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  آل حممد األئمة و املهديني و سلم تسليمًا حممد و یعل اللهم صلِّ
  .اللهم ما عرفتنا من احلق فحملناه، و ما قصرنا عنه فبلغناه

  

  :تقدیم
چيز انسان بايد بداند که خداوند سبحان و تعالی، غيب است و راه رسيدن به  قبل از هر

  .دست غيبه گردد مگر ب  یغيب گشوده من راهيز غيب است و غيب ن
آغاز  از و بلکه اين امر،دارد  بر ر، متام حمتوا در مورد اين مسئله را دراين کالم بسيار خمتص

  .کننده به امور است پايان است و خداوند داننده و حکمتا 
احاديث بسياری بر  بر اين جانب غيبی مترکز داشته و در بينيم که ائمه   میبدين سبب 
پس اميان کامل، صد در صد اميان به : (فرمودند  امحد احلسناند و نيز سيد  آن تأکيد کرده

و انصار برخی از رؤياها را در انتشارات  ).باشد و آن اميان انبياء و مرسلني است میغيب 
  .ندساخترا تبيان  خود، گردآوری کردند و منزلت و شأن عظيم رؤيا در نزد آل حممد 

و تأييدات غيبی، بايد باطل و  اما در مقابل امر خداوند سبحان و حجت اوليای او 
عون ابليس است و آنان و لشکر مل) لعنة اهللا(ضاللتی نيز وجود داشته باشد و آن طريق ابليس 

  .نه دنيا دار امتحان و گرفتاری نبود گرا بريدگان راه و راهزنان و منکران راه غيب هستند، و
که  ،دارد را، شناسايی کند می پس بر انسان واجب است، راه و مسريی که بر آن گام بر

و بداند که راه خمالف با آل . باشد يا خري  می آيا اين راه موافق و طبق خواست آل حممد 
  .اين طريق بوده يا آن يکی ، ازچند لباسی که به تن کرده هر ،است) لع(راه ابليس  حممد 

ار داللت و تأکيد بسي يم، بر حجتی از حجج خداوند سبحانرا بياب پس اگر آل حممد 
کنند بلکه بر انکار آن بسيار  میبيابيم که اين حجت را رد  یو در سوی ديگر منکران ،کنند  می

ورزند، امروز از طريق اين حجج، حجيت رؤيا را عرضه خواهيم کرد؛   میجلباز بوده و اصرار 
به . تأکيد کردند که ان شاء اهللا به آن خواهيم پرداخت بر حجيت آن که آل حممد  چرا
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ه منظور نفی حجت ها ب ت اهلی، هرگز از اجياد هرج و مرجمهني سبب منکران حق اين حج
   .داشتند یمن و گمراهی مردم، دست بر اوليای اهلی 

ساخت و هرگز آنان را مورد  مینيک جمبور  کردارو اگر خداوند سبحان، مردم را بر 
کنندگان تاريخ  اين امر نزد تبعيتگشت و  مینيز باطل  پاداشداد، قطعاً اجر و  یامتحان قرار من

صدای ترين مثال برای اين مسئله، مثال  و ساده ،آشکار است اهل بيت و حديث 
مبتالء  ،سامریی  گوسالهئيل را به سبب خروجش از است که خداوند بنی اسرا آسائی معجزه

  . کرد
مث أوحی اهللا إلی ... ( :روايت شده است که فرمودند باقر از امام شريف ی ديثدر ح
فقال . له خواروعبدوا العجل وإنا قد فتنا قومک من بعدک وأضلهم السامري : موسی 
مين يا موسی، إين ملا رأيتهم قد : يا رب العجل من السامري، فاخلوار ممن؟ فقال: موسی 

  )٢(.)ولّوا عين إلی العجل أحببت أن أزيدهم فتنة
مهانا ما قوم تو را بعد از تو، مورد امتحان : وحی کرد سپس خداوند به موسی (...  

مورد پرستش قرار دادند، جای خدا ه بقرار دادمي و سامری آنان را گمراه ساخته و گوساله را 
ی دست  بار اهلی گوساله ساخته: عرض کرد موسی . آسا دارد که صدای معجزه یدر حال

ای موسی از سوی من بود، : آسا از کجا بود؟ فرمود سامری بود، پس آن صدای معجزه
سوی گوساله روانه شدند، دوست داشتم بر ه و ب ه و دورکه ديدم از من پراکند  میهنگا
  ).اشان بيفزامي فتنه

  

وجدال املفتون فإن کل مفتون ملقی  إياکم: (فرمودند فرستادگانکه سرور  گونه مهانو 
ها  که گرفتار فتنه نیبا کسا( ،)حجته إلی انقضاء مدته، فإذا انقضت مدته أحرقته فتنته بالنار

اند و  ها و احنرافات شده یرو ها دچار کج آشوب ها و در فتنه ها آناند جمادله نکنيد چون  شده
خود وارد آتش  یها را واگذاريد تا با برهان ها آندارند،   منی دست از خياالت خود بر

   )٣().دگردن

                                                
 .۶٢، ص٢ج:  تفسري القمی .٢

  .۱۹۸، ص ۱۲ج): آل البيت(وسائل الشيعة  .٣
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فتون فإن جدال املإياکم و: (با اين مضمون روايت شده که فرمودند و از امام صادق 
با کسانی ( ،)کل مفتون ملقی حجته، إلی انقضاء مدته، فإذا انقضت مدته أشغلته خطيئته فأحرقته

ها و  یرو ها دچار کج آشوب و ها فتنهدر  ها آناند جمادله نکنيد؛ چون  ها شده که گرفتار فتنه
خود  یها را واگذاريد تا با برهان ها آندارند،   منی اند و دست از خياالت خود بر احنرافات شده

   )٤().وارد آتش گردند
 باطل ه صورت ائی و طبق مراد، خداوند سبحان درب ضاللت و گمراهی را بآری

های ضاللت و  و اگر خداوند متام درب شد؛  یال دنيا، حمل آزمايش و امتحان مناو  بندد،  یمن
  .ای جز سري و حرکت بر مسري هدايت نداشت بست، انسان چاره میگمراهی را 

د تا اهل باطل برای نپس بدين ترتيب بايد، داليل ظاهری و آشکاری وجود داشته باش
. گريد میصورت ها و داليل  حجت نوع استفاده کنند و امتحان با اين ها آنگمراهی مردم از 

در گردد و  میبينا  راه و طريقپس هر کس که حجت و دليل اهل باطل را بشناسد، نسبت به 
و را شناسايی کرده  باطل که شبيه به حق گشته رويی دعوت فتد؛ زيرا بطالن و دواُ یها من فتنه

و  ابليس هرگز نگفت که خدا را عصيان. گرفته بر) لع(ابليس  ی هگفتمثالی برای تربئه 
قَالَ ما منعك أَالَّ ﴿: کند میگفته که خداوند از او حکايت  گونه مهانکرده بلکه  سرپيچی

تو را به فرمود چون (، ﴾تسجد إِذْ أَمرتك قَالَ أَناْ خير منه خلَقْتنِي من نارٍ وخلَقْته من طنيٍ
سجده كىن گفت من از او ترم مرا از  كه اينسجده امر كردم چه چيز تو را باز داشت از 

   )٥(.)آفريدى آتشى آفريدى و او را از گل
پردازمي، که  می) رؤيا(جانبی از داليل منکران وحی بزرگ اهلی و بعد از اين مقدمه، به 
  :يابيم میکالم آنان را در پنج موضع 

  : کالم در خصوص رؤيا بر دو قسمت است
  ) رؤيای انبياء( قسمت اول
   .)رؤيای مردم عامه( قسمت دوم

رد شده و بر زمني و کالم در باب قسمت اول حجت است به غري از قسمت دوم، که 

                                                
 .۴۳۴ص : مشکاة األنوار .٤

 .۱۲: األعراف. ٥
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  .شود یواقع غري قابل انطباق بوده و برگرفته من
شکل معصوم در زندگی  گردد که می منحصرزمانی حجيتش،  مهانا رؤيای معصوم 

معصوم را دقيق   میهای جس به عبارت ديگر بايد ابتدا ويژگی دنيايی قابل شناخت باشد؛
  .رؤيا حجت نيست در غري اين صورتشناسايی کند تا او را در عامل رؤيا تشخيص دهد، 

گردد، بدين ترتيب به سبب عدم وجود مصاديق  یرؤيا در بسياری از مواقع بر زمني واقع من
  .شود یآن در روی زمني، حجت حمسوب من

که از آل  طور مهاندين خداوند باالتر و واالتر از آن است که از طريق خواب، اخذ شود 
  .شود ی، رؤيا حجت حمسوب منروايت شده است؛ لذا طبق اين نص اهل بيت  حممد 

 ه صورتبباشد و امکان احتجاج با آن بر ساير مردم  میرؤيا فقط بر صاحب خود حجت 
و کسی  شده؛ زيرا يک حجت فردی و خصوصی بوده که خمتص فرد پذير نيست امکانعامه 

  .غري از او، شاهد آن نبوده است
  

******  
  

  : اول ی هنکت
  رؤيای عامه -رؤيای انبياء

  

رؤيای مردم و  يای انبياءؤر: اند يا، رؤيا را بر دو خبش تقسيم کردهؤنکران حجيت رم
  .عامه

در نزد اغلب آنان،  اغلب آنان، منکر رؤيای معصوم نيستند و رؤيای انبياء و اوصياء 
  . باشد و اين خبش اول است میحجت 

شان بر حجيت بودن  و دليل. هيچ حجيتی نزد آنان ندارد) رؤيای مردم عامه(اما خبش دوم 
ردد يا معنا و داللت گ  یمناين است که امر رؤيا بر آنان مشتبه  رؤيای انبياء و رسوالن 

نسبت به آن شک و  باشد که پيامرب يا رسول  می روشنرؤيا، در نزدشان بسيار واضح و 
ی  رؤيای بقيه که حالیکني ندارد، در مت ی ايشان  شيطان در رؤيا يا وسوسه و ندارد یترديد
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واضح نيست و  ی از اام فرا گرفته وا ی مردم را هاله ت؛ زيرا رؤيای عامهعکس اس برمردم 
  .شيطان طرفای از  مردد و مشکوک است که آيا وحی از سوی خداوند است يا وسوسه

آنان هيچ حجتی برای مردم عامه غري از و . گويند میچنني  کنندگان حجيت رؤيا، اين و نفی
مسأله ی اهلی،  به حول و قوه جا اينو ما . بينند یکردند، من میانبياء و اوصياء که با رؤيا احتجاج 

، مورد مناقشه بوده حول رؤيا ل اين اشکال و ساير اشکاالت وارد شدهرا از جوانبی که شام
واضح و آشکار منايان  به صورتقرار خواهيم داد تا شکل و ظاهر قضيه برای هر طالب حقی، 

  .گردد و ديگر جايی برای عذر و انه باقی مناند
صاحب تکليفی وجود دارد و از ش برای هر مهانا انبياء مکلّف هستند و امتحان و آزماي

که امتحان بر انبياء و رسوالن اهلی در  طور مهانو  ؛رؤيا استی  هها، مسئل آزمايشی اين  مجله
ساير امور عامه، مهواره جريان داشته، امتحان و آزمايش در خصوص تکليف اهلی در رؤيا نيز 

برای  امتحانی آزمايش و  نتيجهو کسی گمان و تصور نکند که . جاری است بر آنان 
عکس، اين مرحله ايت  انبياء و رسوالن اهلی، واضح و طبيعی و کشف شده است بلکه بر

باشد و انسان عادی توان تصور آن را ندارد  میدشواری برای آنان است و تکليفی بس دشوار 
آن . است يل اهللا ی ابراهيم خل مثال برای اين امر، قضيهترين  و واضح. چه رسد به حتمل آن

 :فرمايد میبندش دستور داد و  هنگام که خداوند او را در عامل رؤيا به قربانی کردن فرزند دل
يا أَبت افْعلْ فَلَما بلَغَ معه السعي قَالَ يا بني إِني أَرى في الْمنامِ أَني أَذْبحك فَانظُر ماذَا ترى قَالَ ﴿

ا تمابِرِينالص نم اء اللَّهنِي إِن شجِدتس رمو وقىت با او به جايگاه سعى رسيد گفت اى (، ﴾ؤ
 .آيد برم پس ببني چه به نظرت مى بينم كه تو را سر مى مى] چنني[من در خواب  ،من كپسر

   )٦(.)مورى بكن ان شاء اهللا مرا از شكيبايان خواهى يافتأرا م چه آنگفت اى پدر من 
نظر داشتند که اين  گونه اينها به اين امتحان  یعضتر از آن، اين بوده که ب و عجيب و غريب

نازل شده، به سبب  در سر بريدن فرزندش که بر ابراهيم خليل اهللا  گرفتاریمصيبت و 
  .، طغيان کرده بوددارش دوستبستگی شديد پدر به فرزند بوده که در نبی خدا و  عالقه و دل

حدی بود که ه بزرگی اين امتحان ببوده و  ابراهيم خليل  گرفتاریو  مصيبتمهانا 
ناميده و چنني معرفی ) البالء املبني(به خداوند متعال اين امتحان را در کتاب عظيم خويش 

                                                
  .۱۰۲: الصافات .٦
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   )٧().راسىت كه اين مهان آزمايش آشكار بود( ،﴾إِنَّ هذَا لَهو الْبلَاء الْمبِني﴿ :کند  می
عدم وضوح تأويل رؤيا و تأکيد _  و رسولش داناترند خدا_ اين عذاب  علّلی  هاز مجل

شک و ترديد نکرد؛ ای  اهلی، ذرهی  هدر اجنام اراد پس ابراهيم . است ابراهيم از آن بوده
در اجنام رؤيا، به سبب عدم يقني او در قبال تکليف اهلی بوده، نه به  يعنی ترديد ابراهيم 

جز خداوند کسی  ابراهيم ! ها چنني دريافتند یعضکه ب دیری به فرزنپدی  هسبب عاطف
روايت شده و به مهني سبب روز  ست که در حديث اهل بيت  اين امریبيند و  یسبحان من
، موقفی جهت تشخيص رؤيای خود در اين روز ناميده شد؛ زيرا ابراهيم " ترويه"ترويه، 

آيا رؤيايی که در آن به ذبح فرزندش مأمور شد، از طرف خداوند داشت تا اطمينان يابد که 
سازی امر اهلی، موقف  ابراهيم در پياده )٨(.بودسوی شيطان رانده شده  در آن پرتابی ازاست يا 

شيطان رانده شده  از طرف تیتشخيص را برای تأکيد از امر اهلی برگزيد و ديد که هيچ دخال
بار ديگر آن رؤيا را مشاهده کرد و خداوند  و به مهني سبب، ابراهيم  يستدر اين رؤيا ن

رؤيای دوم، وارد مرحله  طريقاز  سپس بعد از آن ابراهيم . او را به ذبح فرزندش امر کرد
در شب  زيرا ابراهيم : (کند میاين سخنان را برای ما نقل  معرفت شد و عالمه حلّی 

يعنی مهلتی (صبح روز ترويه شد  .کند میبيند که فرزند خود را ذبح  میترويه در عامل رؤيا 
ان؟ پس روز که آيا از جانب خداوند است يا از جانب شيط) برای ديدن و تشخيص دادن رؤيا

در عامل رؤيا مشاهده کرد که فرزند  بار ديگرچون شب دوم فرا رسيد  .ناميده شد» ترويه«
 )وحی اهلی بازشناسیروز معرفت و (ز عرفه صبح شب دوم، رو کند، میخود را ذبح 

  )٩(..)..گشت
منکران حجيت رؤيای غري معصوم بنا بر عدم دخالت شيطان در ی  هچنني، بطالن گفت و اين
موقف ترويه را و اين ابراهيم خليل اهللا است که . گردد میآشکار  اهل عصمت رؤيای 

                                                
 .۱۰۶ :الصافات .٧

که  گونه مهانقابليت پرتاب شدن و تعلق در يک رؤيا را دارد ) اهللا لعنه(رات گذشته بيان شد که شيطان و در انتشا .٨
از تفسري املقارن بيان ) رؤيا در مفهوم قرآن(برای انصار بيان کردند و قسمتی از آن ان شاء اهللا در قسمت  سيد 

  .خواهد شد
که حمقق خوانساری اين کالم رادر کتاب خود  گونه مهان. ۶١١ص  ٢ج: العالمة احللي -)ق.ط(منتهی املطلب  .٩

 .۴۵٣، ص ٢ج): ق.ط(مشارق الشموس (نقل کرده 
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برگرفت تا مهلتی باشد برای تشخيص و شناخت رؤيا و تأکيد از عدم دخالت شيطان و لشکر 
  . ، و ديگر احاديثی که عرضه خواهد شداو در رؤيايش 

طلب  شان تنها خداوند است، از او ياری و کمک اما اوليای اهلی، دليل و راهنمای ...
آن، بني ی  هآنان فرقانی قرار داده تا بوسيلکنند و خداوند شنوای اجابت کننده است و برای  می

ست را خبوان و بنگر به مشاپيش روی  چه آنو ای خواننده عزيز خبوان، . بشکافند حق و باطل
نه در طول مسري با شيطان ، بنگر که چگومعرفت، بعد از مرحله مسري و حرکت ابراهيم 

يقني و  شدن لبعد از حاصهم  آنسازی و اجرای امر اهلی  های او در خصوص پياده و وسوسه
به خورده  شيخ سال به صورتشيطان  .کند میتکليف، دست و پنجه نرم کسب اطمينان در 

اهيم شک و ترديدی نسبت به گفت تا در قلب ابر میسخن  که حالیآمد در  ابراهيم  سوی
تنها  آمده است، اما ابراهيم  که در حديثی از امام صادق  طور مهان .بيفکند رؤيايش

   .بر ادای تکليف خويش استوار بود
فأقبل : أخذ املدية فوضعها علی حلقه، قالمث أضجعه عليه و(... : فرمودند باقر از امام 
غالم مل يعص اهللا طرفة سبحان اهللا : أريد أن أذحبه، فقال: ما تريد من هذا الغالم؟ قال: شيخ فقال
بل ربک اک عن ذحبه وإمنا أمرک : فقال. بذحبهنعم إن اهللا قد أمرين : قال؟ فعني تذحبه

ويلک، الکالم الذي مسعت هو الذی بلغ يب ما تری ال واهللا ال : فقال .الشيطان يف منامک
يا إبراهيم إنک إمام يقتدی بک فإن ذحبت ولدک : فقال الشيخ. أکلمک، مث عزم علی الذبح

فأضجعه  :يقول مسعت أبا جعفر : صريقال أبو ب. ذبح الناس أوالدهم فمهالً، فأبی أن يکلمه
عند اجلمرة الوسطی مث أخذ املدية فوضعها علی حلقه مث رفع رأسه إلی السماء مث انتحی عليه 

قلبها قلوبة فقلبها إبراهيم علی خدها وفإذا هي م عن حلقه، فنظر إبراهيم فقلبها جربئيل 
يا إبراهيم قد صدقت : جربئيل علی قفاها، ففعل ذلک مراراً مث نودي من مسرية مسجد اخليف

   .)...الرؤيا 
در اين هنگام شيخی آمد . او پيش رفت و چاقو را بر گلوی او قرار داد به سویسپس ... (

سبحان اهللا  :گفت. خواهم او را قربانی کنم  می: فرمود ؟خواهی  میاز اين جوان چه  :و گفت
آری مهانا  :فرمود ؟خواهی قربانی کنی  میجوانی که حتی يک حلظه خدا را معصيت نکرده را 

 خري بلکه خدايت تو را از ذبح او باز :شيخ گفت. خداوند مرا به ذبح او امر کرده است
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 وای بر تو، صدائی که: فرمود. تو را چنني دستور داده ،دارد، و حتماً شيطان در خواب  می
سپس . گومي  یمهان کسی است که به من ابالغ کرده نه به خدا سوگند که با تو سخن من مشنيد

هستی که به   میای ابراهيم تو اما :شيخ گفت .عزم خود را برای بريدن سر امساعيل جزم کرد
اگر تو فرزند خود را قربانی کنی، ساير مردم نيز فرزند خود را قربانی خواهند شود،   میتو اقتدا 

از ابا : بصري گويد ابو .با داشت با او سخن بگويداابراهيم ديگر . کرد، پس اندکی مهلتی ده
گرفت و بر سنگ ميانی قرار داد، سپس چاقو را برداشت  ااو ر: شنيدم که فرمودند جعفر 

 د و سر خود را به آمسان بلند کرد و چاقو را حرکت داد، جربئيل و بر گلويش قرار دا
ابراهيم به آن نگاه کرد و ديد، . خت آن، برگرداندمی تيزش به قسمت ض چاقو را از لبه

اين فعل، چند  اند،برعکس شده، بار ديگر آن را برگرداند و جربئيل نيز آن را به پشت برگرد
که رؤيا را تصديق  به راستیای ابراهيم : از راه مسجد اخليف ندا آمد که اينبار تکرار شد تا 

   )١٠().کردی
اما اوليای . کند میرا وسوسه  از بنی آدم  دوست خدا و غري او شيطان رانده شده،

، به مهني سبب بينند و او آنان را معصوم و مسدد داشته یمنهرگز کسی را جز خداوند  اهلی
دارند و کسی که به خداوند شک دارد، هرگز کالم او را  میاو، گام برمهواره در راستای امر 

  .کند یرا نيز قبول من) رؤيا(پذيرد و در نتيجه وحی خدا  یمن
تواند به هيچ  یکه من اند قابليت شيطان را برای ما مشخص کرده مهانا آل بيت نبوت 

هيچ پيامربی از انبيای اهلی  صورتبه تواند  یآيد، هرگز من اوليای اهللا سبحانه در به صورتوجه 
به تواند  یبلکه حتی من و اوصيای ايشان  رسول اهللا  ی هآيد چه برسد به چهر در

و در خصوص اين مضمون، روايات  .آيد عامه در به صورت ی امري املؤمنني  شيعه صورت
 .وارد شده است در مواضع خمتلف بسياری از اهل بيت 

ذا اقترب الزمان مل تکد رؤيا املؤمن تکذب، إ: (شده که فرمودندروايت  از رسول اهللا 
   .)وأصدقکم رؤيا أصدقکم حديثاً، ورؤيا املسلم جزء من مخس وأربعني جزءاً من النبوة

گفتارتر باشد  وقتی روز قيامت فرا رسد خواب مؤمن دروغ نيست، هر کس راست(

                                                
 .۲۰۷- ۲۰۸: ، ص۴ج: فیالکا .١٠
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   )١١().و پنج جزء نبوت است تر است و خواب مسلمان قسمتی از چهل خوابش نيز درست
انبياء و اوصياء اختصاص ندارد بلکه برای عامه مردم است تنها به  جا اينو صدق حديث در 

اين رؤيا در . تکذيب نشود يند که رؤيای اين مؤمن نزديک استفرما می و رسول اهللا 
  .که در حديث واضح است طور مهانخاص  به صورتقالب و شکل عام است نه در معصوم و 

. يخيارکم أولو النه: (در شأن رؤيا و صاحب آن فرموده است که رسول اهللا  چه آن
   .)، أولو األحالم الصادقهأولوا النهي: ل؟ فقايا رسول اهللا، و من أولوا النهي: قيل

 های صاحبان خواب: كيستند؟ فرمود هیالن لیاو: دشعرض  .باشند یترين مشا اولو النه(
   )١٢().صادقه

  

من زارين : (فرمودند کند که رسول اهللا  می، از پدران بزرگوارش نقل امام رضا 
إلن الشيطان ال يتمثل يف صوريت وال يف صورة أحد من أوصيائي وال يف  زارين يف منامه فقد

   .)أن الرؤيا الصادقة جزء من سبعني جزء من النبوةصورة أحد من شيعتهم، و
؛ زيرا شيطان نه به درستی که مرا زيارت کردهه زيارت کند، بکس مرا در خواب  هر(

آيد و   یمن صورت من و نه به صورت اوصيای من و نه به صورت هيچ يک از شيعيانشان در
   )١٣().دباش  میمهانا رؤيای صادقه، جزئی از هفتاد جزء نبوت 

يطان ال يتمثل يف صوريت وال ألن الشمن رآين يف منامه فقد رآين؛ (: فرمودند رسول اهللا 
إن الرؤيا الصادقة جزء من سبعني يف صورة أحد من أوصيائي وال يف صورة أحد من شيعتهم، و

  .)جزءاً من النبوة
درستی که مرا ديده؛ زيرا شيطان نه به صورت من و نه به ه کس مرا در خواب ببيند، ب هر(

آيد و مهانا رؤيای صادقه،   یمن شيعيانشان درصورت اوصيای من و نه به صورت هيچ يک از 
   )١٤().دباش  میجزئی از هفتاد جزء نبوت 

                                                
، ميزان ۳۱ص ۴ج: نة البحاري، مستدرک سف۱۷۲ص  ۵۸ج: ، حبار االنوار۳۸۶ص : الشيخ طوسی -األمايل .١١

 .۱۰۱۲، ص ۴ج: احلکمة

  .۱۰۱۳ص،۲ج: شهریی ر -، ميزان احلکمة۱۹۰ص ۵۸ج: نوارحبار األ .١٢
 .١٨٣ص ٧ج: للبحراين -، مدينة املعاجز٢٨٨ص ١ج: للشيخ الصدوق - عيون أخبار الرضا  .١٣

  .٥٨٥، ٢ج:للصدوق -حيضره الفقيه من ال .١٤
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ثروت آمد و صاحب  رسول اهللا  به سویو در اين شأن، حديث مرد اعرابی که 
 :ی خداوند با خرب کنيد يا رسول اهللا مرا از اين فرموده: شود که گفت  میبود، نقل  فراوان

مهانان كه اميان آورده (، ﴾لَهم الْبشرى في الْحياة الدنيا وفي اآلخرة*  انواْ يتقُونَوکَالَّذين آمنواْ ﴿
 رسول اهللا . )در زندگى دنيا و در آخرت مژده براى آنان است* اند و پرهيزگارى ورزيده

بيند و در   میای است که مؤمن  رؤيای حسنه: آن ﴾لَهم الْبشرى في الْحياة الدنيا﴿ :فرمودند
بشارت مؤمن در هنگام : آن ﴾وفي اآلخرة﴿ :ی خداوند دهد و اما فرموده   میدنيا به او بشارت 

که تو  دهد که خداوند گناهان تو و هر آن  میوفات است که در هنگام وفاتش به او بشارت 
  )١٥(.)آمرزيده استی قرب سازد،  ا روانهر

شيطان  که اينشوند و  میی رؤيا، امتحان  نيز بواسطه آشکار شد که انبياء  جا اينتا 
بلکه پيشينيان . آيد در ن و اوليای اهلی و حتی شيعيانشانتواند به صورت انبياء و رسوال یمن

شدند؛ زيرا رؤيا در نزد آنان،  میو متأمل  کردند، اندوهگني یصاحل آن هنگام که رؤيا مشاهده من
 که از ايشان  طور مهانبوده  قرب به خداوند سبحاننزديکی و ت ی ميزان و نشانه مقياس
که  ،گفتند می، تربيک و نيت شد فراوان میکسانی که رؤياهايشان  هب و ائمه  ؛امي شنيده

  :اين امر در چند حديث آمده است
 له احلسن بن عبد کان يل ابن عم يقال(: بسنده عن حممد الرافعي، قال روی الصفار 

بل السلطان بالکالم الصعب يعظه رمبا استقبد أهل زمانه، وکان يلقاه السطان وکان من أعاهللا، و
کان السلطان حيتمل له ذلک لصالحه، فلم يزل هذه حاله حتی کان يوماً دخل ويأمر املعروف، و

يا أبا علي، ما أنا أحب إلی ما أنت فيه : املسجد فرآه فأدنی إليه، مث قال له احلسن موسی  أبو
جعلت فداک وما املعرفه؟ : قال. فاطلب املعرفةو أسرين بک إال أنه ليست لک معرفة فاذهب 

مث عن فقهاء أهل املدينة عن أنس بن مالک و؟ عمن: قال. اذهب وتفقه واطلب احلديث: فقال له
اذهب : يه فأسقطه کله مث قال لهتکلم معهم مث جاء فقرأه علفذهب و: قال .اعرض احلديث علي

حتی خرج إلی ضيعة له  لم يزل مترصداً أبا احلسن وکان الرجل معيناً بدينه ف. ملعرفةاطلب او
مث لزم  –فأقر به أي بوالية أمري املؤمنني .. .جعلت فداک: ه يف الطريق، فقال لهحلقفتبعه و

                                                
، حبار االنوار ۸۲۸ص ۲ج): اإلسالميه(، وسائل الشيعة ۱۳۳ص ۱ج: ، من ال حيضره الفقيه۹۰ص ۸ج: الکايف .١٥

 .۱۵۹، ص ۵۸ج
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يری له، مث من قبل ذلک يری الرؤيا احلسنة و کانراه أحد يتکلم بعد ذلک وکان ال يالسکوت ف
ال : فقال. فيما يری النائم فشکا إليه انقطاع الرؤيا انقطعت عنه الرؤيا فرأی ليلة أبا عبد اهللا 

  )١٦(.)تغتم، فإن املؤمن إذا رسخ يف اإلميان رفع عنه الرؤيا
حسنه و  یها رؤياشود،  امام کاظم  ی شيعهکه  اهللا قبل از اين حسن بن عبد...... (

شيعه شد اين  یوقت یديدند، ول یم یخوب یها خواب یو یديد و ديگران نيز برا یخوب م
که به خواب رفته بود در عامل خواب حضرت  ی، شبانگاهقطع شد یاز و یکلياها به ؤر

: حضرت به او گفتند. شکايت کرد یها به و يا ديد و از پريدن خوابؤرا در ر صادق 
  ).بيند یمنرؤيا من چون در اميانش راسخ گردد، ديگر ؤزيرا که م! غمگني مباش

تواند  میتواند کمال خود را در آن ببيند،  میی کمال بوده و انسان  رؤيايی که مقياس درجه
ان و علم، ثابت که انسان در امي در صورتی. بيند یبرداشته و رفع شود و ديگر انسان آن را من

و اما اگر هنوز در اميان خود  .که در حديث شريف ذکر شده طور مهانقدم و استوار گردد، 
چنگ ست برای  ، اين امر نشان از عقوبت و مهلتیو رؤيا از او برداشته شودثابت قدم نگشته، 

به مهني سبب برخی از مؤمنني به خاطر اندک شدن رؤياها و . دوباره به خداوند زدن
و در اين مورد، حديث شريفی از امام علی بن موسی الرضا . شوند میمشاهداتشان، منزجر 

 ولة فيصبح حزيناً ملا هأدنی ما يصفی به ولينا أن يريه اهللا رؤيا مو: (روايت شده که فرمودند
  )١٧(.)ارة لهرأی فيکون ذلک کف

شود ، پس  یسبب آن حمزون و غمگني مه كه ب ک استآن ديدن خواب خطرناترين  کم(
  ).شود ی، كفاره گناهانش مها آن مصيبت یيا چندتا یيك

أراد اهللا به إذا کان العبد علی معصية اهللا و: (روايت شده که فرمودند و از امام صادق 
إن الرؤيا الصادقة جزءاً من سبعني جزء تروعه فينزجر عن تلک املعصية، و خرياً أراه يف منامه رؤيا

   .)من النبوة
ای بر معصيت خدا قرار گرفته باشد و خداوند خواهان اصالح و خري او  گاه بنده هر(

و . گردد  دهد، پس از آن معصيت منزجر می  رؤيا به او هشدار می به صورتباشد، در خواب، 
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   )١٨().باشد  رؤيای صادقه، جزئی از هفتاد جزء نبوت میراستی که ه ب
  

  .و ان شاء اهللا تفصيل بيشتر اين حبث ذکر خواهد شد
نفی حجيت رؤيا تا بدين حلظه به کار نربدند، بلکه هرگز بيان خود را در  و اهل بيت 

حجت است و بلکه در آن  ی علی  رؤيای شيعه که اينبر حقيقت تأکيد کردند، مبنی بر 
ند اما ديدو حقيقتاً که اشخاص بسيار، رؤياهايی از اين قبيل، . معجزات و کراماتی وجود دارد

  . های پروردگارشان غافلند مردم نسبت به نشانه
ی اقرارهای مهگان که در کتب  اما به منونه ی در اين باب نيستنياز توضيح و تفصيل بسيار

  :پردازمي  میاند،  روايت کرده
رأيت البارحة : دعاين أبان بن أيب عياش قبل موته بنحو شهر فقال يل: (قال عمر بن أذينه

إين رأيتک الغداة ففرحت بک إين رأيت الليلة سليم بن قيس . رؤيا، أين خليق أن أموت سريعاً
ف يل مبا و ضيعها،ال تيامک هذه، فاتق اهللا يف وديعيت ويا أبان، إنک ميت يف أ: فقال يل .اهلاليل

له دين طالب  ال تضعها إال عند رجل من شيعة علی بن ايبو. ااضمنت من کتم
  )١٩(.)حسبو

ديشب رؤيائی : ابان بن ابی عياش يک ماه قبل از مرگش مرا فرا خواند، و به من گفت(
امروز تو را ديدم و خوشحال شدم . خواهم گذشتدر ديدم که من خملوقی هستم که به زودی 

ای ابان، تو در مهني روزها در خواهی : به من گفت. سليم بن قيس هاللی را ديدم که امشب
چه ضامن شدی که  من تقوای اهلی پيشه کن و آن را ضايع مکن، و به آن ی گذشت، در وديعه

که دين و اصل طالب  و آن را به کسی به جز شيعه علی ابن ابی. پنهان بداری وفاداری کن
  ).و مقيد باشد مسپار

ترين ادعيه  از واضحاست که ) دعای ميانی(  میی اما ی دعای معروف نزد شيعه هاز مجل و
کند، اين است که امري املؤمنني  می، بيان ءکه صاحب دعا طور مهانباشد و علت اين دعا  می

  ويل عدو مشح وقد أرهقين وغلبين بکثرة (... : پيش روی او قرار گرفته که اينبعد از

                                                
  .۲۴۱ص : ختصاصاإل .١٨
 .۱۲۴ص : کتاب سليم بن قيس حتقيق حممد باقر األنصاري .١٩



 ١٩............................................................................... رؤيا در مفهوم اهل بيت 
  

إين کنت راقداً ذات ليلة حتی أتاين و .نصريه، وتکاثف مجعه، وقد أعيتين فيه احليلنفريه، وقوة 
علی ري املؤمنني صلوات اهللا عليهما وآت، فهتف يب أن قم يا رجل إلی خري خلق اهللا بعد نبيه، أم

صفوته من خلقه، حممد بن عبد علمه حبيب اهللا وخريته و يمک الدعاء الذآهلما، فاسأله أن يعل
مل أعرج علی شيء بهت يا أمري املؤمنني وفانت... ، ففيه اسم اهللاملطلب بن هاشم بن عبد ااهللا 

  )٢٠(.)...حتی شخصت
برای من دمشنی سرسخت بود که مرا به رنج انداخت و بر من با فراوانی يارانش و ... (

در . قوت ياورانش و زيادی مجعش غلبه کرد، و از رو به رو شدن با او توامن را از دست دادم
برای خيرخلق بعد از : ها که خفته بودم شخصی به خوامب آمد، و به من گفت شبی از شب

برخيز ای مرد، و از او دعائی را خبواه که حبيب خدا و ترين  ن علی پيامرب، امري مؤمنا
آن را به او آموخت که در آن  برگزيدگانش حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم 

که هرگز به چيزی دست نيافتم تا  يا امري املؤمنني از خواب بيدار شدم در حالی ......اسم اهللا
  ......).دادم کهتشخيص 

اين شخص از طرف انسانی آمده که او  به سویکه هدايت  شود میآشکار  اين حديثاز 
 و او را به ترين خلق بعد از حممد مصطفی ) شخصی به خوامب آمد(شناخته  یرا من

  .را به او معرفی کرد ءخواند و نام دعا شت فرا به سویراهنمايی کرده و او را 
ی بزرگوار به اين موضعی که آن مرد صاحب رؤيا در قبال رؤيای خود داشته،  ای خواننده

که هرگز به چيزی دست نيافتم تا  ؤمنني از خواب بيدار شدم در حالیيا امري امل: (... توجه کن
و بدين ترتيب بطالن حجت کسی که بگويد رؤيای غري انبياء و  ).......که مدادتشخيص 
و عدم تشبيه  ،ی ابليس در آن آن هم به سبب نفوذ وسوسه، حجت نيست، معصومني 

ی امري املؤمنني علی و ائمه و مهديني از آل بيت  به شکل شيعه - چه بسا لشکرش –) لع(ابليس 
و اين چنني اشکال و شبهه عدم حجيت رؤيای غري انبياء و معصومني دفع . باشد  می نبوت 

بلکه حديث به طور  ، انبياء نيستند،ی علی  ی شيعه مههاز بديهيات است که . شود می
بوده و بر عدم شباهت ابليس به هيچ يک از آنان، داللت  ی علی  مطلق، شامل متام شيعه
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پذيرد بلکه با بيان  یی اين امر، پايان من در خصوص مسئله و تبيان اهل بيت  ،کند می
ها، مشخص کردن وقت  ی اين راه مجله های بسيار و از حقيقت حجيت رؤيا، از خالل راه

  .رؤيای صادقه، استمرار يافته است

******  
  

  
  :رؤيای صادقه

  

گردد؛  میدر خصوص تشخيص زمان رؤيای صادقه، به عامه مطلق  کالم اهل بيت 
و  .و تنها خمتص معصوم نيستباشد  میبينند،  میرؤيا  امل متام کسانی که در اين هنگامهيعنی ش
، در حديث حديث روايت شده از امام جعفر بن حممد صادق : ی اين احاديث از مجله

مث : (فرمودند تا آجنا که امام : ... چنني آمده است طوالنی حول مقتل امام حسني 
ما يبکيک يا : سار حتی نزل العذيب، فقال فيها قائلة الظهر، مث انتبه من نومه باکياً، فقال له ابنه

  )٢١(.)...ساعة ال تکذب الرؤيا فيها  اايا بين : ل؟ فقاأبه
آمد، حضرت در آجنا  فرود) عذيب(حركت كرد تا در منزل  آن گاه امام حسني (
: فرزندش به ايشان عرض کرد .گريستند بيدار شدند یكه می ظهر خوابيدند بعد در حال کنزدي

 یاين ساعت، ساعت! فرزندم ای: چه چيزی باعث گريان شدن مشا شده است پدر؟ فرمودند
  ).شود یمن پنداشته است كه خواب آن دروغ

، )باألسحار یأصدق الرؤ: (فرمودند که کند مینقل  سعيد خدری از رسول اهللا  یو اب
   )٢٢().ترين رؤياها، رؤيای سحرگاه است صادق(

رؤيائی که به سرعت تأويل (، )أسرعها تأويالً رؤيا القيلولة( :فرمودند امام صادق 
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  )٢٣().شود، رؤيای خواب قيلوله است  می
جعلت فداک، الرؤيا الصادقة : (الصادق  عبد اهللاقلت أليب : عن أيب بصري، قال 

صدقت، أما الکاذبة خمتلفة فإن الرجل يراها يف أول ليلة : الکاذبة خمرجهما من موضع واحد؟ قالو
اما و. هي کاذبة خمالفة ال خري فيهاوإمنا هي شيء خييل إلی الرجل و يف سلطان املردة الفسقة
ذلک قبل السحر فهي صادقة، ال ختلف ثني من الليل مع حلول املالئکة والصادقة إذا رآها بعد الثل
ختتلف  ااره ف يذکر اهللا حقيقة ذکن جنباً أو ينام علی غري طهور وملإن شاء اهللا إال أن يکو

  )٢٤(.)اتبطئ علی صاحبهو
موالی من فدايتان شوم، رؤيای صادقه و : (عرض کردم به امام صادق : بصري گويد ابو

کاذبه . ای، اما کاذبه فرق دارد درست گفته: ؟ فرمودندگردند  میکاذبه از يک موضع خارج 
بيند و آن   میرؤيائی است که شخص در ابتدای شب در زمان ترس و هراس از سلطان فاسق 

گريد و آن رؤيای کاذبه خمالف است که در آن   میخيالی است که در ذهن شخص شکل 
اما رؤياى صادق بعد از دو سوم شب و قبل از سحر است كه مالئكه نيز حاضر  .خريی نيست

خواب بيننده جنب  كه اينپذير نيست مگر  اهللا ختلف شاء است و ان هاى صادقيشوند، اين رؤ مى
  ).ا بدون وضو خوابيده و نام خداى متعال را بر زبان جارى نكرده باشدباشد و ي

  

ی کالم در موضع آخر، ان شاء  زده عمل مکن بلکه بقيه در کالم حول اين حديث، شتاب
  .ين شأن و منزلت که بسيار هستندادر  شود و ديگر احاديث اهل بيت  میاهللا ذکر 

******  
  

  : در بازگو کردن رؤيا پند و نصحيت آل حممد 
  

ی که از خالل آن حجيت رؤيای غري معصوم توسط آل هائ ی راه و روش چنني از مجله و هم
باشند که رؤيای  میبه شيعيانشان  های ايشان  ثابت شده است، وصايا و سفارش حممد 
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  .خود را برای شخص حسود و جاهل و نادان، بازگو نکنند
  

الرؤيا ال تقص إال علی : قال رسول اهللا : (، قال اهللاعبد عن أبی بصري، عن أيب 
  )٢٥(.)مؤمن خال من احلسد و البغي

 رسول اهللا : کند که حضرت فرمودند  مینقل   عبد اهللابی بصري از ابی 
  ).شود منىدور باشد مطرح ه ياى مؤمن به جز براى مؤمىن كه از حسد و زنا برؤ( :فرمايند  می

  )٢٦(.)قص الرؤيا إال علی عامل أو ناصحال ت: (، قالو عنه 
  ).رؤيا را جز برای شخص دانا و ناصح، بازگو مکن: (فرمودند رسول اهللا  و نيز 

شيعيان خويش را  شد، چرا اهل بيت  میپس اگر رؤيا حجت نبود و بدان بی اعتنايی 
راستی که آل ه کس بگويد که رؤيا حجت نيست ب ؟ و هر!کردند می، سفارش ها ه آموزبه اين 
چراکه اين احاديث هيچ  - بال نسبت ايشان و  –متهم کرده را به بيهودگی  حممد 

  .سودی در ورای عدم حجيت رؤيا در نظرش، ندارند
های بسيار با  در به کارگريی اين راه و روش و اهل بيت ايشان  و رسول اهللا 

و از  ،ثابت کردند نواحیاصحاب خويش، هم مسري گرديدند و بدين ترتيب رؤيا را از متام 
شد و در اين  میست که مهواره در مورد رؤيا و صاحب آن پرسيده  می، سؤال دائها آنی  مجله
  : ، روايات بسياری موجود است، از مجلهباره

  

هل رأی أحد : (مما يکثر أن يقول ألصحابه ،کان رسول اهللا : عن مسرة بن جندب، قال
  )٢٧(.)؟منکم رؤيا

بيشترين چيزی که در گفنت آن به اصحاب خويش  رسول اهللا : مسره بن جندب گويد
  ).آيا کسی از مشا رؤيائی ديده؟(: فرمودند  میکردند، اين بوده که   میمبالغه 
روايت شده، بلکه بدو بشارت  به تعبري آن که از ام امين و اهتمام رسول اهللا  چه آن

در اين شب، : عرض کردبازگو کرد و  رؤيايش را برای رسول اهللا  که اينبعد از : داد
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ای ام امين (: بدو فرمود رسول اهللا . ام افتاده خواب ديدم که اعضای بدن مشا در خانه
دهی و   میاو را پرورش آورد و تو  میچشمت را با خيالی آسوده ببند، فاطمه، حسني را به دنيا 

  )٢٨(.)باشند میات  چنني پاره تن من و اعضای من در خانه اين
، خط ی روايت شده از ايشان   ، برای ما از خالل ادعيهاهل بيت  راه و روشسپس 

رؤيا حجتی از طرف خداوند برای اوليای خود  که اينکند، مبنی بر  میمشی واضحی را رسم 
  . باشد میهم بعد از درخواست و طلبش،  آن

کند و رسول اهللا  می ءعطا در معراج، دعای قدح را به رسول اهللا  بلکه جربئيل 
 أسألک يا اهللا يا اهللا يا اهللا يا : (آموزد که در آن چنني آمده است میخويش  آن را به اُمت

تکرمين مبغفرة خطيئيت إنک علی أن ن تريين يف منامي ما رجوت منک، وعزيز يا عزيز يا عزيز، أ
  )٢٩(.)تشاء قدير يا أرحم الرامحني، و ال حول و ال قوة إال باهللا العلي العظيم

چه خواستم  در خوامب آنيا اهللا يا اهللا يا اهللا يا عزيز يا عزيز يا عزيز از تو مسئلت دارم، كه (
ترين  دهی، و مرا با مغفرت گناهم مورد عفو قرار دهی که تو بر هر چيزی توانا و مهربان نشامن

  ).ال باهللا العلي العظيمامهربانانی، و ال حول و ال قوة 
ی  گويد و هم چنني بسياری از ادعيه میيا سخن ؤو حديث برای طالب حق، در مورد ر

  .باشند میديگر که حاوی اين مضامني و کلمات 
ی حق  کننده حقيقت اين است که خداوند رؤيا را حجتی برای اقرار کننده به آن و انکارو 

كُال نمد هؤالء وهؤالء من عطَاء ربك وما كَانَ عطَاء ربك ﴿: فرمايد میقرار داده است و 
خبشيم و عطاى  اينان و آنان را از عطاى پروردگارت مدد مى] دسته[هر دو (، ﴾محظُورا

   )٣٠().منع نشده است] از كسى[پروردگارت 
در  شخصيت معصوم اين کهی بسياری برای اين منکران، وارد شده با  و رؤياهای صادقه

ی اين رؤياها، رؤيای فرعون  از مجله. ای از رويدادها بوده است نبوده بلکه حامل جمموعه ها آن
و رؤيای دو جوان زندانی که يکی از آنان  .واقع گرديد اين زندگی مادیر دمصر است که 
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طور ه بآن را تأويل کرده و  بازگو کرد و يوسف نبی  رؤيايش را بر يوسف نبی 
  .وقوع پيوسته کامل در عامل جسمانی ب

دست مردی از بنی اسرائيل، پس ه و هم چنني رؤيای فرعون مبنی بر نابودی حکومتش ب
ر عامل جسمانی گردد، اما افسوس و صد دکه کشت تا مانع وقوع اين تعبري  چه آنکشت 
كرد و  زدند و خدا تدبري مى نرينگ مى( ،﴾ويمكُرونَ ويمكُر اللّه واللّه خير الْماكرِين﴿افسوس 

   )٣١(.)خدا ترين تدبريكنندگان است

شناسد و  یکسی که حق را من بهاين موضع رؤيا نسبت به منکرانش است و اما نسبت 
  .بسيار زياد است خاىل از تعقيد و تكلفرؤيايش در عامل ملکوت 

و رؤيای بسياری از اميان آورندگان به واليت امري ) رؤيای سعيد بن عاص اموی: (از مجله
ها مأنوس  اما کسانی که با ظلمت و تاريکی هستند،خواهان نور كه ی ان، و کساملؤمنني 

  . بينند یهيچ حجتی در اين کالم و اين آيات من، اند گشته
توان به امور ديگری در خصوص در امان ماندن از  می، آل حممد  یها آموزهی  و از مجله

مؤمن بر لوی راست و سپس بر لوی : من مجله. بيند، اشاره کرد میگزند رؤيايی که مؤمن 
بربد و اگر رؤيايی هراسناک ديد، آب دهان های آشفته به خدا پناه  چپ خبوابد و از شر خواب

  : و احاديثی از اين قبيل .خود را بر جانب چپ بياندازد
فإذا أردت النوم، فليکن اضطجاعک أوالً علی : (ورد يف الرسالة الذهبية لإلمام الرضا 

کذلک فقم من مضجعک علی شقک األمين کما بدأت به أليسر، والشق األمين، مث انقلب علی ا
  )٣٢(.)نومکعند 
گر خواستی خبوابی، اول بر لوی راست خبواب، سپس به لوی چپ برگرد، و نيز از ا(

  ).خوابيده بودی ]مثل اول[جای خود برخيز در حالی که بر روی لوی راست 
ی را به هائ تيحهرگز چنني نص نبود، اهل بيت   میاگر رؤيا حجت و دليل مه

شد و اهل  میلشان بيهوده حمسوب معکردند، چون در اين صورت، اين  یشيعيانشان سفارش من
  .، مرباء هستندمعنا یكالم باز هرگونه  بيت 
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حيب، فال الرؤيا الصاحلة من اهللا، فإذا رأی أحدکم ما : (أنه قال ورد عن رسول اهللا 
وليتعوذ من شر ) ثالثاً(وهة، فليتفل عن يساره إذا رأی رؤيا مکرحيدث ا إال من حيب، و

  )٣٣(.)لن تضره ااحيدث ا أحداً ف الالشيطان وشرها و
 خواب نيكو از طرف خداوند است پس هر: (روايت شده که فرمودند از رسول اهللا 

خواب  یآن را بازگو نكند و اگر كس دارد، كس كه دوستش كس آن را ببيند به جز نزد آن
آب دهان از شر آن و شر شيطان به خداوند پناه بربد و سه بار  ببيند یناخوشايند و نامطلوب

بازگو ننمايدكه در اين صورت از آن دچار  یكس نزد و آن را بياندازد به جانب چپ خود را
  .)گردد  یزيان من

که جربئيل ايشان را مورد خطاب قرار  چنني حديث روايت شده از رسول اهللا  و هم
قل يا رسول اهللا إذا رأيت يف منامک شيئاً تکرهه أو رأی أحد من  :مث قال جربئيل... : (دهد می

احلون من شر عباده الصعاذت به مالئکة اهللا املقربون وأنبياءه املرسلون و أعوذ مبا: "املؤمنني فليقل
تتفل عن يسارک ثالث تفالت تني وقل هو اهللا أحد واملعوذهللا و تقرأ احلمدو" ما رأيت من رؤياي

  . ))٣٤(﴾إِنما النجوى من الشيطَان﴿ما رأی، فانزل اهللا علی رسوله فإنه ال يضره 
ای رسول اهللا اگر در خوابت چيز ناخوشايندی ديدی يا يکی از : سپس جربئيل فرمود ...(

ی مقرب اهلی و انبياء و رسوالن و  که مالئکه چه آنبرم از   مؤمنني، چنني ببيند، پس بگو پناه می
که در رؤيای خود  چه آنخداوند از شر ه برم ب  برند، پناه می  بندگان صاحلش از آن، بدو پناه می

خوانی و سه بار بر جانب چپ، آب دهان   هللا و معوذين و قل هو اهللا أحد را می ديدم و احلمد
: خداوند بر رسولش نازل کرد. زند  که ديده شد، ضرری منی چه آنپس . اندازی  خود را می

   )٣٥().شيطان است] تءاالقا[از  چنان جنواىي صرفاً(
اين بوده که از بازگو کردن رؤيای خود برای شان  به شيعيان و از سفارشات ائمه 

عالوه بر حديث قبلی رسول اهللا . کنند، بپرهيزند میکسانی که به تفسري اشتباه و بد، تأويل 
 )ًا حاسدا ا إال عاملا(و  )حسود، مطرح نکن اآن را ب(، )ال حتدث آن را (، )ال حتدث
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شنيدم  از ابا احلسن : ، از حسن بن جهم روايت شده، که گويد)جز برای عامل بازگو مکن
نا روی أن رؤيا امللک کانت إن بعض اصحاب: ما تعرب، فقلت له الرؤيا علی: (که فرمودند

جذع بيتها  إن امرأة رأت علی عهد رسول اهللا : فقال أبو احلسن  .مأضغاث أحال
 يأيت و هويقدم زوجک و: فقال هلا النيب . فقصت عليه الرؤيا انکسر فأتت رسول اهللا 

، مث غاب عنها زوجها غيبة أخری، فقدم کما قال النيب  -و قد کان زوجها غائباً –صاحل 
يقدم : فقصت عليه الرؤيا فقال هلا فرأت يف املنام کأن جذع بيتها قد انکسر، فأتت النيب 

زوجک ويأيت صاحلاً، فقدم علی ما قال، مث غاب زوجها ثالثة فرأت يف منامها أن جذع بيتها قد 
ميوت زوجک، فبلغ النيب : ت رجالً أعسر فقصت عليه الرؤيا، فقال هلا الرجل السوءانکسر، فلقي

 ؟أال کان عرب هلا خرياً: فقال!(.   
 برخی از اصحاب ما روايت کردند که: عرض کردم. رؤيا به معبِران آن بستگی دارد(

زىن كه   زمان رسول خدا در: حضرت فرمودند. رؤيای حاکم مصر، خواب آشفته بود
آمد   شوهرش در مسافرت بود در خواب ديد تري سقف منزلش شكسته، پيش رسول خدا

طور هم  گردد و هم اين شوهرت از مسافرت باز مى ندحضرت فرمود .آن جويا شد ريو از تعب
شوهرش به مسافرت رفته بود مهني خواب را ديد، باز پيش رسول خدا  شد، مرتبه دوم كه جمدداً

باز براى مرتبه سوم  .ت مهان تعبري را براى او بيان فرمود و مهان هم شدآمد و آن حضر
از   شوهرش به سفر رفته بود و آن زن مهان خواب را ديد، به قصد رفنت نزد رسول خدا

اليقى برخورد كرد، خواب خود را براى او نقل كرد،  منزل خارج شد و در بني راه به مرد نا
رود و خرب مرگ  شوهرت از دنيا مى: اين گونه تعبري كرد كهآن مرد بد طينت خواب وى را 

: برد، حضرت فرمود  آورند زن ناراحت شده داستان را نزد رسول خدا او را براى تو مى
   )٣٦().!خري و خوىب تعبري نكرد؟ياى زن را به ؤچرا آن مرد ر

رسد بلکه امر حجيت رؤيا به سبب عدم ورود هيچ دليل  یو اين امر تا بدين جا به پايان من
گردد و عدم وجود دليل  می روشنيش پبيش از  )از کتاب خدا و حديث اهل بيت (شرعی 

  .کنند میرواياتی است که حجيتش را ثابت  وحدتدر نفی حجيت رؤيا، به معنای 
شود جز  یاو پذيرفته منپس انسان در خصوص اين امر، هيچ اختياری از خود ندارد بلکه از 
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ی  شد و بوسيله میمتصل  تفکر کند به سادگی به حقيقت امر و اگر انسان اندکی. شاطالع
و نفس خود را از ريسمان هر گردد  میاستوار  آن، قدمش در راه رسيدن به امام مهدی 

مشروع داشته، آزاد  ئش و فرامني آنانکه خداوند از اطاعت اوليا چه آنقيد و بندی جز 
جا، ان شاء اهللا برای ما  ينا تاواضح  به صورتی اول و بسياری از شبهات  هكتن. دکن می

  .روشن گرديد
******  

  

  : ی دوم هكتن
  شناخت قبلی معصوم

  

گويند که حجت  میطور مطلق ه کنند، ب میداليلی که منکران حجيت رؤيا مطرح   از مجله
را بشناسد و در اين   میمعصو امامِ ،اگر انسان. باشد می ر به رؤيای معصوم نحصتنها م

شناسد، در اين  میاش را  ادی او را ديده باشد و صفات جسدیی و حيات موزندگی دني
صورت است که اگر او را در خواب ببيند، تشخيص دهد که خود اوست يا شخصی غري 

رآين؛ ألن الشيطان ال يتمثل من رآين فقد : (و گفتند، حديث رسول اهللا  .باشد میمعصوم 
تواند به شکل رسول اهللا  یپس شيطان من. ست و هيچ شکی در آن نيست حديث صحيحی) يب

 چه کسی گفته : ماند، اين است میاما سؤالی که نزد آنان باقی . آيد يا اوصيای ايشان در
کس  هر) (من رآين: (فرمايد میحديث  است؟ اين شخصی که ديده، شخص رسول اهللا 

توانی تشخيص بدهی  یای، من را هرگز نديده اگر تو شکل و مشايل رسول اهللا ) مرا ببيند
باهللا، در نتيجه به  نعوذ است يا وحی از شيطان تو آمده، رسول اهللا  به سویشخصی که 

  .توان رؤيا را حجت دانست یای از شيطان به رؤيا من سبب امکان ورود وسوسه
در اين جمال، مطرح شده و پاسخ که  ترين اشکاالتی است عيفدر حقيقت اين اشکال از ض

منصف  ی شايسته است که انسانئاما قبل از پاسخگو. به آن، از چند جهت حائز امهيت است
از خود بپرسد، چرا اين قوم با وجود روايات و احاديثی در خصوص صدق و حقانيت رؤيای 

متسک االت واهی، معصوم و عدم ختلف آن از واقعيت، که آنان را احاطه کرده، به اين اشک
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پاسخ به اين سؤال را به  به هر حال !برند؟ میچرا به چنني اشکاالت سطحی پناه  !اند؟ هجست
  :پردازمي میی آن  ی اشکال و معاجلهئکنيم و به پاسخگو میواگذار   میی گرا دهخوانن

رگز از شکل و بدان نايل آمدند، ه و اهل بيت ايشان  کرامتی که رسول اهللا 
منظر ظاهری و خارجی و جسمانی حاصل نگشته، بلکه آن کرامتی از برای ارواح مقدس و 

 که حالیبا شکل مادی ندارد و چگونه داشته باشد در  یدخالتشريف ايشان است و هيچ 
لق إن اهللا مل خي(: فرمايند  می خداوند سبحان هرگز به عامل اجسام نظر نداشته و رسول اهللا 

لقتی منفورتر از مهانا خداوند هرگز خ(، )إنه مل ينظر إليها منذ خلقهاخلقاً أبغض إليه من الدنيا، و
   )٣٧().و از زمان خلقتش هرگز بدان نظر نداشته است ،نيافريده دنيا در نزد خود

ذر، إن اهللا تبارک يا أبا(: کشد میگرايان فرياد  و اين حديث شريف در گوش مهه مادی
ذر ای ابو(، )أعمالکمو ال إلی أموالکم ولکن ينظر إلی قلوبکموتعالی ال ينظر علی صورکم و

ها و  کند بلکه به قلب  اموال مشا نظر منیتعالی به شکل و صورت مشا و  مهانا خداوند تبارک و
  )٣٨().کند  اعمال مشا نظر می

بلکه تنها خاص روح است و کسی که  ،شود، نيست میبرای جسدی که فنا  ،بزرگیپس 
کند، از کرامت و برتری جسم زايل بر روح، و تقديس جسد،  میبا چنني اشکالی احتجاج 

گريد  میمورد هتک قرار  چه آنکند بلکه  یجانب شيطان هتک منکه از  چراسخن گفته؛ 
  .اهللا گذاری و روح است و استغفر نام

. ی اجساد گردد، نه بوسيله میی ارواح ميسر  ، بوسيله)رؤيا(پس ورود به عامل ملکوت 
عامل ملکوت به سبب عدم وجود ماده در آن، با اين . ها چنني گمانی دارند ضیکه بع طور مهان

 اسرار امام مهدی  تفصيل کالم در اين حبث، در کتاب است وعامل جسمانی متفاوت 
  .موجود است) ی فاحته ای از تفسري سوره گزيده(و ) متشاات(

باشد؛ زيرا نص صريح اهل بيت بر  میايشان  یها آموزهو  اين اشکال خمالف آل حممد 
شوند، پس  میی خواب وارد  با اشکال خمتلف به رؤيای بيننده کند که ايشان  میاين داللت 

روايت  که از رسول اهللا  طور مهان گردند،  میای ظاهر  با هر صورت و چهره آنان 
                                                

  .۱۹ص ۲ج: جامع السعادات .٣٧
 .۵۳۶ص : للشيخ الطوسي -األمايل .٣٨



 ٢٩............................................................................... رؤيا در مفهوم اهل بيت 
  

کس مرا در  هر(، )من رآين يف املنام فقد رآين، فإين أری يف کل صورة(: شده که فرمودند
   )٣٩(.)شوم  من به هر صورتی ديده میپس . راستی که مرا ديده استه خواب ببيند، ب

و اين اشکال نادرستی است به سبب يک دليل ساده و آن صدق رؤيای کافر و انطباق آن 
باشد، مهچون رؤيای فرعون مصر و حقانيت رؤيای حق طلبان ولو تابع آن  میبر زمني واقع 

قبل از ورودشان به واليت اهلی و  نباشد، مهچون رؤيای هدايت يافتگان به واليت ائمه 
،  میها رؤيای ديگر که تابعان مذهب اما و ميليون رؤياهای رهروان حق، هچون انصار ائمه 

  . اند دهدي
اگر رؤيای انسان غري معصوم، صحيح و قابل انطباق بر زمني واقع است، در اين صورت 

  .هان نيستباشد و پن میتر  سزاوارر انطباق به آن رؤيای معصوم، د
شدگان اشخاصی به شدت سرسخت و متعصب بودند اما به  و چه بسا از ميان هدايت
که  گونه مهان. دارند میبينند، دست از تعصب خويش بر می سبب رؤيايی که از اهل بيت 

های  و از سخنان و گفته: گويد: (ی خود ذکر کرده است ی ذريعه بزرگ رانی در موسوعه
شنيدم و از آنان در مورد الهور مولی حممد معصوم و مولی حممد مؤمن و مولی علمای شيعه 

بيند که او را  میابراهيم متعصب در تشيع دريافتم که در وجه تعصب خود، ائمه را در خواب 
  )٤٠(.)...کنند میامر  گانه از اهل بيت  ی دوازده به تسليم در برابر اسالم و پريوی از ائمه

باشد؛   می گردد و آن خمالفت آل حممد   میارزش  ديگر، ساقط و بی طرفیاين اشکال از 
را در خواب ببيند، چنني و  خواهد رسول اهللا   میفرمايد هر کس   می زيرا امام صادق 
 شد که رسول اهللا  یپيدا من کسی در زمان امام صادق  که اينبه  توجهچنان کند، با 

مردم را به مالقات رسول اهللا  اما با اين وجود امام  باشد،ديده را ديده و ظاهر ايشان را 
  دهد  میدر عامل رؤيا، سوق.  
  

من أراد أن يری سيدنا رسول اهللا يف منامه فليصل العشاء : (أنه قال عن أيب عبد اهللا 
ليصل علی حممد و ع رکعات بأربع مرة آية الکرسي، وليصل أربآلخرة، وليغتسل غسالً نظيفاً، وا
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ضع يده ليال حراماً، وثوب نظيف مل جيامع عليه حالالً وليبت علی و ألف مرة ل حممد آ
هللا وال إله إال اهللا واهللا أکرب وال  اليمنی حتت خده األمين، وليسبح مائة مرة سبحان اهللا واحلمد

  )٤١(.)يف منامه ما شاء اهللا فإنه يری النيب : ليقل مائة مرةحول وال قوة إال باهللا، و
را در خواب  ی خواست سرورمان رسول اهللا هر كس(: فرمودند از امام صادق 

د، و چهار رکعت با چهار مرتبه آيت اجنام دهخود ببيند، مناز عشاء خبواند، و غسلی پاک 
با ای که با آن نه  درود فرستد، و با جامه الکرسی خبواند، و هزار بار بر حممد و آل حممد 

شب را سپری کند، و دست راست خود را زير گونه  باشدحالل و نه حرامی آميزش کرده 
مست راست خود بگذارد، و صد مرتبه سبحان اهللا و احلمد هللا و ال اله اال اهللا و اهللا اکرب و ال 

را در خواب  ما شاء اهللا، پيامرب : تسبيح گويد، و صد مرتبه بگويد حول و ال قوة اال باهللا
  ).ديد خواهد

سأله ما يريد و إن من أدمن قراءة سورة املزمل، رأی النيب : (أنه قال و عن الصادق 
   .)أعطاه اهللا کل ما يريد من اخلريو

هر کس بر قرائت سوره املزمل، مداومت کند، رسول اهللا (: فرمودند از امام صادق و 
  ءاز خري خبواهد را بدو عطا چه آنبيند و از ايشان درخواست منايد و خداوند هر   میرا 

  )٤٢().کند  می
مرة، مل ميت عشرين عد صالة الزوال وقبل الظهر إحدی ومن قرأ سورة القدر ب: (و عنه  

   .)حتی يری النيب 
هر کس بعد از مناز صبح و قبل از مناز ظهر، بيست و يک مرتبه (: و از ايشان نيز فرمودند

  )٤٣().را ببيند رسول اهللا  که اينمريد تا  یی قدر را خبواند، هرگز من سوره
پس . گردد  میارزش  بر اين طريقه، بی  میاين اشکال به سبب سوق يافنت اتباع مذهب اما

آيد   یحق است و شيطان به شکل آنان درمن فقهای شيعه چنني سوق يافتند که رؤيای ائمه 
  . مراجعه کند» جواهر الکالم«ی کتبی از مجله  تواند به مطالعه میی عزيز  و خواننده
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در استحباب غسل برای ديدن يکی از ايشان در  چه آن: (شيخ اجلواهری يف األغسال گويد
روايت شده از کتاب  معزی از موسی بن جعفر   ابیمهچون خرب . ، روايت شدهخواب

را ببيند،  سبحان داشته باشد و خبواهد ماهر کس حاجتی نزد خداوند : (اختصاص مفيد، گويد
بيند و  میما را ما را در خلوت خود جنوا کند،  غسل کند، وسه شب . و موضعش را بشناسد

  )٤٤(.)... گردد  میبه سبب ما آمرزيده 
 ست ی، غسلآن و از مجله: (کند مینقل ) ق.ط(و نيز شيخ انصاری در کتاب طهارت 

از موسی بن  ىمعز مفيد در کتاب اختصاص به نقل از ابی. جهت ديدن يکی از ائمه در خواب
ما  هر کس حاجتی نزد خداوند سبحان داشته باشد و خبواهد: (گويد که فرمودند جعفر 

غسل کند، و ما را در خلوت خود جنوا کند، پس ما  را ببيند، و موضعش را بشناسد، سه شب
  )٤٥(.)... گردد  میبب ما آمرزيده بيند و به س  میرا 

عدم دريافت  ی ناقص يعنی، يکی از جهت مطالعه: از دو جهت صورت گرفته  میکژ فه
  .کاری فهم صحيح يا از جهت خواندن اشتباه يعنی؛ مغلطه

تا  گردد،  میو امکان رفع هر دو اشکال، از جانب رجوع دوباره به حديث شريف، ميسر  
من : (فرمايد  می حديث رسول اهللا  .بازشناسی کنيمرا صدق يا خالف واقع در کالم، 

 يف الألن الشيطان ال يتمثل يف صوريت وال يف صورة أحد من أوصيائي ورآين يف منامه فقد رآين؛ 
کس مرا در  هر(، )إن الرؤيا الصادقة جزء من سبعني جزءاً من النبوةصورة أحد من شيعتهم، و

درستی که مرا ديده؛ زيرا شيطان نه به صورت من و نه به صورت اوصيای من ه خواب ببيند، ب
آيد و مهانا رؤيای صادقه، جزئی از هفتاد جزء   یو نه به صورت هيچ يک از شيعيانشان درمن

  )٤٦().دباش  مینبوت 
پس . کند میبني رؤيای خويش و بني رؤيای مهگی اوصياء مشخص  رسول اهللا 

تصور مجع گشته و شان ی ايشان نيز مهراه شان شده و شيعه بودن لفظ، شامل  میبا عموحديث 
ايشان را   میهای جس در يک زمان واحد، تا بتوانيم از خالل آن، صورت اجتماع آنان 

                                                
  .۴۶، ص ۵ج: جواهر الکالم .٤٤
 .٣٣٣ص٢ج): ق.ط(للشيخ األنصاري  - کتاب الطهارة. ٤٥

  .۵٨۵، ٢ج:للصدوق -من الحيضره الفقيه. ٤٦



    انتشارات انصار امام مهدى ........................................................................۳۲
 
 

. پذير نيست امکان ی صاحب اشکال قابل انطباق گردد، مشاهده کنيم تا حديث طبق خواسته
که امکان ندارد حديث را نصف کنيم تا قسمت اولش غري قسمت دوم و سپس  گونه مهان

کسی که  شود و  میرا شامل  ها نای زم کند که مهه می، بلکه حديث تصريح سوم، منطبق گردد
و شخص آزاده . گری خود را کرده و بس طهلی صريح را بفهمد، تنها مغا خواهد اين فرموده  یمن

  .ست را يک اشاره کافی
******  

  
  : ی سوم هنكت

  انطباق رؤيا و عدم انطباق آن بر عامل جسمانی
ماند، پس اگر رؤيا وحی و   میباقی ) عدم صدق رؤيا در برخی مواضع(سؤال در خصوص 

که  از سوی خداوند باشد، بايد بر روی زمني مادی واقع گردد و حقيقت اين است  میاهلا
عدم صدق (اما قبل از هر چيز بايد بدانيم که بني . است وجهچند پاسخ اين اشکال، دارای 

فرق و تفاوت وجود دارد و چيزی که اکنون در مورد آن سخن ) عدم انطباق رؤيا(و ) رؤيا
  .ال در رؤيای معصوم امکان کذب وجود ندارداگوييم، عدم انطباق است و   می

    .کنيم  میبقی را برای خواننده رها  و ما 
  :از چند جهت ممکن استعدم انطباق رؤيا به و تفسري 

 فرشته، حامل آن است يا آن ی موکل باشد که فرشته  میمهانا رؤيا وحی از سوی خداوند 
. کند و در بيشتر حاالت، از نظر زمانی، زمان معين و مشخصی ندارد  میيا را برای ما نقل ؤر

ی  ی ذهن بيننده که رؤيا، ملکه ئیجاوقوع بپيوندد ه ممکن است رؤيا بعد از يک يا دو روز، ب
آن شده باشد و انسان بني رؤيا و بني وقوع آن در عامل ماده، پيوند اجياد کند تا اخبار غيبی که 

انی حدود چهل که ممکن است رؤيا، با تأخري زم گونه مهان. رؤيا کشف کرده را دريافت کند
رؤيا و انطباق آن در عامل مادی، متکني اغلب مردم در اجياد پيوند بني ... سال نيز مهراه باشد

آگاهند و آن وحی  ها نابد ست که تنها آل حممد  یئرؤيا دارای راز و رمزها. ندارند
بر اين اساس، ضروريتی ها، داليل آن هستند و  و در بيشتر احوال، رمزها و اشارهست  اهلی
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و مبهم  سو شود، چند میته که گف طور مهانحتماً بر زمني مادی واقع گردد؛ زيرا ندارد که 
آن، اقتران و  ولی مقصود ازاست، احتماالً رؤيايی ديده باشيد که به مشا چنني و چنان گفته 

بسيارند و  بر اين امر و شواهد از حديث اهل بيت  .ست یی اين اشياء با چيز ديگر مقايسه
در  ی که اهل بيت و ديگر اشيائ) خامت(يا ) کودک(يا ) عصا(ی تفسريشان از  از مجله

  .اند ی مواقع، کليد رمزهای آن را در اختيارمان قرار دادهبعض
گفتگو با يکی از  هنگامرؤيا در  هایص اعطای برخی از مناددر خصو و از امام کاظم 

خامتاً وسيفاً وعصا  رأيت مع رسول اهللا  (...: ياران خويش، روايت شده که فرمودند
مامة فسلطان اهللا وأما السيف فعز أما الع: فقال يل ؟هذا يا رسول اهللاما : عمامة، فقلتوکتاباً و

أما اخلامت فجامع عصا فقوة اهللا، وأما الاهللا تبارک وتعالی، وأما الکتاب فنور اهللا تبارک وتعالی، و
  )٤٧(.)...هذه األمور

را  بن جعفر  یامام موس: که گفت یئتا جا یطوالن یثيدر حد یديط زيد بن سليزياز 
 کانگشتر، ي کرا ديدم كه به مهراه او، ي در خواب رسول خدا و امري املؤمنني  ...: (دميد

عمامه : نداينها چيست؟ فرمود: سؤال كردم. كتاب و يك عمامه بود کک عصا، ييمششري، 
نشانه سلطنت و قدرت خداوند متعال است، مششري عالمت عزت و غلبه اهلى است، كتاب 

و  - عز و جلّ -عصا، عالمت قوت و نريوى خداوند. عز و جلّ است خداوندنشانه نور 
  )....در برگرينده مهه اين امور است باألخره انگشتر

معنای عدم  بوده و اين به رازهااز  رازیداند؛ زيرا   یو انسان تأويل رؤيای خويش را من
باشد که   میاسرار اهلی بسياری  ی دارنده بر رؤيا، حامل و در. نيست انطباقش بر زمني مادی

خصوص ارتباط رؤيا با ظهور ه ، هنوز فرا نرسيده است و بها آنزمان کشف و آشکاری علنی 
ها واضح و آشکار  شد و در متام جمال میکه اگر حقيقت رؤيا کشف  ، چرامقدس امام ما 

حرکت گشت، و معرفت و شناخت مسري   میآشکار  گشت، قطعاً حرکت آل حممد   می
امری بود که تنها به  د و امکان توجيه رؤيا برای صاحبشش میايشان در آينده، امری ساده 

  ).خداوند ايشان را از سوء حمفوظ بدارد( گشت،  میمتام  آل حممد  بزرگ ضرر و زيان
رؤيا و تأويل آن، امتناع  و منادهای زدر دادن تفسري برخی از رم پس آل حممد 
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  :باشد  می ورزيدند و مصداق اين کالم، حديث روايت شده از امام رضا  می
علي بن موسی الرضا  سألت أبا احلسن : (فقد ورد عن أمحد بن حممد بن أيب نصر، قال

 لو إنا أعطيناکم ما تريدون کان شراً لکم و أخذ برقبة : فامسک عين مث قال ،عن الرؤيا
  .)صاحب هذا األمر

اى پرسيدم،  مسأله از امام رضا : (بن ابی نصر روايت شده که گويد از امحد بن حممد
خواهيد،   میاگر هر چه را : سپس فرمود. حضرت از پاسخ خوددارى ورزيد و جواب نفرمود

مر را شود و گردن صاحب األ  میمشا  یكنيم، موجب شر برا ءبه مشا بگوئيم و عطا
  )٤٨().گريند  می

والية اهللا : (آمده که فرمودند جعفر الباقر   که در حديث ديگری از امام ابی گونه مهان
إلی علي  أسرها حممد ، وإلی حممد  أسرها جربئيل ، وأسرها إلی جربئيل 

أسرها علي ، و إلی من شاء، مث أنتم تذيعون ذلک من الذي أمسک حرفاً مسع به(. 
و او به  به جربئيل سپرد و او به رسول خدا  یرازرا به عنوان خداوند سبحان امر واليت (

سپس مشا  .نيز به هر كه خدا خواست سپرد و امري املؤمنني  ،امري املؤمنني 
  )٤٩().آن را از کسی که شنيده، و به نگفتنش متسک شده، ضايع و تباه کنيد) خواهيد  می(

  

پس خداوند . شود میی يک خرب به مؤمن القاء  گردد؛ زيرا به مثابه یرؤيا بر زمني واقع من
آنان  که اينکند، جز  میی رؤيا امتحان  را بوسيله ی امري املؤمنني  سبحان اهللا و تعالی، شيعه

س سنجش ميزان نزديکی ست که مقيا رؤيا، وحی اهلی. دانند  میرؤيا را حجتی از سوی خداوند 
وارد شده که تقرب و  و به مهني سبب در روايات آل حممد . باشد  میو تقرب به خداوند 

  .دارد میهر گزندی، مصون از را  نزديکی به خداوند، پريوان حممد و آل حممد 
  : ی اين روايات و از مجله

اليکم يکون عارفاً الرجل من مو: قلت أليب احلسن موسی ( :عن زيد النرسي، قال
تربأوا من فعله وال تربؤوا منه، أحبوه : فقال ؟أ منهمن الذنب نترب يرتکب املوبقيشرب اخلمر، و
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الکافر اجلاحد لنا : ال، الفاسق الفاجر: فاسق فاجر؟ فقال: فيسعنا أن نقول: ابغضوا عمله، قلتو
إن عمل ما عمل، ولکنکم تقولون فاسق أن يکون ولينا فاسقاً فاجراً، و الناصب ألوليائنا، أبی اهللا

الدنيا البدن، واهللا ما خيرج ولينا من ن النفس خبيث الفعل، طيب الروح ولعمل، مؤمالعمل فاجر ا
 ةحنن عنه راضون، حيشره اهللا علی ما فيه من الذنوب مبيضاً وجهه، مستورإال واهللا ورسوله و

ذلک أنه خيرج من الدنيا حتی يصفی من الذنوب خوف عليه وال حزن، و عورته، آمنة روعته، ال
أدنی ما يصفی به ولينا أن يريه اهللا رؤيا مهولة ويف مال أو نفس أو ولد أو مرض، إما مبصيبة 

أو خوفاً يرد عليه من أهل دولة الباطل أو يشدد  فيصبح حزيناً ملا رأی فيکون ذلک کفارة له،
، مث أمري املؤمنني و عليه عند املوت، فيلقی اهللا طاهراً من الذنوب، آمناً روعته مبحمد 

مجيعاً و شفاعة رمحة اهللا الواسعة اليت هي أوسع من ذنوب أهل األرض : يکون أمامه أحد األمرين
فعندها  أمري املؤمنني ته رمحة ربه أدرکته شفاعة نبيه و، إن أخطأأمري املؤمنني حممد و

  )٥٠(.)تصيبه رمحة ربه الواسعة

عرض  موسى بن جعفر ] على بن[از زيد بن يونس شحام روايت كرده است كه به (
شود، آيا از  مى خورد و مرتكب گناهان تباه سازنده مردى از دوستان مشاست شراب مى: مكرد

نه، عمل او را دمشن  اورى جوييد، وىل از از كارش بيزا: فرمود ؟ امام او بيزارى جوييم
ايز ، جنه: او فاسق و فاجر است؟ فرمود: رسد كه بگوييم آيا ما را مى :عرض كردم. بداريد
، خداوند خنواست كه دوست ما فاسق و فاجر باشد، اعمالش هر چه باشد، باشد وىل نيست
  د است و روح و بدنش ، كارش پليعملش فاسق و فاجر است و نفسش مؤمن است بگوييد

رود جز اين كه خداوند و رسول  دنيا بريون منى، به خدا سوگند دوست ما از نه. پاكيزه است
كند كه رويش سپيد و  ، خداوند او را با گناهانش در حاىل حمشور مىخوشنودمي او و ما از او

زيرا از دنيا . ، نه بيمى بر او است و نه غمى داردپوشيده و از ترسش در امان است   گناهانش
 در مال يا جان يا فرزند يا بيمارى از گناهان رود تا اين كه با گرفتارى به مصيبىت بريون منى
 کياىي وحشتناشود اين است كه خداوند رؤ و كمترين كارى كه با دوست مى. شود تصفيه مى
، يا شود، و مهني كفاره گناهان اوست زده بيدار مى يا غممناياند و صبح به خاطر آن رؤ به او مى

منايد،  سازد يا سكرات مرگ را بر او سخت مى اين كه ترسى از اهل دولت باطل بر او وارد مى
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شده و از ترس و وحشت خود با  کكند كه از گناهان پا یر حاىل ديدار مپس خدا را د
سپس يكى از دو چيز در برابر او قرار . در امان است منني املؤ حممد و امري] ديدار[

، يا شفاعت حممد و استتر  يا رمحت گسترده خداوند كه از مهه اهل زمني گسترده: گريد مى
او را  منني املؤ ، اگر رمحت خداوند به او نرسد شفاعت پيامرب خدا و امريمنني املؤ امري

  ).در خواهد يافت
د تا از خالل آن نکن میاين معنا را برای ما نقل  که امام صادق  و در حديثی ديگر

از امام . دهد میملتفت شومي که خداوند مؤمنان را با رؤيای هشدار دهنده، مورد امتحان قرار 
أراد اهللا به خرياً أراه يف إذا کان العبد علی معصية اهللا و: (روايت شده که فرمودند صادق 

، )سبعني جزء من النبوة إن الرؤيا الصادقة جزءاً منتروعه فينزجر عن تلک املعصية، و منامه رؤيا
ای بر معصيت خدا قرار گرفته باشد و خداوند خواهان اصالح و خري او باشد، در  هرگاه بنده(

 به راستیو . گردد  دهد، پس از آن معصيت منزجر می  رؤيا به او هشدار می به صورتخواب، 
  )٥١().باشد  که رؤيای صادقه، جزئی از هفتاد جزء نبوت می

ها شامل قانون بداء  که برخی از رؤيا! کنی بداء را فراموش م مسأله عزيز، ی ای خواننده
ما عبد اهللا بشيء أفضل من (: روايت شده است که از آل حممد  گونه مهاناهلی هستند، 

که از  و روايات و احاديث بسيار ديگر ).اعتقاد به بداء از باالترين عبادات است(، )البداء
دهد که با صدقه يا عمل خري، دفع  میدهد يا رؤيايی که از مردنش خرب  میوفات شخص خرب 

  .گردد می
کند که احاديث  میاعتقاد دارد، کفايت  از برای کسی که به حديث آل حممد و 

ال کسی که متام اين اکردند و  میبر صدق و حقانيت رؤيا تأکيد   بسياری از ايشان
رؤيا بر اساس فهم  که اينکند، مبنی بر  میکند و به عقل خود تکيه  میاحاديث را انکار 

ست؛ زيرا با معصوم در تضاد  تصور اشتباهی امل ماده، واقع نگرديده است ايناشتباهش، در ع
  .کنم میو قضاوت را به خواننده واگذار . است

******  
                                                

  .٢۴١ص : ختصاصاإل .٥١



 ٣٧............................................................................... رؤيا در مفهوم اهل بيت 
  

  :ی چهارم هكتن
  تر از رؤياست دين خدا گران

  

خواستند بگويند که حديث شريف روايت شده از امام صادق  می برخی از منکران رؤيا
 :)عزيزتر و واالتر از اين  ،خدای عزيز و جليل دين( ،)إن دين اهللا أعز من أن يری يف النوم

که امام صادق   میپس مادا. کند میحجيت رؤيا را نفی ) اده شوداست که با خواب سامان د
 رؤيا  ،»آن است که در خواب ديده شود واالتر ازعزيزتر و دين خدا « :فرمايند  می

و شگفت است که مردم با اين . شود یمن سوبحمحجتی برای صاحب خود، جهت احتجاج، 
  .خورند میراحتی فريب ه دليل باطل و بدون رجوع به اصل حديث شريف، ب

 روش خود خصم رای خواننده آشکار گردد که چگونهو اين منت حديث شريف است تا ب
  .اند را در حديث شريف به کار گرفته

يف : فداک يف ماذا؟ فقالجعلت : فقلت ؟ما تروي هذه الناصبة(: قال  عبد اهللاعن أبی 
کذبوا : إن أُيب بن کعب رآه يف النوم، فقال: إم يقولون: سجودهم، فقلتآذام ورکوعهم و

جعلت فداک فأحدث لنا من : فقال له سدير الصرييف: فإن دين اهللا أعز من أن يری يف النوم، قال
إلی مساواته السبع أما  إن اهللا ملا عرج بنبيه :  عبد اهللاذلک ذکراً، فقال أبو 

  )٥٢(.)...أوليهن
عرض  ؟کنند میاين ناصبيان چه روايت (: روايت شده که فرمودند  عبد اهللاز ابی 

: عرض کردم. در اذان و رکوع و سجودشان: فرمودند ؟فدايتان شوم در مورد چه چيز: کردم
اند، دين  افتراء بسته: حضرت فرمودند. چنني ديده ابی بن کعب در خوابگويند که   میآنان 

پس سدير صريفی به ايشان : گويد. خدا واالتر و برتر از آن است که از طريق خواب اخذ شود
 حضرت فرمود. ای از آن برای ما ذکر کنيد فدايتان شوم، پس تذکره: عرض کرد :
ی خويش عروج  گانه هفتی ها ناآمس به سویجل، پيامربش را  و که خداوند عز  میهنگا
  )....داد
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 ،گويد که منکر خدا میکه واضح و آشکار است در مورد کسی سخن  گونه مهانحديث 
، پس کسی که منکر ولّی خداست، آيا چيزی از )و ناصبی بوده(باشد  میولّی خدا و حجتش 

ی به ئدروغگوکند و خواهان گمراهی مردم با  میاگر انکار ! سبحان اهللا !شود؟ میاو گرفته 
گويد حجت در افعالشان خود  میپس چگونه به آنان  ،باشد می، )در حجيت رؤيا(اعتقاد آنان 

گرفته آمد که دين خدا عزيزتر از آن است که در خواب  لذا پاسخ امام  !؟باشد میرؤيا 
از ض داشته و بندگان خويش را به اخذ امور فری بر بندگان ی واجب اطاعت شود، خداوند ائمه

  .کس با آنان خمالفت کند، از اهل آتش است امر کرده است و هر ايشان 
در حقيقت، وقتی خداوند سبحان و تعالی، رؤيا را مشروعيت خبشيد، برای آن کليدهايی 

 ه دست امام معصومپس قفل آن تا زمانی که ب. هستند قرار داد و کليدهای آن، اهل بيت 
  .ماند  میواضح باقی گشوده نشود، حجت آن مهواره غري 

بايست برای فهم و  می باشد، بر او حجت بود و میو مثال آن از قرآن کرمي، رؤيای فرعون 
و در اين . های آن به ولی معصوم يعنی يوسف مراجعه کند تا اسرارش را فاش کندگشودن رمز

کس که  از خداوند هدايت را برای هر. کفايت است اهلش حق و شناخت برای طالبِ مطلب
   )٥٣(.دارمي  میاو به هدايتش اراده کرده، مسئلت 

در مورد اين مسئله، کالم آخر را  امام : ست و آن یی ديگر در حديث، اشاره
و . زنند، بوده میکه از افتراء و تان بر خدا و رسولش  چه آنفرمايند و آن خمالفت با هر  می

پس برای طالب معرفت حق و حقيقت ميسر . تاريخ بشريت، خمفی نيست پريوانمسئله بر 

                                                
رؤيای مردم را يکی از خواهند   ، میکه مقصود از اين کالم، بدين معنا نيست که اهل بيت  ملتفت شدبايد . ٥٣
حجج اهلی در هر  ش را قرار داده و آنانهای تشريع در عقيده يا فقه قرار دهند؛ زيرا خداوند برای اين امر، اهل راه

هايی مقصود اصلی اين بوده که رؤيا، مصداقی برای شناخت و تشخيص صاحب حق از ميان ادعا بلکه. باشند زمان می
حجت خدا يا تأکيد بر حقانيت او، در هنگام وجود شبهه و شک  به سویا هدايت ي. باشد  می از روی زور و کذب

  . موجود است های انبياء و مرسلني و ائمه  که در تاريخ دعوت گونه مهان. باشد می
اما تشخيص . باشد، مانند حکم شرعی وجود آمدنش میه تشريع به معنای اجياد يا افصاح يا حتکيم حکم قبل از ب

موجود بوده و وجودش شکل گرفته و حتقق يافته  به سوی آن، بدين معناست که آن مصداقو هدايت مصداق حق 
، رؤيا سانبدين . که در حجج اهلی است گونه مهاندار و منصوب و مبعوث شده  است، به عبارت ديگر مشروعيت

 .باشد  ای برای آنان می شاهد و هدايت و مشخصه
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  .است که حتقيق و مطالعه کرده تا به حقيقت امر واقف آيد
ست حتی در تشريع، اما  گريمي که رؤيا، حجت يا بيانی میو از روايت بعدی، چنني نتيجه 

دايت به معرفت و شناخت ی راه ه از سوی معصوم صادر شده باشد و به مثابه که اينبه شرط 
  .باشد میحجت معصوم باشد، پس در اين صورت، حجت و دليل مطلق 

  

إين رأيت يف املنام أين : قلت له: (کند که مینقل   عبد اهللاسويد قالنسی، از بشري از ابی 
: املفترض طاعته حرام مثل امليتة والدم وحلم اخلنزير، فقلت يلإن القتال مع غري اإلمام : قلت لک

   .)کذلک کذلک هو هو : عبد اهللا ابونعم هوکذلک، فقال 
جنگ و کارزار با امام غري : در خواب ديدم که به مشا عرض کردم: به ايشان عرض کردم(

 گونه مهانآری : به من فرموديد. مفترض الطاعه مهانند مردار و گوشت خوک، حرام است
  )٥٤().چنني است چنني است، اين اين: در جواب فرمودند  عبد اهللابا . است
  

به رؤيای صاحب آن، اقرار کرده و هرگز نفرمود که دين خدا واالتر و عزيزتر  و امام 
  .آن است که از خواب گرفته شوداز 

******  
  

  :ی پنجم هنكت
  باشد  میرؤيا حجت بر صاحب خود 

  

است  ها آنی  کنند، گفته میکه منکران حجيت رؤيا با آن احتجاج   میی چهار سپس مسئله
  .باشد نه بر عموم مردم میکه رؤيا تنها بر صاحب خود که آن را ديده، حجت 

کردند مگر بعد از خالی شدن احتجاج ن ای انهای با چنني  هگفتو گويندگان چنني 
در  ی روايات متواتر اهل بيت  و مطالعه شان از هرگونه دليل در نفی حجيت رؤيا جعبه

 ،پس به راه جديدی متسک جستند تا از طريق آن، مردم را متقاعد کنند! خصوص حجيت رؤيا
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طعنه بزنند و عدم تصديق مردم به اين حجت اهلی را،  چنني به شخصی که رؤيا ديده و اين
پس به درستی که دانسته يا ندانسته، به يک حربه در دست شيطان تبديل شدند . تضمني کنند
  .بندند  میرا  مردم به آل حممد  و راه رسيدن

ی آن و هم  رؤيا، بر بيننده. آری: گوييم میاما به کسی که نسبت به حقيقت جاهل است، 
ست ا  ه او نيز اختصاص يافته و اين امریی امر رؤيا ب، حجت است، گوياو ی غري بر شنونده

  .در احاديث و روايات بسيار و متنوع، بر آن تأکيد دارند که آل حممد 
ی آن،  که رؤيا تنها به بيننده کنند میترين بيان خويش، تصريح  در آشکار مهانا آل حممد 

اين نوع  مؤمنی را در رؤيا ببيند، از نظر اهل بيت  ،انسانهرگاه اختصاص ندارد بلکه 
  :از مجله. در احاديث فراوان بر آن، تأکيد کردندباشد که  میرؤيا، رسالتی از طرف خداوند 

  

لَهم الْبشرى في الْحياة الدنيا وفي ﴿: يف قوله تعالی ما ورد عن أيب الدرداء، عن النيب 
ةربشراه ، فهي بشراه يف احلياة الدنيا، وههي الرؤيا الصاحلة يراها املسلم أو تری ل :قال )٥٥(،﴾اآلخ

  )٥٦(.)اجلنةيف اآلخرة 
در زندگى دنيا ( :ی خداوند که در مورد فرموده کند مینقل  ابی الدرداء از رسول اهللا 

بيند يا   میآن رؤيای صاحله است که مؤمن : (، فرمودند)و در آخرت مژده براى آنان است
دهنده به شت  شود، و بشارتی در زندگی دنيائی و در آخرت بشارت  میديده  برای او

  ).باشد  می
لَهم الْبشرى في الْحياة الدنيا وفي ﴿: ی خداوند متعال بن عباس در مورد فرمودهااز  

ةرای است که مسلمان در مورد خود يا برخی از  رؤيای حسنهآن : روايت شده ﴾اآلخ
  )٥٧(.)بيند  میبرادرانش، 

أال إنه مل يبق من : (فرمودندکند که  میروايت  چنني ابن عباس از رسول اهللا  هم
آگاه باشيد که از مبشرات نبوت (، )إال الرؤيا الصاحلة يراها املسلم أو تری لهمبشرات النبوة 

                                                
  .۶۴:يونس .٥٥
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بيند يا در مورد او ديده   ای که مسلمان می جز رؤيای صاحلهچيزی باقی منانده است 
  )٥٨(.)شود  می

ی خداوند  در مورد فرموده و حديث روايت شده از عباده بن صامت از رسول اهللا 
 : متعال

﴿ةري اآلخفا وينالد ياةي الْحى فرشالْب مالرؤيا الصاحلة يراها املؤمن  يه(: ، فرمودند﴾لَه
بيند يا در مورد او ديده   ای است که مؤمن می آن رؤيای صاحله(، )لنفسه أو تری له

  

پس به واليت  (...: که ذکر کردمي، در آن آمده بود حديث قبلی به مهراه امام کاظم 
سپس سکوت را اختيار کرد، بعد از آن کسی شاهد سخن گفنت  - اقرار کرد امري املؤمنني 

اما رؤيا از او قطع گرديد . شد  میديد يا در موردش ديده   میاو نبود و قبل از آن رؤيای حسنه 
بيند، و از انقطاع ارتباط با رؤيا، نزد او   میرا در خواب   عبد اهللاپس شبی از شبها ابا 

ای استوار و  حمزون نباش؛ زيرا هرگاه اميان بنده: حضرت به او فرمودند. کند میشکوِه و گاليه 
  )٦٠(.)شود  میگردد، رؤيا از او رفع   میراسخ 
  

در ابالغ اهلی در  بينی که احاديث و روايات اهل بيت   میی عزيز،  پس ای خواننده
برای  کرده است، بلکه با رؤيا مؤمننين انگاری سهلرؤيا بر شخص بيننده، هيچ کوتاهی و 

و امروز . که در خصوص مؤمنني است، امتداد يافته چه آنشان با  مؤمن يعنی ديدار و مشاهده
برای هر مؤمنی بدون استثناء بوده و رؤيا نيز بدون  ميانی آل حممد  ،امحد احلسندعوت سيد 

  .باشد  می  میاستثناء، شامل مهگان و عمو
بر حجيت رؤيا، نزد مهگان، از جهت ديگر تأکيد کردند و آن،  که آل حممد  طور مهان

 خمصوصتنها  در کالم آل حممد  دهنده بشارتپس آيا مقصود از  ،ی مبشرات است هگفت
  !دهنده؟ چنني رؤيای هشدار شود و هم  میشخص بيننده است يا مهه را شامل 

دهنده  بيان کردند که رؤياهای بشارت و ائمه  و حقيقت اين است که رسول اهللا 
                                                

  .١٩١-١٩۴، ص ۵٨ج: حبار األنوار .٥٨
 .١٩١-١٩۴، ص ۵٨ج: حبار األنوار .٥٩

 .١٨٩ص  ۵٨، حبار االنوار ج۴۵۶ص : للطوسی -، الثاقب يف املناقب٢٧۴ص : للصفار - بصائر الدرجات .٦٠
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 به اين دليل که رسول اهللا . دندار  میی عمو د و جنبهنباش  میدهنده، شامل مهه  و هشدار
  . فرمود  میه را برای مهه بدون استثناء فرمودآن 

بود، و به عبارت ديگر منحصر به فرد بود، رسول اهللا   می ی خاص اگر خمتص يک بيننده پس
 ت برابر،   یچنينی به رؤيا من هرگز اهتمام ايندانست   میورزيد تا بدين حد که آن را با نبو

و هان به کالم ايشان گوش فرا ده و خود . فرمود وحی قطع گشته و مبشرات باقی ماندند  میو 
  .قضاوت کن

ما املبشرات؟ يا رسول اهللا، و: قيل. املبشرات ال نبوة بعدي إال: (، قالعن رسول اهللا 
   )٦١(.)الرؤيا الصاحلة: قال

يا رسول اهللا : عرض شد. بعد از من نبوتی نيست، جز مبشرات: (فرمودند رسول اهللا 
  ).رؤيای صاحله: مبشرات چيست؟ فرمودند

: بشرات؟ قالاملما و: النبوة إال املبشرات، فقالوا مل يبق من: (يقول مسعت رسول اهللا 
  )٦٢(.)الرؤيا الصاحله

عرض . از نبوت چيزی باقی منانده جز مبشرات: (شنيدم که فرمودند از رسول اهللا 
  ).رؤيای صاحله: يا رسول اهللا مبشرات چيست؟ فرمودند: شد

  )٦٣(.)الصاحلاتنوم الصاحلني و ملبشرات أال وهيبقي اانقطع الوحي و: (عنهم 
اند، آگاه باشيد که آن  مهانا وحی قطع گرديده و مبشرات باقی مانده: (از ايشان 

  ).خواب مردان و زنان نيکوکار و صاحل است
  )٦٤(.)بقيت املبشرات، الرؤيا الصاحلة يراها املسلم أو يری لهذهبت النبوة و: (عنهم 

ای که مسلمان  رفت و مبشرات باقی ماندند، رؤيای صاحلهنبوت از ميان : (از ايشان 
  ).شود  میبيند يا در مورد او ديده   می

کان إذا أصبح قال إن رسول اهللا : (فيقول إن اإلمام الرضا ينقل عن رسول اهللا 

                                                
  .۴۵۴، ص۵مسند أمحد ج/ ١٩٢، ص ۵٨حبار األنوار ج .٦١
  .١٧٧ص ۵٨ج: حبار األنوار .٦٢
 .١٧۶ص ۵٨ج: حبار األنوار. ٦٣

  .١٧٨ص ۵٨ج: حبار األنوار .٦٤
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  )٦٥(.)هل من مبشرات؟ يعين الرؤيا: ألصحابه
که صبح   میهنگامهانا رسول اهللا : (فرمايند  مینقل  از رسول اهللا  امام رضا 

  ).آيا مبشراتی هست؟ يعنی رؤيای صادقه: فرمودند  میرسيد به اصحاب خويش   میفرا 
. ال نيبلنبوة قد انقطعت فال رسول بعدي واإن الرسالة و: (قال ألصحابه عن رسول اهللا 

: قال ؟ا املبشراتميا رسول اهللا، و: قالوا .ملبشراتولکن ا: قال: قال. فشق ذلک علی الناس: قال
  )٦٦(.)هي جزء من أجراء النبوةرؤيا الرجل، و
مهانا رسالت و نبوت قطع گرديده، پس بعد : (به اصحاب خويش فرمودند رسول اهللا 

 :پس فرمودند. پس اين موضوع بر مردم گران آمد: گويد .از من هيچ رسول و پيامربی نيست
رؤيای شخص و آن : فرمودند ؟يا رسول اهللا مبشرات چيست: عرض شد .اما مبشرات هستند

  ).باشد  میجزئی از هفتاد جزء نبوت 
  .مراجعه کند ها ناکس خواهان مطالعه است، بد و ديگر احاديث بسيار که هر

از جانب حجت باشد و حجت در هر زمان، يکی  که ايناصلی که در اخبار، برقرار است 
در اين ناحيه مورد  بودن تعددمشود و  میپس اشاره، از جانب حجت بر خلق دريافت . است

و اين امری  شد  میتعدد ممستقيم، راه که  به راستیگردد و اگر غري از اين بود،   یقبول واقع من
فت کند، دينی غري از اسالم را کس خمال پس هر. حمال بوده و خالف شريعت اسالم است

  .برگريد
دهنده در رؤيا اگر معصوم باشد، خالفی در حجيتش نيست، حاال چه خود بنده، رؤيا   خرب

پسندد، هدايت  میکه دوست دارد و  چه آنخداوند ما را به  )٦٧(.را ديده باشم و چه غريم
  . فرمايد
مهانا رؤياها اگر يک رؤيا، دو رؤيا يا سه رؤيا بودند، : گوييم  می، کوتاه آمدند از بع

هائی که  ديگر راه... يا... ا فقط به بيننده خمتص گردانيم يارا بر وجه خمالف ي ها آنتوانستيم  می
ی وصی و  اما در مورد هزاران رؤياهائی که انصار در خصوص قضيه. توان عرض کرد می

                                                
  .١٠١٠ص  ٢ج: حممد الريشهری -ميزان احلکمة. ٦٥
 .٢۶٧، ص ٣ج: مسند أمحد .٦٦

گر به امر خاص بيننده، اما کالم ما در باب رؤياهای  ارشادگر و راهنما و هدايت: آری، رؤيا عبارت است از. ٦٧
 . ست در مورد يک امر معني برای عامه، در تبيان و تشخيص مصداق حقی که بر مردم مشتبه گشته متواتری
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های خمتلف، مشاهده کردند، چه  ، از سرزمني امحد احلسنی امام مهدی، سيد   فرستاده
  توان گفت؟  می

 :طالب که فرمودند یسالم و درود خداوند بر علی بن اب
  

  عذيرک من خليلک من مرادي***أريد حياته و يريد قتلي
ات را در اين مقابله به  یعذر اين دوست مراد. خواهم، او کشنت مرا یرا م وا یمن زندگ

  .من بازگو کن یضد برا
أن (: ندگومي که علی در مورد رؤيا فرمود  میست  و در پايان، به حق طلبان که حق علی

است که   کالمیدن مؤمن، مهچون يخواب د(، )کالم يکلم به ربک عبده ىالرؤيا جتري جمر
  ).است خداوند در نزد او سخن گفته

که به آن سزاوار و  راستیبه را تصديق کند،  طالب  یکس خواست علی بن اب پس هر
  .ال آتش مهيای اوستامنعم است و 

******  
  

  .است ، کالم آل حممد  هبرتين کالم
  

باشد و لذا اين سخنان موال و سرورم،   می بار آل حممد  ها، کالم گُوهر  و ترين کالم
  میمادا(سالم و درود خداوند بر ايشان باد،  امحد احلسنو ميانی ايشان، سيد  قائم آل حممد 

های ايشان به  ی اين حبث کردم و آن برخی از پاسخ ، را ضميمه)که شب و روز پايدارند
باشد که در چهار جزء کتاب متشاات گنجانده شده و جهت سودمندی   میگران  پرسش

 :بيشتر، هم سؤال و هم پاسخ را ذکر کردم

إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ ﴿ :ديفرما  میتعالی  وداوند تبارک خ :١٣٤سؤال 
مهانا کسانی که (، ﴾علَيهِم الْمالئكَةُ أَلَّا تخافُوا وال تحزنووأَبشروا بِالْجنة الَّتي كُنتم توعدونَ

که  شوند مینان نازل آ دند مالئکه برياستقامت ورزگفتند پروردگارا ما اهلی است سپس 
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ه به مشا وعده داده شده بشارت را به شتی ک د ومشاي مباشنياندوهگ مناک ويهراسان ب
  )٦٨(.)ميده  می

نان بشارت آبه و شوند   می نازل نيمنؤم رکه برخی مالئکه ب شود میافت يه دريا از آيآ 
  ؟ شود میا حمقق ؤين بشارت در ريا اآي. دهند  می

 

  :پاسخ

 ميبسم اهللا الرمحن الرح 
 اًريماً کثي و سلم تسلينياهللا علی حممد و آل حممد االئمه و املهد ىصل و نيهللا رب العامل و احلمد

ت يدهند که بر وال  میای صادقه، به مؤمنان بشارت ياست و مالئکه در رؤ گونه مهانآری 
لَهم ﴿ :ی ه فرمودهيدر آ اند و تابع ولی خدا گشته و وريپ هستند و حرکت  ورياهلی در حال س

 در  اهللارسول  ).ی استئايبرای آنان بشارتی در زندگی دن( )٦٩(،﴾الْبشرى في الْحياة الدنيا
 )٧٠(.)ای صادقه استؤيمهان ر ،بشارت( :ه فرمودندين آيمورد ا
ه ين آياز رسول خدا در مورد اکند که مردی   مینقل   ثی از جابر از ابی جعفريحد در

 بشارت در زندگى دنيا براى آنان(، ﴾لَهم الْبشرى في الْحياة الدنيا﴿: از کتاب اهلی پرسيد
ارت و در زندگی دنيائی به او بش بيند  میآن رؤيای صاحله است که مؤمن : (، فرمودند)است

  )٧١(.)دهد  می
أَال إِنَّ أَولياء اللّه الَ خوف علَيهِم والَ ﴿ :يده توجه کنين آيبعد از ا اگر به کالم خداوند قبل و و

لَهم الْبشرى في الْحياة الدنيا وفي اآلخرة الَ تبديلَ  * الَّذين آمنواْ وكَانواْ يتقُونَ* هم يحزنونَ 
الْع زالْفَو وه كذَل اللّه اتمكَلليمظ * يملالْع يعمالس وا هيعمج لّهةَ لزإِنَّ الْع ملُهقَو نكزحالَ يو﴾ ،
                                                

  .۳۰: فصلت .٦٨
  .۶۴ :يونس. ٦٩
لَهم الْبشرى ﴿ :ی خداوند متعال در مورد فرموده و حديث روايت شده از عباده بن صامت از رسول اهللا . ٧٠

ةري اآلخفا وينالد ياةي الْحای  آن رؤيای صاحله(، )هی الرؤيا الصاحلة يراها املؤمن لنفسه أو تری له: (، فرمودند﴾ف
 ).شود  بيند يا در مورد او ديده می  است که مؤمن می

  .٩٠ص ٨ج :کافیال .٧١
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 ورده وآان ميکسانی که ا * شوند ی مننياندوهگ ست وينان نآ هراسی بر م ويچ بيای خدا هياول(
لی يچ تبديه و باشد  میدر آخرت  ی ويايزندگی دن آنان بشارتی در بر * شه کننديتقوای اهلی پ

را يسخن آنان تو را حمزون نسازد؛ ز و *آن رستگاری بزرگی است  ست ويبرای کلمات اهلی ن
  )٧٢().دانا است او شنوا و مهانا متام عزت ازآن پروردگار است و

، ﴾لَهم الْبشرى في الْحياة الدنيا﴿ يدفرما  میات کسانی که خداوند در مورد آنان ين آيا در
آنان را به  نند ويب  می ؤياکسانی هستند که ر، )است بشارت زندگى دنيا براى آنان در(

قی يای حقيخداوند آنان را به عنوان اول دهد و  میحسن عاقبتشان بشارت  ت اعتقاد ويحقان
علَيهِم والَ هم أَال إِنَّ أَولياء اللّه الَ خوف ﴿ :ات قبل از آن آمدهيدر آ کند و  میف يتوص يشخو

 ست وينان نآ هراسی بر م ويچ بيای خدا هياول(، ﴾الَّذين آمنواْ وكَانواْ يتقُونَ*  يحزنونَ
ای ؤييعنی کسانی که ر ،)شه کننديتقوای اهلی پ ورده وآان ميکسانی که ا * شوند ی مننياندوهگ

 .باشند  میی اهلی ای متقّينند آنان به حق اوليب  میمبشرات  صادقه و
خداوند آنان  دهد و مینند، به حسن عاقبتشان بشارت يب  میای بشارت دهنده که ؤين ريو ا

ل ي و تبديريتغ آنان حق مطلق هستند و ند وک  میمنان وصف ؤرا در کالم خود به عنوان م
لی رسند مبد میای متقّی پروردگار به آن يباشد که اول میب يآن درجه، از عامل غ يابند و  یمن

ان يتعالی ب باشد، خداوند تبارک و  میست و آن رستگاری بزرگ يبرای کلمات خداوند ن
ا را يب و رؤيزند، کالم اهلی در عامل غيخ  می به مبارزه بر اء يشتر کسانی که با انبيب کند می

کنندگان  بي امر کرده که نسبت به تکذنيمؤمن خداوند سبحان به رسول و کنند و  یق منيتصد
را متام يسخنان آنان تو را حمزون نسازد؛ ز اندوهی به دل خود راه ندهند و چ حزن ويا هيرؤ
ت ازعز ن اشخاص تنها رسول ويرا ايباشد؛ ز  میدانا  خداوند شنوا و پروردگار است و آن 
ات او را يآ دهند و  میب قرار يتکذ بلکه ذات اهلی را مورد انکار و ،اند ب نکردهي را تکذؤمننيم

قَد نعلَم إِنه لَيحزنك الَّذي يقُولُونَ فَإِنهم الَ يكَذِّبونك ولَكن الظَّالمني بِآيات اللّه ﴿ :کنند میانکار 
سازد که   می نياندوهگ را حمزون و ب کنندگان تويسخن تکذ م آنيدان میمهانا (، ﴾يجحدونَ

ای ؤيپس ر )٧٣().دهند  میات اهلی را مورد انکار قرار ينند بلکه ظاملان آک  منیب يآنان تو را تکذ
                                                

  .۶۲- ۶۵ ونسي .٧٢
  .٣٣ :نعامألا .٧٣
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فهمد، بر   می ها آن ی زان حقی است که انسان بواسطهيم ات خدا، کلمات خدا ويصادقه آ
کنند، دمشنان   میا را انکار ؤيکسانی که ر دارد و  میم گام بر يستقم راه ، حقريمس و ی جاده

 ،کنند  میب يرا تکذ باشند پس آنان نه تنها تو  می  اءياوص اء ويکنندگان انب بيخدا و تکذ
کند که   میان يات قبلی بيقانون اهلی از آ و .کنند  میات اهلی را انکار يبلکه ظاملانی هستند که آ

شه کردند برای آنان بشارتی در يتقوای اهلی پ ان آوردند وميای خداوند کسانی هستند که اياول
که به  شود میده يا در موردشان دي نند ويب  میا را حتماً ؤييا آنان ر دباش  میا يزندگی دن

 ءای صادقه اعتناؤيپس کسانی که به ر ،دهد  میشان  شان بشارت دهيعق ق وياستقامت در طر
هم زکاران يپره ان آوردگان وميستند بلکه از ايای خدا نيرند نه تنها از اوليپذ  یکنند و من  یمن
يا أَيها الَّذين ﴿ :دکنن  میان يان بميروزه را برا ی دهي فاميگری منتقل شويد ی يهستند اگر به آين

ان ميای کسانی که ا(، ﴾آمنواْ كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ
د است يشده مهان طورکه برکسان قبل از مشا واجب شده امد روزه بر مشا واجب يا آورده

زگار يپره مشا د است،ين سبب بر مشا واجب شده که اميعنی روزه به اي )٧٤( ).ديشو زگاريپره
شناسد و آن  میحق اهلی  ی زگار تقوای خود را از سوی خدا بواسطهيو شخص پره .شويد

پس ، باشد  میای صادقه ؤيآن ر و کنند میرا انکار  ها آنات هستند که ظاملان يکلمات و آ
تواند   ی، منشود یده منيدر مورد او د ند ويب  یی منا ای صادقهؤيکسی که در استقامت راه خود، ر

ار يچه بس و( :تين رواياساس ا باشد بر  یداران هم من زگاران باشد بلکه از روزهينه تنها از پره
که روزه نگرفته  هستند د اما مانند کسینکن  میگرسنگی را حتمل  تشنگی و که یاندار روزه
  )٧٥(.)است
قت ارواحشان منکر ذات اهلی شده يحق در کنند میای صادقه را انکار ؤيکسانی که ر و

 ات اهلی را انکاريکنند بلکه ظاملانی هستند که آ  میب يتو را تکذ که اينپس آنان عالوه بر 
ب يآنان تو را تکذ(، ﴾ولَكن الظَّالمني بِآيات اللّه يجحدونَ فَإِنهم الَ يكَذِّبونك﴿ :کنند می
  ).دهند  میات اهلی را مورد انکار قرار ينند بلکه ظاملان آک  یمن

                                                
  .١٨٣: ةبقرال .٧٤
روزه  از اش داری که ره چه بسا روزه: (مراجعه شود که فرمودند به حديث روايت شده از رسول اهللا  .٧٥
). خوابی است اش تنها بی های شب که ره ش، تنها گرسنگی و تشنگی باشد و چه بسا قيام کننده در نيمها یدار
 .٧٢ص١عه جيشالل يوساال
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  ؟چيست آيهاين  یمعن :۱۴۵ سوال
تكَلِّمهم أَنَّ الناس كَانوا بِآياتنا وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهم دابةً من الْأَرضِ ﴿

بريون  ها آنی برسد ، دابة االرض را برا ها آنو هر وقت که موقع حتقق قول ما بر (، ﴾لَايوقنونَ
   )٧٦( .)آورند  یکشيم تا با مردم سخن بگويد که بيشتر مردم اميان من  می

  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم : جواب
  و سلم تسليما  و املهديني ةملني اللهم صل علی حممد و آل حممد االئمالعاو احلمد هللا رب 

به من رسيده است که بيشتر مردم اين آيه را (: عرض کرد به امام صادق  یشخص
کند حضرت ابتدا   مینان را جمروح آرض دابة األ جترحهم يعين یخوانند تکلمهم يعن  می گونه اين
نازل نشده مگر : بعد فرمودند. سخن بگويد در آتش ها آنخدا با ( :را نفرين فرمودند ها آن

 )٧٧(.)گويد  میسخن  ها آنمهني کلمه که با 
رض را دابة األ( ،﴾أَخرجنا لَهم دابةً من الْأَرضِ﴿: نقل شده است که و از امام رضا 

 )٧٨(.) یعل یيعن) کشيم  میبريون  ها آن یبرا
است و   یشود که عل  میيات معلوم ااست و بر اساس رو یدر اين آيه انسان جنبدهپس 

که در رجعت با مردم سخن  )٧٩(،رض استدابة األ  لیپس ع. افتد  میدر رجعت اتفاق 

                                                
  .٨٢: النمل . ٧٦
  .۵۳، ص۵۳حبار األنوار ج . ٧٧
به اين . باشد  در رجعت می  طالب ابیی زمني، علی بن  روايات بسياری اشاره دارند که مقصود از جنبده . ٧٨

  .و ديگر کتب حديث ۹۰ص،۳ج: و مدينة املعاجز للبحراين ۵۳ص ۵۳ج: حبار األنوار: روايات مراجعه شود
 باشد که مهدی اول   ی خاص خداوند می جنبنده طالب ابی، اشاره دارد که علی بن روايات اهل بيت  . ٧٩

روايت  اهللا  عبد  باشد که از ابی  ی اين روايات حديث ابی بصري می و از مجله. در اين لقب، با ايشان شريک است
که زير سر خود شن  حالیر ايشان در مسجد د ،رفت امري املؤمنني  به سوی رسول اهللا : (کند که فرمودند  می

مردی از اصحاب . ای دابة اهللا: ان داد و فرمودپاهای ايشان را تک رسول اهللا  مجع کرده، روی آن خوابيده بود،
خري : يا رسول اهللا آيا جايز است که برخی از ما اين اسم را بر برخی ديگر قرار دهد؟ فرمودند :حضرت عرض کرد

وإِذَا وقَع الْقَولُ ﴿ :ای است که خداوند در کتاب خويش فرمود اوست و او دابهخدا سوگند که اين اسم خاص ه ب
و هر وقت که موقع حتقق قول ما بر (، ﴾علَيهِم أَخرجنا لَهم دابةً من الْأَرضِ تكَلِّمهم أَنَّ الناس كَانوا بِآياتنا لَايوقنونَ

خمتصر ). آورند  کشيم تا با مردم سخن بگويد که بيشتر مردم اميان منی  بريون می ها آنی برسد ، دابة االرض را برا ها آن
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و پيش از رجعت قيام قائم . کند  میمن را از کافر مشخص ؤخدا، م یها و با نشانه .گويد  می
ضعف اميانشان به  آنان یو برا )٨٠(،گويد  میمردم سخن  با کهای است  نيز برای ايشان جنبده

در  هشفاکميا در خواب و ؤر آنو . کند  میو زمني تبيني  ها آمسانآيات حق خدا را در ملکوت 
در مسري تاريخ بر اين  یکند که بيشتر مردم در طول حرکت انسان  میو تبيني  .است یبيدار

زيرا نگاه  .ورندآ  یها اميان من آمساندر ملکوت  هشفاکميا و ؤخدا و ر یملکوت یها زمني به نشانه
 آنست و باالتر از اعلم  يابی آنان به دست اند و اين ايت زمني و ماده کرده هخود را حمدود ب

 .بينند  یرا من
 هبِيلن سلَّ عن ضبِم لَمأَع وه كبلْمِ إِنَّ رالْع نم مهلَغبم كىذَلدتنِ اهبِم لَمأَع وهو (، ﴾و

مهانا پروردگارت به آنان که از راهش گم شدند و نيز به . به علم است آنان یايت دستياب آن
  )٨١().تر است هدايت يافتگان آگاه

 هشفاکميا و ؤخدا و ر یها و رسوالن و يارانشان به نشانه ءو اوصيا ءو از طرف ديگر انبيا
سبحان و متعال است  یخدا یها طريقه وح و زمني اميان آوردند و مهانا اين ها ناملکوت آمس در

و به مهني دليل خدا آنان را مدح کرده . کرد  یمن یرا نب آناننبود، خدا  گونه اينشان  و اگر اميان
او را (، ﴾نجزِي الْمحِسنِنيقَد صدقْت الرؤيا إِنا كَذَلك *  وناديناه أَنيا إِبراهيم :فرمود واست 

را حقيقت خبشيدى ما نيكوكاران را چنني پاداش ] ى خود[رؤيا * ندا دادمي كه اى ابراهيم
ومريم ابنت عمرانَ الَّتي أَحصنت فَرجها فَنفَخنا فيه من روحنا : و فرمود )٨٢().دهيم مى

 اتمبِكَل قَتدصونيالْقَانِت نم تكَانو بِهكُتا وهبو مرمي دخت عمران را مهان كسى كه ( ،﴾ر
خود را پاكدامن نگاه داشت و در او از روح خود دميدمي و سخنان پروردگار خود و 

 )٨٣(.)برداران بود هاى او را تصديق كرد و از فرمان كتاب

                                                                                                                                                   
گرداند   خاص می را به علی  دابة اهللادقت کن که لقب  ، پس در حديث رسول اهللا ۴٣ص: بصائر الدرجات
  . باشد  ی عطفی در متايز اين دو لقب می پس نقطه. کند  ی قرآنی را ذکر می رض در آيهو سپس دابة األ

عرضه ) گر مشرق ی زمني انقالب جنبده(در مورد اين مسئله را در کتاب  سخنی ديگرو استاد امحد حطاب  . ٨٠
  .مراجعه شود به منبع ذکر شدهداشته، 

  .٣٠: النجم . ٨١
  .١٠۴-١٠۵: الصافات . ٨٢
  .١٢ :التحرمي . ٨٣
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نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَيك حن ن :يا فرمودؤمتعال در مورد ر یو خدا
نيلافالْغ نلَم هلن قَبم إِن كُنتآنَ وذَا الْقُرما نيكوترين سرگذشت را به موجب اين قرآن (، ﴾ه

   )٨٤(.)خربان بودى پيش از آن از ىب كنيم و تو قطعاً كه به تو وحى كردمي بر تو حكايت مى

زيرا  ؛يا را راست پنداشت و به مهني ترتيب مرمي را ستودؤرا ستود چون ر و ابراهيم 
ويل أرا تآن يا را راست پنداشت و ؤزيرا ر ؛را ستود يوسف  يا را راست پنداشت وؤر

يأْكُلُهن سبع  يوسف أَيها الصديق أَفْتنا في سبعِ بقَرات سمان: متعال فرمود یخدا .منود
رأُخرٍ وضخ الَتنبعِ سبسو افجع ملَّهاسِ لَعإِلَى الن جِعلِّي أَرلَّع اتونَ يابِسلَميوسف  اى(، ﴾يع

را  ها آنالغر ] گاو[ هفت گاو فربه هفت] اين خواب كه[اى مرد راستگوى در باره 
خشگيده ديگر به ما نظر ده تا به سوى مردم ] خوشه هفت[خوشه سبز و  خورند و هفت مى

  )٨٥(.)بدانند] تعبريش را[برگردم شايد آنان 
از طرف  ای یآن وح که حالیيا را منکرند در ؤکه بيشتر مردم حقيقت ر یبين  میو امروز 

يا است و ؤمنکر ر ها آنمتعال و سبحان است و اين بدان علت است که نفوس خبيث  یخدا
در عامل ذر به خدا کفر  آنانو .دانند   یمن که حالیسبحان و متعال نيست در  یمن به خداؤم

من ؤدر قلبشان م یخدا حت یاز اوليا یا یکافر شدند و به ول یورزيدند و به واليت اهل
از حق قرار داد تا به اين وسيله از اوليايش شر را دفع  ینشدند، پس خدا آنان را مقر به بعض

  )٨٦(.منايد

                                                
  .٣ :يوسف . ٨٤
  .۴۶:يوسف . ٨٥

فريد و به ما فرمان داد آجهنم و آتش  یرا برا  مهانا خدا اقوامی(: ندفرمود امام صادق : به اين حديث بنگر . ٨٦
هاشان منکرش شد و آن را به خودمان  جستند و دل ین بيزارآکه کردمي و از  گونه مهاننان ابالغ کنيم آتا پيام را به 

پس خدا بر دهلاشان  .اش ساحر و کذاب است بازگرداندند و آن را محل نکردند و دروغش پنداشتند و گفتند گوينده
هاشان منکر  دل که حالیورد در آاز حق به سخن در  یمهر زد و آن را فراموششان منود سپس خدا زبانشان را به بعض

پس به  .شد  نبود، خدا در زمني پرستش منی گونه ايندارد و اگر و اهل طاعتش باز ءتا به اين وسيله شر را از اوليا ،بود
را  آنداده است،  ها آنبه نرساندن پيام به  نان که خدا دستورآنان بپوشانيم پس مشا هم از آما دستور داد تا از 

  .۴۰۲ص  ۱کايف جلد ، ال)بپوشانيد
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چه از  )٨٧(،گويد  میسخن  والنو رس ءبا مهه بندگان و انبيا آناست که خدا با  یراهيا ؤو ر
کرد  یخدا به فرعون کافر مصر وح .من و چه کافرؤخدا باشند چه از دمشنانش، چه م یاوليا

وقَالَ الْملك إِني ﴿ :با استفاده از ان اقتصاد دولت را بنا اد که يوسف  ئیياؤاز طريق ر
ي سبع بقَرات سمانٍيأْكُلُهن سبع عجاف وسبع سنبالَت خضرٍ وأُخريابِساتيا أَيها الْمُأل أَفْتونِ أَرى

گاو چاق  هفتيا ديدم که ؤو پادشاه گفت مهانا من در ر(، ﴾في رؤياي إِن كُنتم للرؤيا تعبرونَ
 یا.خوشه زرد پس از انان ديدم  هفتخوشه سبز و  هفتهفت گاو الغر را خوردند و 

 )٨٨().يا را داريدؤيامي خرب دهيد اگر توان تعبري رؤمرا از ر! درباريان 
داد پس از او بر اهل بيتش چه   میفرمود که نشان  یوح ئیياؤر و خدا به حممد 

وإِذْ قُلْنا لَك إِنَّ ربك أَحاطَ بِالناسِ وما جعلْنا الرؤيا ﴿ :شوند  میط مت مسلّه بر اُامي یرود و بن  می
 ،﴾ طُغيانا كَبِرياالَّتي أَريناك إِالَّ فتنةً لِّلناسِ والشجرةَ الْملْعونةَ في القُرآن ونخوفُهم فَمايزِيدهم إِالَّ

هنگامى را كه به تو گفتيم به راسىت پروردگارت بر مردم احاطه دارد و آن رؤياىي ] ياد كن[و (
شده در قرآن را جز براى آزمايش مردم قرار ندادمي  آن درخت لعنت] نيز[را كه به تو مناياندمي و 

  )٨٩(.)افزايد منى ها آنجز بر طغيان بيشتر دهيم وىل  و ما آنان را بيم مى
گر ا ،گريد  می اکرم  یسبحان و متعال خودش را شاهد بر کفار به نبوت نب یو خدا

 ؟يا چگونه ممکن استؤسبحان و متعال جز از طريق ر یخدا شهادتش را خبواهند و شهادت
 نمو كُمنيبنِي ويا بهِيدش لًا قُلْ كَفَى بِاللّهسرم تواْ لَسكَفَر ينقُولُ الَّذيابِوتالْك لْمع هندع﴾ ،

                                                
دن مؤمن، مهچون يخواب د(، )به الرب عندهرؤيا املؤمن جتری جمری کالم تکلم : (فرمودند امري املؤمنني . ٨٧

  .۲۱۰، ص۵۸ج: حبار األنوار). است است که خداوند در نزد او سخن گفته  کالمی
  .۴۳: يوسف . ٨٨
و : کند که فرمودند روايت می) لع(در خطاب به معاويه  و سليم بن قيس از امري املؤمنني . ۶۰: األسراء . ٨٩

و (، ﴾وما جعلْنا الرؤيا الَّتي أَريناك إِالَّ فتنةً لِّلناسِ والشجرةَ الْملْعونةَ في القُرآن﴿: خداوند در ميان مشا چنني نازل کرد
آن و  ).مردم قرار ندادمي شده در قرآن را جز براى آزمايش آن درخت لعنت] نيز[آن رؤياىي را كه به تو مناياندمي و 

 را ديد که بر منربش نشستند و مردم را به پيشينيان باز یامام از ائمه گمراه  ۱۲بود که رسول اهللا   هنگامی
و  ینفر دوست تو عثمان است که به دنبال خون اوي ۱۰اولني . هامي ینفر از بن ۱۰گرداندند، دو مرد از قريش و   می

حکم و مهه  مروان است که رسول اهللا  ها آنعاص که اولني  ینفر از فرزندان حکم ابن اب ۷تو و فرزندت و 
کتاب . )لعن منود و تبعيد کرد کرد،  گاه که پشت درب خانه پيامرب از زنان ايشان استراق مسع می فرزندانش را آن

  .، حتقيق حممد باقر األنصاری۳۰۸سليم ابن قيس ص
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خدا و آن كس كه نزد او  گويند تو فرستاده نيسىت بگو كاىف است وكساىن كه كافر شدند مى(
   )٩٠(.)علم كتاب است ميان من و مشا گواه باشد

و هر وقت که موقع حتقق قول ما بر (، ﴾وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم:  متعال فرمود یو خدا
أَخرجنا  .است )٩١(یقيامت صغرشود خروج قائم و   میکه واقع  یسخن آنپس ، )برسد ها آن

بريون  ها آن یرض را برادابة األ( ، ﴾لَهم دابةً من الْأَرضِ تكَلِّمهم أَنَّ الناس كَانوا بِآياتنا لَايوقنونَ
اول  یرض مهدو دابة األ )٩٢().آورند  یکشيم تا با مردم سخن بگويد که بيشتر مردم اميان من یم

کند و کفر   میگويد و آنان را توبيخ   میخيزد و با مردم سخن   می که قبل از قائم بر )٩٣(،است
شان از   نیوجهشان به ماده و شهوات و روگرداو ت) هشفاکميا و ؤر( خدا یآنان به آيات ملکوت

 . کند  میرا گوشزد  ها ناملکوت آمس
                                                

  .٤٣: الرعد . ٩٠
 ناوإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهم دابةً من الْأَرضِ تكَلِّمهم أَنَّ الناس كَانوا بِآياتدرباره   یاز عل . ٩١

آورمي كه با ايشان  اى را از زمني براى آنان بريون مى بر ايشان واجب گردد جنبنده] عذاب[و چون قول (، ﴾لَايوقنونَ
گونه که بايد تدبر  نآرا  آنو (:روايت است  .)هاى مايقني نداشتند به نشانه] چنانكه بايد[يد كه مردم سخن گو

که قتلش حرام  ینفس: فرمود! ننيمؤامل گفتند چرا يا امري ؟گاه نکنمآ یخر ملک فرزندان فالنآمشا را به  آيا .کنند  منی
که دانه را شکافت و روح را  نآو سوگند به  .شود  از قريش کشته می  است در ماه حرام در مکان حرام توسط قومی

 جا اينو در  .٢۵٩ص : غيبة النعماين ). دن قوم قريش حکومت خنواهند کرآروز  ١۵ريد، پس از قتل اين نفس جز آف
شود و بني خروج قائم پس از قتل نفس زکيه، پس از   االرض که خارج میشود و دابة   که واقع می یبني قول  یعل

  ).کند  روز ارتباط برقرار می ١۵

  .۸۲: النمل. ٩٢
است که در روايات بسياری  کند، امري املؤمنني  ی زمني که در رجعت با مردم تکلّم می شکی نيست، جنبده. ٩٣

ی زمني وجود دارد که در آخر الزمان  جا جنبده ارائه شد اما در اين ١۴۵ال ؤآمده است که بيشتر آن در پاسخ س
کند و کافر را از   گويد و آنان را به سبب تکذيبشان در مورد آيات اهلی، توبيخ می کند و با مردم سخن می خروج می

که با او مهر سليمان افتد   رض از صفا اتفاق میخروج دابة األ(: فرمودند  املؤمنني ريام. کند  مؤمن شناسائی می
 یموس یو عصا  من است و بر ؤکند که او م  زند و مشخص می  می یمنؤاست و با آن مهر بر چهره هر م

ورد و به اذن خدا آ  سرش را بريون می هوقت داب آندر . کند که او کافر است  زند و مشخص می  چهره هر کافر می
شود و امکان توبه   هنگام توبه برداشته می آندر . مناياند  مضطربني آن را میبعد از طلوع خورشيد از مشرق، در ميان 

اميان نياورده است يا از اميانش  رود و اميان آن کس که قبالً  باال منی یشود و عمل خري  پذيرفته منی ینيست و عمل
و واضح است که اين در هنگام ظهور ) ٧۵ص  ۴تفسري صايف جلد ). ساندر  منی یبه دست نياورده است، سود یخري

  .اول است یو مهد یجا ميان اين دره و نه در رجعت است و داب قائم 
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 لَم يتبين لَهم أَنه الْحق أَو سنرِيهِم آياتنا في الْآفَاقِ وفي أَنفُِسهِم حتى :متعال فرمود یخدا
هِيدٍء شيلَى كُلِّ شع هأَن كببِر و ] ى گوناگون[هاى خود را در افقها  به زودى نشانه(، ﴾يكْف

برايشان روشن گردد كه او خود حق است آيا كاىف نيست  دهلايشان بديشان خواهيم منود تادر 
 )٩٤().كه پروردگارت خود شاهد هر چيزى است

که  ئیها و نشانه ،قيام قائم است مهان" انه احلق"مده است که آ يات اهل بيت او در رو
و بال از  ها فتنه(فاق آاند در  تبيني کرده که اهل بيت  گونه مهانبينند،   میفاق و انفس آدر 

  )٩٥(.)مسخ است(و در انفس  )مسان استآ
) هشفاکمو  رؤيا( ها آن یها و در نفس ها ناآفاق آمس یيعن یفاق ملکوتآو نيز آيات در 

که  نآو  ،حق است که بدانند خروج قائم نآمناياند تا   میرا  یآيات ملکوت ها آناست و خدا به 
و اين آيات، ) گانه دوازدهاول از مهديني  یمهد یيعن (تگويد اين قائم اس  میسخن  انآنبا 

از طرف  یکند که او حق  میمردم آشکار  یاول است و برا یبر مهد ئینشانه ها
 . پروردگارشان است

با  آننفس دابة االرض است که در مورد  ،فاق و انفس خودآها در  پس اين آيات و نشانه
، ها آنو  .آورند  ینان به او اميان منآزيرا  ؛منايد  میگويد و مردم را سرزنش   میمردم سخن 

 . است هشفاکميا و ؤر آناست و  ها نامسآها در ملکوت  نشانه
کيد أن بسيار مورد توجه و تآکه در قر .کيد کنيمأيا تؤبر ر  میو خوب است که اکنون ک

 :است ل بيت هو ا خداوند سبحان و متعال و رسول اهللا 
 )٩٦()ها ناترين داست( .داند  میها  يا را ترين قصهؤسبحان و متعال ر یخدا: آنو اما در قر

                                                
  .۵۳: فصلت . ٩٤
فاق نشانشان آو در  ها آنمسخ نفس  یدهيم يعن  در نفسشان نشانشان می :روايت است از امام صادق  . ٩٥

 بينند و در مورد  فاق میآبر خود و  عزيز و جليل را یقدرت خدابه اين ترتيب  ،ها آنفاق بر آ یدگرگون یدهيم يعن  می
)قالْح هأَن ملَه نيبتى يترا  آناست از طرف خداوند عزيز و جليل که مردم به ناچار  یخروج قائم، حق :ندفرمود )ح

 .۳۶۴-۳۶۵ص ۴تفسري الصايف جلد . )بينند  می
  

٩٦ .  كلَيع قُصن نحصِنالْقَص نسأَح نيلافالْغ نلَم هلن قَبم إِن كُنتآنَ وذَا الْقُره كا إِلَينيحا أَوما نيكوترين (، ﴾ بِم
خربان  كنيم و تو قطعا پيش از آن از ىب سرگذشت را به موجب اين قرآن كه به تو وحى كردمي بر تو حكايت مى

  .٣: يوسف). بودى
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 یياؤکند و بر ما ر  میو حتققش را در زمني تبيني  )٩٧(،خواند  میرا  و بر ما قصه يوسف 
را و اعتماد يوسف  )٩٩(فرعون کافر یرؤياخواند و قصه   میو حتقق آن بر زمني را  )٩٨(زندانيان

 يا اقتصاد ؤکند که يوسف بر اساس اين ر  میخواند و اين را گوشزد   میاو را  یياؤبر ر
  .دحتقق دا یجا آن را در زندگ نآرا بنا اد و از  یدولت

 يا دانست که سليمان ؤخواند و او در عامل ر  میرا  أن بر ما قصه بلقيس ملکه سبآو قر
يا أَيها املَلَأُ إِني  قَالَت :وردآيايش را راست پنداشت و در ايت اميان ؤپس ر .خداست ینب

كَرِمي ابتك إِلَي يبزرگ است اال از طريق  یا و از کجا دانست که اين نامه نامه )١٠٠(،﴾أُلْق
خدا و رسلش و  یگاه از انبيا هيچ رؤياو به مهني ترتيب  ؟هشفاکميا و ؤخدا و از طريق ر

است  یبزرگ از آيات خداست و راه یها نانشن ذات سبحان و متعال جدا نشد که آ یاوليا
 .تاس یاهل یغاز وحآيا ؤر یآر. گويد  مین با بندگان سخن آکه خداوند سبحان با 

داد تا   میبه شدت توجه داشت و امهيت  رؤياايشان به  :و اما از احاديث رسول اهللا 
هل من مبشرات هل ( :پرسيد  میکرد و   میجنا که هر روز پس از مناز صبح به اصحابش توجه آ

   ).؟نديديد ئیرؤياآيا  ؟مشا نرسيده ب یآيا بشارت( )١٠١(،)رؤيامن 

                                                
٩٧ .  َإِذْ قَاليناجِدي سل مهتأَير رالْقَمو سمالشا وكَبكَو رشع دأَح تأَيي رإِن ا أَبتي أَبِيهل فوسياد كن[(، ﴾ي [

براى ] ها آن[يازده ستاره را با خورشيد و ماه ديدم ديدم ] در خواب[زماىن را كه يوسف به پدرش گفت اى پدر من 
  .۴ :فيوس). كنند من سجده مى

٩٨ . مانِي أَحي أَرإِن رقَالَ اآلخا ورمخ رصانِي أَعي أَرآ إِنمهدانَ قَالَ أَحيفَت نجالس هعلَ مخدا وزبي خأْسر قلُ فَو
ِسنِنيحالْم نم اكرا نإِن هأْوِيلا بِتئْنبن هنم رأْكُلُ الطَّييكى از آن دو ] روزى[جوان با او به زندان درآمدند و دو (، ﴾ت

] به خواب[فشارم و ديگرى گفت من خود را  شراب مى] انگور براى[ديدم كه ] به خواب[گفت من خويشنت را 
خورند به ما از تعبريش خرب ده كه ما تو را از نيكوكاران  برم و پرندگان از آن مى ديدم كه بر روى سرم نان مى

  .٣۶: يوسف). بينيم مى
٩٩ . وابِسي رأُخرٍ وضخ الَتنبس عبسو افجع عبس نأْكُلُهي انمس اتقَرب عبى سي أَرإِن كلُأل قَالَ الْما الْمها أَيي ات

ديدم هفت گاو فربه است كه ] در خواب[گفت من ] مصر[و پادشاه (، ﴾أَفْتونِي في رؤياي إِن كُنتم للرؤيا تعبرونَ
خشگيده ديگر اى سران قوم اگر خواب ] خوشه هفت[خوشه سبز و  خورند و هفت را مى ها آنالغر ] گاو[هفت 

  .۴٣: يوسف). كنيد در باره خواب من به من نظر دهيد تعبري مى
  .٢٩: النمل . ١٠٠
  .١٧٧ص  ۶٨ج : حبار األنوار /  ٩٠ص  ٨ج : الكايف  . ١٠١
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هم اکنون جربئيل نزد من بود که (: فرمود  میديد   یمن ئیرؤيااز اصحابش  یکس یو وقت
آنان  یها يا نشان دهيم و به مست ناخنؤر ها آنبرومي و به  ها آن یچگونه ما به سوفرمود   می

هر که ( :فرمود  و پيامرب ق ديدن بشارت نبودندحمست ها آن که اينيه از اکن... )اشاره منود
در  ام یو اوصيا ان به شکل مارا ديده است و شيطا يا ببيند، خود مؤرا در عامل را م
دقيق به کتاب دار  یبررس یبرا .کيد کردأاکرم بارها بر اين موضوع ت یو نب )١٠٢(.)يدآ  یمن

  .شود مراجعهکند   می یمعرف رؤيايات مربوط به او رو )١٠٣(،جلد است ۴السالم که 
کرد و اميان خالد ابن سعيد عاص را که  یهدايت و اميان معرف یبرا یا يا را وسيلهؤپيامرب ر
را در خواب ديده بود که از   یکه موس یيهود یياؤپذيرفت و ر )١٠٤(،يا بودؤاز طريق ر

ت حممد حقاني و رسول اهللا  ،ييد کردأرا ت )١٠٥(،خرب داد از  یيا حقؤاقرار کرد که ر
  )١٠٦(.ويدگ  میسخن  اش با بندهآن است که رب سبحان با   میخدا است و کال

هر که ما را ببيند خود ما را ديده است و شيطان شبيه ما : (اما از اهل بيت 

                                                
  .۵٩ص ١ج : دار السالم /  ١٣٢ص  ٣٠ج : حبار األنوار . ١٠٢
  .املريزا حسني النوري صاحب مستدرک الوسائل -کتاب در چهار جزء، شيخ احملدث.  ١٠٣
اميان آوردن و تسليم خالد بن سعيد از : اهللا بن عمرو بن عثمان گويد حممد بن عبد(: کند  ابن اسعد روايت می . ١٠٤

ی آتش  بيند بر لبه  ديرباز بوده و او در اميان آوردن از برادرانش پيشی گرفته و داستان اميانش اين بود که در رؤيا می
برد و ديد که رسول   ش میآت به سویديد که پدرش او را   ايستاده و از هراس آن در خواب خدا داند چه کشيده و می

خورم که اين   آمد و دست او را از آتش گرفت و او را کنار زد، پس از خواب پريد و گفت به خدا قسم می اهللا 
  .٩٤ص٤ج: الطبقات ).رؤيا حق است

ای : وارد شد و گفت جندل بن جناده يهودی از خبري بر رسول اهللا : (اهللا انصاری گويد جعفر بن عبد . ١٠٥
رسول اهللا . که در علم او نيست چه آنکه نزد او نيست و  چه آنکه برای خدا نيست و  چه آنخربم کن از  حممد با
 ظلم و ستم به : که نزد او نيست چه آنو . آن شريک و مهتاست: که برای خدا نيست چه آناما : فرمودند

داند که فرزندی   زير پسر خداست و خدا منیع: گوييد  ا ای قوم يهود که میی مش آن گفته: داند  که منی چه آنو . بندگان
ت و تو به حق فرستاده و رسول او دهم که خدايی جز اهللا نيس  ادت میشه: پس جندل گفت. برايش بدنيا آمده

دست ه ب ای جندل برو و: يا رسول اهللا ديشب در خواب ديدم که موسی بن عمران به من فرمود: سپس گفت. هستی
حبار ). ...دادپس تسليم گشتم و خداوند آن را روزمي قرار . حممد تسليم شو و به اوصيای بعد از او متمسک شو

  .٣٠۴-٣٠۵، ص٣۶ج: األنوار
  .٢١٠ص ۵٨ج : حبار األنوار  :مراجعه شود . ١٠٦
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  )١٠٧(.)شود  یمن
و  )١٠٨(،اختالفی نيست شود و در آن  یتکذيب من خر شبآيا در ؤوارد است که ر آنانو از 

من ؤم أیماند، ر  می یکه باق یخر الزمان چيزآو در  )١٠٩(.شود  یرؤيا در آخر الزمان تکذيب من
 یاو و ديدن عيس یرؤيارا بر اساس  یاميان وهب نصران امام حسني  )١١٠(.اوست یرؤياو 

 ا پذيرفت و امام رض که معتقدند امام کاظم  هیروگ(از واقفيه  یاميان بعض 
واقفيه گفت که به خدا سوگند به حق  آنيا پذيرفت و به ؤرا به دليل ر )موعود است یمهد

 )١١١(.یبازگشت

                                                
ايد  چگونه: را در خواب ديدم که فرمودرسول اهللا  :عرض کرد از خراسان به امام رضا  یشخص . ١٠٧

 یشود و ستاره من در زمني مشا خمف  شود و امانت من در زمني مشا سپرده می  گاه که پاره تن من در زمني مشا دفن می نآ
. ام و من مهان امانت و ستاره .مشامي یمن پاره تن نب .شوم  میمن در سرزمني مشا دفن : رمودف شود؟ امام رضا   می

من و پدرامن،  در روز قيامت گاه باشد،آبدانيد هر که مرا زيارت کند و به حق من و اطاعتم که خدا واجب فرمود، 
اگر بار گناه انس و جن را بر دوش داشته  یو هر که ما شفيعش باشيم، جنات يافته است حت دشفيع او خواهيم بو
م از پدرش نقل کرد که رسول اهللا باشد و پدرم از جد هر که مرا در خواب ببيند به حتقيق که خود مرا : فرمودند

 یرؤيامهانا . يد آ از شيعيان من در یمن و يک یاز اوصيا یتواند به صورت من و يک  زيرا شيطان منی ؛ديده است
  .۵۸۴ص  ۲ج : حيضره الفقيه  من ال). جزء نبوت است ۷۰از  ئیجز هصادق

 یکه پس از دو سوم شب و در هنگام نزول مالئکه و پيش از سحر رو ئیرؤيااما  (:از امام صادق  . ١٠٨
  .۶۲ح  ۹۱ص  ۸ج : الكايف ).نيست ان شاء اهللا آندر  یدهد، اختالف

  .٤٧٦ص١١ج: للمازندراين -شرح أصول الکايف . ١٠٩
 ۱ج: دار السالم). جزء نبوت است ۷۰از  ئیجزرؤيای مؤمن در آخر الزمان، : (فرمودند امام صادق .  ١١٠

  .۱۸ص 
تقوای اهلی داشته : پس به او گفتم. جال واقفی بودمردی از مرو به مهراه ما ر: (حسن بن علی الوشاء گويد . ١١١

من هم مانند تو بودم اما خداوند قلبم را نورانی کرد، تو روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و مجعه را روزه بدار و . باش
 پس به خانه. خبواه که تو را در رؤيا بدين امر ارشاد و راهنمايی کندغسل کن و دو رکعت مناز خبوان و از خداوند 

به سوی او رفتم و با خرب کردم و  ن مرد را به اين امر دعوت کنم،تم که در آفابازگشتم و کتابی از ابی احلسن ي
که  چه آنواستم من کتاب ابی احلسن را يافتم و خ: و بدو گفتم. خداوندرا سپاس گو و صد بار استخاره بگري: گفتم

عاء به تو از روزه داری و د چه آنپس . خواهم که قلبت را نورانی گرداند  در آن است را به تو بگومي و از خداوند می
. دهم که او امام مفترض الطاعه است  شهادت می: سومي آمد و گفته در سحرگاه روز شنبه ب ...گفتم را اجنام ده

ه خدا ای ابراهيم ب: سومي آمد و فرموده احلسن در خواب ب ديشب ابو :چگونه يقني حاصل کردی؟ گفت: گفتم



 ٥٧............................................................................... رؤيا در مفهوم اهل بيت 
  

که خورشيد را در  یبا کس یچه کن یاجنامد ول  می، حبث به طول یو اگر بيشتر خبواه
است که  یکه در هنگام ظهر، مدع یبا کس یکن کند و چگونه استدالل  میوسط روز انکار 

مهه از (نکه بگوييم انا هللا و انا اليه راجعون آنيست جز  یا و چاره. اکنون نيمه شب است
بزرگ بلند  یبه جز از طرف خدا ینو هيچ نريو و توا) گردمي  میسويش باز  خداييم و مهه به

  .درون یخواهند دانست که عاقبت به کجا م مرتبه نيست و ظاملان
 لَم يتبين لَهم أَنه الْحق أَو سنرِيهِم آياتنا في الْآفَاقِ وفي أَنفُِسهِم حتى: متعال فرمود یخدا

 هِيدٍء شيلَى كُلِّ شع هأَن كببِر ن * يكْفم ةيري مف مهٍء أَلَا إِنيبِكُلِّ ش هأَلَا إِن هِمبلِّقَاء ر
هايشان بديشان خواهيم  و در دل] ى گوناگون[هاى خود را در افقها به زودى نشانه( ،﴾محيطٌ

منود تا برايشان روشن گردد كه او خود حق است آيا كاىف نيست كه پروردگارت خود شاهد 
ترديد دارند آگاه باش كه مسلما او به هر آرى آنان در لقاى پروردگارشان *  هر چيزى است

  )١١٢( .)چيزى احاطه دارد
در شک ديدار  آناناست که  آناست به دليل  یانفس یها يا که از نشانهؤو انکارشان بر ر

  .)و سپاس ستايش شايسته خداست. پروردگار خويشند
  

  و احلمد  رب العاملني
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                   
، ص ۴٩ج :حبار األنوار). عان داشت که کسی از آن آگاه نيست جز خداوند متعالو اذکه به حق بازگشتی  سوگند

۵۴ -۵٣.  
  .۵۳- ۵۴: فصلت . ١١٢
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 و احلمد رب العاملني


