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 2ج وفك شيء من رموزها نماذج من الرؤى المعبّرة 
 

 مقدمة 
 

آنيــــ   احلمــــر   لع اني ــــالة  اانيالــــى  ااني ــــىا  وــــل ، ــــا  اد وعــــال  ااةا ــــو    وع ــــال  مــــر ا وــــل
 اصحو  ،مج    ،مال ب ر :
ت اة ـالةة انيـو وـك ت قر  ربهتـال  وـل مـرى  ـ واح ف  و  ات ترب اجلز  انيثالين  فهذه جممو ة لؤى اخرتهتال 

اك ت قر  شـاح اجلـز  ادا,   اقـر  قـل   .م   و  انيشايف اتذنيعل ت   مجبز  ب عط من ،جل ت هعل هذا اني و
ح  قـــرا  رت ـــت .ا  احلمـــر   ا تح ـــالال اقوـــو  ل مواقـــ  اإ  ـــ ة   شـــاين وـــل مـــرى -بفضـــل   - ـــرب 

 مئالح انياؤى   نيكين   عت ،كثاهال   امل ، ر ،ذكاهال .
اجي ل هذا اني مـل خالنيالـالً نيوجهـ  .اي ـا  نيـ  انيمبوـو,   ـ       الئًى اةوىل  ز اجل ،ن ي ف  هبذه انيولقالح 

 ال  مر .إ   جواد كامي .ااب  انيتوفعق   اصول    ول  وع 

 املؤلف

 الودعان بن إبراهيم د.إبراهيم بن فهد

EBRAHIM.F.W@GMAIL.COM  

 اململكة العربية السعودية _اض الري
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  خادمة أخذت بنتي( 1)
                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  

نا شفتها أالسطح و جهةخذت بديت وراحت أ عدد  يتال ةن اخلادمأيت أر   .

ي ـــــــراح اخّل :قالت لي؟ وين راحيه فوق :ها وسألتها قلت هلا ءوحلقت ورا

 . بدتكم تدام بسالم

                                          التعبياااااااااااااااااااااااااااار
ّن زوجتك ستجد وظيفة , وتعمل بها , رؤياك فإ قلت : إن صدقت  .  

 وقد يكون هداك بعض املتاعب .وستدشغل عن ابدتها .

زوجيت ُقبلت يف وظيفة , وانشغلت بوظيفتها اجلديدة قال : صحيح . 

 .وهداك بعض املتاعب كثريا عن ابدتها .

                                        رمااااااوز  تحلياااااا  ال
 التحلي  الرمز .

                                        البدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
. 

 ُعّبرت كما هي يف الرؤيا

ــة                                             اخلادمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.             

 من اخِلْدمة , فاملرأة ستخدم يف عملها , وشغلها .

 فلن ترتاح .عكسها , سيكون هداك متاعب . بسالم تدام. 

 
 
 
 

  الجم  المسلوخ( 2)

                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  
 . تأخذ قطعة مده  ارأت أمي مجال مسلوخا , وكأنه  .

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
 أخذ نصيبها من اإلرث .فأّمك ست _واهلل أعلم_إن صدقت قلت :   .  

وأقّر بعد نقاش  بالرسائل . وأخربته بأن الرؤيا رموز , وماكل إنسان 

تعبري , وقد ُيخطىء , وقد يتقحم هذا العلم , والـُمعّبر , إنسان جيتهد يف ال

 .ُيصيب 

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 التحلي  الرمز .

 
                                        مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاجل

. 

له عّدة معاني , لكين عّبرته يف هذه الرؤيا بداللة 

 .فحذفت اجليم , وبقي كلمة مالالكلمة , 

ــه   ــة مدــــــــــــ                                         قطعــــــــــــ
. 

 أ  : نصيب مده .
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  امرأة يأكلون من كبد( 3)

                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  
 ذات سلطة . امرأة . واملرأة رأيت أني وشخصني نأكل من كبد  .

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
 أنتم داخلون يف مشروع كبري . :قلت    .  

 قال : نعم .

  كم ستوّفقون فيه , لكن بعد تعب وقلق .ـ أن واهلل أعلمـ  قلت: إن صدقت

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 التحلي  الرمز .

                                         املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة 
. 

 يف الغالب تعرب بدنيا, كمشروع أو وظيفة وحنو ذلك

ــلطة                                           ذات ُســـــــــــــــــــــــــ
. 

 ذات مكان رفيع , وهو املشروع الكبري .

 اللة الكلمة , فتكون َكَبد , أ  : تعب .ُتعّبر بد َكِبد 
 
 
 

  عّجلوا علينا بالجنازة( 4)

                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  
رأت امــرأة أّن جــّدتها تقــول هلــا: عّجلــي عليدــا باجلدــازة الــيت عدــدكم .علمــا    .

 بأّن جدتي مّيتة .

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
إّمــا أْن يكــون علـى هــذه املـرأة ديــن و  ُيق ــض    _واهلل أعلـم _قلـت : إن صــدقت    .  

 عدها. أو أّن هداك َعَمُل ِبّر اتفق عليه الورثة , وتأّخروا يف إجنازه هلذه املّيتة .

 فقلت : سبحان اهلل . هو الثاني .فقالي لي : 

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 التحلي  الرمز .

 
                                        عّجلــــــــــي عليدـــــــــــا 

. 

 .تدّل الكلمة على أّن هداك شيء سيعملونه هلذه املّيته 

 و  تقل عّجلوا, إاّل ألنهم تأّخروا به .

                                      جلدــــــــــــــــــــــــــــــــازةا   
. 

 . معداها : العمل الذ    ُيدجز 
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  يجامع بنتا( 5)
                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  

 .ي أجامع بدترأيت أن  .

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
 سدوات . 8له : البدت صغرية قال : نعم  . عمرها  قلت   .  

 .: أنت خاٌل هلا .قال : نعم لت ق

 ل : صحيح .فقلت له : أنت حتبها , وتصلها .قا

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 التحلي  الرمز .

 
 اعاجِلَم   

 خيتلف باختالف الرائي , فقد يكون قطيعة , وقد يكـون َوْصـال   

 فهو هدا مبعدى االجتماع , والرّب , والوصل .. وحنو ذلك 
 
 

  شيعي يلقي كلمة( 6)
                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  

ي يف مسجد , واإلمام شيعي , وهو يلقي كلمة , ويقول : أهـل السـّدة   رأيت أن  .

 .فتدونا , فأخذت الالقط ورددت عليه , أمام املصلني 

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
 قال : نعم     عددك مشروع أو مساهمة . قلت :   .  

نـا  ,   فيهـا  معـك  خلأنت عددك مساهمة , ود-اهلل أعلمو–احتمال قلت :

فقـد أدخـل مالـه معـك , وأخـذ ُيشـّدع       ويبدو أّن أحد أقاربك يتكلم عليك .

, وأنت دافعت عـن نفسـك    عليك , ويتكلم عن عملك , وتسبب يف إيذائك

ا , وتتحّمـل مــا يأتيــك  ن ــِر, وعـن عملــك , وأنـت حتــاول أن تتصــّبر , وتكـون مَ   

  صحيح . أخي يتكّلم علّي . : الق  مدهم .

 

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 التحلي  الرمز .

ــجد                                           املســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 

   يعّبر أحيانا بالدنيا , وحسب القرائن .

 

                                        ةمــشــيعي يلقــي كل 
. 

ســتغاثه ه , ومــن مجاعتــه مــن قولــه :  فا   قريــب لــ أ  

( يف قصـة موسـى عليـه السـالم , أ :     ن شـيعته الذ  م

ــه , وقبيلته.  ــو   مــــن مجاعتــ ــم وهــ ــن الَكل ــ ــة : مــ وكلمــ

أو بتحريــــف .. فهـــو جيرحــــه بكالمـــه ويؤذيـــه    اجلـــرح 

 كلمة شيعي , فتكون : شّدع , أ  : المه وعاتبه .
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  في باص المدرسة( 7)
                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  

, ورأت  امسهـا َسـَحر(  رأت نفسها يف باص املدرسـة , ورأت املشـرفة علـى الباص     .

أّن ذقدها طالع , وحواجبها بارزة . فقلت : ياحرام مسكيدة , زعالنة مـن أجـل   

 . وبدتها يف احلقيقة ماتت يف حبرية( . بدتها أنها ماتت يف البحرية

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
قلـت : زوجتـك تـرف نفسـها أّنهـا  بوسـة يف الشـقة , ومتأملـة جـّدا . ويكـون             .  

بيدــــك وبيدهــــا شــــجار , وِهــــواش لدرجــــة أّن زوجتــــك  ــــر  عــــن طورهــــا , 

هلـذا   , وليست زوجتك . وأنـت يف نفـا الوقـت تر هـا     وكأّنها امرأة أخرف

 . لة الوضع , ويف َحْيرة من هذه املشك

 وكان التعبري بفضل اهلل صحيحا .

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 التحلي  الرمز .

 
                                        بــــــــــاص املدرســــــــــة

. 

وغالبـا البـاص يكـون فيـه     .السكن الضّيق . فكان الشّقة 

 املشاكل , والصياح بني الطالبات .

ــ                                          بحريةالــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 

 . احلرية يف األمر

 
 
 
 
 
 

  في مقبرة يُرْيني ُجثّة( 8)
                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  

ُدِفدـت قريبـا , ثـّم     مع أحد اإلخوان يف مقربة , ِلُيِرْيِدي ُجّثة جديدة رأيت أني   .

 هربت .

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
ــ فأنـت تريـد أن تسـتدين مـن شـخا مبلغـا مـن          واهلل أعلـم ــ   إْن صـدقت  قلت  .  

ثــّم تركــت ذلــك . أو أّن شخصــا ســّهل لــك االســتدانة مــن شــخا         املــال ,

 ., واستخرت اهلل , وتركته  مبلغا من املال , وأنت تأّخرت يف أْخذه

 .دقت قال : ص

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 التحلي  الرمز .

ــةا                                                جلّثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 

 تعرب بالدَّْين هدا

 . أ  : تركت األمر الذ  ُعرض عليك ثّم هربت 
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  معهم ُمخّدرات( 9)
                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  

ــرأيـــت أنـــي   . ــي بسـ ــدرات ,   أمشـ ــان معهـــم  ـ يارة ومعـــي بعـــض الشـــبام , وكـ

, ثـّم رأيـت دورية شـرطة( فوقفـت أنـا       فأكلت حّبـة , ووقعـت حبـتني يف ثـوبي    

 . عدد مسجد ونزلت أصّلي 

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
ــدقت    .   ــت : إن صـ ــم_قلـ ــك  _واهلل أعلـ ــتأنـ ــة ,    دخلـ ــاريع ,اريـ ــة مشـ يف ثالثـ

, واســتفدت مدــه , واثدــان طــارت مدــك , وكانــت يف متدــاول     داواحــفكســبت 

 . يدك , وأنت تتحّسر عليها .

 .قال : ال أكتمك سّرا , أّن هذا صحيح 

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 التحلي  الرمز .

                                        خـــــــــــــــــــــــــــــــــدراتامل 
. 

 . شروع ,ار  , أو زراعي , أو أسهمتعّبر أحيانا مب

 .  
 
 
 
 

  ن خطيبتيبنت في حض( 10)
                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  

 يدها وقّبلُتها . دها , فأخذتاليت خطبُتها, ومعها بدت يف ِحْض املرأةرأيت   .

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
–دقت ـ واهلل أعلــم ـ أّنــك ســتقبل بهــذه الفتــاة , وســتتزو  بهــا        إن صــقلــت :   .  

 مع وجود مشكلة نفسّية عددها . -بإذن اهلل

 مشكلة نفسّية من ضغوط أهلها عليها . قال : صحيح عددها

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 التحلي  الرمز .

 

                                        نبدـــت يف احلضـــ ال
. 

 .مبعدــى املشـــكلة , واحلالـــة الدفســية لـــدف هـــذه الفتـــاة  

ن حيـــو  الصـــدر , وكـــون البدـــت يف حضـــدها , واحلضـــ 

 .فيكون عددها هّم داخل صدرها

                                        وقّبلتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
. 

 مبعدى القبول , والزوا  هلذه املرأة , بداللة اللفظ .
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  صديق لي اسمه عطيّة (11) 
                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  

قال لـي : كـأني سـأقف يف مواقـف فرأيـت مثـل الـدكاكني أمـامي , وواحـد            .

من أصدقائدا يف اخلر  امسه عطّية , واقف ومعـه أخـوه ال بـا غـية بيضـاء      

 . سة ُثمامة : أنت تدر  معي يف مدريدظر إلّي . فسّلمت على أخيه , وقلت 

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
فستأتيك عطّية من اإلمـام . وعّقبـت عليـه      _واهلل أعلم_قلت : إن صدقت    .  

 . بقولي : سيأتيك مال من ِقبل إمام املسجد 

فكلمين الرجل بعد ثالثة أيام , وأخذ يدعو لي , وقـال : لقـد حتققـت الرؤيـا     

 .ع ماقلت , وجزاك اهلل خريا ياشيخ , ووق

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 التحلي  الرمز .

 
ــر                                          اخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 

حنذف الدقطة من اخلاء , فيكون احَلَر  , فهـو واقـع يف   

 َحَر  وضيق مالي .

ــة                                          عطّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 

 الذ  ُيعطى بال مقابل , وتعبريها بداللة اللفظ. الامل

تــــــــدر  معــــــــي يف   

 . مدرسة ُثمامة 

أ  أنــــه ُيصــــلي مــــع اإلمــــام يف مســــجد واحــــد . فــــدّلت   

 كلمة مثامة على اإلمامه , بتحوير الكلمة .
 
 
 
 

  تُْعطي اإلرث ألوالدي فقط( 12)

                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  
ّنـــي مـــع والـــدتي املّيتـــة , فقلـــت هلـــا : إذا ِمـــّت أْن ُتعطـــي اإلرث ألوالد   رأيـــت أ  .

 , وأصّريت عليها . فقط دون زوجيت , فرفَضْت

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
فأنـت املـودة بيدـك وبـني زوجتـك مفقـودة ,         _واهلل أعلـم _قلت : إن صـدقت    .  

 . الدفقة عدها , وحتصرها يف أوالدك فقط وتفّكر بقطع 

 قال : هذا صحيح .

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 التحلي  الرمز .

ــه  ــةامل والدتـــــــــ                                         ّيتـــــــــ
. 

 عبارة عن مال شبه ميؤ  مده .

                                        اإلرث 
. 

 . تعبري على ظاهره فهو : املال

 

 



 

                                              

 

(8)  

 2ج وفك شيء من رموزها نماذج من الرؤى المعبّرة 
 

 
 
 

 امرأة عّمـــي( 13)
                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  

غــازل , أو أكّلــم امــرأة عّمــي , وهــي صــغرية , وال أحــد يــدر  : رأيــت أّنــي ُأقــال   .

 . فيدا 

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
أّن مشــروعك الصــغري , الكــّل َعِلــم بــه , وأنــت       -واهلل أعلــم-يبــدوقلــت :   .  

 تتمدى أن ال يدر  به أحد .

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 التحلي  الرمز .

                                        ملــــــــرأة الصــــــــغرية  ا 
. 

 . امشروع دنيو  صغري , فاملرأة غالبا ُتعّبر بالدني

 
ــدر   ــد يــــــــ                                         ال أحــــــــ

. 

عدم العلم , وغالبا نعكا ماكان يف الرؤيا , فعكـا ال  

 أحد يدر  , أن الكل َعِلم به .

 
 يــــعّم

حنــذف اليــاء , ونضــع الــالم , فتكــون عمــل , وهــو عمــل      

 ع .ومشرو
 
 
 

  سحابة سوداء فوق رأسي( 14)

                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  
كــأّن ســحابة ســوداء فــوق رأســي , وُتْمطــر علــّي كّلمــا ذهبــت إ  أ          رأيــت   .

 مكان .

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
 قلت : هل أنت كلما اشتغلت يف عمل صارت لك مشكلة ؟  .  

 قال : نعم .  

 ِق ســــود يف رزقــــك , فــــاْرفأنــــت  _واهلل أعلــــم_قلــــت : إن صــــدقت رؤيــــاك 

 . نفسك 

 

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 التحلي  الرمز .

                                         ســــــــحابة ســــــــوداء  
. 

 .هي العني احلاسدة

                                        متطــــــــــــــر علــــــــــــــّي 
.   

 تؤذيه .أ  : أّنها تؤثر عليه , و
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 مطر خفيف( 15)

                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  
 وُيغسل باملاء . .مطرا خفيفا , وبيتا كبريا بكامل مرافقه , وبه َخَدمرأيت   .

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
أمانيــك , وتصــحو  كــثري األمــاني , تعــي    أنــت رجــل     _واهلل أعلــم_قلــت   .  

 على واقعك .

 قال : صحيح واهلل .

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 التحلي  الرمز .

ــبري    ــت الكــــــــ البيــــــــ

                                         واخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
. 

 األماني الكبرية .

                                        الغســـــــــــــل باملــــــــــــــاء  
.   

 ذهام هذه األماني واألحالم .
 
 
 
 
 
 

  ود يخنقنيشخص أسْ ( 16)

                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  
رأيت كأن شخصا أسـود اللـون , قـبض علـى رقـبيت وألصـقين باجلـدار , وأنـا           .

 .أصرخ .

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
 .عليهقرأ هذا الشام به مّا  من اجلّن , ال بّد أن ُي واهلل أعلم أّنقلت :   .  

 

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 التحلي  الرمز .

 
                                         شــــــــــخا أســــــــــود

. 

ــة ,    عّبرتـــــه باجلـــــان , لوجـــــود قريدـــــة اخلدـــــق يف الرقبـــ

 . والصراخ
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  العمود( سقوط 17)

                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  
 قال لي : رأيت أّن عمود خيمتدا قد سقط .  .

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
      خيمتكم كم عمودا فيها . قال : واحد .قلت :   .  

 أعفين من التأويل . قال : ال ميكن .:  قلت

 فهو موت عمود البيت . _مواهلل أعل_قلت : إن صدقت 

 بعد شهرين .-وكان مريضا وكبريا–مات والد  قال : 

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 التحلي  الرمز .

ــود                                          العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 

 . والقائم عليههو األم يف املدزل , ألنه هو الراعي 

 
 
 
 
 
 

  ومتأنّق ال بس( 18)

                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  
قال : رآني زميلي بأني البا , ومتأّنق , ومعي بدـت يف العشـرين , فقلـت لـه :       .

 وش رأيك . قلت : حلوة .

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
هــّم , يالزمــك مــن    أنــت يف تعــب ومــرارة مــن    _واهلل أعلــم_إن صــدقت قلــت   .  

 .  شهراعشرين يوما , أو عشرين 

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 التحلي  الرمز .

 
                                        البا ومتأنق

. 

ــأّلم ,    ــارات قلــــيال :, فتكــــون عــــابا , وُمتــ نغّيــــر يف العبــ

 والتعبري بقلب الكالم .

 يوما أو شهرا .هّم وقد يكون ديدا له عشرين  العشرينبدت يف  

 نعكا الكلمة فتكون مرارة . حلوة 
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  رابط ناقة في حوش البيت ( 19)              

                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  
 . رأيت كأني رابط ناقة يف حوش البيت :قال  .

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
 .زوجة هل عدده زوجة أو بدت مريضة . قال : نعم قلت   .  

 . قلت : هي  بوسة يف البيت . قال : نعم , هي مريضة نفسيا

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 التحلي  الرمز .

ــة                                           الداقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 

 .تعبريها هدا باملرأةمّت  

 . أ  :  بوسة .مربوطة 
 
 
 
 

  معي أبولهب , وأبوجه ( 20)              

                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  
ومعــه يف اجللســة أبوهلــب , وأبوجهل صــداديد   رأيــت أنــي يف عهــد الرســول    .

طريقه شوك وزجـا   بيطلع , وسدقوم لدضع يف  قري ( قالوا: إّن الرسول 

 .بيجي اآلن  , ورحدا ووضعدا ذلك . وقالوا : الرسول

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
إما أنك ,ـالا أناسـا غـري صـاحلني , وهـم        _واهلل أعلم_قلت : إن صدقت   .  

أو أنـك كدـت مهتـديا , ثـم      يعيدونك على الشر , و اربة الدين , وأهلـه . 

 .ت , وجالست األشرار انتكس

 

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 التحلي  الرمز .

                                        يف عهــد الرســول 
. 

 .أ  : على سدته ومدهجه

ــي     ــع أبـ ــو  مـ اجللـ

 هلب , وأبي جهل
 الصحبة الفاسدة , وأصدقاء السوء .

ــوك    ــع الشــــــــ وضــــــــ

 والزجا 

دليـل علـى وضــع العراقيـل واالعــياض يف وجـه وطريــق     

 . أهل اخلري
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 ب  أُّمه في الخلفأْرك  ( 21)

                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  
 .أخي أّنه قد أركَب أّمه يف اخللف , ونَزل من البام اآلخر  ت: رأي قال  .

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
هــذا كّلمــا دخــل يف مشــروع تــأّخر فيــه , و   _واهلل أعلــم_قلــت : إن صــدقت   .  

 يدجح .

 قال : صحيح .

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 التحلي  الرمز .

                                        ألّما 
. 

 والتجارة وحنوه.غالبا ُتعّبر بأمور الدنيا كالوظيفة , 

الدـــزول مـــن البـــام  

                                         اآلخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
. 

فهــو   يدـــزل مــن البـــام الـــذ  دخــل مدـــه , واملعدـــى أّن    

 . أموره   تأت كما يريد 

 
 
 
 
 
 
 

  مسبح لونه أسود( 22)

                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  
 .  فيه , ومرة أمشي مّرة أقعجانب مسبح لونه أسود , على  أيت أني أسرير  .

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
هذا شخا يقع يف الـذنوم , ثـّم يتـوم , لكّدـه       _واهلل أعلم_قلت إن صدقت   .  

 , ثم يعود للذنب . فعليه احلذر . يرجع مّرة أخرف ثم يتوم

 

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 التحلي  الرمز .

ــود   ــبح األســــــ                                          املســــــ
. 

 . كداية عن الذنوم واملعاصي واآلثام

ــه   ــع فيـــــــــــــــــــ                                         أقـــــــــــــــــــ
 . مبعدى ارتكام املعصية .

 يسري يف اال,اه الصحيح , والتوبة . ومرة أمشي 
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  أصبحت مليارديرا( 23) 

                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  
 . مليارديرا  قال : رأيت أني أصبحُت   .

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
   أ  عليك ديونا(.مليان ديون  أنتف _واهلل أعلم_إن صدقت   .  

 قال: هذا صحيح , ثّم ضحك .

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 التحلي  الرمز .

                                         مليـــــــــــــــــــــــــــــــــاردير  
. 

 . يتّم التحريف يف الكلمة فتكون مليئا بالديون 

 
 
 

  في الّصالة ةب  ن جالس على ك  ( 24)

                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  
, وشـعره  يف الصـالة علـى الكدبـه   بيـده اليمدـى    رأت والـدها مّتكئـا    ابديت قال :  .

 أسود وُمسّرح أ  ممشوط( من ورائه .

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
هذا شخا يشعر بـاهلّم مـن االلتزامـات املالّيـة , لكـن خـّف عدـه شـيء         قلت :   .  

 .مدها 

ريـال , وسـّدد عـين إخـوتي      700مـايبقى مـن راتـال إاّل    أنا كـان   .قال : صدقت

 . فارحتت قليال . ريال 700مع  ريال , 1900 ِقْسط ا . فبقي من راتال

 

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 التحلي  الرمز .

                                        متكئــا علــى كدبــه 
. 

 . تياحدليل على االر

طــــول الشــــعر مــــن   

                                        ورائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
. 

 وراءه هّما مازال ُيؤّرقه , والسواد مال . يدل على أن 
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  ت ِمْحفظتهط  ق  س  ( 25)

                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  
 . طت  فظته يعرفه( يغرق يف الدهر , ولـّما خر  سقشابا قال : رأيت   .

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
شـــام يقـــع يف املعصـــية ,وُيضـــّيع مالـــه  هـــذا  _واهلل أعلـــم_قلـــت : إن صـــدقت   .  

  فيها.

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 التحلي  الرمز .

ــر   ــرق يف الدهــــــ                                          يغــــــ
. 

تعّبر بتحوير يف الكلمة األخـرية : الدهـر , فتكـون الدهـي     

 ., فيقع فيما نهى اهلل عده
 
 
 
 
 
 
 

  تحم  ثُقال فوق ظهرها( 26)

                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  
 , وكأّن مصحفا انفتح . رأت أنها حتمل فوق ظهرها ثقال  .

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
فهذه امرأة مهمومـة , ومكروبـة , وسـُيفّر  اهلل     _واهلل أعلم_قلت : إن صدقت   .  

ــى      ــة علــ ــرآن , وا افظــ ــراءة القــ ــالرجوع إ  اهلل , وقــ ــا بــ ــن عليهــ ــا . لكــ عدهــ

 األذكار , وسيفتح اهلل هلا اخلري .

 

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 التحلي  رمزال .

ــل   ــل الثقــــــــــ                                          ــــــــــ
. 

 . دليل على اهلّم الثقيل

 إشارة إ  اخلري الذ  سيأتي , حال رجوعها إ  اهلل . املصحف املفتوح 
 

 



 

                                              

 

(15)  

 2ج وفك شيء من رموزها نماذج من الرؤى المعبّرة 
 

 
 

 ألف 50جيب لكزس ب ( 27)

                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  
,  ألف ريال , فقلـت هلـم : رخـيا    50ه إلّي , وقالوا م رأيت جيب لكز  أتوا ب  .

وجدتـه  ف سـلددر , ثـم قمـت بتحريـك القري(     4ثّم ركبته , فقالوا : مكيدتـه  

مافيـــه  عايـــد  ولـــيا متاتيـــك . فقلـــت هلـــم : هـــل تقّســـطون علـــّي ؟ قـــالوا  

 . مشكلة 

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
أنــت عدـدك مشــروع كـبري , لكــن ســيتعبك     _اهلل أعلـم و_قلـت : إن صــدقت    .  

 ماليا .

 قال : صدقت .

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 التحلي  الرمز .

 
                                          جيـــــــــب اللكـــــــــز 

. 

هــو املشــروع الكــبري , ألن جيــب اللكــز  , يعتــرب شــراؤه    

 مشروع كبري .

ــيطه                                            وتقســـــــــــــــــــــــــــ
. 

 . معداه : أنه ليا عدده قدرة مالية على شرائه نقدا

ــكلة   ــه مشـــــــ                                           مافيـــــــ
. 

 . عكسها : وجود املشكلة , والتعب

 

 
 
 

  أؤذن ودخ  علّي آخر( 28)

                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  
 .  أّني أؤذن , ودخل علّي رجل يف األذانرأيت يف مدامي   .

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
ويـــدخل  طـــب امـــرأة تريـــد نكاحهـــا ,أنـــت  _واهلل أعلـــم_قلـــت : إن صـــدقت   .  

 . عليك آخر فيخطبها , قد يعلم , وقد ال يعلم

 فقال : هذا ماحدث .

                                        مااااااوز  تحلياااااا  الر
 التحلي  الرمز .

 
                                         األذان

. 

من معانيه يف التعبري اخلطوبة , وهو على حسب وضع 

 . الرائي , وقرائن الرؤيا
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  الشرطة تبحث عنّي( 29)

                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  
كـأّن بـييت مرتفعـا .قـالوا حنـن      قلـت:  . قال : رأيت بأّن الشرطة تبحـ  عّدـي     .

أعرفــه فّكــين أنــا , مــا ســّويت    , وال فــاد فيــك .قلــت : الشــخا  دور عليــكنــ

 شيء . قال: خالص . قالوا أنا  : تعال .

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
فحولـــك أنـــا  حيســـدونك علـــى الوضـــع  _مواهلل أعلـــ_قلـــت : إن صـــدقت   .  

 . الذ  أنت فيه 

 قال : صحيح .

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 التحلي  الرمز .

 . العالي ووضعه املالياجليد , قد يعّبر بعمل الشخا  املرتفعالبيت  

الشـــــــرطة تبحـــــــ   

  عين

 فاتهكــــأّن هدــــاك أناســــا يراقبونــــه , ويتتبعــــون تصــــر     

 فالشرطة من أعماهلا تتبع األشخاص ومراقبتهم ..

ــه      ــخا أعرفـ الشـ

 فّكين أنا

ــون      ــد يكونــ ــه , وقــ ــروفني لديــ ــخاص معــ ــخا أو أشــ شــ

 . أصدقاء له , ال يدفّكون عده
 
 
 
 

  زوجتي تقو  كلمة( 30)

                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  
 . قّوة إاّل باهللرأيت بأن زوجيت تقول : ال حول وال   .

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
 . فزوجتك مريضة , وحتتا  إ  رقية _واهلل أعلم_قلت : إن صدقت   .  

 فقال لي : نعم . زوجيت مريضة .

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 التحلي  الرمز .

ال حول وال قـوة إال   

                                         هللبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
. 

كأّن هذه املـرأة  تاجـة إ  القـوة مـن اهلل , وال ميكـن      

 أن تتحول من الضعف إ  القّوة إال باهلل سبحانه .

\ 
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   زميلي في ممّر المستشفى( 31)

                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  
دتصــف ممــّر املستشــفى , وكــان يــدفع ســريرا عليــه    رأيــت زميلــي يف م قــال :   .

ــام الصــيدلية    تســعة أِســ  مــريض, وأمامــه  مكــان -ّرة , وكدــت واقفــا علــى ب

 وكان يبتسم لي , وابتسـمت لـه , وقلـت : مـن هـؤالء ؟ مـاذا حـدث؟       -عملي

 . فقال : هؤالء شبام االسياحة , وقد تسّمموا مجيعا 

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
هــؤالء جيلســون يف تلــك االســياحة علــى      _واهلل أعلــم _قلــت : إن صــدقت    .  

 املدكر .وهم كّلهم شّر وفساد , ويقودهم شخا .

وعــددنا قــال: نعــم . جنلــا علــى الشيشــة , والقدــوات اهلابطــة , ولعــب ورقــة .  

 عشرة .

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 تحلي ال الرمز .

 
                                        املستشفى

. 

رمــز للمكــان الــذ  فيــه املــرض . وهــم يف اســياحة تــأتي  

 باألمراض اليت تتعب القلوم , وُتفِسُدها .

 أ  : كلهم مرضى , مما يفعلونه من معاصي . تسمموا مجيعا 
 
 
 
 

  يمزح معي رجٌ  ضخمٌ ( 32)

                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  
بوضـع سـّكني عدـد رقـبيت , ونهيتـه عـّدة مـرات         رأيت رجال ضـخما ميـزح معـي     .

بهــا  عــن هــذا املــزح , إ  أْن غضــبت فأخــذت الســّكني , وأنــا مدفعــل , فرميــت     

 .بقّوة يف اجلدار إ  أن تقّوست السكني , أو احندت , فغضب مين

 . قال : نعم . ني شخابيدك وب سألته : عددك قضّية يف ا كمة

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
 ستدتصر عليه يف الدهاية , وُتف ِحُمه . أنتف _واهلل أعلم_قلت : إن صدقت   .  

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 التحلي  الرمز .

ــكني ووضـــعها     السـ

                                                     علــــــــــــى الرقبــــــــــــة  
. 

   دليل على وجود خصومة بني اثدني .

 دليل على تأثره باالنتصار عليه . غضبه مده 

 اخلصومة . جلساتعلى تكرار يدل  الدهي عدة مرات 
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 كأني في مكتبة ( 33)

                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  
 يف مكتبــة وطفلــي الصــغري معــي , والوقــت متــأخر. وهدــاك     أيــت أنــين :رتقال  .

, لكّدــه شــخا حيــاول االعتــداء علــي , وطلبــت املســاعدة مــن صــاحب املكتبــة  

 . ,اهلين , وأخذت أضرم هذا الشخا

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
ــت:   .   ــيق ذا  قلـ ــني يف ضـ ــت تعيشـ ــي ,   أنـ ــب الدفسـ ــد , والتعـ ــني وبيدـــك ت اليـ وبـ

ك صـراعات , ونقاشـات , وحـوارات شـديدة . فعليـك بالـدعاء , وكثـرة        زوج

 االستغفار .

فأرســلت: لقــد أصــبت كبــد احلقيقــة , بتفســري حلمــي , فجــزاك اهلل خــري         

 اجلزاء .

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 التحلي  الرمز .

                                         كتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةامل 
. 

ويغلــب يف الغالــب أصــحام املكتبــات هــم طلبــة العلــم ,     

 على أحواهلم الفقر , وضيق العي  .
 
 
 
 
 
 

  ( عنكبوت كبير على وجهه34)

                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  
 رأيت كأّن عدكبوتا كبريا جاء على وجهي مرتني .قال :   .

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
ثـّم لــّما   هل عليك التزامات ماليـة . يف البدايـة قـال : ال لـيا عدـد  .     قلت :  .  

 خرجت من االسياحة حِلق بي , وقال : نعم إ  راسي .

 قلت : أنت أخذت قرضا من البدك , ثم بعد فية أخذت قرضا آخر .

 : صحيح .قال  حبرقة وأ  

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 التحلي  الرمز .

 
                                        العدكبـــــــــــــــــــــــــــــــوت

.   

عّبرتها هدـا بـالقرض املـأخوذ مـن البدـك , ألّن البدـوك       

 . مثل العدكبوت املخيف
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 يصلي بنا وزاد في الركعات( 35)

                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  
, وهــو يصــّلي بدــا أحــد الفــروض , وزاد يف عــدد     رأيــت شخصــا امســه ســليمان    .

قلدــا لــه: زدت يف الركعــات . فقــال : هــذا    الركعــات , فلّمــا انتهــت الصــالة ,   

 . فتحه اهلل علّي ُأبّين السّدة , بكالم  جالسا , فانطلقُت جيوز .وكدُت

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
 فسيفتح اهلل عليك يف العلم الشرعي .  _واهلل أعلم_إن صدقت قلت:   .  

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 التحلي  الرمز .

ــّدة   ــّين الُســـــــــــ                                         أبـــــــــــ
. 

 تدل على الفقه .

ــه اهلل علـــــــيّ                                           فتحـــــ
. 

 .تدّل على أّن اهلل سيفتح عليه يف العلم الشرعي 

 
 
 
 
 
 
 
 

 امرأة تحم  في يديها طفلين( 36)

                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  
امــرأة رأت أّنهــا حتمــل يف يــدها اليمدــى طفــال لــه ســدتني , ويف اليــد اليســرف      .

 طفال له شهرين .

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
هــذه املــرأة لــديها مشــكلتني , أو حتمــل هّمــني قلــت: إن صــدقت ـ واهلل أعلــم ـ          .  

 أحدهما جديد له شهرين , واآلخر قديم له سدتني .

 , وفاة أبدائها , ثم تويف زوجها .قال : نعم 

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 التحلي  الرمز .

 

ــلا                                         لطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 

مّت تعبريه باهلّم أو املشكلة . ألّن الطفل يهتم به أبويـه ,  

ويرعيانه , وال شك أّن هذا له تبعاتـه املاليـه والدفسـية    

 املرهقة .
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 أعجبني الثوب فلبسته( 37) 

                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  
 رأيت ثوبا فأعجبين فلبسته, وكان ضّيقا , ثّم اتسع من األسفل .  .

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
ــدقت    .   ــت : إن صـ ــم_قلـ ــن ُخُلِقـــك ,       _واهلل أعلـ ــيا مـ ــر لـ ــت يف أمـ ــت دخلـ أنـ

 وكأّن الوضع أعجبك , ورضيت به .

 قال: صدقت .

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 التحلي  الرمز .

 

                                        لــــــــــــبا الثــــــــــــوم 
. 

التعــبري هدــا بداللــة األمثــال , فعدــدنا يف املثــل : لــبا       

ــه  ــاهوم ثوبـ ــتغل   . ثـــوم مـ ــر , أو اشـ ــه دخـــل يف أمـ أ  : أنـ

 ة ليست من طبعه , أو من عادته .َلْغَش
 

 

 يؤّكلني مكرونة( 38)

                                        رؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  ال
 رأيت من يدخُل علّي ويؤّكُلين مكرونة .قال:   .

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
معّكــر عليــك   داخــل يف مشــروع مــاليّ قلــت: إن صــدقت ـ واهلل اعلــم ـ فأنــت             .  

 حياتك  , يعين ماهو ماشي بشكل جّيد .

 . وأّكد ذلك والده بأن قال : بأّنه مشروع غري ناجح . قال : صحيح

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 التحلي  الرمز .

 
ــة                                          املكرونـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 

ألّن املكرونة كـذلك  . تدّل على تشابك األمر وتعّسره

 متشابكة , ومتماسكة مع بعض .
 

 

 ُرزقت بطف  وكان قصيرا( 39)

                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  
للغايــة ,  ااجلســم , و بوبــ  ن قصــريا وســليمرأيــت بــأني ُرِزق ــُت طفــال , وكــا    .

 لكن امسه غري الذ  أمتدى .

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
ي معانـاة مـن أمـر أو مشـكلة , متديـت أنهـا       فهـ   _واهلل أعلـم _قلت: إن صـدقت    .  

 .  تقع أو حتصل , لكن هذا قدر اهلل 

                                        تحلياااااا  الرمااااااوز  
 التحلي  الرمز .

 
ــلا                                           لطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 

. ألّن الطفــل يهــتم بــه أبويــه , ويرعيانــه ,  بــاهلّم  عربتــه

 أّن هذا له تبعاته املاليه والدفسية املرهقة . وال شك

                                          قصــــــــــري وســــــــــليم 
. 

 يدل على قصر مدة اهلّم بإذن اهلل , وسالمة الرائي .
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 والدي يريد أن يتزوجني( 40)

                                        الرؤيااااااااااااااااااااااااااااااا  
بصــورة حســده ويســتطيع املشــي جــاء     ىتوفلـــُموالــد  احلمــت بــأن   :  تقالــ  .

تهـرم مدـه ثـم كأنـه أقـدعين وكـأن       أنـا  أ. ون يتـزوجين و  يـدخل بـي(    أيريد 

 ةنائمــوفيــه  ةمــي موجـود أ  اجمللــا وكانـت  إذهبت معــه .فـ املوضـوع عــاد   

ظتــه جــي جدبــه كــان معــه  ف أبــي دخــل ونــام جدبهــا يدتظرنــي  أو . بســرير

ــود .و ــا أسـ ــول ألونهـ ــا أقـ ــام فلـــو  يعطـــيين  نـ ــه . إبدفســـي جـ ــا أذا منـــت معـ نـ

ــي ْتَحَصــ ة.وجلســت بعيــد بالزاويــ  ,يت أروح جدبــه مارضــ نهــا أوقامــت ك أّم

 حتــىنــا خرجــت خلفهــا   أو,مــن اجمللــا   هــي تَجــَرَخ.عرفــت بــا ســاكته   

مشـى  .ونـب املطـبخ   اجب يتالـ  ةدخـل الغرفـ  وه قام ّنأك . والد وصلت املطبخ 

 أّمـي  رأيـت بعـدها   ,خلـف بـام املطـبخ     تبـأت فاخ . أقـول  يدظر ما, وهو مامي أ

 , لكن كانت بعيدة هي وأخيت عّدي .مها كّلأحاولت 

طيــب و مــد ,مايصــري  أبــي,تــزو  أا كيــف هلــ أقــول: يســمعين سحــد أ فــال 

عاد  يصـري   :  مد أقصد خطيال ( قالت لي بهدوء وكأنها ما اتضايقت

 لســتغربه مدهــا تتزوجيــه قــد صــار كــذا مــن قبــل لبدــات كــثري .. وأنــا مســت 

تــزو  أيعــين عــاد   ألّمــي.. رجعــت قلــت  والــد مقتدعــه وأقــول مايصــري هــذا 

مــا  أشــيط أّنــهبــا  ةمقتدعــ لســتخــالص :قلــت فرجعــت وت .. َتَكَســف   أبــي

د التهـّرم حتـى مـاتقول لـي أّمـي      أري.. كدت  يعقد علّي إاّل بعد أنيدخل بي 

 الــذ  كــان وبــه  فظتــه جليــب ث  ,وأعــادماعــاد كلمــين   ووالــد .. شــيئا

 . بغرفته امعلق

                                        التعبياااااااااااااااااااااااااااار  
أن خطيبك يريد مدك أن تـتكلمني   يبدو : إن صدقت ـ واهلل أعلم ـ    هلا قلت  .  

وأنـــت ترفضـــني ذلـــك ميدعـــك ,وكـــأن األمـــر عــاد   ,معــه أو ـــرجني معـــه  

جني معـه إال  ديدك وعفافك. وأنت تصـرين علـى أنـك لـن تكلميدـه أو  ـر      

بعـــد أن يـــتم عقـــد الدكـــاح ويبـــدو أن خطيبـــك أوضـــاعه املاليـــة ميســـورة قـــد 

يصعب عليه التعجيل يف عقد الدكاح ويطلب مدك أشياء أنت غـري مقتدعـة   

بها.وقد يكون عليك بعض الضغوط من داخل األسرة من أمك مثال. وقـد  

يـدون  يرغب خطيبك  أن يكون الزوا  عاديا وبسيطا. وأنت أومن حولـك تر 

 زواجا مثل اآلخرين يف قاعة وحنو ذلك. 
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 ؟ شئ تدصحين فيه يهحللم فذا ا. طيب من هجزاك اهلل خريا... فعال صحيح ماقلَتقالت: 

 شاكرة ومقدرة لك .

واهلل  –. إال أن والدها يريد الزوا  مدها , واملعدى  حتليل الرموز : الرؤيا كانت على ظاهرها

 هو الذ  يريد الزوا  مدها . وحنو ذلك هابأن شخصا من أهل والد -أعلم

 وباهلل التوفيق . وصلى اهلل على نبيدا  مد .
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 املوضوعات رســـــــفه
 ت و ل
 انياؤى

 لقم انيالفحة اةوضـــوع

 1 انيـُممبر مة 
 2 خالدمة ،خذح ب يت 1
 2 اجلمل اة ووخ 2
 3 أيكوون من كور اما،  3
 3 وع ال ابجل الز  ج ووا   4
 4 جيالم  ب تال 5
 4  ع ي يومبي كومة 6
 5 ل ابص اةرل ة 7
 5 يُاْيين ُجث ة ل ممبرب  8
 6 م هم خمر لاح 9
 6 خ عويت  ضنب ت ل  10
 7 صريق يل امس    ع ة 11
 7 تـُْ  ي اإلث دا دي فمبط 12
ـــي 13  8 اما،   م 
 8  حالبة  ودا  فوق ل، ي 14
 9 فم ا خفع 15
 9  خص ،ْ ود خي مبين 16
 10  مبوط اني مود 17
 10 بس امت   ق  18
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ت و ل  
 انياؤى

 لقم انيالفحة اةوضوع

 11 لابط القة ل  وش انيوعت 19
 11 م ي ،بوهلب   ا،بوجهل 20
 12 ،لْك ب  ،ُم   ل اخلوف 21
 12 م وح نيو   ، ود 22
 13 موعاللدياا ،صوحتُ  23
 13 انيال النيةل  ةجالنيس  ول ك  ـ و   24
 14  مب ت   ْفظت  25
 14 حتمل ثمبى فوق ظهاهال 26
 15 ،نيف 50جعب نيكزس ع  27
 15 ،ؤذن ادخل  وي  آخا 28
 16 انيشاطة توحث  ين   29
 16 زاجيت تمبو, كومة 30
 17 زمعوي ل مما  اة تشفل   31
 17 لجٌل ضخٌم ميز  م ي 32
 18 ك ين ل مكتوة 33
 18 اجه    كووح كوري  ول 34
 19 يالوي ب ال ازاد ل انياك الح 35
 19 اما،  حتمل ل يريهال طفو  36
 20 ، جوين انيثوع فوو ت  37
 20 يؤك وين مكاا ة 38
 21 ُلزقت ب فل اكالن قالريا 39

 



 

                                              

 

(25)  

 2ج وفك شيء من رموزها نماذج من الرؤى المعبّرة 
 

ت و ل  
 انياؤى

 لقم انيالفحة اةوضـــــــوع

 21 اانيري ياير ،ن يتزاجين 40
 23 فهاس اةوضـو الح 

 
 

 




