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 1 كيف ُتَعبَّر الرؤيا؟ 

 املقدمة

الحمددد ا الددعث بعدد  لبيددي لبعددالمين بالهدددب  وملددار  بددو  المددؤملين 
ا  واللهددار  ددا  واللددور سددباتب بددالآر ن والُتآددل. الحمددد ا الددعث لعددا البيددا لباسب

ا. ا ولشورب  معاشب
 مما بعد:

الغيدد   ولعبهددا مددن المبشددرا   فآددد لعددا ر الرؤيددا مرتبلدد  بعددالر 
 ومن ملزاء اللبوة..

  فآدد تكدون مدن ر  ولما كال  الرؤيا ملواع ثالث   دد بيلهدا اللبد  
مو من الشديلان  مو مدن حددي  الدلوال. ور يعدرف علدم ور يميدزه  ر  م دا 
ددا عبددل م ددا  العبددر بددالتعبير  ور يكددون التعبيددر  ر  عددن لددريآهر  فكددان لزامب

يلدوا علدم لبلداال ا عدامتهر وها دتهر ا  وملدي ر يلبغد  من يكدون العبر من يب
 لام ملارب لبعب  مو التالعد  مو تلداوز الحددود اللبيعيد  التد  تتعبد  بهدا 

 الرؤيا  وتوسير ا.
وملددي يلبغدد  من ُيسدد ا م ددا العبددر بددالتعبير  فهددر الددعين يعبمددون كيددف 

 وز ا...توسر الرؤيا  و ر العين يكشوون مسرار ا  وغموضها  ورم
لعا  فإن مما عليُ  بي عبر تعبير الرؤيدا  ف حببدُ  من مضدي بدين يددث 

مهددارا  الآددارو والآار دد  ولالدد  عبددر التعبيددر  ددعا الكتددا  المهت ددر فدد  
تعبير ددا  وعكددر م ددوا  ومهددارا    وبيددان شدد ء مددن كيويدد ت ويددا الددرؤب

 التعبير  وبعض اللماعج المعبرة؛ ليسها تلاولي  ويآ ر تلاولي.
دددا م دددوا: البهدددر وهتا دددا ددددلا  وامب ين  وعب ملدددا ِد    بلدددا  وفآهلدددا فددد  الدددد 

 الت ويا  ومرشدلا  لل سواء السبيا.
 د. محمد فهد الودعان
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 ملاذا احلديث عن الرؤى؟

 : لتهاون البعض بش ن الرؤيا وتعبير ا وتلا  هر  عا العبر:أولا 
فاللاال ف  ممر الرؤب بين  فرال وتوريل  فهلام من يعتمدون عبيهدا 

 ار  و عا هل .ويبالغون فيها حتل ف  التشريي واألحك
و هدددرون ر يتعدددامبون معهدددا  و لمدددا ي هدددعون بمبددددم ملهدددا  مضدددغا  

 محالر(  ويرون من التشاغا بها من العب .
و هددرون يآولددون  لهددا محاديدد  لوددال  و ددر اللوسدداليون  و ددعا مددن 

 لهبهر بعبر تعبير الرؤب.
ويرد عبيهر: ب ن الملهج الح   و الوسل  و و ملي ليال كدا مدا يدراه 

 ف  ملامي رؤيا ويحتاج  لل تعبير  با  لام ثالث  ملواع لبرؤيا: اإللسان
 رؤيا من ر:  وتسمل الرؤيا ال الح  مو ال اد  (. -1
 زين من الشيلان.حالحبر  و و من الشيلان(: و   تهويا وت -2

 «(.مضغا  محالر»حدي  اللوال  و و ما يسمل با -3
ث الددع فدد  حدددي  مبدد   ريددرة  و ددد  سددر  ددعه األلددواع اللبدد  

« دحيحي »مهرلي مسبر فد  
 1)

والرؤياا الا: ف فالرؤياا الحاالح    »... :
زين ماان الشااي انؤ ورؤيااا ممااا يمحااد   الماار  حاابشاارم ماان رؤ ورؤيااا  

 ... «.نفسه
  ثدر «بدا  الرؤيدا ثدال  »بآولدي: « سدللي »وترلر لي ابن مالي ف  

إن : »ملدي  داا سا  حديثين  ثاليهما عن عوف بن مالٍم  عن رسوا ر 
اي  الرؤيا ال:ٌ ف منهاا أااويا م مان الشاي ان  ل   ن  بهاا ابان مد ؤ ومنهاا ماا زم ح 

هم ُّ به الرجم م في يقظ هؤ فيراه في منامهؤ ومنها جزٌ  مان سا  و وأربناين  ي 
ا من النبوة « جز ا

 2)
. 

«ملويتي »وف   عا  اا ابن الوردث ف  
 3)

: 
 أقساااااامها الااااا:  عااااان النباااااي

 

 قااااار أولهاااااا بشااااارم ا لاااااه اأ 
 والالااااني  حااازين مااان الشاااي ان 

 

اااااا   ا نسااااااان   والالاااااا  ماااااان ام 
دا مكالدد  الرؤيدا فد  اإلسدالر  وع دير شدد لها    ممدا تآددر يتضدن للدا لبيب

لعبهددا مددن ملددزاء اللبددوة  ومهبددر ملهددا مددن  كيددف ر   والرسددوا الكددرير 
 المبشرا  لهعه األم  كما ثب  علم ف  محادي  كثيرة.

                                                 

 ( ف  الرؤيا.5095مسبر       

 ( ف  التعبير.3093ابن مالي       

 (.3ابن الوردث  األلوي  الوردي   ص     
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ااا  ير والت ددورا  وارعتآددادا  الهال دد  : لت ددحين بعددض المودداالانيا
 فيما يتعب  بتوسير الرؤب واألحالر:

فيعتآد بعض اللاال من توسير الرؤب فيي ادعاء لعبدر الغيد   واعتمداد 
البعض عبل بعض الكت  الملبوع  لتوسدير األحدالر  واللدزر بدالتعبير مدن 
 هاللها  واللها ب لواع الدرؤب  وللدوء الدبعض  لدل المتهر دين الدعين ر

 ..  لل غير علم من األهلاء الشا ع ..عبر لهر بالتعبير
ااا : إل هددار عبددر ت ويددا الرؤيددا؛ أللددي مددن عبددور األلبيدداء  وم ددا الالالا

اإليمان  وحسدبم بمدا مهبدر ر مدن علدم عدن يوسدف ا عبيدي السدالر ا  ومدا 
  وملمددي م مدد  الهدددب مددن لدداء فدد  ا ثددار ال ددحان ملهددا عددن اللبدد  

ومدن بعدد ر مدن عبمداء المسدبمين م دا السدل  واللماعد  ال حاب  والتابعين 
عبددل اإليمددان بهددا  وعبددل ملهددا حكمدد  بالغدد   ولعمدد  َيُمددن  ر بهددا عبددل مددن 

 .يشاء  و   المبشرا  البا ي  بعد اللب  
ااا : لبيددان محاسددن  ددعا الدددين الع ددير والشددرع الملهددر الددعث لدداء رابنا

ا؛ بدا  ن م دوا الرؤيدا  دد الرؤب واألحالر ومدا يت دا بهمد بتو يا محكار
الدعث هبد  الرؤيدا ورا يهدا  ولداء  السدل   -عز ولا-لاء  ف  كتا  ر 

بتو يا علم  ولر يتركا لبوالسو  ور لبمالحدة مدهالب بما تهوب بدي ملوسدهر  
 فهر يحلون من  يم  الرؤيا.

ا : لبيان من تعبير الرؤب ر يكون لكا محد  و لما كيوي  التعبيدر خامسا
العبدر بدالرؤب  ومن الت ويدا داهدا فد  الوتدوب  فمدن م دير فد  مل د  أل ا 

ت ويددا الددرؤب فعبيددي من يعددد  لددي عدتددي  ومن يت  دد  لددي م بتددي  ومر  يددتكبر  ر  
بعبر  وعلم من الرؤب لدزء مدن اللبدوة  فدال يلدوز بحداٍا من ُيبعد  بداللبوة  

 وعبل علم لص م ا العبر.
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 معنى الرؤيا

 
إللسان ف  ملامي   ما يراه ا يا:ؤالر

 1)
. 

 حآيآ  الرؤي :
بَدي ر » اا ابن الآير:   لها ممثاا مضروب  يضربها المبم العث  د وكَّ

بالرؤيا؛ ليستدا الرا   بما ضر  لي من المثا عبل ل يره  ويعبر ملي  لل 
«شبهي

 2)
. 

 د   دراكدا  يهبآهدا ر فد   بد  العبدد »و اا ابن العرب  المدالك : 
و الشدديلان   مددا ب سددما ها  و مددا ممثددارب ر يكلددل بهددا  و مددا عبددل يددد المبددم م

ا  كالهوالر ت ت  مسترسب  وعبل لس  «تهبيلب
 3)

. 

                                                 

 (.12/145ابن مل ور  لسان العر        

 (.1/252ابن الآير   عالر المو عين       

 (.0/123عث  ابن العرب   عارض  األحو     
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 الفرق بني الرؤيا واحللم

الرؤيا والحبر عبارة عما يراه اللا ر ف  لومي مدن األشدياء  و مدا مدن 
عما األلوا  المترادف   بمعلل من كالب ملهما يؤدث لوال المعلل لآلهر  فيسدت

كا واحد ملهما موضي ا هر  لكن غببد  الرؤيدا فد  الهيدر  والحبدر غبد  
 عبل ما يراه من الشر والآبين  مو كان من الشيلان.

الرؤيا والحبر عبدارة عمدا يدراه اللدا ر فد  لومدي مدن » اا ابن األثير: 
األشياء  لكن غبب  الرؤيا عبل ما يراه من الهيدر والشد ء الحسدن  وغبد  

يراه مدن الشدر  والآبدين..  ويسدتعما كدا واحدد ملهمدا موضدي  الحبر عبل ما
«ا هر

 1)
 ا ا. 

فهددعا التوريدد  ا بددين الرؤيددا والحبددر ا كمددا  دداا الآاسددم 
 2)

: مددن 
الم لبحا  الت  سل ها الشارع؛ لبو ا بين الح  والبالدا؛ فك لدي كدره من 

 يسمل ما كان من ر وما كان من الشيلان باسر واحد.
الرؤيددا والحبددر مددن حيدد  الحآيآدد  فآدداا ابددن هبدددون:  ممددا الوددر  بددين

وي هر لدم الودر  بدين الرؤيدا ال دالح  ومضدغا  األحدالر الكاعبد   فإلهدا »
كبها  ور ف  الهياا حال  اللور  ولكدن  ن كالد  تبدم ال دور متلزلد  مدن 
الرون العآب  المدرم فهدو رؤيدا  و ن كالد  مد هوعة مدن ال دور التد  فد  

«يا ا ملع اليآ   فه  مضغا  محالرلهياا مودعها  الحاف   الت  كان ا
 3)

. 
و عا التوري  علد العبماء م هوع من الل وص الشرعي  الت  اللبد  

 د علدد العبمدداء فدد  تعريودداتهر مددن هاللهددا  كمددا فدد  حدددي  مبدد   تددادة 
الرؤياااا الحاااالح  مااان رؤ والح ااا  مااان » ددداا:  الشددديهين( من اللبددد  

«الشي ان
 4)

. 

                                                 

 (.1/434ابن األثير  اللهاي        

 (.0/229الآاسم   محاسن الت ويا       

 (.444ابن هبدون  المآدم   ص     

 ( ف  الرؤيا.2231( ف  التعبير؛ ومسبر  3093البهارث       
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 يا ومنزلتها يف اإلسالمأهمية الرؤ

دلدد  الل ددوص عبددل من ملزلدد  الددرؤب ع يمدد   وملهددا مددن م سددار 
الوح   ومن عبر التعبير من مشرف العبور  با  و مد  وم دع  مدن كثيدر 

  داا: سد ل  رسدوا ر  من العبور األهرب  فعن عبادة بدن ال دام  

ا: [  دا34]يولال:   ژ ٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹژ عن  عه ا ي : 

«ؤ يرااا المس  ؤ أو  مرم لهاي الرؤيا الحالح »
 1)

. 
ور تمار اإلسالر بالرؤيا  فآد شبهها باللبوة  ولعبها مدن المبشدرا   

اديدد  التدد  دلدد  عبددل فضددا الرؤيددا  والثلدداء عبيهددا حدددي  مبدد  ومددن األح
ددا:   ريددرة    فآددالوا: ومددا «لاا  يباان  ماان النبااوة إل المبشاارا »مرفوعب

«:  دحيحي»  و د ترلر البهارث فد  «الرؤيا الحالح » المبشرا ؟  اا:
«با  المبشرا »

 2)
. 
ا مان  الرؤيا الحالح  جز  من س  و : »وملها  ولي  وأربنين جاز ا

«النبوة
 3)

. 
«الموافآدا »و د لب ي اإلمار الشالب  ا رحمي ر ا ف  

 4)
ملدي مدا مدن  

د معليد  ممتدي ا سدوب مدا اسدتثلل ا  ر  و د مزيد  وملآبد  معليهدا اللبد  
ددا  و ددعا يعبددر بارسددتآراء كمددا  ددرره ابددن العربدد   ومددن علددم  ملهددا ملموعلب

   وألمتي الرؤيا ال الح .الوح   و و اللبوة لي 
يَلورث  ف   «كتدا  تعبيدر الرؤيدا» اا ابن  تيب  الد 

 5)
ولديال فيمدا » :

يتعددالل اللددااُل مددن فلددون العبددر  ويتمارسددون مددن ُ ددلوِف الِحَكددِر  شدد ء  
ا  ومشددد   شددكارب  مددن مغ مددض ومل َلددُف  ومَلددا   ومشددرُف  وم ددعُ  ِمددرارب

ب الرؤيا؛ أللها  ا ا.«ةِ وَّ للال من الوح ؛ وضر   من الل 

                                                 

 دعا » داا: ( ف  الرؤيا  من حدي  مب  الدرداء وعبادة بن ال دام   و2243الترمعث       

(؛ 5/05(  و دددححي ابدددن عبددددالبر  فددد  التمهيدددد  2142؛ والددددارم   «حددددي  حسدددن
 (.1493واأللبال   ف  ال حيح   

 ( ف  التعبير.3009البهارث       

 ( ف  التعبير.3090البهارث       

 (.410  2/415الشالب   الموافآا        

 (.25  24ابن  تيب   تعبير الرؤيا  ص     
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 ضوابط الرؤيا

لكددا عبددر شددرولي وضددوابلي  ور يمكددن تعبيددر الرؤيددا عبددل ولههددا 
ال ددحين  ر  بمعرفدد  تبددم الشددرول والضددوابل  ولمددا كددان عبددر التعبيددر فددن  

دددا لمدددن يت ددددب لهدددعا العبدددر معرفددد  مسدددت آا كغيدددره مدددن العبدددور  كدددان لزامب
 الضوابل واأل وا لهعا العبر؛ لتكوين المبك  ف   عا الون.

فالآواعد واأل وا ركيزة كا ش ء ف  كدا العبدور   داا ابدن تيميد  ا 
«من حرر األ وا  حرر الو وا»رحمي ر ا: 

 1)
. 

يبددزر مراعاتهددا   وعبددل  ددعا فددالرؤب لهددا ضددوابل و واعددد شددرعي 
واألهددع بهددا علددد التعبيددر  و ددعه الضددوابل واأل ددوا مهددع  مددن الآددر ن 
والسل   وا ثار  ول وص الوآهاء  ولهعا عكر ابن الآير ا رحمدي ر ا  فد  

« عالر المو عين»
 2)

من من ممثاا الآر ن كبها م وا و واعد لعبر التعبير  :
ر ن  فإلددي يعبددر بددي الرؤيددا ن محسددن ارسددتدرا بهددا  وكددعلم مددن فهددر الآددلمدد

محسن تعبير. وم وا التعبير ال حيح   لما مهع  من مشكاة الآر ن..  ثدر 
عكدر ممثبد  مدن الآدر ن   لدل من  داا: و دد مهبدر ر ا سدبحالي ا ملدي ضدر  
األمثاا لعباده ف  غير موضي من كتابي  وممر باستماع ممثالي  ودعا عبداده 

 عتبار بها  و عا  و المآ ود بها. لل تعآبها  والتوكير فيها  وار
فمن ر يمبم  عه الضوابل ومدوا  ا  عا العبر ا من المعرف  بدالآر ن 
والسددل   والبراعدد  بالبغدد  العربيدد   واألمثدداا السددا رة  وبددالمعلل  وباشددتآا  
األسددماء؛ فإلددي ر يحسددن التعبيددر  بددا  ددد ر يسددتليي التعبيددر م ددالب  وفا ددد 

 الش ء ر يعليي.

                                                 

 (.13/154ابن تيمي   ملموع الوتاوب       

(. ولالستزادة وتو يا تبدم الضدوابل  يل در كتداب : 1/109ابن الآير   عالر المو عين       

 ضوابل الرؤيا.

 



 9 كيف ُتَعبَّر الرؤيا؟ 

 كن تعّلم وتعليم تعبري الرؤى؟هل مي

 ن عبر التعبير عبر رفيي  اهتص ر بي بعضاب مدن األلبيداء كدإبرا ير 
  وبرع فيي الكثير  -عبيهر ال الة والسالر  -ويعآو  ويوسف ولبيلا محمد 

من ال حاب  الكرار  ك ب  بكدر  وعمدر  وعا شد   ومسدماء مهتهدا  ومسدماء 
  ومدددن التدددابعين سدددعيد بدددن  -عدددلهر رضددد  ر  -بلددد  عمددديال الهثعميددد  

المسي   ومحمد بن سيرين  وغيدر ر...  ولكدن  دا  دعا العبدر ملحد   لهيد  
مو  ددو فراسدد  تولددد مددي  دداحبها فحسدد    -تعددالل  -و بدد  محضدد  مددن ر 

 وبالتال  ر يمكن تعبمي وتعبيمي؟
 د اهتبف م ا العبر ف   عه المس ل : فع    ور  لل ملي ر يمكن لهعا 

 ر تعب مي وتعبيمي  و لما تعبير الرؤب عبر يهبي ر لمن يشاء من عباده.العب
وع    هرون  لل ملي يمكن لهدعا العبدر تعب مدي وتعبيمدي  و دعا الدرمث 
َح   لهي  ف  م بي  لكن بمدا   و الرالن؛ فهو و ن كان عبر تعبير الرؤب ِمل 

َتَسدد ؛ فإلددي  ددا فد  العبددور الشددرعي  ملهدا تُ ملدي مددن العبدور الشددرعي ؛ واأل ك 
واكتسدابي مدن هدالا  -كغيدره مدن العبدور  -يمكن لهدعا العبدر تعب مدي وتعبيمدي 

دراس  كيوي  التعبيدر علدد مول دم الم دلوين بدي مو ممدن بدرع فيدي مدن م دا 

[ 292]البآدددرة:  ژ ىئ  ی  ىئېئ   ىئژ العبدددر  ولهدددعا  ددداا ر تعدددالل: 

العبدور المكتسدب .  فيمكن اكتسا  عبر الت ويا بشرل التآوب؛ فهو كغيره من
فدد  لالبحددر المحدديلل - دداا مبددو حيددان 

 1)
: ل ددعه لمبدد  تددعكر بددلعر ر التدد   

 مشرفها التعبير لبعبورلا ا.
علد عكره  عه ا ي  ف  لتوسديرهل -رحمي ر  -و اا السعدث 

 2)
لمن  

 تآوب ر وسيب   لل ح وا العبرل .
لكددرار فدد   ددعا وممددا يؤيددد  ددعا الددرمث: بددروز الكثيددر مددن ال ددحاب  ا

 . اللال  وتعب مهر تعبير الرؤيا عبل يدث رسوا ر 
: -فد  لتوسديرهل لمدا عكدر فوا دد   د  يوسدف  - اا العالم  السعدث 

لوفيها من عبَر التعبير من العبور الشرعي   وملدي ُيثدا  اإللسدان عبدل تعب مدي 
 وتعبيميل.

و دعا  دو  وهال   ما تآدر: من تعبير الرؤيا ملحد   لهيد  فد  م دبي 
بيدددر مو عباللسدددب  أللدددواع الت -األفضدددا  ورمث العدددالر بدددي  دددو األ دددو  

ددر وكمددا ملددي يولددد مددن يُ -المعبددرين الثالثدد : اإللهددار  والوراسدد   والتعبددير  َعب 

                                                 

 1)    3/111.) 
 2)    1/031.) 
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الرؤيددا  لهامدداب؛ فإلددي يولددد مددن ُيَعب ر ددا فراسدد   ويولددد مددن يعبر ددا  ددلاع ب 
 وتعب ماب.

تعبيمي ليال عبل  لال ي   ولكن يل   عا تآرر  عا فإن تعب ر  عا الون و
 مراعاة ا ت :

: من تتدددوفر فددد  المدددتعبر مدوا   دددعا العبدددر مدددن المعرفددد  بدددالآر ن أولا 
والسددل   والبراعدد  بالبغدد  العربيدد   واألمثدداا السددا رة  وبددالمعلل  وباشددتآا  

 األسماء  ود ا    عا العبر من  واعده وضوابلي األساسي  . 
لداا لبعامد  الدعين لديال علدد ر مدوا   دعا الودن  مدن : مر  يوتن المالانياا 

 العين يحب ون أللوسهر ويحرمون  بلاءب عبل حبر عابر. 
: من يكددون التتبمددع عبددل يددد َمددن  ُيليددد  ددعا العبددر  وُيليددد ت ددديره الالالاااا 

دددن و دددبهر ر تبسددديل المعبومدد  وتسدددهيبها عبدددل المتعبمدددين مو  لآلهددرين ِممَّ
 الُمَتبآين. 

الآراف  المدالك    كمدا لآبدي علدي ابدن رلد  الحلببد  فد  و اا اإلمار 
لعيا لبآا  الحلابب ل : لوَمن  ليال لاي  وة لوال ف   عا اللوع   الح  فد  
علم لعبر تعبير الرؤيا ر يكاد ي ي   ر  عبل اللدور  فال يلبغ  لاي التولدي 

 لعبر التعبير  وَمن  كال  لاي  وة لوال  و العث يلتوي بتعبيرهل . 
عبددل  ددعا فمددن لددر تتددوفر فيددي مدوا  عبددر تعبيددر الرؤيددا فددال يتلددرم و

بالهوض فيي؛ ألن  عا العبر كغيره من العبور الشرعي  األهرب الت  تحتاج 
   لل دراي  وفهر؛ وأللي داها ف  الوتوب  ور معبر. 
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 الكتب املعنية بعلم التعبري

 الكالر عن  عه المس ل  من لالبين:
 ت  المهتم  بعبر التعبير.اللال  األوا: الك

 اللال  الثال : مدب ارعتماد عبل  عه الكت  ف  التعبير.
 وبيان علم ف  ا ت :

 الجان  اأو ف الك   المه م  بن   ال نبيرف
 والكالر عبل  عا اللال  من لاحيتين:

: العبماء العين ا تموا بهعا العبر ف  مؤلواتهر  واعتلوا الناحي  اأولى
ددا فدد  م ددلواتهر  ثددر موردوا لددعلم باألحاديدد  ا لددواردة فيددي  ولعبددوا لددي كتبب

ددا  وعبددره  وأل ددحابي  كالبهددارث  ومسددبر فدد   مددا ورد عددن اللبدد  ممبوابب
  ومبو داود  والترمعث  وابدن مالدي  واللسدا    والددارم   « حيحيهما»

  وابددن مبدد  شدديب   وعبدددالرزا  فدد  « لددالمو»  ومالددم فدد  «سددللهر»فدد  
 ...  وغير ر «شرن السل »البغوث ف    و«م لويهما»

ومن الوآهاء العين ف بوا ف  الرؤيا وما يتعب  بهدا مدن  داٍ  ومحكداٍر 
  «عمدة الآارث»  والعيل  ف  «فتن البارث»وفوا د: الحاف  ابن حلر ف  

شدرن »واللدووث فد    « كمداا المعبدر بووا دد مسدبر»والآاض  عياض فد  
 «. حين مسبر

ددددا: اإل   «الددددعهيرة»مددددار الآرافدددد   فدددد  كتابيددددي ومددددن  ددددؤرء ميضب
  وابن الآير  «التمهيد»  و«بهل  الملالال»  وابن عبدالبر ف «الورو »و

  وابددن العربدد  المددالك   فدد  « عددالر المددو عين »  و «زاد المعدداد »فدد  
   وغير ر كثير.«عارض  األحوعث »

تآا ا نٍّ مسد: العبمداء الدعين ا تمدوا بعبدر التعبيدر ا كودالناحيا  الالانيا 
ومفردوا لي بالبح   مو بكالر مسدتآا؛ علدم من عبدر تعبيدر الدرؤب واألحدالر 
كغيره من العبور الشرعي  الت  عل  العبماء بالت ليف فيها  فالدعين ا تمدوا 

« كشدف ال لدون»و لووا ف   عا العبر كثيرون  فآد عكر حال  هبيو  ف  
ا  ثر عكر ما و ا  ليي..  كما عكر ابدن  من المؤلوا  ف   عا العبر كثيرة لدب

كت  المتآدمين الت  « اإلشارا  ف  عبر العبارا »بي اشا ين ف  مآدم  كت
  و د مو دبها بعضدهر «وغير علم»( مؤلوبا  ثر  اا: 31لآا علها  وعكر  

  لل مكثر من همسين مؤلوبا..
ا ر تبعد علها كثرة.   عا ف  المؤلوا  المتآدم   مما الحديث  فه  ميضب
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«مآدمتي»بدون  ف   اا ابن ه
 1)

ولدر يدزا  دعا العبدر متلدا الب بدين » :
السبف  وكان محمد بن سيرين فيي من مشهر العبماء  وُكتب  علدي فد  علدم 

بعدده  ثدر ملدف  مدن والين  وتلا بتها اللاال لهعا العهد  وملدف فيدي الكرمدال  
 «.المتكبمون المت هرون ومكثروا

 لك   في ال نبيرفالجان  الالانيف مدم الع ماد ع ى اذه ا
 والك:  في اذا الجان  من ال:  نواحيف

 الناحي  اأولىف خ:ف الن ما  في الع ماد ع ى اذه الك  ف
والمآ ود بالكت  ا  لا ا    الها   بتوسير الرؤب واألحالر والت  

 و د اهتبف م ا العبر ف  علم عبل  ولين:مستآا   وضع  كونٍّ 
العبر ا رسيما ف  و تلدا الحاضدر ا  : فآد ع   بعض م االقو  اأو 

 لددل ملددي ر يمكدددن ارعتمدداد عبدددل  ددعه الكتدد  والمعدددالر الها دد  بتوسدددير 
 األحالر  ور يل ن بآراءتها  مو ا تلا ها.

 اا الشيخ ابن عثيمين ا رحمي ر  لما س ا عن كت  توسير األحدالر 
يلدالعوا فيهدا؛  دعه الكتد   ور  آتلدواي أّلا المسدبمين ل  مل ن  هوال  »ا: 

ا و دد يكدون غيدر  ا ملزرب و لمدا  د  رمث  دد يكدون  دحيحب أللها ليس  وحيب
 حين  ثر  ن الرؤب  د تتو  ف  رؤيتها وتهتبدف فد  حآيآتهدا بحسد  َمدن  

..«.ر  ا  وبحس  الزمن  وبحس  المكان
 2)

 ا ا. 
و دد مُل دف فد  تعبيدر »و داا الشديخ حمدود التدويلرث ا رحمدي ر ا: 

عدة مؤلوا  ملها ما ُيلسد   لدل ابدن سديرين  وملهدا مدا ُيلسد   لدل الر حاأل
غيره  ور هيدر فد  ارشدتغاا بهدا وكثدرة الل در فيهدا؛ ألن علدم  دد يشدو  

لوكر وربما ح ا من الآب  والتلغيص من رؤي  الملاما  المكرو    و دد ا
يدعو بعض من ر عبر لهر  لل تعبير األحالر عبل وف  ما يلدولي ف  تبدم 

«كت  ويكون من المتهر ين الآا بين بغير عبر...ال
 3)

 ا ا. 
 ووجه اذا القو ف 
الر  كمدا ر يولدد حدب لي ر يولد  لام  الون يضدبل الدرؤب واأل -1

تعبير موحد ا مث عبل وتيرة واحددة ا للميدي الدرؤب  و دعه الكتد  تح در 
الدي  كا حبر بما ف   عا الكتا  مو المعلر  دون مراعاة لحاا الرا د   وزم

 ومكالي.

                                                 

 (.302ابن هبدون  المآدم   ص     

ر          (.393  2/493ابن عثيمين  فتاوب لور عبل الدَّ

 (.130التويلرث  كتا  الرؤيا  ص     
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من  ددعه الكتدد  والمعددالر المولددودة فدد  السدداح  ُتسددب  ل لسددان  -2
ا ُتلغص حياتي  الآب   وتشو  فكره  با  د تحد  لي مضرارب
 1)

. 
: وع د  بعدض العبمداء  لدل من كتد  األحدالر المولدودة القو  الالاني

 لتوسدير الددرؤب يمكدن ارعتمدداد عبيهددا  فهد  تويددد العددالر بدالتعبير  فدد  كيويدد 
ارستلبال والتوسير  ويمكن الرلوع  ليها كمواتين لحا مو فم بعض رمدوز 
الرؤيا  ومن ثر استهراج التعبير الملاس  لحالد  الرا د  مدن هدالا معرفتدي 

 ب  وا و واعد  عا الون.
 ووجه اذا القو ف

من العالر بدالتعبير بمدا و بدي ر ا تعدالل ا  وبإتآالدي واكتسدابي معرفد  
 و من يستليي استهراج التعبيدر الملاسد  لحالد  الرا د   م وا  عا الون  

ومن ثر عرض علم عبل الل وص الشرعي   ووف  م وا وضدوابل  دعا 
الون   كاللبي  لو دها  لل  يدلي  مبي   ب لواع األدوي   فإلي يستليي مهدع 
الدواء الملاس  لحال  مريضي  بهالف المريض فإلي لو دها ال ديدلي  فآدد 

 ي بن لحالتي  با  د ي هدع دواء يسدب  زيدادة حالتدي المرضدي  ي هع دواءب ر
 2)

. 
 ال رجيحف

 عا ل رلددا فدد  كددال الددرميين للددد من الآددوا بملددي ارعتمدداد عبددل  ددعه 
الكت   وث ارتلاه؛ وعلم بالل ر  لل غب   عا البا  ا رسيما عبدل العدام  

ا لبعرا ي.  ا؛ سدب
 دعه الكتد   للدده م دوب  ولكن بالل ر  لل الآوا بلواز ارستوادة من

ف  ارتلاه  وبالتال  فهو مرلن ف  ارحتلاج  وعبل  عا م دوا: ُلسدب ر بملدي 
در الدرؤب  َفِمدنارعتماد عبل  عه الكت  لغير العالر بدالتعبير   الهلد  من ُيوس 

 من هالا تبم الكت  ا والمراد بالكت   لا: الموثو   والملسوب  أل حابها ا
 فيمكن من يستويد من مثا  عه الكت . مما العالر بالتعبير

ثر يآاا:  ن مغب   عه الكت  وضعها عبماء ته  وا ف   عا الون   
والتهدددوا فدد  اسددتلبال درر  األشددياء والرمددوز مددن الكتددا  والسددل   مو 
المعلددل والآيدداال والتشددبيي  مو بدرلدد  األسددماء  واألمثدداا  واشددتآا  البغدد   

                                                 

  2/493(؛ وابن عثيمدين  فتداوب لدور عبدل الددر   130التويلرث  كتا  الرؤيا  ص     

(؛ والملب   الدرؤب واألحدالر  شدريل مسدلا(؛ والمللدد  رؤوال م دالر فد  الدرؤب 494
 واألحالر  شريل مسلا(.

(. ويل ر: اللا ر  مهلاء األلار حدوا الدرؤب 190  199الع يم   تعبير الرؤيا  ص     

 (.25واألحالر  ص
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  لعبر التعبير  ومن ببد  درلد  ارلتهداد فد  مراعين ف  علم الآواعد العبمي
 البح  وارستلبال ف   عا العبر  فهو األولل بارستوادة من  عه الكت .

الملي ملبآبدا ومما غب  البا  عبل م راعي  فويي تضيي   رسيما من 
ددا يلودد  الآددوا  يحتدداج  لددل دليددا  ور ثمدد  دليددا  ثددر  ن الآددوا بددالملي ملبآب

ر عبر التعبير؛ ها   من مثا  عه الكت  مويدة ا ف  بابها بإمكالي  تعبر وتعبي
 ا لبمشتغبين مو المته  ين بهعا الون   ور معبر.
 الناحي  الالاني ف المس فيد من اذه الك  ف

تآدر الآوا عن الكت  ومدب ارعتماد وارستوادة ملها  وترلن الآدوا 
عه الكتد    دو العدالر ب لي يمكن ارستوادة ملها  لكن العث يستويد من مثدا  د

بالتعبير؛ وعلم ف  كيوي  التوسير  مما من يوسدر مدن هدالا تبدم الكتد  عبدل 
وفدد  مددا يلددده فيهددا  فهددعا هلدد  وتلددرؤ عبددل ر بدددون عبددر؛ ألن الددرؤب 

 واألحالر تهتبف باهتالف حاا الرا    و روفي  وزمالي  ومكالي.
غيدر فيدي عباراتددي  فالعدالر بدالتعبير ُيراعد  مدا تتبدددا بدي المرا د   وتت
 علد الشتاء  عا ارتحا  وعلد ال يف  عا دها.. و كعا.

عبل من المستويد من  عه الكت  يشترل لي الل در  لدل محدواا الرا د  
ا ا  ومر  يلزر بالتعبير؛ ألن مبلاه عبل ال ن. ا ومكالب  واهتالفها ا زمالب

مددي مالح دد  األ ددا الددعث ر لشددم فيددي والددعث يلدد  من يعتمددد عبيددي 
لعالر ف  معرف  عبر التعبير واألحالر: األدل  من الكتا  والسل  الثابت  عدن ا

  و لماع األم   وما يرلي  ليها من األدل  األهرب  كالآيداال رسوا ر 
 والبآاء عبل األ ا  ما لر يثب  ما يلآا علي  ور معبر.

 الناحي  الالالال ف ال نبيه ع ى اذه الك  ف
ادة مدددن كتددد  توسدددير األحدددالر الملسدددوب   عا تآدددرر وتدددرلن ارسدددتو

عبيددي من  أل ددحابها  وعلددم للالدد  عبددر التعبيددر والمشددتغا بهددعا الوددن  فددإن  
يد   الل ر فيما يآرؤه مو يكتبي مو يلآبي  مو فيما يعبره من هاللها؛ علدم من 
ا ملهددا عبيهددا مالهددع ومالح ددا   سددواء فيمددا يتعبدد  بالعآيدددة  مو فيمددا  كثيددرب

مو ا ثار الضعيو  مو الت  ر م دا لهدا  مو اإلسدرا يبيا   يتعب  باألحادي  
لآا بهدددا مو  عدددزوٍ مو فيمدددا يتعبددد  باألهبدددار مو الآ دددص عدددن السدددابآين دون 

 م ادر ا.
ا كتا   تعبير »والكت  ف   عا الون  كثيرة  لعا من م دمها وملبها لوعب

  معبر. ا(  ور243الديلورث   بن  تيب  ل مار عبدر بن مسبر « الرؤيا
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 تعبري الرؤيامهارات 

 عا ُعرض  الرؤيا عبل العدالر بدالتعبير  فإلدي يل در ا علدد تعبير دا ا 
  لل ا ت :

 أولاف من أي  أنواع الرؤيا الال:ال   كونف
 الرؤيا ال اد    من ر(. -1
 الحبر  من تالع  وتحزين الشيلان(. -2

 حدي  اللوال  مضغا  محالر(. -3
كرؤيا يوسف ا عبيي السالر ا   الحادق (ف   النوع اأو  )الرؤيااومال

ا  والشمال والآمر سالدين لي.  فآد رمب محد عشر كوكبب
ا  ورؤيددا ر دديال الهبددازين ملددي  ورؤيددا ر دديال السددآاة ملددي يع ددر همددرب

ا ت كا اللير ملي.  يحما فو  رمسي هبزب
وكمدددن يدددرب ملدددي دهدددا الللددد   مو دهدددا الحدددرر المكددد   مو المسدددلد 

.. مو لحو علم  ولدر يوكدر ا فيمدا ر ه ا  بدا لومدي مو اب اللبوث  مو دها مسلد
   دد عبدر هلر ببالي...  وسي ت  مزيد بيان لعلم ف  ممثب  لدرؤب  داد   

 وبيان ولي عبارتها بالتو يا.
: و د  رؤيدا فيهدا تحدزين وتالعد  مدن ومالا  الناوع الالااني )الح ا (

لكبدا ر مو الشيلان بالمرء  كمن يرب من رمسي  لدي  مو يدرب ملدي ارتكد  ا

 و دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو مسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتآير المحرمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  

تها تؤعيهدا مو تلعلهدا مو تسدحر ا ولحدو   و الن  مو ترب المرمة من ضر 

 علم مما يستغبي الشيلان ف  الملار؛ ليحزن العين  ملوا.
ومعكر من بعض اللسدوة مدن حدين تآدور مدن لومهدا  تت دا بد  و د  

 تضلر   وها و   وتس ا عن رؤيا مفزعتها...
ددا مددي امددرمة و ددد ات ددب  ع بدد   امددرمة تآددوا: رميدد  من زولدد  لالسب

هدا  ويضدحم معهدا و دد تركلد  وملدا لالسد  يويتحد   ل - ريب  ل –مهرب 
 ب ... معهما  غير مبااٍ 

فآبددُ  لهددا:  ددعه مددن تحددزين الشدديلان ومرعيبددي  فهدد  ليسدد  رؤيددا 
ِم...   حيح   فال تهاف ؛ فإلها ر تضر 

دتي مددي  ددعه المددرمة  كيددف يكددون لكلهددا  الدد : ور ملددا رميتددي  وشددا 
  عا..؟ 

فالمؤمن يل  من يآوث  يمالي باا ا تعالل ا ور يلعا بعض األحالر 
التدد   دد  مددن الشدديلان م دددر  بدد  و زعدداج فدد  حياتددي  وعددالج مثددا  ددعا 
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أعاوذ »فآد كان يعبر م حابي من الودزع كبمدا :  مرشدلا  ليي رسوا ر 
عباادهؤ ومان امازا  الشايا ين وأن  بك ما  ر ال ام ؤ مان ضبابه وشار  

«يحبرون
 1)

.  
ِرُضددل    دداا: فَ  ُ  مبددا يددآبَ و دداا مبددو سددبم :  ن كلدد  ألرب الرؤيددا ُتم 

ِرُضدل   حتدل سدمع  رسدوا ر   تادة  فآاا: وملا  ن ُكلُ  ألََرب الرؤيا َفُتم 
  :ك  ماا يمحا ُّ فا: يمحاد   »يآوا ادم الرؤيا الحاالح  مان رؤ فا ذا رأم أح 

ااؤ ولي ناوذ  باا   ؤ وإذا رأم ما يكره ف ي ف   عن يساره ال:الا بها إل  من يمح   
ه ا ف نها ل  برُّ ااؤ ول يمحد   بها أحدا  «.من شر  الشي ان وشر 

ك  »وف  رواي :  ادم الرؤيا من رؤ والحم   من الشي انؤ فا ذا رأم أح 
ه ف   ام ا يكر  ِ  شيئا ِ   ينفم ؤ و    ااؤ عن يساره ال:   مرا و لي نوذ  با  من شار 
ه فآاا ا مبو سدبم  ا:  ن َكلدُ  ألرب الرؤيدا مثآدَا عبد َّ مدن «. ف نها لن  برُّ

لبٍا  فما  و  ر  من  سمعُ  بهعا الحديِ   فما مُباليها 
 2)

. 
ببغلد  من هالدد بدن الوليدد  داا لرسدوا «: المولد »ومهرج مالم فد  

ُع فدد  ملددام    دداا: فآدداار  قماا  أعااوذم : »لددي رسددوا ر  :  لدد  مَُرو 
بك ماااا  ر ال امااا ؤ مااان ضبااابه وعقاباااه وشااار  عباااادهؤ ومااان امااازا   

«الشيا ينؤ وأن يحبرون
 3)

. 
ومثا  عا ما يح ا لبعض اللاال من الكابوال مو ما يسمل باللاثور 
ا  وعلم من اللا ر يحال بضغل يآي عبدل  ددره  مو يكدتر لوسدي  مو كد ن شدي ب

سددمعي مو كدر فدداه  ويحدداوا من يددتهبص ره وعبددل ثر  مث و ددي( عبددل  ددلد
ملي  مو يآور فال يستليي  و دد يسدتيآ  ويلتبدي مدن لومدي و دد م دابي اللهدد 

 والتع  والوزع  وك لي مثا المشبوا...
فددإعا رمب مثددا  ددعه الملامددا  الموزعدد  مو المزعلدد   كاللدداثور  مو 

ويبلدد   ليددي  من يتولددي  لددل ر ا تعددالل افعبيددي   الكددابوال  مو لحو ددا..
 بارستعاعة بي من شر غضبي وعآابي.

                                                 

 ددعا حدددي  »( فدد  الدددعوا   و دداا: 9/352(؛ والترمددعث  2/191محمددد  فدد  المسددلد       

( فددد  اللددد   والبوددد  لدددي؛ واللسدددا    فددد  الكبدددرب 2903؛ ومبدددو داود  «حسدددن غريددد 
( ف  الدعاء  و ححي 1/549تدرم  ( ف  عما اليور والبيب ؛ والحاكر  ف  المس19392 

(؛ وحسدلي األلبدال   فد   دحين سدلن مبد  داود 3303محمد شداكر  فد  المسدلد بتحآيآدي  
 3204.) 

 ( ف  الرؤيا.2231مسبر       

 ( ف  با  ما يؤمر بي من التعوع.1000مالم  المول        

ا

ا

 



 17 كيف ُتَعبَّر الرؤيا؟ 

وعبيي من يحاف  عبل األوراد الم ثورة  بدا لومدي ويبدزر األعكدار فد  
ال بان وف  المساء وعلد اللور؛ فه  كالدرع العث يآيي مدن  مدز الشديلان 

 ولمزه.
: كمدن يكدون ومالا  النوع الالالا  )حادي  الانف  ض أبااا  اأحا: (

ارة مو عمدا مو زواج مو دراسد   مو يحدد  لوسدي بد مٍر مشغورب بسور مو تل
 من األمور  ويشغا بالي  فيراه ف  ملامي.

و ددد يكددون مددا ر ه بسددب  اعددتالا المددزاج واهتاللددي  مو اللددوع  مو 
العل   مو الشبي  فيرب ملي يتآي   مو لحو علم. ومثا  دعا يلبغد  مر  يوسدر 

 المعبر الحاع  العالر بالتعبير. ور ُيبتو   ليي م الب  و عا ر يدركي  ر  
اف إن كان  من الرؤم الحاادق ؤ ف يم ارم ماا عاداااؤ ويمنظار مان  الانيا

 :أي  قسمي الرؤيا الحادق 
  سر ال ا ر المؤوا العث ر يحتاج  لل تعبير. -1
  سر المكلل المضمر  المرموز( العث يحتاج  لل تعبير. -2

ه ُتَوسدددر عبدددل فدددإن كالددد  الرؤيدددا مدددن الآسدددر األوا  ال دددا ر(  فهدددع
 رؤي  لي.مو  ا ر ا  كما ر  ا الرا    
ددا يعليددي مددارب  ومالااا  اااذا القساا  : كمددن يددرب من والددده مو رلددالب غليب

وف  الوا ي ملي محتاج لبماا  فهلا  د توسر عبل  ا ر ا كما رؤي  بحس  
 حاا الرا  .

ويدا لعلم حدي  عا ش  ا رض  ر علها ا ملهدا  الد : موا مدا بددو 
من الوح  الرؤيا ال الح  ف  اللدور  فكدان ر يدرب رؤيدا  وا ر بي رس

 ر  لاء  مثا فب  ال بن 
 1)

. 
ري ااف فااي أم : »وعلهدا ا رضد  ر علهددا ا  الدد :  دداا رسدوا ر 

ؤ جااا ني بااف الم   ماان حرياارؤ فيقااو ف اااذه  ف فااي ساارق و   ااالمنااا  الاا:  ليااا و
إن يف ااذا مان عناد ر عن وجهف ف ذا أن  ايؤ فأقو ف  امرأ فؤ فأكشفم 

«يمبه
 2)

. 
الحدي :  ن تكن الرؤيا عبل ولههدا و ا ر دا ر يحتداج  فالمراد من

  لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل 
 –تعبير وتوسير  فسيمضي ر ا تعالل ا ويللزه  و عا محد المعدال  الثالثد  

«شرن  حين مسبر»كما عكره اللووث ف   –المراد ف   عا البا  
 3)

. 

                                                 

 ( ف  بدء الوح .3البهارث       

 فضا ا ال حاب . ( ف 40مسبر       

 (.293  15/292اللووث  شرن  حين مسبر       

ا
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ا و د  مكثدر الدرؤب  الاني )المرماوزة(وإن كان  الرؤيا من القس  ال
لدب اللاال ا  فهدعه تحتداج مدن المعبدر  لدل فدم رموز دا  والت ويدا وفد  مدا 
ي هر لي حس   واعد وم وا  عا الون  ويتبي فيي  واعدد وم دوا التعبيدر 

 ا تي :
)أي في جوان   نبير اف ينظر في ال أوي  قواعد وأحو  ال نبير لالا الا

 فالرؤيا( اآل ي 

  ويا بدرل  مو من لال  الآر ن الكرير. الت - 1

 الت ويا بدرل  مو من لال  السل  اللبوي . - 2

الت ويا بدرل  مو من لالد  البغد  العربيد  واشدتآا اتها:  الشدعر   - 3
مو التشددبيي األمثداا  المعلدل  الضددد والآبد  والعكدال والت ددحيف  والآيداال 

 والتمثيا  وارشتآا  ارسم (.

 يل  األهع بها علد تعبير الرؤيا  ف  الشكا ا ت : فاللوال  الت 

جان   جان  ال ا  النربي  جان  الحدي  جان  القرمن
 الرموز

  حال  الرائي وق  الرؤيا 

كما سدي ت  فد   -فالمعب ر علد  ص  الرؤيا عبيي  يل ر للوال  متعددة 
لبو   مراحا تعبير الرؤيدا  ويالحد  من األ سدار العبويد   د  عا  عال د  بدا

ار التدد  فدد  األسددوا لهددا عال دد  ب دداح  األلوددا  مو  دداح  الرؤيددا واأل سدد
والزمن العث رؤي  فيي الرؤيا
 1)

. 
 وعبل ما تآدر فمراحا تعبير الرؤيا موضح  ف  الشكا ا ت : 

 
 
 
 

 

                                                                                                                                            

ا

ا

ا

 (.115-113الع يم   تعبير الرؤيا  ص     

ا

ا

 الرؤيا

النظر فيها و أم  جوانبها من 
 حي ف 

اظ ل رؤيا ا  لها الرموز واألف-1
  ع:ق  بضف

ال ا  النربي   -السن  النبوي   -   القرمن الكري 
 واش قاقا ها

من حي ف جنسه وعمره ومهن هؤ وحال ه الج ماعي      حاح  الرؤيا - 2    ال 
  والححي  والمادي ...

وا  اي حديال  أو قديم ؤ حيفاا     وق  الرؤيا - 3   ال 
...  أو ش ا ا

 



 19 كيف ُتَعبَّر الرؤيا؟ 

 

 

 

 
 رؤيا ومهارة ال أوي ف

  وت ما مع   عه الرؤيا وما فيها من مهارة الت ويا:
 الرؤياف

ال ديد  وكال  مم   اُ ث  ملي مِ  جُ رُ ه  من فهعث يَ  : رمي ُ ل مة  ال  امر
  ما فيي.  هراجَ  تحاواُ 

: غير متزول   والددتها عبدل  يدد من وما  حاح  الرؤيا أو الرائي 
و    ريب  العهد  عال تها مدي ممهدا الحياة  لالب   و   الرؤيا ف  ال يف 

 ليدة.
 فال نبير

فبين م بم وبين بعض م داربكر مو   ب  ف  ت ويبها:  ن  د   رؤيام 
  بيبتكر مشاكا لر ُتحا  وممم تحاوا ف  حب ها   ور معبر.

 فآال   حين. 
 فال ح ي 

 فبو ل رلا وت مبلا  عه الرؤيا فيالح  ا ت :

ملها مدن الرؤيدا ال داد   مو ال دالح  التد  تكدون مدن ر تعدالل    1

 حس  ما ي هر  ور معبر.

كون  لعاراب  مث  ملها ملعرة ومآدرة مدن  بدا ر ر تسدر ملها مما ي  2

 را يها .

ملها من الرؤيا المعموم   ا راب  المحمودة باللداب  باعتبدار الهيدر   3

 والشر  . 

ملهددا مددن الددرؤب المرمددوزة مث ملهددا مددن الآسددر المكلددل المضددمر    4

 دددديد  الدددعث يحتددداج  لدددل تعبيدددر  ورمدددوز  دددعه الرؤيدددا ثالثددد : الوهدددع  وال
 ومحاول   هرالي.

مما الوهع فُيوسر ف  الملار بالعشيرة مو الآبيب   والوهع  و م ر رمٍز ف  
  عه الرؤيا.

 دداا ابددن  تيبدد    فدد  لكتددا  تعبيددر الرؤيددال : لوالوهددع عشدديرة  ولددعلم 
 يآوا اللسابون لما دون الآبا ا : فهع..ل ا ا.

ر: يوسدر بالعشديرة..  و اا ابن غل دار   فد  لالمعبدرل : لالوهدع فد  الملدا
 ومن رمب ولعاب بوهعه فآد مساء  لل عشيرتي..ل ا ا.

و دداا اللاببسدد   فدد  لتعليددر األلددارل : لوالوهددع يدددا عبددل محددد مركددان 
 ه  ويدا الوهع عبل الآبيب  الت   و ملهال ا ا.دِ مَ البي  ومحد عَ 
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مما ال ديد : فيدا عبدل المشداكا  مو سدوء العشدرة  وبآداؤه فد  الوهدع 
 عبل استمرار تبم المشاكا  وولود ا ف  الحاضر.  يدا

ومما محاول  ممها  هراج ال ديد من فهع ا  فو  علم درلد  عبدل من 
ممهدا تحداوا حدا  تبدم المشداكا التد  بدين م بهدا وبدين م اربهدا مو عشدديرتها  

 ور وحده معبر بال وا .
ل: من فهلا الرؤيا عبر  مدن لالد  البغد  العربيد  واشدتآا اتها فدالمعل

 الوهع من الآبيب   والعشيرة    الآبيب .

و ليددم األ ددوا واللوالدد  المتآدمدد  مو ددب  فدد  مهددارا  الت ويددا 
 ا تي :

 ( ال أوي  بدلل  القرمنف1) 

 ومن ممثب  الت ويا بدرل  الآر ن الكرير:
 الرؤياف

  اا ل  رلا ا غير متزوج ا رمي  ملي م دث  ل   ثو   فببستي. - 1
 ال نبيرف 

ا رمي    ن  د   رؤيام تتزوج.   بُ : هيرب
 فكان كعلم.
 ال ح ي ف

  عا رح لا  عه الرؤيا للد ا من الآسر المرموز  ورموز ا ثالث :
 لبال الثو . -3  الثو   البباال(. -2  الهدي . -1

 ورموز الرؤيا وملوا ها لها عال   بالت ويا بدرل  الآر ن الكرير.

[  33ا: مد]الل ژ  ڀ  ٺ   ٺ      ٺ  ٺژ : فالهدي : فرن؛ لآولدي تعدالل

 وتدا عبل ِهلب  لبزواج  والهلب  فيها فرن وسرور.
والثو   البباال(: لكان  فيعبر لبمرمة بدالزوج  ولبرلدا بالزولد   عا 

 [.194]البآرة:   ژ پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺژ  لبساه؛ لآولي تعالل: 

 ودا  لبال الثو  عبل الزواج كما تآدر  ور معبر.
 فُعب ر  الرؤيا من اللال  األ وب فيها و و الآر ن الكرير.

فبو ل رلا ف  الكتد  المته  د  والتد  ُتعلدل بعبدر التعبيدر وتوسدير 
األحالر  لولدلا من الت ويا المتآدر لبرؤيا يلص عبل ما عكرلاه  ومن عبماء 

اا م ابوا فيما  الوا  با لهر السب  ف  علم  فيل ر عبل سبيا المث لون  ا عا 
؛ وابددن غلددار فدد  «تعليددر األلددار فدد  تعبيددر الملددار»مددا كتبددي: اللاببسدد  فدد  
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المرتبد  »  وابن راشد ف  «المعبر عبل حروف المعلر ف  تعبير األحالر»
 «.العبيا ف  توسير الرؤيا

 الرؤياف 
  ال  امرمة: رمي  من مه  معمل. - 2

 ال نبيرف 
 ل  ف  ديلي. بُ  لها:  ن  د   فهو معمل الآب   مث ف  ضال

  ال :  و كعلم  فهو ر ي ب .
 ال ح ي ف

 فالرمز ف   عه الرؤيا: العمل.

]اللمددا:  ژ ڄ  ڃ  ڃ    ڃ     ڃ  چژ ر تعددالل:  ويدددا لددعلم  ددوا

91.] 
ليورث فد    «كتدا  تعبيدر الرؤيدا»وعكر ابن  تيبد  الدد 

 1)
: من ب در  

ا فيمدا الرلا ديلي  ومن كاَّ ما حَدَ  ف  علم من فساٍد مو   دالن  كدان حددثب
 ُلِسَ   ليي.

«تعليددر األلددار»كمددا عكددر اللاببسدد  فدد  
 2)

: من مددن معددال  العمددل: 
 ضالل  ف  الدين.

«المعبددر»و دداا ابددن غلددار فدد  
 3)

  فمددن رمب بعيلددي رمددد  فهددو : »..

ڄ  ڃ  ڃ    ڃ     ڃ  ژ لآص ف  ديلي  والعمل مبب  ف  اللآص؛ لآولي تعالل: 

 « ژ چ

 الرؤياف
 اا رلا: رمي  مل  ممسم ع ا موسل عبيي السالر. - 3 

 ال نبيرف 
 ب :  عا  د   رؤيام  تستعين مو تعتمد عبل رلا  وث ومليي ف  

  .من األمور ممرٍ 
 ال ح ي ف 

 فالرمز ف   عه الرؤيا  مسام ع ا موسل ا عبيي السالر ا.

                                                 

 ( . 114  113ابن  تيب   تعبير الرؤيا  ص (  1 
 ( . 315  314اللاببس   تعلير األلار  ص (  2 
 (. 531ابن غلار  المعبر  ص (  3 
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ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ژ ا:   اا تعالل ا حكاي  عدن لبيدي موسدل 

 [.19]لي:   ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڍ  ڌ  ڌ 

فالع دددا ُتعبدددر حسددد  حالتهدددا مدددن الآدددوة والضدددعف  مو الحسدددن مو 
العرج...  فهد  حالد  اإللسدان ال دحي  والماليد   و د  ملعد  و دوة وحلد   

 ور معبر.
 الرؤياف 

ا. - 4 ا وعبوسب   ال  امرمة: رمي  من ولي زول   ار مسودب
 فس لتها:  ا مل  حاما؟

 لعر.ف لاب : ب
 ال نبيرف 

 . بُ :  ن  د   رؤيام  فحمبم بشارة ب لثل
 ال ح ي ف 

  ژ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچژ لآولددددددي تعددددددالل: 

 [.59]اللحا:
دا سددواد الولدي ؛ فإلدي يددا عبددل   داا ابدن غلدار ا رحمدي ر ا : لوممَّ

بشارة ب لثل لمن كان لي حاما..ل 
 1)

 ا ا. 
ولي  تغي ر لون ولي الزوج  لل البدون ال سوادفالرمز ف   عه الرؤيا 

فيكون عبوسي ا ميضداب   ژ  ڃ  ڃچژ  سبحالي:  اا ولهعااألسود وعبوسي( 

 ا كرا يتي عبل عدر رغبتي ف  األلثل.
حددي  مبد   ويؤيد ما  قد  من  نبير الرؤم من جان  القرمن الكري 

ااي  ب  : » دداا:  دداا رسددوا ر  سددعيد الهدددرث  النااا   رأياا م  ا أنااا نااائ ٌ ن 
ادي   غم ؤ فمنهاا ماا يب مامما ٌ قم  عمربوا ع يَّ وع ايه     دون   غم ؤ ومنهاا ماا يب ماالالُّ

ٌِ  الخ ا    بنم  عمرم  ع يَّ  ؤ وعمرض  ذلف      دالوا: فمدا « هم رُّ  ج  ي   وع يه قمي م
«ين  الدَّ »مولتي يا رسوا ر؟  اا: 

 2)
. 

« هرُّ جم ي   وع يه قمي ٌ  »وف  رواي  علد مسبر: 
 3)

 . 
ولي تعبير الآميص بالدين من الآميص »لر ا رحمي ر ا:  اا ابن ح

يسددتر العددورة فدد  الدددليا  والدددين يسددتر ا فدد  ا هددرة  ويحلبهددا عددن كددا 

[  23]األعراف:  ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇژ  مكروه  واأل ا فيي  ولي تعالل: 

                                                 

 (.439 صابن غلار  المعبر   (  1 

 ( ف  التعبير.4990البهارث       

 .  فضا ا ال حاب ( ف  2309مسبر    (  3 
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والعر  تكل  عن الوضدا والعوداف بدالآميص...  واتود  م دا التعبيدر عبدل 
ر بالدين  ومن لولي يدا عبل بآاء  ثار  احبي من بعضده  من الآميص ُيَعبَّ 

وفدد  الحدددي  من م ددا الدددين يتواضددبون فدد  الدددين بالآبدد  والكثددرة  وبددالآوة 
والضعف  و عا من ممثب  مدا ُيحمدد فد  الملدار ويدعر فد  اليآ د   معلد  لدر  

«الآميص لما ثب  من الوعيد ف  تلويبي
 1)

 ا ا. 
ين؛ وعلم  للب  ا َعبَّرفو  الحدي  المتآدر  من اللالد  الآميص بالد 

 ژ  ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇژ  آولدددي تعدددالل:لاأل دددوب فيهدددا و دددو الآدددر ن الكدددرير  

 .[23]األعراف:

 ( ال أوي  بدلل  الحدي  النبويف2)

 ومن األمثب  عبل الرؤب المعبرة من لال  الحدي  اللبوث:
 الرؤياف

 ر معكر عدد ا.  ال  ل  امرمة: رمي  من مه  معلال  مواتين  -1
 وس لتها عن وضعها المال ؟

 فآال : الحال  مستورة  لكل  محتال  لبماا.
 ال نبيرف

 بُ  لها:  ن  دد    فالموداتين مداا ورز  سدا ي ر لدم مدن مهيدم  
 بعدد المواتين.
 ال ح ي ف

 فالرمز ف   عه الرؤيا:  علاء الرا ي  المواتين.
 اا: سدمع  رسدوا ر  رة ويدا عبل  عا التعبير حدي  مب   ري

  :بمنال  بجواما  الك ا ؤ ونمحار  بالرعا ؤ وبينماا أناا ناائ  أم يا  »يآوا
يَّ  د  ن   في ي  ب  ؤ ف وم «بمفا يح  خزائن  اأرض 

 2)
. 

 داا م دا التعبيدر: الموتدان مداا وعدز » اا ابن حلر ا يرحمدي ر ا: 
دا بموتدان فإلدي ي ودر بحالتدي بمعولد  مدن لدي  وسبلان  فمن رمب ملي فدتن بابب
ا ا ع يمب «ب ال  و ن رمب من بيده مواتين فإلي ي ي  سبلالب

 3)
 ا ا. 

                                                 

 (.12/413ابن حلر  فتن البارث       

 ( ف  ال الة  والبو  لي .523( ف  التعبير؛ ومسبر  3009البهارث       

 (.12/491ابن حلر  فتن البارث       
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ۆئ     ژ و د تعبر  عه الرؤيا وممثالها بدرل  الآر ن الكرير؛ لآولي تعالل: 

 ژ ڱ  ڱ   ڱ  ڱژ   [؛ و ولدددي عدددز ولدددا:13]ال دددف:   ژ ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

 [.33]الزمر: 
والموتدان: سدبلان  ومداا  » داا ابدن  تيبد  الدديلورث ا رحمدي ر ا: 

يريدد: هدزا ن   ژ ڱ  ڱ   ڱ  ڱژ  وهلر ع دير؛  داا ر ا عدز ولدا ا:

«أ اني جبري  بمفا يح خزائن اأرض: »الرز . و اا رسوا ر 
 1)

. 
ومما تآدر يتضن للا: ملي من الممكن من يآي ف  الرؤيدا الواحددة مكثدر 

دا  مو محدد ما   من لال  مو درل   فآد يلتمي فيها لالد  الآدر ن والسدل  معب
 مو ثالث  لوال  مو مكثر مو م ا ولحو علم.

در الرؤيدا الواحددة مدن لالد  واحدد مو مدن لدالبين  وعبل  عا فآد ُتَوسَّ
 من لوال  وم وا التعبير مو ب كثر مو ب  ا.

فالبراعد  فد  عبدر التعبيددر ر يكدون  ر  لمتبحدر فدد  العبدور كب هدا؛ فددإن 
مددن بحددر واحددد. بددا م ددبي الكتددا  والسددل  وممثدداا توسددير الرؤيددا ر يسددتمد 

العر  ومشعار ا والعرف والعادة  كما لبي عبدل علدم ابدن العربد  المدالك  
«عارض  األحوعث»ف  

 2)
. 

 الرؤياف
 رمب رلا ا متزوج ا ملي مُ دث  ليي هروفان. -2

 زولتم حاما؟ ا  ب : 
  اا: لعر.
 ال نبيرف

ا  ن شدداء ر   فهدد  بشددارة بمولددود   د   رؤيددام ن  ددف ولتهددا: هيددرب
 عكر.

ا.لوبعد ا بزمن  مُهبرُ  من زولتي و  د  غالمب
 ال ح ي ف

 فالرؤيا فيها رمزان:
 الهروفان. -2    اإل داء. -1

تضدن للدا من المدرمة الهروفدان  فبدو ت مبلدا الرؤيدا ر وم ر رمدز فيهدا:
 وسدرور؛ حاما ف  الحآيآ  ا اليآ   ا  وكبم   م دث( من الهدي   فهو فدرن

  يعآد   دعا الحمدا   – [33]اللمدا:   ژڀ  ٺ   ٺ      ٺ  ٺ  ژ  داا تعدالل:  –

عام  ر  من ملا المولود الملت ر  وبما من الهدي  هروفدان فإلدي يشدرع  وما
                                                 

 (.294ؤيا  صابن  تيب   تعبير الر     

 (.0/152ابن العرب   عارض  األحوعث       
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من يعبن 
 1)

د  ا   ز الكعبيَّ عن الغالر شاتان  وعن اللاري  شاة؛ لحدي  مُر  ُكدر 
ا»يآدوا:  ر رض  ر علهدا ا  الد : سدمعُ  رسدوا  ان  :  عان الام اا    ش 

كاف   ئ  انمم
 2)

«اةٌ ش      اري  وعن الج   ؤ
 3)

. 
 الرؤيا ف 

  ال  امرمة : رمي  مل  مسبن ف  عسا.  – 3
 فس لتها:  ا مل  متزول ؟ 

  ال : ر. 
 ال نبيرف 

  ب  :  ن  د   رؤيام  فه  بشارة عبل ملم ستتزولين.
 ال ح ي ف

 العسا . – 2                السباح  . – 1رموز  عه الرؤيا اثلان: 
لكن يلمعان ف  رمٍز واحد و و: السدباح  فد  عسدا  فالسدباح  تددا 

 والماء عبل اللكان؛ لبتعرث  
 4)

 ألن الدزواج؛ عبل تدا العسا ف  والسباح    
؛ ملي يتعو  فإلي عسا ف  سبن من  ملي  م ابي ماءٍ  ف  سبن من من كما وربد 

 امددرمةُ  لدداء ِ  :  الدد  – علهددا ر رضدد  – عا شدد  حدددي  لددمع عبددل ويدددا

ََ ل  ِرفاعددَ   علددد كلدد ُ  فآالدد :  اللبدد   لددل ِرفاعدد َ   َ  لال دد   فَبدد َّ  فلددا 

داُ  مَعيُ  و لما الزبير  بن عبدالرحمن فتزول ُ  َبد ِ  ِمث  درَ  الثدوِ   ُ د   رسدواُ  فتبسَّ

جنااي إلااى رفاعاا    ل. ح ااى » فآدداا:  ر ر  هم أ مرياادين  أن    ااي      س  وقي عم ااذم   
ي    ف   س  ون  عم ذم  «.وي 

لن َّاف   مريادين  أن  »ضداحكاب  فآداا:  فتبسر رسدوا ر وف  رواي : 
هم  ي      س  ي     ف  و ذوقي عم س  ون عم ذم ؤ لؤ ح ى ي  فاع   ج ني إلى ر  ر    »

 5)
. 

                                                 

دا  لدل ر تعدالل  و د  سدل        العبن  لدا يدراد بدي العآيآد   و د  العبيحد  عدن المولدود تآربب

ب حم عناه ياو   » داا:  من اللبد   مؤكدة؛ لحدي  سمرة  اذ  ا: و مار هٌن بنقيق اه ؤ  م ا ُّ ضم كم
ؤ و اااهم ىالساااب ؤ ويمح   ااانم رأسم ( فدد  كتدددا  األضددداح ؛ 2939مهرلدددي مبدددو داود  «. يمساامَّ

( فدد  كتددا  األضدداح   و دداا: 1522( فدد  كتددا  العآيآدد ؛ والترمددعث  4225واللسددا    
 «. عا حدي  حسن  حين»

ُمَكاِفَ َتداِن: مسدتويَتاِن مو متآاربتدان. مبدو داود  فد  سدللي  و داود: سمعُ  محمَد  داا: ب اا م    

 (.412 ص

( فددد  كتدددا  األضددداح   والبوددد  لدددي؛ 2934(؛ ومبدددو داود  3/42محمدددد  فددد  المسدددلد       

 «. عا حدي  حسن  حين»( ف  كتا  األضاح   و اا: 1513والترمعث  
 (. 303يل ر: ابن غلار  المعبر عبل حروف المعلر  ص  (  4 

  5314  5235  5231  5239( فد  الشدهادا    وميضداب:  2330مهرلي البهدارث       

 ( ف  اللكان  والبو  لي . 1433(؛ ومسبر  3994  5925  5402
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ة اللماع بَعوِ  الَعَسا فاستعار لها عو اب  و لما  و د شبَّي الرسوا  لعَّ
 ملَّ ؛ أللي مراد  لع  من الَعَسا. 

و .   و يا: عبل  علا ها معلل الل ل 
ره مؤلثدداب  دداا: او يددا: الَعَسددا فدد   دد   فمددن َ ددغَّ أل ددا ُيددعكَّر وُيؤلَّ

ر الآبيددا الددعث  ره  شددارةب  لددل الَآددد  ُعسدديب   كآُويَسدد   وُشميسدد   و لمددا  ددغَّ
يح ا بي الحا  
 1)

 .  
 علددد المبدعوا البودد  مو السدا ر المثددا بلالد  الرؤيددا  دعه ت ويددا ويمكدن

 تزولدد   مو تددزوج  فدديمن كآددولهر ال االلدد ملسددل  عبددل لددرب لمددا مو   اللدداال

  الَعَسا. شهر ف  فالل  مو فالن

 ( ال أوي  بدلل  الش نرف3)

 ومن األمثب  عبل الرؤب المعبرة ف   عا:
 الرؤياف

ر  ا ملل  مُعات ا ا و د تكر   مهت  الكبيرة.  ُ  ال  ل  امرمة: مرب دا مب
 ال نبيرف

ددا    بددُ  لهددا:  ن  ددد    فدددليا عبددل ملددم تددولهين لهددا الل ددا ن دا مب
 محب  وشوآ  عبيها.

  ال :  عا  حين.
 ال ح ي ف

 فالرمز ف   عه الرؤيا  و: الِعَتاُ .
 والعتددا : يدددا عبددل المحبدد ؛ أللددي ر يعتدد   ر  َمددن ُيحدد   

 2)
؛ لآددوا  

 بعضهر:
باااي إل  ع ااا اااهم وماااا عم   بُّ  ى مااان أمح 

 

 ولااي  ع ااى ماان ل أمح اا ُّ ع  ااا م  
ا:   و وا الشاعر ميضب

                                                 

 (.2/234ابن األثير   اللهاي     (  1 
 
لكن يلبغ  مر  يكثر اإللسان العتا  والمحاسب ؛ ألن من اللاال من يشتد ف  عتدا   هوالدي  (  2 

يبدتمال لهدر علد مدلل  ووة  فالعا ا الببي  ر يعات   هوالي علد كدا  دغيرة وكبيدرة  بدا 
  3191المعاعير  ويحمبهر عبدل محسدن المحامدا  ولهدعا بدوَّ  البهدارث فد  ل دحيحيل  

 –ل ثدر سدا  حدديثين  ملهمدا حددي  عا شد  با  مان لا  يواجاه الناا  بالن اا (: ل3192
ه علي  ور   فببَ  علم اللبد    ال  :  لي اللب   –رض  ر علها  ص فيي فتلزَّ شي اب فرهَّ

  َهم  فااور إنااي لر  ثددر  دداا:  فهلدد  فحِمددد نم مااا بااا م أقااوا و ي نزاااون عاان الشااي  أحاان 
ا  ل هم خشي ا  ه   با ؤ وأشدُّ  ل . أع  مم
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د   ااااااا م ف ااااااي  وم  إذا ذااااااا  الن   
 

 ويبقاااى الاااود ماااا بقاااي الن اااا  
 و اا بعضهر: 

ان  أمعا  بهاا والق ا  مما نض يا م 
 

 ع ااا  مال ااي أااا  الااود  ااذكير 
 ( ال أوي  بدلل  اأمالا ف4) 

  المبددعوا علددد اللدداال  مو لمددا لددرب مو الت ويددا بالمثددا السددا ر والبودد
 عبل ملسل  اللاال. 

 ومن األمثب  ف  الرؤب المعبرة من  عا اللال :
 الرؤياف

لالسدد  مددي زولدد   وكالدد  ممدد   كدد ل  الدد  لدد  امددرمة: رميدد   -1
ا.  ترم  عب   ر ا ب

 فس لتها: ما عال تم ووضعم مي زولم؟
  ال : متها مان  وملا علد م ب .

  عه الرؤيا؟ فس لتها: متل رمي 
 ف لاب :  با ميار  بيب   وبعد مها متلا.

 ال نبيرف
 بُ  لها:  ن  دد    ف مدم تدتكبر فد  زولدم بكدالر ردثء وتغتابدي  

 وك ن  عا من مسبا  هالفكما ومها متكما  ور معبر.
  ال :  عا  حين.

فل حتها وولهتها كيف تتعاما مي ممهدا فد  مثدا  دعه الحالد   وكدعا 
 زولها.
 ح ي فال 

 وولي  عا التعبير: 
كآدولهر فدديمن رمددل اللدداال بالسددهار  مو البلدداد   مو حددعفهر  مو  ددعفهر 
ددا بالواحشدد ؛ و عفتددي  بالحلددارة   لددي يددعكر ر ويغتددابهر؛ لآددولهر: رميددُ  فاللب

 و عف  مباه.

ژ [؛ و ولدي عدز ولدا: 4]اللدور:   ژڑ  ڑ  ک     ژ ولآولدي تعدالل: 

ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ژ سبحالي:  يلو[؛ و 3]اللور:   ژھ  ے  ے  

 [.23]اللور:   ژ

ددر بكددالر ردثء  و ددعف  فمددن رمب  فددالرم  فدد  الملددار: ممكددن من ُيَعبَّ
 ك لي يرم  بالسهار مو الر اص مو الحلارة فإلي يرميهر بكالر ردثء.

 الرؤياف
ددا ا المعبددرة: ملددي متددل رلددا  لددل محمددد بددن  -2 ومددن الددرؤب ا ميضب
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 ي  ك ل  مرم  ومهلئ.سيرين  فآاا: رم
 ال نبيرف

ُ  بي ف  معراض اللاال. ا  تتحدَّ ا هبيثب  فآاا لي: مرب لم لسالب

 ( ال أوي  بدلل  المننىف5)

 كاألتُرلَّ : تعبر بالمؤمن العث يآرم الآر ن.
 مرة: تعبر بالمؤمن العث ر يآرم الآر ن.توال

 والريحال : تعبر بالملاف  العث يآرم الآر ن.
 تعبر بالملاف  العث ر يآرم الآر ن.والحل ب : 

:  داا:  داا رسدوا ر  ويدا لعلم حدي  مب  موسل األشعرث 
اٌ ؤ » ممها  ي  ها  يٌ  و ن  جَّ  ؤ ريحم رم ال  م اأم   ال  م المؤمن الذي يقرأم القرمن  م  م 

هاا ح  اٌوؤ  ومال  م المؤمن  الذي ل يقرأم القرمن  مال م ال مارة ؤ ل رياح  لهاا و نمم
ؤ وم ار  اٌ  و نمهاا مم هاا  ي  يحانا  ؤ ريحم ال م المنافن  الذي يقرأم القرمن  مال م الرَّ

هاا  مم ال  م المنافن  الذي ل يقرأم القرمن كمال  الحنظ ا  ؤ لاي  لهاا رياٌح و ن  وم 
ر   «مم

 1)
. 

بيناا أناا ناائٌ ؤ : »وحدي  مب  سعيد الهدرث  داا:  داا رسدوا ر 
ؤ ومنها ماا    قمممٌ ؤ منها ما يب مغم هيرأي م النا   يمنربون  ع يَّ وع  الالُّديَّ

هم  غم يب م  ارُّ جم رم بن الخ ا  وع ياه قمايٌ  ي  م  رَّ عم ؤ قاالواف مااذا «دون ذلفؤ وم 
ين  »ل   ذلف   يا رسو  ر! قا ف وأ «الد 

 2)
. 

ين؛ وعلددم مددن لالدد  الآددر ن الكددرير   دداا  فالرسددوا  لهددا بالددد  موَّ

 [.23راف: ]األع  ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇژتعالل: 

كما من لي عال   من لال  المعلل  فالآميص يستر العورة ف  الدليا  
ين يستر ا ف  ا هرة.  والد 

ه يدددا عبددل بآدداء ر  َلددوعبددل  ددعا فددالآميص فدد  اللددور معلدداه: الدددين  وَ 
  ثاره اللميب  وسللي الحسل  ف  المسبمين بعد وفاتي؛ ليآتدب بي.

 ل ححيفف( ال أوي  بالبد والق   والنك  وا6)

 فبالبد والق  ومن أمال   ال أوي  
 الرؤياف

  اا ل  رلا رمي  ملل  تزول   لكح ( امرمة. - 1
                                                 

 ( والبو  لي.404(؛ ومسبر  4539  5424  5950  5929البهارث       

 ( والبو  لي.2309(؛ ومسبر  4990البهارث       

 



 29 كيف ُتَعبَّر الرؤيا؟ 

 

 

 

 

 

 فس لتي:  ا مل  متزوج؟
  اا: لعر.
 ال نبيرف

 ب :  ن  د   رؤيام  ف ل  مشدتغا بالددليا والتلدارة عدن زولتدم 
 وبيتم.

  اا:  و كعلم.
 ال ح ي ف

مددرمة يعبددر بالآبدد  مو المآبددو   فددالرمز  لددا لكددان المددرمة. فلكددان ال
 فالمرمة تعبر بالدليا  والدليا تعبر بالمرمة.

 ومثبي:
 الرؤياف

  ال  ل  امرمة: رمي  ملل  تزول  برلا غير زول .-2
 ال نبيرف

  ب : مل  مشتغب  بالدليا  عن زولم وبيتم.
  ال :  حين.

 ال ح ي ف
ر زولهدددا  الرمدددز فددد   دددعه الرؤيدددا الدددزواج  مث: زواج المدددرمة بغيددد

 فالزواج مو اللكان ُيعبر: بالتلارة  والتلارة: باللكان.
اشتغالها عدن زولهدا بد مر مدن األمدور   مدا بتلدارة :فزواج المرمة يعل 

لها  مو ب ورد ا وبيتها؛ألن اإللسان  عا تدزوج اشدتغا بزوالدي  و درف و تدي 
 فيي  والآيار بمتلبباتي. 

 والق  ف ويد  ع ى ما  قدَّ  من ال نبير بالبد 

 [. 55]اللور:   ژ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ  تعالل: ر  وا

 واألمن فيي يعبر بالهوف  والهوف ف  اللور يعبر باألمن.

 [.92]التوب :   ژژ  ڑ  ڑ  ک        ژ  ولآولي تعالل: 

فُيعبر البكاء بدالورن مدا لدر يكدن معدي رلد  ور  دو   ويعبدر الودرن 
 ا.والضحم بالحزن   ر  من يكون تبسمب 

؛ ألن الدزواج فد  وقد يمنبر زواج ا نسان من جان  الحدي  النباوي
بيلهمدا فد   الملار بشكا عار  و دليا ي يبها اإللسان و دد  درن الرسدوا 

إنماا اأعماا م »يآوا:   اا سمع  رسوا ر   حدي  عمر بن الهلا
يا ؤ وإنما  ن  كان  ا جر ماهم إكم ل  بالن  مؤ ف م  و  ئو ما ن  ر  ياا يمحاي   ام  ن  ا أو لاى دم بمه 
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ر  إليه   اج  ا فهجر  مهم إلى ما ا  ه  حم «إلى امرأةو ينك 
 1)

. 
فالدليا  د تعبر بالزواج  مو الماا  مو العمدا  مو التر يد   مو الشدراء  

 مو البيي... مو لحو علم..
 ومالا  ال أوي  بالنك ف

 الرؤياف
ا.-3   اا رلا ربن سيرين: رمي  ك لل  اشتري  دلوب

 بيرفال ن
ا.  فآاا لي: ترز  ولدب

فكان كما  اا 
 2)

. 
 ال ح ي ف

ا(.  فددالرمز  لددا  ددو: الدددلو  فبددو عكسددلا  ددعه الكبمدد  أل ددبح   ولدددب
ا ليال علده  وكعلم الولد. ا  مو شي ب ا لديدب  فالشراء باللسب  لبرا   ممرب

ولد د  التعبيدر ا فد  ممثداا  دعه الرؤيدا ا لبمعبدر من يسدتغر  السدؤاا 
سا ا عبل  در الرؤيا؛ ك ن يس لي عدن حالتدي ارلتماعيد :  دا ب لمعي من ال

  و متزوج مو  ر؟
ا ا عن حال  زولتي:  دا  د  حامدا مو   وسؤاا  هر ا  ن كان متزولب
ا بدإعن  دا  دحيحب ر؟ وعبل  ثدر علدم يسدتليي المعبدر من يهدرج لبسدا ا لوابب

 ر.
اف   ومن أمال   اذا الجان  أيبا

ا   لل لٍ  مو  بيٍ  مو ب ٍر ولي امدرمة حامدا  من من رمب ملي مدلل دلوب

 ژ ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳژ فالت ويددا: ملددي ُيددرز  بولددٍد عكددٍر؛ لآولددي تعددالل: 

 [.10]يوسف: 
حاما فهو لال  رز   و ن هرج ف  الدلو ماء امرمة و ن لر يكن لي 

 لاا علم الرز    اا الشاعر:
ا ا و ااااورا   جااااي  م يئاااا   ااااورا

 

    جااااي  بحمااااأة وق ياااا   مااااا 
(3)

  
 مالا  ال أوي  بال ححيفف 

 الرؤياف
ا. -4 ا كثيرب   ال  امرمة: رمي  ف  بيٍ  غير بيت  شلرب

                                                 

 ( ف  بدء الوح .1البهارث     

 

(. والآا ا  و: مبو األسود الدؤل   لسدبي 319ابن غلار  المعبر عبل حروف المعلر  ص     

 (.299لي مبو عبيد  ف  األمثاا  ص
ا
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 فس لتها:  ا مل  متزول ؟
  ال : لعر.

 ا:  ا  و متزوج ب هرب؟ وس لتها عن زوله
  ال : متزوج ب هرب غيرث.

 ال نبيرف 
مشدالرة  ن  د   ا ور معبر ا فدليا عبدل كثدرة ال : ب  ف  ت ويبها

 بيلم وبين زولم  بعد زوالي من الثالي .
  ال :  حين.

 ال ح ي ف
 الشلر الكثير. -2  البي . -1فالرمز ف   عه الرؤيا: 

 «المعبدر»فالبي  يعبر بالمرمة   اا ابن غلدار فد  
 1)

  والبيد  : »... 
 ا ا.«ُيعبر بالمرمة يوباب

و  والشلر: يدا عبل المشالرة  بعد ت دحيف الكبمد   شدلر(  ُ دح 
والتَشداُلُر   لل  مشدالرة(  بدا  دد ترلدي  لدل م دبها  فالش دلاُر والُمَشداَلَرةُ 

]اللساء:   ژۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ژ الملازع    اا تعالل: 

[. مث: فيمددا ح ددا فيددي اهددتالف بيددلهر  وشددلرل  علددي:  ددرفل  علددي 35
بالش لار  وشلره بالرمن: مث لعلي بالرمن 
 2)

. 
«الم بان الملير» اا ف  

 3)
ا مدن بدا  » : رب وَشَلَر األمر بيدلهر َشدل 

 «.اضلرَ   واشتَلُروا: تلازعوا  وتشالروا بالرمان: تلاعلواو تا 
والمعلددل فدد  الرؤيددا المتآدمدد : من الشددلر   ددو الشددلار والهددالف  

 ومعلل: ف  غير بيتها  مث: ملي بسب  زواج زولها من الثالي .
بددين الددزولين مددن الكددالر  ف  ددا  و ددد يدددا الشددلر عبددل مددا ح ددا

شددالرة والملازعدد  مددن الكددالر ال ددادر مددن الددزولين   دداا ابددن سدديرين: مال
«الشددلرة الليبدد  كبمدد  ليبدد   والشددلرة الهبيثدد  كبمدد  هبيثدد »

 4)
؛ لآولددي  

ٱ  ٻ  ٻ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   ژ تعالل: 

ٺ    ٺ   ٿ  ٿ   پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   پٻ  ٻ  پ

                                                 

 ( . 149ابن غلار  المعبر  ص  (  1 

 (.253   الموردا  ف  غري  الآر ن  صيل ر: األ وهال     

 (.1/395الويوم   الم بان الملير       

 (.441  449ابن غلار  المعبر عبل حروف المعلر  ص     

ا

ا
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 [.23-24] برا ير:   ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  

وعبل ما تآدر فالشلر ف   دعه الرؤيدا ا مو غير دا ا يعبدر بالمشدالرة 
ددلار  مو التشددالر وعلددم بت ددحيف الكبمدد   و ددد يعبددر بدرلدد  الآددر ن  فالش 
ددَلر و ددو التلددازع  وارهددتالف فدد   والمشددالرة والتشددالر يدد ت  بمعلددل الشَّ

 األمر مو الش ء  ور معبر.
 الرؤياف

ا يلارد ددا  فحاولدد  من تبتعددد علددي   - 5 ددا مسددودب ورم  امددرمة من ع بب
 ف هع   سيوبا فآلعتي.

 ال نبيرف
ا  فتحاوا من تبتعدد علدي  فتغببد  عبيدي ولدر  ف ولتها: ملها يلارد ا علبب

 توعبي.
 ال ح ي ف

 رموز  عه الرؤيا ثالث :
 تآليعي بالسيف. -3 اربتعاد علي. -2  الع   األسود. -1

و   وم ددر  ددعه الرمددوز الثالثدد : الددع   األسددود الددعث يلارد ددا  َفُ ددح 
كبم :  ع  (  لل كبم :  عل (  و ريل  الت حيف ا  لدا ا من الدع   مسدود  
ا؛ لحدددي  مبدد   ريددرة   والددعل   عا لكدد  فدد   بدد  المددؤمن كددان مسددودب

ا:  «   سودا  في ق به...إن المؤمن إذا أذن  كان  نك»مرفوعب
 1)

 الحدي . 
 وبآي  رموز الرؤيا واضح  الدرل   ورب  معبر.

 قيا  أو ال شبيه أو ال مالي فال( ال أوي  بدلل  7)

يعتبدددر  دددعا األ دددا مدددن مد  وموسدددي م دددوا التعبيدددر  وارسدددتدرا 
بالش ء عبل ل يره  كرؤي  البيض  فآد ُيعبر باللساء  ومن الرؤب المعبرة 

 با :ف   عا ال
 الرؤياف

كمدا  دداا لد  رلددا: رميدد  ملد  محوددر فدد  مزرعد   فكبمددا حوددر   -1
 ولدُ  بيض .

 فس لتي:  ا مل  متزوج؟
  اا: لعر.
 علدم بلا ؟ ا  ب : 

  اا: لعر  علدث بلتان.

                                                 

 ( بإسلاد حسن.2/204مهرلي محمد  ف  المسلد       
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 ال نبيرف
  بُ : ُترز  عري  بلا   بمشي   ر تعالل.

 ال ح ي ف
 فالرموز ف   عه الرؤيا ثالث :

 البيض. -3 المزرع . -2   الحور. -1
دد  بددي عددن اللمدداع مو الددولء  مث ولء الرلددا زولتددي   فددالحور ُكل 
والمزرعدد  تعبددر بالزولدد   فهددو كبمددا حوددر فدد  المزرعدد   ولددد بيضدد   

ُسددم   البدديُض لبياضددِي الواحدددةُ »والبيضدد  تعبددر بددالمرمة مو البلدد   ولهددعا 
ا بهدا فد  الب دون؛ وَكوِلهدا م دول ب  بيض    وُكل   عن المدرمة بالبيضد ؛ تشدبيهب

«تح  الللان
 1)

 [.40]ال افا :   ژجب  حب  خب   مب  ژ     اا تعالل:

فو   عه ا ي   دورة تشدبيهي  را عد   فآدد شدبي الآدر ن الكدرير لسداء 
م ا اللل  ببيض اللَّعار الم دون عدن الغبدار ولحدوه مدن ال دواء والبيداض 

 2)
. 

 الرؤياف
ما فو  رمس  حلارةب كبيدرة  و اا ل  رلا شا : رمي  مل  مح -2

ا رفعها.  وك لها ستسآل عب َّ  وحاول  لا دب
 ال نبيرف

ف ولتها: من علدم  هوة  بوبهر  اسي  عبيم  وملد  معهدر فد   دراٍع 
 بين الح  والبالا  وفيي دليا عبل تغببم عبيهر  وثباتم ف  الدين.

 اا:  حين  و عا  و الوا ي 
 3)

. 
 ال ح ي ف

 ور تشبيهي   فآبو   هوتي فيهدا مدن الآسداوة مثدا فو   عه الرؤيا: 
الآسدوة غبد  »الحلارة مو مزيد عبيها  مو مشد ملها  سدوة كالحديدد؛ علدم من 

«الآبدد   وم ددبي مددن َحَلددٍر  دداال
 4)

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ژ  دداا تعددالل:   

[  والآسداوة عبدارة عدن الغبدِ  مدي ال دالب   44]البآرة:   ژ ں        ں  ڻ  ڻ

   الحلر.كما ف
وك ن الحلارة ستسدآل عبيدي: فهدعا  دو ال دراع الحا دا بيلدي وبدين 

  هوتي.
                                                 

 (.34  33األ وهال   الموردا   ص     

 (.94(؛ والودعان  ضوابل الرؤيا  ص3/140البيضاوث  ملوار التلزيا       

 (.09الودعان  ضوابل الرؤيا  ص     

 (.494األ وهال   الموردا   ص     

 



 34 كيف ُتَعبَّر الرؤيا؟ 

ا رفددي  ددعه الحلددارة: فتعلدد  لهدداده وثباتددي عبددل  وممددا محاولتددي لا دددب
 الدين  وعبل اللري  ال حين والهدب العث يتبعي.

 ( ال أوي  بالش قان السميف8)

ُيَسدمَّل  لدالب لدي م دا فد  التعبيدر  فمدن رمب ر ارشتآا  ف  األسدام 
ا فإلي ُيَعب ا ُيعبر بالسدالم   راشدب ا مو سبومب ا مو سبيمب ر بالرشد  و ن كان سالمب

ددا بالرفعدد    ددا بدداللوي  وعآبدد  بالعا بدد   ورافعب ا بالسددعادة  ولافعب ا وسددعدب وسددعيدب
ا بال الن..  والسوس  مو السوسل  تدا عبدل السدوء  ومحمد بالحمد  و الحب

 اللميم ... و كعا. والسي    واللمار يدا عبل
وف  علم يآوا ابن الوردث 
 1)

: 
 والشاا قان فاااي اأسااامي أحااا 

 

 عاان اباان ساايرين وحااح  النقاا  
 فاعمااا  باااه إن ضابااا  اأحاااو  

 

اااااار  رؤياااااااه والااااااادلي    أو قحم
 كقولناااااف سوساااان  سااااو  ساااان  

 

نااااااا  ننماااااا  مبيناااااا    وفااااااي النَّ
ا نجاااا   وإن رأم الماااريض ساااالما

 

اااااا  ا أو مخرجا  وإن رأم مساااااافرا
 أو راحااااا:ا أو امااااارأة أو سااااافرا 

 

 فهااو قرياا  ساااكن  حاا  الالاارم 
 ومن الرؤب اللبوي  المعبرة من لال  البغ  بارشتآا  ارسم : 

رأيا م ذا   لي ا و فيمااا : » داا:  دداا رسدوا ر  حددي  ملدال  -1
م ينا بر   مان رم ا  ابان  اا ؤ  ا في دار  عقب  بن راف ؤ فأ ي رم  النائ  كأنَّ

اااد  فأولااا م الر اااا ق  ن  نيا والناقبااا  لناااا فاااي اآلخااارةؤ وأنَّ دين  فنااا  لناااا فاااي الااادُّ
« ا 

 2)
. 

ا الرؤيددا بلريآدد  اسددتهدر فيهددا   الرسددوافدددا الحدددي  عبددل من  موَّ
افددي بالعا بدد  الحسددل  لبمسددبمين  رمدددلور  األسددماء  فدد وا اسددر عآبدد  بددن 

 ورلد  ابددن لددا   بليد  ديددن المسددبمين  واسدتآرار محكامددي. و ددعا الددلهج
 ح   عا اللهج العث  ر  ويكون بعلم م ر الرسوا الحمتبي ف  ت ويا األ

 يستهدر مدلور  األسماء وه ا  ها.
برلدد  مددن رلدد  ابددن » دداا اإلمددار اللددووث ا رحمددي ر ا:  ولددي: 

 و: لوع من الرل  معروف يآاا لي رلد  ابدن لدا   وتمدر ابدن « لا 
ف  لدل ابدن لدا  لا   وعع  ابن لا   وعرلون ابن لا   و   مضا

                                                 

 (.2ابن الوردث  األلوي  الوردي   ص     

 ( ف  الرؤيا.2249مسبر       

 



 35 كيف ُتَعبَّر الرؤيا؟ 

 رلا من م ا المديل .
مددا واسددتآر  محكامددي وتمهددد  مث ك«: ن ديللددا  ددد لددا »و ولددي:

« واعده
 1)

 . ا ا.
ي هع المعال  من مسدما ها فد   وكان » اا ابن الآير ا رحمي ر ا: 

ٍ  ي ف  دار ُعآب  بن رافي  ف ُُتوا برَلدالملار واليآ    كما رمب ملي وم حابَ 
لي: ب ن لهر الرفع  ف  الدليا  والعا بَ  فد  ا هدرة  من رلِ  ابن لا    ف وَّ

ين الددعث  ددد اهتدداره ر لهددر  ددد مرلدد  ولددا   ومن الددد 
 2)

َا ُسددهول     وتدد وَّ
«ممر ر يور الحديبي  من مل ء ُسهيا بن عمرو  ليي

 3)
 ا ا. 

َعَبر اللب   ََ  لل سهول  ممر ر يور الُحديبي   « ُسهيا»من اسر  َف
 ُر كعلم.فكان األم
رأياا م كااأنَّ » دداا:   اللبدد َّ  منَّ  عددن مبيدديِ  رِ عبدددِ  بددنِ  رِ سددالِ  وعددن   -2

ا   ب   رج   من المدين   الرأ   خ   الائرة   امرأةا سودا    اي  ه  م  ح اى ق ام  ض وااي     ن 
«المدين   نمق    إليها ا ٌ ب  و   ه م أنَّ ل  أوَّ ضؤ ف    م ف  ح  الجم 

 4)
. 

ُتَها منَّ »وف  رواي :  ل  َيَع َ  َفَت َوَّ َآُا  لل َمه  «َوَباَء المديلِ  ُيل 
 5)

. 
  َ رَ  عه الرؤيا من  سر الرؤيا المعبرة  و د  ممدا َضد» اا المهب : 

 السدوداء السدوء والدداء  فتد واَ  مدن اسدرِ   َّ بي المثدا؛ وولدي التمثيدا: ملدي َشد
ها من الدعث يسددوء رمِسد شدعرِ  وتد وا مددن ثدورانِ   اسدمها يَ َمدهدا بمدا لَ هرولَ 
«ج من المديل رُ ه  يَ  شر  ويثير ال

 3)
. 

                                                 

 (.15/31اللووث  شرن  حين مسبر       

 (.334  2/333اد المعاد  زابن الآير       

( فد  كتدا  المغدازث  مدن حددي  511  9/519مهرلي ابدن مبد  شديب   فد  الم دلف       

العدزب ومكدرز  يلد  بدن عبددوبعث   ري  ُسهيا بن عمرو وح»سبم  بن األكوع   اا: 
اه    »فيهر سدهيا   داا:  لي الحوه  فبما ر  ر رسوا ر  بن حوص  لل اللب   اد  سم ق 
كم ؤ القااو م  اار  اا ماان أم  ه  وسااائ  موكم  الحُّ ااروا يااأ ون  إلاايكم  بأرحااام  اادي  وأظه   ح  فااابنالوا اله 

هم  ( 19/449الحدي  بلولي. وال ر: الهلدث  كلز العمداا  « بال  بي ؤ لن  ذلف يم ينم ق وب 
 (.39140بر ر  

 ( ف  التعبير.4939البهارث       

 ( ف  التعبير.4930البهارث       

 (.12/423فتن البارث   ابن حلر      

 



 36 كيف ُتَعبَّر الرؤيا؟ 

 اخلتام

وف  الهتار مشير  لل مللا بحال   لل ت حين بعض الموا ير الهال   
 حوا ما يتعب  بالرؤب واألحالر  من علم:

ملي يلبغ  ل لسان من يعتددا فد  الدرؤب ومدا يتعبد  بهدا ور يبدال   أولاف
مكثر  لب  توسير كا ما يراه ف  ملامي؛ ألن ومف  السؤاا علها  

  وبالتدال  يكدون رما يراه اللاال  لمدا  د  ملدرد العكاسدا  لحداله
 من حدي  اللوال.

و د ولد من اللاال مدن يكثدر السدؤاا عدن الرؤيدا؛ بدا م دبن            
البعض علده ولي مرض  و لحان ومتابع  بالرؤب وتوسير ا  بدا 
من حين ما يستيآ  من لومي  يبادر ف  السدؤاا  وبعضدهر ي دا 

عبدر مكثدر ممدا يو دف  والدبعض يسد ا ممدر  لدل  زعداج البي األ
عن الرؤيدا مكثدر ممدا يسد ا عدن ممدور ديلدي ومحكدار الشدرع التد  
تهمددي مددن عبددادا  ومعددامال   مو فيمددا يتعبدد  بالمشددكال  التدد  

 يعاليها رسيما ارلتماعي  الت  تعال  البيو  واألسر ملها.
اا ددا مددن يلبغدد  عبددل المعبددر من يعلدد  الرا دد  مو  فاالانيا مددا رؤيدد  لددي لوعب

المتلوال والهير  ومن يحاوا من يعبر عبل الهير ما استلاع  لدل 
علم سبيالب  و ن كان وربد وعبر عبل شدرٍّ  فيعبدر علدم بداللري  
غير المباشر  رسيما  عا كان بلري  اإللحدان الشدديد مدن السدا ا 

 مو الرا  .
ن األحددالر مددا وعبددل المعبددر من يرفدد  باللدداال  فددال يعبددر مدد           

يهيوهر مو يزعلهر؛ ألن علم يسب  لهر الآب  والهمور  بلاءب عبدل 
 ت ويا هالئ  ر يم   لل الحآيآ  ب ب  مو سب .

اف يلبغد  مر  يكدون  لدام ملداا لبعبد  والتالعد  فد  ت ويدا الدرؤب  الالالا
ألحدد واألحالر؛ علم من عبر الت ويدا داهدا فد  الوتدوب  فدال يحدا 

 با من يعبمي ويحسلي  كما ليال لي من ُيوت  فد  من يلزر بالتعبير 
األحكار بغير عبر؛ ألن ر ا تعالل ا َسمَّل التعبير فتوب  كمدا فد  

 سورة يوسف ا عبيي السالر ا.
من يعبمدوا  -ر سديما السدا بين عدن تعبيدر الدرؤب  -يلبغد  لبلداال  رابنااف

 دو ب ن المعبر ما  دو  ر بشدر ُيهلدئ وي دي   ومدا ُيعبدره  لمدا 
ُبددَر بددر   التهدداد ومحددا  ددن  ومهددارا  يسددتليي مددن هاللهددا من َيع 
األمان ولو لر ي ا لسب  التعبير فيها م   ف  الم    ومن  عا عبر 
كغيددره مددن العبددور الشددرعي   ن التهددد فيددي المعبددر ف  ددا  فبددي 
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 ملره  وبحس    ده وليتي؛ و لما األعماا بالليا .
اار الرؤيااا»  ددعا مددا تيسددر لبآبددر كتابتددي فدد  موضددوع بَّ مو « ؟كيااف  من 

و د يكون و ي فيي بعدض ارهت دار  و دعا مدا مسدعول  بدي مهارا  الت ويا 
الو    ولاا بي الوكر  فما م ب  فيي فمن ر  وما مهل   فيي فمن لوس  

 والشيلان  ف ستغور ر من الزلا  و و وحده المستعان  وعبيي التكالن.
لعددالمين  و ددبل ر وسددبر عبددل و هددر دعوالددا: من الحمددد ا ر  ا

دا معهدر  رسولي األمدين  وعبدل  لدي الليبدين  و دحابتي الغدر  الميدامين  وعل 
 ومن تبعهر بإحسان  لل يور الدين.

 
 

 بق  
د. محمد بن فهد بن إبرااي  

 الودعان
 اض1428الرياض 

 1514126624جوا ف 
 جوا  موق 

Drmw @ Jawap.net 
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 39 ...................................... رلا رمب ك لي يرم  وُيهلئ.
 31 .......................................................... بير الرؤيا.تع
 31 ........................................... .ال أوي  بدلل  المننى -5
 32 ................... .ال أوي  بالبد والق   والنك  وال ححيف -6

 32 .......................................... مثاا الت ويا بالضد والآب :
 32 ................................................ رلا رمب ملي تزوج.

 32 .......................................................... تعبير الرؤيا.
  32 ............................................................... التحبيا.

 32 .............................. امرمة رم  ملها تزول  بغير زولها.
 32 .......................................................... تعبير الرؤيا.

 32 ............................................................... التحبيا.

 



 42 كيف ُتَعبَّر الرؤيا؟ 

 33 ................................................ مثاا الت ويا بالعكال.
ا.  33 ........................................ رلا رمب ك لي اشترب دلوب

 33 .......................................................... تعبير الرؤيا.
 33 ............................................................... التحبيا.

 34 ............................................. مثاا الت ويا بالت حيف.
ا. ا كثيرب  34 ........................ امرمة رم  ف  بيٍ  غير بيتها شلرب

 34 .......................................................... تعبير الرؤيا.
  34 ............................................................... التحبيا.

ا يلارد ا.  33 ......................................... امرمة رم  من ع بب
 33 .......................................................... تعبير الرؤيا.

 33 ............................................................... التحبيا.
 33 .................. .أو ال مالي  ال أوي  بدلل  القيا  أو ال شبيه -7

 33 .................................... رلا رمب ملي يحور ف  مزرع .
 34 .......................................................... تعبير الرؤيا.

 34 ............................................................... التحبيا.
 34 ..................... رلا رمب ملي يحما فو  رمسي حلارة كبيرة.

 34 .......................................................... تعبير الرؤيا.
 34 ............................................................... التحبيا.

 39 ...................................... .ال أوي  بالش قان السمي -8
 39 ....................................... ما  الي ابن الوردث ف  ملويتي.

 39 .......................... الرؤب اللبوي  المعبرة بارشتآا  ارسم .
 41 ................................................................ .خ ا ال

 43 .............................................................. .المراج 
 43 .............................................................. .الفهر 
 

 


