديد، وقيل إن احلامض من اخلوخ خوف: اخلوخ
  .شديد الرأي جيمع ماالً كثرياً يف عنفوان شبابه وميوت قبل أن يبلغ الشيب

رأى  فإن. مرض، وأكل األخضر منه تصدق بدنانري وبرء من مرض، وأكل األصفر منه نفقة مال يف مرض: املشمش
وقيل إن التقاط املشمش من شجرة . كأنه يأكل مشمشاً من شجرة، فإنه يصاحب رجالً فاسد الدين كثري الدنانري

فإن رأى كأن بعض السالطني التقط مشمشاً من شجرة التفاح، فإنه يضع يف . تزوج بامرأة يف يدها مال من مرياث
وقال بعضهم بل هي رجل منقبض مع أهله منبسط مع . وشجرة املشمش رجل كثري املرض. رعيته ماالً غري حممود

فإن كانت موقرة حبملها، فإهنا تدل على رجل صاحب دنانري كثرية وإذا كان مشمشاً . الناس جريء غري جبان
  .أخضر، كانت رجالً صاحب دراهم كثرية

اً أو يفسد ماالً ليس ومن كسر غصناً من شجرته، فإنه جيحد ماالً من رجل أو ينكر عليه، أو يترك صالة أو صيام
وما كان من الثمار والفواكه أصفر . فإن كسر من شجرة غريه مثمرة غصناً ليتخذه عصاً، فإنه ينال منه سروراً. له

  .فهو مرض، وما كان حامضاً فهو هم وحزن واألخضر منه ليس مبرض
وقيل إنه يدل على سفر، وقال . بضقد كرهه أكثر املعربين وقالوا إنه مرض لصفرة لونه، وملا فيه من الق: السفرجل

  :وأنشد يف ذلك. قوم إنه سفر واقع مع وفق، وقال بعضهم إنه سفر ال خري فيه
  منه وظل هناره متفكرا... أهدى إليه سفرجالً فتطريا 
  سفر وحق له بأن يتطريا... خاف الفراق ألن أول امسه 

بعضهم إن السفرجل حممود يف املنام ملن رآه على وقال . وشجرة السفرجل رجل عاقل ال ينتفع بعلة لصفرة مثرها
والوايل إذا رآه دل على زيادة . والتاجر إذا رآه دل على رحبه. أي حال يراه، ألن امسه بالفارسية هني وهو خري

  .واليته
  .ومن رأى أنه يعصر سفرجالً فإنه يسافر يف جتارة وينال رحباً كثرياً

  .، وشجرته رجل أعجمي، وقيل رجل فقري نفاع للناسقيل إنه يدل على إصابة مال: والغبريا
أكله يدل على كسب واسع لصاحب الرؤيا، األسود منه دنانري، واألبيض منه دراهم، وشجرته رجل : التوت

  .صاحب أموال وأوالد
 وأما النبق فإنه رجل حممود بإمجاع املعربين لشرف شجرته وقوة جوهره، وهو مال ورزق، ورطبه أقوى من: النبق

وهو ألصحاب الدنيا مال، وألصحاب الدين . يابسه، وليس تضر صفرته، وليس شيء من الثمار يعدله يف التأويل
  .زيادة يف الدين وصالح، وهو مال غري دنانري أو دراهم

: فقال. رأيت كأن سدرة يف داري سقطت، فالتقطت من نبقها دوخلتني: وحكي أن امرأة أتت ابن سريين فقالت
  .فإنه قد مات وترثني منه ألفني: قال. نعم: ؟ قالتألك زوج غائب

  .وقد تقدم ذكر شجرته يف أول الباب. وأكل النبق للسلطان قوة يف سلطانه. وقال بعضهم هو رزق من قبل العراق
. وأما املوز فإنه لطالب الدنيا رزق يناله حبسب منبته، ولطالب الدين يبلغ فيه حبسب إرادته قوة يف عبادته: املوز
وطَلَح : " شجرة املوز تدل على رجل غين مؤمن حسن اخللق، ونباهتا يف دار دليل على والدة ابن، قال اهللا تعاىلو

وشجرته من أكرم . ، وهو املوز، وليس يضر معه لونه وال محوضته وال غري أوانه، وهو مال جمموع" َمْنُضود 
  .لق من تنسب إليه شجرتهالشجر، وورقها أفضل الورق وأوسعها، ويكون تأويل ذلك حسن خ

وكل مثر حلو سوى ما وصفت مما يغلب عليه صفرة اللون أو يكون حامضاً، مل يدرك يف وقته املعروف، فإنه رزق 



ويكون بقاؤه بقدر بقاء ذلك الثمر مع الثمار، وخفة مؤونته وتعجيل طلوعه ومنفعته ألهله، إال العنب . ومال وخري
  .ما على حالاألسود والتني، فإنه ال خري فيه

ومن رأى أنه أصاب من الثمر شيئاً فإن ذلك ال بأس به يف وقته إذا كان فيه ما يستحب مما وصفت من أنواع اخلري 
فإن كان ضمريه أن تلك الثمار من مثار اجلنة، فإنه علم ودين ال شك فيه، وإال فعلى . من الرزق والدين ومن العلم

فإن . ن التقط من شجرة وهو جالس، فإنه مال يصيبه بال كد وال تعبوم. ما وصفت الشجرة املوقرة، رجل مكثر
وقيل إن الشجرة امرأة، وذلك إذا . كلمته الشجرة مبا وافقه، كان ما يقال من ذلك أمراً عجباً يتعجب الناس منه

  .كان معها ما يشبه املرأة، وينبغي لتلك املرأة أن تكون أم ملك أو امرأة أو بنت ملك، أو خادم ملك
وشجرة اللوز رجل . مال، وأكله إصابة مال يف خصومة، والتقاطه من الشجر إصابة مال من رجل خبيل: اللوز

وإن رأى كأنه نثر عليه قشور اللوز، فإنه . غريب، واحللو منه يدل على حالوة اإلميان، واملر يدل على كالم احلق
  .وقد يدل أيضاً على حزن. لصوت اخلشخشةوقيل أن اللوز اليابس القصر يدل على صخب، وذلك . ينال كسوة

واجلوز اهلندي هو النارجيل، قال . مال هني، وشجرته تدل على رجل كرمي، فمن أكل فستقاً أكل ماالً هينأ: الفستق
فمن رأى كأنه يأكل جوزاً هندياً، . بعضهم هو مال من جهة رجل أعجمي ومنهم من قال هو يدل على رجل منجم

وكذلك من رأى أنه كاهن أو منجم، فإنه يصيب يف . وم، أو يتابع منجماً يف رأيه ويصدقهفإنه يتعلم علم النج
  .اليقظة جوزاً هندياً

رجل صعب موسر مجاع للمال، وشجرته رجل غين، وذلك ألن البلوط كثري الغذاء يدل على شح، : والبلوط
  .وديةوكذلك تدل على عب. وذلك لعظمها، أو على زمان ذلك ألهنا تتقادم وتكرب

هو الرجل العامل، وولده وقطعه موته، والنخلة رجل من العرب حسيب نفاع شريف عامل مطواع للناس، : النخل
وكربه أصحابه يقوى هبم وعلى " . وألصلَِبّنكُْم ِفي ُجذُوع الّنْخل : " وأصله عشريته، وجذوعه نكال، لقوله تعاىل

ورمبا . ل الكثري والية للوايل وجتارة للتاجر، وللسوقي مكسبوإصابة النخ. أيديهم، لسعف زيادة يف العيال وذرية
  .والنخلة اليابسة رجل منافق. كانت النخلة الواحدة امرأة شريفة كثرية اخلري والذكر

ومن رأى كأن الرياح قلعت النخل، وقع هناك الوباء، ورمبا كان ذلك عذاباً يف تلك البلدة من اهللا تعاىل أو 
  " .لَها طَلْعٌ َنضِيٌد رْزقَاً ِللِعَباِد : " لقوله تعاىل السلطان، وطلعها مال،

مال ليس باق، ومن رأى أنه صرم خنلة، فإن األمر الذي هو فيه من خصومة أو والية أو سفر مكروه : والبلح
ك ومن رأى نواة صارت خنلة، فإن هناك ولداً يصري عاملاً، أو يكون هنا. وخوصها مبنزلة الشعر من النساء. ينصرم

  .وقال بعضهم النخل طول العمر. رجل وضيع يصري رفيعاً
رأى السيد احلمريي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكأنه يف أرض سبخه ذات خنيل، وإىل جانبها أرض طيبة ال 

هذه المرئ القيس بن حجر، خذ هذا : ال قال: أتدري ملن هذه األرض؟ قال: نبات فيها، فقال صلى اهللا عليه وسلم
ففعلت ما أمرين به، فلما أصبحت غدوت على ابن سريين وأنا . ل الذي فيها فأغرسه يف تلك األرض الطيبةالنخ

أما إنك ستقول الشعر مثل امرئ : قال. يا غالم أتقول الشعر؟ قلت ال: غالم، فقصصت عليه رؤياي، فتبسم وقال
  .بابالقيس إال أنك تقول يف أقوام طاهرين وقد تقدم ذكر النخل يف أول ال

ومن رأى كأنه يأكل رطباً يف غري وقته فإنه ينال شفاء وبركة وفرحاً لقصة مرمي . رزق حالل وشفاء وفرج: الرطب
رأيت : وقيل إن أكل الرطب اجلين قرة عني، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. عليها السالم، وكان يف أوانه

  .طاب، فتأولنا أن الرفعة لنا يف الدنيا وأن دنيانا قد طابتالليلة كأين يف دار أيب رافع، فأتينا برطب من ابن 



مال حالل على قدر قلته وكثرته، ومن التقط من شجرة مثراً غري مثرها، فإنه مشتغل حبرام، أو طالب شيئاً : والتمر
ن أصل واقتطاف الثمر من الشجرة يدل على نيل علم من عامل، والتقاطها م. ال جياب له، أو راسم رسوماً جائرة

وفَاِكهة وأَّبا َمَتاعاً لكم : " وقيل أن الفواكه للفقراء غىن، ولألغنياء زيادة مال، لقوله تعاىل. الشجرة خماصمة رجل
وقيل إن الفواكه الرطبة رزق ال " . َيدُعونَ ِفيها بِكُل فَاكهة آِمنني : " وللخائفني أمن، قال اهللا تعاىل " . وألْنَعاَمكُْم 

. ومن رأى كأن فاكهة تنثر عليه، فإنه يشتهر بالصالح واخلري. واليابسة رزق كثري باق. تفسد سريعاًبقاء له، ألهنا 
ومن رأى . ومن رأى كأنه يقتطف من شجرة موصولة غري مثرها، فإن رؤياه تدل على صهر سار بار، وشريك صاحل

فإن مل جين من مثرها شيئاً جنا منه على  يف الشتاء شجراً مثمراً فاستحسن ذلك، فإنه حيتاج إىل رجل يظن أنه موسر،
  .السواء، وإن جىن منه فإنه ينفق من ماله على ذلك بقدر ما جىن

وشجرة الرمان رجل ورمبا . مال جمموع إذا كان حلواً ورمبا كانت الرمانة كورة عامرة، ورمبا كانت عقدة: الرمان
  .كانت امرأة، والرمان احلامض هم وغم

  .تتزوجها، فإن أكلتها فجيد. هي امرأة: رأيت يف يدي رمانة، فقال: ن سريين فقالوحكي أن رجالً أتى اب
والرمانة أيضاً رمبا كانت ولداً، وتدل للوايل على والية بلدة عامرة، وعلى ضيعة فاخرة للدهقان، ومال جمموع 

. ، أصاب ألف درهموقيل من رأى كأنه أصاب رمانة حبها أمحر، أصاب ألف دينار وإن كان حبها أبيض. للتاجر
ومن باع رمانة، فإنه رجل قد اختار . وإن كانت حامضة كان يف هم وحزن. وإن كانت حلوة، كان ذلك يف سرور

  .فإن رأى كأنه أكل قشور الرمان، عويف من املرض. الدنيا على اآلخرة
ا الرمان املبهم الذي وأم. وشجرة الرمان تدل على قطع الرحم. وعصر الرمان وشرب مائه، نفقة الرجل على نفسه

  .ال يدرى حلو هو أم حامض، فهو مبنزلة احللو إال أن يدل كالم صاحب الرؤيا على غري ذلك
  .وأما األزادرخت، فرجل حسن املعاشرة حسن االسم حلسن نوره

  .ولد أو مال شريف، وقيل إن الورد يدل على ورود غائب أو ورود كتاب: الورد
ومن رأى كأن شاباً . أو ولد ميوِت، أو جتارة ال تدوم، أو فرح يزول، لقلة بقاء الوردوقيل إن الورد امرأة مفارقة، 

ومن رأى كأن على رأسه إكليالً من الورد، فإنه يتزوج . دفع إليه ورداً، فإن عدواً له يدفع إليه عهداً ال يدوم عليه
والورد املبسوط، زهرة الدنيا . ذه الصفةوإن رأت ذلك امرأة، فهو هلا زوج هب. امرأة وتقع الفرقة بينهما عن قريب
وقطع شجرة الورد غم، وقطف الورد سرور، والتقاط األبيض من بستانه تقبيل . من غري أن يكون هلا قوة أو بقاء

. وإن كان الورد أصفر، فهي امرأة مسقام. فإن كان الورد أمحر، فإن امرأته صاحبة هلو وطرب. امرأة له عفيفة
ومن التقط وردة . وقيل إن الورد طيب الذكر. د الذي مل تفتح، دليل على إسقاط املرأة ولداًوالتقاط أزرار الور

كبرية األوراق معروفة، فإنه قبل منه متواترة المرأة حسناء مليحة يراودها كل إنسان، ترمى باملقالة القبيحة، وهي 
  :بريئة منها

والورد بكاء وهم وحزن، إال ما يرى منها يف . ا هم وحزنإن الرياحني قليلها وكثريه: وقد قال مجاعة من املعربين
فأما ما . فإن الرحيان بكاء إذا نزع من موضعه ومات شجره. موضعها الذي تعرف فيه، من غري أن ميسه أو يقلعه

وكذلك الورد واآلس والبهار وكل ما ينسب إىل . دام حياً يف منبته جتد رائحته، فإن يكون ولداً وما يشبه ذلك
وأكل البقول هم وحزن والنعنع ناع . ياحني، وكذلك البقول وما ال يعرف عدد أصوله يف منابته فإنه هم وحزنالر

  .ونعي
رأيت البارحة كأن املالئكة نزلت من السماء : فقد حكي أن رجالً أتى احلسن البصري رمحه اهللا فقال: وأما اليامسني



وقد قيل إن اليامسني يدل على اهلم واحلزن . ذهب علماء البصرة: فاسترجع احلسن وقال. تلتقط اليامسني من البصرة
  .ألن أول امسه يأس

وكل شيء . فمن رأى بيده قصبة متوكئاً عليها، فإنه قد بقي من عمره أقله ويفتقر وميوت يف الفقر: وأما القصب
ء، وقيل هو أوباش الناس والقصبة قصب الناس ومنيمه، والقصب إنسان معتقل ال دين له وال وفا. جموف ال بقاء له

  .وكالم سوء
ومن . وأما قصب السكر، فمن رأى أنه ميصه فإنه يصري إىل أمر يكثر فيه الكالم ويردده، إالّ أن كالمه يستحيل فيه

رأى أنه يعصره، فإنه ميلك من ملكه خصباً ما مل متسه النار، ويؤخذ بالعصري ويترك ما سواه، ألن ذكر العصري 
  .ما سواه من أمره ومنافعه تغلب على

رجل رفيع صبور خملف، ومن رأى كأنه نبت يف داره عود وقد اخضر وزاد يف احلسن على كل نبات، : الصفصاف
  .دل ذلك على زيادة ولد خمتار شريف يف تلك الدار

  .رجل مضر منافق باألغنياء، وينفع الفقراء: الطرفاء
تأوي إليه الظلمة واللصوص، كما يأوي إىل الصنوبر  رجل بعيد رفيع الصوت مقل، سيء اخللق شحيح،: الصنوبر

والباب املتخذ من خشب الصنوبر للسلطان بواب سيء اخللق ظامل، وللتاجر حافظ ظامل . احلدأ والبوم والغربان
  .لص

. وأما السرو فيدل على األوالد، وقيل السرو يدل على طول احلياة وصرب يف األشياء ومنفعة، وذلك بسبب طوهلا
أيضاً شجر الصنوبر للمالحني وملن يعمل السفن دليل يعرف منه أمر السفينة، وذلك ملا يتهيأ من هذه الشجرة وقال 

  .من الزفت
  :وأنشد. السرو يدل على ولد كرمي، ألن معىن الكرم يف اللغة السرو ويقال للكرمي سري: وقال بعضهم

  وابن السري إذا سرى أسرارمها... فإن السري هو السري بنفسه 
ومن رأى كأنه جيري على الشوك، فإنه مياطل يف . وقيل هو فتنة أو دين. فرجل بدوي جاهل صعب: وأما الشوك
وكل شجرة هلا شوك، . ومن ناله من الشوك ضرر نال من الدين ما يكرهه بقدر ما ناله من الشوك. قضاء الديون

  .فهو رجل صعب بقدر شوكها
والعصا زجل شريف . واحلطب رطبه ويابسه كالم منيمة وخصومة. نفاق يف الدين ورجال فيهم نفاق: واخلشب

رفيع بقدر جوهر العصا وقوهتا، وهو رجل قوي منيع والشجرة الكثرية الشعب، تدل على كثرة إخوان من تنسب 
  .إليه، وولده وأقربائه
فها بأن ال نبات هلا فرجل جزوع جبان ال دين له مثر، وقد مساها اهللا تعاىل خبيثة، وقد وص: وأما شجرة احلنظل

  .ومثره هم وحزن" . كََشَجَرٍة َخبِيثٍَة اْجُتثّْت ِمْن فَْوقِ األْرض َما هلَا ِمْن قََرار : " فقال
  .امرأة هندية موسرة، أو رجل صلب موسر: األبنوس

فريمي  فرجال ال ينتفع بصحبتهم وفيهم دغل، ألن أصل الدغل الشجر امللتف، والصياد خييفي فيها: وأما اآلجام
  .الصيد من حيث ال يعلم الصيد ذلك، فإن رأى أن األمجة لغريه ملكاً فإنه يقاتل أقواماً هذه صفتهم فيظفر هبم

  .ملك أو عامل أو شاعر أو منجم: شجرة الساج
فمن رآها يف داره، فإهنا تدل إما على مشاجرة بني أقوام، وإما على نار يف تلك : وأما الشجرة اجملهولة اجلوهر

  .ارالد



فيدل على الدراهم، وقيل إنه يدل علىِ ولد ال يطول عمره، وامرأة ال يدوم نكاحها، أو والية ال تبقى، : وأما الربيع
فإن نبت . واحلشيش واملرعى دين، فمن رأى أنه نبت على كفه حشيش، رأى امرأته مع رجل. أو فرح يزول سريعاً

  .وكذلك احللفاء. شعلى باطن راحته، فإنه ميوت وينبت على قربه احلشي

  الباب الرابع واألربعون

  يف احلبوب والزرع والرياحني والنبات

  والبقول والروضة والبطيخ واخليار والقثاء وأشباههما وما شاكلهما

يف األرض يدل يف التأويل على الولد، ومن رأى كأنه بذر بذراً فعلق، فإنه ينال شرفاً، فإن مل يعلق : بذر البذور
  . أصابه هم

مال حالل يف عناء ومشقة، وشراء احلنطة يدل على إصابة املال مع زيادة يف العيال، وزراعة احلنطة عمل يف : نطةاحل
فإن رأى كأنه زرع حنطة فنبت شعرياً، فإنه يدل على أن . مرضاة اهللا تعاىل، والسعي يف زراعتها يدل على اجلهاد

وإن زرع حنطة فنبت دماء، فإنه يأكل . مر بضد األولوإن زرع شعرياً فنبت حنطة، فاأل. ظاهره خري من باطنه
والسنبلة اخلضراء خصب السنة، والسنبلة اليابسة النابتة على ساقها جدب السنة، لقوله تعاىل يف قصة يوسف . الربا

. والسنابل اجملموعة يف يد إنسان، أو يف بيدر أو يف وعاء، مال يصيبها مالكها من كسب غريه، أو علم يتعلمه
  .إنه استبدل الشعر بالقرآن: كي أن أعشى مهذان رأى كأنه باع حنطة بشعري، فأخرب الشعيب برؤياه فقالوح

فإن رأى كأن الزرع حيصد يف . ومن التقط مفرَّق السنابل من زرع يعرف صاحبه، أصاب ماالً متفرقاً من صاحبه
. بل صفراً، فهو يدل على موت الشيوخفإن كانت السنا. غري وقته، فإنه يدل على موت يف تلك احمللة أو حرب

واحلنطة يف الفراش حبل املرأة، وقيل من رأى أنه زرع زرعاً فهو . وإن كانت خضراً فهو موت الشباب أو قتلهم
  .حبل امرأته، فإن رأى أنه حيرث يف أرض لغريه وهو يعرف صاحبها، فإنه يتزوج امرأته

فإن كان والياً أصاب سلطاناً، وإن كان تاجراً نال رحباً، وإن كان . اًومن بذر بذراً يف وقته، فإنه قد عمل عمالً خري
ومن . فإن نبت ما زرع كان اخلرب مقبوالً، فإن حصده فقد أخذ أجره. سوقياً أصاب بغلة، وإن كان زاهداً نال ورعاً

أل حنطة يابسة أو فمن رأى أن بطنه أو جلده أو فمه قد امت. رأى أنه يأكل حنطة يابسة أو مطبوخة، ناله مكروه
ومن مشى بني زرع مستحصد، . مطبوخة، فذلك فناء عمره، وإال فعلى قدر ما بقي فيه يكون ما بقي من عمره

وقيل إن الزرع أعمال بين آدم، إذا كان معروفاً، يشبه موضعه مواضع الزرع يف . مشى بني صفوف اجملاهدين
  :قال الشاعر" . من يزرع شراً حيصد ندامة من يزرع خرياً حيصد غبطة، و: " يقال يف املثل. طوله

  ندمت على التفريط يف زمن البذر... إذا أنت مل تزرع وأبصرت حاصداً 
ذَِلَك َمثَلُُهْم : " قال اهللا عّز وجلّ. فإن حصدوا قتلوا. وإن خالف الزرع هذه الصفة، فإهنم رجال جيتمعون يف حرب

  " .َزْرعٍ أَخَْرَج َشطْأَُه فَآَزَرُه فَاْسَتْغلَظَ فَاْستوى َعلَى ُسوِقِه ِفي التّوَراِة َوَمثَلَُهْم يف اِإلْنجيل كَ
ومن رأى أنه له زرعاً معروفاً فإن ذلك . وإن رأى أنه أكلِ حنطة خضراء رطبة، فإنه صاحل ويكون ناسكاً يف الدين

ن كان يف دينه، فإن ثواب ويستدل بأي ذلك ما كان على كالم صاحب الرؤيا وخمرجه، فإ. عمله يف دينه أو دنياه
. عمله يف دينه بقدر ذلك الزرع ومبلغه ومنفعته، وإن كان يف دنياه، كان ماالً جمموعاً يصري إليه وجمازاة عن عمل



فإن كان عمله يف أمور دنياه، فرأى ثوبه على قدر ما يرى من حال الزرع، فال يزال ذلك املال جمموعاً حىت خيرج 
ج تفرق ذلك املال عن حاله األول، إال أنه شريف من املال يف كد أو نصب، وال سيما احلب من السنبل، وإذا خر

فإن كان دقيقاً فإنه مال مفروغ . إن كانت حنطة، وإن كان شعرياً فهو أجود وأهنأ مع صحة جسم وخفة مؤونة
  .منه، وهو خري من احلنطة، وخري من اخلبز ألن اخلبز قد مسته النار

جسم ملن ملكه أو أكله، وهو خري من احلنطة، وقال بعضهم إنه ولد قصري العمر ألنه طعام مال مع صحة : الشعري
وآتُوا َحقُّه َيْوَم حَصادِه : " وحصده يف أوانه مال يصري إليه وجيب للّه تعاىل فيه حق، لقوله تعاىل. عيسى عليه السالم

وشراء الشعري من احلناط إصابة خري والشعري الرطب خصب، . وزرعه يدل على عمل يوجب رضا اهللا تعاىل" 
  .ورؤيا الشعري على كل حال خري ومنفعة ورزق. ومن مشى يف زرع الشعري أو شيء من الزرع رزق اجلهاد. عظيم
وأما الباقال والعدس . والذرة واجلاورس مال كثري قليل املنفعة خامل الذكر. مال فيه تعب وشغب وهم: األرز

تشبه ذلك، مطبوخاً ومقلواً على كل حال، فهمَّ وحزن ملن أكلها أو أصاهبا رطباً واحلمص واملاش واحلبوب اليت 
  .وقيل إن الباقال اخلضراء هم، واليابسة مال وسرور، وقيل إن العدس مال دينء. ويابساً، والكثري منها مال

  .رأتك يف شهر رمضانرأيت كأين أمحل محصاً حاراً، فقال أنت رجل تقبل ام: وحكي أن رجالً أتى ابن سريين فقال
  .مال نام ال يزال يف زيادة لدسم السمسم ويابسه أقوى من رطبه: والسمسم

لو : وقد حكي عن ابن سريين أنه نظر إىل تني يف اليقظة فقال. مال كثري وخصب ملن أصابه أو أدخله منزله: التني
ن أصابه، ويكون أثره ظاهراً عليه وقيل من رأى التني يف منامه فليخط الكيس، وهو مال مل. كان هذا يف النوم

  .كثرياً
وقيل أن األخضر . فهو مرض، وقيل هو رجل ممراض، وقيل إن إصابته إصابة هم من حيث ال حيتسب: وأما البطيخ

ومن رأى كأنه مد يده إىل السماء فتناول بطيخاً، فإنه يطلب ملكاَ ويناله . الفج منه الذي مل ينضج، صحة جسم
  .سريعاً

ميوت بكل بطيخة واحد من : جالً رأى كأنه رمي يف داره بالبطيخ، فقص رؤياه على معرب، فقال لهوحكي أن ر
  .فكان كذلك. أهلك

  .والبطيخ األخضر اهلندي، رجل ثقيل الروح بارد يف أعني الناس
  .فقد قيل أنه يدل على حبل امرأة صاحب الرؤيا، وقيل إنه مكروه كالبقل والعدس: وأما القثاء
. وقيل إهنا رجل فقري. رع وهو اليقطني، فإن شجرته رجل عامل أو طبيب نفاع قريب إىل الناس مباركوأما الق

ومن رأى كأنه أكله مطبوخاً فإنه جيد ضاالً أو حيفظ علماً بقدر ما أكل منه، أو جيمع شيئاً . واليقطني للمريض شفاء
فإن رأى أنه أكل القرع نيئاً فإنه خياصم . والبيضالقرع واللحم : متفرقاً، والذي يستحب من املطبوخات يف املنام

  .إنساناً، ويصيبه فزع من اجلن
ومن رأى كأنه اجتىن من البطيخة قرعاً فإنه يربأ من . االستظالل بظل القرع أنس بعد وحشة وصلح بعد املنازعة

  .مرض، بسبب دواء أو دعاء واألصل فيه قصة يوسف عليه السالم
  .يه حدةرجل قروي يعتر: والقنبيط
  .يف غري وقته رزق يف تعب: والباذجنان
إنه يدل على ظهور األشياء اخلفية، وكذلك : ومنهم من قال" . وبصلها : " منهم من كرهه لقوله تعاىل: والبصل

  .سائر البقول ذوات الرائحة، ومنهم من قال إنه مال، وتقشري البصل يدل على التملق إىل رجل



وروي أن رجال أتى أبا هريرة . مال حرام، وأكله مطبوخاً يدل على التوبة من معصية ثناء قبيح، وقيل إنه: والثوم
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالساً يف املسجد، والناس يدخلون يسلمون عليه، فجئت ألدخل : وقال

فقال . اً وطردوينعليه، فإذا رجال معهم سياط، فمنعوين أن أدخل، قال دعوين حىت أدخل، فقالوا إنك أكلت ثوم
  .هذا مال خبيث أكلته: أبو هريرة
من : ومن رأى بيده جزراً فإنه يكون يف أمر صعب يسهل عليه، وقال بعضهم. هم وحزن ملن أصابه أو أكله: واجلزر

  .مال هينء ملن أكله أو أصابه: واخلشخاش. رأى كأنه يأكل اجلزر فإنه ينال خرياً ومنفعة
  .مساً أو شيئاً مراً، أو يقع يف مهة رديئة وقيل بل ينال ماالً شريفاً يف تعب سم، فمن أكله سقي: واخلردل
  .مال يصلح به مال فاسد، واحلبة اخلضراء منفعة من رجل غريب شديد: واحلرمل
  .عدة الرجل لعمله الذي يعمله: واحلناء

هو : ص رؤياه على معرب فقالفقد حكي أن رجالً رأى يف منامه كأن احللفاء نبتت على ركبتيه فق: وأما احللفاء
  .للشركاء يف عمل واسع خري وبركة، وللمدبرين يأس رجائهم، وللمرضى موهتم، فعرض لصاحب الرؤيا مجيع ذلك

ومن رأى كأنه يسعى يف مزرعة . كلها سوى احلنطة والشعري والسمسم واجلاورس والباقال هي اإلسالم: واخلضر
  .خضرة، فإنه يسعى يف أعمال الرب والنسك

واستغناء النبات عن . تدل على املرأة، ألهنا حترث وتبذر وتسقى وحتمل وتلد وترضع إىل حني احلصاد: واملزرعة
األرض، فسنبله ولدها أو ماهلا، ورمبا دل على السوق، وسنبله أرزاقها وأرباحها وفوائدها لكثرة أرباح الزرع 

ورمبا دل على الدنيا وسنبله . بله حصيد السيفوحوائجه ورحبه وخساراته، ويدل على ميدان احلرب وحصيد سن
مجاعة الناس صغريهم وكبريهم وشيخهم وكهلهم، ألهنم خلقوا من األرض وسبوا ونبتوا كنبات الزرع، كما قال 

وقد تدل السنابل يف هذا الوجه على أعوام الدنيا وشهورها وأيامها، وقد " . و اهللا أنبتكتم من األرض نباتاً : " تعاىل
ا يوسف الصديق عليه السالم بالسنني، وقد تدل على أموال الدنيا وخمازهنا ومطامرها، جلمع السنبلة الواحدة تأوهل

ورمبا دلت املزارع على كل مكان حيرث فيه لآلخرة، يعمل فيه لألجر والثواب، كاملساجد والرباطات . حباً كثرياً
يُريُد اآلِخَرِة نَزِْد لَُه يف َحْرثِِه، َوَمْن كَانَ َحْرثَ الدُّْنَيا نُؤِتهِ َمْن كَانَ : " وحلق الذكر وأماكن الصدقات، لقوله تعاىل

  " .ِمْنَها 

وإال حترك سوقه . وإن كان عزباً تزوج. فإن نبت زرعه محلت امرأته. فمن حرث يف الدنيا مزرعة، نكح زوجته
  .صدهوإال تألف يف القتال مجعه إن كان مق. وكثرت أرباحه، ورمبا سلفه وفرقه

فإن كان ذلك ببلد فيه حرب أو موقف اجلالد والنزال هلك فيه من الناس بالسيف كنحو : فمن رأى زرعاً حيصد
وإن كان ذلك ببلد ال حرب فيه وال يعرف ذلك به، وكان احلصاد منه يف اجلامع األعظم . ما حيصد يف املنام باملنجل

وإن كان ذلك يف سوق من األسواق . الوباء أو الطاعونأو بني احملالت أو بني سقوف الدور، فإنه سيف اهللا ب
وإن كان ذلك يف مسجد أو جامع من جمامع اخلري، وكان . كثرت فوائد أهلها، ودارت السعادة بينهم باألرباح

الناس هم الذين تولوا احلصاد بأنفسهم دون أن يروا أحداً جمهوالً حيصد هلم، فإهنا أجور وحسنات يناهلا كل من 
وإن كان قبل . ما رؤية احلصاد يف فدادين احلرث، فإن كان ذلك بعد كمال الزرع وطيابه، فهو صاحل فيهوأ. حصد

  .متامه فهو جائحة يف الزرع أو نفاق يف الطعام
  .مال قليله وكثريه كيفما تصرفت به احلال، ألنه علف الدواب، وهو خارج من الطعام وشريك التراب: والتنب
قول النبات املعروف اجلواهر بأنواع الكأل والنواوير، فهو الدنيا وزينتها وأمواهلا وزخرفها، وأما املرج املع: املرج



  .ألن النواوير تسمى زخرفاً، ومنه مسي الذهب زخرفاً
معايش للدواب واألنعام، وهو كأموال الدنيا اليتِ ينال منها كل إنسان ما قسم له ربه وجعله رزقه، ألنه : واحلشيش

ورمبا دل املرج على كل . بناً وزبداً ومسناً وعسالً وصوفاً وشعراً ووبراً، فهو كاملال الذي به قوام األناميعود حلماً ول
وقد تدل النواوير خاصة على سوق . مكان تكسب الدنيا وتنال منه وتعرف به وتنسب إليه، كبيت املال والسوق

ه وسلم تأول املرج بالدنيا وغضارهتا، وأنه عليه وقد روي أن النيب صلى اهللا علي. الصرف والصاغة وأماكن الذهب
الدنيا خضرة حلوة، فاحللوة الكأل وكل ما حال على أفواه اإلبل دل على احلالل، وكل حامض فيه : السالم قال

وما كان من النبت دواء يتعاجل به، فهو خارج عن . يدل على احلرام وعلى كل ما ينال باهلم والنصب واملرارة
وإن كانت حامضة . رزاق، ودال على العلوم واحلكم واملواعظ، وقد يدل على املال احلالل احملضاألموال واأل

  .الطعم، فإنه تعود محوضتها على ما ينال من اهلم واخلصومة يف نيلها والتعب
هواء، وما كان منه مسائم قاتلة، فدال على الغصب من احلرام، وأخذ الدنيا بالدين، وأبواب الربا، وعلى البدع واأل

وحنوها من ذوات املرارة : وأمثاهلا كالكزبرة: وأما إذا رأى اهلندبا. وكل ما خيرج من األفواه ويدخلها من األسواء
وقد قيل إن آدم حني هبط إىل األرض ووقع باهلند، علقت رائحته بشجرة . واحلرارة، فهموم وأحزان وأموال حرام

ومه على اآلخرة، والثواب جبواهر اجلنة، املضاف إليها دون وقد تدل على مه. يف حني حزنه وبكائه على نفسه
وما كان من نبت األرض مما جاء فيه هني يف الكتاب أو السنة، أو سبب مذموم يف . الكزبرة والكرويا وأمثاهلا

 القدمي، فهو دال على املقدور يف الكالم والرزق، كالشبث واحلطب والثوم والقثاء والعدس والبصل، وما كان له
من النبات اسم يغلب عليه يف اشتقاقه، ملعىن أقوى من طبعه، أو مؤيد جلوهره محل عليه، مثل النعنع يشتق منه النعاة 

وما كان من النبات ينبت بال بذر وليس له . وكذلك اجلزر وهي األسفنار به أسف ونار. والنعي، مع أنه من البقول
اس على اللقيط واحلمل وولد الزنا، ومن ال يعرف نسبه، وتدل يف األرض أصل، مثل الكماة والفطر، فدال يف الن
فمن رأى كأنه يف مرج أو حشيش جيمعه أو يأكله، نظرت يف . من األموال على اللقطة واهلبة والصدقة وحنو ذلك

. وافتنت هبا حاله، فإن كان فقرياً استغىن، وإن كان غنياً ازداد غىن، وإن كان زاهداً يف الدنيا راغباً عنها، عاد إليها
  .وإن انتقل من مرج إىل مرج، سافر يف طلب الدنيا وانتقل من سوق إىل آخر ومن صناعة إىل غريها

. وأما الروضة اجملهولة اجلوهر اليت ال يوصف نبتها إال خبضرهتا، فداله على اإلسالم لنضارهتا وحسن هبجتها: الروضة
دل من اِإلسالم على كل مكان فضل وموضع يطاع اهللا فيه، وقد تأوهلا بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقد ت

ما : " كقرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وحلق الذكر وجوامع اخلري، وقبول أهل الصالح، لقوله عليه السالم
القرب إما روضة من رياض اجلنة أو حفرة من : " وقوله عليه السالم" . بني قربي ومنربي روضة من رياض اجلنة 

  " .فر النار ح
وقد تدل الروضة على املصحف، وعلى كل كتاب يف العلم واحلكمة، من قوهلم، الكتب روضة احلكماء ونزهة 

ورمبا دلت الروضة على اجلنة ورياضها، فمن خرج من روضة إىل سبخة، أو إىل أرض سوداء أو حمترقة، أو . العلماء
يف حبر، نظرت يف حاله، فإن كان ميتاً أبدل باجلنة ناراً  إىل حيات وعقارب، أو إىل رماد أو زبل، أو إىل سقوط

أو خرج من شرائطه وصفات أهله . وإن رؤي ذلك ملسلم حي خرج من اإلسالم بكفر أو بدعة. وبالنعيم عذاباً
وأما من رأى نفسه يف روضة وهو يأكل من خضرهتا أو جيمع مما فيها، فإن كان ذلك يف إبان احلج، . بكبرية ومعصية

وإن كان مبكة مؤهالً لزيارة قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم مت له ذلك وزار قربه، . كان فيها يؤذن يف املنام حجأو 
فإن رؤي ذلك لكافر أسلم من كفره ودخل اإلسالم صدره، وإن كان . وكان ما أكله أو مجعه ثواباً وأجراً حيصل له



اً للعلم والقرآن نال ذلك على قدر ما أكله منها يف املنام أو مذنباً تاب عن حاله وانتقل من ختليطه، وإن كان طالب
مجعه، وإال كان ذلك ثواب مجع حضره يف يومه أو غد من ليلته، مثل مجعة يشهدها أو جنازة يصلي عليها أو قبور 

  .قوم صاحلني يزورها
  .وكذلك امللوخيا والقطف. فقد قيل أنه يدل على خري: وأما السلق
  .فإن كان نابتاً فهم أوالد يتجددون. ية جلدة صاحبة فضول، وقيل هو هم وحزنامرأة قرو: السلجم
  .أمر يرى يف املستقبل: الشبث
  .والعروق مال معه مرض: رجل فاسق يثىن عليه بالقبيح: العنصل
  .مال تام يبقى: العفص
  .فرح فيه نعي حلمرته وهو عدة الرجل لعمل يعمله: العصفر
  .مال مع مرض: القوة
  .مال حيفظ به األموال :الفلفل
وقيل من أصاب فجالً أو أكله، فإنه يعمل عمالً يف . رزق حالل، وقيل إنه يدل على احلج، وهذا قول بعيد: الفجل

  .خري يعقبه ندامة
  .وسائر ما يأكله الدواب رزق كبري: القت
  .مال دون الصوف، وندفه متحيص للذنوب: القطن
خري فيها إذا كانت واحدة أو اثنتني أو ثالثة، فإن كثرت فهي رزق ومال بال رجل دينء أو امرأة دنيئة ال : الكمأة

وكذلك . وألن املن كان يسقط عليهم بال مؤنة وال نصب" الكمأة من املن : " نصب، لقوله صلى اهللا عليه وسلم
ل النساء والعطر وقيل إهنا إذا كانت ماالً يكون ذلك املال من قب. الكمأة تنبت بال بذور وال حرث وال سقي ماء

  .جيري يف جمرى الكمأة أو دوهنا
  .مال تطيب به األموال: الكرويا والكمون

رزق من رجل أصم، وقيل من أكله أكل ماالً حراماً شنيعاً يف قبح ثناء، وقيل هو مطل الفقراء حلقوقهم، : الكراث
  .طبوخاَ يدل على التوبةوأكل الكراث م. وقيل هو رزق، ومن أكل كراثاً فإّنه يقول قوالً يندم عليه

  .رجل رديء األصل، ألنّ أصله حرمل ينقع يف اخلل سنة ليلني، مث يزرع: الطرخون
  .قيل إنّ كل طاقة منه مائة دينار أو مائة درهم على قدر صاحب الرؤيا: السذاب

إنّها مجيعها مكروهة  على اجلملة فقد اختلفوا فيها، فمنهم من قال إّنها صاحلة حممودة، ومنهم من قال: وأما البقول
ومنهم من قال أهنا . وألّنه ال دسم فيها وال حالوة" . أَتْستَْبِدلُونَ الذي هَو أدَنى بالّذي ُهَو خْير : " لقوله عّز وجلّ

  .وإذا دلت على احلزن فال بقاء لذلك احلزن. جتارة ال بقاء هلا، ووالية ال ثبات هلا، وولد ومال ال بقاء هلما
  .ة ورعة، والتقاطها تقبيلهاجاري: البنفسج
التقاطه من سفح جبل إصابة جارية حسناء من ملك ضخم، وقال بعضهم إنَّ األقحوان أصهار الرجل : األقحوان

  .من قبل امرأة، فمن رأى كأّنه التقطه فإنه يتخذ بعض أقرباء امرأته صديقاً

رأى على رأسه إكليل آس رجل كان أو فمن . فقيل هو رجل واف بالعهود، ويدل على اليأس المسه: وأما اآلس
فإن رأى . ومن رآه يف داره فهوِ خري باق ومال دائم. وكذلك إنَّ مشه. امرأة، فهو زوج يدوم بقاؤه أو امرأة باقية

. فإن رأى أّنه يغرس آساً، فإّنه يعمل األمور بالتدبري. أّنه أخذ من شاب آساً، فإّنه يأخذ من عدو له عهداً باقياَ



  .اق وعمارة باقية ووالية وفرح باقواآلس دب
  .يدل على ثناء حسن: الشمار
  .قيل هو ثناء حسن، وقال بعضهم أنه يدل على السوء، الشتقاق السوء من امسه، والواحدة منه سوسنة: السوسن

اضعها، وإذا رأيت ثابتة يف مو. وقال أكثر املعربين أنّ الرياحني كلها إذا رؤيت مقطوعة، فإّنها تدل على هم وحزن
: كنت عند سفيان الثوري، فقال له رجل: وبلغنا عن علي بن عبيد أّنه قال. فإّنها تدل على راحة أو زوج أو ولد

إن صدقت : فقال له سفيان. رأيت البارحة كأنّ رحيانة رفعت إىل السماء من قبل املغرب حىت توارت بالسماء
  .ةفوجدوه قد مات يف تلك الليل. رؤياك فقد مات األوزاعي

وإمنا يدل الرحيان على الولد إذا كان نابتاً يف البستان، ويدل على املرأة إن كان جمموعاً يف حزمة، ويدل على 
فَرْوحٌ : " وقيل إنّ الرحيان نعمة، لقوله تعاىل. املصيبة إذا كان مقطوعاً مطروحاً يف غري موضعه، أو مل يكن له ريح

  .فارسية شاسريم، والشاة تدل على امللك، واحلماحم محى األسنةوهو بال" . َورَْيَحانٌ َوَجّنةٌ َنِعيم 
يدل على صحة اجلسم، وغرسه يدل على ابن كيس صحيح اجلسم، ويدل أيضاً علىِ التزويج بامرأة : واملرزجنوش
  .وإن رأت امرأة كأّنها مشت مرزجنوشاً، فإّنها تلد ابناً مؤمناَ. تدوم عشرهتا

  .وجهه وينفق من وجههمال حالل جيمع من : اللينوفور
. فمن رأى على رأسه إكليالً من نرجس، تزوج امرأة حسناء أو اشترى جارية حسناء ال تدوم له: وأما النرجس

ومن رأى النرجس نابتاً يف بستان، . وإن كان هلا زوج فإّنه يطلقها أو ميوت عنها. واملرأة إذا رأته على رأسها كذلك
  .فاسداً فإنه ال يبقىوإن رآه مقطوعاً . فإّنه ولد باق

: وحكي أنّ امرأة رأت كأنّ زوجها ناوهلا طاقة نرجس وناول ضرهتا طاقة آس، فقصت رؤياها على معرب، فقال
  .يطلقك ويتمسك بضرتك، ألّنه عهد اآلس أبقى من عهد النرجس

منهن بثالثة  ورأى رجل له أربع نسوة، كأنّ أربع طاقات نرجس نابتة على ضفة هنر، وكأّنه رمى ثالث طاقات
إنك ذو نسوة أربعة، وإنك تطلق منهن : أحجار فقصفهن، ورمى الرابعة فلم تنقصف فقص رؤياه على معرب، فقال

  .ثالثة وال تطلق الرابعة فكان كذلك
  :وأنشد. وقيل إنّ صفرة النرجس تدل على الدناينر، وبياضها على الدراهم يناهلا صاحب الرؤيا

  هدى لنا النرجس تعريضاأ... ملا أطلنا عنه تغيمضا 
  قد اقتضى الصفر أو البياضا... فدلنا ذاك على أّنه 

  :وقال الشاعر
  إمنا العهد لآلس... ليس للنرجس عهد 

  .النرجس سرور: وقال بعضهم
  .سرور يدوم من املرأة أو ولد أو والية أو جتارة: النمام
  .ها دنانري كثريةمرض ودنانري، فمن التقط لفاحاً مرضت امرأته وأصاب من: اللفاح
  .رجل طبيب: اللبالب
  .رجل ميوت طفالً أو فرح ال يدوم أو والية تزول أو جتارة تنتقل أو امرأة تفارق: املنثور
املبقلة رجال ذوو إحسان، فمن رأى أّنه مجع من بستانه باقة بقل فإّنه جيمع عليه من قرابات نسائه شر : املبقلة

. ا نذير له ليحذر من الشر، فإن عرف جوهرها، فإنّها حينئٍذ ترجع إىل الطبائعفإن كانت طاقة بقل، فإّنه. وخصومة



وأكثر املعربين جيعلون البقول مهاً وحزناً، وتكون البقلة النابتة رجالً إن . واليابس من البقل مال يصلح به األموال
ألصالن يف بيت أو دار أو وكذلك مجيع النباتات إذا كان األصل وا. كان موضعها مستنشعاً جمهوالً فيه ذلك

فإّنه رجل قد دخل على أهل ذلك املوضع مبصاهرة أو مشاركة، وقد بلغنا أنّ . مسجد مستشنع فيه نبات ذلك
رأيت كأنّ بقالً أخضر قد نبت يف بيت عائشة رضي اهللا عنها والناس ينظرون : رجالً أتى إىل سعيد بن املسيب فقال
إن صدقت رؤياك فإنّ : فقال له سعيد بن املسيب. روان فاقتلع ذلك البقلإليه متعجبني، فجاء عبد امللك بن م

فعرض أنّ عبد امللك خاف ميل احلجاج إىل أهل بيت رسول اهللا . احلجاج يطلق أمساء بنت جعفر بن أيب طالب
  .صلى اهللا عليه وسلم ألجل أمساء، فكلفه أن يطلقها فطلقها

  .يابسة منها مال تصلح به األموالرجل نافع يف الدنيا والدين، وال: الكزبرة
  .مالك مبارك: البلسان. فضل مال: الصمغ
  .مال ينال صاحبه عليه ثناء حسناً: اجلاوشري
  .مال من خيانة، وتلطخ الثياب من خلل يف املعاش، وصبه على إنسان رميه ببهتان: القطران
شيء ال يدركه دون أن يكون فظاً رجل فظ غليظ بدوي، فمن رأى بيده طاقة كرنب، فإّنه يف طلب : الكرنب
  .غليظاً

والبزور واحلبوب اليت هي من . فكل بزر يلقى يف األرض فهو ولد وجيب أن ينسب إىل ذلك النوع: وأما البزور
رجل سخي غريب ثقيل الروح، مؤلف بني الناس، ويقال : البندق. األدوية فإّنها كتب مستنبطة فيها الزهد والورع

وقال بعضهم البندق وكل ما كان له قشر يابس، يدل على صخب وعلى . أكله نال ماالً بكد فمن. أّنه مال يف كد
  .حزن

هّم وحزن، فمن أكله فإّنه يسعى يف أمر يثقل عليه، خصوصاً األصفر منه، فإّنه يف أوانه رزق، ويف : اخليار والقثاء
اخليار إذا قطع باحلديد فإنه : وقال بعضهم. غري أوانه مرض، فإن رأى أّنه يأكله وكانت امرأته حامالً ولدت جارية

  .القثاء تدل على حبل املرأة صاحب الرؤيا: وقال. جيد للمرضى، وذلك ألنّ الرطوبة تتميز عنه
رأى رجل . واخلشب رجال فيهم نفاق يف دينهم" . كأّنُهْم خُشٌب ُمسَّنَدة : " نفاق، قال اهللا تعاىل: اخلشب اليابس

فقص رؤياه على . ناً، ويف يده اليسر خشبة وهو يقومها، فيقوم الغصن وال تتقوم اخلشبةكأنّ يف يده اليمىن غص
تؤدهبما فتؤدب ابن األمة فيقبل أدبك، وتعظ ابن احلرة فال . لك ابنان أحدمها من أمة، واآلخر من حرة: فقال. معرب

لبحر، فعرض له أن سريه ورأى رجل كأنه البس ثوباً من خشب، وكان يسري يف ا. فكان كذلك. يتعظ بوعظك
  .وإمنا دل البحر واخلشب على السفينة. كان بطيئاً

  الباب اخلامس واألربعون

  يف القلم والدواة والنقص واملداد والورق والكتابة

  والشعر وما أشبهه

ولد يدل على ما يذكر اإلنسان به، وتنفذ األحكام بسببه، كالسلطان والعامل واحلاكم واللسان والسيف وال: القلم
ورمبا دل على السكة، واألصابع أزواجه، . ورمبا دل على الذكر، واملداد نطفته وما يكتب فيه منكوحه. الذكر



وقيل . ومداده بذره وإّنما يوصل إىل حقائق تأويله حبقائق الكتبة وزيادة الرؤيا والضمائر، وما يف اليقظة منِ اآلمال
. قلماً، فإّنه يصيب علماً يناسب ما رأى يف منامه أّنه كان يكتبه بهفمن رأى أّنه أصاب . أنّ القلم يدل على العلم

  " .َوَما كُْنت لَدَْيهِْم إذْ يلْقُونَ أَقْالَمَُهْم أّيهم َيكْفَل َمرَْيم : " وقيل أّنه دخول يف كفالة وضمان لقوله تعاىل
علت أكتب به وأرى عن مييين قلماً رأيت كأين جالس وإىل جنيب قلم، فأخذته فج: وحكي أنّ رجالً قال البن سريين

  .فكأنك به قد قدم عليك: قال. هل لك غائب؟ قال نعم: آخر، فأخذته وكتبت هبما مجيعاً فقال
فإن رأى كأّنه استفاد دواة الكتابة بأسرها، فإّنه . فإن رأى كاتب كأنّ بيده قلماً أو دواة، فإّنه يأمن الفقر حلرفته

وهكذا كل من رأى أّنه استفاد أداة واحدة من . فوق فيها أقرانه من الكتابيصيب يف الكتابة رياسة جامعة ي
والسكة الذي يقطع به . فإن رأى أّنه أصاب حرفة جامعة، فإّنه ينال فيها رياسة جامعة. أدوات حرفته أمن هبا الفقر

. مرأة قد فارقته من قبلوقيل إن من رأى يف يده سكيناً من حديد، فإّنه يعاود ا. القلم، يدل على ابن كيس حمسود
قُلْ كُوُنوا ِحَجارةً أْو َحديداً أْو خلْقَاً ّمما َيكْرب يف ُصُدورِكُْم فََسَيقولونَ َمْن ُيِعيُدَنا قُلْ الذي فَطََركُمْ : " لقوله تعاىل
  .تبوقيل القلم ولد كا. والقلم األمر والنهي والوالية على كل حرفة، والقلم قيم كل شيء" . أوَّلَ ًمّرة 

  .يولد لك غالم يتعلم علما حسناً: ورأىِ رجل كأّنه نال قلماً فقص رؤياه على معرب فقيل له
فمن رأى أنه يكتب من دواة، اشترى خادمة . فخادمة ومنفعة من قبل امرأة، وشأن من قبل ولد: وأما الدواة

فإن كان مث . ه خياصم امرأته أو غريهاووطئها، وال يكون هلا عنده بطء وال مقام، وقيل من رأى أّنه أصاب دواة فإّن
  .شاهد خري تزوج ذا قرابة له

  . هذا رجل يأيت الذكران: وحكي أنّ رجالً رأى كأّنه يليق دواة، فقص رؤياه على معرب فقالت

 والقلم ذكر، وإن كانت امرأته. وقال أكثر املعربين أنّ الدواة زوجة ومنكوح، وكذلك احملربة، إال أّنها بكراً وغالم
وقد تدل الدواة على القرحة، والقلم . كان مدادها ماهلا أو نفعها، أو مهها وبالءها، سيما إن سود وجهه أو ثوبه

على احلديد، واملداد على املدة، ملن رأى أنّ جبسمه دواة، وهو يستمد منها بالقلم ومن رأى أّنه يكتب يف صحيفة، 
فإن رأى أّنه يكتب يف " . ا لَفي الصُُّحِف األوىل ُصُحف إبْراهيَم َومَوَسى إنَّ َهذَ: " قال اهللا تعاىل. فإّنه يرث مرياثاً

ويدل . وإن رأى أنّ اإلمام أعطاه قرطاساً، فإّنه يقضي له حاجة يرفعها عليه. قرطاس فإّنه جحود ما بينه وبني الناس
  " .َنَها َتْجَعلوَنُه قَرَاطِيَس ُتْبدُو: " القرطاس على أمر ملتبس عليه، لقوله تعاىل

يف األصل فيدل على فرح وشرف ما مل يتلطخ به الثوب، فإن تلطخ به الثوب دل على مرض وعلى أنّ : وأما النقش
. ورمبا يلطخ ثوبه يف اليقظة كما رآه. الذي لطخه به يقع فيه ويرميه بعيب، وتظهر براءته من ذلك العيب للناس

يا َيحَْيى خِذ الِكتَاَب بِقُوَّة : " أى بيده كتاباً نال قوة، لقوله تعاىلفمن ر. واملداد سؤدد ورفعة يف مدد، والكتاب قوة
. "  

وإن كان يف يد غالم، فإّنه بشارة، وإن كان . خرب مشهور إن كان منشوراً، وإن كان خمتوماً فخرب مستور: والكتاب
فإن كان منشوراً واملرأة متنقبة، . فرحيف يد جارية فإّنه خرب يف بشارة وفرح، وإن كان يف يد امرأة فإّنه توقع أمر يف 

فإن كانت متطيبة حسناء، فإّنه خرب وأمر فيه ثناء حسن فإن كانت املرأة وحشية، . فإّنه خرب مستور يأمره باحلذو
  .فإّنه خرب يف أمر وحش

فإن رأى " . السَّجل ِللكُُتب  َيْوَم َنطْوي الّسَماَء كَطَيِّ: " ومن رأى يف يده كتباً مطوية، فإّنه ميوت قريباً، لقوله تعاىل
فإن رأى . أّنه أخذ من اإلمام منشوراً، فإنه ينال سلطاناً وغبطة ونعمة إن كان حمتمالً ذلك، وإال خيف عليه العبودية

وإن كان تاجراً . فإن كان سلطاناً وسرى إليه جيش، فإّنهم مهزومون. أّنه أنفذ كتاباً خمتوماً إىل إنسان فرده إليه



فإن كان بينه وبني إنسان خماصمة أو . فإن رأى كتابه بيمينه، فهو خري. وإن كان خاطباً مل يزوج. ارتهخسر يف جت
وَأْنزَلَْنا َعلَْيَك الِكتَاَب تْبَياَناً ِلكل : " وإن كان يف عذاب يأتيه الفرج، لقوله تعاىل. شك أو ختليط، فإّنه يأتيه البيان

  .مهموماً أو غائباً، فإّنه يتيسر عليه أمره ويرجع إىل أهله مسروراً وإن كان معسرأَ أو" . َشيٍء َوُهَدى 
ومن أخذ كتاباً من إنسان بيمنه، . وأخذ الكتاب باليمني خري كله، فإن أعطى كتابه بشماله فإّنه يندم على فعل فعله

ه مصحفاً أو كتاباً عربياً، فإّنه وإذا رأى الكافر بيد" . ألخذنا منه باليمني : " لقوله تعاىل. فإّنه يأخذ أكرم شيء عليه
وقيل من رأى . ومن نظر يف صحيفة ومل يقرأ ما فيها فهو مرياث يناله. خيذل أو يقع يف هم وغم، أو كربة وشدة

وكذلك املؤمن إذا رأى بيده كتاباً فارسياً . كأّنه مزق كتاباً ذهبت غمومه ورفعت عنه الفنت والشرور ونال خرياً
  .يصيبه ذل وكربة

ألنّ بلقيس انقادت لسليمان عليه السالم حني ألقى إليها . ن رأى أّنه أتاه كتاب خمتوم انقاد مللك، وحتقيقه ختمهوم
ومن رأى أّنه وهبت له صحيفة فوجد فيها رقعة ملفوفة، . كتاباً خمتوماً، وكان من سبب الكتاب دخوهلا يف اإلسالم

فََوْيلٌ لَُهمْ : " ه يكتب كتاباً فإّنه يكسب كسباً حراماً لقوله تعاىلمن رأى أّن: وقال ابن سريين. فهيِ جارية وهبا حبل
  " .ّمما كََتَبْت أْيِديهُم َوَوْيلٌ لَُهمْ ّمما َيكْسبون 

ومن رأى كأن آية من القرآن مكتوبة على . على يد الرجل حيلة تعقب الذل، وللنساء حيلة الكتساب: والنقش
والكتابة باليد اليسرى قبيحة وضاللة، ورمبا يولد له أوالد من زنا، أو يصري . قميصه، فإّنه رجل متمسك بالقرآن

  .شاعراً

. ويتوب. وإن رأى أّنه رديء اخلط، فإّنه يتوب ويترك احليل على الناس. يف األصل حيلة، والكاتب حمتال: والكتابة
إقَْرا ِكَتاَبَك : " تمع عليه دين، لقوله تعاىلفإن قرأ ظهرها، فإّنه جي. ومن رأى أّنه يقرأ وجه صحيفة، فإّنه يرث مرياثاً

فإن رأى أّنه يقرأ كتابِاً وكان حاذقاً يف قراءته، فإّنه يلي والية إن كان أهالً هلا، " . كَفَى بَِنفِْسَك الَيوَم َعلَْيَك َحِسيبا 
وب إىل اهللا من ذنوبه لقوله عزّ فإن رأى أّنه يقرأ كّتاب نفسه، فإّنه يت. أو يتجر جتارة إن كان تاجراً بقدر حذقه فيه

  " .واكُْتْب لََنا يف َهِذه الدُّْنَيا َحَسَنةً ويف اآلِخَرة : " وجلّ
فإن كتب عليه كتاب وال يدري ما يف الكتاب، فإّنه قد . ومن رأى كأّنه كتب عليه صك، فإّنه يؤمر بأن حيتجم

فإن رأى أّنه يكتب عليه كتاب، فإن " . ْبَنا َعلَيْهِْم ِفَيها َوكََت: " فرض اهللا عليه فرضاً وهو يتواىن فيه، لقوله تعاىل
  " .كتَب َعلَْيِه أّنُه َمْن َتوالُه : " عرف الكاتب فإنه يغشه ويضله ويفتنه يف دينه لقوله تعاىل

خادم الرؤساء وإنسان متصل بالسلطان، فمن رأى أّنه أصاب اصطرالباً، فإّنه يصحب إنساناً كذلك : واالصطرالب
  .ينتفع به على قدر ما رأى يف املنام، ورمبا كان متغرياً باألمر، ليست له عزمية صحيحة وال وفاء وال مروأةو

رجل غاو يقول ما ال يفعل، والشعر قول الزور، ومن رأى أّنه يقول الشعر ويبتغي به كسباً، فإّنه يشهد : الشاعر
يل إىل النفاق، فإن مسع الشعر فإّنه حيضر جمالس ميال فيها بالزور، فإن رأى أّنه قرأ قصيدة يف جملس، فإنه حكمة مت

. الباطل، ومن رأى كأنه أعجمي فصار فصيحاً، فإّنه شرف وعز أو ملك، حىت ال يكون له فيه نظري إن كان والياً
  .وإن كان تاجراً فإّنه يكون مذكوراً يف الدنيا وكذلك يف كل حرفة

إين َحِفيظٌ : " لك أمراً كبرياً من الدنيا ويعز، لقوله تعاىل حكاية عن يوسفومن رأى أّنه يتكلم بكل لسان، فإّنه مي
واملداد . والكاتب ذو حيلة وصناعة لطيفة مثل اإلسكايف، والقلم كاألشفى واإلبرة. يعين بكل لسان" . َعِليٌم 

ورمبا . لرفاء وحنومهاوكاحلجام وقلمه مشرطته، ومداده دمه، وكالرقام وا. كالشيء الذي حيزم به من خيوط وسيور
  .دل على احلراث، والقلم كالسكة، واملداد كالبذر



فمن حدث عليه حادثة مع كاتب جمهول، تعرف تلك الصفة ماذا تدل عليه، مث أضفها إىل من تليق به، أومن هو يف 
تاباً أو كتابني اليقظة يف أمر حال فيه ممن ينصرف الكاتب إليه، كالذي يقول رأيت كأّني مررت بكاتب فدفع إيلّ ك

أو ثالثة وكان فيها دين يل أو علي، فأخذهتا منه ومضيت، فانظر إىل حاله ويقظته، فإن كان له نعل أو خف عند 
وإن كان قد أضر . وأشبه ما هبذا الوجه أن يأخذ منه رقعتني أو كتابني. خراز وقد مطله أو هم بشرائه، فهو ذلك
وأشبه ما هبذا املكان أن تكون الرقاع ثالثة إن كان . لك الليلة، فهو ذاكالدم به أو هم باحلجامة أو أحتجم قبل ت

وإن كان له سلم عند حراث، أخذ منه . فإن كان له ثوب عند مطرز أو صانع ديباجي، فهو ذاك. ممن حيتجم كذلك
ن كانت وإال قدمت إليه أخبار ووردت عليه أمور، فإن كانت الكتب مطوية فهي أخبار خمفية، وإ. ما كان له

  .منشورة فهي أخبار ظاهرة
إذا رأى أّنه أُمي ال حيسن الكتابة، فإّنه يفتقر إن كان غنياً، أو جين إن كان عاقالً، أو يلحد إن كان مذنباً، : والكاتب

وإذا رأى األمي أّنه حيسن الكتابة، فإّنه يف كرب وسيلهمه اهللا تعاىل سبباً يتخلص به من . أو يعجز إذا كان ذا حيلة
  .ربه، ومتزيق الكتاب ذهاب احلزن والغمك

  الباب السادس واألربعون

  يف الصنم وأهل امللل الزائغة والردة وما أشبه ذلك

فمن رأى كأنه يعبد غريه دل على أّنه مشتغل . املستحق للعبادة هو اهللا تعاىل، فمن عبد غريه فقد خاب وخسر
م الذي عبده من ذهب، فإّنه يتقرب إىل رجل يبغضه اهللا فإن كان لك الصن. بباطل مؤثر هلوى نفسه على رضا ربه

وإن كان ذلك الصنم من فضة، فإّنه حيصل . تعاىل، ويصيبه منه ما يكره، وتدل رؤياه على ذهاب ماله مع وهن دينه
له سبب يتوصل به إىل امرأة أو جارية على وجه اخليانة والفساد إن كان ذلك الصنم من صفر أو حديد أو 

وإن كان ذلك الصنم من خشب، فإّنه ينبذ دينه وراء . ه يترك الدين ألجل الدنيا متاعها، وينسى ربهرصاص، فإّن
. ظهره يصاحب والياً ظاملاً أو رجالً منافقاً، ويكون متحلياً بالدين ألجل أمر من أمور دنيا، ال من أجل اهللا تعاىل

  .إذا رأى صنم ومل ير عبادته نال ماالً وافراَ وقال بعض املعربين أنّ رؤية الصنم تدل على سفر بعيد، وقيل
: " فإن رأى كأّنه يعبد جنماً أو شجرة، فإّنه رجل دينه دين الصابئني وهم من القوم زين وصفهم اهللا تعاىل فقال

  .وقيل أن هذه رؤيا تدل على أن صاحبها يتقرب إىل خدمة رجل جليل يتهاودن بدينه" . فذَْبذَبَِني َبْيَن ذَِلَك 
فإن مل يكن للنار هلب، فإّنه حرام . فإّنه يعصي اهللا تعاىل بطاعة الشيطان، أو يطلب احلرب: ن رأى كأّنه يعبد النارفإ

  .فإن رأى أنه حتول كافراً، فإنَّ اعتقاده يوافق اعتقاد ذلك اجلنس من الكفار. يطلبه بدينه، ألنّ احلرام نار
  .سالم وراء ظهره بارتكاب الفواحشفإّنه قد نبذ اإل: فإن رأى كأّنه حتول جموسياً

فإن رأى كأّنه يهودي، فإّنه يترك الفرائض فتصيبه عقوبتها قبل املوت، ويتلقاه ذل، ألنّ اليهود اعتدوا بأخذ احليتان 
فإن رأى كأّنه قيل له يا يهودي وعليه . يوم السبت، وعصوا أمر اهللا وعفوا عما هنوا عنه، فمسخهم اهللا تعاىل قردة

إّنا ُهْدَنا : " تارك لتلك التسمية، فإّنه يف ضيق ينتظر الفرج، وسيفرج اهللا تعاىل عنه برمحته، لقوله تعاىل ثياب وهو
  " .قَالَ َعذَايب أُِصيُب بِِه َمْن أََشاء َوَرْحَميت َوسَعت كلَّ َشيٍء . إلَْيَك

فإن رأى كأّنه حتول من دار . زه عنه متقدسفإّنه يكفر نعم اهللا تعاىل ويصفه مبا هو متن: فإن رأى كأّنه حتول نصرانياً
  .اإلسالم إىل دار الشرك، فإّنه يكفر باهللا تعاىل من بعد إميانه



فإّنه جيري على يده ما جرى على أيدي األكاسرة واجلبابرة من الظلم : فإن رأى كأنّ يده حتولت يد كسرى
وكل . ، فإّنه يتوب ويرجع إىل ربه جلَّ جاللهفإن رأى كأنّ يده حتولت كما كانت أوالً. والفساد وال حتمد عاقبته

وهذا . فرعون يراه الرجل يف منامه فهو عدو اإلسالم، وصالح حاله يدل على فساد حال أهل اإلسالم وإمامهم
وكل من . أصل يف الرؤيا مستمر، فإنَّ كل من رأى عدوه يف منامه سيء احلال، كان تأويل رؤياه صالح حاله هو

فإن رأى كأّنه حتول أحد فراعنة الدنيا، فإّنه ينال قوة وتضاهي سريته . ال كان تأويلها فسادرأى عدوه حسن احل
وكذلك إذا رأى كأنّ بعض أموات اجلبابرة حي يف بلد ظهرت سريته يف تلك . سرية ذلك اجلبار، وميوت على شر

  .البلد
ناً فإّنه تنسد عليه أبواب املطالب، وتتعذر والتحري يف كل األديان جحود، ومن رأى كأّنه متحري ال يعرف لنفسه دي
  .عليه األمور، حىت ال يظفر مبراد وال ينال مراماً مع اقتضاء رؤياه وهن دينه

وقد يدل على الظلم، " . كال إنَّ اإلنسان لََيطَْغى، أن َرآه اسَتغَْنى : " يف التأويل يدل على غىن، لقوله تعاىل: والكفر
َسواٌء َعلَْيهِْم أأْنذَْرَتُهمْ : " ويدل على مرض ال ينفع صاحبه عالج، لقوله تعاىل" . الظَاِلمون  والكافُرونَ ُهْم: " لقوله

والشيخ الكافر عدو قدمي العداوة ظاهر البغضاء، والشيخ . فكثرة الكفار كثرة العيال" . أْم لَْم تُْننِْرُهمْ ال ُيؤِمُنون 
والشيخ النصراين عدو ال تضر . ودي عدو يريد هالك خصمهاجملوسي عدو ال يريد هالك خصمه، والشيخ اليه

ومن رأى كأّنه فسد دينه سفه على الناس وأذاهم، كما لو رأى أّنه سفه . عداوته، واجلارية الكافرة سرور مع خنا
  " .وأّنُه كانَ َيقُولُ َسِفيهَُنا َعلَى اهللا َشطَطا : " فسد دينه، لقوله تعاىل

وإذا كانا حتت الثياب، دال على . ولد إذا كانا فوق ثياب جدد، وانقطاعهما موت الولد يدالن على: الزنار واملسح
. وقيل من رأى كأّنه يهودي ورث عمه. النفاق يف الدين، وإذا كانا مع ثياب رديئة، دال على فساد الدين والدنيا

فإن . ه يفشي بني الناس خرباً باطالًفإن رأى كأّنه يضرب بالناقوس، فإّن. ومن رأى كأّنه نصرِاين ورث خاله أو خالته
قال اهللا . رأى أّنه يقرأ التوراة واإلجنيل وال يعرف معانيهما فإنَّ مذهبه فاسد ورأيه موافق لرأي اليهود والنصارى

  " .وأنُتمْ َتتلونَ الِكتَاَب أَفَالَ َتْعِقلًون : " تعاىل
إن رأى أّنه صار راهباً، فإّنه مبتدع مفرط يف بدعته لقوله ف. زالت نعمته وانقضى أجله: فإن رأى كأّنه صار جاثليقاً

وقيل إنّ صاحب هذه الرؤيا يضيق عليه معاشه وتتعسر عليه أموره، ويصحبه يف " . وَرهَْباَنيةً ابَتَدُعوها : " تعاىل
ه باهللا العياذ ويدل أيضاَ على أّنه مكار خداع كياد مبتدع داع إىل بدعت. مجيع األمور ذلك وخوف ورهبة ال تزايله

  .من ذلك
رأى رجل احلسن البصري كأّنه البس لباس صوف، ويف وسطه كستيج، ويف رجليه قيد، وعليه طيلسان عسلي، 

أما درعه : فبلغ ذلك ابن سريين فقال. وهو قائم على مزبلة، ويف يده طنبور يضرب به، وهو مستند إىل الكعبه
، وأما عسليه فحبه للقرآن، وتفسريه للناس، وأما قيده فثباته يف الصوف فزهده وأما كستيجه فقوته يف دين اّهللا

ورعه، وأما قيامه على املزبلة فدنياه جعلها حتت قدمه، وأما ضربه الطنبور فنشره حكمته بني الناس، وأما استناده 
  .إىل الكعبة فالتجاؤه إىل اهللا عزَّ وجل

  الباب السابع واألربعون

  والفساطيط يف البسط والفريق والسرادقات



  واألسرة والشراع والستور وما أشبهها

فإن رأى كأّنه بسط يف . دنيا لصاحبه، وبسطه بسط الدنيا، وسعته سعة الرزق، وصفاقته طول العمر: البساط
وطيه . وصغر البساط ورقته قلة احلياة وقصر العمر. موضع جمهول أو عند قوم ال يعرفهم، فإّنه ينال ذلك يف سفر

. ومن رأى كأنه على بساط نال السالمة إن كان يف حرب، وإن مل يكن يف حرب اشترى ضيعة. لعمرطي النعيم وا
وقيل إن . وبسط البساط بني قوم معروفني أو يف موضع معروف، يدل على اشتراك النعمة بني أهل ذلك املوضع

سعة البساط وثخانته  كل ذلك بقدر. بسط البساط ثناء لصاحبه الذي يبسط له، وأرضه الذي جيري عليه أثره
  .ورقته وجوهره

فإن كان البساط يف داره أو . فإن رأى أّنه بسط له بساط جديد صفيق، فإّنه ينال يف دنياه سعة الرزق وطول العمر
بلده أو حملته أو يف قومه أو بعض جمالسه، أو عند من يعرفه مبودته أو مبخاطبته إياه، حىت ال يكون شيء من ذلك 

وكذلك يكون عمره فيها يف بلده أو موضعه الذي هو فيه، أو عند . ينال دنياه تلك على ما وصفت جمهوالً، فإّنه
فإذا كان البساط . وإن كان ذلك يف مكان جمهول وقومِ جمهولني فإّنه يتغرب وينال ذلك يف غربة. قومه أو خلطائه

رقة البسط واسعاً، فإّنه ينال دنيا واسعة وعمره وإن كان رقيقاً قدر . صغرياً ثخيناً، نال عزاَ يف دنياه، وقلة ذات يد
ولو رأى أنّ البساط صغرياً . فإذا اجتمعت الثخانة والسعة واجلوهر، اجتمع له طول العمر وسعة الرزق. قليل فيها

فإن . فإن رأى بساطه مطوياً على عاتقه قد طواه أو طوي له، فهو ينقله من موضع إىل موضع. خلقاً، فال خري فيه
فإن رأى يف املكان . ل كذلك إىل موضع جمهول، فقد نفد عمره وطويت دنياه عنه، وصارت تبعاته منها يف عنقهانتق

فإِن رأى بساطاً مطوياً مل يطوه هو وال شهد طيه وال رآه . الذي انتقل إليه أحداً من األموات، فهو حتقيق ذلك
فإن بسط له . يها، ويناله فيها بعض الضيق يف معيشتهمنشوراً قبل ذلك وهو ملكه، فإن دنياه مطوية عنه وهو مقل ف

  .اتسع رزقه وفرج عنه
فمن طوى بساطه تعطل حكمه أو تعذر سفره . ويدل البساط على جمالسة احلكام والرؤساء، وكل من يوطأ بساطه

دنياه وإن ضاق قدره ضاقت . وإن خطف عنه أو احترق بالنار، مات صاحبه أو تعذر سفره. أو أمسكت عنه دنياه
والوسادة واملرفقة خادمة، . وإن رق جسم البساط قرب أجله أو أصابه هزال يف جسده، أو أشرف على منيته. عليه

  .فما حدث فيها ففيهم
  . العلماء: األوالد، واملساند: وقال بعضهم املخاد

لب اإلنسان عليها وقد يدل الفراش على األرض اليت يتق. فدال على الزوجة وحشو حلمها أو شحمها: وأما الفرش
. وقال بعضهم للفراش املعروف صاحبه أو هو بعينه أو موضعه، فإّنه امرأته. بالغفلة، إىل أن ينتقل عنها إىل اآلخرة

فما رؤي به من صالح أو فساد أو زيادة على ما وصفت يف اخلدم كذلك، يكون احلدث يف املرأة املنسوبة إىل 
  .الفراش

فراش وحتول إىل غريه من حنوه، فإّنه يتزوج أُخرى، ولعله يطلق األوىل إن كان ضمريه فإن رأى أّنه استبدل بذلك ال
وكذلك لو رأى أن الفراش األول قد تغري عن حاله إىل ما يكره يف التأويل، فإنَّ املرأة . أن ال يرجع إىل ذلك الفراش

يف التأويل، فإّنه مراجعة املرأة األوىل فإن كان حتول إىل ما يستحب . متوت أو يناهلا ما ينسب إىل ما حتولت إليه
فإن رأى فراشه حتول من موضع إىل موضع، فإنَّ امرأته تتحول من . حبسن حال وهيئة بقدر ما رأى من التحول فيه

فإن رأى مع الفراش فراشاً . حال إىل حال، بقدر فضل ما بنيِ املوضعني يف الرفق والسعة واملوافقة هلما أو ألحدمها



أو خرياً منه أو دونه، فإّنه يتزوج أخرى على حنو ما رأى من هيئة الفراش، وال يفرق بني احلرائر واإلماء آخر مثله 
  .يف تأويل الفراش، ألّنهن كلهن نساء، وتأويل ذلك سواء

فإن رأى مع ذلك شيئاً . ومن رأى أّنه طوى فراشه فوضعه ناحية، فإّنه يغيب عن امرأته أو تغيب عنه أو يتجنبها
فإن رأى فراشاً جمهوالً يف موضعِ . على الفرقة واملكارة، فإّنه ميوت أحدمها عن صاحبه أو يقع بينهما طالق يدل

فإن رأى فراشاً جمهوالً أو معروفاً على سرير جمهول وهو . جمهول، فإّنه يصيب أرضاً على قدر صفة الفراش وهيئته
يقهرهم ألنّ السرير من خشب، واخلشب من جوهر عليه جالس، فإّنه يصيب سلطاناً يعلو فيه على الرجال و

وكذلك لو رأى كأنّ فراشه على باب السلطان، . الرجال الذي خيالطهم نفاق يف دينهم، ألنّ األسرة جمالس امللوك
  .توىل والية

راوهتا، وإذا أولنا الفرِاش باملرأة، فلني الفراش طاعتها لزوجها، وسعة الفراش سعة خلقها، وكونه جديداَ يدل على ط
وكونه من ديباج امرأة جموسية، وكونه من شعر أو صوف أو قطن يدل على امرأة غنية، وكونه أبيض امرأة ذات 
دين، وكونه مصقوالً يدل على امرأة تعمل ما ال يرضي اّهللا، وكونه أخضر امرأة جمتهدة يف العبادة، واجلديد امرأة 

  .حسناء مستورة، واملتمزق امرأة ال دين هلا
رأى كأّنه على فراش وال يأخذه النوم، فإّنه يريد أن يباشر امرأته وال يتهيأ له ذلك فإن رأى كأنّ غريه مزق فمن 

  .فراشه، فإّنه خيونه يف أهله
فقد قيل من رأى أّنه على سرير، فإّنه يرجع إليه شيء قد كان خرج عن يده، وإن كان سلطاناً ضعف : وأما السرير

وإن كان يريد التزويج " . وأَلْقَْيَنا َعلَى كُْرِسّيه َجَسَداً مثَّ أََناب : " ضعف، لقوله تعاىليف سلطانه مث يثبت بعد ال
وإن مل . فذلك نكاح امرأة، وإن كان على سرير وعليه فرش، فذلك زيادة رفعة وذكر على قوم منافقني يف الدين

  .يكن عليه فرش فإّنه يسافر
وأرجل السرير . يدل على املرأة وعلى مجيع املعاش، وكذلك تدل الكراسي وقال بعضهم السرير ومجيع ما ينام عليه

  .تدل على املماليك، وخارجه على املرأة خاصة، وداخله على صاحب الرؤيا، وأسفله على األوالد واإلناث
إذا  ثل عرشه،: والعرب تقول. وقال القريواين إنّ السرير دال على كل ما يسر املرء به ويشرف من أجله ويقربه

  .هدم عزه
السرير، ورمبا دل على مركوب من زوجة أو حممل أو سفينة، ألنّ النائم يركبه يف حني سفر روحه عن : والعرش
فمن تكسر سريِره يف املنام أو تفكك تأليفه ذهب سلطانه إن . ورمبا دل على النعش، ألنّه سرير الْمنايا. أهله وبيته

، وفارق زوجته إن كانت ناشز أو ماتت مريضة، أو زوجها إن كان هو كان ملكاً، وعزل عن نظره إن كان حاكماَ
املريض، أو سافر عنها أو هجرها، وقد يدل وجهه على الزوج، ومؤخره على الزوجة، وما يلي الرأس منه على 

محاره وقد يدل . الولد، وما يلي الرجلني على اخلادم واالبنة، وقد يدل محاره على قيم البيت، وألواحه على أهله
  .على اخلادم، وألواحه على الفراش، والبسط والفرش واحلصر وثياب املرأة

وإن كان عزباً تزوج، وإن . وأما من رأى نفسه على سرير جمهول، فإن الق به امللك ناله، وإال جلس جملساً رفيعاً
ال فرش فوقه، فإنّ وإن كان . وكل ذلك إن كان عليه فرش فوقه، أو كان له مجال. كانت حامالً ولدت غالماً

راكبه يسافر سفرِاً بعيداً، وإن كان مريضاً مات، وإن كان ذلك يف أيام احلج وكان يؤمله، ركب حممالً على البعري، 
  .أو سفينة يف البحر، أو جلس فيها على السرير

يل من رأى له وق. سلطان يف التأويل، فإذا رأى اإلنسان سرادقاً ضرب فوقه، فإّنه يظفر خبصم سلطاين: السرادق



  .سرادقاً مضروباً، فإنّ ذلك سلطان وملك ويقود اجليوش ألنّ السرادق للملوك، والفسطاط كذلك، إال أّنه دونه
ومن رأى للسلطان أّنه خيرج من شيء من هذه األشياء املذكورة، دل . دون الفسطاط، واخلباء دون القبة: والقبة

تقوله ضرب قبة إذا . ورمبا كانت القبة امرأة. انه أو فقد عمرهفإن طويت باد سلط. على خروجه عن بعض سلطانه
بىن بأهله واألصل يف ذلك أنّ الداخل بأهله كان يضرب عليها قبة ليلة دخوله هبا، فقيل لكل داخل بأهله بان 

  .قال عمر وبن معدي كرب. بأهله
  يلوح كأّنه مصباح بان... أمل يأرق له الربق اليماين 

من رأى أّنه ملكها أو استظل بشيء منها، فإنَّ ذلك يدل على نعمة منعم عليه مبا ال يقدر على : وقيل إنّ الفساطيط
واجملهول من السرادقات والفساطيط والقباب إذا كان لونه أخضر أو أبيض مما يدل على الرب، فإّنه . أداء شكرها

األشياء يدل على الرب، فإّنه يدل على قبور  يدل على الشهادة أو على بلوغه لنحوها بالعبادة، ألنّ اجملهول من هذه
  .الشهداء والصاحلني إذا رآه، أو يزور بيت املقدس

حوٌر : " وقيل إنّها تدل على إصابة جارية حسناء عذارء، لقوله تعاىل. والية، وللتاجر سفر: وقيل أنِّ اخليمة
  .والقبة اللبدية سلطان وشرف" . َمقُْصوَراتٌ يف اِخليام 

  .فمن رأى كأنّ شراعاً ضرب له، فإّنه ينال عزاً وشرفاً: عوأما الشرا
فقد قال أكثرهم هو هّم، فإذا رآه على باب البيت كان مهاً من قبل النساء، فإن رآه على باب : وأما الستر

احلانوت فهو هم من قبل املعاش، فإن كان على باب املسجد فهو هم من قبل الدين، فإن كان على باب دار فهو 
قبل الدنيا والستر اخللقِ هم سريع الزوال، واجلديد هم طويل، واملمزق طوالً فرج عاجل، واملمزق عرضاَ  هم من

  .متزق عرض صاحبه، واألسود من الستور هم من قبل ملك، واألبيض واألخضر فيها حممود العاقبة
وقال بعضهم الستور كلها . التأويل فإذا كان معروفاً فبعينه يف. هذا كله إذا كان الستر جمهوالً أو يف موضع جمهول

وإذا رأى املطلوب أو اخلائف أو اهلارب أو املختفي كان عليه ستراً، فهو ستر . على األبواب هم وخوف مع سالمة
  .وكلما كان الستر أكرب كان مهه وغمه أعظم وأشنع. عليه من امسه، وأمن له

يقها، إذا هو رؤي على باب أو بيت أو مدخل أو خمرج، وقال الكرماين إنَّ الستور قليلها وكثريها ورقيقها وصف
وليس ينفع مع الشر لونه إن . فإّنه هم لصاحبه شديد قوي ومأزق منه وضعف وصغر، فإّنه أهون وأضعف يف اهلم

  .وليس يف ذلك عطب، بل عاقبته إىل سالمة. كان من األلوان اليت تستحب لقوته يف اهلم واخلوف كما وصفت
تور على باب الدار األعظم أو على السوق العظمى أو ما يشبه ذلك، فاهلم واخلوف يف تأويله وما كان من الس

وما رؤي من الستور مل يعلق على شيء من املخارج واملداخل فهو أهون فيما وصفت من حاهلا وأبعد . أقوى وأشنع
واجملهول . عن صاحبه اهلم واخلوفوكذلك ما رؤي أّنه متزق أو قلع أو ألقي أو ذهب، فإّنه يفرج . لوقوع التأويل

وأما املعروف من الستور يف مواضعها املعروفة فإّنه هو بعينه يف اليقظة، ال يضر . من ذلك أقوى يف التأويل وأشده
  .ذلك وال ينفع حىت يصري جمهولَا مل يعرفه يف اليقظة

  .يدل على أمن وسكون، وعلى امرأة يلتحف هبا: واللحاف
وأما شراؤه واستفادته مفرداً أو مجاعة، فأموال وبضائع كاسدة يف منام . يمة أو ماله أو معاشهيف البيت ق: والكساء

وأما اشتماله ملن ليس ذلك عادته من رجل أو امرأة فنظراء سوء عليه وإساءة . الصيف، ونافقة يف منام الشتاء
ممن عادته أن يلبسه يف األسفار وإن كان . فإن سعى به يف األماكن املشهورة اشتهر بذلك وافتضح به. تشمله

  .والبادية، عرض له سفر إىل املكان الذي عادته أن يلبسه إليه



ورمبا دلت على الغمة، ألنّها تغم من حتتها، وكذلك . فدالة على الزوجة اليت يدخل بني فخذيها حلاجته: وأما الكلة
  .سة كالبساطوالطنف. إال أنّ الغمة اليت يدل الستر عليها ال عطب فيها. الستور

رأيت كأنين على طنفسة إذ جاء يزيد بن عبد امللك فأخذ الطنفسة من حتيت : وحكي أنَّ رجالً أتى ابن سريين فقال
هذه الرؤيا مل ترها أنت وإمنا رآها يزيد بن املهلب، وإن صدقت : فقال ابن سريين . فرص هبا، مث قعد على األرض
  .رؤيا هزمه يزيد بن عبد امللك

ومن . فمن رأى أّنه أعطي لواء وسار بني يديه، أصاب سلطاناً، وال يزال يف ذوي السلطان مبنزلة حسنة: اءوأما اللو
وقال القريواينِ األلوية والرايات دالة على امللوك واألمراء . رأى أنّ لواءه نزع منه، نزع من سلطان كان عليه

ء أو راية، فإنَّ ذلك يدل على امللك والوالية، ورمبا دل ومن رأى يف يده لوا. والقضاة والعلماء وكذلك املظلة أيضاً
وعلى والدة احلامل الغالم، . ورمبا دل على والء اإلسالم. على العز واألمان مما خيافه وحيذره من سلطان أو حاكم

  .أو على تزويج الرجل أو املرأة أيهما رأى ذلك

  الباب الثامن واألربعون

  السرج واآلكافيف أدوات الركبان والفرسان مثل 

  واملركب واللجام والثفر واللبب والسوط والرحالة واحلزام والزمام

  والصوجلان والكرة واملقود والغاشية واهلودج
وركوب الرجل اآلكاف يدل على . امرأة أعجمية غري شريفة وال حسيبة، حتل من زوجها حمل اخلادمة: اآلكاف

  .توبته عن البطالة بعد طول تنعمه فيها
وقيل إنَّ . لسرج فيدل على امرأة ما مل يكن مسرجاً به، فإن كان مسرجاً به كان من أداة الدابة ال يعتد بهوأما ا

رأيت كأّني على دابة وأخذت يف : وحكي أنّ رجالً أتى ابن سريين فقال. السرج يدل على امرأة عفيفة حسناء غنية
إّنه يعرض لك أمر ختذل فيه . بئس الرجل أنت: نفقال ابن سريي. مضيق فبقي السرج فيه، وختلصت أنا والدابة

  .فلم يلبث الرجل أن سافر مع امرأته، فقطع عليه اللصوص الطريق، فخلى امرأته يف أيديهم وأفلت نفسه. امرأتك
وقيل أنّ السرج إصابة مال، وقيل إصابة والية، وقيل بل هو استفادة دابة وقال بعضهم من رأى كأّنه ركب سرجاً 

  .ورهنصر يف أم
وكون حليه من ذهب ال يضر، . وكثرة حليه ارتفاع الرياسة والذكر. فمال رجل شريف ورياسة: وأما املركب

. وكونه من رصاص يدل على وهن أمره وديانته. وكونه من حديد قوة صاحب الرؤيا. ويدل على جارية حسناء
  .وكونه من فضة مطلية بالذهب يدل على جوار وغلمان حسان

. واللبب ضبط األمر. اللجام واللبب بال حلي يدل على تواضع راكبه، وكونه باطنه خري من ظاهرهوكون السرج و
واللجام حسن التدبري وقوة يف املال ونيل رياسة ينقاد له هبا . واملقود مال أو آداب أو علم حيجزه عن احملارم 

وإن كان على الدابة . ريف واملقعد الرفيعويدل على اجمللس الش. والسرج إذا انفرد عن الدابة، فهو امرأة. ويطاع
وركاهبا فرجها، وحزامها صداقها، . فإن كانت الدابة تنسب إىل املرأة فهو فرجها، وقد يكون بطنها. فهو من أدواهتا

  .وجلامها عصمتها، والزمام مال وقوة
الدابة بالسوط يدل وضرب . سلطان، وانقطاعه يف الضرب ذهاب السلطان، وانشقاقه انشقاق السلطان: والسوط



فإن ضرب رجالً بالسوط غري مضبوط وال ممدود اليدين، فإّنه يعظه . على أنَّ صاحبه يدعو إىل اهللا تعاىل يف أمر
وإن . وإن سال منه الدم عند الضرب فهو دليل اجلور. فإن مل يوجعه مل يتعظ. فإن أوجعه فإّنه يقبل الوعظ. وينصحه

واعوجاج السوط عند . الضارب من دمه، فإّنه يصيب من املضروب ماالً حراماً فإن أصاب. مل يسل فهو دليل احلق
وإن أصابه السوط، تدل . الضرب يدل على اعوجاج األمر الذي هو فيه، أو على محق الذي يستعني به يف أمره

وعلى أهل فإن رأى كأنَّ سوطاً نزِل عليه من السماء . على االستعانة برجل أعجمي متصل بالسلطان يقبل قوله
فَصّب َعلَْيهِْم َرّبَك سَْوطَ : " بلده، فإنَّ اهللا تعاىل يسلط عليه أو عليهم سلطاناً جائراَ بذنب قد اكتسبوه، لقوله تعاىل

  " .َعذَابٍ 
  .واللعب به استعانة برجل هذه صفته. فهو ولد أهوج، وقيل رجل منافق معوج: وأما الصوجلان

، وقيل إنّ اللعب بالكرة خماصمه، ألنّ من لعب هبا كلما أخذها ضرب هبا من أدمي، رجل رئيس أو عامل: والكرة
  .األرض

فَآِمُنوا أنْ تأتَِيُهْم غَاِشَيةٌ ِمْن : " فمال أو خادم أو امرأة، وقيل إّنها غري حمبوبة يف املنام، لقوله تعاىل: وأما الغاشية
  " . َعذَابِ اهللا 

ومن رأى يف يده سوطاً خمروزاً، . طاعة وخصوم: والزمام. نظام األمر: زامواحل. امرأة حرة من قوم مياسري: والرحالة
وإن رأى أّنه ضرب بسوطه محاره، فإّنه يدعو اهللا يف معيشته، فإن ضرب هبا فرساً . فإّنها والية وعمالة يف الصدقات

والصوجلان لسانه، فإن لعب وقيل إنَّ الكرة قلب اإلنسان . قد ركبه وأراه ركضه، فإّنه يدعو اهللا يف أمر فيه عسر
  .هبما على املراد جرى أمره يف خصومة أو مناظرة على مراده

. ومن رأى أّنه ملجم بلجام، فإّنه يكف عن الذنوب. امرأة، ألّنها من مراكب النساء: واهلودج. زينة: واخلطام
  :وروي يف احلديث التقي ملجم، وقال الشاعر

  جم فاه بلجام... إّنما السامل من أل 
دال على الورع والدين والعصمة واملكنة، فمن ذهب ذلك من يده ومن رأس دابته، تالشى أمره وفسد : واللجام

  .حاله وحرمت زوجته وكانت بال عصمة حتته وكذلك من ركب دابة بال جلام فال خري فيه

  الباب التاسع واألربعون

  يف أثاث البيت وأدواته وأمتعته وأدوات الصناع

  ره األبواب املتقدمة والغزل واحلبال وفتلهاسوى ما تضمن ذك

فمن رأى كأّنه يستعمل طستاً من حناس، فإّنه يبتاع جارية تركية، ألنّ النحاس حيمل من . جارية أو خادم: الطست
وإن كان من ذهب، فإّنها امرأة مجيلة تطالبه مبا ال يستطيع . وإن كان الطست من فضة، فإنَّ اجلارية رومية. الترك
  .وقيل إنَّ الطست امرأة ناصحة لزوجها تدله على سبب طهارتة وجناته. ه ما ال يطيقوتكلف
زوجها : والكانون. وقيل إنّ القدر قيمة البيت. رجل تظهر نعمه جلريانه: والربمة. جارية مكرة غري مهزولة: والباطية

وقد يدل الكانون على . رةالذي يواجه األنام ويصلي تعب الكسب، وهو يتوىل يف الدار عالجها مستورة خمم
الزوجة، والقدر على الزوجِ، فهي أبداً حترقه بكالمها وتقتضيه يف رزقها، وهو يتقلى ويتقلب يف غلياهنا داخالً 



فإن رأى كأنّ . ومن أوقد ناراً ووضع القدر عليها وفيها حلم أو طعام، فإّنه حيرك رجالً على طلب منفعة. وخارجاً
صيب منه منفعة وماالً حالالً، وإن مل ينضج فإنَّ املنفعة حرام، وإن مل يكن يف القدر حلم اللحم نضج وأكله، فإنه ي

  .وال طعام، فإّنه يكلف رجالً فقرياً ما ال يطيقه وال ينتفع منه بشيء
  .رجل تظهر نعمته للناس عموماً وجلريانه خصوصاً: وقدر الفخار

هو حبيب الرجل واحملبوب منه يقدم عليه : واجلام. دم مجيلخا: واملصفاة. قيم البيت من نسل النصارى: واملرجل
فإن قدم اجلام وعليه شيء من . من احلالوة، وذلك ألنّ احللو على اجلام يدل على زيادة احملبة يف قلب حبيبه له

  .البقول أو من احلموضات فإّنه يظهر يف بيت حبيبه منه عداوة وبغضاء
 األصل تدل على التبشري واإلنذار، فإن رأى فيها ما يستحب نوعه أو جنسه يف: والسلة. يدل على العبيد: والزنبيل

  .أو جوهره فهي مبشرة، وإن كان فيها ما ال يستحب فهي منذرة
وذكر القريواين الصندوق بلغته ومساه التابوت، فقال إّنه يدل على بيته وعلى زوجته . امرأة أو جارية: الصندوق

فمارؤي فيه أو خرج منه إليه رآه فيما يدل عليه من خري أو شر على . ذلك العتبةوحانوته وعلى صدره وخمزنه، وك
وإن كان عنده بضاعة . وإن كانت زوجته حامالً ولدت ابناً. قدر جوهر احلادثة، فإنَّ فيه بيتاً دخلت صدره غنيمة

  .خسر فيها أو ندم عليها وعلى حنو هذا
إنَّ آَيةَ ُملِْكِه أَنْ يأتَِيكُمْ : " نال سلطاناً إن كان أهال له لقوله تعاىلملك عظيم، فإن رأى أّنه يف تابوت : والتابوت
  " .التّاُبوت 

وقيل إنَ صاحب هذه الرؤيا خائف من عدو وعاجز عن معاداته، وهذه الرؤيا دليل الفرج والنجاة من شره بعد 
لى تابوت فإّنه يف وصية أو خصومة، وقيل من رأى أّنه ع. وقيل إن رأى هذه الرؤيا من له غائب قدم عليه. مدة

  .وينال الظفر ويصل إىل املراد
  .قصر، فمن رأى كأّنه وجد حقة فيها آلىلء، فإّنه يستفيد قصراً فيه خدم: واحلقة
  .امرأة حتفظ أسرار الناس: والسفط
هم أو الدنانري سر، فمن رأى أّنه استودع رجالً صرة فيها دراهم أو دنانري أو كيساً، فإن كانت الدرا: والصرة

فإن رأى كأنَّه فتح الصرة فإّنه يذيع ذلك . جياداً فإّنه يستودعه سراً حسناً، وإن كانت رديئة استودعه سراً رديئاً
  .السر

  .عجوز أمينة تستودع أمواالً: والقربة
  . بالقواريرجارية أو غالم، وقيل بل هي امرأة، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم رفقاً : والقارورة والقنيْنة

وقيل . وقيل إنَّ الكيس سر كالصرة. يدل على اإلنسان، فمن رآه فارغاً فهو دليل موت صاحب الكيس: والكيس
من رأى كأنَّ يف وسطه كيساً، دل على أّنه يرجع إىل صدر صاحل من العلم، فإن كانت فيه دراهم صحاح فإنَّ ذلك 

  .إىل دراسة العلم صحيح، وإن كانت مكسرة فإنه حيتاج يف عمله
: فقال. رأيت كأنين نفضت كيسي فلم أجد فيه إالَّ علقة: وحكي أنَّ رجالً أتى أبا بكر رضوان للّه عليه فقال

فإن رأى اإلنسان أّنه نفض كيسه أو مهيانه أو . الكيس بدن اإلنسان، والدرهم ذكر وكالم، والعلقة ليس هلا بقاء
  .ج الرجل من عند أيب بكر، فرحمه برذون فقتلهقال فخر. صرته، مات وانقطع ذكره من الدنيا

وقيل إنَّ اهلميان مال، فمن رأى كأنَّ مهيانه وقع يف حبر أو هنر، ذهب ماله على يدي . جارٍ جمرى الكيس: واهلميان
  .وإن رأى كأنَّه وقع يف نار، ذهب ماله على يدي سلطان جائر. ملك



وإن كانت أم صاحب الرؤيا يف . اضطر يف خصومة إىل قاض رجل قسام، فمن رأى كأنّ بيده مقراضاً: واملقراض
من رأى بيده مقراضاً فإن : وقيل إنّ املقراض ولد مصلح بني الناس، قال القريواين. األحياء فإّنها تلد أخاً له منِ أبيه

ن السماء كان عنده ولد آتاه آخر، وكذلك يف العبيد واخلدم، وإن كان عزباً فإّنه يتزوج، وأما من سقط عليه م
وأما من رأى أّنه جيز به صوفاً أو وبراً أو شعراً من جلد أو . مقراض يف مرض أو يف الوباء، فإّنه منقرض من الدنيا

وأما من جز به حلى الناس وقرض به . ظهر دابة، فإّنه جيمع ماالً بفهمه وكالمه وشعره وسؤاله أو مبنجله وسكينه
  :قال الشاعر أثواهبم، فإّنه رجل خائن أو مغتاب كما

  ومنه فالن يقرض فالناً... كأن فكيك لألعراض مقراض 
فدالة على املرأة واألمة لثقبها، وإدخال اخليط فيها بشارة بالوطء وإدخال غري اخليط فيها حتذير، لقوله : وأما اإلبرة

ا إن خاط هبا ثياب الناس فإّنه رجل نصحهم أو وأم" . َولَا َيْدُخلُونَ اجلَّنة حَّتى َيِلجَ اجلََملُ يف َسمِّ اخلَّياِط : " تعاىل
وإن خاط ثيابه . يسعى بالصالح بينهم، ألنّ النصاح هو اخليط يف لغة العرِب، واإلبرة املنصحة، واخلياط الناصح

وأما إن رفأ هبا قطعاً فإّنه يتوب . استغىن إن كان فقرياَ، واجتمع مشله إن كان مبدداً، وانصلح حاله إن كان فاسداً
ن غيبة أو يستغفر من إمث إذا كان رفوه صحيحاً متقناً، وإال اعتذر بالباطل وتاب من تباعة ومل يتحلل من صاحب م

واإلبرة رجل مؤلف أو امرأة مؤلفة، فإن رأى كأّنه . الظالمة، ومنه يقال من اغتاب فقد خرق، ومن تاب فقد رفأ
  .ه غرز إبرة يف إنسان فإّنه يطعن ويقع فيه من هو أقوى منهوإن رأى كأّن. يأكل إبرة فإّنه يفضي بسره إىل ما يضر به
فعرب رؤياه بعض أصحاب . رأيت كأنين أعطيت مخس إبر ليس فيها خرق: وحكي أنَّ رجالً حضر ابن سريين فقال

ب اإلبر اخلمس اليت ال ثقب فيهن أوالد، واإلبرة املثقوبة ولد غري متام، فولد له أوالد على حس: ابن سريين فقال
  .تعبريه

وقال أكثر املعربين أن اإلبرة يف التأويل سبب ما يطالب من صالح أمره أو مجعه أو التئامه، وكذلك لو كانت اثنتني 
وما كان . أو ثالثة أو أربعة، فما كان منها خبيط فإن تصديق التئام أمر صاحبها أقرب، ومبلغ ذلك بقدر ما خاط به

خري من كثري ال يعمل هبا، وأسرع تصديقاً، فإن رأى أّنه أصاب إبرة فيها خيط أو من اإلبر قليالً يعمل به وخييط به، 
فإن رأى أن إبرته اليت خييط هبا أو كان . كان خييط هبا، فإن يلتئم شأنه وجيتمع له ما كان من أمره متفرقاً، ويصلح

عت منه أو احترقت، فإن وكذلك لو رأى أّنه انتز. فيها خيط انكسرت أو اخنرمت، فإنه يتفرق شأن من شأنه
بّينة، فمن رأى أّنه أخذ خيطاً فإّنه رجل : واخليط ٠ضاعت أو سرقت فإّنه يشرف على تفريق ذلك الشأن مث يلتئم

  " .حىت يتَبّيَن لكم اخلْيط األبَيض ِمَن اخلْيطِ األْسَوِد : " يطلب بينة يف أمر هو بصدده لقوله تعاىل

عنق إنسان وسحبه أو جذبه، فإنه يدعو إىل فساد، وكذلك إذا رأى أنه حنر مجالً فان رأى كأنه فتل خيطاً فجعله يف 
ومن رأى أنه يفتل حبالً أو خيطاً أو يلوي ذلك على نفسه أو على . وأما اخليوط املعقدة فتدل على السحر. خبيط

وفاً أو شعراً أو مرعزاً فإن رأى أّنه يغزل ص. قصبة أو خشبة أو غري ذلك من األشياء، فإّنه سفر على أي حال كان
فإن رأى أنه يغزل القطن والكتان أو القز وهو يف ذلك متشبه . مما يغزل الرجال مثله، فإنه يصيب خرياً يف سفره

بالنساء، فإنه ينال ذلك ويعمل عمالً حالالً غري مستحسن للرجال ذلك فإن رأت امرأة أهنا تغزل من ذلك شيئا، 
إن رأت أهنا أصابت مغزالً فإن كانت حامالً ولدت جارية، وإال أصابت أختاً، فإن ف. فإن غائبا هلا يقدم من سفر

كان يف املغزل فلكة تزوجت بنتها أو أختها، فإن انقطع سلك املغزل أقام املسافر عنها، فإن رأت مخارها انتزع منها 
وكذلك لو . ف من سلطانأصاب الزوج ضر وخو. فإن احترق بعضه. أو انتزع كله فإهنا ميوت زوجها أو يطلقها

فإن كان مخارها سرق منها وكان اخلمار ينسب يف . رأت فلكتها سقطت من مغزهلا، طلق ابنتها زوحها أو أختها



فإن كان . التأويل إىل رجل أو امرأة، فإن إنساناً يغتال زوجها يف نفسه، أو يف ماله أو يف بعض ما يعز عليه من أهله
: وقال القريواين ٠وجها يصيب امرأة غريها حالالً أوحراماً وكذلك جمرى الفلكةالسارق ينسب إىل امرأة، فإن ز

سبب من األسباب، فإن كان من السماء، فهو القرآن والدين وحبل اهللا املتني الذي أمرنا أن نعتصم به : احلبل
يبق بيده منه شيء أو  مجيعاً، فمن استمسك به قام باحلق يف سلطان أوعلم، وإن رفع به مات عليه، وإن قطع به ومل

فإن وصل . انفلت من يده فارق ما كان عليه، وإن بقي يف يده عنه شيء، ذهب سلطانه وبقي عقده وصدقه وحقه
وإن كان احلبل يف . له وبقي على حاله عاد إىل سلطانه فإن رفع به من بعد ما وصل له غدر به ومات على احلق

فهو عهد حيصل يف عنقه وميثاق، إما نكاح أو وثيقة أو نذر أو دين  عنقه أو على كتفه أو على ظهره أو يف وسطه،
  " .إالَّ بِحَْبلٍ ِمَن اهللا َوَحْبلٍ ِمَن الّناس : " أو شركة أو أمانة، قال اهللا تعاىل

فتل  وأما من" . فَألْقًوا حَِبالُهم َوِعصيُّهْم : " وأما احلبل على العصا فعهد فاسد وعمل رديء وسحر، قال اهللا تعاىل
وقد يدل الفتل على إبرام األمور . حبالً أو قاسه أو لواه على عود أو غريه، فإّنه يسافر، وكذلك كل يلَّ وفتل

  .والشركة والنكاح
وأما من غزل من الرجال ما . فداالن على نكاح العزب وشراء األمة وِوالدة احلامل أنثى: وأما مغزل املرأة ولفاظاهتا
فإن غزِل ما يغزله النساء، فإن . فر أوٍ يربم أمراً يدل على جوهر املغزول، أو يتغزل يف شعريغزله الرجال، فإّنه يسا

وأما غزل املرأة فإّنه دليل . ذلك كله ذلة جتري عليه يف سفر أو يف غريه، أو يعمل عمالً ينكر فيه عليه، وليس حبرام
ها ويرجع إليها، وإال أفادت من عمل يدها على مسافر يسافر هلا أو غائب يقدم عليها، ألنّ املغزل يسافر عن

  .وصناعتها
. فإن رأى كأّنه غزل أو نسج وفرغ من النسخ، فإّنه ميوت. الغزل عمر الرجل: وقد حكي عن ذي القرنني أّنه قال

  .وفكة املغزل زوج املرأة، وضياعها تطليقه إياها، ووجودها مراجعته إياها، ونقضها الغزل نكثها العهد
وقيل . وقيل املشط عدل. فمنهم من قال يدل على سرور ساعة ألّنه يطهر وينظف ويزين زينة ال تدوم :وأما املشط

إنَّ التمشيط يدل على أداء الزكاة واملشط بعينه يدل على العلم وعلى الذي ينتفع بأمره وكالمه كاحلاكم واملفيت 
سلى مهه، وإالّ عاجل زرعه وخنله أو ماله مما  واملعرب والواعظ والطبيب، فمن مشط رأسه أو حليته فإن كان مهموماً

  .يصلحه ويدفع األذى عنه من كالم أو حرب وحنوه
فمن نظر وجهه فيها من العزاب فإّنه ينكح غريه ويلقي وجهه، وإن كان عنده محل أتى مثله ذكراً كان : وأما املرآة

غريه ويف غري املكان الذي هو فيه، وقد الناظر أم أنثى، وقد يدل على فرقة الزوجني، حىت يرى وجهه يف أرض 
تفرق فيه بنية الناظر فيها وصفته وآماله، فإن كان نظره فيها ليصلح وجهه أو ليكحل عينيه، فإّنه ناظر يف أمرِ أخوته 

والناظر يف مرآة . مروع متسنن وقد تدل مرآته على قلبه، فما رأى عليها من صدأ كان ذلك إمثاً وغشاوة على قلبه
والنظر يف املرآة للسلطان عزله عن سلطانه، ويرى نظريه يف مكانه، ورمبا فارق زوجته . اله مكروه يف جاههفضة ين

  ٠وخلف عليها نظريه

وقيل املرآة مروأة الرجل ومرتبته على قدر كرب املرِآة وجاللتها، فإن رأى وجهه فيها أكرب فإنَّ مرتبته فيها ترتفع، 
مروأته حتسن، فإن رأى حليته فيها سوداء مع وجه حسن وهوعلى غري هذه الصفة وإن كان وجهه فيها حسناَ فإنَّ 

فإن . وكذلك إن رأى حليته مشطاء مكهلة مستوية. يف اليقظة، فإّنه يكرم على الناس وحيسن فيهم جاهه يف أمر الدنيا
ينبت الشعر، ذهب جاهه فإن رأى يف وجهه شعراً أبيض حيث ال . رآها بيضاء فإّنه يفتقر ويكثر جاهه ويقوى دينه

املرآة امرأة، فإن رأى يف املرآة فرج امرأة أتاه : وقال آخر. وقوي دينه، وكذلك النظر يف مرآة الفضة يسقط اجلاه



  .الفرج
فإن رأى كأّنه جيلو مرآة فإّنه يف هم يطلب الفرج . والنظر يف املرآة اجمللوة جيلو اهلموم، ويف املرآة الصدئة سوء حال

وقيل إّنه إذا رأى كأّنه ينظر يف مرآة فإن كان .  يقدر على أن جيلوها لكثرة صدئها فإنه ال جيد الفرجفإن مل. منه
وإن نظر يف املرآة من ورائها ارتكب من امرأته فاحشة، وعزل إن . عزباً تزوج، وإن كانت امرأته غائبة اجتمع معها

ظرت يف املرآة وكانت حامالً فإّنها تضع بنتاً تشبهها، أو واملرأة إذا ن. كان سلطاناً، ويذهب زرعه إن كان دهقاَناَ
وكذلك لو رأى . فإن مل يكن شيء من ذلك تزوج زوجها أخرى عليها نظريها، فهِي تراها شبهها. تلد ابنتها بنتاً

وكذلك الصبية لو رأت ذلك أصابت أختاً . صيب أّنه نظر يف مرآة وأبواه يلدان، فإّنه يصيب أخاً مثله ونظريه
  .نظريهتا، وكذلك إذا رأى رجل ذلك وكانت عنده حبلى ولد له ابن يشبهه

  .دالة على الرجل الذاب والرجل احملب: واملذبة
  .فتدل على كل من يستراح إليه يف الغم والشدة: وأما املروحة

  .وكذلك ختت الثياب. بشارة تصل بعد أيام، خصوصاً إذا كان فيه لؤلؤ وجوهر: والدرج
ستحب يف التأويل لتضمنه لفظ اخللل، وقيل أّنه ال يكره ألّنه ينقي وسخ األسنان، وهي يف التأويل ال ت: واخلالل

فإن فرق به شعره افترق ماله وأصابته فيه ذلة، وإن خلل به ثوبة . أهل البيت، فكأّنه يفرج اهلموم عن أهل البيت
  .اخنل ما بينه وبني أهله وحليلته

يف مكحلة ليكحل عينه، فإن كان عذباً تزوجِ، وإن كان فقرياً أفاد ماالً، وإن كان  وأما من أوجل مردوداً: املكحلة
جاهالً تعلم، إال أن يكون كحله رماداً أو زبدا أو رغوة أو عذرة أو حنوه، فإّنه يطلب حراماً من كسب أو فرج أو 

  .واملكحلة يف األصل امرأة داعية إىل الصالح. بدعة
  .يقول بأمور الناس حمتسباًابن، وقيل هو رجل : وامليل

  .بركة وخري وأعمال صاحلة: واملهد. خادمة: واملقدمة
  .حبيب الرجل، واحملبوب ما يقدم عليه شيء حلو: والصفحة والطبق

فمن أفادها يف املنام أفاد زوجة إن كان عزباً، وإن كانت امرأته حامالً سلم ولدها، وإن كان معها ما : وأما السكني
فإن . وإن مل يكن عنده محل وكان يطلب شاهداً حبق وجده. وكذلك الرمح. ذكر، وإال فهي أنثى يؤيد الذكر فهي

كانت ماضية، كان الشاهد عدالً، وإن كانت غري ماضية أو ذات فلول، جرح شاهده، وإن أغمدت له ستر له أو 
دة من الدنيا يناهلا، أو صلة فإن مل يكن يف شيء من ذلك فهي فائ. ردت شهادته حلوادث تظهر منه يف غري الشهادة

وإن أعطى سكيناً . يوصل هبا، أو أخ يصحبه، أو صديق يصادقه، أو خادم خيدمه، أو عبد ميلكه على إقرار الناس
والسكني حجة، لقوله . ليس معها غريها من السالح، فإنّ السكني حينئٍذ من السالح هو سلطان، وكذلك اخلنجر

  " .ِمْنهنَّ ِسكْيَناَ وآَتْت كُلّ َواِحدٍة : " تعاىل
وقيل من رأى يف يده سكني املائدة وهو ال يستعملها، فإّنه يرزق إبناً كيساً فإن رأى كأّنه يستعملها، فإّنها تدل على 

  .انقطاع األمر الذي هو فيه
  .فامرأة وقيل رجل يفرق بني املرء وزوجه وبني األحبة: وأما املسن. اللسان، وكذلك املربد: والشفرة

فال خري يف امسها من امرأة أو خادم أو رجل يتسمى بامسها أو مثلها، إالّ أن يكون يشّرح هبا حلماً أو : ا املوسوأم
  .جيرح حيواناً، فهي لسانه اخلبيث املتسلط على الناس باألذى

  .وقيل اّنه يدل على برء املريض. يدل على ثلب االناس ووضع األلقاب هلم: وامليسم



ورمبا دلت على السيف يف الكفار إذا رؤيت يف اخلشب، . و خادم، ألنّ هلا عيناً يدخل فيها غريهافعبد أ: وأما الفأس
وقال بعضهم وهو أمانة وقوة يف الدين، لقوله . وقال بعضهم هو ابن. ورمبا دلت على ما ينتفع به ألّنها من احلديد

  .وإمنا جذذهم إبراهيم بالفأس" . ُهْم فََجَعلَُهْم ُجذَاذَاً إال كَبِرياً لَ: " تعاىل يف قصة إبراهيم
. فهو احملتسب املؤدب للرجال املصلح ألهل االعوجاج، ورمبا دل على فم صاحبه وعلى خادمه وعبده: وأما القدوم

  .وقيل هو رجل جيذب املال إىل نفسه، وقيل هو امرأة طويلة اللسان
  .رجل قوكط شجاع قاطع خلصومات: والساطور
حلاكم والناظر الفاصل بني اخلصمني، املفرق بني الزوجني، مع ما يكون عنده من الشر مع امسه يدل على ا: واملنشار

وحسبه، ص ورمبا دل على القاسم وعلى امليزان، ورمبا دل على املكاري واملسدي واملداخل ألهل النفاق 
وقيل هو رجل .  اخلشبواجلاسوس عاىل أهل الشر املسيء بشرهم، ورمبا دل على الناكح ألهل الكتاب لدخوله يف

  .يأخذ ويعطي ويسامح
  .صاحب الشرطة: واملطرقة

فإّنها خادم ومنفعة أيضاً، ألّنها جترف التراب والزبل، وكل ذلك أموال، وال حيتاج إليها إالّ من كان : وأما املسحاة
له سلم بشارة جيمعه، وهي للعزب وملن يؤمل شراء جارية نكاح تسر، وملن تعذر عليه رزقه إقبال، وملن . ذلك عنده

فكيف إن جرف هبا تراباً أو زبالً أو تبناً فذلك أعجب يف الكثرة، وقد . وملن له يف األرض طعام داللة على حتصيله
وقيل هي . ورمبا دلت على املعرفة. يدل اجلرف هبا على اجلبانة واملقتلة، ألّنها ال تبايل ما جرفت، وليست تبقى باقية

  .وإن عمل هبا فهي خادم ولد إذا مل يعمل هبا،
  .رجل عظيم املكر شديد الكالم، ويدل على حافر اآلبار، وعلى الرجل النكاح، وعلى الفحل من احليوان: واملثقب

  .املتخذة من احلبل، فإن رأى كأّنه يتأرجح فيها فإّنه فاسد االعتقاد يف دينه يلعب به: واألرجوحة
وقيل إّنها خازن . وظهور شيء منها يدل على انكشاف السريدالن على حافظ السر، : واجلواليق واجلراب

  .األموال
وإصابة الزق من النفط . رجل دينء، وإصابة الزق من العسل إصابة غنيمة من رجل دينء وكذلك السمن: والزق

لنفخ يف اجلراب وا" . فَنَفَْخَنا فيِه ِمْن روِحَنا : " والنفخ يف الزق ابن، لقوله تعاىل. إصابة مال حرام من رجل شرير
  .كذلك
  .زق السمن والعسل، فإّنه رجل عامل زاهد: والنحي
  .رجل جيري على يديه أموال حالل يصرفها يف أعمال الرب: والوطب
وقد يدل على ماله الذي تتمعك فيه املرأة . فهو دال على الرجل، ألّنه يعلو على الفراش ويقيه اإلدناس: وأما النطع
وقد يدل على اخلادم ألنّ خادم الفراش يدفع . سرية املشتراة، وعلى احلرة املؤثرة عليهاورمبا دل على ال. وولدها

  .األوساخ عنه
  .رجل منافق يدخل يف اخلصومات وحيث الناس عليها: والوضم
  .قيم البيت، وقيل هو خادم ذو بأس يتوصل به إىل املراد: والسفود
على يديه أموال شريِفة، ألنّ الدقيق مال شريف، ويدل على رجل جيري : واملنخل. خازن: واجلونة. خادم: والتور

  .املرأة واخلادمة اليت ال حتمل وال تكتم سراً
  .تدل على الورع يف املكسب، وتدل على نفاد الدراهم والدنانري، واملميز بني الكالم الصحيح الفاسد: والغربلة



. ر فيها دجاجة، فإّنه يبتاع داراً وينقل إليها امرأتهيدل على دار، فإن رأى كأّنه ابتاع قفصاً وحص: وقفصِ الدجاج
  .وإن وضع القفص على رأسه وطاف به السوق فإّنه داره وتشهد به الشهود عليه

  .ملك عظيم، ومسماره قيام ملكه، وعقربه سره، وسلسلته غلمانه وكفته مسعته، ورمانته قضاؤه وعدله: والقبان
هتدي من أجله كالقاضي والعامل والسلطان والقرآن، ورمبا دل على لسان دال على كل من يقتدي به وي: وامليزان

صاحبه، فما رؤي فيه من اعتدال أو غري ذلك عاد عليه يف صدقه وكذبه وخيانته وأمانته، فإن كان قاضياً، فالعمود 
وخيوطه أعوانه جسمه، ولسانه لسانه، وكفتاه أذناه، وأوزانه أحكامه وعدله، والدراهم كالم الناس وخصوماهتم، 

  .ووكالؤه

وامليزان عدل حاكم وصنجاته أعوانه، وميل اللسان إىل جهة . والعرب تسمي الكيل وزناً. جيري جمراه: واملكيال
اليمني يدل على ميل القاضي إىل املدعي وميله إىل اليسار يدل على ميله إىل املدعى عليه، واستواء امليزان عدله، 

وقيل إنَّ وفور صنجاته دليل . يف إحدى جهتيه لالستواء دليل على كذبه وفسقه واعوجاجه جوره، وتعلق احلجر
رأى كأّنه يزن فلوساً فإّنه يقضي بشهادة ٠على فقه القاضي وكفاءته، ونقصاهنا دليل على عجزه عن احلكم فإن

ار والسوقة الذي وامليزان الذي كفتاه من جلد احلمار يدل على التج ٠وميزان العالفني خازن بيت املال. الزور
  .يؤدون األمانة يف التجارات

  .رجل يعمل ويتحمل املشقة يف إصالح أمور يعجز غريه عنها: واملهراس
أمري أو خليفة، ويدل على الرجل الذي يتوصل الناس به إىل أمورهم كالشاهد وكاتب الشروط، ويدل : واملسمار

  .ويدل على مال وقوة. على الفتوة الفاصلة، وعلى احلجج الالزمة، وعلى الذكر
وإن رأى . فمن رأى كأّنه ضربه يف حائط أو أرض، فإن كان عزباً تزوج، وإن كانت له زوجة محلت منه: وأما الوتد

وإن رأى كأّنه غرسه يف حائط فإّنه حيب . وقيل الوتد أمري فيه نفاق. نفسه فوقه متكن من عامل، أو مشىِ فوق جبل
. فإن غرسه يف جدار اختذ من خشب فإّنه حيب غالماً منافقاً. بيت فإّنه حيب امرأِةفإن غرزه يف جدار . رجالً جليالً

فإن رأى كأنَّ شيخاً غرز يف ظهره مسماراً من حديد، فإّنه خيرج من صلبه ملك أو نظري ملك أو عامل يكون من 
فإن رأى . يكون عدواً له فإن رأى أنّ شاباً غرز يف ظهره وتداً من خشب فإّنه يولد له ولد منافق. أوتاد األرض

وقيل من رأى أّنه أوتد وتداً يف جدار أو أرض أو شجرة أو أسطوانة أو غري . كأّنه قلع الوتد فإّنه يشرف على املوت
  .ذلك، فإّنه يتخذ أخبية عند رجل ينسب إىل ذلك الشيء الذي فيه الوتد

  .خصومة وكالم يف تشنيع: واجللجل. دين: واحللقة
  .من قبل السلطان رجل مؤذ: واجلرس

  .للوايل كورة عامرة، وللتاجر جتارة شريفة: والرواية والركوة
  .امرأة مشنعة، ووترها رجل طنان، وقيل هو رجل منافق: واملندفة
  .وزير: واملنفخة

  .شريكان يكتسبان زينة الناس ومجاهلم: وخشبتا القصارين
فإّنه يستعني برجل هذه صفته، وينال ما يطلبه  فمن رأى كأنَّ بيده عصا. رجل حسيب منيع فيه نفاق: والعصا

فإن . فإن رأى العصا جموفة وهو متوكىء عليها فإّنه يذهب ماله وخيفي ذلك من الناس. ويظفر بعدوه ويكثر ماله
وإن رأى كأّنه ضرب بعصا أرضاً فيها . رأى كأّنها انكسرت فإن كان تاجراً خسر يف جتارته، وإن كان والياً عزل

  .وإن رأى كأّنه حتول عصا مات سريعاً. نه وبني غريه، فإّنه ميلكها ويقهر منازعهتنازعِ بي



ملن جلس عليه فإّنه دال على الفوز يف اآلخرة إن كان فيها، وإالّ نال سلطاناً ورفعة شريفة على قدره : وأما الكرسي
للمريض وال ملن جلس داخالً فيه ملا  وال خري فيه. فإن كان عزباً تزوج امرأة على قدره ومجاله وعلوه وجدته. وحنوه

وأما . يف امسه من دالئل كرور السوء، ال سيما إن كان ممن قد ذهب عنه مكروه مرض أو سجن، فإّنه يكر راجعاً
احلامل فكوهنا فوقه مؤذن بكرسي القابلة اليت تعلوه عند الوالدة عند تكرار التوجع واآلالم، فإن كان على رأسها 

  .ماً، أو شبكة بال رأس أو غمد سيف أو زج بال رمح ولدت جاريةفوقه تاج ولدت غال
وقيل من رأى أّنه أصاب كرسياً أو قعد عليه، فإّنه يصيب سلطاناً على امرأة وتكون تلك يف النساء على قدر مجال 

. سيوكذلك ما حدث يف الكرسي من مكروه أو حمبوب فإنَّ ذلك يف املرأة املنسوبة إىل الكر. الكرسي وهيئته
وإن كان من خشب فهو قوة يف نفاق، وإن كان من حديد فهو قوة . والكرسي امرأة أو رفعة من قبل السلطان

واجلالس علىِ الكرسي وكيل أو والٍ أو وصي إن كان أهالً لذلك، أو قدم على أهله إن كان مسافراَ، لقوله . كاملة
  .واإلنابة الرجوع"  ٠وألفينا َعلَى كُرسّيه َجَسداً ثَّم أَنَاب: " تعاىل

  .ودخول الكندوج مصيبة. رجل مدبر ينفق على الناس باملعروف: والقمع
" يف لَْوحٍ َمًحفوٍظ : " وقوله" . وكَتَْبَنا لَُه يف األلْوَاح : " سلطان وعلم وموعظة وهدى ورمحة، لقوله تعاىل: واللوح

وإذا رأى . يدل على أّنه مدبر ال دولة لهواملصقل منه يدل على أنّ الصيب مقبل صاحب دولة، والصدىء منه . 
  .لوحاً من حجر فإّنه ولد قاسي القلب، وإذا كان من حناس فإّنه ولد منافق، وإذا كان من رصاص فإّنه ولد خمنث

  .خادم يسلي اهلموم: واحملرضة
مها كدر عيشه، نفس ابن آدم وحياته، وفناء الدهن والفتيلة ذهاب حياته، وصفاؤمها صفاء عيشه، وكدر: واملسرجة

  .واملسرجة قيم البيت. حبيث ال تقبل الدواء. وانكسار املسرجة حبيث ال يثبت فيها الدهن علة يف جسده
وأما من كنس بيته أو داره فإن كان هبا مريض مات، وإن كان له أموال . خادم متقاض: واخلشنة. خادم: واملكنسة

أو تبنها، فإّنه يفيد من البادية إن كانت له، وإال كان جابياً أو  وإن كنس أرضاً ومجع زبالتها أو تراهبا. تفرقت عنه
  .عشاراً أو فقرياً سائالً طوافاً

فإن رأى كأّنه ثقب املمخض فإّنه ال يقبل الفتوى وال . رجل خملص، أو مفٍت يفرق بني احلالل واحلرام: واملمخض
  .يعمل هبا

فمن رأى مجعاً من الناس . ان الذي يتعيش فيه وتأيت األرزاق إليهفدالة على املرأة واخلادم، وعلى املك: وأما القصعة
على قصعة كبرية أو جفنة عظيمة، فإن كان من أهل البادية كانت أرضهم وفدادينهم، وإن كانوا أهل حرب داروا 

عليه إن كان إليها باملنافقة، وحركوا أيديهم حوهلا باجملالدة على قدر طعامها وجوهرها، وإن كانوا أهل علم تألفوا 
  .طعامها حلواً وحنوه، وإن كانوا فساقاً أو كان طعامها مسكة أو حلماً منتناً تألفوا على زانية

فرمبا دل على قيم البيت، ورمبا دل على احلاكم والناظر واجلاين والعاشر واملاكس، والسفافيد أعوانه، : وأما الطاجن
  .البطوقد يدل على السجان وصاحب اخلراج والطبيب وصاحب 

والعرب تسمي امللك حصرياً، فما كان به من حادث . دالة على اخلادم، وعلى جملس احلاكم والسلطان: واحلصري
  .فبمنزلة البساط

وأما من محله أو لبسه فهو حسرة جتري عليه وتناله وحيل فيها . وأما التحافة، فدال على احلصار، واحلصر يف البول
  .ض أو حمبوسمن تلك الناحية، أو امرأة أو مري

  .وما يعمل منه، فحمله غرور، ومكسوره أموال: وأما الزجاج



وكثرته يف البيت دالة على اجتماع النساء يف خري أو . والظرف منه آنية أو زوجة أو خادم أو غريهن من النساء
  .شر

قى، وإن استيقظ ويده فمن تعلق بعروة أو أدخل يده فيها فإن كان كافراً أسلم واستمسك بالعروة الوث: وأما العروة
  .ويدل على صحبة العامل وعلى العمل بالعلم والكتاب. فيها مات علي اإلسالم

دال على ذكر صاحبه وفمه، وعلى عبده وخادمه الذي ال يستقيم إال بالصفع، ومحاره الذي ال ميشي إال : واملنقار
  .بالضرب

وج، وإن كان مصروفاً عن عروسه فإّنه يفترعها، فاملفتاح وأما من فتح قفالً فإن كان عزباً فهو يتز: القفل واملفاتيح
  :كما قال الشاعر. ذكره، والقفل زوجته

  واستقبل القفل مبفتاح... فقم إليها وهي يفِ سكرها 
أي تدعوا فقد  ٠" إنْ َتسَتفِْتُحوا فَقَْد َجاءَكُْم الفَْتًح : " إال أن يكون مسجوناَ فينجو منه بالدعاء، قال اهللا تعاىل

وإن كان يف " . إّنا فََتحْنا لَك فْتَحاً ُمبِيَناَ : " وإن كان يف خصومة نصر فيها وحكم له، قال اهللا تعاىل. جاءكمِ النصر
وإن كان حاكماَ وقد . فقر وتعذر فتح له منِ الدنيا ما ينتفع به على يد زوجة، أو من شركة أو من سفر، وقفول

فتواه، أو عابر وقد تعذرت عليه مسألة، ظهر له ما انغلق عليه وقد  تعذر عليه حكم، أو مفٍت وقد تعذرت عليه
  .يفرق بني زوجني أو شريكني حبق أو باطل على قدر الرؤيا

وإن كان مفتاحٍ اجلنة نال سلطاناً عظيماً . وأما املفتاح فإّنه دال على تقدم عند السلطان واملال واحلكمة والصالح
فإن حجب مفتاح الكعبة حجب . عمال الرب، أو وجد كنزاً أو ماال حالالً مرياثاًيف الدين، أو أعماالً كثرية منِ أ

قال اهللا . واملفاتيح سلطان ومال وخطر عظيم، وهي املقاليد. سلطاناً عظيماً أو إماماً، مث على حنو هذا يف املفاتيح
َما : " وكذلك قوله يف قارون. وخزائنهمايعين سلطان السموات واألرض " . لُه َمقَاِليُد الّسمََواِت واألْرض : " تعاىل

فمن رأى أّنه أصاب مفتاحاً أو مفاتيح فإّنه يصيب . يصف هبا أمواله وخزائنه" . إنَّ َمفَاِتَحُه لَتُنوُء بالُْعْصَبِة أو القوَّةَ 
يستجاب له ولوالديه وإن رأى أّنه يفتح باباً مبفتاح حىت فتحه، فإن املفتاح حينئٍذ دعاء . سلطاناً أو ماالً بقدر ذلك

أال ترى أنّ الباب يفتح باملفتاح حني . أو لغريمها فيه، ويصيب بذلك طلبته اليت يطلبها، أو يستعني بغريه فيظفر هبا
وكذلك لو رأى أّنه استفتح برجاً مبفتاح . يريد، ولو كان املفتاح وحده مل يفتح به، وكان يستعني يف أمر ذلك بغريه

  .يصري إىل فرج عظيم وخري كبري بدعاء ومعونة غريه له حىت فتحه ودخله، فإّنه
وكل غلق هم، وكل . كفيل ضامن، وإقفال الباب به إعطاء كفيل، وفتح القفل فرج وخروج من كفالة: والقفل

وقيل إنَّ القفل يدل على التزويج، وفتع القفلٍ قد قيل هو االفتراع، واملفتاح احلديد رجل ذو بأس شديد . فتح فرج
  " .نْصٌر ِمَن اهللا َوفَْتح قَرِيٌب : " أى أّنه فتح باباً أو قفالً، رزق الظفر لقوله تعاىلومن ر

  الباب اخلمسون

  يف النوم واالستلقاء على القفا

  واالنتباه والعجوز واملرأة واجلارية



: " ال النيب صلى اهللا عليه وسلموالنوم غفلة، وقد ق" إذْ َيغشِّيكُُم النعاسُ أَمَنة ِمْنُه : " أمن، لقوله عز وجلّ: النعاس
  .نبهنا من نوم الغافلني: وورد يف الدعاء" . الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا 

ومن رأى كأّنه مستلق على قفاه قوي أمره وأقبلت دولته وصارت الدنيا حتت يده، ألنّ األرض مسند قوي، وألن 
فإن . فإن تدبريه ينتقص، ودولته تزول، وبفوز بأمر غريهمن استلقى على قفاه وكان فمه منفتحاً فخرج منه أرغفة، 

وذلك . رأى كأّنه منبطح، فإنه يذهب ماله وتضعف قوته، وال يشعر جبري األحوال، وال يدري كيف تصرف األمور
  .أّنه إذا نام على هذه الصفة جعل وجهه يف األرض، فال يدري ما وراءه

إنَّ النوم على البطن ظفر باألرض واملال واألهل : باله، وقال القريواينيدل على حركة اجلد وإق: واالنتباه من النوم
  .والولد

تشتيت وذلة وموت، ورمبا دل على فراغ باألعمال والراحة من األحزان إذا كان حامداً للّه : والرقاد على الظهر
  .نسله وولده ومن رأى أّنه مضطجع حتت أشجار كثر. والنوم على اجلنب خري أو مرض أو موت. عّز وجلّ

القبيحة أو الناقصة وذات العيب اجملهولة، فهي الدنيا رأس كل فتنة، ألنّ املرأة فتنة، وقد متثلت الدنيا : وأما العجوز
لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة اإلسراء يف صورة امرأة، وختايلت لكثري من الناس يف صورة امرأة عجوز ذات 

مجيلة نظيفة كأّنها عابدة زاهدة، وعلى اآلخرة وما يقرب منها ويعمل هلا من عمل عيب، وقد تدل إذا كانت حسنة 
ورمبا دلت على الدنيا الذاهبة .. ومال حالل، ألنّ الدنيا واآلخرة ضرتان، إحدامها أعظم وأحسن من األخرى

ن رأى عجوزاً هرمة شابت يف واألرض امليتة والدار اخلربة، واملعروفة هي نفسها أو مسيتها أو شبيهتها أو نظريهتا، فم
املنام، نظرت يف حاله إن كانت الرؤيا يف خاصته، فإن كان فقرياً استغىن، وإن كانت ممن أدبرت دنياه عاد إليه 

إقباهلا، وإن كان حراثاً أو كان عنده مكان يدل على النساء قد تعطل كالبستان والفدان واحلمام وحنوِه، فإّنه يعود 
هيئته، وإن كان مريضاً أفاق من علته وإن كان الهياً عن آخرته عاد إليه، وإن كانت للعامة إىل عمارته وبنائه و

نظرت، فإن كانت السنة قد يئس الناس منها ومن خريها أعقبوها باخلصب وأتوا بالقوت، وإن كانوا يف حرب قد 
  . تشعبت وكربت ومكرت اجنلى أمرها وعادوا يف حاهلم يف أوهلا

املة فدالة على ما هو مأخوذ من امسها، فإما من أمور الدنيا ألنّها دنيا ولذة ومتعة، وأما من أمور الك: وأما املرأة
ورمبا دلت على السلطان، ألنّ املرأة حاكمة على الرجل باهلوى والشهوة، وهو يف كده . اآلخرة ألّنها تصلح الدين
در اللنب، ورمبا دلت على األرض والفدان والبستان وتدل على السنة ألّنه حتمل وتلد وت. وسعيه يف مصاحلها كالعبد

  .وسائر املركوبات
فمن رأى امرأة دخلت عليه أو ملكها أو حكم عليها، أو ضاحكة إليه أو مقبلة عليه، نظرت يف أمره إن كان 

ذلك ولكنها وإن مل يكنِ . مريضاً ببطن وحنوه، أو عزباً وكانت املرأة موصوفة باجلمال أو ظنها حوارء، نال الشهادة
وإن رأى ذلك من له حاجة عند سلطان . وإن رأى ذلك فقري أفاد ماالً. من نساء الدنيا، جنا مما هو فيه ونال دنيا

وإن رأى ذلك مسجون فرج . فإن رأى ذلك من له سفينة أو دابة غائبة قدمت عليه مبا يسره. فلريجها وليناهزها
فإن رآها للعامة فإّنه أمر . من يعاجل غرساً أو زرعاً فليداومه ويعاجلهعنه جلماهلا وللفرج الذي معها، وإن رأى ذلك 

وإن كانت منتقبة كان أمرها . فإن كانت بارزة الوجه كان أمرها ظاهراً. يكون يف الناس يقدم عليهم أو ينزِل فيهم
مرهم وتنهاهم فهو أمر وإن كانت تعظهم وتأ. فإن كانت مجيلة فهو أمر سار، وإن كانت قبيحة فهو أمر قبيح. خمفياً

صاحل يف الدين، وإن كانت تعارضهم وتلمسهم أو تقبلهم أو تكشف عورهتا إليهم، فهي فتنة يهلك فيها ويفتنت هبا 
منِ أمل هبا أو نال شيئاً منها يف املنام أو نالته يف األحالم، وقد تكون من الفنت حصناً وغنائم يف تلك السنة اليت هم 



" . وََنْبلَُوكُْم بالَشرِّ واخلَْيرِ ِفْتَنةَ : " ط الناسِ أو يف اجلامع، ألنّ اخلري قد يكون فتنة، لقوله تعاىلوإن رآها يف وس. فيها
  .وإن رآها داخلة عليهم أو نازلة إليهم، فهي السنة الداخلة بعد اليت هم فيها

فمن رأى جارية ملكها أو نكحها  .دالة على خري جييء وأمر جيري وفتنة تعتري مأخوذ من امسها جار: وأما اجلارية
أو دخلت عليه، فإن كان له غائب جاءه أو خربه أو كتابه، وإن رأى ذلك من تقتر رزقه يسر له، وإن رأى ذلك 

وإن رآها للعامة تطاردهم يف األسواق أو تدعوهم إىل السفاح، . من هو يف البحر فمن تعذر طاروسه جرت سفينته
مث على قدر مجاهلا وقبحها وسائر . رب الدف، فخرب مشهور يقدم على الناسوإن رآها تض. ففتنة متوج فيهم

  .أحواهلا

  الباب احلادي واخلمسون

  يف العطش والشرب والري واجلوع واألكل

  وأكل اإلنسان حلم نفسه أو حلم جنسه ومضغ العلك والطبخ بالنار

ن يشرب من هنر فلم يشرِب، فإّنه خيرج من يف التأويل فخلل يف الدين، فمن رأى أّنه عطشان وأراد أ: أما العطش
" . إنَّ اهللا ُمْبَتلِيكُْم بَِنْهرٍ، فَمْن َشرَِب ِمْنُه فَلَْيَس مِنِّي، َوَمْن لَْم َيطعمه فإّنُه مِنِّي : " حزن لقوله تعاىل يف قصة طالوت

وإذا رأى . اب ماالً حالالًمن أراد أن يشرب فلم يشرب، مل يظفر حباجته، ومن شرب املاء البارد أص: وقال بعضهم
  .أّنه ريان من املاء، دل على صحة دينه واستقامته وصالح حاله فيها

خيتلف يف : واألكل. حتصيل املعاش وعود املال: والشبع. فإّنه ذهاب مال وحرص يف طلب معاش: وأما اجلوع
أّنه جائع أصاب خرياً، ويكون وقيل من رأى . وقال بعضهمِ اجلوع خري من الشبع، والري خري من العطش. أحواله
  .حريصاً

" . لَقَْد لَقيَنا ِمْن َسفَرَِنا َهذَا َنصََبا : " ومن رأى أنّ غريه دعاه إىل الغداء دلت رؤياه على سفر غري بعيد لقوله تعاىل
بل أن فإن دعاه يف العشاء فإّنه خيدع رجالً وميكر به ق. فإن دعاه إىل األكل نصف النهار، فإنه يستريح من تعب

  .ومن رأى أّنه أكل طعاماً واهنضم، فإّنه حيرص على السعي يف حرفته. خيدعه هو
فإنَّ أكل حلم غريه، فإن أكله نيئاً يغتابه أو أحد . ومن رأى أّنه أكل حلم نفسه، فإّنه يأكل من مدخور ماله ومكنوزِه

أى كأّنه يعض حلم نفسه ويقطعه ويطرحه إىل فإن ر. أقربائه، وإن أكله مطبوخاً أو مشوياً فإّنه يأكل رأس مال غريه
  . األرض فإّنه رجل ملاز

وأكل حلم . وأكل املرأة حلم نفسها دليل على أنّها تزين وتأكل كد فرجها. وأكل املرأة حلم املرأة مساحقة أو مغالبة
فإن رأى أّنه . لشيخالرجل يف التأويل مثل أكل حلم املرأة، وكذلك أكل حلم الشاب أقوى يف التأويل من أكل حلم ا

يأكل حلم لسان نفسه أصاب منفعة من قبل لسانه، ورمبا دلت هذه الرؤيا على تعود صاحبها السكوت وكظم 
  .الغيظ والدمداراة
وقيل إنّ مضغ العلك إتيان فاحشة، ألّنه من عمل . فمن رأى أّنه ميضغه فإّنه ينال ماالً يف منازعة: وأما مضغ العلك

  .قوم لوط
ولو رأى أّنه يأكل اللبان، فإنَّ اللبان مبنزلة . أى أّنه طبخ بالنار شيئاً ونضج، فإنّ مل ينضج مل ينل مرادهوأما من ر



ولو يرى أّنه ميضغ اللبان والعلك فإّنه يصري إىل أمر يكثر فيه الكالم وترداده، مثل منازعة أو شكوى . بعض األدوية
  .أو ما يشبه ذلك

ه يزداد الكالم بقدر ذلك املضغ، وكذلك قصب السكر، إال أّنه كالم يستحلى وكل ما ميضغ من غري أكل، فإّن
فإن رأى أّنه يأكل من رؤوس الناس أو يطعمها غريه أو ينال منها شعراً أو عظاماً، فإّنه يصيب ماالً من . ترداده

البهائم والسباع، وكذلك رؤوس . فإن أكل من أدمغتهم، فإّنه يصيب من ذخائر أمواهلم. رؤساء الناس وعظمائهم
  .إال أّنها دون رؤوس الناس يف الشرف

فإن رأى رؤوس الناس مقطوعة يف بلدة أو حملة أو بيت أو على باب دار، فإن رؤوس الناس يأتون ذلك املوضع 
فإن رأى أّنه يأكل حلم مصلوب أو . وقيل من رأى أّنه يأكل حلم نفسه أصاب ماالً وسلطاناً عظيماً. وجيتمعون فيه

فإن رأى أّنه عانق رجالً ميتاً أو حياً، فإّنه تطول حياته، . أبرص أو حلم جمذوم، فإّنه يصيب ماالً عظيماً حراماً حلم
ومن رأى أّنه يأكل من حلم نفسه أو حلم غريه وكان مل يأكل أثر ظاهر، أكل من ماله أو من مال . وكذلك املصافحة

ومن أكل حلم املصلوب، أكل ماالً حراماً من رجل . أهل بيته أو غريهمفإن مل يكن له أثراً، اغتاب إنساناً من . غريه
  .رفيع القدر إذا كان ملا يأكل إثر

  الباب الثاين واخلمسون

  يف ذكر أنواع من الباليا

من اليأس واليتم والوجع والكد والفزع والعثور والعبوس والعري والعزل والصد والسرقة والسفه والذلة 
فدليل الفرج والنجاة : احلبس واحلمل الثقيل والبؤس والطغيان والضاللة أما اليأس من األمرواخلسران واخليانة و

حَّتى إذَا اْسَتيْأََس الرُُّسلُ َوظَنّوا أنَّهْم قَْد كذبوا : " وقوله تعاىل" . فَلَّما اْسَتيْأُسَوا ِمْنُه خَِلُصوا َنجِيا : " لقوله تعاىل
  " .َجاَءُهْم َنْصرَُنا 

  .فمن رأى كأّنه يتيم، فإنَّ غريه يلعب يف أمره امرأة أو ماىل أو جتارة وما أشبه ذلك: يتيموأما ال
  .ندامة من ذنب، وقيل إنَّ من رأى أّنه مستريح فإّنه يكد: والوجع
  .را حة: والكد
  .ية يف ذمتهومن رأى أّنه مات من الفزع مات فقرياً، واملظامل باق. يدل على اكتساب مظامل وارتكاب مآمث: والفزع
  .وقد قيل أّنه يدل على طالق املرأة. عهد، كما أنّ العهد عزل: والعزل

  " .وإذَا ُبشِّرَ أَحُدُهْم باألْنثَى ظَلَّ َوْجُهُه ُمْسَوّدأً َوُهَو كَظِيْم : " يدل على بنت، لقوله تعاىل: وعبوس الوجه
وقيل أّنه . ليه دين فإن خرج منها دم، نابتة، نائبةاجتمع ع. فمن رأى كأن إهبام رجله عثرت يف األرض: وأما العثور

  .يصيب ماالً حرامأ
قال اهللا . فمن رأى أّنه نزع ثيابه، ظهر له عدو مكامت غيو جماهر بالعداوة، بل يظهر املودة والنصيحة: وأما العري

فإن رأى كأّنه عريان " . يَْنزُع َعْنُهَما ِلبَاَسُهَما  يا َبين آَدم ال يفتنكم الّشيْطَانُ كََما أخَْرح أَبوْْيكُْم ِمَن اجلَّنِة: " تعاىل
  .وإن كان عرياناً يف موضع وحده، فإنَّ عدوه يطلب عثراته فال جيد مراده من هتك ستره. يف حمفل، فإنه يفتضح

أمر  غري حممود يف التأويل، فمن رأى أّنه طرد أحداً من أهل إملفضل أو هول أو صاح عليه، فإّنه يقع يف: والطرد
  .هائل ويغلبه عدوه



فإن السارق اجملهول ملك املوت، والسارق املعروف يستفيد من املسروق منه علماً أو موعظة أو : وأما السرقة
منفعة، فإن رأى كأن سارقاً جمهوالً دخل بيته وسرق طسته أو ملحفته أو قمقمته، ماتت امرأته، وسرقة الدار أمية 

  .تتزوج
  .قالوا جاهالً" . فإنْ كَان الِذي َعلَْيِه احلَّق سفيَهاً : " أّنه سفه جهل، لقوله تعاىلفمن رأى . اجلهل: والسفه

  .فنصرة يف التأويل: وأما الذلة
  .الذنب: واخلسران
  . الزنا: واخليانّه

واحلبس يف البيت اجملصص . وقيل أن احلبس يف السجن يدل على نيل ملك، بدليل قصة يوسف. ذل وهم: واحلبس
  .فإن رأى كأّنه موثق يف بيت مغلق عليه، فإنه ينال خرياً. املنفرِد عن البيوت دليل املوت والقرباجملهول 

  .فجار السوء: وأما احلمل الثقيل
  .دليل االفتقار: وإصابة الؤس
  .واالهتداء بعد الضاللة إصابة اخلري و الفالح. عن الطريق فخوض يف باطل: وأما الضاللة

  الباب الثالث واخلمسون

   بعض األضداد كالصعود واهلبوط والبخل واإلنفاقيف

  واهلبة واللجاجة واملصاحلة والكرب والتواضع والكذب والصدق والفقر والغىن

  واخلوف واألمن والغم والفرح واجلحود واإلقرار واإلحسان واإلساءة والذنب والتوبة
فإن . لغ جنومها فإّنه يصيب شرفاً ورياسةفإن صعد يف السماء حىت ب ٠دل على حزن وسفر: من رأى أّنه صعد جبالً

  .رأى أّنه ملا صعد فيها حتول جنماً من النجوم اليت يهتدي به نال اإلمامة
إذا رأى اهلبوط من . بعد صعودها ذل بعد العز، وقيل هو نيل نعمة الدنيا مع رياسة الدين: واهلبوط من السماء

  .وتعذر املراد اجلبل نال الفرح، وقيل أّنه يدل على تغيري األمر
  .فهو الذم، فإن رأى أّنه يبخل فإّنه يذم، كما أّنه لو يرى أّنه يذم فإّنه يبخل: وأما البخل
" . واْنِفقُوا ّمما َرَزقَناكْم ِمْن قَْبل أنْ يأيت أَحدَكُْم املَوُت : " على الكره دليل اقتراب األجل، لقوله تعاىل: وإنفاق املال

َوَما : " وقوله تعاىل" . وَاْنِفقُوا خرياً ألْنفُِسكُْم : " أصاب خرياً ونعمة لقوله تعاىلوإذا أنفق عن طيب نفس منه 
  " .أْنفَقُْتْم ِمْن َشيٍء فَُهوَ ُيْخِلفُُه 

فرار، فمن رأى كأّنه يلج، فإّنه يفر : واللجاجة. فمن رأى كأّنه وهب لرجل عبداً، فإّنه يرسل إليه عدوأ: وأما اهلبة
كائناً ما كان من والية أو جتارة أو صناعة أو خصومه، ويدل أيضاً على نفور الناس عن موعظة من أمر هو فيه 

  " .َبلْ لَجُّوا يف ُعُتوٍ وُنفُور : " واعظ أو تعظيم عامل، لقوله تعاىل
حلة الغرمي ومصا. فمن رأى كأّنه يدعو غرمياً إىل الصلح من غري قضاء دين، فإّنه يدعو ضاالً إىل اهلدى: وأما املصاحلة

  .على شطر املال نيل خري
فمن رأى كأّنه تكرب لتمسكه بدور الدنيا وفوزه بنعيمها واستقامة أمورها، فإّنه يدل على نفاد عمره، : وأما الكرب



  " .ا أْمُرَنا لَْيالً أْو َنهَاَراً حَّتى إذَا أَخذَِت األْرُض ُزْخُرفََها وازََّيَنْت َوظنَّ أْهلَُها أنُّهْم قَاِدُرونَ َعلَْيَها أَتاَه: " لقوله تعاىل
  .ويدل على إصابة شرف يف الدنيا زائل عن قريب" . واقِصْد يف َمْشيَِك : " لقوله تعاىل. خطأ يف الدين: والتبختر
  .للناس ظفر وعلو ورفعة، ملا روي يف األخبار من تواضع ّهللا رفعه اهللا: والتواضع
َيفَْترونَ : " عقل له، خصوصاً إذا رأى كأّنه يكذب على اّهللا، لقوله تعاىلدليل على أنّ صاحب الرؤيا ال : والكذب

  " .َعلَى اهللا الكَِذَب وأكْثَُرًهمْ ال َيْعِقلُون 
  .اإلميان، فمن رأى من الكفار أّنه صدق فإّنه يؤمن، كما لو رأى مؤمن أّنه آمن، فإّنه يصدق: والصدق
ربِّ إين ملَا أْنَزلَْت إلئَي : " ب طعاماً كثرياً، لقوله تعاىل، حكاية عن موسىفمن رأى أّنه فقري، فإّنه يصي: وأما الفقر

  " .ِمْن َخريٍ فَقري 
  .هو الفقر فمن رأى أنه يغتين، فإنه يفتقر: والغىن

فإن . ونال رياسة. من رأى كأّنه خائف فاز من اخلوف: وقيل. فيدل على التوبة، وكل خائف تائب: وأما اخلوف
  .فإّنه خياف رأى أّنه آمن
  .فدال على السرور، وقيل هو الغم بعينه: وأما الغم
  " .ال ُيِحّب الفَرِحَني : " لقوله تعاىل. هو الغم: والفرح

فمن رأى أّنه جحد باطالً، فإّنه يأمر باملعروف وينهى عن . جحود حق، وجحود باطل: فعلى ضربني: وأما اجلحود
  " .وَما َيْجَحُد بِآيَاِتَنا إَأل الكَاِفُرون : " لقوله تعاىل ٠كفرومن رأى كأّنه جحد حقاً فإّنه ي. املنكر

واإلقرار على النفس بالذنب واملعصية نيل عز وشرف وتوبة، لقوله تعاىل . بعبودية إنسان، إقرار بعداوته: واإلقرار
يدل على نيل والية أو رياسة أو أمن،  واإلقِرار بقتل اإلنسان٠" قَالَا َرّبَنا ظَلَْمَنا أْنفَُسنا : " حاكياً عن آدم وحواء

  .لقصة موسى قتلت منهم نفساً
  .فيدل على جناة صاحب الرؤيا: وأما اِإلحسان

  .تدل على هالكه: واإلساءة
  .يدل على ركوب صاحبه الدين، كما أنّ الدين يدل على ارتكاب اآلثام: وارتكاب الذنب

  . تمال بليةتدل على نيل ملك وإصابة شرف وبركة بعد اح: والتوبة

  الباب الرابع واخلمسون

  يف النكاح وما يتصل به من املباشرة والطالق

والغرية والسمن وشراء اجلارية والزنا واللواط واجلمع بني الناس بالفساد وتشبه املرأة بالرجل والتخنثّ ونظر 
ه مسي عريساً، فإّنه ميوت أو يقتل ومل ير امرِأته وال عرفها وال مسيت وال نسبت له إال أّن: الفرج ومن رأى أّنه عريس

وإذا رأى أّنه . فإن هو عاينِ امرأته أو عرفها أو مسيت له، فإّنه مبنزلة التزويج. إنساناَ، ويستدل على ذلك بالشواهد
ولو رأى أّنه طلق . تزوج أصاب سلطاناَ بقدر املرأة وفضلها وخطرها ومعىن امسها ومجاهلا إن عرف هلا إمساً أو نسبة

فإن رأى بعض أبناء . ته فإّنه يعزل عن سلطانه، إال أن يكون له نساء حرائر وإماء، فإّنه نقصان شيء من سلطانهامرأ
  .الدنيا أّنه ينكح زانية أصاب دنيا حراماً

يف املنام إذا احتلم صاحبه فوجب عليه الغسل فليس برؤيا، فإن رأى رجل أّنه يأيت امرأة معروفة، : ومجيع النكاح



فإن رأى أّنه مل يغشاها ولكن نال منها بعض اللمم، فإن غىن أهل بيتها يكون . ل بيتها يصيبون خرياً يف دنياهمفإنَّ أه
  .دون ذلك ألنّ الغشيان أفضل وأبلغ

فإنَّ ذلك ال يراه إال قاطع لرمحه مقصر يف حقهم، فهو : ولو رأى أو رؤي له أّنه ينكح أمه أو أخته أو ذات الرحم
فإن رأى أنّ امرأته متصنعة مضطجعة معه فوق ما هي يف هيئتها وخمالفة لذلك، فإّنها سنة خمصبة . يصل رمحه ويراجع

فإن كانت امرأة جمهولة فهو أقوى، ولكن ال يعرف صاحبها وجه ما يناله من . تأيت عليه ويعرف وجه ما يناله منها
وكذلك لو كان املنكوح . الفاعل يظفر بعدو لهالسنة، فمن رأى أّنه ينكح رجالً جمهوالً وكان اجملهول شاباً فإنّ 

وإن كان املنكوح معروفاً . معروفاً أو كانت بينهما منازعة أو خصومة أو عداوة، فإنَّ الفاعل يظفر باملفعول به
وليست بينهما منازعة وال عداوة، فإنَّ املفعول به يصيب من الفاعل خرياً، أو مسيه إن مل يكن لذلك أهالً، أو نظريه 

فإن كان املنكوح شيخاً جمهوالً، فإنَّ الشيخ جده وما يصل إىل جده من خري فإّنه . و يف سبب من أسباب هؤالءأ
  .حيسن ظنه واحتماله فيه

وكذلك لو رأى أّنه يقبل رجالً أو يضاجعه أو خيالطه بعد أن يكون ذلك من شهوة بينهما، فإّنه على ما وصفت يف 
فإن رأى أّنه يقبل رجالً غري قبلة الشهوة، فإنّ الفاعل ينال من املفعول به خرياً . واملبلغالنكاح إال أّنه دونه يف القوة 

  .ويقبله كقبوله
ولو رأى أّنه ولد له غالم أصابه هم شديد، فإن ولد له جارية . فإّنه زيادة يف دنياه: فإن رأى رجالً أنّ بنفسه محالً

  .أصاب خرياً، وكذلك شراء الغالم واجلارية
فإن كانت . رأى أّنه ينكح هبيمة معروفة، فإّنه يصل خبريه من ال حق له يف تلك الصلة ومل يؤجر على ذلكفإن 

البهيمة جمهولة، فإّنه يظفر بعدو له يف نفسه، ويأيت يف ظفره به ما ال حيل له وال استحق العدو ذلك منه، وكذلك 
  .انلوكان ما ينكح غري البهيمة من الطري والسباع ما خال اإلنس

فإن رأى أّنه ينكح ذا . فإنَّ املفعول به يصيب من الفاعل خرياً من دعاء أو صلة: فإن رأى أّنه ينكح ميتاً معروفاً
وإن رأى ميتاً معروفاً ينكح حياً، . حرمة من املوتى، فإنَّ الفاعل يصل املفعول به خبري، من صدقة أو نسك أو دعاء

والقبلة بعكس ذلك، ألن . ت أو من وارثه أو عقبه من علم أو غريهوصل إىل احلي املنكوح خري من تركة املي
  .الفاعل فيها يصيب خرياً من املفعول به ويقبله

ومن رأَى أّنه تزوج بامرأة ميتَه ودخل هبا، فإّنه يظفر بأمر ميت حيتاله، وهو يف األمور بقدر مجال تلك املرأة، فإن مل 
  .ألمر يكون دون ما لودخل هبايكن دخل هبا وال غشيها فإنّ ظفره بذلك ا

ولو رأت امرأة أنَّ رجالً ميَتاَ تزوجها ودخل هبا يف دارها أو عندها، فإنَّ ذلك نقصان يف ماهلا وتغري حاهلا وتفريق 
وإن كانت الدار معروفة للميت، فهي علىٍ . فإن كان دخل هبا امليت يف دار امليت فهي جمهولة، فإّنها متوت. أمرها

ولو رأى الرجل . ولو رأت امرأة هلا زوج أنّها تزوجت بآخر، أصابت خرياً وفضالً. ن يف ماهلاما وصفت نقصا
كل ذلك إذا عاين امرأته أو مسيت . ولو تزوج بعشر كان ذلك له صاحلاً. املتزوج أّنه تزوج بأخرى، أصاب سلطاناً

  . ه وال مسي هلا، فإّنها متوتوكذلك املرأة إذا تزوجت برجل جمهول ومل تعاينه وال عرفت. لْه أو عرفها

وقيل لو رأت امرأة أنَّ ميتاً نكحها فإهنا تصيب خرياً من موضع ال ترجوه، كما أنّ امليت ال يرجى، وكذلك نكاح 
  .ومن نكح امرأة يف دبرها حاول أمراً من غري وجهه. الرجل امليت

له بأولئك امللوك إن كان يف الرؤيا ما يدل ومن رأى أّنه يدخل على حرم اململوك أو يضاجعهن، فإّنها حرمة تكون 
  .على بر وخري، وإال فإّنه يغتاب تلك احلرم



. فإنَّ جامعها عند ذلك تيسر أمره. فإن ظهرت انفتح عليه ذلك األمر. ومن رأى أنّ امرأته حائض، انغلق عليه أمره
فإن اغتسل ولبس ثوبه خرج من ذلك،  .وإن رأى أّنه جنب اختلط عليه أمره. فإن رأَى أّنه هو احلائض أتى حمرماً

  .وكذلك املرأة
أما عقد النكاح للمرأة : وقال القريواين. وإن كان هلا رلد ساد أهل بيته. ومن رأى المرأته حلية مل تلد املرأة أبداً

املرأة  اجملهولة إذا كان العاقد مريضاً مات، وإن كان مفيقاً عقد عقداً على سلطان أو شهد شهادة على مقتول، ألنّ
وِإن كانت . سلطان، والوطء كالقتل، والذكر كاخلنجر والرمح، سيما االفتضاضِ الذي فيه جريان الدم عن الفعل

معروفة أو نسبت له أو كان أبوها شيخاً، فإّنه يعقد وجهاً من الدنيا، إما داراً أو عبداً أو حانوتاً، أو يشتري سلعة، 
  .وإن تأجل وقته حىت يدخل بالزوجة وينال منها حاجته، فيتعجل ما قد تأجل. أو ينعقد له من املال ما تقّر به عينه

فدالت على بلوغ املراد مما يطلبه اإلنسان، أو هو فيه أو يرجوه من دين أو دنيا، كالسفر واحلرت : وأما الوطء
فإن . اخلةوالدخول على السلطان، والركوب يف السفن، وطلب الضال، ألنّ الوطء لذة ومنفعة فيه تعب ومد

  .وطىء زوجته نال منها ما يرجوه أو نالت هي ذلك منه
وأما نكاح احملرمات، فإن وطأه إياهن صالت من بعد إياس، وهبات يف األم، خاصة من بعد قطيعة، لرجوعه إىل 

دل عليه املكان الذي خرج منه بالنفقة واإلقبال من بعد الصد، إال أن يطأهن يف أشهر احلج، أو يكون يف الرؤيا ما ي
وإن كانت قد متت لذته، وتكون نطفته ماله الذي ينفقه يف ذلك . فإّنه يطأ بقدمه األرض احلرام، ويبلغ منها مراده

ومن أحرز يف يده شيئاً من نطفة أو رآها . املكان الطيب الذي ال ميله طالب، وإن رجع منه طالبته نفسه بالعودة إليه
  .يف ثوبه، نال ماالً من ولد أو غريه

وأما نكاح البهائم واألنعام املعروفة، فإّنه دليل على اإلحسان إىل من ال يراه، أو النفقة يف غري الصواب، إن كانت 
فإن كانت الدابة هي اليت . جمهولة ظفر مبن تدل عليه تلك الدابة من حبيب أو عدو، ويأيت يف ذلك ما ال حيل له منه

ون عند ذلك غري مستوحش، وال كان من الدابّه أو السبع وشبهه إليه نكحته، كان هو املغلوب املقهور، إالّ أن يك
وقد يدل ذلك على وطء احملرمات من اإلناّت والذكران، . مكروه، فإّنه ينال خرياً من عدوه أو ممن مل يكن يرجوه

 يتم له ويذهب وأما الوطء يف الدبر فإّنه يطلب أمراً عسرياً من غري وجهه، ولعله ال. إذا كان مع ذلك شاهد يقويه
  .فيه ماله ونفقته، ويتالشى عنده عمله، ألنّ الدبر ال تتم فيه نطفة وال تعود منه فائدة كما يعود من الفرج

فمعاجلة األمور الصعاب، كلقيا بعض السالطني، كاحلرب واجلالد وافتتاح البلدان : وأما افتضاض البكر العذراء
اوين، والبحث عن العلوم الصعاب واحلكمة املخفية، والدخول يف سائر وحفر املطامري واآلبار وطلب الكنوز والدو

فإن فتح وأوجل يف منامه، جنح يف مطلوبه يف يقظته، وإن انكسر ذكره أو حفي رأسه وأتته شهوته . األمور الضيقة
ركه على أو بذل له مال عما طلبه حىت ت. دون أن يوجله، ضربه جده أو ضعفت حيلته أو استماله هواه عما أراد

  .قدر املطالب يف اليقظة
فانظر إىل املنكوح، فإن كان شاباً ظفر الناكح بعدوه، وإن كان شيخاً ظفر جبده وعال حبظه، : وأما نكاح الذكران

وإن كان معروفاً قهره الناكح وظلمه وعدا عليه، وإن كان طفالً صغرياً ركب ما ال ينبغي له ومحل غري مشقة ال 
فإن كان مبيله وإرادته فإّنه ينال من الفاعل . نكوح صديقه باينه بأمر مل يكن املنكوح يظنهوإن كان امل. تصلح له

  .خرياً ويشترك الفاعل واملفعول مع غريمها، وجيتمعان على شيء مكروه

بيته أو  فأما احلي فلعله ينال من مرياثه أو من أحد من أهل. فإنَّ املفعول به ينال من الفاعل خرياً: وأما مناكحة امليت
وإن كانت املنكوحة امليتة جمهولة فإّنه حييا . عقبه، وأما البيت فلعل احلي يتصدق عنده أو يصل أهله أو يترحم عليه



له أمر ميت يطلبه، إما أرض خربة يعمرها، أو بئر مهدومة حيفرها، أو أرض ميتة حيرثها، أو مطلَب ميت حيييه 
يضعف ذكره عند اجملامعة أو يكسل عند الشهوّه، فإّنه حياول ذلك ويعجز بالطلب ووجود البيئة واألنصار، إالّ أنّ 

  .عنه
فإن كانت مريضة أو كان عندها مريض حلقه واتصل به، وإالّ كان ذلك شتاتاً يف بيتها أو : وأما نكاح امليت احلية

أو ترى أّنه مع ذلك  علة يف جسمها، إال أن يكون مع ذلك ما يدل على الصالح، مثل أن يقول هلا إين لست مبيت،
قد دفع إليها تبناً أو وهبها شعرياً، فإّنه خري حييا هلا مل تكن ترجوه، أو قد يئست من مرياثه أو عقبه، أو من زوج إن 

  .كانت أرملة، أو من غائب يقدم عليه إن كان هلا غائب
ى أهل بيتها أو زوجها من شريك فإّنه نفع يدخل عليها أو عل: وأما إن تزوجت املرأة زوجاً غري زوجها يف املنام
  .يشاركه أو ولد يعاونه أو صانع خيدمه ويعمل له

فإن رأى أّنه جنب اختلط أمره، فإن اغتسل . وأما من نكح امرأته يف املنام، فإّنه يظفر مبا حياوله يف أمور صناعته
  .خرج من مجيع ما أصابه

وإن رأى الرجل أّنه حائض، وطىء " . ْت فََبّشرَْناَها بإسحاق فََضِحكَ: " واحليض يف املنام للحامل غالم، لقوله تعاىل
فإن رأى أّنه نكح امرأته وهي معرضة عنه، فرمبا الثابت عليه دنياه، وإن رآها حاضت كسدت . ماالً حيل وطؤه

صد إليه وأما القبلة للشهوة فإّنها جتري جمرى النكاح، ولغري الشهوة فإنَّ الفاعل يقبل على املفعول ويق. صناعته
  .مبجيئه، أو بسؤال وحاجة فيناهلا إن كان قد أمكنه منها أو تبسم له ومل يدفعه عنها وال أنكر فعله ذلك عليه

يف الفراش الواحد واللحاف الواحد واملخالطة جتري جمرى النكاح والقبلة، فإن رأى كأنه تزوج بأربعة : املضاجعة
فإن رأى " . فَاْنكحُوا َما طَاَب لَكُْم ِمَن النَِساء َمثَْنى وثُالَث وُربَاَع  : "نسوة، يستفيد مزيداً من اخلري لقوله تعاىل

. كأّنه تزوج امرأته رجل آخر وذهب هبا إليه، فإّنه يزول ملكه إن كان من امللوك، وتبطل جتارته إن كان من التجار
والعرس ملن يتخذه . ارة راحبة زائدةوإن رأى أّنه زوج امرأته لرجل وذهب بذلك الرجل إىل امرأته، فإّنه يصيب جت

  .مصيبة، وملن يدعى إليه سرور وفرح إذا مل ير طعاماً
فكتب ابن . وحكي أنّ رجالً أتى ابن سريين فذكر له أّنه ينكح أمه، فلما فرغ منها نكح أخته وكأنّ ميينه قطعت

حم خبيل باملعروف مسيء إىل هذا عاق قاطع للر: سريين جوابه يف رقعة حياء من أن يكلم الرجل بذلك، فقال
  .والدته وأخته

نال والية، وإن نكحه رجل من عرض الناس أصاب فرجاً من اهلموم وشفاء من : ومن رأى كأنّ اخلليفة نكحه
فإن نكحها شاب فإنَّ . ومن رأى كأن شيخاً جمهوالً ينكح امرأته فإّنه ينال رحباً وزيادة، فإنَّ الشيخ جده. األمراض

ومن رأى كأّنه ينكح أمه امليتة . واملنكوح إذا كان حمبوساً فرجِ عنه. ه وحيثه على الظلم وسوء املعاملةعدواً له خيدم
فإن رأى . ومن رأى كأّنه نكح جارية نال خرياً" . ِمْنَها خلَقَْناكُْم وِفَيها ُنِعيدُكُْم : " يف قربها، فإّنه ميوت لقوله تعاىل

فإن رأى الرجل كأّنه ينكح . ة، فإّنه يطلب أمراً من غري وجهه وال ينتفع بهأّنه ينكح امرأة على غري وجه اإلباح
  .فإن رأى كأنّ عبده جيامعه، فإنّ عبده يستخف به. عبده أو أمته، نال زيادة يف ماله وفرحاً مبا ملكه

وقيل إنَّ هذه الرؤيا " . َسَعته  وإنْ َيَتفرَّقَا ُيْغنِ اهللا كُالً ِمْن: " وقيل من رأى كأّنه طلق زوجته استغىن، لقوله تعاىل
وقيل إنَّ طالق . تدل على أنَّ صاحبها يفارق ملكاً كان يصحبه، فإنَّ النساء ذات كيد كامللوك، والطالق فراق

  .ومن رأى أّنه غيور فإنه حريص. فإن طلقها رجعية فإّنه يرجع إىل شغله. املرأة للوايل عزله، وللصانع ترك حرفته
  .فمن رأى أّنه مسني زاد. املال زيادة يف: والسمن



وقيل إنَّ الزنا بامرأة رجل معروف طلب مال ذلك الرجل . وقيل من رأى كأّنه زىن فإّنه خيون، وقيل يرزق احلج
وإن أقيم احلد على هذا الزاين، دل على . والزاين بامرأة شابة واضع ماله يف أمر حمكم غري مضيع له. وطمع فيه

  .دين إن كان من أهل العلم، وعلى قوة الوالية وزيادهتا إن كان والياًاستفادة فقه وعلم يف ال
فمن رأى أّنه جيمع بني زاٍن وزانية وال يرى الزانية، فإّنه رجل دالل يعرض متاعاً : وأما اجلمع بني الناس بالفساد

  .ويتعذر عليه
هم، فإنَّ حاهلا حيسن إذا كان ذلك غري فإن رأت املرأة كأنَّ عليها كسوة الرجال وهيئت: وأما تشبه املرأة بالرجل

فإن رأت كأنّها حتولت رجالً كان . فإن كانت الثياب جماوزة للقدر، فإنَّ حاهلا يتغري مع خوف وحزن. جماوز للقدر
  .صالحها لزوجها
امرأته فمن رأى كأّنه نظر إىل فرج : وأما النظر إىل الفرج. فمن رأى كأّنه خمنث أصاب هوالً وحزناً: وأما التخنث

وإن رأى أّنه نظر إىل امرأة عريانة من غري . أو غريها من النساء نظر شهوة أو مسه، فإنه يتجر جتارة مكروهة
  .علمها، فإّنه يقع يف خطأ وزلل

  .ومنهم من قال يفتقر ويذهب رأس ماله. فمنهم من قال أّنه يدل على الظفر بالعدو، ألنّ الغالم عدو: وأما اللواط

  واخلمسونالباب اخلامس 

  يف السفر والقفز واملشي والوثوب واهلرولة

  والقصد يف املشي والغيبة يف األرض والطريان والركوب والرجوع عن السفر

فمن رأى كأّنه . يدل على االنتقال من مكان إىل مكان، وعلىِ االنتقال من حال إىل حال، وعلى املساحة: السفر
  .ه ميسح أرَضاً فإّنه يسافريسافر، فإّنه ميسح أرضاً، كما لو رأى أّن

فمن رأى كأّنه يقفز قفزات يف األرض بفرد رجل لعله به ال يقدر معها على املشي، فإّنه يصيبه نائبة : وأما القفز
  .يذهب فيها نصف ماله، ويتعيش بالباقي يف مشقة وتعب

على القوة، وقوة اإلنسان يف  فمن رأى كأّنه وثب إىل رجل، فإّنه يغلبه ويقهره، ألنّ الوثوب يدل: وأما الوثوب
فإن رأى كأّنه وثب من مكان إىل خري منه، فإّنه يتحول من حال إىل حال أرفع منه عاجالً، فإن رأى كأنه . قدميه

  .وثب من األرض حىت بلغ قرب السماء، سافر حىت واىف مكة
كأّنه ميشي يف السوق، دل على أنَّ  فإن رأى. فإّنه يطلب شرائع اإلسالم ويرزق خرياً: فإن رأى كأّنه ميشي مستوياً

فإن ). مَال َهذَا الرَُّسول يأكلُ الطَّعاَم َويَْمشي يف األسواق: (وإن كان أهالً للوصية ناهلا لقوله تعاىل. يف يده وصية
  .وقيل إنَّ هذه الرؤيا تدل على مصيبة يف املرأة وطالقها. رأى كأّنه ميشي حافياً، دل على حسن دينه، وذهاب غمه

  " .اقِصْد يف َمشْيَِك : " والقصد يف املشي تواضع للّه تعاىل لقوله. يف أي موضع كان، فظفر بالعدو: وأما اهلرولة
من غري حفر إذا طال عمقها وظن أّنه ميوت فيها وال يصعد منها، خماطرة بالنفس وتغرير هبا يف : والغيبة يف األرض

  .طلب الدنيا، أو املوت يف ذلك
فقال رأيت كأّني أطري بني السماء واألرض، فقال أنت تكثر : فقد حكي أنّ رجالً أتى ابن سريين: وأما الطريان

  .املىن
وقيل من رأى كأّنه يطري فإن كان أهالً . ومن رأى كأّنه طاف فوق جبل، فإّنه ينال والية خيضع له فيها امللوك



لى مرض يصيبه يشرف منه على املوت، أو للسلطان ناله، وإن سقط على شيء ملكه، وإن مل يصلح للوالية دل ع
الطريان دليل : وقال بعضهم. فإن طار من سطح إىل سطح، فإّنه يستبدل بامرأته امرأة أخرى. خطأ منه يقع يف دينه

وإذا طار من . فإن بلغ طريانه منتهاه، فإّنه ينال يف سفره خرياً. السفر، إذا كان جبناح فإّنه انتقال من حال إىل حال
  : أرض نال شرفاً وقرة عني، ملا قيلأرض إىل

  وإذا نبا بك منزل فتحول
فإن طار كما تطري احلمامة يف اهلواء نال . فإن طار من أسفل إىل علو بغري جناح نالت أمنيته وارتفع بقدر ما عال

جمهولة، فإنه ومن طار من داره إىل دار . فإن رأى كأّنه طار حىت توارى يف جو السماء ومل يرجع، فإّنه ميوت. عزاً
  . يتحول من داره إىل قربه

فإن مل حيسن ركوهبا . وقيل إنَّ ركوب الدواب كلها نيل عز ومراد. فإّنه يركب هو غالباً: ومن رأى كأّنه ركب دابة
فإن رأى . فإن ركبها وأحسن الركوب وضبط الدابة، سلم من فتنة اهلوى، ونال املىن. فإّنه يدل على اتباع اهلوى

فإن . وقيل إنَّ ركوب عنق اإلنسان يدل على أمر صعب. عنق إنسان فإّنه ميوت وحيمل املركوب جنازتهكأّنه ركب 
وقيل . وأما الرجوع من السفر فيدل على أداء حق واجب عليه. أسقطه من عنقه فإنَّ ذلك األمر الذي طلبه ال يتم

فَاْنقَِلبوا بِنِْعَمٍة ِمَن اهللا َوفَْضلٍ لَمْ : " وله تعاىلأّنه يدل على الفرج من اهلموم والنجاة من األسواء ونيل النعمة، لق
فإنَّ معىن " . لََعلُّهْم يَْرجُعون : " ورمبا تدل هذه الرؤيا على توبة الرائي من الذنوب، لقوله تعاىل" . َيْمَسسُْهْم ُسوٌء 

  .التوبة الرجوع عن املعصية
ما يطلبه، وعلى النجاة واألمن ممن خيافه، لقول موسى، كما على الدابة أو على الرجلني دال على سرعة : والركض

إال أن يكون هربه من اهللا تعاىل أو من ملك املوت فإنه " فَفََرْرُت ِمْنكُْم ملّا خِفُْتكُْم : " أخرب عنه تعاىل يف القرآن
  .مدرك هالك، وبلوغ الغايات واملىن والكمال، دال على النقص والزوال

ومن وثب من موضع إىل موضع، حتول من . سماء، دل على أّنه يسافر سفراً أو ينال شرفاًومن طار عرضاً يف ال
  .والوثب البعيد سفر طويل فإن اعتمد يف وثبه على عصا، اعتمد على رجل قوي منيع. حال إىل حالة

  الباب السادس واخلمسون

  يف أنواع املعامالت اجلارية بني الناس

  والوديعة والعارية والقرض والضمان كالبيع والرهن واإلجارة والشركة

  والكفالة وقضاء الدين وأداء احلق واإلمهال
ومن رأى كأّنه يباع أو ينادى عليه، فإّنه إن كان مشتريه رجالً ناله . خيتلف يف التأويل حبسب اختالف املبيع: البيع

وإّنما قلنا إن البيع يف . ن أكرموكلما كان مثنه أكثر كا. هم، وإن اشترته امرأة أصاب سلطاناً أو عزاً وكرامة
َوقَالَ الِذي اْشتََراُه ِمْن ِمْصرِ الْمرَأِتِه أكْرِمي : " الرؤيا يقتضي إكرام املبيع لقوله تعاىل يف قصة يوسف عليه السالم

لبيع زوال وقيل إن ا. وما كان خرياَ للبائع، فهو شر للمبتاع. وكل ما كان شراً للبائع، كان خرياً للمبتاع" . َمثْواه 
والبيع إثارة على املبيع، فإن باع ما يدل على الدنيا آثر اآلخرة عليها، وإن . ملك، والبائع مشتري، واملشتري بائع

وبيع احلّر ذلته وحسن . وإال استبدل حاالً حبال على قدر املبيع والثمن. باع ما يدل على اآلخرة آثر الدنيا عليها



  .عاقبته، لقصة يوسف عليه السالم
كلُّ : (فمن رأى كأّنه رهينة يف موضع، فإن رؤياه تدل على أّنه قد اكتسب ذنوباً كثرية، لقوله تعاىل: وأما الرهن

وقيل إنَّ املرهون مأسور، فإن رأى كأّنه رهن عنده رهن، فَإّنه يظلم يف شيء ويبخس حقه، ). َنفْس َمبا كَسَبْت رَِهيَنة
نده الرهن، واملرهون مأسور بذنب أو دين عند املرهتن، وكذلك الراهن مث يصل إىل حقه بسبب الراهن الذي رهن ع

  .حىت يفك رهنه
فإنَّ املستأجر رجل خيدع صاحب اإلجارة ويغره وحيثه على أمر مضطرب، وإذا اخندع له تربأ منه : وأما اإلجارة

  .وتركه يف اهللكة
فإنَّ كل واحد منهما ينصف صاحبه يف أمر فهي دليل على اإلنصاف، فمن رأى كأّنه شارك رجالً : وأما الشركة
فإن رأى كأّنه شارك شيخاً جمهوالً فإّنه جده، ويدل على أّنه ينال إنصافاً يف تلك السنة ممن كانت بينه . يكون بينهما
  .وإن رأى كأّنه شارك شاباً جمهوالً فإّنه جيده من عدوه اإلنصاف مع خوفه من بليته وظلمه وأذيته. وبينه معامله

  .وقيل إنَّ املودع غالب، واملودع مغلوب. فمن رأى كأّنه أودع رجالً صرة فإّنه سره: ما الوديعةوأ
فإن كان . فمن رأى كأّنه استعار شيئاً أو أعاره فإن كان ذلك الشيء حمبوباً فإّنه ينال خرياً ال يدوم: وأما العارية

وقيل من استعار من رجل دابة فإن املعري حيتمل مؤونة . هلاوذلك أنّ العارية ال بقاء . مكروهاً أصابته كراهية ال تدوم
  .املستعري

  ).إنْ تقْرِضُوا اهللا: (فمن رأى أّنه يقرض الناس لوجه اهللا تعاىل، فإّنه ينفق ماالً يف اجلهاد لقوله تعاىل: وأما القرض
  . ذلك الرجل فمن رأى كأّنه ضمن عن إنسان شيئاً لرجل فإّنه يعلمه أدباً من آداب: وأما الضمان

فقد قيل أّنها جتري جمرى القيد يف التأويل، وتدل على الثبات يف األمر، وسواء يف ذلك الكافل : وأما الكفالة
: فإن رأى كأنَّ إنساناً تكفل به فإّنه يرزق رزقاً جليالً لقوله تعاىل. وقيل من تكفل لإلنسان فقد أساء إليه. واملكفول

  " .َيكْفَلُوَنه لَكْم َوُهْم لَُه َناِصُحون : " لقوله تعاىل. رأى كأّنه تكفل صبياً فإّنه ينصح عدواً فإن" . وكَفّلْها َزكَرّيا " 
فمن رأى كأّنه قضى ديَناً أدى حقاً، فإّنه يصل رمحاً أو يطعم مسكيناً، وييسر عليه أمر متعذر من : وأما قضاء الدين

  .ع عن السفر، كما أنّ الرجوع عن السفر اداء للحقوقيل أنّ أداء احلق رجو. أمور الدين وأمور الدنيا
وإن رأى كأّنه أمهل رجالً يف " . فََمهِّلِ الكَافِريَن أْمهِلُْهْم ُروَْيداً : " فيدل على العذاب، لقوله تعاىل: وأما اإلمهال

  .غضب، فإّنه يعذبه عذاباً شديداً

  الباب السابع واخلمسون

  يتصل هبايف رؤيا املنازعات واملخاصمات وما 

من البغي والبغض والتهدد واجلور واحلسد واخلداع اخلصومة والنقب والرفس والضرب واخلدش والرضخ والرجم 
فغري : والسب والسخرية والصفح والعداوة والغيبة والغيظ والغلبة واللطم واملقارعة واملصارعة والذبح أما البغض

وقد ذكر اهللا تعاىل منته على املؤمنني . دها، وضد النعمة الشدةحممود، ألنّ احملبة نعمة من اهللا تعاىل، والبغض ض
" إذا كُنُْتْم أْعَداء فَألَّف َبْيَن قُلُوبكُْم فَأَصَْبحُْتْم بِنْعَمِتِه إْخواناً : " برفع العداوة الثابتة بينهم مبحبة اإلسالم، فقال تعاىل

.  
مث بُغي : " وقال تعاىل" . إّنَما بَْغُيكُْم َعلَى أنْفُِسكُم : " اىلراجع على الباغي، واملبغى عليه منصور، لقوله تع: والبغي



  " .َعلَْيِه لَيَنصُرّنُه اهللا 
  .ظفر للمتهدد باملتهدد وأمن له وأمان: والتهدد

  .ومن رأى كأنَّ بعض الناس جيور على بعض، فإّنه يتسلط عليهم سلطان جائر
  .فهو فساد للحاسد وصالح للمحسود: وأما احلسد

  " .وإنْ ُيرِيُدوا أنْ خيَْدُعوَك فإنَّ َحسَْبَك اهللا : " فإنَّ اخلادع مقهور، واملخدوع منصور لقوله تعاىل: أما اخلداعو
  .املصاحلة، فمن رأى أّنه خاصم خصماً صاحله: واخلصومة
  .هي الزنا: واخليانة

فإن رأى كأّنه نقب . ويصل إليها مبكرفإن رأى كأّنه نقب يف بيت وبلغ فإّنه يطلب امرأة . مكر: والنقب يف البيت
فإن رأى " . أنا مدينة العلم وعليَّ باهبا : " يف مدينة فإّنه يفتش عن دين رجل عامل لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .كأّنه نقب يف صخر فإّنه يفتش عن دين سلطان قاس
  .عليه بغناهفمن رأى رجالً يرفسه برجله، فإنه يعريه بالفقر، ويتصلف : وأما الرفس
فإّنه خري يصيب املضروب علىِ يدي الضارب، إال أن يرى كأّنه يضربه باخلشب، فإّنه حينِئِذ يدل : وأما الضرب

وإن ضربه على ظهره فإّنه . ومن رأى كأنّ ملكاً يضربه باخلشب، فإّنه يكسوه. على أّنه يعده خرياً فال يفي له به
وقيل إنَّ الضرب يدل على . وإن ضربه باخلشب أصابه منه ما يكره. جهوإن ضربه على عجزه فإّنه يزو. يقضي دينه

ومن رأى كأّنه يضرب رجالً على رأسه باملقرعة وأثرت يف رأسه وبقي أثرها عليه، . التغيري، وقيل إنَّ الضرب وعظ
. يدعوه إىل بدعةفإن قلع أشفار جفنه فإّنه . فإن ضرب يف جفن عينه فإّنه يريد هتك دينه. فإّنه يريد ذهاب رئيسه

فإنَّ ضربه على شحمة أذنه أو شقها وخرج . فإن ضرب مججمته فإّنه قد بلغ يف تغيريه هنايته، وينال الضارب بغيته
. وقيل إنَّ كل عضوِ من أعضائه يدل على القريب الذي هو تأويل ذلك العضو. منها دم، فإّنه يفترع ابنة املضروب

فإنَّ ضربه وهو مكتوف فإنّه . دعاء، فمن رأى أّنه يضرب رجالً فإّنه يدعو عليهوقال بعض املعربين إنّ الضرب هو ال
  .يكلمه بكالم سوء ويثين عليه بالقبيح

  .الطعن والكالم: واخلدش
فمن رأى كأّنه يرضخ رأسه على صخرة، فإّنه الينام وال يصلي العتمة، ملا روي عن النيب صلى اهللا : وأما الرضخ
  .عليه وسلم
  .فمن رأى كأّنه يرجم إنساناً فإّنه يسب ذلك اإلنسان: وأما الرجم
  .فهو القتل: وأما السب

  .فهي الغنب، فمن رأى كأّنه سخر به فإّنه يغنب: وأما السخرية
  .إذا كان على جهة املزاح فاختاذ يد عند املصفوع: وأما الصفع
َعَسى اهللا أنْ َيجََعلَ َبيَْنكُْم َوَبْيَن : " قوله تعاىلفمن رأى كأّنه يعادي رجالً، فإّنه يظهر بينهما مودة، ل: وأما العداوة

  " الِذيَن َعاديُْتْم ِمنُْهْم َمَودةً 

راجعة مبضرهتا إىل صاحبها، فإن اغتاب رجالً بالفقر، ابتلي بالفقر وإن اغتابه بشيء آخر ابتلى بذلك : والغيبة
  .الشيء

َوَردّ اهللا الِّذينَ : " مره يضطرب وماله يذهب، لقوله تعاىلفمن رأى كأّنه مغتاظ على إنسان، فإنّ أ: وأما الغيظ
وإن غضب . فإن غضب على إنسان من أجل الدنيا، فإّنه رجل متهاون بدين اهللا" . كَفَُروا بَِغْيظِهِْم لَْم َينَالُوا َخيْراً 



  " .ى الَغَضَب َولَّما َسكََت َعْن ُموَس: " ألجل اهللا تعاىل، فإّنه يصيب قوة ووالية، لقوله تعاىل
  .يف النوم فمغلوب يف اليقظة: وأما الغالب
  .فمن رأى كأّنه يلطم إنساناً فإّنه يعظه وينهاه عن غفلة: وأما اللطم
فإن وقعت القرعة له ناله . فمن رأى أّنه يقارع رجالً أصابته القرعة، فإّنه مل يظفر به ويغلبه يف أمر حق: وأما املقارعة

فإن اختلف اجلنسان، : وأما املصارعة" فََساَهَم فَكَانَ ِمَن املُْدَحِضني : " له عّزوجلهم وحبس مث يتخلص، لقو
  .فإن كان املصارعة بني رجلني، فالصارع مغلوب. فاملصارع أحسن حاالً من املصروع كاإلنسان والسبع

  .فعقوق وظلم: وأما الذبح

  الباب الثامن واخلمسون

  كل بعضها بعضايف ذكر أنواع شىت يف التأويل ال يشا

ً  
خطبة، فمن رأى أّنه أهدى إىل أحد هدية، أو أُهدي إليه شيء، خطبت إليه ابنته أو امرأة من أقربائه، : اهلدية

فكانت بلقيس مرسلة باهلدية، ). وإنِّي ُمْرَسلَةٌ إلَيْهِْم هَبِدّيٍة فََناِظرةٌ بَِم يَْرجُِع املُْرَسلُون: (وحصل النكاح لقوله تعاىل
قال رسول اهللا . وقيل إنَّ اهلدية احملبوبة تدل على وقوع صلح بني املهدي واملهدى إليه. يمان خاطباً هلاوكان سل

  " .هتادوا حتابوا : " صلى اهللا عليه وسلم
ويقتضي أن يصيب مسترق ). ُيلْقُونَ الّسْمَع وأكْثَرَُهْم كَاِذُبون:(فهو كذب ومنيمة، لقوله تعاىل: وأما استراق السمع

  ).إالً َمْن اسَْتَرقَ السّمَع فأْتَبَعًه شَِهاٌب مبني: (ع مكروه من جهة السلطان، لقوله تعاىلالسم
: فمن رأى كأّنه يستمع فإّنه إن كان تاجراً استقال من عقدة بيع، وإن كان والياً عزل، لقوله تعاىل: وأما االستماع

ومن رأى كأّنه . ع على إنسان، فإّنه يريد هتك ستره وفضيحتهفإن رأى كأّنه يتسم). إنُّهْم َعنِ الّسَمَع ملَْعزُولُون(
فإن ). فََبشِّْر ِعَباَد الِّذيَن َيْسَتِمُعونَ القَْولَ فَيّتبُِعون أْحَسَنُه: (يسمع أقاويل ويتبع أحسنها، فإّنه ينال بشارة، لقوله تعاىل

َيسَْمُع آياتَ اهللا ُتْتلَى َعلَْيِه مثَّ : (قوله تعاىلرأى كأّنه يسمع وجيعل نفسه أّنه ال يسمع، فإّنه يكذب ويتعود ذلك، ل
  ).يصر ُمْسَتكْبِراً كَأنْ لَْم َيْسَمْعَها فََبشِّْرهُ بَِعذَابٍ أليم

  ).َوَربَُّك َيُخلُُق َما َيَشاُء وََيخَْتاُر: (فمن رأى كأّنه خمتار يف قومه، فإّنه يصيب رياسة، لقوله تعاىل: وأما االختيار
رأيت : وحكي أنّ رجالً أتى بعض املعربين فقال. من مستقره فإّنه يدل على جناته من اهلموم: الرجل وأما إخراج

: قال. نعم: وهل أنت يف حزن؟ قال: قال. نعم: ألك عدو؟ قال: فقال له املعرب. كأنّ جرياين أخرجوين من داري
أْخرِجُوا : (زن، لقوله تعاىل يف قوم لوطالبشارة، فإنّ اهللا تعاىل ينجيك من شر كل عدو، ويفرج عنك كل همِ وح

  ).آلَ لُوٍط مْن قَْرَيِتكُْم إّنهمْ أُنَاٌس َيتَطَّهُرون فَأْنَجيَْناُه َوأْهلَه
فمن رأى يف منامه كأّنه يأيت بربهان على شيء، فإّنه يف خصومة مع إنسان، واحلجة له عليه فيها، : وأما الربهان
  (.ْم إنْ كُنُْتْم َصاِدِقنيَهاتُوا ُبرَْهاَنكً: (لقوله تعاىل
فمن رأى كأّنه تتدىل من سطح إىل أرض حببل، فإّنه يتورع يف مجيع أحواله، ويترك طلب حاجاته : وأما التديل

فإن رأى أّنه يسقط من سطح إىل أرض، فإّنه يقنط من رجل كان يأمله، أو يسقط من مرتبته . استعماالً للورع
  .ّنه يف سقوطه وقع يف وحل، فإّنه يترك أمراً من أمور الدين أو أمور الدنيافإن رأى كأ. بسبب كالم يتكلم به



من عزى مصاباً فله مثل أجره : " فمن رأى كأّنه عزى مصاباً نال أمناً لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: وأما التعزية
  ).وََبشِّْر الصَّابِرين: (وإن رأى كأنّ عزى نال بشارة، لقوله تعاىل" 

. فمن رأى كأّنه يدعى بغري امسه، فإن دعي باسم قبيح فإّنه يظهر به عيب فاحش، أو مرِض فادح: يري االسموأما تغ
فإن دعي باسم حسن مثل حممد أو علي أو حسن أو سعيد، نال عزاً وشرفاً وكرامة على حسب ما يقتضيه معىن 

  . ذلك االسم

فإن رأى ). فَال ُتَزكّوا أنْفَْسكُْم ُهوِ أْعلَُم بَِمْن اتّقى: (لقوله تعاىلفإهنا تدل على اكتسابه إمثاً، : وأما تزكية املرء نفسه
وإن كان الشيخ والشاب معروفني، نال . كأنّ شاباً جمهوالً يزكيه، فإّنه يصيب ذكراً حسناً مجيالً يف عامة الناس

  .بسببهما رياسة وعزاً
وإن رأى كأّنه يتملق له يف علم يريد . الدنيا فذلك مكروه فمن رأى كأّنه يتملق إنساناً يف شيء من متاع: وأما امللق

أن يعلمه إياه، أو عمل من أعمال الرب يستعني به عليه، فإّنه ينال شرفاً ويصح دينه ويدرك طلبته، ملا روي يف اآلثار 
كروه يف التأويل، وقيل أنّ امللق ملن تعود ذلك يف أحواله غري م. أنّ امللق ليس من أعمال املؤمن إال يف طلب العلم

  .وملن مل يتعود ذلك ذلة ومهانة
وقيل إنَّ التوديع يدل على مفارقة املودع املودع مبوت أو . فمن رأى كأّنه يودع امرأته فإّنه يطلقها: وأما التوديع

وقال بعضهم إنَّ التوديع . ويدل على افتراق الشريكني، وعزل الوايل، وخسران التاجر. غريه من أسباب الفراق
حمبوب يف التأويل، وهو يدل على مراجعة املطلقة، ومصاحلة الشريك، وربح التاجر، وعود الوالية إىل الوايل، وبرء 
املريض، وذلك ألّنه من الوداع، ولفظه يتضمن الودع وهو الدعة والراحة وأيضاً فإنّ الوداع إذا قلب صار عادوا 

  :وأنشد
  دوال يهمنك البعا... إذا رأيت الوداع فافرح 
  فإن قلب الوداع عادوا... وانتظر العود عن قريب 

َيَتوَاَرى : (فقد اختلفوا يف تأويله، فمنهم من قالت إنَّ رأى أّنه توارى فإّنه تولد له بنت، لقوله تعاىل: وأما التواري
ْوَرةٌ وما هي بَِعْورةٍ إنْ إنَّ ُبيُوَتَنا َع: (وقال بعضهم من رأى كأنه توارى يف بيت فإّنه يفر، لقوله تعاىل). ِمَن القَْوم

  ).ُيرِيُدونَ إال ِفَراَراً
فقد حكي أنّ قتيبة بن مسلم رأى خبراسان كأّنه نور جسده، فحلقت النورة الشعر حىت انتهت إىل : وأما النورة

ر كما فكان األم. أّنه يقتل وال يوصل إىل عورته، يعين حرمه: عورته، فلم حتلقها فرفعت رؤياه إىل ابن سريين فقال
  .عربه

يف موضع السنة إذا ذهب بشعر العانة دليل الفرج، فإذا مل يذهب بشعر العانة فدليل ركوب الدين وزيادة : والتنور
  .احلزن

ومن رأى . فمن رأى يف منامه كأّنه هتاون مبؤمن، فإنّ دينه خيتل ويقنط من رجل يرجوه، وتستقبله ذلة: وأما التهاون
  .وإن هتاون به شيخ جمهول افتقر، ألنهّ جده. باً جمهوالً، ظفر بعدوهكأنّ غريه هتاون به وكان شا

  .فماللة من أمر أو كسل يف عمل: وأما التمطي
فإن رأى أن غريه حيرسه، فإّنه يقع يف حمنة، ألنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم ما دام أصحابه حيرسونه : وأما احلراسة

فإن رأى كأّنه حيرس غريه كيال " .. ارجعوا فقد عصمين اهللا : " ألصحابهكان يف حمنة، فلما فرج اهللا تعاىل عنه قال 
عني حرست : ثالثة أعني ال متسها النار: " ملا روي أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. يظلم، فإّنه يأمن شر الشيطان



  .رب الذي رويناهوالنار يف التأويل سلطان، وقيل أنَّ حارس الغري يرزق اجلهاد هلذا اخل" يف سبيل اهللا 
يعين ). وامرأتُه َحمّالَةَ احلَطَب:(فمن رأى أّنه حيتطب يف األرض، فإّنه يكون مكثاراً متاماً، لقوله تعاىل: وأما احلطب

  .املكثار كحاطب الليل: وروي عنه عليه السالم أّنه قال. النميمة
إن كان رطباً، فإّنه ميكر بإنسان ألجل ما يناله، و. فمن حفر أرضاً وكان التراب يابساً، نال قدره ماالً: وأما احلفر

  .ويناله من ذلك املكان تعب بقدر رطوبة التراب
. فََدالمهَا بِغُرورِ. َوقَاَسَمُهَما إينِّ لَكَُما لَِمَن النّاِصحِني:(فمن األصل دليل الغرور واخلداع، لقوله تعاىل: وأما احللف

وإّنُه لَقََسٌم لَوْ َتْعلَُمون :(واحللف الصادق ظفر وقول حق، لقوله تعاىل). لَكُْم فَيْحلَفُونَ له كََما َيْحِلفُونَ:(وقوله
وملا روي ). َوال ُتِطْع كُلّ ًحالٍّف مهني:(واحللف الكاذب خذالن وذلة وارتكاب معصية وفقر، لقوله تعاىل). َعِظيم

  .القعاليمني الكاذبة تدع الديار ب: عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أّنه قال
  .فمن رأى كأّنه يدغدغ رجالً، فإّنه حيول بينه وبني حرفته: وأما الدغدغة
فمن ذرع ثوباً بشربه أو أرضاً أو خيطاً، فإّنه يسافر سفراً بعيداً فإنّ مسحه بعقد إصبع، فإنه يتحول من : وأما الذرع
  .حملة إىل حملة

  .فإّنه يدل على والية: وأما رعي النجوم

من مل يوقر كبرينا : " رأى كأّنه يرحم ضعيفاً، فإنّ دينه يقوى ويصح لقوله صلى اهللا عليه وسلمفمن : وأما الرمحة
فإن رأى كأنّ رمحة اهللا تنزل عليه، نال نعمة . فإن رأى كأّنه مرحوم فإّنه يغفر اهللا له" . ويرحم صغرينا فليس منا 

فإن رأى كأّنه رحيم فرح، فإّنه يرزق حفظ القرآن، . وهي النعم، )َولَْوال فَْضلُ اهللا َعلَْيكُْم َورْحَمتُه:(لقوله تعاىل
  .قالوا الرمحة هنا القرآن). قُلْ بِفَْضل اهللا وبرمحته فَبِذَِلَك فَلَْيفَْرحوا: (لقول تعاىل
  .فمن رأى أّنه يسأل فإّنه يطلب العلم ويتواضع هللا ويرتفع: وأما السؤال
إنَّ أصَحاَب اجلّنِة الَيْوَم يف شغل : (يتزوج بكراً ويفترعها لقوله تعاىلفمن رأى كأّنه مشغول، فإّنه : وأما الشغل
  .قالوا هو افتضاض األبكار). فَاِكُهون
  .فإّنه ال يشفع من ال جاه له. قيل إهنا تدل على غش، وقيل إّنها تدل على عز وجاه: والشفاعة

وأما صوت . أن يستعني برجل فاسق فمواعيد من رجل طعان دينء، ال يتخلص منه دون: وأما صوت الزنبور
  .الدراهم فكالم حسن يسمعه من موضع حيب استزادته، فإن كان زيوفاً، فمنازعة يف عداوة وال حيب قطع الكالم

  .فجيد للنساء وملن اعتاد ذلك من الرجال، ورديء لغريهم: وأما ضفر الشعر
إن كان صاحب الرؤيا سلطاناً قوي سلطانه، وكان و. فمن رأى كأّنه طال، فإّنه يزيد يف علمه وماله: وأما الطول

وإن كان صاحب ). َوَزاَدُه بْسطَة يف العِلْم َواجلْسم: (حسن السرية فيه، وإن كان تاجراً رحبت جتارته، لقوله تعاىل
  .الرؤيا امرأة، دلت رؤياها على اليتم والوالدة

ومن رأى كأنّ أحداً . ا قيل من طلب شيئاً ناله أو بعضهفمن رأى كأّنه يطلب شيئاً، فإّنه ينال مناه، مل: وأما الطلب
  .يطلبه، فإّنه هم يصيبه

ِتلَْك الّدار اآلِخَرةُ : (فمن رأى كأّنه يريد أن يعلو على قوم فعالً، فإّنه يستكرب مث يذل، لقوله تعاىل: العلو: وأما
وإن رأى كأّنه ال يريد العلو، نال رفعه ). والَعاِقبةُ للُمّتِقني َنْجَعلَُها ِللّذين الً ُيرِيُدونَ ُعلُّواً يف األْرض َوالً فَسَاداً

  .وشروراً
وَلَْيْعفُوا :(فمن رأى كأّنه عفا عن مذنب ذنباً، فإّنه يعمل عمالً يغفر له اهللا تعاىل به، لقوله تعاىل: وأما العفو



  .ريه عفا عنه، طال عمره ونالت رفعةومن رأى كأنّ غ). َولَْيصْفَحُوا أالً ُتحبُّونَ أنْ َيْغِفَر اهللا لَكُْم
  .فمن رأى كأّنه عظم حىت صارت جثته أعظم من هيئة الناس، فإّنه دليل موته: وأما العظم
  .الناقص فيدل على اإلياس عن املرجو، ووقوع اخللل يف الرياسة: وأما العمل
إصابة خادم، وعلى السراويل فهو على القميص عقد جتارة، وعلى احلبل صحة دين، وعلى املنديل : وأما العقد

وإن مل . فإن انعقد اخليط تيسر ما يطلبه. تزوج امرأة، وعلى اخليط إبرام أمر هو فيه من والية أو تزويج أو جتارة
فإن رأى كأنّ العقدة وقعت على شيء من هذه األشياء من غري أنَّ يعقدها، فإّنه . ينعقد تعسر مرامه وتعذر مطلوبه

فإن رأى كأّنه . قبل السلطان، فإن رأى كأنّ غريه فتحها، كان ذلك الغري سبب فرجه عنهتدل على ضيق وغم من 
وإن رأى كأّنها انفتحت بنفسها فإنَّ اهللا تعاىل يفرج عنه من حيث . فتحها بعد جهد، فإّنه ينجو من ذلك بعد جهد

  .ال حيتسب
وإن رأى كأّنه يعد . ها اسم اهللا، فهو يسبحفيختلف باختالف املعدود، فإن رأى كأّنه يعد دراهم في: وأما العدد

وإن رأى كأّنه . فإن رأى فيها نقش صورة، فإّنه يشتغل بأباطيل الدنيا. دنانري فيها اسم اهللا تعاىل، فإّنه يستفيد علماً
د خرزاً فإّنه فإن رأى كأّنه يع. فإن رأى كأّنه يعد جوهراً، فإّنه يتعلم العلم أو يدرسه. يعد لؤلؤاً، فإّنه يتلوِ القرآن

. فإن رأى كأّنه يعد مجاالً ومحوالً. فإن رأى كأّنه يعد بقرات مساناً، فإّنه متضي عليه سنون خصبة. مشتغل مبا ال يعنيه
فإن كان سلطاناً أفاد من أعدائه ماالً قيمته توافق تلك احلمول، وإن كان دهقاناً أمطر زرعه، وإن كان تاجراً نال 

كأّنه يعد جاورساً، فإّنه يقع يف شدة وتعب يف معيشته، وكذلك العدد يف كل شيء سواه يرجع فإن رأى . رحباً كثرياً
  .إىل جوهره
  .يف التأويل ظلم، فمن رأى كأّنه أعجب بنفسه أو بغناه أو بقوته فإّنه يظلم: العجب

وإن . ضحي غريه عنهفإن رأى حراً كأّنه قد أعتق، فإّنه يضحي عن نفسه أو ي. فهو موت املعتق: وأما عتق العبد
  .وإن كان مديوناً وجد قضاء ديونه. كان صاحب الرؤيا مريضاً نال العافية

  .يف التأويل ندامة، كما أنّ الندامة عجلة: والعجلة
" أنا مدينَه العلم وعلّي باهبا : " اتصال ببعض العلوية، فمن رأى أّنه أصاب علماً، فإّنه يتزوج بعلوية لقوله له: والعلم

.  
  :فيدل على احملبة وأنشد: العتاب وأما

  ويبقى الوّد ما بقي العتاب... إذا ذهب العتاب فليس وّد 
َيْوم تَأِتي كُلّ َنفْسٍ ُتجَاِدلْ : " فإن رأى كأّنه يعاتب نفسه، فإنه يعمل عمالً يندم عليه ويلوم عليه نفسه، لقوله تعاىل

  " .َعْن َنفِْسَها 
وما : فقال. رأيت امرأة تغزل القطران فعجبت منها: ن سريين أنّ امرأة أتته فقالتفقد بلغنا عن اب: وأما غزل املرأة

: قالت. يعجبك من هذا ونقضه أهون من إبرامه؟ وقال هذه امرأة كان هلا حق فتركته لصاحبه مث رجعت فيه
  .كان يل على زوجي صداق فتركته يف حياته، مث ملا مات أخذته من مرياثه: صدقت

وإن رأت كأنّها تبطئ الغزل، فإّنها تسافر ويسافر . ة كأّنها تغزل وتسرع الغزل، فإنَّ غائباً هلا يقدمفإذا رأت املرأ
فإن رأت كأّنها تغزل . انتقض تدبري السفر وانتقض تدبري الغائب للرجوع. فإن انقطعت فلكة املغزل. زوجها

وإن رأى رجل كأّنه يغزل . اً، فإّنها ختون زوجهافإن رأت كأنّها تغزل قطَن. سحاباً، فإّنها تسعى إىل جمالس احلكمة
. فإن كان الغزل دقيقاً، فإّنه عمل بتقتري. قطناً وكتاناً وهو يف ذلك يتشبه بالنساء، فإّنه ينال ذالً ويعمل عمالً حالالً



  .وإن كان غليظاً، فإّنه سفر يف نصب وتعب
وقيل إّنه جناة من اخلوف، . دل على انقطاع اخلصومةفإّنه يدل على قطع الصداقة، وي: وأما غسل اليدين باألشنان

  .وقيل إّنه إياس من مرجو، وقيل إّنه توبة من الذنوب
فإن رأى كأّنه أنفق ماالً يف طاعة اهللا، فإّنه يرزق ماالً، . فمن رأى كأّنه يعمل خرياً فإّنه ينال ماالً: وأما فعل اخلري
وأما الفراسة وتوسم بعض الغائبات، فيدل على كثرة اخلري " . ُيوفَّ إلَْيكْم  َوَما تْنِفقُوا ِمْن خَْيرِ: " لقوله تعاىل

  " .َولَْو كُْنُت أْعلَمُ الغَْيَب الْسَتكْثَْرُت ِمَن اخلَْيرِ َوَما َمّسين السُّوُء : " واألمن من السوء، لقوله تعاىل
  .أو على قصبة أو خشبة، فإّنه سفرفمن رأى كأّنه يفتل حبالً أو خيطاً أو يلويه على نفسه : وأما الفتل
فمن رأى فضل قوة لنفسه، فإن اقترن برؤياه ما يدل على اخلري، كانت قوته يف أمر الدين، وإال كانت : وأما القوة

َضْعفاً : " وقيل إنَّ القوة ضعف، لقوله تعاىل. قوته يف أمر الدنيا   " .ِمْن َبْعِد قوَّةٍ 
وإن . دد والزحام والبؤس، فإن كان والياً كثرت جنوده وارتفع امسه وسلطانهفمن رأى كثرة الع: وأما كثرة العدد

  .وإن كان داعياً كثر مستجيبوه. كان تاجراً، كثر معاملوه
  .فإنّ كالمها يدل كل عضو على افتقار من هو تأويل ذلك العضو من أقرباء صاحب الرؤيا: وأما كالم األعضاء

وكم الئم الم : ه على أمر، فإّنه يفعل مثل ذلك األمر، فيستحق اللوم، ملا قيلفمن رأى كأّنه يلوم غري: وأما اللوم
  .وهو مليم

فمن رأى كأّنه يلوم نفسه على أمر، فإّنه يدخل يف أمر متشوش مضطرب يالم عليه، مث خيرجه اهللا تعاىل من ذلك 
إنَّ النَّفَْس ألمّارة : " ه السالموتظهر براءته من ذلك للناس، فيخرج من مالمتهم، لقوله تعاىل يف قصة يوسف علي

  .يف العمامة واحلبل سفر: واللي" . بِالُسوِء إال َما َرِحمَ رَبِّي 
فمن رأى كأّنه بايع أهل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وأشياعهم، فإّنه يتبع اهلدى وحيافظ على : وأما البيعة
فإّنه بشارة له ونصرة له على أعدائه، وجد يف العبادة، وأمر فإن رأى كأّنه بايع أمرياً من أمراء الثغور، . الشرائع

: " إىل قوله" . إنَّ اهللا اشَْترى ِمَن املُؤْمنيَِن أنْفُسَُهْم َوأْموِاهلُْم بِأنَّ لَُهمْ اجلنَّة : " باملعروف، وهني عن املنكر، لقوله تعاىل
فإن بايع حتت شجرة، فإّنه ينال غنيمة يف . يعني قوماً فاسقنيفإن رأى كأّنه بايع فاسقاً، فإّنه " . وَبشِّْر املُؤِمنَني 

  " .لَقَْد َرضَي اهللا َعْن املْؤِمنني إذْ ُيبَايعوَنَك َتْحَت الّشَجَرة : " مرضاة اهللا تعاىل، لقوله تعاىل
. ه وانقطعفإن نسج ثوبه مث قطعه، فإنَّ األمر الذي هو طالبه قد بلغ آخر. فإّنه يدل على سفر: وأما نسج الثوب

. ونسج القطن والصوف والشعر واألبريسم كله سواء. وإن كان يف خصومة انقطعت، وإن كان يف حبس فرج عنه
  .ورؤية الثوب مطوياً سفر، ونشر الثوب قدومه من سفر أو قدوم غائب له

ه مكروه من عدوه فإن رأى كأنّ عدوه وعده خرياً أصاب. فمن رأى كأّنه وعد وعداً حسناً، فهو القيه: وأما الوعد
ونصيحة العدو غش لقوله تعاىل . فإن رأى كأن عدوه وعده شراً، أصاب خرياً من عدوه، أو من غريه. أو من غريه

وكل أفعال العدو " . َهلْ أُدلَّك َعلى َشجَرِة اخلُلِد َوُملْك ال َيَبلْى : " يف قصة آدم عليه السالم حكاية عن إبليس
  .بعدوه فتأويلها ضدها

  .يف التأويل ذل وافتقار، وعزل امللك: دةوالوح
  .بني املتبايعني غرامة: ووزن املال

فإن رأت امرأة كأّنها ترضع إنساناً، فإّنه انغالق الدنيا عليها أو حبسها، ألنّ املرضع كاحملبوس ما مل : وأما اإلرضاع
لذي ميص اللنب كائناً من كان من صيب خيل الصيب ثديها، وذلك ألنّ ثديها يف فم الصيب وال ميكنها القيام، وكذلك ا



  .وإن كانت املرضع حبلى سلمت حبملها. أو رجل أو امرأة
  .فدليل على أّنه يعمل ما يتولد منه حزن: وأما تنفس الصعداء

  .فسرور وخفقان القلب ترك أمر من خصومة أو سفر أو تزويج: وأما البكاء
  " .أولَِئَك ُيْجَزْونَ الُغْرفَةَ َمبا َصَبرُوا : " وسالمة، لقوله تعاىلفمن رأى كأّنه يصرب على ضر نال رفعة : وأما الصرب

  .ندامة على أمر أو ذنب وتوبة منه: والقلق
  :وأنشد. اآلية" حّتى إذَا أَخذَتِ األْرضُ زْخُرفََها : " دليل الزوال لقبوله تعاىل: واجتماع الشمل

  توقع زواالً إذا قيل مت... إذا مت أمر بدا نقصُه 
  .فإن رأى كأّنه عانقه ووضع رأسه يف حجره، فإّنه يدفع إليه رأس ماله ويبقى عنده. خمالطة وحمبة: واملعانقة

وتقبيل العبد مودة بني . بالشهوة فظفر باحلاجة، وتقبيل الصيب مودة بني والد الصيب وبني الذي قبله: وأما القبلة
. وإن قبل سلطاناً أو قاضياً، قبل ذلك السلطان أو القاضي قوله. هفإن رأى كأّنه قبل والياً ولّي مكان. املقبل وسّيده

  .وإن قّبله السلطان أو القاضي نال منهما خرياً، فإن رأى كأنّ رجالً قبل بني عينيه فإّنه يتزوج
فإن عض إنساناً . وقيل العض يدل على فرط احملبة ألي معضوض كان من آدمي أو غريه. كيد، وقيل حقد: والعض
  .فإن عض إصبعه ناله هم يف خماطرة دينه. نه دم، كان احلب يف إمثوخرج م
  .وكذلك كل عضو يدل على قريب. فإن مص ثدييه أخذ من امرأته ماالً. فأخذ مال: وأما املص
وإن . وإن قرص إليته، فإّنه خيونه يف امرأته. فإن بقي يف يده من قرصه حلم، نال من طمعه. فطمع: وأما القرص

  .يف مال إخوتهقرص يده طمع 
ومن اشترى جارية، فهو له . ومن باع جارية، فال خري فيه. فهو له صاحل، وال خري فيه ملن اشتراه: ومن باع مملوكاً

  .وكل ما كان خرياً للبائع فهو له للمشتري. صاحل
  .يف التأويل هو اهلدى، والظلمة هي الضاللة: والنار

. من األماكن ضاللة ملن رأى أّنه فيه إذا كان صاحب دنيا: راباملضلة ضاللة وجور عن الطريق، واخل: والطريق
  .فإنَّ ذلك مصائب تصيب أهل ذلك املوضع. ومن رأى أّنه عامراً تساقط وخرب

ومن مجع له أمره واستمكن من الدنيا فقد أشرف على الزوال وتغيري . حصانة يف الدين ملن رأى أّنه فيه: واحلصن
ومن . ومن رأى كأن فمه امتأل ماء حىت مل يبق فيه موضع، فذلك استيفاء رزقه. زالتاحلال، ألنّ كل شيء إذا مت 

ومن رأى شيئاً من ذلك قوارير . رأى داره حديداً أو ثوبه أو ساقه أو بعض أعضائه دل ذلك على طول عمره ومنّوه
نَّ ذلك ضعف يقعد به ومن رأى أّنه أعرج أو مقعد، فإ. واملفتاح سلطان ومال وخطر عظيم. جمهولة، قصر عمره

ومن رأى أّنه مقفع اليدين أو يابسهما وكان يف الرؤيا . ومن توكأ على عصا اعتمد على رجل يف أمره. عما حياول
ومن رأى أّنه صائم أو ملجم بلجام، فإّنه كف عن الذنوب قال . ما يدل على الرب، فإنَّ ذلك كف عن املعاصي

  :الشاعر
  امإّنما السامل من أجلم فاه بلج

ومن رأى أّنه فقيه يؤخذ عنه ويقبل منه، فإنه يبتلى ببلية . ومن رأى أّنه أصم أو أخرس، فإنَّ ذلك فساد يف الدين
وكذلك املرِأة إذا رأت أنّها نصف . فإنَّ ذلك وقار. ومن رأى أّنه شيخ وهو شاب. يشكوها إىل الناس فيقبل قوله

ومن رأى أن صالته فاتته أو أنه ال جيد . أتى جهالًً وصبا ومن رأى أّنه صيب، وهو رجل،. أو عجوز وهي شابة
  .وكذلك الغسل والتيمم. وكذلك إن فاته الوضوء ومل يتيمم. فذلك عسر يف أمره. موضعاً يصلي فيه



وليس بكالم . ألنّ األوتار تنطق مبثل الكالم. وما أشبه من املطربات فلهو الدنيا وباطلها، وكالم مفتعل: وأما الرببط
وقد يكون الرببط ملن رأى أّنه يضرب به ومل . أن يكون صاحب الرؤيا ذا دين وورع فيكون ذلك ثناء حسناً إال

إذا انفرد خرب باطل : والطبل. واملزمار والرقص مصيبة عظيمة. يكن صاحب دين، ثناء رديئاً على نفسه وهو كاذب
  .شهرة: والدف. مشهور

وكذلك النرد، واللعب بالكعاب، واللعب باجلوز منازعة وخصومة . باطل من القول وزور يطالب به: والشطرنج
فإن رأى أّنه كسره وأكله أصاب ماالًً من . فإذا ملِ حترك ومل يكن له صوت، فإّنه مال حمظور عليه. إذا حرك وقعقع
  .رجل أعجمي

هو زور والنبط يسمون إذا مل يكن فيه حكمة وال ذكر اهللا تعاىل ف: وقول الشاعر. أباطيل: وزجر الطري والكهانة
ألَْم َتَر أنّهم يف كّلِّ َواٍد يَهِيُمون، وأّنُهْم َيقُولُون . والشَُعَراًء يَّتبُِعُهم الَغاُوونَ: " الشاعر مؤلف زور، واهللا تعاىل يقول

  :وقال الشاعر" . َما ال َيفَْعلون 
  أكثر ما يأيت على فيه الكذب... وإمنا الشاعر جمنون كلب 

عدو خمادع يف : والشيطان. باطل، إال رقية فيها القرآن أو ذكر اهللا تعاىل: والرقى. باطل ومصيبة: داءوالغناء واحل
  .وكذلك السحرة. فالن جين، وما هو إالّ من اجلن، إذا كان داهية: هم دهاة الناس، لقول الناس: واجلن. الدين

فإن محله . مشى يف رمل أو وعث، عاجل شغالً شاغالً ومن رأى أّنه اهندم عليه بيت أو بناء، أصاب ماالً كثرياً، وِمن
ومن رأى فرساناً يتراكضون خالل الدور ويدخلون أرضاً أو حملة، فإّنها أخطار . أو استفه أصاب ماالً وخرياً

وإن رأى ثوراً ذبح يف حملة أو دار فاقتسموا . ومن رأى إبالً جمهولة تدخل حملة، أصابتهم أمطار وسيول. تصيبهم
فإنَّ ذلك مصيبة برجل ضخم ميوت ويقسم ماله، وكذلك البعري والكبش والعجل، فإن ذبح شيئاً من ذلك  حلمه،

  .على غري هذه الصفة وصار حلمه إىل قدره أو مأكله، فإّنه رزق إن أكله ومال حيوزه
فأصاب من وإن رأى لصاً دخل منزله . وذهب له مال أو متاع، أصيب بإنسان يعز عليه: ومن قطع عليه الطريق

ومن رأى أّنه . فإن مل يذهب بشيء فإّنه إشراف إنسان على املوت مث ينجو. ماله وذهب به، فإّنه ميوت إنسان هناك
ومن رأى أّنه عليه . ومن رأى أّنه حمزون أصابه سرور. ومن رأى أّنه ضعيف يف جسمه أصابه هم. أسري أصابه هم

  .محالً ثقيالً جمهوالً، أصابه هم
وإن أكل منها أو نال . يف بلد أو حملة، فإنَّ رؤساء الناس يأتون ذلك املوضع: رؤوس الناس مقطوعة وإن رأى أنّ

فإن سريته . فإن رأى والياً ميتاً كأّنه عاش وهو يف بلده. شعراً أو عظماً أو خماً أو عيناً، أصاب ماالً من رؤساء الناس
أو نظريه أو مسيه، ومن رأى أّنه حتول خليفة وليس هو لذلك حتيا يف ذلك املكان، أو يليه رجل من عقبه أو عشريته 

ومن رأى هالالً طلع من مطلعه يف غري أول الشهر، فإّنه . موضعاً، شهر مبكروه من مصائب تصيبه ومشت به عدوه
. طلعة ملك أو والدة مولود عظيم اخلطر، أو قدوم غائب أو ورود أمر جديد، وليس طلوع اهلالل كطلوع القمر

  .ع النجم رجل شريفوطلو
  .حياً أو ميتاً طالت حياته، وكذلك إن صافحه: ومن عانق رجالً
واجلبال والشجر . جدود ومنافع للناس، وركوب دابة الربيد سفر يف سلطان قليل األتباع: والدواب واألنعام

ان موتاً إذا ومن رأى أّنه يقطع شجرة أو خنلة مرض هو أو بعض أهله، ورمبا ك. والكهوف ملجأ ومأوى وكنف
  .قلعها

ومن رأى أن رجله انكسرِت فال يقربن السلطان . ازداد غىن وتزوج، فالبيت املفرد امرأة: ومن دخل بيتاً جديداً



ومن رأى خبزاً كثرياً كباراً وصغاراً من غري أن يأكله زاره إخوانه وأصدقاؤه عاجالً، . زماناً، وليدع اهللا عزِّ وجل
  .ن أكلهواخلبز النقي صفاء عيش مل
ومن رأى أّنه يدخل بيتاً . قد يبست أو أجدبت أصابه شر، وما أصابه من امللك رفعة: ومن رأى أرضاً خمضرة

ومنِ نقل . وإن كان منِ طني فهو صاحل، وباحلري أن يتزوج. جمصصاً عِمل عَمل السوء، وكذلك لو كان ابتناه
طلعتني أصاب ولداً، وإن أكل من ذلك أكل من مال  ومن أصاب طلعة أو. احلجارة أو اجلبال زاول أمراً عظيماً

ومن رأى أّنه يرجع يف أرجوحة، فإّنه . فإنَّ أمره ينصرم. ومن رأى أّنه يصرم خنلة. وأكل الطلع نيل رزق. الولد
  .ومن أصاب جوز هند مسع قول الكهنة. يلعب بدينه

فإن . ومن رأى أّنه يسعل، فإّنه يشكو رجالً. نفعهمبنزلة الدواء ملن أكله، فإن مضغه كثر كالمه فيما ال ي: واللبان
  .فإن رأى أنّ به فواقاً، فإّنه يغضب ويتكلم مبا ال يريده أو ميرض مرضاً شديداً. تثاءب هم بالشكاية
هلا صوت يف جممع الناس أو غري املتوضأ، زل بكلمة ومن بصق خرج منه كالم، ومن امتخط : ومن خرجت منه ريح

  .ألقح ولداً
ومن ضرب بالسياط . ملن رأى أّنه ضرب وهو موثق بأسطوانة أو مغلوب مقموط، فهو ضرب اللسان: بوالضر

ومن رأى . ومن رأى أّنه حيضن بيضاً فإّنه يصيب نساء وميكث معهن. من غري شد وأخذ باأليدي، فهو مال كسوة
ومن . فإن كان هلا ولد ساد أهل بيته. رأة أبداًومن رأى أنّ المرأّته لبناً مل تلد امل. يف ثديه لبناً فإّنه زيادة يف دنياه

فإن كان اخلضاب يف غري موضع . خضب يده أو رجله، فإّنه يزين قرابته بغري زينة الدين، ويغطي على أحواهلم
  .اخلضاب، أصابه خوف وهم مث ينجو

  .فإن رأى أنّ له ذؤابة، فإّنها ولد وقرابة يعز هبم. ومن رأى أنّ له قرناً، فإّنه منعة
ولو رأى أنّ له خفَاً كخف البعري أو خملباً كمخلب الطري، أو منقاراً كمنقاره، . ومن رأى أنَّ له حافراً، فإّنه قوة

ومن قطعت . ومن رأى أّنه جيز شعر جسده نال زيادة يف دنياه، وكذلك كل زيادة يف اجلسم إذا أخذت. فذلك قوة
كره انقطع عنه ذكور األوالد وإن رأى األصلع أنّ له شعراً، ومن انقطع ذ. خصيتاه، انقطعت عّنه إناث األوالد

  .ومن رأى أنّ ثيابه حتّرقت، وقع بينه وبني قرابته خصومة وقطيعة. أصاب ماالً
. يف أيام سقوط الورِق، فرأى الورق يسقط، أو رأى الشجر عارية جمهولة، أصابته مهوم: ومن دخل بستاناً جمهوالً
فإن رأى أّنه . ه فيه ماء جيري وقصور وامرأة تدعوه إىل نفسها، رزق الشهادة ويدخل اجلنةومن رأى بستاناً عامراً ل

فإن التقط الثمار من أصول الشجر، خاصم رجالً . له بستاناً يأكل من مثر شجره، فإّنه يصيب ماالً من امرأة غنية
، فإن رآه بني السماء واألرض، فإّنه أمر فإن رأى أنّ الغبار ركب شيئاً، فهو مال ألّنه من التراب. شريفاً وظفر به

رجل يتوصل به الناس يف أمورهم، وكذلك اجلسر : واملسمار. يلتبس ال يعرف املخرج منه، مبنزلة الضباب
ومن رأى أّنه يكنس بيته ذهب ماله، فإن . والقنطرة، والركض على الدابة أو على القدمني ارتكاض يف طلب الدنيا

. ومن رأى أّنه مقطوع األرنبة مات، وإن كانت امرأته حبلى ماتت أو مات ولدها. الهكنس بيت غريه أصاب من م
ومن سقط من ظهر بيته فانكسرت يده أو رجله، أصابه . ومن رأى أّنه ينادى من موضع بعيد جمهول فأجاب مات

يش أو الشجر، أصاب ومن رأى أّنه نبت عليه احلش. بالء يف نفسه أو ماله أو صديقه، أو ناله من السلطان مكروه
ومن رأى فعلة يعملون يف . خرياً ونعمة بعد أن ال يغلب ذلك على مسعه أو بصره أو لسانه أو بعض جوارحه فيهلك

  .داره خاصم أقاربه، وهجر صديقاً له
واجلوع خري من . ومن رأى أّنه نشر مبنشار، أصاب ولداً أو أخاً أو أختاً: وأما الكامخ والصحناء واخلردل فهم



ومن رأى أّنه مظلوم، . لشبع، والري خري من العطش، والفقر خري من الغىن، والبكاء خري من الضحك إال تبسماًا
ومن رأى أّنه ميلك الريح، أصاب سلطاناً عظيماً، وكذلك الطري واجلن، ومن رأى أّنه . فهو خري من أن يرى أّنه ظامل

  .فإن انقطع به، زال ذلك السلطان عنه. ا استعلى عن األرضمعلق حببل من السماء إىل األرض، ويل سلطاناً بقدر م
  .وامللح الطيب دراهم فيها هم ونصب. دراهم، وعني: وامللح األبيض

. والتخلل باهلالل ال خري فيه، ألن السنان هي القرابة واخلالل مبنزلة املكنسة. فضول منن أموال الرجال: والصمغ
  .لمهدي أو املهدى إليهومن أهدى هدية يستحب نوعها، كان ذلك ل

وقال عثمان بن عفان رضي اهللا عنه أن . ومن رأى من أصحاب السلطان أنه يسلب قميصه حىت جترد، فهو عزله
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عهد إيل أن اهللا عز وجل سيقمصك قميصاً، فإن أرادوك على خلعه فال ختلعه، فإن 

إن رأى السلطان يف النزع أو خمبوالً، أو أن منربه انكسر، أو سقط منه، ف. رأى أنه معزول، فإنه مغلوب على أمره
أو حلق رأسه، أو نزع سيفه، أو اهندمت داره اليت يسكنها، أو نصبت له شبكة وقع فيها، أو نطحه ثور، أو وطئته 

وإن اتصل . نهفإن رأى أنه جالس على األرض أو أن عليه قبة، فإنه ثبات يف سلطا. دابة، فإن ذلك كله هم وعزل
ومن رأى الكعبة داره، مل يزل ذا سلطان وصيت يف . ثوبه بثوب آخر، زيد يف سلطانه وال سيما إن كانت عمامة

الناس، فإن رأى أنه يريد سفراً أو يشيعه قوم، فإنه فراق حلالة حتول عنها إىل خري منها أو شر وكذلك إن شيع 
  .قوماً

ومن أعار أو استعار، نال مرفقاً ال يدوم، أو ناله إن كان نوعه مما . مره وذلومن رأى أنه يباع مملوكاً، ضيق اهللا أ
يستحب، ومن رأى أنه مسموم، بأمر أو أخذ فيه، ومن رأى أن منارة مسجد قد اهندمت، تفرق أهل ذلك املسجد 

  .واختلفوا يف آرائهم وذات بينهم
و مال من قبل ملك، واخلوص من النخل مبنزلة فإنه طالب كنز أ: ومن رأى أنه غواص يف البحر إلخراج اللؤلؤ

ومن أصابته زمانة يف جسده خذله قرابة له، ومن . الشعر من الشاة، واألرضة من اخلشب مبنزلة الدود يف اجلسد
ومن ركب عجلة أصاب سلطاناً أعجمياً، . ومن رأى أنه يأكل ثوبه فإنه يأكل من ماله. أصاب قلماً أصاب علماً

  .ةونال شرفاً وكرام
ففتحنا أبواب السماء : " وإن رأى يف السماء أبواباً مفتحة، كثرت األمطار يف تلك السنة وزادت املياه بقوله تعاىل

  " .مباٍء منهمر 
ورمبا كان ظفراً . من أحلَّ على قرع الباب يوشك أن يفتح له: ومن رأى أنه يقرع باباً، فإنه يستجاب دعاؤه، لقوهلم

  .اب وفتح له، كان يوشك له االستجابة والظفرفإن قرع الب. بأمر يطلبه
  .وكل ما كان له قوة على غريه ورفعة على ما سواه، فهو سلطان ومالك وقاهر

وكل ممزوج ومدخول بعضه يف بعض، فدال على . وكل ما كان وعاء للمال وجيد املتاع، فدال على القلب
  .االشتراك والنكاح واملعاونة

وكل ما أحرقته النار فجائحه فيه، . ليل على هالك من ينسب إليها من األشرافد: وسقوط العلويات على األرض
وكذلك ما خطف أو سرق . وكذلك ما انكسر من األوعية اليت ال يشعب مثلها. وليس يرجى صالحه وال حياته

والضائع والتالف يرجى صالحه رجوع ما دل عليه، . من حيث ال يرى اخلاطف وال السارق، فإنه ال يرجى
  .واملخطوف كخطف املوت. صالحه وإفاقته ألّنه موجود عند آخذه وسارقه يف مكانهو

وما اشتهر من احليوان . وكل ما كان له أسفل وأعلى، فأعاليه سادة وذكور، وأسافله نساء ورعية وعبيد وعامة



روية، والقرود حىت بذكوره، فهو ذكر كالذئاب، حىت يقوله ذئبه، والثعالب حىت يقول ثرملة، والوعول حىت يقول أ
وما اشتهر بإناثه فهو نساء، حىت يذكر ذكره، كاحلجل حىت يقوله . يقول قشة، واخليل حىت يقول رمكة وحنوه

  .هذا وحنوه. يعقوب، والفأر حىن يقول جرذ، والقط حىت يقول العصر فرط، واخلنافس حىت يقول احلنظب
وما عرف . أو ضمريه. ل كأّنه مر أو حامض يف مذاقهفهو على ذلك، حىت يقو: وما كان من الفواكه غالبه حلو

وكل ما كانت زيادته حممودة كالبدن والقامة واللسان . باحلموضة أكثره جرى على ذلك، حىت تصفه باحلالوة
واللحية واليد والذكر إذا خرج عن حده، عاد تأويله إىل الفضيحة، إال أن يدخل عليه ما يصلحه، أو يعربه عابر يف 

  .أو يفسرهاملنام، 
. وكل ما رؤي يف غري مكانه ويف ضد موضعه فمكروه، كالنعل يف الرأس، والعمامة يف الرجل، والعقد يف اللسان

  .وكل من استقضى أو استفىت أو استحلف ممن ال يليق به ذلك، نالته باليا الدنيا واشتهر بذلك وافتضح
. دلة العز والغىن يف الرؤيا، عاد ذلك سلطاناًوإذا تواترت أ. وكذلك إن خطب على منرب فقد يصلب على خشبة

وكل ما . وكل ما يقوى فيه من أدلة الغم واهلم، صار خوفاً من جهة السلطان، ألّنه أعظم املخاوف، وقد يصري موتاً
  .وكل ما كان جديده صاحلاً فخلقه رديء. دل من املالبس على املكروه، فخلقه على رأس أهون من جديد

  .إذا خرج إىل القهقهة صار بكاء وحزناًصاحل، ف: والتبسم
  .وإن كان معه عويل أو صراخ أو رنة، فهو مصيبة وترحة. بالعني ضحك وفرح: والبكاء

والزعفران ثناء حسن وماله، فإن صبغ به جسد أو ثوب عاد مهاً . ثناء حسن، فإن سال وكثر صار مهاً: والدهن
. ومن قطعت يده، فارق ما تدل عليه. فإن طار به عاد سفراً ومن صار له جناح نال ماالً،. وغماً والضرب كسوة

  .وإن أخذها أو أحرزها بعد القطع، استفاد من تدل عليه
واملقلوب يف التأويل تعاقب األشياء يف التفسري، . وإذا خرج صامتاً مات. إذا خرج متكلماً، أفاق: واملريض

  .وكذلك الصك املكتوب حجامة. يف عنقهواشتراكها يف التغيري، كاحلجامة رمبا كانت صكاً يكتب 
والسيل عدو والعدو . واحلرب طاعون، والطاعون حرب. ندامة وهم وغم، الندامة واهلم أكل التني: وأكل التني

  .والبائع مشتري واملشتري بائع. سيل
دالّة : مرةواحل. والذنوب والعذاب: دال على السؤدد واملال، أو على السوء واملرض: والسواد من ألوان الثياب

دالة على األسقام واألفزاع : والصفرة. للرجال على البغي، والذنوب والشهرة، وهيجان الدم، وللنساء على الفرج
دالة على الشهادة ودخول اجلنة : واخلضرة. دالة على البهاء واجلمال، والتوبة والصالح: والبياض. واهلموم

  .لألجرواألعمال الصاحلة، ورمبا دلت على الضر املوجب 
ويف . بشارة بالنجاة والسالمة، ملن ال ذنب له من الصغار، وألهل اخلري من الكبار: واخلروج من األبواب الضيقة

وملن كان ساملاً دالة على املرض، ألنّ السالمة ال يسر هبا إال . املرضى دالة على املوت واخلالص مت الدنيا والراحة
. احكاً إليه، فقد شكر له عمله يف وصيته أو أهله، أو ملا وصل إليه من دعائهومن رأى ميتاً مقبالً عليه ض. من فقدها

ومن دعا له ميت، فدعاؤه أخبار عما يف غيب . فإن مل يكن هناك شيء من ذلك فقد بشره حبسن حاله وطاعته لربه
  .اهللا عّز وجلّ

مله أو من مال من يدل عليه من أكالً ال ينقص املأكول، أكل من ع: ومن أكل شيئاً من املواعني واملستخدمات
وإن أكل من حيوان أو جارح، أفاد منه أو ممن يدل عليه، أو من كده . وإن أكله كله، باعه وأكل مثنه. الناس
  .وإن مل ينقصها أكله، اغتاب من يدل عليه من الناس. وسعيه



والسفر والنقلة من مكان . ن خري أو شرومن عاد يف املنام إىل حال كان فيه يف اليقظة، عاد إليه ما كان يلقاه فيها م
  .انتقال من حال إىل حال على قدر اسم املكانني: إىل مكان

وموته أيضاً يدل على إسالمه ورجوعه . وإسالم الكافر يف املنام، دال على موته ألّنه يؤمن عند املوت وال ينفعه إميانه
وإن كان إقراراً على . هل الصدق كان ما قاله كما قالهومن أخرب يف املنام بأمر، فإن كان املخرب من أ. إىل اخلري

ومن تكلم يف غري صناعته جماوَباً لغريه، فاألمر عائد عليه يف . نفسه فهو إخبار عما ينزل به، ويكون ذلك مثل قوله
ومن حتول امسه أو صفته أو جسمه، ناله من . وإن كان ذلك من علمه وصناعته، فاألمر عائد على السائل. نفسه

  .اخلري والشر على ما انتقل إليه وتبدل فيه
وإن نبت فيما يضر به نباته فمكروه، إال أن يكون مريضاً فدليل على . إفادة غىن: ونبات احلشيش على اجلسم

والوداع دال للمريض على موته، وطالق للزوج، وعلى السفر وعلى النقلة مما اإلنسان فيه من خري أو شر . موته
  .ى قدر املكان الذي ودع فيه وضمريه يف السري، وما يف اليقظة من الدليلأو غىن أو فقر، عل

فقال القريواين أّنه يدل على مال عليه التراب من األموال، ألّنه من األرض، سيما أنّ به صالح أقوات : وأما امللح
يض الدراهم، وأسوده ويدل أبيضه على ب. النفس، فهو مبنزلة الدراهم واألموال اليت هبا صالح اخللق ومعايشهم

واملال احلالل، ورمبا دل على الدباغ، ألنّ كليهما أموال وعروض . على سود الدراهم، ومطيبه على الذهب
وغنائم، وهو دباغ باحلقيقة، ورمبا دل على الفقه والسنن واألديان، ألنّ به صالح ما به معاشه، وخيشى منه كقول 

  :بعض احلكماء يف فساد العلماء
  فكيف بامللح إن حلت به الغري... لح ما خيشى تغريه بامللح يص

ورمبا دلت السبخة على . ورمبا دل الشفاء من األسقام، ملا جاء يف بعض اآلثار أنَّ فيه شفاء من اثنني وسبعني داء
الت، دار العلم، وحلقة الذكر، ودكان املتطبب، ومعدن الفضة واألندر واجلرين، وعلى املرأة العقيم ذات املال والغ

فمن استفاد ملحاً يف املنام أو ورثه وهب له أو نزل عليه من السماء أو استقاه بالرشاء نظرت إىلِ حاله، فإن كان 
وإن كان طالباً للعلم ظفر بالفقه، وإن كان طالباً للدنيا عربته له باملال، وخليق أن تكون . سقيماً بشرته بالصحة

وحة، كاجلالد والدباغ واملسافر يف البحر والصياد وبائع الزيتون وامللوحة فائدته وكسبه له من أسباب امللح أو املل
وإن مّر بسبخة يف منامه وأخذ من ملحها يف وعائه وأداه إىل بيته، فإما دواء يأخذ من طبيب، أو جواب يأخذه من 

عاملها أو أصلها  فقيه، أو مال يأخذه من عجوز عقيم، أو سلعة من امللوحات يشتريها من بائعها أو جالهبا أو
  .ومكاهنا
وهو يف ذلك أنفع وأدل على . يدل على ما دلت عليه التراب من األموال والفوائد، ألّنه من تراب األرض: والطفل

فإن أكله أكل حراماً ملا فيه من النهي . فمن أفاد طفالً يف املنام أو اشتراه أو حفر عليه، أفاد ماالً. الكسب والبقاء
  .ل الطفل على اجلبل، ألّنه من شهوات احلاملويدل أك. عن أكله

ومن رأى أنّ صالته فاتت عن وقتها، أو ال يصيب موضعاً يصليها فيه، فإنَّ ذلك عسر يف أمره الذي هو يطلبه من 
ولو رأى أّنه فاته صالة ومل يتم الوضوء أو تعذر ذلك عليه، فإّنه ال يتم له أمره الذي يطلبه، إالّ أن . دين أو دنيا

. ولو رأى أّنه أمت وضوءه بغري ما جيوز به الوضوء، فإّنه مبنزلة من مل يتم وضوءه. ى أّنه قد أمت وضوءه سابقاًير
فإن رأى التيمم بدد أن ال يقدر على . وكذلك غسل اجلنابة إذا مت غسله مت له أمره وإن مل يتم غسله مل يتم أمره

ه قائم على حائط أو راكبه، فإنَّ احلائط حاله اليت يقيمه، إن ومن رأى أّن. املاء، فهو جائز وجيري جمرى ما ذكرنا
ولو سقط عن ذلك احلائط، سقط عن حاله . كان وثيقاً كانت حاله حسنة، وإالّ فعلى قدر احلائط واستمكانه منه



  .تلك، أو عرت رجاء يرجوه، أو عن أمر هو به مستمسك متعلق
فإن ظهر له . والزعفران من الطيب ثناء حسن ما مل يظهر له صيغ .فإّنه يصيبه هم: ومن رأى أّنه ضعيف يف جسمني
  .صبغ يف ثوب أو جسم فهو مرض

ومن رأى أنَّ . والرجل مبنزلتها إذا رأى أّنه أمذى ظهر له مال. ظهر هلا مال: فإن رأت امرأة أنّها حاضت لغري وقتهِا
وإذا رأت املرأة أّنها امتخطت ولدت جارية . شديداًبه فواقاً، فإّنه يغضب ويتكلم مبا ليس من شأنه، أو ميرض مرضاً 

ولو رأت امرأة مريضة أهنا تزوجت زوجاً جمهوالً فإّنها متوت، إال أن يكون شيخاً جمهوالً، فإّنها تربأ . تشبهها
وكذلك لو رأى رجل أّنه تزوج بابنة شيخ جمهول أو أخت شيخ . وتصيب خرياً إذا هي عاينته أو وصف هلا أّنه شيخ

ومن نكح امرأة ميتة، فإّنه حييا له أمر ميت . هول، فإّنه يصيب خرياً كثرياً، ألنّ الشيخ اجملهول جد صاحب الرؤياجم
ولو رأت امرأة أنَّ رجالً ميتاً ينكحها فإّنها تصيب خرياً من . ويظفر به، أو يصيب سلطاناً من موضع ال يرجوه

  .موضع مل تكن ترجوه
وأجود الضرب يف التأويل . كيف ضرب، فهو صاحل له يصيب ماالً وخرياً وكسوة ال يدري: ومن رأى أّنه مضروب

  .ما كان هكذا
ومن رأى أنّ له ريشاً أو جناحاً، فإنَّ ذلك رياسة يصيبها وخرياً، إال أن يرى أنه يطري جبناحه ذلك، فإّنه يسافر سفراً 

  .يف سلطان، بقدر ما استقل من األرض
وإن كان هلا ولد ساد أهل بيته، أو يكون لقيمها . ية كلحية الرجل، فإّنها ال تلد ولداً أبداًواملرأة إذا رأت كأنّ هلا حل

  .واخلضاب زينة، وفرج للمرأة والرجل، ما مل جياوز العادة. ذكر يف الناس
و حنوه، فإّنه فإن كان ما ينكحه سبعاً أ. أو حنوها، فإّنه يؤتى إليه من اخلري واإلفادة فوق أمله: ومن يرى هبيمة تنكحه
  .يرى من عدوه ما يكره

  .مما ال حيل له، فإنَّ املشتوم يظفر بالشامت: ومن شتم إنساناً
ومن رأى أّنه . ومن دخل قرباً فإّنه يسجن. كان ذلك له ظفراً وصالحاً يف أمره: ومن رأى أّنه ساجد أو راكع

  .غط رأسه ورجاله، فإّنه فساد دينهملفوف كما يلف امليت، فإّنه موته إذا غطي رأسه ورجاله، فإن مل ي

ومن رأى أّنه مريض فسد دينه، وال ميوت . وإن كان الباب من حديد فهو أجود وأهنأ. تزوج امرأة: ومن أغلق باباً
وإن رأى أحد خفيه انتزع منه أو احترق أو غلب . ومن رأى أّنه يقود أعمى فإّنه يرشد ضاالً إىل اهلدى. تلك السنة

  .نصف ماله من املواشي بأرض العجم عليه فإّنه يذهب
وإن كانت الكسرة رقيقة، فاألمر . يأكلها يف طريق أو سوق، فقد بقي من عمره قليل: ومن رأى يف يده كسرة خبز

فإن رأى أّنه يأكل على مائدة رغفاناً غالظَاً، فهو طول . وإن كان على مائدة أو طبق فهو رزق ومعيشة. أعجلِ
فقد نفد رزقه من ذلك املوضع أو ذلك . فإن رفعت بعد فراغه. ائدة رفعت من بني يديهعمره بعد أن ال يرى امل

  .البلد
وورق الشجر رزق وأموال، إال ورق التني فإّنه . أصاب خرياً، ويقاتل إنساناً وينازعه ويظفر: ومن أصاب القرع

وموت . ر أو بعضها موت إنسان هباواهندام الدا. ومن رأى أّنه يسافر فإّنه يتحول، ومن حتول فإّنه يسافر. حزن
فإّنه اهندام بعض الدار، وكسر السفينة وهو . إنسان يف الدار ومل تكن له هيئة األموات من بكاء أو كفن أو حنوه

  .فيها موت الولْد
  .وعورات اجلسد هي عورات صاحبه من النساء. مال: وشعر الرأس واجلسد



  .فإّنه يقيم يف األمر الذي ينسب ذلك الثوب إليه، وميكث فيهومن رأى أنّ ثيابه ابتلت عليه وهو البسها، 
  .أصاب جنرياً أو غبطة: ومن رأى أّنه يعبد اهللا أو حيمده أو يذكر اهللا عّز وجل

  .ومن خرج من باب ضيق إىل سعة، فإّنه صاحل
ّنه يوصي وصية من فإن رأى أ. فإّنه يرجع على أمر قد توجه فيه وعمل به: ومن رأى أّنه ميشي قهقري إىل ورائه

  .ميوت حبكمة، فإنه يتعاهد صالح دينه، والرديف يف الرؤيا هو اخللف، ورمبا كان يسعى جبد صاحبه الذي تقّدمه
ولو رأى أنَّ منزله حتول كنيسة . فإنَّ قوله بالقدر يضارع قوله النصارى: ومن رأى أنّ منزله حتول بيعة للنصارى

واللحم املاحل املكسور عضو واملسلوخ إذا دخل داراً، فهو خري يأتيهم يف . ودلليهود، فإنَّ قوله يضارع قول اليه
وأكل خماط . ومن رأى أّنه يأكل خماطه فهو يأكل من مال ولده. مصيبة قد كانت ومخد ذكرها، بقدر بلوغ اللحم

  .غريه أكل مال ولد صاحب املخاط
ل يتبعه أمور أو حتيط به أمور كهيئة النفساء وإن يتبعها نساء جمهوالت ليس فيهن رجل، فهو وا: ومن رأى جنازة

كن منتقبات فهن أمور ملتبسات، وإالّ فعلى قدرهن يف اهليئة، وإن كن نساء معروفات، فهن هن بأعياهنن، أو أمور 
. فإن رأى ثوبه وسخ، فإن الوسخ يف الثوب ذنوب البسه. معروفات، أو يتوىل على قيمهن كما يتبعن اجلنازة

  .مهوم من سبب مال ووسخ اجلسد
. مشتغل بذلك عن العمل هبا، فإّنه يف ضيق يف ذات يده، ملكان أهل بيته وولد إخوته: فإن رأى أّنه مشبك أصابعه

وإن كانوا مجيعاً يف أمر قد حزهبم أو خيافون منه على أنفسهم، فإنَّ أمرهم بينهم جمتمع، قد انضم بعضهم إىل بعض 
  .يستظهر بعضهم ببعض

فإّنه ميزق عرض صاحبه، وكذلك إذا مزق الكلب ثوباً على : ه مزق ستراً معروفاً على باب معروفومن رأى أّن
فإن كان الستر جمهوالً، فهو جناة من أمر خيافه، ألنّ الستر اجملهول شر وخوف، وإذا . صاحبه، متزق عرضه كذلك

  .مزق جنا صاحبه
ا يوزن منه فرجح، فله عند اهللا خري كثري، إذا كان مع ذلك أو شيء مم: ومن رأى أّنه وضع يف كفة امليزان أو القبان

فإن رأى أّنه دخل عليه . ومن رأى أّنه يريد غلّو باب داره وال ينغلق، فإّنه ميتنع من أمر يعجز عنه. سبب بر وخري
  .فإن انغلق منه امتنع منه واحترس. من ذلك مكروه أو حمبوب، فذلك يصل إليه

فإن . وإن مل يكن فيه شيء فهو رجل سوء يأوي إىل قوم سوء. يت، فهو بيت مال حرامإذا كان فيه امل: والناوس
فإن رأى أّنه لبس قميصاً ليس له كمان، فهو . رأى أّنه كنس سقف بيته وأخرج عنه ترابه، فهو ذهاب مال امرأته

  .حسن الشأن ليس له مال، ألنّ املال ذات اليد، وليست له ذات اليد وهي الكمان
ومن رأى أّنه ضرس األسنان، فهو خذالن أهل . فإّنه يعجز عن القليل فيما يفعله نظراؤه: ى أنّ ريقه جفومن رأ
  .وكذلك اخلدر يف الرجلني أو بعض اجلسد، فهو خذالن ما ينسب ذلك العضو إليه. بيته

سان خمادع يفنت الناس، والدجال إن. فإّنه يطهر رجالً فاسد الدين يتوب على يديه: ومن رأى أنه غسل ميتاً جمهوالً
فإن رأى أنّ فالناً مات وهو غائب، يأتيه خرب . فإذا رأى أّنه يأكل ورق املصاحف مكتوباً، أصاب رزقاً مبنكر من الرب

  .بفساد دينه وصالح دنياه بال حتقيق

ر الشاة، فإن رأى شعر جسده طال كشع. أو ما يشبهها فهو يقيم سنة مبكروه حرام: فإن رأى أّنه يستاك بالعذرة
فإنَّ الشعر يف اجلسد لصاحب الدنيا ماله وسعة دنياه يزداد منها ويطول فيها عمره وطول شعر اجلسد لصاحب 

فإن رأى أّنه حلقه بنورة أو مبوس، فإذا حلق ذلك . اهلموم واخلوف ضيق حاله وتفرق أمره وقوة غمه يف ذلك



وإذا حلق ذلك الشعر من صاحب الدنيا . سعة وخريالشعر عن جسده تفرق عنه اهلموم وضيق احلال، وحتول إىل 
ومن رأى يف لقمته من طعامه . وغضارهتا، نقضت دنياه وانقطع عنه من غضارهتا، وحتولت حاله إىل املكروه والضيق

  .شعرة أو غريها من حنوها، فإّنه جيد يف معيشته نقصاً، والعلق مبنزلة الدود، والقمل عيال
فإن رأى ذلك يف موضع محام جمهول يدخله الناس، . فهو خرب باطل مشهور: والناقوسفإن رأى أّنه يضرب بالبوق 

ورؤيا القيء توبة أو . ورؤيا ملك املوت كرؤيا بعض أشارف املالئكة. فإن تلك احمللة أو املوضع امرأة ينتاهبا الناس
  .ن رده على صاحبه، فيعود فيهرد شيء أخذه لغريه، فإن رأى أّنه ألقى الذي خرج منه، فإّنه يرجع يف كل شيء كا

فإّنه ينال فرجاً وغىن قليالً وذكراً خامالً وكذلك فرج املرأة إذا عاجله الرجل بغري : ومن رأى أّنه ميص ذكر الرجل
الذكر، فهو فرج له فيه نقص وضعف فإن رأى إنساناً يقطع نصفني عرضاً، فرق بينه وبني ماله أو رئيسه، وكذلك 

  .ن من صاحبه، فارقه الذي ينسب إليهسائر األعضاء إذا با
مسر الدين، وال يضر صاحبه ما مل تنقص حدة البصر شيئاً ومن خرج من دبره خرقة أو ما ال يكون من : وقذى العني

ومن أصاب خرقاً من الثياب جدداً، فإّنه يصيب كسوراً من . أجواف الناس مثله، فإنّهم عياله غرباء خيرجون عنه
ومن ركب دابة مقلوباً، فهو . يق، وأمواالً مكسرة، وإن كانت اخلرق خلقة بالية فال خري فيهااألموال شبه الدوان

  .يأيت أمراً من غري وجهه منكراً إن كان تعمد ذلك، فإن مل يكن تعمد فهو كذلك من غري أن يعلم
ومن . ء يتداوى بهفإّنه يغضب ويبلغ منه الغضب بقدر السعوط، وكذلك احلقنة إال أن يكون ذلك لدا: ومن تسعط

وإن رأى أنّ طرياً مات يف يده . وإن هو أكله كان هو املبتلى باخللف. رأى يف يده زئبقاً، فهو خيلف إنساناً باملواعيد
  .من غري أن يقتله أو يذحبه، أصابه هم

 عّز وجل، إذا رأيته نابتاً قائماً على ساقه وعرفت عدده، فتأويله سنون على عدد السنابل، لقول اهللا: والسنبل
وإذا رأيته جمموعاً يف يدك متلكه أو يف البيدر أو يف اجلواليق، فهو . واخلضر منها سنون خصبة واليابسة سنون جدبة

  .مال جمموع بقدر قلّته وكثرته يصيب
 فوجد منه رائحة شراب أو ريح ننت، فإنَّ املستنكه يستطعمه كالماً قبيحاً فيسمع منه: فإن رأىِ إنساناً يستنكهه

. وإن مل جيد منه رحياً مكروهاً، فإّنه يستطعمه كالمه فيجده بقدر مبلغ رائحة الفم. كالماً كذلك بقدر ننت الرائحة
فإن . فإن وجد رحياً مكروهة من بعض أسنانه، فهو ثناء قبيح ممن ينسب ذلك السن إليه من أهله، ولعلّه يهجر ذلك

ومن رأى أّنه تطّين بطني أو جبص حىت غطاه ذلك وغاب، فهو . حرام رأى أّنه تقيأ عذرة، فإّنه يرد ما أخذه من مال
  .ميوت
عدة يعتدها املرء ألمر، وكذلك اإلبرة عدة لعملها الذي يعمله هبا، وكذلك العصفر عدة لعمله، وكذلك : واخليط

والبكرة  احلناء عدة لعمله، وكذلك املوس عدة، وكذلك القفل عدة، وكذلك املنخل والغربال واملصفى والقلم
  .والصابون والنخالة من كل شيء هو ثفله وأردؤه

ومن رأى أّنه ميشي على يديه أو بطنه، أو يده ورجله، أو شيء غري اللسان، فإنَّ كالً من ذلك بر أو فجور وعلى 
ظة، فإنَّ الذي ينسب إليه العضو يستظهر به يف ذلك ومن رأى أّنه ملزوم بدين يف املنام وهو مقر به وال يعرفه يف اليق

  .ذلك تبعات ذنوب أحاطت به، وأعمال معاص اجتمعت عليه يعاقب عليها يف الدنيا، أو إسقام أو بعض باليا الدنيا

على موضع خاص ينكر ذلك هلا وليس هلا نور كنورها املعروف، : فإن رأى أنّ الشمس طلعت خاصة من بني ظلمة
فإن رأى أهنا طلعت خاصاً أو . يق أو طاعون أو برسام أو حنوهفإنَّ ذلك بلية تنزله يف ذلك املوضع، من حرب أو حر

عاماً بنورها تاماً وهيئتها ليس معها ظلمة ختالطها، وال شاهد يشهد باملكروه فيها فإنَ ذلك مطالعة امللك األعظم 



وكذلك . أهل ذلك املوضع خبري وإفضال عليهم وصالح ألمرهم، أو إذا غلب املاء وطمى ومتوج، كان تأويله عذاباً
فإذا غلبت وأكلت ما أتت عليه . فإن مل تغلب وتتأجج وكانت مطيعة، فهي خادمه. النار متاع للخلق ومنافع هلم

وكذلك الريح إذا هبت ساكنة لينة، . وخرجت من الطاعة، فتأويلها احلرب والقتل والطاعون والربسام والعذاب
شجار، وفيها املنافع، فإذا هي عصفت وعفت كان تأويلها فهي تستريح اخللق إليها وتلقح النبات هلم، وتنبت األ

  .وكذلك الربق والرعد. عذاباً على أهل ذلك املوضع
زرع يعرف صاحبه، فإّنه يصيب من صاحب الزرع : ومن رأى كأّنه يلتقط ما يسقط من متفرق السنابل يف حصاد

ومن رأى أّنه حيتك . وِ يصيب ذخرية من كسب غريهوإن كان ما يلتقط جمموعاً عنده، فه. خرياً متفرقاً باقياً طويالً
ومنِ رأى أّنه استغىن فوق قدره . حبكاك من غري علة، فإّنه يهيج أمراً عليه أو له داع إىل العظائم من األمور
. لوكذلك القنوع هو الغىن يف التأوي. املعروف، فإّنه ال يعدم أن يكون قانعاً يف معيشته راضياً مبا قسم اهللا له فيها

فإن رأى أّنه فقري فوق قدره املعروف، فإّنه ال يعدم أن يكون ضعيف القنوع مبا قسم له من الرزق كالساخط على 
رزقه، فهو مبنزلة الفقري ينال بقنوعه منازل األبرار واألشراف يف الدين، خاصة إذا كان مع فقره ذلك يف رؤياه دليل 

اً خلقة، فاألمر يف املكروه عليه أشد وأقوى، وال تكاد تصلح يف املنام فإن رأى مع فقره عليه ثياب. على الرب والتقوى
  .رؤيا اخللق من الثياب على حال، سيما إذا كان بالياً متقطعاً

فال يعدم أن يكون مستبداً باغياً متطاوالً يف أموره، يصري إىل ما : ومن رأى رجالً يتمطي متطي الشبعان من األكل
فإن رأى أّنه يتكلّم بكالم له يضارع احلكمة، إال أّنه مزاح منه، فإنَّ تأويل املزاح . رؤياصارت إليه حاله يف آخر ال

وإن كان املتمطي ميتاً، فإنَّ تأويل الرؤيا لعقبه من األحياء، ألنّ امليت ال . هو البطر من فعاله، املكروه يف الدين
ولو رأى امليت ميازح يف كالمه، فليست برؤيا، . سهيتطاول وال يستبد وال يبغي، ملا صار إىل دار احلق واشتغل بنف

  .ألن امليت مشتغل عن املزاح وكالم اخلنا وذكر الفواحش وما يشبه ذلك
. من غري أن يشربه شرباً، فهو شديد الكد يف طلب املعيشة، شديد التعب فيها: فإن رأى أّنه ميضغ املاء مضغاً

كشرِب املاء، فإّنه يكون موسعاً عليه يف معيشته متسهالً عليه املطلب  والعالج هلا، فإنّ رأى أّنه يشرب الطعام شرباً
فإن رأى رجالً حيتقن من داء أو من مرض جيده، فإّنه يرجع يف أمر له فيه صالح يف دينه من غده، إذا كان ذلك . هلا

على نفسه، أو يف كالم  من داء، وإن احتقن من غري داء جيده، فإّنه يرجح يف عدة وعدها إنساناً، أو يف شيء نذره
  .قد تكلم به، أو يف عطية قد خرجت منه، ورمبا كان ذلك من غضب شديد سلى به

ال ميكن دفعه عنه، فإّنه يواقع دماً . أو خابية أو جرة من دم، بعد أن يكون الدم عالياً عليه: ومن وقع يف بئر من دم
اء أو جمراة أو يف حوض أو غري ذلك من آثار املاء وكذلك كل دم غالب يراه يف موضع املاء أو يف وع. يبتلى به

اجلاري والراكد، بعد أن يكون غالباً، إال أن يرى أنّ الدم ضعيف يصيبه أو يشربه أو يتلطخ به، فهو عند ذلك مال 
ء ومن رأى الدم ينضح عليه فإّنه يناله ممن ينضح عليه ذلك الدم سو. حرام يصيبه وإذا كان غالباً فهو دم يبتلى به

  .مبنزلة الشرارة من النار، فهو كالم سوء يصيب صاحبه من فاعله

فإن ذبح ثوراً من قفاه، فإّنه يسعى على . من قفاه، فإّنه ينكح مملوكاً يف دبره: فإن رأى أنِّه ذبح دجاجة أو ديكاً
، إال أّنه ليس عامل من ورائه، وكذلك البعري يف هذا املوضع كان من عراب اإلبل أو خباتيها، فعلى قدر جوهره

وكذلك لو لبس . وكذلك كل ما ينسب إىل رجل أو امرأة فإّنه يأيت إىل املذبوح من قفاه منكر من الفعل. بعامل
إزاره أو ملحفته مقلوبة، أو نام على فراشه مقلوباً، أو بسط له بساط مقلوب ينام عليه، أو يركب دابته مقلوباً، 

وكل مقلوب عما كان فهو مقلوب إما من خري إىل شر، أو من شر إىل . وففهو أمر منكر يأتيه من غري وجهه املعر



فإن رأى . خري، إالّ الفرو، فإن لبس الفرو مقلوباً هو إظهار مال له يف إفراط منه مبا لو قصد فيه وستره كان أمجل
فإن رأى أّنه وهب للميت . ربأاحلي أّنه أعار امليت ثوباً هو البسه فنزعه عنه ولبسه امليت، فإّنه ميرض مرضاً يسرياً وي

وإن مل خيرج الثوب من ملك احلي . ثوباً أو غلبه عليه ولبسه امليت وذهب به وخرج من ملك احلي، فهو موت احلي
لكنه شبه العارية أو الوديعة أو حيفظه أو يصنعه أو يغسله أو يطويه أو ينشره وما أشبهه ذلك، فإّنه مرض أو هم أو 

  .حزن وال يعطب فيه
فإّنه يبين حصناً من احلصون جنة له من حمذور، أو يتخذ أخبية من حمذور، أو يرتبط : ن رأى أّنه ينسج درع حديدفإ

خيالً يعتز هبا عند حمذور، أو يصطنع قوماً يستظهر هبم عند حمذور، أو جيمع ماالً يدفع به عن نفسه عند حمذور، أو 
  .ه ذلك لدعاء والديه لهيكون ورعاً عابداً واثقاً بدفع اهللا عّز وجلّ عن

عدة أيضاً ووقاية : والقار. الذي يصِلح للوقود، فهو عدة لصاحبه لذلك العمل الذي يدخل فيه الفحم: والفحم
  .وجنة من سلطان، ألّنه حيفظ السفن من املاء

ن سوى أو حسكاً أو شوكاً أو حجراً أو استرطه خبشونته وجوازه يف حلقه م: ومن رأى أّنه يبلع مسامري حديد
وإن . الطعام والشراب، فإنه يتجرع غيظاً بقدر صعوبة ذلك وخشونته يف حلقه، ويصرب عليه بقدر احتماله ذلك

كان ما ابتلع من جوهر الطعام أو الشراب على تلك اخلشونة يف حلقه، فإنَّ تأويله أن تنغص عليه حياته ومعيشته 
سترط من املرارة وامللوحة واحلموضة، أو احلرارة وكذلك لو كان الطلب على قدر ما ا. ومكسبه، بقدر ذلك

والربودة، حىت ميتنع من اجلواز يف حلقه لذلك فهو للنغص يف حياته ومعيشته، ولو رأى أنّ ما استرط لنبِ حلو، أو 
شيء عذب، فهو طيب احلياة واملعيشة والْخفض والدعة، إال أن يكون شيئاً مكروهاً يف التأويل، مثل التني والدنب 

ألسود والبطيخ األصفر، واحلبوب املكروهة يف التأويل والبقول والكواميخ والصحناء، فإنَّ تأويل ذلك هّم وال ا
  .خري فيه

أو حديث ناتئ من اجللد، فإنِّه يصيب دنيا من كنوز إن عمل هبا يف طاعة اهللا فقد : ومن رأى كأنّ به أثر كي عتيق
ويف وجه آخر إن أثر الكي . لكنز يوم القيامة، كما قال اهللا عّز وجلّفاز وإن عمل هبا يف معصية اهللا كوي بذلك ا

فإن رأى أنِّه . إذا كان فرغ منه ومل يؤمله، فإّنه من الذي يقال فيه آخر األدواء الكي، فعند ذلك جيري جمرى الدواء
  .يكوى بالنار كياً موجعاً فهو لذعه من كالم سوء

ة نابتاً على شجرة يستأنس من وحشته، ويستقبل أمره بصالح له أو بورق: ومن رأى أّنه يستظل بشجر قرع
  .وموادعة بينه وبني من ينازعه

مطبوخاً قطعاً ال خيالطه شيء ما يغريه عن جوهره وطعمه من التوابل، أو مما يكره نوعه يف : فإن رأى أّنه يأكل القرع
مل يتغري عن طعمه، فهو يرجع إليه شيء قد كان التأويل، ألنّ التوابل هم وحزن، إذا كان يأكل من القرع مطبوخاً 

افتقده يف نفسه أو من ماله أو من دينه أو دنياه، أو من قومه أو من صحة جسمه أو ذهاب وهن يرجع إليه ذهنه فيه 
وعقله بعد إدبارمها عنه، أو قرة عني فاتته ترجع إليه، أو اجتماع مشل كان تفرق عنه، أو حفظ لعلم قد كان نسيه 

عنه حلفظه، ويرجع إليه ذهنه فيه وعلمه على قدر ما أكل من القرع املطبوخ، على حنو ما وصفت من طيب وذهب 
  .طعمه وقلته وكثرته، وكلما كان طعمه أطيب وألني فاألمر يكون عليه فيما يرجع إليه من تلك النعم أضعف وأشد

من اجلن واإلنس، أو يقاتل إنساناً يقارعه على غري ما وصفت، فهو يصيبه فزع : فإن رأى أّنه مجل القرع نيئَاً
باملنازعة يف حرب، أو كالم صخب يكون فيها بينهما، وإّنما اشتق ذلك من كالم أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه 

وسعيد بن املسيب رضي اهللا عنه يف التأويل، وكانا يأخذان فيه باألمساء ومعانيها ويتأوالنه، فلذلك دار أكل القرع 



ء شبيهاً يف األمساء بالقارعة، وهي الفزع األكرب، ومقارعة الرجل صاحبه باملنازعة واحلرب بينهما وباسم الطري الين
املقرعة يقرع هبا الرجل من يؤذيه، وإمنا اشتق تأويل شجرة القرِع وورقه مبا ارتفق يونس عليه السالم بشجرة القرع 

  .ه، واستأنس من وحشتهحني خرج من بطن احلوت راجعاً إىل بالده باملوصل وقوم
وحدث مقاتل، أنّ نبياً من بين إسرائيل شكا إىل اهللا ذهاب ذهنه، فأمره أن يأكل الدباء مطبوخاً وهو القرع وهو 

  .اليقطني، فلذلك صار القرع مطبوخاً رجوع ذهن صاحبه إليه
ه أصاب سرطاناً أو ملكه أو ومن رأى أّن. فإّنه يصيب ماالً وخرياً من مكان بعيد: فإن رأى أّنه مجل حلم سرطان

والسرطان إنسان بعيد املأخذ يف أخالقه، بعيد . اختذه لنفسه، فإّنه يصيب أو يظفر برجل كذلك يف أخالقه وطبائعه
  .اهلمة يف أمره، بعيد املراجعة عما هلج به عسر يف عمله

سلحفاة أو ملكها أو دخلت منزله، فمن رأى أّنه أصاب . فعابد زاهد، عامل بالعلم األول راسخ فيه: وأما السلحفاة
فإن . فإّنه يظفر بإنسان كذلك يف علمه وزهده أو يداخله أو خيالطه، وجيري بينه وبينه سبب بقدر ما رأى من ذلك

فإن رأى سلحفاة يف طريق أو مزبلة، فإنَّ ذلك علم ضائع . رأى أّنه يأكل من حلمها، فإّنه يصيب من علمه ذلك
وإن رأى سلحفاة يف وعاء أو كسوة أو كرامة، فإنّ العلم هناك عزيز مكرم . أى فيهجمهول يف املوضع الذي ر

. فإّنه غنيمة وخري، ألّنه من الصيد: وما أكل من السمك الطري. معروف فضله وخطره بقدر ما رأى من الصيانة له
لكه، فإّنه يصيبه هم من قبل مملوك فإن رأى أّنه أصاب مسكاً ماحلاً ورأى أّنه أكله أو مل يأكله بعد أن يصري يف يده ومي

أو خادم، ونعيم له بقدر ما نال من السمك املاحل أو أكله أو أصابه، وكذلك صغار السمك املاحل وكباره ال خري 
  .فيه، ورمبا خالفت الطبيعة اإلنسان يف السمك املاحل، إذا رآه يف منامه أصاب ماالً وخرياً إذا كان السمك كباراً

فإن كان قد بقي . ومل يبق من سوادها شيء، فإّنه يرى بوجهه وجاهه يف الناس ما يكره: يته ابيّضتومن رأى أنّ حل
ونقصاهنا . وطول اللحية فوق قدرها املعروف دين يكون على صاحبها، أو هم شديد. منها بعض سوادها، فهو وقار

يته ذهب وجهه وجاهه يف الناس فإن حلقت حل. وخفتها قضاء لدينه وذهاب هلمه إذا كان بقدر ما ال يشينها
  .وكذلك النتف، إال أنَّ احللق أهون

نقصانه صاحل يف السنة، ورؤياه سلطان يصيبه صاحبه ليس معه دين، وهو أعجمي، ومبلغه بقدر طول : وشعر العانة
، فإن كان ومن رأى أّنه تنور وحلق بالنورة. وأما سائر شعر اجلسد فماله. العانة وكثرهتا حىت يسحبها يف األرض

  .وإن كان فقرياً استغىن وذهب فقره. غنياً ذهب ماله
  .امرأة الرجل أو ابنته، فما حدث فيها فهو فيهما: واألذن

  .فإّنه صيت الرجل يف الناس وفخره فيهم: وأما الصوت واجلرم
ه مرضِ من تنسب ملك اجلسد والقائم به ومدبره، ومن رأى سّنه حتّركت فإّن: والقلب. مفتاح أمره وخامتته: والفم

فإن رأى أّنها تآكلت أو . إليه، فإن رأى أّنه سقطت يف يده أو بصرها يف ثوبه، فإّنه يستفيد ولداً أو أخاً أو أختاً
  .درست، فإنّ بعض هؤالء تصيبه بلية ال ينتفع أحد به وال هو بنفسه

فيد ولداً أو أخاً على قدر مكان السن ونوى التمر يف املنام نية سفر، ومن رأى أّنه نبت له سن زائدة، فإّنه يست
وكذلك لو انتفع هبا دوهنم، فإّنه ينتفع بذلك . فإن رأى أنّ الزائدة تضّر به وبأسنانه، فإّنه يضر به وبأهله. النابتة

  .دون سائر أهله

على غرم مال أو حىت قلعها، أو رأى أنّ ذلك عاجله منه غريه فقلعها، فإنه يكره : ومن رأى أّنه عاجل شيئاً من أسنانه
فإن . فإن رأى مجيع أسنانه سقطت وصارت يف يده أو عنده، فإّنه يكثر نسل أهل ذلك البيت وعددهم. يشبه ذلك



وكان سعيد يأخذ باألمساء . رأى أّنها سقطت مجيعاً فإنِّ ذوي أسنانه من الناسِ ميوتون قبله يف قول سعيد بن املسيب
رمبا دلت : بعض أسنانه، فإّنه يغترب من تنسب تلك السن إليه، وقال القريواين يف التأويل كثرياً، فإن رأى أّنه فقد

ورمبا دلت من األموال على ما يستخدمه . األسنان على األسنان اليت هبا قوام اإلنسان، واتصال الرزق إىل البطن
  .اإلنسان يف طلب معيشته وكسبه، من دواب وخدم وإرحاء

فإن كان مجيع أهل بيته مرضى يف طاعون وحنوه . يف حاله وزمانه ويقظته فمن رأى أسنانه سقطت كلها، نظرت
وإن كان فقرياً مات من تنسب . وإن مل يكن له أهل وكان ذا مال ذهب ماله وسلب نعمته. هلكوا وبقي هو بعدهم
ها مات وأما سقوط السن الواحدة، فإن كان من غري معاجلة وذهبت منه يف حني سقوط. إليه أسنانه وبقي بعدهم

وإن كان حني سقوطها أخذها بيده أو صّرها يف ثوبه، فانظر يف حاله، فإن . املريض من أهل بيته، أو أُصيب مبال
وإن كان هناك دم، . كان عنده محل جاءه ولد على قدر جوهر السن ومكاهنا، وإال صاحل أخاً أو قريباً كان قد قطعه

ومن رأى أّنه حلق . يه دين، فإنه يطلب فيه ويعاجل على قضائه وإزالتهفإنَّ ذلك إمث القطيعة للرحم، إال أن يكون عل
  .فإن رأى أنَّ قفاه قد غلظ، فإّنه يقوى على احتمال ما قلّده اهللا. فهو يؤدي أمانته ويقضي دينه: من شعر قفاه

يع احملارم ومن رأى أنّ يده مل تزل مقطوعة، وكان مع ذلك كالم يدل على أعمال الرب، فإنَّ قطعها كف عن مج
وكذلك لو رأى أنّ يده أو يديه مجيعاً إىل عنقه ضمتا من غري طوق مطّوق يف عنقه، وكان مع ذلك شيء . واملعاصي

ومن رأى أنّ حاكماً . يدل على أعمال الرب، حنو مسجد أو يف سبيل من سبل اهللا عّز وجلّ، فإّنه كف عن املعاصي
ف باهللا عنده بيمني كاذبة، وأما اليد اليسرى إذا قطعها حاكم أو غريه أو مسلطاً قطع ميينه وبانت منه، فإّنه حيل

أو انقطاع . أو بينه وبني أخ مؤاخ غري ذي رحم. وبانت منه، فهو موت أخ أو أخت، أو انقطاع ما بينه وبينهم
اليد وإذا رأى يده قصرت عما يريد من العمل هبا والبطش أو يبست، فإن تأويلها يف ذات . شرِيك أو امرأة

ولو رأى يف يده فضل قوة وانبساط يف بطش، فإنَّ تأويله يف ذات . واملقدرة ال ينال ما يريد، وخيذله من يستعني به
يده ومقدرته على ما يريد، ومعونة من يستعني به، وفيها وجه آخر، أنَّ طوهلا وقصرها وقوهتا وضعفها هو صنيعة من 

من األيادي احلسنة عنده، كقول أيب بكر وسعيد بن املسيب، وكانا  صنائع صاحبها، إىل من تصري إليه اليد، ويد
  .يأخذان يف عبارة الرؤيا باألمساء ومعانيها، ويتأولون على ذلك الرؤيا

دون غريها من اجلوارح، فإنَّ ذلك فساد صنيعة من : فلو رأى أنّ يده ضعفت أو فتحت أو يبست أو نتنت رحيها
فإن رأى أنّ يده حتولت يد . ، أو ترك إمتامها عنده، أو ضعف عن اقتداره عليهصنائع صاحبها، إىل ما صارت إليه

نيب من األنبياء أو بعض الصاحلني، فانظر كيف كان حال ذلك النيب أو ذلك الصاحل فيمن هدى اهللا على أيديهم من 
كان عاقبة أمرهم الضاللة، أو جنا به من اهللكة، وكيف كان قدره يف قومه، وما لقي منهم من األذى، وكيف 

وأمره، فكذلك يهدي اهللا قوماً على يد صاحب الرؤيا، وهي اليد اليت وصفت، وهبا ينجي اهللا قوماً من ضاللة إىل 
هدى، وما يلقى يف ذلك من األذى، شبيه مبا لقي ذلك النيب يف اهللا، فتكون حاله وصنائعه يف عاقبتها، كنحو صنائع 

ومن رأى مثل هذه الرؤيا بعينها من غري أهل . اد يراها إال أهل الفضائل والتقىذلك النيب، وهذه رؤيا شريفة ال يك
  .الفضائل والتقى والقدرة، وما وصفت منها فهي حمال ال تقبلها وأعرض عنها

وإن كان . فمن طالت أظفاره وكان جندياً لبس سالحه ألمر يعرض له. فقدرة اإلنسان يف دنياه: وأما األظافري
. وإن كان صاحب بضائع وغالت كثرت أرباحه وفوائده. واحلداد كثر عمله ودانت له صناعته صانعاً كالنجار

وأما من قص . وكل ذلك ما مل تطل، فإن خرجت عن احلد فرط يف أمره وطلبه، وكان كل ما يناله ضرراً عليه
وإن مل . ما عليه وعندهأظفاره، فإن كان عليه دين أو زكاة أو كانت عنده وديعة أو عليه نذر، وىف وأّدى وقضى 



وإن كان جندياً أو من . وقصه من الفطرة والسنة. يكن شيء من ذلك حترى يف كسبه وتورع يف أخذه وإعطائه
وإن مل يكن يف ذلك شيء من حتفظ يف وضوئه واسنت يف عمله وقومه . دعي إىل حرب ومكره ترك سالحه وفك يده
وأما . صبيانه إن كان مؤدباً مع ما يفيده منهم، إذ مجيع ذلك أظفاره ويف مجيع أهل بيته، ويف آداهبم وعلمهم، أو يف

وكل ذلك . من عادت أظفاره خمالب أو براثن، فإنه يظفر يف حربه ويعلو على خصمه ويقهره ويقتدر على مطلوبه
آكالً وكذلك كل من انتقلت جوارحه إىل جوارح احليوان، إذا كان ذلك احليوان ظاملاً . ال خري فيه يف السنة
  .للخبيث فال خري فيه
. وسعة القلب والصدر وضيقهما دال على ضد ذلك. فيدله على العلم واحللم وصالح احلال: وأما الصدر واتساعه

ورمبا دل صدره على صندوقه وعلبته وكيسه، وكل ما يوعى فيه خري متاعه وأنفس ماله، ألنّ القلب فيه، والقلب 
  .ر يدل على البخل، وسعته تدل على السخاءحمل سر كل عقد، وقيل أنّ ضيق الصد

واليمني هو البنني، واليسار البنات، ولبنهما دال . فما حدث فيها ففي البنات من صالح أو فساد. البنات: والثديان
فإن . ورمبا دل على الرزق واخلصب، ألّنه من عالماته وآياته على قدر كثرته وطيبه. على الولد، ألّنه غذاؤه وحياته

منه أحد، فال خري فيه للراضع واملرضع، ألّنه يدل على الذلة والسجن واحلزن، ملا نال موسى وأمه من قبل رضع 
  .التابوت وبعده
فإن رأى بأّنه طاوي البطن ومل ينتقص من خلقه . من ظاهر ومن باطن فمال أو ولد أو قرابة من عشريته: وأما البطن

وإذا رأى أّنه جائع فإنه يكون حريصاً هنماً، ويصيب . ه من غري جوعشيء، فإّنه يقل ماله أو ولده إذا كان خالؤ
ويدل البطن . والشبع ماللة له، والعطش سوء حال يف دينه، والري صالح يف دينه. ماالً بقدر مبلغ اجلوع منه وقوته

مبا كان بطنه داره ور. أيضاً على خمزن اإلنسان وموضع غالته، الجتماع طعامه فيه وتصرفه منه يف املصاحل والنفقات
أو بيته، ودوارته زوجته، وكبده ولده، وقلبه والده، ورئته خادمه وابنته، وكرشه كيسه أو حانوته أو خمزنه، 

  .واحللقوم حياته وعصبه وعصبته
 ورمبا. ورمبا كان قلبه هو نفسه املدبر على أهله، القائم بصالح بيته. على أمريه وأستاذه ومدبر أمره: ورمبا دل قلبه
فمن رأى قلبه خيطف من بطنه أو خرج من حلقه أو خرج من دبره فأكلته دابة أو التقفه طائر، . دل على ولده

وقد . هلك إن كان مريضاً من يدل القلب عليه، وإال طار قلبه خوفاً ووجالً من اهللا تعاىل، أو من طارق يطرقه
ن رأى قلبه مسوداً، أو ضيقاً لطيفاً جداً، أو مغشى وأما م. يذهب عقله أو يفسد دينه، ألنّ القلب حمل االعتقادات

بغشاء، أو حمجوباً ال يرى، أو مربوطاً عليه ثوب، فإنَّ صاحبه كافر أو مذنب قد طبع على قلبه، وحجب عن طاعة 
  .ربه، وعمي عما يهتدى به، وتراكم الران على قلبه

لعها، وحلقومه صارهتا، وكرشه أنكاهتا، وأضالعه ورمبا كان بطنه سفينة، وقلبه رأسها، ومصارينه خدمها، ورئته ق
فمن رأى بطنه متخرقاً متمزقاً، وقد سالت أمعاؤه وتفرقت . حيطاهنا، وحلمه ألواحها، وجلده مشاقها وقارها

وقد يدل بطن من ال سفينة له على حانوته اليت إليها يأيت الربح، ومنها . أحشاؤه وتبددت أضالعه، عطبت سفينته
ومعدته كيسه وحشو بضائعه، وقد يدل حشو بطنه على أمواله املدفونة، ومنه يقال الكنوز . واخلسارة خترج النفقة
  .أكباد األرض

وقد تدل على . على النساء من أهله العوجاجهن، وألنَّ حواء خلقت من ضلع آدم اليسرى: وتدل األضالع
فمن رأى . اء املعجون به تراهبا، وعظمه عقودهاحجارة بيته وداره، وحلمه طينها أو كلسها، وجلده ظهرها، ودمه امل

وإن عاد يف املنام إىل بنائها وإصالحهما، وأفاق من علته إن كان . بيته أو داره مهدومة وهو مريض بالبطن، هلك هبا



لكن الصحة راجعة إىل امسه، . قد كملت له يف منامه، وإال بقي من أيام مرضه مقدار ما بقي عليه من عمله وبقائه
ورمبا دلت أضالعه على دوابه، وحلمه على بضائع وسلع حيملها فوقها، وجلده على . الدم جار يف عروقهو

وإن . فما أصابه يف ضلع من أضالعه من كسر، دل ذلك على موت دابة من دوابه. جالبيبها، ملن كان ذلك شأّنه
فتفقد اليقظة وما فيها، واقدار الناس سلخ شيء من جلده انشق محله أو رزقه، أو فتح سفطه أو قفصه بغري إذنه، 

  .والكتف امرأة، وما حدث فيها فهو بامرأة. وزيادة املنام يف ذلك
فإّنه يظهر ماله املدخور عنده، أو من أهل بيته من يسود ويبلغ، أو هو نفسه : فإن رأى أمعاءه أو شيئاً مما يف جوفه

فهو يصيب من ذلك ماالً مدخوراً، ويأكله إن كان ذلك من فإن رأى أّنه يأكل أمعاءه أو شيئاً مما يف جوف غريه، 
فإن . فهو يصيب ماالً مدفوناً يأكله. فإن رأى أّنه يأكل كبد إنسان أو أصاهبا. ولد أو أخ أو غري ذلك من الناس

  .كانت أكباداً كثرية مطبوخة أو مشوية أو نيئة، فهي كنوز تفتح له ويصيبها
فما رأى فيه من نقص . ه املكنوز اجملنون، فإن كان فقرياً فدماغه دال على حياتهفدال على مال صاحب: وأما الدماغ

  .أو زيادة أو حادثة، عاد على ما يدل عليه وقد يدل على الدين واعتقاد القلب وعلى السر املكنون
أّنه يتناثر من  والقمل عيال الرجل، فإن رأى. فإن رأى يف بطنه دوداً يأكل من بطنه، فإنّهم عياله يأكلون من ماله

جسده أو من بعض أعضائه القمل، أو الدود، ورأى أهنما كثرياً على جسده أو ثيابه أو أحدمها، فإنَّ صاحب ذلك 
  .يصيب ماالً وحشماً وعياالً

والوتني قوته ومهجة نفسه، ووقار ملوضع ولده، فإن رأى أّنه آدر وهو القليط، فإّنه يصيب ماالً ال يؤمن : والصلب
  .داؤهعليه أع

والباقال والعدس واحلمص واجلزر والبصل والثوم والقثاء والشلحم واخلردل واللفت، كل ذلك هم وحزن ملن أكله 
  .وكذلك من أكل فلفالً أو زجنبيالً أو دار صيين أو شيئاً حريفاً، فإّنه يغتاظ. أو أصابه

قص أو زيادة أو فساد أو عمى، عاد فما رأى فيه من ن. يدل على بصريته ودينه وعلمه وحكومته: وبصر اإلنسان
وقد يدل على احلصار والسجن، فيحجب بصره . ويدل العمى على اجلهل والعمى عن احلجة. ذلك على بصريته

يف ذاهتا، فدالة على كل ما تقر به عينه من مال عني أو ولد أو أخ أو : وأما العني. عما ينظر إليه من الدنيا وما فيها
فما نزل هبا يف جسمها، أو فقدت من مكاهنا، أو رميت به من السهام والطوارق، فإنّها  والد أو أمري أو قائد،

حوادث تنزل مبن تدل عليه ممن وصفناه، فاليمىن تدل على الذكر الكبري واألشراف، واليسرى على األدىن، 
  .وكذلك كل ما كان يف ناحية اليمني والشمال من اجلوارح، لفضل اليمني على الشمال

  .يدالن على حفظ من تدل عليه اليمني، كاحلاجب والويل والصيب والوالد والزوج وصاحب املال: جبانواحلا
فيدل على عز صاحبه أو ذله، وعلى مجيع من يتجمل به ويتباهى، ألنّ الكرب مضاف إليه، فيقال مشخ : وأما األنف

ذكر من تدل الرأس عليه وفرجه، ألّنه ميتد ورمبا دل على الولد والوالد، وعلى . بأنفه، ويقال يف الذلة رغم أنفه
باملخاط من الناس، وهي كالنطفة، وبه شبه يف املثل فيقال خمطة أبيه إذا أشبهه، وأصل ذلك أنّ نوحاً عليه السالم 

فمن . استكثر الفأر، فعطس األسد، فسقط من منخره سنوران أي قطان، فالذكر من اليمني واألنثى من الشمال
يف حاله، فإن كان مريضاً مات، وإال هلك من يدل األنف عليه من أهله إن كان مريضاً وإن مل قطع أنفه نظرت 

  .يكن مريضاً نزلت به نازلة يكون فيها مثله، وفضيحة إما فقر أو تعب أو هجر أو حلق حلية أو عانة
ات كيسه، وحافيت البئر، فيدالن على احلافظني لكل ما يدل الفم عليه، كأبويه وفرديت بابه، وطاق: وأما الشفتان

  .وشفري القرب والفرج



ورمبا دل على التصنع والرياء، . فدال على إخفاء األعمال والطاعات، وستر الفقر عن عيون الناس: وأما اخلضاب
وما ذكرنا يف . إذا خضب خبالف خضاب املسلمني، فإن علق اخلضاب ستر عليه، وإن مل يعلق انكشف حاله

ب اليدين والرجلني، فإّنه يزِين بنيه وعبيده وأمواله مبا ال يليق به، كلبس احلرير والذهب وأما خضا. خضاب اللحية
وإن كان فقرياً فلعله ممن يعطل وضوءه ويترك صالته، وهو للنساء سروراً ولباس حسن وفرح، ألّنه من . للولدين

  .زينتهن يف األفراح
وعليها عماده، كالدواب والعبيد والبقر واإلبل والغنم والرباع  فدالة على أمواله اليت هبا قوامه: وأما عظام اإلنسان

ورمبا دل املخ على املال . ومخ العظم ماله املخزون، ورقبة العبد والدابة والدار. والشجر، وكل ما يشتغل به
ا قوامه وقد تدل العظام ملن ليس له مال على الدين والفرائض اليت هب. املدفون، ورمبا دل على الولد وولد الولد

فمن قويت عظامه وزاد صحة، حسن عنده . وعليها عماده، وهي أعظم أموره عنده خطراً وصحة أعماله يف السر
  .ما يدل ذلك عليه على قدره وزيادة منامه

والعظام رأس املال، فمن زاد . فدال على املال املستفاد، كالربح والغلة، ألّنه بالقوت يكثر ويقل: وأما حلم اإلنسان
وحلم عمال اهللا . ومن قل حلمه فعلى ضد ذلك. كثرت غالته وأرباحه وفوائده، ونفقت صنعته وكثر خصبه حلمه
وأهل الزهد قوافلهم وتطوعاهتم، فمن رأى حلمه منهم، كثر زاد عمله وامتألت صحيفته، ومن قل حلمه . تعاىل

إىل الدنيا، ومع اهلزال دليل على  منهم، نقص دينه وقل عمله، إال أن يكون مع زيادته شاهد آخر يؤذن بامليل
  .وعظام أهل اآلخرة فروضهم. التخلي عنها واالنقطاع، فذلك هو األوىل هبا

فإّنه مؤلف أمره يف دينه ودنياه، وهو دال على الورع واإلشهاد يف البياعات والعقود والعهود : وأما العصب
ك من نقص أو زيادة، عاد تأويله على من يدل فما دخل على شيء من ذل. وأسباب الرزق والعصبة من أهل البيت

  .عليه بزيادة الرؤيا وشاهد اليقظة
فدال على كل من يتوقى به ويتحصن به من األسواء، كالسلطان والوالد والزوج والسيد والعامل : وأما جلد اإلنسان

اد ذلك على من يدل والدين والثوب والدرع والدار والبيت واملال ونعمة اهللا وستره، فمن أصيب فيه بشيء ع
  .وجلود سائر احليوان سوى اإلنسان أموال وترك، ألّنها تبقى من بعد صاحبها. عليه

فدال على مجيع ما يذكر به اإلنسان من علم أو سلطان من خري أو شر، فإن مل يلق ذلك به كانت : وأما الذكر
ه يفارقها مبوت أو حياة، إال أن تكون ممن امرأته عليلة أو ناشزاً، فكيف إن كانت هي اليت رأت ذلك لزوجها، فإّن

فإن مل يكن هناك زوجة، وكان صاحب عيون . تعذر الولد عليها وهو يطلب ذلك منها، فإّنه ال يراه منها أبداً
فكيف إن كان يف املنام . وسواق وسقي، انقطع عنه اجملرى وانكسرت ساقيته، أو انقطع دلوه أو سقط يف البئر

إال أن تكون زوجته املنكوحة يف املنام، وليس له ساقية وال جنان، وكانت . ذكره يف فرجها ينكح امرأة، فانقطع
فإن كانت ممن ال محل هبا، وكان للرجل . زوجته، فإن كان يف بطنها جنني هلك، أو خرج ميتاً، أو محلت مبا ال حييا

ؤال وابتغاء املعاش، وإال سقط دلوه وإن كان فقرياً ذهب جاهه يف الس. مال يف سفر أو جتارة، ذهب أو خسر فيه
يف البئر أو جرته، أو سقط له فيها ولد أو هرة أو فرخ أو جرو أو شيء من متاعه، أو نقص على قدر حيوانه حاله، 

  .وزيادة منامه وتوفيق عابره
فإن بال . يهومجيع ما خيرج من الذكر دال على املال والولد وعلى النكاح، ويستدل على البول باملكان الذي بال ف

يف حبر، خرج منه مال إىل سلطان أو جاب أو عاشر أو ماكس، والنورة جتري جمرى البول يف هذا الباب، وكذلك 
وإن بال يف . وإن بال يف محام، تزوج إن كان عزباً، وإال قضى ماالً المرأة أو جاد به عليها. املين واملذي والودي



نكح إن كان عزباً، أو حتمل زوجته إن كان متزوجاً، أو يدفع إليها ماالً إن جرة أو قربة أو إناء من األواين، فإّنه ي
وقد يستدل على فساد ما يدالن عليه من وطء يف دم أو دبر، . واملين يشترك مع البول يف هذا الباب. كانت تطلبه

ه، كالذي يبول دماً أو أو بعد حنث، أو يف زنا، أو حنو ذلك باألماكن اليت يبول فيها النائم، وبصفات البول وتغري
  .يبول يف يده أو يف طعام وحنو ذلك

فهي ضروب، فأما نعال السفر، فمن لبسها سافر أو سافر من يشركه يف الرؤيا، أو سافر له مال، وذلك : وأما النعل
انقطع شراكها وأما إن لبسها وكان قد أمل سفراً فقد يتم وقد ال يتم إذا مل ميش فيها، فإذا . إذا مشى فيها يف املنام

وأما . وإن كانت من نعال املاء، فإّنها زوجة أو أمة يستفيدها أو يطؤها. أو خلعها، أقام عن سفره وعقل عن طريقه
  .نعال الطائف أو ما يتصرف به التجار يف األسواق فدالة على األموال واالكتساب واملعاش

فإن كانت جديدة فبكر أو . شتراها أو أهديت إليهوقد تدل على الزوجة أيضاً إذا مشى هبا يف خالل الدور، أو ا
فإن انقطع شسعها تعطلت معيشته أو كسدت صناعته أو عاقه . حرة أو جارية، وإن كانت قدمية ملبوسة فثيب

وإن انقطع خلخاهلا وكانت مريضة هلكت، أو . دوهنا عائق وإن كانت زوجته نشزت عليه وظهرت خيانتها له
 يف املنام إصالحه أو يوعد بذلك أو يستقر ذلك يف نفسه، فإّنها تربأ بعد إياس، ويراجعها ناشزاً طلقت، إال أن يعاجل

  .فإن رأى أّنه لبس نعالً حمذوة فمشى فيها يف طريق قاصد، فإّنه يسافر سفراً. بعد طالق
يف يده فأخذها أو  وكذلك لو رأى أّنه أعطي نعالً. فإن لبسِ نعالً ومل ميش فيها، فإّنه يصيب امرأة يطؤها أو جارية

فإن كانت النعل غري حمذوة، فإّنه يصيب . ملكها أو أحرزها عنده يف بيت أو وعاء، فإّنه حيوز امرأة على ما وصفت
فإن كانت النعل من جلود البقر، كانت املرأة أعجمية . امرأة أو جارية عذراء، وكذلك لو كانت حمذوة ومل تلبس

  .وكذلك لو كانت من جلود اإلبل. انت من العرب أو من موايل العربوإن كانت من جلود اخليل، ك. األصل
فإن رأى أّنه مشى يف نعلني اخنلعت إحدامها عن رجله ومضى باألخرى، فإنَّ ذلك فراق أخ له أخت أو شريك عن 

مل يكن وإن . ظهر سفر، ألّنه حني مشى فيها صار يف التأويل سفراً، حني اخنلعت إحدامها فارق أخاه على ظهر سفر
فإن أصاب النعل . أخ وال نظري ورأى نعله ضاعت أو وقعت يف بئر أو غلبه أحد عليها، كان ذلك حدثاً يف امرأته

بعد ذلك صحيحة، فإنَّ امرأته مترض مث تصح، أو تكون املرأة قد هجرته أو اعتزلته أو ما يعرض للنساء من حنو 
  .ذلك مث تعود إىل حاهلا األوىل

سرقت منه ولبسها غريه مث ردت عليه بذلك أو مل يعلم فإنَّ ذلك ال خري فيه لصاحبه، ألّنه يغتال  ولو رأى أنّ النعل
فإن رأى أنّ النعل انتزعت انتزاعاً أو احترقت حىت مل يبق منها عنده شيء أو ما . يف امرأته أو جاريته اليت يطؤها

فإن رقعها غريه . له، فإّنه يدبر حال امرأته أو جيامعهافإن رأى أّنه رقع نع. يشبه ذلك، فإّنها موت امرأته أو جاريته
  .فال خري فيه يف عورات النساء

فإن رأى نعله من غري جلود النعال مما . وإن كانت من النعال اليت تنسب إىل السفر، فإنَّ ذلك السفر ال يتم
 يطؤها إىل جوهر تلك النعل من يستبشع مثلها أو ينسب يف التأويل إىل غري ما هو للنعل بأهل، فتنسب املرأة اليت

وإن كانت من النعال اليت تنسب إىل سفر، فأنسب ذلك السفر إىل جوهر تلك النعل إن خرياً وإن . صالح أو فساد
فإنَّ حالة صاحبها يف سفره ذلك، أو يف . ولو رأى شراكها اليت ميسكها بالياً أو متقطعاً ضعيفاً. شراً كما وصفت

  .وهر الشراك ومجاله وقوته وهيئتهامرأة يطؤها على قدر ج
وإن . إذا كانت جديدة قوية كان سبب ما ينسب السراويل إليه يف التأويل وثيقاً حمكماً: وكذلك التكة يف السراويل

  .كانت التكة بالية متقطعة، كان ذلك السبب ضعيفاً موهناً



وإن . جمتمع الشأن حسن احلال إذا كانت صحيحة جديده بأزرارها، كان صاحبها لذلك: وكذلك لبنة القميص
كانت اللبنة بالية متقطعة، أو رأى أنّها سقطت عن قميصه، فإنِّه يتفرق على صاحب القميص شأّنه وأمره، ألنّ 

  .جيب القميص شأّنه وأمره
إذا رآه يف رجله، فإن كان معه شيء من السالح أو موىف به مكروهاً مما يطأ عليه من دواب األرض أو : وأما اخلف

. وكن من املكاره. اهلرم أو وحل أو شوك أو ما يشبه ذلك من املكاره، فإنَّ اخلف حينئٍذ من السالح وقاية لصاحبه
وما طال منه وضاق يف رجله . فإن مل يكن مع اخلف شيء من السالح وال من املكاره، فإنَّ اخلف هم يصيب صاحبه

  .و صالح حالهومن رأى عليه ثياباً جدداً فه. فهو أشد وأقوى يف اهلم

وإذا كان منثوراً، فإّنه ولد غالم أو أنثى أو وصيف أو وصيفة، حىت . كالم الرب والعلم والقرآن: واللؤلؤ املنظوم
يصري كاللؤلؤة املكنونة، كما قال اهللا تعاىل وهي املخزونة، ويكون يف الرؤيا ما يدل على امرأة أو جارية مجيلة، إذا 

فإن رأى أّنه . وإذا جاوز القدر حىت يكال أو حيمل باألوقار، فهو كنوز وأموال كثرية كان اللؤلؤ قدراً ال يستبشع،
. وإن كانت امرأة حبلى ولدت جارية حسناء. أعطي ياقوتة محراء أو خضراء، فإّنه يصيب امرأة أو جارية حسناء

وإن كانت عارية عنده، فإنَّ املرأة . وإن كانت الياقوتة مسروقة أو فيها خيانة، فإنَّ تلك املرأة أو اجلارية حترم عليه
  .اليت يصيبها ال تلبت أن متوت قبله

خدم أو : واخلرز. حىت جياوز احلد، فهو أموال مكروهة يف الدين، جلوهر اسم حجر الياقوت: وما كثر من الياقوت
  .مال

لك من ذلك سلطاناً أو مملوكاً أو ومن رأى أّنه أعطي خامتاً فتختم به، فإّنه ميلك شيئاً مل يكن ميلكه، وقد يكون ما مي
ومن أصاب خامتاً وهو يف مسجد أو يف صالة أو يف سبيل من سبل اّهللا، ورأى مع . دابة أو أرضاً أو ماالً أو حنو ذلك

وإن كان مع ذلك ما يدل على . ذلك شيئاً يدل على األموال، فإّنه يصيب ماالً حالالً وينفقه يف صالح دينه
فإن . وإن رأى أنّ خامته انتزع فإّنه يذهب عنه ما ميلك. رب، فإّنه يصيب سلطاناً وملكاً وحرباًالسلطان وامللك واحل

رأى أنّ فص خامته ذهب منه، فإنَّ الفص وجه من ينسب إليه اخلامت، فإن رأى أّنه وهب خامته بطيب من نفسه، فإّنه 
  .والكتاب خري، وختمه حتقيق اخلرب. خيرج منه بعض ما ميلك بطيبة نفس

وإذا رأى الرجل أّنه أصاب ذهباً، فإّنه يصيبه غرم أو يذهب . للنساء صالح على كل حال: ولبس الذهب والفضة
وما كان من الذهب معموالً شبه إناء أو حلى أو حنومها، . له مال بقدر ما رأى، ومع ذلك يغضب عليه ذو سلطان

  .أقوى وأبلغ يف الشر وما كان صفيحة أو سبائك، فهو. فهو أضعف يف التأويل وأهون
أو عدداً جمهوالً، أو تكون الدنانري فوق أربعة، فإّنه يصيب أمراً يكرهه ويسمع ما : فإن رأى أّنه أصاب دنانري جمهولة

يكره، كل ذلك بقدر كثرة الدنانري وإّنما ضعفت الدنانري يف املكاره عن الذهب يف التأويل، ملا فيها من الكتاب 
وما كان من الدنانري قدر عدد صالة من الصلوات اخلمس، فإّنه إن . وامسه على الوجهني مجيعاًالذي فيه توحيد اهللا 

فإن رأى أّنه ضيع منها شيئاً فإنه يضيع صالة من . نال منها على هيئة أعمال الرب يعمله على قدر ما نال من الدنانري
املعروفة العدد علم من علم الرب، حنو مائة دينار الصلوات اخلمس وعمالً من أعمال الرب، ورمبا كان مجاعة الدنانري 

أو ألف دينار، بعد أن يكون عدداً شفعاً ليس بوتر، زوجاً ليس بفرد، ويكون معه يف رؤياه كالم يدل على أعمال 
ار وقيل أنّ الدينار الواحد إذا كان قدر الدين. فإن رأى أّنه أصاب من تلك الدنانري، فإّنه يصيب من ذلك العلم. الرب

  .املعروف أو أصغر منه، فإّنه ولد صغري يصيبه من أصاب ذلك الدينار
فإنَّ طبائع اإلنسان فيها خمتلفة، منهم من يرى أّنه أصاهبا فيصيبها يفِ اليقظة كهيئتها أو مثل عددها، : وأما الدراهم



توحيد اهللا عّز وجلّ وامسه ومنهم من جيد البيض من الدراهم يف طبيعته كالماً حسناً وذلك النقش الذي يوجد فيه 
وكالمها كالم، إال أنّ البيض كالم الرب، والسود كالم خصومة، . وجيد السود من الدراهم صخباً وخصومة. عليه

فإن رأى أّنه . ومنهم من ال يوافقه شيء منها على حال، وجيري كل ذلك إذا كانت الدراهم ظاهرة بارزة تتحول
راب، فإّنه يستودع سراً فيحفظه لصاحبه بقدر ما حفظ من ذلك فاستحفظ أعطي الدراهم يف كيس أو صرة أو ج

والدراهم على كل حال خري من . وكذلك لو رأى أّنه دفعها إىل غريه، فإّنه يستودعه سرا حيفظه لصاحبه. منه
مبلغه، فما وكذلك الدرهم الواحد الصغري ولد صغري، سيما إذا كان ناقصاً وزن . الدنانري الكثرية، وأهون يف السر
  .فإن رأى أّنه انتزع منه أو ذهب ذهاباً ال رجوع فيه مات الولد. حدث بالدرهم حدث بالولد

  .فإّنها كالم رديء: وأما الفلوس

فما كان منها معموالً من حنو إناء أو حلي أو شبهها مكسراً أو صحيحاً، فرأى أّنه أعطي من ذلك : وأما الفضة
فإن نظر فيها إىل . وكذلك لو كانت مرآة من فضة ما مل ينظر فيها إىل وجهه. متاعاًشيئاً، فإّنه يستودع ماالً أو 

والفضة النقرة إذا مل تكن معمولة، . وال خري يف النظر يف مرآة الفضة. وجهه، فإّنه يناله ما يكرهه يف جاهه يف الناس
فإن . إنه يصيب امرأة من مسقط رأسهافإن أصاب النقرة من معدهنا أو بالدها، ف. هي جوهر النساء امرأة أو جارية

  .رأى أّنه دخل يف غار من معدن فأصاب تلك النقرة هناك، فإنَّ امرأته متكر به يف أمرها أو أمر غريها فيها
مات ثانية كان ملوته بكاء من غري نوح أو صراخ، فإّنه يتزوج بعض أهله فيكون فيهم عرس، : ومن رأى ميتاً معروفاً

ومن رأى أّنه . وكذلك إذا كان ملوته صراخ أو نوح أو رنة مما يكرهه أصله يف التأويل. إنسانوإال مات من عقبه 
مات ومحل على سرير على أعناق الرجال، فإّنه يصيب سلطاناً ويفسد دينه، ويقهر الرجال ويركب أعناقهم، 

ومن رأى أّنه محل ميتاً على غري . وتكون أتباعه يف سلطانه بقدر من تبع جنازته، ويرجى له صالح دينه، ما مل يدفن
هيئة اجلنائز فإّنه يتبع ذا سلطان وينال منه براً، ومن رأى أّنه نبش عن قرب ميت معروف، فإّنه يطلب طريقة ذلك 

فإن رأى أّنه وصل إىل امليت يف قربه حىت نبش عنه وهو . امليت يف الدنيا إن كان علماً أو ماال فينال منه بقدر ذلك
  .وإن وجده ميتاً فال خري فيه وال يف املطلب. فإنّ ذلك املطلب بر وحكمة ومن املال حالل حي يف القرب،

فإن واله . حاضرة عقده، فهو يصيب شرفاً وذكراً عاجالً يف الدنيا والدين: ومن رأى أنّ إمام املسلمني واله أمره
 وبطء بقدر بعد ذلك املوضع عن من أقاصي ثغور املسلمني نائباً عنه، فهو كذلك شرف وعز وسلطان فيه تأخري

ومن رأى أّنه دخل دار اإلمام واستقر فيها واطمأن، فهو يداخله يف خواص أمره فإن رأى أنِّ اإلمام أعطاه . األمان
فإن رأى أّنه خياصم . شيئاً، فهو يصيب فخراً ورفعة وسلطاناً بقدر ما تنسب تلك العطية إليه يف التأويل وجوهره

  .دونه بكالم حكمة وبر، فهو يظفر حباجة لديه اإلمام أو سلطاناً
فإن رأى أّنه يف . أو باب نائب من نوابه، فإنَّ أعداءه ال يقدرون على مضرة له: فإن رأى أّنه خيتلف إىل باب اإلمام

ة منه حلاف مع اإلمام يف فراشه ليس بينهما سترة، فهو فرج من سلبه إليه ويصري ماله وما ميلك يف العاقبة لإلمام ترك
  .يف حياته أو مماته

ودخول اإلمام العدل . فإن مات فهو فساد يف الدين. فهو مرض الدين له ولرعيته ملكانه: فإن رأى أنّ اإلمام مريض
وإن كان معتاداً للدخول إىل ذلك، فال . فإن كان إماماً جائراً، فهو فساد ومصائب. مكاناً تزول الربكة والعدل فيه

مام العدل على مائدته، فإّنه يصيب شرفاً وخرياً يف دينه ودنياه بقدر ما نال من الطعام ومن أكل مع اإل. يضره
  .وكذلك امللك والسلطان مثل اإلمام

فإن كان أهل ذلك املوضع . فإنَّ عدل اهللا يبسط على املوضع الذي رآها قامت فيه: ومن رأى أنّ القيامة قامت



  .وا وانصرم األمر بينهم، ألنّ يوم القيامة يوم الفصل والعدلوإن كانوا مظلومني نصر. ظاملني انتقل منهم
وكذلك لو رأى من . يف ذلك اليوم، فهو كذلك، وأشد األمر وأقواه: فإن رأى أّنه موقوف بني يدي اهللا عّز وجلّ

 أعالم القيامة شيئاً من حنو نشر من القبور أو بعث ألهلها، أو طلوع الشمس من مغرهبا، حىت يصري إىل فصل
  .القضاء والثواب والعقاب
فإن . فهو يدخلها إن شاء اهللا تعاىل، وذلك بشارة له هبا ملا قدم لنفسه أو يقدمه من خري: فإن رأى أّنه دخل اجلنة

رأى أّنه أصاب من مثارها أو أكلها أو أعطاه غريه، فإنّ مثار اجلنة أعمال الرب واخلري، فهو ينال من الرب واخلري بقدر 
وإن أعطاها . هبا ومل يأكل منها شيئاً، أو مل يصل ملأكلها، فهو يصيب العلم واخلري يف دينه وال ينتفع بهفإن أصا. ذلك

وأما نساؤها، فهن أمور من أعمال الرب على قدر . وأما رياضها وبناؤها فهي بعينها كهيئتها. غريه انتفع بعلمه غريه
دري مىت دخلها، ال يزال منعماً مفضالً عزيزاً مصنوعاً له يف أموره، فإن رأى أّنه كان يف اجلنة مقيماً فيها ال ي. مجاهلن

  .مدفوعاً عنه املكاره حىت خيرج منها إىل خري إن شاء اّهللا

مث خرج منها يف يومه ذلك، فإنّ ذلك براءة أصحاب املعاصي والكبائر، وذلك نذير : وإن رأى أّنه دخل جهنم
كروه منها، فإنَّ ذلك من غموم الدنيا وبالياها، يصيبه من ذلك على قدر فإن رآها ومل يصبه م. ينذره ليتوب ويرجع
فإن رأى أّنه مل يزل فيها مل يدر مىت دخلها، فذلك ال يزال مضيقاً عليه متفرقاً أمره خمذوالً ذليالً . ما يناله منها أو رآه

فإنّ كل ذلك أعمال . أذى من خزاهنا فإن رأى أّنه يأكل من طعامها أو شراهبا أو ناله من حرها أو. حىت خيرج منها
أما من أدخل جهنم، فإن كان كافراً مريضاً مات، وإن كان مؤمناً تقياً مرض واحتم، : وقال القريواين. املعاصي منه

وإن كان سوقياً أتى كبرية، أو داخل الكفرة والفجرة يف دورهم، أو . ألنّ احلمى من فيح جهنم، وافتقر وسجن
. وقال إنَّ دخول اجلنة للحاج، يتم حجه ويصل إىل الكعبة بيت اهللا املؤدية إىل اجلنة. وأسواقهم خالطهم يف أعماهلم

وإن كان مريضاً مات املؤمن من مرضه، وأفاق . وإن كان كافراً أو مذنباً رأى ذلك يف غريه، أسلم من كفره وتاب
وإن كان عزَباً تزوج امرأة، ألنّ اجلنة دار الزواج  .الكافر من علته، ألنّ اجلنة آخرة للمؤمنني، والدنيا جنة الكافرين

ويدل دخوهلا على السعي إىل اجلماعة، أو إىل دار علم وحلق . وإن كان فقرياً استغىن، وقد يرث مرياثاً. واإلنكاح
  .ذكر وجهاد ورباط، وإىل كل مكان يؤدي إليها

أو على نداء السلطان يف البعوث، أو قيامة قائمة، أو فإنَّ النفخة األوىل دالة على الطاعون، : وأما النفخ يف الصور
ويدل الوعيد بالقيامة غلى . وكذلك من وعد يف املنام بالقيامة وقرهبا، فإن كان مريضاً مات. سفر عام يف اجلميع

  .حادثة عظيمة من السلطان
على نداء السلطان يف الناس  ورمبا دلت. وأما النفخة الثانية، فإن كانت يف الوباء، ارتفع ألنّ اخللق حييون هبا

ومن مر على الصراط سليماً من الشدائد والفنت والبالء، فإن كان يف احلجاز . ومجعهم إىل أمر عظيم أراده ودبره
وقد يكون الصراط له عقبة، فما أصابه نزل به، وإال كان . قطعه وجنا منه، وكانت اجلنة اليت بعده هي الكعبة

  .عليه مثله يف الدين ويف الصراط املستقيمالصراط دينه، فما عاقه دخل 
  " .وَما ُنْرِسلُ بِاآلَيات إال َتخويفَاً : " وأما اآليات اليت هي أشراط القيامة، فإّنه خوف وحادثة، قال اهللا تعاىل
وأما خروج الدجال، فدال على مفتون . ورمبا دل خروج الدابة على فتنة تظهر فيهلك فيها قوم وينجو آخرون

فإن قتل . وأما نزول عيسى عليه السالم، فدليل على عدل يكون يف األرض. دعو إىل بدعة تظهر وتقوممتبوع ي
  .الدجال هلك كافر أو مبتدع، وقد يقوم عليه قائم أو يقدم عليه إمام عادل

من  إذا رؤي يف مدينة، فإّنه عذاب من السلطان، ورمبا دل سفر عال يف الناس أو على مغرم جيري: وأما الطاعون



  .السلطان
ملن لبسها أو اشتراها أو خاطها وبطنها، فإن كان فقرياً استغىن ألّنها تدفع الربد الدال على الفقر، : وأما إلباس اجلبة

وإن القى به السلطان ناله، وكان وجيهاً وله بطانة وداخله أموال قارة وهي القطن الداخل فيها، كالكنز واملال يف 
وإن كان عزباً تزوج، وكان وجهها نفسه، وبطانتها زوجه، والقطن . ومواثيقه وبيعتهبيت املال، واخليوط عهده 

مهرها، واخليوط عهوداً وعصمة، فإن خاطها ومل يلبسها زوج ابنه أو ابنته، أو عقد نكاحاً لغريه، أو مجع بني زوجني 
  .ان لبسهاوكل ذلك ما كان يف أيام الشتاء يف أب. مفترقني، سيما إن كانت قدمية قد طواها

فإن كان من . وأما لبسها يف الصيف، فعمة من زوجة أو دين أو مرض أو حبس أو ضيق أو كرب من أجل املرأة
  .أهل احلرب لبس المته وتلقى عدوه يف سعري احلرب

إذا تعمم هبا الرجل أو رآها على رأسه ومل يذكر غريها، فإّنك تنظر يف حاله، فإن كان السلطان به : وأما العمامة
أوىل ويل والية، وإال نال رياسة على قدر كربها ومجاهلا، وال خري فيها إذا خرجت عن حدها، وال يضر سوادها وال 

وهي للعزب داله على النكاح، وملن عنده محل دالة . صفرهتا، ألن ذلك من زي أشراف العرب، والعمائم تيجاهنم
فإن أدارها على رأسه أو . انه وسيده وأستاذه ومؤدبهوتدل أيضاً لإلنسان على أبيه وعلى سلط. على الولد الذكر

  .لواها على يده سافر سفراً أو سافر له مال أو شريك أو قريب
والرداء دين الرجل الذي هو . ولد الرجل أو جاهه أو أعز من عنده: والطيلسان. امرأة: وامللحفة. امرأة: واإلزار
  .مرتديه

عمل من خريِ أعمال الرب، بعد أن ال يكون منه فيما يسقي طول على أحد، وال فإّنه ي: ومن رأى أّنه يسقي الناس املاء
  .يبغي وال يأخذ مثناً، فإن رأى أّنه يشرب ماء لذيذاً عذباً، فإّنه يصيب حياة طيبة

وكان مع ذلك كالم يدل على اخلري، فإّنه إن كان مكروباً فرج عنه وجنا : ومن رأى أنّ حليته ورأسه حلقا مجيعاً
وكذلك اللحية، إذا . وما نقص من الشعر، فعلى جمرى النقصان منه يكون خرياً، إذا كان طوله مهاً. دينه وقضى

إذا مل يشن الوجه، إال أنَّ . ورمبا كان يف النتف صالح بعض أمره. كان سقوطها ونقصاهنا ال يشني الوجه وال يشنعه
  .ذلك الصالح له على كره منه

هل األموال، فإّنه يثمر ماله ويكثر يساره، إال أن يكون عليه دين أو عنده وديعة، فإّنه يف املنام من أ: وأما من زكى
وإن كان املزكي ميتاً أو رجالً صاحلاً فقد أفلح عند اهللا وارتفع ذكره وزكا عمله، . يقضي ذلك ويدفعه إىل مستحقه

فإن . ، فلعله يشهد شهادة ويزكى فيهافكيف إن صلى بأثر ذلك أو ذكر اّهللا، فإن أذن عند ذلك يف غري إبان احلج
وإن رأى ذلك فقري، فإن حيلق رأسه أو يقص شاربه أو ينتف إبطه . كان ذلك يف شهور احلج، فإّنه حيج إن شاء اّهللا

أو يقلم ظفره أو حيلق عانته، إال أن يكون جمرداً من الثياب أو مغتسالً باملاء، أو يفعل ذلك يف مسجد، أو يصلي بعد 
  .ه خيرج من حاله ويتوب من آثامه ويرتفع يف شأنه، ويفلح بصالة ظاهر أو بشهادة مشهودةذلك، فإّن

فإن كان فقرياً فهو عمل يعمله ببدنه، إما نافلة أو زيادة أو عبادة أو طوفاً على القبور بالتسبيح : وأما صدقة التطوع
إما أمر مبعروف، أو هني عن منكر، أو وإن كان ذا مال فهو عمل صاحل يعمله يف الناس، . والتهليل والتقديس

نصيحة، أو تعليم علم قرآن، أو صالة بالناس، وذلك ما كانت الصدقة جمهولة، أو كانت حنطة أو خبزاً وإن كانت 
دراهم أو دنانري، فإّنه يؤجر يف الناس أو مع الذين يتصدقون عليهم بذلك، إن عرفهم بأمر غمه وثوابه له وعزمه 

واليد العليا خري من اليد السفلى، فهي سيئات يكسبوهنا من . ، ألنّ الصدقة أوساخ املتصدقومهه وآثامه عليهم
  .أجله، وسيئات تذهب عنه مبا حيملونه من الكالم



أو رؤي ذلك له، فإن كان مريضاً مات وذهب إىل اهللا راكباً يف نعشه بدالً من : وأما من رأىِ نفسه ذاهباً إىل احلج
السلطان أو إىل رئيس العلم يف حاجة، إال أن يكون مدياناً، فإّنه يبتدئ يف قضائه، أو يكون  حممله، وإال توجه إىل

تاركاً للصالة فإّنه يرجع إىل القبلة، إال أن يكون تزوج امرأة ومل يدخل هبا، فيحمل هودجه ويتوجه به إليها، ليدخل 
  .هبا ويطوف هبا مع أصحابه
يضاً مات وأجاب الداعي ولىب املنادي، وانتقل من ثياب الدنيا إىل ثياب فإن كان مر: وأما من رأى نفسه حمرماً

وإن كان عليه نذر من صوم أو صالة، . وإن كان مذنباً تاب وتعرى مما كان فيه استجابة هللا بالطاعة والعمل. اآلخرة
يل منها وفارقه وإن رأى ذلك من له زوجة مريضة أو امرأة هلا بعل مريض، مات العل. أخذ يف القضاء ما عليه

وقد يدل على الطالق إذا اجتمعا يف املنام يف اإلحرام حىت حيرم بعضها على بعض، أو كان يف اليقظة ما . صاحبها
يؤيد ذلك، إال أن يكون إحرامه يف احلرير واملعصفر، فإّنه يتجرد إىل خدمة السلطان، أو يتزوج حراماً، أو يأتيه 

كان يف جترده أعمى البصر أو أسي الوجه، أو على غب احملجة، فإنه خيلع ربقة  فإن لىب غري اهللا، أو. ويسارع إليه
  .اإلسالم من عنقه يف عمل يقصده، أو سلطان يؤمه، ألن احلج القصد يف اللغة

فرمبا دل على الصوم، ألنّ املطلوب هبا واقف مبراقبة مغيب الشمس وطلوع الفجر، يدفع منها : وأما الوقوف بعرفة
وإذا . ومن طلع عليها الفجر ومل يقف هبا، فاته احلج، كالصائم يرى بفطره غيبوبة الشمس. شمسإذا غابت ال

  .واألكل سبب احلياة واحلركة اليت يدفع هبا الواقف بعرفة. غابت حل له األكل والشرب

تقى حبواء بعد ألنّ آدم عليه السالم ال. ورمبا دل الوقوف بعرفة على االجتماع باحلبيب املفارق، واأللف اجملانب
فمن وقف هبا يف إقبال الليل إىل طلوع الفجر من طاليب . االفتراق بعرفة، وبذاك مسيت عرفة، ألّنهما به تعارفا

ومن أتاها يف إقبال النهار، فإّنه ال ينال ما يرجو . وقضيت حاجته. احلاجات عند امللوك وغريهم، أدرك مطلوبه
فإن وقف . ورمبا دلت عرفة على موسم سوق وميعاد بيع.  اسم عرفاتوحيرم ما يطلب، سيما أنَّ لفظ الفرات يف

  .وإن وقف هبا يف إقبال النهار خسر يف ذلك. هبا يف إقبال الليل ربح واستفاد يف بيعه وشرائه
وقد يدل على يوم حرب . وقد يدل يوم عرفة على يوم اجلمعة، التفاقهما يف الفضل واجتماع اخللق وإلزام الفرض

  .د يدل موقف احلشر يف املقلوب عليها واهللا أعلموق. فاصل
وإن كان ممن خيدم عاملاً . فإن كان ممن خيدم السلطان ويطوف به تقرب منه وحظي عنده: وأما الطواف بالبيت

ويطوف يف حوائجه، أو كان عبداً يطيع سيده وخيدمه بالنصيحة، أو رحل إليه والدته يكثر برها ويطوف بالرب 
فطوافه بشارة بالتواب . ه ليسعى عليها وجياهد عنها بصالحها وحمبته فيها، كان عنده شيء من ذلكعليها، أو زوجت

عما به يف اليقظة من هذه األعمال وحنوها، كخدمة املسجد أو اجلامع، وكثرة الطواف والرباط يف الثغور واجلموع 
  .وبني الصفني

" . ثَّم أْدَبَر َيْسَعى فََحَشَر فََنادَى : " وقد قال اهللا تعاىل. املقامفهو العمل باملشي أو ب: وأما السعي بني الصفا واملروة
وإمنا بعث يف املدائن حاشرين ومل يربح من مكانه، فرمبا كان ذلك سعياً بني حصنني وثغرين، أو بني صفني أو عاملني، 

  .صناعتني بالفائدة والربح أو رجلني صاحلني، أو زوجتني أو ابنتني، أو بني سوقني بالنداء والسمسرة، أو بني
. فإّنه كالم حلو حسن أقبل من حبيب وولد أو زوجة، وقيل دنانري ودراهم: وأما السكر املطبوخ والفانيد وحنومها

فإن أفادها ومل يدر من . وأما ما يعمد من العسل واحللو، فإن كان هو الذي عقدها، مجع ماالً من كده وسعته طيباً
  .غريه، كالغنائم واملوارث والغالت عقدها، نال ذلك ممن عمل

فدال على اخلصب والرطوبة والكسب والفائدة، وعلى الفقه، وعلى سهولة ما يطلبه أو يعاجله يف : وأما الزبد



وأما السمن فدال على العلم والفقه والقرآن ألهله، وعلى الدواء لنفعه وشفائه وحسن استخراجه وبقائه، . يقظته
رباح والفوائد لطالب املال، وعلى اخلصب والرخاء ملن هو يف شدة، وعلى الصحة ملن هو وعلى املال والغالت واأل

  .يف سقم إن أكله، ملا يف اخلرب من أنَّ مسن البقر دواء حلمه داء
فدال على ما انعقد لصاحبه من العلم والفقه واملال والكسب، وقد يدل من املال على الريع والعبيد : وأما اجلنب

ورمبا دلت اجلبنة على الزوجة جلماهلا ولذهتا، ورمبا دلت على املال . ل ما هو عقدة من املال احملروزوالدواب، وك
وأما حامضه وماحله فدال على . لكل إنسان، على قدر ما يضمه إىل جنبه، كالرمان واخلبز والعسل واللنب والزيت

، دل على الروم، ورمبا دل جبنهم على رقيقهم فإن كان من عمل الروم. املال املكروه، وعلى اهلم واحلزن والفزع
  .وسبيهم وما جييء من عندهم من عقد املال واملتاع، أو من عند غريهم من األعداء

فإن رأى أّنه أصاب يف بطن السمكة لؤلؤة . فإّنه يصيب امرأة أو امرأتني: ومن رأى أّنه أصاب مسكة طرية أو مسكتني
. فإنه يصيب منها ماالً وخرياً. فإن أصاب يف بطنها شحماً. غالماً أو غالمني أو لؤلؤتني، فإّنه يصيب منها ولداً

فإن رأى أّنه أصاب مسكاً ماحلاً يأكله بعد أن يصري يف يده . وإذا كثر السمك كان أمواالً. وكذلك حلم السمكة
السمك املاحل أو أكله أو  وميلكه، فإّنه يصيبه هم من قبل مملوك أو خادم أو سبب مملوك، ويغتم له بقدر ما نال من

ورمبا خالفت طبيعة اإلنسان يف السمك املاحل، إذا رآه يف . وكذلك صغار السمك املاحل وكباره ال خريه فيه. أصابه
آتنا : وقد كان السمك الذي قال فيه موسى عليه السالم لفتاه. منامه أصاب ماالً وخرياً، إذا كان السمك كباراً

  .دخل على موسى من اهلم ما دخلغداءنا ماحلاً كبرياً، ف

فإن رأى مسكة حية تتقلب يف موضع جمهول، فإن كانت السمكة من جوهر النساء أو اخلدم، فلعل خادماً أو مثلها 
ولو رأى مسكة خرجت من إحليله فإّنه يولد له جارية، ولو رأى أنّ . تنقلب يف منكر من أمرها من دنياها أودينها

وأما أكل السمك الطري، فإّنه غنيمة وخري، ألّنه من . ه يتكلم بكالم حيار يف أمرهالسمكة خرجت من فمه، فإّن
  .الصيد

فإن رأى أنّ . فإّنه عدو مكابر لص ال يأمنه عدو وال صديق، مبنزلة السبع، وكذلك كل ذي ناب: وأما التمساح
ولو . إنسان عدو، ولعله يكون شهيداًالتمساح جره إىل املاء وقضى عليه باملوت يف املاء، فإنَّ موته يكون على يدي 

ومن رأى أّنه . أصاب من حلم التمساح أو من دمه أو من جلده أو بعض أعضائه، فإّنه يصيب من مال ذلك العدو
يصرفه حيث شاء ويطيعه، فإنَّ ذلك راكب معصية، وهو مفارق لرأي مجاعة املسلمني يف دينه : يركب محار وحش
احلمار ذلوالً ورأى أنَّه صرعه أو كسره أو مجح به أو ما أشبه ذلك، فإنه يصيبه شدة فإن مل يكن . ويف رأيه وهواه

فإن رأى أّنه أدخله بيته على هذا الضمري أو اختذه للبقاء يف منزله، فإّنه يداخله رجل كذلك . يف أمره وخوف شديد
طاده وهو يريده للطعام، فإّنه تدخل عليه فإن رأى أّنه أدخل بيته شيئاً من ذلك وضمريه أّنه اص. يف رأيه وال خري فيه

  .غنيمة وخري
وألبان الوحش أموال نزرة قليلة ملن أصاهبا، إال لنب محارة الوحش، . وإناثهم نساء. وذكور الوحش يف التأويل رجال

  .فإّنه من يشرب من ألباهنا يصيب نسكاً يف دينه، وصالحه فيه
وكذلك لو حتول شيئاً من الوحش، إال أن يرى . ملسلمني ويعتزهلمومن حتول محار وحش، فإّنه يفارق رأي مجاعة ا
  .أّنه حتول ظبياً، فإّنه يصيب لذاذة من النساء

ولو أصاب من جلودها أو شعرها، فإّنه . أصاب جارية حسناء فإن ذبح ظبياً افتض جارية عذراء: ومن أصاب ظبياً
فإن رأى أّنه رمى ظبياً . ّنه يصيبه هم وحزن من قبل النساءفإن رأى قتل ظبياً ومات يف يده، فإ. مال من قبل النساء



فإن رماه للصيد فإّنه يصيب غنيمة وإن فاته الصيد، فإّنه يطلب غنيمة . أو بقرة لغري الصيد، فإّنه يقذف امرأة كذلك
  .وتفوته كذلك

ن بقر الوحش جمهوالً، وكذلك لو أصاب عجالً م. فإّنه يصيب ولداً من جارية حسناء: فإن رأى أّنه أصاب خشفاً
  .فإّنه يصيب ولداً، ورمبا كان غالماً

ومن رأى أّنه أكل حلم ماعز، فإّنه يشتكي يسرياً مث . رجل ضخم يف دينه عظيم الشأن فوق الكبش وغريه: والتيس
إنه يصيب فإن كان ذحبه ليأكل من حلمه، ف. ومن رأى أّنه ذبح جدياً لغري اللحم، فإّنه ميوت له أو ألهله ولد. يربأ

وكذلك حلوم صغار املعز والضأن يف التأويل خري قليل، إال أن يرى . ماالً بسبب الولد، أو يصيب ماالً قليالً نزراً
ومن رأى أّنه يأكل حلم جدي، أصاب خرياً قليالً من صيب، وليس جيري . ذلك اللحم مسيناً، فإنَّ اخلري يكون كثري

أى أّنه يأكل رأس شاة، فإّنه تطول حياته ويصيب ما مل يكن يرجوه فوق فإن ر. صغار املعز والضأن جمرى كبارها
  .التمين

ورأس اإلنسان . وكذلك لو رأى أّنه يأكل رأس بقرة أو ثور أو إنسان أو غري ذلك إال ما يتفاضل بعضها على بعض
  .أفضل يف عرض الدنيا
أّنه يأكل أكارع الشاة، فإّنه يصيب ماالً وخرياً فإن رأى . فإّنه يصيب يف تلك السنة خرياً: فإن رأى أّنه حتول شاة

  .بقدر ذلك
وشحم الغنم مال كثري ملن يصيبه، . مال وخصب ملن يصيبه، وفيه نصب بقدر ما نالت النار منه: ومسن الغنم

  .والشحم خري من السمن
وكذلك األكباد من كل . مال مدفون يصيبه من أصاب منها شيئاً أو أكلها نيئاً أو مشوياً أو مطبوخاً: وكبد الشاة

  .احليوان مال مدفون، إال أن أفضلها وأكثرها كبد اإلنسان
وأما املصران من كل احليوان، إذا كانت مع البطون . من كل شيء مال مدخور ملن يصيبه أو ميلكه: وكذلك القلب

ميلكها أو يأكلها أن ينال من فإذا انفردت املصران عن البطون، فإنّها ملن يصيبها أو . فهي جتري جمراها يف التأويل
  .ذي قراباته خري ومنفعة

فإن رأى أّنه أصاب من حلومها من غري أن يأكله، فإّنه يصيب . أو ناقة فإّنه يصيبه مرض: ومن رأى أّنه مجل حلم بعري
  .ماالً من سبب ما تنسب تلك اإلبل إليه يف التأويل

منزله وارتبطها أو اختذها، فإنَّ اهللا عّز وجلّ يسوق إليه خرياً وينجو أو أدخلها إىل : ومن رأى أّنه ملك مجاالً أو محرياً
  .فإن كانت احلمر موقرة، كان اخلري أكثر وأفضل، كل ذلك إذا كان احلمار ذلوالً مطواعاً. منِ هم

أّنه أكله،  فإن رأى أّنه ذبح محارة ليأكل حلمها، فإّنه جيد ماالً وسعة، وكذلك لو رأى. جتري جمرى احلمار: واحلمارة
فإن كان . ولو رأى أّنه صرع محاره، فإنه يفتقر. فإن مل ينو عند ذحبه إياه أّنه يأكله، فإّنه يفسد على نفسه معيشته

فإن رأى أّنه نزل عنه نزوالً . احلمار الذي صرع عنه لغريه، فإّنه ينقطع ما بينه وبني صاحب احلمار أو نظريه أو مسيه
فإن كان نزوله حلاجة ويضمر العود إليه، فإنَّ األمر الذي . ينفق ماله حىت يأيت على آخره ال يضمر العود إليه، فإّنه

  .فإن رأى أّنه يشرب من لنب أتان، فإّنه ميرض مرضاً شديداً مث يربأ. هو طالبه ال يتم
ي الذي ال والبغل العر. امرأة عاقر إذا كان عليها سرج أو أكاف أو برذعة أو شيء من مراكب النساء: والبغلة

وركوب البغال فوق أثقاهلا ال بأس به إذا . يعرف له رب وال هو ذلول، فهو رجل صعب خبيث احلسب والطبيعة
وإن رأى أّنه يشرب لنب بغله، فإّنه يصيبه هول وعسر . وحلم البغال وجلودها مال. كان البغل ذلوالً وراكبه متمكناً



فإن وضعت البغلة فهو . فإن رجاءه يف زيادة ماله من قبل امرأتهفإن رأى أنّ بغلته نتوجاً، . بقدر ما شرب منه
فإن رأى أّنه ركب إهابه مقلوباً، أو لبس ثوباً مقلوباً، فإّنه . تصديق لذلك الرجاء، وكذلك الفحل إن محل ووضع

ذي يصل إليه فإن رأى أّنه رديف رجل على فرس، فإّنه يتوصل بذلك الرجل إىل األمر ال. يأيت أمراً من غري أن يعلم
ورمبا كان ذلك يسعى جبد . تأويل رؤيا الفرس يف دين أو دنيا، ويكون تأويل الرديف لذلك الرجل تبعاً أو خليفة

  .صاحبه الذي يتقدمه
فإن مل يكن يف القدر . هبا طعام فإّنه يثري أمراً يصيب به منفعة من قيم أهل بيت: ومن رأى أّنه أجج ناراً ليطبخ قدراً

فإن رأى أنّ النار أحرقت بعض أعضائه، . يهيج رجالً هو قيم أهل بيت بكالم، وحيمله على أمر مكروه طعام، فإّنه
فإن كان مجيع الثوب أو مجيع جسده، فإّنه يصيبه مصيبة . فإنه يصيبه ضر بقدر احلرق، إذا ما احترق بعض األعضاء

فإن كانت النار هلب أو لسان، فإنَّ الضر الذي . فيما ينسب إليه يف التأويل، أو يف بعض نفسه، أو فيمن يعز عليه
  .فإن مل يكن هلا هلب، فإنَّ ذلك يكون أمراض وطاعون وبرسام. يصيبه على يدي سلطان أو يف حرب

فإّنه مال حرام، كأن رأى بيده شعلة نار، فإنه يصيب شعبه من : ولو رأى أّنه أصاب ناراً يف وعاء أو أحرزها
  .دخان، كان يف سلطانه ذلك حرب وهول واهللا سبحانه وتعاىل املوفق للصواب فإن كان هلا هلب أو. سلطان

  الباب التاسع واخلمسون

  يف ذكر حكايات مسندة يف رؤيا بعض الصاحلني

  لبعض رضي اهللا عنهم

: حدثنا أبو جعفر حممد بن سالمة الطحاوي، قال: أخربنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن العباس األمخيمي مبصر قال
حدثنا سليمان بن حرب، واللفظ البن : وإبراهيم بن أيب داود، وأبو أمية قالوا. نا حممد بن إبراهيم بن جنادحدث

حدثنا محاد بن زيد عن احلجاج الصواف، وأيب الزبري عن جابر، أن الطفيل بن عمرو أتى النيب صلى اهللا : جناد، قال
عه حصني، كان لدوس يف اجلاهلية فأفىت ذلك رسول يا رسول اهللا، هل لك يف حصن حصنه ومن: عليه وسلم فقال

اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي ذكر اهللا تعاىل لألنصار، فلما هاجر النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة، هاجر إليه 
الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاحتوى املدينة، فمرض فخرج فأخذ مشاقص، وقطع هبا برامجه، 

غفر يل هبجريت إىل : ما صنع بك ربك؟ فقال: فرآه الطفيل بن عمرو يف هيئة حسنة فقال. يداه حىت ماتوشخبت 
قيل يل أّنه ال تصلح منك ما : ما يل أراك مغطياً يديك؟ فقال: املدينة إىل نبيه صلوات اهللا عليه وسالمه، فقال

  . اللهم وليديه فاغفر: صلى اهللا عليه وسلم فقال قصها على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا. أفسدت

أخربنا أبو يعقوب إسحاق بن بدران الفقيه مبكة، قال حدثنا إبراهيم بن حممد، قال حدثنا أبو بكر بن أيب الدنيا، 
قال حممد حدثين مالك بن ضيغم، قال مسعت بكر بن معاذ يذكر عن عنبسة اخلواص، أنّ رجالً من الصدر : قال

قابر، فمر جبمجمة بادية من بعض القبور، فحزن حزناً شديداً وواراها بالثرى، مث التفت مييناً ومشاالً، األول دخل امل
قال فأتى يف منامه . لو كشف يل عن بعضهم فسألته عما أرى: قال فحدث نفسه فقال. فلم ير أحداً ومل ير إال قرباً

بليت خدودهم يف التراب، فمن بني مسرور ينتظر ثواب  ال تغتر بتشييد القبور من فوقهم، فإنَّ القوم قد: فقيل له
  .فاجتهد الرجل بعد ذلك اجتهاداً كثرياً حىت مات. اهللا، ومن بني مغموم أشفى على عقابه، فإياك والغفلة عما رأيت



حدثنا أمحد بن أيب صاحل : حدثنا احلسن بن حممد قال: أخربنا أبو علي احلسن بن احلسن بن شيظم البلخي قال
رأيت سفيان : مسعت ابن عيينة يقول: مسعت إبراهيم الدالل ابن أخي مكي بن إبراهيم يقول: رابيسي قالالك

قال فقلت له . قلت مبا جناك اهللا؟ قال بقلة معرفيت بالناس. الثوري يف النوم، فقلت ما صنع اهللا بك؟ قال فذكر شيئاً
  .أقلل من معرفة الناس: قال. أوصين

أمحد املهرجاين، قال أخربنا جعفر بن حممد العرائي، حدثنا حممد بن احلسني البلخي عن عبد  أخربنا أبو سهل بشر بن
اهللا بن املبارك، عن أيب بكر بن أيب مرمي الغساين، عن عطية بن قيس، عن عوف بن مالك األشجعي، أّنه كان مؤاخياً 

يا حملم، إذا أنت وردت فأرجع : ف فقاللرجل من قيس يقال له حملم، مث أنّ حملماً حضره املوت، فأقبل عليه عو
فقبض حملم، مث أقام عوف بعده عاماً فرآه يف . فقال إن كان ذلك يكون ملثلي فعلت. إلينا وأخربنا بالذي صنع بك

وفينا أجورنا كلنا إال خواص قد هلكوا يف الشر الذين يشار : يا حملم ما صنعت وما صنع بكم؟ قال: املنام، فقال
وأصبح عوف فغدا . ، واهللا قد وفيت أجري كله حىت وفيت أجر هرة ضلت يف أهلي قبل وفايت بليلةإليهم باألصابع

: هل رأيت حملماً بعد وفاته؟ قالت: على امرأة حملم، فلما دخل قالت له مرحباً زوراً أضيفاً بعد حملم، فقال عوف
قالت ال علم يل . ذكره من اهلرة اليت ضلتنعم رأيته ونازعين ابنيت ليذهب هبا معه، فأخربها عوف بالذي رأى وما 

  .فدعت خدمها فسألتهم عن اخلرب فأخربوها أنّ هرة ضلت هلم قبل موته بليلة. بذلك خدمي أعلم بذلك
أخربنا أبو يعقوب إسحاق بن بدران الفقيه مبكة، عن إبراهيم بن العرر، عن ابن أيب الدنيا، عن حممد بن احلسني، 

حضرت قرباً ذات يوم، : األنصاري، عن رجل من أهل البصرة ممن حيضر القبور، قالعن سعيد بن خالد بن زيد 
يا عبد اهللا نشدتك اهللا أال صرفت عنا هذه املرأة : فوضعت رأسي قريباً منه، فأتتين امرأتان يف منامي، فقالت إحدامها

. قرب وراءكم فصرفتهم إىل ذلك القربقال فاستيقظت فزعاً فإذا جبنازة امرأة قد جيء هبا، فقلت ال. ومل جتاورنا هبا
ما بال : قلت. جزاك اهللا عنا خرياً، فلقد صرفت عنا شراً طويالً: فلما كان الليل إذا باملرأتني يف منامي تقول إحدامها

إنً هذه ماتت عن غري وصية، وحق ملن مات عن غري وصية أن ال يتكلم : صاحبتك ال تكلمين كما تكلميين، قالت
  .امةإىل يوم القي

مسعت أبا إسحاق اخلواص بالشام : أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن علي بن محاد، عن أيب سعيد إمساعيل بن إبراهيم، قال
قال فلما أن . إن مت فاغسلين وال خترب يب أحداً: فقال له. كان رجل خيدم داود الطائي ويكىن بأيب عبد اهللا: يقول

ه أربعة آالف باب، بستور مرخاة، والريح ختفق، فقلت يا داود ادع اهللا مات رأيته يف املنام على جنيب يف هودج ل
داوِ قروح بطنك باجلوع، واقطع مفاوز الدنيا باألحزان، وآثر حب اهللا : احفظ عين ثالثاً: فقال. أن يلحقين بك

  .تعاىل على هواك وال تبال مىت تلقى

تفقهت : املرعشي، عن أمحد بن حممد بن احلجاج، قالأخربنا أبو القاسم احلسني بن بكر بن هارون، عن أيب حممد 
للشافعي وملالك وألمحد بن حنبل رضي اهللا عنهم، ومجيع من يوصل إليه الفقه، فاختلفت على أقاويلهم واختالفاهتم 
يف  يف املسائل، فأحببت أن آخذ بأصح أقواهلم، فسألت اهللا تعاىل أن يريين النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النوم، فوقع

روعي أّنك سترى ليلة اجلمعة، فلما كان ليلة اجلمعة يف السحر وأنا قد فرغت من وردي، وقد قعدت على ظهري 
منتظراً املؤذن، غلبتين عيناي فوقع يف روعي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قادم علي، فدخل رجل جنراين عليه 

ه وسلم فسلمت عليه وقبلت بني عينيه ورأيته على طيلسان وثياب بيض فسلم وجلس، مث قدم النيب صلى اهللا علي
النعت الذي كان معي، وعلى الصفة اليت كانت معي، ومعه مجاعة من أصحابه، فجلس وجلست بني يديه، فسألته 

إين على ما يقول هذا، وأومأ إىل : من مسائل مث انتهيت إىل ما كان يف نفسي من الفقه، فسألته عن مسألة فقال



على ما يقول هذا مث سألته على مسائل االختالف فكان يومي بيده ويقول :  سألته عن أخرى، فقالمث. الداخل قبله
انظر ما : فصرب فقال يل. فقلت يا رسول اهللا لقد ابتلي فيك. على ما يقول هذا فوقع يف روعي أّنه أمحد بن حنبل

فأقيمت الصالة وتقدم . هللا ما أحوجين إىل ذلكتصلي معنا الغداة، فقلت يا رسول ا: فعل اهللا به، مث التفت إيلّ فقال
فسلمت عن مييين مث انتبهت وأنا . سالم عليكم ورمحة اهللا: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فصلى بنا وهو يقول

  .مستقبل القبلة
حيىي بن أخربنا الوليد بن أمحد، عن عبد الرمحن بن أيب حامت، عن حممد بن حيىي الواسطي، عن حممد بن احلسني، عن 

: بسطام األصغر، عن حيىي بن ميمون، عن واصل موايل ابن عيينة، عن رجل من بلحارث، يقال له صاحل الرباد، قال
رأيت زرارة بن أوىف بعد موته يف منامي فقلت يرمحك اهللا، ماذا قيل لك وماذا قلت؟ فأعرض عين، فقلت ماذا صنع 

قلت وأبو العالء يزيد أخو مطرف؟ قال بخ بخ صار : قال. هتفضل علي بوجوده وكرم: اهللا بك؟ فأقبل علي فقال
: قلت فأي األعمال أنفع عندكم؟ قال. ذاك يف الدرجات العال: قلت وأخوه مطرف؟ قال. إىل رضوان اهللا عّز وجلّ
  .التوكل وقصر األمل

لرمحنِ بن أيب وصافة، أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد وحيىي عن حممد بن إبراهيم العدوي، عن أيب عمرو عبد ا
حججت نيفاً ومخسني حجة، وجعلت ثواهبا للنيب صلى اهللا عليه : قال علي بن املوفق: عن أيب القاسم البزار، قال

فنظرت إىل أهل : قال. وسلم وأليب بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان اهللا عليهم، وألبوي، وبقيت حجة واحدة
إن كان يف هؤالء واحد مل يتقبل حجة فقد وهبت له هذه احلجة،  املوقف بعرفات وضجيج أصواهتم، فقلت اللهم

يا علي بن املوفق علّي : قال فبت تلك الليلة باملزدلفة فرأيت ريب تبارك وتعاىل يف املنام، فقال. ليكون ثواهبا له
تسخى؟ قد غفرت ألهل املوقف ومثلهم معهم وأضعاف ذلك، وشفعت كل رجل منهم يف أهل بيته وخاصته 

  .انه، وأنا أهل التقوى وأهل املغفرةوجري
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