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 مترجم پيشگفتار 

زد كه پروردگار جهانيان است و درود و سالم بـر روان  خداوندي را س ،حمد و سپاس
 اند. و هدايت بشريتراه سعادت و آل و ياورانش كه چراغ  صپاك پيامبر گرامي اسالم 

مسلماً هر شخصي در عمر خود رؤيا و خواب ديدن را تجربه نمـوده اسـت و ممكـن    
يـاتي مـا را از بيـان    در زندگيش درك كرده باشد. تواتر چنـين تجرب  ،است تعبير آن را نيز

كند. ديدن خواب و تعبير و بـه وقـوع    نياز مي واقعي در اين مورد، بيهاي  ها و داستان مثال
ترين سخن عالم وجود كه كالم پروردگـار   واقعي است كه در صحيحي پيوستن آن به حد

رؤيـاي ابـراهيم    :است، به آن اشـاره شـده و حقـايقي را در مـورد آن بيـان نمـوده اسـت       
 (ع)،رؤيـاي يوسـف    .)102-105(صـافات /  (ع)،ي ذبـح فرزنـدش اسـماعيل     ربارهد(ع)

) و تعبيـر آن  43خواب پادشاه مصر (يوسـف /   .)100) و تعبير آن (يوسف / 4(يوسف / 
ركان قبل از جنگ بدر (انفال در كم شدن تعداد مشص)(خواب پيامبر  .)47-49(يوسف / 

 ).27در كمال امنيت (فتح / ) و در مورد داخل شدن به مسجدالحرام 43/ 
اند، مواردي از رؤيا و  عالوه بر دو مورد فوق كه در قرآن ذكر شده ،نبوي نيز ۀدر سير

قبل از جنگ احد كه  صاز جمله خواب پيامبر  ؛اند تعبير آن با رواياتي صحيح بيان گشته
ر شـكافي را د  ،كـه كشـته شـده بـود و نيـز      نـد در آن خـواب، گـاوي را ديد   ص)(پيامبر 

ن جنـگ  شـهدا در آ  فراوان كشته را به تعدادآن حضرت گاو ؛ ندمشاهده نمود انشمشيرش
را به كشته شدن يكي از نزديكانش كه حضرت حمـزه بـود، تعبيـر     انو شكاف شمشيرش

باره وجود دارد كه مؤلف در بخش اول ايـن   نبوي در اين ۀ. موارد ديگري در سيرندنمود
 موده است.كتاب به تعدادي از آنها اشاره ن

فقط به صورت يك اما همه آنان ،نظرياتي در مورد ديدن خواب و رؤيا ارائه شده است
ن حيطه به صورت كامـل بتوانـد بـه    رود كه علم آدمي در اي ند و اميد نمينظريه باقي ماند
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اي روحـي   لهزيرا خواب ديدن و رؤيا مسأ ،دهدواالت موجود در اين مورد پاسخ قطعي س
باقي خواهد ماند؛ خداوند به كساني  ،ناشناخته است و ناشناخته نيز ،يزاست و خود روح ن

 نموده بودند، چنين فرموده است:   السؤ صكه در مورد روح از پيامبر

                                / 85(اسراء( 

پرسند، بگو روح از امر پروردگار است و از علم به شما جز  و از تو در مورد روح مي«
 »ي اندكي داده نشده است بهره

مانـد بلكـه در شـرايط و احـوال      و قالـب بـاقي نمـي    شكلروح آدمي همواره به يك 
كنـد كـه روح آدمـي از دوران     بيـان مـي  » الروح«كند. ابن قيم در كتابش  متفاوت تغيير مي

 :كند يني تا دوران بعد از مرگ و جهان آخرت به پنج صورت متفاوت تغيير ميجن
اي بار اول روح وارد جنين مي شود و انسان هيج علمي ندارد و روح نيز تحت رب )1

 تأثير چيزي قرار نمي گيرد .       
اول صـورت  از تولد و وارد شدن به محيطي ديگر، روح صـورتي متفـاوت از   بعد )2

 گيرد. تحت تأثير قرار مي ،محيط و معلومات شخصدارد و با توجه به 

اما تمـام روح بـه    ،شود شعاع يا بخشي از روح از بدن خارج مي،نيزخواب هنگام  )3
 بيند. شود و در اين حالت است كه انسان خواب مي طور كامل از بدن خارج نمي

اما ،طور كامل از بدن خارج شده اسـت  اگرچه روح به،از مرگ در جهان برزخبعد  )4
 ،بخش كمي از آن با جسد در ارتبـاط اسـت و در ايـن حـاالت     ،ر بعضي مواردد

آيد مانند عذاب قبـر يـا آرامـش و     تحت تأثير آنچه براي روح پيش مي ،جسد نيز
 گيرد. هاي بعد از مرگ قرار مي نعمت

گردد بـا روح   جسد ميروز قيامت و هنگام زنده شدن مردگان روحي كه وارد در  )5
اين روح در جسم، جسد به خـواب، مـرگ يـا    حضور زيرا با  ،ي تفاوت دارددنيو

 شود. پوسيدگي دچار نمي
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). خداونـد از خـواب بـا    23هاي قدرت خداوند اسـت (روم /   از آيات و نشانه،خواب
تعطيـل كـار بـه منظـور      ،يعنـي  ؛)47و فرقـان /   9ياد نموده اسـت. (نبـأ /   » باتس«كلمه 

لطيفـي اسـت بـه تعطيـل برخـي از       ۀاشار جديد قوا و آرامش و آسايش واستراحت و ت
بات را به معني مرگ تفسـير  . بعضي از مفسرين سهاي بدن هنگام خواب هاي اندام فعاليت

) و 60(انعـام /  ». ميراند خداست كه شما را در شب مي« :فرمايد زيرا خداوند مي ،اند ه نمود
م اهـا و هنگـ   گ انسـان خداونـد ارواح را در هنگـام مـر   « :فرمايد زمر مي ۀسور 42در آيه 

گيرد. ارواح كساني را كه فرمـان مـرگ آنـان را صـادر نمـوده اسـت نگـاه         برمي شانخواب
 فـرا نرسـيده بـه جسـم) تـا وقـت      صاحبانشـان    دارد و ارواح ديگر را (كه هنوز اجـل  مي

از ». هاي روشـني بـراي انديشـمندان اسـت     نشانه ،لهگرداند و در اين مسأ مشخصي بازمي
آنـان اسـت و بـه     ۀزنده شدن دوبار ،مرگ آنان و بيدار شدن آنان ،مردمان خواب ،رو اين

بسـمك اللهـم   « :شـود  اين اوراد خوانـده مـي   ،سنت است كه هنگام خوابيدن ،همين دليل

اللهـم بـك وضـعت جنبـي و     «شوم  ميرم و زنده مي نام تو اي خداوند مي به »اموات و احيا

و ان ارسـلتها فاحفظهـا بمـا تحفـظ بـه عبـادك        بك ارفعه فأن امسكتها فاغفرلها و ارحمهـا 

خيزم اگر جـانم   گذارم و با نام تو برمي خداوندا با نام تو پهلويم را بر زمين مي »الصالحين

گونـه   آن ؛را گرفتي آن را ببخش و به آن رحم نما و اگر آن را نگرفتي، از آن محافظت نما
 :ايـن ورد خوانـده شـود    ،دار شدننمايي و هنگام بي كه از بندگان نيكوكارت محافظت مي

سپاس خداونـدي را كـه بعـد از     ،يعني؛ »الحمداهللا الذي احيانا بعد ما اماتنا و اليه النشور«

 مرگمان ما را زنده نمود و بازگشت به سوي اوست.
از آن ياد شـده   »برادر مرگ يا وفات صغري«كه در روايات به عنوان  ،در هنگام خواب

بـدون   ،شود و روح يا قسمت كمي از آن كم مي ،ين روح و جسماست، ارتباط تنگاتنگ ب
كنـد و در   قطع ارتباط ميبا بدن  ،طور ناقص به ،كه به صورت كامل از بدن خارج شود اين

ميان عالم روحاني و دنياي جسماني كه بـه زمـان و مكـان محـدود نيسـت در جـوالن و       
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 ،گونه است كـه فـرد خوابيـده    اين و ؛پردازد وگذار در آن مي نوسان قرار گرفته و به گشت
 بيند. شود و چيزهايي از گذشته، حال و يا آينده را مي وارد عالم رؤيا مي

 :بيند بر سه نوع است روح مي ،رؤياهايي كه در اين حالت
هاي الهي است و باعث شـادي و خوشـحالي    كه از جمله نعمت ،خوشايندرؤياي  .1

 »لـم يبـق مـن النبـوه اال المبشـرات     « :فرمايـد  مي صهاي مؤمنين است. پيامبر دل

از نبوت به جز رؤياي صالحه كه مايـه مـژده و شـادي اسـت چيـزي بـاقي       ،يعني؛
 نمانده است.

كنـد و   ها را ناراحت مـي  انسان باكمك آن،كه از شيطان است و  ،ناخوشايندروياي  .2
آن  باشد و نبايد مي ؛شيطان و آنچه كه ديده است پناه بردن به خدا از شرّ ،دواي آن

گردد و نبايد  دچار زيان نمي ،از آن رؤيا ،را نزد ديگران بازگويد كه در اين صورت
زيرا اگر تعبيـر شـوند ممكـن اسـت بـه       ،هايي اصرار داشت بر تعبير چنين خواب

 فتند.اند، اتفاق بي ورتي كه تعبير شدههمان ص

ـ   ،هـا نيـز   هستند كه تعبير ندارند و خود اين خوابخواب هايي  .3  :انـد  هبـر چندگون
آن فرد وجـود   ۀوقايعي هستند كه در زندگي روزمر افكار دروني انسان هستند يا

معني هستند كه كار شيطان است و آدمي را بـا آن   هاي پريشان و بي دارد يا خواب
اي پيامبر خـدا در   :گفتصدهد مانند داستان آن مردي كه به پيامبر خدا  بازي مي

لو من افتاده و بـا سـرعت بـاال و پـايين     خواب ديدم كه سرم قطع شده است و ج
 :فرمـود  صدويدم. پيامبر  به دنبال آن مي ،شود و من نيز جهد و از من دور مي مي

خوابي را كه در آن چنين  ،يعني؛ »ال تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك«

 تو را بازي داده است، براي مردم بازگو نكن. ،شيطان

اما بسياري از ايـن   ،رت اتفاق افتاده يا اتفاق خواهد افتاداز رؤياها به همان صوبعضي 
رؤياها داراي سمبل و نمادهاي مشخصي هستند كه بـه تعبيـر درسـت احتيـاج دارنـد. در      

كننـد كـه    هـا ادعـا مـي   ن بيشـتر آ  ؛هاي زيادي نوشته شده است مورد تعبير خواب، كتاب
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اما در  ،اند ابن سيرين اقتباس نموده مانند ،تعبيرات خود را از استادان ماهر در تعبير خواب
اند. اگرچه تـواتر تجربيـات مـردم در ديـدن      يحي ارائه ندادهحسند و مدرك ص ،اين مورد

خود به تنهايي باعث شده اسـت   ،در طول زمان و بيان اين تجربياتن ها و تعبير آخواب 
هـاي   ا انتسـاب ها در مورد تعبير خواب راست از آب درآيد، ام كه اغلب مطالب اين كتاب

دار نمـوده   ها را خدشه بدون دليل موجه، اعتبار آن ،ها  نامستند و افزودن به قطر اين كتاب
هاي تعبيرخـواب بـه صـورت كامـل      چه كه مهم است اين است كه نبايد به كتاباست. آن

 ۀزيرا تعبير خواب برحسب زمان و مكان و شرايط و احوال محيط يـا بيننـد   ،اعتماد نمود
تالش نموده اسـت كـه تعبيـرات خـواب را بـر       ،كند. مؤلف كتاب حاضر يير ميخواب تغ

ـ    :ريزي نمايد پايه ،چهار اصل ه بـه دو مـورد اول   قرآن، سنت، قياس و معـاني لغـات. توج
نسبت به ساير كتب در ايـن  خاصي   شود كه اين كتاب از ويژگي (قرآن و سنت) باعث مي

ئه فرهنگ الفبايي در تعبير خواب، بـه بيـان انـواع    قبل از ارا ،زمينه برخوردار باشد. مؤلف
پرداختـه   ص)(ها و شرايط تعبير آنها با استناد به احاديـث صـحيح از پيـامبر خـدا      خواب

كه دانستن آن براي هر مسـلمان الزم اسـت و بـه     ؛است و رهنمودهايي را ارائه داده است
اول ايـن كتـاب اسـت. در     بخشي كه بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد، بخش ،نظر مترجم

ها، اين كتاب برخالف ساير كتب به جزئيات نپرداخته و كمتر تعبيـري را بـه    تعبير خواب
گونه كـه خـود مؤلـف در پيشـگفتار      زيرا همان،صورت قطعي به خواب نسبت داده است

مـرتبط   ،آن نيـز  ۀبيننـد  الكتاب به آن اشاره نموده است، تعبير خواب به شـرايط و احـو  
و ممكن است كه ديدن يك خواب با يك سلسله اتفاقات همسان براي چند نفر،  باشد مي

يـاتي  فقـط بـه ذكـر كلّ    ،چند تعبير متفاوت داشته باشد. اگرچه اين كتاب در بيشتر مـوارد 
 ؛هـاي خـود را در آن نيابنـد    تعبير خواب ،اشاره نموده است و شايد بسياري از خوانندگان

ر موارد معدودي كه بيان گشته است، باعث اطمينان خاطر در تعبياستفاده از قرآن و سنت 
گردد. توجه به پيشگفتار مؤلف و مطالعـه دقيـق آن را بـه خواننـدگان ايـن       خوانندگان مي

شـرايط و احـوال خـود     ،هاي تعبير خواب و نيـز  كنم تا با توجه به روش كتاب توصيه مي
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صحيح از خواب خود دست يابنـد.  هاي اين تعبير خواب، به تعبيري  يي گو ند از كليبتوان
خواب با توجـه   ۀاست كه بينندمختلفي بيان گشته  اتامكان ،هاي موجود خواب بيردر تع

تواند به يكي از آنها كه بـا شـرايط او مناسـب اسـت، اعتمـاد       به شرايط و احوال خود مي
در  اي كه موردنظر مؤلف كتاب است يك جامعه اسالمي است و شايد نمايد. ضمناً جامعه

عالم روح، عالم بسـيار  ،ها تعابير ديگري داشته باشند. به هر حال جوامع غيراسالمي خواب
ه را كـه در مـورد روح و   تواند ادعا كند آنچـ  كس نمي و هيچ است اي گسترده و ناشناخته

 كند از صحت كامل برخوردار است. بيان مي ـ ازجمله تعبير خوابـ ن آل مرتبط با مساي
كيـف تعبـر رؤيـاك فـي ضـوء      «جا كه اصل عربي كتاب،  از آن ،است الزم به يادآوري

كتـاب   ،قاي خالدبن علي عنبري، براي ترجمه در دسترس نبود مترجماثر آ »القرآن والسنه
ردي، به فارسي ترجمه نموده است و ردي آن توسط آقاي الياس كُي كُ حاضر را از ترجمه

 ؛باشد منبع اصلي داراي خطا و اشتباه مي ترجمه، بيش از ترجمه از روي ترجمه از ،مسلماً
براسـاس لغـات    ،الفبايي كتاب يب. ترتبه بخشايش خوانندگان گرامي اميد دارد لذا مترجم
 ،رو از ايـن  ؛و هنگام ترجمه، ترتيب براساس لغات فارسـي قـرار گرفتـه اسـت     هعربي بود

 ترتيب الفبايي مطالب كتاب با اصل آن مطابقت ندارد.
و نـه تنهـا در مـورد تعبيـر      منـد شـوند   خوانندگان از اين كتـاب بهـره  كه  ،اميد است

ون زنـدگي، ايـن دو   نت مراجعـه نماينـد بلكـه در تمـام شـؤ     هايشان به قرآن و سـ  خواب
ناپذير را راهنما و راهبر خود قرار دهند تا بـه سـعادت دنيـا و     هدايت و جدايي ۀدستگير

 آخرت دست يابند.
 العالمين والسالم علي من اتبع الهدي. و آخر دعوانا ان الحمداهللا رب

 هـ. ش 1383صالح الدين توحيدي خرداد 
E-mail:salahaddintawhidi@yahoo.com 
s.tawhidi@jamil.com 



 
 
 

   پيشگفتار مؤلف

ان الحمداهللا نمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ باهللا من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنـا،  
من يضـلل فـال هـادي لـه. و اشـهد ان ال الـه اال اهللا وحـده ال        من يهده اهللا فال مضل له و 

 شريك له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله ... اما بعد

                      آل)

 )102عمران / 

                            

                                

       / 102(آل عمران( 

                         

                    / 71-70(احزاب( 

و شـر االمـور    صهـدي هـدي محمـد   كتـاب اهللا و خيـر ال   اما بعد فان اصدق الحـديث 

 محدثاتها، و كل محدثه بدعه و كل بدعه ظالله و كل ضالله في النار.

 ي خداوند است، از او بترسيد و نمي تهگونه كه شايس ايد، آن ايمان آوردهكه  (اي كساني
 ).مسلمانيريد مگر با حالت مي

كـه شـما را از يـك    (اي مردم نسبت به پروردگارتان پرهيزگار باشيد، آن پروردگـاري  
[بـر  بسـيار  مردان و زنان  ،آن دو نفرزوجش را آفريد و از  ،س نيزس بيافريد و از آن نفْنفْ

دهيـد و از   كه همديگر را بـه او سـوگند مـي   بپرهيزيد  روي زمين] پراكنده نمود و از خدا
ي رحم را بگسـليد، بپرهيزيـد. بـه راسـتي كـه خداونـد        كه پيوند خويشاوندي و صله  اين

 راقب [اعمال] شماست).م
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وييد ايد، تقواي الهي پيشه كنيد و سخن راست و درست بگ كه ايمان آورده  (اي كساني
بخشـد و بـه    تـان را مـي   كند و گناهـان  تان را اصالح مي كه در اين صورت خداوند اعمال

تحقيق هركس از خدا و پيامبرش اطاعـت نمايـد، بـه پيـروزي و كاميـابي بزرگـي دسـت        
 يابد). مي

هتـرين  تـرين سـخن، كـالم خداسـت و ب     بعد از بيان اين آيات، بايد گفت كـه درسـت  
است و هر بـدعتي   در دين بدعت امور، باشد و بدترين مي صراهنمايي، راهنمايي پيامبر

 انجامد. گمراهي و سرانجام هر گمراهي به آتش جهنم مي

اذا اقتـرب  « :دنـ فرماي به روايت بخاري و مسلم كه مـي صبا توجه به حديثي از پيامبر

(هنگامي كـه قيامـت نزديـك شـود، بـه نـدرت        ،يعني؛ »الزمان م تكد رؤيا المسلم تكذب

آيد) درست از آب درآمـدن بسـياري از    خواب افراد مسلمان و با ايمان دروغ از آب درمي
هاي صغراي نزديك شدن روز قيامت است؛ بيشـتر   هاي افراد باايمان، يكي از نشانه خواب
ايم. ممكن است در ايـن مـورد حكمـت خداونـدي      حقيقت را احساس نموده اين ،ما نيز

بـدأ  « :دنـ فرماي به روايـت مسـلم كـه مـي     صگونه باشد كه با توجه به حديث پيامبر اين

(اسالم با غربت آغاز شـد و دوبـاره هماننـد     ،يعني؛ »االسالم غريباً و سيعود غريباً كما بدأ

ــد)   ــد ش ــب خواه ــازش، غري ــ  آغ ــالم غري ــون اس ــد چ ــد، خداون ــد ش ــي   ب خواه م
هايش  ق خواببا تحقّ ؛آخرالزمان مسلمان واقعي را كه غريب و نگران شده استخواهددر

 خوشحال و در مسيرش ثابت قدم نمايد.
هاي تعبير خواب كه تركيبـي از تعـابير نادرسـت و باطـل و      گرچه امروزه تعداد كتاب

اما تعداد كساني كه خداوند به آنان  ،ستا بسيار احياناً تعابير درست و دقيق را دربردارند،
ايـن كتـاب را بـه     ،رو بسيار كم اسـت. از ايـن  عطا نموده ؛ را   خوابتعبير علم و حكمت 

هاي تعبير خواب و شرايط تعبير آنها  ي تحرير درآوردم تا خوانندگان گرامي با روش رشته
آشـنا   ؛گرفته شده است ص)(و تعبير موارد معدودي كه بيشتر آنها از قرآن و سنت پيامبر 



 11   تعبيرخواب

روش اهـل سـنت و   «تحـت عنـوان    ،ادامه كتاب ديگـرم در ايـن مـورد    ،شوند. اين كتاب
 باشد. كننده آن مي و در حقيقت كامل» جماعت در تعبير خواب

ه راه راست اسـت و  هدايتگر ما ب ،زيرا تنها او ،نماييم مي ياري طلبمتعال، از خداوند 
 زد كه پروردگار جهانيان است.او را س ،حد سپاس و ستايش بي 

 خالد بن علي بن محد العنبري                  





 
 
 

 هاي تعبير خواب و شرايط آن و اعمال مربوط به ديدن خواب روش

 :اول
 :خواب سه نوع است

ي آن و  اي است از طرف خداوند براي بيننـده  . رؤياي صالحه يا خوابي نيكو كه مژده1
 [بخاري و مسلم] بوت پيامبران است.  شش قسمت نيك قسمت از چهل و 

. خواب ناپسند و ناخوشايند كه از طرف شيطان است و براي مسـخره كـردن و آزار   2
 باشد. ي خواب مي دادن بيننده

هـايي   اوست. خواب ةت و تفكرات انسان و اعمال روزمر. خوابي كه ناشي از خياال3
فردي عـادت   ،مثالً ؛گيرند اي ميدر اين طبقه ج ،باشند مي هزمرهاي رو كه به علت عادت

نموده است كه در ساعت معيني از روز غذا بخـورد، اگـر روزي بـرخالف عـادت در آن     
ساعت، غذا نخورد و بخوابد، ممكن است خواب غذا خوردن را ببيند يـا اگـر در حالـت    

 كند. بيداري غذاي زياد خورده باشد، ممكن است در خواب ببيند كه استفراغ مي
هـاي پريشـان و باطـل اسـت و      هر خوابي كه ديده شـود، خـواب   ،ن سه نوعغير از اي

 اند. ي مشخصي قرار نگرفته زيرا براساس قاعده ،توان آنها را تعبير نمود نمي
 
 دوم

چهـار عمـل زيـر را     ،ي آن اگر خواب خوشايند و نيكو باشد، شايسته است كه بيننـده 
 :انجام دهد

 اس گويد.سپ ،خداوند را به خاطر ديدن آن خواب .1
 به ديگران در مورد آن، مژده دهد. .2

 نزد هر كس كه دوست دارد، آن را بيان كند. .3
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زيـرا خـواب براسـاس     ،نيـك و شايسـته تعبيـر نمايـد    امـري  آن را بـه   ،نزد خود .4
 يابد. ق ميچگونگي تعبير آن تحقّ

 
 سوم

ا فت عمـل زيـر ر  ه ي آن اگر خواب ناپسند و ناخوشايند باشد، شايسته است كه بيننده
دچـار ضـرر و    پروردگار ۀبه اراد ت انجام دادن آنها، از آن خوابرانجام دهد كه در صو

 اين خواب به خداوند پناه ببرد. از شرّو ؛گردد زيان نمي
 شيطان به خداوند پناه ببرد. از شرّ» اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم«با سه بار گفتن  .1

 ردن آب دهان. م][بدون پرت ك .به طرف چپ خود تف كند ،سه مرتبه .2

 جهت خوابيدن خود را عوض كند. .3

 نماز بخواند. .4

 آن را نزد كسي بيان نكند. .5

 آن را تعبير ننمايد. ،نزد خود نيز .6
 باشند. مي صاحاديثي از پيامبر خدا ،دليل تمام موارد باال

اذا « :فرمـوده اسـت   صكند كه پيامبر خـدا  روايت مي ،امام بخاري از ابوسعيد خدري

ا يحبها فانما هي من اهللا فليحمداهللا عليها وليحدث بها و اذا رأي غير ذالـك  رأي احدكم رؤي

 ،يعنـي ؛» مما يكره فانما هي من الشيطان فليستعذ من شرها و ال يذكرها الحد فانها ال تضـره 

پـس   ،يكي از شما خوابي ديـد كـه از آن خوشـش آمـد، آن از طـرف خداسـت       ،(هرگاه
بيـان نمايـد و اگـر خـواب      ،ا بـراي ديگـران نيـز   خداوند را بـر آن سـپاس گويـد و آن ر   

ن به خداونـد پنـاه ببـرد و آن را    آ پس از شرّ،آن از طرف شيطان استناخوشايندي ببيند، 
 ).گردد از آن خواب دچار ضرر و زيان نمي ،نزد كسي بيان نكند كه در اين صورت

ذا رأي ا« :فرمـوده اسـت   صاز ابوهريره روايت نمـوده اسـت كـه پيـامبر     ،ترمذي نيز

احدكم الرؤيا الحسنه فليفسرها و ليخبر بها و اذا رأي الرؤيا القبـيح فـال يفسـرها و ال يخبـر     
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اگر يكي از شما خواب خوبي ديد آن را تعبيـر نمـوده و نـزد ديگـران بـازگو       ،يعني ؛»بها

بـازگو   ،نمايد و اگر خواب زشت و ناخوشايندي ديد آن را تعبير نكند و نزد ديگـران نيـز  
 ).ننمايد

لقـد كنـت أري الرؤيـا    « :ه اسـت اند كه گفتـ  روايت نموده ،بخاري و مسلم از ابوسلمه

 ص فتمرضني حتي سمعت ابا قتاده يقول و انا كنت أري الرؤيا تمرضني حتي سمعت النبـي 

يقول الرؤيا الحسنه من اهللا فذا أري احدكم فال يحدث به اال من يحـب و اذا رأي مـا يكـره    

 ؛»ا و من شرالشيطان و ليتفل ثالثاً و ال يحدث بها احداً فانها لـن تضـره  فليتعوذ باهللا من شره

 ،ابوقتـاده نيـز   كـه  كه شنيدمشدم تا اين و به علت آن مريض مي ديدم (من خواب مي ،يعني
 صكـه از پيـامبر   ه اسـت گفتو،شـد  هايش دچار بيماري مي ي خواب همانند من به واسطه

كس   جز نزد آن ،پس هركس ببيند ،داوند استخواب نيكو از طرف خ ند:شنيدم كه فرمود
كه دوستش دارد، آن را بازگو نكند و اگر كسي خواب ناخوشايند و نامطلوبي را ببيند پس 

شيطان به خداوند پناه ببرد و سه بار تف نمايد و آن را نـزد كسـي بـازگو     آن و شرّ از شرّ
 : اســت آمــده لمروايــت مســ گــردد).در دچــار زيــان نمــي ،ننمايــد كــه در ايــن صــورت

(اگر كسي خوابي مطلوب و نيك ببيند آن را مـژده دهـد و نـزد كسـي بـازگو نمايـد كـه        
 ).دوستش دارد

اذا رأي احـدكم الرؤيـا   « :نـد فرمود  صركنـد كـه پيـامب    روايت مي ،اما مسلم از جابر

ي كـان  يكرهها فليبصق عن يساره ثالثاً و ليتعذ باهللا من الشيطان ثالثاً و ليتحول عن جنبه الذ

اگر يكي از شما خوابي نامطلوب و ناپسند را ديد، سه بـار بـه طـرف چـپ      ،يعني ؛»عليه

خود تف نمايد و سه بار بگويد اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم و از آن سمت كـه خوابيـده   
 است روي برگرداند و به سمت ديگر بخوابد).
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فـان  « :نـد فرمود صر خـدا روايت نموده است كه پيـامب  ،امام مسلم از ابوهريره ،و نيز

(اگر يكـي از شـما خـواب     ،يعني؛ »رأي احدكم ما يكره فليقم فليصل و ال يحدث بهاالناس

 برخيزد و نماز بخواند و آن را براي كسي بازگو ننمايد). ناخوشايندي ديد پس 
 چهارم

 :توجه نمود ،براي دست يافتن به تعبيري درست از خواب بايد به مراحل زير
بـه امـري واقعـي     ،داراي اهميـت اسـت   :از خواب بايد تعبير شود كهقسمت آن     .1

اي بـراي او يـا سـودي دنيـوي و      مژده ،است ي خواب براي تنبيه بيننده ،اشاره دارد
هـايي از خـواب كـه پريشـان و نامفهومنـد و تعبيـر        اخروي در آن باشد. به قسمت

 درستي ندارند، نبايد توجه نمود.
 ،ص در قـرآن، حـديث پيـامبر   مهـم خـواب بايـد     تعبيـر تـك تـك امـور    براي     .2

. [براي روشن شـدن  يافت وريشه اي اصل ،شناسي و معني اسامي تشبيه، واژه،قياس
 هاي زير توجه نماييد]. موضوع فوق به مثال



 
 
 

 تعبير براساس آيات قرآن

 :بـه دليـل ايـن آيـه     ؛عهـد و پيمـان تعبيـر نماييـد    به  ،ديدن آن را در خواب :ريسمان

 .)چنگ زنيد ،پيمان خداوند ،، (به ريسمان خداونديعني؛ »ا بحبل اهللاواعتصمو«

و انجينـاه  « :به دليل اين آيه ؛به نجات يافتن تعبير نماييد ،ديدن آن را درخواب :كشتي

 .)نجات داديم ؛كه در كشتي بودند را و آنان ]نوح[(او  ،يعني؛»و اصحاب السفينه

كـأنهم خشـب   « :به دليـل ايـن آيـه    ؛ير نماييدبه نفاق تعب ،ديدن آن را در خواب :تخته

 ).اند اي هستند كه [بر ديوار] تكيه داده شده ([منافقان] مانند تخته ،يعني؛ »مسنده

فهـي  « :بـه دليـل ايـن آيـه     ؛بـه سـنگدلي تعبيـر نماييـد     ،ديدن آن را در خواب :سنگ

 ).آن استتر از  هاي آنان] مانند سنگ يا سخت ([دل ،يعني ؛»كالحجاره او اشد قسوه

 :بـه دليـل ايـن آيـه     ؛به دشـمن تعبيـر نماييـد    ،آن را در خوابديدن  :نوزاد شيرخوار

او ـ موسي كـه    ،(پس خاندان فرعون ،يعني ؛»فالتقتطه آل فرعون ليكون لهم عدواً و حزناً«

 ).ي اندوهشان گردد نوزادي شيرخوار بود ـ را از آب گرفتند تا دشمن آنان و مايه
 :به دليـل ايـن آيـه    ؛به از بين رفتن اعمال تعبير نماييد ،را در خوابديدن آن  :خاكستر

ـ ،يعني؛ »مثل الـذين كفـروا بـربهم كرمـا داشـتدت بـه الـريح       « كـه بـه    ل اعمـال آنـاني  (مث

 ).همانند خاكستري است كه باد آن را پراكنده نمايد ،پروردگارشان كافر گشتند
 :به دليل اين آيـه  ؛ب تعبير نماييدبه فتنه و آزمايش و آشو ،ديدن آن را در خواب :آب

گردانيم تـا بـدان آنـان را     آنان مي ۀر(آب زياد به ،يعني؛ »ألسقيناهم ماء غدقاً لنفتنهم فيه«

 ).بيازماييم
بـه   ؛به غيبت كردن از ديگـران تعبيـر نماييـد    ،ديدن آن را در خواب :خوردن گوشت

(آيا كسي از شما دوسـت دارد   ،عنيي؛ »أيحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتاً« :دليل اين آيه

 چنين است.) ،خود را بخورد [غيبت برادر مسلمان نيز ۀكه گوشت برادر مرد
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تبـديل كـردن   بـه   ،ديدن و انتخاب آنهـا در خـواب   :سبزي، خيار، پياز، سير و عدس
 ؛تعبير نماييـد  شكل هاي بد آن علم، دارايي، خانه، همسر و ... به  قبيلاز ،چيزهاي خوب

فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت االرض مـن بقلهـا و قثائهـا و فومهـا و     « :آيه اين لبه دلي

اسـرائيل   ([بني ،يعني ؛»عدسها و بصلها قال اتستبدلون الذي هو ادني هو ادني بالذي هو خير

هـاي زمـين از قبيـل     ] از پروردگـارت بخـواه كـه بـراي مـا از روييـدني      :به موسي گفتنـد 
را كـه پسـت   آيـا آنچـه   ’ :دس و پياز بيرون آورد. موسي گفـت سبزيجات، خيار، سير، ع

 .) ‘نماييد چه كه خوب است، ميين آناست جايگز
درخـت زشـت را بـه    و،سخن زيبا و پاك به،در خوابرا ديدن آن :درخت نيكو و زيبا

و مثـل كلمـه طيبـه كمثـل شـجره طيبـه       «: بـه دليـل آيـه   ؛سخن زشت و ناپسندتعبير نماييد

 ،هماننددرختي پاك و ميوه دار است ...)ن سودمند و پاكل سخ(مث،يعني؛...»

و سوختن آن را بـه باطـل شـدن اعمـال      عمل انسان به ،خواب آن را در ديدن:بوستان

(گردبادي كـه در آن  ،يعني؛»فأصابها اعصار فيه نار فاحترقت« :به دليل آيه؛نماييدنيك تعبير

[از بين رفتن عمـل نيـك نيـز    .زاندباغ و بوستان برخورد كند و آن را بسو رب و آتش باشد
 )چنين است]

زيرا خداونـد حوريـان    ؛زن تعبير نماييد ،به ابوخرگان رادرندتخم پديدن :تخم پرنده

هـايي   (انگـار تخـم   ،يعني ؛»كأنهن بيض مكنون«فرمودند:بهشت را به تخم پرندگان تشبيه 

 ).اند هستند كه [زير پر و بال پرندگان] پنهان شده
زيـرا خداونـد در مـورد     ؛به زن تعبير نماييـد  ،ديدن آن را در خواب :لباس و پوشاك

 (آنان لباس و پوشش شما هستند). ،يعني ؛»هن لباس لكم« :دنفرماي زنان مي

نور و روشنايي را بـه هـدايت و تـاريكي را بـه گمراهـي تعبيـر        :روشنايي و تاريكي
بـه   صپيامبر توسط ،گمراهي از را زيرا خداوند هدايت مردم و بيرون آوردن آنان ؛نماييد

يخـرجهم مـن   « :دنـ فرماي د و مـي نـ كن خارج نمودن آنان از تاريكي به روشنايي تشـبيه مـي  
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بـه سـمت نـور     ،ها خارج نموده آنان را از تاريكي ]ص[پيامبر ،يعني ؛»الظلمات الي النور

 ).سازد رهنمون مي





 
 
 

 صتعبير براساس احاديث پيامبر

از كـالغ بـه    صزيرا پيامبر ؛مردي فاسق تعبير نماييدبه  ،ديدن آن را در خواب :كالغ
 فاسق نام برده است.نام 

از آن بـه   صزيـرا پيـامبر   ؛به زني فاسـق تعبيـر نماييـد    ،ديدن آن را در خواب :موش
 نام برده است. عنوان فاسق كوچك فوسيقه

زيـرا   ؛زن تعبيـر نماييـد  بـه   ،ديـدن آن را در خـواب   :اي نازك و ظريف ظرف شيشه

و يحـك انجشـه   « :زنان را به آن تشبيه نموده است و به انجشه فرمـوده اسـت   صرپيامب

ـ   ،اي و نازك هاي شيشه كني اي انجشه، با ظرف (چه مي ،يعني ؛»رويداً سوقك بالقواريرن

جمـع   »قـوارير «روايت از بخاري و مسـلم.  ـزنان ـ مدارا كن و با آنان با آرامي رفتار نما)   
شـكند، زنـان بـه آن     اي و نازك اسـت و چـون زود مـي    ي شيشهباشد كه ظرف مي »قاروره«

 اند. تشبيه شده
 صزيـرا پيـامبر   ؛تعبيـر نماييـد   ،بـه ايمـان و ديانـت    ،ديدن آن را در خـواب  :پيراهن

رأيت الناس عرضواً علي و عليهم قمص منها ما يبلغ الثدي و منها ما يبلـغ مـا   « :دنفرماي مي

عليه قميص يجـره. قـالوا فمـا اولتـه يـا رسـول        دون ذلك و عرض علي عمر بن الخطاب و

هـايي   (در خواب مردم را بر من عرضه نمودند و آنها پيـراهن  ،يعني ؛»الدين :قال ؟صاهللا

امـا عمـربن    ؛رسـيد   كمتر از آن مـي يـا افـراد   ي ها تا سـينه  بر تن داشتند بعضي از پيراهن
شـد. اصـحاب    مـي  پيـراهنش بـه دنبـالش كشـيده     ،كـه  بر من عرضه شد در حالي ،خطاب

ــيدند ــدا  :پرس ــول خ ــي   ،اي رس ــر م ــز تعبي ــه چي ــه چ ــود  آن را ب ــايي؟ فرم ــن :نم                   ).دي
 روايت از بخاري و مسلم

 صزيرا پيـامبر ؛به دانش و آگاهي تعبير نماييـد  ،ديدن آن را در خواب :شير و ماست
 تعبير نموده است. ،گونه آنها را اين
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به دليـل   ؛به بيماري وبا تعبير نماييد ،دن آن را در خوابدي :زن سياه با موهاي ژوليده

رأيت كـأن امـراه سـوداء ثـائره الـرأس خرجـت مـن        «: اند كه فرموده صحديثي از پيامبر

(در  ،يعنـي  ؛»المدينه حتي قامت بمهجه ـ و هي الجحنه ـ فأولت ان وباء المدينـه نقـل اليهـا     

رسيد  »مهجه«كه به نه بيرون رفت تا ايژوليده از مدينخواب ديدم كه زن سياهي با موهاي 
            برسـد).  ،نمـايم كـه وبـاي مدينـه بـه مهجـه نيـز        گونـه تعبيـر مـي    و اين خـواب را ايـن   

 بخاري روايت از

زيـرا   ؛به علـم و هـدايت تعبيـر نماييـد     ،ديدن آن را در خواب :زاي سودمند ابر باران

مثل ما بعثنـي اهللا بـه مـن الهـدي     « :ستگونه تشبيه نموده و فرموده ا آن را اين صپيامبر

هـا برانگيخـت    نآن هدايت و علمي كه خداوند مرا بـاآ ل (مث ،يعني ؛...»والعلم كمثل غيث 

 ).باراني سودمند ببارد مانند ابري است كه از آن
 بخاري و مسلم 

به دين اسالم تعبير نماييد و ديـوار   ،راه راست را در خواب ديدن :راه راست و ديوار
 دود را به حدودات الهي تعبير نماييد.و ح

به آن چيزهايي كه خداوند حرام نمـوده اسـت تعبيـر     ،ديدن آن را در خواب :در بسته
كه نواس از  است به دليل اين روايت ،نماييد. چنين تعبيري از راه راست، ديوار و در بسته

ـ  «نقل نموده است:  صپيامبر خدا ي جنبتـي الصـراط   ضرب اهللا مثالً صراطاً مسـتقيماً و عل

لي آورده اسـت  (خداوند مث ،يعني ؛»سوران فيهما ابواب مفتحه و علي االبواب ستور مرخاه

تعبيـه شـده   ي بـاز  در آنها درهـا  ودديوارهايي وجود دار ،در دو طرف آناز راه راستي كه 
 ).اند هايي پوشيده شده كه با پرده است
 ...احمد، ترمذي و  

 به بهشت تعبير نماييد. ،ديدن آن را در خواب :خانه
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و كسي كه ديگران را سر سـفره   ؛به دين اسالم تعبير نماييد ،ديدن آن را در خواب :سفره
پس هر كس در خواب دعوت را اجابـت   ؛كننده به سوي اسالم است كند، دعوت دعوت مي

 اي است براي داخل شدن به بهشت (انشاءاهللا). تعبيـر خانـه و   نمايد و داخل خانه شود مژده
روايت نمـوده   صربراساس حديثي است كه امام بخاري از پيامب ؛گونه كه بيان شد سفره آن

و هو نائم ... و فيه مثله كمثل رجل بني داراً و جعل فيها   صجائت المالئكه الي النبي« :است

مأدبه و بعث داعياً فمن اجاب الداعي دخل الدار و اكل من المأدبه و من لم يجيب الـداعي لـم   

، فرشـتگان  نـد خوابيـده بود  صكه پيـامبر  هنگامي ،يعني ؛»الدار و لم يأكل من المأدبه يدخل

اي  ل دين اسالم همانند مردي است كـه خانـه  مدند ... و در آن آمده است كه مثآايشان پيش 
و كسي را فرستاده است تا مردم را به آن خانه دعـوت  ده ياي را در آن گستران ساخته و سفره

ورد و هـركس  ، بخـ وارد خانه شده و از غذا نيـز  ؛دعوت را اجابت نمايدنمايد، پس هركس 
 خورد. نمي ،وارد خانه نشده و از غذا نيز ؛دعوت را اجابت ننمايد

 ت و توانايي تعبير نماييد.به عزّ ،ديدن آن را در خواب :شتر

 به بركت تعبير نماييد. ،ديدن آن را در خواب :گوسفند

ه خير و نيكي تعبير نماييد. تعبير ديدن شتر، گوسـفند و  ب ،ديدن آن را در خواب :اسب

األبـل  « :روايـت نمـوده اسـت    صاسب براساس حديثي است كـه ابـن ماجـه از پيـامبر    

(شـتر بـراي    ،يعنـي  ؛»عزالهلها والغنم بركه والخير معقود في نواصي الخيل الي يوم القيامه

روز قيامـت بـه پيشـاني    و خير و نيكي تـا   ،ي بركت است ت و گوسفند مايهصاحبش عزّ
 ).اسب گره زده شده است

مـي  اي بـه كسـي    شود كه هديـه  به مردي تعبير مي :سگي كه استفراغ خود را بخورد
به دليل اين حـديث كـه بخـاري و مسـلم آن را روايـت       ؛گيردسپس آن را پس مي  دهد،
 ،ا پـس بگيـرد  اش ر ي كه هديه(كس ،يعني ؛»العاد في هبته كالكلب يعود في قيئه« :اند نموده

 ).مانند كسي است كه استفراغ خود را بخورد
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 خواند. تعبير شود كه قرآن مي  به مؤمني :ترنج

 خواند. تعبير شود كه قرآن نمي  به مؤمني :خرما

 خواند. تعبير شود كه قرآن مي  به منافقي :ريحان

 ،ات فـوق خواند. تعبير به منافقي تعبير شود كه قرآن نمي :ي ابوجهل) حنظل (هندوانه

مثـل المـؤمن   « :انـد  روايت نمـوده  صبراساس حديثي است كه بخاري و مسلم از پيامبر

الذي يقرأ القرآن مثل األترجه ريحها طيب و طعمها طيب و مثل المؤمن الذي ال يقرأ القـرآن  

كمثل التره ال ريح لها و طعمها حلو، و مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانـه ريحهـا   

طعمها مر و مثل المنافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل حنظله لـيس لهـا ريـح و طعمهـا      طيب و

كه هم بويش مطبوع  ؛مانند ترنج (شمام) است ،خواند ل مؤمني كه قرآن مي(مث ،يعني ؛»مر

 نيكو و مطلوب. ،است هم طعمش
؛ امـا طعمـش شـيرين    مانند خرما است كه بويي ندارد ،خواند ل مؤمني كه قرآن نميمث

اما طعمـش   ؛ي خوش دارداست كه بو يمانند ريحان ،خواند ل منافقي كه قرآن مياست. مث
ي ابوجهـل) اسـت كـه     مانند حنظل (هندوانه ،خواند ل منافقي كه قرآن نميتلخ است و مث

 تلخ است. ،بوي خوش ندارد و طعمش هم
عبيـر  ريـزي ت  به هالكـت و خـون   ،به تاريكي و ناراحتي و بخالت ،ستم :ستم و بخالت

اتقوا الظلم فأن الظلم ظلمات يوم القيامه واتقو الشح فـأن  « :دنفرماي مي صزيرا پيامبر ،شود

و (از ظلم  ،يعني ؛»الشح اهلك من كان قبلكم حملهم ان يسفكوا دمائهم و استحلوا محارمهم

 ،تاريكي و ناگواري روز قيامت را به دنبـال دارد  ،زيرا ستم ؛ستم به ديگران اجتناب ورزيد
گشته است و آنـان را بـه    هالكت پيشينيان شمازيرا آن باعث  ؛دوري گزينيد ،و از بخالت

 ).و هتك ناموس يكديگر كشانده است ريختن خون
 مسلم 
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 صبه دليل اين حديث كه ابن عمر از پيامبر ؛به انسان مؤمن تعبير شود :درخت خرما

المسلم. حدثوني ما هي؟ قال  ان من الشجره ال يسقط ورقها و انها مثل«:روايت نموده است

ابن عمر فوقع الناس في الشجر البوادي و وقع في نفسي انها نخله ثم قالوا حدثنا ما هـي يـا   

ريزد  هايش نمي درختي است كه برگ ،(در ميان درختان ،يعني ؛»رسول اهللا؟ قال هي النخله

افـراد   :گويـد  يچه درختي است؟ ابن عمر مـ  ،مانند آن است. به من بگوييد آن ،و مسلمان
اما من در دل خود گفتم كـه آن بايـد    ؛حاضر شروع به نام بردن از درختان بياباني نمودند

چـه درختـي    ،آن ،اي پيامبر خـدا  پرسيدند كه صاز پيامبر ،درخت خرما باشد. در نهايت
 ).درخت خرماست ،آن :ايشان فرمودند ؟است
 بخاري و مسلم 

و نيكوكار و دومي به همنشين بـد تعبيـر شـود     اولي به دوست خوب :عطرفروش و آهنگر

 (متفق عليه)...». جليلس الصالح و جليس السوء  مثل« :صبه دليل اين حديث پيامبر





 
 
 

 تعبير براساس تشبيه و قياس

هـر چيـزي را كـه نـزديكش باشـد،       ،زيـرا آتـش   ؛به فتنه و آشوب تعبيـر شـود   :آتش
 نين است.چ ،برد؛ فتنه و آشوب نيز سوزاند و از بين مي مي

هـاي خـود را پيـدا     راه ،هـا  زيرا مـردم بـا سـتاره    ؛به عالم و دانشمند تعبير شود :ستاره
 ند.هست راهنماي مردم ،كنند و علما نيز مي

 به قدرت و پيروزي تعبير شود. :آهن يا هر نوع سالح

 به سخنان زيبا، تمجيد نمودن و كردار نيك تعبير شود. :بوي خوش

 بانفوذ تعبير شود.به مردي شجاع و  :خروس

گـر   زيرا زهرش كشنده است و دشمن و بـدعت  ؛گر تعبير شود به دشمن يا بدعت :مار
 .هستند  گونه اين ،نيز

بدون سروصدا و حرف زدن از خانه بيـرون رود، بـه    اگر :بيرون رفتن مريض از خانه

عبيـر  با حرف زدن از خانـه بيـرون رود، بـه زنـده مانـدنش ت      اگرشود و  مردنش تعبير مي
 شود. مي

 به پيروزي و نجات تعبير شود. :بيرون رفتن از در تنگ

مسافرت نمودن از جايي به جاي ديگـر بـه تغييـر و تحـول در شـرايط و       :سفر كردن
 احوال فرد تعبير شود.

بازگشـت بـه    ،زيـرا مـردن   ؛به توبه نمودن و بازگشت به سوي خدا تعبير شـود  :مردن
 سوي خداست.

 ردار انسان تعبير شود.به ك :زراعت و كاشتن

 اجي تعبير شود.داري نكردن و ور به مهمان :سگ

 به فردي قدرتمند و بانفوذ تعبير شود. :شير
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 باز تعبير شود.  شكن و نيرنگ به فردي پيمان :روباه

زيبا و متعادل باشد به خير و نيكي  ،اضافي عضوآن  اگر :اعضاي اضافي بر روي بدن

 ، به شر و بدي تعبير شود.نامتعادل و زشت باشد اگرو 

 اولي به پيروزي و دومي به شكست تعبير شود. :هر نوع باال رفتن و پايين آمدن



 
 
 

 شناسي تعبير خواب براساس اسامي و واژه

هـدايت  «توان آن را به  است، مي» راشد«اگر در خواب فردي را ببينيد كه اسمش  ،مثالً
كسي كـه راه راسـت را در پـيش     ،يعني ؛شدزيرا را ؛تعبير نمود »و راهنمايي به راه راست

» سـعيد «و اگـر   »سـالمتي «باشد به » سالم«گرفته است و بر همين اساس اگر اسم شخص 
سـود و  «را به » نافع«، »عاقبت كار«را به » عقبه«نام هاي: تعبير شود.  »خوشبختي«باشد به 
را بـه  » صـالح « اري وزگرا بـه سپاسـ   » احمـد «، »بلنـدي و رفعـت  «را به » رافع«، »منفعت

 :نـد فرمود صكند كه پيامبر خـدا  روايت مي ،تعبير نماييد. امام مسلم از انس »نيكوكاري«

رأيت ذات ليله كأنا في دار عقبه بن رافع، فأتينا برطب من رطب ابن طاب، فأولـه الرفعـه   «

در (شـبي در خـواب ديـدم كـه      ،يعني؛ »الدنيا و العاقبه في ديننا و ان ديننا قد طاب لنا في

ما آوردنـد. مـن ايـن     ي عقبة بن رافع هستم و مقداري خرماي پاك و رسيده را براي خانه
يـابيم و در   نمايم كه ما در دنيا به بلندي و رفعـت دسـت مـي    تعبير مي ،گونه خواب را اين

 ).دين پاك و كاملي است ،ما  زيرا دين ؛عاقبت به خير خواهيم شد ،نيز  دين
وابي را ديديد، سعي نماييد براساس مطـالبي كـه توضـيح    گرامي، اگر شما خ ةخوانند

 ،خوابتان را بـا هـيچ يـك از مـوارد فـوق      ،داده شدند، آنها را تعبير نماييد و اگر نتوانستيد
 كه مورد اطمينان هستند، استفاده نماييد. ،هاي تعبير خواب از كتاب ؛تعبير نماييد

اساس آنها تعبير شـود ـ قـرآن،    بعد از مشخص نمودن اصولي كه خواب بايد بر ،اكنون
 ،عزيـز  ةتا شما خوانندكنيم  هايي را بيان مي شناسي ـ نمونه  حديث، قياس و تشبيه و واژه

هاي خود بيابيد. ايـن   بتوانيد تعبير روشني براي خواب ،با توجه به آنها و بررسي تعبير آنها
 آنها ارائه داده است. »ابن سيرين«ها همگي تعابيري هستند كه استاد تعبير خواب،  نمونه

اند و  در خواب ديد كه دو كنيز از آسمان پايين آمده» حجاح بن يوسف« :ي اول نمونه
او يكي از آنها را با خود برده و ديگري به آسمان برگشته است. تعبيـر ايـن خـواب را از    

دو «، »دو كنيـز «تعبيـر نمـود كـه آن     ،گونـه  خواب را ايـن  ،پرسيدند و او نيز» ابن سيرين«
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گونه شد؛ آن دو فتنـه،   ينا اًحقيقت .گرفتار مي شودفقط به يكي از آنها » حجاج«اند و  »فتنه
 گرفتار شد،» ابن اشعث«ي  بود كه حجاج به فتنه» ابن مهلب«ي  نهتو ف» ابن اشعث«ي  فتنه

 .نه اما به ديگري
از آن  بـردن يكـي   ،اول، دو كنيز و دوم :ي عمده وجود داشت دو نشانه ،در اين خواب

از اصـل  » ابـن سـيرين  «ي اول،  دو كنيز توسط حجاج و بازگشت ديگري. در تعبير نشـانه 
 :دنـ فرماي مـي  ص؛ زيرا پيـامبر تعبير نمود »فتنه«را  »زن«استفاده نمود و  صحديث پيامبر

اي را  (بعـد از رفتـنم، هـيچ فتنـه     ،يعني ؛»ما تركت بعدي فتنه اضر علي الرجال من النساء«

 بخاري و مسلم ).يابم از زنان براي مردان نميتر  بار زيان
و گرفتن كنيز را رسيدن بـه  بهره برده از قياس و فهم خود  ،ي دوم نيز براي تعبير نشانه

كـرده  بيني   گونه شد كه او پيش همان ،تعبير خواب نيز ،تعبير نموده و در حقيقت ،آن فتنه
 بود.

ـ  :ابن سيرين آمد و گفتنزد مردي  :ي دوم نمونه در خـواب   ؛ام ا زنـي ازدواج نمـوده  ب
ثـروت و  «ي  نشـانه اش  »سـياهي « :قد شده است. ابن سيرين گفـت  ديدم كه سياه و كوتاه

 ،اين خواب نيز ،. در حقيقتاست اش»عمر كوتاه«بر  بودنش دالّ »قد كوتاه«او و  »مالداري
صاحب ميـراث   ،ردو م ،زن دار فاني را وداع گفتآن  ،گونه تحقق يافت؛ بعد از مدتي اين

 او شد.
قـد   اول، سياهي آن زن و دوم، كوتاه :عمده وجود داشتي  دو نشانه ،در اين خواب نيز

شناسـي اسـتفاده    ي اول از اصـل واژه  بودنش. در اين مورد، ابن سيرين براي تعبيـر نشـانه  
لفـالن  « :گوينـد  باشـد، مـي  فـراوان  زيرا در زبان عربي اگر يكي داراي پول و ثروت  ؛نمود
ي دوم نيز، ابن سيرين از تشبيه و  دارد. براي تعبير نشانهبسيار فالني سياهي  ،يعني ؛»ادسو

بـا كنـارهم    ،و در نهايـت كـرده  و قد كوتاه زن را به عمر كوتاهش تشبيه بهره برده قياس 
 بود.كرده مطرح گذاشتن اين دو تعبير، تعبير فوق را 
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شـدم   در مجلس ابن سيرين حاضر مـي گاهي   :گويد عبداهللا بن مسلم مي :ي سوم نمونه
رفتم [اباضيه، گروهـي گمـراه از    ها مي »اباضيه«و بعد از برخاستن از مجلس او به مجلس 

خوارج بودند كه رئيس آنان عبداهللا بن اباض نام داشت] و بـا آنـان نشسـت و برخاسـت     
خـود   دوش را بـر  صي پيـامبر  جنـازه ،اي هكردم. شبي در خواب ديدم كه همراه با عد مي

 :ابن سيرين آمده، خواب را برايش تعريف نمودم. ابـن سـيرين گفـت   نزد كردم.  حمل مي
آورده اسـت،   صچـه را پيـامبر  خواهند آن كني كه مي و برخاست مي چرا با قومي نشست

 .كنند دفن
و دوم، حمـل آن بـر    صي پيامبر اول، جنازه :دو نشانه وجود دارد ،در اين خواب نيز

آيين «را به  »صي پيامبر جنازه«ي اول، ابن سيرين  در تعبير نشانه دفن آن. قصد دوش و 
قياس  ،آييني دوم را به دفن و از بين بردن آن  كه آن حضرت آورده است، و نشانه »يحقّ

 نموده است.
مردي نزد ابن سيرين آمد و گفت در خواب ديدم كه تاجي از طال بر  :ي چهارم نمونه

از خدا بترس، پدرت در غربـت چشـمانش را از دسـت     :تام. ابن سيرين گف سرم گذاشته
اي از  خواهد كه نزد او بروي. مرد به خانه برگشـت و ديـد كـه نامـه     داده است و از تو مي

از كوري خود خبر داده و از پسرش خواسـته اسـت كـه نـزد او      ،پدرش رسيده كه در آن
 برود.

و سـوم، طـال. بـراي تعبيـر     اول، سر؛ دوم، تـاج   :سه نشانه وجود دارد ،در اين خواب
بـه معنـي    »سـر «زيـرا   ؛استفاده نموده اسـت  ،شناسي ي اول، ابن سيرين از اصل واژه نشانه

باشـد.   رود و رئيس و بزرگ هـر شخصـي، پـدرش مـي     به كار مي ،نيز »رياست و بزرگي«
سـرزمين  «بـراي اعـراب،    ،غيرعـرب نيـز  هاي غيرعربي است و سـرزمين   از پوشش »تاج«

باشد. از تعبير اين  مي »از دست دادن بينايي«دليل بر  ،نيز »طال«آيد و  اب ميبه حس »غربت
 سه نشانه، ابن سيرين تعبيري را ارائه داد كه راست از آب درآمد.
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ها براساس تعبيـري كـه ابـن سـيرين      چه كه جاي تأمل دارد اين است كه اين خوابآن
افتند.  ها براساس تعبير آنها اتفاق مي وابزيرا خ ؛براي آنها ارائه داده بود، به وقوع پيوستند

ان الرؤيا تقع علي ما « :ندفرمود صروايت نموده است كه پيامبر ،حاكم از انس بن مالك

تعبر و مثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو يتنظره متي يضـعها فـاذا رأي احـدكم رؤيـا فـال      

افتـد و   د، اتفـاق مـي  وش ر ميگونه كه تعبي آن (خواب ،يعني ؛»يحدث بها اال ناصحاً او عالماً

مانند كسي است كه پاي خود را برداشته است و منتظر است تـا ببينـد كـه چـه      ،آنوقوع 
آن را جز نزد عـالم   ،وقت آن را روي زمين بگذارد. پس هرگاه يكي از شما خوابي را ديد

وايـت  از ابـورزين عقيلـي ر   ،) ابوداود، ترمذي، و ابن ماجـه نيـز  .بازگو ننمايد ،يا ناصحي

الرؤيا علي رجل طائر مالم تعبره فأذا عبـرت وقعـت   « :فرموده است صاند كه پيامبر نموده

اما  ؛پيوندد كند و به وقوع نمي اي پرواز مي (خواب اگر تعبير نشود چونان پرنده ،يعني ؛...»

 شود ...) اگر تعبير شود، واقع مي
روي و عدول از  بدون زياده ،كه امكان دارد جايياست كه خواب تا شايسته  ،رو از اين
نكـردن  تعبير شود و اگر اين امكان وجود نداشت، تعبير ؛اي پسنديده  شيوهخير و حق، به 

 :گويد مي ،ابن وردي در اين مورد آن بهتر است.

 و هي علي جناح طائر اذا اولتها حلت ببشري او اذي

 بـار   آور يـا زيـان   دهخواب بر بال پرنده و در حال پرواز است؛ اما اگر تعبيـر شـود، مـژ   
 خواهد شد.

بايد ديد كه كدام يك بهتـر و بـه    ،مطرح كردبراي خواب دو تعبير متفاوت  ،اگر بتوان
ونـه تعبيـر شـود.    همانگ تـر اسـت تـا خـواب     ها نزديك واژه اصول تعبير خواب و تناسب

ضـروري   :انـد  كند كه فرموده اي از بزرگان نقل مي از عده» ي ورديه الفيه«المناوي در شرح 
باشـد و  كامـل  تعبيري درسـت و   ،آرام و باحوصله باشد تا تعبيرش ،ر خواباست كه معب

و بـامعني را از  درست امور بتواند تا توجه نمايد  ،تها و كلمات به دقّ بايد به كيفيت واژه
تشخيص دهد و بـه داليـل و اهـداف آن خـواب توجـه كامـل        ،معني و پريشان بي سايلم
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نها تطبيق نمايد و اگر خواب داراي دو معنـا بـود،   تعبير خواب را بر آ ، سپس قوانيننمايد
 آن معنايي را انتخاب نمايد كه تناسب بيشتري [با شرايط و احوال] داشته باشد.

ي آن واقع نشود و براي افراد خانواده، برادر،  در مورد بيننده ،ممكن است تعبير خواب
 ي بـراي بيننـده   ،ني است كـه امكـان وقـوع   ماتحقق يابد و اين ز ،دوست يا افراد نزديك

 خواب وجود نداشته باشد.
ابوجهـل بـه    ،ابوجهل را ديد كه با وي بيعت نمود. در اين مورد ،در خواب صپيامبر

 ،اينند:فرمود صايمان آورد و پيامبر صپسرش عكرمه تعبير شد كه در نهايت به پيامبر
والي مكه  ،كه اسيد بن عاص ندب ديددر خوا صتعبير خوابي است كه ديده بودم. پيامبر

 والي مكه شد. ،پسر اسيد ،شده است و در نهايت
اگر تعبير خوابي باعث برمال شدن عيب مسلماني گردد كه خداوند آن عيـب را پنهـان   

بايـد   ،در صورت بيان آن؛ كنيدنموده است، بايد از فاش نمودن و بيان آن تعبير خودداري 
 برادر مسلمان خـود  ةدربار ،زيرا در اين صورت ،جتناب نماييداز نام بردن فرد موردنظر ا

اگر خوابت بيانگر عيـب مـردم    :گويد مي ،ايد. ابن وردي نيز غيبت نموده و دچار گناه شده
 بود، آن را پنهان دار و همواره آن وجه از تعبير را انتخاب نماييد كه بهتر و نيكوتر است.

 مرتبـه ي ي آن و  ايـد متناسـب بـا بيننـده    ضروري است كه خـواب ب  ،بيان اين مطلب
 شاحـوال آن تعبير متناسب است كـه بـا شـرايط و     ،تعبير شود. براي هر فرد ،اجتماعي او

، رحمت و همان خـواب بـراي ديگـري    ،سازگار باشد. ممكن است خوابي براي شخصي
در خواب ديدم كه  :ال نمود، مردي از ابن سيرين سؤند روزيزحمت و عذاب باشد. گوي

ي خـدا   خانـه  بـه زيـارت   :گويم، تعبير آن چيست؟ ابن سيرين در جـواب گفـت   اذان مي
ال را ، شخصي ديگر دقيقاً همان سؤآوري. بعد از مدتي ي حج به جا مي روي و فريضه مي

تو دزدي خواهي كرد و دستت را به  :در جواب آن مرد گفت ،پرسيد و او نيزاز ابن سيرن 
 :ان كه شاهد آن دو ماجرا بودنـد از ابـن سـيرين پرسـيدند    قطع خواهند كرد. آن ،خاطر آن
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مـرد   ،اولـي  :در جـواب گفـت   ،او نيز چگونه براي يك خواب دو تعبير متفاوت نمودي؟
 :ي قرآن آيه براساس اين ،نيكوكار و خوبي بود و من نيز

                       

 )3توبه / ( 

 ي مـردم در روز بـزرگ   اين اعالمي است از سوي خدا و پيامبرش به همـه «
 »ين حجتر

تعبير نمودم، اما دومي مرد شرور و بدكرداري بود و براساس اين آيه از  ،اذان را به حج
   :قرآن

                ) / 70يوسف( 

 »اي فرياد زد اي كاروانيان شما دزديد دهندادهن«
 تعبير نمودم. ،را به دزدي شاذان گفتن
تعبيـر   ،چنـين  خواب ببيند، تعبيرش بـراي والـدينش اسـت و هـم     ،ي كوچكا اگر بچه

ها در صورتي اسـت   ي اين باشد و همه براي شوهرش مي ،براي اربابش و زن ،ردهخواب ب
 :گويد مي ،آنها نباشد. ابن وردي در اين مورد شرايط با  متناسب ،كه تعبير آن خواب

 والعبد رؤياه تخص المولي و ما تري المراه نال البعال

 وانقل الي الوالد رؤيا الطفل ان كان هؤالء غير اهل

بينـد بـه شـوهرش     چه را زن در خواب مـي از آن ارباب است و آن رده(خواب ب ،يعني؛
 ،ها در صـورتي اسـت كـه خـود     ي اين  همه گردد و رسد. خواب بچه به والدينش برمي مي

 ي [تعبير آن خواب] آن نباشند). شايسته
ي  در شرح الفيه ،المناوي در مورد كيفيت تعبير چيزهايي عجيب و غريب و نامشخص

امـا   ،براي شما معلوم باشد، تعبير آن سـاده اسـت  خواب، اگر اول تا آخر  :گويد ورديه مي
يگر نامشـخص و پريشـان باشـد، ابتـدا قسـمت      اگر بخشي از خواب مشخص و بخشي د

ـ   قسمت  ؛سپس معلوم آن را تعبير نماييد ت قـرار  نامعلوم آن را بيشتر مـورد بررسـي و دقّ
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تر تقسيم نماييـد و درصـدد    هاي كوچك دهيد و در صورت امكان، آن بخش را به قسمت
و از  يابيـد بباشيد و در صورت درك آنها، تعبير مشخصي براي آنهـا   هاي آن درك جداگانه

. اگر درك و فهم خوابي برايتـان امكـان   مطرح كنيد براي خواب ،مجموع آنها تعبيري كلي
د، بهتر است كه تعبير نشـود تـا   نداشت يا خواب از نوعي باشد كه تاكنون ديده نشده باش

 واقع شود. ،ه خوداينك
بـر   شـتر بيتاكنيـد  هـا آگـاه شـويد، سـعي      خواهيد كه بر تعبير خواب اگر ميسرانجام، 

بتوانيد داليل موجهي از قرآن و سنت، براي هر چيز يابيد تا آگاهي  ،هاي اساسي تعبير پايه
قياس و تشبيه بيابيد و با كمك گرفتن از مجموع اين مـوارد و بـا    ،معاني واژگان و اسامي

درصدد برآييد كه براي خواب تعبيـري درسـت    ،ي خواب توجه به شرايط و احوال بيننده
 .پيدا كنيد
فرهنـگ الفبـايي از تعبيـر خـواب در دسـترس       ،با استعانت از خداونـد متعـال   ،اكنون

      هاي خود را تعبيـر نماينـد.    دهيم تا با رجوع به آن، بتوانند خواب خوانندگان عزيز قرار مي
 شاء اهللا ان
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 »الف«
 آب انگور

خير و بركت سازد،  گيرد و از آن شربت مي اگر كسي در خواب ببيند كه آب انگور مي
ثروتمند خواهد شد. اگـر در زمـاني كـه مـردم در      آورد و اگر مستمند باشد به او روي مي

برند، كسي در خواب ببيند كه همه مردم آب انگـور   سر مي گراني، قحطي و خشكسالي به
 گيرند، دروازه خير و رحمت بر آنها گشوده خواهد شد. يا عصاره زيتون مي

 آب زمزم
ها و بـرآورده شـدن نيازهـا تعبيـر      خواب بر شفا يافتن از بيماري خوردن آب زمزم در

 شود. مي
 آبله

شود و اگر كسي در خواب ببيند كه به بيماري آبله دچار  آبله به پول و دارايي تعبير مي
 شود. شده است، به ثروت و پولش افزوده مي

 آبياري
عـد از نـاراحتي و   اگر آبياري زمين بعد از تشنگي آن باشـد، بـه خوشـي و شـادماني ب    

داللت  ،دستيابي به علم و دانش از دست رفته ،رفع نياز و ثروتمند شدن بعد از فقر ،اندوه
 شـدن  اخالق پسنديده صاحب دارد و ممكن است آبياري به اصالح امور ديني شخص و 
كنـد، بـه    زميني را آبيـاري مـي   ،در زندگي تعبير شود. اگر كسي ببيند كه از يك جوي آب

 شود. مند مي يابد و از زندگي خوب و آرامي بهره اي زياد دست مي هرهخير و ب
 آتش

شـود و هرچـه دود آن    به جنگ و عداوت و شكست تعبير مـي  ،آتش در خواب ديدن
پرسـتد،   آتش بيشتر باشد، خطر آن بيشتر است. اگر كسي در خواب ببيند كه آتـش را مـي  

اطاعت كرده باشد و اگر ببيند كـه   طلب است و ممكن است از اوامر شيطان  انساني جنگ
خورد. رسيدن به آتش و خوردن آن  خورد، مال يتيم يا مال حرامي را به ناحق مي آتش مي
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 ،خواب ببيند كه آتششود. اگر كسي در  تعبير مي ،در خواب به جنگ، طاعون يا مرگ نيز
شـود.   چـار مـي  ها يا اندامي از بدنش را سوزانده است، به بال و مصيبت د قسمتي از لباس

هراس بـراي   ،روشنايي باشد به مژده و ايمن شدن از ترسمايه ديدن آتشي كه سودمند و 
آتشـي   ،شود. اگر كسي در خواب ببيند كه در ميان مـردم  دارد، تعبير مي يآن كس كه ترس

انـدازد و خـاموش شـدن آتـش در خـواب بـه        روشن كرد، ميان آنان عداوت و تفرقه مي
 شود. شوب تعبير ميخاموش شدن فتنه و آ

 بس آتش
راحتـي و اسـتراحت بعـد از خسـتگي      ،بس در خواب به ايمن شدن بعد از ترس آتش
 شود. تعبير مي

 )ع(آدم ابوالبشر
وليت بزرگي بـه او  يند، اگر شايستگي داشته باشد، مسؤرا در خواب بب صهركس آدم

(مـن [آدم را] در   ،يعنـي  ؛»اني جاعل فـي االرض خليفـه  « :به دليل اين آيه ؛شود محول مي
را در خـواب ببينـد،    صگفته شده است كه هـركس آدم  ،نيز و).گردانم زمين جانشين مي

 شود. اما در نهايت از فريب آنان آگاه مي ،خورد براي مدتي فريب دشمنانش را مي
 آرزو  

رسـد و بـه    اگر كسي در خواب ببيند كه آرزويي در دل دارد، به آرامش و آسايش مـي 
 رسيد. مرادش خواهد

 آستانه در
 شود. ديدن آستانه در، درخواب به همسر مرد تعبير مي

 آسمان
خورد، تعبيـرش آن   بارد و به مردم مي آتش مي ،اگر كسي در خواب ببيند كه از آسمان

آسـمان بـه سـلطه و     ،گردند. ممكن اسـت  است كه مردم دچار زيان، ناراحتي يا گراني مي
ردبان يا با ريسماني به آسـمان صـعود كنـد، درجـه و     فرمانروايي تعبير شود و هركس با ن

يابد. هر نزديك شدني به آسمان براي افراد نيكوكار و دينـدار، نزديـك    مقام او افزايش مي
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ممكن است بر نزديك شدن بـه سـلطان، پيشـوا، عـالم،      ،شود و نيز شدن به خدا تعبير مي
ب ببيند كـه از آسـمان پـايين    خواپدر، همسر و يا رئيس داللت داشته باشد. اگر كسي در 

روشنايي و نـور   ،اي دهد. اگر كسي ببيند كه از آسمان منطقه د، گناه بزرگي را انجام مياافت
تـاريكي ظـاهر گـردد، بـر      ،شوند و اگـر از آن  هدايت مي ،گردد، مردم آن منطقه ظاهر مي

 راهي مردم آن منطقه داللت دارد.مگ
 آسياب

شدن احوال صاحب آسياب يا ثروتمنـد شـدن    بهتر دليلي بر  ،آسياب در خواب ديدن
د بـه ازدواج  براي پسران و دختران مجـرّ  ،. ديدن آسياب در خوابمي باشد او بعد از فقر

 شود. تعبير مي
 آشاميدن

داللـت دارد. اگـر كسـي در     ،آشاميدن مايعي ناشناخته يا آبي گوارا بر هـدايت و علـم  
 آورد. پول حاللي به دست مي نوشد، خواب ببيند كه آبي گوارا و سرد مي

 آشپز
 شود. تعبير مي،ديدن آشپز يا وسايل پخت غذا به آهنگ شادي و خوشي

 آشپزي
به خـوبي پخـت،    ،نيزرا كرد و غذايش آشپزي مي،اگر كسي در خواب ببيند كه با آتش

رسد. اگر غذايش گوشت گوسفند بود، زنـدگي شـرافتمند و خوشـي خواهـد     ش ببه مراد
 داشت.
 آغوش
اي را در آغوش گرفته اسـت، بـه نسـبت مـدت      كسي در خواب ببيند كه فرد زنده اگر

اي را در آغـوش گرفتـه اسـت،     برد و اگر ببيند كه مـرده  با او به سر مي ،هم آغوشي زمان
ممكن است بميرد. اگر كسي در خواب ببيند كه زني را در آغوش گرفته است، آغوشـش  

 را به روي دنيا باز نموده است.
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 پرست آفتاب
دارد بر مردي داللت  ،داللت دارد و نيز ،پرست بر وزير پادشاه يا معاون او ديدن آفتاب

گردد. ممكن است ديـدن آن بـه    سريع است و دچار شك و ترديد نمي ،كه در انجام امور
 تعبير شود. ،امتحان و آزمايش در دين و ايمان نيز

 آميزش جنسي
را به دنبال داشته باشـد، خـوابي باطـل     هر نوع آميزش جنسي در خواب كه نزول مني

است و تعبيري ندارد و شخص فقط محتلم شده است. اگر كسي در خواب ببينـد كـه بـا    
يكي از محارم خود آميزش جنسي دارد، ممكن است وارد خاك مكه شود يا صـله رحـم   

داللـت دارد.   ،بر روي آوردن به خير و خوشي نيـز  ،به جا آورد. آميزش جنسي در خواب
 گر كسي در خواب ببيند كه با زناكاري آميزش نموده است، پاكدامن نيست.ا

 آهن
داللت دارد. اگر كسي در خواب ببينـد   ،ت و قدرتبر مال و عزّ ،ديدن آهن در خواب

ـ گيـرد، بعـد از دوران ضـعف و ذ    هن مـي كند يا از دست كسي آ كه آهن حمل مي ت بـه  لّ
د كه آهن براي او نرم گشته است، مقامي رسد. اگر كسي در خواب ببين ت ميقدرت و عزّ

 شود. باال و ملك و روزي فراوان به او عطا مي
 آهو

 ،نشانه پيروزي بر دشمن است و ديـدن آن بـه زن و فرزنـد نيـز     ،ديدن آهو در خواب
 ،يا آن را بخرد شود هديه و اشود. اگر كسي در خواب آهويي را شكار كند يا به  تعبير مي

صـورت    يـا در غيـر ايـن   گيـرد   زن مـي  ،د بـود شود و اگر مجرّ طا ميبه او رزق و روزي ع
رسـد   به دست او ميبسيار آهويي را با خود برد، خير ،شود. اگر كسي ببيندصاحب فرزند 

آورد. اگر مردي در خـواب ببينـد كـه    بريد، دختري را به عقد خود در و اگر آهويي را سر
 كند. سرپيچي مي ،وامر اوخود را به روي او انداخت، همسرش از ا ،آهويي
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 آيات قرآن
اگر كسي، شخصي را كه فوت نموده اسـت در حـال خوانـدن آيـات قـرآن ببينـد، در       

مورد رحمت خداونـد قـرار    ،كه آن آيات، آيات رحمت و بخشش باشد، آن مرده صورتي
ي دوزخيـان باشـد، آن    شاء اهللا) و اگر آن آيات، آيـات عـذاب و شـكنجه    گرفته است. (ان

يـا  آيـات هشـدار و انـذار      باشدي آيات قرآن زنده  در عذاب است. اگر خوانندهشخص 
دسـت بكشـد و اگـر آيـات      يداللت دارد تا از گمراه ،ي خواب ، بر هشدار به بينندهاشدب

 ي خير و نيكي است. مژده ،ي آن دهنده باشد، براي خواننده مژده
 ابر

م باعث زنده شـدن مـردم و نجـات    زيرا اسال ؛بر دين اسالم داللت دارد ،ابر در خواب
گردد. ممكـن اسـت ابـر بـر علـم و دانـش، كـارداني و         آنها از كفر، ناداني و گمراهي مي

شـود. ابـر    تعبير مي ،شدن زنان نيزباردار چنين ابر به  داللت داشته باشد و هم ،حكمت نيز
اسـت كـه اگـر     آيد و گفتـه شـده   تعبير شود زيرا باران از ابر مي ،به باران نيز است ممكن

كسي ابر را در خواب ببيند، و آن فصل، فصل بارش باران باشد، خير و خوشـي و بركـت   
 داللت دارد. ،آورد. ديدن ابر بر رفع غم و اندوه نيز به او روي مي
   (ع)ابراهيم پيامبر

شود (انشـاءاهللا).   ي خدا نصيبش مي را در خواب ببيند، زيارت خانه (ع)هركس ابراهيم
به پدري مهربان و دلسوز براي فرزنـدانش تعبيـر شـود و     ،يدن آن حضرتممكن است د

به مبتال شدن به سـختي و نـاراحتي    ،گفته شده است كه ديدن آن حضرت در خواب ،نيز
 تعبير شده است. ،نجات از آن ناراحتي سرانجام،و

 ابرو
 ،ام باالبراي مرد بر مردانگي، جوانمردي، امانتداري، شهرت و مق ،ابرو در خواب ديدن

انـد، بـه تفـاهم و محبـت تعبيـر       داللت دارد. اگر كسي ببيند كه ابروانش در هم فرو رفتـه 
ها پايين آمده باشند، داللت بر اين دارد كه احوال يكي  شود و اگر ابروها بر روي چشم مي
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شود و  از بستگان و اطرافيانش مانند فرزند، پدر، همسر، دوست، شريك و ... دگرگون مي
 تعبير شود. ،ست به عمر طوالني نيزممكن ا
 ابريشم

 ،بر عشق و عالقه داللت دارد. ديدن لباس ابريشم بر تن فقهـا  ،ديدن ابريشم در خواب
بـر ازدواج بـا زنـي     ،ي دنيادوستي آنها و دعوت مردم به بدعت است. ديدن ابريشـم  نشانه

 داللت دارد. ،پاك و شريف نيز
 اتاق

زيـرا   ؛س و بيمي دارد، نشانه امنيت و آسايش اسـت براي كسي كه تر ،اتاق در خواب

هـايي بـا امنيـت و     آنـان در اتـاق   ،يعنـي  ؛»و هم في الغرفات آمنـون « :دنفرماي خداوند مي

 كند. د بود، ازدواج ميخواب مجرّ ةبرند و اگر بينند آسايش به سر مي
 احرام پوشيدن

اشرت جنسي بيـزار اسـت.   بر اين است كه از مع دالّ ه،ديپوشاگر كسي ببيند كه احرام 
 از گناه يا مسابقه تعبير شده است. چنين احرام پوشيدن در خواب به دوري هم

 احساس غربت
احساس غربت در خواب، جدا شدن از همسر و دوستان است و اگـر در ايـن خـواب    

 شيون و گريه باشد، خيري در آن نيست.
 اخم

 شود. دختر دارد، صاحب  اي عبوس اگر كسي در خواب ببيند كه اخم كرده و چهره
 ادرار

كنـد و در ادرارش خـون وجـود دارد، بـا زنـي       اگر كسي در خواب ببيند كه ادرار مـي 
اطالع است. اگر كسـي ديـد    شود و خود از آن بي بستر  خود هميا با زني از محارم  قهمطلّ

گيـرد. اگـر    شود و از آنهـا زن مـي   كند، داماد آنها مي ادرار مي ،اي كه در خانه يا زمين عده
و بـوي   كـرده كنـد و خـود را نجـس     مـي  ادرار ،بسـيار كسي ديد كه به صورت غيرعادي
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داللـت   ،كند، بـر عمـل بـدي    چشم ديگران ادرار مي يكه جلويا اين آيد نامطبوع از آن مي
بـر خـوردن چيزهـاي     ،رود. خـوردن ادرار در خـواب   آن آبرويش ميخاطر كند كه به  مي

 داللت دارد. ،ل حرامكسب و كار يا پودر مشكوك 
 اذان

دليل بر انجام  ،شود و ممكن است ي خدا تعبيرمي به زيارت خانه ،اذان گفتن در خواب
شيطان باشد. اگر كسي ببيند كه در كـارواني   دادن اعمال خير و نيك و نجات يافتن از شرّ

 ،يـز بـه جـدا شـدن از شـريك ن    چنين اذان گفتن  شود. هم گويد، به دزدي متهم مي اذان مي
آن مكـان آبـاد و پرجمعيـت     ،گويد اذان ميويرانه اي تعبير شده است. اگر كسي ببيند در 

گويـد، گروهـي را بـه اسـالم      شود. اگر كسي ببيند كه در ميان جمعي از مردم اذان مـي  مي
 كند. دعوت مي

هار 
شود. تعبير مي ،به رفيق، شريك يا جانشين شخص ،ه در خوابار 

 ازدواج
م و شفقت و الطـاف الهـي داللـت دارد. ازدواج بـه پيشـه و      به رح ،بازدواج در خوا

رد، سپس آن زن م ،اگر كسي در خواب ببيند با زني ازدواج نمود ؛شود تعبير مي ،حرفه نيز
ـ  اندوه غم و آورد كه چيزي جز  به شغلي روي مي ي برايش ندارد. اگر كسي ببيند كه بـا زن

حـقّ  بيمار در خواب ببيند كه بدون  يشود. اگر زن زنا مي مرتكب كند، عفت ازدواج مي بي
چنين است. اگر دختري  ،رد و براي مرد بيمار نيزخواهد م ،آيد انتخاب به عقد كسي درمي

، دارديابد و اگر مردي كه يك يا چنـد زن   دست ميبسيار كند، به خير  ببيند كه ازدواج مي
 يابد. دست مي فراواني و اقتداركند به خير  در خواب ببيند كه ازدواج مي

 اسب
 ،و پيـروزي او بـر دشـمنان    بسـيار   بر روزياگر كسي در خواب ببيند كه اسبي دارد، 

 يابد. داللت دارد و اگر ببيند كه سوار بر اسب است، به مقامي بزرگ دست مي
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 استخوان
انسان با كمك  ،آنچهبزرگ و سترگ است و نشانه  يامر ي نشانه ،استخوان در خواب

دارائـيش بيفزايـد.   نمايد يا با كمك آن به ملـك و  ياري اش  واند به خانه و خانوادهت آن مي
رود و ديـدن چنـين    اگر بيماري در خواب ببيند كه استخوانش شكسته است، از دنيـا مـي  

 شود. به بيمار شدن او تعبير مي ،خوابي براي شخص سالم
 استر

ديد كه بر پشت استري سوار  داللت دارد. اگر كسي ،بر سفر كردن ،ديدن آن در خواب
كند. ديدن استر با زين و برگ،  ا زني كه نازاست، ازدواج مييگردد  است، عمرش دراز مي

 كند. داللت مييا بر سفري سودمند،  بر زني زيبا، عاقل و بااخالق
 استراحت

بر ثروتمند شدن پس از تنگدستي داللـت دارد و   ،استراحت پس از خستگي در خواب
 داللت دارد. ،ي خواب بيمار باشد، برنزديك شدن اجلش اگر بيننده

 »)اعوذباهللا من الشيطان الرجيم«استعاذه (گفتن 
از » اعوذ باهللا من الشـيطان الـرجيم  «با گفتن  ،خواب ببيند كه به طور مداومهر كس در 

به او خواهد بخشيد، او  برد، خداوند دانش و آگاهي سودمند شيطان به خداوند پناه مي شرّ
و بـا   مـي دارد دشـمنانش در امـان نگـه     و از شرّ ،هدايت مي كندپايدار و را به راه راست

 ،ي خـواب مـريض و بـه ويـژه     او را ثروتمند خواهد نمود. اگـر بيننـده   ،عطاي مال حالل
بـر پرهيـز نمـودن از     زده شده باشد، شفا خواهد يافـت. ممكـن اسـت اسـتعاذه، دالّ     جن

 ،ممكن است بر پاكي و مسلمان شـدن بعـد از كفـر    ،زشراكت با شخصي خائن باشد و ني
 داللت داشته باشد.
 ت الهي)فراستغفار (طلب مغ

بر زياد شـدن روزي و از بـين رفـتن درد و     ،ش الهي در خوابايطلب مغفرت و بخش
 داللت دارد. ،بال
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 استفراغ
كند و  كند از مال حرام يا گناهي توبه مي اگر كسي در خواب ببيند كه خون استفراغ مي

شـود. اسـتفراغ در    اگر ببيند كه استفراغش ماست است، از فطرت پاك اسالم منحرف مـي 
هـاي   خواب به بازگرداندن امانت به صاحبان آنها، افشاي اسرار يا رهايي از افكار و غصـه 

 رود. كند، از دنيا مي شود. اگر بيماري در خواب ببيند كه استفراغ مي تعبير مي ،دروني نيز
 اسرافيل

اي اسـت   فرشته ،يل، بر مردن داللت دارد. [اسرافيدن اسرافيل در حال دميدن در صورد
تمـام مخلوقـات    ،بـار اول  :دمـد  اي به نـام صـور مـي    كه به امر پروردگار دوبار در وسيله

 گردند]. ي ميدان محشر مي همگي زنده شده روانه ،ميرند و بار دوم مي
 اسم

تغيير نمود، آن را به نيكي تعبير نمايد. مـثالً  اگر كسي در خواب ببيند كه اسم شخصي 
 را به سالمتي تعبير نمايد.» سالم«را به شادي و » سعد«

   (ع)اسماعيل پيامبر
شود  عطا مي ،بالغت و رياست ،را ببيند به او فصاحت (ع)هركس در خواب، اسماعيل

بـر  مسجدي را بنا خواهد نمود. ممكـن اسـت ديـدن آن حضـرت،      ،و در راه رضاي خدا
 شخصي داللت نمايد كه بر عهد و پيمانش وفادار است.

 اشك
بـر غـم و انـدوه داللـت دارد. اشـك ريخـتن در        ،بر خوشي و اشك گـرم  ،داشك سر

كسي، غربت و يـاد نمـودن از خويشـان داللـت داشـته        ممكن است بر تنهايي، بي ،خواب
 باشد.

 صاصحاب پيامبر
بر پيـروي از روش آنـان و   ،مطلـوب اي پسـنديده و   به شيوه صديدن اصحاب پيامبر

اجتنـاب از   ،بر خير، محبت، برادري، وحدت و اتفاق ،ي خواب و نيز ي بيننده پاكي عقيده
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هـر صـحابه را    ومرتبـه ي   بايد درجه ،كينه و دشمني داللت دارد. در اين تعبيرو حسادت
ممكـن   ،نظر داشت. ديدن اصـحاب در خـواب  ، در ها بيان شده است گونه كه در سيره آن

ممكـن   ،داللت داشته باشد و نيز ،است بر گسترش علم، امر به معروف و نهي از منكر نيز
داللت داشـته  شرايط، است بر فتنه و آشوب ايجاد شده ميان آنان يا عدل و داد آنان در آن 

تعبيـر   ،مـثالً  ؛تعبير نمـود  ،توان براساس اسامي آنان نيز تك اصحاب را مي باشد. ديدن تك
 به خوشي و شادي.» عدس«نمودن 

 اعتكاف كردن
شود.  اعتكاف كردن در خواب با توجه به جايي كه در آن اعتكاف شده است، تعبير مي

 اگر اعتكاف در مسجد باشد، بر انجام عمل نيك داللت دارد.
 افراد خانواده

ديدن افراد خانواده و كساني كه نفقه آنها بر گـردن شـخص اسـت، بـر رزق و روزي     
 لت دارد.دال ،ايشان
 افتادن

 دارد.ي خواب داللت  حوال بينندهبر بدتر شدن ا ،افتادن از جاي بلند به جاي پست
 افتادن بر روي صورت

تعبيـر   ،بر روي صورتش افتاده است، به بازنـده شـدن و از بـين رفـتن     كه كسيديدن 
 شود. گردان و جدا مي ي خواب زن باشد، از شوهرش روي شود. اگر بيينده مي

 دندان افتادن
 ،ي خـواب  سـن و سـاالن بيننـده    بر عمر طوالني نسبت به هم ،افتادن دندان در خواب

اند، عمري طوالني خواهد داشت و  ي دندانهايش افتاده داللت دارد. اگر كسي ببيند كه همه
، تعبيـر شـود. اگـر    اسـت ممكن است افتادن دندان به مرگ يكي از خويشاوندان كه بيمار 

هـايش را پرداخـت    افتنـد، بـدهي   در خواب ببيند كه دندانهايش مـي كسي بدهكار باشد و 
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اسـت كـه    گـرفتن  سامانسروكند و گفته شده است كه افتادن دندان در دهان، ثروت و مي
 يابد. ن دست ميه آشخص ب

 امام جماعت
وليتي داده شده باشـد، داللـت   به شخصي كه به او مسؤ ،ديدن امام جماعت در خواب

امر بـه معـروف و    ،اي باال درجه ،ست دليلي براي به دست آوردن مقامممكن ا ،دارد و نيز
ي كامل رو به قبله ايسـتاده و امـام   اگر كسي ديد كه بعد از انجام وضونهي از منكر باشد. 

جماعت گروهي گشته است، اگر شايستگي آن را داشته باشـد كـه بـراي مـردم سـودمند      
بـه  امـا رو بـه قبلـه نايسـتاد،      ،جماعت بودو اگر امام  بزرگ و سرور آنان مي شودباشد، 

كند يا ممكن است عملي ناشايسـته و   گذاري مي كند و بدعتي را پايه دوستانش خيانت مي
وليت اي از زنان شده اسـت، مسـؤ   ماعت عدهحرام را انجام دهد. اگر كسي ديد كه امام ج

باشـد،   دان با هـم مـي  شود و اگر ديد امام جماعت زنان و مر اي ناتوان به او سپرده مي عده
گـري ميـان    صورت فقط به ميانجي شود و در غير اين اگر شايستگي داشته باشد، قاضي مي

 پردازد. مردم مي
 امير

بر ازدواج افـراد   ،داللت دارد و نيز بودن، مردم ييس و بزرگبر ر ،ديدن امير در خواب
ممكـن اسـت تـرس     ،ابشود. امير شدن در خـو  زيرا فرد با ازدواج، امير خانه مي  ؛دمجرّ

دسـتانش   ،در روز قيامـت زيرا امير  ؛گرفتار شدن و به زندان افتادن را به دنبال داشته باشد
 كند. آن را باز مي،به گردنش بسته شده است و تنها عدل و دادش

 انار
شود. اگر انار به زن تعبير شـود، زنـي    تعبير مي ،به روزي آسان يا به زن ،انار در خواب

 شود. و اگر اناري تميز و تازه باشد به دختر تعبير مي زيباروي است
 انجير

 بر پول زياد و بركت و نعمت فراوان داللت دارد. ،انجير در خواب
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 اندام
شـود.   به افراد خانواده و خويشاوندان صاحب خواب تعبير مـي  ،هاي بدن در خواب اندام

اعد و ... را از دست داده اسـت،  مانند س ،هاي بدن اگر كسي در خواب ببيند كه يكي از اندام
 رود. كه به سفر مي كند و يا اين ود و آنها را ترك ميش از خويشاوندانش جدا مي

 انكار
كنـد، مـردم را بـه امـور پسـنديده       اگر كسي در خواب ببيند كه امر باطلي را انكار مـي 

ا انكار نمايد، اي ر اما اگر عمل نيك و پسنديده،دارد خواند و از كارهاي زشت باز مي ميفرا
 شود. تعبير ميكردنش بر ظلم و ستم 

 انگشت
هـاي زنـدگي دنيـايي و     به كمك گرفتن و استعانت از جنبـه  ،ديدن انگشت در خواب

چنين ديـدن انگشـت را در خـواب، بـه زن و      ي خواب داللت دارد. هم شغل و كار بيننده
ي ديد كه انگشتانش به صـورت  اگر كس ،رو از اين ؛اند فرزندان و مال و دارايي تعبير نموده

اند به تعداد فرزندان و مال و دارايي او افزوده خواهد شد و به عكس اگر  زيبايي دراز شده
 گذارند. بيان شد، رو به كاهش مي چه،آن ،اند ديد كه انگشتانش كوتاه شده

 انگشتر
 انگشتر طال ببيند و زنش هـم حاملـه باشـد، داراي فرزنـد پسـر      ،اگر مردي در خواب

ي انگشتر در خواب بر طالق دادن زن داللت دارد. اگـر كسـي    خواهد شد. شكست حلقه
سـپس آن را بيـرون آورد، اگـر     ،ي انگشتري را در انگشتش كـرد  در خواب ببيند كه حلقه

دهـد يـا زنـش را     گيرند يا دارائيش را از دسـت مـي   وليتي داشته باشد، آن را از او ميمسؤ
دي در واب را ببيند، شوهرش خواهد مـرد. اگـر مـرد مجـرّ    دهد. اگر زني اين خ طالق مي

گيرد. ديدن انگشتري كه از چوب  كند، زن مي ي انگشتر در دست مي خواب ببيند كه حلقه
بر زني دورو داللت دارد. اگر به زني در خواب انگشتري داده شود، يـا   ،ساخته شده باشد

اي  ، مـژده يا از يك عالم صاز پيامبرشود. گرفتن انگشتر نقره  دار مي كند يا بچه شوهر مي
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انگشتر از طال يا آهن باشد هيچ خيري نـدارد.   اگراست براي دستيابي به علم و دانش، اما
انـد،   اگر كسي در خواب ببيند كه يك انگشتر براي قومي فرستاده و آنها آن را بازگردانـده 

 د.كنن اما آنها سخنانش را قبول نمي ،گويد سخناني را به قومي مي
 انگور

 شود. به رزق و روزي نيكو و مداوم تعبير مي ،انگور در خواب
 (ع)ايوب پيامبر

بر بـال و مصـيبت و عاقبـت بـه خيـري از آن بالهـا        ،در خواب (ع)ديدن ايوب پيامبر
يابـد. ديـدن آن    ي خـواب بيـدار باشـد، بـه اذن خداونـد شـفا مـي        داللت دارد. اگر بيننده

 تعبير شود. ،ها نيز يا رسيدن به خواسته ممكن است بر اجابت دعا ،حضرت



 
 
 
 »ب«

 باد
به آفت و مصيبت و بال تعبير شود. اگر كسي در خواب ببينـد   ،ممكن است در خواب

بـرد، ايـن    ها را به هوا مـي  كند و انسان وزد كه ديوارها را منهدم مي ميشديد چنان  ،كه باد
 ،ي الهـي نيـز   مكن است به مـژده باد م .شود خواب بر بالي بزرگي در ميان مردم تعبير مي

 شود. تعبير شود و اگر نسيمي از سمت مشخصي بوزد، به خير و رحمت تعبير مي
 باد شكم

معني داللت دارد و ممكن است به حماقـت   بر سخن بيهوده و بي ،باد شكم در خواب
 تعبير شود. ،و سخنان غيراخالقي نيز

 بار
 ،لت داشته باشد. بار سـنگين بـراي زن  سنگين گناه و بزهكاري دال بار رممكن است، ب

بر حاملگي و يا شوهر پرخاشگر داللت دارد. اگر كسي در خواب ببيند كه باري از چوب 
 است] كش هيزم ،چين بدبخت چيني كرده است. [سخن كند، ميان مردم سخن حمل مي

 باران
 ،اسـت  ديدن باراني كه زيان به دنبال نداشته باشد، نشانه رحمت و شـادابي و طـراوت  

بارد، بر زياد شدن  آور يا باران خون و سنگ از آسمان مي اما اگر كسي ببيند كه باراني زيان
 گناهان داللت دارد.

 بازار
البتـه هـر    ؛ممكن است بر دروغ، گناه و غم داللت داشـته باشـد   ،ديدن بازار در خواب

وشـان برهـدايت و   فر بازار كتـاب  :مثالً ؛را داشته باشد يخاصبازاري ممكن است كه تعبير
اسـالم، بـازار    فروشان بـر ايمـان و   توبه، بازار داروفروشان بر شفاي بيماران، بازار شيريني

عروسـي و ازدواج، بـازار عطرفروشـان بـر خبـر خـوب و بسـيار        وآالت بر شـادي   زينت
فروشـان و   فروشان بر جنـگ و پيـروزي بـر دشـمنان، بـازار سـبزي       خوشايند، بازار سالح
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 فروشـان  فروشان بر غم و غصه، بازار ميـوه  ر روزي و منفعت، بازار گوشتفروشان ب ماهي
فروشان بر مسافرت داللـت   بازار خيمه،فروشان بر نفاق و تفرقه اعمال نيك، بازار چوب بر

 دارند.
 باز كردن

نشانه شادي بعد از ناراحتي و به دست آوردن  ،باز كردن قفل و درهاي بسته در خواب
 باشد. رزق و روزي آسان مي

 از سفر نبازگشت
 ،بـاز شـدن درهـاي رحمـت     ،بر از بين رفتن غم و انـدوه  ،از سفر در خواب نبازگشت

ي  ي بيننـده  ممكن است اين خواب دليلي بر توبـه  ؛و بدي داللت دارد  نجات يافتن از شرّ
 خواب باشد.
 بازي كردن

 اللت دارد.كردن و نقصان دين د  ر و مسخرهبر غرور و تكب ،بازي كردن در خواب
 باغ

اي را در باغي ديدنـد،   شود و اگر مرده به اسالم و دين تعبير مي ،باغ سرسبز در خواب
 برد. او در بهشت به سر مي

 باال رفتن
شـود. اگـر كسـي در     به ارتقاي درجه و مقام و ارزش تعبيـر مـي   ،باال رفتن در خواب

اي  رسد. باال رفتن به شـيوه  دش ميها را ببيند، به مرا كوه ي  همانند قلّ ،خواب جاهاي بلند
 عمودي و مستقيم خوب نيست و خيري در آن وجود ندارد.

 بخالت
 ي فقر و تنگدستي است. بخالت در خواب نشانه

 بذر
 بر نوه و نوادگان صالح داللت دارد. ،بذر يا تخم هر چيزي در خواب
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 برج
دنبالش است در كس كه به  اگر كسي در خواب ديد كه باالي برجي است، از دست آن

 ي خواب بيمار باشد، ممكن است بميرد. امان نخواهد بود و اگر بيننده
 برف

 به رسيدن رزق و روزي و بهبودي از بيماري داللت دارد. ،ديدن برف در خواب
 برق آسمان

هدايت يافتن بعد از گمراهي داللـت دارد و   رب ،ديدن برق آسمان به تنهايي در خواب
شـدن از  يـاري  شـدن رزق و روزي يـا    تجديـد اي،  گشته شتن گمبرگي  ممكن است مژده

 ي ديگر رعد و برق، ترسيدن از سلطان است. طرف ديگران باشد. نشانه
 قهبرگشتن زن مطلّ

بازگشتن به دين و مـذهب   ،دليلي است بر بهبود بيماري ،قه در خواببرگشتن زن مطلّ
 دوستان و خويشان . نزد يا
 هبرّ

ر پسري كه مطيع پدر و مادرش باشد، داللت دارد. اگر كسـي در  ب ،ه در خوابديدن برّ
 آورد. خورد، دارايي كمي به دست مي ه ميخواب ببيند كه گوشت برّ

 برهنگي
رود  ه زيادي از مردم ببيند، آبرويش مـي خود را برهنه در ميان عد ،اگر كسي در خواب

آنهـا لبـاس و پوشـاك     و ازداردو از مـردم شـرم   و اگر در خواب ببيند كـه برهنـه اسـت    
خواهد، ورشكسته و فقير خواهد شد. اگر كسي در خواب ببيند كه برهنه از نظر مـردم   مي

ا است. برهنـه بـودن   اند، پاك و مبرّ كند، نشانه اين است كه از اتهامي كه به او زده فرار مي
 باشد. نشانه جدا شدن او از خانه و همسرش مي ،زن در خواب
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 بريدن
 ي براي كسي كـه در نـاراحتي و بـدهكاري اسـت، نشـانه      ،ر در خواببريده شدن س

شـناخته شـده   توسط صـاحب خـواب    ،شخص  گشايش در امور زندگي است و اگر سر
 ،رسد. بريده شـدن دسـت در خـواب    باشد، خير زيادي از او به دست صاحب خواب مي

دسـت راسـت    نشانه تقاضا نكردن و درخواست نكردن نياز از ديگران است و بريده شدن
نشانه فساد در دين است. بريـده شـدن   يكديگر و پاي چپ يا دست چپ و پاي راست با 

هاي بدن انسان ممكن است به دور افتادن از خانواده و خويشان و رفتن به سفر تعبير  اندام
 شود.
 بستر

شود. اگر كسي در خواب ببيند كـه بسـترش را    به همسر مرد تعبير مي ،بستر در خواب
چنين به  رود. بستر هم دهد و اگر زنش بيمار باشد، از دنيا مي شد، زنش را طالق ميفرو مي

شود. نرمي بستر نشانه مطيع بودن زن است. اگر كسي عالوه بر  كنيز و استراحت تعبير مي
زيبـا باشـد زنـش     ،گيرد؛ اگر بستر كنار آن ببيند، زني ديگر مي در ديگر يبستر خود، بستر

بستر در خواب بـه   ،طور كلي دين است. به ره باشد، زنش سرگردان و بيزيبا و اگر بستر پا
 شود. كه باشد به همسر مرد تعبير مي شكليهر 

 بستن
نيكوكار را  يد باشد، دختربندد، اگر مجرّ را مي يك در نواگر كسي در خواب ببيند كه 

ا   ،ببنـدد اش را  خواهـد در خانـه   آورد و اگر در خواب ببيند كـه مـي   به عقد خود درمي امـ
 شود. تواند آن را ببندد، در انجام كاري ناتوان مي نمي
 ه گفتنبسملّ

 ي علم و هدايت است. نشانه ،اهللا در خواب گفتن بسم
 اش بودنبشّ
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ي اطاعـت از خـدا و    مان و نيكوكـاران، نشـانه  لبراي عا ،اش بودن در خوابشاد و بشّ
بر غفلت و تمايل به سوي  ،هستندب كه اهل لهو و لع ،است و براي افراد ديگر صپيامبر

 گران و گمراهان و اعمال حرام داللت دارد. بدعت
 بلندي قد

و دانشـش افـزوده    آسايشثروت و  راگر كسي در خواب ببيند كه بلند قد شده است ب
نشانه طوالني بودن عمر و كوتاهي آن نشانه كوتاه بودن عمـر اسـت.    ،گردد. بلندي قد مي

 ،سپس كوتاه قد شده است، بسيار بد است ،ند كه ابتدا بلند قد بودهاگر كسي در خواب ببي
ارزش شدن و پايين آمدن درجه و مقام يـا نزديـك شـدن اجـل      زيرا اين خواب نشانه بي

 است.
 بند

قدم بودن در دين است و اگر كسي ببيند كه در شهري او را   نشانه ثابت ،بند در خواب
شده است، با  كشيده بندبه  شود و اگر ببيند كه در خانه اند، مقيم آن شهر مي به بند كشيده

شود. اگر كسي در خواب ببيند كه همراه با فرد ديگري به بند كشيده شـده   زني امتحان مي
زيرا  ؛شود يا ممكن است در خطر انتقام فرمانروا قرار بگيرد است، گناه بزرگي مرتكب مي

 د:نفرماي خداوند مي

             
 )49(أبراهيم /                       

 ».اند بيني كه در كنار هم به زنجيرها بسته شده در آن روز گناهكاران را مي«
 بوستان

بعـد از آبيـاري    گونه كه بوستان زيرا همان ؛بر زن داللت دارد ،ديدن بوستان در خواب
با ريختن آب مرد در رحمش، حاملـه شـده و    ،دهد، زن نيز ميوه ميو مي شودسبز و خرم 

شـود   ي راه خـدا باشـد، شـهيد مـي     ي خواب مجاهد و رزمنده گردد. اگر بيننده دار مي بچه
به ويژه اگر در داخل آن بوستان زني باشد و او را بـه خـود بخوانـد يـا در آن      ؛(انشاءاهللا)
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ـ  ،بوستان دن بوسـتان در خـواب بـه زن و فرزنـدان و     شير يا عسل بنوشد. ممكن است دي
 ه و از بين رفتن غصه و ناراحتي تعبير شود.زندگي مرفّ

 بوسه
 نشانه رسيدن به مراد و آرزو است. ،بوسه در خواب

 بوي خوش
كـردن از كسـي داللـت دارد. بـوي      نيكـو  بر سخن گفتن و ياد ،بوي خوش در خواب

گر زني در خواب ببيند كه به خود عطر براي بيمار نشانه مردن اوست. ا ،خوش در خواب
كند. اگر  ورزد و اگر ازدواج نكرده بود، ازدواج مي به انجام عمل نيكي مبادرت مي ،زند مي

 بازي به خود عطر بزند، از گناه توبه خواهد كرد. هدزد يا حقّ
 بهشت

او  راي است ب اما به آن وارد نشد، اين خواب مژده ،بهشت را ديد ،اگر كسي در خواب
شـادمان گشـته و در دنيـا و    كه اعمالش نيك و خير است و اگر وارد آن شد، در زنـدگي  

در بهشت نشسته است، دلسوزي، اخـالص  كه  در امان خواهد بود. اگر كسي ببيند آخرت
خـورد، بـه    هاي بهشـت مـي   كامالً به او بخشيده خواهد شد و اگر ببيند كه از ميوه ،و دين
بهشـت، بـر مقـام    تفرّج در شود.  لم و فقه شرعي به او عطا مياي كه خورده است ع اندازه

بـر   ،روزي داللت دارد. وارد شدن به بهشـت بـراي كسـي كـه ترسـي دارد      باال و فراواني
بر ازدواج  است،دكه غمي دارد، به برطرف شدن آن و براي فرد مجرّ كسيآرامش و براي 

 داللت دارد.
 پول شدن بي

پـول شـده اسـت، داللـت      داري شخصي كه مفلس و بيدين رب ،پول شدن در خواب بي
 دارد.

 مباالتي بي
 شود. مباالتي در اعمال نيك تعبير مي به بي ،مباالتي و كوتاه آمدن در خواب بي
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 بيماري
 شود. به نفاق يا نقصان در دين تعبير مي ،بيماري در خواب

 بيني
خـود را بـاال بـرده و     چيزهايي داللت دارد كه انسان بـا آنهـا   بر ،ديدن بيني در خواب

مانند پول، پدر، فرزنـد، زن، شـوهر،    ،بخشد كند يا خود را با آنها زينت مي اظهار فضل مي
بر بهتر شدن  ،اش زيباست يا زيبا شده است شريك و ... اگر كسي در خواب ببيند كه بيني

ت ستم قـرار  بر تح ،احوال آناني كه در باال نام برده شدند، داللت دارد. بيني بزرگ يا سياه
 شدن و گردن نهادن داللت دارد. گرفتن و تسليم





 
 
 
 »پ«
 پا

شـود و اگـر كسـي     و ثبات و استقامت انسان تعبير مي ياستوار  بر ،ديدن پا در خواب
رود، خسته و درمانده خواهد شد. هر دو پـاي انسـان    در خواب ببيند كه پاي پياده راه مي

 لت دارد.در خواب بر ملك و دارايي و اسباب رفتن دال
 پا ابرنج

ود ش هركس پا ابرنجي از طال يا نقره را در خواب ببيند به مصيبت يا اندوهي دچار مي
بيند، بـراي   در خواب مي،ا ابرنجشپ در يا خوبي چه زن از بديافتد و هر آن يا به زندان مي

 شود. شوهرش تعبير مي
 پاي برهنه

گر كسي ببيند كه بـا يـك پـا راه    بر خستگي داللت دارد. ا ،ديدن پاي برهنه در خواب
 شود. رود، شريكش از او جدا مي مي

 پايين آمدن
از دست دادن درجـه و مقـام يـا جـدايي از همسـر       رب ،هر نوع پايين آمدني در خواب

 شود. تعبير مي
 پدربزرگ

اگر كسي در خواب ببيند كه پدربزرگ شـده اسـت، عمـرش طـوالني و مقـامش واال      
 پدربزرگش مرده است، تالش و كوشش او كم خواهد شد.گردد و اگر ببيند كه  مي
 پر

 ثروت يا جاه و مقام داللت دارد. و دستيابي به پول رب ،ديدن پر در خواب
 پرتاب

ممكن است بر دشنام دادن به علما و دانشمندان يا تهمت زنا  ،پرتاب هرچيز در خواب
اي را معين نموده و  نشانهزدن به ديگران تعبير شود. اگر كسي در خواب ببيند كه هدف و 
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اگـر در  رسـد و   خورد، به مراد خود مـي  كند و پرتابش به هدف مي به طرف آن پرتاب مي
اما به هدف اصابت نكند، به آن فرد بـه نـاحق   ،خواب چيزي را به طرف كسي پرتاب كند

 زند. تهمت مي
 پرچم

ارد كه مردم از بر مردي عالم يا زاهد يا ثروتمندي سخاوتمند داللت د،پرچم در خواب
كنند. پرچم قرمز نشانه جنگ، پرچم زرد نشانه درد و بال، پرچم سـبز نشـانه    او تبعيت مي

        رانـي،  سفري پرخير و بركت، پـرچم سـفيد نشـانه بـارش بـاران و پـرچم سـياه نشـانه گ
پـرچم يـا    ،د باشد و در خوابخشكسالي و گرسنگي است. اگر كسي در انجام عملي مرد

كند. ديـدن پـرچم    يابد و راه خود را پيدا مي نشانه آن است كه هدايت مي مشعلي را ببيند،
 شود. به شوهر تعبير مي ،در خواب براي زن

 پرده
دارد،  به دوست يا همسري كه اسرار را نزد خود نگه مـي  ،ممكن است پرده در خواب

بـه افشـاي   بر پنهان كاري داللت داشته باشد و باال رفتن آن  ،تعبير شود. ممكن است پرده
 داللت دارد. ،شود. پرده بر دورويي نيزو آبروريزي تعبير راز 

 پرنده
چنين ديدن پرنده در خواب بـه  ، بر زن زيباروي داللت دارد. همديدن پرنده در خواب

شـود. اگـر    و براي بازرگان به سود و منفعـت تعبيـر مـي    ،سربلندي، شكوهمندي و زينت
 ،زمين نشست يا افتاد راو ب يسمان پايين آمد و جلواي از آ كسي در خواب ببيند كه پرنده

 شود. اي بسيار خوش تعبير مي به مژده
 پرواز كردن

بر سفر كردن داللت دارد و اگر كسي ببيند كه در ميان زمـين و   ،پرواز كردن در خواب
 دارد.بسيار اين است كه آمال و آرزوهاي  ي نشانه ،كند آسمان پرواز مي
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 پستان
شود. اگر كسـي زنـي    تعبير مي بيننده ي خواب به زن يا دختر  ،ر خوابديدن پستان د

شـود. بزرگـي    هايش آويزان شده است، [آن زن] دچار زنا مـي  را در خواب ديد كه پستان
ي گناه است. وجود شير در پسـتان بـر افـزايش پـول يـا       پستان در خواب براي زن نشانه

 فرزند پسر داللت دارد.
 پشت سر

ه به گذشته و جستجوي وقايع ممكن است با توج ،گردن در خواب پشت سر يا پشت
 گذشته تعبير شود.

 پشيماني
 ممكن است بر عجله كردن در انجام امور داللت داشته باشد. ،پشيماني در خواب

 پل
به هر چيزي كه باعث نجات انسان از درماندگي در دنيا و عـذاب   ،ديدن پل در خواب

 گردد. جهنم شود، تعبير مي
 لك چشمپ

به ويژه ،اگر بر آن آسيب يا زخمي ديده نشود،  براي همه ،ديدن پلك چشم در خواب
اما اگر آسيب ديده يا زخمي برآن باشد، بـر غـم و غصـه داللـت      ،براي زنان خوب است

 دارد.
 پلنگ

بر سلطاني ظالم يا دشمني سرسخت داللت دارد. اگر كسـي در   ،ديدن پلنگ در خواب
يابد و اگـر كسـي ببينـد كـه بـر       ، بر دشمنش ظفر ميهبرد ن ي را از بيخواب ببيند كه پلنگ

 يابد. پلنگي سوار شده است، به قدرتي بزرگ دست مي
 پليس

 بر غم و ناراحتي داللت دارد. ،اش در خواب دسته و ديدن پليس و دار
 



 تعبيرخواب   60

 پنير
بـر رزق و روزي داللـت دارد و بـراي     ،ديدن پنيري كـه از شـير درسـت شـده اسـت     

شود. ديدن پنير تر از پنير خشك بهتر است. خوردن پنير با  پيروزي او تعبير مي ربجنگجو 
 ت داللت دارد.بر خس ،نان

 پوست
بر صبر و بردباري داللت داشته باشد. اگر كسـي   ،ممكن است ديدن پوست در خواب

و يابد و به خير  در خواب ببيند كه پوستش زيبا و شاداب گشته است، از بيماري بهبود مي
 بر بيماري داللت دارد. ،يابد. زرد بودن پوست بركت و آرامش دست مي

 پياز
 بد است. ،خوب و خوردن آن در خواب ،ديدن آن در خواب

 پيراهن
بر دين و تقوا، كردار انسان يا مژده نيك داللـت دارد. پيـراهن    ،ديدن پيراهن در خواب
بـر   ،كه پيراهني سبز بر تن دارد شود. اگر كسي در خواب ببيند براي زن به شوهر تعبير مي

بـر خـوب    ،اي ببينـد  دينداري و عبادت او داللت دارد و اگر اين خواب را براي فرد مرده
بودن حال آن مرده در پيشگاه پروردگار داللت دارد. ديدن پيراهن سفيد در خواب، بـراي  

در خواب  ،به پوشيدن پيراهن سياه عادت نداردكه  خواب خوب  است. اگر كسي ةبينند
ببيند كه پيراهن سياهي به تن نموده است، به بعضي از آن چيزهايي كه برايش ناخوشـايند  

، ديـدن  مي پوشداما اگر كسي در زندگي شخصي خود پيراهن سياه  ،شود است، دچار مي
شـود. اگـر كسـي در خـواب      بر ديگران تعبير ميبزرگي شرف، ثروت و  به ،آن در خواب

شـود كـه حـق     بر تن نموده است، پول زيادي به او بخشـيده مـي  ببيند كه پيراهن سرخي 
گردد پس بايد از خدا بترسـد و زكـات آن پـول را بپـردازد.      در آن واجب مي ،خداوند نيز

بـر تـن نمـودن    ديدن پيراهن قرمز براي زن به عروسي و شـوهر نمـودن او داللـت دارد.    
و  آسـايش، ي فقير بـر ثـروت و   و برا ،براي ثروتمند بر بهتر شدن وضع زندگي نوپيراهن 
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براي بدهكار به پرداخت وام و قرض داللت دارد. اگر كسي در خواب خـود را شسـت و   
يابد و عملـي نيـك    اي كه دارد، نجات مي بر تن نمود، از غم و غصهنو بعد از آن پيراهني 

ر كهنه بر تن نموده است، بـه غـم و غصـه دچـا     يدهد. اگر كسي ببيند كه پيراهن انجام مي
بر غم و غصه داللت دارد و بر تن نمودن پيراهن كثيف  ،شود. پيراهن بنفش در خواب مي

 شود. به از بين رفتن غم و ناراحتي تعبير مي
 پيرزن

 ،نشانه عجز و ناتواني است و ممكن است بر دنيـاي فـاني نيـز    ،ديدن پيرزن در خواب
شـود. ديـدن    تعبيـر مـي   حاصل نيـز  به خاك خشك و بي ،داللت داشته باشد. ديدن پيرزن

 نشانه فتنه و آشوب است. ،رو در خواب پيرزن زشت
 پيرمرد

اگر جواني در خواب ببيند كه پير و معتمد مردم شـده اسـت بـه او علـم و ادب عطـا      
شود. ديدن پيرمرد نيكوكار در خواب نشانه سربلندي، شـرف، روزي، بركـت و درازي    مي

 عمر است.
 پيري

تعبيـر شـود.    ،لت دارد و ممكن است به عمر طوالني نيزبر ضعف دال ،پيري در خواب
 دانست. ابن سيرين (ره) پير بودن در خواب را براي كسي كه خود پير نبود، خوب نمي

 پيشاني
اگر كسـي در   ،رو به جاه و مقام و نفوذ سخن در ميان مردم داللت دارد از اين ،پيشاني

علت ديگري زخمي يا معيوب گشته  خواب ببيند كه پيشانيش به علت شكستگي يا به هر
 شود. است، از جاه و مقام و شهرتش كاسته مي

 دوز پينه
 بر خير و خوشي و شفاي بيمار داللت دارد. ،دوز در خواب ديدن پينه





 
 
 
 »ت«

 تاج
به قرآن، علم و ملك داللت  دارد. اگر زني در خـواب ببينـد كـه     ،ديدن تاج در خواب

 آورد. اگر حامله باشد، پسري به دنيا مي كند و تاجي بر سر دارد، شوهر مي
 تاريكي

 نشانه گمراهي، و بدبختي است. ،تاريكي در خواب
 تازيانه

 شود. تعبير مي شدن عذاب و انتقام گرفتاربه  ،زمين راي از آسمان ب افتادن تازيانه
 تب

گناهـان آدم را   ،تـب جـا كـه    بـر پرداخـت بـدهي داللـت دارد. از آن     ،تب در خـواب 
 داللت داشته باشد. ،ممكن است بر عمل نمودن به عهد و پيمان نيز ،زدايد مي
متبس 

؛داللـت دارد  صبه پيروي از سنت پيـامبر  ،به شادي و خوشي و نيز ،م در خوابتبس 
 پديدار بود. انم بر لبانشهنگام شادي، تبس صزيرا پيامبر

ارتج 
عت، مقـام و سـفر كـردن    ار و بازرگانان در خواب، بر برنده شدن، سود و منفديدن تج

مانند نماز جمعـه، روزه،   ،ممكن است به پشت گوش انداختن فرايضي ،داللت دارد و نيز
 حج و جهاد داللت داشته باشد.

 تخت
 كند. ن را در خواب ببيند، شوهر ميبر زن و همسر داللت دارد و اگر دختري آ ،تخت
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 تخته
ارد و اگر كسي در خـواب ببينـد   چيني و نفاق داللت د به سخن ،ديدن تخته در خواب

كند توسط فردي ديگر خود را نـزد حـاكم برسـاند و     زند، سعي مي اي را آتش مي كه تخته
 داللت داشته باشد. تبه بداخالقي و رذيل ،ممكن است تخته در خواب

 فروش تخته
 شود. به رئيس منافقان و تخته به منافق تعبير مي ،فروش در خواب تخته

 تخم پرنده
مـرغ   اي، بر زن داللـت دارد. هـركس در خـواب تخـم     مرغ يا تخم هر پرنده تخمديدن 

، به راحتي نباشدپذير  امكان ش،پز در دست داشته باشد، عمل مشكلي را كه انجام دادن آب
 دهد. انجام مي

 ترازو
 شود. به ايمان، دادپروري، برابري و مساوات تعبير مي ،ديدن ترازو در خواب

 ترانه
 شود. به سخنان بيهوده و مصيبت تعبير مي ،بترانه در خوا

مترح 
دهد، خداوند به او رحم  م قرار مياگر كسي در خواب ببيند كه مستمندي را مورد ترح

م ديگران قرار گرفته است، دليـل بـر نيكوكـاري    مورد ترح شكند و اگر ببيند كه خود مي
 اوست.
 ترس

و بدي داللـت دارد و ممكـن اسـت بـه      بر حفاظت از خود يا بر شرّ ،ترس در خواب
 تعبير شود. ،توبه كردن نيز

 تشت
 شود. به زن يا خدمتكار تعبير مي ،ديدن تشت در خواب
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 تشنگي
غربـت  ممكن است بر فقر يا كسادي بازار يـا دلتنگـي و احسـاس     ،تشنگي در خواب

 داللت داشته باشد.
د (گفتن شهادتين)تشه 

كنـد، خداونـد درهـاي     را بـر زبـان جـاري مـي    كسي در خواب ديد كه شـهادتين  اگر 
 شود. گشايد و نيازهايش برطرف مي را به روي او مي شرحمت

 تف كردن
خون  ،كند، سخن زشت خواهد گفت. اگر در تف اگر كسي در خواب ببيند كه تف مي

 گويد كه براي او حالل نيست. سخن مي امري هدربارخلط سينه باشد، يا 
رتكب 

هايي كه خداوند در اين دنيا به او بخشـيده   د كه به خاطر نعمتاگر كسي در خواب دي
ورزد، اجلش نزديك شده است و ممكـن   داند و تكبر مي مي برتر است، خود را از ديگران

 داللت داشته باشد. ،ام بد نيزجبر ظلم و ستم و تجاوز از حدود الهي و سران ،است
 تكبير

شـود و بـر انجـام     خوشحالي تعبير ميبه خير، جشن، شادي و  ،تكبير گفتن در خواب
 اعمال نيك و پيروز شدن بر دشمنان داللت دارد.

 تلف كردن
دهد، نعمتي را كـه   كند و به هدر مي اگر كسي در خواب ديد كه چيز خوبي را تلف مي

 دهد. در اختيار دارد از دست مي
 تندرستي

نداري باشـد.  ممكن است نشانه نعمت و خوشي يا اخالص در دي ،تندرستي در خواب
 شود. تندرستي براي بيمار، به شفا يافتن از بيماري تعبير مي
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 توبه كردن
 بر نجات يافتن، پيروز شدن و محبت الهي داللت دارد. ،توبه كردن در خواب

 توپ
اي آن  نشانه تفرقه است و ممكن است نشانه دنيا باشد كه عـده  ،ديدن توپ در خواب

ممكن است بر سفر كردن  ،ديگر به دنبال آن هستند و نيز اي كنند و عده را از خود دور مي
 ني ديگر داللت داشته باشد.ايا منتقل شدن به مك

 توت
 بر دستيابي به مقام و شخصيتي بزرگ و سودمند داللت دارد. ،خوردن توت در خواب

ه و التفاتتوج 
توجه بـه   رديگري التفات نموده است، بامر گام نماز به ناگر كسي در خواب ديد كه ه

 ،و ممكن است به دزدي نيز داللت داردآخرت  بي اعتنايي بهو  و هوي وهوس زينت دنيا
 داللت داشته باشد.

 توشه
 شود. اي همراه دارد، به تقواي او تعبير مي اگر مسافري در خواب ببيند كه توشه

 لتوكّ
دن دوران رسيدن به اهداف و آرزوها و تمام شـ  رب ،خداوند در خواب تكيه برل و توكّ

 محنت و ناخوشي داللت دارد.
 تهديد

كننـد   ترسانند و به شكنجه و عذاب تهديدش مي اگر كسي در خواب ببيند كه او را مي
 گردد. شود و تسليم او نمي پيروز مي ،ي آنان شود، بر دشمن خود خواستهتا تسليم 

 تهليل (گفتن ال اله اال اهللا)
است و براي كسي كه دچار مصيبت شـده   ي هدايت و بشارت نشانه ،تهليل در خواب

 بر بهبودي و شادي داللت دارد. ،اجر و پاداش است و براي بيمار ي است، نشانه
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 تيغ
 بر خشم و كينه و عداوت داللت دارد. ،ديدن تيغ در خواب

متيم 
يا هشداري است براينكه، بـه مرضـي   سفر كردن داللت دارد  رب ،م كردن در خوابتيم
 .گرددمي شخص  باعث تيمم كه مي شوددچار 





 
 
 
 »ث«

 ثروت
 ي خواب يا اعمال نيكش داللت دارد.   بر زن بيننده ،در خوابمكنت ثروت و 

زيـرا   ،كنـد  قناعت مي ،اگر كسي در خواب ببيند كه ثروتمند شده است، به مقدار اندك
 ثروتمندي در اصل آن است كه انسان به مقدار اندك قانع باشد.





 
 
 
 »ج«

 جادو
بر فتنه و آشوب و خودپسندي داللت دارد و اگـر كسـي در خـواب     ،بجادو در خوا

 كند. كند، زن و مردي را به ناحق از هم جدا مي ببيند كه جادو مي
 جادوگر

 كار و منكر داللت دارد. اد، دروغگو، فريببر مردي شي ،ديدن جادوگر در خواب
 جارو

بدهي داللت داشـته  ممكن است بر رفع غم و غصه و پرداخت  ،ديدن جارو در خواب
 باشد.
 جذام

شـده اسـت،    ،برص،هـاي سـفيد   اگر كسي در خواب ديد كه بدنش دچار جذام يا لكه
 شود. لباسي زيبا و بدون نقش به او داده مي

 جرقه آتش
بر سخن زشت و ناروا داللت دارد. اگـر كسـي در خـواب     ،ديدن جرقه آتش يا اخگر

شود و اگر ببينـد كـه    آيند، به عذابي دچار مي ببيند كه اخگرهايي از آسمان به سمت او مي
 شوند. اش افتاد، آنان دچار تفرقه و دشمني مي اي از آتش به ميان قوم و طايفه جرقه
 جسم

به دين و ايماني قوي بـراي شـخص تعبيـر     ،تندرستي جسم و نيرومندي آن در خواب
شـته باشـد، بـر    زايد بر بدن خود ببيند و آن بـرايش ضـرري ندا   يشود. اگر كسي چيز مي

گردد. ضعف جسم بر ضعف دين و علم و  هايي كه به او داده شده است، افزوده مي نعمت
 بر تنگدستي داللت دارد. ،نيز
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 جغد
 ،در هـر حـال   .به ترس، امور باطل يا شخصي خائن داللت دارد ،ديدن جغد در خواب

 هيچ خيري در ديدن آن وجود ندارد.
 جالد

ممكن است بـر غـم و    ؛داللت داردناسزاگو ي بددهن و بر مرد ،ديدن جالد در خواب
غصه، بيماري يا انجام دادن گناهاني كه بر آنها مجازات و حد شـرعي الزم اسـت [ماننـد    

 زنا، دزدي و شرابخواري]، داللت داشته باشد.
 جمعه

ي او را  پراكنـده  اوضـاع اگر كسـي در خـواب ببينـد كـه روز جمعـه اسـت، خداونـد        
رسـاند و بـه بركـت الهـي دسـت       مـي  ،و او را از ناراحتي به خوشـي  سروسامان مي دهد

يابد. نماز جمعه در خواب بر خوشي، شادي، جشن و دور هم جمع شـدن دوسـتان و    مي
 داللت دارد. ،خويشان و رفع نياز

 جن
 كار در امور ديني داللت دارد. اد و فريببر فردي شي ،ديدن جن در خواب

 جنازه
خوانـد، بـه خـاطر خداونـد بـا       اي نماز مي جنازه بااليكه بر  اگر كسي در خواب ببيند

اند، به  اي او را بر دوش خود بلند كرده بندد. اگر كسي ببيند كه عده پيوند برادري مي ميقو
. اگـر كسـي ببينـد كـه مـرده      برد ي خود مي يابد و مردم را زير سلطه مقام بلندي دست مي

و اگـر  » انشـاءاهللا «ند، عاقبت به خير خواهد شـد  كن ي او گريه مي است و ديگران بر جنازه
، عاقبت به خير نخواهد شد. اگر مي كردند ذماو را گريستند بلكه  مردم نه تنها بر وي نمي

 رود. كنند كه به سفر مي مياي را بلند كنند، با كسي وداع  خواهند جنازه كسي ديد كه مي
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 جنگ
دارد. جنگ بين اهالي يك شـهر بـا   لت بر گران شدن كاالها دال ،ديدن جنگ در خواب

بـه پـايين    ،جنگ اهالي با صـاحبان سـلطه و فرمانروايـان    ؛ها  به باال رفتن قيمت ،ديگريك
بر فتنه و مصيبت و اغتشاش  ،شود. ديدن جنگ در بين فرمانروايان ها تعبير مي آمدن قيمت
 داللت دارد.

 جوان
 اللت دارد.وجوش و قدرت د بر جنب ،در خواب ديدن افراد جوان

 جوراب
 شود. به خدمتكار و زن تعبير مي ،جوراب در خواب

 جوي آب
دسـت آوردن رزق و روزي داللـت دارد و ممكـن اسـت بـه       ، بر بـه بر راه جوي آب

 تعبير شود. ،آبياري نيز
 جهاد

رود، بـه مقـام بلنـدي در قيامـت      اگر كسي در خواب ببيند كه به جهاد در راه خدا مي
ه شده است كه هركس در خواب به جهاد در راه خدا بـرود، كوشـش   يابد و گفت دست مي

او براي فرزندانش خواهد بود و اگر كسي ببيند كه در راه خدا كشته شده است، شادماني، 
 زندگي سعادتمند و روزي نيكو به او بخشيده خواهد شد.





 
 
 
 »چ«

 چاپلوسي
 ت داللت دارد.بر اهانت كردن و ذلّ ،چاپلوسي در خواب

 چاقو
سـود  بـراي   ،بر خدمت رساندن به مردم و درگيـر شـدن بـا ديگـران     ،قو در خوابچا

دليـل بـر نفـوذ سـخن و اجـراي       ،رساندن به خويشان و دوستان داللت دارد. تيزي چاقو
چاقويي را در دست خود ببينـد، پيـروز خواهـد     ،هاي شخص. اگر كسي در خواب فرمان

زيـرا چـاقو    ؛او قبول خواهـد شـد  مدرك شد و اگر كارش به دادگاه كشيده باشد، دليل و 
كـه  حـالي  در  ،كند. اگر كسي ببيند دشمنانش محافظت ميبرابر سالحي است كه از او در 

شـود.   عطـا مـي   به او و رزق و روزيد، چاقويي به دست او دادند، خير هيچ سالحي ندار
 اهد ديد.خو ،انگيز شگفتامري ، ه استديبر دستان خود را  ،اگر كسي ببيند كه با چاقو

 چاقي
 گردد. اگر كسي در خواب ببيند كه چاق شده است، به پول و ثروتش افزوده مي

 چاه
اگر كسي در خواب، چاه آبي را در خانه يا زمينش ببيند، بعد از تنگدسـتي و نـاراحتي    

 رسد كه خود انتظـار آن را  سود و منفعتي به او مي ،رسد و از جايي  به راحتي و خوشي مي
س چـاه زمـزم را در خـواب ببينـد و از آب آن بياشـامد، نيازهـايش بـرآورده        . هركندارد

 شود. مي
 چربي

بر غم و اندوه داللت دارد.  )،جز روغن زيتون(ديدن هر نوع چربي و روغن در خواب
اگر در چربي يا روغن، بوي مشك يا هر بوي مطبوعي بيايد، به مـدح نادرسـت از كسـي    

 شود. تعبير مي
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 چرت زدن
 بعد از فقر داللت دارد. ت، آسايش و ثروشبر آرام، در خواب چرت زدن

 چشم
باطـل   رااز شـخص بـا آن حـق   آنچه، به دين و ايمان يا  ،ديدن هر دو چشم در خواب

شود. اگر كسي در خواب ببيند كه چشمي اضافه دارد، به ديـن   دهد، تعبير مي تشخيص مي
شـود   آهن است، اسرارش برمال مي گردد و اگر ببيند كه چشمانش از و ايمانش افزوده مي

. اگر كسي در خواب ببيند كه چشـمانش بسـيار   گردد اي بزرگ دچار مي و به غم و غصه
بسـيار بهتـر از    ،پنهاني او در امور دينـي اين است كه اعمال  ي اند، نشانه تيز و نافذ گشته

اوسـت.   فهـم درك و  فراوانـي شانه ي نين نو همچ دهد اعمالي است كه آشكارا انجام مي
شود  يـا   اگر كسي در خواب ببيند كه چشمانش سفيد شده است، به غمي بزرگ دچار مي

قرمزرنـگ در   يچيـز  ،شود. اگر كسي در خـواب  از كسي كه بسيار دوستش دارد، جدا مي
 ي و باعث غم و غصه دكن شود كه او را عصباني مي اي دچار مي چشمانش ببيند، به حادثه

ممكـن اسـت    ؛بر كاهش يافتن رزق و روزي داللت دارد ،وابدرد در خ شود. چشم او مي
مباالتي در امور ديني تعبير شود. اگر كسي در خواب بببيند كه فقط يك چشـم دارد،   بر بي
شود. تاري چشـم در   دهد و به گناهي بزرگ دچار مي از دست مي از مال يا دينش را نيمي

نشانه نقـص و ناتمـامي باشـد.     ممكن است كه ؛پوشي از محارم است نشانه چشم ،خواب
اي سفيد جلو چشمانش را گرفته است، به غمـي بـزرگ    اگر كسي در خواب ببيند كه پرده

نشـانه محافظـت از    ،خـواب  درشود. فرو بستن چشمان و پـايين انـداختن آنهـا     دچار مي
 باشد. هاي خداوند مي حدود الهي و اجراي فرمان

 چشمه
 شود. ت و بركت تعبير ميبه خير و نعم ،ديدن چشمه در خواب
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 چوپان
شـود و بـر موفقيـت و توانـايي در      ول تعبير ميبه فردي مسؤ ،ديدن چوپان در خواب

 كنترل و انجام امور مردم با برابري و دادپروري داللت دارد.
 چهره

بر احوال خوب صـاحب خـواب در دنيـا داللـت د ارد. اگـر       ،زيبايي چهره در خواب
تولـد   ي مژده،اسـت كـه زنـش حاملـه    حالي ياه شده است، در اش س كسي ببيند كه چهره

 ،ممكن است به دروغ گفـتن زيـاد نيـز    ،شود. ديدن چهره سياه نوزادي دختر به او داده مي
اش برداشته شده است، همـواره چشـمش بـه     تعبير شود. اگر كسي ببيند كه گوشت چهره

برد. ديدن چهره به رنگ آبـي   مي پايان   زندگيش را به ،ين شيوهه ادست ديگران است و ب
رم و گناه و ديدن آن به رنگ زرد بر عشق يا بيماري داللت دارد.بر ج 





 
 
 
 »ح«

 حاملگي
اگر كسي در خواب ببيند كه زنش حامله است، منتظر سود و نفـع دنيـوي اسـت. هـر     

شود. حامله ديدن دختر يـا   زني كه در خواب خود را حامله ببيند، مال و دارايي او زياد مي
 شود. تعبير مي اوزن به شوهر كردن  بيوه
 حج

كند  طواف مي ،آورد و به دور كعبه جا مي اگر كسي در خواب ببيند كه مراسم حج را به
بـودن او   قـدم  اي است بر دينداري و ثابت آورد، نشانه يا بعضي از مراسم حج را به جا مي

 ترسـد،  مـي  آنچـه  محافظـت شـدن از   ،پاداشي است بـر اعمـال نيـك او    ،بر شريعت الهي
گـر در سـفر باشـد، بـه مقصـد      ؛ ا برگرداندن امانـت هـاي مـردم   هايش و  قرض پرداختن

يابد و اگر به حج نرفتـه   بهبود مي ،برد؛ اگر بيمار باشد بازرگان باشد، سود مياگر  رسد؛  مي
 رود. ي خدا مي باشد، به زيارت خانه

 حجامت
انند سلطان، حاكم، عالم، پزشك و م ،بر افراد صاحب اقتدار ،حجامت كردن در خواب

كند، اگـر پـول ديگـران نـزد او      اگر كسي ببيند كه فردي او را حجامت مي ؛... داللت دارد
ديـدن   ،گيرد. همچنين اگر بخواهد ازدواج كند، زن مي ؛ مي گيردبه زور از او  حاكم باشد،

 دارد.كند، به برطرف شدن غم و ناراحتي و بيماري داللت  مي فردي كه حجامت
 حجر األسود

 بر رفتن به حج داللت دارد. ،حجراألسود (سنگ سياه در ديوار كعبه) در خوابديدن 
 حد (مجازات شرعي)
 باشد. ي دينداري و پيروي از فرامين ديني مي نشانه ،در خواب ديدن حدود شرعي
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  صحضرت محمد
واب در و عاقبت نيك براي بيننده خـ  نشانه مژده ،در خواب صديدن حضرت محمد

 دنيا و آخرت است.
 حفظ كردن

افتن به هدايت بعـد از گمراهـي و بـه رزق و روزي و    يحفظ كردن در خواب، دست 
 شادماني بعد از پريشاني و ناراحتي است.

 حلقه
. اگـر  مي گرايداي چنگ زده است، به دين اسالم  اگر كسي در خواب ببيند كه به حلقه

 ي آورند.مبدعت  انه اهل خكند، آويزان مي اي را به در منزلش كسي ببيند كه حلقه
 حلوا

ي اخالص و دينداري است. ديدن حلوا براي زنـداني بـه    نشانه ب،ديدن حلوا در خوا
شـود.   تعبير مـي  ،د به ازدواجبراي افراد مجرّ ؛براي بيمار به بهبودي ؛نجات يافتن از زندان

 رد.داللت د ا ،ديدن آن به علم، قرآن و روزي پاك و حالل نيز
 حمال

سـنگيني   مقـدار كند، بـه   اگر كسي در خواب ببيند كه بار سنگيني را بر دوش حمل مي
 گردد. آن بار دچار ناراحتي و غم و اندوه مي

 حمام
ممكن است بر زن داللت داشته باشد. اگر حمام تميـز و بهداشـتي و بـوي آن مطبـوع     

ونـه نباشـد،   اگر حمام اينگدارند  و  خوشي زندگي ،ي اين خواب با همسرش باشد، بيننده
 خواهد بود.ناسازگار همسرش با وي 

(ع)اءحو   
ها، در خواب، خير و بركت و دستيابي به سـود و منفعـت    اء، مادر تمام انسانديدن حو

 كـاني  از م ي خـواب    ،نقـل مكـان بيننـده   است. ممكن است ديدن آدم و حـوا در خواب 
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 چار گناه گردد.يا د ي نامناسب باشده و شريف به مكانپاكيز
 حوض

و انـدوه   غـم  گيرد، به اذن خداوند از اگر كسي در خواب ببيند كه از حوضي وضو مي
 شود. يابد. اگر از آن حوض آب خورد، به او رزق و روزي بخشيده مي نجات مي

 حوقله (گفتن ال حول و ال قوه اال باهللا)
ـ  توكّـل  ،شگشـاي  ،ه اال باهللا در خواب، نشانه خيـر ول و ال قوحگفتن ال   وخداونـد   رب

 عاقبت به خيري است.





 
 
 
 »خ«

 خاتن
ريزي و ظاهر شدن عيب و عورت انسـان   بر آبرو ،كننده) در خواب ديدن خاتن (ختنه

 داللت دارد.
 خارش

خارانـد، از احـوال خويشـان و بسـتگان جويـا       هر كس در خواب ببيند كه خود را مي
 شود. سته ميرود و به خاطر آنها خ به ديدار آنها مي ،شود مي

 خاك
ممكن است بر دنيـا و   ،اند زيرا مردم از خاك آفريده شده ؛شود به مردم تعبير مي ،خاك

اهلش داللت داشته باشد. اگر كسي ديد كه دست در خاك انداخته، از جايي بـه دسـت او   
 رسد. پول مي
 خاكستر

 شود. به سخني باطل يا عملي بيهوده تعبير مي ،خاكستر در خواب
 خانه

شود. اگر كسي ديد كـه   است كه با او همبستر ميبيننده خواب همسر  ،ه در خوابخان
يابد. اگـر در خـواب ديـد كـه      رود، از غم و غصه رهايي مي ي كوچكي بيرون مي از خانه

 آورد. اش بزرگتر شده است، خير و بركت به او روي مي خانه
 ختنه

و شـادماني داللـت دارد.   بر پاك شدن از كثافات و خوشـحالي   ،ختنه كردن در خواب
كنـد و   كنند، خداوند او را از گناهان پـاك مـي   اگر كسي در خواب ببيند كه او را ختنه مي

 ي خواب دختر باشد، ممكن است شوهر كند يا دچار قاعدگي شود. اگر بيننده
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 خراش
اگر كسي در خواب ببيند كه شخصي بر بدن او خراشي وارد كرده اسـت، آن شـخص   

كنـد. خـراش زدن    ي خواب يا بستگان و خويشانش زيـان وارد مـي   ت بينندهبر مال و ثرو
 داللت داشته باشد. ،گفتن نيز ناسزاممكن است به 

 خرگوش
 بر مردي ترسو داللت دارد. ،ديدن خرگوش در خواب

 خرما
به دست او خواهـد   خاصيخورد، روزي پاك و  اگر كسي در خواب ببيند كه خرما مي

رسد و اگر به غم و غصه  مي به دستش آورند، پول برايش خرما ميرسيد. هركس ببيند كه 
 :به دليل داستان مريم ؛يابد دچار شده بود، از غم نجات مي

                     )25/  مريم( 

ببـارد [بعـد از    تـو  ان بده تا خرماي نورس و مرغـوبي بـر  ي خرما را تك تنه«
 ».ناراحتي از زايمان]

ي خرمايي را بيرون آورد، صـاحب پسـري خواهـد شـد. اگـر       اگر كسي ديد كه هسته
خورد، سخنان مطلوب و نيكي را خواهـد شـنيد و    اي را مي كسي ديد كه خرماي خوشمزه

يابد و اگر كسي در خـواب احسـاس كنـد كـه كـامش       دست مي فراوانبه سود و منفعت 
ين شده است كه گويي خرما خورده اسـت، شـيريني ايمـان را خواهـد چشـيد.      چنان شير

ثروتـي حـالل    ، بـر  در خـواب ديدن خرماي عجوه (خرماي متراكم يا بهترين نوع خرما) 
 داللت دارد.
 خرمافروش

ديدن خرمافروش در خواب، بر به دست آوردن پول از راه كسب حالل يا بـر آگـاهي   
 دارد.داللت  صپيامبر يافتن از سنت
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 خروپف
زيـرا خروپـف در    ؛ممكن است نشانه ايمن شـدن از تـرس باشـد    ،خروپف در خواب

 مايه آرامش و استراحت است. ،اصل نشانه خواب عميق است و خواب عميق نيز
 خروس

شـود. اگـر كسـي در خـواب ببينـد كـه        به خطيب تعبير مـي  ،ديدن خروس در خواب
تبديل در خواب ببيند كه دهد. اگر كسي  نمي ن جواببرد، به نداي مؤذّ خروسي را سر مي

بـه مـردي بـا جـرأت و      ،به خروس شد، مؤذن خواهد شد. همچنين خـروس در خـواب  
ن مسلمانان تعبيـر  يبه تفرقه و درگيري ب ،ها شود. ديدن جنگ خروس صدا تعبير مي خوش

 شود. مي
 خشك بودن

 گي داللت دارد.بر تنگدستي و عدم آرامش و راحتي در زند ،خشك بودن در خواب
 خشم

نشانه زندان است. اگر كسي در خواب ببيند كه با خشم زياد از خانه  ،خشم در خواب
گر به خاطر خداوند در خواب خشمگين شده باشـد،  ااما  ؛افتد رود، به زندان مي بيرون مي

ازشخصـي بـه    ي نشانه ،فرو نشاندن خشم در خوابآورد.  به دست مي بسيارنيرو و توان 
اگرچـه توانـايي    ،نشـاند  خشم خود را فرو مي ،است كه به خاطر خداونداد نمودن نيكي ي

 دارد. ،بروز آن را نيز
  (ع)خضر

 بر بركت، فزوني نعمت، امنيت و آسايش داللت دارد. ،در خواب (ع)ديدن خضر
 خطيب

بر توبه، تقوا و امر به نيكي و نهي از بـدي داللـت دارد. اگـر     ،ديدن خطيب در خواب
د چنـين  كنـد و اگـر پسـري مجـرّ     دي خطيب جمعه را در خواب ببيند، شوهر ميزن مجرّ

خوابي ببيند، درصدد ازدواج است. اگر كسي در خواب ببيند كه خطيب شده اسـت، اگـر   
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رسـد و اگـر زنـي در خـواب ببينـد كـه خطبـه         شايستگي داشته باشد به مقام بـااليي مـي  
 آيد. خواند به همسري مردي نيكوكار درمي مي
 ط سينهخل

بيرون دادن خلط سينه در خواب، بر شفا يافتن از بيماري و روي آوردن خير و بركـت  
 داللت دارد.

 خليفه
خليفه شده است، بر نيكو بودن حـال   ،ه ببينديا اينكاگر كسي در خواب خليفه را ببيند 

و بر بـاال رفـتن مقـام     ،ديدن خليفه در خواب ،او و عاقبت به خيري داللت دارد. همچنين
عمـل   ،خواب قولي داده شده اسـت، بـه آن قـول    ايني  مرتبه داللت دارد و اگر به بيننده

 رسد. شود و او به مراد خود مي مي
 خمير

شود و ديدن كسـي كـه خميـر     به خير و روزي و مال تعبير مي ،ديدن خمير در خواب
 كند. بر شخصي داللت دارد كه به منافع عمومي توجه مي ،سازد مي

 خنجر
 شود. كسي در خواب ببيند كه خنجري در دست دارد، به او مال و قدرت عطا مياگر 

 خنده
گفته شده است كه هر كس در  ،بر خوشي و شادي داللت دارد و نيز ،خنده در خواب

اش فقط به صـورت   شود. اگر كسي ببيند كه خنده خواب بخندد، فرزند پسر به او عطا مي
لح و نيكوكاري است. اگر كسي در خواب ببيند كه تبسم است، نشانه اين است كه فرد صا

 برد. سر مي خندد، نشانه آن است كه آن مرده در آخرت در خوشي و نعمت به اي مي مرده
 خواب

 اگر كسي در خواب ببيند كه خوابيده است، نشانه غفلت از ذكر و ياد خداوند است.
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 خودپسندي
 ،اسـت بـر هـالك شـدن نيـز     نشانه ظلم و ستم است و ممكن  ،خودپسندي در خواب

 داللت داشته باشد.
 خوراك

بـه روزي و منفعتـي    ،هايي كه به فصل و زمان مشخصي مربوط نيسـتند  ديدن خوراك
ماننـد بادنجـان و    باشد،ويژه فصل يا زمان مشخصي  ،شود و اگر خوراكي دائمي تعبير مي

نشانه  ،شاهانشود. ديدن خوراك پاد كدو، به رزق و روزي در يك زمان مشخص تعبير مي
بـر دانـش، هـدايت و بركـت      ،ت است و ديدن خوراك علما و دانشمندانسربلندي و عزّ

 شود. تعبير مي
 خورشيد

شود. اگر كسي در خواب ببيند كـه   به خليفه، امير يا پدر تعبير مي ،خورشيد در خواب
سـت  كند، اهل آن خانه به سربلندي، شرف و مقام بزرگـي د  اي طلوع مي خورشيد از خانه

ممكن است بر رزق و روزي، هدايت، پيروي از حق يا  ،يابند. ديدن خورشيد همچنين مي
 شفاي بيمار داللت نمايد.

 خوشبو كردن
كند، در ميان مـردم بـه خـوبي     اگر كسي در خواب ببيند كه با عطر خود را خوشبو مي

 كند. رفتار مي
 خوشه گندم يا جو

شود.  داللت دارد كه چند برابر مي مكنت بر مال و ،ديدن خوشه گندم يا جو در خواب
و خوشه خشـك و كوتـاه بـه قحطـي و      ،به روزي با بركت ،يك خوشه گندم سبز و بلند

 شود. خشكسالي تعبير مي
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 خوك
 و گرفتاري و پول حرام داللت دارد. بر شرّ ،ديدن خوك يا گراز در خواب

 خون دماغ
 لت دارد.بر غم و اندوه و بال دال ،خون دماغ شدن در خواب

 خياط
 حد شدن مردم و هماهنگي ميان آنان داللت دارد.بر متّ ،ديدن خياط در خواب

 خيمه
اي است. ممكـن اسـت بـر همسـر شـخص       ديدن آن در خواب، دليل بر رسيدن مژده

 شود. تعبير مي ،به سفر كردن نيز ؛داللت داشته باشد



 
 
 
 »د«

 دار زدن
داللت داشـته   ،ن است بر متهم شدن نيزبر فحش و بدنامي داللت دارد و ممك،دار زدن

 باشد.
 داماد

 نشانه خير و بركت است. ،ديدن داماد در خواب
   (ع)داود

 يابد. را در خواب ببيند، به مقام و قدرت دست مي (ع)هركس كه داود پيامبر
 دايره زنگي

 بر عروسي و زن گرفتن داللت داشته باشد. ،ممكن است ديدن دايره زنگي يا دف
الدج 

 بر سحر، فريب، دروغ و پيروز شدن دشمنان داللت  دارد. ،ال در خوابدن دجدي
 درخت

ديدن درختان زياد به نزاع و گرفتـاري داللـت    ؛شود به زن تعبير مي ،درخت در خواب
اگر اين خواب در  ،ويژه به ؛شود دارد. ديدن چند درخت ناشناخته به غم و غصه  تعبير مي

بـر سـخن نيكـو و     ،داري ماننـد درخـت خرمـا    ا و ميـوه . ديدن درخت زيبه شودشب ديد
فايـده   به سخن نـاروا و بـي   ،مانند درخت حنظل ،ثمر سودمند و ديدن درخت زشت و بي

 داللت دارد.
 درخت تاك

 شود. به مردي مؤمن، سخي، بخشنده و محترم تعبير مي ،درخت تاك در خواب
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 درد
نشانه بـدي كـردن    ،ت. درد جگرنشانه زشتي باطن و بدكرداري اس ،در خواب دل درد

بـر رفـتن بـه     ،نشانه بدي كردن با طايفه و خاندان است. درد پاها نيز ،با فرزند و درد زانو
 غير از خدا داللت دارد.راهي 

 درو كردن
 بر فتنه و آشوب داللت دارد. ،درو كردن در خواب

 دروازه
ر خواب ديـد كـه از   ي رزق و روزي است. اگر كسي د در يا دروازه در خواب، دروازه

از تنگنـا و نـاراحتي رهـايي     ،وارد شـده اسـت   جاي وسيعي به يك در تنگ بيرون رفته و
 يابد. مي

 دروغ
 نشانه ارتكاب گناه، شكست و عدم موفقيت است. ،دروغ و دروغگويي در خواب

هدر 
اي  ناپذير داللت دارد. اگر كسي ببيند كه در دره بر سفري خستگي ،دره در خوابديدن 

 رود. آب و علف سكونت گزيده است، به حج مي خشك و بي
 دريا

بر پادشاهي قدرتمند داللت دارد. اگر كسي در خواب ديد كه دريـايي   ،دريا در خواب
شود. اگر كسـي در خـواب ديـد كـه روي      بيند، دچار بال، ناراحتي و فتنه مي را از دور مي

ديدن چنـين خـوابي    ؛شود ده ميو حكومت به او سپر قدرتدريا ايستاده است، بخشي از 
 براي زن، ممكن است بر شوهر كردن داللت داشته باشد.

 درياچه
 بر زني ثروتمند داللت دارد. ،اي كوچك در خواب ديدن درياچه
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 دزد
 ،شود و ممكن است بر شـيطان نيـز   ب تعبير ميار و متقلّبه شخصي مكّ ،دزد در خواب

 و ربا داللت دارد.داللت داشته باشد. دزدي در خواب بر زنا 
 دستبند

نشانه غم و غصه و براي زن نشانه نعمت  ،براي مرد ،در دست كردن دستبند در خواب
و خوشي و زينت است. گفته شده است كه دستبند نقره بر ديـن و تقـواي كسـي داللـت     

 هاي اهل بهشت است. ها و پوشش زيرا از زينت ،دارد كه آن را در دست دارد
 دست دادن

 نشانه گذشت، محبت يا بيعت كردن است. ،در خواب دست دادن
 دستگيره

اي را در  نشانه دينداري است. هـركس در خـواب دسـتگيره    ،ديدن دستگيره در خواب
 ك جسته است.به دين الهي چنگ زده و تمس ؛دست بگيرد

 يدشمن
كنـد، دوسـت آن شـخص خواهـد      مي يدشمن يدر خواب ببيند كه با شخص ياگر كس
 ،بـا آنهـا در خـواب    يو دوسـت  ،نشانه ايمان ،دن با دشمنان خدا در خوابكر يشد. دشمن

 نشانه مخالفت با قرآن و سنت است.
 دعا

نيـك   يا كنند، خير و بهـره  ي كند  يا برايش دعا م ي در خواب ببيند كه دعا م ياگر كس
خداونـد   طـرف دست دعا به   يدر خواب ببيند كه در تاريك يشود و اگر كس ينصيب او م

 يابد. خواند، از غم و اندوه نجات مي را مي او داشته است وبر
 دعوت

 انجام اعمال خير داللت دارد. يرد آمدن مردم برابر گ ،طعام در خواب يدعوت برا
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 دفتر
 كند. و علم داللت مي يبر سود و منفعت، رزق و روز ،ديدن دفتر در خواب

 دفن كردن
ي بسيار دور مـ  يكنند، به سفر ي دفن م در خواب ديد كه مرده است و او را ياگر كس

كه زنده است، اسير شـده   ي كنند در حال يدر خواب ببيند كه او را دفن م يرود و اگر كس 
 خواهد شد. سختبر او  يو زندگ

 الدلّ
 يراهنمـاي  ييا بـد  يكه مردم را به سمت نيك يبر كس ،ال يا واسطه در خوابديدن دلّ

 كند، داللت دارد. ي م
 يدلتنگ
مبادرت به گناه و تـأثير   بر يا ي داللت داردبر كم شدن رزق و روز ،در خواب يتنگدل

   .انسان در دنيادل آن بر 
 دم

بـرايش   يدر خواب ببيند كـه دمـ   يداللت دارد و اگر كس يرو بر دنباله ،دم در خواب
 رو او خواهند شد. از مردم دنباله يا درست شده است، عده

 يدمپاي
هـا   ي و دور نگـه داشـتن خـود از نـاراحت    ي بر خدمتكار، داراي،در خواب يديدن دمپاي

 داللت دارد.
 دميدن

 بر سحر و جادو داللت دارد. ،در خواب يدميدن يا فوت كردن در چيز
 دنيا

داللت  يو ناراحت ير، فريب و نيرنگ، خستگ، غرور و تكبيبر غفلت، خوشگذران ،دنيا
 داللت داشته باشد. ،زدارد و ممكن است بر زن، فرزندان و اموال ني
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 دوات
سودمند  ييا ازدواج يبه خدمتكار، خير و خوش،ب در خوابدوات يا ظرف مركّديدن 
 شود. تعبير مي

 دود
 شود. ي به درد و آزار و غم و اندوه تعبير م، دود در خواب

 دوزخ
دهـد و   ي را انجـام مـ   يا در خواب ببيند كه به دوزخ افتاده است، گناه كبيره ياگر كس

ببيند كـه دوزخ   يكند. اگر كس ي شود، از گناهانش توبه م ي ر ببيند كه از دوزخ خارج ماگ
 شود. ي به او نزديك م يبه او نزديك گشته است، درد، بال و ناراحت

 دوست داشتن
از سـنت   يتر شـدن ديـن و ايمـان و پيـرو     ي بر قو ،دوست داشتن خدا در خواب

و  يه خاطر خـدا در خـواب، بـر خوشـنود    ب يدوست داشتن فرد داللت دارد. صپيامبر
 داللت دارد. اندوهغير از خدا باشد، بر غم و يديگرامر و اگر به خاطر  ؛رحمت خداوند

 دهان
اساس جـوهر   رب ي،يعن ؛آيد ي از دهان بيرون مكه  يبه آن چيز ،ديدن دهان در خواب

 شود. ي تعبير م ،سخنان از خير و شر
 دره دهن

 شود كه شيطان از آن خشنود است. ي تعبير م يبه عمل ،دره كردن در خواب دهن
 ديدار و مالقات

ديـدار  رحـم داللـت دارد.   ي  و صله يبه پيوند خويشاوند ،ديدار و مالقات در خواب
بـه عهـد    يو بر وفا ،است بر محبت داشتن به آنان يدليل ،نيكوكاران و صالحان در خواب

رود، بـر   ي گر م ديدار افراد شرور و بدعت در خواب ديد كه به يداللت دارد. اگر كس ،نيز
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نمـودن اوقـات    ياسـت بـر سـپر    يدليل ،آن شخص داللت دارد و نيز يدين و دنيا يتباه
 .يدر امور بيهوده و خوشگذرانبها  گران

 ديگ
غـذا   يببيند كه در ديگـ  يشود. اگر كس ي به انسان عالم و دانا تعبير م ،ديگ در خواب

 يبـر رزق و روز  ،آورد. گوشت داخـل ديـگ در خـواب    يت مبه دس بسيارپزد، پول  ي م
 پاك داللت دارد.



 
 
 
 »ذ«

 ذكر و ياد خداوند
از قبيل دعـا كـردن و قـرآن خوانـدن     ،كه در آن مردم به ذكر و ياد خداوند يديدن جاي

به مقدار ذكر  ي،يافتن آن مكان داللت دارد و اين ترق يمشغول هستند، بر آباد شدن و ترق
در خواب  يدارد. اگر كس يو صحت خواندن آيات قرآن در آن محل بستگو ياد خداوند 

 شود. ي به ذكر و ياد خداوند مشغول است، بر دشمنانش پيروز م بسيارببيند كه 
 تذلّ

 ، رذالت و نقص دين داللت دارد.يبر تنگدست ،در خواب يت و خوارذلّ





 
 
 
 »ر«

 رانده شدن
پشت كردن بـه   ردار و نيكوكار است، بدينكه ظاهراً  يكس يبرا ،رانده شدن در خواب

 شود. ياهل ايمان و طاعت تعبير م
 راه

اهـل بـدعت    يها متفاوت به راه يها بر شريعت داللت دارد و راه ،ديدن راه در خواب
 شود. ي تعبير م
 راهب

نمـوده اسـت،    يرو بـدعت زيـاده   گرا كـه در   ي بدعتبر فرد ،ديدن راهب در خواب
 داللت دارد.
 راه راست

در  يباشد. اگر كس از سنت مي يو پيرو ينشانه علم و يكتاپرست ،ه راست در خوابرا
 افتد. و به خطا و گناه  دوخواب ببيند كه از راه راست منحرف شده است، گمراه ش

 راه رفتن
شود. اگر  به هدايت و طلب علم تعبير مي ،متوازن در خواب يبا حالت ،راه رفتن درست

و فسـاد ديـن    يرود نشـانه بـداحوال   ي متكبرانـه راه مـ   يحـالت  در خواب ببيند كه با يكس
 اوست.

 ردا
ـ  ،پوشيدن ردا در خـواب  زيـرا ردا، بـدن را از سـرما     ؛ثروتمنـد شـدن داللـت دارد    رب

امـا پوشـيدن    ،تعبير شده است يدر خواب به فقر و تنگدست ،كند و سرما نيز محافظت مي
 ردا در فصل تابستان بر غم و غصه داللت دارد.
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 رضوان (فرشته)
، نعمـت و رضـايت   ي، شادمانيبه شاد ،مسئول بهشت است ي ديدن رضوان كه فرشته

 شود. ي خداوند تعبير م
 رعد

بر وحشت و ترس داللـت دارد و بـه    ،رعد در خواب بدون بارش باران يشنيدن صدا
رعـد و   يدر آن نيسـت. شـنيدن صـدا    يشود و خير تعبير مي ،تهديد از طرف سلطان نيز

بـر   ،رعـد  يخير و بركت است و ممكن است شـنيدن صـدا   ي مژده ،ان در فصل خودبار
 داللت داشته باشد. ،ذكر و ياد خداوند نيز

 رفت و آمد بين صفا و مروه
، رفع غـم و انـدوه و آمـدن رزق و    يبر بهبود ،رفت و آمد بين صفا و مروه در خواب

خيـزد و   ي بهبود يافته از بستر برمخواب بيمار باشد،  ي اين داللت دارد. اگر بيننده يروز
 و تالش خواهد كرد. يسع يكسب رزق و روز يبرا

 رقص
رقـص كنـد، در مصـيبت او     يديگر يبرا يو اگر كسمصيبت است  ،رقص در خواب

 شود. ي شريك م
 رنگ زدن

از سـنت   يو پيـرو  يدليـل بـر سـرافراز    ،ريـش بـا حنـا در خـواب     يسرخ كردن مو
خـوب و   يدر خواب ببيند كه دستش در حناسـت، زنـدگ   يباشد. اگر كس ي م صپيامبر

دليل بر ايـن   ،در خواب ببيند كه دستش در حناست يخواهد داشت و اگر زن يدردسر يب
 يبر تبـاه  ،در خواب زدناست كه رفتار شوهرش با او خوب خواهد بود. رنگ سياه به مو

 دين و احوال شخص داللت دارد.
 رنگ زرد
 اش زردرنگ شده است، بيمار خواهد شد. چهر در خواب ببيند كه ياگر كس
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 رنگ سفيد
 رسد. ي سفيد گشته است، به عزت و احترام م اش در خواب ببيند كه چهره يهر كس
 رنگ سياه

 داللت دارد. گرفتن  زندگي بر مال و سامان ،ديدن رنگ سياه در خواب
 روباه

 باز داللت دارد.  نيرنگ يبر دشمن ،در خواب ديدن روباه
 رود

قال ان اهللا مبتليكم بنهـر  « :به دليل اين آيه ؛خوب نيست ،ب خوردن از رود در خوابآ

كند (اشاره به داستان طالوت). رود در  شما را با اين رود آزمايش مي ،خداوند ،ييعن؛  ...»
 بر روزي مداوم داللت دارد. ،خواب

 روز
 هان داللت دارد.ت و بربر رفع غم و غصه و تنگنا و آشكار شدن حج ،روز در خواب

 روزه گرفتن
ي و توفيق توبه عطـا مـ   يبه او سربلند ،در خواب ببيند كه روزه گرفته است ياگر كس

در  يشـود. اگـر كسـ    ي به او فرزند پسـر عطـا مـ   يا پردازد  ي را م يشود، يا كفاره سوگند 
 يگيرد، ممكن اسـت كـه در راه خـدا بـه سـفر      ي خواب ببيند كه در ماه رمضان روزه نم

 برود. يوالنط
 روستا

 ،داللـت دارد. بيـرون رفـتن از روسـتا     يكـار  بر هالكت و ستم ،ديدن روستا در خواب
خـارج شـده و بـه     يدر خواب ببينـد كـه از روسـتاي    ينشانه صالح دين است و اگر كس

 خـارج شـدن   تعبيررسد. ي به استراحت و از ترس به امنيت م يرود، از خستگ ي م يشهر
 برعكس است. ،ستااز شهر و رفتن به رو
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 يروسر
 بر پوشش و زينت داللت دارد. ،زن يديدن آن در خواب برا

 روغن
پاك و حالل يا علـم سـودمند داللـت دارد و اگـر      يبر رزق و روز ،روغن در خواب

يابـد. روغـن زيتـون بـه      ي مالد، اگر بيمار باشد، شفا م  يببيند كه بدن خود را با آن م يكس
 شود. ي حالل تعبير م يو رزق و روزعلم، بركت، هدايت، شفا 

 فروش روغن
، داردبا ديگران شـراكت   ،كه در علم و مال يبه عالم يا شخص ،فروش در خواب روغن

 شود. ي تعبير م
 ريحان

شـود. اگـر    ي به از بين رفتن غم و اندوه يا كردار نيك تعبير م ،ديدن ريحان در خواب
باشـد، آن مـرده در    بسـيار  يهـا  نزد او ريحان بدهد يا يا را به دست زنده يريحان يا مرده

افراد متأهـل بـه    يد به ازدواج و براافراد مجرّ يبرا ،بهشت است. ديدن ريحان در خواب
 شود. ي تولد فرزند تعبير م

 ريسمان
را در دسـت   يببينـد كـه ريسـمان    يشود. اگر كس ي به دين تعبير م ،ريسمان در خواب

زند و اگر ببيند كه به آن آويزان شده است بـا حالـت    ي چنگ م يگرفته است، به دين اله
 رود. ي از دنيا م يمسلمان
 ريش

شود و ممكن اسـت بـر كـردار     تعبير مي يثروتمندو ت عزّ ،به زينت ،ريش در خواب
گناهكار نشانه توبـه   يداللت داشته باشد. ريش برا ،نيز صك به سنت پيامبرنيك و تمس

 گمراه نشانه هدايت است. يو برا
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 زانو
 شود. ي به خسته شدن و تالش و كوشش تعبير م ،ديدن زانو در خواب

 زبان
 يدر خواب ببيند كه بـه پهنـا يـا درازا    يشود. اگر كس ي به دليل و حجت تعبير م،زبان

ممكن اسـت   ي،شود و ديدن چنين خواب ي م زبانش افزوده شده است، بر دشمنانش پيروز
 باشد. ،ص نيزدبيات شخاو  ننشانه فصاحت زبا

 شناس زبان
در  يبر نيك گرداندن و اصالح زبان داللت دارد. اگر كسـ  ،شناس در خواب ديدن زبان

فصيح شده است، ثروتمند خواهد شد يـا   يزبان يشناس گشته و دارا خواب ببيند كه زبان
 يابد. ي روزگار نجات م يها و تنگنا ي از ناراحت

 زخم
اما از زخمـش خـون   ،شده اسـت  يزخم يگردر خواب ببيند كه شخص دي ياگر كس

آن  يها اگر ببيند كه از زخم اما،خواهد گفت يرا به آن شخص زخم يآيد، سخن حق ينم
به پول  ،بدن ي. ممكن است زخم بر رومي كند او غيبتدرباره ي آيد،  ي خون م ،شخص

 تعبير شود. ،و ثروت نيز
 زدن

شـود. زدن بـا شمشـير در     ي مـ  به سخن زشـت و بـد تعبيـر    ،زدن با تازيانه در خواب
در خـواب ببينـد كـه زمـين را      يشود و اگر كسـ  ي بر دشمنان تعبير م يبه پيروز ،خواب

 رود. ي زند، به مسافرت م يم
 زرگر

 داللت دارد. يكار ب و فريبتقلّ  بر ريا، دروغ، ،ديدن زرگر در خواب
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 زره
آنـان   يمن بـودن از شـرّ  ظت از خود در برابر دشمنان و افا، بر محديدن زره در خواب

 داللت دارد.
 زعفران

تعبيـر   ،بر مدح كردن و نيك سخن گفتن ديگران از شـخص  ،ديدن زعفران در خواب
 شود. ي م

 گوشت ربا) ي زغن (پرنده
ـ  يدزد يداللت دارد كه پنهـان  يبر دزدان ،ديدن زغن در خواب كننـد و   ي مـ  يو راهزن
لت داشته باشد.دال،كار نيز اد و فريبممكن است بر افراد شي 

 زكات
، باال رفتن درجـه  فراوانبر افزايش مال و ثروت، سود بردن  ،پرداخت زكات در خواب

 داللت دارد. ،رفع بال و مصيبت ،و مقام
(ع)ازكري   

 يبـه او فرزنـد    يخداونـد در هنگـام پيـر    را در خواب ببينـد  (ع)هركس پيامبر زكريا
 گرداند. ي م او نيك يكند و همسرش را برا ي صالح عطا م

 زلزله
در خـواب ببينـد كـه ناحيـه يـا       يبر ترس داللت دارد. اگر كس ،ديدن زلزله در خواب

، هجـوم  يو خشكسـال  ياز قبيل قحط يهاي ناحيه دچار مصيبتدچار زلزله شد، آن  يمكان
زن حاملـه بـر سـقط شـدن      يگردد. ديدن زلزلـه بـرا   ي ديگر م يملخ به مزارع يا تهديدات

 داللت دارد. ،بر از بين رفتن امنيت ميان مردم نيز ،شود. زلزله ي جنينش تعبير م
 زمين
براسـاس جـوهر    يوجود دارد و هر زمينـ  يتعبيرات زياد ،ديدن زمين در خواب يبرا

پيمـان   ي، راستيپاداش پنهان ياست برا يدليل ،ديدن زمين محشر ،مثالً ؛شود ي تعبير م ،ن آ
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داللـت نمايـد.    ،بر توبه نمودن و هدايت يا فتن نيزو در امان بودن از خطر و ممكن است 
 و ديد كه مالك زمين شـد،   يبر فايده و بركت داللت دارد. اگر كس يديدن زمين كشاورز

كند و از همسرش صاحب فرزند خواهد شـد. اگـر    ي ، ازدواج ماستنكرده  هنوز ازدواج
 يببينـد كـه رو   يكس كند. اگر ي ديد كه زمينش دچار زلزله شد، زنش سقط جنين م يكس

 دربـاره ي  و نـادانيش   ي، سرگردانيشد، بر گمراه يتگفزمين است و آن زمين دچار فرور
  مانند و ناشناخته وسيع و بيابان يديد كه در زمين يخدا و روز آخرت داللت دارد. اگر كس

ي به زمـين مـ   يدر خواب ديد كه با چوب يا چيز ديگر يرود. اگر كس ي است، به سفر م
ـ      ي تجارت به سفر م يد برازن  آب و  ي رود. اگر كسي ديد كـه از يـك زمـين خشـك و ب

آورد و  ي مـ  يسرسبز و خرم شد از بدعت دست كشيده و به سـنت رو  يعلف وارد زمين
 شود. ي عكس م ،آن را ديد، تعبير آن نيز ياگر كس

 زن
آيـد و   ي كه مرا در خواب ببيند  يزن يشود و اگر كس ي به فتنه تعبير م ،زن در خواب

بـه  ،مجعد يپوست با موهـا  و گناه است. ديدن زن سياه يفراخواندن به بدنشانه  رود، ي م
بـه   ،و ديدن پيـرزن  يبه خير و خوش ،شود. ديدن زن نيكوكار در خواب ي طاعون تعبير م

 شود. ي دنيا تعبير م
 زناكار

 يرا به امـور دنيـو   را به كار گرفته است، خود يدر خواب ببيند كه زن زناكار ياگر كس
 شود. ي كند، به شر و فتنه مبتال م ي زنا م يببيند كه با زناكار يمشغول نموده است. اگر كس

 زن ريسنده
در  ياز سـنت اسـت. اگـر كسـ     ينشانه قناعت و پيـرو  ،ديدن زنان ريسنده در خواب

ـ  ي هايش را پنبه م ريسنده رشته يخواب ببيند كه زن آن  د بـر كند، نشانه آن است كه خداون
 شخص خشم گرفته است.
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 زنان
در خواب  يشود. اگر كس ي دنيا تعبير م يها ي به زينت و خوش ،ديدن زنان در خواب

 آن يهـا  ي آوردن او بـه دنيـا و در خوشـ    ينشـانه رو  ،انـد  آورده يببيند كه زنان به او رو
محبـت   به فتنه و آزمايش يا عشـق و  ،. ممكن است ديدن زنان در خوابقرارگرفتن است

 شود. ي به حج رفتن آنان تعبير م ،تعبير شود و جهاد زنان در خواب ،نيز
   صزنان پيامبر

حضرت عائشـه را   يبر مادر و خير و بركت داللت دارد. اگر زن ،صديدن زنان پيامبر
يابـد و ديـدن    نيك نزد پدر و شـوهر دسـت مـي    يو نام يعال يا در خواب ببيند به درجه
كـه هنـوز ازدواج    ينوادگان صـالح داللـت دارد. اگـر مـرد     و يحضرت خديجه بر خوش

شايسته و نيكوكـار ازدواج   يرا در خواب ببيند، با زن صاز زنان پيامبر ي، يكاستنكرده 
نيكوكـار   يرا در خـواب ببينـد، بـا مـرد     صاز همسـران پيـامبر   ييك يكند و اگر زن ي م

 رسد. ي كند و در كنارش به آسايش و آرامش م ي ازدواج م
 زنبور عسل

 شود. ي به خير و بركت و سود و ثروت تعبير م ،ديدن زنبور عسل در خواب
 زندان

ـ   ،شدن در خـواب  ي زندان  يشـدن در اتـاق   يداللـت دارد. زنـدان   يت و نـاراحت بـر ذلّ
در خـواب   يشود. اگر زن به قبر تعبير مي ،ردن و آن اتاق نيزشده به م يكار جداگانه و گچ
ببيند كه از زنـدان   يكند. اگر كس ي را به زندان انداخته است، شوهر ماو  ي،ببيند كه سلطان

بسته شـده   يببيند كه در زندان سلطان ييابد. اگر كس ي بهبود م يرها گشته است، از بيمار
ي شده است كه م يا شود يا دچار غم و غصه ي كننده دچار م بد و ناراحت ياست، به عمل

ببيند كـه از يـك زنـدان     بيمار يا اندوهگين در خواب يديابد. اگر فر يخواهد از آن رهاي 
ي و آسـايش مـ   ي، بـه راحتـ  اسـت  هوسيع شد يو وارد سرزمين هناشناخته و تنگ رها شد

 رسد. 
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 زهد
 دليل محبوب بودن ميان مردم است. ،زهد در خواب

 زيتون
 يسـودمند بـرا   يبر مال دنيا داللت دارد و درخـت زيتـون بـه مـرد     ،زيتون در خواب

زيتـون   ي  در خواب ببيند كه با فشار دست عصـاره  يشود. اگر كس ي اش تعبير م وادهخان
 رسد. ي به او م يگيرد، خير و بركت زياد ي را م





 
 
 
 »س«

 ساختمان
ممكن اسـت بـر    ،داللت دارد و نيز يدنياي يبر سود ،ديدن ساختمان جديد در خواب

سـازد، بـا    ي مـ  ي، ساختمانستاييي يا روديد كه در شهر يد فرزند تعبير شود. اگر كستولّ
 كند. ي آن شهر يا روستا ازدواج م ياز اهال يزن

 ساربان
بيمار داللت دارد و ممكن است به  يبر مسافرت يا فوت فرد ،ديدن ساربان در خواب

 تعبير شود. ،نيز يكشت و فرماندهناخدا
 ساق پا

در  ي. اگـر كسـ  و حيات اوست يعمر انسان و ستون زندگ ي نشانه ،ساق پا در خواب
را بلند نموده است و هـر دو سـاقش    يهايش را دراز و ديگر از ساق يخواب ببيند كه يك

در انتظـار اوسـت. اگـر    ه ي بدي اند، يا اجلش نزديك شده است يا واقع به هم بسته شده
ي روز بهتـر مـ   ، دين و ايمـانش روزبـه  هدر خواب ببيند كه ساق پايش را آشكار نمود يزن

مركب يا مقصـد او داللـت دارد.    يزيبا و فربه دارد، بر خوب يببيند كه ساق يشود. اگر كس 
داللت داشـته باشـد و آشـكار نمـودن      ،نيز يو گرفتار يبر ناراحت،ممكن است كه ساق پا

 شود. ،تعبير ت نيزبه ترك نماز و ذلّ،ساق پا
 سايه

ستراحت و مقام ، ايرا در خواب ببيند، نشانه خوش يا سايه ،در فصل تابستان ياگر كس
از غـم و  پناه برده اسـت،   يا در خواب ببيند كه از فرط گرما به سايه ياست. اگر كس واال

شوهر اوست و اگـر   ،زن ي آورد. سايه ي به دست م ييابد و رزق و روز ي غصه نجات م
كند. اگـر   ي رفته است، شوهر م يا كه شوهر نكرده است در خواب ببيند كه زير سايه يزن

احساس سرما كرده و جلو آفتاب رفته اسـت، از فقـر و    ،خواب ببيند كه در سايهدر  يكس
 يابد. ي نجات م يندار
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 سبيل
 صكند، پيـرو سـنت پيـامبر    ي سبيلش را كوتاه م يدر خواب ببيند كه موها ياگر كس

 نديده است. يسبيلش دراز شده است، خواب خوب ياست واگر ببيند كه موها
 ستاره

در  يشـرافتمند و بسـيار بلندمرتبـه داللـت دارد. اگـر كسـ       يفرد بر ،ستاره در خواب
از  يا نداشت، نشانه اين اسـت كـه عـده    يرا ديد كه روشناي يا اش ستاره در خانه ،خواب

 شوند. ي دچارميافراد معتبر و بلندمرتبه به مصيبت
 ستم

كه به در خواب ببيند  يداللت دارد. اگر كس يبر بال و مصيبت و ويران ،ستم در خواب
ديده دست به دعا برداشته و از او به خداونـد شـكايت    و فرد ستم كرده استستم  يديگر

 بترسد. يكند، بايد از عذاب اله ي م
 ستون
از مـردان   يا نشـانه عـده   ،چند ستون ي نشانه دين است و مجموعه ،در خوابستون 

ه و اعتماد نمود. اگر توان به آنها تكي ي است كه در انجام امور و دست كشيدن از گناهان م
 يخود نمانـده اسـت، او مـرد    يدر خواب ببيند كه ستون مسجد كج شده و در جا يكس

 دارد. ي است كه از سلطه حاكم و فرمانروا خارج شده و سر به شورش برم
 سجده

خداوند سجده نمايد، بر دشمنش پيـروز گشـته و خداونـد     يبرا ،در خواب ياگر كس
امـا   ،سـد ر خود مي يابد و به مقصود  ي م يد و از خطرها رهاياز او خشنود خواهد ش ،نيز

سـرش را بـه طـرف زمـين      يكند يا بدون هـيچ نيتـ   ي غيرخدا سجده م ياگر ببيند كه برا
در حـال   يا د شد و اگر بازرگان باشـد يـا در مسـابقه   هكند، ذليل و خوار خوا ي نزديك م

د نخواهـد رسـيد. ممكـن اسـت     وخمقصود باشد، برنده نخواهد شد و به  يرقابت با كس
ايشـان در بهشـت تعبيـر    و همنشين شـدن بـا    صاز سنت پيامبر يبر پيرو ،ردنسجده ك
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داللـت   يشـدن رزق و روز  تجديـد بر رفع درد و بـال و  ،شكر در خواب شود. سجده ي
 دارد.

 سخن
 يملك بزرگ صاحبگويد، ي در خواب ببيند كه با چند زبان مختلف سخن م ياگر كس

ببيندكـه   يخـوب اسـت. اگـر كسـ     يطور كل به ،ن گفتن پرندگان در خواب. سخمي شود
خواب ببيند كـه  در  ييابد. اگر كس ي بلند دست م يگويد، به مقام ي با او سخن م يا پرنده

 :فرمايد زيرا خداوند مي؛ود ر گويد از دنيا مي  ي با او سخن م يحيوان چهارپاي

                          )82/  نمل( 

هرگاه فرمان و حكم خدايي بر آنان واقع شود، چهارپايي را از زمين بر آنان «
 »گويد خارج نماييم كه با آنان سخن مي

 سدر
يابـد و راه   ي باال دست مـ  يا در خواب درخت سدر را ببيند، به مقام و درجه يهر كس

خوب است و بـه رزق   ،گيرد. ديدن درخت سدر در خواب ي را پيش مورع و تقوا و علم 
 شود. تعبير مي ،نيز يو روز

 يسدره المنته
است در بهشت، به نايل شدن به مراد و آرزوهـا تعبيـر    يكه درخت يديدن سدره المنته

 شود. مي
 سر

ن سـر بـر شـرف    شـود و بـزرگ بـود    ي و سرمايه تعبير م يبه فرمانده ،سر در خواب
داللت دارد. پايين انداختن سر در ميان مردم  يا  ي اندكو كوچك بودن آن بر شرف فراوان

در  يشـود. اگـر كسـ    ي از آن تعبيـر مـ   يبزرگ و پشيمان يبه انجام دادن گناه ،نزد سلطان
در  صخواب ببيند كه سرش شبيه سر درازگـوش شـده اسـت، همـان گونـه كـه پيـامبر       
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رود يا  ي نموده است، در نماز جماعت قبل از امام به ركوع و سجود مبه آن اشاره  يحديث
 لوح و نادان خواهد شد. ساده ياينكه مرد

 سراب
پذيرد، داللت دارد و اگر  ي بيهوده و پوچ كه انجام نم ،به عمل ،ديدن سراب در خواب

 باشد آن را به دست نخواهد آورد. يبيند، خواهان چيز ي كه خواب سراب را م يكس
 سرباز

طلبـان   اند، حـق و حـق   جمع شده يسرباز در جاي يا در خواب ببيند كه عده ياگر كس
 پيروز خواهند شد.

 سر بريدن
بر ظلم و ستم به ديگران و خوردن حـق آنهـا داللـت دارد. اگـر      ،سر بريدن در خواب

آن كنـد و بريـدن سـر تمـام      ي رد، به او ستم مب ي را م يانسانسردر خواب ببيند كه  يكس
غمگـين باشـد و در    يشان جايز نيست، ظلم بر آنهاست. اگر كس كه سر بريدن موجوداتي

شود. سـر بريـدن بـه زن     ي هايش برطرف م و غصهرند، غم ب ي خواب ببيند كه سرش را م
 ،دبرد كه بـر زن داللـت دار   ي را سر م يببيند جانور ي شود؛ اگر كس ي تعبير م ،گرفتن نيز

ببينـد كـه سـر پـدر يـا       ياگـر كسـ   گيرد. ي ، زن مييانور سفيد و زيبامانند كبوتر يا هر ج
 كند. ي آنها را پايمال مد، حق بر ي مادرش را م

 سرزنش
 شيطان است.  زياد از راه و روش ينشانه پيرو ،سرزنش كردن در خواب

 سركه
داللـت   ي، كسب حالل و عمـر طـوالن  يبر خير و بركت، داراي ،ديدن سركه در خواب

 يگـذران  كه درخواب آن را با نان بخورد بـر كـم شـدن رفـاه و خـوش      يكس يرادارد و ب
 داللت دارد.
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 يسرگردان
 خواب است. ي جهالت و تسلط شيطان بر بيننده ي  نشانه ،در خواب يسرگردان

 سرما
سرد را ترك  يا در خواب ديد كه سايه يفقر است. اگر كس ي  نشانه ،سرما در خواب

شـود و   ي از او دور مـ  يفقر و تنگدسـت سته است تا گرم شود، خورشيد نش مقابلكرده و 
شود. ي رفت، غم و غصه از او دور م يا ت گرما به زير سايهاگر ديد كه از شد 

 سرمه
 يشدن مال و ثروت و درك و فهم است. اگر كس فراواننشانه  ،ديدن سرمه در خواب

كشـد، چشـمانش شـفا     ي مـ دارد در خواب ببيند كه به آنها سـرمه   يكه در چشمانش عيب
 يابند.  مي

 دان سرمه
خواهد به ديگـران   ي شود كه م ي خوب و نيكوكار تعبير م يبه زن ،دان در خواب سرمه

دان گذاشته است تا  در خواب ببيند كه ميله را داخل سرمه يدسود برساندن. اگر مرد مجرّ
 گيرد. ي آن را به چشمانش بكشد، زن م





 
 
 

 سطل
بهـره ي   يبـرا كشـد،   ي خود آب م ياز چاه برا يند كه با سطلدر خواب ببي ياگر كس

كشـد و بـا    ي ببيند كه با سطل از چاه آب مـ  يپردازد. اگر كس ي به كار و كوشش م دنيوي
ي رسد و اگر در زنـدان باشـد، آزاد مـ    ي و مال دنيا م يشويد به خوش ي خود را م ،آن آب

كه  يكس يپسر و براارد به تولد نوزاد دكه زن حامله  يكس يشود. آب كشيدن از چاه برا 
 شود. ي تعبير م يزن ندارد، به رزق و روز

 سفره
داللـت   يو جشن و شـاد  يزندگ يبر نعمت، اجابت دعا، خوش،ديدن سفره در خواب

 دارد.
 سقف

در خـواب ببينـد    يواالمقام و باشكوه داللت دارد. اگر كسـ  يبر مرد ،سقف در خواب
ي مـ و باشكوه دچار تـرس و هـراس   واالمقام  ييفتد از مردبر او ب يكه نزديك است سقف

 شود. ي به شكنجه و عذاب مبتال مبر او افتاد،  يدر خواب ببيند كه سقف يو هر كسشود  
 سگ

و هـوس اسـت، تعبيـر     ارو هـو  ارزش كه دنبالـه  ي گمراه و ب يبه مرد ،سگ در خواب
نـاجوانمرد   ينـد، از شخصـ  كي بر او پارس م يدر خواب ببيند كه سگ يشود. اگر كس مي

و  يدر خـواب بـه سـربلند    يشنود. ديدن سگ شـكار  ي خود م درباره يزشت  يسخنان
 شود. ي تعبير م يرزق و روز

 سالح
 ها داللت دارد. ي و رفع بد يقدرت، سرافراز، يبر پيروز ،ديدن سالح در خواب
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 سالم كردن
نـدارد، از   يو عـداوت  يشمنكه با او دد كن ي سالم م يبه كس ،در خواب ديد ياگر كس

رسـد. اگـر بـين آن دو عـداوت و      ي سالمت و امنيت مخواب خير، ي  طرف او به بيننده
رسد و  ي طرف مقابل م دربرابرخود  يسالم به آرزو ي وجود داشته باشد، گوينده يدشمن
و باشـد   يتجـار  ي ي سالم نمود كه بين آنها معاملـه گردد. اگر به كس ي او درامان م از شرّ

گيرد و اگر به سالم جـواب   ي بين آنها انجام م  طرف مقابل به سالم او پاسخ گويد، معامله
كنـد و   ي در خواب ديد كه دشمنش به او سالم مـ  ياگر كسگيرد.  ي انجام نم ندهد، معامله
با او  ،دهد و اگر ديد ي م يصلح و آشت پيشنهادآورده است، دشمنش به او  يا برايش هديه

كشـد. اگـر در    ي از شرارت دست مـ  شگيرد، دشمن ي آغوش م د و او را در ده ي دست م
دليل بر مخالفت با سنت گويد،  ي ه سالم كند، سخن مي قبل از آنكا كه با عده خواب ديد

 و تمايل به بدعت است. صپيامبر
 سلطان

نمـوده اسـت، بـه شـكوه،      يدر خواب ديد كه خداوند او را سلطان سـرزمين  ياگر كس
بـر مـرگ او    ،شـخص بيمـار   يبـرا  ييابد. ديدن چنين خـواب  ي دست م يو سربلنداقتدار 

 امري داللت داشته باشد. دررأس بودنبر  ،داللت دارد. ممكن است سلطان
 ني  سلما

سر و چشم است.  هايآرامش و نجات يافتن از درد ي  مايه ،در خواب يديدن سلمان
در خواب ببيند كه  يباشد. اگر كس يتراشيدن سر، پس دادن امانت و ايمن شدن از خطر م

پـردازد. تراشـيدن ريـش در     ي را مـ  يشهـا  ي تراشـد، بـده   ي در مراسم حج سرش را مـ 
در خواب ببيند كه سرش را  ياز دست دادن مال و مقام و شهرت است. اگر بيمار،خواب

 يابد. ي و سالمت دست م يتراشد، به بهبود ي م
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   )(عسليمان پيامبر
ممكـن اسـت بـه     ي داللت دارد وبر ملك و پادشاه،در خواب )(عمبرديدن سليمان پيا

خداوند  جانباز  يچنين خواب ي  تعبير شود. بيننده نيز، آسان شدن امور سخت و دشوار
 عاقبت به خير خواهد شد. ،يابد و در آخرت نيز ي دست م واال يبه مقام

 سم
 شود. تعبير ميخورد به غم و اندوه  ي كه آن را م يكس يبرا ،سم در خواب

 سنگ
در  يعمـل داللـت دارد. اگـر كسـ     ي نادان و ب بر افراد سنگدل، ،ديدن سنگ در خواب

آيد، اگر تهيدست مي آب بيرون  ،سنگاز آن   زند و ي م يبه سنگ يخواب ببيند كه با چوب
ممكـن اسـت بـر رزق و     ؛گـردد  ي به ثروتش افزوده م،باشد، ثروتمند و اگر ثروتمند باشد

 داللت داشته باشد. ز،و نينيك يروز
 سنگسار كردن

او سـخن زشـت    بـاره ي كند، در ي را سنگسار م يدر خواب ببيند كه شخص ياگر كس
 ؛شـود  ي تعبيـر مـ   ،دهد. سنگسار كردن به تهمت زدن نيـز  ي و او را دشنام م خواهد گفت

ي كـه سنگسـار مـ    يشخص ،صورت شرعي باشد در اين به علت حد ،مگر اينكه سنگسار
 .خواهدشدد، از جرم و گناه پاك شو 

 سوار شدن
در خواب  يت داللت دارد. اگر كسبر سلطه و عزّ ،سوار شدن بر چهارپايان در خواب

 و هوس رفته است. ا، به دنبال هونمي داند ياما سوار ،شده است يببيند كه سوار بر اسب
 سوراخ

 يشود. اگـر كسـ   ي گران تعبير م روش بدعت ربه چنگ زدن ب ،ديدن سوراخ در خواب
 شود. آيد، به بيرون آمدن سخن از دهان تعبير مي ببيند كه از سوراخي جانوري بيرون مي
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 سوزن
و اگر جدا از آن باشد،  ؛اگر نخي در سوزن باشد، به بهتر شدن اوضاع و احوال زندگي

اي را ببينـد، دچـار نـاراحتي و     شود. اگر كسي سوزن شكسته ت و جدايي تعبير ميبه تشتّ
 شود. ريشاني ميپ

 سوسمار
تصـاحب   خواهان ،ه و فريببر مردي بياباني داللت دارد كه با حقّ ،سوسمار در خواب

 ملك و دارايي ديگران است.
 سوگند

اگر كسي در خواب به حقيقت و راستي سوگند بخورد، پيـروز خواهـد شـد و سـخن     
و خـوار   ي خـورد مـ كند و اگر به دروغ سوگند بخورد، شكسـت   را به مردم ابالغ مي حقّ
انجام دهد و پشيمان و ذليل شـود. اگـر كسـي در    نيز،اي  شود و ممكن است گناه كبيره مي

خـورد، دليلـي    سوگند مـي  مانند اين،خواب ببيند كه به صليب، ستارگان، دريا و چيزهايي 
گمراهي و نفاق را دوست دارد و اگر به خداوند سوگند بخورد  ،ه آن شخصاست بر اينك

 است. صررو سنت پيامب رود و دنباله ين است كه بر راه حق ميدليل بر ا
 سوگواري

به ضرر  براي كسي كه زندگيش در خوشي و راحتي است،،ديدن سوگواري در خواب
، ديـدن   ناراحت باشد ي خواب  شود. اگر ببينده عبير ميت گرفتار شدن يبه مصيبت و زيان يا

رفتن غم و ناراحتي داللت دارد. اگر كسي رحمت خداوند و از بين  هاميد ب رب ،سوگواري
رود، بـه امنيـت و    سـوگواري مـي   اي، به مراسـم  ديده به مصيبت فتنگ ديد كه براي تسليت

شود. برپا نمـودن مراسـم سـوگواري بـدون هـيچ       اي به او داده مي رسد و مژده آسايش مي
 مصيبتي داللت دارد كه برايش سوگواري الزم است. ردليلي ب

 سياهدانه
 بر سالمتي و تندرستي داللت دارد. ،دن سياهدانه در خوابدي
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 سير
بر دارايي و مال حرام و سخني زشت داللت دارد. خـوردن سـير    ،ديدن سير در خواب

 در خواب تنها براي بيمار خوب است.
 سيل

بر هجوم دشمن داللت دارد. اگر آن سيل بـراي مـردم سـودمند     ،ديدن سيل در خواب
 شود. تعبير مي مستمربه خير و بركت باشد و ضرر نرساند، 

 سيلي
بـه ويـژه اگـر     ؛شـود  به تولد فرزند پسر تعبير مي ،سيلي زدن به صورت زن در خواب

فرشــتگان بــه  درحــاليزيــرا  ،دار شــدن نااميــد شــده باشــد صــاحب خــواب از بچــه
دار شـدن نااميـد شـده بودنـد، همسـرش       كه از بچه مژده تولد پسري را دادند (ع)ابراهيم

فصكت « :زده شد و به صورت خود زد و خداوند در اين مورد فرموده است شگفت ،رهسا

(همسر ابراهيم) به صورت خود زد. ممكن است سيلي زدن به صـورت  ،يعني؛ »في وجهها

 باشد. ،نشانه جرم و گناه و مصيبت نيز
 سينه

شود  مياين است كه وارد اسالم  ي براي كافر نشانه ،بودن سينه در خواب زيبا وبزرگ
نشانه توبه كـردن و روي آوردن بـه طاعـت و پرسـتش خداونـد       ،و براي مسلمان گنهكار

باشد. تنگ بودن سـينه در   دشوار نيز،است و ممكن است نشانه آسان شدن امور سخت و 
 شود. خواب به گمراهي تعبير مي





 
 
 
 »ش«

 شادي
بعـد از  ،وابي خ رحمت الهي بر بينندهدرهاي شدن  گشوده دليلي بر ،شادي در خواب

ممكـن   ،داللت دارد. شادي و سـرور در خـواب   ،ها نيز ناراحتي است و بر پرداخت بدهي
 است بر عمل نيك، شاد شدن در زندگي و رفع درد و بال داللت داشته باشد.

 شاعر
گويـد، عمـل    بر مرد گمراهي داللت دارد كه به آنچه خـود مـي   ،ديدن شاعر در خواب

 كند. نمي
 شانه

براي كسي كه بخواهد در امري مشـاركت كنـد، نشـانه خيـر و      ،خواب ديدن شانه در
 شود. تعبير مي ،بركت است. شانه به مردي عادل نيز

 شاهين
بر پادشاهي، عمر طوالني، ثروت يا دردسر و گرفتاري داللـت   ،ديدن شاهين در خواب

 دارد.
 شب

داري  نشانه آرامش و استراحت است و ممكن است نشانه عبـادت و شـب زنـده   ، شب
 شود. مانند شب قدر به خير و مژده نيك تعبير مي ،هاي مبارك باشد. ديدن شب

 شپش
بر فقر، شكسـت   ،هاي زياد در خواب نشانه عذاب است. ديدن شپش ،شپش در خواب

نشانه رفع غم و غصه است. اگر  ،يا بيماري درازمدت داللت دارد. كشتن شپش در خواب
د، نشانه اين اسـت كـه افـرادي ضـعيف از او بـدگويي      زگَ او را مي ،كسي ببيند كه شپشي

 كنند. مي
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 شپشك
چين داللت دارد. اگر بيماري در خواب ببينـد   بر مردي سخن ،ديدن شپشك در خواب

 رود. او شپشك وجود دارد، از دنيا مي در بدن يا او  ي كه در خانه
 شتر

بيند كـه شـتري   در خواب ب بر غم و غصه داللت دارد. اگر كسي ،ديدن شتر در خواب
 ارزش درگيـر مـي   شود يا بـا فـردي بـي    ور شده است، به غم و غصه دچار مي به او حمله

. اگر در خـواب ببينـد كـه افسـار شـتر را گرفتـه اسـت و او را بـه راه مشـخص و          گردد
 ،اماكند برد، فردي را از گمراهي به سمت راه راست و خير راهنمايي مي اي مي شده شناخته

كنـد و او را بـه سـمت فسـاد ونـابودي       بيراهه ببـرد، فـردي را گمـراه مـي    اگر شتر را به 
به آرامـش و راحتـي    و كند، از غم رها شده كشاند. اگر كسي ببيند كه شتري را ذبح مي مي
شود و اگر شتر به او لگد بزند، بـه   اگر از پشت شتري بيفتد، تنگدست و فقير ميرسد؛  مي

به شيطان يا به فردي منـافق و   ،ست شتر در خوابشود. ممكن ا مبتال مي يبيماري شديد
كـه ازدواج   حـالي نادان تعبير شود. اگر زني در خواب ببيند كه بر شتري سوار اسـت، در  

كند و اگر ازدواج كرده و شوهرش گم شده باشد، شوهرش نـزد او   نكرده باشد، شوهر مي
طرف سلطان يـا فرمـانروا   از  بسيارپول دوشد،  گردد. اگر كسي ببيند كه شتري را مي برمي

رسد و اگر به جاي شير از پستان شتر خون بيايـد، پـول حرامـي بـه دسـت او       براي او مي
شود، آن شهر به فتنـه و   اي وارد شهري مي رسد. اگر كسي در خواب ببيند كه شتر ماده مي

و مـا   ،يعنـي  ؛»و انا مرسلو الناقه فتنه لهم« :دنفرماي زيرا خداوند مي ؛شود آشوب دچار مي

شتر ماده را بر آنان فرستاديم تا فتنه و آزمايشي براي آنان باشد. اگر كسي در خواب ببينـد  
شود يا بـه مصـيبتي    دهد كه از آن پشيمان مي برد، عملي انجام مي اي را سر مي كه شتر ماده

 تعبير شود. ،گردد. ممكن است شتر ماده به زن نيز دچار مي
 شترمرغ

 بر زن يا نعمت داللت دارد. ،ديدن شترمرغ در خواب
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 شراب
شود. اگر كسي در خـواب ببينـد كـه شـراب      به پول حرام و گمراهي تعبير مي، شراب

شود يا مقام بزرگـي بـه او سـپرده     كند، خدمتكار سلطان مي آماده مي و است درست كرده
داللت دارد و ممكن است  نيز، بر فتنه، آشوب و دشمني  ،شود. ديدن شراب در خواب مي

 به از دست دادن عقل، ديوانگي يا بيهوشي تعبير شود.
 فروش شراب

بر مردي داللت دارد كه صـاحب مـال و ثروتـي حـرام      ،فروش در خواب ديدن شراب
 است.

 شراكت
تر از خود شريك شده است، ثروتمند  اگر فقيري در خواب ببيند كه با شخصي بلندپايه

 خواهد شد.
 شرم

ي  ايمـان و روزي داللـت دارد و ممكـن اسـت مايـه      فراوانيبر  ،شرم و حيا درخواب
 هدايت براي فرد گناهكاري باشد.

 شستن
باشد. شستن بدن بـا   نشانه توبه از گناهان يا برآورده شدن نيازها مي ،شستن در خواب
اما اگر كسي در خواب ببينـد كـه در فصـل     ،نشانه غم و غصه است ،آب سرد در زمستان

آورد يـا اينكـه بيمـاريش     سود و منفعت به دست ميشويد،  زمستان با آب گرم خود را مي
خود  ،يابد. اگر كسي در خواب ببيند كه براي پوشيدن احرام يا داخل شدن به مكه شفا مي
او و رســيدن بــه دوســتان و خويشــاوندان يــا پرداخــت  يشــويد، نشــانه دلخوشــ را مــي
لباسي تازه و نو بـه  باشد. اگر كسي در خواب ديد كه خودش را شست و  هايش مي بدهي

اگـر   ؛پـردازد  هايش را مـي  اگر بدهكار باشد، بدهي ؛يابد تن نمود، اگر بيمار باشد، شفا مي
و اگـر   ؛شـود  اي داشته باشد، برطرف مي اگر غم و غصه ؛شود سير و دربند باشد، آزاد ميا
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اي  كهنـه لبـاس   ،بدناما اگر بعد از شستن  ؛كند حج نكرده باشد، خداوند او را ثروتمند مي
هـا   گردد. شسـتن دسـت   فقير و مستند مي اما ؛شود ف مياش برطر به تن نمود، غم و غصه

 نشانه برطرف شدن غم و ناراحتي است. ،با آب و صابون
 شطرنج

كـاري، حسـد، فتنـه و آشـوب      به فريب ،بازي كردن با شطرنج و تخته نرد در خواب
 شود. تعبير مي

 (ع)شعيب پيامبر
فـروش   فروش و كـم  را ببيند در ميان قومي گران (ع)يب پيامبراگر كسي در خواب شع

 شود. بر آنان پيروز مي ،اما در نهايت ،زنند شود كه به او حقه مي گرفتار مي
 شفاعت

 شود. به سربلندي، شكوهمندي و پاداش تعبير مي ،شفاعت در خواب
 شكارچي

ممكـن اسـت    بر مردي داللت دارد كه عاشق زنان اسـت و  ،ديدن شكارچي در خواب
 براي رسيدن به آنان دام بگستراند.

 شكر
 شود. به خوشي و شادماني و رفع غم و اندوه تعبير مي ،شكر در خواب

 شلوار
 جديـدي شود و اگر كسي در خواب ببيند كه شـلوار   به زن تعبير مي ،شلوار در خواب

 گيرد. به دست آورد، زني ديگر مي
 شمشير

ر يا سـلطان داللـت دارد. اگـر كسـي در خـواب      بر فرزند پس ،ديدن شمشير در خواب
 ؛شـود  ببيند كه شمشيري را برداشته و آن را در دست دارد، واليتي بزرگ به او سپرده مـي 

دهد، فرزنـد   دهد يا همسرش به او شمشيري مي اگر ببيند كه شمشيري را به همسرش مي
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. ديدن شمشـير  استاما اگر شمشير در درون غالف باشد، دختر  ؛شود پسر به آنها عطا مي
 شود. تعبير مي ،در خواب به فتنه و آشوب نيز

 شمع
د بـه ازدواج و بـراي   نشانه هدايت است و ديدن آن در خواب براي جوان مجـرّ  ،شمع

 شود. فرد جاهل و نادان به هدايت تعبير مي
 شن

ممكـن اسـت    ،بر سفر كردن داللت دارد و راه رفتن در ميان شن ،ديدن شن در خواب
 ه و ناراحتي تعبير شود.به اندو

 شنا
، در علـم و  نمـي دانـد  كند و خودش شـنا كـردن    اگر كسي در خواب ببيند كه شنا مي

كنـد،   ا به خوبي شنا مـي رسد و اگر ببيند كه در وسط دري خود مي ددانش به مقصود و مرا
شود كه او در انجـام آن پيـروز و سـربلند خواهـد      وليتي بزرگ به او سپرده ميكار يا مسؤ

 شد.
 شهر

ترسـد   شود، از آن چيزي كه مي اگر كسي در خواب ببيند كه وارد شهري از شهرها مي
خوب و خـارج شـدن از    ،وارد شدن به شهر را در خوابشود. ابن سيرين (رح)  ايمن مي

 دانست. بد مي ،آن را
 شير

 شود. به فطرت اسالم، هدايت، دين يا دانش تعبير مي ،شير در خواب
 شير (ژيان)

ـ      ديدن ر و سـرگرداني  شير در خواب، بر سلطاني ظالم و سـتمكار يـا بـر جهـل و تكب
بر دشمني قـوي و بـانفوذ داللـت     ،داللت دارد و گفته شده است كه ديدن شير در خواب

 دارد.
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 شير دادن
برد و اگر  خورد، مال و دارايي او را مي اگر زني در خواب ببيند كه مردي از شير او مي

 يابد. دهد، از بيماري بهبود مي شير مي زن بيماري ببيند كه
 شيشه

 »رفقـاً بـاالقوارير  « :فرمايـد  مـي  صزيرا پيامبر ؛شود به زن تعبير مي ،شيشه در خواب

 ها (زنان) با مدارا رفتار كنيد. با شيشه ،يعني؛
 شيطان

بـه گنـاه، فريـب و نيرنـگ،      اقـدام گـرا يـا    به عـالمي بـدعت   ،ديدن شيطان در خواب
 ،شود. اگر كسي ببيند كه شـيطان  و جدايي ميان زن و شوهر تعبير مي جادوگري، حسودي

 شود. خودش را روي او انداخت، به رباخواري مبتال مي



 
 
 
 »ص«

 صابون
مـي  شـويد، از بيمـاري شـفا     هايش را با صابون مـي  اگر كسي در خواب ببيند كه لباس

هايش را  شود و قرض خير و رحمت بر او گشوده مي درهايكند يا  از گناهان توبه مييابد،
زيـرا   ؛نشانه رفع غم و غصه باشـد  ،كند. ممكن است ديدن صابون در خواب پرداخت مي

 شود. در خواب به غم و غصه تعبير مي ،برد و چرك نيز چرك را از بين مي ،صابون
 صاعقه

دادن داللت دارد. اگـر در خـواب صـاعقه بـه جـايي خـورد و       جزاصاعقه به عذاب يا 
 ،شـود. رعـد و بـرق در خـواب     به آگاه نمودن گناهكاران تعبير مـي ت، صداي بلندي داش

 نشانه درد و بالست.
 صبح

 ،يا اسيري شود. اگر برده  به عهد تعبير مي آسايش و وفايبه خوشي،  ،صبح در خواب
ديدن صبح براي گناهكاران يا جاهالن بـه توبـه و تـرك     شود. چنين خوابي ببيند، آزاد مي

نشانه  ،شود. ديدن صبح براي بازرگاني كه بازارش كساد شده است ميگذشته تعبير اعمال 
ه مـردم در زمـان نـاراحتي و    باشد. ديدن صبح براي عام رونق بازار و افزايش روزي او مي

 شود. مي به نجات از گرفتاري و رفع غم و غصه تعبيرگرفتاري آنها 
 صبر

و ممكـن اسـت كـه نشـانه      شود به بلندي، رفعت و مژدگاني تعبير مي ،صبر در خواب
 عاقبت به خيري باشد.

 صخره
قدم و درازي   نشانه بردباري، ثبات ،شود و نيز به زن بردبار تعبير مي ،صخره در خواب

بر افراد سنگدل و جاهل دين خدا داللت  ،عمر است. ديدن صخره در خواب ممكن است
 داشته باشد.
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 صدا
بر قومي كه عملي خـالف شـرع    ،كند اگر كسي در خواب ببيند كه صدايش را بلند مي

كند، مرتكب  شود. اگر ببيند كه صدايش را در مقابل عالمي بلند مي اند پيروز مي انجام داده
و پـايين آوردن صـدا بـر تواضـع      ؛بر ترس و لرز ،شود. صداي ضعيف در خواب گناه مي

ي خـوش  و شنيدن صدا ؛به غم و گرفتاري ناخوشايندداللت دارد. شنيدن صداي زشت و 
 شود. به شادي و خوشي تعبير مي

 صدقه دادن
 .استو خير و بركت و روزي نشانه رفع بال و شفاي بيماري  ،در خوابصدقه دادن 

 صله رحم
آورد و به ديدار آناني كه خداونـد   اگر كسي در خواب ببيند كه صله رحم به جاي نمي

در زندگي  ،كردن با خويشاندر دين گمراه شده يا به علت قهر  ؛رود امر نموده است، نمي
 سرگردان شده است.

 صندلي
شود. اگر صندلي از آهـن باشـد،    به بزرگي و رفعت تعبير مي ،ديدن صندلي در خواب
 شود. به قدرت و نيرو تعبير مي



 
 
 
 »ض«

 ضعف
اگر كسي در خواب ببيند كه ضعيف شده است، دين و ايمانش ضعيف خواهد شد يـا  

 دهد. نشان مي  عفدر انجام فرايض ديني از خود ض





 
 
 
 »ط«

 طاعون
افروخته شدن آتـش  ،بر سزا دادن از طرف سلطان يا ممكن است بر ،طاعون در خواب

 جنگ داللت داشته باشد.
 طاق

ممكن است نشانه دنيا، شادي يا گشايش در امور باشد و ممكـن  ،ديدن طاق در خواب
 ند.رس آن به مراد و آرزوي خود مي بااست نشانه چيزي باشد كه مردم 

 طاووس
 بر زني بيگانه، زيباروي و ثروتمند داللت دارد. ،ديدن طاووس در خواب

 طبقه
اي از ساختمان را خريده است به سـفري دور و دراز   اگر كسي در خواب ببيندكه طبقه

 رود. مي
 طال

بر شادي، گشـايش در روزي و از بـين رفـتن انـدوه و نـاراحتي       ،ديدن طال در خواب
 داللت دارد.

 طالق
داللت دارد. اگـر   قبلي، بر ترك كردن و دست كشيدن از راه و روش ،الق در خوابط

زيـرا خداونـد    ؛دهد، ثروتمند خواهد شـد  كسي در خواب ببيند كه همسرش را طالق مي

و اگر زن و مرد از هم جـدا شـوند،    ،يعني ؛»و ان يفترقا يغن اهللا كالً من سعته« :دنفرماي مي

 گرداند. نياز مي آنها را بيخداوند از فضل و روزي خود 





 
 
 

 ع
 عاريه

اگر كسي در خواب ببيند كه چيزي را براي مدتي بـه عاريـه گرفتـه اسـت و آن را بـه      
امـا   ،ديگران عاريه داده است، اگر آن چيز خوب و مفيد باشد خيري به او خواهـد رسـيد  

دوام  ،ن نيـز امـا آ  ،شـود  ي دچار مـي ارزش باشد، به شرّ و اگر آن چيز بد و بي ؛دوام ندارد
 ندارد.
 عالم

يابد و ديگران به  به مقامي بلند دست مي ،اگر كسي در خواب ببيند كه عالم شده است
 ؛نشانه ازدياد علم و دانش و هـدايت اسـت   ،كنند. ديدن علما در خواب نيكي از او ياد مي

 كننده اوامر الهي در ميان مردمند. زيرا علما پنددهنده و بيان
 عبا

 شود. ت تعبير ميبه بزرگي، جاه و مقام و عزّ ،خوابديدن عبا در 
 عتاب

اگر كسي در خواب ببيند كه مورد عتاب قرار گرفته است، نشانه توبـه كـردن و تـرك    
 گناه است.

 عجله كردن
بر مسابقه و سبقت گرفتن از ديگران براي انجام كـردار نيـك   ، عجله نمودن در خواب

 تعبير شود. ،داللت دارد و ممكن است به پشيماني نيز
 عدس

ارزش و عوض كـردن چيزهـاي خـوب بـا      بر روزي كم و بي ،ديدن عدس در خواب
 چيزهاي بد داللت دارد.
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زن ي هعد 
توانـد   نمـي ، مدت زماني است كه زن بعد از مرگ شوهر يا طـالق گـرفتن   ،زن ي عده

  شوهر كند. اگر زني در خواب ببيند كه در حال سپري كـردن مـد ممكـن  ،ه اسـت ت عـد 
 ه طالق داده شود.ك يا ايناي دچار شود  است به غم و غصه

 عرفه
اي داشته باشد بـا دلخوشـي    اگر گمشدهاگر كسي در خواب ببيند كه روز عرفه است، 

بر حج  ،كند. روز عرفه در خواب كند و اگر با كسي قهر باشد با او آشتي مي آن را پيدا مي
 داللت دارد. ،كردن نيز

 عرق
براي كسي كه دوست دارد عرق كند بـه شـفاي بيمـاري تعبيـر      ،بعرق كردن در خوا

كند، نيازهايش را  شود. اگر كسي در خواب ببيند كه عرق را از سر و صورتش پاك مي مي
 كند. برآورده مي

 عروس
 نشانه خير و بركت است. ،ديدن عروس در خواب

 عزل شدن
 حرفه داللت دارد. بر طالق دادن همسر يا عوض نمودن پيشه و ،عزل شدن در خواب

 عسل
شـود. ديـدن    به عمل صالح و خالص و روزي حالل تعبير مـي  ،ديدن عسل در خواب

و براي اهل دنيا به دسـت يـافتن بـر     ؛به خواندن قرآن و كردار نيكعسل براي اهل ايمان 
بـه شـفاي    ،شود. ديـدن عسـل در خـواب    بدون زحمت تعبير مي ثروتيغنيمت يا مال و 

 ت دارد.دالل ،بيماري نيز
 
 



 133   تعبيرخواب

 عشق
نشانه درد و بال است و اگر كسي در خـواب ببينـد كـه عاشـق شـده       ،عشق در خواب

همـواره   ،زيـرا عشـاق   ؛شود تعبير مي ،شود. عاشقي به غم و ناراحتي نيز است، امتحان مي
 بارند. پريشان و غم

 عصا
ن به به امر به معروف و نهي از منكر، پيروزي بر دشمنان، رسيد ،ديدن عصا در خواب

 شود. آشكار شدن حق و حقيقت تعبير مي ،مراد و آرزو
 عصبانيت

 داللت دارد. ،نشانه مرگ است. بر فقر و تلف نمودن ثروت نيز ،عصبانيت در خواب
 عطسه

خيـر و   درهاي، استدر تنگنا و ناراحتي  درحالي كه  ،اگر كسي در خواب عطسه كند
كساني را پيدا خواهـد كـرد    ،ند باشدو اگر فقير و مستم ؛رحمت بر او گشوده خواهد شد

كنند. عطسـه در   كند ديگران برايش دعا مي كنند زيرا كسي كه عطسه مي كه به او كمك مي
 ممكن است نشانه چيزي باشد كه مورد رضايت خداوند است. ،خواب
 عقرب

اندازد، داللت دارد.  چين كه ديگران را به جان هم مي بر مردي سخن ،عقرب در خواب
يـا   درباره ي او غيبت مي كندي در خواب ببيند كه عقرب او را نيش زد، دشمنش اگر كس

 شود. كه به سانحه بدي دچار مي اين
 عمامه

شود و اگـر كسـي در خـواب     به جاه و مقام و اقتدار تعبير مي ،ديدن عمامه در خواب
دهـد   مـي اش به طال تبديل شده است، اقتدار يا جاه و مقامش را از دسـت   ببيند كه عمامه

گذارد، به شكوه و مقام و شـهرتش در ميـان    اگر كسي در خواب ببيند كه عمامه بر سر مي
 شود. مردم افزوده مي
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 س عمر بن خطاب
را ببينـد، عمـرش طـوالني و عملـش صـالح       س عمر بن خطاب ،هر كسي در خواب

دچـار  اي باشد كه به خشكسـالي   كند. اگر كسي در شهر يا منطقه گردد و اظهار حق مي مي
بارد و اگر  را در خواب ببيند، باران زيادي در آن ناحيه مي سشده است و عمر بن خطاب

اگر كسـي در خـواب    برقرارمي گردد.جا  آنعدل و داد در در آن منطقه ظلم و ستم باشد، 
كنـد، از اعمـالي كـه انجـام      زند يا او را تهديـد مـي   اش او را مي با تازيانه سببيند كه عمر

 د پشيمان شود.باي ،دهد مي
 عمل نيك

سنگ يا خـار   برداشتن مانند  ،دهد اگر كسي در خواب ببيند كه عمل نيكي را انجام مي
در تجـارتش بـه سـود و     ،امر كردن به نيكـي و بازداشـتن از بـدي   راه يا سراز  و خاشاكي

ترسـد،   پـردازد يـا از چيـزي كـه مـي      هـايش را مـي   يابد يا بـدهي  دست مي فراوانمنفعت 
 خواهد شد.محافظت 

 عنبر
شود و اگر در خـواب از آن   به دارايي و سود و منفعت تعبير مي ،ديدن عنبر در خواب

 كنند. استفاده كند، نشانه آن است كه از او به خوبي ياد مي
 عود

ديدن عود در خواب، بر نام بردن شخص به نيكـي داللـت دارد. اگـر كسـي ديـد كـه       
شـنود و اگـر چيـزي را گـم      ن نيكويي را ميعودي را با بوي خوش در دست دارد، سخنا

 كرده باشد، آن را دوباره به دست خواهد آورد.
 عورت

 شود. اگر كسي در خواب ببيند كه عورتش آشكار شده است، اسرارش برمال مي
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 عيد
و شـادي   مي شوداش برطرف  اگر كسي در خواب ببيند كه روز عيد است، غم و غصه

 است. نيز، نشانه فراواني روزي و بخشش و گذشت ،دآورد. عي و خوشي به او روي مي
   (ع)عيسي پيامبر

را در خواب ببيند، او مردي نيكوكار و اهل خير است كه بسيار  (ع)هر كسي كه عيسي
كند و به او علـم طبابـت عطـا     به مقدار اندك قناعت ميكه است  يخداپرست ؛كند سفر مي

نـاراحتي بـه   ببيند كه اهل آن شهر در  را در شهر يا مسجدي (ع)شود. اگر كسي عيسي مي
نشـانه رحمـت و شـفقت     (ع)زيـرا عيسـي   ؛كنند برند، مردم آن شهر نجات پيدا مي سر مي

 نشانه خير و بركت است بـراي آن مكـاني كـه    ،در خواب (ع)خداوند است. ديدن عيسي
اگـر زن   يابد و را در خواب ببيند، شفا مي (ع)عيسي ،د. اگر بيمارينروجا مي  ايشان به آن

 او را در خواب ببيند، ممكن است پسري پاك و نيكوكار به دنيا بياورد. ،اي حامله





 
 
 
 »غ«

 غار
 شود. ديدن غار براي كسي كه ترس و هراسي دارد، به امنيت و آسايش تعبير مي

 غايب
يابـد يـا    اگر كسي در خواب ببيند كه شخص غايبي بازگشت، اگر بيمار باشد بهبود مي

 ان روشي كه قبالً بر آن بوده است، برگردد.ممكن است به هم
 غبار

دانـد   نشانه وجود امري است كه بيننده خواب نمـي  ،ديدن غبار در ميان آسمان و زمين
 رود. چگونه از آن رهايي يابد و اگر كسي بر بدن خود غبار ببيند، به سفر مي

 غذا
خورد، بـه مصـيبتي    اگر كسي ببيند كه در بشقاب شكسته يا بشقاب طال و نقره غذا مي

خـورد، پيـرو سـنت     شود. اگر كسي در خواب ببيند كه با دست راست غـذا مـي   دچار مي
خورد، بـه حـرف دشـمنش گـوش      شود و اگر ديد كه با دست چپ غذا مي مي صپيامبر

كند. اگر كسي ديد كه شخصـي   كند و به حرف دوستانش توجه نمي داده و به آن عمل مي
رود و اگر او را براي خـوردن غـذاي آمـاده     به سفر دوري مي كند، را براي نهار دعوت مي

دعوت نمود، بر استراحت بعد از خستگي زياد داللت دارد. اگر كسي ديد كـه از گوشـت   
اما اگر ديد كه از گوشت  ؛خورد مي ،استذخيره كرده  خود كه خورد. از مال بدن خود مي

از آن شخص يا شخصي ديگر خورد، اگر گوشت پخته نشده باشد،  بدن شخصي ديگر مي
 بر رزق و روزي فوري داللت دارد. ،. غذاي پخته شده در خوابمي كند غيبت
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 غربال
باطـل تعبيـر    ازو تشخيص حـق   جداكردنبه دانش و  ،ديدن غربال يا سرند در خواب

 شود. مي
 غرق

شـود   اگر كسي در خواب ببيند كه در آبي غرق شد، به فتنه يا آزموني سخت دچار مي
 گردد. مرتكب گناهي مي يا

 غل و زنجير
نشانه كسب حرام است. اگر كسي در خواب ببينـد كـه    ،غل و زنجير در دست داشتن

دستانش دستبند است و دستبند با زنجير به گردنش بسته شده است، دارايي و پولي بـه   به
ش بـه  پردازد. اگر كسي ببيند كه هر دو دست رسد كه حق خداوند را از آن نمي دست او مي

 گردنش بسته شده است، بخيل است.
 غالم

 خواب داللت دارد. ي اي براي بيننده بر شنيدن مژده ،ديدن غالم در خواب
 غنيمت

اگر كسي در خواب ببيند كه غنيمتي به دست آورده است، شادمان خواهـد شـد و بـه    
يـر  تعب ،بركـت در روزي و دارايـي نيـز    ،بـه فراوانـي   ،مرادش خواهد رسيد. ديدن غنيمت

 شود. مي
 غواصي

آلود شـده اسـت،    كند و بدنش گل اگر كسي در خواب ببيند كه در زير آب غواصي مي
 كند. او را به غم و ناراحتي دچار مي ،فرد مقتدري
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 غيبت كردن
 از نشانه از دست دادن بركت است. ضرر و زيان غيبت كـردن  ،غيبت كردن در خواب

ـ . اگر بيننده خواب از كسي گردد به صاحب خواب برمي ،ديگران در خواب ت يا امري غيب
 شود. در دنيا امتحان مي آنهانمايد، با 

 غيبگو
ب و دروغگو يا بر چيزي باطل و بيهوده داللـت  بر مردي متقلّ ،ديدن غيبگو در خواب

 دارد.
 غيرت

 و حريص بودن است. بسيارنشانه آگاهي ،غيرت در خواب





 
 
 
 »ف«

 فالگير
ال رفتـه اسـت و از او درمـورد چيـزي سـؤ      فالگيري اگر كسي در خواب ببيند كه نزد

بر ضـعف  ديـن و    ،شود. ديدن چنين خوابي ممكن است كند، به غمي بزرگ دچار مي مي
 داللت داشته باشد. ،ايمان نيز

 فتنه

انما « :دنفرماي زيرا خداوند مي ؛بر مال و فرزندان داللت دارد ،فتنه و آزمايش در خواب

 اموال و فرزندان مايه فتنه و آزمايش شما هستند. ،يعني ؛»اموالكم و اوالدكم فتنه

 فرار
نشانه بازگشت به خدا و روي آوردن بـه عبـادت اوسـت. فـرار      ،فرار كردن در خواب

از دشمني كـه   ،شود. اگر كسي در خواب ببيند تعبير مي ،به آرامش و توبه كردن نيز ،كردن
 ود.ش از ترس و بيم ايمن مي ؛كند ، فرار ميداردهراس 

 فرش
 شود. ت و سربلندي تعبير ميبه رزق و روزي، عزّ ،ديدن فرش در خواب

 فرعون
 شود. به دشمن دين و به حاكم و فرمانروا تعبير مي،ديدن فرعون در خواب

 فرو رفتگي زمين
 بر عذاب و بال يا تهديد سلطان داللت دارد. ،ديدن فرورفتگي زمين در خواب

 فصل
شود، نشانه اين است كـه   به فصل ديگر وارد مي يز فصلاگر كسي در خواب ببيند كه ا

 شود. از غم و غصه رها مي
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 فقر
 شود. به ثروتمندي تعبير مي ،فقر در خواب

 فلج
، جـرم و  سـت ا اگر كسي در خواب ببيند كه هر دو دستش فلج شـده و از كـار افتـاده   

يـار و   شود. اگر كسي ببيند كه دست راستش فلـج شـده اسـت،    بزرگ مرتكب مي يگناه
اگر ببيند كه دست چپش فلج شده است، نشانه اين اسـت كـه   .دهد  ياوري را از دست مي
 خورد. با دست چپ غذا مي

 فلوت
ارزش و پوچ، سرگرمي بيهوده يا فتنـه   بر چيزهاي بي ،ني در خواب ديدن فلوت يا قره

دسـت  در خواب ببيند كه فلـوتي در   استو آشوب داللت دارد. اگر كسي كه قاري قرآن 
 دارد، خوشبخت خواهد شد.

 فيل
شـود.   رحم و ماهر در مسايل جنگي تعبيـر مـي   ت، بيبه پادشاهي با ابه ،فيل در خواب

اگر كسي در خواب ببيند كه بر فيلي سوار شده  يا صاحب آن گشته است، بـا سـلطان يـا    
ي را انجام آورد يا ممكن است خيانت كند و مقامي بلند به دست مي فرمانروا ارتباط پيدا مي

الـم تركيـف فعـل    « :دنفرماي زيرا خداوند مي ،دهد كه در نهايت به ضرر خودش تمام شود

آيا نديدي كه پروردگارت با ياران فيل چه كرد؟ ديـدن فيـل    ،يعني ؛»ربك باصحاب الفيل

 براي پرهيزكاران و نيكوكاران خوب نيست.



 
 
 
 »ق«

 قابيل
نهد و به طغيـان و   پا فراتر مي ،ود خودهركس كه قابيل را در خواب ببيند از حد و حد

خص قاتـل  شـ امـا اگـر آن    ؛رسـاند  آورد و كسي را به ناحق به قتل مـي  سرپيچي روي مي
 شود. دهد كه بسيار از آن پشيمان مي نباشد، عملي را انجام مي

 قاضي
را رعايـت   عـدالت اگر كسي در خواب ببيند كـه قاضـي شـده اسـت و در قضـاوتش      

 ،بـازار باشـد  خورد و اگر اهل  حق ديگران را نمي ،ن باشد در تجارتشكند، اگر بازرگا مي
دهد. اگر كسي در خواب ببيند كه قاضي معتمد  مردم را فريب نمي ،كردن اجناس وزندر 

گـردد. ديـدن    رود و بـه زهـدش افـزوده مـي     شده است، درجه و مقامش باال مي ييا عالم
شود. اگر بيماري در خـواب   بير مياي خوش تع به رسيدن مژده ،قاضي خوشرو در خواب

اما اگر بـه ضـرر او حكـم كـرد، از دنيـا       ؛يابد كه قاضي به نفع او حكم كرد، شفا مي ببيند
 رود. مي

 قاعدگي
آيد، در حال انجام گناه است و اگر  اگر زني در خواب ببيند كه از او خون قاعدگي مي

 ،بـر ضـعف ديـن    ،ون قاعـدگي كند. خ در آن خواب خود را شست، از انجام گناه توبه مي
داللت دارد. اگر زني نازا در خواب ببيند كه از او خون  نيز، مانند انجام ندادن نماز و روزه

 دار شود. آيد، ممكن است بچه قاعدگي مي
 قبر

شود. اگر كسي در خواب ببيند كه در حال قبر كنـدن   به زندان تعبير مي ،قبر در خواب
 كند. ميد باشد، ازدواج است، اگر مجرّ
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 قرآن
نشانه خوشي، شرف و سربلندي است. اگر بيماري در خواب  ،خواندن قرآن در خواب

نشانه افزودن  ،قرآن در خواب خواندندهد.  خواند، خداوند او را شفا مي ببيند كه قرآن مي
اعمال صالح و باال رفتن درجه و مقام است. اگر كسي در خواب ببيند كه قرآن را پـاره   رب

حق بسيار منكر و لجباز است و اگر ببيند كه چيـزي بـه قـرآن افـزود كـه       دربرابر كند، مي
باشد. اگر كسي ببيندكـه   خودش هم از آن متنفر بود، نشانه از بين رفتن دين و ايمان او مي

 يابد. رسد و اگر بيمار باشد، شفا مي قرآني در كنار اوست، به علم و قدرت مي
 قرباني

به اداي نذر و رهايي از بال و نـاراحتي داللـت    ،ند در خوابقرباني نمودن براي خداو
كنـد، اگـر    دارد. آن كس كه در خواب ببيند حيواني را براي رضـاي خداونـد قربـاني مـي    

پردازد؛ اگر فقير باشد، ثروتمند و اگر از چيزي در تـرس   هايش را مي بدهكار باشد، بدهي
خوابي اگر هنوز به حج نرفته باشد؛ بـه   ي چنين شود. بيننده و هراس باشد، از آن ايمن مي

شود و اگـر غـم و غصـه     اگر در جنگ باشد، بر دشمن پيروز ميرود؛  ي خدا مي حج خانه
نشـانه تولـد    ،داشت به او گشايش و راحتي روي خواهد آورد. ديـدن قربـاني در خـواب   

ايمـان  ممكـن اسـت نشـانه افـزايش      ،باشد و نيز خانه مي بهنوزاد پسر يا بازگشت غريبي 
 وعمل به سنت باشد.

 قرض
نشانه خير و صدقه است.  ،نشانه نياز به آن پول و قرض دادن ،قرض گرفتن در خواب

بهايي را بـه عنـوان قـرض بـه ديگـران داد،       اگر كسي در خواب بببيند كه چيز بسيار گران
 بخشـش نشانه ايثار و  ،چنين قرض دادن او با خداوند است. همخوب  ي معامله ي نشانه

در حالي كه خود به آن نياز دارد. اگر كسي در خواب ببيند كه در راه خـدا   ،به مردم است
 جهاد در راه خـدا  براي بسيار يكند، پول و مال دهد و آن را طلب نمي به ديگران قرض مي

كند و هر كس در خواب ببيند آنكه به او قرض داده از دنيا رفته است، ناراحتي  مي صرف
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شود. اگر كسي در خواب ببينـد كـه حقـي يـا قرضـي را ادا       طرف مياش بر و غم و غصه
دهد يا كاري  ميرود، يا به فقيري طعام  كند و به ديدار خويشان مي رحم مي هنمايد، صل مي

 شود. كه قبالً برايش سخت بود، آسان مي
 قصاب

بـر مـردي داللـت دارد كـه باعـث       ،ديدن قصاب با لباسي كثيف و چاقويي در دسـت 
 شود. دم ميهالك مر
 قصاص

 :دنـ فرماي زيرا خداوند مـي  ؛شود به زندگي و عمر طوالني تعبير مي ،قصاص در خواب

و در قصاص براي شما مايه حيات اسـت   ،يعني ؛»و لكم في القصاص حياه يا اولي الباب«

 اي خردمندان.
 قفس

 شود. به زندان تعبير مي ،ديدن قفس در خواب
 قفل

ار و درستكار داللت دارد. اگر كسي كه در بند است در امانتدبر مردي  ،قفل در خواب
 بيننـده ي خـواب   يابد و اگر  كند، از بند و زندان رهايي مي خواب ببيند كه قفلي را باز مي

بـر عـدم    ،هـا در خـواب   شوند. ديدن قفـل  هايش برطرف مي ، ناراحتيدارداي  غم و غصه

 ؛»فال يتدبرون القرآن ام عل قلوب اقفالهاا« :دنفرماي داللت دارد زيرا خداوند مي نيز، آگاهي

 هايشان قفل زده شده است. كنند يا اينكه بر دل ر نميپس آيا در قرآن تدب ،يعني
 قالده

 شود. براي زن به آرايش و زينت تعبير مي ،ديدن قالده در خواب
 
 
 



 تعبيرخواب   146

 قلب
به نرمي، شجاعت، هوشمندي، خوش اخالقـي و بخشـش و گذشـت     ،قلب در خواب

ود. اگر كسي در خـواب ببينـد كـه هراسـي در دل دارد، بـه راه حـق هـدايت        ش تعبير مي
   :دنفرماي زيرا خداوند مي ؛شود مي

                         )23/  سبأ( 

ار شـما چـه   گوينـد پروردگـ   ،هايشان گرفته شود تا زماني كه هراس از دل «
 »گفت، گويند حق را 

اگر كسي ببيند كه قلبش سياه است، مرتكب گناهان زياد شده و از راه حق و حقيقـت  
 گمراه شده است.

 قلعه
 خـود را از شـرّ  به علم، قرآن و هر چيـزي كـه مسـلمان بـا آن      ،ديدن قلعه در خواب

سـازد، از   اي مـي  لعهشود. اگر كسي در خواب ببيند كه ق كند، تعبير مي شيطان محافظت مي
ورزد يـا   كند يا از آلوده شدن بـه گنـاه اجتنـاب مـي     خود در مقابل دشمنانش حفاظت مي

نشـانه تغييـر    ،. ديـدن قلعـه در خـواب   ت در امان مي دارداز  بال و ذلّ ش رادارايي و نفس
تعبيـر   ،از گنـاه نيـز   دوريبه  ،باشد. ديدن قلعه اوضاع از ناراحتي به خوشي و آسايش مي

 شود. يم
 قلم

 بر دانش، حفظ كردن و حرفه و صنعت داللت دارد. ،ديدن قلم در خواب
 قيامت

به بيننده خواب است در باره ي آنچه انجـام مـي   نشانه هشدار ،ديدن قيامت در خواب
شود. هركس  تعبير مي ،به عدالت و گرفتن حق ستمديده از ستمكار نيز، ديدن قيامت .دهد

ميرد و اگر ببينـد كـه فقـط او و همسـرش      او برپا شده است، مي ببيند كه قيامت تنها براي
. اگر كسي در خواب ببينـد كـه رسـيدگي بـه     آنهاستنشانه ظالم بودن گردند،  محشور مي
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حق و حسابش در روز قيامت نزديك شده است، نشانه اين است كـه او فـردي ناآگـاه و    
مـورد محاسـبه قـرار گرفـت،      ه به دين خداوند است. اگر كسي ببيند كه به سختيتوج بي

خورد. اگر كسي در خواب ديد كه نامه اعمالش را بـا دسـت راسـت     شكست سنگيني مي
گردد و اگر نامه اعمال  و داراي درجه و مقامي بلند مي خواهد شدگرفت، پيروز و سربلند 

هـركس در   .گـردد  هـالك مـي   ،را با دست چپ گرفت، به علت گناه كردن يا فقر و نيـاز 
نجـات پيـدا    د را باالي پل صراط سالمت ببيند، از بال و فتنه و آزموني سخت خواب خو

 كند. مي





 
 
 
 »ك«

 كاخ
براي افراد فاسق و گناهكار به نقص، تنگـي، ثـروت و سـامان و     ،ديدن كاخ در خواب
 ،شود و براي افراد نيكوكار به كردار نيك، باال رفـتن درجـه و مقـام    درجه و مقام تعبير مي

 گيرد. شود. اگر مردي در خواب ببيند كه وارد كاخي شد، زن مي عبير ميپرداخت بدهي ت
 كاسه

نشـانه   ،شود و آوردن آب در كاسه براي بيننده خواب به زن تعبير مي ،كاسه در خواب
 اين است كه زنش حامله است و پسري در رحم دارد.

 كاشتن
زمـين شخصـي كـه    شود. اگر كسي ببيند كـه در   به ازدواج تعبير مي ،كاشتن در خواب

 آورد. كند، همسر او را به عقد خود در مي شناسد، كشت مي مي
 كافر

دشمني است كـه عـداوتي ديرينـه     ،شود و كافر پير به دشمن تعبير مي، كافر در خواب
 دارد.

 كافور
 نشانه كردار نيك است. ،ديدن كافور در خواب

 كبوتر
اگر كسي در خواب ببينـد   زني است كه در ميان مردم محبوب است. ،كبوتر در خواب
آورد و اگـر ببينـد كـه     يه پول به دست مياكند از افراد واالمقام و بلندپ كه كبوتر شكار مي

، با زني زيبـا و خـوش اخـالق ازدواج    استاش است و هنوز زن نگرفته  كبوتري در خانه
 كس كـه در نـاراحتي اسـت يـا يكـي از      ي خيري است براي آن مژده ،كند. ديدن كبوتر مي

كند، از زنان بـراي   گم شده است. اگر كسي ببيند كه به كبوتري سنگ پرتاب مي شبستگان
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دهـد، زنـي را تعلـيم     يد. اگر كسي ببيند كه به كبوتري دانه مـي آ ، فرزند دختر به دنيا مياو
 كند. دهد و او را با مسائلي آشنا مي مي

 كتاب
 ،ت ديدن كتـاب در خـواب  شود. ممكن اس به قدرت و نيرو تعبير مي ،كتاب در خواب

 به نشستن در مجلسي خوب و دلنشين داللت داشته باشد.
 كدو

 باشد. مي صنشانه پيروي از هدايت الهي و سنت پيامبر ،خوردن كدو در خواب
 كرم

كند كه در حال خوردن مـال   به فرزندان شخص داللت مي ،ديدن كرم در شكم و روده
به برطرف شدن غم و اندوه تعبيـر   ،در خواب و دارايي او هستند. خارج شدن كرم از بدن

 شود. مي
 كسوف

 بر ترساندن بندگان خدا داللت دارد. ،ديدن كسوف در خواب
شتك 

شود. سوختن كشـت   كارد، همسرش حامله مي اگر كسي در خواب ببيند كه چيزي مي
ه اي سرسـبز را  بر گرسنگي و قحطي داللت دارد. اگر كسي ببيند كـه در مزرعـه   ،يا مزرعه

 باشد. براي انجام اعمال نيك مي رود، در تالش مي
 شتنكُ

شود و اگر  شت، گناهي بسيار بزرگ مرتكب مياگر كسي در خواب ببيند كه يكي را كُ
 برد. ببيند كه در راه خدا كشته شد، سود و منفعت مي
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 شتيكَ
ن كس كه ترس و هراس يا بيماري دارد به نجات يـافت  براي آن ،شتي در خوابديدن كَ

اي نيكوكار سوار بـر   او از آن ترس و بيماري داللت دارد. اگر كسي ببيند كه همراه با عده
همـراه  شـود و اگـر ببينـد كـه      كشتي شده است، هدايت يافته و به راه راست رهنمون مي

يابد و  خويشان و دوستانش سوار كشتي شده است، به سربلندي و خير و بركت دست مي
و بدي تعبيـر   يابد؛ و اگر ببيند كه كشتي در هم شكست، به شرّ دشمنانش نجات مي شرّ از

يل بر نجات يافتن مسـافران آن اسـت؛ زيـرا    شود. اگر سوراخي در كشتي ايجاد شد، دل مي
 (ع)ت آن را پرسيد، خضـر علّ (ع)كشتي فقرا را سوراخ كرد و موسي (ع)رهنگامي كه خض

هاي سـالم را غصـب    كاري كه كشتيخواستم آن را معيوب نمايم تا پادشاه ستم مي :گفت
 ي كهف آمده است). كرد، آن را به زور از فقرا نگيرد. (اين داستان در سوره مي

 كُشتي گرفتن
اگر كسي در خواب ببيند كه فردي در كُشتي پشت او را به زمـين زد، آن فـرد مـال و    

فـت،  گيرد و اگر ببينـد كـه بـا يـك جـن كشـتي گر       ملك بيننده خواب را از دست او مي
رباخوار يا جادوگر است يا ممكن است كه مال و دارائيش را از دست بدهد و بـه غـم و   

 غصه دچار شود.
 كشمش

 به رزقي سودمند داللت دارد. ،ديدن كشمش در خواب
 اشكفّ

سپارند تا آنها  بر مردي داللت دارد كه وسايل زنانه را به او مي ،اش در خوابديدن كفّ
 را تزئين و اصالح نمايد.
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 كف دست
نشانه قدرت و توان فرد است و باز كـردن و پهـن كـردن كـف      ،كف دست در خواب

رها كردن به  ،هاي دنيا براي صاحب خواب است. كف دست نشانه فراواني خوشي ،دست
 داللت دارد. ،بعضي چيزها نيز

 كعبه
ـ   ، رئيس يا فرمانروا تعبير ميبه خليفه ،كعبه در خواب د شود. اگر كسي در خـواب ببين

شود و خيـر و پـاداش زيـادي     دشمنانش ايمن مي خواند، از شرّ كه در داخل كعبه نماز مي
شود. اگر كسي ببيند كه يكي از ديوارهاي كعبه فرو ريخت، نشانه مـرگ   برايش نوشته مي

خليفه است. اگر كسي ببيند كه از مسير كعبه منحـرف شـده اسـت و بـه سـمت ديگـري       
نشـانه صـالح    ،كند. طواف كردن به دور كعبـه  مل ميع صرود، برخالف سنت پيامبر مي

رود، بـه عملـي    دينداري شخص است و اگر كسي در خواب ببيند كه به سمت كعبـه مـي  
 ورزد كه براي دين و دنياي آن شخص خير و منفعت دربر دارد. مبادرت مي

 كفر
نشـانه فتنـه    ،نشانه ظلم و ستم و لجاجت با حق است و ممكن اسـت  ،كفر در خواب

 باشد. ،يزن
 كفش

سواري يا سفر داللت دارد. اگر كسي در خواب ببينـد   بر حيوان ،ديدن كفش در خواب
شود. اگر كسي در  بزرگ به او سپرده ميوليتي هايش را از پا درآورده است، مسؤ شكه كف

هايش از پايش كنده شد، از برادر، دوست يا  خواب ببيند كه هنگام راه رفتن يكي از كفش
 شود. مي شريكش جدا
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 كالغ
بر جدا شدن از خويشان و دوستان و غربـت و دوري از وطـن    ،ديدن كالغ در خواب

 تعبير شود. ،داللت دارد و ممكن است به چيزهاي نهفته در داخل زمين و دفن مردگان نيز
 كاله

است و اگر كسي در خواب ببيند كه كاله بر سر گذاشت، بـه   سروري ،كاله در خواب
بـه نسـبت بزرگـي و    و اگر ببيند كه كالهش پاره و كثيـف شـده اسـت،    سد  ر ميسروري 

شود. اگر ببيند كـه كـاله از سـرش افتـاد،      به غم و غصه دچار مي سرورشكوچكي كاله، 
كند  دهد. اگر زني در خواب ببيند كه كالهي بر سر دارد، شوهر مي را از دست ميسروري 

 آورد. و اگر حامله باشد، پسري به دنيا مي
 خودكاله

 بر ايمن بودن از دشمن و يا رهايي از سردرد داللت دارد. ،ديدن كالهخود در خواب
 كليد

كليد در خواب بر رزق و روزي، كمك يا پيرزوي بر دشمن داللت دارد و اگـر كسـي   
 يابد. در دست دارد، به فرمانروايي و قدرتي بزرگ دست مي بسيارببيند كه كليدهاي 

 كليسا
و به دروغ و بهتان و متهم كردن ديگران يا بدعت  ،در خواب ممكن است ديدن كليسا

اش كليسا شده اسـت،   گذراني داللت داشته باشد. اگر كسي در خواب ببيند كه خانه خوش
 باشد. باز مي  ار، گمراه و هوسذگ اش محل گردهمايي افراد بدعت نشانه اين است كه خانه
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 كمربند
براي طلب علم و دانش داللـت  فراوان رار ممكن است بر اص ،ديدن كمربند در خواب

 داشته باشد.
 كنجد

 ،هـاي مشـابه ديگـر نيـز     بر روزي حالل داللت دارد. ديدن دانه ،ديدن كنجد در خواب
 چنين تعبيري دارند.

 كندن
ي عمق آن چـاه پـول    ه د، به اندازنَكَ اگر كسي در خواب ببيند كه چاهي را در زمين مي

داللـت دارد. اگـر كسـي ببينـد كـه در       ،بر مكر و فريب نيز ،آورد. كندن زمين به دست مي
چاهي افتاده است و راهي براي نجات ندارد، فريب خواهد خورد و شـدت آن نيرنـگ و   

 بستگي به عمق و وسعت آن چاه دارد. ،فريب
 كندوي عسل

 ،به فرزندان و عسـل آن  ،زنبورهاي آن ؛ي خواب به زن بيننده ،كندوي عسل در خواب
 شود. و دارائيش تعبير ميبه مال 
 كوشش

كنـد، آن را بـه    ميفراوان كوشش  ،اگر كسي در خواب ببيند كه براي رسيدن به چيزي
 دست خواهد آورد.

 كوه
دهـد و   كند، جرم و گنـاهي را انجـام مـي    اگر كسي ببيند كه از باالي كوهي سقوط مي

تـر   و بـه مقـامي پـايين   دهد  اش را از دست مي گردد يا مقام و درجه دچار ضرر و زيان مي
ـ        هكند. اگر كسي ببيند كه باالي قلّ تنزل مي  شي كـوهي رفتـه اسـت، بـه هـدف يـا آرزوي

رسيدن به هر بلندي از كوه و تپه و ... همين تعبير را دارد. اگر كسي ببيند  هميشه ؛رسد مي
 اي ترسناك رخ خواهد داد. كه كوهي لرزيد و سپس آرام گرفت، در آن ناحيه واقعه
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 هكين
، بر دلتنگـي داللـت دارد يـا    دارياي در دل  كه از او كينهببيني خواب  را دركسي  اگر

 شود كه رفاقت با او را دوست ندارد. اينكه با كسي دوست يا همسفر مي





 
 
 
 »گ«

 گاز گرفتن
نشانه فريب و كينه است. اگر كسي در خواب ببيند كه يكـي از   ،گاز گرفتن در خواب

زيـرا خداونـد در    ،اي اسـت  نشانه اين است كه آن شخص كينـه  زد،گَ انگشتان خود را مي

عضوا عليكم االنامل من « :دنفرماي مسلمانان مي برتوصيف حسادت و خشم و كينه كافران 

گزند. گزيـدن انگشـتان بـه     انگشتان خود را مي ،شان بر شما ت خشماز شد ،يعني ؛»الغيظ

 :ندفرماي داوند در مورد پشيماني ظالم ميزيرا خ ؛شود تعبير مي ،پشيماني و ظلم و ستم نيز

 گزد. انگشتان خود را مي ،در روز قيامت ظالم ،يعني ؛»يوم يعض الظالم علي يديه«

 گاو ماده
ي چـاق و فربـه بـر سـالي      بر سال داللـت دارد؛ گـاو مـاده    ،ديدن گاو ماده در خواب

ارد. اگر كسـي ديـد   بركت داللت د و ماده گاو الغر بر سالي خشك و بي ،پربركت و باثمر
 شود. و اقتدارش افزوده ميمكنت خورد، بر ثروت و  كه از گوشت ماده گاو مي

 گاو نر
بـه او   ،دارد، بـه شـرط شايسـتگي   بسـيار  اگر كسي در خواب ببينـد كـه گاوهـاي نـر     

شود و اگر كسي ببيند كه بر پشت گاو نري سوار است، خيـر و بركتـي    وليتي داده ميمسؤ
كند، به سفر دوري  ر كسي در خواب ببيند كه گاوي به دنبال او صدا ميرسد و اگ به او مي

بـه سـمت هالكـت و نـابودي پـيش      رود و اگر كسي ببيند كه گاوي او را كشته است،  مي
انجـام عملـي سـنگين     بـه به نزاع و فتنه يا كمـك نمـودن    ،ديدن گاو نر همچنين رود. مي

 رز باشد.ي خواب كشاو اگر بيننده ،به ويژه ؛داللت دارد
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 گاوميش
ممكن است به كوشش و تالش و خسته شدن داللت داشته  ،ديدن گاوميش در خواب

 باشد. نيز، اي از خير باشد و ممكن است نشانه
 گچ

 ،زن و فرزنـدان  و بهتر شدن وضع خانواده،ت و مقامبه تداوم عزّ ،ديدن گچ در خواب
 شود. بهبودي از بيماري تعبير مي ،ثابت ماندن بر علم و دين

 گذشت
از  ،كنـد، خداونـد نيـز    اگر كسي در خواب ببيند كه از بدي و گناه ديگران گذشت مـي 

 كند. گناهان او گذشت مي
 گربه

شود و گفته شده اسـت كـه ديـدن آن بـر      به خدمتكار تعبير مي ،ديدن گربه در خواب
همسـر و  وفايي نسـبت بـه    بر كتاب يا بي ،دزدي از اهل خانه داللت دارد. گربه در خواب

 داللت دارد. ،فرزندان و خويشان نيز
 گردن

اگر كسـي در خـواب    ،رو از اين ؛شود به جايگاه قبول امانت تعبير مي ،گردن در خواب
ببيند كه گردنش باريك شده است، ستمكار است و تـاب تحمـل امـانتي را كـه پذيرفتـه      

شانه آن اسـت كـه   اگر كسي ببيند كه در گردنش عيب و نقصي وجود دارد، ناست، ندارد. 
 اند، خيانت نموده است. با مردم بدرفتاري نموده يا در امانتي كه به او سپرده

 گردنبند
به شـوهر   ،گردنبند در خواب براي زن .نشانه زيبايي و زينت است  ،گردنبند براي زن

براي مردي كه ازدواج نكرده است، بـه ازدواج  شود. ديدن گردنبند  تعبير مي نيز، يا پسرش
 شود. باردار باشد به تولد فرزند پسر تعبير مي ،و اگر زن داشته باشد و زنش نيزاو 
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 گرسنگي
ي تعبيـر  فـراوان بـراي زنـدگي دنيـو    به از دادن پول يـا كوشـش    ،گرسنگي در خواب

 شود. مي
 گرگ

بر دشمني ستمكار و دزدي دروغگو داللت دارد. اگر كسـي در   ،ديدن گرگ در خواب
آيـد. اگـر كسـي     ي او مـي  د منزل او شده است، دزدي به خانـه خواب ببيند كه گرگي وار

 كند كه انجام نداده است. گرگي را در خواب ببيند، شخص ديگري را به عملي متهم مي
 گرما

كنـد، بـه سـود و منفعـت،      اگر كسي در زمستان در خواب ببيند كه احساس گرمـا مـي  
اب را در تابستان ببيند، تعبيـر  يابد و اگر اين خو روزي فراوان و پوشاك گرانبها دست مي

 .است اينبرخالف  ،آن
 گري (بيماري پوستي)

 غـم و غصـه   گرفتـار بـر   ،گر شدن پوست در خواب و خارش آن بدون تراوش چرك
اما اگر خارش پوست باعث بيرون آمـدن   ؛و خسته شدن از خويشاوندان داللت دارد شدن

 با خسـتگي و نـاراحتي  همراه  تثروبر دست يافتن به مقداري پول و  ،چرك و آب بشود
 ثروت همراهو اگر خارش پوست باعث زخمي شدن آن شود، بر دستيابي به پول و  است

 با غم و اندوه داللت دارد.
 گريه

ي  گريه كردن در خواب با صداي بلند همراه با پوشيدن لباس سياه و پـاره كـردن يقـه   
ت ترس از خداوند يا گوش دادن ريه به علي داللت دارد. اگر گتحلباس بر غم وغصه نارا

بر شادماني، خوشحالي و از بـين رفـتن غـم و     ،به قرآن  يا به علت پشيماني از گناه باشد
 غصه داللت دارد.
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 گز
 بر رزقي پاك و حالل داللت دارد. ،ديدن درخت گز در خواب

 دلي گشاده
گناه داللت دلي و شادي نمايد، بر توبه و دوري از  اگر كسي در خواب احساس گشاده

 شود. دارد و اگر آن شخص در گرفتاري و ناراحتي باشد، گرفتاريش دفع مي
 لگُ

بر ذكر و ياد خداونـد داللـت دارد. بريـدن بوتـه گـل بـر غـم و         ،ل در خوابديدن گُ
 شود. تي داللت دارد و چيدن گل به شادي تعبير ميحنارا

ل و اليگ 
و ترس داللت دارد. ديدن گل و الي در بر غم  ،ل و الي در خوابراه رفتن در ميان گ

آب شده باشد، به رشـد و زيـاد شـدن گياهـان تعبيـر       خواب زماني كه زمين خشك و بي
 شود. مي

 گمراهي
اگر كسي در خواب ببيند كه از راه راستي منحـرف شـده اسـت و آن را گـم كـرده و      

 ته است.گمراه شده است، نشانه اين است كه از راه حق و صراط مستقيم منحرف گش
 گناه

 شود. و گناه كردن به قرض گرفتن تعبير مي ؛به قرض ،گناه در خواب
 گنج

اگر كسي در خواب ببيند كه گنجي را يافته است اگر طالب علم باشد، به علم و دانش 
قامات بـاال رفاقـت داشـته    اگر با م ؛ يابد اگر تاجر باشد، تجارتش رونق مي ؛يابد دست مي

اي را ببيند،  شود. هركس در خواب طالي پنهان شده ه او داده ميوليت بزرگي بباشد، مسؤ
 شود. ثروتمند مي
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 گنجشك
بر مردي خوشگذران و شوخ و مـاجراجو كـه مايـه خنـده مـردم       ،گنجشك در خواب

 تعبير شود. ،است، داللت دارد و ممكن است به فرزند پسر نيز
 گنجه

 ي مرد داللت دارد. بر زن و خانواده ،گنجه در خواب
 گورستان

باشد و ممكن  نشانه قيامت، پند و اندرز، ترس از خدا يا مرگ مي ،گورستان در خواب
 داللت داشته باشد. ،است بر زندان نيز

 گوسفند
ديـدن   همچنينشـود.  ت و رعيتي صـالح و مطيـع تعبيـر مـي    به ملّ ،گوسفند در خواب

 پرثمر داللت دارد. بر بركت، غنيمت، زن و فرزند، امالك و دارايي و درختان ،گوسفند
 گوش

هايش بزرگ و زيبا  كند. اگر كسي در خواب ببيند كه گوش بر شنيدن داللت مي ،گوش
 هاي پروردگار داللت دارد. فرمان كردناند، بر هدايت يافتن و بيشتر گوش  شده

 گوش دادن
دليل هدايت و بازگشت به سوي  ،در خواب صگوش دادن به قرآن يا احاديث پيامبر

رّ  (دزدكي)دهد اگر كسي در خواب ببيند كه به ديگري گوش ميخداست.  او را فـاش  ، سـ
 برد. كرده و آبروي او را مي
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 گوشت
بر خوشي و رزق و روزي داللت دارد. اگر كسي در خـواب   ،ديدن گوشت در خواب

ـ  خورد، پشت سر آن شخص غيبت مي ببيند كه گوشت انساني را مي راز در كند. گوشت گُ
شود.  و مالي حرام داللت دارد. گوشت ماهي به رزقي پاك و نيك تعبير ميبر پول  ،خواب

ديدن گوشت آميخته با خون كه معلوم نباشد از چه حيواني است، بـر پيـدا شـدن فتنـه و     
 آشوب داللت دارد.

 گوشواره
شود. اگر زن حامله  به تجارت آن مرد تعبير مي ،ديدن گوشواره در گوش همسر مردي

شـود   هايش آويزان است، صاحب فرزند پسر مي ه دو گوشواره بر گوشدر خواب ببيند ك
 شود. و ديدن گوشواره براي دختري كه ازدواج نكرده است، به ازدواج او تعبير مي

 گياه سبز
 ،براي دين انسان خوب اسـت و ديـدن آن در دسـت مـردم     ،ديدن گياه سبز در خواب

در خـواب ببينـد كـه گياهـان را      و اگر شخص فقيـري  استسالي پرخير و بركت  دالّ بر
 ثروتمند خواهد شد.خورد،  كند يا آنها را مي جمع مي



 
 
 
 »ل«

 الل
 بر فساد دين شخص و بهتان زدن به ديگران داللت دارد. ،الل شدن در خواب

 لب
هـايش   نشانه كمك به مردم است. اگر كسي در خـواب ببينـد كـه لـب     ،لب در خواب

امـا بـا اشـاره و     ،حضور آنان يا دراو پشت سر ديگران اند، نشانه اين است كه  بريده شده
 گويد. كنايه عيوب آنها را مي

 لحاف
شود. اگر كسي در خواب ببيند كه لحافي را بـه روي   به زن تعبير مي ،لحاف در خواب

 رسد. گيرد يا به آسايش و استراحت مي زن ميكشد،  خود مي
   (ع)لوط پيامبر

و ناراحتي بين صاحب خواب و است به نگراني  ممكن ،در خواب(ع)ديدن لوط پيامبر
ممكن اسـت بـه پيـروز شـدن صـاحب خـواب بـر        زن و فرزندانش داللت داشته باشد و 

 دشمنانش تعبير شود.
 ليمو

شـود. ديـدن ليمـوي سـبز در      اگر زرد باشد به بيماري تعبير مي ،ديدن ليمو در خواب
دي سودمند براي ديگران تعبيـر  به فر ،خواب از ديدن ليموي زرد بهتر است. درخت ليمو

 شود. تعبير مي ،به سرزنش كردن نيز ،شود. ليمو مي
 ليوان

 شود. نشانه زن يا خدمتكار است و ليوان پر به زن حامله تعبير مي ،ليوان در خواب





 
 
 
 »م«

 مادر
به حالت مادر بستگي دارد. ممكـن اسـت ديـدن مـادر در      ،تعبير ديدن مادر در خواب

 دلسوزي و نجات يافتن از بال و ناراحتي داللت داشته باشد. خواب به مهرباني و
 مادر شيري

ممكـن اسـت بـه آزاد شـدن اسـيران و برطـرف شـدن         ،ديدن مادر رضاعي در خواب
 ها تعبير شود. ناراحتي

 نمؤذّ
بر شخصي داللت دارد كه ديگران را بـه خيـر و نيكوكـاري دعـوت      ،مؤذن در خواب

راسم حج و زيارت خانه خـدا داللـت داشـته باشـد. اذان     كند و ممكن است بر انجام م مي
شود. اگر كسي در خـواب ببينـد كـه زنـي از      ، تعبير گفتن ممكن است به دزدي كردن نيز

هاي زيادي در ديـن   گويد، نشانه آن است كه در آن منطقه بدعت بلندگوي مسجد اذان مي
 آيد. به وجود مي

 مار
داللـت   فرد بيننده خوابزن و فرزندان با  ممكن است بر عداوت ،ديدن مار در خواب

. مـار در خـواب بـر    كنـد اي حسود و شرور داللـت   داشته باشد و ممكن است بر همسايه
اش آورد،  كـه مـاري را بـه خانـه    داللت دارد. اگر كسي در خـواب ببينـد    ثروتمنددشمني 

گـر كسـي   دهد و اگر مار را كشت، بر دشمنش غلبه خواهد كرد. ا دشمنش او را فريب مي
اش پر از مار  اگر ببيند كه خانه .ردببيند كه ماري را بر بستر خوابش كشت، زنش خواهد م

وارد خانـه او   هـوس بـازان  دشمنان او از مسلمانان و شده است و او از آنها ترسي ندارد، 
، خداونـد  )از طـرف او گونه تالش و كوششي  بدون هيچ(اي را ديد اگر مار مرده .شوند مي

 ،آينـد  ي او شده و بيرون مي اگر ببيند كه چند مار وارد خانه .از بين خواهد برد دشمنش را
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 شبدون اينكه زياني به او برسانند، دليل بر اين است كه دشمنانش از اقوام و خويشـاوندان 
 .هستند
 مارگير

بر زندگي آلوده و معاشرت با افراد فاسد داللت دارد و ممكن  ،ديدن مارگير در خواب
 رفتار نرم و آرام با دشمنان و راضي كردن آنها نيز تعبير شود.است به 

 ماست
 شود. به فطرت اسالم، هدايت، دين و يا دانش تعبير مي ،ماست در خواب

 ماسه
ي خدا داللت دارد و ممكن اسـت   بر پول و زيارت خانه ،ديدن شن و ماسه در خواب

 داللت داشته باشد. ،گويي و بهتان زدن نيز بر دشنام
 هما

كافر چنين خـوابي    يكند و اگر زن اگر كسي ماه را در اتاق خود ببيند، همسري پيدا مي
گرود و اگـر كسـي مـاه را در روي زمـين ببينـد، مـادرش از دنيـا         ببيند، به دين اسالم مي

شـوند و اگـر كسـي در خـواب ببينـد كـه        رود. خورشيد و ماه به پدر و مادر تعبير مي مي
كنند، نشـانه آن اسـت كـه پـدر و مـادرش از او راضـي        سجده ميخورشيد و ماه براي او 

 هستند.
 ماهي

اگر تعداد آنها مشخص و قابل شمارش بود به زن و اگر تعـداد   ،ديدن ماهي در خواب
شود. اگر ماهي زنده باشد به كنيـز   شمار و نامشخص بود به مال و غنيمت تعبير مي آنها بي

در خواب ببيند كه به ماهيگيري رفته است، خيـر و   شود. اگر كسي يا دختر باكره تعبير مي
 يابد. منفعت مي
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 مجلس
سـربلند  ببينـد، بـه علـم و مقـامش افـزوده و      اگر كسي در خواب مجلسي از علمـا را  

بـه   ،كند و وعظش نيز مردم را نصيحت مي ،شود و اگر مجلس وعظي را ببيند كه در آن مي
 ود.ش پايان رسيد، اوامرش در ميان مردم اجرا مي

 محاسبه
ي شـخص از   بر سزا دادن او داللـت دارد. ديـدن محاسـبه    ،محاسبه از مرده در خواب

 بر توبه كردن و بازگشت به سوي خداوند داللت دارد. ،خودش
 محصول كشاورزي

و دسـت يـافتن بـه     سختبه آسان شدن امور  ،ديدن محصوالت كشاورزي در خواب
ت كشــاورزي در بــازاري معــين، بــر رزق و روزي نيكــو داللــت دارد. گــرفتن محصــوال

خريد و فروش در آن بازار داللت دارد. اگر كسي در خواب هنگام  ،بسيارسوددهي و نفع 
خداوند پردازند، نزد  آوري محصول مي در محل پسنديده و نيكويي، به جمعمردم ببيند كه 

 شود. ياند، پاداش نيك نوشته م آوري نموده ه كه جمعبه تناسب آنچ ،براي آن مردم
 مدفوع

بـه او نگـاه    ،اگر كسي در خواب ببيند كه در حـال مـدفوع كـردن اسـت و مـردم نيـز      
كنند، بايد از اعمالي كه مايه آبروريزي هستند به شدت بپرهيزد. اگر كسـي در خـواب    مي

دهد و به بيمـاري درازمـدتي مبـتال     كند، زنش را طالق مي ببيند كه در بسترش مدفوع مي
هايش را به مدفوع و نجاست آلوده كرد، مرتكب جرم  يند كه بدن و لباسگردد و اگر بب مي

 شود. و گناهي مي
 مدينه

خيـر، آرامـي و آسـايش،     :شـود  بر شش وجـه تعبيـر مـي    ،ديدن شهر مدينه در خواب
 مغفرت، رحمت، نجات و خوشي و رفاه زندگي.
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 شور مرده
 نشانه برطرف شدن غم و غصه است. ،شور در خواب ديدن مرده

 مرزداري
مرزداري كردن در راه خدا بر تقوا، ثابت ماندن بر عبادت و دوام داشتن بـر اطاعـت از   

داللت دارد. اگر مريضي در خواب ببيند  صدستورات پروردگار و پيروي از سنت پيامبر
اي داشـته باشـد،    شـده  يابـد و اگـر گـم    گردد، بيماريش بهبود مي كه مرزداري از مرز برمي

 گردد. برمي
 مرغ

 لوح داللت دارد. بر زني زيبا و ساده ،ديدن مرغ در خواب
 مرگ

شود و بر گشايش زندگي براي كسي  ها تعبير مي تبه از بين رفتن لذّ ،مرگ در خواب
 ،داللـت دارد و بـراي كسـي كـه زنـدگي راحتـي دارد       ،كه زندگي بر او تنگ شده اسـت 

ه به فكر مرگ اسـت  بر عاقل بودن آن شخصي ك ،تعبيرش برعكس است. مرگ در خواب
داللت دارد و ممكن است بر جهان آخرت و آماده شـدن بـراي آن داللـت داشـته باشـد.      

هـاي زيـاد در خـواب بـه      داللت داشته باشد و ديدن مرگ ،بر يقين نيز ،مرگ ممكن است
شود و ممكـن   به خويشاوندان شوهر تعبير مي ،مرگ همچنينشود. فتنه و آشوب تعبير مي

نشانه ترس و لرز و تفرقه اسـت و گفتـه    ،داللت داشته باشد. مرگ ،نيزاست بر استراحت 
اي را ببيند كه به او  داللت دارد. اگر كسي در خواب مرده ،شده است كه بر سفر كردن نيز

اي را ببيند كه  بگويد نمرده است، آن شخص در مقام شهيدان قرار گرفته است و اگر مرده
گونه است. مرگ در خواب براي كسي كه ترس  همان حال آن مرده نزد خداوندخندد،  مي

اي را  اي دارد، نشانه خوبي است. اگر كسي در خواب ببيند كه مرده و هراس يا غم و غصه
آورد و  ايمـان مـي  گذار به دست او  كند، يك نفر يهودي، مسيحي، جاهل يا بدعت زنده مي

كند و اگر كسي ببيند كـه   ايت ميكند، گروه گمراهي را هد ها را زنده مي اگر ببيند كه مرده
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دهنده اين است كه آن شخص در گناهانش غـرق شـده    اي در دريايي غرق شد، نشان مرده
نشانه ظهور بدعت در دين باشد و مـرگ پـدر و   ،است. ممكن است مرگ عالم در خواب

 ،نشانه تنگ شدن شرايط و احوال زندگي است و مرگ همسر در خـواب  ،مادر در خواب
 باشد. ي ميودست دادن چيزي دنينشانه از 
 مرواريد

 شود. مرواريد در خواب به دانش، پول يا سخن نيك تعبير مي
 مسافرت

دست باشد، به ثروتمنـد شـدن او تعبيـر     مسافرت در خواب براي كسي كه بينوا و تهي
زنـدگي او تغييـر    وضـعيت رود،  شود و اگر كسي در خواب ببيند كه به مسـافرت مـي   مي
است بازگشت از سفر به توبه كردن و بازگشـت از گنـاه يـا بـر رفـع نيـاز        كند. ممكن مي

كنـد،   داللت داشته باشد. اگر بيماري در خواب ببيند كه به مقصدي دور و نامعلوم سفر مي
 تعبير شود. ،بر مرگ او داللت دارد و ممكن است سفر به عذاب و ناراحتي نيز

 مسجد
اش مسـجد   لت دارد. اگر كسي ببيند كه خانهمسجد در خواب بر مردي عالم و دانا دال

شود. ديـدن مسـاجد خـالي در     شده است، خير و بركت و سربلندي و ايمان به او عطا مي
توجهي علما به مسائل ديني و دست كشـيدن از امـر بـه معـروف و نهـي از       بر بي ،خواب

ديـدن  شـود.   منكر داللت دارد. ساختن مسجد در خواب به پيـروزي و برتـري تعبيـر مـي    
برنـد و   كنـد كـه مـردم از آن بهـره نيـك مـي       داللت مي مكانيبر  ،مسجد جامع در خواب

رسد. وارد شدن به مسجد جامع در خواب براي كسـي   اي مي خود به بهرهب هركس به تناس
شود. اگر كسي در خـواب ببينـد    كه به او ستم شده است،به اجراي عدالت براي او تعبير مي

 .شود و عهد و پيمانش درست است ، از ترس ايمن ميرام شدحكه وارد مسجدال
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 مسخره كردن
شود. اگر كسي در خواب ببيند  به شكست و ناكامي تعبير مي ،مسخره كردن در خواب

 دهند. كنند در خريد و فروش او را فريب مي كه او را مسخره مي
 مسواك

كند،  ستفاده ميهايش) ا اگر كسي در خواب ببيند كه از مسواك (براي پاك كردن دندان
كند و ممكن است بر پاك شدن از گناهان يا انجام عملي  را زنده مي صسنت پيامبر خدا

 كه باعث نزديكي به خداوند باشد، داللت نمايد.
 مسيحي

اگر كسي در خواب ببيند كه مسيحي شـده اسـت، دچـار بـدعت شـده اسـت. ديـدن        
 دشمنان در لباس دوست داللت دارد. رمسيحيان در خواب ب

 مشغول بودن
 كند. اي ازدواج مي با كنيز دوشيزه ،اگر كسي در خواب ببيند كه سرگرم و مشغول است

 مشك
نشـانه خيـر و رفـاه     ،بويد يا صاحب آن است مشك در خواب براي كسي كه آن را مي

 در زندگي است.
 مصال

نشانه آهنگ شـادي و شـادماني و برطـرف     ،ديدن مصال يا جايگاه نماز عيد در خواب
 باشد. دن غم و غصه ميش

 ممعلّ
 شود. به سلطان يا فرمانروا تعبير مي ،م در خوابديدن معلّ

 مغز
اگر كسي در خواب ببيند كه مغز بزرگي دارد، بر بزرگي عقل او داللت دارد و اگر ديد 

 كند. كه مغز ندارد، بر ناداني او داللت مي
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 مكه
شدن از تـرس و بـيم، رزق و    نشانه آسايش و ايمن ،وارد شدن به شهر مكه در خواب

 روزي و به جاي آوردن مناسك حج است.
 مكيدن

 بر به دست آوردن پول و ثروت داللت دارد. ،مكيدن در خواب
 مگس

شود. اگر كسي در خواب ببيند  ارزش و ضعيف تعبير مي به مردي بي ،مگس در خواب
بـر او غلبـه    خواهـد  چرخد، دشمني ضعيف و ناتوان دارد كه مي كه مگسي دور سرش مي

نشسته است، از آن  اش در خانه ،كند. اگر كسي در خواب ببيند كه مگسي بر روي چيزي
كشـد، آرامـش و    چيز در مقابل دزد محافظت نمايد. اگر كسـي ببينـد كـه مگسـي را مـي     

ي او جمـع   هـاي زيـادي در خانـه    شود. اگر كسي ببيند كـه مگـس   تندرستي به او عطا مي
 كنند. زيان وارد مي اند، دشمنانش به او شده
 ملخ

در ديگي بزرگ بـه   بسيارهاي  شود. ديدن ملخ به عذاب تعبير مي ،ديدن ملخ در خواب
 شود. پول و ثروت تعبير مي

 مناره
 ي پردازد. ديدن مناره بر مردي داللت دارد كه به اصالح ميان مردم مي ،مناره در خواب

چـوبي بلنـدي رفتـه     ةكه باالي منـار  ويران بر مرگ عالمي داللت دارد و اگر كسي ببيند
 يابد. است، با نفاق و ظاهرسازي به فرمانروايي و قدرتي بزرگ دست مي

 منبر
اگر كسي در خواب ببيند كه باالي منبر رفته است و براي مردم سخناني خوب و نيكو 

شـود يـا بـه نيكـي در ميـان مـردم مشـهور         گويد، سلطه و قدرتي بزرگ به او عطا مي مي
 .شود مي
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 مو
شود. كندن  مانند موي سر در خواب به مال و سامان و عمر طوالني تعبير مي ،ديدن مو

يا تراشيدن موي زير بغل يا موي زهار در خواب به پرداخت وام و قـرض و رفـع غـم و    
شود. ديدن زلف در خواب نشـانه درسـتكاري    تعبير مي صو پيروي از سنت پيامبرغصه 

 باشد. و محافظت از مال و دارايي مي
 موج

 شود. به تنگنا و عذاب تعبير مي ،ديدن موج در خواب
 مورچه

اي از افـراد ضـعيف داللـت دارد. اگـر بيمـاري در       بر عـده  ،ها در خواب ديدن مورچه
 ،رود. ديدن مورچـه در خـواب   شوند، از دنيا مي ها وارد بدن او مي خواب ببيند كه مورچه

. اگـر كسـي ببينـد كـه مورچـه وارد خانـه او       شـود  تعبير مي ،بركت و روزي نيزبه خير و 
 شود. شود، به خير و بركت خانه او افزوده مي مي

 موريانه
داللـت دارد. ديـدن    فـراوان بـه علـم و دانـش و جسـتجوي      ،ديدن موريانه در خواب
 دستي بر مرگ شخص داللت دارد. موريانه در جيب يا چوب

   (ع)موسي پيامبر
شانه تسلط و پيروزي اهـل حـق بـر اهـل باطـل و      ن ،در خواب (ع)ديدن موسي پيامبر

 ،در خـواب  (ع)هالكت و نابودي ستمگران و قدرتمندان است. ممكن است ديدن موسـي 
از دوران كـودكي تعبيـر    ،و جدا شدن از خانواده و خويشان شدن بال و مصيبت گرفتاربه 

ـ     ،زشود. ديدن آن حضرت در خواب ممكن است بر سفري دريايي و سـرانجامي نيـك ني
 ،ه عصاي حضرت موسي را در دسـت دارد ك شته باشد. اگر كسي در خواب ببيندداللت دا

 گردد. رسد و بر دشمنانش پيروز مي به درجه و مقامي بلند مي
 



 173   تعبيرخواب

 موش
 شود. به زني فاسق تعبير مي،موش در خواب

هم 
ي داللت دارد.وبر سرگرداني مردم در امور ديني و دني ،ه در خوابديدن م 

 مهر
 بر به پايان رساندن امور داللت دارد. ،مهر در خوابديدن 

 مهمان
، تولد فرزند پسر داللت دارد. اگر كسي در خـواب  ي بر مژده ،ديدن مهمان در خواب

 شود. مهمان ببيند و زنش حامله نبود، به زودي روزي پرنعمتي به او عطا مي
 مهندس

تمنـدي بعـد از فقـر يـا     هـا، ثرو  بر بازسازي و تعميـر ويـران   ،ديدن مهندس در خواب
 تندرستي بعد از بيماري داللت دارد.

 ميخ
 رسند. او به مرادشان مي توسطشود كه ديگران  به مردي تعبير مي ،ميخ در خواب

 انهخمي
و گناهاني كه مجازات شرعي دارند،  ،بر غم و غصه، نزاع و درگيري ،ميخانه در خواب

 داللت دارد.
 ميمون

نشـانه  كه نماد دشمني و ارتكاب گناه است و همچنـين   مردي است ،ميمون در خواب
بر يهود داللت داشته  ،د. ممكن است ديدن ميمونگرد الي است كه مايه خشم مردم مياعم

هـا از او   شود كه نعمت به مردي فقير و مستمند تعبير مي ،باشد. همچنين ميمون در خواب
 گرفته شده است.
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 ميوه
روزي و دانشي مفيد داللت دارد و اگـر ميـوه تـرش    بر  ،اي كه شيرين است ديدن ميوه

به خير و خوشي و  ،ي تر و تازه باشد، بر پول حرام يا بدتر شدن بيماري داللت دارد. ميوه
تعبير شـده اسـت و گفتـه     ،به زن گرفتن نيز ،شود. ميوه در خواب رزق و روزي تعبير مي

تمنـدان، زيـاد شـدن ثـروت و     و براي ثرو ؛شده است كه ديدن ميوه براي فقرا، ثروتمندي
شـود، در ميـان مـردم     دارايي است. اگر كسي در خواب ببيند كه بر سر او ميوه انداخته مي

 كند. فردي نيكوكار شهرت پيدا ميصفت به 
 فروش ميوه

كنـد و مـردم در    مردي است كه از اسـرار مـردم محافظـت مـي     ،فروش در خواب ميوه
ممكن است بـر مـال و دارايـي، زن،     ،فروش انند. ميوهد او را امين مي ،دارايي و اسرار خود
 داللت داشته باشد. ،روزي و منفعت نيز



 
 
 
 »ن«

 نااميدي
اگر كسي در خواب ببيند كه به يـأس و نااميـدي دچـار گشـته اسـت، بـه نـاراحتي و        

 :شود به دليل ايـن آيـات قرآنـي    شود و رحمت و نعمت از او برداشته مي گرفتاري دچار مي

رحمتي  ،اگر به انسان ،يعني ؛»ا االنسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليؤس كفورو لئن اذقن«

و ان مسـه  «سپس از او برگرفتيم نااميد و ناسپاس خواهد شد و  ،از جانب خود چشانيديم

شود. نااميدي  گردد نااميد و سرخورده مي و اگر انسان دچار شرّ ،يعني ؛»الشر فيؤس قنوط

 باشد. نشانه شرك و ارتكاب گناهان مي ،اباز رحمت خداوند در خو
 نابينايي

 شود. به گمراهي در دين تعبير مي ،نابينايي در خواب
 ناخدا

 بر سفري دور و طوالني داللت دارد. ،ديدن ناخدا در خواب
 نامه

اي  اي بـه دسـت او رسـيده اسـت كـه در آن مـژده       در خواب ببيند كـه نامـه  اگر كسي 
ليلي بر عاقبت به خيري او يـا عطـاي مـال و زن و فرزنـد و     كننده وجود دارد، د خوشحال

 باشد. روزي نيك مي
 رسان نامه

 وجوش و سفر كردن داللت دارد. وآمد، جنب بر رفت ،رسان در خواب ديدن نامه
 نان

بر زندگي خوش و رزقي پاك داللت دارد و اگـر كسـي ببينـد كـه از      ،ديدن نان سفيد
تـرين و بهتـرين نـوع زنـدگي و       كند، پـاك  را انتخاب ميهاي سفيد، بهترين آنها  ميان نان

كند و خود  نان توزيع مي ،مكند. اگر كسي در خواب ببيند كه بين مرد دانش را انتخاب مي
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پند و اندرزهايش يابد و اگر واعظ باشد،  طالب علم باشد، به علم موردنياز خود دست مي
دهـد، بـه ملـك و     اي بـه او نـان مـي    دهشود. اگر كسي ببيند كه مر در ميان مردم منتشر مي

 ،د بر ازدواج داللـت دارد و نـان بـزرگ   رسد. همچنين ديدن نان براي افراد مجرّ ثروت مي
داللـت دارد. نـان    ،نيـز  بر از بين رفتن غم و انـدوه  ،است. نان فراواني روزي  دهنده نشان

بـاهي احـوال همسـر    بر تباهي ديـن يـا ت   ،نان بيات و مانده ؛بر رزق و روزي ،گرم و تازه
 داللت دارد.

 شده خردنان 
داللت دارد. اگـر كسـي ديـد كـه      كسببر زندگي و  ،شده در آبگوشت خردديدن نان 

 رسد. ي به او ميودني فراوانپر از نان خرد شده است، نعمت  اش كاسه
 نانوا

بر زندگي خوش يا بر پدر و دوست داشتن داللـت دارد و اگـر    ،ديدن نانوا در خواب
شود و اگـر ببينـد    به او بخشيده مي فراوانيدر خواب ببيند كه نانوا شده است، پول كسي 

 شود. برطرف مي شرسد و غم و اندوه ي به او ميودنيبهره ي دهد،  كه نانوا به او نان مي
ارنج 

شـود كـه ادب و اخـالق را بـه مـردم       به مردي باادب تعبير مـي  ،ار در خوابديدن نج
ـ    ها را بريده و به درسـتي كنـار هـم مـي     چوب ارزيرا نج ،آموزد مي ار در چينـد. ديـدن نج

ممكن است به ايستادن و مقاومت در مقابل منافقان و وادار كردن آنهـا بـه انجـام     ،خواب
تعبير مي ،به سفر كردن نيز ،اري و اسباب آنامور داللت داشته باشد. نج براري شود و نج 

 رد.ها بر زن و فرزندان داللت دا دروازه
 نخل

شود و گفتـه   براي مردم تعبير مي خيربه مردي عالم يا مسلماني  ،ديدن نخل در خواب
 بر عمر طوالني و فراواني مال و ثروت داللت دارد. ،شده است كه ديدن نخل در خواب
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 نردبان
نردبان براي كسي ي انسان داللت دارد. پايين آمدن از  باال رفتن مقام و مرتبه رب ،نردبان

و براي كسي كه داراي مقامي اسـت، بـه از دسـت     ؛در سفر است، به بازگشتن به منزلكه 
 شود. دادن مقام تعبير مي

 نزاع
به غم و اندوه و نـاراحتي و گرفتـاري داللـت دارد و اگـر      ،ي در خوابرنزاع و درگي

 شود. كند، به غمي بزرگ دچار مي كسي در خواب ببيند كه با شخصي نزاع مي
 نشستن

نشانه دير شوهر كردن  ،نشانه ناتواني و شكست است و نشستن زن ،ر خوابنشستن د
 اوست.

 نصيحت
زيـرا خداونـد در    ؛بر مكر و فريـب داللـت دارد   ،نصيحت شنيدن از دشمن در خواب

شـيطان   ،يعني ؛»و قاسمهما اني لكم لمن الناصحين فدليهما بغرور« :دنفرماي مورد شيطان مي

خورد كه من از پنددهندگان شما هسـتم و آن دو را فريـب    براي آن دو (آدم و حوا) قسم
 داد ...
 نفقه

يـا روزي فـراوان داللـت      بر خير و پاداش نيك ،نفقه دادن به خويشاوندان در خواب
 دارد.
 نقاب

بر دينداري و پاكدامني او داللـت دارد و اگـر زنـي     ،نقاب زدن بر صورت از طرف زن
 ه است ممكن است به اداي حج يا عمره نايل شود.در خواب ببيند كه نقابش را كنار زد

 اشنقّ
 ي داللت د ارد.ودنيا يا مردي دني بر فريب ،اش در خوابديدن نقّ
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 نقره
به دختـري   ،مال و ثروتي است كه جمع شده است و پول و سكه نقره ،نقره در خواب

 شود. ميبه بازرگاني و كردار نيك تعبير  ،شود. ظرف نقره سفيد و زيباروي تعبير مي
 نگهبان شب

 بر امنيت و صلح داللت دارد. ،ديدن نگهبان شب در خواب
 نماز خواندن

دليلي بر وفا نمودن به عهد و پيمان و رسـيدن بـه مقصـود و     ،نماز خواندن در خواب
بر استراحت و آسودگي براي شخصي كـه در تنگـي و نـاراحتي    ،ممكن است ؛آرزو است

خوانـد، نشـانه اخـالص در     ببيند كه نماز سنت مي است، تعبير شود. اگر كسي در خواب
و دوسـت داشـتن خداونـد اسـت. خوانـدن نمـاز        صك به سـنت پيـامبر  دينداري، تمس

 شود. استخاره در خواب به عاقبت به خير شدن تعبير مي
 نمك

 شود. به خير و نعمت و پشت كردن به دنيا تعبير مي ،نمك در خواب
  (ع)نوح

كند و از طرف مردم به اذيـت و   ببيند، عمري طوالني مي را در خواب (ع)هر كس نوح
گـردد و   شـود و صـاحب فرزنـد مـي     اما سرانجام بـر آنـان چيـره مـي     ؛شود آزار دچار مي

در خـواب   (ع)هاي خداوند خواهد شد. و گفته شده است كه ديدن نـوح  ار نعمتزشكرگ
 بر از بين رفتن كافران و نجات مؤمنان داللت دارد.

 نور
بر اعمال نيك و هدايت و توبه بعد از گناه و سـرپيچي از فرمـان    ،در خواب ديدن نور

 شود. تعبير مي ،خداوند داللت دارد. نور به علم و قرآن نيز
 نهار

 شود. اگر كسي در خواب نهار بخواهد، به خستگي زياد دچار مي
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 نهنگ
 لت دارد.و خشم خداوند دالبر ناراحتي و اندوه، بال و مصيبت ، ديدن نهنگ در خواب

 ني
بـر طلـب    ،شـكر در خـواب   شود. ديـدن نـي   ارزش تعبير مي به افراد بي ،ني در خواب

ت داللت دارد. ديدن ني شكافته شده به آزاد شدن زنداني و اسير با خستگي و مشقّروزي 
 شود. و شفاي بيماري تعبير مي

 نيزه
 بر جنگ و جدايي و دشمني داللت دارد. ،ديدن نيزه در خواب





 
 
 
 »و«
 اعظو

 بر گريه و ناراحتي داللت دارد. ،ديدن واعظ در خواب
 وداع گفتن  

وداع گفتن يا خداحافظي كردن از كسي در خواب، به جدايي از او به علـت مـردن يـا    
بـه مـرگ او و بـراي زن بـه      ،كند. وداع گفتن در خواب براي بيمار داليل ديگر داللت مي

 شود. طالق دادن او تعبير مي
 ورم

 داللت دارد. وزيادي اضافه يبر چيز ،ر خوابديدن ورم د
 ويراني

انـد،   هـايش فـرو ريختـه    اگر كسي در خواب ببيند كه مكاني آباد ويـران شـده و خانـه   
اگر محلـي را بـه صـورت آبـاد      .شوند ها به گمراهي يا مصيبتي دچار مي صاحبان آن خانه

ل ويراني را ديد كه آبـاد  ديد، بر دينداري و نيكوكاري اهالي آن داللت دارد. اگر كسي مح
آنها از گمراهي به هدايت داللت شده است، بر دينداري و نيكوكاري اهالي آن و بازگشت 

رد و يـ ممـي  شـوهرش  اش فرو ريخته اسـت،   دارد. اگر زني در خواب ديد كه سقف خانه
ويراني و فرو ريختن هر قسمت از خانـه در خـواب، مصـيبت اسـت و بـه مـرگ        دركل،

 شود. ا شخصي در آن خانه تعبير ميخانه ي  صاحب





 
 
 
 »هـ«

   (ع)هابيل
به مورد حسد قرار گـرفتن و آزار ديـدن از دشـمنان تعبيـر      ،در خواب (ع)ديدن هابيل

 شود. مي
   (ع)هارون

آن به طر خاشود كه به  را در خواب ببيند، جانشين فرد ديگري مي (ع)اگر كسي هارون
 شود. بال و ناراحتي دچار مي

 هتل
 در خواب نشانه سفر كردن است.ديدن هتل 

 هدهد
بر عذاب و گرفتـاري   ،شود و ممكن است رساني راستگو تعبير مي به پيام ،ديدن هدهد

 داللت داشته باشد. ،نيز
 هديه

انـد،   به شادي، محبت و آشتي بين دو نفر كه از هـم جـدا شـده    ،ديدن هديه در خواب
 شود. تعبير مي

 هالل
بر راستگويي و وفاي به عهد داللت دارد. ديدن  ،وابديدن هالل يا ماه شب اول در خ

ممكن است نشانه رفتن به حج باشد. خيري در تاريك ديـدن   ،هاي حج آن در يكي از ماه
 هالل وجود ندارد.

   (ع)هود
ارزش قـرار   را در خواب ببيند ابتدا زيـر دسـت قـومي جاهـل و بـي      (ع)هر كس هود

 شود. اما در نهايت بر آنان چيره مي ،گيرد مي
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 هوو
 ممكن است نشانه غم و غصه باشد. ،ديدن هوو در خواب



 
 
 
 »ي«

 يادگيري
اگر كسي در خواب ببيند كه به يادگيري قرآن، حديث، حكمـت يـا هرگونـه صـنعتي     

شود يـا از گمراهـي نجـات يافتـه، بـه راه       مشغول است، از فقر نجات يافته و ثروتمند مي
 شود. راست رهنمون مي

 ياسمن
يابد. ديدن ياسـمن   ياسمن ببيند به خير و خوشي و شادي دست ميهركس در خواب 

 تعبير شود. ،ممكن است به رفع غم و غصه نيز ،در خواب
 ياقوت

گذراني داللت دارد. اگـر كسـي كـه     بر پول و ثروت و خوش ،ديدن ياقوت در خواب
هنوز ازدواج نكرده است در خواب ببيند كـه انگشـتري يـاقوت در دسـت دارد، بـا زنـي       

زيرا خداوند حوريـان بهشـت را بـه يـاقوت و مرجـان       ؛كند زيباروي و ديندار ازدواج مي

 »كانهن الياقوت و المرجان« :تشبيه نموده است

 يتيم
ت و پستي داللت دارد. اگر كسي در خواب ببيند كه يتيم شـده  بر ذلّ ،يتيمي در خواب

ل و سامانش در دست ديگران ديده و ما ستم ،زيرا يتيم ؛شوند است، ديگران بر او چيره مي
 است.

   (ع)يحيي پيامبر
 شود. را در خواب ببيند به او ورع و تقوا عطا مي (ع)هركس يحيي

   (ع)يعقوب پيامبر
 ،نيـك نيـز   اي داللت دارد و به سرانجام بر داشتن گمشده ،در خواب (ع)ديدن يعقوب

 شود. تعبير مي
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 يوزپلنگ
جـويي   سربلندي همراه با خشم و سـتيزه ، شكوه و تبه رفع ،ديدن يوزپلنگ در خواب

 شود. تعبير مي
   (ع)يونس پيامبر

شود،  وليتي كه به او سپرده ميرا در خواب ببيند در انجام مسؤ (ع)هركس يونس پيامبر
امـا در نهايـت    ؛شـود  آن دچار زندان، غم يا تنگناي زنـدگي مـي   خاطركند و به  عجله مي

 داللت دارد. ،آن نيز هزود عصباني شدن بينند بر ،كند. ديدن چنين خوابي نجات پيدا مي
 يهود

و لتجدن اشد « :دنفرماي زيرا خداوند مي ؛بر دشمن داللت دارد ،ديدن يهودي در خواب

شديدترين دشمني نسبت به اهـل ايمـان را در    ،يعني ؛...»الناس عداوه للذين آمنوا اليهود 

با يـك نفـر يهـودي داد و سـتد      ميان يهوديان خواهي يافت. اگر كسي در خواب ببيند كه
 گردان است. كند كه از حق و راستي روي كند، با كسي برخورد مي مي

 
 
 


	فهرست مطالب
	پیشگفتار مترجم
	پیشگفتار مؤلف
	روشهای تعبیر خواب و شرایط آن و اعمال مربوط به دیدن خواب
	اول:
	دوم
	سوم
	چهارم

	تعبیر براساس آیات قرآن
	تعبیر براساس احادیث پیامبرص
	تعبیر براساس تشبیه و قیاس
	تعبیر خواب براساس اسامی و واژهشناسی
	«الف»
	«ب»
	«پ»
	«ت»
	«ث»
	«ج»
	«چ»
	«ح»
	«خ»
	«د»
	«ذ»
	«ر»
	«ز»
	«س»
	«ش»
	«ص»
	«ض»
	«ط»
	ع
	«غ»
	«ف»
	«ق»
	«ک»
	«گ»
	«ل»
	«م»
	«ن»
	«و»
	«هـ»
	«ی»


