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 نيمقدمه دانشمند بزرگوار دکتر عبداهللا بن عبدالرحمن الجبر

 
Ü•ë@ê†yë@@†à§aó@ÜÇ@áÜë@aó@ë@éÛeë@đ†àª†Èië@Léjz•@Z@ @

  .كتابي را كه برادر عبداهللا بن محمد السدحان نوشته است، خواندم
خداوند متعال او را توفيق دهد و به راه راست هدايتش كند كه براستي كار 

و چيزهاي زيادي را . نيكي انجام داده و فائده رسانده و بر مراد دست يازيده است
در و كيفيت تعبير و آنچه كه معبرين  كه به خواب و رؤيا تعلّق دارد توضيح داده

اند، و راههاي شناخت آنان به تعبير خواب و آنچه را كه معبر  شدهتعبير آن موفق 
و واقعاً نويسنده از سر دانش و لياقت از . حق دخالت در آن ندارد، بيان كرده است

ا، و عهده مطلبي كه انتخاب كرده برآمده است، و به بسياري از اهل خواب و رؤي
كنند  اند، برخي اصابت مي به بسياري از معبريني كه در اين عصر و زمان زياد شده

چون تعبير همچنانكه نويسنده ذكر . روند فائده رسانيده است و بيشتر به خطا مي
  .است بر اجتهاد و نظر و دقّت فكر اعتماد دارد

áÜÇc@aë@NÜ•ëó@ÜÇ@aó@@áÜë@éjz•ë@éÛeë@đ†àª@ @
  عبداهللا بن عبدالرحمن الجبرين: نويسنده
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  عيمان المنيعبداهللا بن سل: خيمقدمه ش
  

@ p…bè’Ûaë@ kîÌÛa@ bÇ@ éÜčÛ@ †à§a±@ åflß@ —níë@ éÜšÐi@ éÔÜ@ åčß@ õb’×@éßŠ
ëgéßb@Nc‘cë@ê†»Øqcë@êŠ@ÜÇî@éÛg@ü@æc@†è‘cë@ê‰†Ó@Õy@ìç@b¶ë@éÜçc@ìç@b¶@é
gü@Š‘@ü@ê†yë@aÙí@@a†àª@Čæc@†è‘cë@éÛ@éÛì‰ë@ê†jÇص@ÜÇëó@@éibz•cë@éÛe

Èºc´†Èië@@Z@ @
بخت يارم بود كه بر مقاله گرانقدر جناب شيخ عبداهللا بن محمد بن 

اطالع يافتم كه » القواعد الحسني في تأويل الرؤي«عبدالرحمن السدحان به عنوان 
باشد كه بر  اي از مثالها مي شامل چهل قاعدة كلي در تعبير خواب و مجموعه

ن قواعد و بر نياز مبرم به آنها از جانب كساني كه خداوند متعال نعمت صحت اي
  .كند فقه تأويل و تفسير خواب را به آنها بخشيده است، تأكيد مي

در اين مقاله تفكر نمودم و آن را بر آمده از مهمترين مصادر تشريع يعني؛ 
نسبت به تفسير كتاب و سنت يافتم و مايه گرفته از نظر و آراي انبياء و رسل خدا 
اند، ديدم و آن را  و تأويل خواب و اينكه خواب را جزئي از وحي قلمداد كرده

موافق نظر سلف صالح همچون ابن سيرين و غير او كه در مورد تعبير و تفسير 
  .خواب دارند، يافتم

واقعاً شيخ عبداهللا در كتاب ارزشمندش در راه سلف گام برداشته است به دور 
و به دور ) بدون اينكه از حد اعتدال تجاوز كند(و كوتاهي در تأويل روي  از زياده

گذارها و متصوفه و مدعيان علم بر  از آنچه كه برخي از مدعيان علم از بدعت
  .كنند جهان هستي و علم بر مكانهاي حوادث ادعا مي
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كتابي است گرفته شده از منابع تشريع و از شيوه و روش پيامبرمان حضرت 
روي، كوتاهي و غلوي را  هيچ زياده. تأويل و تعبير خواب و رؤيادر  صمحمد 

  .در اين مسلك الهامي از جانب رب العالمين انجام نداده است
و مؤلف آن، شيخ عبداهللا السدحان داراي عقيدة سلفي است كه از هر گونه 

او . بدعت، ترّهات، چرنديات، اشتباهات و ادعاءات پوچ و باطل بري است
نشمند، صالح، با تقوا، معتدل و داراي گرايش سالم و در قول، عقيده و شخصيت دا

  .ملتزم است صعمل به سنت محمد مصطفي 
شك اين كتاب گرانبها چراغي خواهد شد براي هر كس كه وارد ميدان  بي

  .گردد مند مي شود و از نور آن بهره تفسير و تعبير خواب مي
تغذيه الهام و دروازه ورود به علم تا قواعد و اصول آن نقطه آغاز تأويل و 

  .تأويل و تفسير خواب واقع شود
شك اين كتاب گرانقدر از مهمترين مراجع علمي در علم تفسير و تعبير  بي

من كتاب مستقلي را در قواعد تعبير خواب جز اين كتاب . خواب خواهد شد
اي يك هىاي پراكندگ پس اين كتاب پيش افتادة مبارك، گردآورنده. شناسم نمي

علم، ساز و برگ كسي كه در تأويل و تعبير خواب استعداد دارد و تصحيح 
از خداوند . شود ي راه و روش كسي است كه بدون دليل وارد اين علم مي كننده

نمايم كه اين كتاب را در ترازوي حسنات مؤلفش قرار دهد و  متعال مسألت مي
  .ددكار استعملش را براي خود خالص گرداند كه او پشتيبان و م

@@@@@@@@áÜÓ@éi@OÜ@åi@a†jÇîä½a@æbàîÉ@ @
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  مقدمه مؤلف

  
½bÈÛa@l‰@a@ †à§a´ý–Ûaë@ñ@ÜÇ@ âýÛaëó@jãþa@ÒŠ‘cîÜŠ½aë@ õb´jã@î@bČä

ÜÇë@đ†àªó@Èºc@éjz•ë@éÛe´†Èië@@Z@ @
@Iä§aقبل از شروع به تأليف اين كتاب  †ÇaìÔÛaó@¿@ëdmíúŠÛa@ ÝôH  مدتي

د داشتم به خاطر عظمت شأن و منزلت رؤيا، و هم به خاطر اينكه زيادي تردي
اما بعد از . معبرين بسياري در اين اواخر با اجتهادات مختلف به آن پرداخته بودند

بزرگوار و تشويق آنها تصميم گرفتم كه به  ىاستخاره با خدا و مشورت با علما
ي از اهل حديث در چرا كه نه در حاليكه امامان. اين موضوع مهم بپردازم

به آن اهتمام  صاند و پيامبر  تصنيفاتشان موضوع مستقلّي را به آن اختصاص داده
شد،  مياز نماز صبح فارغ  صرسول اهللا  گاههر. اند ورزيده و بر آن حريص بوده

آيا كسي از « Dc‰@Ýçô@äß@ć†ycØy‰bjÛa@áò@ú‰íbCQ: فرمود ميرو به اصحاب كرده و 
@Dc‰@åßô@äßØú‰@áíÜÏ: فرمود مييا . »ديده استشما شب گذشته خوابي  bî@bèČ–Ô

éÛ@bçŠČjŽÇcCR »هر كس از شما خواب ديده بازگويد تا برايش تعبير كنم«.  

                                                 
  .12/457امام بخاري، . 1
 .35/15مسلم، . 2
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شد داللت  بر اين مسأله در حاليكه وحي بر وي نازل مي صحرص پيامبر 
كند بر اينكه تعبير خواب در عصر ما به دليل قطع وحي و نياز ما به پيامهاي  مي
از : گفته است سه بن الصامت دعبا. از اهميت باالتري برخوردار است. ويددهندهن

Οßγs9 3“tô±ç6ø9﴿ :فرمايد در مورد اين آيه سؤال كردم كه خداوند مي ص اهللارسول  $# 

’Îû Íο4θu‹ysø9 $# $u‹÷Ρ ‘‰9$# †Îûuρ ÍοtÅzFψ$# 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7s? ÏM≈uΗÍ>x6 Ï9 «!$# 4 šÏ9≡ sŒ uθèδ ã— öθx ø9$# 

ÞΟŠÏàyèø9 $# ∩∉⊆∪﴾N )64: يونس(. 
هاى الهى تخلف ناپذير  وعده ؛و مسرورنددر زندگى دنيا و در آخرت، شاد «
 .»!اين است آن رستگارى بزرگ! است

از روزي كه اين آيه نازل شده كسي جز تو در مورد آن از : (فرمود صپيامبر 
ت كه آدم اي اس منظور از بشري در آيه، رؤياي صالحه. من سؤال نكرده است

ه إالَّ D: و فرمود 1)شود بيند يا به خواب ديده مي خودش مي  Cاملبرشات مل يبق من النبوّ
عرض كردند مبشرات چيست؟ . نمانده استچيزى باقى از نبوت جز مبشرات «

هر گاه آخر زمان نزديك شد تقريباً : (و فرمود 2»رؤياي صالحه است«: فرمود
  .3)دآي خواب مسلمان دروغ از آب در نمي

                                                 
 .854/0صحيح الباني بر ترمذي، / ترمذي. 1

 ).6990(امام بخاري، . 2

 ).2263المسند (و مسلم، ) 7017الجامع (بخاري، . 3
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به همان اندازه كه خواب اهميت زيادي دارد، به وجود آوردن تعبيركنندگان 
  .متخصصيني نيز از اهميت باالي برخوردار است

متخصصيني كه رمز و راز رؤياها را باز كنند، و بر درك و فهم آن رموز و 
ينندة گردآوري عناصر آن، توانائي داشته باشند، و بتوانند خواب را با دنياي واقعي ب

ي شناختي كه بتواند تمام  خواب ربط دهند تا معني كلّي خواب درك گردد، به اضافه
رموز سابق را در برگيرد و آن را به دنياي حاضر پيوند دهد، و همچنين اين 
متخصصين نياز دارند به اينكه خود را از موانع تعبير و قيد و بند روش معبرين رها 

تعبير خواب از زواياي مختلف، و در خالل معاني جديد طلبد كه  سازند، و اين امر مي
كه قبالً به كار گرفته نشده، بررسي شود تا اين روش بحث، متخصص را به تصحيح 
و مرتّب كردن رؤيا رهنمون شود كه با حقيقت زندگي ما سازگاري داشته، و با احكام 

خروج از اقوال  شرعي مخالفت نداشته باشد و اين، به هيچ وجه به معناي دعوت به
معبرين گذشته نيست، بلكه دعوت به نوآوري در روشهاي است كه كساني كه در 

كساني كه مناسب با . اند اند، به آن دسترسي پيدا نكرده علم تعبير از ما پيشي گرفته
  .اند زمان و مكان و واقع زندگي خودشان اجتهاد كرده

  .اين كتاب شتاب نكندبنابراين تمنا دارم كه هيچ كس در طعن به گرايش 
و به بهانة اينكه مخالف با چيزي است كه بر عموم حاكم است، استفاده از آن 

چون حكمت گم شدة مؤمن است و فقط حق، شايستگي تبعيت . را ترك ننمايد
  : گويد آفرين بر اين گوينده كه مي .دارد



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

12 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

لستُ بناجٍ من مقال  طاعن ةوَ
 

 غارٍ علی جبلٍ وعرٍ  ولو كنتُ يف 
 

 الذی ينجو من الناس ساملاً  ومن ذا
 

 نرسٍ  يْ ولو غاب عنهم بني خافِيَتَ  
 

از زخم زبان بدگويان نجات پيدا نخواهم كرد، ولو اينكه در غاري در كوه 
يابد، ولو  مردم خالصي مي) دست و زبان(چه كس از . صعب العبور سكني گزينم

  .اينكه خود را در بين بالهاي كركس مخفي كرده باشد
  ...لي اهللا وسلّم علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه وص



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

13 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

  شگفتاريپ

  
 :امهيّت بحث رؤيا

گفتگو از رؤيا، قواعد و أحكام آن داراي اهميت زيادي است مخصوصاً در اين 
دور و زمان كه حق با باطل در آميخته است، و كساني از رؤيا و تأويل آن، 

  . كنند كه اهل اين كار نيستند صحبت مي
ي كه من را تشويق كرد تا به اين امر مهم بپردازم مختصراً به ترتيب زير عوامل

  : باشند مي
غلو بعضي در تقدير و احترام رؤيا و باال بردن منزلت آن به جاي كه  - 1

پنداشتند و بوسيلة آن شرع خدا را  تا جاي كه آن را تشريع مي ،شايستة آن نيست
حاللي را حرام، و حرامي را حالل  ديدند كردند و بر اساس خوابي كه مي نقض مي

  .اند شدند كه بر بعضي از غيب، علم پيدا كرده كردند، و مدعي مي مي
تحقير و كوتاهي بعضي نسبت به شأن و منزلت رؤيا كه هيچ ارزش و  - 2

قيمتي براي آن قائل نبودند، و آن را سخن پيرزنان، خرافات و افسانه به حساب 
 .آوردند مي

3 - وسط در مورد رؤيا به نحوي كه نه تندروي  جهت توضيح و بيان حد
چون رؤيا همچنانكه وحي و تشريع نيست، بيهوده و . باشد، و نه كندروي

 .باشد ديوانگي نيز نيست، بلكه بعضي از آنها حق، و بعضي باطل مي



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

14 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

ها مخصوصاً  خيلي. به خاطر ارتباط رؤيا با واقع و زندگي مردم - 4
عوامل فوق من را واداشت تا به توضيح و . كنند خانمها از آن بسيار صحبت مي

 .بيان رؤيا بپردازم

 :ارزش رؤيا و امهيّت آن در اسالم
برعكس كساني كه براي خواب هيچ قدر و وزني قائل نيستند، خداوند متعال 

ي  براي خواب منزلت عظيم و اهميت زيادي قرار داده است، كه در فوايد آتيه
  .بيني رؤيا، آن را به وضوح مي

 :راه وحی است هرؤيا مهوا كنند هائدف −1
بدان شروع شد  ص اهللاول چيزي كه وحي رسول : (فرمايد مي لعائشه 

ي صبح  ديد مثل سپيده هر خوابي را كه مي صپيامبر خدا . رؤياي صادقه بود
الرؤيا جزء من ستٍ D: فرمايد مي صو در حديثي ديگر پيامبر ...). شد آشكار مي

  .»خواب جزءي از چهل و شش جزء نبوت است«: Cوةوأربعني جزءاً من النب
و دليل اينكه رؤيا جزئي از نبوت است، اين است كه در خواب چيزهاي روي 

دهد كه انسان در دنياي واقعي از انجام آنها عاجز و ناتوان است مانند؛ پرواز  مي
  .كردن، زير و رو شدن أشياء و آگاهي يافتن از جزئي از علم غيب

. نظر دارند بر اينكه رؤياي صادقه حق و از جانب خداوند است اهل حق اتفاق
  .1كند مگر اهل الحاد و جمعي از معتزله كسي آن را انكار نمي
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15 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

رؤياي صادقه : كه در معناي رؤياي صادقه گفته شده است: ابي گفته استخطّ
 :اند و برخي گفته. آيد، نه اينكه جزء باقي مانده از نبوت است موافق با نبوت مي

رؤياي صادقه جزئي از علم نبوت است، چون نبوت اگرچه به پايان رسيده، اما 
برد  خطابي كالم خود را به قول امام مالك به پايان مي. علم آن همچنان باقي است

كه آيا هر كس : كه ابن عبدالبرّ آن را نقل كرده و از امام مالك پرسيده است
شود نبوت را به بازي  آيا مي: ه استتواند خواب را تعبير كند؟ در جواب گفت مي

توان به بازي گرفت؟  رؤيا جزئي از نبوت است، و نبوت را نمي: گرفت، پس گفت
خطابي جواب داده كه منظور امام مالك اين نبوده كه رؤياي صادقه نبوت باقي 
مانده است، بلكه منظورش اين بوده چون رؤياي صادقه از جهت اطالع بر جزئي 

ه نبوت است، جايز نيست كه بدون علم و آگاهي در مورد آن از غيب مشاب
  .صحبت شود

اينكه رؤيا جزئي از نبوت است بر شأن و شكوه رؤيا : ابن بطال گفته است
كه لفظ نبوت از : شود گفته مي. افزايد، ولو اينكه يك جزء از هزار جزء باشد مي

عالم و پخش خبر است، در لغت به معناي إ) إنباء(گرفته شده است و ) إنباء(لفظ 
شود كه رؤيا خبري صادق از جانب خداوند  پس بر اين اساس، معنا چنين مي

است، همچنانكه نبوت خبري است صادق از طرف خداوند، كه هيچ دروغي در 
  .كند پس رؤيا در صدق خبر با نبوت مشابهت پيدا مي. 1آن روا نيست
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16 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

سؤال كرد كه خداوند در مورد اين آيه  صاز پيامبر خدا  سابودرداء 
Οßγs9 3“tô±ç6ø9﴿ :فرمايد مي $# ’Îû Íο4θu‹ysø9 $# $u‹÷Ρ ‘‰9$# †Îû uρ ÍοtÅzFψ$# 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7s? ÏM≈uΗÍ>x6 Ï9 

«!$# 4 šÏ9≡ sŒ uθèδ ã—öθx ø9 $# ÞΟŠÏàyèø9 $# ∩∉⊆∪﴾N )64: يونس(. 
هاى الهى تخلف ناپذير  وعده ؛در زندگى دنيا و در آخرت، شاد و مسرورند«
 .»!اين است آن رستگارى بزرگ! است

  ).به خوشبختي است(براي آنان در دنيا و آخرت بشارت (
 ةالرؤيا الصاحل يه ,أحدٌ عنها غريُک منذ أنزلت يما سألن(: فرمود صپيامبر 

از روزي كه اين آيه نازل شده كسي جز تو در مورد آن ( :)له تر يراها املسلم أو
اي است كه يا مسلمان  رؤياي صالحه) آيهمنظور از بشري در (سؤال نكرده است 
  .1)بيند بيند و يا ديگري به او خواب مي خودش آن را مي

 :رؤيا دليل بر غيب و آخرت است – 2فائدة 
كسي كه در غيب و احوال آخرت شك دارد و يا داليل بيشتري بر اثبات آنها 

  .بديا خواهد به رؤيا مراجعه كند كه داليل و مثالهاي زيادي را مي مي
در اتاقي پاك و . كند احياناً انسان در واقع شدن عذاب بر روح شك مي* 

افتد، و با  خوابد، و در خواب برخالف آنچه هست در درد و رنج مي خنك مي
شود، و در اين  ريزد بيدار مي پريشان حالي در حاليكه عرق از سر و روي او مي

                                                 
 .1854صحيح ترمذي ألباني، / ، ترمذي آن را روايت كرده 8/358تفسير قرطبي،  .1



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

17 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

روح وي واقع شده اثرش به برد كه گرما و حرارتي كه در خواب بر  هنگام پي مي
. مراتب از برودتي كه در دنياي واقعي بر جسمش وارد شده است، بيشتر است

بيند، بلكه رنج حاصل از عذاب  كند كه نه تنها روح عذاب مي پس فوري باور مي
  .دهد روح آسايش و راحتي جسم را تحت الشعاع قرار مي

  خواهد بود؟پس حال آخرت چگونه . و اين، حال و وضع دنيا است
كند، چون بخاطر در دسترس نبودن، عقل  انسان از احوال آخرت تعجب مي* 
تواند آن را درك كند، اما وقتي برخي از احواالت خواب را مالحظه كند،  نمي

او در خوابي كه مثال ده دقيقه طول كشيده است، به . شود تعجبش برطرف مي
خوابد و كارهاي زيادي را انجام  مي. بيند مي. كند كشورهاي بسياري مسافرت مي

دهد كه اگر بخواهد در دنياي واقعي آن كارها را انجام دهد، به چندين روز نياز  مي
اند؟ چگونه برخي از نصوص را در خواب  پس اين كارها چگونه انجام يافته. دارد

حفظ كرده است، و صحبتهاي را كه با بعضي از مردم انجام داده با وجود اينكه 
آيا اين، دليل نيست بر اينكه احوال آخرت بر ! است هنوز به ياد دارد؟ طوالني

  كند؟ قلب بشر خطور نمي
 :شود سود عظيمی كه از رؤيا حاصل میو  هفائد −3

  : از جمله. رؤياي صادقه از جانب خداوند است پس فوائد زيادي را در بردارد
اين در حديث بنابر. استواري، قوت و نيرو بخشيدن خداوند به مؤمنين* 

يا رسول  يما ه: املبرشات, فقالوا إالَّ آخر الزمان  يبقی يف أنه الD: صحيح آمده است
  .Cله تر يراها املؤمن أو ةالرؤيا الصاحل: قالاهللا, 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

18 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

عرض كردند اي رسول خدا . ماند در آخر زمان چيزي جز مبشرات باقي نمي«
  .»...چيست؟ فرمودند رؤياي ) مبشرات(

  .Cالزمان ال تكاد رؤيا املؤمن تكذب آخر يفD: ديث آمده استو همچنين در ح
  .»آيد در آخر زمان رؤياي مؤمن تقريباً دروغ از آب درنمي«

رود و عدة دشمنان رو به  چون در اين زمان كه عدة ياوران رو به كاهش مي
  .افزايش، مؤمن نياز بيشتري به تثبيت و مدد خداوند دارد

برخي از مسلمانان . در امور آخرت استرؤياي صادقه سرآغاز خير * 
همچون فُضيل بن عياض، مالك بن دينار و جمعي ديگر از قديم و جديد بوسيله 

اند، و در برخي نيز باعث افزايش ايمان و تقوي شده  آن به سوي حق هدايت شده
حاصل شد بوسيله خواب  مهمچون اتّفاقي كه براي عبداهللا بن عمر . است

نعم الرجل عبداهللا لو كان D: آن را تعبير نمود و فرمود صمشهوري كه پيامبر 
  .C١من الليل يصيل
  .Cبهترين مرد عبداهللا است اگر نماز شب بخواند«

  .خوابيد مگر مدت كمي بعد از اين، عبداهللا در شب نمي
همچون داللت رؤيا بر . رؤياي صادقه سرآغاز خير در امور دنيا نيز هست* 

چه بسيارند بيماراني كه با . شمار است نه در اين مورد بينمو... روزي، بر عالج و 
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19 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

يابند  ، و يا بر رازي دست ميآن فردى كه به او چشم زخم زده بينند چشم خود مي
  .1شود باعث شفايشان ميبا گرفتن اثر آن فرد كه 

 :عوامل تكرار شدن رؤيا
سان اگر ان. بيند اهتمام ورزيدن صاحب خواب به چيزي كه در خواب ميـ  1

به چيزي زياد بها بدهد و در دنياي واقعي به آن مشغول شود بسا به آن خواب 
اگر به امور ديني مشغول باشد چيزي . بيند و اين، ناشي از پريشان قلبي اوست مي

بيند مانند؛ اصحاب رسول خدا كه هر روز  كه مناسب آن است به خواب مي
اگر به امور دنيوي مشغول باشد . كردند بازگو مي صخوابهايشان را براي پيامبر 

بيند كه با  ازدواج، تحصيل و يا تجارت پس او اغلب چيزي را به خواب مي: مانند
  .آنها مناسب و سازگار باشد

اگر در رسيدن به منظوري : ناتواني و عدم امكان دست يافتن بر چيزيـ  2
ن را به تمام درها بر روي انسان بسته شد فتح و گشايشي براي خود يا بديل آ

بينند، همچنانكه  به همين خاطر است كه زندانيها زياد خواب مي. بيند خواب مي
شايد . زنداني بودند، اتّفاق افتاد ؛اين مسأله براي آن دو زنداني كه با يوسف 

 .براي آنها به نوعي باعث آرامش و استواري باشد

  : گويد يكي از آنها مي
 هلهاأ ونحن منخرجنا من الدنيا 

 

 نا من األموات فيها وال األحيافلس 
 

                                                 
 .كنيم در آخر كتاب در باب وقايع مثالهاي بيشتري را ذكر مي. 1



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

20 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

 ةإذا جاءنا السجان يوماً حلاج
 

 جاء هذا من الدنيا عجبنا وقلنا 
 

 ونفرح بالرؤيا فجلّ حديثنا
 

 صبحنا احلديث عن الرؤياأذا نحن إ 
 

نه جزء مردگانيم و نه جزء . ايم اهل دنيا هستيم در حاليكه از آن خارج شده«
گوئيم  كنيم و مي راي حاجتي پيش ما بيايد تعجب مياگر روزي زندانبان ب. ها زنده

كنيم و هر گاه شب را به  مي ىبه رؤياهايمان دل خوش. او از جانب دنيا آمده است
  .صبح رسانديم اكثر گفتگويمان پيرامون رؤياهاست

روي حكمت آن را از انسان مخفي نگهداشته است، اما انسان با طبيعت ـ  3
براي رسيدن به مقصود اگر . (ر معرفت آن دست يابدخواهد ب كنجكاوانة خود مي

آورد، و  روي مي... باشد به سوي كاهن و فالگير و  فرد منحرفي مي) فرد كنجكاو
روند قبول  كند كه خداوند چهل روز نماز كساني كه پيش آنها مي فراموش مي

. آورد مي اما مؤمن، به رؤيا روي. شوند كند، و اگر آنها را تصديق كنند كافر مي نمي
  .به آن اميد كه خداوند بوسيله آن نويدي يا پرهيز از شري را به او بنماياند

  
  
  
  
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

21 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

  چند مقدمه قبل از تأويل: باب اول
  

 :انواع رؤيا
  : شود رؤيا به سه نوع تقسيم مي

اين، همان رؤياي صادقه و بشارتي است از جانب : كالم فرشته - 1
  .اش خداوند براي بنده

رؤياي باطل از طرف شيطان براي غمگين كردن اين، : كالم شيطان - 2
 .انسان است

اين، گفتگوي انسان با نفس خود در حال بيداري است، : كالم نفس - 3
  .بيند، و هيچ تعبيري ندارد كه آن را در خواب به صورت رؤيا مي

}y7ßϑÏk=yèãƒuρ ⎯ÏΒ È≅ƒÍρù's? Ï]ƒÏŠ%tnF﴿: آية $# ﴾N )6:يوسف.(  
  .»آموزد و از تعبير خوابها به تو مى«

نگاه كن كه خداوند ) أحاديث(به كلمه . شود ي رؤيا را شامل مي اقسام سه گانه
  .آن را به صورت جمع آورده و نفرموده حديث

⎯y﴿: بيضاوي گفته استال ÏΒ È≅ƒÍρù's? Ï]ƒÏŠ% tnF{$# ﴾N  يعني؛ تعبير رؤياها را به شما
گر كالم نفس و چون اگر كالم فرشته باشد رؤياي صادق است، و ا. دهد ياد مي

  1.شيطان باشد، رؤياي كاذب
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22 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

رؤياي  -2. رؤياي حق -1: رؤيا سه گونه است: (فرموده است صپيامبر 
  .1)رؤياي غم انگيز از جانب شيطان - 3. حاصل از گفتگوي نفس انسان با خود
  : شوند و معبرين به پنج نوع تقسيم مي

ر بعضي از رموز فقط ب) نگرش انتخابي(برخي در تعبير خود، يعني در  - 1
شود، چون رؤيا  در اين طرز نگرش حق صاحب خواب ضايع مي. كنند اعتماد مي

يك واقعة متكامل و به هم پيوسته است كه تجزية آن به حال بيننده ضرر 
  .رساند مي

با كتب تعبيرگذشته اعتماد ) نگرش توافقي(قسمي در تعبير خود بر  - 2
قعي صاحب خواب تجاوز و پا فراتر كنند، در اين طرز نگرش از دنياي وا مي

  .شود، چون دنياي واقعي هر نسلي با نسل ديگر متفاوت است گذاشته مي
كنند و آن را از  اعتماد مي) نگرش الهامي(بعضي در تعبير خود تنها بر  - 3

ي سلف است، چون هيچ  دهند و اين، بر خالف رويه ويژگيهاي معبر قرار مي
  .سيده و عادت بر آن جاري نشده استدليلي بر صحت آن به دست نر

اند مانند؛  اعتماد كرده) نگرش رواني(برخي در تعبير خود فقط بر  - 4
رؤياي : روانشناسان و موافقين آنها، و از جوانب ديگر وارد شده در سنّت، مانند

  .اند صادقه و رؤياي شيطاني، غفلت كرده
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23 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

كنند يعني؛ تمام رموز  اعتماد مي) نگرش تكاملي(قسمي در تعبير خود بر  - 5
اين قسم . آورند را جمع كرده و بر حال صاحب خواب شناخت كافي بدست مي

اخير همان روشي است كه موافق شرع و موافق نظر علماي سلف و خلف است 
  .كه به اذن خدا روش ما در اين كتاب، بر همين اساس خواهد بود

ا مهارت از هم جدا رؤيا يك زبان نقاشي است كه اگر رموز و مفردات آن ب
شود كه بسياري از  شوند، و با دنياي واقعي مرتبط گردند، تبديل به خط مناسبي مي

كند، و  مشكالت زندگي ما را حلّ، و آمادگي روياروئي با آنها را در ما ايجاد مي
  .گردد تبديل به يكي از منابع شناخت و الهام مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

24 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

  چيست؟ قاعدة کلی صحيح شرعی در تأويل خواب
  

چون رؤياي صادقه بر دو نوع است قاعدة كلي هر يك را جداگانه بحث 
  .كنيم مي

نوع اول از رؤياي صادقه، همانطور كه در خواب ديده شده در عالم واقع ـ  1
دهد و نياز به تعبير ندارد مانند؛ رؤياي پيامبران، شهدا و صلحا، نمونه  روي مي

در مورد  ـو بر پيامبر ما صاله و سالم بر او  ـآن، خواب حضرت ابراهيم است 
  .ذبح حضرت اسماعيل

اي است كه نياز به تعبير و تأويل دارد چون رؤيا  نوع دوم رؤياي صادقهـ  2
نماياند تا بر اساس آن  مثَلي است كه فرشته آن را به صاحب خواب مي

ست افتد و نمونة آن روايتي ا و اين نوع خواب بسيار اتفاق مي. استدالل كند
النائم  فيام ير ةرأيت ذات ليلD: نقل شده است كه فرمودند صكه از پيامبر 

طب ابن طاب ةدار عقب ا يفكأنّ  لتُ  ,بن رافع فأُتينا برطبٍ مِن رُ  لنا يف ةالرفع: فأوَّ
شبي در خواب ديدم كه در منزل  :C١ديننا قد طاب وأنَّ  ةاآلخر يف ةالدنيا والعاقب

پس . هاي از خرماي ابن طاب براي ما آورده شدعقبه بن رافع هستيم و خرما
كه سرافرازي در دنيا و سرانجام نيك در آخرت از : آن را اين طور تعبير كردم

 .شود آنِ ماست و دين ما مورد پسند واقع مي
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25 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

طيب ) رطب ابن طاب(عاقبت و از ) عقبه(رفعت و از ) رافع(از  صپيامبر 
وابي كه اين ضابطه رعايت نشود، طبق پس در هر تعبير خ. دين را أخذ كرده است

  .باشد اين نص، مردود مي
 :حقيقت رؤيا

رؤيا معلوماتي است كه خداوند بوسيله : قاضي ابوبكر بن عربي گفته است
كند، و اين رؤيا يا حقيقتي است، يا رمزي  فرشته يا شيطان بر قلب آدمي وارد مي

  .استداللي، و يا خوابي درهم بر هم
اشد، كار معبر اين است كه صورت ذهني را از ناخودآگاه به اگر رؤيا رمزي ب
  .خودآگاه انتقال دهد

اگر رؤيا همچون سپيده صبح در عالم واقعي آشكار شد، نياز به تأويل ندارد 
اند، و ديگر براي آشكار  ودليلش اين است كه خودآگاه و ناخودآگاه يكي شده

  .كردن آن، نياز به تعبير نيست
الالتي دارد كه بعضي از آنها آشكار، و برخي پنهان هستند، و رؤيا قرائن و د

تا با . نياز به توضيح و تأويل و انعكاس رموزي است كه در ناخودآگاه وجود دارد
. حال و واقع زندگي صاحب خواب كه همان خودآگاهي است مطابقت كند

شناخت حال و وضع صاحب خواب و زمان آن ضروري است تا تعبير خواب به 
  .ترين وجه صورت گيردبه



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

26 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

  :ر خوابيروش علمی در تعب

اگر بخواهي خواب را بر وجه صحيحش تعبير كنيد، الزم است كه ابزار و 
تواند تعبير را به  ادوات تعبير را بشناسي، و كسي كه داراي اين ادوات نباشد، نمي

پس تعبير خواب علم و مهارتي است كه قابل اكتساب . صورت احسن انجام دهد
. آيد ي تجربه بدست مي و الهام در تعبير نيز مهارتي است كه فقط در نتيجه است،

اگر بخواهي تعبير موفقي داشته باشيد، بايد قبل از هر چيز قواعد رؤيا را ياد 
  .بگيري و سپس مهارت و تطبيقات آن را

  : كني بعد از شنيدن تفاصيل رؤيا به ترتيب زير شروع مي
  .فيق و ياري و راهنماي بخواهبه خدا پناه ببر و از او تو -
 .رموز مهمي را كه با واقع و حال صاحب خواب ارتباط دارد مشخص كن -

سپس بين آن رمزها و ساير رموز ديگر بدون غفلت از هيچ رمزي ارتباط  -
هاي تسبيح منظم و به صورت خاص در كنار هم  برقرار كن، و آنها را همچون دانه

 .قرار بده

رسد و تمام اين رموز را به هم پيوند  ذهنت مي و معناي عامي را كه به -
 .دهد، اضافه كن مي

 .تا جاي كه ممكن است حمل بر خوش بيني كن -

 .به قواعد مذكور در اين كتاب عمل كن -

خدا عالم است كه اين، خود نصف : اگر تعبير خواب بر شما مشكل شد بگو
. فتوي است الزم نيست هر خوابي را تعبير كني چون خواب هم مثل. علم است



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

27 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

بسم اهللا سپس براي صاحب خواب دعا : اگر تعبير خواب بر شما روشن شد بگو
خير و نيكي به تو عطا شود، و از هر شري بدور ماني سپس : كن به مانند اين

گويي اگر رؤياي شما صادق باشد،  و مي: كني بدون قطع و يقين خواب را تعبير مي
  .واهللا أعلم. تعبير آن چنين و چنان است

  .به اذن خدا تعبيرت را صائب خواهي يافت
 :تذكرات مهمّ 

  .قبل از شروع به بحث ضوابط، تذكرهاي مهم زير الزم است
  :حدود رؤيا* 

است كه  :بهترين چيزي كه در اين مورد گفته شود، قول امام شاطبي 
به خاطر . فائدة رؤيا نويد و هشدار است، نه تشريع و احكام و داوري: يدگو مي
شود، نه بخاطر اينكه موضع استدالل واقع گردد، و  ش و كسب علم ذكر ميآرام

شرط عمل به مقتضاي رؤيا اين است كه هيچ حكمي از احكام شرعي و يا هيچ 
قاعدة ثابتي را نقص نكند، و فقط در صورتي اعتبار دارد كه با شريعت موافقت 

را به چيزي آگاه كند، و داشته باشد، و يا متضمن فائده، يا بشارتي باشد كه انسان 
يا در برگيرندة تحذير از شري باشد تا انسان خود را براي روياروئي با آن، آماده 

و اين همچنانكه در اين امت واقع است در امتهاي ديگر نيز واقع بوده . نمايد
  .١است
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28 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

  :خواب و شيطان* 
يده مخصوصاً كه خواب. كند برداري مي شيطان از مسلمان در حالت خواب بهره

وضوء، اذكار، خوابيدن به پهلوي راست و : باشد ولي آداب خوابيدن را از قبيل
كند و به طرق مختلف او را  غيره را رعايت نكرده باشد پس او را وسوسه مي

  : از جمله. ١دهد فريب مي
: شود دهد كه باعث حزن و اندوهش مي در خواب چيزي را به او نشان مي -

يا در . بيند حال ارتكاب محرّمات و گناه كبيره مي مثل اينكه مسلمان خود را در
يا . گويد كه شايسته ساحت مقدس آنها نيست مورد خدا و پيامبران سخناني مي

قصد شيطان از اين كار اين است كه . كند و امثال آنها چيزي را از غيبيات انكار مي
ان را در انسان مسلمان را نسبت به دينش مشكوك كند، و تخم نفاق و عدم اطمين

  .درون وي بكارد
دهد كه باعث تفرقه و آشفتگي بين مسلمانان  چيزي را به مسلمان نشان مي -
يا عليه . دهد بيند كه برخالف احكام ثابت شرعي نظر مي مثل اينكه مي: شود مي

بيند كه او را به انجام  اي مي كند يا مالئكه برخي مسلمانان حكم كفر صادر مي
بيند كه  داند يا مي ترين و بهترين مردم مي خود را صالح دهد يا معاصي دستور مي

بنابراين هرگاه انسان چنين چيزهاي به . مهدي زمان خود شده است و امثال آنها
هاي شيطان است كه به منظور  خواب ديد، بايد به طور يقين بداند كه اينها وسوسه

گيرد و به هنگام  ايجاد تفرقه در بين مسلمانان و ايجاد فساد در دين صورت مي
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29 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

 ـشود  كه بعداً ذكر مي ـچنين خوابهاي ناخوشايندي بايد از سنت پيامبر مصطفي 
پيروي كند و خوابش را براي كسي بازگو نكند بلكه آن را فراموش كند، گويا 

 .چيزي روي نداده است
  :آداب رؤياي صالحه عبارتند از

  .خدا را بر آن سپاس گويد - 1
 .ردآن را فرخنده و مبارك شما - 2
آن را براي هر كس كه دوستش دارد باز گويد، نه كساني كه دوستشان  - 3
  .ندارد

  :آداب رؤياي ناخوشايند عبارتند از
  .پناه بردن به خدا از شر آن - 1
 .براي دور كردن شيطان سه بار آب دهانش را به طرف چپ بياندازد - 2
 . پناه بردن به خدا از شر شيطان - 3
ست به اميد اينكه حالش به احسن تغيير دادن جهتي كه بر آن خوابيده ا - 4

 .حال تغيير كند
خواندن دو ركعت نماز يا بيشتر تا قلبش آرامش پيدا كند و از خدا بخواهد  - 5

 .كه از شرّ اين خواب مصونش دارد
آن را براي هيچ كس بازگو نكند، و اگر مجبور شد آن را فقط براي  - 6

  .شخصي عالمي يا ناصحي تعريف كند



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

30 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

  رؤيا قواعد تأويل: باب دوم

  :قاعدة اول

 :رؤيا يک نتيجة ظاهری است
اي است كه از حوادث كه قبالً اتفاق افتاده يا اتفاق خواهد افتاد  رؤيا واقعه

گيرد و سرانجام  در روشنائي حكم شما بر مقدمات، تعبير صورت مي. دهد خبر مي
  .گردد نتيجه أخذ مي

  : نمونه
از دو زنداني كه با او  هنگاميكه يكي. است ؛ي آن، داستان يوسف  نمونه

من در خواب ديدم كه سبدي از نان : بود پيش حضرت يوسف آمد و عرض كرد
. خوردند بدون اينكه بتوانم آنها را از خود دور كنم بر سر دارم و پرندگان از آن مي

رود پس آن رؤيا را به مرگ تعبير كرد و  حضرت يوسف دانست كه او از دنيا مي
  .اين، همان نتيجه است

قدرت و نيرو است و : آهن. بر اين قاعده قياس كن؛ زندان غم و ذلّت است
  .راحتي و رفاه زندگي: خرما

رؤياي مردي را تعبير كرد كه در خواب ديده بود كه  سو ابوبكر صديق 
تو با همسرت كه در حالت : (به او گفت. ادرارش به خون تبديل شده است

زش بخواه و بار ديگر اين كار را تكرار از خدا آمر. شوي قاعدگي است همبستر مي
  .1)مكن
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31 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

م  :قاعدة دوّ
  :آيد غالباً با وجود قرائن حق است آنچه در مورد دارالحق مي

ديدن : آيد از قبيل مقصود به دارالحق، آخرت است آنچه در مورد آن مي
نمونة . مردگان، ديدن بهشت و جهنم، زنده شدن، پل صراط و مانند آن، حق است

كه هنگاميكه در جنگ يمامه به شهادت رسيد،  سابت بن قيس است آن قصه ث
تو را : در خوابي يكي از مسلمانها آمد و به او گفت. زرهي گرانقيمتي بر تن داشت

وقتي : بگويي اين خواب است و آن را ضايع كني! كنم مبادا به وصيتي سفارش مي
، منزلش از منزل شهيد شدم يكي از مسلمانها بر من گذشت و زرهم را برداشت

. بقيه دورتر است و در كنار چادرش اسبي است كه با افسارش بسته شده است
پيش خالد . ديك را بر زره سرازير كرده و بر ديك جهاز شتري را گذاشته است

ي رسول خدا  اگر پيش خليفه. برو و بگو كسي را بفرستد و زرهم را پس بگيرد
. ام آزاد باشد و فالن بنده. نين و چنانرفتي بگو بر من ديني است چ سابوبكر 

خالد كسي را . صاحب خواب پيش خالد بن وليد آمد و خوابش را باز گفت
رفت و قصه را براي او نيز  سو بعداً پيش ابوبكر . فرستاد و زره را باز پس گرفت

گفته شده شنيده نشده است، . تعريف كرد و وصيتش را بعد از مرگش تنفيذ كرد
  .1سمرگ وصيت كرده و وصيتش اجرا شده باشد جز ثابت بن قيس  كسي بعد از

                                                 
، )مع التخليص –المستدك (حاكم آن را در مستدرك روايت كرده و ذهبي آن را تصحيح نمود . 1
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32 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

هر خوابي كه قرائن بر صدق آن، : گفته است :شيخ محمد بن عثيمين 
  .1داللت كند هيچ مانعي نيست كه به مفاد آن عمل شود

  :سوم هقاعد
شود جز رؤياهايي كه به داللت  هر رؤياي مرموزي بوسيله ضدش تعبير مي

هاي كه به قيامت مرتبط هستند و يا شوند يا رؤيا ر ميرآن و سنت تعبيق
  .باشند رؤياهاي كه عمومي مي

بخشنده گيرنده است و گيرنده بخشنده، ضارب . تمام رؤياها برعكس هستند
اگر زن حامله در خواب ببيند كه دختر به دنيا . مضروب است، و مضروب ضارب

  .تيجه نيز معكوس خواهد شدآورد، و اگر برعكس باشد ن آورده، پسر به دنيا مي
  :أمثله

كه به معناي خنده است و يك داللت قرآني است بر بشارت داللت ) الضحك(
≈ôMs3ÅsŸÒsù $yγ﴿: فرمايد خداوند متعال مي. دارد tΡ ö¤±t6sù ﴾N )71:هود.( 

  .»پس او را بشارت داديم ؛خنديد«
ت داللت بر خير و برك ،كه به معناي سركه است و داللت سنت است) الخلّ(
اگر . »بهترين خورش سركه است« :C2نعم األدم اخلّل D: فرمايد پيامبر مي. دارد

                                                 
 .48ي نگاه كن، ص نو االحالم احمد العريبه الرؤي . 1

 .164روايت مسلم در صحيح حديث . 2



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

33 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

سبب معكوس شدن معناي . شود داللت، قرآن و سنّت باشد، معني معكوس نمي
زند تا بين  اينست كه فرشتة خواب مثلها را بر عكس مي ـخدا عالم است  ـرؤيا 

وصاً مردم بسياري كه خوابشان مخص. خواب و بيداري فرق و جدايي حاصل شود
گيرد خواب و بيداري آنها چندان فرقي ندارد، مثالً  از واقع زندگيشان سرچشمه مي

از خوابي كه در آن عصباني شده بيدار شده و در حالت بيداري نيز بر عصبانيت 
ي رؤيا ضد آن را آورد تا بين حقيقت و خيال، فرق  ماند، پس فرشته خود باقي مي

  .حاصل شودو جدايي 
رؤيايي كه تعبير آن در قرآن و  -1. شوند سه نوع رؤيا از اين قاعده مستثني مي

) دارالحق(رؤيايي كه در مورد  -2. سنّت يافت شود، چون تعبير آنها واقعي است
  .نمونه آنها بيشتر از حد شمارش است. رؤياي عامه - 3. قيامت باشد

 :قاعدة چهارم
  ):جنس، صنف و طبع: (زند ز دور مياصول رؤياي رمزي حول سه چي

  .مانند؛ درخت، پرنده و حيوان: جنس
اين درخت را از ديگر درختان، و صنف اين پرنده را   آنست كه صنف: صنف

  .از ديگر پرندگان، و صنف اين حيوان را مثالً از ديگر حيوانات باز شناسي
به صاحب كني كه طبيعت مثالً اين درخت چيست، و آن را  انديشه مي: طبع

اگر آنچه در خواب ديده شد پرنده باشد، پس معلوم . دهي خواب نسبت مي
كند، و اين از حالت  شود كه صاحب خواب شخصي است كه بسيار سفر مي مي



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

34 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

شود، و اگر مورد خواب حيوان باشد، پس  پرنده كه عدم استقرار است، استفاده مي
حب خواب نسبت داده شود، و طبيعت او به صا به طبع و خوي حيوان نظر مي

  .شود مي
  جدولي از اصول رؤياي رمزي

  طبع صنف جنس
 رفاه زندگي و روزي خرما درخت
  فسق و خرابي كالغ پرنده
  تكبر و تجاوز گرگ حيوان

  : نمونه
در : مردي پيش سعيد بن المسيب آمد و گفت: كند ليث بن سعد نقل مي

كركسي . قشنگ و زيبا بود خواب بر بالكن مسجد كبوتر سفيدي ديدم كه بسيار
اگر رؤيا صادق باشد، حجاج بن : ابن المسيب گفت. آمد و آن را شكار كرد

زياد طول نكشيد كه اين وصلت . كند يوسف با دختر عبداهللا بن جعفر ازدواج مي
يا أبا محمد اين خواب را چگونه تعبير كردي؟ : به او گفته شد. صورت گرفت

هيچ زني . ن بر پاكي حسب و نسبش داللت داردكبوتر زن است و سفيدي آ: گفت
ام و به كركس  را از نظر حسب و نسب پاكتر از دختر عبداهللا بن جعفر طيار نديده

  .1تر از حجاج نيافتم اي است عربي و كسي را كركس نظر كردم، ديدم كه پرنده
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35 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

بالكن مسجد را با وجود اينكه اهميت داشت، ذكر نكرد، چون واضح بود كه بر 
  .بود، داللت دارد سن صاحب شرف و دين كه شايسته دختر عبداهللا بن جعفر ز

 :قاعدة پنجم
نكته اساسي و قابل توجه در تأويل كلمه، معناي متحرك آن است نه نص 

  :ثابت
دهد كه  كلمه در رؤيا، معناي متحرك و متغير دارد، و اين به معبر امكان مي

كند تا در  ه نص ثابت به او كمك ميطبق حقايق زمان خود فكر كند، در حاليك
  .بررسي كردن فكر بيشتر تعمق نمايد

از كتب تعبير خواب گذشتگان غفلت نكن، چون روش آنها حقايق عصري را 
اند، و معناي رؤيا با تغيير اوضاع و احوال  كند كه در آن زندگي كرده منعكس مي

  .كند تغيير مي
  : نمونه

اگر كسي : اند پيشينيان گفته. ال تعبير شده استاز پرواز در خواب به نقل و انتق
شناسد، دليل بر اين  شناسد پرواز كند به جاي كه نمي در خواب از جاي كه مي

اين معني نسبت به عصر و زمان آنها صحيح . است كه اجلش نزديك شده است
. است، اما نسبت به زمان ما به خاطر اختراع هواپيما، به معني كثرت سفر است

پرواز كه به معني نقل و انتقال است ثابت است، اما معني متحرك آن، در كلمة 
  .دنياي واقعي انسانها تا قيام قيامت در حال تغيير است



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

36 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

  : نمونه ديگر
. از دست دادن ريش در خواب، نزد پيشينيان به معني از دست دادن دين است

ديني از جاي به  اما نزد ما به معني انتقال امام مسجد، يا درس عالمي، يا كالس
هاي گلي در خواب به پناهگاه تعبير شده است، و  ديدن خانه. جاي ديگر است

يا به معني ثروت و  ،برد اند به معني زن است، چون مرد به او پناه مي پيشينيان گفته
آورد، اما در نزد ما به معني ديار و محل جنّ  مال دنيا است كه به آدم روي مي

برند، و از آن به  ها به آن پناه مي نيازي انسانها از آنها جنّ است، چون به خاطر بي
  .شود مس شيطاني تعبير مي

أولئك من عني واحدة رشبوا فعليها يردون وعنها يصدرون وقد (: ابن بطه گويد
  .١)وافق اخللف العابر للسلف الصادر
 گردند و از همانجا ميند، پس بسوى آن باز ا هآنها از يك چشمه آب نوشيد

  .حركت خواهند كرد، و علماى حاضر به پيشينيان اقتدا كرده و موافق آنان شدند
 :قاعدة ششم

  : گيرد مگر بوسيلة دو امر تعبير خواب صورت نمي
از ميان برداشتن وسوسهاي شيطاني و گفتار  -2. واضح بودن خوابـ  1
  .شوند ساني كه باعث فساد خواب مينف
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37 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

أثيرگذار در بيداري و اغلب برعكس واقع رؤياي صادقه بايد معنايش واضح، ت
باشد، و هيچ رابطه با دنياي بيداري صاحب خواب و جنايت و ترساندن 

  . شيطان نداشته باشد
داستان پادشاه مصر، آنگاه كه در خواب ديد هفت گاو ضعيف و الغر، : مانند

ي خشك  ي سبز، و هفت خوشه هفت گاو چاق و فربه را خوردند، و هفت خوشه
ها نارسها را تباه كرده، گاوهاي چاق سالهاي حاصلخيز، و  پيچيده و رسيدهبهم 
  .ي خشك سالهاي خشك و قحطي هستندها هخوش

  :مثال ديگر
ي است كه در خواب ديد يازده ستاره، كچكودر  ؛خواب يوسف 

خورشيد و ماه او را سجده كردند، كه يازده ستاره، يازده برادرش بودند، و 
  .1اش خاله خورشيد پدرش و ماه

 :قاعدة هفتم
  : گويد رؤياي صادقه صحبت فرشته است و او دروغ نمي

رؤياي صادقه گفتگوي فرشته با روح است كه امر روح به وي سپرده شده 
بخاطر همين است كه خداوند از اين رؤيا به . گويد است، و او دروغ نمي

  .برد نام مي) احاديث(

                                                 
 .كه ماه مادرش بود: در تفسير بغوي آمده. 1



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

38 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

گفتگوي شيطان با نفس است كه بر اما خوابهاي آشفته و پريشان، وسوسه و 
  .گيرد اساس دروغ است و به قصد ترساندن صاحب خواب صورت مي

احساسات و آرزوهاي سركوب  و اما گفتگوي نفس، راجع به جسم است و
  .شوند و هيچ تعبيري ندارند شده در ناخودآگاه انسان است كه در خواب بيدار مي

  : مراتب نفس عبارتند از
تأثيرات انجام گناه در عالم حقيقي، به صورت مالمت وجدان و  :نفس لوامهـ  1

  .شود گريه پديدار مي
ي تأثيرات انجام كار نيك در دنياي واقعي، صاحب  در نتيجه: نفس مطمئنهـ  2

 .يابد خواب به رضايت دروني، شادماني و خنده دست مي

براي صاحب  مانند تصميم به گناه در دنياي واقعي كه: نفس اماره به سوءـ  3
و مانند . شود خواب، امكان دستيابي به اين احساسات از طريق احتالم حاصل مي

  .بيند تصميم به نوشيدن تشنه در رمضان كه آن را در خواب به صورت واقعي مي
 :قاعدة هشتم

خوابي كه ارتباط مستقيم با دنياي واقعي داشته باشد، مورد اعتماد نيست 
ماداميكه بعد از دعا، استخاره و . شود وب ميبلكه از گفتگوي نفساني محس

  .استشاره، حاصل نشده باشد



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

39 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

يا كسي كه : بيند كسي كه فردا امتحان دارد، خود را در سالن امتحان مي: مثال
اين، نوعي خالي . بيند است خود را ضارب مي )كتك خورده(در واقع مضروب

  .كردن احساسات است و قابل توجه نيست
مانند؛ اين حديث كه . شود مورد اعتماد است از دعا ديده مياما خوابي كه بعد 

الرأس  ةَ سوداءَ ثائر ةً رأيت امرأD: كند نقل مي صاز پيامبر  معبداهللا بن عمر 
لتُ أنَّ  ةاجلحف يوه ةبمهيع ةخرجتْ من املدين   .C١ليهاإنقل  ةوباءً باملدين فأوّ
دينه خارج شد و شهر م ازديدم با موهاي پريشان كه ) در خواب(زن سياهي 

اي كه در شهر مدينه   پس آن را تأويل كردم به اينكه بيماري. گرديد) حفهج(وارد 
  .كند است به آنجا نقل مكان مي

دعا كرده بود كه بيماري تب كه در  صاين رؤيا وقتي ديده شد كه پيامبر 
برود كه آن زمان محل ) جحفه(بردند به  شهر مدينه بود و اصحاب از آن رنج مي

وقتي اين خواب را ديد آن را . سكونت مشركين بود و پيامبر منتظر استجابه بود
  .فرخنده و مبارك شمارد و تعبير نمود

و رؤياي بعد از آنها در اين  ،شوند استخاره و استشاره نيز بر دعا قياس مي
  .باب، حجت است

  :هنم هقاعد
اي  داميكه قرينهآيد خيري در آن نيست ما خوابي كه در بيداري به ياد نمي

  .در عالم واقع آنرا به ياد نياورد
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40 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

اگر از خواب بيدار شد و رؤيايش را فراموش كرده بود، اما هنگاميكه به : مثال
هاي  سر كارش رفت با مشاهدة رنگ سبزي خوابش را با تمام تفاصيلش با باغچه
  .سرسبز و غيره به خاطر آورد، اين رؤيا به خاطر وجود آن قرينه صادق است

 :دهم هقاعد
گيري و  رؤياي كه با ترس و خوف همراه است، اصل در تعبير آن، آسان

  .بشارت است
ß‰ƒÌãƒ ª!$# ãΝ﴿ :دليل، فرمودة خداوند است à6Î/ tó¡ãŠø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒÌãƒ ãΝ à6 Î/ u ô£ãèø9$#﴾@N

 ).185:البقره(
  .»!خواهد، نه زحمت شما را خداوند، راحتى شما را مى«

  : مثال
: بنا به فرمودة خداوند. راسان است، هراسش را به أمن تعبير كنداگر ديد ه

﴿Ν åκ̈]s9 Ïd‰t7ãŠs9 uρ .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ öΝÎγÏùöθyz $YΖ øΒ r& ﴾N )55:النور.( 
  .»كند و ترسشان را به امنيت و آرامش مبدل مى«

غني خواهد كرد، بنا به فرمودة خداوند كه  و اگر خود را فقير ديد، خدا او را
Éb>u‘ ’ÎoΤÎ) !$yϑÏ9 |M﴿: كند مي نقل ؛از موسي  ø9t“Ρ r& ¥’n<Î) ô⎯ ÏΒ 9öyz ×É) sù ﴾N )24:القصص.( 

  .»!فرستى، به آن نيازمندمبهر خير و نيكى بر من ! پروردگارا«
  .نياز كرد بعد از اين گفته خداوند او را بي



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

41 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

  .ي رحم است با محارم نيكي و صله به خواب ديدن نكاح
  .و ديدن پرواز، سفر و هكذاديدن مراسم ازدواج تجارت، 

 :قاعدة يازدهم
تعبير، قياس و تشبيه و ظنّ است نه قطع و يقين و براي ايجاد أنس است و 
تا زمانيكه آشكار نشده قسم بر آن جائز نيست مگر اينكه صدق آن در بيداري 

  :ظاهر شود
“ tΑ$s%uρ﴿ :؛دليل آن، قول خداوند متعال است در مورد يوسف  Ï%©# Ï9 £⎯ sß 

…çμ ¯Ρ r& 8l$tΡ $yϑßγ÷Ψ ÏiΒ ’ÎΤöà2 øŒ$# y‰ΨÏã š În/u‘ ﴾N )42:يوسف.( 

مرا «: يابد، گفت دانست رهايى مى به آن يكى از آن دو نفر، كه مى يوسف و«
  .»!يادآورى كن) سلطان مصر( نزد صاحبت 

  :مثال
خورد، زني پيش او آمد و گفت يا ابابكر خواب  در حاليكه ابن سيرين نهار مي

دهي غذايم بخورم؟ زن  گويي يا اجازه مي ن سيرين گفت خوابت را مياب. ام ديده
. حكايت كن: خورد گفت دهم سپس در حاليكه ابن سيرين غذا مي اجازه مي: گفت

در خواب ديدم كه ماه داخل ثريا شد و كسي پشت سرم مرا صدا كرد و : زن گفت
از غذا  ابن سيرين دست. پيش ابن سيرين برو و خوابت را تعريف كن: گفت

ابن . اي؟ زن دوباره خوابش را تعريف كرد چه ديده! واي بر تو: كشيد و گفت
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خواهرش . سيرين رنگش پريد و برخاست در حاليكه دست به شكمش گرفته بود
گويد كه من هفت روز ديگر  اين خانم مي: تو را چه شده؟ ابن سيرين گفت: گفت
فتم ابن سيرين را دفن هفت روز شمرديم و در روز ه: اشعث گفت. ميرم مي

  .1كرديم
چون نشانهاي صدق اين رؤيا در مورد ابن سيرين در بيداري ظاهر شدند، 

اما اگر در عالم حقيقي دليلي بر صدق رؤيا نبود فقط . شود به آن يقين پيدا كرد مي
  .ظن و گمان است و بس

 :قاعده دوازدهم
ب از طريق چشم هر اثر دردناكي بعد از رؤيا در بيداري نشانه شروع آسي

پس بايد براي برطرف كردن اثر، سريعاً اقدام كرد تا آن چشم بر وي . است
  .مسلط نشود

  : مثال
زند از خواب بيدار  بيند كه يكي چاقوي به كمر او مي كسي در خواب مي

شكي نيست كه اين يكي از . كند شود در حاليكه هنوز جاي ضربه درد مي مي
براي برطرف كردن آن اثر از كسي كه در خواب عالمات زخم چشم است كه بايد 

  .خم برطرف شودن چشم زتا آ ديده است بگيريد
  

                                                 
  .412/2به مستظرف نگاه كن، . 1
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 :سيزدهم هقاعد
رؤيا رازي است كه خداوند بوسيلة فرشته نزد بيننده خواب بوديعه 

  .گذارد پس نبايد بازگو شود مگر نزد عالمي يا ناصحي مي
لي يا حاسدي تعبير نشود سبب آن ـ واهللا اعلم ـ اينست كه بوسيله انسان جاه

اما اگر در جلسة طالبان علم يا . و چيزي واقع شود كه عاقبتش خير نباشد
خردمندان بازگو شود اشكالي ندارد، چون صحابه هميشه رؤياهاي خود را در 

  .كردند حضور ديگران تعريف مي
 Ÿω﴿: گويد نمونة آن، داستان يوسف ؛ با برادرانش است، آنگاه كه پدرش مي

óÈÝÁø) s? x8$tƒö™â‘ #’n? tã y7Ï? uθ÷zÎ) (#ρß‰‹Å3uŠsù y7 s9 # ´‰øŠx. ﴾N )5:يوسف.( 
خواب خود را براى برادرانت بازگو مكن، كه براى تو نقشه ! فرزندم«: گفت«

  .»كشند مى) خطرناكى(
 :قاعده چهاردهم

يكي نزديك و ديگري دور كه در خير و شر : هر رؤيا دو معني دارد
  .جانب شر غلبه دارد مختلفند و جانب خير بر

  : مثال
كه زني از اهل مدينه، همسرش : كند نقل مي صهمسر پيامبر  ل عائشه

آمد كه  ديد، و كم پيش مي رفت زن به او خواب مي تاجر بود و هر گاه به سفر مي
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 اهللاو را ترك كند و به سفر رود، مگر اينكه زن حامله بود، و هر بار پيش رسول 
آمد و گفت شوهرم به تجارت رفته است و  ص پيامبر ي پيش دفعه. آمد مي ص

ام شكسته و پسر يك چشم به  ام كه ستون خانه من هم حامله هستم، و خواب ديده
گردد  اهللا شوهرت به سالمتي برميء ن شاإخير است : فرمود ص پيامبر. دنيا آوردم

هر بار  اين خواب را دو يا سه بار ديد و. آوري و پسري سالم و خوب به دنيا مي
يك روز . آوري گردد و پسري خوب به دنيا مي فرمود شوهرت برمي مي صپيامبر 

باز هم همان خواب را . تشريف نداشتند صآمد و پيامبر  آمد همچنانكه قبالً مي
چندين بار است خوابي را : پرسي؟ گفت از رسول خدا چه مي: ديده بود گفتم

فرمايد خير است إن  پرسم، مي د آن ميبينم و هر بار كه از پيامبر خدا در مور مي
گفتم خوابت چيست؟ براي من هم . شود گويد همان مي شاء اهللا، و هر چه او مي

كنم، به خدا از او  بيايد براي او تعريف مي صتا پيامبر خدا : تعريف كن گفت
اگر خوابت صادق باشد، همسرت : گفتم. جدا نشدم تا خوابش را برايم بازگو كرد

پيامبر . زن نشست و شروع به گريه كرد. آوري پسر فاجري به دنيا مي ميرد و مي
. كند، عائشه ماجرا را تعريف كرد چرا اين زن گريه مي: آمد و به عائشه گفت ص

اگر خواب مسلماني را تعبير كردي آن را بر وجه ! اي عائشه: فرمود صپيامبر 
قسم به خدا . دهد ي ميشود رو چون رؤيا بر وجهي كه تعبير مي. خير تعبير كنيد

  .1شوهرش مرد و پسر فاجري به دنيا آورد

                                                 
 .سند حسن است با 12/432ر فتح الباري ، و ابن حجر د)2086(با سند حسن  ندارمى در سن. 1
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گرفت كه معناي آن  از شكستن ستون خانه معني بعيد را در نظر مي صپيامبر 
گرفت، و پسر  و وسعت خانه را از وسعت روزي نتيجه مي ،وسعت خانه است

ي  هبيند و آن اشاره است به فرمود يك چشم يعني؛ پسري كه فقط راه حق را مي
çμ≈oΨ﴿: خداوند ÷ƒy‰yδ uρ È⎦ø⎪y‰ ô∨ ¨Ζ9$# ∩⊇⊃∪ ﴾N )10:البلد.( 

  .»هدايت كرديم) خير و شر(دو راه ما انسان را به «
گرفت، ستون خانه را به شوهرش  معني قريب را در نظر مي لاما عائشه 

كرد، و شكستن آن را به مرگ او، و پسر يك چشم را نيز به مسيح دجال  معني مي
  .1كرد معني مي

و مثل اين است خواب ديدن به آتش كه معني قريب آن، شقاق و جدائي است 
باشد ولي معناي بعيد آن، خير و بركت است با اشاره به  كه معني بدي مي

⎯ /βr& x8Í‘θç.﴿: ي خداوند فرموده tΒ ’Îû Í‘$̈Ζ9 $# ô⎯ tΒ uρ $yγs9 öθym ﴾N )8:النمل.( 
ه در اطراف آن است مبارك باد آن كس كه در آتش است و كسى كمقدس و «

  .»)فرشتگان و موسى(

                                                 
 12/432آن را آورده، ) الفتح(و ابن حجر در ) 2086(دارمي آن را به سند حسن اخراج كرده است، . 1

 .وآنرا حسن دانسته است
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 :قاعده پانزدهم
  :كند نه مغرور رؤيا مؤمن را مسرور مي

شود، بلكه به انجام اعمال صالحه نيز  رؤيا نويد است و فقط بر آن تكيه نمي
ابراهيم الحميدي مردي صالح : گويد ابن مفلح در آداب الشرعيه مي. بايد اقدام شود

مادرم : ابراهيم الحميدي به او گفت. به ديدار او رفت س امام احمد بن حنبل. بود
: امام احمد فرمود. تو را چنين و چنان در خواب ديده است و بهشت را ذكر كرد

در حاليكه سهل بعداً . گفتند مردم در مورد سهل بن سالمه نيز چنين مي! اي برادر
رؤيا مسرور  مؤمن به: ريزي به راه انداخت و سپس امام احمد به او گفت خون
  .1شود نه مغرور مي

او از طريق صدقه : گفت سامام ذهبي در مورد خواب عبدالرحمن بن عوف 
شود با وجود اينكه او از اهل بهشت و يكي از  و بخشش مال، وارد بهشت مي

بيند و خواب تعبير دارد و به  او و غير او خواب مي: و گفت. عشرة مبشره بود
از خوابي كه ديد و از مالي كه بدست آورد سود  سحقيقت عبدالرحمن بن عوف 

و بدين وسيله . زيادي عائدش شد تا جائيكه ثروت عظيمي را در راه خدا بخشيد
  .2از وارثين فردوس قرار گرفت

                                                 
 ).2/523(اآلداب الشرعيه، . 1

 ).1/81(امام الذهبي در سير اعالم النبالء آورده است . 2
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 :هم قاعده شانزده
رؤيا بر حسب اختالف شكل و ظاهر انسـانها و قـدر منزلـت آنهـا تغييـر      

  .كند مي
قدر منزلت او نظر شود و سپس بر اساس  بايد به حال وضع بينندة خواب و

  .آن، تعبيري مناسب ارائه گردد
  : مثال

دو نفر كه هر دو در خواب أذان گفته بودند براي تعبير آن، نزد ابن سيرين 
و به . كني  شما دزدي مي: به يكي كه شكل و ظاهر خوبي نداشت گفت ،رفتند

چرا بين آن دو فرق : دحاضرين در جلسه گفتن. روي شما به حج مي: ديگري گفت
در اولي سيماي زيبا ديدم و : گذاشتي در حاليكه خوابشان يكي است گفت

&βÏiŒr﴿ .براساس آن، تعبير نمودم uρ ’Îû Ä¨$̈Ψ9$# Ædkptø: $$Î/﴾N )27:الحج.( 
  .»و مردم را دعوت عمومى به حج كن«

 &ΝèO tβ©Œr§﴿ .شكل و ظاهري مناسب در دومي نديدم و براساس آن تأويل كردم

îβÏiŒxσ ãΒ $yγçF−ƒr& çÏèø9 $# öΝ ä3̄Ρ Î) tβθè%Ì≈ |¡s9 ﴾N )70:يوسف.( 
  .»!اى اهل قافله، شما دزد هستيد« ؛سپس كسى صدا زد«

اين مسأله ردي است بر كسي كه ظاهر و شأن بييندة خواب را در نظر 
  .كند  گيرد، و بطور مستقيم اقدام به تعبير مي نمي
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 :هم قاعده هفده
راساس اصول معتبر تعبير شده باشد، كامل است و بوسيله هر خوابي كه ب

  :شود تعبير ديگري نقض نمي
ولو اينكه معناي بعيد در نظر گرفته . بايد خواب مطابق اصول معتبر تعبير شود

پيوندد و تعبير دوم قابل  شود، به اذن خدا خواب براساس اولين تعبير به وقوع مي
  .توجه نيست

  : مثال
: كرد وگفت با مردم صحبت مي سكه عثمان بن عفّان : نقل شده ماز ابن عمر 

اي عثمان بيا پيش ما افطار كن و : و فرمود  را امشب در خواب ديدم صپيامبر 
پادشاه مصر خوابش را بر اشراف قومش عرضه كرد و . روز بعد به شهادت رسيد

≈[﴿ :گفتند tóôÊr& 5Ο≈ n=ômr& ( $tΒ uρ ß⎯øtwΥ È≅ƒÍρ ù'tGÎ/ ÄΝ≈n=ômF{ $# t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ yèÎ/ ﴾N )44:يوسف.( 
و ما از تعبير اين گونه خوابها آگاه  ؛اى است خوابهاى پريشان و پراكنده«

  .»!نيستيم
است واقع نشد، چون ) أضغاث و أحالم(وجود اين، تأويل آنها به اينكه  با

  .ر در تعبير خواب رعايت نشده بوداصول معتب
در خـواب  : گفـت  ساشـعري   روايت شده كه ابوموسـي  ساز أنس بن مالك 

اي از اسبان خوب دارم آنها را حركت دادم تا به كوهي رسـيدم،   ديدم كه گويا گلّه
در كنـارش و داشـت بـه     سباالي كوه است و ابـوبكر   ص اهللاناگاه ديدم رسول 
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 !عمر فـوت كـرد  . إنا للّه وإنا إليه راجعون: گفتابو موسى ، كرد اشاره مي سعمر 
چنـان نبـودم   : گفتدهي؟  خبر نميبه او  سبه عمر كاتبه كردن آيا با م: انس گفت

چون آنچه در خـواب  . و تعبير به وقوع پيوست. كه خبر مرگ عمر برايش بنويسم
حـق اسـت و بـه وسـيلة تعبيـر ديگـر نقـض        آيـد   قيامت، مي) دارالحق(نسبت به 

  .گردد نمي
 :قاعده هجدهم

تا اينكه . ماند لم نميكند از تبعات آن سا كسي كه خوابش را تعبير نمي
  :تعبير كند يا خير آن را از خداوند مسألت نمايد

اصل در تعبير خواب، بقاء اوضاع است بر آنچه كه قبال بوده هر چند مدت 
رؤيا بر . طوالني شود تا اينكه خواب، مطابق اصول معتبر رؤيا، تعبير گردد

كه ترمذي آن را در  كند كه آن را تعبير كند و مفاد اين حديث صاحبش اصرار مي
عداد احاديث صحيح روايت كرده است به اين موضوع اشاره داد، آنجا كه رسول 

جل طائرٍ ف ياالرؤD: فرمايد مي ص اكرم ت وقعتإعلی رِ ربّ يعني؛ رؤيا مانند  C١ذا عُ
شيئي آويزان بر پاي پرنده است كه ثبات و استقرار ندارد، و هرگاه تعبير شد 

  .كند سريعاً سقوط مي
  :مثال

پيمان  مبين سلمان فارسي و ابوبكر صديق  صروايت شده كه پيامبر 
ابوبكر . برادري برقرار كرد و سلمان، ابوبكر را در خواب ديد و از او روگردان شد

                                                 
 ).2381(است، ترمذي آن را روايت كرده . 1
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در خواب ديدم كه دستانت را : اي برادر چرا از من روگرداني؟ گفت: گفت س
دستانم تا روز قيامت ! براهللا اك: گفت سابوبكر ) ورزي بخل مي(اي  جمع كرده

چون خوابش را تعبير نكرده بود از تبعات  سسلمان . نسبت به شر جمع هستند
آن، يعني؛ ناراحتي و دلخوري در امان نماند، اما همينكه تعبير شد، تبعات آزار 

  .دهنده آن پايان پذيرفت
 :هم قاعده نوزده

  :تعبير خواب دعائي است بيمه شده از جانب فرشته
اء خير باشد عاقبتش خير، و اگر دعاء شر باشد عاقبتش نيز شر خواهد اگر دع

  .كند جز دعاء و هيچ چيز قضاء را رد نمي. بود
  : مثال

ي درس ابن سيرين در  روايت شده كه زني با كودك شيرخوارش به حلقه
از او جويا شد يكي از شادگردان كه به كم خردي مشهور بود به او  ،مسجد آمد

. ام به خاطر خوابي كه در مورد اين كودك ديده: اي؟ زن گفت ه آمدهبراي چ: گفت
شاگرد فوري تعبير . در خواب ديدم كه درياي نوشيد: اي؟ زن گفت چه ديده: گفت

كودك در حال فرياد زد و آخرين . ميرد تركد و مي كيسة صفرايش مي: كرد و گفت
: ن سيرين آمد و گفتكرد، اب در حاليكه مادرش گريه مي. نفسش را كشيد و مرد

كرديد به يكي از دانشمندان اين مملكت تبديل  اگر او را به حال خود رها مي
  .شد، چون در دريا ياقوت و در و مرجان هست مي
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بايد معبر تا آنجا كه ممكن است، خواب را به فال نيك بگيرد، چون فرشته 
  .حرف خود را بيمه كرده است

 :قاعده بيستم
  :رساند كاملي است كه تجزيه كردن، به آن ضرر ميي مت واقعه ،رؤيا

بلكه تمام آنها إعمال  ،شود هيچ يك از الفاظ و قرائن از رؤيا مستثني نمي
شوند و بايد معبر تمام معناها و لوازمي را كه رموز بر آنها داللت دارند، رعايت  مي
فصلي  چون اگر كسي نسبت به كتابي حكمي صادر كند، و از آن كتاب فقط. كند

  .خوانده باشد قطعاً حكمش ناقص خواهد بود
پس الزم است كه معبر، تمام رموز را رعايت كند، و هر يك را در جاي 

  .مناسب خود قرار دهد
  : مثال

  .اگر كسي در خواب ديد كه ماري او را نيش زد و سپس عسل نوشيد
ا ب ،رسد و سپس سكوت كند از طريق چشم به شما آسيب مي: و معبر بگويد

رساند، چون نوشيدن عسل را كه به  اين تعبير ناقص به بينندة خواب ضرر مي
معناي شفا از زخم چشم است تعبير نكرده است، و مقصود به نوشيدن عسل، رقيه 

  .شود به قرآن است كه باعث شفا از آسيب چشم مي



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

52 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

 :قاعده بيست و يكم
ترسد  مي در دنيا به آنچه. كسي كه در بازگو كردن خوابش دروغ گويد

كه . شود كه دو عدد جو را بهم گره بزند دچار گردد و در آخرت مجبور مي
  :تواند هرگز نمي

نقاشي را در دنياي واقع حرام كرده، تصوير  خداوند همچنانكه عكاسي و
دروغين را نيز در عالم رؤيا حرام نموده است، چون نوعي جدال با خدا در 

يا يك صورت لطيف و معنوي است كه رؤ(: گويد مي :ابن حجر . آفرينش است
افزايد كه حقيقت  آفريند و دروغگو صورتي را بر تصاوير خوابش مي خداوند مي

ندارد و خدا آنرا نيافريده است، پس اين نوعي دروغ بر جنس نبوت است، و در 
جو را با هم گره بزند، و به كسي كه  دانهشود كه دو  روز قيامت بر او تكليف مي

شود كه آنرا زنده كند؛ چون با  اقعي صورتي را كشيده تكليف ميدر دنياي و
  .1)قدرت خدا در آفرينش ستيز كرده است

  :مثال
  : روايت شده است كه مردي نزد ابن سيرين آمد و گفت

اي پر از آب، در دست دارم، ليوان شكست  در خواب ديدم كه يك ليوان شيشه
اي مرد عصباني  چيزي نديده! س مرداز خدا بتر: ابن سيرين گفت. و آب باقي ماند

اگر دروغ هم بگويي چيزي بر من : ابن سيرين گفت! سبحان اهللا: شد و گفت
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53 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

آورد و خودش  اي به دنيا مي زنت بچه: نيست و خواب را تعبير كرد و گفت
: هنگاميكه مرد از نزد ابن سيرين بيرون آمد گفت. ماند اش زنده مي ميرد و بچه مي

  .اي به دنيا آورد و مرد طولي نكشيد كه اين زن بچه. ام ديدهن چيز به خدا هيچ
 :قاعده بيست و دوم

  : از دو طريق. چيزي كه عقال محال است، ممكن است در خواب روي دهد
 صدر حديث صحيح آمده است كه مردي به پيامبر : وسوسة شيطان - 1

سرم راه  عرض كرد كه در خواب ديدم سرم از تنم جدا شده است و من به دنبال
  .C١املنام ال خترب بتلعّب الشيطان بک يفD: فرمود صپيامبر . روم مي

  .»فريب و وسوسه شيطان را بازگو مكن«
آمد و  سهمچون داستان آن مردي كه پيش عمر : دروغ صاحب خوابـ  2

گياه،  در خواب ديدم كه زمين سرسبز و خرّم شد و بعداً خشك و بي: گفت
آوري  تو ايمان مي: گفت سعمر . حاصل و بي دوباره سبز شد و سپس خشك

شوي، و با كفر از  آوري و سپس كافر مي شوي، دوباره ايمان مي و بعداً كافر مي
ÅÓ©﴿ :گفت سام عمر  مرد گفت چيزي نديده. روي دنيا مي è% ãøΒ F{$# “Ï%©!$# ÏμŠÏù 

Èβ$u‹ÏGø tGó¡n@ ﴾N )41:يوسف.(  

                                                 
، ص )7289(و نگاه به التقريب شماره . واسناد آن صحيح است) 617/4(سير اعالم النبالء ذهبي، . 1

572. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

54 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

  .»!ستيد، قطعى و حتمى استنظر خوا) از من(و مطلبى كه درباره آن «

 .١همچنانكه براي دوست حضرت يوسف مقدر گرديد
با وجود اينكه . و يا همچون داستاني كه چند پيش از ابن سيرين نقل كرديم

خواب دروغ است، اما تأويل آن به خاطر سزاي خدا نسبت به دروغگو حقيقتاً 
كن است، در و اما واقع شدن محاالتي كه به گمان مردم مم. دهد روي مي

خورند و  مانند؛ اينكه هفت گاو الغر، هفت گاو چاق را مي. خواب زياد است
  .مانند؛ پرواز در آسمان
 :قاعده بيست و سوم

  :ترين آنهاست در گفتگو ترين مردم در رؤيا صادق صادق
و هر اندازه . هر اندازه انسان صادق باشد، رؤيايش نيز صادق خواهد بود

و اگر صاحب خواب در صدق و كذب . يز همچنيندروغگو باشد رؤيايش ن
مانند؛ خبري كه . متوسط باشد؛ بايد خوابش بررسي شود تا صحت آن معلوم گردد

رسد، بايد بررسي شود تا از صحت و سقم آن اطمينان حاصل آيد و  از فاسقي مي
بابي را به اين مسأله  :امام بخاري . مانعي نيست كه خواب او صحيح باشد

  ).باب خواب اهل شرك و فساد و هرزگي: (ده تحت عنواناختصاص دا
  : مثال

است كه به خاطر صادق بودنش به صديق ناميده  ؛مثال آن، خواب يوسف 
  .پس صداقت، دليل صحت خواب است. شده است

                                                 
 ).20362(عبدالرزاق در المصنف با سند صحيح . 1



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

55 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

 :قاعده بيست و چهارم
شود نه صفتي كه در حال،  رؤيا صفتي است غيبي كه در آينده آشكار مي

   :تأثيرگذار باشد
پس بايد در آن تحقيق و بررسي كرد و تا جاي كه راه داشته باشد آن را بر 

  .بيني است احسن احوال حمل نمود چون رؤيا بر اساس خوش
گفت در خواب ديدم كه تمام : از شريك بن أبي نمر نقل شده است: مثال

اگر خوابت : مسيب پرسيدم گفتالدر مورد آن از سعيد بن . دندانهايم افتاده است
  .1كردخواهند فوت قبل از تو سن و سالهايت  صادق باشد تمام هم

 :قاعده بيست و پنجم
واقع شدن تعبير خواب ضرورتاً بر ثبوت وصف تعبير يا صحت و توانائي 

  :كند معبر داللت نمي
بنابراين واقع شدن . است بيني خوشچون رؤيا براساس عاقبت به خيري و 

ر قوت تعبير و صحت آن نيست، و همين مسأله تعبير معبر احمق و حسود، دليل ب
  .كند زيادي معبرين را در زمان حاضر توجيه مي

يا ابن سيرين باري . بردند كه به او حسودي  ؛داستان برادان يوسف : مثال
را تعبير  كه از حلقه درس تأخير كرده بود يكي از شاگردان احمقش خواب زني

  .كرد و تعبيرش واقع شد
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56 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

 :و ششمقاعده بيست 
اگر خوابي كه تعبير آن واقع شده است تكرار گرديد از چهار حالت زير خالي 

  :نيست
يادآوري نعمتي است كه به سبب اين خواب فراهم شده ولي هنوز شكر ـ  1

 .آن بجاي نيامده است

 .برحذر داشتن از گناهي است كه هنوز از آن توبه نشده استـ  2

ديني است كه بر ميت است و هنوز ادا يادآوري وصيت، رد مظلمه يا ـ  3
 .نشده

و  ،داللت بر آسيب چشم دارد كه هنوز براي رفع اثر آن اقدام نشده استـ  4
  .و مثال در اين باب از حد شمار بيشتر است. بايد در اخذ اثر آن مبادره كرد

 :قاعده بيست و هفتم
  :شود و رؤياي نيك دير غالباً رؤياي بد زود واقع مي

خواب بد به سرعت واقع . دهد ن مسأله واقعيت و تجربه شهادت ميبر اي
شود تا صاحب خواب به توبه و پرهيز از گناه اقدام كند و خود را براي  مي

بايد از صاحب خواب سؤال شود آيا قبل از خواب بالي بر . مصيبت آماده نمايد
ب، تفسير آن اگر قبالً به مصيبتي دچار شده پس اين خوا. او وارد آمده يا خير

آيد كه بايد خود را براي آن آماده سازد، و اين از  ميگرفتار واگرنه به مصيبتي  ،است
  .لطف و رحمت خدا به بنده است



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

57 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

و اما نشان خواب نيك تأخير است كه در آن نويد به خير و خوشي است تا 
  .و نفس آمادگي الزم را بدست آورد ،خوف انسان به أمن تبديل شود

مانند؛ اينكه به صاحب . شود در برخي از حاالت استثنائي تعجيل ميولي احيانا 
  . اش صدقه بدهد خواب دستور داده شود كه براي شفا از بيماري

   :مثال خواب نيك
ÏM﴿: است كه در كودكي خواب ديد ؛داستان يوسف  t/r'̄≈ tƒ ’ÎoΤÎ) àM÷ƒr& u‘ y‰tnr& 

u|³tã $Y6x. öθx. }§ôϑ¤±9$# uρ tyϑs)ø9 $# uρ öΝ åκçJ÷ƒr& u‘ ’Í< š⎥⎪Ï‰Éf≈ y™﴾N) .4:يوسف.( 

من در خواب ديدم كه يازده ستاره، و خورشيد و ماه در برابرم سجده ! پدرم«
  .»!كنند مى

تأويل اين خواب بعد از مدت طوالني، گفته شده بعد از مدت چهل سال، 
  .1ادارة مصر را به عهده گرفته بود، به وقوع پيوست ؛آنگاه كه يوسف 

   :مثال خواب بد
در خواب ديدم كه بر بام كعبه نماز : مسيب گفتالمردي به سيعد بن 

پندارم كه  مي. از خدا بترس و از گناه دوري كن: مسيب گفتالسعيد بن . خوانم مي
  .2اي از دين خارج شده
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58 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

 :قاعده بيست و هشتم
  :رؤياي كه مانند؛ سپيدة صبح آشكار شود نياز به تعبير ندارد

و  ءغالباً مخصوص پيامبران، صادقان، شهدا. تاين نوع خواب كمياب اس
  .1است ءصلحا

  .ديد و در آن مژده فتح مكه به او داده شد ص مانند خوابي كه پيامبر
(ô‰s﴿: فرمايد خداوند مي ©9 šXy‰|¹ ª!$# ã&s!θß™ u‘ $tƒö™ ”9$# Èd,ysø9 $$Î/ ( £⎯è=äzô‰tGs9 

y‰ Éfó¡yϑø9 $# tΠ#tysø9 $#﴾N )27:الفتح(. 
بطور قطع  ؛را به پيامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفتخداوند آنچه «

  .»شويد همه شما بخواست خدا وارد مسجد الحرام مى
  .؛ در مورد ذبح پسرش اسماعيل ؛و مانند خواب ابراهيم 

 :قاعده بيست و هنم
   :رؤيا عامه است اگر در مورد نشانهاي هستي يا نشانهاي ويژه و ممتاز باشد

  .و باران، طوفان خورشيد گرفتگي، ماه گرفتگي، زلزله: مانندهاي هستي  نشانه
منارة مسجد، كعبه و مكانهاي مقدس، يا آپارتمانهاي : هاي ويژه مانند نشانه

بلند، يا هر امر خير يا شري كه به امت اسالمي مربوط شود، و همچنين خواب 

                                                 
هر اندازه آدم با خدا در ايمانش، و يا با بندگان خدا در رفتارش صادق . و اساس آن صدق است. 1

 .باشد، به همان اندازه خوابش صادق خواهد بود



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

59 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

خواب تبعات رؤياي عامه متوجه شخص بينندة . حاكم مملكت يا خواب علماء
  .يعني؛ رؤياي عامه شامل عموم و خصوص است. شود مي

  : مثال
داشت و  را به شگفتي وا مي ص كه رؤيا پيامبر: روايت شده ساز أنس 

» كسي از شما امروز خواب ديده؟«: »هل رأی أحد منكم رؤيا اليوم«: فرمود مي
 صپيامبر . در خواب ديدم كه سه ماه در حجرة من افتادند: گفت لعائشه 
اگر : »رضهل األأ ـ ريفضل ـ أو خأهم  ةثالث يتكب دفن يف كايؤإن صدقت ر«: فرمود

. خواب صادق باشد سه نفر از بهترين اهل زمين در منزل شما دفن خواهند شد
: گفت سي عائشه دفن شد، ابوبكر  فوت كرد و در حجره صوقتي كه پيامبر 

نيز در آنجا  مابوبكر و عمر  اين، يكي از سه ماهت كه بهترين آنها است، و بعداً
  .1دفن شدند

قاضي در راه . يك نفر قاضي را به شام فرستاد سروايت شده كه عمر 
در خواب ديدم كه خورشيد : چرا برگشتي؟ قاضي گفت: گفت سعمر . برگشت

  .ها برخي با خورشيد هستند و برخي با ماه جنگند، و ستاره و ماه با هم مي
برو بيرون  :گفت سبا ماه، عمر : ي بودي؟ گفتكشما با كدام ي: گفت سعمر 

tΡ$!﴿: و هرگز براي من كار مكن، و سپس اين آيه را تالوت كرد öθysyϑsù sπ tƒ# u™ È≅ø‹©9 $# 

!$uΖ ù=yèy_uρ sπ tƒ# u™ Í‘$pκ̈]9$# Zοu ÅÇö7ãΒ﴾N )12:اإلسراء(. 
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60 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

  .»بخش ساختيم سپس نشانه شب را محو كرده، و نشانه روز را روشنى«
  .1جنگ صفين در كنار اهل شام جنگيد تا به قتل رسيد اين مرد در
 :ام قاعده سی

هر خوابي كه تأويل آن به دليل وجود رمزهاي متضاد مشكل گردد، بر رمز 
  :شود واضح آن اعتماد مي

شود چون شايد از خواب آشفته يا گفتار نفساني  به رمزهاي ضعيف توجه نمي
شوند و رمز مجهول بر  يده گرفته ميهر گاه فهم رمزها دشوار گرديد، ناد. باشد

  .گردد معناي معلوم حمل مي
  :مثال

حجاج بن يوسف در خواب ديد كه دو جاريه از حورالعين از آسمان فرود 
حجاج يكي از آنها را گرفت و ديگري به آسمان برگشت، حجاج به . آمدند

دو : ابن سيرين گفت. خوابش خوشحال شد و آن را بر ابن سيرين عرضه كرد
بعد از شود، و ديگري  ميدر زمان او واقع جاريه دو فتنه هستند كه يكي از آنها 

  .او بعد از، ولي فتنة ابن المهلب در زمان او بودتنه ابن اشعث پس ف. فوت او
در اينجا دو رمز وجود دارد يكي جاريه و ديگري حورالعين و آنها با هم 

روند، ولي اين دو جاريه  رون نميها بي  متضاد هستند چون حورالعين هرگز از خيمه
شود و از آن، جور و  بر زمين فرو آمدند، پس به رمز واضح يعني؛ جاريه توجه مي

                                                 
 .1/656اصابه ابن حجر، . 1



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

61 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

أرض علی الرجال  يفتنة ه يتركت بعد ماD: فرمايد مي صپيامبر . گردد ظلم فهم مي
 ي زنان بر تر باشد از فتنه ام كه خطرناك اي بر جاي نگذاشته هيچ فتنه« :Cمن النساء

  .دواقع ش شحكومتزمان رسيد و در فتنة يكي از دو جاريه به پس حجاج . مردان
از ابن سيرين نقل شده كه زني از او سؤال كرد در مورد خوابي كه در آن، 

چنين چيزي ممكن : ابن سيرين به زن گفت. مردي را با قيد و زنجير ديده است
 صيانت، پيامبر نيست چون قيد ثبات در دين و ايمان است و غل كفر و خ

لَّ والقيد ثبات يفD: فرموده است   C١الدين أحب القيدَ وأكره الغُ
و اما غلّ كفر و . قيد، ثبات در دين است. قيد را دوست دارم و از غلّ بيزارم

به خدا قسم من اين : شود مؤمن كافر باشد، زن گفت خيانت است، پس نمي
كه حاال زنجير و ساجور را در ام و مثل اينست  خواب را با حالت مناسب ديده

تا اسم ) اندازند، قالده ساجور چوبي است كه به گردن سگ مي. (بينم گردن او مي
بلي اآلن فهميدم چون ساجور از چوب : ساجور را شنيد ابن سيرين به زن گفت

Νåκ̈Ξ﴿ است و چوب در خواب نفاق در دين است r( x. Ò=à±äz ×οy‰ ¨Ζ|¡•Β﴾) .4:المنافقون.( 
 .»اند وبهاي خشكي هستند كه به ديوار تكيه داده شدهوئي چگ«

اند و هر كدام تأويلش نفاق و كفر و  پس ساجور و غلّ با هم جمع شده
تر هستند از قيد كه تنها است و با او شاهدي  خيانت است و آن دو در تأويل قوي

ديگر كه آن را تقويت كند وجود ندارد پس آن مرد كسي است كه خود را به كسي 
                                                 

 .مسلم روايت كرده. 1
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كند عرب  دهد، و ادعا مي ير از پدر خود، و به قومي غير از قوم خود نسبت ميغ
  .Cإنا هللاِّ وإنا اِليه راجعونD: زن گفت. است و از آنها هم نيست

 :قاعده سی و يكم
هرگاه در خواب مباشر و مسبب و ساكت جمع شدند حكم همة آنها يكي 

  .است مخصوصاً در مسأله زخم چشم
يكديگر جمع شوند و مقصود آنها يكي باشد غالباً يكي در هرگاه دو رمز با 

ديگري داخل است، و تعبير رموز بهتر از اهمال و عدم تعبيرشان است، و رمز تابع 
تا جائيكه رمز بر آن داللت بكند و . پيرو است ،همچنانكه از اسم آن پيداست تابع

شد، همچنانكه امكان حمل آن بر معني هماهنگ با ديگر رمزها وجود داشته با
  .تواند جانشين عبارت شود اصوليون قائل بر اين هستند كه اشاره مي

  : مثال
كند و مرد ديگري آمد و صاحب خواب  ودالي ميگاگر در خواب ديد مردي 

حكم : كرد و به صاحب خواب كمك نكرد ودال انداخت و سومي نگاه ميگرا در 
. ب از چشم همه آنها استهمه آنها يكي است و آن، آسيب ديدن بيننده خوا

  .قدرت تأثير چشم آنها متناسب با آزاري كه در خواب از آنها ديده متفاوت است
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م  :قاعده سی و دوّ
تمام مثلهاي قرآن كريم و سنت نبوي اصول علم تعبير هستند براي كسي 

امثال قرآن و سنت بيشتر از . كه در نظر و استدالل به آنها مهارت داشته باشد
  : و اينك نمونة از انها. ندحد شمارش
خداوند متعال در . در خواب ديدن خرما روزي و سرور زندگي است :خرما

“Ìh“﴿: فرمايد شأن مريم مي èδ uρ Å7ø‹s9 Î) Æíõ‹Åg ¿2 Ï's# ÷‚̈Ζ9 $# ñÝÉ)≈ |¡è@ Å7 ø‹n=tæ $Y7sÛâ‘ $wŠÏΖy_ ∩⊄∈∪ 

’Í? ä3sù ’Î1 uõ°$# uρ “Ìhs%uρ $YΖ øŠtã﴾ .)26ـ 25:مريم.( 

از ! (ريزد اى بر تو فرو مى خل را به طرف خود تكان ده، رطب تازهو اين تنه ن«
  .»بنوش) از آن آب گوارا(و  ؛بخور) اين غذاى لذيذ

شود به خاطر توصيف منافقان به آن، در فرمودة  چوب به نفاق تعبير مي :چوب

Νåκ̈Ξ﴿: خداوند متعال r( x. Ò=à±äz ×οy‰ ¨Ζ|¡•Β﴾) .4:المنافقون.( 
 .»اند ستند كه به ديوار تكيه داده شدهوئي چوبهاي خشكي هگ«

øŒÎ) ãΝ﴿: فرمايد خداوند مي. شود چرت به امن تعبير مي :چرت ä3ŠÏe±tóãƒ }̈ $yè‘Ζ9 $# 

Zπ uΖtΒ r& çμ ÷Ψ ÏiΒ﴾) .11 :األنفال.( 
هنگامى را كه خواب سبكى كه مايه آرامش از سوى خدا بود، ) ياد آوريد(و («

  .»شما را فراگرفت
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M﴿: فرمايد خداوند مي .خنده بشارت است :خنده s3ÅsŸÒsù $yγ≈ tΡ ö¤±t6sù﴾ .

  .»پس او را بشارت داديم ؛خنديد« ).71:هود(
(βÎ﴿. شود طالق به ثروت تعبير مي :طالق uρ $s%§x tGtƒ Ç⎯øóãƒ ª!$# yξà2 ⎯ÏiΒ 

⎯Ïμ ÏGyèy™﴾) .130: النساء .( 
  .»نياز كند و اگر از هم جدا شدند خداوند هر كدام را به فضل خود بي«
≈μ﴿: فرمايد خداوند مي. شود كشتي به نجات تعبير مي :شتيك oΨø‹yfΡ r' sù 

|=≈ ysô¹r& uρ Ïπ oΨ‹Ï  ).15 :العنكبوت. (﴾ 9$#¡¡
  .»نجات داديم و سرنشينان كشتى را) نوح(ما او «

⎯ /βr& x8Í‘θç.﴿: فرمايد خداوند مي. شود آتش به مناسبت مبارك تعبير مي :آتش tΒ 

’Îû Í‘$̈Ζ9$# ô⎯ tΒuρ $yγs9 öθym ﴾N )8 :النمل.( 
مبارك باد آن كس كه در آتش است و كسى كه در اطراف آن است مقدس و «

  .»)فرشتگان و موسى(
ãΑÍi”t∴çΡ﴿: فرمايد خداوند مي. عسل شفاء است بوسيله دعاء شرعي :عسل uρ z⎯ ÏΒ 

Èβ# u™öà) ø9$# $tΒ uθèδ Ö™!$x Ï© ×π uΗ÷q u‘ uρ﴾) .82 :اإلسراء.( 
  .»كنيم حمت است براى مؤمنان، نازل مىو از قرآن، آنچه شفا و ر«
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©﴿: فرمايد خداوند مي. دشمني مودت است بعد از سوء تفاهم :دشمني |¤tã 

ª!$# βr& Ÿ≅yèøg s† ö/ä3oΨ ÷ t/ t⎦ ÷⎫ t/uρ t⎦⎪Ï%©!$# Ν çF÷ƒyŠ$tã Ν åκ÷] ÏiΒ Zο̈Šuθ̈Β﴾) .7 :هالممتحن.( 

از راه (ند اميد است خدا ميان شما و كساني از مشركين كه با شما دشمني كرد«
كه با اخذ اثر آن شخص  چشميا به سبب زخم  .»پيوند محبت برقرار كند) اسالم

  .آسيب برطرف خواهد شد
uΖ$﴿: فرمايد خداوند مي. شود آهن به قوت تعبير مي :آهن ø9 t“Ρ r&uρ y‰ƒÏ‰ptø: $# ÏμŠÏù 

Ó ù̈'t/ Ó‰ƒÏ‰x© ßìÏ≈oΨ tΒ uρ Ä¨$̈Ζ=Ï9﴾) .25 :الحديد.( 
  .»كه در آن نيروى شديد و منافعى براى مردم استو آهن را نازل كرديم «

Ν§§﴿: فرمايد شود خداوند مي سنگ به سنگدلي تعبير مي :سنگ èO ôM |¡s% Νä3ç/θè=è% 

.⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ šÏ9≡ sŒ }‘Îγsù Íοu‘$y∨ Ïtø:$$x. ÷ρ r& ‘‰x© r& Zοuθó¡s% ﴾) .74 :البقره.( 
  .»!تر سختهمچون سنگ، يا  ؛سپس دلهاى شما بعد از اين واقعه سخت شد«

 :قاعده سی و سوم
  :گاه تعبير است قرنية خواب تكيه

  .شود معني تأويل بوسيله اين قرنيه جستجو مي
. شود پرنده اگر بر دوش يا گردن باشد، به عمل انسان تعبير مي :پرنده: مثال

≅¨ ﴿: فرمايد خداوند مي ä.uρ ?⎯≈|¡Σ Î) çμ≈ oΨøΒ t“ ø9 r& …çνu È∝̄≈ sÛ ’Îû ⎯Ïμ É)ãΖ ãã﴾) .13 :اإلسراء.( 
  .»ايم و هر انسانى، اعمالش را بر گردنش آويخته«
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. شود گيرد، و در آن رئيس مي و اگر پرنده بر سر بود كار مهمي بر عهده مي
ö©Ü9﴿: فرمايد خداوند مي $# uρ Zοu‘θà±øtxΧ ( @≅ä. ÿ…ã&©! Ò>#̈ρ r& ∩⊇®∪﴾) .19 :ص.( 

سبيح خدا تا همراه او ت(پرندگان را نيز دسته جمعى مسخر او كرديم «
  .»!كننده به سوى او بودند و همه اينها بازگشت؛)گويند

و اگر پرنده از دهنش بيرون آمد، اگر صاحب خواب مريض يا مجاهد باشد به 
و اگر سالم باشد تحذير به سخني بدي است كه از او . شود تعبير مي) مرگ(روح

ن جن تأويل و اگر پرندگاني در منزل خود ديد به مالئكه و صالحا. زند سر مي
  .شود و اگر پرنده در جلو او سقوط كرد به بشارت سريع معني مي. گردد مي

ماهي اگر تر و تازه باشد زن است، و ماهي پخته روزي بدون زحمت  :ماهي
  ).مائدهدر سوره ال(است بنا بر داستان 

و ماهي شور سفر براي طلب علم است در سرزمين دريايي بنا به داستان 
  .با خضر ؛موسي 
چنانكه در دشمن است اگر هجوم كند، و در غالب در آن خير است  :مار
و به عداوت . آمده است) جن اهل مدينه كه مسلمان شدند(درباره  ي كهحديث

  .شود مانند خادم مثال؛ تعبير مي نزديكان از نظر نسب و مكان
⎯χÎ) ô﴿: فرمايد خداوند مي ÏΒ öΝ ä3Å_≡uρ ø—r& öΝà2Ï‰≈ s9 ÷ρr& uρ #xρ ß‰tã öΝà6 ©9 

öΝ èδρâ‘ x‹÷n$$sù﴾) .14 :التغابن.( 
  .»بعضي از همسران و فرزندانتان دشمنان شما هستند، از آنها برحذر باشيد«
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: صعقرب دشمن فاسق است، بر طبق رنگ به دليل فرموده پيامبر  :عقرب
Dغريه وال تركت نبياً  قاتل اهللا العقرب ماC.  

  .»حم نكردخدا عقرب را نابود كند كه به پيامبر و غيره ر«
و داد كن است،   سگ بر حسب رنگ، دشمن فاسق، پرحرف و جيغ :سگ

βÎ) ö≅ÏϑøtrB Ïμø‹n=tã ô]yγù=tƒ ÷ρ﴿: خداوند فرموده r& çμò2 çøIs? ]yγù=tƒ﴾) .176 :األعراف.( 

آورد، و اگر او را به  رون مىياگر به او حمله كنى، دهانش را باز، و زبانش را ب«
  .»كند ن كار را مىحال خود واگذارى، باز همي

  .فرود آمدن ذلت است :فرود آمدن
*θäÜÎ7÷δ$# #\óÁÏΒ ¨βÎ#)﴿: به دليل فرمودة خداوند sù Ν à6s9 $̈Β óΟçFø9 r'y™ 3 ôM t/Î àÑuρ 

ÞΟÎγøŠn=tæ ä'©!Éj‹9$# èπ uΖx6ó¡yϑø9 $# uρ ﴾) .61 :البقره.( 

 و ،به شهري از شهرها فرود آييد كه در آنجا هر چه خواستيد خواهيد يافت«
  .»ذلت و نياز، بر پيشانى آنها زده شد) مهر(

 _Íρ$t↔y™ 4’n<Î) 9≅t6y“﴿: رفعت و پناه است به دليل فرموده خداوند :باال رفتن

© Í_ßϑÅÁ÷ètƒ š∅ÏΒ Ï™!$yϑø9  ). 43 :هود. (﴾#$
  .»!برم تا مرا از آب حفظ كند ميبزودى به كوهى پناه «
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 :قاعده سی و چهارم
سبت به خواب خود از كسي كه خواب به او بيننده خواب سزاوارتر است ن

  :شود هر چند سهمي در تعبير داشته باشد  ديده مي
خواب، مختص به بينندة خواب است هر چند برخي اوقات غير او نيز 

رؤيا الرجل الصالح يراها D: فرمايد مي صهمچنانكه پيامبر . تواند استفاده كند مي
 .C1النبوة وأربعني جزءً من ةأو تُری له جزءٌ من ست

شود، جزئي از چهل و  بيند يا براي او ديده مي خوابي كه شخص صالحي مي
  .شش جزء نبوت است

سؤال شد در مورد زني كه در خواب دختر مردة خود  :از ابن سيرين : مثال
اي : چه عملي را از همه نيكوتر يافتي؟ دختر گفت! دخترم: را ديده و به او گفته

  !گردو را بين مساكين تقسيم كنيبر توست كه ! مادر عزيزم
بايد اين زن، كنزي را كه پيش خود دارد بيرون آورد و آن را : ابن سيرين گفت

حقيقتاً كنزي نزد من است كه آن را در . استغفراهللا العظيم: زن گفت. صدقه دهد
  .2ام زمان طاعون دفن كرده

مند  بهره ي او اش نيز از صدقه پس رؤيا مختص زن است، ولي دختر فوت شده
  .شود مي

                                                 
 ).8/68(البخاري . 1

 ).396(تفسير الواعظ، . 2
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 :قاعده سی و پنجم
توافق جمعي بر يك رؤيا غالباً دليل بر صحت آن است ماداميكه مخالف 

  :شريعت نباشد
 )علی الرؤيا ؤباب التواط(: اين مسأله را بيان كرده تحت عنوان :امام بخاري 

تواطأت علی  أری رؤياكم قدD: فرمايد مي صو در تعيين شب ليله القدر پيامبر 
  . است  بينم كه خوابهايتان بر ده روز آخر توافق كرده مي« :C١عرش األواخرال

  .مخالف شريعت نباشدكه پس توافق، دليل صحت رؤيا است به آن شرط 
 :قاعده سی و ششم

  :مخالفت رؤيا با شريعت، دليل واضح بر بطالن آن است
بودن  چون از اعتقاد به چنين چيزي حجت. رؤيا مصدر دريافت و تشريع نيست

و اين، محال بلكه . آيد  ، الزم ميص اهللارؤيا در شرع و تجديد وحي بعد از رسول 
  .باطل است
مانند؛ وصيت احمدنامي كه ادعاي خدمت حجرة نبوي دارد و خيال كرده : مثال

به او دستور داده كه به عدد معيني كاغذ بنويسد و آن را پخش  صاست كه پيامبر 
و مانند ادعاي مهدويت در . گيرد عرض زيان قرار مياين صورت در م كند در غير

و مانند برخي از  )هـ1400(و مانند حادثه مشهور حرم در سال . زماني غير از زمان آن
  .كنند فرقهاي گمراه كه خواب را مصدري از مصادر تشريع قلمداد مي

                                                 
 .12/379الفتح، . 1
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 :قاعده سی و هفتم
   :دالالت ارقام در احالم حجت است

: مانند؛ داستان خواب ديدن پادشاه مصر، كه. قت هستندچون ارقام يا رموز مو
﴿þ’ÎoΤÎ) 3“ u‘ r& yìö7y™ ;N≡ts) t/ 5β$yϑÅ™ £⎯ßγè=à2 ù'tƒ ììö7y™ Ô∃$yfÏã﴾) .43:يوسف.( 

  .»خورند ديدم هفت گاو چاق را كه هفت گاو الغر آنها را مى در خواب«
گاوهاي چاق سالهاي حاصلخيز، و گاوهاي الغر سالهاي خشك و قحطي 

شد، پس ابن سيرين گفت اين زن  و مانند خانمي كه ديد ماه داخل ثريا مي. ستا
  .روم ويد كه من تا هفت روز ديگر از دنيا ميگ

هفت روز شمارديم و در روز هفتم ابن سيرين را دفن كرديم، : اشعث گفت
باشد و  چون ثريا هفت ستاره است، و مقصود به ماه عالم است، كه ابن سيرين مي

  .دن در آن، مرگ اوستداخل ش
: مانند آنچه كه از وهب بن منبه نقل شده است. يا ارقام، رموز اشخاصي است

 ؛در خواب ديد كه ده گرگ يوسف  ؛قبل از فقدان يوسف  ؛يعقوب 
اند و حضرت يعقوب باالي كوه است و يوسف در دشت و گرگها  را احاطه كرده

كرد  قوب از باالي كوه نگاه ميحضرت يع. كردند او را بين خود دست به دست مي
و دلش به او حال سوخت كه ناگاه زمين شكاف برداشت و يوسف را در خود 

%∃﴿: به همين خاطر بود كه به پسرانش گفت. فرو برد و گرگها پراكنده شدند s{r&uρ 

βr& ã&s# à2ù'tƒ Ü=ø Ïe%!$# ﴾) .13 :يوسف.( 
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  .»ترسم كه گرگ او را بخورد و از اين مى«
مرسل است و قول وهب از قبيل رأي نيست و شايد از اسرائيليات  اين حديث

  .هستند ؛يوسف  )پدري(عدد ده، برادران . باشد
توانيد ارقام را جدا تعبير كنيد و غالباً ارقام، رموز موقتي  و به اين ترتيب مي

اين اعداد تاريخي . به كسي داده شود) 21050(مثالً اگر مبلغي به اندازة . هستند
شود و سپس  پس صفر اعداد برداشته مي. براي صاحب خواب است مشخص

در سالي كه بينندة خواب در آن  21/5شوند و از آن، تاريخ  اعداد بر عكس مي
آيد و تاريخ خير و گشايشي براي او خواهد بود و احياناً  كند بدست مي زندگي مي

  .و اهللا اعلم .آيد اي بدست مي كنند و از آن، تاريخ حادثه اعداد را جمع مي
 :قاعده سی و هشتم

هر عصري تعبير مخصوص به خود دارد و تعبير بر حسـب عصـر و زمـان    
  :گيرد صورت مي

   :مثال
سفر از جاي معلوم به جاي نامعلوم در تعبير گذشتگان مرگ است، اما در 

  .عصر ما به دليل وجود هواپيماها به معناي كثرت سفر است
ر خواب نزد گذشتگان به معناي پناهگاه هاي گلي د هو همچنين ديدن خان

نيازي انسانها  چون به خاطر بي. شود اما در عصر ما به مس شيطاني تعبير مي ،است
و . هاي گلي در اين زمان، به ديار و مسكن شياطين تبديل شده است هبه خان

همچنين نماز بر بام كعبه نزد پيشينيان به معني خروج از دين است، اما در عصر ما 
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بدليل وجود ساختمانهاي بلند در اطراف حرم به معناي أمن و قدر بلند صاحب 
خواب است، و همچنين ديدن االغ، نزد پيشينيان به معني روزي تأويل شده است، 

كند و آن حمل علم بدون عمل  اما در عصر ما داللت بر صفتي از صفات يهود مي
  .پس بايد زمان رؤيا رعايت شود. به آنست

 :و هنم قاعده سی
  :نكتة قابل توجه در رؤيا، روش شما در تعبير آنست، نه در بازگو كردن رؤيا

بايد بر مضون رؤيا احاطه شود، كه در اين صورت رؤيا يكي از حاالت زير 
  : باشد مي

كند كه  مانند اينكه ببيند در حرم طواف مي: ظاهر و باطن آن پسنديده است - 1
  .تتعبير آن، أمن و روا شدن نياز اس

بخشد ولي  مانند اينكه ببيند كه مالي مي: ولي باطناً نكوهيده ،ظاهراً پسنديده - 2
  .گيرد تعبير اينست كه مالي را مي

زند  مانند اينكه ببيند كه ماري او را نيش مي: ظاهراً و باطناً نكوهيده است - 3
  .كه تعبيرش آسيب چشم از فاميل نزديك است

مانند ازدواج با محارم كه تعبيرش نيكي و : يدهباطناً پسند ،ظاهراً نكوهيده - 4
  .صله رحم است
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 :قاعده چهلم
  :تعبير خواب از باب فتوي است

آگاهي داشته باشد،  صشرط معبر آنست كه بر كتاب خدا و سنت رسول او 
كم رؤياً أإذا رأی D: فرمايد مي صبه همين دليل است كه پيامبر  دث هبا  فال حدُ حيُ

 .C1اً ناصحاً أو عاملإالَّ 
  .»براي ناصح يا عالم بازگو نكند اگر يكي از شما خواب ديد آن را جز«

علم تعبير از علوم شرعيه است كه ياد : يدگو مي :سعدي عبدالرحمن الشيخ 
  .2كند، و تعبير خواب داخل در فتوي است دهنده و يادگيرنده آن كسب ثواب مي

ÅÓ©﴿: فرمايد مي ؛خداوند متعال به نقل از يوسف  è% ãøΒ F{$# “Ï%©!$# ÏμŠÏù 

Èβ$u‹ÏGø tGó¡n@ ﴾N )41:يوسف.(  
  .»!نظر خواستيد، قطعى و حتمى است) از من(و مطلبى كه درباره آن «
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  دادها یرو: باب سّوم

  
هاي از كيفيت تعبير از ناحية معبرين حال و گذشته ذكر  در اين باب، نمونه

اقعيت موجود در زندگي خود شك هر يك از دو گروه، عصر خود و و بي. شود مي
يابيم كه جزئيات  كنيم در مي وقتي به تأويل گذشتگان دقّت مي. كند را منعكس مي

اند، زندگي ما، مملو از  آن، همان جزئيات عصري است كه در آن بسر برده
چيزهاي شده است كه در روابط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي انسان در 

ي زنده  اگر اختصار را دوست داري، اسم آن را تجربه. تحال تغيير و پيشرفت اس
  .در دنياي واقعي بگذار

توان به كتب معبرين سابق اكتفا كرد و با روش آنان تعبير را در دنياي  پس نمي
كنوني پياده نموده، بلكه بايد معبر بدون غفلت از تجارب گذشتگان، تجارت 

ين روش قديم و جديد يك نوع مخصوص به خود را نيز داشته باشد، و بايد ب
ي  الي اين وقائع، و از طريق قواعد گذشته هماهنگي و تركيب ايجاد كند، و در البه

  .رؤيا، تعبير را الهام بگيرد
 :حوادث گذشته

  اول: مثال
در خواب : روايت شده كه ابوعمار الطيان نزد محمد بن سيرين رفت و گفت

آيا در نوك آنها : سيرين گفت ابن. اي در دست دارم ديدم كه رمح و نيزه
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نه، ابن سيرين گفت كه اگر باالي آن، برآمدگي : برجستگي مشاهده كردي؟ گفت
سپس مدتي . شدي، ولي صاحب دختر خواهي شد ديدي صاحب پسر مي مي

  .صاحب دوازده دختر خواهي شد: سكوت كرد و بعداً گفت
ردم ابووليد تعريف ك :اين خواب را براي ابووليد : محمد بن يحيي گفت

من پسر يكي از آنها هستم، و يازده خاله دارم و ابوعمار الطيان : خنديد و گفت
  .پدر بزرگم است

  :تحليل
شود  بر رمح كه رمز واضح است اعتماد مي. رمح و نيزه دو رمز متضاد هستند

شود كه رمح مؤنث است و سپس به  و به دليل عدم وجود برآمدگي، معلوم مي
  .مؤيد اين رمح است استدالل شده استداللت قرآني كه 
oΨ$﴿: فرمايد خداوند مي ù=à) sù >Î ôÑ$# š‚$|ÁyèÎn/ tyfy⇔ ø9 $# ( ôNtyfxΡ $$sù çμ ÷Ζ ÏΒ $tFt⊥ øO $# 

nοu ô³tã $YΖ øŠtã ﴾ .)60 :البقره.( 
ناگاه دوازده » !عصاى خود را بر آن سنگ مخصوص بزن«: به او دستور داديم«

  .»چشمه آب از آن جوشيد
و امثال قرآن كريم . دالل شد كه صاحب دوازده دختر خواهد شدپس است

دو رمز با هم جمع شدند و مقصود ) 32(قاعدة . همگي اصول تعبير خواب هستند
يكي است و رمز اولي داخل دومي شد پس آنها ناديده گرفته ) رمح و عصا(هر دو 
بر مؤنث داللت گاه تعبير است، و  رمح كه قرينه است تكيه). 31قاعدة (شود  نمي
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هرگاه حمل رمز مجهول كه رمح ) 33قاعدة (كند و عين، از لوازم معني است  مي
است بر معني معلوم كه تأنيث است به علت عدم وجود برجستگي ممكن باشد، 

  .شود از آن عدول نمي
  : مثال دوم

من ظرفي از شيشه دارم كه در آن غذا : كسي نزد امام جعفر صادق آمد و گفت
آيا زن داري؟ : گفتامام جعفر . اي در آن است ورچهدر خواب ديدم كه م. خورم مي

ات بيرون  آن را از خانه گفتامام جعفر  ،بلي: غالم داري؟ گفت: گفتبلي : مرد گفت
اش برگشت و مسأله را با همسرش  مرد غمگين به خانه ،كن كه خيري در او نيست
تصميم دارم او را : د گفتاي؟ مر چه تصميمي گرفته: در ميان گذاشت زن گفت

مرد غالم را فروخت و زن . اگر او را فروختي من را هم طالق بده: زن گفت ،بفروشم
  .را نيز طالق داد و بعداً زن، غالم را خريد و با او ازدواج كرد

  : تحليل
  .مرد، ظرف و مورچه: رموز اين خواب سه تا هستند

بر اين است كه شناخت از بيننده خواب، دليل  :سؤال امام جعفر صادق 
و ردي است بر هر كس كه  ،حال و وضع بينندة خواب، قبل از تعبير واجب است

  .كند بدون شناخت تفاصيل، خواب را تعبير مي
اي  و ظرف شيشه ،غذا خوردن مرد در ظرف، دليل جماع مرد با زنش است

رفقًا  وحيك أنجشةD: ندفرمود صكنايه از زن است، چنانكه در حديث رسول اهللا 
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و وجود مورچه در طعام و خوردن . واي بر تو اي انجشه متوجه باش. Cبالقوارير
و مورچه، كنايه از دزد ضعيف است  ،مورچه از آن، مشاركت در ناموس مرد است

و بر اين داللت ) 33قاعدة . (گيرد گاه تعبير قرار مي اي است كه تكيه و اين، قرينه
و هيچ  ،دزد در غفلت مرد ناموس او را مي اش كند كه غالم با وجود ضعيفي مي

چون يك واقعة به هم پيوسته است كه  ،شود اي از خواب مستثني نمي لفظ و قرينه
  )20قاعدة . (رساند تجزيه به آن ضرر مي

 ω﴿. قرينة مورد توجه، مشاركت مورچة ضعيف با مرد در خوردن طعام است
öΝ ä3̈ΖyϑÏÜøts† ß⎯≈yϑøŠn=ß™ …çνßŠθãΖ ã_uρ óΟèδ uρ Ÿω tβρ ããèô±o„﴾) .18 :النمل.( 

  .»!فهمند سليمان و لشكرش شما را پايمال نكنند در حالى كه نمىتا «
  :مثال سوم

در خواب ديد كه با عبدالملك بن مروان  مزبير الروايت شد كه عبداهللا بن 
زند و او را با چهار  گيرد و عبداهللا، عبدالملك بن مروان را بر زمين مي كشتي مي

وقتي صبح بيدار شد به خوابش اهميت داد و كسي . كند زمين ميخكوب مي ميخ بر
خواب را براي ابن سيرين تعريف كند : را نزد محمد بن سيرين فرستاد و گفت

گير چه كساني هستند، وقتي مرد خواب را براي ابن  بدون اينكه بداند دو كشتي
و ممكن نيست اين، خواب خودت نيست : سيرين بازگو كرد؛ ابن سيرين گفت

مرد انكار كرد و ابن . زبير و عبدالملك بن مروانالكسي آنرا ببيند، جز عبداهللا بن 
مرد نزد . كنم مگر اينكه حقيقت را بيان كني خواب را تعبير نمي: سيرين گفت
برگرد و به ابن : عبداهللا گفت. زبير برگشت و ماجرا را تعريف كردالعبداهللا بن 
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عبدالملك بر عبداهللا غلبه : ابن سيرين گفت. ام را ديدهسيرين بگو من اين خواب 
رساند و بعد از عبدالملك چهار نفر از اوالد او به  يابد و او را به قتل مي مي

تعبير  :حقيقتاً همچنانكه او . رسند و اين، تفسير چهار ميخ است خالفت مي
  .كرده بود اتفاق افتاد

ود مگر خوابي كه به داللت ش هر خواب مرموزي به ضدش تعبير مي: تحليل
  )3قاعدة . (گردد قرآن و سنت تعبير شود كه آنگاه از آنها عدول نمي

پس عبدالملك برنده . گردد و چون اينجا دالالتي وجود ندارد، حمل بر ضد مي
شود، و تعبير بر اساس اختالف انسانها در  ي آن اعالم مي كشتي و عبداهللا بازنده

  )16قاعدة ( .هيأت و منزلت، مختلف است
ميخهاي زمين كه كوهها هستند بايد به كساني تعبير شود كه داراي ارزش و 

  )33قاعدة . (واليت باشند و اين، همان قرينة مورد توجه در تعبير است
و إعالم اينكه ملك و خالفت . زبير مناسبت داردالكه با عبدالملك و عبداهللا بن 

د، به قرينة ديگري راجع است، و آن رس عبدالملك بعد از خودش به فرزندانش مي
  .)33قاعدة . (شود ميخكوب كردن در زمين است كه بر آن تكيه مي

  : مثال چهارم
اين . اي خرما دارد در خواب ديد كه ابوجهل در بهشت خوشه صپيامبر 

نگران كرد تا اينكه عكرمه پسر ابوجهل مسلمان شد پيامبر  صخواب پيامبر را 
  .1مين استخوشه خرما ه: فرمود ص

                                                 
 .2/497الصابه ا. 1



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

79 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

در خواب ديد كه واليت شهر مكه در دست اسيد بن  صو همچنين پيامبر 
  .1ولي بعداً واليت آن به پسرش عتاب بن اسيد رسيد ،العاص كافر است

  : تحليل
هر خوابي كه به دليل وجود رموز متضاد تعبيرش دشوار گرديد؛ مانند كفر 

بن العاص كافر بر مكه؛ در و واليت اسيد  ،اي براي او در بهشت ابوجهل و خوشه
گردد و از آن، ارادة  شود و كلّ رؤيا تعبير مي چنين حالي به رمز واضح توجه مي

  .)30قاعدة . (كه در اين مثال عكرمه و عتاب است. شود جزء مي
  : مثال پنجم

در خواب ديدم كه شمشير برّان همراه خود دارم : مردي به ابن سيرين گفت
ابن . بعداً شمشير كُند شد: مرد گفت. ر خواهي شدصاحب پس: ابن سيرين گفت

: گفت. در مورد سنگ در خواب از او سؤال شد. ميرد پسرت مي: سيرين گفت
  .2تخته در خواب نفاق است: و از تخته سؤال شد گفت ،سنگ سنگدلي است

  :تحليل
غالف شود به دليل قوت و بروز آن، به عكس  از شمشير برّان به پسر تعبير مي

و كُند شدن شمشير برّان دليل بر مرگ پسر  ،شمشير كه به معناي دختر استم و نيا
قاعدة . (و تخته نفاق است به دليل قرآن كريم ،سنگ، سنگدلي) 1قاعدة . (است

32(.  
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 :روی دادهای معارص
  :مثال اول

زني صالح در خواب ديد كه در يكي از مساجد جامع بر چهار صف نمازگزار 
كه شما براي : گويد يكي از معبرين به او مي. كند امت ميمرد جلو افتاده و ام

بعد از چهار روز ديگر بر : گويد و معبر ديگري مي. شوي آدميان تبديل به الگو مي
پس براي مالقات با خداي خودت خود را آماده . شود شما نماز ميت خوانده مي

قرآن كريم را ختم و بعد از آن، زن مال زيادي را صدقه داد و چندين مرتبه . كن
  !رحمت خدا بر او باد. كرد و بعد از چهار روز فوت كرد

  : تحليل
زن صالحه، تقديم در نماز، صفوف چهارگانة مرد : رموز اين خواب عبارتند از

  .و امامت مردم
تقدم در نماز و چهار صف نمازگزار مرد غافل : معبر اول، از برخي رموز، مانند

عمال كرده است و رؤيا صالحيت، و امامت او، إ را همچون شده و برخي ديگر
قاعدة . (رساند واقعة متكامل و به هم پيوسته است كه تجزيه كردن به آن ضرر مي

20(.  
و ) 37قاعدة (وف چهارگانه از دالالت اعداد است كه در رؤيا حجت است فص

م چون رمز امامت مخصوص مردان است و سزاوار زنان نيست، پس بايد هيئات مرد
و چون اصل در نماز تأخير زنان است، پس دو ) 16قاعدة (و شأن آنها اعتبار شود 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

81 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

و هرگاه تعبير . زنتقوا و نيكى شود يكي امامت و ديگري  رمز متضاد حاصل مي
شود  خواب به دليل وجود رمزهاي متضاد مشكل گرديد، به رمز واضح توجه مي

تا بر او نماز خوانده شود چون  كه در اين مثال، مقدم داشتن زن است) 30قاعدة (
و به اين . مقدم داشتن اين زن بر صفوف مردان، جز به اين صورت ممكن نيست

  .ترتيب اين تعبير باعث تجديد توبه و كثرت عمل صالح شد
  : مثال دوم

 Ο!9#﴿: كند زني در خواب ديد كه دخترش در خواب اين آيات را تالوت مي

∩⊇∪ ÏMt7Î=äñ ãΠρ”9 $# ∩⊄∪ þ’Îû ’oΤ÷Šr& ÇÚö‘ F{$# Ν èδ uρ -∅ ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ óΟÎγÎ6n=yñ šχθç7Î=øóu‹y™ ∩⊂∪ ’Îû 

ÆìôÒÎ/ š⎥⎫ÏΖÅ™ 3 ¬! ãøΒ F{ $# ⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% .⎯ ÏΒ uρ ß‰÷èt/ 4 7‹Í≥tΒ öθtƒuρ ßytø tƒ šχθãΖÏΒ ÷σßϑø9 $# ∩⊆∪ 

Î óÇuΖ Î/ «!$# 4 ç ÝÇΖtƒ ∅ tΒ â™ !$t±o„ ( uθèδ uρ â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟŠÏm§9  ..)5ـ 1: الروم. (﴾∪∋∩ #$

امـا   ؛در سرزمين نزديكى رخ داد) و اين شكست( .!روميان مغلوب شدند .الم«
همه كارهـا از   ،در چند سال .مغلوبيت بزودى غلبه خواهند كرد) اين(آنان پس از 
و در آن روز، مؤمنان  ؛)از اين شكست و پيروزى(چه قبل و چه بعد  ؛آن خداست

و او هـر   ؛سبب يارى خداونـد به  ،خوشحال خواهند شد) بخاطر پيروزى ديگرى(
 .»!و او صاحب قدرت و رحيم است ؛دهد كس را بخواهد يارى مى

زن گفت كه دختري . زن نزد معبر رفت، معبر از حال و اوضاع زن پرسيد
در يكي از فروشگاههاي  1420داشته سيزده ساله و در غروب يك روز در سال 
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و بوسيلة نيروهاي امنيتي در جستج. بزرگ يكي از پايتختها او را گم كرده است
تمام گوشه و كنار اين فروشگاه بزرگ كه در زير يك آسمان خراش قرار داشت، 

شما اهل اين كشور : معبر گفت. فائده بود و او را پيدا نكردند به عمل آمد، اما بي
كني در  كه بعد از نُه روز از ديدن خواب او را پيدا مي! بشارت باد تو را. نيستي
هيچ آسيبي نديده است و بايد نيروي امنيتي جستجوي دقيقي را در  حاليكه

  .زيرزمينهاي اين فروشگاه به عمل آورند
و سرانجام به فضل خدا بعد از نه روز او را داخل يك سرداب، دست بسته و 

بفضل خدا و نيكو آنهم  اي به او وارد نشده بود دهان بسته يافتند و هيچ صدمه
  .بودن آن زن
  : تحليل

   :رموز اين خواب چهارتا هستند
چندين  -4پيروزي بعد شكست  -3ترين سرزمين  نزديك - 2شكست روم  - 1
قاعدة . (معبر از احوال بينندة خواب سؤال كرد و اين، اصل در تعبير است. سال
فهميد كه زن اهل اين سرزمين نيست بلكه در اصل رومي است و فهميد كه ) 16

و اينكه او در يكي . در كارش شكست خورده است براي او مصيبتي پيش آمده و
‘Îû ’oΤ÷Šr& ÇÚö’﴿: اشاره است به قول خداوند ،از سردابها زنداني شده است F{$#﴾N  و

 /Îû ÆìôÒÎ’﴿: شود، اشاره است به قول خداوند اينكه بعد از نه روز از خواب آزاد مي
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š⎥⎫ÏΖ Å™﴾N عاني داللت دارندو اعداد در احالم، بر م ،و بضع از هفت إلي نه است .
كند بر اينكه تمام مثالهاي قرآن اصول علم تعبير  و اين داللت مي) 37قاعدة (

و ) 32قاعده . (هستند براي كسي كه در نظر و استدالل به آنها مهارت داشته باشد
و شرط ) 30قاعدة (به خاطر داللت قرآن، ممكن نيست معناي رؤيا عكس شود 

ا آگاهي داشته باشد چون تعبير خواب از باب فتوي معبر آن است كه به كالم خد
اگر لطف خدا و درايت وتيزهوشي معبر نبود، گشايشي براي ). 40قاعدة . (است

  .واهللا اعلم .شد اين دختر و مادر حاصل نمي
  :مثال سوم

كند تا اينكه  زني صالح در خواب ديد كه موجي از هواي گرم او را دنبال مي
اين شيطان است كه بر شما : گفت. از معبري پرسيد. در آشپزخانه مستقر شد
از معبر . زن به اين تعبير مطمئن نشد ،بايد قرآن بخواني: مسلط شده است و گفت

اجاق گاز را بررسي كن شما در خطري و اين خواب : گفت. ديگري پرسيد
. زن اجاق گاز را جستجو كرد، ديد كه شلنگ گاز سوارخ است. هشدار است
بت به آن زن اراده خير كرد، كه آن خواب هشدار دهنده را به زن خداوند نس

  .و به سبب اين تعبير مناسب از يك بالي بزرگ نجات يافت. نماياند
  : تحليل

جريان هوا، حرارت آن، جريان هواي گرم كه زن : رموز اين خواب، عبارتند از
  .كند واستقرار آن در آشپزخانه را دنبال مي
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خواب واقعة به هم پيوسته و . كنند دي را تكميل ميتمام رموز معني واح
معبر اول، رموز را به جريان هواي گرم و تعقيب ) 20قاعدة (تجزيه ناپذير است 

  . كند كند كه از آنها معني شيطان استخراج مي آن خالصه مي
و از رمز ديگر كه استقرار جريان هوا در آشپزخانه است غفلت كرده، 

كه تعبير به اختالف هيأت و منزلت  ،گيرد را ناديده مي همچنانكه شايستگي زن
و اما معبر دومي به امثال قرآن كه اصل از اصول ) 16قاعدة (كند  افراد تغيير مي

و از قول خداوند كمك گرفته است كه ) 32قاعدة (تعبير است اعتماد كرده است 
 ).266:البقره. (﴾Ö‘$|ÁôãÎ) Ïμ‹Ïù Ö‘$tΡ ôMs%utIôm$$sù﴿: فرمايد مي

است، به آن ) سوزانى(، كه در آن آتش )كوبنده(گردبادى ) در اين هنگام،(«
  .»!ور گردد و بسوزد؟ برخورد كند و شعله

و آتش سوزي نتيجة هشدار دهنده است  ،گردبارد مقدمه اول، آتش مقدمه دوم
  .اش نجات داد شايستگيصالح و كه خداوند زن را به خاطر 

  : مثال چهارم
اب ديد كه ماري بر در منزل او به خود پيچيده، با ظرفي كه مردي در خو

پيش معبر اول رفت و خواب . ترسان از خواب پريد. همراه خود داشت به مار زد
بر شما قرضهاي است و يكي از طلبكاران از شما : معبر گفت. را بازگو كرد

ندة خواب بين ،و در آينده پرداخت خواهي كرد. خواهد طلبش را پرداخت كني مي
: پيش معبر ديگري رفت و گفت. گفت هيچ ديني بر من نيست كه آن را بپردازم
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. و گفت بدون دليل از او نگراني؟ مرد گفت بلي ،بلي: آيا شما راننده داري؟ گفت
كني؟  آيا ناگهان احساس خستگي و سستي غير طبيعي در خود مي: معبر گفت
رفع اثر چشم او كن و ظنّت را . استات شور چشم  راننده: معبر گفت ،گفت بلي

خستگي و نگراني او بر طرف اثر آن راننده با گرفتن  پس از. نسبت به او نيكو دار
  .شد

  : تحليل
  .مار، درب منزل و ضربه با ظرف: رموز اين خواب عبارتند از

معبر اول فقط به رمز دوم كه وجود مداوم طلبكاران بر در منزل است، نظر 
حال آنكه رؤيا واقعة به هم  ،رمز ديگر را از نظر دور داشته استكرده و دو 

و به همين خاطر معبر به ) 20قاعدة (رساند  پيوسته است و تجزيه به آن ضرر مي
اما معبر دوم رأيش به هدف خورد . خطا رفت و بيننده خواب دين را انكار كرد

و راننده را ) 16قاعدة (طبق . چون از حال و اوضاع صاحب خواب سؤال كرد
ماند و  آيد و بنابراين زياد بر در مي مخصوصاً ذكر كرد چون زياد از منزل بيرون مي
به همين . ولي نفع او زياد است ،مار قرينه است بر اينكه راننده شور چشم است

چنانكه در حديث جن مدينه آمده . دليل گفت، گمانت را نسبت به او نيكو دار
و از اين معني عدول ) 33قاعدة (طبق . گاه است كيهو قرينه در خواب ت .است
  .شود نمي

  : مثال پنجم
  .مردي در خواب ديد كه يك خارپشت و يك گربه به او حمله كردند
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ولي گربه وارد منزلش شد و مرد ترسان از خواب . مرد خارپشت را كشت
اب مرد نزد معبر رفت و خوابش را بازگو كرد معبر از وضعيت صاحب خو. پريد

پسر كوچكي با چشمان بسيار زيبا دارم كه ناگاه به بيماري : مرد گفت. پرسيد
در بيمارستان متخصص چشم معاينه گرديد و به من گفتند كه . چشم مبتال شد

پسرت به دو نوع سرطان عصب چشمي مبتال شده كه به سوي مغز در حال 
پسر، هر دو پيشروي هستند و بايد براي جلوگيري از رسيدن سرطان به مغز 

  .چشمش تخليه شود
زمان عمل، حداكثر يك هفته تعيين گرديد و سپس از من درخواست امضاء 

  .و بعد از اين، خواب را ديدم. كردند
آيا آنگاه كه پسرت : عمل جراحي را به تأخير بينداز و سپس گفت: معبر گفت

يكي ريش را از درد چشم اظهار ناراحتي كرد، دو تا از دوستانش با او بودند كه 
: اصالح كرده و ديگري ريش و سبليش را از ته زده بود؟ صاحب خواب گفت

: كرد شنيدم كه گفت و از يكي از آنان كه چشمان زيباي پسر را توصيف مي. بلي
و ديگري . شد ي زيبايي تبديل مي اگر اين چشمان مال يك زن بود، به ملكه

اهللا خدا  ءان شا. ى بگيراثر از آنانبراي رفع آسيب چشم : معبر گفت. خنديد
ب چشم، رفع گرديد و پسر در آسيپس از آنان اثر گرفت و . دشفايش خواهد دا

  .روي داد  ه 1417اين واقعه در سال . كمال حيرت پزشكان كامالً شفا يافت
مجلس، گربه و خارپشت و حملة آنها و : رموز اين خواب عبارتند از: تحليل

  .كشتن يكي از آنها
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چون تعبير بر حسب اختالف  ،بر از صاحب خواب ضروري استسؤال مع
و وجود اين دو شور چشم در ) 16قاعدة (طبق . كند هيأت و منزلت افراد تغيير مي

 مجلس صاحب خواب، دليل بر اينست كه آنها از نزديكان او نيستند بنابراين معبر
هننّ من إD: صگربه اشاره دارد به قول پيامبر . آنها از دوستان هستند: گفت

  .Cالطوافات عليكم
  ).است ها هد از حديث ران بودن گربمقصو. (»چرخند ها، اطراف شما مي گربه«

آيند و نرمي گربه داللت دارد بر آن شخصي كه ريش را   و جز در مناسبات نمي
و زبري خارپشت داللت دارد بر آن شخص كه سر و رويش را  ،از ته زده بود

  .اصالح كرده بود
و به اصول ) 32قاعدة . (لت قرآن و سنت اصلي از اصول تعبير استو دال

طبق . رؤيا از نظر جنس، صنف و طبع استدالل كرده و آنها را إعمال نموده است
  .)4قاعدة (
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  ن ياپا
  

قبل از اينكه اين بحث را خاتمه دهم شايسته است كه به فرمودة امام مالك 
تواند خواب را تعبير كند؟ در  هر كس مي: شد اي داشته باشم كه از او سؤال اشاره

تواند خواب  نمي: شود نبوت را به بازي گرفت؟ سپس گفت آيا مي: جواب فرمود
اگر نيكي ديد آن را باز گويد . را تعبير كند مگر كسي كه در آن مهارت داشته باشد

  .1و اگر بدي ديد، سكوت كند يا خير گويد
علم تعبير از علوم شرعيه است كه ياد : يدگو مي :سعدي عبدالرحمن الشيخ 

  .2دادن و يادگرفتن آن ثواب دارد
مهري واقع  براين اساس بر بيان قواعد گذشتة اين علم شرعي كه مورد بي

تا همچنانكه امام مالك فرمود، در فهم آن مهارت كسب . گرديده حريض شدم
اس تو گويم خدايا سپ. ام اگر توفيق حاصل شده و بر مراد دست يافته. كنيم

و اگر غير اينست از  .تو و بزرگي سلطان توست روىهمچنانكه شايسته عظمت 
  .ام طلبم كه آنچه در توان داشتم بذل نموده خداوند بزرگوار آمرزش مي

  .جمعينأعلم وصلي اهللا وسلم علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه أواهللا 
  
  

                                                 
 .و سند آن خوب است10578ابن أبي شيبه در المصنف آورده به شماره . 1

 ).4/66(لمنان، تفسير كالم ا. 2



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

89 در تعبير خواب واعد نابقــ  واعد الحسنى في تأويل الرؤىالق  

 أنفع يا صاحبی ةما دعو
 

 الغائب للغائب ةمن دعو 
 

 ناشدتُ الرمحنَ يا قارئاً 
 

 أن تسئلَ الغفران للكاتب 
 

كند  اي دوستم هيچ دعائي سودمندتر از دعائي نيست كه غائبي براي غائبي مي
كه براي نويسندة آن، طلب آمرزش ! ي كتاب دهم اي خواننده تو را به خدا قسم مي

  . كنيد
  

  نأبو محمد عبداهللا بن محمد بن عبدالرحمن السدحا/ مؤلف 
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