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 بسم اهلل الرَّحمن الرَّحیم 

 ، سپاس و ستایش تنها از آِن خداوند آن پروردگار جهانیان است

 باد! امامان و مهدیون ،محمدو سالم و صلوات تاّم خداوند بر محمد و آل 

 پیشگفتار

رؤیاها در  »:  که فرمود  نقل کرده است الحسن اولو از اب  یدر کاف  ینیاالسالم کلةثق
وند  خدا »  : فرمود  ست؟یچ   آن  علت   گفتم:   «.شد  جاد یا   بعدا    وخلقت وجود نداشت    یابتدا 

بلند استکه  ـ به عبادت و  ها  آن  . اود ستااهل زمانش فر   سویبه را  ای  ده افرست  ـیادش  را 
کردخداوند  اطاعت   چن   : تندگفها  آن  . دعوت  داشت؟  چه    م یکن   ن یاگر  خدا  خواهیم  به 

او  از ما نیست.    زتریعز هم  عشیره و خاندانت  و  و ثروت نداری،  از ما مال    ش یتو ب  !سوگند
خدا شما را    مرا نافرمانی کنید و اگر    ، خدا شما را وارد بهشت   د ی گفت: اگر از من اطاعت کن

ند:  تگف  .کرد  شانفیتوصها  آن  یبرا   و او  ست؟یبهشت و آتش چ  : گفتند  .کندیتش مآوارد  
که به استخوان  میا ده یرا د  یمردگانولی ما  : گفتند .دیردم    یوقت :گفت م؟ یرسی به آن م یکِ 

ها  آن  ان یدر م   وند خدا . پس  کردند  ر یو تحق  ب ی تکذبسیار    را او  و  اند؛  تبدیل شده ر  تو خاکس
به او خبر    بودند  دهی آنچه د  بارۀدند و در مآی خود م  ر امبیپ  سویها به آن   .آوردپدید  را    رؤیاها 

یادش  که راستی که خداوند ـ به فرمود:  شان امبر ی. پ کردندی را انکار نم رؤیاها ن یو ا د دادنیم
  گونهن ی شما ا   یهاروح   دیرد م    یکه وقت  اورد یشما برهان ب  ایبر وسیله    نیخواست با ا   ـبلند باد 

تا آنکه    رودی عذاب م  سوی به شما    ی هاروح   . باشد  ده یشما پوس  ی هاهرچند بدن  ، خواهد بود 
خوابد  ی شما م  ی هاروح،  طور که در خواب  همان   ی عنیگفته شد:  .  دن شو  خته یها برانگ بدن

اطالع پیدا  آن  از  که به شما بنگرد    یو کس  گذاردی نم  ی تأثیر شما    یهابر بدن به این ترتیب  و  
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 1.« است گونهن ی ا نیز برزخ های و عذاب  هانعمت کند نمی 

روا   همان که  روا   ی برا   بیت اهل   یت گونه  با  چنین  این رؤیاها  کنند  ی م  یتما  همراه 
  از عالم ماده   ششدنو جدا   یبعالم غ   هانسان باتصال    ،رؤیاایجاد  و علت    ،شد  آغاز  بشری بن
  ا شود و ب  یاد ز   یا و انسان هرگاه ارتباطش با دن بوده است؛    ـیقت نه حقاست،  که عالم توهم  ـ

این  طور که از    همان  و  ؛هراسدیم  شود و از آنی م  یاداز آخرت ز   اشی دور   بگیردآن انس  
و اگر    ،کرده است   یتهدا یقت  حق   هرا ب  آدمبنیاست که    یا واضح است، رؤیا پنجره   یتروا 

 شد.ی از راه راست منحرف مقطعا   آدمبنی رؤیا نبود 

ا  د  یمان ا مقدار  رؤیا    به  یمانپس  عالم  به  را  نت  یگر انسان  در  خداوند  به    یمانا   یجهو 
م  متعالوسبحان  منعکس  شود رؤیا    بههرکس    و  ،کندیرا  مقیاس در  ـ  کافر  های  تمام 

کافر شده  ـیدتی عق انکار به   شو کفر   ، به خدا  و    ؛ خودش  ۀانداز به هرکس    ،است   شمقدار 
  . یستدو ن میان این    یتفاوتو هیچ    ، حس نکند  یا را حس کند    ین ا خودش  چه  کند  تفاوتی نمی 

  یید أتاش  راستی و درستی   ی،یهاینه صادقه است که با قر   رؤیای  یعتا  طب ا  رؤی   ازبنده  منظور  
 شود.  می

  راست  ،است  یعوسبسیار    یضیف   یدارا از آنجا که رؤیا  :  مهمی نهفته است  ۀ نکت  ینجا در ا 
  آورالزام  یحجتـ  به تصریح روایات ـ ثابت شود    اشیراستدر آن آمیخته است. حال اگر    غودر   و

  رؤیاهاشود. در میانۀ این دو حالت، بیشتر مردم لی اگر چنین نشود به آن اعتنا نمی و  ،است
هیچ دلیلی برایشان نازل  ند که خدا  ا هرا صادر کرد  یو احکامه،  تباه کردجزئی  و    طور کلیبه را  

  ند و گفت   ندکوتاه آمد  یاندکای دیگر  عده و    «یستحجت ن رؤیا  »گفتند  نفرموده است؛ پس  
 ش است«!صاحب  ایبر   یحجت]فقط[ رؤیا »

  محمدآل و در سنت محمد و  ، صحت استعاری از نادرست و   یانهمه سخن  هااین
کنند،  ها ادعا میطور کامل در تضاد با چیزی است که آنبه   اما آنچه وجود دارد  ؛وجود ندارد 
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 13 ........................................................................................................... یشگفتار پ

دم روشن  به آن خواهم پرداخت تا مر   انه متواضعتحقیِق    یندر ا بنده  است که  موضوعی    ینو ا 
 .است رسانیق توف وند و خدا  ؛ شوند

فراوان و مبارک که    یاست؛ سپاس  یانپروردگار جهان  وندخدا   از آِن   یشو سپاس و ستا 
 جالل اوست.    گونه که شایستۀندارد، آن  ییتنها





 فصل اول:

 رؤیاها انواع

 ؟ چه اقسامی داردرؤیا 

 .  (حلمخواب )و   ، یا: روشودیم یم رسد به دو دسته تقسیانسان م ه آنچه در خواب ب 

 1شیطان.« از  و حلمست، رؤیا از طرف خدا »است: شده  یتروا   صادقامام  از

   یاؤ : راول
 :  استچند وجه  بر  و    ، است  یقتو مطابق با حق  ،از طرف خدا محتویاتش  صادقه و    رؤیای 

 راتمبش  

بشارتدسته  رؤیا سه  »:  ه استفرمود  بن جعفر  یموس  امام   ، از طرف خدا   ی است: 
ش   یاندوه طرف  که  و    یطان، از  خوابش    ید گویم  ش خودبه  انسان  چیزی  در  را  آن  و 

   2« .یندبیم

به    ،و در آخرت  یادر دنمؤمنان  حال  برحسب    ونداست که خدا بشارتی    مبشرات همان
م  آمده است:   تعالیحق در سخن  ین ا دهد؛ همان طور که آنان بشارت می  ْشَری  َله  ِفی    ٱْلب 

ةِ  ْنَیا   ٱْلَحَیو  ِت    ٱْلَءاِخَرةِ َوِفی    ٱلدُّ ِه اَل َتْبِدیَل ِلَکِلَم  ِلَك   ٱللَّ وَ   َذ  )در زندگی دنیا و    3ٱْلَعِظیم    ٱْلَفْوز    ه 

 
 . 155 ص 4 السالم: جدار - 1
 . 155 ص 4 السالم: جدار - 2
 . 64یونس:  - 3
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از آِن  در آخرت     بزرگ خدا را تبدیلی نیست؛ این همان کامیابی  کلمات  آنان است.  بشارت 
 است(.

 هادهنده ر انذا

  به  متعالوخداوند سبحان   یرا ز اختصاص دارد؛    نمؤمنایرغ هم به  و    نامؤمنکه هم به  
او را بشناسد و    به هرکسو  درخواست نکند،  از او  نیز هرکس  و  درخواست کند  از او    هرکس

روایت شده    یامبراز پکند.  ـ عطا می از سِر بخشش و مهرورزی ـ   نشناسداو را  نیز هرکس  
از  پیوسته    ایشانکه   صبحگاه  انذار بشارت  ی رؤیاها  دربارۀ  یارانشدر  و  دهنده  دهنده 

 .کردسؤال می

 د:  نشوی م یمتقسدسته  دو  به گروه از رؤیاها  این

ا دهندههشدار   ی رؤیاها  -1 هستند    رؤیاها  ین:  صورتی  همان  حدبه  در  امام    یث که 
برایش    یریخ  وند عزوجلخدا باشد و خدا   یتگناه و معص بر  اگر بنده  »:  اندآمده  صادق

 1« دهد که او را بترساند و او را از آن گناه بازدارد.یرؤیایی به او نشان مدر خوابش  بخواهد

بنده  یثحداین  از   بر گناه و معص   یا مشخص است  از  الزم نیست حتما   باشد    یتکه 
 : کههنگامی  (اللهلعنه )فرعون    رؤیایمثل   ؛باشد بوده کافر بسا  چه بلکه باشد   نامؤمن

مصر    ی هاالمقدس رو کرده است تا آنکه خانه یت از ب  ی آتش  یا گو  ید در خواب د» 
  . گذاشت  ی را باق  یلئاسرا یسوزاند و بن  را قبطیان  و    ،را سوزاندها  آن  گرفت وبر در را  

گفتند در  ها  آن  . یدپرس این رؤیا    ها دربارۀآن  و ازرا فراخواند  کاهنان    ،پس فرعون 
  و بر سلطنت تو   یردگی را از تو م  اتیکه پادشاه  یدآیم  یا به دن   ی پسر   یلئاسرا ی بن

شود  ن متولد میدوران او که در آ و    ،درانَ ی م  ینرا از زم  تو تو و قوم  ،کندی غلبه م
سا  اکنون تو  پسر   کنده اف  یه بر  هر  داد  فرمان  فرعون  پس  در    را   یاست.  که 
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 1«شند. بک   یدآی م یابه دن یلئاسرا ی بن

 . هستند نامؤمن یهایت معص  گناهان و ۀکفار که   ییرؤیاها :  ایکفاره رؤیای  -2

آمده    بیتاهلدوستداران    یف در توص  یطوالن  یثیحدانتهای  در    از امام صادق
رؤیایی    وند خدا این است که  ما    ان و محب  اندوستدار   ایبر   یف توص  ینتر یک و نزد »است:  

م نشان  او  به  و  ی ترسناک  دیده  دهد  آنچه  از  میاندوهگ او  ا   ؛شود ی ن    یبرا   یا کفاره   ینو 
 2« اوست.

 بیت اهل  ا نفس ب  حدیث

و اخالص و  ها  آن  یدارد  یو تمنا   بیتاهل نفس و مناجات با    یثاز حد   ینجادر ا رؤیا  
برا  بر   یندبب وگویی  گفتاز    رؤیایی  انسانبسا    چه  .شودی م  یجهنت  آن  یتالش  رخ    ایشکه 

.  یدبیا او    سویبه در همان شب  رؤیا    و در  یند بب   ین مع  یامام  دربارۀ بحث و جدلی    یا   دهدیم
  یستند قائل ناهمیتی    ییرؤیاها   ین چن  یبرا   ، یاؤ قبل از ر  یمناسبت دلیل وجود  به عموم مردم  

 . یگرد  یزچ هیچ نه کنند، قلمداد مینفس   یث و آن را فقط حد

جای  صادقه    ی رؤیاهادر دستۀ  را  این رؤیاها  وارد شده است    بیتاهل از  روایاتی که    اما
شود،  گر نمیجلوه  صورت آنانبه   یطانش  ه باشد؛ زیرا نفس بود  یثاگر حد  دهد حتیمی

 .  حق هستندادقه و ص رؤیایقطعا   ها رؤیای آن و 

  ی از یثو احاداست    همطرح کرد   «السالمدار»در    ی نور   یرزای که ممطالبی  به نقل  بنده  
 : ه استگفت ینور  یرزای م . کنمیمزمینه در خود دارد بسنده  ین در ا  را  بیتاهل

او  های  اندیشهو    غموهّم کامل کند،  را    ها محبت آنهرکس    ،بدان»پس  
بود   یشان ا   دربارۀفقط   او    ،خواهد  توجه  و  و  ،  انیشا فقط متوجه  و نگاه  و حرکات 
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  ،یردگی مبرها  آن  ازنیز  خود را  کردار  و  گفتار  و  ها خواهد شد،  بر اساس آن  شسکنات
و ارادۀ    یازهاو ن  هاخواست   یشاپیشو شما را پ»آمده است:    یارتدر ز همان طور که  

 گفته است: یشانا  کنندۀو مدح  «فرستمی م یشخود در احوال و امورم پ 

 یید شما  من یو زندگمن، حرکت  ،من واجِب 

جود من از شما و دربارۀ شماست و ۀو هم  

هرجا باشند    ،آرام گرفت  هاآن   او قلبش بها نگریست  فقط به آناو    یوقت
  ،شودی محشور مها  ۀ آندر زمر اند  وقتی مردم خوابو  خواهد بود،    همراه آنان

ها را حاضر خواهد  ها هنگام از کار افتادن حواس، آنمشغولیدل   رفتن بین با از و  
  یر تصاو  یجاد ا با    همان طور که اشاره کردیم ها ـو  کردن جان هنگام فروکشو  دید،  

 .شودی روشن م هابه دیدار آن شچشم  ـمشترک احساس در ها آن

خواب  را در  ها  آنکه هرکس    شودی مچنین توضیح داده  رؤیا    یقت حق   یاندر ب
از آنجا که برخالف وضعیت بیداری، هیچ تأثیری  و    ،است  یده را د ها  ]خوِد[ آن  یند بب

رخدادهای    هرکس دربارۀ  ، شودایجاد نمی   یال خها در  گرفتۀ آن شکل   یرهای تصوبر  
از  ها  شود این متوجه می  یقین کند به  گذشته تأمل    یبالعاده و معجزات عجخارق 

نفس  ب   هاآن  یرا ز   شان؛ یابداع  یرتصاو نه    ، ستهاآن  یف شر   یهاآثار    یان با 
ا   یکسیا    ،اندکرده   یقخودشان تشو   یتؤر   ه ب  ی،و آداب قبلاوراد  اعمال و    ینکه 

و    ،مشغولها  رسیدن به آنو به  این اعمال متمرکز،  به    شنفسجا آورد  را به اعمال  
ا به   ها آن  یت ؤرها  با تمامی این   اگر  . شودیمها  غرق در توسل به آن    ینخاطر 

اند در این صورت  هایی باشد که در بیداری در خیالش نقش بسته نقشو  تفکرات  
بگفته اعمال  آن   تشو  اندیهوده شده،  د   یقو  نداشته    اییده فا هیچ  ها  آن  با   یداربه 

 است!

  یعشقدر  و    الله در خلقة یمادر بق  پاک نرگسسیدۀ    ی رؤیاهاهرکس در  
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کند  که   تأمل  یافت  مشگفتدست  گفت .  شودی زده  برخوگویی  بنده    یخ مشا  ی از 
را در خواب  مایلم شما  گفت: من    و  ید پرس  خدا   یهااز حجت شخصی  که    یدم شن
  ید که خواب  ینهم .کرد و تشنه شداو چنین  ننوش.«آب »فرمود:  یشانا  .ینمبب

  : رفت و گفت  ایشان  سویبه شد    یدارب   یوقت  .ید آب د  حاالت خوابشتمام  در  
اگر  »به او اشاره کرد و فرمود:  آن حضرت .یدمندچیزی جز آب  یدمخواب یوقت

  یدار آب  شوق    ی، طور که در تشنگ   همان  ؛ باید مشتاق ما باشی  ینی ما را بب بخواهی  
 « است. یلبه آب متما نفست و 

  ین تر و شگفت  ینتر عاماز  ل شد و  ز نا  آنانآنچه بر  کشفیاِت    ترین  یک از نزد 
  یبزرگ  یهااست که در آن، بخشش  یخواباست  ابهام و شبهه  دور از  به که  ها  آن

خود   محبان  و  دوستداران  چها  آن  و اعطا،  به  آن  به  که  ی م  یتهدا   یزی را  کنند 
آن   در  عوام  وافی    ۀ یلوسهمان  محبت،    است.سعادت  و  به    یدنرس  یبرا کافی 

و    ،مقصود رساندن  محل  خواب،  بسیار    ،حبتمهمچنین    .استبرآوردن  و  یاِد 
در    ان طیو ش   ، خدا و توکل بر اوستها همان یاد  یاد آنو  کند،  را اقتضا می   هاآن

ر شود  ندارد تا در آن تصوّ   یا بهره بندد  نقش می  یالخدا بر خ تصویری که در اثر یاد  
از آن مشتق شده مشارکت  صورتی در    یا باشد:  که  َله   ی داشته  َلْیَس  ه   ْلطاٌن  ِإنَّ س 

وا َو َعلي  ذیَن آَمن  وَن  َعَلي الَّ ل  ِهْم َیَتَوکَّ ْم  *  َربِّ ذیَن ه  ْوَنه  َو الَّ ذیَن َیَتَولَّ ه  َعَلي الَّ ْلطان  ما س  ِإنَّ
وَن  ْشرِک  ایمان آورده )  1ِبِه م  بر کسانی که  را  او  ب   اندچراکه  توکل    هو  پروردگارشان 

نیست   کنندمی بر کس*    تسلطی  فقط  او  به سرپرستی  تسلط  را  است که وی  انی 
 (. ورزندمی ک که به او ]=خدا[ شر است گیرند، و بر کسانی می

درست و صادق  رؤیا    باشد  انسان جدا   یالاز ساحت خ  یطانشهنگامی که    و
 ه است کردنقل    بن جعفر یدر اختصاص از موس  ید مف  یخش خبری که  و    ،است
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ا  منکته    ین به  بباز خدا    ی تجحا  هرکس»:  کندی اشاره  را  ما  بخواهد  و  و    یند دارد 
او  در این صورت . یدنما مناجت غسل کند و با ما   سه شب  یدما را بشناسد با  یگاهجا

م را  گناهان  یندبیما  آمرز ه ب  شو  ما  سخن  این  از    منظور و    .«شودی م  یدهواسطۀ 
  دربارۀ  شو با خودداشته باشد  ما توجه    یت ؤبه ر  یعنی   «با ما مناجات کند»:  یشانا 

 . یدمحبت ما سخن بگو 

داشته    یرتعب  و رؤیا    به  هرکس  گفته شده  یحت رؤیا  و  توجه  ظن  حسندربارۀ 
  ،یندبی مرؤیا    یشترب  را برایش کشف کند   که امور  یند بب   رؤیایی داشته باشد و بخواهد  

آن خواهد  نداشته باشد عکس  رؤیا    به  یییکوبه آن توجه نکند و گمان ن  هرکس  و
  یب تا با عالم غ کردند  می   یبترغرؤیا    اصحاب خود را به   ائمهل  به همین دلی  بود. 

به دریافت الهامات توجه  و  امور را خواستار شوند  کنند و کشف    یدا پو الفت  انس  
مالئکه  با  خواستار شوند،  سبحان    ونداز خدا آن را  باشند و    شانو منتظر داشته باشند  

روحان موجودات  بگ   یو  بشارت   ، یرندانس  انذار   هاو  الهام  هاو  آن   ییهاو  ها از 
ا   ؛یاید ب  شانسویبه  آداب    یکس  ای بر   هاین و  در  و    دربارۀ گفته  پیش که  خواب 

رسول    دربارۀو    ،جووآن جست   یهاعلت  ا   خدا پرسش  کند  تأمل    صحابشاز 
حضرت آن  اینکه  نیست؛  هر    پوشیده  اصحابش  در  از    یاآ»:  یدپرسی مصبح 

" تأمل  غررکتاب "در    ینمؤمنیرالدر سخن امهمین طور    اید؟«داشته مبشراتی  
  « .هستند  یفشر   یهاو همت   یدهپسند  ی، صاحبان رؤیاها انمردم  ینباالتر »:  کند

او    سنف  یرا ز   ؛رؤیای مؤمن درست است»شده است:    یتروا   یشانآنچه از ا نیز  و  
  1« است. یحصح یقینش و   ، پاک
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 ( حلمها ) خوابدوم: 
 :  شوندتقسیم میدو دسته  که به 

 یطاناز طرف ش ی: اندوهاول

ترساندن»فرمود:    خدا   رسول تاست:  سه  ش  از  یرؤیا  را    یطانطرف  انسان  فرزند  تا 
 1« . و از جمله...  ؛کند  یناندوهگ 

...  فرماید: تعالی می حق وا  آَمن  ِذیَن  اَلّ َن  ِلَیْحز  ْیَطاِن  الَشّ ِمَن  ْجَوی  الَنّ َما  چنان  )  2ِإَنّ
 هگین کند(. وانداند تا کسانی را که ایمان آورده  [ شیطان استتئااز ]القافقط نجوایی 

و با  دهد  ی انسان انجام م  یاست که برا   یا و وسوسه نیطااز طرف ش  یاسباباین رؤیا،  
 . آوردبه یادش می  کنداو را غمگین میو دالیلی که  ، یناو را اندوهگ آن، چیزهایی که 

 گیرد می   لنفس شک   یثکه از حدخوابی  :  دوم

 :  شودیم یم به چند دسته تقسهمان طور که در حدیث اخیر گفته شد و 

های  پردازی خیال   هستند که در درون انسان از ترکیب امور دنیوی و  ییها: ترس فال
به وجود  ها  در برابر آن   یو آمادگاحتمالی    یخطرها با   که برای مقابلهبیداری  آفرین  وحشت

 است.   یالدر خ یال خ که در واقع  ؛آیندمی

که در قالب رؤیاهای بیداری    ،است  دنیوی  یهاخواسته  همانآرزوها؛ که  و    یالتتما  :ب
 میل به این آرزوها برآورده شود. از قسمتی آن با تا    دندهیخود را نشان م( هاپردازی )خیال 

 چه بلکه    ؛ آنچه خواسته شده الزاما  منحرف نبوده است«،  ب»  و  لف«ا »  در هر دو حالت 
،  همان  ماند، کههمچنان یکسان باقی می  ،یجهنت  یولباشد،  مشروع بوده  بسا »خواسته«  
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او را    ی دور  یامتاع این دنیا، انسان را به  داشتن  تعلق است که   تیاال خبافتن روایاتی از  همبه 
 کند.  یمنعکس م یاخرو التزامات از 

که چهل روز بر    یستن   ی مؤمن»:  ه استکرد  یت روا   صادق امام  از    یعباس قم  شیخ 
دو رکعت نماز بخواند و    ید با چنین شد    ی وقت  ید.با نفس خود سخن بگو  ینکهاو بگذرد مگر ا 

   «خدا استغفار کند.درگاه از آن به 

ا   و   . کرد  یتنفس به درگاه خدا شکا  یثاز حد  آدم»است:  کرده    یتروا   یشاناز 
]حدیث  و  چنین گفت،    آدم   . اال بالله  ةگفت: بگو ال حول و ال قوبر او فرود آمد و    ئیل جبر 

است  اال بالله    ة ال حول و ال قوهمان    ،اصل»فرمود:    سپس امام  «.شد  زایلاز او  نفس[  
 « . ...(از طرف خدا نی نیست مگر توا و )هیچ نیرو 

و بگو بسم الله و  بگذار    اتینه س روی  دست خود را  »است:  کرده    یت روا   یشانو از ا 
آنچه را از آن    یا، خدا بار   یم.العظ  یاال بالله العل  ة و ال حول و ال قو  ، محمد رسول الله  ، بالله

من  یم از  کن.  ترسم  را  سپس  دور  خود  بگو  ت شکمروی  دست  بار  سه  را  آن  و    .بکش 
 1« .از بین خواهد رفت اللهشاءان

 وجود دارد.   یشتری بروایات  بخواهد یشتر که ب یکس یبرا 

 یطان از طرف شهشدار رؤیای : ج

از    ی: بشارتوجه استسه  بر  رؤیا  »است:  روایت شده    صادق امام  از  دربارۀ این حالت  
 2« .(اضغاث احالم یشان )پر های  خواب و    یطان، شطرف  از  هشداری    ، مؤمن  ای طرف خدا بر 

شیطان هستند    یا ترساندن از طرفچیزی که بنده یافتم این بود که این دسته از رؤیاها،  
اندوهگین  به یا  )تحذیر(  کلمۀ هشدار  اما  معانی گفتهکردن؛  از  متفاوتی  اشاره  معنای  شده 
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  یق و تشوایجاد سستی در وضعیتی باشد که انسان در آن قرار دارد  منظور،  بسا    چه و  کند،  می
شده  حدیث روایت  کندیم  یید أرا ت  یمعن ین آنچه ا  . نادرستش باشدوضعیت ماندن بر  ای او بر 

  یده د  یشبرا   یا   یند بیکه م  رؤیایی   با شما  یک  یچ ه»فرماید:  است که می   خدا رسول  از  
اگر عامل    ؛ عزوجل عرضه کند   وند کتاب خدا   ه خودش را ب   ید بلکه با   ؛ نشود  یفتهفر شود  یم

بوده   یطاناز طرف ش آن رؤیا    بداند  ید بود با  ین از ا   یر اگر غ لیو ،  شود شادمان    ید بود بابه آن  
 1«است.

با حال    یول  ؛استبوده  دهنده  بشارت رؤیا    دهدینشان م رؤیا    اشدن بیفته فر   یعنی اگر 
از طرف  ایجاد سستی و تنبلی شده است مطابقت نداشته باشد،  یدهد  شیآنچه برا  یا  ، ینندهب

 . بر ترک ِذکر باقی بماند  ی که بوده است، یاگناههمان تا بر برای آن فرد بوده،   یطانش
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 دوم:  فصل

 حجت است؟رؤیا  یاآ 

همان طور    ؛ ویمرا بدان  هبا کسر «  ِحجة»  ۀ کلم  یمعن  ید با  اولپرسش    ین پاسخ به ا   یبرا 
 رؤیا.  عمل به وجوب  یعنی«  حجة»آمده است  «مختار الصحاح»در معجم که 

بر خدا ـ و    یهوده برؤیا    وجود نداشته باشد    یتیحجرؤیا    یم اگر فرض کن  ناب پناه  خردانه  ـ 
طعنه وارد    و معتبر   یح صح  یث ها بلکه صدها حد ده   ه بخواهد کرد  ما را وادار    این   و!  شودیم

در    شود؛ زیرا کشیده مینیز    یم قرآن کر و حتی کار به خوِد    ، یمبکوب   یوارد   هرا ب ها  آن   و  یم کن
  یازن   ین ا   وکند!  ی و کافر ثابت م  مؤمن برای  را  رؤیا    هست که صحت  یاری بس  یات ، آقرآن

و  متکّبر  را انکار کند  چنین چیزی  هرکس    یرا ز   ؛ ندارد  ییگویاده و ز و بسط  به شرح  چندانی  
 معاند است. 

رؤیاها و    یشتردر ب یطاندربارۀ عدم صحت رؤیا و دخالت ش  که از ائمه یاشکالشاید 
  ین و ا   نظر قرار بگیرد؛، همواره باید مدوارد شده استکاذبه    با   ه رؤیای صادقشدن  مخلوط 

ت )صادقه(  رؤیا، راسو   ،شودی نمعمل رؤیاها به تمام مردم است که  رایب  یهشدار  یعتا  طب
 دارد.  دروغین )کاذبه( و 

مفّضل»است:  شده    یتروا   صادقامام    از حکمت خواب  ۀدربار ،  ای  و  ها 
قطعا   ها راست و صادق بود  تمام خواب   اگر بیندیش.  ک آمیختگی راست و دروغ آن نیدرهم 

  امعند و بی ئچیزی زا رؤیا    نادرست و کاذب بود ها  آن  و اگر تمام شدند،  می   مردم پیامبر   ۀهم
با آن  راست است و مردم از آن سود میگاه  رو  این از ؛  سودی نداشتهیچ  و  شد  می برند و 

میبه  نیکی  می  یا روند  سوی  پرهیز  بدی  از  ،کنند از  بسیاری  بها  آن   و  تا  است  دروغ    ه نیز 
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 1« نشود.کامل ها اعتماد خواب

کلی    ینف  هرگز  منظور از آن  یول  ؛ یستدر آن ن هیچ ابهامی  کالم، واضح است و    ینا   و
ها  آن  نبودنحجت  دروغ است رؤیاها   ۀهم ینکهحکم به ا صدور  .یستن  رؤیاها ۀ همو جزئی 
  ای بر شود؛ در حالی که دالیل و شواهد  بسته می رؤیا    باب   استدالل  ین ا با  و    ، کندی را الزم م

اینکه  خصوص  گرفته شود؛ به   یده ناد  ه از آن است کبیش  رؤیا    بودن ترک عمل بهخطرناک 
پس    ؛دنکنی م  ییدأ صادقه را ت  رؤیایکه  اتی هستند  روای  دن دار یبازمرؤیا    که از  یاتی روا همان  

 ـنمونه   یبرا جا دارد ـ   .یمرا رها کن  یتهمان روا   یگرو طرف د  یریمرا بگ روایت  طرف    یکما  چرا  
 شود:    یان ب  ستوند ا از طرف خدا  ینکهو ا رؤیا  عظمت  دربارۀ یاتروا  یبرخ

 :« آمده استالسالمدار » در

رؤیای مؤمن در  » است:  شده    یتروا   خدا از رسول    یالفوائد کراجک و در کنز »
با    ی جار مجرای کالمی   پروردگار  که  با  است  م بنده آن  در    و   «.گویدیاش سخن 

:  تعالیحق سخن    دربارۀ  خدا از رسول    ،از عبادة بن صامت  ،المنثور رّ از د    ،بحار 
ْنَیا ْشَری  ِفي اْلَحَیاِة الد ّ م  اْلب    ( در آخرت مژده برای آنان استدر زندگی دنیا و  )  2َله 

فرمود:   است،  شده  مؤمن  »منظورروایت  که  است  صالح  رؤیای  خودش  ،  برای 
با    میکالاین رؤیا  و    ؛شودی م  یدهاو د  یبرا   یا  یندبیم با آن  پروردگارش  است که 

 3«. یدگوی سخن م اش در خواببنده 

  ۀ ینندب]فقط[ خوِد  و نه  فردی دیگر ـ   ای بر رؤیا    بودنحجت داللتی برای    حدیث  ین در ا 
 وجود دارد.   ـرؤیا 
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 1« . رؤیا از طرف خداست... » : روایت شده است صادق از

از خداست»فرمود:    خدا   رسول خواب خوبی  از شما    یاگر کسپس    ؛ رؤیای صالح 
سه بار    یدبا  ید و اگر رؤیای بد د  دارد تعریف کند؛   شدوستکه    یکسرا فقط برای  آن  ببیند  

سخن    یبا کس  شا ه و دربار   یدجو  پناه  شو شرّ   یطانو از ش  یندازددهان بآب    چپسمت  به 
 2« رساند.ی نم یانیبه او ز که با این کار آن رؤیا هرگز   نگوید؛ 

  یا آحال  از طرف خدا به بنده است  کالمی    ه، صادق  رؤیای یث،متون احادبا توجه به  اگر  
  و  است؟!  یانکار بزرگچه گناه و  چه  کار  ین و ا  ؟ نپذیرددرست است بنده کالم پروردگارش را  

و به  بوده    ه صادقرؤیتش  که    مقداری به    « بندهکنیم »مالحظه می  ا معن  ین ا در نقطۀ مقابِل  
خواهد    ینب  ،خود و عمل به آن اعتقاد داشته باشد   رؤیایو درستی    یکه به راست  مقداری

 از جمله:   ؛ ندنکی م ییدأ را ت ا معن ین ا سیاری روایات ب  .بود

»رأی  فرمود:    ،استشده    یتروا   از امام صادق  یدر کاف»:  « آمده استالسالمدار »در  
 3«.استنبوت اجزای از جزء  70و رؤیای مؤمن در آخرالزمان بر و نظر 

 :  کرده است یت روا  خدا از رسول  «السالمدار »در   ینور   همچنین

 است. نبوت جزء   40از جزئی  ،ه و از جمل... ت رؤیا سه تاس»

 . نبوت استجزء   70از جزئی و  ، راست است مؤمن  رؤیای 

 . نبوت استجزء  70از جزئی  صادقه رؤیای 

 .جزء نبوت است 50از  یئو جز  ،از طرف خدا  ی، بشارتمسلمانصالح  رؤیای 
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 1«جزء نبوت است. 40از  ئیجز مؤمن  رؤیای 

  ین ا  یجه ، نت قرار داردخدا با بنده گفتن سخن جایگاه صادقه در  رؤیای که ینا  ه بتوجه با   و
  ۀینندب   یق و تصد رؤیا    صدق با توجه به  و    ، نبوت استقسمتی از  صادقه    رؤیای شود که  یم

نبوت    100  یا  70  یا   50  یا   46  یا   40تواند  می نسبت  این  رؤیا   از  در  رؤیا    یعنی  باشد؛درصد 
است که خدا به او خبر داده است  اش پیامبری  بیننده ، نبوت کامل است و  باالترین حالت

علما    ینکه به ا توجه  با    ، آموختمـ  خدا حفظش کند ـ   احمدالحسن  ید از سمعنایی است که    ین ا )
وجود  به  طول  هانسبت تفاوت    ین ا دلیل  در  اتفاق   بارۀ در   دوران،  معنا  حاصل    نظراین 

 مشخص باشد.واضح و  ی بعد   یثاحاددر  امعن ینا بسا  چه  (.اندنکرده

 آمده است:   «السالمدار»در  

عزوجل با مردم به    وند خدا گفتن  »سخن :  استوایت شده    ینمؤمنیرالاز ام»
است  شکل  یک جمله   ؛ نبوده  رسوالن    ، از  به  عزوجل  خداوند  که  است  سخنانی 

رؤیایی است    نیزو    ، ها انداختهآن  ی هادر دل که  چیزهایی بوده    ، همچنین فرموده
 « .ینندبیم نرسوالکه 

امال   ، استشده    یتروا   ینمؤمنیرالامبه  سند  رساندن  با    ،یخ شابن   ِی در 
 «است.  یوح یا،رؤیای انب»فرمود: 

کاف اب  ی در  سخن    جعفرواز  ا:  تعالیحق دربارۀ  َنِبی ّ وال   َرس  او    2َوَکاَن  )و 
 یند.« است که در خواب خود رؤیا بب  یکس  ی نب»آمده است:    ( بود   ای پیامبر فرستاده 

  ئیل است که جبر   یکس  رسول»:  روایت کرده است  رضاامام  آن از    دربارۀو  
  ید، آیفرود م  یبر او وح   و   ، شنوندیو کالمش را م  یندبی را ماو  پس    ید.آی بر او فرود م
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 « . ...یایدبدر خواب او  یم مانند رؤیای ابراههبسا  و چه

زرا   دربارۀ   و از  اب  ، رهآن  است  جعفر واز  کرده  پنقل  »او فرمود:    یامبر: 
گفتم    یند.« بیم  خود  شود و در خوابی بر او نازل م  یبلکه وح  ؛ بیندی نمرا    یا فرشته 

فرمود:    فهمد حق بوده است؟ه آموخته است که وقتی ببیند، می خداوند به او چ
 1«حق است. تا بداند آن کنددهد و روشن می توضیح می او   یبرا  وندخدا »

قماز جعفر  «  یاتالغا»  در کتاب احمد  فرمود:    خدا است: رسول  شده    یتروا   یبن 
هستند؟    یکسانچه خدا، خردمندان  رسول    یگفته شد: ا   « هستندخردمندان  شما    ین برتر »

 2« ستند.صادقه ه یصاحبان رؤیاها»خردمندان  : فرمود

عد    اما دیدن  شده دربارۀ  وارد  یثاحادگرداند  ی به رؤیا را الزم منکردن  ی توجهیکه ب  یگردب 
و    یار بساین احادیث،  و    .«است  یده ما را د   ، یندبب]در خواب[  هرکس ما را  »:  بیت استاهل

بسنده  اشاره  همین  فقط به  در اینجا  و  موکول،  د  را به فصل بعجزئیات  اما    ، متواتر هستند
 . یمکنیم

مجازات  شمردن رؤیا،  سبک   که  د نکنیبه آن اشاره م  یثهم هست که احاد  یگرید   ۀجنب
 است.  یدهکه فرد ند  یزیچ  رؤیایدیدن   یادعا دنبال دارد؛ یعنی الهی به و عذاب و خشم 

  خود را بهاست که    یکس  هاگودروغ   ین گوتر دروغ »:  روایت شده است   خدا از رسول  
ادعای دیدن چیزی را  است که    یکس  هاگودروغ   ین گوتر و دروغ  نسبت دهد،   ش پدر از    یرغ

 3« است. یدهکه ند با چشمانش کند 

ا   و   یمانند کسبگوید هدربارۀ رؤیا دروغ  عمد  به هرکس  » :  نقل شده است  یشاناز 
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 1« .را گره بزند ]کنایه از کاری نشدنی و محال[ ییمو  یامتاست که در روز ق

پیامبرهمچنی از  است که   یمردم کس  ینتر سرکشجمله  از  »است:  شده    یتروا   ن 
او نمی که  را    کهآن باشد  یتجاهل  خواهخون   یا  ،شدبک    جنگدبا  دیدن    یادعا  یا   ، در اسالم 
 2«است. یدهکه ند داشته باشد را  یزی چ

 گفته است: ا معن ینا  یحدر توض  یراثابن

ب  یرا ز » است  ه او  بسته  دروغ  خدا   ،خدا  فرشت  یکسوند  و  که  رؤیا  است  را  ۀ 
 3«فرستد تا خواب را به او نشان دهد.یم

دیدن    ی را که ادعا  ی کس  متعالوخداوند سبحان کنیم  مالحظه می   ، امعن  ین ا در ورای  
  ی قاتلبرابر با او را  و حتی  مردم    ینتر سرکشعنوان  باشد به  یدهکه آن را ند   یکند در حالرؤیا  

 ! فرمایدی مناحق مرتکب قتل شده توصیف که به 

در    یکه حقطوری  به  ، نباشدبیش    یا خرافه   یا  ،باشد نداشته    ی تأثیر هیچ  رؤیا  حال اگر  
که آن را به است    یکس  یبرا   یدو وع   یدهمه تهد  ینا نداشته باشد، چه نیازی به    دآن وجو

ادعا   آیۀ    یرها تفس  یبرخطبق آنچه در    یا   ؟کنددروغ  َشَهاَدة   دربارۀ  َکَتَم  ْن  ِمَمّ ْظَلم  
َ
أ َوَمْن 

ِه  پوشیده    د و کیست ستمکارتر از آن کس که شهادتی از خدا را در نزد خو)  4ِعْنَده  ِمَن الَلّ
 بدارد؟ پنهان آن را  آمده،  (دارد

  یات روا  ـباد ها آن سالم و درود بر ینکه برتر ـ  شصادق  بیتاهلرویکرد و  یدر سنت نبو 
ما  و  وجود دارد،  ها  حاجت  یو درخواست برخرؤیا    در عالم ها آن  یدار ف دتشرّ  دربارۀ  یاریبس

   کنیم:ـ از این احادیث روایت میتا جایی که برایمان مقدور باشد در این تحقیق ـ 

 
 . 391 ص 4 السالم: جدار - 1
 .32 ص 4 مسند احمد: ج؛ 391 ص 4 السالم: جدار - 2
 ، پاورقی. 391 ص 4 السالم: جدار - 3
 . 140بقره:  - 4



 31 .............................................................................................حجت است؟  یارؤ یاآ

 باد: بر او و خاندانش  سالم و صلوات که و سرور خالیق  یدس دیدن  دربارۀ ـالف

بن صق  ،بن طاووس   یعل  ینالدیرض  دیس  «السائلفالح »در   کرده    یتروا   یراز سهل 
  ید با   یند را در خواب بب   خدا رسول  بخواهد  کس  هر »فرمود:    عبداللهابو   ، گفت:است

بخواند را  عشا  کند،  و    ،نماز  غسل  پاکی  و  خوبی  چهارصد  به  با  را  رکعت  چهار  مرتبه  و 
  ،بپوشد  یزه پاک یو لباس ، درود بفرستد   محمدآل بر محمد و هزار مرتبه  و  ، بخواند یالکرسیةآ

نپوشاند،   بر آن  نه حرامی  و  نه حاللی  را ز و  راست    یر و دست راست خود  صورتش  سمت 
ال اله اال الله و الله اکبر    والحمدلله  : "سبحان الله و را بگوید  یح تسب مرتبه این    صدو    ،بگذارد

را خواهد    یامبرپ   ، خود  و او در خواب  ؛ :" ما شاء الله " یدو ال حول وال قوه اال بالله" و بگو
 1« .یدد

 ی و خواص  ی طوالن  ی حو شر   روایت،را    ییبن طاووس دعا  یدس  «الدعواتمهج »در کتاب  
  ، محمد  ی ا »گفت:    یامبر به پ  یل ئدر آن آمده است جبر   کند. ذکر می آن    ای را بر   ی یبعج

را  و او  یند بیرا م تو بخواند او مرتبه دعا را در زمان خواب در حالت طهارت، پنج این هرکس 
بخورد  در حالی که چیزی نیابد که  تشنه باشد    یاگرسنه  هرکس    و دهی،  می  ت بشار به بهشت  

او را از آنچه گرفتارش است نجات   وند خدا که  ،دعا را بخواند  ین ا  ید باشد با  یمار ب  یا ، و بنوشد
و سبحانه    ، سبحانه من اله ما اقدره  ، و بحمده  یم دعا: "سبحان الله العظمتن    ...  بخشدیم

و حمد  : پاک و منزه است خداوند عظیم،  ما اجله  یمعظ  ن بحانه مو س  ، ما اعظمه  یر من قد
تر  تواناتر از او نیست، منزه است توانایی که بزرگ از آِن اوست. منزه است خدایی که  و ستایش  

 2نیست".« تر از او ه است آن بزرگواری که جلیل از او نیست، منز

 آمده است:  «القرآنخواص»کتاب  از «برهان»تفسیر الدر 

هرکس سورۀ مزمل را بخواند پاداشش  »  :، فرموداست شده    یتروا   یامبراز پ»

 
 . 285 فالح السائل: ص - 1
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بندگان  یمانند کسه اجنه و ش   ی است که  تعداد  آزاد  را    یاطین به  راه خدا  کرده  در 
آن    به خواندن و هرکس    ید،زدا ی آخرت از او م  و  یا در دنسختی را    وندو خدا باشد،  

م  یامبرپ  مداومت ورزد با  یند؛بیرا در خواب  او  هرچه دلش خواست    یدپس  از 
 بخواهد.«

و    یا را در دن   ی دشوار   وندبخواند خدا همواره  هرکس آن را  »فرمود:    اللهرسول
   «.یندبیرا در خواب م یامبرو پ زدایدیآخرت از او م

  یامبرپآن مداومت داشته باشد خواندن به هرکس »فرمود:  صادقامام 
  یر همۀ آنچه را از خ  وندخدا کند، و  هرچه بخواهد از او درخواست میو    یندبیرا م

 1« .فرمایدبه او عطا می خواهد یم

هرکس سورۀ قدر را بعد از نماز زوال و قبل از ظهر،  »است:  شده    یتروا   از صادق
 2« .یندرا بب  یامبرتا آنکه پ  یردمی بخواند نممرتبه  یازده

  ینه مد   یخکه تار ـ   یالحق دهلو عبد « نوشتۀ  المحبوب  یارد  یجذب القلوب ال»در کتاب  
 : است آمدهـ است

او و خاندانش(    ید س با    یدار اسباب د جمله  از  » بر  در  خالیق )سالم و صلوات 
محمد    یاللهم صل عل:  شکل پاک و طاهر  ینا   هبر او بصلوات  مداومت    ،خواب

ت   کما  سلم  و  تَ وآله  و  و  ی: خداوندا ضر حب  بر محمد  صلوات    محمد آل ،  و  سالم 
 «شوی.گونه که خود دوست داری و به آن راضی می بفرست، به آن 

است  و آمده  خصوص  این  ب»:  در  زیر    ههرکس  ورزدمصلوات  آن    ، داومت 
االرواح، اللهم صل    یروح محمد ف  ی اللهم صل عل:  شودبرایش حاصل میسعادت  

 
 . 516 ص 5 : جتفسیر البرهان - 1
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: بارالها، بر روح محمد در  القبور  یقبره ف  یاللهم صل عل  ،االجساد   یجسده ف  یعل
میان ارواح درود فرست. بارالها، بر جسم محمد در میان اجساد درود فرست. بارالها،  

 «.بر قبر محمد در میان قبور درود فرست

بار بگواین خصوص آمده است: هرکس    در   و اللهم صل  »   ید روز جمعه هزار 
النب  یعل را در    شیگاهجا  یا   یند بیرا در خواب م  آن حضرت  «یماأل  یمحمد 

  که در این صورت   ،آن را پنج جمعه تکرار کند   یدنشد باچنین  و اگر    ،یندبی بهشت م
 .  بینداست می اشیشادمان ۀ یرا که ما یزیخدا چ ۀیدر سا 

در شب جمعه دو رکعت نماز بخواند و در هر  هرکس    : آمده است  آن   دربارۀ  و
  ، اخالص بخواند  ۀ سور مرتبه    یازده و    یالکرسة یآمرتبه    یازده ، بعد از حمد  آنرکعِت  

سالم از  بعد  عل»  ید بگومرتبه  هزار    و  صل  النب  ی اللهم  سلم  یمحمد  و  آله    «و 
م  یامبرپ خواب  در  نص   ؛یندبیرا  اگر  جمعه    شبیو  سه  از  باشد  بیشتر  بوده 

 اند.  آزموده محمد[ آن را نیازمندان ]به دیدار آل از   یو برخشود، نمی 

شب جمعه دو رکعت بخواند  هرکس    شده است   یت : روا آمده است  آنبارۀ  در   و
و بعد از نماز هزار    ، بخواندرا  اخالص    ۀ سور مرتبه    25و در هر رکعت بعد از حمد  

 . یندبیرا م  یامبرپ صّل علی النبی األمی«»الهم  ید بگومرتبه  

  یبر بستر هرکس    :ء نقل شده است، گفتبن عطا  ید: از سعنیز آمده استو   
:  یندبیمدر خواب  را    یامبرپ  دعا را بخواند   ینا با چشمان بسته  بخوابد و    یزهپاک

  ریني في منامي وجه نبیك محمد رؤیة ت  نالکریم أ ك بجالل وجهك  لإني أسأاللهم  "
جمع بیني  ت و  ،فرج بها کربتيتجمع بها شملي و ت شر بها صدري وتر بها عیني وقت

  میا أرح  ، قیامة أبدا  لا فرق بیني وبینه یومتال    معلی ث لدرجات ا لقیامة في ا الوبینه یوم  
  یامبرتدر خوابم صورت پ  خواهمی از تو م  یمت به جالل وجه کر   یا خدا "  "نراحمیلا 

گشاده گرداند،  را    امینه و س  ،کند  روشنکه چشم مرا  دیدنی    ی؛ده  ممحمد را نشان 
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  یامت در روز ق را  و من و او    ،ببرد   یانمرا از م  ی و گرفتار   ،مرا جمع کند   یو پراکندگ
یامت  من و او در روز ق   ینسپس هرگز ب   ، جمع کندبا یکدیگر  درجات    ین در باالتر 

 1« ."مهربانان ین تر مهربان  ی ا نیندازد؛  ییجدا 

 آمده است: ادعیه جامع  یهاکتاب  یدر برخ

بعد از نماز عشا دو    یدبا یندرا در خواب بب و سرور خالیق   ید سبخواهد  هرکس  »
بسم الله  "دعا را بخواند:    ینسپس ا   ؛ که بخواهد بخواند  ی رکعت نماز به هر صورت

  الرحمن الرحیم، یا نور النور، یا مدبر االمور، بلغ منی روح محمد و أرواح  
گر امور!  یر تدب  ی ا   ها، نور نور ای    ، مهربان  ۀ یندبخشا  وند به نام خدا "   "تحیة و سالما  
 2«".برسانو سالم  یت تح  محمد  آلروح محمد و روح  ه از طرف من ب

 : آمده است یدر مصباح کفعم

  یدبا  ینید بب  ش را در خواب  ین والد  یا و ائمه و مردم    یا از انب  یکیبخواهد  هرکس  »
ل  ۀسور  و  و جحد  یل شمس  قدر  و سوره   )کافرون(  و  اخالص  را    ین معوذت   یهاو 

صلوات    یامبربر پمرتبه  و صد    ، بخواندرا  اخالص  مرتبه سورۀ  صد    سپس   .بخواند
آنچه را   که در این صورت ، سمت راست بخوابد در حالی که وضو دارد بر و  ، بفرستد

جوابؤسدربارۀ  و    ، یندبیم  خواهدیم و  میال  که  آن  خواهدهایی  صحبت  با  ها 
با این تفاوت که این کار را    ، یدیمرا د دقیقا  همین مطلب    یگری در نسخه د   کند.می

الهم انت الحی الذي  "  هفت شب بعد از دعایی که اولش چنین است انجام دهد: 
 3« "....در وصف نگنجدکه  یهست یا تو زنده  یا خدا "" ال یوصف...

 میرزای نوری در خصوص شب قدر گفته است: 

 
 . 12و  11 ص 3 السالم: جدار - 1
 . 331 ص 53 االنوار: جبحار - 2
 . 49 مصباح: ص - 3



 35 .............................................................................................حجت است؟  یارؤ یاآ

الله »در جلد اول از "مجموع الرائق من أزهار الحدائق" نوشتۀ سید جلیل هبة 
را   قدر  سورۀ  که  کسی  است:  آمده  آن  در  و   ... عالمه  معاصر  هنگام  موسوی، 

پیامبرپایین  او نشان    آمدن خورشید صد مرتبه بخواند خداوند در خوابش  را به 
این سوره را صد مرتبه هنگام  می دهد؛ و در مصباح کفعمی آمده است: هرکس 

بیند؛ و نیز در آن آمده است: کسی را در خوابش می  نزول خورشید بخواند پیامبر
خواهد بیند و هرچه میرا می  پیامبر  که بر تالوت سورۀ جن مداومت داشته باشد

شب جمعه  پرسد؛ و نیز در آن آمده است: کسی که سورۀ کافرون را در نیمه از او می
 1بیند.« را در خوابش می  بخواند پیامبر

اگر  »:  که فرمود  کرده است  یتروا   اباعبداللهاز    «دتهج الممصباح »در  طائفه«    یخش»
کند  صبح می بخواند  مرتبه  وسوم ماه رمضان، سورۀ "انا انزلناه" را هزار  یست در شب ب   یکس

علت  این جز به و  است،    "الیقین  در حالی که با اعتراف به آنچه به ما اختصاص دارد "شدید
 2« .دیدن چیزی که در خوابش دیده است نخواهد بود

  یت روا   جعفرواز ابکسی که به او گفته است  از    ،بن خالد  ی علاز    «محاسن»الدر    یبرق
نم»:  ه است، فرمودکرد را در مکه ختم کند  آنکه رسول    میردی هرکس قرآن  را    خدا تا 
بهشت    یگاهجا به  و    یند بمی در  حدیث  3.«نگردمیاو  این  عل  «یهالفق»در  را    و  بن    یاز 
 4. کرده است یتروا  ینحس

عباس  از ابن ـ  حدیث   سند   بدون ذکر ـ   «اقبال»در    ی بن طوس  ینالدی اجل رض  ید س
ظهر و    ینهرکس در روز جمعه در ماه رجب ب»فرمود:    خدا است: رسول  روایت کرده  
و   یالکرسیةآمرتبه  حمد و هفت  مرتبه    یکو در هر رکعت    ، بخواندنماز  کعت  ر عصر، چهار  
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له  أسأ و    ،ال اله اال هو   ی"استغفر الله الذ   ید بگو مرتبه  سپس ده    ، بخواند را    یدتوحمرتبه  پنج  
  یرد بمهنگامی که  تا    ترا خوانده اسنماز  آن  که    یروز از همان    تعالیوتبارک   وندالتوبة" خدا 

  یگاهتا آنکه جا شود  ینمخارج    یاو از دن :  فرمودتا آنکه  ...  یسدنوی مبرایش  هر روز، هزار حسنه  
 1«.یند خود را در بهشت بب 

پ   «االسبوعجمال »در  معنا    ین هم از  هست:  فرموداستشده    یت روا   یامبرهم   ،  :
الله  مرتبه  هزار    و در آن  ، هرکس در شب جمعه چهار رکعت بخواند»   احد" بخواند "قل هو 
یاتا آنکه بهشت    یردمینم  ـمرتبه   250در هر رکعت    یعنیـ   یده دبرایش    را ]خودش[ ببیند 

 2«.شود

  ، بفرستد لوات  صبر من  مرتبه هزار    هرکس»:  روایت شده است، فرمود  خدا از رسول  
 3« تا آنکه به بهشت بشارت داده شود. یردمی نم

  ین ا  یلئجبر »آمده است:  «یةالواقدروع»از  ،یکفعمنوشتۀ  «یةالواقالجنة » کتاب  در
و    ،خواندی پشت مقام، نماز م  رسول خدا که    یدر حالآورد  فرود    خدا رسول    ای بر را  دعا  

 دعا را بخواند و طاهر و پاک بخوابد او  ین ا هرکس    .کرد  یاد را    یمعظ  یلتی فض اش  درباره 
سبحانک انت الله رب العرش   یم،بسم الله الرحمن الرح. متن دعا:  یندبی را در خوابش م

 « ...یمسبحانک انت الله الرحمن الرح یم،العظ

پ  «اقبال»در   از  آمده است:  اعمال ماه شعبان  :  ، فرمود استشده    یت روا   یامبردر 
ا پاک بگرداند،  شعبان خود را    ۀیمهرکس در شب ن» و    ،انجام دهد   یکویین  به کار را    ینو 

بعد از آن دو رکعت  و    ،سپس به محل نماز برود و نماز عشا را بخواند  ، بپوشد  یزهپاک  یلباس
و سه    یالکرس یة اول سورۀ بقره و آ  یۀسورۀ حمد و سه آ  ولدر رکعت ا   طوری کهبه نماز بخواند  
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قل اعوذ برب الناس را هفت  ]سورۀ[  حمد و  یک مرتبه  و در رکعت دوم    ،آخر آن را بخواند  یۀآ
و بعد از  د،  دهسالم    سپس  ،بخواندمرتبه را هفت   یدو توح  مرتبه و سورۀ فلق را هفت  مرتبه  

  یو در سوم  ،و در رکعت دوم حم و دخان   ،سی  سورۀ  و در رکعت اول  ، چهار رکعت بخواند  آن
سپس بعد از آن صد رکعت نماز بخواند و در هر    ، بخواندرا  "تبارک"    یو در چهارم  ، الم سجده

  یای در دن   یاـ سه حاجت او را  متعال    وندخدا   ، بخواندرا    یدتوحمرتبه  حمد و ده  مرتبه  صد    رکعت
یند  مرا در آن شب ببدرخواست کند سپس اگر  .کندیبرآورده م  ـروپیِش  در آخرِت   یا  ،زودگذر

 1« .یندبیم

ام  ،دعا   یهاکتاب   یبرخ  در است:    یتروا   ینمؤمنیرالاز  وقت»شده  مشتاق    یمن 
؛ و  خوانمی مکه بشود    یروز   را در هر  (یاسمینس،  ج)نر "  عبهر "نماز  شوم  می  خدا رسول  

 «.نم یبمیرا در خواب  خدا رسول همان شب 

 : گفته استبن منهال  علی

در هر  که  است  : چهار رکعت  چگونگی این نمازو    ؛ آن را هفت بار آزمودم»من  
  اتیحتسبپانزده مرتبه  و    ، انا انزلناه بخواندمرتبه  ده    ،الکتابفاتحة رکعت یک مرتبه  

سپس رکوع کند و سه    .یدبگو  " و ال اله اال الله و الله اکبر  الحمدلله سبحان الله و  "
سپس سر خود را بلند  بگوید.    یحتسب مرتبه  و ده    ، یمالعظ  یسبحان رب  یدبگومرتبه  

و سه   کندبگوید.    یح تسب مرتبه  کند  توص به همین صورت    . سپس سجده    یفکه 
فارغ شد با    یوقترساند.  ب  یانسالم به پا  یکبا  را  ت  عتا آنکه چهار رکبخواند  کردم  

انا انزلناه را  مرتبه  و ده    ،الکتابة فاتح  ۀسور مرتبه  که ده  وقتی  تا    ید سخن نگو  یکس
  یجز   ی،ماأل  یالنب   یالله عل  ی صل"  : یدسپس بگو  . دیبگو  یح تسبمرتبه    33و    ، بخواند

 ی ایچهره با  مرگ را    ۀکند فرشت  ینهرکس چن  ".الله محمدا عنا ما هو اهله و مستحقه
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 1« .یندبیو درخشان م یباز 

 :  گفته است ی نور  یرزایم

 یبه مصباح کفعممشهور  "  یةالواق  "الجنةاز کتاب  هشتم  ویست و در فصل ب»
بر او فرود آمد در    یل ئجبر که  شده است    یتروا   امبر ی از پ  " یرمج "ال  ی در شرح دعا

چنین    آن  یلو از جمله فضا  ؛خواندینماز م  یمدر مقام ابراه  آن حضرتکه    یحال
پشت بخوابد، تو    هبخواند و ب   بار و آن را هفت    یردسه روز روزه بگ هرکس    :ذکر کرد

 2« .یندبی را در خواب م

 : است شده    یتروا   یتلعکبر   ی محمد هارون بن موسواب   یل جل  یخ ش   ی از مجموعه دعاها

و نماز    یزدشب جمعه برخ   ید با  یندبب  شرا در خواب  یامبرهرکس بخواهد پ»
  یسخن  یمغرب را بخواند و نماز را ادامه دهد تا آنکه نماز "عتمه" را بخواند و با کس

دو رکعت،    ینا هر رکعت از  و سالم کند و در    بخواند سپس دو رکعت نماز    . یدنگو
،  و بعد از سالم  ، بخواندمرتبه  و قل هو الله احد را هفت  مرتبه    یک الکتاب را  فاتحة 

: "سبحان  یدبگوهفت مرتبه  بفرستد و  مرتبه صلوات  هفت    یامبرسجده کند و بر پ 
سپس سر    ؛بالله"  الو ال حول و ال قوة ا   ،لله و ال اله اال الله و الله اکبر  الله و الحمد

 3« .ینداز سجده بردارد و بنش 

 است: آمده  یکفعم یمابراه یخش «یةالواقالجنة پاورقی »  در

صد مرتبه  شب جمعه بعد از نماز شب،  دیدم: هرکس    "خواص قرآن"در کتاب  »
  شرا در خواب  یامبر پ   ، بفرستدصلوات  بر محمد و آل او  مرتبه  کوثر را بخواند و هزار  
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 1« .یندبیم

 ها:  حاجت  یو برخ ائمهدیدن   دربارۀ یاتی روا  ـب

 ده است: بن طاووس آم ینالدی رض ید س «فالح السائل» در

  ینیبب   ترا در خواب  طالبی بن اب  یعل  ین مؤمنیرالام  یتموال خواهی  میاگر  »
باِسَطٌه ال  "بگو:    یدن خوابهنگام   َایاِدِیِه  َو  َخِفیُّ  ْطف   ل  َله   َمْن  یا  َک  ل 

َ
َاْسأ ِاّنی  مَّ  َالّله 

ْطِفَک اْلَخِفیِّ    تنقضي، َک ِبل  ل 
َ
ْفَت ِبِه ِلَعْبٍد ِااّل  الذي  َاْسأ ِرَینی َمْوالَی  ع  ما َلط  ِفَی َاْن ت 

َمنامی فی  طاِلِب  َابی  ْبَن  َعِلیَّ  ْؤِمنیَن  تو  یا خدا "  "َامیراْلم  که  آن  ی ا   خواهم،ی م  از 
به لطف پنهان  ،  ندارد  یانیو پا  ،گشاده است  شو دستان   ،لطف پنهان است  یدارا 

درخواست  شد    یدهآمرز   و  یده بخش  ینکهمگر ا   یلطف نکرد   یا که با آن بر بنده   وت
 2«".دهیبه من نشان  م را در خواب طالبی بن اب ی عل ین مؤمنیرالام یم موال کنم می

؛ راوی  استشده    یتروا   بن جعفر  یاز موس  ،سندرساندن  با    ،یدمف  یخبحار از ش   در
می شنیدم  است:  خدا  هرکس  »  فرمود: گفته  بخواهد    یحاجتاز  و  ببچیزی  دارد  و    یندرا 

پس او ما را    . سه شب غسل کند و با ما مناجات کند  یدبا  وند به او نشان دهد، خدا را    یشجا
من!    ی آقا  ی : ا گفتم  «.ماندی آن بر او پنهان نم  ی و جا  ،شودی م  یده و گناهانش آمرز   یند بیم

شراب انگور،  »نوشد. فرمود:  یشراب ماو  که    یاست در حال  یدهرا در خواب دشما    یمرد
 3«کند.یمتباه  ایشرا بر   ینشاو از ما د یچیترک ما و سرپ بلکه فقط  کند؛ ی نمتباه او را  ین د

چشمهرکس  »است:  شده    یت روا   صادق  اباعبدالله   از دلیلی  و  انتظار  به  باشد  ما 
در این    .و بخوابد   یسد حروف را در کف دست خود بنو  ینا   ید را بفهمد با  یزی بخواهد خبر چ

بسم الله  "دهند:  ی پاسخ ماالتی که بپرسد  ؤتمام سو به    یند آیسوی او مبه صورت ارواحی  
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 1.کندی م یانرا ب  یا یچیده بزرگ و پ   سمم طلیرستو  «.بهت هت فهت لهت لهت"

المج »  در الملک  د  یخش   «یدفتح  ام  ،یوری احمد  اب  یعل   ینمؤمن یرالاز   طالبی بن 
به او    خواهدی را که م  یزیدر خواب چ  وندخدا   بخواهدهرکس  »است که فرمود:  شده    یتروا 

فاتحه  مرتبه  از آنکه بخوابد شش رکعت نماز بخواند و در رکعت اول، صد    یشپ باید  نشان دهد  
  ،"یغشیاذا    یل"واللمرتبه  دوم فاتحه و هفت  رکعت    درو    ،"ها ا"والشمس و ضحمرتبه  و هفت  

"الم  مرتبه  و در رکعت چهارم فاتحه و هفت    ،"ی"والضحمرتبه  و در رکعت سوم فاتحه و هفت  
"انا  مرتبه  و در ششم فاتحه و هفت    ،" ین"والتمرتبه  پنجم فاتحه و هفت  رکعت  و در    ، نشرح"

ثنا    ی تعال  ی فارغ شد خدا   ی وقت  . بخواندرا  القدر"    یلة ل  ی انزلناه ف پ   گوید ورا    یامبرشبر 
ای  و    ،یو موس  یمپروردگار محمد و پروردگار ابراه  یا   یا: خدا یدسپس بگو   .بفرستدصلوات  

ا   یل،ئو عزرا   یلو اسراف  یلئ یکاو م  ئیلپروردگار جبر ی  ا و    ،یعقوب پروردگار اسحاق و     ی و 
را نشان   یزیدر خواب امشب به من آن چ یم، و زبور و فرقان عظ یلتورات و انج  ۀکنندنازل 

  ید، که د یدسوم دشب  یادر شب دوم  یا پس اگر در آن شب   ی.به آن داناتر   بده که تو از من
که امر    دهد یو به او خبر مآید  می  نزدش ای[  ]فرستاده مگر آنکه    رسدی وگرنه شب هفتم نم

 2«.اللهشاء ؛ انگونه استو آن گونهینا 

  یلة ل  ی"انا انزلناه فمرتبه    صدیک هرکس  »:  ه استکرد  یتروا   باقرامام  از    مجلسی
 3« .یندبی از آنکه صبح کند بهشت را م یشبخواند پ   یالقدر" را در شب

 گفته است:  ی نور  یرزایم

  «یممنافع قرآن کر »"المجموع الرائق من ازهار الحدائق" در باب  از  در جلد اول  »
روز  یک شبانه در مرتبه  اخالص را هزار   ۀور سهرکس    شده است:   یت روا   از ائمه
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از  این حدیث را    ینیکلو    1« .یندخود را در بهشت بب   یگاهتا آنکه جا   یردمی بخواند نم
  یشبرا  »یا:  کرده استو در آخر آن اضافه    ،یتروا   جعفرواز اب  ،یحیی محمد بن 

 2«شود.ی م یدهد

کفعم پ  یدر مصباح  هزار  »است:  شده    یتروا   یامبراز  را  آن  بخواند  مرتبه  هرکس 
 3« .ینندبب یشبرا  یگراند  یا  یند،خود را در بهشت بب جایگاه تا آنکه  یردمی نم

رکس در شب  ه»است:  شده    یتروا   یامبراز پ  یاز سلمان فارس   «مصباح الزائر»  در 
]در هر    را معوذتین    ی هاو سوره   یدتوحمرتبه  حمد و سه  مرتبه    یکهفتم رجب چهار رکعت با  

  یحات تسبمرتبه  و چهارده    ،بفرستد صلوات    یامبربر پمرتبه  ده    یانو در پا  ،بخواند رکعت[  
  یاو از دن»فرمود:    یامبرپ آنجا که  تا    «.افکندی م  یه عرش، بر او سا  یر در ز   ا خد  ید، بگواربعه  

 4« .یندخود را در بهشت بب  یگاه تا آنکه جاشود  خارج نمی 

با    ،دوم رجب، هشت رکعت نماز ویست هرکس در شب ب »است:  شده    یت روا   یامبراز پ
از نماز فارغ شود    ی و وقت)کافرون( را ]در هر رکعت[ بخواند،  جحد    ۀ سور هفت مرتبه  حمد و  

رود  ی نم  یااز دن  ، به درگاه خدا استغفار کندمرتبه  و هفت    ، بفرستدصلوات    یامبربر پمرتبه  ده  
 5« .یندخود را در بهشت بب  یگاهتا آنکه جا

شعبان چهار رکعت    یستمهرکس در شب ب »است:  شده    یت روا   یامبرپ  از در »اقبال«  
  ، اذا جاء نصر الله و الفتح" بخواند"مرتبه  حمد و پانزده  مرتبه    یک   ، نماز بخواند و در هر رکعت

  یگاه جا  شرود تا آنکه در خوابی نم  یا از دن ،مبعوث کرد  یامبریحق به پ مرا به که سوگند به آن
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 1«شود.می محشور یکوکار ن  یانو با گرام یند، بمی را در بهشت  ودخ

شعبان، صد    ۀیمن  هرکس در شب»  : فرمود  خدا است: رسول  شده    یتروا   از باقر
و بخواند  نماز  رکعت،    رکعت  هر  ده  مرتبه    یکدر  و  بخواندمرتبه  حمد  احد  الله  هو    ، قل 

 2«د. وش  یدهد  یشبرا   یا  یند،خود را در بهشت بب  یگاهتا آنکه جا  یردمی نم

  ، یالفضل بن محمد هرو و اب  یف ل أت  « یواقیتکنز ال»از کتاب    ، ماه رمضاناعمال  کتاب    در
دو رکعت نماز بخواند و    هرکس در شب قدر »است:  شده    یت روا   یامبراز پ   ،سند رساندن  با  

  ی و وقت  ،بخواند مرتبه  هو الله احد را هفت    و قلمرتب،    یکالکتاب را  ة در هر رکعت، فاتح
و    ید خدا بر او ببخشاخیزد مگر اینکه  برنمی خود    یاز جا  ،استغفار کند مرتبه  فارغ شد هفتاد  

 3« .کندرا ترک نمی  یا دن نبیند این را  هاهمۀ این تا ... و 

 :ه است،گفتکرد یت بن وشاء روا  یناز حس «جئخرا »الدر  ی راوند  قطب

مرد » نزد  مرو  مرد   ، یمبود   یدر  ابراهبه   یواقف  یو  او  همراه    یم نام  به  بود.  ما 
ا  بترس  از خدا  ه  ؛ یم ابراه  ی گفتم:  قلبمن  و خدا  بودم  تو  کرد.  روشن  را    م مانند 

خدا    ا و دو رکعت نماز بخوان ت  ، غسل کن  ، و یرشنبه و جمعه روزه بگ چهارشنبه و پنج 
به خانه بازگشتم   .یشو   یتامر هدا   ینا   هرا نشانت دهد که با آن ب  یزیچ  در خواب

به من فرمان    در آن  که بود    یدهقبل از آن به من رس  الحسنو اب  ۀ نام  در حالی که
دادم و گفتم:    او رفتم و به او خبر  سویبه   .امر دعوت کنم  ینآن مرد را به ا داده بود  

و به او    ،به درگاه او استخاره کردممرتبه  و صد    ؛ خداست   از آِن   یشسپاس و ستا
بود    یده من، به خانه رس  یدن از رسپیش  که    یدم را د  الحسن رضاو اب  ۀ گفتم: نام

پس روزه   کند. منّور خدا قلبت را  یدوارم. امامگفتهکه   یم را بگو یزی چهمان تا به تو 
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من آمد و به من    سویبه روز شنبه  سحرگاه  به تو گفتم انجام بده. او  را که    ییو دعا
است؟    ین چگونه چنو  گفتم:    است.االطاعه  واجب  یدهم او امامی گفت: شهادت م

ا   سویه بدر خواب    یشان ا   یشبگفت: د به حق    یدبا  ،یمابراه  یمن آمد و گفت: 
 1«.کس از آن اطالع نداشتمتعال هیچ  وندجز خدا کرد ادعا می و  ؛ی بازگرد

راه محمد   ،را از اعتقاد فاسدش به راه راست یواقف یمکه ابراه ،یم عظ است رؤیایی ینا 
ا   ،گرداندباز   محمدآلو     ین ا   یا آنشده بود؛  مشرف    امام رضا  یداربه د او    ینکهبا وجود 

ه  کنندگان شدو از اطاعت   ، خدا   یهانشانه تسلیم آیات و    یا  ؟!دانستی من  حجترا  رؤیا    یواقف
   بود؟!

و    ید و غسل کن   یرید روزه بگ   سه روز  ید توانیم  یا آ  : یمگوی زمان م  ین در ا   یبه هر واقفبنده  
اَر  از تا خودتان را    ید دو رکعت نماز بخوان  اس  َواْلِحَجاَرة  الَنّ َها الَنّ ود 

 
ِتي َوق آن آتشی که  )  2اَلّ

به خدا  ولی    جنگید؟یبا امامتان م  یتا کِ   ید؟نجات ده  (ها هستندمردمان و سنگ هیزمش  
و  آورید،    خدا عذر   برابرنمانده است تا با آن در  باقی    یا بهانههیچ عذر و  شما    یسوگند برا 

خود    یرشمش خشمگین و متأسف،    بی هیچ تردیدی در حاِل آمدن است در حالی که   امام
احزاب   ی و ا اید،  دست کشیده کتاب  که از    ی ا   ،ید کنیپس به کجا پشت م.  دارد  شرا بر دوش
 پراکنده؟  بیگانه و 

  ن یاراو  ین تر مهم   یقو از طر   بیتاهل   یات به چهل عبادت مستند به روا   یک نزدبنده  
نظر   به    ی اقرار که    ،آوردم   هاکتابمعتبرترین  و    یعه،شاز  ائمه  حتی  از  و  رؤیا  حجیت 

آمدن بر نامالیماتی  فائق و   ،ا یاش یقبه حقا  یدنرس  یبرا راه و روش  ین بودن عمل به ا واجب
مرزهای قابلیت  از ها و درک اشیا، فراتر های توانایی ها و محدودیتدلیل کاستی به که  است

امّ فرهنگی    یهاگروهتمامی  را که مناسب  آسان  روش    ینا   هاآنهستند.    انسان   ی،و 
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برای ما  است  یی استثنا یچ مردم بدون ههمۀ و زنان و  ان،و جوان یوخ ش ، دانشمندان و عامه 
  یاری را که طالب حق است از بس  یانسانو    ؛راه حق باشد   سویبه ما    یتگرتا هدا اند  ایجاد کرده 

رنج  را جز  هایی  و سختی   هااز  او  به  و    ،سازدی م  یاز نی ب  بردی نم  یگمراه  سوی به که  را  او 
مصالح  اول،    ۀکه در درج  یست ن  یست و از بشر راه از خدا   ین ا   یرا ز رساند؛  می کامل    ی یناناطم

ما    ی برا   است که ائمه  یراه  ین ا   نهایت،و در    ؛دهدیم   شحرکتهای نفسانی  خواستو  
این راه گام نهد   یپس کس  ه است.یدبرگز   ونداست که خدا   یراه  یعنی  ؛ندا ه یدبرگز    که در 

َذِلَك اْلِکَتاب  اَل َرْیَب  *    الم  :دارند   یمانا   یبکه به غ قرار گیرد    یکساندر زمرۀ  است    یستهشا
ِقیَن   تَّ ی ِلْلم  د  وَن  *  ِفیِه ه  ْنِفق  ْم ی  َناه 

ْ
ا َرَزق اَلَة َوِممَّ وَن الصَّ ِقیم  وَن ِباْلَغْیِب َوی  ْؤِمن  ِذیَن ی  ِذیَن  *  الَّ َوالَّ

وِقن   ْم ی  ْبِلَك َوِباْلِْخَرِة ه 
َ
ْنِزَل ِمْن ق

 
ْنِزَل ِإَلْیَك َوَما أ

 
وَن ِبَما أ ْؤِمن  ِهْم  *  وَن  ی  ی ِمْن َربِّ د  وَلِئَك َعَلی ه 

 
أ

وَن  ْفِلح  م  اْلم  وَلِئَك ه 
 
این است کتابی که در آن هیچ تردیدی نیست؛  )الف، الم، میم *    1َوأ

دارند، و  پا می  ه آورند، و نماز را بآنان که به غیب ایمان می *   تقواپیشگان است  ی برای هدایت
سوی تو فرود آمده، و  نچه بهه آو آنان که ب*  کنند؛ایم انفاق میاز آنچه به ایشان روزی داده 

 اندآنان *    .ند که به آخرت یقین دارند ا آورند؛ و آنان ایمان می  به آنچه پیش از تو نازل شده است 
 اند(. رستگاران ؛ و آنان همانهستند شانبرخوردار از هدایتی از سوی پروردگار که 

پا برا   : یمگوی م  یاندر  ن  ،است  یلی و چه خوب وک  ، است  یما کاف  ی خدا  توان  یروو    ی و 
و    ؛یمگردی خدا بازم  سویبه و    ییمهمه از خدا   .یمعظ   ۀمرتببلند   ونداز طرف خدا نیست مگر  

بازخواهند گشت؛  خواهند دانست به  زودی  به که ستم کردند    یکسان بازگشتگاه  و  کدامین 
 . تاس یانپروردگار جهان وند، خدا  از آِن  یشسپاس و ستا 

و روشن  واضح    یا یجهنتبه  رؤیا    بودنحجت   دربارۀ اندک    یات و روا   یثاحاد   یناز ا ما  پس  
حقانیتش بسیار هستند؛  مضمون و    یندر ا   یثاحاد مجالی باشد  و اگر  رسیم،  و درست می 

ندارد؛  گنجایش آن که چند جلد کتاب هم  طوری  به  را    ی مقدار، حجتهمین  در  بنده  و  ها 
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از    یشب مقدار قانع نشود    ینا با  هرکس    و  ؛ینم بی مشمارندۀ رؤیا  هر منکر و سبک   ی قاطع برا 
 .  نخواهد افزود  شهرگز او را قانع نخواهد کرد و جز بر عناد و کفر نیز  ینا 

  ین دروغ  رؤیایصادقه را از    رؤیایثابت شد الزم است    صادقه  رؤیایحجیت  از آنکه  بعد  
 بازبشناسیم. 





 فصل سوم:  

  ینصادقه را از دروغ رؤیای چگونه 
 ؟بازبشناسیم

 و خدا داناتر است. هایی تنظیم شده است؛ پرسش، بخش   ینپاسخ به ا  یبرا 

 کند یاست که حکم م یکس  ینندهباب اول: ب
صادقه    ی کس  نخستین به  رؤیا  ین دروغ  یا که  مبودن  بینندۀ    کند یحکم  شخص  خوِد 

ْنَسان  َعَلی  َنْفِسِه َبِصیَرةٌ رؤیاست:   گاه است) 1َبِل اْْلِ   (بلکه انسان خودش از وضع خود آ
ل ّ َنْفٍس ِبَما َکَسَبْت َرِهیَنةٌ و   (. استهرکس در گرو دستاورد خویش ) 2ک 

که هفت  هنگامی    ، فرعون مصر است   رؤیای قرآن،  نکته از    ین مصداق ا ترین  روشن   و
د برا منجمان  و    ، یدگاو  کاهنان  ا   یرتفسچنین  او    یو  که    یشانپر های  خواب  هاینکردند 
  هر بار که   لیو درخواست خود را تکرار کرد؛  و دوباره  ها قانع نشد  او با این گفته   یول؛  است

قانع شده بود  تنهایی  به  بودند و او خودش  انناتو   یقتآمد همه از درک حقیم  شسویرؤیا به 
 .کرد یرتفس فرعون ی آن را برا  یوسفتا آنکه   ، صادقه استرؤیا   ینا که 

در حالی که این دانستن او    ، صادق است  ش رؤیایدانسته بود    چگونه فرعون کافر حال  
  یولکاهنان درخواست کمک کرده بود،  او از علما و    یرا ز   ؛ نبود دانش  علم و  دلیل داشتن  به 

ْحاَلِم  :  گفتندو فقط  ندادند  ارائه    به او یزیچها  آن
َ
ِویِل اأْل

ْ
ْحاَلٍم َوَما َنْحن  ِبَتأ

َ
ْضَغاث  أ

َ
وا أ ال 

َ
ق
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 (. ستیمهای آشفته دانا نیهایی است پریشان، و ما به تعبیر خوابگفتند خواب) 1ِبَعاِلِمیَن 

 قطعا  خودش و با توجه به خوِد رؤیا این را دانسته بود. فرعون  پس

 رؤیا   در  آمیز حکمتوجود نمادهای : دوم باب
نمادگرایانه    یدارا همواراه  ،  یقیحقصادقۀ    رؤیای  مقدار  ماهیت  و    یادی ز بسیار  است 

ـ  دهند همان طور که روایات نشان می ـ که    ین دروغ   رؤیای بر عکس    ؛ دارددرون خود  حکمت  
 . استو آشفته و مبهم  ، نظمنام  ،خردانه ابن

  « 8  صفحه  :رؤیاها  بندییم تقس»در    یرضا انصار از محمد ی  مختصر توضیح  بر  در اینجا  
 : یدگویاو م . یمکنیمدرنگی 

  یر خ   ،یدید  یر خ  یدبگو  ـشود تعریف    ایشبر   رؤیایی  یوقتمعّبر ـ است    یستهشا»
معّبر  و    ،ستدشمنان ما  یما و شر برا   یبرا   یر. خیشو ی و از شر حفظ م  ، ینیبیم
شهره  و  در رفتار،    ییکوکار و ن  ،در کالمصداقت  و  تیزهوشی،  و    مهارت   یدارا   ید با

ه است. همچنین  شدنامیده    یقصد  یوسفرو  همین  از    ؛باشد   یانتو ص  یانتبه د 
تعبباید    معّبر علم  اصول  به  از  و    ، باشد  یر عارف  احادسرشار  و  قرآن  و    یث معارف 
مثال شناسی  زبان  و  ها  و  محکم  تعبیری  تا  رؤیای  و    ، باشدداشته  استوار  باشد 

تشخیص    است  شبو مناس   یستهو آنچه شاو هوای او  حال  با توجه به  را  هرکسی  
  ایشآنچه بر   دربارۀباید    یرکنندهتعب   یکسان نپندارد.   ینندبی و مردم را در آنچه م  ،دهد
  یشکه برا   یزیچ  بارۀ نباشد در سخت    یشو برا   ، شود ثابت و استوار باشد یمنقل  

بگو است  نکند؛  و    ،دانمی نم  یدمشکل  تعبیر  قطعیت  تأویل    وجوهِ رؤیا    هر   یرا ز با 
 دارد.  یمتفاوت

تعب  از  انبشده  شناخته   یرکنندگانو  از    یوسف و    یعقوبو    یمابراه  ،یااز  هستند. 
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،  را زندانی کنند  داد یوسفپادشاه فرمان    یوقت»است:  شده    یتروا   اباعبدالله
یر  تفساو رؤیاهای زندانیان را برایشان  پس    .رؤیا را الهام کرد  یر تفس  یوسفخدا به  

 1« کرد.می

  یرتعب   دربارۀ است: شده    یت روا   جعفر باقرا از اب  ، یاز جابر جعف  :یالدان  و
شد یم  یبه او وح  ، بله» درست است؟ فرمود:    یاکه آپرسیدم،    یالدان توسط  رؤیا  
  آموختهرا به او    یثاحادتأویل  بود که خدا    یکسانجمله  و از    یامبر،پاو  که    یحالدر  

 2« بود.  یمگو و حک راست او و  بود، 

و عبدالله بن عباس و ابوذر و    یاز صحابه علو    ، و محمد  ینذوالقرن  و
و    یو حسن بصر   یببن مس  یدسع  ین و از تابع  ،یشهو عا  یمانبن    ةیفسلمان و حذ 

   «...یزالعز و عمر بن عبد  یر بن جب یدسع

امامنمادها که    ۀ لئمس  دربارۀ را    احمدالحسن   ید س نظر   .  یدمپرس   نقل شده است   از 
 فرمود: چنین  یشانا 

آفر   متعالوسبحان   وندخدا » را  بر فطرت خود   ، ید انسان  را  او  و  ش ِسرشت،  و 
تهی    لمفطرت سا  ین مرور زمان از ا انسان به   یول  کند؛خلق میبهتر از خدا    یکسچه

پس در    ؛آلود  هابه پستی   و سقوطخواهی  زیاده و    ی و آزمند   یا و آن را با حب دنشد  
برای رؤیا  را    یا فرشته   وندو خدا ...  غرق شد  برفراز یکدیگر قرار دارند  که    ییهایکیتار 

  ید آیفرشته بر انسان فرود م  فرماید، و آنمبعوث می   انسان  سوی به   ین مع  ی با رسالت
  ، گشوده است یکتاب همچون فرشته آن انسان در برابر . را به او برساندآن رسالت تا 

نمادهایی    ؛یند گز ی انسان را برم  یموجود در زندگنمادهای  و    یزهاچ  یو فرشته برخ
ـ  همان رؤیا   یاآورده است ـ  یبکه از غ  تیرسالبرای رساندن  ها  آن  فرشته از  که آن
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بلکه    ، یردنگ اش بر گذشته   یا وجود انسان    ۀاز صفح  یزی چ بسا او    . چه کندیستفاده ما 
 کند. شناسند بسنده ی مرؤیا  که فرشتگان هایی و حکمت نمادهای رؤیا به  

چه  رؤیا    همچنین  ارواحبسا  طرف  فرشتگان   ،از  طرف  از  نه  و    ؛باشد رؤیا    و 
 .  داردتفاوت رؤیا  فرشتگانبا نمادهای  ارواح نمادهای 

رؤیا    چه  و انب طرف  از  بسا  ائمه  یاارواح  و  رسوالن  ا   ،باشد   و  با  هم    هاینو 
 .متفاوت هستنداز طرف ارواح  یرؤیاهاطرف فرشتگان و  از  یرؤیاها 

را  رؤیا    خود  قدرت  ابوند  خدا و    ؛از طرف خدا باشدطور مستقیم  به رؤیا    بسا  و چه
ه   :  نگاردمی وجود انسان    ۀدر صفح ْمر 

َ
َما أ ون  ِإَنّ ْن َفَیک  وَل َله  ک  ْن َیق 

َ
ا أ َراَد َشْیئ 

َ
  1ِإَذا أ

 (. شودموجود می پس    ، گوید »باش«که می   بس  همین  چون به چیزی اراده فرماید )

چه  ـ   رؤیاها  ینا   تمامی  ؛ واست  یحبلکه صر   ،یست ننمادین  از طرف خدا    رؤیای 
و چه   ، ائمه یاو رسوالن  یا انب یااز طرف ارواح  بوده باشند، چه رؤیا  نگااز طرف فرشت

هستند    یکوو اگر خدا بخواهد نهستند،    از طرف خدا  ـ متعالوخداوند سبحان از طرف  
مگر    د( نشویصبح محقق م  یی روشناهمچون  )و    وجود ندارد ها  آن   درناسازگاری  و  

با آن    خدا و    کندیم  یی دعا انسان،    که در این صورت   ، د نباشدهنده  که هشدار   یوقت
گرداند  برمی قضا را   ، دعازیرا   ؛ شودی محقق نمآن رؤیا و کند از او دور می بال را  ، دعا
 شده باشد.  یاگر قطع یحت

  ی برند برا یارواح به کار م   یا که فرشتگان  تمامی نمادهای رؤیا  احاطه به  بسا    چه
خدا    یامبر پ   دربارۀ ست که  ا کتاب خد  ین ا   .نباشد مّیسر    و رسوالن  یا از انب  یاریبس
ِویِل  :  فرمایدیم  سفیو

ْ
َتأ ِمن  َك  م  َعلِّ َوی  َك  َربُّ َیْجَتِبیَك  ِلَك  َحاِدیِث َوَکَذ 

َ
ِتمُّ    ٱأْل َوی 

ِهیَم َوِإْسَح    ۥ ِنْعَمَته   ْبل  ِإْبَر 
َ
َبَوْیَك ِمن ق

َ
ٰٓ أ َها َعَلی  َتمَّ

َ
وَب َکَمآٰ أ ٰٓ َءاِل َیْعق  نَّ  إِ   َق َعَلْیَك َوَعَلی 
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َك َعِلیٌم َحِکیٌم  ها به  گزیند، و از تعبیر خوابپروردگارت تو را برمی  چنینو این )  1َربَّ
همان گونه که قبال     ؛کندآموزد، و نعمتش را بر تو و بر خاندان یعقوب تمام می تو می 

 (. است پروردگار تو دانای حکیم راستی به بر پدران تو، ابراهیم و اسحاق، تمام کرد. 

   اَل
َ
ِذیَوق ه    ٱلَّ لِ   ٱْشَتَرى  ْصَر  مِّ ِتِه ِمن 

َ
ْو   ٱْمَرأ

َ
أ َینَفَعَنآٰ  ن 

َ
أ  ٰٓ َعَسی  ه   َمْثَوى  ْکِرِمی 

َ
أ

ِخَذه   َف   ۥ َنتَّ وس  ا ِلی  نَّ ِلَك َمکَّ ا َوَکَذ  ْرِض ِفی    َوَلد 
َ
َمه    ٱأْل َعلِّ ِویِل    ۥ َوِلن 

ْ
َحاِدیِث ِمن َتأ

َ
ه  وَ   ٱأْل َغاِلٌب    ٱللَّ

ْمرِ 
َ
ٰٓ أ ْکَثَر    هَعَلی 

َ
ِکنَّ أ اِس َوَل  وَن   ٱلنَّ و آن کس که او را از مصر خریده بود به  )  2اَل َیْعَلم 

اختیار  ش بدار، شاید به حال ما سود بخشد یا او را به فرزندی  یوهمسرش گفت »نیک 
را در آن سرزمین مکانت بخشیدیم  ؛کنیم« تأویل    و،  و بدین گونه ما یوسف  او  به 
   (. دانند، و خدا بر کار خویش چیره است ولی بیشتر مردم نمی آموختیم ها را خواب

 َماَواِت الَسّ َفاِطَر  َحاِدیِث 
َ
اأْل ِویِل 

ْ
َتأ ِمْن  ْمَتِني  َوَعَلّ ْلِك  اْلم  ِمَن  آَتْیَتِني  ْد 

َ
ق  َرِبّ 

َواْلِْخَرِة   ْنَیا  الد ّ ِفي  ي  َوِلِیّ ْنَت 
َ
أ ْرِض 

َ
ِني َواأْل ا   َتَوَفّ ْسِلم  ْلِحْقِني   م 

َ
اِلِح   َوأ   3یَن ِبالَصّ

من  پ) به  تو  خوابفرمانروایی  روردگارا،  تعبیر  از  و  ای  دادی  آموختی.  من  به  ها 
زمینآسمان   ۀپدیدآورند و  مسلمان    !ها  مرا  منی؛  موالی  آخرت  و  دنیا  در  تو  تنها 

 (. ق فرمابمیران و مرا به شایستگان ملح 

ها را به او آموخته  نکات درونی آن و  تمامی نمادهای رؤیا    وند خدا فرماید  نمی   و
  «.است

نمادین  رؤیاها این  رؤیاها  یت جدشود  باعث می  بودن  اینکه  نه  باشیم،  داشته    بیشتری 
الزم  پس    . خواهد بودرؤیا    ۀینندب خوِد  ،  کاریانز ـ تنها  در این صورتـ   یرا ز   ؛د نشمرده شو  سبک
توجه داشته باشیم حال و روز  و کند؛ تدبر و تفکر  ـهرچند اندک بیند ـ در رؤیایی که می است 
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 . نبودبهتر    یمرسولش هست به خدا و   مؤمنکه فرعون از ما 

و    ؛ است  واضحنمادهایش روشن و    یر تفسو رؤیا   یر به تعبو اهتمام  توجه   ، یاتاز روا حتی  
عاِلِم خالی از حسد تعریف    مؤمن برای  آن را  کردن آن نباشد باید فقط  ای از تعریف اگر چاره

 .  کنیم

رؤیا    ؛ کن   یرشتعب دیدی  رؤیایی  »وقتی  :  ، فرموداستشده    یتروا   الحسنو اب  از و 
 1«.شودمی یر تعب همانی خواهد شد که 

روی    ینزم  آسمان و میان  رؤیای مؤمن  »است:  شده    یتروا   یامبراز پ   جعفرواز اب
شخصی همانند    یا  ،کند  یر تفس  شخود   یرا برا وقتی که رؤیا  تا    چرخدی سر صاحب رؤیا م

را جز  خود  پس رؤیای    یند؛نشیم  ین زم روی  شود    یر تعب  یوقت  .کند  یر تعب  یشبرا خودش آن را  
 2« .یدنکن  یفتعر برای عاقل  

معصیت  حسادت و  خالی از  مؤمن  برای  رؤیا جز  »است:  شده    یتروا   خدا از رسول  
 3« .نشود یف تعر 

این خصوص  ها در  کتاب شده در  به مطالب گفته  یماگر بخواه دربارۀ این نمادها،  اما  
یی،  آشنا  یبرا فقط    یولاین تحقیق گنجایش آن را ندارد؛  و  کشد  بپردازیم مطلب به درازا می

برخ مها  آن  از   یبه  نقل  چهارم  جلد    «السالمدار »در    ینور   یرزایم  .یم کنی اشاره  چنین 
 :  کندمی

  جهان  ینکه در ا   یدر حالداشته باشد    یریتصو  در عالم مثال  ،یزی چبسا    »چه
مثل   باشد؛  نداشته  تصوصورتی  که  است،    ش یر شجاعت  حشیر  و    گرییله و 

  یاو متاع دن  ،خوک است ش که صورت یو نادان ،روباه است ش یر که تصو کاری یب فر 
 

 . 327 ص 4 السالم: جدار - 1
 . 336 ص 8 : جیکاف - 2
 . 336 ص 8 : جیکاف - 3
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 است.  دوشیزه )باکره(   شکه صورت

در آن عالم وجود داشته باشد؛ مثل    ی متعدد یر ، تصاویزچ بسا برای یک    و چه
به این دلیل که عاملی برای    «آبصورتش »علم که     شینفس و بقا  یات ح است 

و    ، ست مااز نظر    یز چ  یذترین و لذ  ین تر یرین جهت که ش   ین ا به    «عسل»و    ،است
از  آناز   «یرش» نور استرو که  و  نوراننیز  و    ،عالم صفا  و    یدخورشمثل  ـ   یاجسام 

میان  نفس  شدن توسط  تمایز قائل و    ، کردن نفسی نورانبه این دلیل که باعث    ـچراغ
که آن را    یاختالف افرادتوجه به  با    تواندیز می چیک   یر . تصو شودمی حق و باطل  

چیز    چه و  شود،  متفاوت    ینندبیم یک  مثالی  با  بسا  مختلف،  افراد  به  توجه 
  « که مثاِل علم است، آب)تصویری( برای دو چیز مختلف در این دنیا باشد؛ مثل »

برای اهل دنیا مثالی برای   و  ،یقیحق یات حطالبان علم، علما و  ی هانفسو برای  
آتش و باران    باشد؛ مثلها  اختالف زمان دلیل  به تواند  این تفاوت می   یا مال دنیاست؛  

نشاط در زمستان   یش از آساتصویری  که   از  و    ،و  ب  یخستگ مثالی  در  یماری و  ها 
است جملههمچنین    ؛تابستان  به ،  از  که  است  در  عاملی  اختالف  وجود  دلیل 

روح از نظر علمی و اعتقادی،    یوقتگذارد؛  ـ تأثیر مییعنی همان روح کننده ـ دریافت 
باشد    یفضع ناقص  بر    و  یماربو حتی  و  این آشفتگی  به صورتی که  باشد  آشفته 

حال و روز  را متناسب و سازگار با    یز چطبیعتش غلبه یافته باشد، در این صورت یک  
 .«  .سازد..دارد خارج میکه در آن قرار تصویری کند و آن را از  یدرک م شخود

از نظر امام    رؤیاها  یبند »دسته نام  به   رؤیاها  یرتفسنگارندۀ کتاب    «یرضا انصار محمد»
  مفصل و سودمند   یصورترا به   رؤیاهانمادهای    یرتفسبسیار،    و کوشش  با تالش«  صادق

صورت دو  به بسا یک نماد بتواند    چه که  ؛ به طوری  داده است  یح و توض   ، نقل کردهبرای ما  
 :  یم کنی ها را نقل ممثال از این  یبرخ .شود  فسیرت متناقض کامال   یرتفس

و اگر    ،و اندوه  ،و شرف و جاه  ، علم و قرآنیادگیری  و    ،و جمال   ینت ز   یادی: ز گوشواره
به غم و اندوه    و اگر زن نداشته باشد  ،شودی م  یرطالق تفسبر اثر    «غم»زن داشته باشد  
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 . داللت دارد

  یا   یفشر  یا  یس ئر  یا همدم پادشاه  یا   یروز  یا : پادشاه  شودی م یر : به هفده صورت تفسماه
  یا شوهر    یا همسر    یا مادر   یاپدر   یامرد بزرگ   یاعالم فاسد   یا   یوال  یا امر باطل   یا غالم    یا  یزکن

 . عظمت شکوه و  یا پسر 

ـ گفته در مراجعه به کتاب  بسا    چه بزرگ    و منفعتی  سود  ـاست  ود موجبازار  که در  شده 
  یا رؤیاها نماد معنای در  تفاوترؤیاها وجود داشته باشد. نمادهای از   یا شناخت جنبه  یبرا 

ناشی از    گردد که ادراکی بازمیو    ؤیا، روضعیت  رؤیا و    ینندۀب به وضعیت    ، این نمادها  یرتفس
در بیننده  دانستن  شوم   یا زدن    یکو فال ن  یا ترس    یا اندوه    یا   یکوکاری و ن   یت رضاوجود احساس  

  .است

  ، شود  یر و تعب  یرتفسباید   ثابت شود بودن رؤیا وقتی راست شود یآنچه گذشت روشن م از
  است  یسته نباشد شا پذیر  کار امکان  ین کننده، ا یر نبودن تفس  یا شناخت  بودن  دلیل کم و اگر به 

از طرف  این رؤیا پیامی    یرا ز نشود؛    یانگار اهمال و سهل اش  نادیده گرفته نشود و درباره رؤیا  
وضعیتی    سویبه حال    ییربزرگ در تغ   و منفعتی   سود   رایدا باید    یراست و ناگز بوده    وندخدا 

  که گردانده شود  خدا باز به پذیر نباشد باید  امکان  آنتأویل  اما اگر فهم و شناخت باشد؛  بهتر 
 .  استآن  یرتفسدار عهده او خودش 

.  داشته استبه آن اشاره    ( هموارهاللهفظه ح)  احمدالحسن  ید است که سمعنایی    ینا 
بنده به   یاز ن  یان ب نمادین هستند   رؤیاها که  ینسبب ا  یدو شا  ، گشوده است یشه خدا هم  ۀدرواز 

  ی مانند حال کسهش باشد؛  سوی پروردگار در طلب بهبود حالبهاو  کردن  توجه مپروردگارش و  
 یا خدا بنده اگر  مبتال کرده است.    یشات آزمادیگر    یا زندان    یا   یماری ب  یا   ی روز   ی که او را به کم

در طلب فرج و گشایش، با    ، بنده   این هنگام در    کند.یداشته باشد او را مبتال م  ت را دوس
تعلق  و  بسیاری اصرار  پروردگارش    خاطر  متوجه  است،  شدتش  و  بال  آن  با  متناسب  که 

ابتالئات  رؤیا از    بودنبرد؛ زیرا نمادین از عواملی است که احتمال آن را باال می   ینو ا شود؛  می
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  یا و انب   یقین  یاست که جز افراد دارا   یبیغ یرؤیا حالت  یرا ز   است؛  متعالی  یاربس  یشاتآزماو  
با رؤیای  او را  وند که خدا آن هنگام  نبی  یم ابراهمچون افرادی ه ؛ آورندی نم یمان به آن ا 

دانست، در آن امتحان  بودن رؤیا را راست و درست  ،یامبر پ آن  یو وقتآزمود،  یل ذبح اسماع
ا ما  پس چرا    .یدگردبرخوردار  فراوان    یخدا و پاداشنزد  بلند    یگاهیجا از  شد و    یروزپ   ین از 

که    یمنباش  یکسانجمله  و از    بشویم،بخشش  عطا و    ینا   ۀانداز هم تا  کنیم  ادراک صعود نمی 
و حتی حاضر به شنیدنشان  کنند  ی نم  یقرا تصدها  آن   و  دنیر گی مسخره  خدا را به    یهانشانه 

ای این  بسا عده   چه و    ؛کند  یرما تفس  یرا برا رؤیا   تا  یمچه آسان است از خدا بخواهنیستند.  
  . تبدیل شده است یعادای  به رویه   یانصار امام مهد در میان   یول  ،یننددشوار بب کار را  

رؤیاهاآن نمی   ینندبی مبسیاری    ی ها  درکشان  از خدا کنند،  که    شان یر تفس  دربارۀ  وندپس 
 رسد.  یمها آن  به تمام و با وضوح  رؤیا  یقاز طر نیز کنند و پاسخ یال مؤس

 خداست.   از آِن تنها   یشسپاس و ستا و

 حالت بیننده هنگام دیدن رؤیا سوم:  باب
باشد    یزهاییاز چ  یبرخ   ، رؤیاها   ِی راست  یزاندر م ـ یصورت اجمالبه ـ گذار  تأثیر از امور    ید شا

 ست:  خالصه کرده ا  «74 ص  3 جالسالم: دار »در  ینور   یرزایکه م

   .ییدستشو نرفتن به  -1

 .یدنکشسرمه  -2

 آلودگی.از  یزگیپاک  -3

و جز    ،خوابدی که جنب است نم  یمؤمن در حال»است:  شده    یت روا   ینمؤمن یرالاز ام 
   «.کندی م یممنکند با خاک ت یدا و اگر آب پ  ،خوابدی نم یزگیبر پاک

م  وّ ِس اما رؤیای صادقه را بعد از دو»:  روایت شده است، فرمود  اباعبداللهاز    یدر کاف
صادقه است  رؤیای    یا، ؤر این  قبل از سحر است.    که   ینند، ب یحلول فرشتگان مشب همراه با  
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خوابیده    یناپاکجنب بوده، یا در حال  مگر آنکه    ،یستدر آن نتضادی  اگر خدا بخواهد  و  
 « .باشد

 زدن.مسواک -4

 . راست  ۀگون گذاشتن بالش زیر  و  کشیدن،  دراز پشت  به    یا  ،راست  یپهلو به    یدنخواب  -5

 بودن. به قبله  رو -6

   .دهان بودن  باز -7

   ها.بستن گوش  -8

 . غذا  هایی شستن دهان و دو دست از چرب -9

 ها.کردن ناخن کوتاه  -10

 .الکتابفاتحة   ۀخواندن سور  -11

ا  بقره:    ۀاز سور   یهآ  ینخواندن ا   -12 ْمن 
َ
اِس َوأ وا ِمْن َمَقاِم  َوِإْذ َجَعْلَنا اْلَبْیَت َمَثاَبة  ِللَنّ ِخذ  َواَتّ

وَ  َواْلَعاِکِفیَن  اِئِفیَن  ِللَطّ َبْیِتَي  َرا  َطِهّ ْن 
َ
أ َوِإْسَماِعیَل  ِإْبَراِهیَم  ِإَلی   َوَعِهْدَنا  ی  َصل ّ م  ِع ِإْبَراِهیَم  َکّ الر ّ

ودِ  ج  [ امنی قرار دادیم، ]و  [ را برای مردم محل اجتماع و ]جای و چون خانه ]کعبه ) 1الس ّ
صالیی مقام ابراهیم،  ازفرمودیم[  برای خود اختیار کنید، و به ابراهیم و اسماعیل فرمان  م 
 (. نیدکنندگان و معتکفان و رکوع و سجودکنندگان پاکیزه کمرا برای طواف ۀدادیم خان

  ۀ یو سه آاز آن  بعد    یهو دو آ  یالکرسیة بقره و آ  ۀسور   یابتدا خواب،  هنگام  هرکس    -13
 .نبرده است یاد آخر بقره را بخواند قرآن را از  

آ -14 بگو  ،یالکرسیةخواندن  اللهیدو  بسم  بالطاغوت  ،:  کفرت  و  بالله  اللهم    ،آمنت 
خدا  أحفظني في منامي و یقظتي )بسم الله، به خدا ایمان آوردم و به طاغوت کفر ورزیدم.  

 
 . 125بقره:  - 1
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 (. فرمامحافظت   یداری مرا در خواب و ب 

وی  و    دهد،را افزایش میرؤیا    بودنباطل احتمال  هم هست که    یگرید های  حالت  و
 1: کندی صورت خالصه م ینرا به ا ها آن

از سپ   یدن خواب  -1 از طلوع خورش یده بعد  قبل  تا  »  ، یددم  شود.  یم  یده نام   «یلولهعکه 
ناله  ضجه و به درگاه پروردگارش  چیز  سه    ینمانند ا   یزچ  یچاز ه   ینزم»:  اندفرموده   ائمه

ین  زمروی    یدن کردن از زنا، و خوابغسل  ،شود   یخته ر رویش  که    ی: از خون حرامنکرده است
 « .یدقبل از طلوع خورش

بعد از طلوع  که    ،راست و دروغ  ای ازو آمیزه  یسستهمراه با  : خواب  یلولهخواب ف  -2
   است. ید خورش

در  رؤیا  و ،استشده خواب ستوده  ینقبل از زوال ظهر است. ا خواب : یلولهقخواب  -3
 .  شوداین خواب تقریبا  تکذیب نمی 

به من  را    خدا رؤیای روز  یرا ز   ؛ رؤیای روز است  یا، ؤر  ینتر راست »فرمود:    خدا   رسول
 « .اختصاص داده است

ـ  فرماید و اضافه میـ  است  یلولهق   یا،ؤر  ینتر راست»است:  شده    یتروا   جعفر صادق  از
عجله    یی و آرزوها  یربر مس  یا آ  فرمودی که م  یدر حال  یدرا د  یامبرپ  ی،بن عل  ین حس  یرا ز 

را  که    ید دار  شما  شتاب  ا   سوی به با  فرمود:  ببرد؟  د  ،پدرم  ی بهشت  از  به    ، شما  یدار پس 
  ی ساعتدر  را  و آن    گردی؛ باز   یا به دنباید    ، پسرم  ی ا   : فرمود  ندارم.نیازی    یادن  ایبازگشت به سر 

 « شد.  ید شه. سپس نماز ظهر را خواند و  شودیدر آن دروغ پنداشته نم  یزچیچ که هبود  دیده  

نماز با منفعت    یرِ خأت ظلمِت  و در آن،    ؛آن استهنگام    یا: بعد از زوال ظهر  یلولهح  -4
   .استتعارض در  خواب

 
 و پس از آن. 42ص  3السالم: ج به: دارمراجعه کنید  - 1
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 .  شودی کشنده م ی هایماری باعث ب است؛ که روز  ی: در انتها یلولهغ -5

  ، جمعه  ،فطر   ید ع   ، قدر  ی هاشب مثل    ه، متبرک  ی هاشبو    یف خواب در اوقات شر   -6
 شعبان.   ۀیمو ن ،محرم  ،اول رجب

 .آن ی سوم ابتدا یکدر   یا ،شبیمه خواب قبل از ن -7

  صادقامام  از    ی،مجلس  ه«منسوبالاالختبارات »در کتاب    ،ماه  ی روزهابا توجه به    -8
با  خواب در روز اول، باطل است؛ دوم و سوم برعکس است؛ چهارم و پنجم  نقل شده است:  

  یر خأو دوازدهم ت  یازدهمند راست است؛ دهم دروغ است؛  ی است؛ ششم تا نهم هرچه ببتأخیر  
پذیرفته    شیر راست است؛ شانزده و هفده تعب   م و چهارده باطل است؛ پانزده  سیزدهدارد؛  

ب  شود؛یم است؛  راست  نوزده  و  ب   ، تمیسهجده  ب  یکمویست و  است؛  و    ،دومویست دروغ 
شادویست ب ب  ی سوم  است؛  سرور  بر ویست و  بچهارم  است؛  و    ، پنجم ویست عکس 
و    ،نهم ویست و ب  ؛درست است  شتمهویست و ب   ، هفتمویستعکس است؛ بششم بر ویست ب

 ام راست است.یس

  یمن ا   هاناراحتیکه او را از شبهات و    یدهفرد خواب  یبستر مناسب برا کردن  فراهم  -9
 کند.  

 ین معصوم رؤیای چهارم:  باب
  ین از معصوم  یکیشامل    کهاست    ین ا رؤیا    ی راست  ایبر شده تأکید   یحتمهای  ویژگی  از

 .  دنیزدا ی را از آن م یا و هر شبهه  ند نکیمتأکید  امعن  ین بر ا بسیاری  یث د و احادباش

 کند: ینقل م ی نور  یرزایم

  یطانو ش  است،  یده مرا د   یند هرکس مرا در خواب بب »فرمود:    خدا رسول  »
  گرها جلوهآن  یعیانصورت ش به   یا من    یای از اوص  یکی صورت  یا به صورت من  به 

 «.شودنمی 
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  خدا رسول  که  است  شده    یت روا   قتادهو از اب  ، یمصر   یتمی ه  دئالزوا در مجمع 
   «است. یده د  [خود مرا راستی ]به  د بینهرکس مرا ب»فرمود: 

پ  و از  بب مرا  هرکس  »:  روایت شده است  یامبردر همان منبع    یند در خواب 
 «. یدآی شکل من درنمبه  یطانش یرا ز  ؛ است یده د یداری مرا در بگویی 

دیده    شکلیهر    من بهو    ، است  یدهمرا دراستی  به   یند هرکس مرا بب »و فرمود:  
 1.«شوممی

و  «  4ج ،  السالمدار»در    ینور   میرزای  سید بسیاری  شرح    رؤیای   دربارۀبسط 
 : کرده استا نقل بزرگ ر علمای و نظر   ارائه کرده، ینمعصوم

این  ظاهر    ،بدان» در خواب دشخصی    ساست که هرکآن    خبرها از  و    ید را 
پ که    ،استبوده    یامبردانست  ق  یتعال  وندخدا به همان صورتی  در  را    لبش او 

د  یا  یدهآفر  به  را  پ   ی برا   یا  ،استشناسانده    یگریاو  از طرف    ییهامعجزه یامبر  او 
  2، بوده  او  یفروح مقدس و شر   یده، و آنچه د  یده، دشده، حقیقتا  پیامبر را  ظاهر  

نواهی و  و    نو سخحرکت    هر   ؛ پساست  یده د  یداریاست که او را در ب مثل آن    و
دلیل  به و این    ،شود یاز خودش صادر م  گوییاز جانب او صادر شود  که    یدستورات

و چه  باشد  بوده  چه زنده  ـ   است  ینادانجهل و  او از    یزگیو طهارت و پاکعصمت  
 :  تواند محل اشکال قرار بگیردمی چند وجهبه این رؤیا از التزام  ـ ومرده

و  ساعت    یکدر  دور از هم  بسیار    یدر جاها زیادی  او را جماعت  اینکه  :  اول
دیگری در  ، و  بیندمینشسته  به طوری که یکی او را    ؛ بینندمی   دقیقه  یکدر حتی  
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جماعتی دیگر در  در حالی که    بیند،می خوابیده  حال حرکت، و شخصی دیگر او را  
 . صحبت حال

گروهاینکه  :  دوم را  عقا  ییهااو  مختلف  و  متفاوت    یدبا  مذاهب    اند؛دیده با 
جستن به راه  تمسکفرقه به هر  و  کنند،تکفیر می یا  ت را لعن یگر دیک که هایی گروه

خود را در    ی هامردم عامه بت   یی گو  دهد، و روش خود در گفتار و عمل فرمان می
در حالی که    ؛ نگرندیبزرگ م  ی هاعنوان نعمت ها به آن  ه و ب   ینند بیو جالل مابهت  

  بینند میاو را    مختلف  ی ها و فتواهانفر با روش دو    یا  .هاستین برعکس ا   یه فرقۀ ناج 
همان    ؛ است  مستلزم انجام به آن بودهکه    دهدبا هرکدام کاری را انجام می او  و  

نقل کرده    علما   ی از برخ  ین«حق مب»  در رسالۀ  یجعفر نجف  یخشالفقها  یخ ش طور که  
ولی    ،کندیم  ینه   یانقل   یدنکه او را از کش  یده را در خواب د  یاست که امام عل

   .کشدیم یان قل  یشاناست که خود ا  یده د  یگرید

را  هرکس    :سوم به او  صورتی  غالبا   از  غیر  د صورتی    یا است    یدهد  یگریکه 
 .  بیند می  بوده است یگریکه در خواب د یمتفاوت از شکل

بر او حجت است؛ بلکه  شده  یا از آن نهی  ملزم است چیزی که دیده  : او  چهارم
در تعارض  با آن    یگرید  یلاگر دلکم  دسِت و    کند؛او عرضه    هرا ب   یلاز دال   یاریبس

 1«.شودمی واجب  باشد عمل به آنن

 :پاسخ اشکال اولاول: 

 :آنمتن  ؛ وکندینقل م «السالمدار »در  ی نور  یرزای است که م  و متنی  ، 283 ص   4ج 

دارد  های بسیاری  نمونه زیرا  ... و اما دربارۀ اشکال اول از اشکاالت چهارگانه،  »
طور کلی  به آن و    پذیر بودنامکانبه    و محققان در همۀ موارد   اندکه اتفاق افتاده 
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محققان به    یبرخ  . یمکنمی   یانرا بکه ما یک مورد  ،  اندبودنش تصریح کردهشدنی 
از    ییم گوی ما م  .اندتصریح کرده   اصل در رؤیت عنوان یک  بودن موقعیت به یکسان
توسط    (یهمصلوات الله عل)  یرالمؤمنینو امخدا  رسول    ؤیتر  یه،امام  یدعقاجمله  

ثابت    با نقل متواتر و اجماع بزرگانرؤیت    ین ا ها  از نظر آنو    ، فرد در حال مرگ است
 «شده است.

خصوص   این  در  خبر  بیست  که    یان ب طبرسی  است  بعضی  کرده  ذکر  را  ها  آن   ازما 
 :  یمکنیم

  دشمنان ما از  و    ست،دوستدار ما»کسی که  :  ، فرمود استشده    یتروا   اباعبدالله  از
الصلوات   یهم عل)  ینو حسن و حس  یرالمؤمنین و امخدا  مگر آنکه رسول  میرد  متنفر است نمی 

اگر دوستدار  و    ؛ دهندیم  بشارت به او  ها  و آن   یندبیها را ماو آن   .شوندبر او حاضر    (و السالم
را  آن   نباشدما   میها  رنجشش  باعث  که  دل  یند؛بی مشوند  طوری  سخن    یلو  آن، 

چه از قبل    ؛ یند بی مرا میرد  هرکس بم!  یهمدان  ث حار   ی ا که فرمود:    است   یرالمؤمنینام
   «منافق.بوده باشد، و چه مؤمن 

م   تعالی:  حق سخن  این    دربارۀ  صادقامام    از ْشَری  َله  ةِ ِفی    ٱْلب  ْنَیا  ٱْلَحَیو  )در    1ٱلدُّ
محمد و    یعنیـ آن دو »یعنی  فرمود:  روایت شده است،    (آنان استبشارت از آِن  زندگی دنیا 

 « دهند.یبه او بشارت بهشت م هنگام مرگ   ـ( الصلوة و السالم یهماعل ) یعل

و  خدا رسول  یرد مب  یوقت مؤمن »: ، فرمود است شده  یتروا  عبداللهواز اب  ، یربص و اب از
 « .یندبیخود محضور را در  ( الصلوة و السالم یهمعل ) یعل

 « .بینممیبعد از مرگش او را یند بب  اشیهرکس مرا در زندگ»: اباعبدالله از

 : ه است گفت سپس
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همه،    گیریاشکال»روش   یا    ینب   یاوتفتزیرا    ؛است  یکیدر  بودن  کم بسیار 
جایز مکان در خصوص  ندارد؛ پس  از  حضور  بودن  ها وجود  دو    هاآن یکی  در 

تدفین  نماز و    دربارۀ  نظر وجود دارد، همان طور که بسیار اتفاق   ساعت  یکمکان در  
 1«.چنین است

طور مختصر بیان  وجود دارد، که ما بهچند وجه  جایگاه    یندر ا   یعالمه مجلس  به نظر 
 کنیم: می

وارد   دلیل بهاو  » بسیار  خصوص،  اخبار  این  در  حضور  طور  به شده  به  کامل 
احساس و عقل مطرح کرده  اما    ؛دارد   یمانا   ینمعصوم دربارۀ  را که  اشکالی 

 توان در چند نکته پاسخ داد:  یماست 

و در    ،را از چشمان ما بپوشاند ها  آن  یمصلحت  یلدلقادر است به   وندخدا   -1
َجَعْلَنا َبْیَنَك  آمده است:  این نکته    تعالیحق سخن    یر در تفس  ه و عام  ه اخبار خاص

ا  ور  َمْست  ا  ِحَجاب  ِباْلِْخَرِة  وَن  ْؤِمن  ی  اَل  ِذیَن  اَلّ به آخرت )  2َوَبْیَن  تو و کسانی که  میان 
   (. دهیممیای پوشیده قرار  ایمان ندارند پرده 

صرفا   و  تواند مطرح شود که وقوع این اتفاق ثابت شود،  این شبهه وقتی می   -2
ا داشتن  یمانا  به  با    یست؛ن  یکافخصوص    یندر    حضور   ییمبگواگر    ینکها توجه 

بود    یمثال  یهابا بدن ها  آن   یمثال  یهابدنها  آن   احتمال هست که  ینا خواهد 
توانایی    ینا   کهباشند  داشته    ییاد ز  میبرا   یکاملخصیصه  فراهم  کند؛  یشان 

   شوند. یم یزمتماطوری که از مردمان دیگر به 

می  وند خدا   -3 خودش ه ب مثالی  ها  آن   از   هرکدام  ی برا تواند  متعال    صورت 
 ایشانو از طرف    یندگوی که با مردگان سخن مهستند  ها  مثال   ین و ا   ، یافریندب
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  همان  ؛آمده است  ها«یل تمث»اخبار با لفظ    یدر برخ  ینو ا   ،دهند یبشارت مها  آن   به
او را در همۀ   یامبر و پآفرید ا هاهل آسمان برای   که تمثیلی از امام علیطور 

دآسمان حالید  ها  بود  نماز  به  که    یدر  پشِت ایستاده  فرشتگان  نماز    شسر و 
ها  او را در همۀ آسمان   .است  طالبی بن اب  یعل   ینا »:  فرمایدمی   ؛خواندندیم

بن    ی به علو محبتشان    یخاطر شدت دوسته تا فرشتگان به او بنگرند و ب  یدم آفر 
 « . ...هایشان آرام گیردجان طالبیاب

 : نویسد توضیح میچند  یعالمه مجلسبرای کالم  ی نور  میرزای

است و   "اصلصراحت دارند "  "حضور"  دربارۀکه    یمآنچه نقل کرد  ۀ: هماول»
 است.   یمخروج از راه مستق یف، خبر ضع ینا دلیل این "اصل" فقط به خروج از 

  مثال  یوجود مرئصراحتی ندارد، و حتی ظاهر آن دربارۀ    ها"یل تمث " : خبر  دوم
که آن»آمده است:    یثحداین  است که در  شبیه مفهومی    یزیبلکه چ  ؛یستنها  آن
 « را در دوزخ آماده کند.جایگاهش  یدخدمتش خشنود شود، بامردم در  یستادناز ا 

  دهدی شهادت م  « منظور»که بر    یزی شده، چگفته خبر  عالوه در این  به : سوم
شود:  یبه او گفته م  ان،و فرزندانش  و بعد از سخن امام  ،است  «اصل»همان  

، همراهان  و امامان   ین و فاطمه و حسن و حس  ینمؤمن یرالو امخدا  رسول    هاینا 
چ پس  :  فرماید ی م  .تو هستند  م  شمدو  باز  را  م  کند یخود  انتهای  ...    نگردی و  تا 

 حدیث. 

توسط   شانهایو مثال ها آن صورت  یدنخبرها فقط داین چهارم: منظور از 
با او سخن  شود،  می حاضر  اخبار صراحت دارند به اینکه کسی که  بلکه    ؛ یستمرده ن

پس این    کند.مدارا    دهدیمفرمان    مرگ   ۀد و به فرشت دهی و به او بشارت م  دیگویم
آن صورتها  آن   مقدس   یهاجاناگر    ، دهندهبشارت ی  گو سخن    ی مثال  های در 
این صورت  باشد در  ها  آناز    یرو اگر غ  ،اول است  یه به توجدر این صورت رجوع  باشد  
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  اگر در همۀ موارد   .است  یده ها آفر صورت آنبه وند متعال  است که خدا   یا فرشته 
تأثیری  و  کند  کمکی به او نمیوگرنه خبر  محلی خواهد داشت  اشکال  این  باشد    یکی
و برشمردن فضایل  ها  حضور آن   هحضور فرشته ب  یرتعب   ینکها داشتن  نظر در ؛ با  ندارد

 .یستپنهان ن، امام افتخارو ها آن

شد  پس   تمثمشخص  خبر،  به  است  یلاستناد  صورت    ، حال  خبر  و 
ندارد؛  در آسمان،    ینمؤمنیرالام شده    یح تصر   معراج  یثبلکه در حد صراحتی 

یک که  است   در    او  است.  پ  « یونع »فرشته  است:    یامبراز  که    یشب»آمده 
ستش  که در د  یدم را د یملک  یدر دل عرش اله ، مرا به معراج بردپروردگار عزوجل 

م  یری شمش حرکت  را  آن  و  بود  نور  صورتی    ،دادیاز  همان  علبه  بن    ی که 
م  طالبابی حرکت  را  عل  ،دادیذوالفقار  مشتاق  وقت  هر  مالئکه  بن    ی و 
به خداوند عرض کردم:    کردند.یملک نگاه م  ینشدند به صورت ا یم  طالبابی

فرمود:    است؟  طالبی بن اب  یعل  ،یمعموبرادر و پسر  ،ملک   ینا آیا  پروردگارا!  
مرا عبادت    مخلق کردم تا در دل عرش  یصورت علک را به لَ مَ   ین ا   ، محمدای  
 1... .« کند

 دهد:چنین توضیح می، گفتار ینپس از ا  و

بم   ی، حارث همدان  یا »:  امام سخن  این    ینکه ا نتیجه  و  » مرا    یردهرکس 
  «شناسمیاو را منیز  شناسد و من  یمرا مسرعت  »به:  امامسخن  این    و  یند«بیم

از جمله    تفسیر شود،"  یندبمی صورت من    ه را ب  یا او فرشته اگر به این صورت که "
  تابد.« را برنمیآن طبع سلیم است که  تعبیراتی
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 : اشکال دومپاسخ دوم: 

 :  استدو وجه و بر   1کندمی نقل  «السالمدار»در  ی نور  یرزای طور است که م همان

و جواب ...  است    یده ر" خود برگز رَ "د  کتاب  در    یوجه اول: آنچه محقق بحران»
دلیل آنچه  داد، به اختصاص    مؤمن   رؤیای به  مذکور را    خبرِ   ید با  که است    ین آن، ا 

و اگر    ؛ستو صالح و تقوا   یمان ا تر گفتیم که شرط صحت رؤیا غالبا   اندکی پیش 
به اینکه اکثریت  نادر است و خبر  فرض بگیریم،  را  شخصی    ینچن  یر غ  رؤیای صدق  

، نایاب  خباردر ا کردنی  حمل چنین  مانند  هو  گردد،  شود حمل می غالب را شامل می 
است    یزی چرؤیا    بس که  ینهمرؤیا    شرافت  ایبر »:  گفته است  یقرطب...    یستن

قسمتی  بر  یافتن  اطالعـ  فرموده   همان طور که پیامبرـ و    ،داشته  یرا گرام  یاکه انب
صادقه که    رؤیایمگر  نمانده    یباقچیزی  نبوت    یها از بشارت ":  است  یباز علم غ

  شان رؤیایاگر  شخص التقاطی، حتی  کننده و  تکذیب و اما کافر و    یند؛ بیمسلمان م
  این طور نیست که  یرا ز   یست؛و نبوت ن  یاز وحرؤیا    این راست باشد  اوقات    یگاه

  ،کاهن و منجم باشد؛ به این دلیل که  خبرش نبوت  بگوید  راست    یبغاز  هرکسی  
بسا رؤیا نیز    چنین چهاین و    ؛نادر استین  ا   یول  یندگوبسخن راست    یگاهبسا    چه

این حالت    ولی   ،و دو جوان در زندان [،  مصر]  یز رؤیای عز و صادق شود، مثل  راست  
گفته،    یآنچه قرطب  و«  ".اندک استها  آن   فاسد  پریشاِن   یهاخواب مقایسه با  در  

ـ   ، درست است  با  ـ  کننده در این سخنان پوشیده نیست بر تأمل همان طور که  ولی 
 خوانی ندارد.هم علت عموم خبر و  ذیل 

 دو نوع است:   یامبرپ  رؤیای شودی گفته م ینکه دوم: ا  وجه

و هم موافقت  بیداری  با  اینکه  بر  اول  که  باشد،  داشته  نیز  رؤیا    یراست خوانی 
با اعجاز   یهااز خواب  یاریبس کند؛ مثل  داللت می مجاز    یو از نظر عقل  ؛همراه 
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  ی فاسد   ۀیدو عق  ، ییدأ را ت  یو باطلو قبیح در خود داشته باشد  زشت  چیزی    یست ن
باشد در  چنین  و چگونه  نشده است؛  نقل  چنین چیزی    امروزبه و تا  تقویت کند،  را  

  ؛ کردن بندگان استباطل و گمراه  ه بفریفتن  ،  وجود چنین خصوصیاتیکه    یحال
 نبوت.   یندروغ یان دست مدع ه معجزه بشدن درست مثل جاری 

در دیدار  سابقۀ  اینکه  نداشته   بیداری  دوم  بدان  باشد؛    وجود  حالت  که  پس 
با مردم در  ها  آن  مانند حالته  ،با مردم بعد از مرگشان  یایشو اوص  ایشان

در  شما  و    ، است  شانو حضور   یزندگ تأمل  از  در  رفتارهای  بعد  تأمل  و  مردم 
ذات او و صفات  متناسب با آنچه  با هر دسته از مردم    هامعاشرت آنچگونگی  

که    یا گونه به صنفی  به هر    هاآنرساندن  یاری و  کند،  اقتضا می   او  ی و کارها
:  کندیبه آن اشاره م  تعالیحق طور که سخن    همان  ،خودش باشد حال  مناسب  

  ْلت
َ
ِلّ َما َسأ ْم ِمْن ک  وه  َوآَتاک  متوجه   (و از هرچه از او خواستید به شما عطا کرد) 1م 

آنکه درخواست کند    ز اسرار و رازها را داشته باشد قبل ا شوی هرکس ظرفیت  می
که  و  فرستند،  می  شسویبه  نیاتش    شتحملکسی  به  توجه  با  باشد  نداشته  را 

می مس  یفس ضعهرک  و شوند،  همراهش  در  همراه  یر باشد  او  و  کنند،  می  یبا 
و هرکس  ،  کنند ی م  یتهدا   یر خ  یدهای کل سوی  باشد او را به   یت هرکس قابل هدا 

خودبزرگ باز  لج و  منکر  باشد    ین بو  معاند  آو  و  از  بگرداند    ی رو   یپدری پ  یاِت از  و 
روی  یهابرهان در  متوالی  را  او  و ظرفیتش  مقتضای درخواست  به  گردان شود، 

   فرماید:تعالی میحق که ؛ همان طور دهند اش سوق میگمراهی

 ْم وَبه  ل 
 
ه  ق َزاَغ الَلّ

َ
وا أ ا َزاغ  هایشان  خدا دل  [ برگشتندپس چون ]از حق)  2َفَلَمّ

 (. ندرا برگردا 

 
 .34ابراهیم:  - 1
 . 5صف:  - 2
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 َّالل م   وِبِهْم َمَرٌض َفَزاَده  ل 
 
ق اِفي    پس هایشان مرضی است؛  در دل )  1ه  َمَرض 

 (. د خدا بر مرضشان افزو

  اِسَیة
َ
ْم ق وَبه  ل 

 
 (. هایشان را سخت گرداندیمو دل ) 2َوَجَعْلَنا ق

  ة ِکَنّ
َ
وِبِهْم أ ل 

 
 . (ایمها افکندههایشان پرده [ ما بر دل و]لی) 3َوَجَعْلَنا َعَلی  ق

  ْن
َ
ِرْد أ َماءِ َوَمْن ی  د  ِفي الَسّ َعّ َما َیَصّ َنّ

َ
ا َکأ ا َحَرج  ق  ه  َیْجَعْل َصْدَره  َضِیّ ِضَلّ و هرکه  )  4ی 

گرداند؛ چنانکه گویی به زحمت در  دلش را سخت تنگ می   را بخواهد گمراه کند 
 . رود(آسمان باال می

 ِا ِإَلی  ر ْم ِرْجس  وِبِهْم َمَرٌض َفَزاَدْته  ل 
 
ِذیَن ِفي ق ا اَلّ َمّ

َ
اما کسانی که  و ) 5ْجِسِهْم َوأ

 (. افزودشان ی پلیدی بر پلید   هایشان بیماری استدر دل 

 ْم وَبه  ل 
 
ه  ق وا َصَرَف الَلّ َمّ اْنَصَرف  هایشان را ]از  . خدا دل د گرداندن  روی سپس  )   6ث 

 (. اند [ برگردحق

   ْد َله َفْلَیْمد  اَلَلِة  ْل َمْن َکاَن ِفي الَضّ
 
ا ق ن  َمد ّ ْحَم  بگو هرکه در گمراهی )  7الَرّ

 (. دهدمی[ رحمان به او تا زمانی مهلت است ]خدای 

بازگشتن    ،فرعون   یاستجابت دعا   ،گوسالهنظر در صدای بانگ  پس از دقت 
تزویج    ش،ازدواج دختر او و دختر برادر   ،صاحب غار   یهمراه  ،آلود نمرودخون تیر  

 
 . 10بقره:  - 1
 .13مائده:  - 2
 . 25انعام:  - 3
 . 125انعام:  - 4
 . 125توبه:  - 5
 . 127توبه:  - 6
 .75مریم:  - 7
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  ین که دو نفر از برتر ای  خشکیده طراوت درخت    ،قوم   یِن با سوم   یامام عل  ۀ یمکر 
آمده    «محاسن» که در    یر بص وبه اب   باقرگفتۀ امام  و  ،  قوم بر آن مصلوب شدند 

خواست به او    یشترو اگر ب   ،کن   یی خواست او را راهنما  یی اگر از تو راهنما»است:  
  ی که در کاف  دق صاگفتۀ امام    و   «.با او مبارزه کنو اگر تو را انکار کرد    ، بده  یشتر ب

را   ینو اصول د  ید، خدا را آشکار نکن سرّ  ، خدا  خدا، سّر  سرّ  ، خلف ی ا »است: آمده 
که خدا    ید باش و ضاللتی    ی به گمراه  یها راضآن  ی بلکه برا   ید،نده   یاد   خلق   ین به ا 

 « .پسنددمی ایشانبر 

  هاو عقوبت  ها و بال  هانعمت در خصوص  در آنچه در فصل قبل  تأمل   ازپس    و
فر و مسلمان  و کا  مؤمن   ۀبندابتالئاتی که از طرف خداوند به  و  استدراج  و    هاو پاداش 

م وارد  منافق  نمی  شود،ی و  عدم  توان  تقریبا   باطل   پیوستن وقوع به در  پیشه  آنچه 
شک می هیچ  داشتوبیند  روا  باطل تردیدی  که  پیشه ؛  و  قاطع    ی هاحجت ای 

برای    های برهان درخشان  عقاساطِع  به    یداثبات  متعلق  توححق  و  و    ید رسالت 
بر  همچنان  و    گرداَندها روی مینزدش انباشته است، در حالی که او از آنامامت  

یاوه  و  بر  همچنان  و  ورزد  اصرار می  ه استآراست  شیبرا   یطانکه شهایی  اباطیل 
دربارۀ  شود و  شادمان    است تا  یستادها   خود  در خواب نیابنسست   ی قواعد ها و  پایه 

از   یکی  که  اندازه  توهم  به  را  او  یا  دهد  بشارت  او  به  است  نزدش  آنچه  صحت 
بود توهم جبر و گمراهی استبخش  پایبند  بلکه  های درخشانی که نباید به آن  ؛ 

 ی کسهیچ   ،حالتی  یچاست که در ه جاری    یحکمت اله  یمقتضامجرای  بر    ین،ا 
که مردان را با حق    یکس  ایآن بر داشتن  باور ؛ هرچند تصور آن و  کندرا رها نمی 

  یمکرد   یانکه ب  یزی از آن چ   یشناسد و مصداقیشناسد بلکه حق را با مردان م ی نم
باشدی نم  یدا پ از حق بگیرد  کمک    از دالیلاگر    یول  ؛ کند دشوار    یستهشا  وحشت 
مخالفت  پاسخ  آن،   از   و   است.   ییاور چه نیکو  و  که او برای من کافی است    ؛ یستن

انتهای  در  شد.    یان ب  یمجلستر از  پیش   چه عالوه بر آن  ؛ شودیدر احکام، ظاهر م
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؛  یم کرد  یان برا  در خواب    هاسخن آن حجیت  اشکال چهارم،  پاسخ  فصل دوم در  
، موافق مزاج  یو برخ باشد،    یه تق   ی از رو تواند  میها  آن   از  ی برخ  ینکه ا توجه به  با  

و    ،ییر به تغ   یازمندن   یو برخ  ،عدم فهم منظور   یلدلبه نیز    یو برخ  ،آن زمان  رمردم د
  هستندها  آن  که خالف  ی ظاهر   یل هرچند با دال هستند؛    یو واقع  یح صح نیز    یبرخ

  یو رمال  یشگوییعمل به پ   یند بگو  طور که مثال    واجب نباشد؛ همانها  آن   عمل به 
از    یکی که    یزیاگر با چ،  دو   ینا نتیجۀ حاصل از  عمل به   که  یواجب است در حال

 «.خواهد بودحرام کند در تعارض باشد، به آن داللت میچهارگانه  یلدال 

نقل کرده    ، آورده  «کنز»در کتاب    یعالمه کراجک بر اساس متنی که  را    یدمفنظر    و
 است. متن نظر شیخ مفید: 

در  ، یک بشر در بیداری با وجود ضعف و درماندگی بشری، و نبود ابهام   یوقت»
ـ انجام دادند   شطور که فرعون و مشابهان   همانـ  ادعا کند خداستتواند  می   یداری ب

ادعا  هست که    یسابلبرای    یچه مانع پکند  در خواب  او    یامبر و وسوسه کند که 
وجود    ؟است ـ تواناییبا  دارد  ابلیس  که  امکاناتی  و  آنها  از  بشر  که  حالی  ها  در 

هایی که در خواب پیش  ـ و همچنین با وجود کثرت ابهام و شبهه برخوردار نیست 
ها انسان تصور  هایی که در آن کند خوابچیزی برای شما روشن میچه  وآید!  می
ائمه  کند رسول خدا می ای  و  بوده است؟  باطل  دیده،  به را  عنوان مثال  نکه 

  یدر حال  یدمرا د  خدا در خواب رسول    یدگویکه م   بینیی را م  یعی ش  ی فردشما  
کس از هیچ از او و نه  دادی بود و او به من فرمان مهمراهش  ینمؤمنیرالکه ام

پیروی   و عثمان ستمکارند   ،کنم دیگری  و عمر  ابوبکر  دوست  ،و  از  مرا  ها  آن   یو 
  یناصبیک فرد    سپس ؛  یمبرائت جو ها  آن  از   دادی م  فرمان و به من    ،داشتی بازم

ابوبکر و  در حالی که    امیدهرا در خواب د  خدا رسول    گویدیکه مشود  دیده می 
  یو مرا از دشمن دادی ها فرمان مآن یمرا به دوست و او همراهش بودند عثمان

  و در بهشت  ،و آخرت  یااو در دن   ۀ صحابها  آن  فهماند ی و به من م  ،داشتی ما بازهآن
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باطل و  ها  خواباز    یکی  حتما  شویم  در این صورت متوجه می  .همراهش هستند
آن خوابی    تر است حق دانسته شودیسته دو شا  ینا میان  و آنچه از  بوده،  حق    یگرید

  ایاست که بر آن دیگری    و باطل   ، ثابت شود  یل با دال   یداری در ب   ش یاست که محتوا 
 حجت روشنی وجود داشته باشد.  ش فساد و بطالن

را    مبریاپ   خود   انسان در خواباین است که اگر  ما در خواب  درست  خن  س
بدن    دیدن مرئیشدن  و منظور از آن، محقق   یده،او را دمعنایش این است که    یند بب
  ؟ کند  درکاو را  تواند  در حالت خواب میاست که    و کدام چشم  یست؛ن  یامبرپ

لطف  ها  آن  و در   ، است که در نفس خود تصور کرده استمعناهایی  ،  منظوربلکه  
  یخبر  ۀکنندینف   ینو ا گیرد، جایگاه علم قرار میو در   ، باردیبر او ممتعال  وندخدا 

  ؛"است  یده مرا د  یند، مرا بب هرکس  "  شودی م  یتروا   قول رسول خدا که از    یست ن
شود،  ی اشتباه نمدچار    یکس  یگاه،جا   ینو در ا   ،ت اس  یدهمرا د  یاگو   یعنی  ینا   یرا ز 

 نداشته باشد.«از عقل ای بهره که مگر آن

ها  دهد که در ادامه آن« را با نکاتی توضیح می یدمف  یخ ش»کالم    « ینور   یرزای م  یدس»
 آوریم: را می

را بسنجد الزم است در  :  اول» ا   یرا ز   ؛دو موضع خبر  مرا هرکس    ینکهحاصل 
مرا شود که  این می  ،به عبادت و طاعت مشغول هستم  که من مثال    یدر حال  ،یند بب
 . شودمن  تواند تمثیلی ازنمی   یقت،از حق یزی چ هیچ در  یطانش یرا ز   ؛است  یدهد

 داده آنچه انجام می   لیو بوده است،   اواگر معلوم شود کسی که دیده  :  دوم
خارج  که در    دباش  یزی با چ داشتن  هایی که داده است منوط به مطابقت فرمان   یا

  ایشانو  ماند  باقی نمی   یتیدر خواب مز   رؤیِت این  برای    در این صورت  ،ثابت شده
  ، است  یتیمز چنین  وجود    اخباراین  ظاهر    شود.یاز مردم م   دیگری مانند هرکس  ه
  ء جز  70از  جزئی  رؤیای صادقه    که ،  بعد از آن  یشان ا   این فرمایش خصوص  به 
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   ...نبوت است

ن  یون«الع»با خبر    اساسا  این  :  سوم امام  یست، موافق  ا   و  خبر    ین به خود 
ظاهر کالم  طبق  عالوه  به   ؛کندی استدالل م  یده استد  ی دربارۀ صحت آنچه راو 

بوده   یامبرپ  خودِ واقعا  باشد   یدهاول د ِقسم هرکس او را در  ینکه ا دربارۀ  یدمف
سوم    لیو   ،است و  اول  او  اشکال  با    یول  ،ماند یم  ی باقبا  کالم    شارجاعنه  به 

  ؤیت دربارۀ رداشتن روش او  مطابقت عالوه بر  ؛  داناتر است  روش اوشاگردش که به  
 ... در حال احتضارو ائمه توسط افراد  یامبر پ

مرئیاز    وی منظور  چهارم:   بدن،    دیدن  حسیو  تصور    پس  است؛   منظرۀ 
چه برسد به    داشته باشد،به آن التفاتی  باشد  برخوردار    یتدرا از  که    یکس  شودی نم

انسان در    یبرا   یگریوجود بدن د دیگران. چه مانعی برای این وجود دارد، بلکه  
ه این بدن مثل نسبت روح به آن است،  و نسبت آن ب  ، ثابت شده است   ش خود  ی جا

  دربارۀمتواتر    ییدر باب اول خبرها بدن از همین اعضا و جوارح برخوردار است.  و آن  
  یشانها از ا خواب  ین و در ا گفته شد،  اند  یده را د  هاه آنکای  عده   یهاخواب

امثال آن  و  ، دادن مال، اسیرکردن آزاد  ، انسانیک کشتن مثل  ، شگفت یمعجزات
  ین چن   ستهتوانینم   هاآن غیر از  و    ، شده است  یاندر خارج نما ها  تأثیر آن و    ، ظاهر

  به سخن جدشانها  آن  دادنو شهادت   ائمه   ی هاآن، خوابمثال  کند؛ و  
د  سگنر   هایخواب و    ، است  بارهنیا در  اساسا  هایی  خواب  یگرو    پذیریل وأت   که 

 1«.اندنبوده 

 اضافه کرده است: چنین محققان  یخاز بر نقل به   یعالمه نور  و

اما   و  آن»...  اساسا    هامخالف مذهب حق،  نم  را  مؤمن    یند. بی در خواب 
اعتراف دارد و    شان مناقبو    یل و به فضاها اعتقاد،  آن نبوت و امامت  به  که    واقعی
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با  آن را  الههمان  ها  ربان  یصفات  اوصاف  نفسان  یو  کماالت  و    ی ظاهر   یو 
ها  و آن  کندمیها توجه  به آن   یداریبا قلب خود در ب  چونشناسد،  یم  شانی باطن

و امام    یامبر، به پبیند می حاضر  خود    ی را در ذهن خود در برابر سخنان و کارها
ها در  توجه او به آنسبب  به هنگام  که در آن  یری  و تصو   ، توجه کردهی  اصل  ین صادق

قرار    مستقیم مشترک سالم صاف  احساس    ینۀ ها در آآن   یهااز صورت   ی مثالجهان  
کنند هایی  صورت   همانـ   یردگیم اراده  که  زمان  هر  در  را  هرکدام  چهره    که  بر 

همان  کند  می  یادها را در ذهن خود  آن   یوقت ـ ها راهی نداردآندر    یطانو ش   زنندمی
است  را    ییخدا  نورانی  درونکه  یاد کرده  او  با  و هر شی مها   یسرکش  یطانشود 

او  به  به  اینکه  مجای  نرسیدناز    ناامیدانه و    سوزدیبرسد  انجام    یشهایله ح  به 
شدن محل صورت در  ی برای یک   بنیانینیز  در خواب    ؛ و به این ترتیبگرددبازمی 

عالم    ین در ا او  است که    یزیچ   ی،مادۀ مرئ  اگرچه  شود؛ در خواب می  رؤیا و    ، بیداری 
است    یالشخ  ینۀو صورت آن، صورت آ  کند،یبه آن توجه م  شاتاعتقادبر اساس  

   .شودیو احوال، متفاوت م یاتبر اساس اشخاص و آ یفیت، و ککمیت که در 

زعم خود اعتقاد  به بلکه    ،نداشته باشد   ی اعتقادچنین  ها  آن  که دربارۀ  یاما کس
  یزشت  یمرتکب کارهاست که  خطاپیامبری غیرمعصوم از جهل و  او  داشته باشد  

پیش  پوشاند، از  می   ینا ناب  ۀرا از عامالهامات  کند و  می  شان به او منسوب  که  شودیم
  د عتقاا  یو به رسول ،نفرستاده   یتعال ی است که خدا و پرداخته ساخته پیامبری  خود

  احساساتاز    «جزء وقتی ».  است  یامدهن  شسویاز آسمان به   ی که وحپییدا کرده  
به  شود    یمخف نیاز  اساس  تشخ  یینتعبر  به  یص و  و مشخصات  ذکر    آن  حدود 

آنچه  حال اگر    شود.یم  «کل»  تبدیل به یک،  هماننِد اواز افراد    یاریمحتمل در بس 
ذهن تصور    ردچیزی که  مطابق نباشد،  آنچه محصور به آن است    با   شودیمذکر  

؛  استبوده  تصور کند مطابق با آن خواهد بود حتی اگر خودش از آن    یرشود غیم
هرکدام   ه احکام متعلق بدر این صورت که  ،استبوده  عمر  ید، ز مثل این تصور که 
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سود  دو،  داشت،    یآن  جا نخواهد  در  به    ییو  آن  دربارۀ  هرکس  و  اباکه  طیل 
  یداری آنچه در بدر این صورت    ، نباشد  اومتوجه    کند که اساسا    یدا اعتقاد پهایی  یاوه

درون  در    اتیاعتقادچنین  او با  که    بوده  یطانش  یقتا  شود حقیبه آن توجه م  و خواب
  صورت تصور کرده است. ین به ا  شخود

  ؤیتر  یرا ز   ؛باشد  بوده   »خوِد پیامبر«شود مگر آنکه ی نم یده در خواب دپیامبری  
است  پیامبری  سوی  به شخص  تصور    و  یالخشدن  معطوف در خواب همان    یامبر پ

صورتی خواهد بود  او به   آمیزیرنگ و  داشته است  اعتقاد    یامبرعنوان پکه به او به 
اعتقادات  در  راستینییامبر در صورتی که پ و  کند؛ که وی از عالم مثال دریافت می

لزومی و    ،استشیطان  از    یریو تصو  یطانشود شی م  توجهآن  آنچه به  او نباشد  
واقعا  متوجه او شده است؛  شخص    زیرا   ؛تصور شود   یامبرپ صورت  به   یطان شندارد  
فرد  آن صورت برای  و با  بر خود بپوشد  را    ایشانصورت    یس ابلیست  جاز نپس م  
در این    صورت ایشان  یرا ز ؛  چنین امکانی اصال  وجود نداردبلکه  گر شود،  جلوه

هایش به تصویر کشیده  داشته و صفات و  مقتضای جماالت  به ف و پاک،  عالم صا
نور    یعالم جسمانمقتضای  به نه  شود،  می آمیخته  که  هم  در  ؛  استبا ظلمتش 

مردم را برای کمال و پیمان ضروری    میان  درک تصویری رایجهمان ظلمتی که  
  ارتو شر   یث، زشت و خبصیات  خصوبا  جز  را    یطانو امکان ندارد مؤمن، ش  کند؛می
  همانود؛  کشیده شر  ی تصوبه    یباز   یصورتحتی اگر به   یند،بب   یدی که در خود داردو پل

و   یبا ز ظاهری  هرچند  یند بی م یزانگ فرت ن کافر را زشت و  ، یداری در ب مؤمن  که  طور 
ها برایش  باطن و زشت    یبا ز محتویات  و  بیند  میبا نور خدا    مؤمن   . باشدآراسته داشته  

ب   یاما کس  ، دنشوی م  یاننما نور خدا    یر غ  اکه  است که در    یمانند کسهبنگرد  از 
  و است،    یطانش   ۀ یچباز در اینجا او  معتقد باشد.    و سجاح   یلمه مسبیداری به نبوت  

اخالل  همواره به   یرگریو تصو  گریمحل  ب   ،در ذهنش صورت وی  او  و    یداری در 
 خواب است.
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ـ می   طور که بشر  همان  ،شدتقدیم    یدمفشیخ  آنچه از  دربارۀ  اما   همانند  تواند 
نبوت    یدر خواب ادعاتواند  می   هم  یس، ابل کند  ی خداییادعا   یداریدر ب ـ  فرعون

  ؛یست درست ن  ید پس نظر مفبرای اینکار نسبت به دیگران تواناتر است؛  کند و او  
و    ،کندی نبوت م  ی اادع  ی دم مردی در خواب د  یدگوی م  مؤمناین صورت  در    یرا ز 

  یداریدر ب همان طور که ،کند  یدا اعتقاد پ  ویبه   یستمجاز نطبق آنچه گفته شد 
چنین    ستیو مجاز ن  ،در کی نبوت م  یا  یتالوه  یکه ادعا   یدم را د  یمرد  گویدیم

ِابطال    یالهشود حکمت  مشتبه  امر    بعضی مواقعاگر    ؛ وکند  یدا دربارۀ او پاعتقادی  
 .گرداندرا واجب می  درونش  هایی مفاسد و زشت یان ب  یااو ادعای 

ادعا  که    یند بیرا م  ی است که در خواب مرد  یمقامخصوص  در  روی سخن  
پیامبرِ می اگر  یدم؛  را د  خدا رسول    یشبد  یدگویو م  ،است  شدهمبعوث   کند  و 

در    یداریکه در ب  یکسخواهد شد    یزجابه این ترتیب قطعا   آن مجاز باشد،  خالف  
به  استغاثه  و  وتضرع  مناجات  و  در    یطانیشکند  ی توجه مش  سویدعاها  که  باشد 

اوخ صفات  یال  پ   ی با  دربارۀ  دارد    یامبرکه  است،  اعتقاد  شده  ا نمایان  ،  ینو 
   .گشایدمی  یندپایه و اساس  یب تخر  ای بر را  یا دروازه

محل اشکال  ها  انواع خواب  ۀآن در همکردن  جاری   یخوب است ول  یانب  ینا 
معاند   یزیچها  آن  از  یبرخ  .است مخالف  که  دشمن  یاست  و  بغض  بر    ی که 
  ؛ کند  یت او را هدا   ه خواستمتعال    وند خدا   بیند در حالی کهمیاست    یده خواب  بیت اهل
ها  آن یت کند و حقانپیروی از ائمه   دهدیبه او فرمان م  که یندبی را م یامبرپاو پس 

  یبه روش  ، کندیمبرایش روشن  را  ها  آن  دشمنان و بطالن امامت    کند یم  یان را ب 
هیچ  ،  وجود آنکه با   یا ظهور معجزه همراه از او دور کند؛ به که عناد و مخالفت را 

دهد،  می  یبه او فرمانکه    یندبمیرا    هااز آن  یکی  یا  ؛ نماند  یباق  یدیتردوشک
و    مؤمن،کردن  آزاد مثل   وجود  با    ،آنامثال  و    ،ی گرفتار   یشگشا  ، ستم رفع ظلم 

و در   ؛ماندیم یبر اعتقاد باطل خود باق و پس از آن همچنان   یتؤ در زمان راینکه 
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ارواح    ۀ ینندب که    یست ن تردیدی    . تقدیم شد  هایناز ا بسیاری    ی هانمونه   ،باب اول 
پیشمیها  آن  مقدس شرایط  باشد، تواند  نداشته  را  آن   چهبلکه    فرض  را  ها  بسا 

  یدر حالباشند    یده د   انددور بوده به اسالم    ین کفار که از سرزم  ی هافرقه از  افرادی  
برای  حالت    ینو ا   اند، یدهشان را نشنهایو دعوت   هاو نام شناسند  نمی را  ها  آن  که

مؤمنان خالص  در    نآبودن  و قطعیالتزام  پیش بیاید، و    یداریدر بتواند  مؤمنان می
برا   ی هابا چهره   ،کامل در خواب  ن   ، هاآنتمامی    ی متعدد  و ورود    یست؛ سودمند 

از آن اعمال در حال   از آن  ،خواببسیاری  ب ها  و عدم اطالع  و ظهور    یداری، در 
در بیداری    این معجزاتو نبودن    هر ِصنف،  در خواِب   هااز طرف آن  معجزات

 1« .نیز به همین صورت است

 : اشکال سومپاسخ : سوم

ب  یعالمه مجلس خود    یان در  حال  توسط    ین معصوم  یت ؤر  دربارۀ احتماالت  در  افراد 
 اش چنین است: بیانی دارد، که خالصه اشکال سوم برای پاسخ به   ،احتضار

پس    ؛است  ینر ض محت  ۀیددبرابر  حجاب از  رفتن  کنار منظور از حضور،  »اینکه  
و مقام خود در آن    یگاهدر جا ها  آن  که  ی در حال  ،ینندبیرا م  هاآن افراد محتضر،  

مانند  ه  گرفته باشد؛ صورت  ها  آن   از طرفحرکت و سیری  د بدون آنکه  نجهان هست 
از    ی هامردم در مکان  ۀ لحظه توسط هم  یکدر  خصوص  به   ی ا یاره سدیدن   دور 

تصاوعلت  و  یکدیگر،   احتضارها  آن  یر اختالف  حال  در  افراد  نگاه  دلیل به   ، در 
از    یکیو تار   یتو نوران  هااز آن  یب و دور قر   ها بر اساسآن  ی هااختالف نفس 
نیز  و    ست،هاآن  ۀیست که شا  ی استاعتقاد درستداشتن یا نداشتن    نظر عملکرد و

 .  ها...به آنمحبت کامل  داشتن یا نداشتن 

  بن محمد  یاز خادم عل  ،القاسمو کرده است: از اب  یتروا   « جئخرا »در    راوندی
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منع    بن محمد  یعل  ه محضراز ورود بمتوکل مردم را  »:  نقل شده است، گفت
  یعه از ش  ی متوکل بود و جماعت  ۀ در خانایشان  که    ی رفتم در حال  یرون ب  ی روز   .کردیم

بازگشت  منتظر    :گفتند   ید؟ا نجا نشسته ی خانه نشسته بودند. گفتم: چرا ا در  پشت  
  ی وقتم:  تگفها  آن  به .  یم و برو  یم او سالم کن   هب   و   یم تا به او بنگر   یم هست   یمانموال 
  بازگشت  ایشان  یوقت  یم.شناسیگفتند: همۀ ما او را م  ید؟شناسی م  ینیدبباو را  

اش شد  و وارد خانه   فرود آمد]از مرکب[    یشاناو سالم دادند. ا   هرفتند و ب   شسویبه 
  یتان موال   یا تا از شما بپرسم آ  ید جوانان صبر کن   یگفتم: ا .  ها خواست بروندو از آن

گفت: او  ها  آن  از   یکی ؟  کنیدمی   یف او را توص  یاگفتم: آ  . له؟ گفتند: بداییده ند را  
او    ،گفت: دروغ نگو   یگری د   . قرمز استمخلوط به    ید سف سر    با  رو، یدسف پیرمردی  

و    یدسف  ین ب  ینگ با ر   سالیان گفت: او م  یگریو د  ؛است  یاه س  ی یشبا ر گندمگون  
در حفظ  ها  آن وشناسید؟  پنداشتید او را میمگر شما نمی   گفتم:  .است  گونگندم

 .. .« خدا رفتند.امان و 

به این احتمال  آمده است   تعالیحق سخن  دربارۀ امام یردر تفسمطلبی که 
ِئَك    ۀی آ  یرتفس  در  یشانا   .دهدیمگواهی   وَل 

 
اٌر أ َفّ ْم ک  وا َوه  وا َوَمات  ِذیَن َکَفر  َعَلْیِهْم  ِإَنّ اَلّ

ْجَمِعیَن 
َ
اِس أ ِه َواْلَماَلِئَکِة َوالَنّ و در حال کفر مردند،    کسانی که کافر شدند )  1َلْعَنة  الَلّ

مرگ،    ۀ فرشت  ینکها توضیح  از  پس    ( لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم بر آنان باد
بدتر  را در  او  ا  ت ر سر   یدگویم   ، بله»فرمود:    ،یردگی منظره مترین  زشت و    ین روح 

روی تختی در پیشگاه  را    عرش، محمد  یرپس ز بنگر.  کن، و  باز  و چشمت را    بلند
  ، نشسته است  ی او بر تخت  پیشگاهکه در    یندبیرا م  یو عل  یند،بیمعرش رحمان  

م  ائمه  یر و سا در مراتب شر   یند بی را    .اندنشسته ایشان  خود در حضور    یفکه 
م را  بهشت  دروازه  یند بی سپس  است  یشهاکه  و    ،گشوده  درجات  و  قصرها  و 

به او  متمرکز شده است.  ها  آن  فقط برآرزومندان    یال که خ   یندبیرا م  ییهامنزل 
 

 . 161بقره:  - 1
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دوستدار    گویدیم بودی  اگر  تو  اولیایت  دوستی به روح  ها  آن   حضور  هبات  وسیۀ 
 .«  ..کرد.یصعود م

ْم    تعالی:حق سخن    دربارۀ  و ه  وا ِإَنّ ِذیَن آَمن  ِهْم اَلّ و َرِبّ
 
اَلق کسانی که ایمان  )  1م 

  مرگ   ۀفرشتتوضیح نزول  از  پس    (اند قطعا  پروردگارشان را دیدار خواهند کردآورده 
نشان  و  مؤمن  روح  قبض  فرمود:  برای  بهشت،  در  قصرهایش  و  درجات  دادن 

از   و طاهرو ائمۀ پاک  ی و عل نگرد و محمدی ماو  . نگاه کن گوید یسپس م»
و امت  سروران    ین ا   یا آ  گویدی پس م  یند.بیدرجات م  ینخاندان آن دو را در باالتر 

 2«.  با تو هستند... مأنوسان و  ینان نشدر آنجا هم ها ینی؟ آن بی خود را م

 :کند ی اضافه م ینور   یرزایم و

مرا هرکس  "   که  است  یشانسخن ا این  و    ،صدر خبر  دربارۀکالم  بار    یک»
به    یطان ش"  که  است   یامبرسخن پ این    و   آندیگر دربارۀ انتهای  و بار  "  ...یندبب

 ".یدآی من درنمشکل 

 ایشانکه هرکس    یمکرد  یاناست که اول ب  یزیچهمان  : ظاهر آن،  اما اول
ب  و    یفشر   یتشخص خواب بفهمد خودش بوده است قطعا   و در    بیند را در خواب 
مقدس   حضرتروح  د  آن  ا   ،است  یدهرا  تخ  یدارد   ینو  از    یا  ینفسان  یالتاز 

مقرب هم    انارواح پاک مؤمنان و فرشتگ نبوده است، و حتی    یطانیش  ی هاصورت
 3.«  ...نبوده است

 گفته است:  سپس

است که    یامبر خبر متواتر سخن پ خصوص انتهای    در روی سخن    :اما دوم»
 

 . 29هود:  - 1
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ه   :  تعالیحقظاهر سخن  با توجه به    ،بدانپس  ...  یدآی نمشکل من در به   یطانش ِإَنّ
ْم  ه  ِمْن َحْیث  اَل َتَرْوَنه  ِبیل 

َ
َو َوق ْم ه  که  بینند  میجایی  اش، شما را از  او و قبیله )  1َیَراک 

  ۀ یشاصل و ر دلیل  به شیاطین را ـ   و   یانتواند جن یانسان نم   ( بینیدرا نمی ها  آن   شما
ا   ، یندببـ  خلقتشان به    ینو مسلمانان  داده ها  آن  یهابدن لطافت  را  و    ،اندنسبت 

با    یا دیدگان،  شدن قدرت  یاد با ز   یا :  ینندبب دو روش زیر از    یکیرا به  ها  توانند آن می
ی اتفاق  ر یابسدر جاهای  و  که اغلب به این دلیل بوده،    ؛هاآن  ی هاشدن بدن چگال

با او همان کردند  و    یدند د  یبارو ز   ی صورت نوجوانبه را    یسقوم لوط، ابل   داده است.
و اصحاب    ، یدنددکاردان    یمرد یرصورت پاو را به   "الندوةدار "در    یشو قر که کردند،  

صورت  بهاو را    یفه در روز سق  و سلمان  ،یدنددسارق  زن  یک  صورت  او را به   بدر
 2« .یدد خورده سال  ی مردیرپ

 گفته است:  ـکند ینقل م  یطور که طبرس آنـ   یمرتض  یدس

جن» بدن یمشیاطین  و    یاناگر  صورت  یهاتوانستند  هر  به  را  که    یخود 
از معرفت مردم برداشته    یناناطمقطعا   دهند    ییرتغ  کردندی اراده م  یا خواستند  یم

همسر من    یا   ندفرز   یم کنیو حکم م  یم کنی که مشاهده م  یزی چ   ین ا   ید شا شد، و  می
با چنین  است! کشیده  یر تصو به ها  آن صورتکه خودش را به بوده  ی است جنبوده 

برداشته شناخت  از    یناناطممعنایی،   و  میان    ی دشمنتخم  و    ، اشخاص  مردم 
نکردند    یدا پ در این خصوص    یزیچ  یشود ... و وقتیعالمان و زاهدان کاشته م

با سخن خداوند    ، ینو ا   ،ند ها ندار بر انسانوجه تسلطی  هیچ به ها  آن   شودیثابت م
ْم ِليَوَما  :  شودتأیید می ْم َفاْسَتَجْبت  ک  ْن َدَعْوت 

َ
ْلَطاٍن ِإاَلّ أ ْم ِمْن س   3َکاَن ِلَي َعَلْیک 

 ...  (جز اینکه شما را دعوت کردم و اجابتم نمودید  و مرا بر شما هیچ تسلطی نبود)
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قبل از آدم    تعالی»حقاست:  شده    یتروا   ینمؤمنالیراز ام  الشرائع«علل »در  
فرشتگان   جنیان  به  از    سرکشفرمود  را  م   ینمزم روی  گناهکار  از  و    م خلق   یانو 

می   یدگانم برگز  آن   کنم، منتقل  گوشه و  هر  در  و  هوا  در  را    ی جا  ین زموکنار  ها 
مجاور  به   ؛دهمیم که  َخلقم  طوری  جن  مخود میان  و  نباشند،  فرزندان  و    یانو 

ها انس  و با آن یندبی نمرا    یانجنان َخلقم  فرزندو    ، دهمیقرار م  یحجابمخلوقاتم  
 1« شوند.ی ها مخلوط نمو با آن  یرندگی نم

پذیری  صورت  ایبر برای نفی توانایی شیاطین   یمرض  یدرا که ساستداللی  ینآنچه ا  اما
از  ، جعفرودرست خود از اب  یر در تفس یم بن ابراه ی است که علاستداللی کرده است  ینف

و سجود فرشتگان    خلقت آدم  یکه در آن ابتدا   یدر خبر   ینمؤمن یرالاز ام  ،پدرانش
 تعالیق ح»:  ه استفرمود  تا آنجا که امامبیان داشته است؛    ،شدهگفته    یس و انکار ابل

َك َرِجیٌم   فرماید: می ْج ِمْنَها َفِإَنّ اَل َفاْخر 
َ
یِن *    ق فرمود پس،  )  2َوِإَنّ َعَلْیَك َلْعَنِتي ِإَلی  َیْوِم الِدّ

  یس آنکه ابل تا  ؛ ( و تا روز جزا لعنت من بر تو بادشدی؛ *  [ بیرون شو، که تو راندهاز آن ]مقام
  ین ا ]:  فرمود   تعالیحق   .نمایان کنم ها  آن  ی را برا   م که بخواهم خود  ی هر صورتبه  گفت: و  

فرزندانت در  تو و    ی. فرمود: برا برایم بیشتر کن  ا،گار د گفت: پرور   یدم. به تو بخش  [را توانایی  
 3«است.  یمن کاف ی . گفت: برا امگذاشته ییهایگاهجا ها آن ی هادل

 : دهدرا چنین توضیح می  یتروا  ین ا  ی طوس یدس

ها  آن  یبرا   یهر صورت"خودم را به  ممکن است منظور از سخن او که    یول»
و    یقت حق  ۀاز جاداغواگری من برای آنان  باشد که راه وسوسه و    ین ا نمایان کنم"  

  دارندۀ و هر    دیگراِن غیر از او  برخالففقط به یک موضوع خالصه نشود،    صواب
سرکش که  دیگرکنندۀ  گمراه  روح  موضوع  ها  آن  گریگمراهراه  ،  یک  در  فقط 
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توجه  نوع خودش   یفساد خود و بد به است که نفس    یزمان  و آند  شوخالصه می
  ی یگر د جنبۀ  از  نفس  شوند به    ید نااماز یک جنبه    گری از اخالل  یوقتها  ؛ اما آن کند

  ، یفکنندب  هاگاهکنند تا آنکه انسان را در هالکت یمپیوسته چنین  و  شوند،  یممتوسل  
شوی  آنکه  مگر   متوجه  نفس  مطیع   ی برا   یطانششما  اغوای  به  و  کردن، 
در  فرمودۀ ایشان  احتمال را    ین و ا   ؛ متوسل شده استدادن و تشویق نفس  فرمان

قرار    ییهایگاهجا شانیهاتو و فرزندانت در دل   یبرا   ؛ اینکهکندی م ییدأت  یگرد  ایج
فقط توسط    کردنگمراه  ایبر   کاری اویب فر دهد  این گفته نشان می   ظاهر  .امداده

 1.«  آمده است... یقزند یثطور که در حد  همانشود، انجام می گریوسوسه

و معتقدم    را اضافه کنم دیگر    یتروا   یک فقط  برای پاسخ به این اشکال سوم،  بنده مایلم  
  یند هرکس مرا در خواب بب»است:  روایت شده    خدا از رسول    . است  ی کاف  یت روا همین  

 2«.شومیم یده د صورتی هر  به من که  ؛ است یدهدمرا راستی به 

 :اشکال چهارمپاسخ : چهارم

دربارۀ   بهاشکال واجببه  و  بحث شد،  رؤیا    تیحجدر فصل سوم  تا  رؤیا    بودن عمل 
شده از  وارد   یثبا حد  ینو ا هنگامی که دلیل دیگری با آن مخالفت نکند، پاسخ داده شد؛  

تر از آن است که از خواب  بزرگ   تعالیوتبارک   وندخدا   یند»دارد:  موافقت    صادقامام  
 3« گرفته شود.بر 

 : دهدرا چنین توضیح می  یث حد ین در همان منبع ا  یطوس

  ،شودی بودن احکام، با خواب اثبات نمیاصل شرعاز آن این است که  و منظور  »
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 «.شودی آشکار ثابت م ِی بلکه با وح

 : کندینقل مبرای ما   یاز عالمه حلرؤیای زیر را  «121 ص،  2 در ج : السالمدار » و

مدن"  القدریل جل  ید سهای  پرسش در  » سنان  ابن  حل  " یمهنا  عالمه    ی از 
مقامهمایاعل) ا   آمده  یعبارت چنین    ( الله    دربارۀ  ،عالمه   ی ا   ، ما  ی آقا   یاست: 

  از  یکی  ی برا فقط  با او را    یکینزدها  آن   مشترک باشد وکه برای جماعتی    ی یزکن
برا   یااو حالل است    ی برا   یا آچه نظری دارید؟  حالل کنند  ها  آن اگر  او    ی نه؟ و 

شود، یا فقط  با وجود هر دو امر "تملک و حاللیت" برایش حالل می  یا آ  ، ستحالل ا 
آن  از  یکی  عالمههابا  علما   ؟  ا حالل   دربارۀما    یگفت:  دچار    یزکن   ینبودن 
را   (قدس الله روحه)   مپدر خودبودنش است. من  مباح اقوی بر  و  اند،  اختالف شده 
ما    ی نشسته بودم و او برا پیشگاهش  که در    یدر حال  یدم د  ابدر خو   بعد از وفاتش

سخن گفت و  نیز  له  ئمس  ین ا   دربارۀ   .کردیمصحبت    شخود   یزندگروش    دربارۀ 
ولی    ،منع کردهرا    شبودنمباح   یمرتض   ید س، و گفت که  نمود   یاناختالف را ب 

درست    یاست. به او گفتم: سخن مرتض جایز دانسته  با او را    یکینزد  یطوس
  ین شود نصف ا ی شود. گفته نمی نم  یهتجز »سبب«    یرا فتم: ز گفت: چرا؟ گ.  است

ملکیت مباح    یبرا   یهو بق  ، حالل کردمیا برای تو  تو درآوردم    یرا به همسر   یزکن
شخصی بخشی از چیزی را  اگر    ییمگوی ما نم  ؛استنادرست    ینا   :و گفتا   .است

شود؛  ایش حالل میبر قسمتی دیگر و  ،حراممالک شود قسمتی از آن چیز برایش 
قسمت  کوچک اگر  حتی  بلکه   باشد    ،چیز   آنترین  دیگری  آِن  حرام همه از  اش 

برا و حالل شود،  می انجام می  یکردن  از آننه  شود  کل  ا قسمتی  این    ین.  به  یا 
 « صورت خواب بود.مضمون، 

نشان    ـاستبوده    یعلم اصول و قواعد فقه گذاران  بنیانکه از  ـ   ی عالمه حل  لاستدال
در تعارض    یگرید  یلدلبا  که    ی تا زمان  یدر احکام شرع  ی حت  ، یابودن روحجت به    دهدیم

 . شودمی نباشد اعتماد 



 ( 2و  1خردمندان )جلد  سخن نهایی دربارۀ حجیت رؤیای   ............................................. 82

  : ی کبر   یبتغکتاب »در  که  را  دربارۀ رؤیا  محمد صادق صدر    یدنظر س قسمتی از  اما   
 : کنیم ، نقل میآمده است  یروتچاپ ب « 101ص 

  ی شرع  یا   یعقالن   یلدل  یچ ه  ای داشته باشم به اینکه اشاره  ینجا در ا مایلم  و  »
جزئی    ایبر  و  کلی  بله   رؤیاها  ۀ همبطالن  ندارد.  ب  یستن  یشک   ،وجود    یشترکه 

ا   ، دنندار   ییقتو حقهستند  گزافه    ، رؤیاها انگیزه  ینو  از    ینفسانهای  صرفا  ناشی 
به  وشک هیچ    یول  ؛فرداحساسات  نه    است، نسبت  با    یرؤیاهاتردیدی  مطابق 

  ی یدار در عالم بـ  شکلیبه شخص، مطابقتشان را ـ   رؤیاهایی که  ؛دارد نوجود  یت  واقع
و شما    ؛استلجاجت آشکاری در برابر وجدان    این رؤیاهاو انکار    کند، یممشاهده  

  "محض  بودِن تصادفی"جز  این رؤیاها ارائه دهی، به   ی را برا   یریهر تفس  هستی  آزاد
 ن است. وقوع پیوسته در طول تاریخ، ناممک دلیل کثرت این رؤیاهای به که به 

بدون شک از  همراه شود   یت مطابقت با واقعچیزی بیش از صرفا  با  وقتی رؤیا  
در  شما  دعا کند و  شما    ی در خواب برا   یکسوقتی    مثال  معجزات خواهد بود؛  نوع  

محقق  آن چیز  دهد و    وعدهشما  به  شدن چیزی  محقق به    یا   ،ی کن  یدا شفا پ   یداری ب
نمی   یا   ، شود که شما  دهد  خبر  شما  به  چیزی  داده  و  ای  دانستهدربارۀ  رخ  واقعا  
 « .باشد



 : چهارم فصل 

 یخ در طول تار رؤیا 

  ، یت بشر سروران  را از نظر  رؤیا    از اعتقاد به ای  گوشه که  یادآور شوم  را    یاتی روا   یبرخمایلم  
وقایع    ین تر چگونه مهم   ینکه و ا   ، ندنکی م  یت از زمان آدم تا امروز روا   یانو طاغوت  مردم، عموم  

ها را  هستند که آن   ییرؤیاهاو  اند،  تأیید شده  رؤیاهابا  از قبل  ها  رسالت   ین تر و مهم   ، یختار 
نیز چنین    ین و عارف خواص  در سطح    ی حتبرند، و  پیش میرا    شانیر و مس  ند نکیمتقویت  

 . 1السالم، ج  رسان است. منبع: کتاب دار بوده؛ و خداوند توفیق 

 ین القرنوذ  رؤیای
 کرده است:   یتروا  یماناز عبدالله بن سل  ینالددر اکمال  صدوق

از  در  » ذعزو  وند خدا   یهاکتاب یکی  خواندم،  اهالی از    یمرد   ینالقرنو جل 
پ.  بود  یه اسکندر  فرزند  فرزند   یرزنی او  که  او  بود  از  غیر  و    دیگری  او  نداشت  به 

بچگ او    .شدیمگفته    «اسکندروش» بزرگ   یاز  ادب و اخالق و عفت  از    یسالتا 
شده است تا آنکه دو شاخ    یکنزد   یدبه خورش   یاگو  ید بود. او در خواب دبرخوردار  

تعریف کرد    شقوم   ایخود را بر   رؤیای  یوقت  .و شرق و غرب آن را گرفت  یدخورش
اش بلند گردید و در  و آوازههمت  ؤیا، رز بعد از دیدن آن ا  نامیدند.   «ینالقرنوذ»او را 

متعال   وند خدا  یبود که گفت من برا   ینکار او چن. ابتدای  عزت یافتمیان قومش 
آوردم فراخواند  سپس   .اسالم  اسالم  به  را  ه  و   ، قومش  اسالم    یبت از  همه  او 
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 1.« آوردند

 (اهلللعنه)نمرود  رؤیای
است تا  چیره شده و ماه  یدنور خورشبر و   ، طلوع کرده  یا ستاره یا گو  یددر خواب د  نمرود

و ساحران و کاهنان و   ید ترس   یاربساز این خواب    .نماند  ی باق  یآن دو، نور   یکه برا   ییجا
  .یدپرسها  آن   و از  ،خواندفرا را  ـ  کنند دنبال می  ینزمها را روی  که نسب   یکسانشناسان ـ نسب

  ی تو و نابود   ی و نابود  شودی تو متولد م ینکه امسال در سرزم  ستا   یگفتند: او کودکها  آن
که در آن سال در آن  را    ی رود فرمان داد هر پسر دست او خواهد بود. پس نم  ه بخاندانت  

 شند. بک   شودی متولد مناحیه 

   یامبرمناف در بشارت به پ  هاشم بن عبد  رؤیای
 : آمده است بحار   در

متعال    ونداز خدا   ]کعبه[ دراز کشیده بود   «یقعت »بیت  در  که  ها  شب یکی از  در  »
بر او مستولی   خواب  . باشددر او    خدا که نور رسول  روزی دهد    یخواست به او پسر 

آمد و    شسویبه یکسدر خواب ]دید[    به خواب رفت.سپس  کعبه بازگشت.  از    شد.
پس    . استدامن  پاک او پاک و    یرا ز   ؛یری دختر عمر" را بگ   ی "سلمباید  تو  :  او گفتبه  

و از ا  .یکنی نم  یدا او را پهمچون  زنان  یان در متو   . بده یادی و به او مهر ز  یر او را بگ 
به دنبال او برو و   .شودیمتولد م  یامبرتو خواهد شد که از او پ  یبنص   یفرزند 

هاشم، ترسان و نگران از خواب سرعت این زن کریمه را به همسری خود دربیاور.  به 
 2« بلند شد.
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 هاشم بن عبدالمطلب   یهاخواب
 : آمده است بحار   در

. ناگاه ]در  بود  یدهخواب  "حجر"در    یعبدالمطلب روز   یل،ف   ۀواقع  یانبعد از ب»
شخصی   به    شسویبه خواب[  و  گفت:  آمد  کن.    یبه"ط"او  حفر  ط پرسیدرا    یبه : 

ندا    به خواب رفته بود کهلب  ط. دوباره عبدالمفردا او را ندیدمتا  وو گفت:  یست؟چ
در روز بعد    .شد یب و از او غا را حفر کن.    "هونمص "آمد و گفت:    شسویبه   یا دهنده 

  یست؟گفت: زمزم چ   عبدالمطلب کن.    ر سوی او آمد و گفت: زمزم را حفدوباره به 
آب هرگز  گفت  او  برا   ،شودینم خشک    شو  در  کردن  یرابس   یو  بزرگوار  حجاج 

به سراغ  المطلب  عبد   ، کردجای آن راهنمایی  او را به   یوقت  .هاستمورچه   ین سرزم
درگیری  سپس    نداشت.دیگری    زمان فرزنددر آن  او  و  رفت؛  و پسر خود حارث    یالع

شرح  عبدالمطلب رخ داد    ی واقعه برا   ین را که در ا   یو کرامات  ،حفر زمزم برای    یش قر 
 1«.دهدمی

 ه بن مر  عمر   رؤیای
از قوم    یجماعتهمراه  به   یت گفت: در جاهلی مچنین    «عمر بن مرهگفته شده ]روزی[ »

کعبه  روی    ی نور   یا گو   ،بودممسیر  در  در خواب، در حالی که    قصد حج به راه افتادم. خود به  
  یدمرا د  یو در خواب کس  ؛را روشن کرد  اشعر و اجرد  ینهجه  ۀیل و کوه قب  یثربافتاد و تا نخل  

سپس    . مبعوث شد  یامبرانو خاتم پ   ید درخشروشنایی  و    ترف   یان ها از میکی : تار گفتی که م
د قصرهادرخشید    یگرینور  به  آنکه  اب   یره ح  ی تا  نگر   یض و  شن  ، یستم مدائن  او    یدم و 

شدم و    یدارب هراسناک    . رفت  یاناز مباطل  و    ،و باطل را رانددرخشید  و  آمد  : حق  گفتیم
  . افتدیمهم اتفاق م  ی ش، رخدادیقر محلۀ    ین خود گفتم: به خدا سوگند در مکه در ا   یاران به  
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 سویبه   یکسبازگشتیم  خود    ینبه سرزم یوقت.  خبر دادمها  آن   بودم به یدهد را  سپس آنچه  
من  ؛  یم داشت  ییهاما بت   .مبعوث شده است  «احمد»نام  به  یشاز قر   یما آمد و خبر داد مرد

بودم محکم  که  را    ی بت پا کرده  افتادم  و آن را شکستم و  کوبیدم  بر  راه  او  به  تا در مکه به 
مردم   ۀ هم سویبه فرستاده  و  یامبر من پ ، عمر بن مره یا   :و به او خبر دادم. فرمود  ، یدمرس

با    ،نکنند   یزیدهم خونر ی فرمان مها  آن  و به   کنمیرا به اسالم دعوت مها  آن   و  ،هستم
جا آورند،  را به خانه  حج    ، ها را رها کنند بت   ، کنند  ین را بندگارحم   یخدا   ، پیوندند ب  یشانخو

 یسرکش هرکس    اوست و  ِن آبهشت از    دهدمثبت  پاسخ  هرکس    .یرندروزه بگ   و در ماه رمضان
از آتش در    یامتتا روز ق   ـعمر بن مره  یا ـ   یاورب   یمانپس به خدا ا   .کند آتش از آن اوست

دهم تو فرستادۀ  شهادت میو    ،یستجز الله ن   ییم خدا دهی . گفتم: شهادت میامان باش
  ؛ از اقوام آن را انکار کنند  یاری هرچند بس  ، یآور ی مکه    هاییو حرام   ها حالل او هستی با تمام  

 : شعر زیر را سرودمو 

 هستم  یسنگ  یان خدا  ۀکنندترک  یناول... و من  ،شهادت دادم خدا حق است

 سواد بن قارب   رؤیای
 گفت: ی : واقد یدگوی م «فضائل»در کتاب  ی قم  یلئ شاذان بن جبر  شیخ

گفت:  و  رفت  قارب  ابن ماهه بود،  هفت در شکم مادرش    خدا رسول    یوقت»
بدان    یا  د که  اباحارث!  ب در    یشبمن  و    ی هادرب   یدمدکه    ،بودم  یداریخواب 

که    یو خروج کس  ، یند آیفرود م  ین زم روی  فرشتگان    یدم آسمان گشوده است و د
  ، ین خدا به زمفرستادۀ  او    است.  شده  یک نزد   عبدالمطلب است  ۀنامش احمد و نواد

  یرشمش صاحب  او    .استزن  و  مرد  و سرخ و زرد و کوچک و بزرگ و    یاه س  سوی به و  
او سرپرست    : گفتند  یست؟ ک  ین ا   :فرشتگان گفتم یکی از  به  است.    نافذ   ۀ یزقاطع و ن

مناف است. عبدالمطلب    بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد   بداللهمحمد بن ع  ،تو
   «شود.یچه م ینیمتا بب   را از آن خبردار نکن، یو کسمخفی کن، را این رؤیا گفت: 
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   قحافه یابن اب ۀ صادق رؤیای
 : آمده است بحار   در

و تا  ظهور کرد  طالبواب ۀدر خان یا ستاره  یاگو یدمدخواب در  :گفت [ابوبکر»]
درخشان   ماهِ آنجا که همچون تا   ؛ید و درخشنورافشانی کرد افق آسمان باال رفت و 

م  .شد در  پی آمد  یینپا  یوارهاد   یانسپس  را گرفتم،  .    ۀ خان به  او    یا گودیدم  و  اش 
ز همراه  بهو    ، وارد شد  یلد دختر خو   یجه خد تفس  ی لباس  یرِ او  چ   یررفت.    یست؟ آن 

  محمدخدا    یامبر پ   یتا او را برا   رفتی م  یجهخد  ۀخان  سویبه که    یابوطالب در حال
به    یخواستگار  ما  گفت:  او  به  م   یم رویم  یجه خدقصد  کند  را    یمخواهیو  او 
"کسی که فرمان داده شده است چیزی را بگوید،    : ییمگوی و م  ،یم کن   یخواستگار 

 1اش این است که بگوید".«پس وظیفه 

 بن نوفلاز ورقة رؤیا  سه
 :  تآمده اس در بحار 

ابن از  » حد   ،آشوبمناقب  به    یث در  پمربوط  د   یامبربعثت    یبرخ  یدنو 
تا به ورقة بن نوفل  خارج شد    یجه: خدآمده است  ،یجه خد   ۀیلوسبه   یاله  یهانشانه 

  یسیو ع  یبر موسکه    )سوگند این همان ناموس است    گفت: به خدا   ه. ورقیدرس
و    ،نام محمد فرستاده را به   یدم خدا در مکه رسولی دخواب،  سه شب در    و  نازل شد( 

 2.« یدمبرتر از او ندهیچ کسی را مردم،  یانو در م است، شده  یک زمان او نزد 

خدا   پس است  منزه  و  کهپاک  بس  یی  مردم  یاری امروز    یدسکه    ینندبی م  رؤیاهادر    از 
با  ولی    ، و نه فقط امروزاند  دیده میها قبل  و از سال   ، است  ی امام مهد فرستادۀ    احمدالحسن
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کدام  فردا    ، پس  . آورندی نم  یمان ا ]بسیاری[  حال    ینا  و  با  خدا،    ایبهانه عذر  طرف  از 
در    ییاستثنا اند نیز هیچ  ندیده   رؤیایی  که  ی کسان  دربارۀ  در حالی که  ،کنندیم  یتراشبهانه 

راه  وجود و به این مطلب که به معتمد از افراد  یاریبس  یحجت برا پس   وجود ندارد. یف تکل
َخَذ ِإَلی  و تمام است:  کامل  دهند ی خدا شهادت م سویبه  ِه َسِبیال  َفَمْن َشاَء اَتّ   )پس  1َرِبّ

از  تا  دانند  ی خود را مکلف نمها  آن  یا آ   . (پیش گیرد  شسوی پروردگار راهی به   خواهدب هرکه  
 ؟ بین هستندخود بزرگها آن یا  ؟ خودشان بپرسند

اب  ۀصادق  رؤیای صادقیابن  امام  که    قحافه 
  کندی م یتشروا

)سوگندیه(،    یثدر حد  ،احتجاج   در به    مناقِب از    یرالمؤمنینام»مناشده«  که  خود 
گفته از    ، ابوبکر  و  کرده  تصدیق  نیز  او  حضرتو  بود  آن  خواسته  مهلت  روز  پایان  ،  تا 

امام صادقشماردبرمی  .   رسول    یاگو  ید،و در خواب د  یدابوبکر شب خواب»فرماید:  می
ایشان    ه تا بخیزد  حضرت برمی  به احترامابوبکر    شود.یبر او حاضر م  ش در مجلس  خدا 

پیامبر    رویرفت و روبه گرداند. ابوبکر    ی از او رو   یامبرپ  یول  ، سالم کرد  او  هسالم کند. ب
  ، رسول خدا   ی . ابوبکر گفت: ا گرداند  یرو   یامبرپباز هم    یسالم کند ولایشان    هتا ب  یستادا 
تو سالم کنم    ه ب  یا فرمود: آ  یامبرپ  ؟ش نداده باشمای که انجاممرا به کاری فرمان داده   یاآ

اند؟ حق را به  که خدا و رسولش او را دوست داشته   یا کرده  ی دشمن  یبا کستو که    یدر حال
خاطرش تو را  به   یعلهمان که  فرمود:    یست؟ک  شگفت: اهل  ابوبکر صاحبش برگردان.  

سپس او  و    !رسول خدا  ی ا گردانم،  برمی آن را به او  قطعا   گفتم:   :مالمت کرد. ابوبکر گفت
  یعتالحسن تا با تو ب ابا   ی رفت و گفت: دستت را دراز کن ا   یعل  سویبه . صبح  یدرا ند
او    ه و ابوبکر بز کرد  را ددستش را    ی. گفت: علبازگو کردبود به او    یده و آنچه را د  ؛ کنم
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 الله: به مسجد رسول گفتبه وی  او سالم داد. ابوبکر    هکرد و ب  یعتب وی  دست داد و با  
و خودم را از  خبردار، من و تو گذشت بین و آنچه  یدمد هنگامآنچه شبرا از ها آن و رومیم
ابوبکر از نزد  بله، انجام بده.  فرمود:   یسپارم. علیو آن را به تو م  کنمی مخارج  امر    ینا 

طور  به عمر    .فتر افتان و خیران میو    ،که رنگش دگرگون شده بود  یرفت در حال  یروناو ب
خدا،  رسول جانشین  یو به او گفت: ا  یدد کند  ینچن خواستیکه م یاو را در حالتصادفی 

میان  را  بود و آنچه    یدهآنچه دنیز  و  حال و روز خود را به او گفت،  تو را چه شده است؟ پس  
  یا   دهمی . عمر به او گفت: تو را به خدا سوگند مگذشته بود به وی خبر داد  یاو و عل

بنخدا،  رسول    ۀیفخل سحر  با  فر ی مبادا  به  یشو   یفتههاشم    ینا   ی.کن  یناناطمها  آن   و 
خود منصرف    أیر از  او را  او اصرار کرد تا    هآنقدر بنیست؛ و  ها  آن   نخستین سحر و جادوی

  بازداشت.انجامش دهد    خواستیبود و م  قدمکه بر آن ثابت ای  ارادهو  عزم  و او را از  کرد،  
احساس کرد چیزی شده  و را در مسجد ندید ها آن  به مسجد آمد وموعود در زمان  یعل

  خواهی ی متو  آنچه    ی،عل  یاو گفت: ا   هو عمر ب  ،نشست  خدا پس رو به قبر رسول  است.  
افتاد[کشیدن روی شاخۀ خاردار است  همچون دست  اتفاق نخواهد  توجه  م  ی. عل]هرگز 

 1«اش بازگشت. و به خانه ماجرا شد، 

ا   یکس  آیا از  که  است  معصوم  یامامکه    ی یتروا   ین هست  کرده  بگ   روایت    یرد؟عبرت 
نیافته تا حد ابوبکر هم  حتی    ،یا ؤراولیۀ    یق از مردم، در تصد   یاریبس وضعیت  اما    اند؛ارتقا 

رفا   را به سحر    احمدالحسن  یدسها  آن  ازای  عده   است.بدتر  هم    عمر  گیریو علما از موضع ع 
جادوگری   تسخو  کرده و  متهم،  جن    یرو  مخالفت  رؤیا  امام    یتؤر  یحت  یستانیساند.  با 

  .شودیدوباره تکرار م یخ تار   یاو گو  ،انکار کرده استرؤیا   را در یمهد 
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 یدسع  یبرا  یمیمدح عظها  آن  حجاج که در  یرؤیاها
 است  یر بن جب

 :  گفته است «یوانالحة یاح»در   دمیری

که    دیدیرا م  یربن جب  یدسع  یدخوابیهرگاه م  بود  یماربکه    ایدر دوره   حجاج»
زده از و وحشت  ی؟دشمن خدا چرا مرا کشت یا  :گویدیلباس او را گرفته است و م

 1«.شدی مبیدار خواب 

به    وند خدا که    یعذاب؛  داندی را نم  ش که جز خدا شدت  یعذاب چنین  از    یم بر یخدا پناه م  به
داده  ستمکاران   بازداشتن  ی برا را  ترسناک    رؤیایو    ،است اختصاص  و  ها  آن  ترساندن 

آانتخاب کرد باشدرؤیا    و در حق   ، یردهست که عبرت بگ   یکس  یا.  آنکه    یش پ   ، منصف  از 
 ؟  از دست بروندها فرصت

 هست  که در آن امام رضا  رؤیایی
بن حسن    یاز عل  ،عقدهاز ابن   ، یطالقان  یم از محمد بن ابراه  ،یو امال  یون در ع  صدوق
ا   یمرده است  کرد  یتروا   رضاامام  از    ،از پدرش   ،بن فضال به   یشاناز اهل خراسان 

رسول    ی ا   :گفت خوابخدا،  پسر  د  خدا رسول    در  م  یا گوکه    یدم را  من  :  فرمودی به 
  ید، دار ی را نگه م  امانتم شما  و    ، شودیشما دفن م  ین تن من در سرزم  ۀپار   یوقت  یدا چگونه»

در  شده  همان دفن من  »فرمود:    رضاامام    «شود؟یم  یو ستارۀ من در خاک شما مخف
ت و ستاره هستم.  امانهمان  من  و    ،شما هستم  یامبرمن پارۀ تن پشما هستم،  شما    ینزمسر 
واجب کرده   تعالیوتبارکحق من و اطاعت مرا که خداوند  کند و    یارتمرا ز هرکس    ید بدان

اگر    یحت  یابد ی نجات ماو  و    ،بود   یمخواه  یعانششف  یامت،من و پدرانم روز قاست بشناسد  
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  خدا که رسول  فرمود  من    هب  از پدرش  ، از جدم  ،پدرم  .باشد  شگناه جن و انس بر دوش
ا  ی شکل من  به   یطانش  یرا ز   ، است  یدهمرا د  خودِ   یندمرا در خواب بب هرکس    : ه استفرمود

صادقه،    رؤیایو  شود،  گر نمیجلوه ها  آن   یعیانشکل شبه یا  من    یایاز اوص  یکیشکل  به 
 1« جزء نبوت است. 70از جزئی 

پ   یستن پوشیده    خواننده  بر امام  و امامت    یافت وفات    ی هجر   10در سال    یامبرکه 
وفات  میان  سال    200به    یکنزد  یعنیاست؛  بوده    ی هجر   203تا    183  یها  در سال   رضا

دلیلی قطعی است برای اینکه کسی که آن    ینو ا ؛  است  ۀ زمانیفاصلحدیث  این  و    یامبرپ
که    یغافالن  یپس چگونه برخ  ؛ پذیر نبوده استیش امکانبرا   یامبرپدیدن    یده،را درؤیا  

در  را    یامبرپ   یا   ائمههرکس    کنند ی ادعا م  کنندی منحرف مجایگاهشان  سخنان را از  
  یدهخود ند   یدر زندگ  قبال  را    هاآناستدالل که    ینبا ا   ، یده ند  یقتا  را حقها  آن   یندخواب بب
 است؟!

از  پس سال  200و را تصدیق،  از مردان خراسان  یکیاست که رؤیای   امام رضا ینا 
یید  أ ترا در رؤیا    یعیانائمه و ش  دیدنحتی  و    کند،ی مبر این حقیقت تأکید    یامبروفات پ 

 . شماردبرمی از نبوت قسمتی صادقه را  رؤیایو   ،کندمی

   !یدکنی چه بد حکم م ید؟ شویکافر منیز ن  ی بعد از ا  یاآ

 یان راویکی از  ۀ صادق یرؤیاها 
از محمد بن  گفته است   یاالسالم در کافثقة از    یحیی:  ه کرد  یتروا   اباعبدالله... 

که  یهمراه امامپیکار به   یمگوی به شما م یدم در خواب د: عرض کردم: به امام است، گفت
ن  شاطاعت مرده  یست واجب  است.    ارمانند  حرام  خوک  گوشت  و  خون  من  و  و  به  شما 
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 1« است.همین طور  ،بله» :فرمود  ابوعبدالله « است.همین طور  ،بله » فرمودی 

  ، یستن  یعباد در امور  حجیت رؤیا  بر    یمبن  معصوم  یامامسوی  از    ی اقرار   ینا   آیا
برسد   امروز،  یدتی؟عق به  چه  منکران  پس  علیه  !  انبچقدر  و  خدا  گستاخ   یاسنت  ائمه    و 

 !اندشده

 دزدان    رؤیای
ع  صدوق رضا  ، یوندر  موس،  از  جعفر  ی از  فرمودکرد  یت روا   بن  است،  :  ه 

همراه خود اموالی  در حالی که به   بودندجماعتی    شهمراهبه  و    ،بود  یراه  در  صادق»
  . صادقیدندترس  یاربس ها  آن  .بندندمی   راهزنان، راه را بر مردمگفته شد  ها  آن   بهداشتند.  

  .شود   یدهاز ما دزد   یمترسی مو    یمدار   یاموال  :را چه شده است؟ گفتند   ماش فرمود:  ها  آن  به
با ما کاری  ها  آن   اشدبشما  مال  ها فکر کنند[  ]آن اگر    یدشاتا    گیرییرا از ما مها  آن   شما  یاآ

بسا    چه ؟ و  ممن باش فقط  ها  آن  قصد  یدشا   ید،دانیچه م  شما  :امام فرمودنداشته باشند.  
از دست بدهید. گفتند  تاناموالشما   ا   یم؟کن  شاندفن  یم؟ : چه کن را  کردن تباه   ین فرمود: 

ها  آن ید نتوان  و شما بعدا  از شما گرفته شود  رخ دهد و ای اموال بر   یا حادثه  ید شا  ؛ مال است
تا   ید امانت ده یها را به کسفرمود: آن  .یدکناهنمایی ر ما را  یم؟: چه کنگفتند . یدکن یدا را پ

و    یاتر از دن ها را بزرگ از آنهرکدام  و    بسیار گرداَندآن را  ها دفاع کند و  کند و از آن  شانحفظ
ها را  آن  باشید   یازمندنها  به آن  گذشتهاز    یشب که    هنگامیسپس  نماید،  هرچه در آن است 

است. گفتند:    یاناو پروردگار جهان   :فرمود  یست؟: او کگفتند   .کند  یاشما مه   ایو بر د  بازگردانَ 
ده  امانت  او  به  بها  آن   فرمود:  یم؟ چگونه  ضع  ه را  .  یدده بصدقه    ناتوان  و   یف مسلمانان 

اینجا ضعیفی نداریم؟    چگونه چنینگفتند:     یریدبگ   یمفرمود: تصمکنیم در حالی که در 
دفاع کند. گفتند:    یدترسیمآن  از  آنچه  آن در برابر    ۀیتا خدا از بق  یدسوم آن را صدقه دهیک 
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ناگهان  به راه افتادند.  ها آن  .ید برو ؛ ید . فرمود: شما در امان خدا هستگرفتیم یم تصم چنین 
  ید،هراسمی  ین چنین فرمود: چرا ا   امام  . گرفتفرا و همه را خوف  شدند  ظاهر    یانحرام

و از اسبان به    یدند،گروه راهزنان سواره رس؟  یدشما در امان خدای تعالی هستدر حالی که  
در خواب    گفتندو    ند یدرا بوس  ضرتو دست مبارک آن ح  رسیدند  نزد امام صادق  ،آمده   یرز 

  یار و اکنون در اخت   یممعرفی کنشما  د تا خود را به  و به ما فرمان دا   یدیمرا د  رسول خدا 
  .یم تا همه را محافظت نموده به منزل رسان  ،یمشوگروه جدا نمی    ینو از شما و ا   یمشما هست

ن   صادق  امام ما  ندار   یازیفرمود:  از خطر شما حفظ    یم، به شما  را  ما  همان کس که 
  سومیک رفتند و آن  به سالمت  ها  آن   پس  از شّر دشمنان حفظ خواهد فرمود.ما را    ، فرمود

هر درهم، ده درهم سود بردند و گفتند:    یبرکت شد و در ازا پر   شانرا صدقه دادند و تجارت
برکت صادقچ درراستی شما  به فرمود:    است! صادقبسیار    قدر  با    معامله   برکت 

 1« .داشته باشیدآن مداومت  هپس ب   ید،عزوجل را شناخت  وندخدا 

از طر یان ب   یِت روا این  سبک    از ائم  یق شده  از  این  مشخص است    معصوم  ۀ سه تن 
از  ها  آن  کنم یمتأکید    ونموده بودند؛    یرویپ  یامبرپفرمان  و از  باور کرده  را  رؤیا    ،دزدان
که  را    خائن  یگمراه  یفقها این  ؛ پس  آشنا نبودند   یاتروا با  دانستند و  ی نم  یادی ز   یزچ دین  

همچون  که    ی بر امتَاسفا  وا  ؟! و  شودمیچه    ندارند   یمان ا   یب راهزنان به غاندازۀ این  به   یحت
 اند.  جهنم کشانده قعر که امت را به  یی ن فقهاهماکنند؛ یم ی آن را رهبر  یهان، فق ینا 

 را مشخص کرد   یسه« نفپاک » ۀسیدکه مکان دفن    رؤیایی
 : ین« آمده استسعاف الراغب»إ  در

در مصر وفات    ی وقت  یبن حسن مجتب  یدبن ز   دختر حسن  ، یسهنف سیده  »
خواست    پسر امام جعفر بن محمد صادق  ، تمنؤهمسرش اسحاق بن م  ، یافت 
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  اهل مصر از او خواستند همسرش را نزد  .دفن کند  یعببرد و در بق  ینهاو را به مد
 ی راض او    یولبخشیدند    یادیو به او پول ز   یند،وتبرک ج   وبگذارد تا به ا   یباقها  آن

  یسه دربارۀ نف  ، اسحاق  ی فرمود: ا می که به او    ید د  ]در رؤیا[   را   یامبرپس پ س   .نشد
 1«.شودینازل مها  آن   به برکت او، برکت برراستی که  به   ؛ل مصر مخالفت نکن اهبا  

سیدۀ    و این  مکان  از  مصر  کرامت وار  بزرگاهل  دارند،   شیار بس   یهاو  و    اطالع 
دفن  مشخص مکان  باال رؤیا    یق از طر او  کردن  نبودجز  خدا  نزد  زن  آن  مقام    یرا ز   ؛ بردن 

 هست که تدبر کند؟   یکس  یاپس آ   . وجل انجام دادعز  وندرا با انتخاب خدا کار    ین همسرش ا 

   دمآ  نما پدر  رؤیای
آمده    آدم  ینشآفر   دربارۀ  یطوالن  یثیدر حد   از جعفر صادق  ،برهانال  یر تفس  در
دندۀ  ، از  اوراست    ی از دندۀ پهلو عزوجل    وند خدا   ، به خواب رفت  آدمکه    ین...هم»است:  

  نامیده   ، نام  ینا   ه باو    یلدل  ینو به هم  ید،ا را آفر حوّ ای کج است،  که دنده شکم  به    یک نزد
:  فرماید که می  است  یتعال  ی سخن خدا   ینو ا ؛  شد  یدآفر )حّی(  زنده  موجودی  حوا از    یرا ز   ؛شد
ْم ِمْن َنْفٍس واِحَدٍة، وَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها ِذي َخَلَقک  م  اَلّ ک  وا َرَبّ ق  اس  اَتّ َها الَنّ ی ّ

َ
ای مردم،  )  2َیا أ

پس    (. و جفتش را ]نیز [ از او آفرید  ،س آفریدنفْ یک که شما را از  پروا نمایید  از پروردگارتان  
  شده داشت ین ی موی بافتۀ تز و هفتصد    ، حسن و جمال او بود   اساس بر  و    آدم   ینش بر آفر   ،حوا 
او را در خواب   نشاند و آدم سر آدماو را باالی  ید او را آفر متعال  وندکه خدا  ینهم  ...
پروردگار   یا   : شد و گفت  یداراز خواب ب  و عشق و محبت او در قلبش نشست. آدم  ، یدد

  ی ! او را برا ا : پروردگار گفت  آدم من حواست.    یز کن  ین : ا فرمود  تعالیحق   یست؟ ک  ینمن! ا 
جا  را به   شو شکر   یردعنوان امانت بگ که آن را به   یکس  ی فرمود: برا   ی؟ا یده آفر   یکسچه

  فرمود: با حوا ازدواج کرد.  و    یرم؛ پذی مبا این شرط  را  او  پروردگار من،    ی . آدم گفت: ا آورد
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  ید را در خواب د  ینفرمود: ا   نیرالمؤمنیامشدن به بهشت با او ازدواج نمود.  قبل از وارد 
  یی. خدا   و تو بندۀ  ، خدا هستم  یزگفت: من کن ی و به او م  گفت،ی که حوا با او سخن م  یدر حال

 1« کن. ی پس مرا از پروردگارت خواستگار 

گواهی   ینمؤمنیرالسخن اماز  و در آن    کندیم  یتروا   که امام صادق  ییتروا   ینا   از
و    ،حوا را شناختاز طریق رؤیا    پدر ما آدم  ینکهاز جمله ا   ؛هستبسیاری    یدفوا گیرد  می

  اردشو ها  آن   نبود ازدواجرؤیا    و اگر  ،کند  یاو را از خدا خواستگار   خواستاز او  رؤیا    حوا در
 و خدا داناتر است.  ؛وجود نداشت یگریطرف د  یرا ز   شد؛یم

 ! یدکنیچه بد حکم م یست؟، حجت ن تخلق ینا تمام    یاصل عاملسبب و  یاپس آ 

 کند یمرا با رؤیا بنا   اهرام نبی یس ادر 
 است: شده  یتروا  یمعشر بلخو از اب  « ماک ح   یختار » در

بود    یدهدرؤیا    در  یرا ز   ؛بود که به طوفان هشدار داد  یکس  یناول  یسادر »
او آن او در ارتفاعات مصر بود.    ۀو خان  ، رسدیم  یناز آب و آتش به زم  یآسمان  یآفت

  سیدو تر   ،را ساخت  ین زم  یو شهرها ساختارهای اهرام  و  را در ذهن خود تصور کرد،  
علم م  مبادا  از  طوفان  زم   .برود  یانبا  نمود،  را    ییهاین پس  دربنا    ۀ همها  آن  و 

... از ترس  و    یدابزارها را کش  ۀو هم نمود  ش  نقّ مکرد و   یر را تصو   یع ها و صناساخته 
   «برود.بین  آن علوم از اینکه مبادا ترسیمات 

م  ینا   و بزرگ ینشان  اهرام  یا،دن  یهای شگفت  ینتر دهد  و  فرعون را    یعنی  ها 
نکردند  هایشانمهندس  پ   ؛ بنا  را  آن  یسادر خدا    یامبر بلکه  کردها  طور  و    ؛ بنا  همین 

با وجود  دانشمندان    طوری کهبه ،  ی که در خود دارند همۀ اسرار   را با  مصر  ینزمسر   یشهرها
و به امر خدا و از    یاله  یوح از طریق    ، کشف کنندرا  ها  آن  انده نتوانست هنوز    ، علم  یشرفت پ
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 کنند؟ی را انکار مرؤیا ها پس چگونه نادان  .استدید آمده پ رؤیا  یق طر 

 وارد مکه شد    یروزمندانهپدر رؤیا  پیامبر
]فتح عظیم[  »:  ، فرموداستشده    یتروا   عبداللهو از اب  ، یمبن ابراه  یعل  یر تفس  در
در    خدا عزوجل به رسول    وند خدا   آن بود که   یمفتح عظ ین و ا ؛  بود سورۀ فتح  نزول  سبب 

اند تراشیده که سر   یهمراه کسان  و به شود و طواف کند    خواب فرمان داد وارد مسجدالحرام
 1«فرمان داد خارج شوند.ها آن خود خبر داد و به  یارانبه  پس  .سر خود را بتراشد

و تعالی:  حق سخن    دربارۀ  یطبرس  و ه  َرس  ْؤَیا ِباْلَحِقّ َلَقْد َصَدَق الَلّ خدا  راستی  )به   2َله  الر ّ
 گفته است:  (رؤیای پیامبر خود را تحقق بخشید

قبل از حرکت    در مدینه  ، در خوابتعالی به پیامبر خود  و»گفتند خداوند تبارک 
اند. پس این آیه  ارد شده الحرام و سوی حدیبیه نشان داد که مسلمانان به مسجد به 

اش در رؤیا دیده، درست بوده و باطل نبوده  را نازل فرمود و خبر داد آنچه فرستاده 
 3شوند.« الحرام وارد میها به مسجد است، و آن

 امیه بنی حقدر  رؤیای دیگر پیامبر
آیۀ:   دربارۀ  ابراهیم  بن  تفسیر علی  اِس  در  ِللَنّ ِفْتَنة   ِإاَلّ  َرْیَناَك 

َ
أ ِتي  اَلّ ْؤَیا  الر ّ َجَعْلَنا  َوَما 

ْرآِن  اْلق  ِفي  وَنَة  اْلَمْلع  َجَرَة  درخت  )   4َوالَشّ آن  ]نیز[  و  نمایاندیم،  تو  به  که  را  رؤیایی  آن  و 
 آمده است: ( دم قرار ندادیمشده در قرآن را جز برای آزمایش مر لعنت
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  ش منبر از  ییهایمونم یا گو  یددر خواب د یامبر نازل شد که پ ی وقت یه آ ینا »
  ینا   وندسپس خدا   .گرفتاو را دربر   ید شد  یغم  وآن را ناپسند دانست   .روندی باال م

 1« .فرمودرا نازل  یهآ

:  ، فرمودشده است  یت روا   صادق  اباعبداللهاز    آمده است:  یبانی ش «  یانالبنهج »در  
خواب[    ینهمد  در  ی شب  یامبرپ» م   یا گو   ید د]در  دیگری    یکی  یمون،چهارده  از  از  پس 

رفته   ش منبر  وقتباال  شد    ی اند.  بر   رؤیایصبح  را  او  ها  آن  . کرد  یف تعر   یارانش   ای خود  از 
روند در  ی باال م  بعد از من از منبر من  یشاز قر   ی: جماعتمودفر  یشان. ا یدندپرس  بارهایندر 

شا   یحال بنآن»فرمود:    صادق  « .یستندن  اشیسته که  لعنتشان    ؛ هستند  یهامی ها  خدا 
 2«کند.

 در بدر  یشان از ا یگر د  رؤیای
ْشَری  تعالی  حق سخن    دربارۀ  «یانالبنهج »  یرتفس  در ب  ِإاَلّ  ه   الَلّ َجَعَله   این  )  3َوَما  و 
 : آمده است ( خداوند جز نویدی ]برای شما[ قرار نداد[ را ]وعده

ها دید،  با مضمون غلبه و پیروزی بر آن   ، در شب بدر   یامبرکه پ   رؤیایی   یعنی»
 « شود.قوی  شانیهاخبر داد تا دل  ود و آن را به اصحاب خ

  پیامبر یگر د  رؤیای
گوسفندانی سیاه  »کسی در خواب،  :  روایت شده است، فرمود   یامبراز پ  ،یل طفواب  از

گوسفندان  تعبیر کردم که    ها بودند. آن را چنین رنگ در پی آن را دید که گوسفندانی خاکی
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 1« عجم هستند. ،رنگی عرب و گوسفندان خاک یاه، س

و نه وقت و نه این  منسوب است ـ  به سید و سرور خالیقکه   ی یار بس  یات روا   یاناز م
بود  آن    یفقط برا مقدار   ینا کنم، و  ـ به همین مقدار بسنده می ها را ندارد فضا گنجایش آن 

همان  تا بر    یمکن  یانب  ه استما رسم کرد  یکه برا   را رویکردش  و سنت و    یامبرپ  ۀیر که س
دلیل  و  حجت  شود و آن را  یمآن    یمو تسلپذیرد  می را  رؤیا    ایشان  .مسیر در حرکت باشیم

رویه  با  هرکس    پس   ؛داندیم بر  این  کند  آن  یرا ز   ؛ یستن  محمدآیین  مخالفت  به  چه  او 
 کند.اقرار کرده است اقرار نمی محمد

 ین مؤمن یرالام  رؤیای
که دایۀ    یعل  ۀخادم   یموس: ام، گفتاستنقل شده    یاد بن ز   یلدر ارشاد از اسماع 

کلثوم  ام  ش به دختر که    یدم شن  یگفت: از علبرایم تعریف کرد و    بود  علی  فاطمه دختر 
م»:  فرمودیم کم  بینمی دخترم،  جان؟    «هستم!  شما با    یمدت  پدر  عرض کرد: چگونه 

او  یدمرا در خواب د  رسول خدا »فرمود:   پاک  صورتم  از  را  گرد و خاک  در حالی که    و 
باشین  اتعهده   رب  یزیچ  یگرد   ،یعلای  :  فرمودیم  کرد،یم نداده  انجام  که    « .یست 

کلثوم در آن  ام  . زدند  یشانگذشت که آن ضربت را به ا نسه شب  بیش از  گفت:    موسیام
  بینم یرا م  رسول خدا   یرا ز چنین شیون نکن؛  دخترم،  »: حضرت فرمود  .زد  یادفر   یبتمص 
نزد ماست    چهکه آن   یانزد ما ب  ی،علای  :  فرماید یو م  کندیدست خود به من اشاره مبا  که  
  2« تو بهتر است. یبرا 
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 یدفن سلمان محمد دربارۀ یعل رؤیای

 : « گفته استجئخرا »در  ی راوند  

سلمان    یدمد  رؤیادر  »شد و فرمود:  مسجد  وارد    ینهدر مدیک روز صبح    یعل
نماز    ایش کرد او را غسل دهم و کفن کنم و بر وصیت  و به من    ، است  یافته وفات  
عمر گفت: کفن را از    «روم.یم  ئن خاطر، به مدا   ینبه هم  و دفنش کنم.   بخوانم 

حومۀ  پس مردم به    نیست.« المال  یت کفن او در ب» فرمود:    ی. علیرالمال بگ یت ب
روز بازگشت  همان  قبل از ظهر  سپس او رفت و مردم بازگشتند.    .رفتندمدینه  شهر  

را دفن کردم»  فرمود:و   را  مرد  یشترب   .«او  او  از مدت  ،نکردند باور  م  بعد  آنکه    یتا 
و  ،  یافتوفات    که در آن نوشته شده بود سلمان در آن روز   ید رس مدائن  از    یا نامه 
سپس  و  او را غسل داد و کفن نمود و بر او نماز خواند    ، عرب بر ما وارد شد  یمرد

 1« زده شدند.شگفت تمام مردم  ؛ و بازگشت

کنم  خاطرنشان میو  ،کنمی مبسنده   یتدو روا همین   یانبه ب این مجال،  یتنگ  یلدلبه 
  ؛ یم گام بردار ها  آن  یرو بر ما الزم است بر مس  ،استبوده    ین مؤمنیرالو سنت امروش    ینا 

ـ  پناه بر خدا ـ   یمخواهیو نم  ،یما هوس خود حرکت کردههوا و  و    خواسته   وگرنه ما بر اساس
 !  یرد؟بگ پند  هست که  یکس  یا ! آیمداشته باش  یتگرهدا  یپرچم

 وفاتشهنگام  زهرا ۀزنان فاطمسیدۀ  رؤیای
از  خدا،  دختر رسول    ی ا »:  فرمودبه او    یآمده است: عل  وفات فاطمه  یث در حد  

فاطمه فرمود:    «شده است؟  یدهاز ما بر   یکه وح  یدر حال،  یا را گرفته   یخبر   ینکجا چن
که مرا   ین هم  یدم. د  ید از دّر سف   ی را در رؤیا در قصر   خدا رسول    یبم حب  ، ابالحسن  یا »
گفتم به خدا سوگند من    . من مشتاق تو هستمکه    یا سوی من ببه   ، دخترم  ی : ا فرمود   ید د
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برا مشتاق  شما  از  هست  . هستم  یدارتان د  ی تر  من  نزد  شبانگاه  تو  دربارۀ    ی، فرمود:  او  و 
 1« دار است.وفا کند آنچه عهد به و  ،گوستاش راستوعده

را مشخص    شکه نقش مهر   یامام حسن مجتب  رؤیای
   کرد

حسن  که  است  شده    یت روا   از جدش  ، از پدرش   ،بن جعفر  ی از موس  « یرتعب »  کتاب در  
بر   خواهمی م ،روح خدا  ی و گفتم: ا  یدمرا د  یم بن مر  یسیدر خواب ع »: فرمود یبن عل

  ین؛ ال اله اال الله الحق المب  : نقش کن  فرمود: بر آن   بزنم؟   ی بزنم؛ چه نقش  یمهر خود نقش
 2« .یدزدا یترس و غم را م  ،نقش  ینا  که

 کند یکه واقعۀ کربال را ثابت م  ینامام حس رؤیای
عل  یدس  « لهوفم»  در طاووس   یاجل  که    استشده    یتروا   اباعبداللهاز    بن 
مکه خارج شود    از  یارانشبا    خواستی م  ینکه حس  یدر شب   یه مد بن حنفمح»:  فرمود

حیله    ت اهل کوفه به پدر و برادر دانی  تو خود می   ،برادرم  ی ا آمد و گفت:    یشانا حضور  به  
پس اگر  شد.  گذشتگان    ۀهمان شود که دربار نیز  تو    ۀترسم دربار ی و اکنون من م  کردند،

  . بود  یتر خواهتو در حرم از همه کس عزیزتر و محترم   کاین بمانی  مکه و حرم  در    بخواهی
قتل  ه  و بد  کنگیر  ترسم یزید پسر معاویه در حرم مرا غافل می  ،ر برادای  امام در جواب فرمود:  

ریخته شود و احترام آن از بین    اشواسطهه خدا ب   ۀ باشم که حرمت خان  یو من کس  ،رساند ب
پس به جانب یمن سفر کن    یحرم بیم دار در  ندن  حال که در ما به او گفت:    یهحنفابن   برود.

حضرت    . نباشد  یدسترسشما  را به    یکسبرو تا مردم را از شما دور کند و  ها  یا به جانب بیابان 
امام  کنم.به سخنت فکر می   : فرمود افتاد از مکه    سحرگاه  راه  به محمد    ش و خبر   به 
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و  گرفت    دستبه  آن حضرت را    ۀزمام ناقشتاب روانه شد تا به خدمت امام رسید و  ه ب رسید.  
بله. گفت:    : امام فرمود  آیا دربارۀ آنچه از شما خواستم فکر کردید؟   ،برادر   یعرض کرد: ا 

به    رسول خدا تو  از  بعد از جدا شدن  این سرعت به راه افتادید؟ امام فرمود:    اپس چرا ب
آمد  من  شو    ، حسینای    : فرمود  و   خواب  خارج  و  خدا برخیز  خو که  را  وند  تو  است  استه 

  یا   :سپس عرض کرد  . انا لله و انا الیه راجعونبن حنفیه گفت:  محمد    شده ببیند.کشته
برای  چنین است پس این اهل و عیال و زنان و کودکان خود را  وضعیت این اکنون که    ،برادر
پس بر او   را اسیر ببیند. ها  آن   خواسته است  وند خدا   :حضرت فرمود  ی؟بر ی همراه مه  بچه  

 1« درود فرستاد و رفت.

امام حسروشن   برادر خود    یناست  بن حنف به  که    یه محمد  بود  داده    دربارۀوعده 
  ؛ کند تأمل    یگرد   ینیزمسر   یا یمنجهتش به    ییرنرفتن به سفر کربال و تغبرای  درخواست او  

کربال    سوی به که    ید رس  یشان به ا طریق رؤیا  از    متعالوخداوند سبحاناز طرف    ی فرمان  یول
اس  است ویخواسته    ونددا خ   یرا ز   ؛برود را  نبود  رؤیا    اگر   یعنی  یند؛ بب   یررا کشته و زنان 
و ال  ...    یرد هست که عبرت بگ   یکس  آیا   .شدی نم  یعمل  و  دادی کربال رخ نم  یم عظ  ۀواقع

 .یمالعظ یاال بالله العل ةحول و ال قو

  ییرؤیا   ، از جملهند بسیارند؛  بودهمراه    ینکه تا زمان شهادت با امام حس  ییرؤیاهااما  
که    یدمرا د  یا دهنده ندا »فرمود:    امامآنجا که    ؛در زمان ظهر  یهکوفه در ثعلب   یکیدر نزد

  « .یدشو   رد کند تا به بهشت وا ی ما شتاب مسوی شو مرگ به   ید کنی گفت: شما شتاب میم
پسرم! سوگند به    ی ا »چرا،  فرمود:    ؟« یستیمن ما بر حق    یاآ»:  فرمود   یشان به ا   ی پسرش عل

به آن بندگان  بازگشت  بر حقیم  است  شسویکه  باکی  مرگ  از  پس    ، پدر  ی ا »فرمود:    « .ما 
به   رسدی را که از طرف پدر به فرزند م یپاداش ین خدا بهتر » به او گفت:   ینحس «.نداریم
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 1« تو بدهد.

بلند شد و خواهرش    یان لشکر   یادفر هنگامی که    ،در عصر عاشورا   ایشانخواب    و
که    ی شنو ی نمرا  صداها    ینا آیا  برادرم    یا »شد و گفت:    یکو به برادرش نزد   یدرا شنصداها  

لحظه    ین را در هم   خدا رسول  »سر بلند کرد و فرمود:    ینحس  «شده است؟  یک نزد
و خواهرش بر صورت خود    «.ییآیسوی ما م: تو به فرمودبه من    یشانو ا   یدمخواب د  رد

 2«زد.

 این مجال گنجایش آن را ندارد. که ند، یار واقعه، بس  یندر ا  ایشان یرؤیاها  و

 هست   ی ا معجزه که در آن   ین بن حس ی عل  رؤیای
 : یخرائج قطب راوند  از

اگر م  یوسفشده است حجاج    یتروا  نوشت:    خواهی یبه عبدالملک مروان 
عبدالملک به او نوشت: اما    .را بکش  ینبن حس  یعل  یکن  یداررا پا  اتی پادشاه

  یانآل ابوسف   یوقت که    یدمد حفظ کن. من  و آن را    را از من دور، هاشم  ی خون بن  ، بعد
فرزندان هاشم   زایل  را  سلطنتشان    وندکه خدا   ییدنپا گرفتار شدند دیری  در خون 

  ی همان ساعتدر  نیبن حس ی عل او فرستاد.  سویبه مخفیانه نامه را آن و کرد؛ 
چیزی که    »ازنوشت و فرمود:    اینامه   که عبدالملک نامه را به حجاج فرستاده بود 

گاه شدم  یهاشم نوشتی خون بن  دربارۀ   یسپاسگزار خاطر آن  به از تو    وندو خدا   ،آ
  ۀ الملک نامکه عبد   یو ساعت  یخ تار همان  و غالم خود را در    « .عمر تو افزودبر  کرد و  

رسید، نامه را به او داد.  غالم    یاو فرستاد. وقت  سویبه بود  فرستاده  خود را به حجاج  
و در    یددخودش    ۀنام  یخکرد و آن را موافق تار دقت  آن نامه    یخعبدالملک در تار 
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او    سویبه را بسیاری    ی هاشادمان شد و درهم   .شک نکرد   ینالعابدین ز  یراست
و دوستدارانش را   بیتاهل  یازهایخودش و ن یازهاین  ۀفرستاد و از او خواست هم

در خواب   خدا رسول  »به او آمده بود:    امام سجاد  ۀ در نام  .یسداو بنو   یبرا 
به من  را  خدا از تو    گزاری سپاس  یز و ن  ، به تو نوشتمکه  سوی من آمد و آنچه را  به 

 1« شناساند.

   بود ی امعجزه که در آن   جعفر بن محمد صادق رؤیای
 از ربیع نقل شده است، گفت:آورده است:  «یمال»ا در  یطوس شیخ

  کهحذر باش    از جعفر بن محمد بر   یع،رب  یخواند و گفت: ا فرا منصور مرا  روزی  
اگر  خدا، پسر رسول  ی امام آمدم و گفتم: ا محضر . به کشمیبه خدا سوگند او را م

بده.    ی دار عهدی    یا  یتوص خواست.  گفت:انجام  ورود  اجازۀ  من  حضور ب  از    ه 
  ین وارد شوم؟ هم   یا آ  ربیع گفت: گفت: منصور وارد شدم و موضع او را به او گفتم. 

د  هب  که چشم جعفر افتاد  نفهمیدم  که    گویدی م  یزیچ  یشهالب   یدممنصور 
در  منصور بلند شد و او را در آغوش گرفت و    .منصور سالم کرد  ه . رفت و بچیست

)یعنی  اقوام    یبرا   یا پس برگه   . خود را بگو  نیازهایکنار خود نشاند و به او گفت:  
  ش یازهاینو  کرد    هاییهم درخواست   یگراند   دربارۀبه او داد و  (  محمد  ن بجعفر  

ل  مرا به حا»  فرمود:  خودت را بگو. جعفر  یازهایبرآورده شد. منصور گفت: ن 
توانم چنین  نمیمنصور به او گفت:    یایم.«سوی تو ب به وقتی که خودم  خود بگذار تا  

حالکنم   م   یدر  مردم  به  تو  غ   ییگویکه  دار   یب از  فرمود:    جعفر  . یخبر 
داد   ی خبر چنین    یکسچه» تو  پ  « ؟ه استبه  به  در    یرمردی منصور  اشاره کرد که 

  ین چن   یا یده من شنخوِد  از    تو »مرد گفت:  یربه پ   جعفر  نشسته بود.حضورش  
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باش  بله  یرمردپ  م؟« گفته  گفت:    جعفر  .گفت:  منصور  سوگند  او    یاآ»به 
او گفت: سوگند بخور  خورد؟«یم به سوگند   یخ ش  ی وقت  . منصور به  خوردن شروع 

من  برای    یرالمؤمنیناز ام  ، از جدش  ، از پدرش  ، پدرم»فرمود:    جعفر  ،کرد
  یه عزوجل را با آن تنز   وندکه خدا   یدستهمان  با  بنده    یوقتکه    ه استکرد  یتروا 

ی که خورده  سوگند خاطر  به او    یع کرده است سوگند دروغ بخورد، خدا از مجازات سر 
من او را   یول  ؛کرده است   یهرا تنز عزوجل    وندخدا زیرا او    کند؛ی م  یخوددار   است

بگو اگر  »گفت:    یخ به ش  توست. جعفرحق    ینمنصور گفت: ا   «.دهمی سوگند م
و  شوم  خارج می از قدرت و توان خدا    ،یگفته باش  یسخن  ینچنکه تو  باشم    یدهنشن
را که  عصایی  و منصور    ، کردتأمل    یندکمرد ا یرپ  «.برمیو قدرت خودم پناه م  یروبه ن
  . زنمیم  یآهنعصای    ینتو را با ا   یدست داشت باال برد و گفت: اگر سوگند نخور در  

آمد و درجا    یرونکه سوگند تمام شد زبان از دهانش ب  ینهم   .سوگند خورد  یرمردپ
و مرد برخاست  جعفر  ؛  جا  رباز  وا   یع .  گفت:  من  به  منصور  تو   ی گفت:    ، بر 

ماجرا   این  که  نکن  کنفراموش  پنهان  مردم  از  بر   یعرب   .یرا   جعفر  ایگفت: 
  یبه کار خطرناک  م یمنصور تصم خدا،  پسر رسول    ی به او گفتم: ا م و  سوگند خورد

... امام  منصرف شداو افتاد و چشم او بر تو افتاد    ه چشم تو ب   ی وقت  بود، کهگرفته  
به من    یدمرا د   خدا در خواب، رسول    یشب د  یع، رب  یا »فرمود:   ا فرمودو    ی: 

به    تچشم  ی. به من فرمود: وقتخدا رسول    یا   ،گفتم: بله   ای؟یده از او ترس،  جعفر
بگو  افتاد  درخواست  :  او  خدا  اسم  ب  دارم،   یشگشابه  درخواست  خدا  اسم    ه و 

را  برآورده  حاجتم  بهدارم،  شدن  خداوند[    محمدواسطۀ  و  پیشگاه  توجه  ]به 
هر سختی را از من بگردان، و دشواری کارم و هر  و  کارم  ی سخت یا، خدا بار .  کنمیم

 1« .کنکفایت  برایمرا  یاندوه رو اندوه کارم و هدشواری را برایم آسان بگردان، 

   ین ا   کنم یم  یادآوری 
َ
  ید است که سدالیلی    و از جمله  شود؛ی منامیده    « قسم برائت»م،  َس ق
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  یدی نشن یا آمطرح کرده است؛ ولی »با همۀ منکران    ی تحد برای   الله()حفظه   احمدالحسن
 ؟« بشنودای نبود که زنده زندگان را ندا دادم،   یوقت

 هست ایجزهکه در آن مع   یشانا یگر د  رؤیای
برق عبدالله  بن  احمد  پدرش    ، یاز  بن سد  ی: کس ، گفتاستنقل شده  از    یر از حنان 

بود که    ینی سیک  که در دستش    یدمرا در خواب د  خدا : رسول گفتکه می است    یده شن
  . دادرا  مو جواب سالم ، سالم کردمرفتم و  ایشان سویبه  پوشیده شده بود. یدستمالبا 

شروع به خوردن از آن    هست.   در آن خرما  . دیدمبرداشتروی سینی  سپس دستمال را از  
به من   ی و رطببدهید؛ رطب خدا، به من نیز رسول  یشدم و گفتم: ا  یکنزد یشانکرد. به ا 

آن را به من داد و من  بدهید.    یگری رطب دخدا،  رسول    یگفتم: ا   سپس  داد و از آن خوردم.
اینکهخواستمیم  یگرد  یکی  خوردمیم  یکیت  وقپیوسته هر و    ؛خوردم تا  به من فرمود:    ؛ 

ب  : گفت  «است.  یکاف» خواب  فردا   یدار از  روز    ی شدم.  حضور  آن  محمد  به  بن  جعفر 
مانند  ه   ،با دستمال بودشده  یده پوش  ینیسحضورش یک  که در    یدر حال  موارد شد  صادق

نیز    یشانا   ، وسالم کردم  ایشانبر    .بودم  یدهد  خدا رسول  محضر  خواب در    آنچه در
در آن آن رطب  دیدم  و  پاسخ سالمم را داد. سپس آن دستمال را از روی سینی برداشت  

به من    یرطب  ،شوم  تانی گفتم: فدا   .زده شدمشروع به خوردن کرد و من از آن شگفتاست.  
  .خوردممن نیز  تا آنکه به من، هشت رطب داد و    ،داد و من خوردم  ی. به من رطبید بده

  یشتر اگر جدم ب  ؛است  یکاف »برایت  :  فرمودبه من  و  خواستم؛  از ایشان    یگریسپس رطب د
]آن رؤیا[  و خبر    ؛ شوم  تانی: فدا عرض کردم  یشان به ا   «.دادمی به تو ممن نیز  به تو داده بود  

گاه بود خودش از که  یدر حال ایشان ـ و  ؛دادمایشان را به   1« تبسم کرد. ـآن آ
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 شدنش از زنداندر رها رؤیای موسی بن جعفر
در شب چهارشنبه  »:  فرمود   یموس  الحسنابو آمده است:    ی طوس  یخ مصباح ش  در

و آن را   ای؛ه حبس شدتو مظلومانه    ی،موس  یو به من فرمود: ا   یدمرا د   یامبرپ   رؤیادر  
  . باشدتا سرآمدی  ها  آن  ی برا   یا فتنه و بهره  ینا   شایدتکرار کرد. سپس فرمود:  برایم  سه بار  

  ین زمان عشا در شب جمعه شد ب   ی وقتیر.  شنبه و جمعه هم روزه بگ و روز پنج   یرفردا روزه بگ 
قل هو الله  »ده بار از بار حمد و دو  یک ، دوازده رکعت نماز بخوان و در هر رکعت عشادو نماز  

»اللهم یا سابق  ات بگو:  به سجده برو و در سجده   ی،چهار رکعت خواند   یوقترا بخوان.    «احد
الفوت، و یا صامع الصوت، و یا محیی العظام بعد الموت و هي رمیم، أسألک بإسمک العظیم  

آل  و  محمد  علی  صلي  ت  أن  الطیبین  األعظم،  بیته  آل  علی  و  رسولک  و  عبدک  محمد 
  ۀ شنوند  ی و ا   ،هابرآورندۀ فرصت  ی ا   یا،خدا بار »  مم أنا فیه«الطاهرین، و تجعل لي الفرج  

ا   ،صدا  پو  یاز مرگ در حالپس  ها  استخوان  ۀکنندزنده   ی و  به  اندیده س که  و    یمعظاسم  ! 
و    یب ط   بیت اهلو بر  ات،  فرستاده بنده و آن   ، محمدآل د و  م بر مح  خواهمی از تو ماعظمت  

کردم    ین چن  .« حاصل فرمایی  یم برا   یشی شاو از آنچه در آن هستم گ  ی، ستر درود ف  شطاهر 
از زندان؛ و به این دلیل انجام شد که    امامشدن  یعنی خالص   1« .دیدیشد که  همان  و  

هارون به  رؤیایی  خواب  در  بن  خداوند  سید  نقل  طبق  رؤیا  این  مفاد  و  داد؛  نشان  الرشید 
 طاووس، به شرح زیر است: 

حالیدگوی م  یدرش» در  خواب  ی:  ش  یدهکه  ش  تربزرگ   یریبودم  در    یریاز  که 
نشست و به من گفت:    امینه سروی  به من حمله کرد و    مشاهده کردم.   سودان است

کنم. او از  یم  یکیو به او ن  ، گفتم او را آزاد  ی؟ کرد  یبن جعفر را چرا زندان  یموس
  یک نزد  .آمد  یینمن پا  ۀ ینسروی  سپس از    .گرفت  یمانعهد و پ  کار   ینا   ایبر من  

.  فرستادم  بن جعفر  ی موس  سوی به عهد،    ین به ا   ی وفا برای  گرفته شود.    م بود جان 
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نشستم تا از نماز فارغ شود و    .خواندیم  است و نماز   یستادها   یدم دفرستاده گفت:  
  ینو به من فرمان داده است به تو ا  ،کندی تو سالم م  هتو ب  یبه او گفتم: پسر عمو 

 1.«  ..اند.یستاده بر در ا را که  بار ستوران این  و  ،بپردازمپول مقدار  ینمقدار و ا 

  و امام یزدخیو خودش برم ،یق را تصدرؤیا  کافر،  یدالرشچگونه هارون !اللهسبحان 
ایشان  به  هدایایی  و  حقیرانه اموال  دشمن اوست و    ین تر که سخت   یدر حال  کندی را آزاد م

که    ، هستند  یانی چه طاغوتها  این   ؟! کنندی م  یرا نفرؤیا    ، خائن  ی مال ع  در حالی که   ؛دهدیم
من    یآقا سید و    ی ا داری    یتیچه مظلومتو  و    !هستند  ابوبکر و فرعونشرورتر از هارون و  

 اش کند. وند در برابر ستمگران یاری خدا ، سالم بر تو و بر پدران بزرگوارت! یمهد 

 نماز باران برای  امام رضا رؤیای
  از امام رضا،  از جدش ،  از پدرش،  یاز حسن عسکر   ،یوندر ع  صدوق

مون  أم  یاناطراف  یبرخ  . عهد خود کرد، باران قطع شدیمون او را ولأم  ی: وقتروایت کرده است
  یبن موس  ی عل  ی وقتببینید، از    شروع کردند به گفتن اینکه:   بن رضا  ی و دشمنان عل

مون  أرا به ماین    .باران را از ما گرفتخداوند متعال  عهد ما شد  یما آمد و ول  سوی بهرضا  ال
به  چه خوب است    .استدریغ شده  : باران از ما  گفتند  به رضا  .بر او سخت آمد  . رساندند

  یگفت: ک  »باشد.« فرمود:    رضاامام    ر مردم بباراند. تا ب  ی دعا کنعزوجل    وند درگاه خدا 
در خواب    یشبد  خدا رسول    روز دوشنبه.»فرمود:  و    ،آن روز جمعه بود   کنی؟یم  ین چن
منتظر روز    ، پسرم  ی ا فرمود:  بود و    شهمراه  المؤمنینامیر   در حالی کهسوی من آمد  به 

بر  وندخدا   .دوشنبه باش؛ به صحرا برو و نماز باران بخوان و    ، خواهد باراندها  آن  عزوجل 
از برتری  ها  آن   خبر بده تاها  آن  به   دانند ی نمها  آن  که خدا به تو نشان داده است ورا    یزی چ

پ  یگاهو جا گاه پروردگارت    یشگاهتو در  دم به صحرا  یده روز دوشنبه شد سپ   یوقتتر شوند.  آ
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 1« .بروید

   قائم یار  313دربارۀ اهل مکه  رؤیای
 خدا است که رسول  متنی    ینا   : آورده است  «فتنالمالحم و  »الدر    یطاووس حسنابن

مرد هستند    313اینان  ...  »:  ید رس  ینجاامال کرد تا به ا   یطوالن  یثیدر حد   ینمؤمنیرالامبه  
  . ، شب جمعه استشب  و آن  کند؛ یشب، در مکه جمع م  یک را در  ها  آن   عزوجل  وند که خدا 

ب  در  م  یت در مکه  الحرام صبح  نمی در حالی که هیچ کنند  ی الله  جا  در  ها  آن   د. نمانکدام 
اهل    . خود خواهند بودسکونت    ی برا دنبال جاهایی  به شوند و  می  مکه پراکنده   یهاکوچه

عمره    یا حج    ی برا   ییشهرها  یا  ی از شهر   یا اند قافله یده نشن  یرا ز   ؛ شناسندنمی را  ها  آن  مکه
ب  یا   ینیدبی مهایی که  این :  یندگوی میکدیگر    هتجارت وارد مکه شده باشد. پس اهل مکه 

ند و  یست نخاصی    ۀیل و از قب  یناز سرزمها  آن   ند.ا ه نبود  ها هستند که قبال  یبه از غر اقوامی  
  یمرد ناگاه  .  برنددر حالی که در این وضعیت به سر می   .ندارند هیچ کاروانی  و  هیچ خاندان  

  یبی عج  رؤیایشب  گوید: دیزند و به رئیسشان می مردم را عقب می و  آید  می مخزوم  یاز بن
با ما نزد فالن فرد ثقفی بیا و برای    :یند گویو از آن نگران هستم و قلبم ترسان است. م  یدمد

آسمان   یان از م یابر  یدم: د یدگویم یروند و مخزومیمثقفی فرد   ین ا نزد . به  او تعریف کن
های  هایی با بال ناگاه ملخ   ید. کعبه رسپیوسته پایین آمد تا جایی که خدا خواست به  جدا شد و  

مگر آنکه آن را    یدند،نرس  ی ینسرزم  یچو به ه کردند  به راست و چپ پرواز  سبز پیدا شدند و  
قلعه   اندند سوز  به  و  یدندنرس  یا و  آنکه  ثقفی    . کردند  یرانشمگر  ا یدگوآن  در  شب،    ین: 

هیچ  ها  آن  در برابر زنند و شما  یشما را م  هایدرب خانه عزوجل    وند از سربازان خدا   یسربازان
را  ماجرای آن جماعت و  یم؛ا دیده  یبیعج  یز چما : اما به خدا سوگند یندگوی متوانی ندارید. 

  آیند. برمیجماعت  به آن  حمله  در صدد  و  خیزند  برمیسپس از نزد او    .کنندی او بازگو م  ایبر 
  یگر دبه یک   کنند وکند. با یکدیگر مشورت میی مپر  ترس و رعب  از  را  آنان    ی هادل   وندخدا 
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انجام    یمنکر عمل  ها  آن  که در حالی    ید، نکن  تاب شجماعت، در کار این گروه    ی : ا یندگویم
  ۀ یلاز قب   ی قوم، مرداین  در    ید شا  .اندنکرده   یجاد ا   یو اختالفاند  برنکشیده   ی و سالحاند  نداده

.  یدکن  یرون را بها  آن   شما ناپسند بود  ی سر زد که برا   ی ، کار این جماعتاگر از  .  شما باشد 
  در حرم خداوند عزوجل هستند و ها آن عالوهبه   .هستندمنظر نیک و پرهیزکار قوم،  ینا  اما

ای بزنید مگر اینکه خالفی از او صادر شود  در آن داخل شد روا نیست به او صدمههرکس  
رئیس  که    مخزومیشود.  ها  آن  جنگ بااند که مستوجب  و حال آنکه این افراد کاری نکرده 

و    ،نباشد قوای کمکی  ها  آن  در پِس اطمینان ندارم از اینکه  : من  یدگوی رهبر قوم است مو  
که در    ی را در زمانها  آن  .رودیشود و مقامشان باال میآشکار مها  آن   برسد امرها  آن  اگر به 

  هاین ا  .برسدها  آن به کمکی  یرویی از آنکه ن یشپ  ید، هستند بشمار  یرونتعداد و کم شهر، کم 
این جهت   به  من تعبیر    ؛ ومقام شوندجاه و    یدارا   یندهدر آکه  اند  شما آمده  سویبه فقط 

کسانی که ملحق  : اگر  یندگوی مای به یکدیگر  ینم. عده بی دوستتان را جز حق نم  رؤیای 
  ی سالح و پناههیچ  ها  آن  یرا ز   یست؛بر شما ن  یترسها  آن  از ها باشند  شوند همانند همین می

را نابود   هاین حمله ا  یکا  ب  یایدبها آن  یاریبه  یو اگر سپاه مجهز  ؛ندارند تا به آن پناه ببرند
برا   سازیدیم آبهمشما    یکه  جرعه  است.  یچون  تشنه  انسان  کام  چنین  ها  آن  در  در 

و    شود، یممستولی    یدگانشانو خواب بر د   گذردی از شب م  ی تا پاسشنودهایی هستند  وگفت
م  ینیشب و سنگ   یکیتار  پراکنده   اندازد؛ ویم  ییجدا ها  آن  یانخواب  از  دبعد    یگر شدن، 

  مالقات   یرا طور   یکدیگرقائم    یاران.  کندیم  یامتا آنکه قائم ق   کنند،ی نم  یدا فرصت اجتماع پ 
ب   یااند؛ گوآمده   یامادر به دن  یکپدر و    یک از    ییکه گو  کنندیم آمده و    یرونصبح از خانه 

 1«.اندخانه گرد آمده یک و شبانگاه همه به  ،اندپراکنده شده 

)آتش(    را از عذابها  آن   که  ینند بی م  رؤیاییاهل مکه    یعنی   آمده است  یت روا   ین در ا   آنچه
  ی در مکه برا  یانصار امام مهد آمدن ِگرد مصادف با روز  ینو ا  ؛ترساند یها مو نزول ملخ 

از سربازان خدا وجود دارد که    یکه سربازانشده است    یرتفس چنین  و  است؛    امام  یاری 
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در    ، کنندی اذعان مبه آن  و  پذیرند  را می  یر تفس  ین ا ها  آن  و  ، یدرا ندار ها  آن   با   ۀ مقابل  وانت
است    یده رسها  آن  به رؤیا    یق خبر از طر   ینکهبلکه با وجود ا نیستند؛  مواجهه  در صدد  که    یحال
زمان ظهور    رد   یامام مهد   ۀیرا به قض رؤیا    ورودمقدار    ،ین و ا   ؛ دهند بازگردندی م  یحترج

امر    یمکنند و تسل یاقرار مرؤیا    به   چگونه دشمنان امام  کندیم  یانب  یز و ن  ؛کندی م  یانب
 یرد؟ فرصت، عبرت بگ رسیدن  یان پابه هست که قبل از  یکس یاآ شوند.یمآن 

میو    ا گویم بنده  موضع  رؤیاها   ین:  اندک    ییهانمونه   ، یخیتار   یهایری گو  و  ساده 
بهستند   که    یلیدلرؤیا    ند نکیم  یان که  تار مؤمناست  طول  در  کافران  و  نور    یخان  آن  از 

  یت که به آن هدا   یمردم در مصلحت،  استفرموده    که امام صادقطور    و هماناند،  گرفته 
طور  که به   یست و اصال درست ن؛  برندی سود مرؤیا    از  هراسند ی که از آن م  یانیشوند و ز یم

 اعتماد نشود.  کامل به رؤیا 

صادقه    رؤیای تشخیص    گی چگونطور موجز و مختصر  قدیم شد به تالله در آنچه شاءان
جزئی  و    طور کلیبه ما این است که رؤیا  مشکل زمان  بیان کرده باشم.    یندروغ   رؤیایاز  را  

معنایی    یچه بسیار،    ِی قرآن  یاتو آ  یثو احاد  رؤیاها از  عظیم    یراثم  ین ا   ییو گو   ،شودیرد م
  ؛ است  یق طر   یناز طرف خدا از ا   ییترد هر نقد و هدا   یقتدر حق ۀ رؤیا  بستن درواز   یرا ز   ؛د نندار 

  وندخدا   ی وقت  ؛ پسورزندی تکبر منیز    یان پروردگار جهاندر برابر    ی حت  یقت در حقها  آن   یرا ز 
ان  مؤمن   یوقت  ، فرستدیستمکاران و کافران م   یبرا ای دهندهانذار   ی رؤیاها  متعالوسبحان 

چگونه    ـباشند بوده  واعظان و علما  جزو    یتخصوص وقبهـ   شوندیاز راه راست منحرف م
 ها را انذار نکند؟! آن

  یا و اگر دن  ، بزرگ هستندرؤیاها  ها داللت  نظر آنبه  باشند  دهنده  بشارت   یی رؤیاها  ی وقت 
کار،    ین تر باشد ساده دهنده  انذار   ی اما وقت  ؛کندی م  علنی دهد و  ی رؤیا را نشر ماو    رو شود وزیر 

ما    ؛ و!(یستن   من  یحجت موال  ؤیا،راینکه  )  از آن است  یپوشو چشم گرفتن رؤیا  نادیده 
  ،کندی اقرار مبه رؤیا    وندخدا »است:  فرموده  احمدالحسن    یدآنچه س مگر    ییمگوی نمچیزی  

  یو کس  یم؛ کنی اقرار مبه رؤیا  و ما    ، کنندی اقرار مبه رؤیا  ه  و ائم   ، کندی اقرار مبه رؤیا  و محمد  
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 « جسته است. ا نکند از آنچه به آن اعتقاد دارند تبرّ  ین چنکه 

که  رؤیاهای بسیاری    ؛ کنیم یبسنده م  یاد ز   یار بس  ی رؤیاهااندک از    یار مقدار بسهمین    به
منابع    بودنو کم   ، آنچه نقل شده  بودنکمدلیل  به ها  آن   یبند دسته شمارش و  و    آوری جمع

ها گزیده   ین در ا   یولبودن امکانات مادی و ضیق وقت؛  عالوۀ کمبه   ؛یست ممکن ن  یخی، تار 
هر مؤمنی    یقاطع برا   یواضح و حجت   یلیو دال   یکاف  یعبرت  یندگان،و آ  تگانگذش  یاتاز روا 

بیش از آن نیز سودی به حالش نخواهد    یردعبرت نگ   رؤیاها  ین با ا هرکس    و  ،وجود دارد
 داشت.

برخ که  ی م  ییرؤیاها   یبه  مهد فرستادۀ    ۀی قض پردازم  ت  یامام    ؛ ندنکی م  یید أرا 
بد نیست برخی    یولاند،  آورِی تخصصی این روایات اقدام کردهبه جمع هست که    ییهاکتاب
   ها را در اینجا یادآور شویم.از آن

 نجف  ـ ابوحسین
هستم و از    یسبز رنگ   یکوروال تویوتا  سوار بر    یاگو  یدمدر خواب د   1993سال    یدر ابتدا 

در حالی  و  م  روی م  [هایاز نسل لخم   ی عرب  یا یله قب=    یونلخم »مناذره« ]یا    ۀ نجف به منطق
من دو سال در زندان فقط با دو عدد  گفتم  ی خود م  ی کردم به پسرعمو یها نگاه مبه خانه که  

 . سپس از خواب برخاستم .ردمکی م یزندگنان 

صدام    تنیام  یس پلکه    خواندمی نماز ظهر مداشتم    میازده ماه    1993سال  انتهای  در  
وقتی    (اللهلعنه) و  کردند  دستگیر  مرا  و  خانه  آمدند  از  میمرا  تویوتا  خارج    ی کروالکردند 

و مطمئن    ؛راست شد رؤیا    به خودم گفتم:  بود.  یستادهمن ا   ۀ خانجلوی در  که    یدیم را د  ی سبز
 از دو سال در زندان خواهم ماند.  یششدم ب 

ماندم  ی کنماعترافاینکه هیچ  بدون  نیز  در عمل   زندان  در  دانستم  من می   .دو سال 
خواب سلول به  ها در  از شب  یکیدر  خاطر اعترافی که علیه من بود اعدام خواهم شد.  به 
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و    یسبک  قد   ی مردناگاه  رفتم  با  اث  بلند   ی گندمگون  لباس    ش راستگونۀ  در    ری که  و  بود 
شد.    یخواهآزاد    یزودبه   ، به من گفت: نترس داشت  یاهس  یا بود و عمامه   یده پوش  ییاهس

ا  با  تو  گفت:  من  به  د  ؛یهست  هاین سپس  به  خود  دست  با  کرد  یوار و  روزنۀ    .اشاره  ناگاه 
بر    یاه س  لباس که  دیدم    را   یلشکر ناگاه    شکلی در دیوار ایجاد شد. در آن نگاه کردم؛ایدایره

طوری  به   ؛بود   یوهم  هایدرخت   باغ،  و در آنبودند  سبز    یدر باغ  اهیس  ییهاپرچم   تن داشتند با
م به  به   .رسیدی م  هایشانیوه که دست  نگر سپس  مقابل  زم  یستمجهت  د  ینیو  که    یدم را 

بود  محصولش لباس خاک   دمیدرا    یلشکر ناگاه  و    ،درو شده  پ   ندبود   یدهپوش  یکه    یاده و 
و    ، شدم  یدار . از خواب بکردی و دفاع م  بود هوا  در  که    ند داشت  یماهاییو زره و هواپ   رفتند یم

من مجاور  سلول  در  که    ی زندانیک   با  بود    سلول  گفت:  من  میبه  صحبت  کنی،  کی 
و   یدمشن ییبه من گفت: من صدا   . یدمدرؤیا   به او گفتم: من خواب بودم و فقط ابوحسین؟ 

  همان   ـ   ی و بعد از مدت؛  شدم زده  شگفت   یاراز آن بسو    ،دم آی که از سلول تو م  یدم را د  ی نور 
 .  آزاد شدمبه سالمت از زندان   ـبودم به من وعده داده بود  یده درؤیا    که در یی آقاآن طور که 

انصار امام    ۀ ینیو به حس  یدمرا شن   احمدالحسن  یددعوت س  ،بعد از سقوط صدام طاغوت
من شرح    ی ا برا ر   احمدالحسن  یددعوت سها  آن  و  ،کردم  یداردها  آن   ازای  عده رفتم و با  

را به من    یاحمد و انصار امام مهد   ید انتشارات سبرای تأکید بر درستی دعوت،  دادند و 
ب   یک   یبا  و تقر   ، خدا توکل کردم و وارد دعوت شدم  هب  پسدادند. س  از    ید س   یعتم سال بعد 

که در زندان بودم  هنگامی    1995بود که در سال    یو او همان شخص   ؛یدم را د  احمدالحسن
  یمن همراه با لشکر   ینکهو ا   ، داده بود را به من  زندان  شدن از  آزاد بودم و خبر    یده د در رؤیا  

تنها    یش و سپاس و ستا کنند؛  توقف می   سرسبز   ی و در باغهستند   پوشیاه خواهم بود که س
 . الله و برکاته ةو رحم یکمو السالم عل  ؛ دهدی م یاریاش را که بنده  یی استخدا  از آِن 

  کندیم یت که ابوحسن روا  یامام عل رؤیای
  یرو ه روب  ی در جهت  یامام عل  یدم دیبودم و م  یستادها   یهمراه با انصار در مکان  گویا
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که    ی در حال  یامام عل  ؛ واست   یستادها   یگر د  ی جهتدر    احمدالحسن   ید و س   ، یستاده ما ا 
  ؛ حق است  احمدالحسن  یدس فرمود:  سخنی با چنین معنایی می   کردی احمد اشاره م  یدبه س
 . یدشومی گمراه که  ید و راه او را رها نکن  ،کنید  یرویاز او پ ،پس

 د بو ی اکه در آن معجزه  یامام مهد  رؤیای
  راستین  یاز علما   یدانو م  آمد،به نظرش درست نمی   یدیتقلامور  که  هنگامی    ینابوحن

 : ید را دزیر  رؤیای  ،در خواببه خواب رفت   یوقت  کندیم یت شده بود روا  یخال

روی  را    یاندک  هایبودم و رد پا   یستادها   یرمتح   ، یسبز و طوالن  یراه  یمن در ابتدا   یاگو 
 ردکیم  یق و مرا تشو  ،که به من اشاره  یدمرا د  یراه، امام مهد پایان آن  و در    ،یدمدیمآن  

 .یدسر   یانبه پارؤیا  و  .راه، حق است ین ا  یرا ز   ؛بردارم گام مسیر  ینتا بر ا 

روز   از چند  نزد  یکیبعد  نواحی  از    یکانم از  از  حال  دستدور یکی  در  آمد  که    ینزد من 
بغداد همراه  یدوست اهل  قبال  و من  بود    ش از  را  و    ی وقت  . بودم  یدهند  او  راسم  مما  آمدند 

در  و    کردند  برایم مطرحرا    یامام مهد فرستادۀ  موضوع  ها  آن،  به جا آوردیم را  پذیرایی  
  یت هدا   راهه آن  بمرا  که  بودم    دیدهکه در رؤیا    یامامآن  آوردم    یاد به  هایمان  طول صحبت 

فرد،    ینا   یرا ز   ؛دعوت، حق است  ین پس دانستم ا   .ناشناس است  ِی همان فرد بغدادکرد،  یم
از    یشو سپاس و ستا  ؛است  اماممنزلۀ خود  به   یجهنت  و دراست    امام  ۀی قض نمایندۀ  

 است.   یانپروردگار جهان  وندخدا  آِن 

   بودبزرگ  ی امعجزهها آن که در   رؤیا  دو
 : کرده است یان را برؤیای زیر بغداد دو  یلاعبدالله از اه  شیخ

نفر در شهر کوفه در    313  یا در شهر صدر جمع شده بودند و گو   یلشکر امام مهد   یاگو
امام    ۀفرماند  ش رفتند که کنار ی باال م  یبونیتر از  ها  آن  و  ، جمع شده بودند   «سهله»مسجد  
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  ؛ یدماو را دچهرۀ  من نشسته بود    ی رو ه شد که روب  یکس  وبتنوقتی    . نشسته بود  یمهد 
داد که  به من   یبعج  یو سالح  ، دادبه من را  270آن فرمانده شمارۀ د نوبت من شوقتی و 

 .  یدرس  یانبودم. رؤیا به پا   یدهرا ند قبال  نظیرش 

هجوم    یهحوزۀ علم  ی هامدرسه   هدر نجف ب   یامام مهد   ییان فدا   یا گو  : یگرد یای  ؤر  اما
  یدند به من رس   ی وقت  .کردندها  افراد مرتبط با آن و    ین ممعّم شروع به دستگیری  و    ، آوردندیم

برای  را    خود   یت به تو نگفتم هومگر  ... و به من گفت:  یدها گفت: او را رها کن از آن   یکی
 .  یدرس یان... رؤیا به پاکن آخرین بار تجدید 

از    ییهامهمان   ،یدماز مناطق بغداد د   یکیاز دوستان را در    یکیوقتی    ،بعد از چند سال 
او  نجف   ا و    یدمدنزد  آن  یکی  ینکهشگفت  شخص از  همان  اول  یها  رؤیای  در  که    ، بود 

در رؤیای دوم، گفت او را رها  همان شخصی بود که  و    ،بودم  یده د  مخودعنوان نفر قبل از  به 
من  احمدالحسن را عرضه کردند و    یدس قضیۀ  من  به  .  د کندی خود را تجد  یتهو   یدبا  یدکن

  را   یرالمؤمنین ام  یت و وال   ،نمودم   ید خود را تجد  یت هوو    ،دعوت، حق است   ین کردم ا   یقین 
از   با س  یاز کس  ق1425رجب 13که  ب   یدکه  باشد    یعتاحمدالحسن  بود   یل زا نکرده    شده 

 ودم.  نم  یدتجد

 است.   یانپروردگار جهان  وند خدا  از آِن  یشسپاس و ستا و

  یرؤیاها   آوری جمع  ی برا   ی خاص  یهاکتاب   یرا ز   کنم؛ ی مبسنده    رؤیاها همین  به  بنده  
و م دارد  تا شرط   رؤیاها  ینا بنده    کنید. مراجعه  ها  آن  به   ید توانی انصار وجود  آوردم    ی هارا 

  ،کننده یتروا   مشخص شد  ی وقت  یجه نت   و در  ، ها فراهم شود صدق آن   ای بر   یقینی و    یقطع
دارد   وجود  هاین ا   رؤیا مانندبا علم به آنکه صدها    شود؛میها ثابت  آن   یتحجنیست  گو  دروغ

 نباشد.   هاین از ا بیش  یار اگر بس

 ها:  اما شرط

 رؤیا.   معصوم در ۀوجود ائم  -1
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که    ، ی زمان  یب غبوده باشد، و چه    ی مکان  یب چه غ  یا؛ ؤدر ر  یبیدادن از امور غخبر   -2
 رسد. ی منیز  یشتر ب  یاپنج سال  یا به هفت سال   رؤیاها یدر برخ

ا   ائمه  و  محمدخدا  زبان رسول  از    یحمتن صر   ابرؤیا    شهادت  -3   ید س   ینکهبه 
نابود   یرویپحق است و    احمدالحسن و بازماندن از او    شودیم   یاز او باعث نجات از 

کامل  برای  شرط مهم    ین ا تا  ندارد  نیاز    یلی وأت  یا   یر تفسهیچ  به  طوری که  به   ؛است  یگمراه
 . شود رؤیا ساقط   یتحج  بودن

  ی رؤیاها   ۀوگرنه هم   ؛ است  ین عناد معانددر برابر  آمدن  کوتاه   از باب   یعتا  طبشروط    ینا 
آنشرط این  چه    هستند، قاطع    ی حجتصادقه   در  باشها  فراهم  با    یول  ، د ننباش   یا د  نها 
از    یکی  یاگانه  سه   یهاشرط  ینا که    ییرؤیاهاپذیرفتن  و تأکید بر    هاشرط  یرۀکردن دا محدود

بزرگ از    ی علمااین رؤیاها طبق نظر  و  شود،  میواجب  حجیت رؤیا    را داشته باشند،  هاآن
عالم راوند «،  السالمدار »  کتابنگارندۀ    یطبرس  ینور   یرزای م  یلجل   ۀجمله  قطب    ی و 

ها  معجزه   یگاهدر جا   ی دیگر،از علما  یاریو بس  یطوس  یخ و ش «  خرائج و جرائحنگارندۀ »
 . شوندشمرده می 

تأکید  « بر چنین معنایی  101  ص:  یالصغر   یبةالغ»در کتاب  نیز  محمد صادق صدر    یدس
 .داندیکرامت م یا معجزه   را  یتدر واقعشدن رؤیا محقق و  کرده

  یقطع  ییلدل  ینا   و  ؛انصار وجود دارد   یرؤیاها   یشتردر ب   ـین وجود معصومـ   شرط نخست
ها  آن   کههستند  هرکسی    ای بر قاطع    یتی حج  ینبنابرا هستند؛    ه صادق  ، رؤیاها   یناست که ا 

و    ، و مناطق دور از هم  هاین سرزماز  مختلف    ی در جاها دلیل بسیار بودنشان  به ؛  را بشنود 
نداشته   ارتباط هیچ  که    یمردم با یکدیگر  کنندگان حاصل  ادعا   یراست  ی وقتاند. پس  قبلی 

قطعا  برای  ها  آن  ی رؤیاهابودن  شود حجت  م  شنوندگان  و  شودی ثابت  مدارک  شواهد  ؛  و 
ا   یان بکه    یخی تار  منکته    ین کردم  ثابت    ه ب   ینالقرنو ذ  یروانپآوردن  یمانا مثل    ؛ کندی را 

پ  او  یرؤیاها  او  یرویو  رؤیاهای    یاریو بس  ،های فرعون توسط مصر   رؤیای  یقو تصد  ،از 
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اما کسیگرد یا به آن اشکال  کند    ینفرا که در آن معصومی هست    رؤیایی   یکه راست  ی. 
به آن    را که محمد  یزیاست و چ  سنت محمدتراشی به  در واقع اشکال  ینا بگیرد،  

 !  یمندار  ی سخن هاین و ما با امثال ا رد کرده است، ار دارد اقر 

خبردهی  وجود    کندیالزم م   یصورت قطعرا به و صداقت رؤیا    ی که راست  ، نکتۀ دوم  اما
اتفاق افتاده  در رؤیا  که    ی امور   یشگویی پ مثل    ؛ انصار است   ی از رؤیاها   یاری در بساز غیب  

و آن را در   ایدیده ها قبل در رؤیا  که سال   موضعی  یا  ،شودیو در واقع هم حاصل ماست  
احمدالحسن را در   ید خود س یا   عوت د ی هایت شخص اینکه و  کنی،ی هم مشاهده م یتواقع

  به دیدن تو از انصار امروز  فهمی یکی  در رؤیا می   یا  ینی،بیها بعد مسال   بسیاری از رؤیاها،
  یده است که د یزیچهمان مطابق ین دقیقا  و ا  یاز او هستپذیرایی آمادۀ و شما خواهد کرد 

   .ی بود

بزرگ است    یا ، معجزهدانش  ین و ا   ؛داندی نمآن را  است که جز خدا    یمحض   یب غ  این،
  یما یده و هرگز نشن  ؛ کندی م  ییدأ حق را در گذر زمان ت  یهاها و دعوت که خدا با آن رسالت

  ی سبب  یبترت  ینو به ا   ،سازد  یباطل جار   یهادعوت   یبرا   یمعجزات  متعالوخداوند سبحان 
از ساحت خداوند    هاییکردن؛ در حالی که چنین نسبتیتو نه هدا بشود  کردن  گمراهبرای  

 دور است. بسی به 

  یکسان  ای راه را بر   ،شرط   ین و ا   ؛دعوت است  یتمعصوم به راس  یح شرط سوم، تصر   اما
دعوت  این    یددارد و شا  یازن   یربه تفس  یدرست است ولبودن رؤیا  حجت   یندگوی بندد که میم

ت وَن   یول  ؛ نکند   یید أ را  اْلَکاِفر  َکِرَه  َوَلْو  وَره   ن  ِتَمّ  ی  ْن 
َ
أ ِإاَلّ  ه   الَلّ َبی 

ْ
این  ولی خداوند  )  1َوَیأ جز 

  رؤیاها با    ینمعصومو    ؛(نور خود را کامل کند، هرچند کافران را خوش نیاید خواهد که  نمی 
 ! حق است یه،قض  ینا اند ـ بیان کرده طوری که به تفسیر و تأویل نیاز ندارد بهصراحت ـبه 

وضعیت چگونه  پس رؤیاها بتوانند فقط یک شرط از این شروط را برآورده کنند،   یوقتو 

 
 .32توبه:  - 1
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  ۀمطالع  یبرا   یدتوانیم  شده باشد.جمع    رؤیاها  یدر برخها  خواهد بود وقتی تمامی این شرط 
   .کنیدمراجعه  «ینالبالغ المبکتاب »به  یشتر ب





 : فصل پنجم

 یا ؤبا ر یحهص ارتباط

هرکسی   ایبر حجت بالغه  و تابید برطرف شد و نور  اتروشن و ابهام «حق»از آنکه پس 
ابهامات  از آنکه  پس  و    ،یدگردکند تمام  میرا انکار  ـ  از جمله رؤیای صادقه ـ رؤیا   یقتکه حق

  یایاحسایه افکنده بود رخت بربست، اکنون هنگامۀ  رؤیا    ۀ یقض بر  ها  که سال   شبهاتیو  
ست  یاؤراین  و  را خوش نیاید؛  هرچند کافران    ه است،یدفرا رس  محمدآل محمد و    سنت

و  است؛    شظهور نور خدا در خلقای از  نشانه گرداند و  یمرده بازم  ی هاقلب   هرا بزندگی  که  
ترس    یابزرگ    ۀیحصبرای آن    یا جز مقدمه چیزی    ینندبیروزها مردم م  ینکه ا   ییرؤیاهااین  

که    یصورتبه اش گفته شده،  سخنانی درباره   ، یاتروا   و  هاکه در کتاب   یست ن   ییندا   یا بزرگ  
این    یات، روا طبق  است و    ی قطع  اشیدرستصحت و  بلکه    ؛ یستدر آن ن   تردیدی وشک هیچ  

 شود. محسوب می یحتم یهااز عالمت  یحهص

غایت و هدف نهایی  مثابه  فصل است که به   ین موضوع ا   یحه، ص این    یقت حق  و   یت اما ماه
 تمامی این تحقیق است. از 

 کِس هیچ که  مطرح کرده    یحه ص   یرا برا اندازی  چشم  (اللهحفظه )  احمدالحسن   ید س 
یعنی  ) مکاشفه  و  رؤیا    در عالم  یحه ص این    ینکها قبل از ایشان مطرح نکرده است؛    دیگری

می  ( یداری ب در  رؤیا   مذکور،  مطرح از    یشپ  شود. انجام  ایدۀ  از    یت روا کردن  را    یانمزیر 
   مند شویم:صحیح بسیار زیاد برگزیدم تا از مضامین آن در اثنای این طرح بهره یهایتروا 

ْت  تعالی:  حقسخن    یر در تفس  اباعبدالله  از َماِء آَیة  َفَظَلّ ْل َعَلْیِهْم ِمَن الَسّ َنِزّ  ن 
ْ
ِإْن َنَشأ
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َخاِضِعیَن  َلَها  ْم  ه 
 
ْعَناق

َ
بخواهیم،  )  1أ می از  ای  نشانه اگر  فرود  آنان  بر  تا  آسمان  آوریم، 

کسی    یندر آن روز در سرتاسر زم »است:  روایت شده    (خاضع گردد  هایشان در برابر آنگردن
شود.  یکج مش در برابر آن و گردن یدآی به زانو درم یحه ص  ین در مقابل ا  ینکه ماند مگر ا ی نم

گاه باشگوید  شنوند که میصدایی از آسمان می  یوقتاهل زمین    پس بن    یحق با عل  ید آ
هوا باال  در    یسابل   فردا شود  ی وقت  فرمود:   .آورند، ایمان می استشیعیانش  و    طالبیاب
  یعیانحق در عثمان و ش  ید دهد بدانی سپس ندا م  شود.یم   یده پوش  ین رود تا از اهل زمیم

  یمانرا که ا   یکسان  وندخدا   :فرمود   ید.خواه او باشپس خون  ؛او مظلوم کشته شد  یرا ز   ؛اوست
  هنگامو در آن    است؛  یننخست   یندا   که همان  کند،یماستوار  ند با سخن ثابت بر حق  ا ه آورد

  ـبه خدا سوگند ـ   یماری بآن  و    ، شوندی م  یداست دچار ترد  یماریب   یشانهاکه در قلب   یکسان
ماست  ِی دشمن آن    . با  ب ها  آن  هنگام در  ما  به    یند جوی م  یزاری از  می ما  و  و  گیرند  خرده 

اول،مناد  یندگویم اهل    یسحر   ی  سحر  بوده  از  خانه  ابو   «است. این   اللهعبد سپس 
ْم  :  فرمودجل را تالوت  عزو  وند سخن خدا  ه 

 
ْعَناق

َ
ْت أ َماِء آَیة  َفَظَلّ ْل َعَلْیِهْم ِمَن الَسّ َنِزّ  ن 

ْ
ِإْن َنَشأ

هایشان در  آوریم، تا گردن آسمان بر آنان فرود می از  ای  نشانه اگر بخواهیم،  )  َلَها َخاِضِعیَن 
 2. (خاضع گردد  برابر آن

زیر ه   ، نکات  ن  س ای  گانهنکات  از  که  م   احمدالحسن  یداست  بینقل  که  دیدگاه    هکنم 
را  رؤیا   و  ،کندی اشکال وارد م ـعلما هم در میان مردم و  یاندر م هم ـ  یحه ص نادرست دربارۀ 

ها را هنگامی که از ایشان دربارۀ »صیحه« سؤال کردم در  این .  نمایدمیثابت  در این نکات  
   پاسخ به من فرمود: 

طور    -1» روا همان  در  است  یاتکه  آسمان  یلئ جبر   واضح  در    یعنی   ،در 
ابل   ،زندی م  یحهملکوت ص   یحه ص  در جهان ماده  یعنی  ،یناز زمشده  لعنت  یِس و 

هر دو  ]در این صورت[  بود    ینزمهمین    در آسماِن   یلئ ر جب  ۀیحو اگر ص  ؛زندیم
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 .  بودندو در هوا  یناز زم  یحهص

او در    ۀ یحفرشته است؛ پس صیک    یل ئ و جبر   ،است   یلئجبر   از آِن   یحهص  -2
استدر    یعنیجهان خودش   ملکوت  رؤیا صبر    که   ،جهان  و    ، زندی م  یحهفرشتۀ 

فرشتۀ    فرمانبردارِ فرشتگان رؤیا،    ؛ زندی م  یاد( فر صیحه )   فرشتۀ رؤیا بر فرشتگان رؤیا 
همچنین    ؛ دهندی کنند و رؤیاها را به مردم نشان میبه امر او کار مهستند و    رؤیا
 شنوند.  یو ارواح م زندی م یاددر آسمان فر  یل ئجبر 

  ۀهم را  یل ئ جبر  ۀ یحزد ص ضربت  یملجم بر امام علکه ابن هنگامی  -3
همین عالم  اگر در  .  کردندی بودند همه آن را نقل م  یدهشن   و اگر همه   یدند مردم نشن

را م  ۀهمقطعا   بود    یماد ا   یدندشنیمردم آن  در  اگر  مانع  ینو  بود    ای بر   یجهان 
در زمان    یلئجبر   ۀیحص همانند    یحه،ص  ینا   .وجود نداشتمردم    یبرا   آن  یدننش

   .«ظهور موعود است

قطعا  متوجهش    یدند شنی م  ی ماددر قالب یک اعجاز  صدا را  این  مردم  اگر  :  گویممی
ها  آن  ی برا قطعا   و    ،استو حقیقت بوده  راه حق    یکردند راه امام علی م  یقینو  شدند  می
به قتل  را تنها بگذارند و ها آن ینکه نه ا  ،دهند  یاری یشانتر بود فرزندان او را بعد از ا یسته شا

 خواست یخدا م  و اگر  ،اندک بودندکه    دیرس   یانمؤمنفقط به    ،یحهصآن    یعنی  ین و ا برسانند؛  
با توجه    یول  ؛کردی مقرار دهد قطعا  چنین    شان یشتر ب   یا مردم    ۀ هم  ای بر طور عمومی  به آن را  

  یره ذخ  محمدآل قائم    یاری  ی اش و برا وعده   ی آن را برا آوریم،  به روایتی که اندکی بعد می 
 کرده است.  

ام  -4» فرمود استشده    یتروا   ینمؤمنیرالاز  رمضان    یحهص»:  ،  ماه  در 
  یشان هایمه را از خدوشیزگان    و   کند،ی م  یدار را ب  یدهو خوابهراسان،  را    یدارو ب  ،است

بس  این  1« آورد.یم  یرونب روا   یاری مضمون در  چیزی که  که  این  ؛ آمده است  یات از 
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رؤیا    بعد ازاوقات    یاریدر بس  یند ببرؤیا    انسان  یوقت  .سترؤیا  کندی م  یداررا ب   یدهخواب
   «شود.یم یدار ب

  یند بیکه او مای  مکاشفه  . وجود نداردکسانی که بیدار هستند    دربارۀ  ی: اشکالیمگومی
  ؛سابقه نداشته است به طوری که قبل از آن    ، ترساندیدار را میاست که فرد ب   یترسهمانند 

 است.   تر و خدا دانا آیند؛ی م یرونبهایشان  سراپردهکه از همین طور دخترهایی و 

و   ،یانیسر  ، عجم  ،را عربرؤیا  فهم. یمخودش زبان   بههرکسی  را  رؤیاها -5»
نزد    یثابتنمادهای  و    یر تصاورؤیاها    یرا ز   ؛د فهمیزبان خودش م  هاهل هر زبان ب

است که    یا یحه ص منطبق بر  ،  این و  کنند؛  درک می را  ها  آن   و همههستند،  همه  
 د.  فهمیم  زبان خودش  ه ب ، زبانهر اهل 

خضرم وارد  یث حد   -6 از  استیشده  گفته  وی  ابان.  و  من  حضور ب  :    ه 
ا   یم وارد شد  اباعبدالله در خراسان ظاهر    یاه س   یهابود که پرچم هنگامی    ینو 
  یدید د   یوقت  ینید.بنش  یتانهادر خانه »  :فرمود   یست؟نظر شما چ   یمو گفت  ؛شده بود 

ب با سالح به یم  ا جمع شده   یما بر مرد  به    یتروا   ین ا درک معنای    1یایید.« سوی ما 
  ،مرد یک    یید أدر ترؤیا    در عالم   بیت اهلآمدن  معنی گردبه و    ؛ ندارد  یاز ن  یادی ز   تفکر

 « اوست. یاریمردم به   یق و تشو

افتد؛  اتفاق می هاشهادت آن یک مرد فقط پس از   بر ها ۀ آن همآمدن گرد: یمگویم
دادن او با سالح  یاری و دوم    ؛اندجمع نشده   زمانیک    ردها  آن  ینکهدو علت دارد: اول ا   ینو ا 

  اجتماع پس    تواند باشد. ی اوست نمتمثیل  که    یکس  یا قائم  با    یجز در همراه  ینو ا   ،است
با ها  آن بود؛  رؤیا    جز    ی سادات هاشمکه    اند کرده   یر تفسها  آن   از   یبرخاینکه  اما  نخواهد 

به  مرده را  مادر فرزند   ای است کهگفته   ینا ،  کنند یهستند که بر او اجتماع م  یکسانهمان  
را    بیتاهل با    یدشمنها  آن   از  یاریکه بس   یباشد در حالچنین  ! چگونه  داردخنده وامی
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 اند؟!  کرده علنی 

ایشان  .  یدمپرسۀ رؤیا  لئمس  دربارۀ   از رضا  : استشده    یت روا   یزنطی از ب  -7»
خوددار  پاسخ  امام  ی از  سپس  م»فرمود:    کرد.  را  آنچه  شما    خواهیدیاگر  به 

کننده  الؤس  1«.شدی مگرفته  امر    ین و گردن صاحب ا شد  شّری می شما    یبرا   یم بده
گردن به »را  رؤیا    و امامبه رؤیا اختصاص دارد،  که    کندی مسؤال    یا له ئمس  دربارۀ 

  و امامرؤیا    ینمحکم ب  یشود ارتباطیم  ! پس روشندهدربط می   «مرالا صاحب
دارد گو  ،وجود  عالمت   یحتم  یعالمترؤیا    یاو  قض   یهااز  با  که  اوست    ۀ یظهور 

عالم  از  رؤیا    یرا ز مناسبت ندارد؛    یل ئ جبر   ۀ یحصبا چیزی جز  و  ارتباط دارد؛    امام
 « ست.او

از    جزء  هفتاد بر  مؤمن در آخرالزمان    ؤیایو ر»نظر  است:  شده    یتروا   از امام صادق 
 2« نبوت است. یاجزا 

  ؛ شودینم  یبتکذ یبا  تقر رؤیا    در آخرالزمانکه  است شده    یتروا  ائمهاز    -8»
و  مناسبت   پس که  تر  یسته شا تر  است  یعنی    خودشاز جهان    یلجبرئ  ۀیحصاین 

ملکوت   ص باشد جهان  ملکوت،    ۀ یح.  عالم  آخرالزمان   رؤیایی   وسیلۀبه در  در  که 
 « .رسدیبه انسان منیز با مکاشفه، و   شودتکذیب نمی 

طر   یحهص  یدن رس   یعنی این  :  یمگویم تصد رؤیا    یق از  آخرالزمان  و  می   یق در  شود 
 است.   یگردهای راهتر از مطمئن 

]در این    بودهمین عالم    ۀاز جنس و ماد  ، یجهان ماد  یندر ا   یحه اگر ص  -9»
  یا آوجود داشت.   (اللهلعنه )  یس ابل  ۀ یحص   با  ، دو  ینا چه وجه تمایزی میان    صورت[

اند  یده را شن  (اللهلعنه )  یس ابل صدای  و    یل جبرئ  یمردم صدا   یا همان صوت است؟ و آ
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  یعنی در آسمان است    یل ئجبر   ۀیح ص  ی وقت  ؟ بتوانند آن دو را از یکدیگر بازبشناسندتا  
ملکوت به دست    یرا ز   ؛دهند   یز یتوانند آن را تم یان ممؤمنو  هاست  در ملکوت آسمان 

ذِ   :خداست اَلّ ْبَحاَن  َش   َیِدهِ بِ   ی َفس  ِلّ  ک  وت   وَن   ْیِه َوِإلَ   ْیءٍ َمَلک  ْرَجع  پا )   1ت  و  پس  ک 
بازگردانیده    سوی اوو به   ؛ دست اوستبه  است آن کس که ملکوت هر چیزی    منّزه
 « .(شویدمی

 ی اولاینکه  ـ  آمده است  یاتندا که در روا این  دو  شدن میان  این تمایز قائل   یعنی:  یمگومی
دوم و  آسمان  زم  یاز  شود    ـاست  ین از  انجام  ندارد  ا امکان  آسمان    یاول  ینکهمگر  در  را 

دن  یملکوت در آسمان  نه  کن   یا و  بود  یک دو در  هر  وگرنه    ؛ یم تصور  ا   ، آسمان خواهند    ینو 
  یحه صاین عدم تمایز،  و    ،شودی م  ممکن از یکدیگر ناآن دو  بازشناسی    یرا ز خواهد شد؛  محال  

برتر و    یاربسخداوند  و    ؛کند   ین و حاشا خدا چن  ؛دهدی قرار م  ـیت و نه هدا ـ   یرا عامل گمراه
 است.  هایی چنین نسبت از باالتر 

اگر  و  »  : فرمودداد، به من    ه نکته به من خبر ن    ین از ا   احمدالحسن  ید از آنکه سپس  
  من،   ی: آقا ایشان عرض کردمبه    « داشت.  یخواهنیز  را    یگرد   ۀ ه نکتن    یق خدا بخواهد توف

باق  ی برا   یزی چ است  ی من  نکت »فرمود:    .نمانده  نه  بخواهد  خدا   یخواهنیز    یگر د  ۀ اگر 
دارد،  اشاره  را که به غرض و هدف یگرد  ۀه نکتدر عمل و به فضل خدا بر من، ن   و «.یدفهم 

 :  کنمیاضافه م

از آسمان به اسم قائم ندا    ی مناد»:  ، فرمود استروایت شده    جعفرواز ابروایات    در
و پاسخ دهد... پس در    یرد رت بگ را که از آن صدا عب  ی... پس خدا رحمت کند کسدهدیم

خواهد بود  ملعون    یسابل  ی روز، صدا   یانو در پا   ید؛ و اطاعت کن   یدو بشنو  ید، نکنشک  آن  
را گرفتار  ها  آن  وبیندازد  تا مردم را به شک   ،مظلوم کشته شد  نی،فال  یددهد بدان یکه ندا م

آتش رهسپار   سویبه و  یرند و متحاند کرده که شک  یکسان ند یار در آن روز چه بس . کندفتنه 
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  ئیلجبر   ی که صدا   یدآن شک نکن  دربارۀ  یدید صدا را در ماه رمضان شن  پس وقتی   .اندشده
 1« . دهد...ی ندا م  شبه اسم قائم و اسم پدر   ین است کها  ش است و عالمت

ا متعددی    یاتروا    دربارۀ تردید  واز شک   یاتدر روا   ائمهاند.  مضمون وارد شده  ینبا 
از    یاری بلکه بس  ؛ است  یل جبرئ صدای  ،  صیحه   اند آن کردهتأکید    و برحذر داشته،    یحه ص

مانند و در آتش  ی م یرشوند و متحی گرفتار م ین لع یسابل ۀ در فتن ـیت روا  یحصر طبق ـمردم 
  ، مردم  ۀ که هم  یست ن   یا در آسمان دن  یی صدا وجه  هیچ به   ، یحهص  یعنی   ین و ا کنند؛  سقوط می 

خودش  هرکس    و زبان  ا   یرا ز   ؛بشنودبه  آن  هیچ بود    گونهین اگر  در  تردید  وشک به  کس 
توسط  مردم  شدن  کشیده  به غفلت   یلدلکه به   یاست؛ در حال  یاتروا   ی مناف  ین و ا افتاد،  نمی 
 به وجود آمده است.رؤیا   دربارۀتردید  وشک  یبرا هایی  زمینه   یشان،علما

و به    یندجویم  یزاریاز ما بها  هنگام آن .. در آن  ».است:  شده    یتروا   اباعبداللهاز  
سپس  «  .استاین خانه بوده  از سحر اهل    یسحر   ی اول،مناد   یندگویو مگیرند  ما خرده می

وا ِسْح :  فرمودجل را تالوت  عزو   وند سخن خدا   ابوعبدالله ول  وا َو َیق  ْعِرض    رٌ َو ِإْن َیَرْوا آَیة  ی 
ْسَتِمٌرّ     3(.است همیشگیای ببینند روی بگردانند و گویند سحری و هرگاه نشانه ) 2م 

آمده استهمین  در  نیز    یادی ز   روایات باشد  رؤیا    همان  یحهص   یوقت  یعنی   ؛مضمون 
کردن آن به  متهم   باشد  یادر عالم دن   ی اما وقت  ؛ استتر  محتمل  به سحر  یحهکردن صمتهم 
بی   سحر و  سفیه  توسط  نیز  حتی  بود؛    پذیرامکانخرد  بزرگبه نخواهد  و  این    یخاطر  امر 

  ی امکانات مادقدر هم که  هر   ، آنبودن انجام  ناممکن   یلدلبه و حتی    ؛ از فتنه  ش بودنیخال
رایج  مفهوم  و این عالوه بر آن است که  ؛  کار فراهم بوده باشد  ین ا   ای امکانات ساحران بر   یا

  ۀ هم  یق در مقام تصدآن است که  تر  یسته ؛ پس شاهمان است که گفته شد   یحه صدربارۀ  
عامه    ،مردم چه  چه  باشد و  مشکل  ،علما  حال  یو  در  باشد...  نداشته  مشاهده  که    یوجود 
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از    یاریو بس  ، در عمل محقق شده است  ، اتهام  ینخصوص ا قرآن در  کنیم پیشگویی  می
علما    یانمدع و  رؤیاهایی  ـ علم  دربارۀ  ت این  که  وقتی  را  آن   ندنکی م  ییدأدعوت  ها خبر  به 

از  خواهد بود پس  چگونه  وضعیت  پس  ؛  اندکردهمتهم  را به سحر    احمدالحسن  ید س  ـدادیم 
منجر  که در نهایت  یاورند ب  یمان از مردم به آن ا  یاری محقق شود و بس ۀ بزرگ یحص آن آنکه 

 !  ؟شود شانی پادشاه  یان و پاها آن تاج و تخت   یدبه تهد 

  ... تا آنکه هشام از هستند  یحه ص   دو  هاین ا »:  ، فرمود استشده    یتروا   اباعبدالله  از
قبل  که آن را    یکسفرمود:    د؟ نشوی داده مدو از یکدیگر تمییز    ین : و چگونه ا یدپرس  یشانا 

 1« .شناسدی م باشد یده شنوقوع از 

اباعبدالله  ،ناعبدالرحم  از م  است: شده    یتروا   از  مالمت  را  ما  و  ی مردم  کنند 
ِحق از کجا فرد    یندگویم ی  چه پاسخ  شود، اگر هر دو موجود باشند؟ی از باطل بازشناخته م  م 

یاورد  ب   یمان از آنکه رخ دهد به آن ا   یشپ   ی وقت  یید ها بگوبه آن»فرمود:    ؟ یددهیم  هابه آن 
َفَمْن    :فرمایدمیعزوجل    وندشود. خدا ی م  تهراست دانسوقتی موجود شود  صورت    یندر ا 

َ
أ

وَن  م  ْم َکْیَف َتْحک  ْهَدی  َفَما َلک  ْن ی 
َ
ي ِإاَلّ أ ْن اَل َیِهِدّ َمّ

َ
َبَع أ َتّ ْن ی 

َ
َحق ّ أ

َ
پس،  )   2َیْهِدي ِإَلی اْلَحِقّ أ

نماید  یا کسی که راه نمی   شود کند سزاوارتر است پیروی  سوی حق رهبری میه آیا کسی که ب
 3« .(کنید؟ مگر آنکه ]خود[ هدایت شود؟ شما را چه شده، چگونه داوری می

اینکه  کند  یاشاره م  خود  یثدر حد  امامپس   نم  ۀیح صبه    ۀ یحاز ص  توانی حق را 
  مؤمن به آن  ها،  وقوع صیحه قبل از    یا  ،باشد  یدهشن قبل  آن را از  مگر اینکه    ،داد  یزی باطل تم

های  صیحه   مضان،ر  23در    یلجبرئۀ  شددادهوعده   ۀیحاز ص   یشپ   یعنی  ینو ا   ؛بوده باشد
  هستند   یاصلصیحۀ    یبرا   یا که مقدمه   ییهایحه ص  ینا   یتموقع دیگری هم هستند. حال  

و چگونه   وجود  کجاست؟  توسط  کار به احتمال  با  آن  ظهور  فرآیند  نظام  با    ،یانمدع بردن 
 

 . 266 : صی نعمان تیبغ - 1
 . 35یونس:  - 2
 . 266 : صی نعمان یبتغ - 3



 127 ........................................................................................... یا با رؤ یحهارتباط ص 

  ی حت  یا  ،هایحه موعد آن ص  یینتع  دربارۀ  یاتو چرا روا شود؟  تداخل و آشفتگی ایجاد نمی 
؟ بلکه  اندسکوت کرده   هستند  رمضان  ۀیح حدوث ص  ایبر   یا ینه قر این نظر که  ذکر آن از  

اینکه    ؟اندمعرفی نموده   قبل از آن  یهایحه رخداد ص  ای برایینه رمضان را قر   ۀ یحرخداد ص
باشد   شنیده  را  آن  قبل  از  که  می بکسی  ایمان  آن  و چه    بیتاهل...  آورده  بزرگواران 

تعارض    یناز ا رفت  برون  یبرا   یراههیچ    است!  فراوان  شانو چقدر علمتیزهوشانی هستند،  
است که    یزی چ  ین و ا   ؛هایحه ص این    های محلعنوان  به   رؤیاها گرفتن  نظر در با  مگر    یست ن

در عمل   و    یاری بسافتد.  اتفاق می اکنون  مردم    یی رؤیاها روزها    ینا   ،انصارخصوص  به از 
  یمان ا  رؤیاها کسی که به این  د و ندهی بشارت م محمدآل که به ظهور امر قائم  ینند بیم
حجت  کسی که رؤیا را  و    ؛ خواهد کرد  یق د رمضان را تص   ۀیحاست که ص  یهمان کس  آوردیم

است،  بوده    یح مس  امروز در انتظار به از دو هزار سال قبل تا    یهودنداند به همان صورتی که  
 !  منتظر مهدی خود خواهد بود

  ی شده که برخروایت  یمختلف ین مضامبه مضمون صیحه اختصاص دارد، آنچه   دربارۀ 
 :امکرده نقل   «266تا   253ص  : ینعمان ت یبغ»از را بنده ها آن از

 « .دهدی پدرش ندا ماسم قائم و اسم به   یمناد»است:  شده  یتروا  جعفرواز اب

 «است. طالبی بن اب یحق در عل یدبدان »شده است:  یتروا  عبداللهواب از

 « است. ی پسر فالن یمحمد، فالن از آل  ی مهد  ید بدان»است:  شده  یتروا  جعفرواب از

 «است. یر همان ام یفالن»شده است:  یتروا  عبداللهواب از

مناد»است:  شده    یتروا   عبداللهواب  از م  یو  ش  ی عل  دهدیندا  همان    یعیانشو 
 «.اندانرستگار 

است  یفالن  یدبدان »است:  شده    یتروا   اباعبدالله  از امر  چرا  پس    ؛صاحب 
 جنگید؟«می
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  یصاحب شما فالن؟...  کنیدمی کشتار »چرا جنگ و است: شده  یت روا  اباعبدالله از
 «است.

  ییگر د  ین با مضام  یگرید  ت ایروا هستند.  مختلف و متعدد    ین، مضام  ین ا   ینیم بی م  پس
اشکال    ین ا تمامی  با  توان  را نمی   یحه د ص ندهیکه نشان مهستند    ـمضامین قبلی از    یر غـ

نظر گرفت،  به  باید »به   وصورت جداگانه در  اختالف مضامین،  به   «یحهصدلیل  صورت را 
با رؤیا    یحهص  ینکه مگر ا نیز ممکن نخواهد بود    ین و ا « در نظر داشت،  هایحه ص»  یعنیجمع  

را  رؤیا    از   ی و نوعشود  ها مبتال میابتال از    ی ، هر امت به نوعصیحه  زمان   یرا ز   انجام شود؛ 
رو  ینا از   آیند؛ می متناسب با هر فرد    ، رؤیاهاطلبد، و حتی  میباشد  آن امت    یاز متناسب با نکه  

 .  هستند ی امر امام مهد  یت هدا  دربارۀهمه  یول د نشویها متعدد ممضمون

امامشده    یت روا   اباعبدالله  از از  زراره  اینکه    ید پرسبارۀ »منادی«  در   است که  و 
کنند  یم  یت ما را روا   یثکه حد   ی کسان»:  شناسد؟ فرمود یبازم  گودروغ گو را از  راست  یکسچه

  بیتدانند اهل یو مموجود است،    یندگویمپیش از آنکه ندا داده شود  شناسند و  یآن را م
اهل   راست   قحقطعا   از دروغ   ی کسان  یبرا   امام  یعنی  1«.گو هستندو  را  گو که صادق 

 شناسند سه شرط گذاشته است:  ی مباز

 . کنندی م یت ما را روا  یث : حدالف

 قبل از آنکه ندا داده شود.او )یعنی منادی( موجود است  یندگوی: مب

 . گو هستندو راست  ،حقاهل  یشان دانند ا یمها آن  :ج

  یِل و دلرانند  بر زبان می امروز    یاست که انصار امام مهد   یزی چهمان  شرط اول،    اما
  یزی چ یا اصول و منطق  مکاتب بر اساس  دیدگاه دیگر و اما  ؛است  یاتروا گویند هرآنچه می 

در  نظر نرسیدند مگر  هرگز به اتفاقکه    ی کسانهمان  )  دارند  نظراق اتف  است که عاقالن بر آن 
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تر  یسته که شاـ   عاقالن ها. بله  پیرو آن  مسلمان   ی و علما  الطونافمثل    یونان اوهام کافران  
   .ند(ا ه توافق کرد یا و اوص یا جنگ با انببرای  ـشوند این زمین نامیده  یوانگاناست د

کسان  اما دوم:  مطلب  که    یشرط  ماین  هستندنیز    یندگویرا    یند گوی مها  آن  .انصار 
  یق را تصد   یحه صاز قبل  کند  تصدیق نمی دو را    ینکه ا   یو کس  ،استمکاشفه  و  رؤیا    یحه، ص

، در برابر  حقم  جهت    یبرا   یدعوتصیحه،  ند که  ا ه علما ادعا کرد  یاما آنچه برخ  ؛نکرده است
  یاتی با روا ها  گفته   ین، ا آن جهت است  یاجهت  این    ی برا   یاناتیب  یحهص  یا   ، جهت باطل است

 .  مطابقت ندارند دنده یم ی عد اعجاز ب    یحه،که به ص

حق  دانند  یمخود  شناسد  ی حق را م  ۀیحکه ص  یجماعت  ینکه شرط سوم ا   اما گو  و راست م 
کنند از درون  ی استدالل مخود  و راستی ادعای  که با آن بر صدق  دالیلی    یعنی  ین ا و  هستند؛  

چه  وگرنه    ؛ یامدهبه دست ن   یرونو هرگز از ب  ،است  شانخودنفس  بلکه از درون    خودشان،
حق  کن که خودش اعتقاد دارد    یرویپ  یبرو و از کس  ییبگو  یبه کسمعنایی دارد   و صادق  م 

 داشته باشد؟!   ی اعتقادجز این  هست که  یکس یااست! آ

ا   یمبنها  آن   اعتقاد  پس هستندها  آن  ینکه بر  صادق  و  درون  انگیزهاز    حق  از  هایی 
سرچشمه   ارتباط  یردگیمخودشان  ب   ی و  برای    شانیص تشخ  یندآفر   یعنی   ؛ندارد   یرونبا 

توان ی و م  هاست یا نه از خصوصیت ارزیابی علمی برخوردار نیست؛سنجش اینکه حق با آن
و    ینند بیائمه م  دربارۀ  ییرؤیاها که ود  نمساده حمل    ِی انصار امّ   یبرخ  ای را بر چنین معنایی  

تشوها  آن ا   یاریرا    یهقض   ینا   ندنکیم  یقرا  در  و  صادق    یندهند  و  حق  را  خود  حالت 
عمل  شمارند،  برمی در  هم و  قانع   یول  ؛ است  گونه   یننیز  ارزش  اوشدن  این    ی علم  یابیاز 
نفس   یقاز طر   کهاست    رؤیایی بلکه از   ، نگرفتهسرچشمه   آمده است  شسویبه که   یتیوضع

ِریِهْم آَیاِتَنا ِفي    فرماید:تعالی میحق   است.بوده  از طرف خدا    یجهو در نت  ،خودش آمده َسن 
ِلّ َشْيءٍ  ه  َعَلی  ک  َنّ

َ
َك أ َوَلْم َیْکِف ِبَرِبّ

َ
ه  اْلَحق ّ أ َنّ

َ
ْم أ َن َله  ی  َیَتَبَیّ ِسِهْم َحَتّ ْنف 

َ
  1 َشِهیٌد اْلَْفاِق َوِفي أ
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نمود، تا برایشان روشن  یشان خواهیم  ه ا بدرونشان  و در    فاقآهای خود را در  زودی نشانه به )
 (. گردد او خود حق است. آیا کافی نیست پروردگارت خود شاهد هر چیزی است؟

را شن آن    ی ... پس وقت»:  روایت شده است   اباعبدالله  از در  صبح کردند    یدند صدا 
دارد بر اینکه    یحتصر   یتروا   ینا   و  1« نشسته است...  یا پرنده   یشانبر سرها  یاگو  حالی که

بر    یا گوو  ند  ا شدند سرگردان  یدار ب   ی و وقت  ، اندیده خواب شندر طول  صدا را در شب و  ها  آن
 . است یا پرنده  شانسر 

َناِد ِمْن  :  فرماید می   خود   یم در کتاب کر   تعالیحق َناِد اْلم  ی  ِریٍب َواْسَتِمْع َیْوَم 
َ
  *   َمَکاٍن ق

ِباْلَحِقّ  ْیَحَة  الَصّ وَن  وِج   َیْوَم َیْسَمع  ر  اْلخ  َیْوم   ِلَك  ندا    کو روزی که منادی از جایی نزدی )  2َذ 
خروج  شنوند، آن ]روز[ روز  را به حق می ه(  یح)صروزی که فریاد  *    دهد، به گوش باشدرمی
  یا است    یلاسراف  ۀیحصکه    یهآ  یندر ا »منادی«  نظر از  دممعنای  از    یپوشبا چشم   (.است
جایی  از    یحهصاین است که  ها  آن   نظر ازدم  ی و معن  ،جنس هستند یک  از  هر دو  ،  یل جبرئ
چ   آید، می   یک نزد انسان    یزی و  نفسیک نزد به  از  ا   . یستن  شتر  عالم  بر  حه  یص  ین اگر 

  ۀ دهندربط تنها    که  ،کشف مناسب آن خواهد بود  یاقطعا  رؤیا    ،شود حمل    یادن   یعنی  ،شهادت
 انسان است.   با عالم ملکوت  

 : معجزه دربارۀ احمدالحسن یدسجمله سخنان از 

از  هر » سبحان  یامبرانپکدام  معجزه   متعالوخداوند  م  ایبا  و    ؛شودیمبعوث 
کردن با زنده   یسی است که در زمان او وجود دارد. ع  یزی چ همان  معجزه، مشابه  

دلیل  به   ی و موس  ؛ ودبشایع    ش طب در زمان  یرا ز   ؛ آمد   یمارانمردگان و شفا دادن ب
رؤیا    یر و تفسرؤیا    با   یوسف.  ها آمدبا عصا و نشانه گسترش سحر و جادوگری،  

او  یرا ز   ؛آمد امام مهد   ؛ انتشار داشت  در زمان    سازینه زم  کهـ   اول  ی مهد   یا   یو 
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علم به کتاب خدا و  خودش است؛ یعنی با که مناسب زمان  یدآی م یزیبا چ ـاوست
طور   همانـ رؤیا    یرا ز   ؛مناسب زمان اوستجمله چیزهای از نیز رؤیا   و ؛ معرفت و ...

قسمتی از نبوت است که  و    ، شودینم  یب الزمان تکذدر آخر   ـاند فرموده  ائمهکه  
 مانده است.   ی در آخرالزمان باق

  یوسفطور که    همان  ؛ آوردیرا مرؤیا    یرو تفسرؤیا    یامام مهد بنابراین  
 .  شناسندمی محمد آل  یوسف عنوان را به  ی ها امام مهد یرانی و ا  ؛ آن را آورد

است    یزیچهمان  آورند که مشابه  یرا از طرف خدا م  یو معجزاتآیات    هاآن
زمان   در  شایع  که  استخودشان  علما  ـ نه    ،بوده  از  بسیاری  که  صورتی  آن  به 

که در    یزی با چ  مشابهت دلیل  به ـ  انداند، و مطلب را مبهم کرده و پیچانده پنداشته 
هیچ اجبار  و    ، نباشدخالی از امتحان    ینکه ا   رای بنیز  و  انتشار داشته است؛    شان زمان

  یمانکه ا   یبال و امتحان است تا آن کسخانۀ    دنیا   . در کار نباشد  یمانبه ا و واداشتن  
ال     فرماید: تعالی می حق.  یاوردب  یمانا   یب غ  هآورد ب یم ه  َرج  َجَعْلَن  ا َلّ ه  َمَلک  َوَلْو َجَعْلَن 

وَن  َیْلِبس  ا  َمّ َعَلْیِهم  فرشته )  1َوَلَلَبْسَنا  را  او  اگر  می و  قرار  را    دادیم،ای  وی  حتما  
 « .(ساختیم آوردیم، و امر را همچنان بر آنان مشتبه میمی [ مردی درصورت]به 

اینکه  است و    یاز معجزات امام مهد رؤیا    یدشد مشخص گردگفته  : از آنچه  یمگومی
است که ظهور مقدس با آن    یزی چ  یناول  یحه و ص  ،ظهور است  یند با فرا   ی همراهرؤیا در  
بنابراین رؤیا    با   یحه است که ص آن  تر  مناسب پس    ؛شودیشروع م تر،  شایسته   انجام شود؛ 

واقعیت  است و  یکی ها آن زمان  یرا ز  ؛ است ی مصداق خارجیک در  یحه و صشدن رؤیا جمع
فرشته    یک که  است    یل جبرئاز آِن    ، یحهصاست؛ چراکه    یک نزدیکدیگر  به  نیز  هر دو  

 از طرف فرشتگان است.  نیز رؤیا   و ،است

با شب    یوقت» را  خوابیده  در شب جمعه،    یحهص  ینا   ،جمعه شودماه رمضان مطابق 
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پس    .آوردی م  یرونها بپرده   از پِس نو بالغ را  دختران    و   ،نشاند ی را م  یستاده ا   کند، ی م  یدار ب
را خواند  یح نماز ص   یوقت خانه   ید روز جمعه  وارد شو   ی هابه  درها   ید خود  کنید  را    و  و  قفل 

احساس  را  یحهص یپس وقت  ید.را ببند  یتاناهو گوش بپوشانید را  و خود ندید،را بب هاپنجره 
فرو بسجده   یدکرد بگو  یفتید کنان  ما  یید: و  پروردگار مقدس  هرکس    . پاک و مقدس است 
 1« شده است.هالک نکند  ین چنهرکس   و یافته، کند نجات  ین چن

 :  شودمتوجه میدقت کند چند نکته را  یت روا  ینکه در ا  کسی

آن را   یدن شنو امکانات  یلوسا باشد   شو منتظر  یحه ص  یدنمشتاق شنالف: کسی که 
و  درها    ینکهنه ا   ،رودیها مخانه سقف    ی باالبه    یا رود  ها میدشت به    یا ؛  کندیفراهم منیز  

 است. یت روا  ی اینفهم ظاهر بپوشاند، که مخالف ببندد و خودش را ها را ها و گوش پنجره 

است که با    یقدر قو و آن  ی، ماد   یحه،ص   ینکهو ا   یم شوی  ظاهر تسلیم معنای  اگر    :ب  
حد بلند است    ین صدا تا ا شدت  اگر    و   شودی م  یده شن  ،یقبل   پیشگیرانۀ وجود همۀ اقدامات  

ای برای انجام این  پس اساسا  چه انگیزه  شودی م  یده شن باز هم  کارها    ین با وجود همۀ ا   که
اما  نخواهد داشت ... ت انکار آن را ئکس جر یچ ه نتیجه و دروجود خواهد داشت؟ اقدامات 

 است.آن انکار   شودی ثابت م  یاتآنچه از روا 

کم  دسِت  یا  ی قبل یدنشن یازمندن  ،هایچه بستن در  یبرا  یرهاتدبتمامی این اقدام به  : ج 
گاهی  داشتن پیش  همان  ـ   یعنی  ؛ اندیده شنآن را    است که قبال    یآن در مردم  یجاد قبل از ا آ

درها و  بستن    یبرا تدابیری  از آن،  پس  و  ؛  قبل از اذان صبحـ  طور که در روایت آمده است
جل بعد  عزو  وند به درگاه خدا   ی و شکرگزار   ، آن  یدنو سپس شن  ،یدنو انتظار شنها،  پنجره 

ا   ؛شودی از آن ممکن م و    ، داردتعارض    یحه، شده از صشناخته   ی ظاهر معنای  با  نیز    ین و 
 تعارض است.  این حل  یبرا نمادگرایی  یازمند ن

تعارض    ین باشد، نخست   ی مادیرغنیز    یحهو صنمادین،    یفهم  یت، روا این  فهم    ینکه ا   :د
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مادی    یط از محپرهیز    ی برا   هادرها و پنجره   بستن تدابیری برای    کرد؛ یعنی برطرف خواهد  را  
عالم    یقحق از طر   ۀیحبه ص سپردن  گوشامکان  تا    ،است  ( یسابل  ۀیحصیعنی  )  یخارج

وابستگی  یعنی  ؛شود فراهم    ملکوت تمام  با محبت های  بریدن  ا   ؛یخارج  یط پرستانه    ین و 
پویا  و  قدرتمند    یا یله جز وسفرماید ایجادشان کنیم  ما را تشویق می  موانعی که رسول خدا 

ای  نکته  ینو ا   ؛ یست نشیاطین کردن  و دور   ، شدن از شبهات باطلو دور   ، حق  یدنشن  یبرا 
رؤیای صادقه  بودن  حجت  ه علما بیک از  هیچ   .کندیآن را ثابت مکنونی    یتاست که واقع

که ادعا کند امام هرکسی    یبتکذ   هب  ا و آشکار   یصورت علنبه   یستانیس  و حتی  داقرار ندار 
پاسخ کوبنده "الرد القاصم" مراجعه )به کتاب  دهد  میاست فتوا    یدهرا د   (عجل الله فرجه )

 دارد.   یحهص یبجز تکذمعنایی چه و این  ؛( کنید

آن  یتواقع  اما که  است  در جاها خود  آن  داد  (اللهلعنه )  یسابل  یگاهرا  خود،  و  ند  قرار 
 .  آن را پراکندند یا یله و با هر وسصیحۀ باطل را ساختند 

وجود دارد،  بعد از فجر    شیدنانتظار شن  یاست ولسوم  وبیست در شب    یحهص  ینکه: ا ـه
است:  فرموده  به آن اشاره    (الله  حفظه )  احمدالحسن   یدو سبه معنایی نمادین داللت دارد،  

در آن شب    یحهصبرای    یامضا و اقرار   ،شب قدر است   یعنیدر آن شب مبارک    یحهص  ینکها 
از اهل طبق روایات واردو    ؛ آن سال استبرای   همانند وضعیت    آنوضعیت    بیتشده 
  ین و بر ا   ،یابدیم  یاندر آن شب در هر سال جر   یقخال  ۀ هم  یاست که برا   یریمقادتمام  

به آن  ـ که    یستن   امعن  ینو به ا   ،خواهد بود برقرار  در آن شب موعود، نافذ و    یحهاساس ص
بلکه در    ؛باشد منحصر  شب همان یک آن فقط به  یدنشنـ  اند صورتی که مردم متوجه شده

بعد از آن ادامه   یروزها تمامی  شب تا  آن    یآن از ابتدا   یخواهد شد و صدا تثبیت    آن شب
  یح تصر   یاتروا   یبرخاز جمله نکاتی که الزم است اشاره شود آن است که  ...  خواهد داشت  

  و   دهدی م  یحهعام را به ص   یصورتکه    ، شب است  ی در ابتدا   یلئ جبر   ۀ یحکه ص بر ایند  ندار 
قبل از ظهور    یعنی   ، یکبر   یبتفترت در غ انتهای    یرا ز   ؛است   یات روا دور از ظاهر  کامال  به 

  یکیتار   یجهدر نت   و  ،ستشدن از راه خدا و دور   یو سرگردان  یکیتار   ۀدور   یعتا  که طب  ،است
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از    یش شود که پی م  یرشب تعب  ی است که به ابتدا   یزی چهمان  و    ،است  شب بسیار سیاه  
به    ی قبل یاتروا که   موعود   ۀیح صآن  از    یش پ است    ییهایحهص  یجاد ا   منظور و    ؛ ظهور است

دو  از  از مردم    یاریکه بسهستند    ییرؤیاها منظور،    ،یواقعدنیای  و در  اند؛  آن اشاره کرده
  ، دادندی خبر مها  از آن  ی امام مهد فرستادۀ    ،احمدالحسن  ید س  ۀ یقض آمدن  از  پیش  سال  

ص پس  و   آن،  اعالن    ، رمضان  ۀشددادهوعده   ۀ یحاز  همان  مب یعنی    یعنیاست؛    ین فتح 
  یتو روا  ؛هرکس بر اساس مقام خودش خالیق،  ی برا  رؤیاهاملکوت با  یهادروازه یشگشا
و منظور از فجر، ظهور    ، است  یحه بعد از ص   یعتا  طب که  شود  ی ل مقبه نماز صبح منت  ینجا در ا 

 و خدا داناتر است.   ؛ آن استگسترش مقدس و 

ب   ۀیغبا ص  خدا به همین دلیل رسول   در شب جمعه    ی... وقته است:فرمود  یانامر 
از    ید بکوش   یعنی...    و  دیخود شو   ی هاوارد خانه   )نماز فجر(   آمد و خبر آن منتشر شد   یحهص

گوش    یماد   ی صدا   یچو به ه  ،یدجز خدا بر حق استوار شو  یزچشدن از همه یخال  یق طر 
ید  کرداحساس  را    یحه ص  ی : وقتفرمایدمی  سپس   کند.یتباه م شما  بر  را    ق که حنسپارید  

  یحه ص  فرموده بود   قبال  که  فرماید  ی م  در حالیرا  سخن    ینا   یامبرپو    ( ؤیار  یق از طر   یعنی )
کند ... و  ی م  یقآن تشوبه  بلکه    ،کندی نم  یآن را نف  یبعد   یدنو شن  ،در شب قبل بوده است

 خداست.  ِن آاز تنها   یشو سپاس و ستا  ؛ شودیم ی روشنمعنـ اللهشاءانـ  یب ترت ین به ا 

موضوع  دربارۀ این  محمد صادق صدر    یدشه  یدسنظر خواننده را به دیدگاه    یانو در پا 
سه    یحه ص  یآمده است. او برا «  124  ص  3  : ج ی المعارف مهدو یرة دا »  درکنم که  جلب می

 کند:  ی را مطرح م یهفرض

 .  برخوردار استصفت اعجاز از و را دارد، کالم   یمعانکه  از آسمان  یم عظ  یی: صدا الف

از  از فرشتگان است و    یکی  یصدا   یرا ز   ؛ی ماد   یعتفراتر از طب  ،از آسمان  ییصدا   :ب
 .  برخوردار استاعجاز خصوصیت 

 ها. موشک یا  هابمب   یاجنگ   ی: صدا ج
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 کند: یخالصه مچنین  یدشه ید س و

ا   ، است  یحه ص  یمعنبه   "ترس»" آ  ین و  که گردن  یکسانی    ی هایه دو،  هستند 
فرضیۀ  مطابق    ، تعبیر   ینو ا   شودیمدر برابرشان خاضع  سبحان    ونددشمنان خدا 

و اما   ؛یردگیمجای در قلب دشمنان خدا  ینام یلجبرئ یترس از صدا  .دوم است
برا   ی بشارت  "صدا " برا   یشگشا  یکی نزد  دربارۀان  مؤمن  یبزرگ  ظهور  توقع    یو 

داشته است؛  صوت وجود  ینبه ا توجه و اهتمام بسیاری   یلدل ین به هم .ستهاآن
که  به  ب  یده خوابطوری  آن  ب  ،شودی م  یداراز  از    ، ترسدی م  یدارو  دختران  و 

 1« .یندآیم یرونخود ب  یهاپردهسرا 

با حق  یدشه  یدس دیدگاه    یعنی  ینا   و در    یلئ جبر   یصدا   ینکها   ؛استبوده    یقتمطابق 
 . نخواهد بودو کشف رؤیا   یقجز از طر این و  ، هانه در گوش   ،ستهاقلب 

انداز  طنین اکنون در آسمان    یحهص  : گویمیم  حقیمردم و هر طالب    ۀ به هم  یان در پا
ای است  های شما پرده بر دل  یول ،است (اللهحفظه ) احمدالحسن ید که حق با س است؛ این

تصد   یکس  یرا ز سنگینی؛    تانی هاگوش در  و   و  نشنود  را  آن  ا   شیقکه  آن  به    یمان نکند 
  یامام مهد در برابر خوِد  بلکه    ، یامام مهد در برابر فرستادۀ    قدر ین پس چرا ا   .آوردی نم

ال حول و ال قّوة اال بالله )و هیچ    وورزید؛  ی تکبر م  متعالوخداوند سبحان و حتی در برابر  
 .  (خدا نیست مگر با  یو توان یرون
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 یان پا

 یم الله الرحمن الرح بسم

و    ،یحه با ص رؤیا    ارتباطدر ادامه  و    ، صادقه  رؤیایحجیت  اثبات  از این تحقیق،  هدف  
ها آن است که  هدف نهایی از این و  ه است؛ بودهستند  یقتحقای از یک جلوه هر دو  ینکها 

برای  هکنندتأیید و    است،(  اللهحفظه)  احمدالحسن  ید س اسم  به    یحه ص است    ۀ یقض ای 
مهد   ۀ یقض همان  که    احمدالحسن اینکه    یامام  و  امروز    یاری بس  یرؤیاهااست؛  که 

م همان    د نشوی حاصل  از  روا است    یا یحه صتمثیلی  اشاره    بیتاهل  یات که  آن  به 
 .اندکرده

  احمد   یمهد م  اسبه    یحهصکنند به اینکه  داللت میکه  ام  آورده را    یتدو روا پایان،  در  
ب   یامام مهد اسم  و به    ،است  اللهعبد بن     یانرا ب  ی و صفات  ؛ یستن   حسن  نمحمد 

  گندمگون(   یعنی )  یرنگ عربصفاتی مثل    ؛است   یکه مخالف صفات امام مهد   ندنکیم
صدر در    یدرا س نکته    ینو ا   ؛قرمز استمایل به    یدسف  ی که رنگ امام مهد   یدر حال،  او
ب   یست ب  را او    رانیممدت حک   یات روا   یشتر ب   اینکه  . آورده استالمعارف خود  یرةدا    یان سال 
  ید است که س ای نکته  ین و ا کند، حکومت میاز هفت تا نه سال  ، که امام ی در حال د نکنیم

توسط    یاتمشهور روا   ۀجنب  یحترجبا استفاده از    437  ص  3  ج مهدوی:  المعارف  یرةصدر در دا 
اند،  بیان کرده  سال  یستبرا  حکومت مدت را که   یاتیروا او و  ،ثابت کرده است   یاتاز روا او، 

  ی اما با وجود مهد نادیده گرفته است؛    ، ضعف سنددلیل  و نه به   ،تعارض دلیل رفع  فقط به 
به    یحه صاو کسی است که    . شودی طرف مبر طور کامل  به تعارض  این    نوی اول از مهد

  یم تقد   ایشانکه پرچم را به  کسی است    و او  ، است  امامساز  زمینه و او    ، است  شنام
حکمرانی خواهد کرد؛  سال  یست ب یاز حکومت امام مهد پس و اوست که  ،خواهد کرد

 داناتر است.  متعال  وندخدا و 

 :  141 ص  : طاووسابن  ، فتنالمالحم و النخست:  روایت
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و ـ   برسد   350سال    یوقت »فرمود:    خدا رسول  که  است  شده    یتروا   یمان بن    ة یفحذ  از
جباران دوران    وندخدا   ،مردم   یا   ید: بداندهدیاز آسمان ندا م  یمناد   ـکرد  یانرا ب  یا کلمه 

سرپرست  است    امت محمد  ینکه بهتر   را   جابر""و    ،است  یده را بر   یروانشانو منافقان و پ
ملحق شو.  گرداندشما   عبدالله"  اواسم    ید.به مکه  بن    ینبن حص   عمران  «است.  "احمد 

  ی او مرد»فرمود:    پیامبر.  فرما  یف ما توص   یو حال او را برا   ، مرد  ینرسول خدا ا   یگفت: ا 
امت  بالهای  و    هامشقتدر زمان    ، است  ئیلاسرا ی از مردان بن  یا گو  ، از فرزندان من است

درخشان    یا ستاره   ییاش گوچهره   ،ساله استچهل   ،است  ی رنگش عرب  ،کندی من خروج م
سال    یست ب  کند،ی مپر  داد  واز عدل   ه استشدپر  ظلم و جور  از    را پس از آنکه  ین است، زم 

ابدال از شام و    .و روم استقسطنطنیه  کفر    ی شهرها تمام  و او صاحب    کند، یحکومت م
ها راهبان شب  آن  .آهن است  یهاپاره   یشانهاقلب   ییگو  یند،آیسوی او مبه   شانپراکندگان

  یعت رکن و مقام با او ب  ینو ب  یندآی سوی او مبه اینکه  تا    یمن،اهل  و نیز  هستند.  روز    یرانو ش
  ین اهل آسمان و اهل زم  ؛ وشودرهسپار می شام    سوی و بهخارج،  از مکه  او  پس    . کنندیم

 « ند.شوی از او خشنود م یادر  یانو پرندگان هوا و ماه 

و  الدوم:    روایت ... سپس    یمان بن    ة یفاز حذ  :145  ص   : سوطاو ابن  ،فتنالمالحم 
را    یانی سف او  بیان فرمود  و  ذکر،  و خروج  را  او  ا ماجرای  به  درواز پ»:  یدرس  ینجا تا    ۀس در 

شود    گونهین ا   یقتوزند.  می  د یخته بودنروم گر  ینرا که به سرزم  یکسان  ۀدمشق، گردن هم
  یروانشانو پ انجباران و منافقدوران  وند خدا  نیدمردم بدا  ی دهد: ا ی از آسمان ندا م ی مناد

شما گماشته  به سرپرستی  را    امت محمد  یِن و بهتر   ،است  به پایان رساندهشما    برایرا  
سپس    «او احمد بن عبدالله است.اسم  و    ،است  یاو مهد   ید. پس به مکه ملحق شو  ،است

فهرست را  سه    و   ، کنندمالقات می  یانی با سف   یه طبر   یرۀها در جانب بح که آنفرمود    یان ب
 و الحمدلله وحده وحده وحده .فرمود یان ب  ات ایشانفتوحدربارۀ 

      احمد حطاب
ق1426االول  یعرب اول    

دهد(  ینشتمک ین)که خدا در زم ی امام مهد   انصار  



 
 

 سخن نهایی
 خردمندان دربارۀ حجیت رؤیای 

 

 

 جلد دوم 

 





 فصل اول:

 ماهیت رؤیا 

اش پرسیده  ماهیت« همان حقیقت چیزی است که با »ما هو؟« )این چیست؟( درباره »
 شود...می

 رؤیا = کشف  

داده  باید  رؤیا،  مثل  غیبی  موضوع  یک  به  ورود  آن  ی هابرای  به  اهلش    مربوط  از  را 
بهتر است بیشتر اوقات این مفهوم ]معنای رؤیا[ را برگرفته از    ظوردریافت کرد. به همین من

 شویم. اهی نیز از آنچه از روایات متوجه میتقدیم کنم، و گ کالم سید احمدالحسن

 ها منابعی دارند.چرخند. این دانسته می   در ذهنش  هاداده یا افکار و    ،کندانسان فکر می

عنوان مثال از  به های انسان، از این عالم جسمانی ـ عضی از اطالعات و داده »ب
آید؛ مثال  ها از ملکوت اعلی میای از آن گیرد و پاره ـ سرچشمه میچشم و گوش 

 1و رؤیای صادقه است.«   گیرد وحی بر انبیابرای آنچه از ملکوت اعلی نشئت می

یا از این عالم جسمانی. اطالعاتی که از این  یعنی اطالعات، یا از عالم ملکوت هستند،  
شوند، که این مفهوم را سید  گیرند خود به دو بخش تقسیم می عالم جسمانی سرچشمه می 

 در جاهای زیادی توضیح داده است:   احمدالحسن

 دستۀ اول: از ابلیس و لشکریانش.
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 نفس.دستۀ دوم: از نفس و هوای   

 ها سه منبع دارند: به این ترتیب، اطالعات و داده

به  و  نور  از سوی  یا  اول:  به منبع  از سوی خداوند است؛ که  دیگر  صورت وحی  عبارت 
واسطۀ هر چیزی که  واسطۀ ارواح، یا به واسطۀ مالئکه، یا به مستقیم از سوی خداوند، یا به 

 آیند. خداوند بخواهد به دست می

 است.هایی که از سوی ابلیس و لشکریانش ات و داده منبع دوم: اطالع

 منبع سوم: نفس و هوای نفس. 

هایی که قبال  در بیداری  عبارت است از اطالعات و داده  « موجود»یک عنوان »رؤیا« به 
عنوان رسد؛ یعنی رؤیا به کردید، اما این بار در حالی که خواب هستید به شما می دریافت می
 بندد. اش نقش می و در حافظه  رسدمیاست که به انسان  اتیاطالعهمان یک داده، 

 فرموده است:  سید احمدالحسن

»روح همچون خورشید است؛ وقتی به آسمان صعود کند، یا خداوند آن را در  
 1کند.«ماند و آن را اداره می خواب بگیرد، َپرتو آن به بدن متصل می

)رؤیا( در خواب است، و ظهور آن به ذهن با  اما با این تفاوت که ظهور این اطالعات  
شود؛ زیرا در بیداری، روح به ادارۀ بدن مشغول است  سرعت و وضوح بیشتری انجام می

بودِن جسم، به ادارۀ آن مشغول نیست؛ به همین سبب گاهی  خاطر آرامولی هنگام خواب به
 شوند. تر می ها واضحهنگام خواب، اطالعات و یافته 

گاهی از ملکوت، گسترده می تر از آن است که آن را محدود به اوقات  دانیم موضوِع آ
خواب کنیم؛ زیرا ورود اطالعاتی مثل تصاویر و شنیدن صداها برای فرد بیدار، همیشه وجود  
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ها و صداها همواره  چرخند. حقیقتا  این تصویر دارد، و فقط افکاری نیستند که در ذهن می 
که روح به بدن و دنیا  شنوی؛ چرا شنوی و گاهی میها را نمیگاهی شما آنوجود دارند؛ اما 

و آنچه در دنیاست مشغول است و سنگینی و نیازهای بدن و ... او را سرگرم کرده است. 
حال اگر به آخرت و روح مشغول شوی و توجه خود را به بدن کم کنی، به خواست خدا بسیار  

 . خواهی شنید و بسیار خواهی دید

می  غذا  با  انسان  که  است  این  بدانند  باید  مردم  که  و  »حقیقتی  غذا  با  میرد. 
بازمی  ارتقایش  از  روح  پیدا  شهوات،  انحراف  جسمانی،  بدِن  این  تدبیر  با  و  ماند 

شدن ]به بدن[، نوعی مرگ تدریجی برای روح است؛ همان  کند. این مشغولمی
بلند  و  پاک  خداوند  راه  در  تالش  و  ذکر  که  پیشرفت  مگونه  و  حیات  نوعی  رتبه، 

 1تدریجی است.« 

داده  و  اطالعات  منابع  که  رسیدیم  شناخت  این  به  نخست،  مرحلۀ  در  های  بنابراین 
ـ دریافت  انسان  توسط  درشده  خواب  چه  در  چه  و  این بیداری  است.  چیز  یک  همان  ـ  ها 

گیرند، یا  ه میهایی هستند که یا از سوی خداوند پاک و بلندمرتبه سرچشماطالعات و داده
 شود؟از سوی نفس، یا از سوی ابلیس. اما اثر این اطالعات در کجا واقع می

شوند تا در اختیار  ها در کجا ذخیره میتوانیم بگوییم: در ابتدا این اطالعات و داده یا می  
و چه  گیرند؟  قرار  داده  انسان  یعنی  باشد؛  این مطلب صحیح  اطالعات،  بسا عکس  و  ها 

هایی هستند که انسان در سفر خود  ها، داده و رفتار انسان را تغییر دهند؛ زیرا این سو  وسمت 
آنبه  به  آخرت  میسوی  تکیه  به   کند.ها  موسی  »سفر  کتاب  در  را  پرسش  این  به  پاسخ 

 یابیم: البحرین« در مبحث »فراموشی« میمجمع 

 فرماید: می  سید احمدالحسن

، یعنی فراموشی،  شودمی   معلومات مربوط»برای اینکه اموری را که به حافظه و  
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همه  از  غفلت  نیا  بشناسیم،  را  چیزها  بعضی  از  یا  و  چیز  حافظه  بدانیم  اگزیریم 
 اطالعات در نزد انسان چگونه است.

ـ از  عنوان مثال بههای انسان، از این عالم جسمانی ـ برخی از اطالعات و داده 
آیند؛ مثال  ها از ملکوت اعلی مینای از آگیرند، و پاره چشم و گوش سرچشمه می

می  نشئت  اعلی  ملکوت  از  که  اطالعاتی  انبیا برای  بر  وحی  رؤیاهای    گیرد  و 
توان آن را  صادقه است. این اطالعات روی صفحۀ وجودی انسان یا جایی که می

بندد. برخالف تصور بسیاری از  محل حافظه، یا محل اطالعات نام نهاد، نقش می 
از   گونه که بسیاری آندر نفس انسان )یعنی روح او( قرار دارد، نه ـ مردم، این محل  

ـ در جسم و مغز. عملکرد مغز همانند دستگاه نمابر یا تلفن است و  پندارند مردم می
انتقال دادهمحل نگه  برای  ابزاری  بلکه  از« و  داری دائمی اطالعات نیست،  ها » 

 1رود.«ر میشما»به« وجود انسان در این عالم جسمانی به  

دانیم اتصال روح به بدن از محل سینه است، ولی این سخن منافاتی ندارد که بگوییم  می
گونه که این مطلب در کتاب )متشابهات( در    فرستندۀ اطالعات مغز است، نه سینه! همان 

 2سؤالی که دربارۀ محل اتصال روح به بدن پرسیده شده، بیان شده است.

 فرماید: را کامل کرده، می   خود سخن سید احمدالحسن

تا زمانی  به »...  این دنیا  انسان در  این دانستنیسر میکه  ها مدام در حال  برد 
کنی و آنچه را که  بینی و درک می عنوان مثال آنچه را که با چشم می اند؛ به افزایش

  هایی هستند که در کنی، همگی دادهشنوی و آنچه را که مطالعه میبا گوش می 
« عبارت است از استخراج  آوردنخاطر یادآوری و به شوند. »نفس انسان انباشته می 

ها نزد انسان در این عالم ]جسمانی[ آنگاه که انسان  ن آنشدحاضر این اطالعات و  
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 اراده کند.  آن را 

ها از حافظه، عوامل متعددی  در این یادآوری یا واکشی اطالعات و استخراج آن 
 اند از: ها عبارتاز آن  مؤثر هستند که برخی 

یادآوری مطالب از اتفاقاتی  اول، حجم اطالعات: اثرگذاری حجم اطالعات در  
 کار داریم روشن است... وکه در زندگی روزمره با آن سر 

های پیچیده و مرکب ]در  های ساده با داده دوم، کیفیت یا نوع اطالعات: داده
 سان نیستند...یادآوری مطالب[ هم 

تأثیر    سوم، بدن انسان  یادآوری  در  پوششی است که  و  و کالبد: و آن حجاب 
ای بر روی اطالعات است که هرچه مشغولیت به آن بیشتر  گذارد و مانند پرده می

 شود...تر می شود، این حجاب ضخیم 

چهارم، نور و ظلمت در نفس انسان: هرچه نور ]در نفس انسان[ افزون شود،  
ود، و نیز هرچه نور کم شود و ظلمت بیشتر شود، توان شآوری بیشتر میتوانایی یاد 

 یابد... ها کاهش می یادآورِی داده 

ها[ به این عالم و از این عالم  پنجم، مغز از این جهت که دستگاه انتقال ]داده 
عنوان مثال حرکت صحیح خون در  است، در یادآوردی مطالب تأثیر بسزایی دارد. به 

بخشد، و بروز مشکل و  اش را ارتقا مین، کارآمدی مغز و رسیدن غذای مناسب به آ 
صورت  ها به آوری دادهبسا منجر به عدم توانایی در یاد   نقص در مغز یا بیماری، چه 

 عی یا دائمی شود... صورت مقطکلی یا جزئی و به 

شود هیچ مخلوقی وجود ندارد که در معادلۀ حافظه، به  میروشن  به این ترتیب  
دنبال آن فراموشی را تام و کامل توصیف نمود و به   وان حافظۀ اوصد برسد و بتدر صد

و غفلت او برابر با صفر شود، یعنی نه فراموش کند و نه غفلت کند. امکان ندارد  
صد، و فراموشی و غفلتش  در اش صدخداوند سبحان مخلوقی بیافریند که حافظه
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و اینجا موضوع  ار نیست ـ صفر باشد. نه به این علت که خداوند قادر به انجام این ک
رو که چنین چیزی محال است و معنای آن،  آنـ بلکه ازگرددبه قدرت خداوند برنمی 

الله علوا  تعدد الهوت مطلق خواهد بود. خداوند بسی برتر و واالتر است.   تعالی 
 .»1کبیرا 

یا نیز در  و رؤـ   آوردبه دست میانسان  در نتیجه اکنون برای ما روشن شد اطالعاتی که  
 بندد: ـ در صفحۀ وجودی انسان نقش میهاست و موضوع بحث ماستضمن آن 

توان آن را محل حافظه  »این اطالعات بر صفحۀ وجودی انسان یا جایی که می 
گذارد؛ این محل در نفس انسانی  یا محل اطالعات نام نهاد، اثر و نقشی بر جای می

 )روح( قرار دارد... .« 

برای  را  را در  بستن دهان سفیهانی که فریاد سر می   روایت زیر  دهند و حتی خورشید 
 کنیم: کنند تقدیم می وسط روز انکار می 

هایی که به  در ضمن جواب  وب آمده است: امام رضادر کتاب »المناقب« ابن شهرآش
»...جایگاه روح در مغز است و پرتوی آن همانند  :  فرمایدمی  دهد، ضار در حضور مأمون می ح  

ر شده، که قرصش در آسمان است و نورش روی زمین گسترده  ]نوِر[ خورشید در بدن منتش
  است. اگر قرص خورشید پنهان شود، ]پرتوی[ آفتاب وجود نخواهد داشت، و ]همچنین[ 

 2اگر سر را از بدن جدا کنی روح ]در بدن[ نخواهد ماند.« 

  انسان  شده توسطیافتدر اطالعات  بنابراین وضعیت رؤیا درست مانند وضعیت دیگر  
انسان نقش می بر صفحۀ وجودی  باقی می است که  این  مانبندند. موضوع دیگری که  د 

شود؟ و با توجه به چهارچوبی که مطرح شد پاسخ  است که اثر آن اطالعات کجا واقع می 
روشن  برای  اما  است؛  می روشن  اشاره  آن  به  دیگر  بار  مطلب،  شدن  سخن  تر  کنیم. 

 
 .البحرین، سید احمدالحسنسفر موسی به مجمع - 1
 . 251 : ص58ج  ،االنواربحار - 2



 147 ...................................................................................................... یا رؤ یتماه 

بودن مشغولیت روح  دلیل کم بودن رؤیا در خواب به »واضح  فرمایند:[]که می   معصومین
عبارت است از اداره و ـ  اشبه مفهوم ساده سازد مسئلۀ تدبیر ـ به ادارۀ بدن است« روشن می

کارهای دیگری که اصطالحا  مردم آن را و    هافرمان ها و  دستورالعملگیری و صدور  تصمیم 
ن در این عالم، نفس انسان )روح(  قت سایۀ عقل است. بنابراینامند؛ ولی در حقی»عقل« می

اداره می  را  را در  جسم  بیداری و چه در خواب، وظایف و کارکردهای عقل  در  کند، و چه 
 دهد؛ و خداوند داناتر است. مدیریت بدن انجام می 

رؤیا  اعم از  کند ـ به این ترتیب روح در دریافت و پردازش اطالعاتی که به ذهن خطور می 
گیری است، و  ـ مرجع تصمیم ها از عالم ملکوت و عالم جسمانی یا مکاشفه یا سایر ورودی 

های قبلی خود تکیه  چیز، به داده گیرهای الزم دربارۀ همهدر تحلیل و پردازش و تصمیم 
 کند.می

کنندۀ حال انسان است و صفحۀ وجودی انسان در آن قرار  طور کلی ادارهروح که به 
جسم و نیز بر صفحۀ وجودی انسان غالب و مسلط است؛ و خدا داناتر است؛ و در  دارد، بر  

از منابع دادهنتیجه تمام اطالعاتی که به  به  ها و اطالعات وارد روح می صورت کلی  شود 
 گردد.حافظۀ دائمی )صفحۀ وجودی انسان( ارسال می 

به  انسان میدربارۀ اطالعاتی که  به  بیداری  در هنگام  اشکالی صورت کلی  رسد هیچ 
گاه، و تشخیص منبع اطالعات برایش آسان است؛   وجود ندارد؛ زیرا انسان در این حالت آ

رسد؛ رؤیاها و خبرهایی  ها و اطالعاتی است که هنگام خواب به او میولی بحث دربارۀ داده 
افتد. این حالت  کند در فضای خواب و آرامش اتفاق میدریافت می  که روح از طریق مالئکه

از   را  اطالعات  آن  ملکوت  عالم  از  بازگشت  راه  در  که  است  مؤثری  امور  نیازمند  )خواب( 
القائات شیطانی حفظ کند؛ چراکه نزول ]روح[ در ضمن سیطرۀ عالم جسمانی، و قید و  

خواهد   اتفاق  ظلمت،  و  نفس  هوای  و  جسم،  این بندهای  و  نفوذ  افتاد،  برای  محلی  ها 
شیاطین جن و انس هستند تا آن رسالت الهی مقدسی را که از عالم ملکوت دریافت شده و  
در   رؤیا  بستن  نقش  هنگام  پس  بکشانند.  بیهودگی  به  است  شده  ممنوع  شیاطین  برای 
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گاهی در این عالم جسمانی، انسان دچار   صفحۀ وجودی انسان و بازگشت انسان به خودآ
های  وجود آمدن خوابشود، و برای خیاالت و اوهام و هوای نفس در به َخلط و اشتباه می 

آید؛  انسان امکان دخالت به وجود میباطل در مسیر بازگشِت روح به بدن و هوشیاری کامل  
عبارت دیگر  شوند؛ یا به مخلوط می  یکدیگرهای نادرست با  های درست و داده پس دانسته 

 .شودؤیای دروغین مخلوط می رؤیای صادقه با ر

عرض کردم: فدایت شوم، آیا رؤیای صادقه و کاذبه    گوید به امام صادق ابوبصیر می 
، و انسان آن را  نقیض استوذبه، ضد »راست گفتی! اما رؤیای کایک منبع دارند؟ فرمود:  

ت  بیند؛ و فقط جزو تخیالشده میفاسق رانده   شیاطیندر همان اوایل شب، هنگام تسلط  
 1« . ... نیست  آدمی است، و خواب دروغین است و خیری در آن

می صادق نوفلی  امام  به  می   گوید  رؤیا  مؤمن  گاهی  کردم:  رؤیایش  عرض  و  بیند 
می همان   رؤیایی  گاهی  و  است،  دیده  که  است  به گونه  چیز  ولی  .  نیست  خصوصیبیند 

آسمان کشیده    خوابد، از روحش حرکتی رو به باال به»هنگامی که مؤمن می حضرت فرمود:  
ببیند، حقیقت    ـاست که جای تقدیر و تدبیر  ـ ها  شود؛ پس مؤمن هرچه در ملکوت آسمان می

 2های پریشان است.« است، و هرچه در زمین ببیند خواب

»از رسول  است که حضرت فرمود:    نقل کرده  ام علی]شیخ صدوق[ با اسنادش از ام
پرسیدم که می  خدا  رؤیا میدربارۀ مردی  و  بسا    بسا حق است و چه   بیند، و چه خوابد 

خدا  رسول  بنده   باطل!  هر  که  فرمود:  به میای  روحش  عالمیان  خوابد  پروردگار  سوی 
کند؛ پس هرچه نزد پروردگار عالمیان ببیند حق است. سپس وقتی خداوند عزیز  عروج می 

به  او  بازگشت روح  را بدهد، روح در میان آسمان و زمین سیر  جبار دستوِر  سوی جسمش 
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 1های پریشان است.« کند و آنچه ]در این میان[ ببیند خوابمی

با  نچپس آ ه روح از ملکوت دیده، از جانب خداوند است، و آنچه از زمین دیده )یعنی 
ها(، از آنجا که از عالم جسمانی بوده و از عالم ملکوت  تأثیرگذاری هوای نفس و شیطان

ف رؤیای صادقه و رؤیای کاذبه )که محل  نبوده است ارزشی ندارد. به این ترتیب علت توصی
از یک  نتیجه،شن شد؛  جاست( روخروج هر دو  رؤیا در صفحۀ  نقش  چراکه  بستن هر دو 

 وجودی انسان؛ و خدا داناتر است.

باقی می  اکنون  با  پرسشی که  در ملکوت مشاهده کرده،  آنچه روح  بین  ماند: چگونه 
آنچه در این عالم جسمانی مشاهده کرده است تفاوت قائل شویم؟ چگونه آن نورهای الهی  

داند وحیی از سوی خداوند  دهد و نمی ها را تمییز نمی انسان آنشود و  برای انسان مشتبه می 
 بوده است؟ علت این شبهۀ قدیمی چیست؟ 

به  دقیق   یعنی  داده معنای  حک تر:  ـ شدههای  انسان  وجودی  صفحۀ  در  در  ای  چه 
خواب  در  چه  و  آن بیداری  حضور  به  که  دارد  وجود  به ـ  و  انسان  ذهن  در  آن  ها  دنبال 

از سوی  و... تکیه می   هاندی آن بدسته  یا  از سوی خداوند هستند؟  این معلومات  آیا  شود. 
به  که  پرسشی  نفس؟  هوای  و  میشیطان  مطرح  گفته  این  رؤیا  که    آنجااز  شود:  دنبال 

  از خودِ آن  گیریشکل بندد، آیا اطالعاتی است که هنگام خواب در حافظۀ انسان نقش می 
خود انسان و تسلط او بر ذهن و تفکرش و آنچه از    وسیلۀ شعوریعنی به   است؟  بوده   انسان

شود؟ یا تشخیص ]منبع[  گردد انجام می صفحۀ وجود ]انسان[ در ذهن ظاهر و حاضر می 
شود که از آنچه در  وسیلۀ علتی خارجی انجام می تشخیص آن به   رؤیا از خارج است؟ یعنی 

 چرخد و حتی از اطالعات یا رؤیاهای ورودی به ذهن، جداست.حافظه می 

این منظور: فرض می برای  بیدار شده مثالی  از خواب  رؤیای  کنیم شما  ای و خداوند 
در رؤیا به شما دستور    رسول خدا   ـمثال   عنوانبه ـشما کرده است و    را روزی   رسول خدا 
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محض  کنیم این رؤیا به می  ـ فرض عنوان مثال بهو ـ داده است از پرچم حِق یمانی پیروی کنی  
شدن، در ذهنتان حاضر است. آیا تشخیص اینکه آن رؤیا از سوی خداوند بوده است  بیدار 

 به خود شما بستگی دارد؟ یا وابسته به یک علت خارجی است؟

را علت تصدیق در این ]رؤیا[ موجود است، و آن قانونی است که  پاسخ روشن است؛ زی
در آن حضور دارد باید   اند؛ اینکه رؤیایی را که رسول خدا برای ما وضع کرده  بیتاهل

]صادقه  تشخیص  برای  خارجی  علت  یک  قانون  این  شود.  محسوب  تصدیق  رؤیا  بودن[ 
 شود.می

کذب رؤیا[ از سوی خود انسان صحبت  ابتدا دربارۀ حالت اول، یعنی تشخیص ]صدق و  
گوییم[ این  شدن رؤیا در ذهن، ]می محض حاضر تر گفتم، به طور که پیش  کنیم. همان می

گیرد.  قرار می  رؤیا از سوی خداوند است؛ و این حالتی است که در مجموعۀ معصومین
ۀ آن  دهند، پس دیگر دربار های شریفشان رؤیا را تشخیص می با ذات   وقتی معصومین

با منکرین رؤیا وجود ندارد؛ چراکه ما دربارۀ   بحثی نیست؛ زیرا در این خصوص اختالفی 
حالت  می تشخیص  شبهه  و  شک  موجب  که  میهایی  سخن  آنکه  شوند  حال  و  گوییم، 

 از چنین وضعیتی معصوم هستند.   معصومین

انتظار خواهد  با وجود عرصۀ ایماِن به غیب، ایمان به رؤیا و تصدیق آن نیز از مؤمنان  
گیرد، ولی این نیز با امری  رفت؛ و این، حالت دیگری است که در ضمن حالت اول قرار می

متعال است که مؤمنان را با  وشود؛ و این امر غیبی از طرف خداوند سبحان غیبی انجام می
استوار می مربوط  آن  مؤمنان  درونی  ذات  به  ]رؤیا[  تصدیق  نیز  این حالت  در  پس  سازد. 

دلیل صفای  بودنشان در مقابل خداوند پاک و بلندمرتبه، به این اطمینان و تسلیم   ود؛ و شمی
سرشت درون پاکی  همان   ،  است؛  آنان  اخالص  سید    و  کالم  در  معنا  این  که  گونه 

 آشکارا تبیین شده است:  احمدالحسن

»صفحۀ وجودی انسان، ظلمت و نور است. انسان هر اندازه علم داشته باشد و  



 151 ...................................................................................................... یا رؤ یتماه 

نور در صفحۀ وجودی عمل   به  اش فزونی میکند و اخالص ورزد،  یابد و ظلمت 
شود و اثری ناچیز دارد که انسان را از هدایت  ای میکه شائبه کاهد  حدی فرو می

 1سازد؛ این همان عصمت است.«خارج نکرده و در گمراهی وارد نمی

صادق امام  از  فرمود:    زراره  حضرت  که  است  کرده  فرشته نقل  نبی،  را »...  ای 
داند  عرض کردم: چگونه می  بیند.« شود و او در خوابش می بیند؛ بر او وحی نازل می نمی 

کند تا بداند  »خداوند آن را برایش روشن میآنچه در خواب دیده، حق بوده است؟ فرمود:  
 2حق است.« 

به  رؤیا  تشخیص  که  دوم  حالت  میوسیلاما  انجام  خارجی  علتی  اینجا  ۀ  در  که  شود، 
صورت کلی و  موضوع بحث ماست، و حالتی است که عاملی برای انکار ]حجیت[ رؤیا به 

توانیم تشخیص  صورت اجمالی می جزئی است. سخن در این خصوص بسیار است، اما به 
 نیم(: کنیم )و جزئیات را به بحث دیگری موکول کبا علت خارجی را به دو دسته تقسیم 

شدن امری غیبی، رخدادی که در آینده  وجود یک معصوم در رؤیا، محقق   علت اول:
افتد، وجود نمادهای رؤیا، حکمت، یا وجود عوامل دیگری در رؤیا از جمله عللی  اتفاق می 

های پریشان  دارد و آن را از خوابرؤیا را مصون می   بیتهستند که بر اساس روایات اهل 
 ماند.  تردیدی نمی وکند که شک تمایز می صورتی مدروغین به 

  تر است؛ همان وضعیت بینندۀ رؤیا که در شناخت خودش ]از دیگران[ اولی  علت دوم: 
بیند  کس از شما با رؤیایی که می »هیچ اند: نقل کرده از رسول خدا  بیتگونه که اهل

ند عزوجل عرضه کند؛  شود فریب نخورد؛ بلکه باید خود را به کتاب خداویا برایش دیده می 
گونه نبود بداند آن ]رؤیا[ از سوی شیطان بوده  اگر عامل به آن بود خوشحال شود و اگر این
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 1است.«

اصلی که می بسا  این  چه  با  است«  را شناخته  پرورگارش  بشناسد  را  گوید »هرکه خود 
 طرح، کامال  موافق باشد. 

از نمادها اختصاص دارد؛ و اینکه  مسئلۀ دیگری هست که به ماهیت رؤیا و ترکیب آن  
همان   چه شوند؛  برگرفته  انسان  وجودی  صفحۀ  از  رؤیا  نمادهای  سید    بسا  که  گونه 

 آن را تبیین فرموده است:  احمدالحسن

مرتبه انسان را آفرید و او را بر فطرت خودش سرشت و کدام  »خداوند پاک و بلند 
با گذ شت زمان از این فطرت سالم  فطرتی بهتر از فطرت الهی است؛ ولی انسان 

دنیا و فرو با حب  را  و آن  آلوده  خالی شد  و تسافل  در  کردرفتن در آن  نتیجه  در  ؛ 
 ... اند غرق شدهایی که بر روی یکدیگر قرار گرفته تاریکی

فرشته  آن    .فرستدیانسان می  سو به   ن یمعپیامی  رؤیا با    ای را بر   یا فرشته   وندخدا 
  ی فرشته، مانند کتابآن  انسان در برابر  .  را به او برساندپیام  تا    دیآیبر آن انسان فرود م

است آنگشوده  برخ  .  نمادهای  زهایچ  یفرشته  زندگ  و  در  را   یموجود  انسان 
را    «رؤیا»  اآورده است ی  بیکه از غ   را پیامی  تا  کند  استفاده می ها  آن  و از  ند یگز یبرم

بسا  برساند  و چه  انسان    یزی چ؛  از صفحۀ وجود  او    ای را  به    ؛ردینگ بر گذشتۀ  بلکه 
 . کندبسنده  شناسند ی مرا ها آن  رؤیا که فرشتگاِن ی رؤیا و حکمت نمادهای 

  نمادهای   .نباشد رؤیا    فرشتگاِن   از  و  باشد ارواح    طرف  از رؤیا  همچنین چه بسا  
فرستادگان   و ایانب ارواح  از ،رؤیا  د یشا وتفاوت دارد. رؤیا    فرشتگاِن ارواح با نمادهای 

  طرف   از   یرؤیا  و  فرشتگان  طرف  از  یرؤیااین نوع رؤیا نیز با    و  باشد  امامان  و
به میرؤیا  متفاوت است. حتی    ارواح این    ؛ باشد   خدا   طرف   از طور مستقیم  تواند  به 

َما :  نگاردمی  انسان   وجودۀ  صفح  در  را رؤیا    خود،  قدرت   با   خدا صورت که   ه    ِإَنّ ْمر 
َ
  أ
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َرادَ   ِإَذا 
َ
ا  أ ْن   َشْیئ 

َ
وَل   أ ْن   َله    َیق  ون    ک    اراده   چیزی  به چون  که  است  چنین  او  امر)  1َفَیک 

 . (شودمی موجود پس  ،»باش«  گویدمی  فرماید،

تمامِی    و   ؛است   حی صر   بلکه   ، ستین نمادین    ، وندخدا   طرف  از   ی رؤیا   ن یا البته 
  ، نیمرسل  و  ای انب  طرف  ازارواح، چه    طرف  ازچه    ،رؤیا   فرشتگاِن   طرف  از  چه  ،هارؤیا
از طرف    امامانچه   و  وند هستند  ا خد  طرف   ازمتعال، همه  وسبحان   وند خدا و چه 
ندارند  است    ایالله، حسنه شاءان ناسازگاری  محقق    ، صبح   یروشن همچون  و  که 

کند  ؛ مگر هنگامی که هشداردهنده باشد، که در این صورت انسان دعا می دنشویم
کند و در اثر آن ]دعا[ رؤیا محقق  واسطۀ آن دعا، بال را از او دفع میخداوند به و  

 دهد، هرقدر هم آن قضا قطعی باشد... .« شود. دعا قضا را تغییر مینمی 

سوی انسان  مرتبه به بنابراین اکنون برای ما روشن شد رؤیا از جانب خداوند پاک و بلند 
ؤیا[ بعضی از نمادهای رؤیا را از صفحۀ وجودی انسان  بسا فرشته]ی ر  شود، و چه ارسال می

 گیرد. مثال زیر، مثالی برای این حالت است: )حافظه( برمی 

مّثل مصر« ـکند که در آن رؤیا،  رؤیایی را تأویل می   سید احمدالحسن یعنی معادل  »م 
 رماید. فعلت اختیار نمادهای آن را توسط فرشتگان بیان می   و سید  دیده شده است   ـامام

 فرماید: می  سید

بینی اگر جایگاهی نداشته باشند، صرفا  نامی  »و بدان اشخاصی را که در رؤیا می
ها فقط اسم بوده است. فرشتگان از صفحۀ وجودی  بیش نیستند؛ یعنی منظور از آن 

های مناسبی  شما و از آنچه در حافظۀ شما نقش بسته است تصاویری را که اسم
 خواهند به شما برسانند.« طریق آنچه را می  ند تا از این کندارند انتخاب می

  گونه نیست که نمادهای رؤیا همیشه از صفحۀ وجودی انسان بوده باشد؛ چه و البته این 
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توان تأویلشان کرد. آری!  بسا نمادهای جدیدی باشند. بعضی از رؤیاها نامفهوم هستند و نمی 
بسا بینندۀ رؤیا، خودش    ایی نیازمند تأویل باشد. چه بسا رؤی  بسا رؤیایی صریح باشد، و چه   چه

نمادهای رؤیا را بفهمد، و حتی ممکن است یکی از مؤمنان بعضی از رؤیاها را بفهمد؛ اما  
همیشه شناخت تمامی نمادهای رؤیا ممکن نیست، مگر با تعلیم خداوند، و با وحی، و از  

ثابت نیستند. رؤیاها کلمات خداوند  شوند و  طریق حجت الهی؛ زیرا نمادها نیز تجدید می
ي َلَنِفَد  پذیرد؟!  هستند؛ و آیا کلمات خداوند پایان می ا ِلَکِلَماِت َربِّ ْل َلْو َکاَن اْلَبْحر  ِمَداد 

 
ق
ا  ي َوَلْو ِجْئَنا ِبِمْثِلِه َمَدد  ْن َتْنَفَد َکِلَمات  َربِّ

َ
ْبَل أ

َ
)بگو اگر دریاها برای ]نوشتن[ کلمات    1اْلَبْحر  ق

پذیرد پیش از آنکه کلمات پروردگارم پایان یابد؛ هرچند  ، دریاها پایان میشوند پروردگارم مرکب  
 . (د آن ]دریاها[ را به مدد بیاوریم همانن

 کنیم: را بیان می  جا کالم سید احمدالحسن در این 

ا  بسا  نمادهای  رمزها ۀ  هم  به   حاطه»چه    ارواح  ای  فرشتگان  که  هاییرؤیا  و 
  کتاب   ن یا .  باشد  نشده  حاصل  نی مرسل  و  ا یانب  از   یار یبس   ی برا   کنند یم  استفاده
ِلَك   :فرمایدیم  وسفی  خدا   امبر یپ دربارۀ    که  خداست َك   َیْجَتِبیَك   َوَکَذ  َك   َرب ّ م  َعِلّ   َوی 

ِویِل   ِمْن 
ْ
َحاِدیِث   َتأ

َ
ِتم ّ   اأْل وَب   آِل   َوَعَلی    َعَلْیَك   ِنْعَمَته    َوی  َها   َکَما   َیْعق  َتَمّ

َ
َبَوْیَك   َعَلی    أ

َ
  ِمْن   أ

َوِإْسَحاَق   ِإْبَراِهیَم  ْبل  
َ
َك   ِإَنّ ق   را   تو   پروردگارت   چنین، این  و)  2َحِکیٌم   َعِلیٌم   َرَبّ

  یعقوب   خاندان  بر   و   تو   بر   را   نعمتش   و   آموزد،می   تو  به   هاخواب  تعبیر   از   و  گزیند، برمی
  راستیبه   کرد.  تمام  اسحاق،  و  ابراهیم   تو،   پدران  برقبال     که   گونه  همان  ؛کندمی   تمام
ْکِرِمي   ، (پروردگار تو دانای حکیم است که  

َ
أ ِتِه 

َ
اْشَتَراه  ِمْن ِمْصَر اِلْمَرأ ِذي  اَلّ اَل 

َ
َوق

ا   َوَلد  ِخَذه   َنَتّ ْو 
َ
أ َیْنَفَعَنا  ْن 

َ
أ ِلَك َمْثَواه  َعَسی   ا  َوَکَذ  َنّ َف   َمَکّ وس  ْرِض   ِفي  ِلی 

َ
َمه    اأْل َعِلّ   ِمْن   َوِلن 

ِویِل 
ْ
َحاِدیِث   َتأ

َ
ه    اأْل ْمِرهِ   َعَلی    َغاِلٌب   َوالَلّ

َ
ِکَنّ   أ ْکَثَر   َوَل 

َ
اِس   أ و   اَل   الَنّ آن مرد  و  )  3َن َیْعَلم 
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امید است   . دارب مصری که یوسف را خرید، به همسرش گفت: جایگاهش را گرامی 
گونه یوسف را در سرزمین  فرزندی انتخاب کنیم. این   به ما سودی دهد، یا او را به 

بیاموزیم؛ و خدا بر کار خود  را  ها  به او تعبیر خواب   تا   به تمکین و اقتدار رساندیممصر  
ْد   َرِبّ   ،( دانندغالب است، ولی بیشتر مردم نمی

َ
ْلِك   ِمَن   آَتْیَتِني  ق ْمَتنِ   اْلم    ِمْن   يَوَعَلّ

ِویِل 
ْ
َحاِدیِث   َتأ

َ
َماَواِت   َفاِطرَ   اأْل ْرِض   الَسّ

َ
ْنَت   َواأْل

َ
ْنَیا   ِفي   ي َوِلیِّ   أ ِني  َواْلِْخَرةِ   الد ّ   َتَوَفّ

ا ْسِلم  ْلِحْقِني  م 
َ
اِلِحیَن   َوأ   ها خواب  تعبیر  از  و  دادی  دولت من  به تو  پروردگارا،)  1ِبالَصّ

  موالی   آخرت  و   دنیا   در   تو   تنها   زمین،   و  ها آسمانۀ  پدیدآورند  ای   آموختی.  من   به 
  وند خدا فرماید  نمی  و   (فرما   ملحق   شایستگان   به  مرا   و  بمیران  مسلمان  مرا   منی؛

 ه است.«دادبه او تعلیم  را اندازهای رؤیا چشم  و و نمادها  رمزهاتمامی  

و برای روشنگری دربارۀ صفحۀ وجودی انسان، تا تأثیر آن را بر رؤیا بفهمیم، بعضی از  
 کنیم: را در این خصوص مالحظه می احمدالحسنفرمایشات سید 

»...صفحۀ وجودی انسان، ظلمت و نور است. انسان هر اندازه علم داشته باشد  
یابد و ظلمت به  اش فزونی میو عمل کند و اخالص ورزد، نور در صفحۀ وجودی 

شود و اثری ناچیز دارد که انسان را از هدایت  ای میکه شائبه کاهد  حدی فرو می
 سازد؛ این همان عصمت است.  ارج نکرده و در گمراهی وارد نمیخ

د؛ و  شوشدن از سربازان جهل و منیت، شکافته میهای ظلمانی با دور حجاب
های نورانی است و هنگامی که به سربازان عقل و اخالق  انسان دربردارندۀ حجاب 
در مسیر تکاملی خود  این ترتیب آدمی  شود؛ به  ها فانی میکریمه آراسته گردد در آن 

می  تمام  تالش  به  و  بزداید  خود  وجود  صفحۀ  از  را  منیت  که  برسد  جایی  به  کند 
ا  لشکریان عقل آراسته شود. این همان فتح مبین است. ِبین  ا م  ا َفَتْحَنا َلَك َفْتح    2ِإنَّ
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 . )ما برای تو پیروزی آشکاری فراهم ساختیم(

ساختن صفحۀ ظلمت  لصانه خواهان دور ... اگر بنده از منیت روی گرداند و مخ
متعال دعایش را اجابت فرماید، کسی جز خدای واحد  وو عدم باشد و خدای سبحان 

های اعمال،  شود و نامهماند و زمین با نور پروردگارش روشن می و قهار بر جای نمی 
می  میآورده  گفته  و  پروردگار  شوند  خداوند،  آِن  از  تنها  ستایش  و  سپاس  شود: 

 1نیان است.« جها

ْیَت ِإْذ   حالمعصوم است، و با این   وصی موسی   »بنابراین یوشع
َ
َرأ

َ
اَل أ

َ
ق

َخَذ َسِبی َره  َواتَّ ْذک 
َ
ْن أ

َ
ْیَطان  أ ْنَساِنیه  ِإالَّ الشَّ

َ
وَت َوَما أ ي َنِسیت  اْلح  ْخَرِة َفِإنِّ َوْیَنا ِإَلی الصَّ

َ
َله   أ

ا سوی آن صخره پناه جستیم، من ماهی  وقتی به )گفت آیا دیدی    ِفي اْلَبْحِر َعَجب 
طور  به را فراموش کردم و جز شیطان ]کسی[ آن را از یاد من نبرد تا به یادش باشم و  

 ت(. دریا پیش گرف در  را  عجیبی راِه خود 

کردن ماهی در قرآن ثابت شده است؛ ولی این فراموشی، او را از دایرۀ  فراموش
علت ظلمت  اموشی حتی اگر واقع شده باشد، به کند؛ زیرا این فر عصمت خارج نمی 

)شیطان( موجود در صفحۀ وجود یوشع بوده است؛ ولی این فراموشی نیز قطعا  در  
گیرد؛ و از آنجا که خواست و ارادۀ خداوند  دایرۀ مشیت و ارادۀ پروردگار متعال قرار می 

دنبال  به   را معصوم نماید، پس این فراموشی، تأثیری سلبی چنین بوده که یوشع
تبارک  برعکس، خداوند  بلکه  به  نداشت؛  از سیئات  را  با جود و کرمش آن  وتعالی 

 2حسنات تبدیل فرمود.« 

ها به تطهیر  در آن   و سخن در این باب بسیار است؛ سخنانی که سید احمدالحسن
 .صفحۀ وجودی انسان از تاریکی و شیطان پرداخته است
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 فصل دوم: 

 و رؤیامیان تفکر رابطۀ 

 دهید؟کنید، چه کاری انجام میوقتی شما فکر می
ـ این است  و البته خدا داناتر است شوم ـ متوجه می   آنچه از کالم امامان پاک و مطهر  

هایی است که انسان دریافت، و در حافظه مرتب  معنای پردازش دادهکردن صرفا  به که فکر 
کنید  کنید، لمس میشنوید، استشمام میبینید، میکند. شما می بندی و تنظیم میو طبقه 

هایی  اند از دادهها عبارت ود. همۀ این شیا از عالم ملکوت و جاهای دیگر به شما وحی می
مقایسه  و  پردازش  به  اقدام  خود  ذهن  در  و  دریافت،  شما  یا  می   شانکه  تأثیر  تا  کنید 

به تصمیم  مناسبی  به گیری  و  باشد؛  داشته  امور  طور کلی فکردنبال  مدیریت  کردن همان 
 های نفس است.لیت ارادی؛ و مدیریت از مسئو انسان است، خواه ارادی بوده باشد یا غیر 

 فرماید: می  سید احمدالحسن

در دل اوست    شدهناطقۀ کاشته »و صورت انسان در عالم ملکوت، نفس او یا  
در دل،    شدهناطقۀ کاشته کنندۀ بدن در این عالم مادی است؛ و این نفس یا  که تدبیر 

 1همان سایۀ عقل است.« 

ها را با سایۀ  خود را درک، و آن   امور  بنابراین از نخستین بدیهیات این است که انسان
به آن  عقل مدیریت کند؛ و این سایه، همان نفس انسانی موجود در عالم ملکوت است، و ـ 

  در بدن انسان در این عالم   ـاست  ، مغزمرکز تفکرکنند  صورتی که عدۀ بسیاری گمان می
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 مادی قرار ندارد. 

 فرموده است:  ایشان

ای از آن عقل، یا همان نفس  آدم در آن اشتراک دارند سایه »اما آنچه همۀ بنی 
انسانی است، نه عقل حقیقی. این نفس در عالم ملکوت وجود دارد و آن عالم نیز  

این  متنافیات ـ عالم  عالم شهادت درست مثل  ـ با  از ماده    است،  تفاوت که مجرد 
 است.

مصطفی می   حضرت  مضمون  این  قلب    فرماید: به  اطراف  شیاطین  »اگر 
آدم  یعنی اگر بنی «.کردها نگاه میچرخیدند، قطعا  به ملکوت آسمان فرزند آدم نمی

به ملکوت آسمان برای رضای خداوند خالص گرداَند قطعا   را  نظر خواهد  خود  ها 
 1کرد.«

یوان کنند انسان و ح اند؛ آنان فکر می ای شدهاما بسیاری از مدعیان علم مرتکب مغالطه
متمایز می نتیجه با عقل  و  به شوند،  را  مغالطههایی  این  به دست می دنبال  که  گویی  آورند 

های دور و درازی که بعضا  یکدیگر را نفی  پردازیها و نظریه گویی شود در تناقض باعث می
کنند گرفتار، و از رسیدن به حقیقت، بیشتر و بیشتر دور شوند؛ در حالی که واقعیتی که  می
مؤمن و کافرـ در داشتن سایۀ  ها ـ هاست. همۀ انسانتبیین کرده، غیر از همۀ این  دسی

مشترک  قابلیت   عقل  عقل،  سایۀ  این  و  محیط  هستند،  درک  و  کشف  برای  کافی  های 
با دگرگونی با آن و کنش متقابل  تعامل  و  ـ پیرامون  را  تداوم و رشد  گونه به های آن  ای که 

 سازد.ـ فراهم می دار شوده زندگی را در همۀ سطوح عهد

 فرماید: می  سید

نزد کافر   »... چه  آیا آنچه  بپرسد  است، عقل نیست؟! ]در حالی    انبسا کسی 
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 سازند!که[ کفار به کمک آن، هواپیما و وسایل ارتباطی پیشرفته می 

دربارۀ آنچه معاویه داشت پرسیده شد؟ حضرت فرمود:    پاسخ: از امام صادق
 »آن نیرنگ است، شیطنت است، و به عقل شباهت دارد، ولی عقل نیست.« 

ای از عالم ملکوت دارد؛ بهرۀ انسان ]از عالم ملکوت[  هر انسان، نصیب و بهره 
سایه  و  مثالی  که صورتی  اوست  نیروی  نفس  همان  سایه،  این  است.  عقل  از  ای 

 1ای است که در دل انسان کاشته شده است... .« ا ناطقه ادراک ی

انسان مشترک  نیز  کند حتی حیوانات  اضافه می   سپس سید با  این سایۀ عقل  در 
ها نیز نیاز دارند محیط پیرامون خود را درک کنند. اگر حیوانات از توانایی  هستند؛ زیرا آن

مثل، دفع خطرات، ساخت خانه و  دار اسباب معیشت، تولیدکه عهده ادراک و سایۀ عقل ـ 
توانند  پس چگونه می   برخوردار نباشند  هایی همانند نیازهای انسان برای بقاـدیگر نیازمندی 

 از نابودی و انقراض خود جلوگیری کنند؟  

 فرماید: می  سید

ناطقه  یا  ادراک  این سایه، همان قوۀ  نهاده  ».... و  انسان  ای است که در دل 
ها[ در این خصوصیت اشتراک دارد؛  شده است، و حیوان صامت نیز با ما ]انسان

صاف  انسان،  آینۀ  شفاف اما  و  و  تر  است،  ا تر  نتیجه  بر  شراقاتدر  نفسش    عقل 
واضح روشن و  بیشتر  سایه  این  از  انسان  بهرۀ  و  دنیای  تر،  در  که  کسی  است.  تر 

می  حیوانات  برخی  دانست  خواهد  باشد  داشته  مطالعاتی  از  حیوانات  بعضی  توانند 
ـ و  همان طور که از برخی دانشمندان جانورشناس نقل شده وسایل را اختراع کنند ـ 

 2کنند... .« های آبی برای باال بردن سطح آب، سدسازی میعنوان مثال سگ به 
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تمایز میان انسان و حیوان در مسئلۀ عقل، تنها در یک مسئله نهفته است، و  اما وجه  
آن، امکان ارتقا و اندیشیدن در مراتب باالتر از مرتبۀ مشترک میان انسان و حیوان است؛ و  

حالت، حقیقت و نور و عقل کامل و رسیدن به آسماِن عقل است  این  در   ارتقا و اندیشیدن
های عقلی )سایۀ عقل(  هی میّسر نخواهد شد. اگر توسعۀ نوآوری که جز با پیمودن مناهج ال

عرصه  علوم  در  سایر  و  طب،  تکنولوژی،  آبادی،  و  عمران  جمله  از  زندگی،  مختلف  های 
ـ این ]توسعه[  اگر چنین تعبیری درست باشد وضعِی اکتسابی را توسعۀ افقی به شمار آوریم ـ 

برخوردار هستند، و این نکته با تجربه ثابت  شبیه همان چیزی است که حیوانات نیز از آن  
سوی رشد و حقیقت و نور را »توسعۀ عمودی«  شده است؛ در حالی که ما توسعه در عقل به 

های مختلف آن پیش برود،  دانیم، تا روشن شود هر اندازه انسان در توسعۀ افقی و عرصه می
ز محدودۀ عقلی حیوانی خارج  تا زمانی که توسعه و پیشرفت عمودی را با آن همراه نکند، ا 

نخواهد شد؛ بلکه اگر انسان از بعد توسعۀ عمودی اهمال ورزد و اخالق و رفتارش به پستی  
تر از مرتبۀ حیوانات قرار خواهد  طور حتم در مرتبۀ پایین گراید و عقایدش انحراف پیدا کند، به 

گمراه و  افقی گرفت  رشد  و  پیشرفت  گرچه  شد؛  خواهد  آنان  از  ساختن  اش  تر  مرحلۀ  به 
 ها و شهرهای مدرِن دور از تصور، رسیده باشد. خراشآسمان

 فرماید: می  سید

مگر اینکه در این    ، ندارد  حیواناتنسبت به    یلتیبرتری و فض هیچ  »پس انسان  
تکامل  برای  و  بفهمد،  را  عقل  و  حقیقت  تا  کند  نظر  و  سایه  عبادت  با  یافتن، 

ن سیر کند؛ وگرنه اگر به همین سایه بسنده  سوی آشکرگزاری و اخالق پسندیده به 
و   اخالق  با  اگر  اما  بود؛  خواهد  صامت  حیوانات  یعنی  چهارپایان،  همچون  کند، 

  1تر خواهد بود.« صفات نکوهیده از قدر و منزلت خود بکاهد، از چهارپایان نیز گمراه
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 فرماید: می و نیز ایشان

ای  و پهلوی ماست، که همان سایه ای که در میان دخاطر این مغز و هسته »و به  
بسا    انسان قادر به ادراک بسیاری از قوانین عالم ماده است، و چه   ،از عقل است

زیرا  مقداری از عالم ملکوت را نیز درک کند، اما قادر به شناخت عالم عقل نیست ـ 
د  رسـ مگر با رسیدن به آن عالم؛ و به آن نمی عالم عقل، باالتر از عالم ملکوت است

ر عالم ماده، به ندای  شدن دکاشته کردن و  که پس از پشت مگر بندۀ مخلص خداوند  
حال که این مطلب را دانستیم، متوجه خطای    »پیش بیا« پروردگارش لبیک گوید.

 1آدم از همان ابتدا عقل دارد خواهیم شد... .« کند بنی کسی که ادعا می

و سایۀ عقل در آسمان ملکوتی موجود  بنابراین مدیریت بدن از وظایف سایۀ عقل است،  
است؛ اما وقتی دانستیم ملکوت، عالمی مسلط بر عالم ماده، و محّرک آن است، از یکدیگر  

اندیشد و چگونه امور  شود؟ و چگونه میکار گرفته می خواهیم پرسید: این عقل چگونه به 
 کند؟چیزی تکیه می کند؟ و به چهانسان را مدیریت می 

 فرماید: می  سید احمدالحسن

شود عقل است، چیزی جز سایۀ عقل و تصویری از آن نیست؛  »... آنچه ادعا می 
شود و نفسی  ای که تصویر بر آن منعکس میتصویری که با توجه به اختالف آینه 

های وارونه، تصویر  شود؛ پس در نفس بندد متفاوت میکه چیزی در آن نقش می
و تالش خواهم  فرموده است:    مؤمنان علیبندد. امیر  صورت وارونه نقش می به 

اندیش پاک سازم تا آنکه مروارید  کرد زمین را از این شخصیت وارونه و این جسم کج 
 2« .درو شده، جدا گردد های خرمِن از میان دانه 

طور کامل به نفسی که آن سایه بر روی  کنندۀ انسان است به یعنی سایۀ عقل که تدبیر 
 

 .احمدالحسن، سید 2گوساله، ج  - 1
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می میآن  وارونه  نیز  عقل  سایۀ  باشد  وارونه  نفس  اگر  بنابراین  دارد؛  بستگی  و  افتد  شود 
باطل   وارونه خواهند شد؛ پس حق،  قوانینش  نتیجه  در  و  بود،  وارونه خواهد  نیز  تدبیرش 

رود؛ پس او نور  امور چنین انسانی به همین ترتیب وارونه پیش می   شود و باطل، حق؛ ومی
بیند، در حالی که عکس آن درست است؛ یعنی وقتی نفس  را تاریکی و تاریکی را نور می 

اش هدایت  سوی هدف غایی افتد انسان را به انسان وارونه نباشد سایۀ عقل که بر نفس می 
 لم عقل است: کند، که همان رسیدن به عاو راهنمایی می

»عالم عقل، عالم سوم، و باالتر از عالم ملکوت، و عالمی کلی است؛ موجودات  
تنیده شده یکدیگر  در  اختالفی میانشان وجود  در آن عالم،  و  اند، و هیچ منافات 

 1ندارد به آن صورتی که در دو عالم ملکوت و ملک اختالف دارند.« 

خداوند معرفت  و  شناخت  رسیدن،  این  از  هدف  سید  وسبحان   و  است.  متعال 
 فرماید: می احمدالحسن

شود. با عقل، خداوند سبحان شناخته  وسیلۀ عقل، حجت خدا شناخته می»به
با عقل، خداوند سبحان عبادت می می و آسمان هفتم، آسمان عقل  شود.  شود؛ 

اصحاب عقول اوصیا،  و  انبیا  و  اول، محّمد  است،  و عقل  اما    هستند؛  است؛ 
ه همه از آن برخوردارند صورتی از عقل است، که اگر انسان را در برابر  چیزی کآن

رسد، و آن ]صورت  وسیلۀ آن به حق میمتعال خاضع کند به وقانون خداوند سبحان 
رساند؛  کنندگان میعقل[ او را به پیروی از حجت خدا و به سجوِد همراه با سجده 

)لعنه تسلیم شیطان  را  آن  اگر  تاما  کند  می الله(  زشتی  شیطنت  به  که  بدیل  شود 
تاریکی  در  را  انباشتهانسان  می های  حقیر  و  پست  یکدیگر،  روی  بر  کند؛  شده 

هایی که[ اگر دستش را خارج کند آن را نخواهد دید؛ و سپاس و ستایش  ]تاریکی
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 1از آِن خداوند یکتاست.« 

خداوند، قانون  مطیع  را  عقل(  )سایۀ  تفکرش  و  عقل  انسان  چگونه  مطیع    سؤال:  یا 
 کند؟  چیزی شایستگی رسیدن به عقل کامل را در انسان فراهم می کند؟ و چه شیطان می 

 فرماید: یابیم. می می  پاسخ را در سخن سید

کند که به آسمان  ».... فطرت انسان این آمادگی و شایستگی را در او فراهم می 
مان بپردازد[ تا  دنبال آن به طواف و سعی آن ]آس هفتم کلی دست پیدا کند، و به 

توبه و استغفار و آمادگی خود را برای سعی در راه خدا و بر صراط مستقیمش، جهت  
 2رسیدن به آسمان هفتم کلی »آسمان عقل« آشکار سازد.«

 فرماید: و می

شود، و ]این  انتها می»پس مؤمنی که دنیا برایش زندان و تنگنا و دردهایی بی 
پذیرد، مؤمنی است که  آن به هنگام مرگ پایان نمی شدن از  ها[ جز با خارج گرفتاری 

 3کند.«گانه عروج می های هفت در نمازش به آسمان 

 فرماید: و نیز می

»....اما در خصوص مسئلۀ ارتقای انسان، خداوند انسان را آفرید و فطرتی در او  
خداوند، و وجه خداوند،  های  دهد؛ تا آنجا که او نام به ودیعه گذاشت که او را ارتقا می

گاه الهوت  شود؛ ولی هرقدر ارتقا پیدا کند، هیچ و تجلی خداوند، و اللِه در خلق می
 4شود... .« مطلق نمی 

 
 .158، سؤال 2های روشنگرانه، ج پاسخ - 1
 .311، سؤال 4های روشنگرانه، ج پاسخ - 2
 . 25، سؤال 2متشابهات، ج  - 3
 .کتاب توحید، سید احمدالحسن - 4



 ( 2و  1خردمندان )جلد  سخن نهایی دربارۀ حجیت رؤیای   ........................................... 164

معنای اصول و قوانینی است که خداوند پاک  گویم[ فطرت به در حد درک ظاهری ]می 
ایۀ عقل( به آن پایبند  و بلندمرتبه در انسان به ودیعه نهاده است تا قیدی باشد که عقل )س

، و  راندسوی نور به پیش می است؛ و این اصول و قوانین، همچون ریل قطاری است که به 
ها منحرف شود، عقل او مطابق با هوا و  اگر ]سایۀ عقل[ این اصول را کنار بگذارد یا از آن 

نسانی با این  ، و چنین ا خواهد داد  هوس و قوانینی که خدا وضع نکرده است انسان را حرکت
توصیف می آلوده کرده است«  را  نمی توصیف که »فطرت خود  او  نتیجه  در  و  بیند،  شود، 

کند؛  ی را که خداوند در نزدش به ودیعه نهاده است درک نمی یک از قوانینشنود، و هیچ نمی 
راه از  را  انسان  که  عاملی  می   فطرت   آهِن اما  در  پایین  »منّیت«  زیرا  است؛  »منّیت«  آورد 

   شت انسان کاشته شده است.سر 

 فرماید: می همچنین سید احمدالحسن

ای که شائبۀ عدم  ای تاریک وجود دارد؛ همان نقطه »....در فطرت انسان نقطه 
ـ و تاریکی است؛ و این نقطۀ   ـ محل اتصال خرطوم شیطان به بشر  در واقع تاریک 

 1کند.«است که از طریق آن، انسان را وسوسه می 

 رماید: فو نیز می

امام  »حجاب که  هستند  جهل  لشکریان  همان  )تاریکی(:  ظلمانی  های 
را ذکر کرده آن  صادق شده در  است؛ همان رذایل اخالقی، و منیِت کاشته   ها 

حجاب این  شود  بیشتر  انسان  در  منّیت  هرچه  هستند.  انسان  زیادتر  فطرت  ها 
این حجاب می این منّیت کمتر شود  ن شوند، و هرچه میزان  شوند.  یز کمتر می ها 

ها، تاریکی و عدم و ماده است، که چیزی نیست جز سلب هر  سرمنشأ این حجاب 
 2خیری ]از انسان[.« 
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 فرماید: می  همچنین سید

که فطرت   شدمطرح می  مردمی برای های انبیا[ ]حجت » ....ولی هنگامی که  
های  ، ]حجت الهی را آلوده کرده بودند، و فطرتشان رنگی جز رنگ الهی گرفته بود

شد  ؛ چراکه برای مردمی مطرح می رسیدانبیا[ بسیار پیچیده و مبهم به نظرشان می
دل  نمی که  آن  با  که  داشتند  گوش فهمهایی  و  آن  یدند،  با  که  داشتند  هایی 

 1شنیدند.« نمی 

ای بسیار تأثیرگذار در  شود این است که »فطرت« مؤّلفه آنچه از این سخنان روشن می 
ع معادلۀ  آماده  این  عقل  آسمان  به  رسیدن  برای  را  او  انسان،  فطرت  است.  پیچیده  قلی 

یز در آن کاشته شده است؛ و وقتی وضعیت فطرت  أنا« )من( ن »سازد، و در عین حال  می
 شود.انسان وخیم و تاریک شود، خانۀ دردها و ریشۀ تمام بالها می 

از   ابوبصیر  صادقاز  است،    امام  شده  اَها  »...:  فرمود روایت  َسوَّ َوَما   2َوَنْفٍس 
ْلَهَمَها   آن را آفرید و صورت بخشید، و آیۀ   فرمود: 

َ
وَرَها َوَتْقَواَها  َفأ ج  یعنی به او شناساند    3ف 

اَهاو الهام کرد؛ سپس او را مخیر گرداند تا اختیار کند.   ْفَلَح َمْن َزکَّ
َ
ْد أ

َ
یعنی نفسش را    4ق

ْد   پاکیزه گرداند.
َ
اَهاَوق  6« یعنی آن را فریفت. 5َخاَب َمْن َدسَّ

 فرماید:  می  سید احمدالحسن

»... خداوند در فطرت انسان چیزی را به ودیعه نهاده است که با آن حکمت را  
می  تمییز  سفاهت  َوَتقْ دهد.  از  وَرَها  ج  ف  ْلَهَمَها 

َ
و    َواَهاَفأ پلیدکاری  )سپس 
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الهام  پرهیزکاری  آن  به  را  به  هرکس  پس    کرد(اش  را  سنجش  میزان  کار  این 
 1.«..گیرد

به منظور آشنایی با بعضی از این اصول و قوانینی که خداوند سبحان در فطرت انسان  
به ودیعه نهاده، تا بازدارنده و راهنمایی برای عقل انسان باشد، تا به مرتبۀ عقل تام ارتقا یابد  

 فرماید: می و باال برود، سید احمدالحسن

شده از سوی خداوند  دنبال آن است که از یک رهبِر تعیین »...انسان فطرتا  به 
ِه    پیروی کند:  متعالوسبحان  اَس َعَلْیَها اَل َتْبِدیَل ِلَخْلِق اللَّ ِتي َفَطَر النَّ ِه الَّ ِفْطَرَت اللَّ

م   اْلَقیِّ ین   الدِّ بر آن سرشته است؛    َذِلَك  را  آفرینش خداوند  )فطرت خدا که مردم 
  ۀو این رهبر همان ولّی خدا و خلیف  ؛تغییرپذیر نیست؛ این است همان دین پایدار( 

سبب  فطرت انسان به   ۀ او در زمینش است. هرگاه ولی خدا از حقش برکنار شود و آین
تاریکی زندگی این دنیا مشّوش گردد انسان هر رهبرِی جایگزینی را به جای ولی و  

  سازد؛خواهد پذیرفت، تا نقص موجود در نفس خود را برطرف  حجت خدا بر بندگانش  
حتی اگر این رهبرِی جایگزین، وارونه و در دشمنی با ولّی خدا در زمینش و حجت  

 2بندگانش بوده باشد.«  خدا بر

 فرماید: و نیز می

سوی فطرت است؛ همان فطرت الهی که  برای بازگشت به   »...دعوت آنان
ها را بر آن سرشته  یرا همان سرشتی است که خداوند انسان نیازی به دلیل ندارد؛ ز 

شدن  است؛ یعنی همان حق و پرستش خدای یگانه و تسبیح و تقدیس او و آراسته 
کریمانه  اخالق  دوست به  بر  انسان  که  آنای  رنگ  داشتن  است.  سرشته شده  ها 

وقتی    رود، ولیسوی نور می خدایی، و چه رنگی بهتر از رنگ خداست؟! پروانه به 
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گونه  کند. انسان نیز همین  رود به تاریکی تمایل پیدا میاش از بین می ابزار بینایی 
کنند،  است. پیامبران و فرستادگان، حجت بالغه ]دلیل رسای[ خداوند را اقامه می 

انسان کنار می و حجاب از بصیرت  را  رها میها  را  او  تا خودش  زنند؛ سپس  کنند 
رود، یا چشمانش  سوی نور می کند و به چشمانش را باز می انتخاب کنند. ]انسان[ یا  

هایی که روی یکدیگر  اندازد و خود را در تاریکیای میبندد و روی خودش پرده را می
شده میانباشته  گرفتار  ْم  سازد.  اند  ِثَیاَبه  َواْسَتْغَشْوا  آَذاِنِهْم  ِفي  ْم  َصاِبَعه 

َ
أ وا  َجَعل 

وا   وا َواْسَتْکَبر  َصرُّ
َ
ا َوأ های خود کردند و جامه  هایشان را در گوش )انگشت  1اْسِتْکَبار 

 2« .سرکشی کردند( بیشتربه سر کشیدند و پای فشردند و هرچه 

 فرماید:  و نیز می

ها را  که قومشان آنها ـ های آن»... آغاز دعوت فرستادگان متکی بر شخصیت 
بودنشان به مکارم اخالق و صدق گفتار و  آراستهـ و  شناختند با آن خصوصیات می

ـ از آنجا که که  حتی افراد نزدیک به فرستادگانداری بوده است؛ ولی مردم ـامانت
نمی  بودند  کرده  وارونه  را  بودند  فطرتشان  آورده  پیامبران  که  را  حقی  توانستند 

 3شد.«بشناسند؛ پس مسئله با درخواست دلیل برای رسالت آغاز می 

 کنند؟! و علت آن چیست؟ ا مردم چگونه فطرت خود را در این زمین واژگونه میام

شدن  گردد، الزم است راز متحول   تر شود و علت آن واضح برای اینکه موضوع روشن 
ذکر    انسان از قانون فطرت، به قانون هوا و نفس و منیت را بشناسیم. مثال زیر را سید

 فرماید: کرده است. ایشان می

ماند: اگر دفاع از سرزمین و وطنی که انسان در آن زندگی  شی باقی می »و پرس
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ِقْم َوْجَهَك  آن سرشته است  کند موافق با فطرتی است که خداوند انسان را بر  می
َ
َفأ

ِه َذِلَك الدِّ  اَس َعَلْیَها اَل َتْبِدیَل ِلَخْلِق اللَّ ِتي َفَطَر النَّ ِه الَّ ا ِفْطَرَت اللَّ یِن َحِنیف  م   ِللدِّ ین  اْلَقیِّ
وَن  اِس اَل َیْعَلم  ْکَثَر النَّ

َ
سوی  )پس روی خود را با گرایش تمام به حق، به  1َوَلِکنَّ أ

این دین کن، با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرینش خدا  
نمی مردم  بیشتر  ولی  پایدار،  دین  همان  است  این  نیست.  حق   و  (دانند تغییرپذیر 

ها با ولّی خدا و خلیفۀ او در زمینش،  دفاع اهل شرک و کفر و مبارزۀ آن یااست، پس آ
 اند نیز حق است؟  ها هجوم آورده که مؤمنان به سرزمین آنهنگامی  

  ، است، یعنی غرایز  ی فطرت جسمان  جزوو وطن    ینداشتن سرزمپاسخ: دوست 
انسان   در مسباید  و  را  ببرد؛    یحصح   یرآن    شوبال گردن  صورت  ینا   یردر غ پیش 

  ینکهنه ا   ،صالح و عدالت بخواهد  یر، خ  ینش سرزم  ی برا باید  پس انسان    ؛ خواهد بود
خواستار   ینشخدا در زم ین و جانش یفه خل قطعا  و   ؛ فساد و ظلم بخواهد  و شرّ  یشبرا 

صالح و    و  یرخ  ین اهل زم  یاست و برا   ینال اله اال الله در تمام زم  ۀگسترش کلم
م   ین ابرا بن  خواهد؛یمعدالت   عدل   ین زم  خواهدیاو  از  در ورا  کند.  پر    یجه نت   داد 
و    خدا   ّی ولدر کنار    یستادگیا   ید با  ین، و وطن و دفاع از سرزم  ینداشتن زمدوست

  ی و وطن برا   ینشدن او به سرزموارد  یط آوردن شرا و فراهم   ینش،او در زم  ین جانش
  ین خدا و جانش  ّی که با ول  یپس کس  ؛حق باشد   ینعدل و د و    صالحو    یرگسترش خ

  خواهد، یو اصالح نم  یر و وطن خود خ  ین سرزم  ی برا   کندی مبارزه م  ینشاو در زم
ماندن حکومت طاغوت، خواستار  ی ن و باقیزم  یناهل باطل بر ا  یافتن بلکه با تسلط 

 2است.«ماندن ظلم و جور و فساد ی باق

شدن در برابر  کند؛ اول: تسلیم گیری ترغیب می یعنی »فطرت«، انسان را به دو موضع
گیرند باید اولی حجت خدا؛ و دوم: دفاع از وطن. وقتی این دو با یکدیگر در تعارض قرار می 
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دادن گیری دوم، زیرمجموعۀ اولی است. وقتی در یاری ؛ چراکه موضعشود  بر دومی غالب 
شدن یا نابودی وطن )آوارگی( وجود داشته باشد  شدن مال یا کشته حجت خدا، احتمال تلف 

از وطن قرار می یاری  از دفاع  اما وقتی عامل منیت و حب  دادن حجت خدا، باالتر  گیرد؛ 
بر حجت خدا غالب   را  از وطن و مال  دفاع  انسان  وارد شود، هرآینه  این معادله  در  نفس 

 . کردند  رفتار مام حسینکوفه با ا  اهل که گونه  گرداند؛ همان می

 : فرمایدمی  احمدالحسنسید 

فطرت  » همان  بر  انسان  اگر  البته  آرامش؛  و  قلب  اطمینان  و  بصیرت،  نور 
خداوندی باشد که مردم را بر آن سرشته است و آن را آلوده نکرده باشد، یا بعد از  

 1.« سوی آن باز گرددیادآوری و بیدار شدن از ]خواب[ غفلت به 

ـ   بنابراین عاملی که دانستنش اکنون برای ما حائز اهمیت  عامل تأثیرگذار در عرصۀ تفکر 
عنوان  توان آن را بهشده، که مینهاده ـ به عواملی ارتباط دارد؛ از جمله: فطرِت به ودیعه است

کند در نظر گرفت؛  های ثابتی که انسان برای شناخت حق از باطل به آن تکیه می پایگاه داده
شده در قلب انسان هستند که مسیر را اصالح، و انسان  نهاده ها اصولی به ودیعه یعنی این 

شدنش از  کنند. از سوی دیگر سایۀ عقل و آراستگی آن به سربازان علم و خالیرا استوار می
این  تمامی  و  نیز دخیل هستند؛  پایان  سربازان جهل  تا  ها در یک جریان مداوم و مستمر 

 حضور دارند. 

 : فرمایدمی  حسنلاحمدا سید 

های نورانی برخوردار است، و هنگامی که انسان به سربازان  »انسان از حجاب 
حجاب  این  در  شود  آراسته  کریمه  اخالق  و  می عقل  فانی  به ها  ترتیب  گردد؛  این 

تا به آنجا برسد که منیت را از  انسان در مسیر حرکت تکاملی خود تالش می کند 
لشکریان عقل آراسته شود؛ و این همان فتح مبین  صفحۀ وجودش بزداید و به تمام  

 
 . 21ص  2های فرستادگان: ج هایی از دعوتروشنگری - 1



 ( 2و  1خردمندان )جلد  سخن نهایی دربارۀ حجیت رؤیای   ........................................... 170

ااست:   ِبین  ا م  ا َفَتْحَنا َلَك َفْتح   2« .)ما برای تو پیروزی آشکاری فراهم ساختیم(  1ِإنَّ

ـ  یافته  ترکیب  )یا نفس(  روح  از جسم و  انسان  اینکه  از  نتیجه  همان طور که سید  در 
 رسیم: فرایند تفکر می   با بیانی مختصر و مفید به ـفرموده  احمدالحسن

، در  هادر بهشت  شدهناطقۀ کاشته که همان  »انسان از جسم و روح )یا نفس(  
 3ترین مراتب است، ترکیب یافته است.« پایین 

از محل حافظه )صفحۀ وجودی انسان( نیز تشکیل شده است،  و نفس انسانی  
 فرماید: می اشه دربار  سناحمدالحکه سید 

در   اطالعات  می »این  که  جایی  یا  انسان،  وجودی  محل  صفحۀ  را  آن  توان 
شوند؛ و این محل، در نفس انسانی )روح(  ها نام نهاد، حک میحافظه یا محل داده

   4قرار دارد... .«

شده در نفس است که خداوند »منّیت« را  نهادهو نیز مرکب از فطرت به ودیعه 
 فرماید: می احمدالحسندر آن فطرت کاشته است. سید 

شدن به مکارم اخالقی  »اما مبارزه با منّیت در این عالم جسمانی از طریق آراسته 
جا که  ... )تا آنپذیرد می ت[ است صورت  ها َکَرم ]بخشش و سخاوترین آن که مهم 

)فرماید(:می "انا"  با  مبارزه  اما  دمن...  انجام  (  تفکر  و  تدبر  با  روحانی،  عالم  ر 
  5شود... .« می

 
 . 1فتح:  - 1
 .92البحرین: ص سفر موسی به مجمع - 2
 . 107پرسش  3متشابهات: ج  - 3
 .41البحرین: ص سفر موسی به مجمع - 4
 . 107پرسش  3متشابهات: ج  - 5



 171 ........................................................................................ یا تفکر و رؤ یانم ۀرابط

 فرماید: و نیز می

»صفحۀ وجودی انسان، ظلمت و نور است. انسان هر اندازه علم داشته باشد و  
نور در صفحۀ وجودی  به  ی اش فزونی میعمل کند و اخالص ورزد،  ابد و ظلمت 

شود و اثری ناچیز دارد که انسان را از هدایت  ای میکه شائبه کاهد  حدی فرو می
 1سازد؛ این همان عصمت است.«خارج نکرده و در گمراهی وارد نمی

یا   بنابراین »تفکر« عبارت است از حقیقت و هویت آن نفس؛ یعنی همان سایۀ عقل، 
ا  را  انسان  امور  همۀ  که  ادراکی  میقدرت  در  داره  استثنا  بدون  ادراک،  قدرت  این  و  کند 

انسان  همۀ  می دسترس  اجازه  انسان  به  و  دارد،  قرار  را  ها  زندگی  قوانین  از  بسیاری  دهد 
دنبال آن نیروی ادراک نیز مقید به  ها تعامل داشته باشد؛ بنابراین تفکر و به بشناسد و با آن 

در فطرت انسان به ودیعه نهاده تا انسان    همان نفس و تابع قوانینی است که خداوند آن را 
شایستۀ رسیدن به باالترین مراتب ارتقا شود؛ اما اگر انسان آن فطرت را آلوده سازد، تبدیل  

نابینایی می  می به  نه  که  نه می شود  و  تاریکی بیند  در  و  و  شنود،  خود  منّیت  و  ماده  های 
رفت فکری و عقایدی و حتی دنیوی دارد،  ها امید به ارتقا و پیشتوهماتی از قوانینی که در آن 

 ماند. شناور باقی می

قبل   به  کمی  اگر  شد.  روشن  رؤیا  و  انسان  تفکر  میان  موجود  رابطۀ  اکنون،  بنابراین 
ها و صداهایی که در حافظۀ انسان  بازگردیم و به یاد بیاوریم که رؤیا چیزی نیست مگر صورت 

هایی است  رؤیا همانند وضعیت دیگر داده   بندند، و وضعیت )یعنی صفحۀ وجود او( نقش می
ها از سوی هوای  که ممکن است بعضی از آناند ـ که ]در صفحۀ وجودی انسان[ نقش بسته 

ها به مجموعه امور مؤثر در  ـ پس شناخت و جداسازی این دادهنفس و شیطان بوده باشند 
ها  دبینی و آراستگیعرصۀ نفس انسانی و به یادآوری و فراموشی و فطرت سالم و میزان خو

ها و امور دیگر بستگی دارد؛ همان اموری که در ماهیت و چگونگی تفکر انسان  شدنو خالی
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وارونه می  نیز  وارونه شود سایۀ عقلش  در  نیز مؤثر هستند. پس کسی که نفسش  و  شود، 
  که نور را تاریکی و حق را باطل   شود؛ طوری ها نیز برعکس مینتیجه تعامل او با حقیقت 

 بیند؛ در حالی که عکس آن صحیح است.می

ای از این واژگونی، توهم علمی است که انسان خودش را به آن مقید  عنوان نمونه به 
چه  که  تجربی  علوم  به  انسان  التزام  و  پایبندی  یعنی  است؛  با    کرده  آن  نتایج  برخی  بسا 

می واقعیت علوم  این  به  که  کسانی  و  باشد؛  منطبق  نیز  دچها  توهم شده پردازند  که  ار  اند 
ودیعه نهاده است  توان با این علوم از علوم الهی و قوانینی که خداوند در فطرت انسان به  می
 نیاز شد. بی

انسان   بدنشود زمین،  وقتی با آزمایش علمی ثابت می عنوان مثالی از این وضعیت: به 
ز بدیهیاتی که ممکن  و این نتیجه به یک قانون و یکی ا   ،کند شدن تجزیه می را پس از دفن 

شود، حال اگر این قانون یکی از قوانین ثابت  شدنش فکر کرد تبدیل می نیست حتی به نقض 
هیچ    نقض شود؟! وتواند  می  نشدن این قانون دربارۀ پیکر شهدا باشد پس چگونه با پیاده 

هدا[  ]نپوسیدن بدن ش  ای نرسیده است، با وجود اینکه این رخدادنهاد علمی به چنین نتیجه 
ای که پایه و اساس بسیاری از علوم تجربی  حتی از نظر تجربی نیز ثابت شده است؛ تجربه 

های درسی دانشگاهی و عقیدتی  شود، و برنامه ها و بدیهیات محسوب می برای اثبات نظریه 
 شود!ریزی میها بر اساس آن پایه ها و زمانو فرهنگی در بسیاری از تمدن 

از تناقضا از دانش  این یک نمونه  انسان بین استفاده  اندیشۀ  تی است که در زندگی و 
تجزیه  و  بر تجربه  نظریۀ مبتنی  پذیرفتن  یا  و مقایسه حاصل میوالهی  نتایج  تحلیل  شود؛ 

فقط قوانینی هستند  ،  تجربی که اغلبشان نسبی هستند و حقیقتی ندارند، و در بهترین حالت
 در خود ندارند.  ای برای رسیدن به معارف الهیکه هیچ فایده 

 فرماید: می  سید احمدالحسن

، و با عمل  بر حالل بنا شودکند، و    یدا تکامل پ  یقیشکل حقانسان بهاگر جسم  »
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برا  پاک  ی صالِح خالص  به مشت  یزه خدا  تبد   ی شود،  به   شودینم  یل خاک  صورت و 
و شهدا و    یااوص  یا، انب  یها»بدن آمده است    یات. در روا ماندیم  ی جسم انسان باق

. مردم  بلعدی نم  ین را زم  «شدکه چهل هفته بر غسل جمعه مداومت داشته با  یکس
از شهدا    یهنگام که قبور بعض آن  اند؛  لمس کرده  یاریبس   قضایای را در    یت واقع  ینا 

همان طور که  ؛  نکرده است  ری یی تغ  یچ ها ه جسم آن  بینند یو م  کنندی را نبش م
د  یاحیر   یزید شده است که جسد حر بن    یتروا  و  با گذشت    یده نبش شد  شد که 

به  شهادتش  از  سال  حسصدها  عل  ین همراه  هیبن  جسدش  نکرده    ییری تغ  یچ، 
ب ین باز   بنابراین ؛  است به مشت   یشتر رفتن جسِم  آن  بازگشت  و  آن    یمردم  از  خاک 

ل صالح آن را  اند و با عمپرورش داده   یپرتگاه  ۀجهت بوده است که جسم را بر لب 
 1.«اندنکرده  یزهو پاک یهتزک
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 فصل سوم:  

 دارند؟یکدیگر رؤیا و وحی چه ارتباطی با 

 راه نص  مستقیم خدا بر آدم بود رؤیا
ای در بهترین  کنند رؤیا هیچ ارتباطی با وحی الهی ندارد، یا عده ای تصور میبسا عده   چه

آن هم فقط بعضی   کنند صحیح آن است که بگوییم فقط رؤیاهای انبیامی حالت تصور 
می  ترسیم  روایات  و  قرآن  که  واقعیتی  اما  هستند؛  الهی  وحی  رؤیاهایشان  کامال   از  کنند 

 متفاوت است: 

»رؤیای انبیا، وحی  روایت شده است، فرمود:    ، از پدرانشان، از علیاز امام رضا
 1است.«

بسا منکران    شود رؤیا، وحی است؛ اما چه[ روشن می ]در حدیث فوق  عموم کالم از  
این   به  آن  تخصیص  و  است،  تخصیص  دارای  روایت،  این  که  کنند  استدالل  چنین 

به بازمی  است  وحی  انبیا  رؤیای  اینکه  است؛  وحی  انبیا  رؤیاِی  ]فقط[  که  دلیل  گردد 
است که رؤیای انبیا، صادقه است؛  داشتن رؤیا به انبیا نیست، بلکه فقط به این دلیل  تعلق 

با توصیف »وحی ترتیب  این  از کاذبه متمایز می به  الزاما   بر رؤیاهای    شود. چه بودن«  بسا 
دیگران غیر از انبیا، اوهام و هوای نفس و شیطان غلبه کند و رؤیاهایشان غیرصادقه شود؛  

ت مؤثرهای عالم پایینی  در حالی که انبیا به عصمتی متصف هستند که مانع از کمترین دخال
می  پیامبر  وجودی  صفحۀ  خداوند  بر  سوی  از  نوری  و  وحی  نبی،  رؤیای  نتیجه  در  شود؛ 

 شود. متعال میوسبحان 
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بّشرات باقی استفرموده است:  رسول خدا  ماندن  و باقی  1«.»نبوت پایان یافت، و م 
رؤیا پس از پایان نبوت، دلیلی بر وابستگی رؤیا به نبوت است، و اینکه رؤیا، جزئی از نبوت  

همراه  وگرنه  می است؛  معنایی  چه  یکدیگر  با  دو  این  اگر  بودن  یعنی  باشد؟!  داشته  تواند 
بی  سخن  این  قطعا   نبود  رؤیا  و  نبوت  بین  میارتباطی  کالمعنا  هرگز  که  حالی  در  م  شد؛ 

 تر شود:معنا نیست! شاید در روایت زیر این معنا روشن بی  بیتاهل

عرض کردند:    »از نبوت چیزی جز مبشرات باقی نمانده است.«فرمود:    رسول خدا 
 2»رؤیای صالحه.« مبشرات چیست؟ فرمود: 

ماندۀ چیزی، قطعا  جزئی از آن بوده است، و طبق متن صریح حدیث فوق، رؤیای  باقی 
ی از نبوت است؛ در نتیجه رؤیا از همان جنس ]یعنی نبوت[ است؛ پس رؤیا از  صالحه جزئ

 سنخ وحی، و معدن وحی است. 

که    چه است«  نمانده  باقی  مبّشرات  جز  چیزی  نبوت  »از  سخن  این  به  منکران  بسا 
پیامبر بزرگوار محمد گوینده  ایشان وحی    اش  بر خوِد  است خرده بگیرند و بگویند مگر 

بسا    کنند. در پاسخ باید گفت چه و به این ترتیب متن روایت را تضعیف می  شد؟نازل نمی 
رسول خدا  یا چه   منظور  است،  بوده  وفات خودش  از  آخرین    بعد  در  را  این سخن  بسا 

کنند  رو روایاتی را که به زمان این خبردهی اشاره میاینروزهای زندگی خود فرموده باشد؛ از
 کنیم: ذکر می

 جز»نبوتی بعد از من نیست، به روایت شده است، فرمود:    از رسول خدا طفیل،  از ابو 
یعنی    3«.»رؤیای صالحه گفته شد: ای رسول خدا، مبشرات چیست؟ فرمود:    «مبشرات.

ضمن  جز رؤیای صادقه. این کالم نیز اشاره دارد به اینکه رؤیا، در  نبوتی بعد از من نیست به 
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 است.  بوده  آن، وحی منبعتیجه شکی نیست که گیرد، و در ن چهارچوب نبوت قرار می

گاه باشید که  فرمود:    رسول خدا  »وحی، منقطع شده و مبشرات باقی مانده است. آ
یعنی وحی منقطع شده و چیزی از آن    1آن ]مبشرات[ خواِب مردان و زنان صالح است.«

 باقی نمانده است مگر رؤیای صادقه. 

اند که رؤیای صادقه،  صراحت بیان داشتهاخبار بسیار فراوانی این معنا را تأیید کرده و به 
 همان وحی است:  

ابو از طریق اهل  محذوره در خواب شخصی را دید که روی  سنت روایت شده است که 
کند. بیدار شد و رؤیای خود را به  ]و[ الفاظ اذان مشهور را ایراد میروی دیوار مسجد است  

راستی که این وحی بوده است. پس آنچه را  »به حکایت کرد. حضرت فرمود:  رسول خدا 
 2ای به بالل بگو، زیرا صدای او رساتر از توست.« دیده 

د، فرمود:  های زندیقی که مدعی تناقض در قرآن بودر پاسخ به سؤال  امیر مؤمنان
ه  َوَما َکاَن    »اما آیۀ َمه  اللَّ َکلِّ ْن ی 

َ
أ وِحَي    ِلَبَشٍر  وال  َفی  ْرِسَل َرس  ْو ی 

َ
أ ْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب 

َ
أ ا  ِإالَّ َوْحی 

)هیچ بشری را نسزد که خدا با او سخن گوید، مگر از راه وحی یا از پشت    3ِبِإْذِنِه َما َیَشاء  
  ۀو آی  کند(می   فرستد؛ پس آن رسول به اذن او آنچه را بخواهد وحیحجاب، یا رسولی می

 ا وَسی َتْکِلیم  ه  م  َم اللَّ َما ۀ و آی  )و خداوند با موسی سخن گفت(   4َوَکلَّ ه  َما َربُّ )و    5َوَناَداه 
َك    ۀ و آی  پروردگارشان آنان را ندا داد( ْنَت َوَزْوج 

َ
ْن أ ةَ َیا آَدم  اْسک  )ای آدم تو با همسرت    6اْلَجنَّ

َمه   فرماید:  گفتۀ خداوند که می   دربارۀ. اما  در بهشت سکونت کن( َکلِّ ْن ی 
َ
َوَما َکاَن ِلَبَشٍر أ
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ْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب 
َ
ا أ ه  ِإالَّ َوْحی  گوید مگر  بهیچ انسانی نیست که خدا با او سخن   ۀ شایست  اللَّ

فرستد و  پذیر نیست مگر از پشت حجاب، یا رسولی میکانگفتن[ اماز راه وحی، و ]سخن
چنین فرموده است که  این  تعالیوتبارک کند. خداوند  خواهد وحی میرا می  آنچه به فرمان او  

آن را به رسوالن زمینی    ، کنند، و رسوالن آسمانیبه رسول، جز رسوالنی از آسمان وحی نمی
شدن  سوالن اهل زمین و خداوند بدون فرستاده کالم وحی میان ر   بسا  چه کنند؛  ابالغ می

انجام شود. رسول خدا  آیا    فرموده است:  کالم توسط رسول اهل آسمان  ای جبرئیل، 
فرمود: پس    رسول خدا   شود.ای؟ جبرئیل گفت: پروردگار من دیده نمی پروردگارت را دیده 

مود: اسرافیل آن را  کنم. فرکنی؟ گفت: از اسرافیل دریافت می وحی را از کجا دریافت می 
می  دریافت  کجا  دریاز  است  از خودش  باالتر  که  روحانیون  از  ملکی  از  گفت:  افت  کند؟ 

.  شودمی   کند. گفت: در قلبش افکندهکند. فرمود: و آن ملک آن را از کجا دریافت می می
به یک نحو نیست؛   این وحی است، و همان کالم خداوند عزوجل است. کالم خدا  پس 

د، و گاهی  انداز میها  گوید، و گاهی کالم خود را در قلب آنگاهی با رسوالن خود سخن می 
شود.  خوانده می   بینند، و گاهی وحی و تنزیلی است که تالوت ورؤیایی است که رسوالن می 

ها که از کالم خداوند برایت توصیف نمودم بسنده کن.  به همین .  ستپس آن کالِم خداوند ا 
چیزی است که رسوالِن آسمان آن  ها  آن  پس معنای کالم خدا به یک نحو نیست؛ بعضی از 

]زندیق[ گفت: مشکل مرا حل کردی؛ خداوند گره از    .«کنند را به رسوالن زمین ابالغ می 
 1وند امر شما را بزرگ گرداند، ای امیر مؤمنان! ای از کارم گشودی؛ خدا کارت بگشاید! گره

راستی رؤیای  »به نقل شده است:    االخبار« در »کتاب التعبیر« از ائمهدر کتاب »جامع 
شود  [ خارج می مؤمن صحیح است؛ زیرا نفس او پاکیزه و یقینش صحیح است، و ]روح او

از جانب خداوند عزیز و    کند. پس رؤیای مؤمن وحیی]و[ با بعضی از فرشتگان مالقات می
 2« جبار است.
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کنند دلیلی قطعی  عنوان جزئی از نبوت توصیف میشاید روایات بسیاری که رؤیا را به 
اینکه   بر  نبوت  قسمتی  رؤیا  باشند  این  از  زیرا  انبیا؛  برای  نه  مردم،  برای عموم  ولی  است 

کنند، نه نبوت را  یان میدادن جزئی از نبوت را ب روایات با وجود اینکه فراوان هستند نسبت 
نبوِت مردم، به صد کاملدرصد صورت  به  این است که  از  اندازه. پس مقصود  ای است که 

کنند. پس  می مقداری است که این رؤیاها را تصدیق رسد و به رؤیاهای صادقه به ایشان می
این  چگونه می  این  ،  باشدنبوت توصیف شده    از   ، قسمتی صادقۀ رؤیاهاتواند  این    حال، با 

 نداشته باشند؟!  ارتباطی رؤیاها با وحی 

»هنگامی که آن زمان ]آخرالزمان[ نزدیک شود رؤیاِی  است:    فرموده   رسول خدا 
نمی   تقریبا  مؤمن   و تکذیب  راستگوترین راست  شود؛  رؤیا،  در  گفتار  ها  در  افراد  گوترین 

 1جزء نبوت است.«  46هستند؛ و رؤیای مسلمان جزئی از 

 2جزء نبوت است.« 46»رؤیای مؤمن جزئی از فرمود:  رسول خدا 

دارد، آن ]رؤیا[  »اگر یکی از شما رؤیایی دید که آن را دوست می فرمود:   رسول خدا 
خاطر آن سپاس گوید و آن را ]برای دیگران[ تعریف  از طرف خداست؛ پس باید خداوند را به 

 3کند.«

 4جزء نبوت است.«  77»رؤیای مؤمن جزئی از روایت شده است:   ایشانو از 

 5جزء نبوت است.«  40»رؤیای مؤمن جزئی از و نیز فرمود است: 

ایشان از  از  روایت شده است:    همچنین  یا مسلمان جزئی  جزء    46»رؤیای مؤمن 
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 1نبوت است.«

نزدیک شود رؤیاِی  »هنگامی که آن زمان ]آخرالزمان[  فرموده است:   و رسول خدا 
نمی   تقریبا  مؤمن   راستشودتکذیب  و  راستگوترین ؛  رؤیا،  در  گفتار  ها  در  افراد  گوترین 

 2جزء نبوت است.«  46هستند؛ و رؤیای مسلمان جزئی از 

وحی نمود که امام بعد از    و در روایتی آمده است خداوند با رؤیا به امام موسی کاظم
 است. متن این روایت:  او فرزندش علی بن موسی الرضا

به   -68» مکه  راه  در  گفت:  است،  شده  نقل  زیدی  سلیط  بن  یزید  همراه  از 
رسیدیم، عرض کردم: پدر و مادرم فدایت!    جماعتی خدمت اباعبدالله صادق 

کس را از مرگ گریزی نیست؛ پس دربارۀ  نهاد هستید؛ و هیچ شما پیشوایان پاک 
به من بفر از خودتان[  بازماندگان خود سفارش  چیزی ]امام بعد  را به  تا آن  مایید 

و به فرزندش  هاست ـ »آری! اینان فرزندان من هستند، و این سرور آن فرمود:  .  کنم
فرمود  اشاره  حکمتموسی  علِم  از  ـ  آنچه  به  معرفت  و  سخاوت،  و  فهم  و  ها، 

او  معاشرت  و  خلق  سن  ح  اوست.  در  دارند  نیاز  آن  به  مردم  که  دینی  اختالفات 
های خداوند است. در او امتیاز دیگری نیز هست که از  و او یکی از درب  ، نیکوست
این  استهمۀ  بهتر  چیست؟    «.ها  آن  فدایت،  به  مادرم  و  پدر  کرد:  عرض  پدرم 

»فریادرس و پناه و علم و نور و فهم و حکمت ]این امت[ را خداوند  حضرت فرمود:  
می  بیرون  او  ]صلب[  مولوداز  بهترین  او  بهتر   آورد؛  خداوند  و  است؛  کودک  ین 

خون   ۀوسیلبه  از  می او  جلوگیری  می ریزی  برقرار  آشتی  مردم  میان  و  کند،  کند، 
پوشاند و گرسنه را  کند، برهنه را میآورد، و رخنه را اصالح میپراکنده را گرد می

 ۀ واسطشود، و به سازد. به برکت او باران نازل میکند و هراسان را ایمن می سیر می
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جوانان است. خاندانش قبل از    پیران و بهتریِن   آورند. او بهتریِن ان ایمان می او بندگ
  آنچه. گفتارش حکمت و سکوتش علم است، و  شوندزمان بلوغش به او خرسند می 

برایشان روشن می دارند  اختالف  در آن  به    «کند.را مردم  پدرم  پدرم عرض کرد: 
یزید    .سخن خود را قطع نمود   سپس  « .»آریفدایتان! آیا او متولد شده؟ فرمود:  

رسیدم و گفتم: پدر و مادرم به   گوید: بعدا  خدمت ابالحسن موسی بن جعفرمی
طور که پدرت ]از جانشین خود[ مرا مطلع نمود، شما    خواهم همانفدایتان، می 

  »پدرم در زمانی بود که مثل این زمان نبود.« نیز مرا مطلع سازی. حضرت فرمود:  
بر کسی که با همین مقدار از فرمایش شما قانع شود. امام خندید    گفتم: لعنت خدا 
به تو خبر دهم که من از منزل خود خارج شدم، و    ، »ای ابوعمارهو سپس فرمود:  

را با فرزندم علی شریک نمودم؛  ها  آن  وصیت کردم، و   در ظاهر به تمام فرزندانم 
که  در حالی را در خواب دیدم  رسول خدا . ولی در نهان، فقط به او وصیت کردم

مؤمنان و    امیر  کتاب  عصا،  شمشیر،  انگشتر،  همراهش  و  بود،  همراهش 
  ها چیست؟ فرمود: عمامه نماد سلطنت خداست، ای بود؛ عرض کردم: این عمامه 

شمشیر نماد عزت خدا، کتاب نماد نور خدا، عصا نماد قوت و نیروی خدا، و انگشتر  
فرمود: و این امر ]امامت[ به   سپس رسول خدا  ؛ ستاین امور ا  ۀنماد جامِع هم 

مطلب  این    ، »ای یزید  [ فرمود: سپس ]موسی بن جعفر  سد.«ر فرزندت علی می 
ای که خداوند دلش را آزموده،  نزد تو امانت باشد و آن را جز به آدم عاقل یا به بنده

از تو    های خدا کفر نورز! و اگرگو مگو! و به نعمت یا به شخصی صادق و راست 
خداوند   که  بده  گواهی  شد  خواسته  َه  فرماید:  می  تعالیوتبارک شهادت  اللَّ ِإنَّ 

ْهِلَها
َ
َماَناِت ِإَلی أ

َ
وا اأْل َؤدُّ ْن ت 

َ
ْم أ ک  ر  م 

ْ
ها را  دهد که سپردهخدا به شما فرمان می)  َیأ

ْن  فرماید: و می   (رد کنید ها  آن  به صاحبان ْظَلم  ِممَّ
َ
أ ِعْنَده  ِمَن  َوَمْن  َکَتَم َشَهاَدة  

ِه  و کیست ستمکارتر از آن کس که شهادتی از خدا را در نزد خویش پوشیده  )  اللَّ
نمی   «.(دارد؟ کاری  چنین  هرگز  قسم  خدا  به  کردم:  امام  عرض  سپس  کنم. 
او را برایم توصیف کرد و فرمود: فرزندت    رسول خدا   »سپس فرمود:    کاظم
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شنود و با حکمت او سخن  بیند و با فهم او می خدا میعلی کسی است که با نور  
کند، حکمت و  کند، علم دارد پس نادانی نمی رود و خطا نمیگوید، درست میمی

علم به او آموخته شده است، و چه اندک است زمانی که تو با او خواهی بود! گویا  
سامان ده،    وقتی از این سفر بازگشتی وصیت کن و کارهایت را   اصال  زمانی نیست!

دیگران    ۀ شوی و همسایو از هرچه خواهی فراغت جوی؛ زیرا تو از ایشان جدا می 
گواه بگیر؛ و خدا برای  ها  ۀ آنپس فرزندانت را گرد آور و خدا را بر هم   ؛خواهی شد

»ای یزید، من همین  [ فرمود:  سپس ]موسی بن جعفر  ی است.«بودن کافگواه
نام  م ، و این امر با پسرم علی است، که هشوممی  دستگیر ]توسط هارون[  امسال  

فهم    .حسین، و علی دوم علی بن طالبیبن اب   ل علیدو علی است: علی او 
و حکمت و بصیرت و مهربانی و دیِن ]علی[ اول، و رنج ]علی[ دوم و شکیبایی او  

ید چیزی  الرشید نبابر نامالیمات به او داده شده است. او تا چهار سال بعد از هارون 
شاءالله  خواهی از او بپرس که انبگوید! وقتی آن چهار سال سپری شد هرچه می 

 1.«جوابت را خواهد داد

ماند که رؤیای صادقه وحیی از جانب  آیا پس از این، حجتی برای منکران رؤیا باقی می 
 متعال است. وخداوند سبحان

کنیم، تا این صورت ]از وحی[  اکنون جزئیات دیگری را از قرآن برای این وحی روشن می 
 آشکارتر شود. 

 فرموده است:  سید احمدالحسن

وا ِبي   :ایرا نخوانده  تعالیحق ا این سخن  »آی ْن آِمن 
َ
یَن أ ْوَحْیت  ِإَلی اْلَحَواِریِّ

َ
َوِإْذ أ

وَن  ْسِلم  َنا م  نَّ
َ
ا َواْشَهْد ِبأ وا آَمنَّ ال 

َ
وِلي ق )و ]یاد کن[ هنگامی را که به حواریون    2َوِبَرس 
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ام ایمان آورید. گفتند ایمان آوردیم، و گواه باش  وحی کردم که به من و به فرستاده
خداوند چگونه به حواریون وحی کرد؟ آیا از طریق رؤیا نبود؟!    . که ما تسلیم هستیم( 

پیامبران، فرستادگان و حجت  برای  مبنابراین خداوند سبحان،  نزد  از  هایش  ردم، 
دهد،  دهد. همچنین برای خودش نیز شهادت می طریق رؤیا و مکاشفه شهادت می 

می   آن سخن  مردم  با  رؤیا  طریق  از  که  آنان  هنگام  به  را  خودش  وجود  و  گوید 
خداوند  می اینکه  و  و    متعالوسبحانشناساند،  مسلط  چیز  هر  است. بر    مهیمن 

ر پیشگاه مردم، هنگامی است  ای از گواهی خداوند سبحان برای خودش دنمونه 
نشان می آنان  به  را  غیبی  امور  از  برخی  به که  امور  آن  مدتی  از  پس  و  وقوع  دهد 

است،    مهیمنخواهد بگوید که وجود دارد، و مسلط و  پیوندند. او به این مردم می می
 1« .روی آورند  متعالوسبحان او سویبه خواهد و از آنان می 

 موده است:و در کتاب »نبوت خاتم« فر

مِّ  د:کر وحی    ر قرآن، خداوند از طریق رؤیا به مادر موسید»
 
ْوَحْیَنا ِإَلی أ

َ
َوأ

وه    َرادُّ ا  ِإنَّ َتْحَزِني  َواَل  َتَخاِفي  اْلَیمِّ َواَل  ِفي  ْلِقیِه 
َ
َفأ َعَلْیِه  ِخْفِت  َفِإَذا  ْرِضِعیِه 

َ
أ ْن 

َ
أ وَسی  م 

وه  ِمَن   ْرَسِلیَن ِإَلْیِك َوَجاِعل  به مادر موسی وحی کردیم او را شیر ده و چون  )و    2اْلم 
در   را  او  شدی  بیمناک  او  تو    دریا بر  به  را  او  ما  که  مدار  اندوه  و  مترس  و  بینداز 

   دهیم(.می گردانیم و او را از رسوالن قراربازمی 

ارسال ،  باید توجه داشت رؤیاهای پیامبران از  از  ها  آن  هم قبل  و هم پس 
برای    متعالوسبحانوحی خداوند  ،  عبارت دیگرگرفته است؛ به، صورت میارسال

آنان با رؤیا آغاز شده است و حتی پس از ارسال آنان به پیامبری، این راه )رؤیا( که  
پیش    رسول خدا محمد یکی از طرق وحی الهی به ایشان است، قطع نشده است.
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که حضرت در خواب دیده    طور   همان دید و  رؤیا می  ، از بعثت و ارسالش به پیامبری
می  واقعیت  به  مرسلین پیوست.بود  و  پیامبران  از    اگر  پیش  که  رؤیاهایی  به 

را تصدیق و به مضمون آن  ها  آن  آوردند و دیدند ایمان نمی ارسالشان در خواب می
سیدند  ر دند، به مقامات عالی و قرب الهی که بعدها دست یافتند، نمی کر عمل نمی 

ا َکَذِلَك َنْجِزي  گزید:  را به مقام رسالت برنمیها  آن  و اصوال  خدا  ْؤَیا ِإنَّ َت الرُّ
ْ
ق ْد َصدَّ

َ
ق

ْحِسِنیَن   دهیم(. یرا حقیقت بخشیدی ما نیکوکاران را چنین پاداش م )رؤیا  1اْلم 

که  است که فرمایش حضرت مبنی بر اینای که باید به آن توجه نمود این  ... نکته 
که نیست  معنا  این  به  صادقه«  رؤیای  جز  است  نمانده  باقی  چیزی  پیامبری    »از 

آن  رؤیای صادقه هرکس   مراد  بلکه  است؛  از جانب خداوند  نبِی مرسل  ببیند،  ای 
ها برای  از ملکوت آسماناست که رؤیای صادقه در واقع خبری درست است که  

 2« بیننده آمده است.

 همچنین فرموده است: 

ِه  فرماید:  داوند متعال می»خ وَل اللَّ ْم َوَلِکْن َرس  َحٍد ِمْن ِرَجاِلک 
َ
َبا أ

َ
ٌد أ َحمَّ َما َکاَن م 

ا  َعِلیم  َشْيٍء  لِّ  ِبک  ه   اللَّ َوَکاَن  یَن  ِبیِّ النَّ پدر هیچ )  3َوَخاَتَم  مردان شما    ک یمحمد  از 
 داناست(. خدا و خاتم پیامبران است و خدا همواره بر هر چیزی    ۀولی فرستاد  ؛نیست

از مطالب پیشین روشن شد »ختم نبّوت« )منظور من از ختم در اینجا »انتها«   
به  پایانامعناست(  متوقف ی  و  نبّوت  ـپذیرفتن  آن  به شدن  نبّوت  مفهوم  معنی  اگر 

شدن از اخبار آسمانی، حقایق و غیب در  دنبال آن، مطلع نبّوت و به رسیدن به مقام  
ها رود؛ زیرا راه ارتقا به ملکوت آسمان ـ مفهومی نادرست به شمار می نظر گرفته شود 
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در    گشوده است و این راه بسته نشده است و هرگز نخواهد شد. حضرت محمد
روایت  از  شدبسیاری  نقل  سنی  و  شیعه  طریق  از  که  همین هایش  و  است  طور  ه 

های وحی الهی مفتوح خواهد  اند که راهی از راه تأکید فرموده   بیت ایشاناهل
ماند و هرگز بسته نخواهد شد که همان »رؤیای صادقه« است که از جانب خدای  

 1« پذیرد.صورت می  متعالوسبحان 

یشه در  هم  کنیم که سید احمدالحسنای از آیات قرآنی را مطالعه میحال مجموعه 
گیرد؛ آیاتی که راه را بر منکران باب وحی به همۀ مردم  ها گواهی میجاهای بسیاری از آن 

 بندد: از طریق رؤیا می 

ا  ـ ِه َشِهید  وال  َوَکَفی ِباللَّ اِس َرس  ْرَسْلَناَك ِللنَّ
َ
برای مردم فرستادیم  رسالت و تو را به  ) 2وأ

 (. بودن خدا بس است و گواه

ا   ـ  ِه َشِهید  وَن َوَکَفی ِباللَّ ْنَزَله  ِبِعْلِمِه َواْلَماَلِئَکة  َیْشَهد 
َ
ْنَزَل ِإَلْیَك أ

َ
ه  َیْشَهد  ِبَما أ  3َلِکِن اللَّ

دهد ]او[ آن را به علم خویش  )لیکن خدا به ]حقانیت[ آنچه بر تو نازل کرده است گواهی می
 د(. خدا گواه باش د و کافی است دهننازل کرده است و فرشتگان ]نیز[ گواهی می

ا َبْیِني َوَبْیَنک    ـ ِه َشِهید  ْل َکَفی ِباللَّ
 
ْرَسال  ق وا َلْسَت م  ِذیَن َکَفر  ول  الَّ )و کسانی که    4مَوَیق 

 د(. خدا میان من و شما گواه باش  گویند تو فرستاده نیستی. بگو کافی است کافر شدند می

ْل َکَفی  ـ   
 
ا ق ا َبِصیر  ه  َکاَن ِبِعَباِدِه َخِبیر  ْم ِإنَّ ا َبْیِني َوَبْیَنک  ِه َشِهید  )بگو میان من و    5ِباللَّ
گاه بینابودن خدا کافی است؛ چرا شما گواه  ست(. که او همواره به ]حال[ بندگانش آ
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َم ـ   ا َیْعَلم  َما ِفي السَّ ْم َشِهید  ِه َبْیِني َوَبْیَنک  ْل َکَفی ِباللَّ
 
وا ِباْلَباِطِل  ق ِذیَن آَمن  ْرِض َوالَّ

َ
اَواِت َواأْل

ون م  اْلَخاِسر  وَلِئَك ه 
 
ِه أ وا ِباللَّ خدا میان من و شما شاهد باشد. آنچه    )بگو کافی است   1َوَکَفر 

اند  داند؛ و آنان که به باطل گرویده و خدا را انکار کرده ها و زمین است میرا که در آسمان 
 ند(.ا کارانهمان زیان 

ِه  ـ   ِباللَّ َوَکَفی  ِه  لِّ ک  یِن  الدِّ َعَلی  ْظِهَره   ِلی  اْلَحقِّ  َوِدیِن  َدی  ِباْله  وَله   َرس  ْرَسَل 
َ
أ ِذي  الَّ َو  ه 

ا  )اوست کسی که فرستادۀ خود را به ]قصد[ هدایت با آیین درست روانه ساخت تا   2َشِهید 
 د(. کنخدا کفایت میبودن آن را بر تمام ادیان پیروز گرداند؛ و گواه

دهد، تا  همواره در برابر هر عاقلی قرار می  این پرسشی است که سید احمدالحسن
 شاید بیدار شود: 

 دهد؟ و راه شهادت خدا برای مردم کدام است؟  خداوند چگونه گواهی می

های وحی، برای عموم مردم باز است؟  یک از راهوحی، راه و طریق آن است؛ ]اما[ کدام 
 آن طریق، »رؤیا« نیست؟!  آیا 

  ْرِض َخِلیَفة
َ
اأْل ي َجاِعٌل ِفي  ِإنِّ ِلْلَماَلِئَکِة  َك  َربُّ اَل 

َ
ق که پروردگار تو به  )و هنگامی  َوِإْذ 

خداوند ]این سخن را[ چگونه گفت؟   ؛ (دهممی فرشتگان گفت من در زمین جانشینی قرار 
 او چگونه شهادت داد؟ آیا از طریق وحی نبود؟! 

   فرموده است:  سید احمدالحسن

 : »کلمۀ برتر الله

سبحان   می وخداوند  مالئکه  به  انسان  خلقت  ابتدای  در  ي    ید:گومتعال  ِإنِّ
َخِلیَفة   ْرِض 

َ
اأْل ِفي  این    ؛ دهم(می)من در زمین خلیفه و جانشینی قرار    َجاِعٌل  و 
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 بود.   نخستین جانشین ]خداوند[ در این زمین، پیامبر خدا، آدم

 این خالفت در گذشته گسسته نشد و تا روز قیامت منقطع نخواهد شد. همان
ـ به این خالفت و انکار   کننده گونه که فرشتگان به دو دستۀ اقرار رغم  که به کننده 

می انکار  کلمۀ  دانستن  به  و  بود کرد  کافر  امِر  الله  این  همچنان  شدند،  تقسیم  ـ 
این زمین دو گروه   بر روی  ]نیز[  اینکه مردم  تا  این زمین تکرار شد؛  در  نخستین 

یعنی »ابلیس« پیروی کردند، و گروهی   شوند؛ گروهی از منکر اول در آزمایش اول 
نمودند؛   تبعیت  »فرشتگان«  یعنی  اول  آزمایش  در  نخستین  اقرارکنندگان  این  از 

می  تکرار  زمان  هر  در  که  است  الله  برتر  کلمۀ  دستۀ  همان  دو  به  مردم  و  شود؛ 
 شوند. کننده به کلمۀ برتر الله تقسیم می کننده و انکار اقرار

از   کند  اقرار  آن  به  است؛ هرکس  الله  کلمۀ  زمینش، همان  در  خلیفۀ خداوند 
انکارش کند مشرک است؛   گونه، به همین سادگی و  این موّحدین است و هرکس 

وجود    گونه پیچیدگی. در هر زمانی موسی، عیسی، محمد و حسینبدون هیچ 
کنند؛  دارد؛ بلکه همۀ انبیا و اوصیا در شخصیت خلیفۀ خدا در زمینش نمود پیدا می

  پس هرکسی که خلیفۀ خدا در زمینش را انکار کند، در واقع انکارکنندۀ موسی
است، حتی اگر ادعا    د یهودی است، و انکارکنندۀ عیسیاست حتی اگر ادعا کن

است حتی اگر ادعا کند مسلمان است، و    کند مسیحی است، و نیز منکر محمد
کردن است. جهاد   منکر حسین است هرچند ادعا کند از شیعیان حسین بن علی

  گونه است؛  نمودن موضوع خلیفۀ خداوند در زمینش همین برای برافراشتن و آشکار 
متعال او را  وچراکه او همان کلمۀ الله و جانشین خداوند است که خداوند سبحان

واسطۀ  شود، پس به تعیین کرده است؛ و از آنجا که توحید با معرفت او حاصل می
شود. در نتیجه هرکس خلفای خداوند را بشناسد خدا را  آنان، خداوند شناخته می 

دا را انکار کرده است و هرکس آنان را  شناخته است و هرکس آنان را انکار کند خ
متعال را نشناخته است؛ زیرا ایشان، همان اسمای نیکوی  ونشناسد خداوند سبحان 
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 متعال هستند. وخدا، وجه خدا، و دست خداوند سبحان 
 شود؟ ها چگونه شناخته می زمان ۀ خدا در زمینش، در هم ۀ خلیف 

 :نش، عبارت است از ترین راه برای شناخت جانشین خدا در زمیمهم  

را شناختند که همان نص    راه اول: راهی است که فرشتگان از طریق آن آدم
اش تصریح نمود که او خلیفه   متعال، بر آدمو]یا وصیت[ است. خداوند سبحان

ْرِض َخِلیَفة     در زمینش است: 
َ
ي َجاِعٌل ِفي اأْل َك ِلْلَماَلِئَکِة ِإنِّ اَل َربُّ

َ
َتْجَعل   َوِإْذ ق

َ
وا أ ال 

َ
ق

ْعَلم   
َ
ي أ اَل ِإنِّ

َ
س  َلَك ق َقدِّ ح  ِبَحْمِدَك َون  َسبِّ َماَء َوَنْحن  ن  ْفِسد  ِفیَها َوَیْسِفك  الدِّ ِفیَها َمْن ی 

وَن  که پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین جانشینی  )و هنگامی 1َما اَل َتْعَلم 
ها بریزد؟!  دهی که در آنجا فساد کند و خونگفتند آیا کسی را قرار می   ،دهمقرار می 

تو تسبیح می  به ستایش  آنکه ما  را تقدیس می و حال  تو  کنیم؟ گفت من  گوییم و 
 دانید(. شما نمی را که  آنچهدانم، می

نیز نص ]و تصریح الهی[ راه شناخت خلیفۀ خدا در زمینش بود؛    پس از آدم
پیشین ش  از طریق خلیفۀ  الهی  بار نص  این  فرمان  ناخته می ولی  به  او  پس  شد؛ 

سبحان  سفارش  وخداوند  خود  از  پس  خلیفۀ  دربارۀ  امتش،  به  وصیت  با  متعال 
کند، بلکه  کرد؛ پس )در واقع( او کسی نیست که خلیفۀ پس از خود را تعیین می می

ها تعیین  اش را در زمینش در همۀ زمانمتعال است که خلیفه واین خداوند سبحان 
خلیفۀ قبلی فقط رساندن این نص و تصریح الهی از طریق وصیت    کند، و نقشمی

در   به همین جهت خلفای خداوند  ـ است.  پیامبران و چه رسوالنزمینش  از  ـ  چه 
کند و هیچ  اند؛ زیرا ]خلیفۀ[ قبلی، به ]خلیفۀ[ بعدی وصیت میده وصی نامیده ش

سی که پیش از او بوده،  توان یافت جز آنکه کرا نمی   پیامبری از پیامبران یا امامان
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 1بر وی وصیت کرده باشد... .« 

نمونه این بهترین  احمدالحسن ها  سید  همیشه  که  است  برای    هایی  قرآن  از 
 کند: دادن خداوند سبحان به خلفایش ذکر می شهادت 

 فرماید: می

است که خداوند از طریق وحی برای او گواهی   اول، آدم  ۀ ین همان خلیف»ا 
ْرِض َخِلیَفة    دهد:می

َ
ي َجاِعٌل ِفي اأْل َك ِلْلَماَلِئَکِة ِإنِّ اَل َربُّ

َ
که   )و هنگامی   2َوِإْذ ق

 دهم(. جانشینی قرار می پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین 

  ْیت
َ
ي َرأ َبِت ِإنِّ

َ
ِبیِه َیا أ

َ
ف  أِل وس  اَل ی 

َ
ْم ِلي    ِإْذق ه  ْیت 

َ
ْمَس َواْلَقَمَر َرأ ا َوالشَّ َحَد َعَشَر َکْوَکب 

َ
أ

من ]در خواب[    ،)]یاد کن[ زمانی را که یوسف به پدرش گفت ای پدر   3َساِجِدیَن 
  ۀ این خلیف  کنند(.برایم سجده میها[  دیدم ]آن  .یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم

با وحی از طریق رؤیا برای او شهادت  است که خداوند   دیگری است و او یوسف
 دهد.می

  ْلِقیِه ِفي اْلَیمِّ َواَل َتَخاِفي
َ
ْرِضِعیِه َفِإَذا ِخْفِت َعَلْیِه َفأ

َ
أ ْن 

َ
أ وَسی  مِّ م 

 
أ ْوَحْیَنا ِإَلی 

َ
َوأ

ْرَسِلیَن  وه  ِمَن اْلم  وه  ِإَلْیِك َوَجاِعل  ا َرادُّ به مادر موسی وحی کردیم او  )و    4َواَل َتْحَزِني ِإنَّ
ا بینداز و مترس و اندوه مدار که  دریرا شیر ده! و چون بر او بیمناک شدی، او را در 

تو بازمی  را به  او  از رسوالنما  را  او    این مادر موسی(.  دهیمقرار می   گردانیم و 
ایمان بیاورد. خداوند با    است، و او نیز همچون دیگران، مکلف است به موسی

 که از طریق رؤیاست، برای او شهادت داد.  وحیی
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  َنا نَّ
َ
ِبأ َواْشَهْد  ا  آَمنَّ وا  ال 

َ
ق وِلي  َوِبَرس  ِبي  وا  آِمن  ْن 

َ
أ یَن  اْلَحَواِریِّ ِإَلی  ْوَحْیت  

َ
أ َوِإْذ 

وَن  ْسِلم  ام )و ]یاد کن[ هنگامی را که به حواریون وحی کردم به من و فرستاده   1م 
حواریون نیز مکلف    (.یم و شاهد باش که ما مسلمانیمایمان آورید! گفتند ایمان آورد

 برای آنان شهادت داد؛   بودند، و خداوند از طریق وحِی با رؤیا

 2« گونه بود.نیز این  دادن خداوند برای سلیمانو شهادت 

 فرماید:می و سید احمدالحسن

برای ما حکایت می  ۀبلقیس ملک »قرآن وضعیت   را  از طریق رؤیا  سبا  او  کند. 
ایمان    نهایتپیامبری بزرگوار است؛ پس رؤیا را باور کرده و در    یابد سلیماندرمی

ِإَليَّ ِکَتاٌب َکِریٌم   آورد:می ْلِقَي 
 
ي أ ِإنِّ  

 َ
َها اْلَمَل یُّ

َ
أ اَلْت َیا 

َ
)]ملکه سبا[ گفت: ای    ق

ای  او از کجا دانست این نامه   .من آمده است(  ای ارجمند برایسران ]کشور[ نامه 
 یا؟ ؤمایه است؟ جز از طریق خدا و از طریق رگران

هیچ  ترتیب  همین  به  اولیایو  و  فرستادگان  و  الهی  انبیای  تمامی  از  رؤیا    گاه 
ای بزرگ از آیات خدا و راهی جدا نبوده است. رؤیا نشانه   خداونِد پاک و بلندمرتبه

به  با   ۀوسیلاست که خداوند سبحان  ر  گوید. سخن می ها  آن   آن  یا، سرآغاز  ؤآری! 
 3«.وحی الهی است

این   متعال است؛ به وثابت کردیم رؤیای صادقۀ صالحه، وحیی از سوی خداوند سبحان 
دیم رؤیای صادقه، جزئی از نبوت است، و سپس  صورت که ابتدا از طریق روایات اثبات کر 

کند؛  عنوان وحیی از جانب خداوند یاد میروایاتی ]را آوردیم[ که صریحا  از رؤیای صادقه به 
سپس به شهادت و گواهی خداوند در قرآن برای اولیا و پیامبران و فرستادگانش پرداختیم و  
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  ای از قرآن و سنت ـ در نتیجه با ادله  اینکه رؤیا، همان گفتار و کالم خداوند سبحان است؛ 
 ـ روشن شد رؤیا، وحی خداوند است. تردیدی در آن راه ندارد وطوری که هیچ شک به 

نخستین نص:   در  به مالئکه  ِفي  سخن خداوند  َجاِعٌل  ي  ِإنِّ ِلْلَماَلِئَکِة  َك  َربُّ اَل 
َ
ق َوِإْذ 

َخِلیَفة   ْرِض 
َ
هنگامی   اأْل فرشت)و  به  پروردگارت  جانشینیکه  زمین  در  من  گفت    گان 

می  ،گمارم(می قرار  مخاطب  را  انسان  خداوند  یعنی  است؛  راه  وحی  همان  او  به  و  دهد 
به حواریون و مادر موسی وحی نمود. خداوند می می به مالئکه  کند؛ همان طور که  تواند 

می  نیز  مالئکه  و  کند  مالئکه وحی  به  را  خدا  وحی  به توانند  یا  خودشان  از  غیر  دیگر    ای 
ها وحیی از جانب خداوند  ها، این مخلوقات وحی کنند، و به همین ترتیب. در تمامی حالت 

 هستند و همان وحیی هستند که در نخستین نص با مالئکه سخن گفته است. 

،  های انتشارات انصار امام مهدیبه لطف کتاب متشابهات و تفسیر و دیگر کتاب 
کنیم که بسیاری  این معنا را واضح و روشن ساخته، و خدا را شکر می سید احمدالحسن

 از مسیرهای نادرست در فهم عقاید تصحیح شده است. 

گفتن خداوند با انسان  گفتن خداوند با مالئکه، با سخن کند سخن میاگر کسی تصور  
شود،  نجام میتر ا گفتن خداوند با مالئکه، راحتکند سخن بسا تصور می  تفاوت دارد، یا چه 

کند،  کند، به مالئکه نیز وحی میطور که به انسان وحی می   در اشتباه است. خداوند همان
و انسان در دریافت وحی از مالئکه تواناتر است؛ ولی از آنجا که انسان در این عالم در حجاب  

وقتی نفس    تر از انسان باشند؛ امابسا مالئکه در دریافت از وحی، راحت   این کالبد است، چه 
 بسا ]وحی را[ بیشتر از مالئکه خواهد شنید.  انسان از بدن جدا شود، چه 

به مبحث دیگری بپردازیم الزم است به آیاتی از قرآن اشاره کنیم که به    قبل از اینکه
دادن خداوند برای خلفایش اختصاص دارند؛ البته با توجه به اینکه آیات بسیار  قضیۀ شهادت 

ها دادن خداوند به آن همواره در اثبات شهادت  دالحسنفراوانی وجود دارند که سید احم
آید این است  شهادت خداوند میمطرح کردن  دنبال  ی که به سؤال بزرگاحتجاج کرده است.  
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شود؟ با اینکه آیات بسیاری در این موضوع وجود دارد،  انجام میخداوند چگونه  شهادت  که  
تبیین کرده است ذکر کنم؛ ویژگی این آیات این   بنده قصد دارم آیات دیگری را که سید

 ها اضافه هستند. ست، و علم و نشانه خود کافی ا خودِی دادن خداوند به است که شهادت 

ِبی َنا َنِذیٌر م 
َ
َما أ ِه َوِإنَّ َما اْلَْیات  ِعْنَد اللَّ ْل ِإنَّ

 
ِه ق ْنِزَل َعَلْیِه آَیاٌت ِمْن َربِّ

 
وا َلْواَل أ ال 

َ
َوَلْم  *ٌن َوق

َ
أ

ْتَلی َعَلْیِهْم ِإنَّ ِفي َذلِ  ْنَزْلَنا َعَلْیَك اْلِکَتاَب ی 
َ
ا أ نَّ

َ
وَن َیْکِفِهْم أ ْؤِمن  ْل  َك َلَرْحَمة  َوِذْکَری ِلَقْوٍم ی 

 
* ق

ِباْلَباِطِل َوکَ  وا  ِذیَن آَمن  ْرِض َوالَّ
َ
َماَواِت َواأْل َیْعَلم  َما ِفي السَّ ا  ْم َشِهید  َبْیِني َوَبْیَنک  ِه  ِباللَّ وا َکَفی  َفر 

وَن  م  اْلَخاِسر  وَلِئَك ه 
 
ِه أ هایی نازل نشده  جانب پروردگارش نشانه )و گفتند چرا بر او از    1ِباللَّ

ای آشکارم * آیا برای ایشان  دهنده ها نزد خداست، و من فقط هشدار است. بگو آن نشانه 
شود بر تو فرو فرستادیم. در حقیقت در این  بس نیست که این کتاب را که بر آنان خوانده می

خدا میان من    * بگو کافی است ]کار[ برای مردمی که ایمان دارند رحمت و یادآوری است.  
داند؛ و آنان که به باطل گرویده و  ها و زمین است میو شما شاهد باشد. آنچه را در آسمان

 اند(.زیانکاراناند همان خدا را انکار کرده 

ْنِزَل َعَلْیِه    حال به تسلسل این آیات توجه کنید و به سیاق کالم بنگرید:
 
أ وا َلْواَل  ال 

َ
َوق

مِ  ِفي  آَیاٌت  َما  َیْعَلم   ا  َشِهید  ْم  َوَبْیَنک  َبْیِني  ِه  ِباللَّ َکَفی  ْل 
 
ق ِه...  اللَّ ِعْنَد  اْلَْیات   َما  ِإنَّ ْل 

 
ق ِه  َربِّ ْن 

ْرِض.
َ
َماَواِت َواأْل هایی نازل نشده است.  )و گفتند چرا بر او از جانب پروردگارش نشانه..السَّ
خدا میان من و شما شاهد باشد. آنچه را در    ست ها نزد خداست ... بگو کافی ا بگو آن نشانه 

 داند(.می ها و زمین است آسمان
گوید؟  هایش چه می خواستند؛ و در این حال خداوند با زبان حجت آنان معجزۀ قاهر می 

است گوید:[  ]می کافی  آری،    بگو  است؟  کافی  خداوند  شهادت  چگونه  باشد.  گواه  خدا 
دا ایمان دارند کافی است؛ اما کسانی که به ماده ایمان  شهادت خداوند برای کسانی که به خ

خودش   ریشۀ  و  اصل  به  چیزی  هر  و  هستند،  شیطان  و  ماده  سرسپردگان  آنان  دارند 
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 گردد. خداوند به اینان نیازی ندارد. برمی

ْل  خوانیم:  بار دیگر آیات را مییک  
 
ِه ق ْنِزَل َعَلْیِه آَیاٌت ِمْن َربِّ

 
وا َلْواَل أ ال 

َ
َما اْلَْیات  ِعْنَد  َوق ِإنَّ

ِبیٌن  َنا َنِذیٌر م 
َ
َما أ ِه َوِإنَّ ْتَلی َعَلْیِهْم ِإنَّ ِفي َذِلَك َلَرْحَمة   *اللَّ ْنَزْلَنا َعَلْیَك اْلِکَتاَب ی 

َ
ا أ نَّ

َ
َوَلْم َیْکِفِهْم أ

َ
أ

وَن  ْؤِمن  ی  ِه َبْیِني  َوِذْکَری ِلَقْوٍم  ِباللَّ ْل َکَفی 
 
ْرِض  * ق

َ
َماَواِت َواأْل َیْعَلم  َما ِفي السَّ ا  ْم َشِهید  َوَبْیَنک 

وَن  اْلَخاِسر  م   ه  وَلِئَك 
 
أ ِه  ِباللَّ وا  َوَکَفر  ِباْلَباِطِل  وا  آَمن  ِذیَن  جانب    َوالَّ از  او  بر  چرا  گفتند  )و 

نشانه  نشانه پروردگارش  آن  بگو  است.  نشده  نازل  فقط  هایی  من  و  خداست،  نزد  ها 
آنان خوانده  دهنده هشدار بر  را که  این کتاب  نیست که  ایشان بس  برای  آیا   * ای آشکارم 

شود بر تو فرو فرستادیم. در حقیقت در این ]کار[ برای مردمی که ایمان دارند رحمت و  می
ها و  خدا میان من و شما شاهد باشد. آنچه را در آسمان  یادآوری است. * بگو کافی است

 اند(. زیانکاران اند همان و آنان که به باطل گرویده و خدا را انکار کردهداند؛ زمین است می

انبیا مواجه می با  بر  فقهای گمراهی، همان کسانی که  را  شدند، همواره همین حرف 
می زبان می  ایمان  مادی  معجزۀ  به  فقط  ما  که  آنآوریم،  راندند،  قاهر  و حتی  معجزۀ  ها 

معجزه را با چشمان خود ببینند و شهادت مؤمنانی را    خواستند ها می خواستند. همۀ آن می
هِ پذیرفتند.  که معجزات را دیده بودند نمی  ْنِزَل َعَلْیِه آَیاٌت ِمْن َربِّ

 
وا َلْواَل أ ال 

َ
)و گفتند چرا    َوق

 نازل نشده است(. هایی بر او  از جانب پروردگارش نشانه 

از خود همین آیات تبیین کرده،  این موضوع را  محمدسخ دقت کنید! یمانی آل به پا
خواهید    ها را آن بیشتر  الله  شاء و در جاهای زیادی به بیان این موضوع پرداخته است؛ و ان

 :دانست

 »پاسخ قرآنی برای این درخواستشان بر سه محور استوار است: 

1-    َنِذیٌر َنا 
َ
أ َما  َوِإنَّ ِه  اللَّ ِعْنَد  اْلَْیات   َما  ِإنَّ ْل 

 
ِبیٌن ق نشانه   م  آن  نزد  )بگو  ها 

 آشکارم(: ای دهنده خداست، و من فقط هشدار 

یعنی خداوند آن معجزات را برای هرکسی که بخواهد و هرگاه که بخواهد و به  
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باشد می به هر کیفیتی که بخواهد و موافق حکمت و عدلش  ای که  گونهفرستد؛ 
»ایمان به  مجبور  را  نمی احدی  هنگاآوردن«  و  معجزهکند،  که  قاهر  می  ای 

ـ ]این معجزه[ در حضور مؤمنان یا کسانی  کردن مردهمثل زنده کننده( باشد ـ )مجبور 
رف ایمان  آوردن هستند صورت خواهد پذیرفت؛ و در نتیجه آنان را مجبور  که در ش 

کند؛ چراکه ایشان اساسا  مؤمن هستند؛ و اگر در حضور کفار و  آوردن نمی به ایمان 
جام شود از معجزاتی خواهد بود که امکاِن تأویل داشته باشد، تا مجالی  منکران ان

 برای »ایمان به غیب« باقی بماند:

  وا ر  َوَلْم َیْکف 
َ
أ وَسی  وِتَي م 

 
أ وِتَي ِمْثَل َما 

 
أ وا َلْواَل  ال 

َ
م  اْلَحقُّ ِمْن ِعْنِدَنا ق ا َجاَءه  َفَلمَّ

وا ِسْح  ال 
َ
ْبل  ق

َ
وَسی ِمْن ق وِتَي م 

 
وَن ِبَما أ لٍّ َکاِفر  ا ِبک  وا ِإنَّ ال 

َ
)پس چون    1َراِن َتَظاَهَرا َوق

حق از جانب ما برایشان آمد گفتند چرا نظیر آنچه به موسی داده شد به او داده نشده  
جادو  دو  ها هر  اینبه موسی داده شد کفر نورزیدند؟! گفتند:    قبال    آنچهاست؟ آیا به  

 گفتند: ما همه را منکریم(. ، و  هستند که پشتیبان یکدیگرند

2-    ْتَلی َعَلْیِهْم ِإنَّ ِفي َذِلَك َلَرْحَمة  َوِذْکَری ْنَزْلَنا َعَلْیَك اْلِکَتاَب ی 
َ
ا أ نَّ

َ
َوَلْم َیْکِفِهْم أ

َ
أ

وَن  ْؤِمن  شود  بر آنان خوانده می)آیا برای ایشان بس نیست که این کتاب را که    ِلَقْوٍم ی 
قیقت در این ]کار[ برای مردمی که ایمان دارند رحمت و  فرستادیم؟! در حبر تو فرو

 : یادآوری است(

خواستند؟ آیا کتاب خدا و علم و حکمت که برایشان یعنی چرا آنان معجزه می
آوردی و آنچه را که خداوند از روی رحمت برای آنان نازل کرد، تا شاید متذکر شوند،  

 کند، ای محمد؟!کفایتشان نمی 

3-   ِْل َکَفی ب
 
ِذیَن  ق ْرِض َوالَّ

َ
َماَواِت َواأْل ا َیْعَلم  َما ِفي السَّ ْم َشِهید  ِه َبْیِني َوَبْیَنک  اللَّ

وَن  م  اْلَخاِسر  وَلِئَك ه 
 
ِه أ وا ِباللَّ وا ِباْلَباِطِل َوَکَفر  خدا میان من و    )بگو کافی است  آَمن 
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در آسمان را  آنچه  باشد.  آنانها و زمین است میشما شاهد  و  باطل    داند؛  به  که 
 : اند(زیانکاراناند همان گرویده و خدا را انکار کرده 

آنچه    یعنی از  گفته شد،  همۀ  َلْواَل معجزه مادی قاهر  درخواست  اعم  وا  ال 
َ
َوق

ِه  ْنِزَل َعَلْیِه آَیاٌت ِمْن َربِّ
 
سبب رحمتش به شما عنایت  و نشانۀ علمی که خداوند به  أ

ْتَلی َعَلْیِهْم کرد   ْنَزْلَنا َعَلْیَك اْلِکَتاَب ی 
َ
ا أ نَّ

َ
َوَلْم َیْکِفِهْم أ

َ
اضافه بر چیزی    اساسا  همه    أ
خداوند واهی  شهادت و گ  از همان ابتدا که »فرستاده« برایتان آورده است؛ و  است  

ْل َکَفی    کافی بود:نزد شما    با وحی در رؤیا و مکاشفهبرای شخص »فرستاده«  
 
ق

ا  ْم َشِهید  ِه َبْیِني َوَبْیَنک  و بر اعمال بندگان است،    چیز خدایی که شاهد بر همه   . ِباللَّ
ها و زمین است  در آسمان را  همان خدایی که هرچه    خدا شاهد بر شماست. همان  

توهم  شما را دچار  تا سفیهان    ،ندارد   شو شیطان هیچ تسلطی بر ملکوت  ،داندمی
شیطان    کنند از  ملکوتی  رؤیاهای  این  َماَواِت است  بوده  که  السَّ ِفي  َما  َیْعَلم  

ْرِض 
َ
َماَواِت   رؤیاها از ملکوت هستند: این    َواأْل وَت السَّ ِري ِإْبَراِهیَم َمَلک  َوَکَذِلَك ن 

وِقِنیَن  وَن ِمَن اْلم  ْرِض َوِلَیک 
َ
ابراهیم  ها و زمین را به  گونه ملکوت آسمان)و این   1َواأْل

ْل َمْن ِبَیِدِه   ملکوت، ملکوت خداست:  . کنندگان باشد(نمایاندیم تا از جمله یقین 
 
ق

وَن  ْم َتْعَلم  ْنت  َجار  َعَلْیِه ِإْن ک  ِجیر  َواَل ی  َو ی  لِّ َشْيٍء َوه  وت  ک  تمام  )بگو ملکوت    2َمَلک 
دهد و در  پناه می که  همان کسی است  او  دانید  میو اگر    ؟ در دست کیست  چیزها

ِذي    شیطان تسلطی بر ملکوت خداوند ندارد:و    ؛ رود(پناه کسی نمی   ْبَحاَن الَّ َفس 
وَن  ْرَجع  لِّ َشْيٍء َوِإَلْیِه ت  وت  ک  است آن کسی که ملکوت   ک و منزه )پس پا   ِبَیِدِه َمَلک 

[ و  ،چیز در دست اوستهمه   3« .شوید(ی سوی بازگردانیده مبه ]قطعا 
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 فصل چهارم: 

 حجیت رؤیا

 کِی رؤیا حجت است؟ •

 کِی رؤیا برای صاحبش حجت است؟ •

 کِی رؤیا برای غیرصاحبش حجت است؟ •

رؤیا حجت است؟کِی 

آِن شماست،  رؤیا  گویند:  منبرها مرتب میروزها صاحبان    این به آن عمل  از  مخیرید 
یا از هشدارهای آن پرهیز   ، بشارت دهیم  های آن بشارت  ه کافی است ب ؛ کنید یا عمل نکنید 

صرفا  به این دلیل که فقط با رؤیا ارتباط داشته  را کاری  ها و انذارها هیچاین بشارت  ؛ و کنیم 
رؤیا حجت نیست؛  هدف نهایی خود برسند؛ اینکه  به  کنند؛ تا به این ترتیب  است واجب نمی 

تواند  می یا عمل کند  تواند به رؤیاکند. او می نمیملزم چیزی هیچ  را به اشه بینندرؤیا  یعنی 
 کند. به آن عمل ن

طور که در    است: همانصورت  این  اند به  داشته رؤیا  چنین برداشتی از  پاسخ کسانی که  
طور کامل  تر برای منکران به ما پیش   .رؤیا وحی الهی است  مباحث قبلی توضیح داده شد، 

بنابراین آنچه از وحی الهی به شما  یا، وحیی از سوی خداوند است؛  استدالل کردیم که رؤ 
االجراست؛ اما به شرطی  ، برای شما الزم گرددبه آن بازمی که    هر چیزیدر خصوص    ، رسیده

کردن به پیام  ؛ وگرنه عمل خوبی متوجه شوید بهآن وحی و پیام الهی را شما درک کنید و که 
 پذیر نیست. امکانمبهم 
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با یکدیگر  ها را  طور عمد آن دو موضوع بسیار مهم که منکران به در اینجا مایلم میان  
. اگر  «فهم و تأویل رؤیا»و    « رؤیای صادقهیعنی میان »  : تمایز قائل شوم  کنندمی مخلوط  

خواهد  انسان  متعال برای  وسبحان از جانب خداوند  پیامی  آن رؤیا    بودن رؤیا ثابت شود صادقه 
نکتۀ دومی هم هست که پس از    . کافی استبودن رؤیا  معتبربرای حجیت و  همین  و  بود،  

برای خواندن پیام  تالش  بودن رؤیا باید به آن توجه داشته باشیم: سعی و  تشخیص صادقه 
رؤیا و فهمیدن آن با استفاده از بسترهایی که خداوند برای این منظور فراهم کرده است؛ و  

انکارکنندگان  است و  ترین موضع برای تشکیک  مهم   که  به مسئلۀ تأویل بستگی دارد   ،این
  کنندهایی مطرح می استفاده و علیه آن فرضیه همان شیاطین جن و انس، از آن سوء یا    ، رؤیا

 د. ند ولی پایانی ندار نکه سرآغاز دار 

به  حق  باطل یا منحرف از  فرمانی    ،عنوان مثال: اگر در رؤیا های آنان، به از جمله گفته 
شما در جایی دور  اگر  یا  کنید؟  چه می  نباشد   پذیر کنید؟ یا اگر رؤیا تأویل چه می  شما برسد، 

طوری که نتوانید آن را تا رساندن  باشد به مهم و فوری  امری    شما   رؤیای از معصوم باشید و  
بتال   ایه مسئلدربارۀ  یا    به معصوم به تأخیر بندازید، نیاز داشته  تأویل فوری  به  که  به باشد  م 

طور    و همین ، چه خواهید کرد؟!  اینکه در غربت مریض باشید یا در زندان باشید باشد، مثل  
 . مشنویمی فرضیاتی که پیوسته 

در فهمیدن و دانستن معنای آن  تردید  ویعنی شک موضوع ـ الزم است روی این  بنابراین  
و  تردید  وبپردازیم که آیا این شک به این استدالل    ،و در نتیجه   ؛ تمرکز کنیم  ـپیام )یعنی رؤیا( 

 یا نه؟!  سازدمی خارج  بودنتسردرگمی، رؤیای صادقه را از حج 

به مردم میرؤیاهای صادقه  امکان  ـطور کلی بهـ   رسدای که  بودناز نظر  و    پذیر  فهم 
 د: ن شوتقسیم می دسته تفسیر به دو 

به حجت الهی  ی که  چیز هر    اختصاص دارند. های الهی  حجت به  اول: ]رؤیاهایی که[  
؛ زیرا این ]رؤیا[ به  است  ش حجتبرای  دار بیان آن  و خداوند سبحان عهده   ،محکم   برسد
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به آن دنیا  و  امور دین  در  الهی  آنچه حجت  فقه و هر  و  نیازمند است  ها  شریعت و عقاید 
 اختصاص دارد. 

بیند؛  ای را نمی »... نبی، فرشته نقل کرده است که حضرت فرمود:    زراره از امام صادق
نازل می  او وحی  او در خوابش میبر  داند آنچه در  عرض کردم: چگونه میبیند.«  شود و 

فرمود:   است؟  بوده  حق  دیده،  می خواب  روشن  برایش  را  آن  حق  »خداوند  بداند  تا  کند 
 1است.«

مل شک در تأویل  و شااست  محکم    ، از رؤیادسته  نظر دارند که این  در نتیجه همه اتفاق 
 .است داناتر  شو او به تأویل و شناخت محتوای ، استبوده معصوم از آِن رؤیا  شود؛ زیرا نمی 

و همان    اختصاص دارند؛  ـهای الهیغیر از حجت ـ به عموم مردم    دوم: رؤیاهایی که
؛ اما در  است  محل اشکال بوده همواره    از رؤیا دسته  این  طور که در مباحث قبلی گفته شد  

یا اثبات اینکه رؤیا    ،حجیتنظر نه از  ،پردازیمها میتأویل و فهم رؤیا به آننظر  از  ما جا ینا 
! اگر رؤیای  نظر داشته باشیدرا مد بندی تفاوت در دسته امیدوارم . پس نهاست یا بوده وحی 

گروه  بندی کنیم، به دو  به تأویل، دسته بودن  مند و نیازو درک،  فهم  نظر  عموم مردم را از  
 شوند: تقسیم می 

 خدا  اول: رؤیای شهادت گروه 

آلود  صورت رمز و نیازی به تأویل ندارد؛ بلکه حتی اگر به است،  نص  همان نخستین که  
  ؛ زیرا اگر مبهم باشد دار تبیین آن برای بیننده استخداوند عهده   باشد  و نمادین هم بوده

ـ فایدۀ آ به این گروه از    .روداز بین می  ـت اسبوده  از جانب خداوند  و گواهی    که شهادتن 
عد از سه رؤیاها    شود:استدالل میب 
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 کند مشخص میفرستاده را شخص بدون هیچ ابهامی که   یشهادت

است که خداوند در هر    ینص گفته شد، که همان نخستین  در مبحث قبلی  معنا  این  
تا برای مردم گواهی دهد که آنان فرستادگان راستین    کندزمان فرستادگان را با آن تأیید می 

از رؤیاها  گروه  . این  را یاری دهندها  و آن پیروی کنند  از ایشان  واجب است  مردم  بر  و    ، هستند
ها را شهادت  توان آننمیدیگر  صورت   در اینزیرا  د؛  ن تأویل باشبه  و نیازمند  رمزآلود  تواند  نمی 

نباشد باشد  تواند مبهم  شهادت چگونه می  .دانست از آن، ،  و واضح  در حالی که مقصود 
این  پس    ؟!استبوده  دهی به امری است که برای بینندۀ رؤیا مخفی  سازی و جهت شفاف

  صورت؛؛ مگر در یک  کردانکار  توان  را نمیو این دسته از رؤیاها  است،  دلیِل تشخیصی    ، رؤیا
روایاتی  این و  آیات  گواهی  که شهادت    را که همۀ  و  و  پیامبران  و  فرستادگان  برای  خداوند 

صالحش شواند  کرده بیان    اولیای  اینجا    د.ن انکار  آیات  فقط  در  این  از  بعضی  ذکر  به 
 بسنده کنیم:  ـعنوان شاهد به ـ

 ا َشِهید  ِه  ِباللَّ َوَکَفی  وال   َرس  اِس  ِللنَّ ْرَسْلَناَك 
َ
را  )  1وأ تو  مردم    عنوانبه و  برای  رسول 

 ت(. دادن کافی اسفرستادیم و خدا برای گواهی

 ا ِه َشِهید  ِباللَّ وَن َوَکَفی  َیْشَهد  َواْلَماَلِئَکة   ِبِعْلِمِه  ْنَزَله  
َ
أ ِإَلْیَك  ْنَزَل 

َ
أ ِبَما  َیْشَهد   ه   اللَّ   2َلِکِن 

کرده  ه علم خود نازل  دهد. آن را ب[ آنچه بر تو نازل کرده است گواهی میخدا به ]راستِی اما  )
 خدا گواه باشد(.  دهند؛ و کافی استاست؛ و فرشتگان ]نیز[ گواهی می

 ْم َلَغاِفِلیَن ا َعْن ِعَباَدِتک  نَّ ْم ِإْن ک  ا َبْیَنَنا َوَبْیَنک  ِه َشِهید  )پس کافی است خدا   3َفَکَفی ِباللَّ
 (. بودیم  خبربیا  ما از پرستش شم راستی به که  میان ما و میان شما گواه باشد، 
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 ْم َبْیِني َوَبْیَنک  ا  ِه َشِهید  ْل َکَفی ِباللَّ
 
ْرَسال  ق وا َلْسَت م  ِذیَن َکَفر  ول  الَّ )و کسانی که    1َوَیق 

 باشد(. خدا میان من و شما گواه    کافی است  ،  فرستاده نیستی! بگو  گویند تو کفر ورزیدند می

  ا ِه َشِهید  ْل َکَفی ِباللَّ
 
ا ق ا َبِصیر  ه  َکاَن ِبِعَباِدِه َخِبیر  ْم ِإنَّ بگو کافی است خدا  )  2 َبْیِني َوَبْیَنک 

گاه بیناست(.  میان من و شما گواه باشد؛ زیرا او به ]حال[ بندگانش آ

 ِذیَن ْرِض َوالَّ
َ
َماَواِت َواأْل ا َیْعَلم  َما ِفي السَّ ْم َشِهید  ِه َبْیِني َوَبْیَنک  ْل َکَفی ِباللَّ

 
وا ِباْلَباِطِل  ق  آَمن 

ون م  اْلَخاِسر  وَلِئَك ه 
 
ِه أ وا ِباللَّ خدا میان من و شما گواه باشد؛ آنچه    )بگو کافی است   3َوَکَفر 

اند همان  داند؛ و آنان که به باطل گرویده و خدا را انکار کرده ها و زمین است می آسمان را در  
 اند(.کارانزیان 

  وَن اْفَتَراه ول  وَن ِفیِه    أْم َیق  ِفیض  ْعَلم  ِبَما ت 
َ
َو أ ا ه  ِه َشْیئ  وَن ِلي ِمَن اللَّ ه  َفاَل َتْمِلک  ْل ِإِن اْفَتَرْیت 

 
ق

ِحیم   ور  الرَّ َو اْلَغف  ْم َوه  ا َبْیِني َوَبْیَنک  بگو    . گویند آن را افترا بسته است)یا می   4َکَفی ِبِه َشِهید 
در  آنچه  اگر آن را افترا بسته باشم، شما در برابر خدا اختیار چیزی را برای من ندارید؛ او به  

گاه آن فرو می  مهربان    ۀ تر است؛ کافی است او میان من و شما گواه باشد؛ و او آمرزندروید آ
 ست(.ا 

 َْظِهر َدی َوِدیِن اْلَحقِّ ِلی  وَله  ِباْله  ْرَسَل َرس 
َ
ِذي أ َو الَّ ا ه  ِه َشِهید  ِه َوَکَفی ِباللَّ لِّ یِن ک    5ه  َعَلی الدِّ

ادیان پیروز    ۀ )او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد، تا آن را بر هم
 باشد(. گرداند؛ و کافی است که خدا گواه 

  ا َکْوَکب  َعَشَر  َحَد 
َ
أ ْیت  

َ
َرأ ي  ِإنِّ َبِت 

َ
أ َیا  ِبیِه 

َ
أِل ف   وس  ی  اَل 

َ
ِلي  ِإْذق ْم  ه  ْیت 

َ
َرأ َواْلَقَمَر  ْمَس  َوالشَّ
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)]یاد کن[ هنگامی را که یوسف به پدرش گفت ای پدر! من ]در خواب[ یازده    1َساِجِدیَن 
 کنند(. دیدم برای من سجده می  ستاره را با خورشید و ماه دیدم؛ 

 ِْرِضِعیِه َفِإَذا ِخْفِت َعَلْیه
َ
ْن أ

َ
وَسی أ مِّ م 

 
ْوَحْیَنا ِإَلی أ

َ
ْلِقیِه ِفي اْلَیمِّ َواَل َتَخاِفي َواَل َتْحَزِني    َوأ

َ
َفأ

ْرَسِلیَن  وه  ِمَن اْلم  وه  ِإَلْیِك َوَجاِعل  ا َرادُّ )و به مادر موسی وحی کردیم او را شیر بده، و چون    2ِإنَّ
در   را  او  شدی  بیمناک  او  تو    دریابر  به  را  او  ما  که  مباش!  محزون  و  مترس  و  بینداز! 

 دهیم(. گردانیم و او را از رسوالن قرار میبازمی 

 َّوا آَمن ال 
َ
وِلي ق وا ِبي َوِبَرس  ْن آِمن 

َ
یَن أ ْوَحْیت  ِإَلی اْلَحَواِریِّ

َ
وَن َوِإْذ أ ْسِلم  َنا م  نَّ

َ
)و    3ا َواْشَهْد ِبأ

ام ایمان آورید! گفتند  ]یاد کن[ هنگامی را که به حواریون وحی کردیم که به من و فرستاده
 باش که ما مسلمانیم(. ایمان آوردیم و شاهد  

 َت
َ
وا أ ال 

َ
ْرِض َخِلیَفة  ق

َ
ي َجاِعٌل ِفي اأْل َك ِلْلَماَلِئَکِة ِإنِّ اَل َربُّ

َ
ْفِسد  ِفیَها  َوِإْذ ق ْجَعل  ِفیَها َمْن ی 

وَن  ْعَلم  َما اَل َتْعَلم 
َ
ي أ اَل ِإنِّ

َ
س  َلَك ق َقدِّ ح  ِبَحْمِدَك َون  َسبِّ َماَء َوَنْحن  ن  )و آن هنگام    4َوَیْسِفك  الدِّ

دهم، گفتند آیا کسی را قرار  که پروردگارت به مالئکه گفت من در زمین جانشینی قرار می
گوییم  ها بریزد، و حال آنکه ما به ستایش تو تسبیح می جا فساد کند و خونآندهی که در  می

 دانید(.آنچه را که شما نمی دانم من می کنیم. گفتو تو را تقدیس می 

وضوح  دهد. آیات مذکور به بنابراین خداوند در نزد مردم به حقانیت رسوالن شهادت می
ها خداوند برای »مادر  کنند، و آیات دیگری نیز هستند که در آنبه این مطلب داللت می

با  موسی« و »فرشتگان« شهادت می دهد، و »حواریون« نیز که مکلف هستند و خداوند 
به  بررسی  آنان گواهی میوسیلۀ رؤیا برای  وحی  انتها  تا  ابتدا  از  را  این مسئله  اگر ما  دهد. 
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 دهد.کنیم خواهیم دید از همان ابتدا خداوند با وحی شهادت می 

یا  ؤ کند. رشود و نه تغییر می پس، این یک سنت الهی است، و سنت الهی، نه تبدیل می 
یعنی نص  شود ـ همان طریق »نخستین نص« است، و وقتی راه دیگری برای »نص« باز  

ـ باز هم این طریق ملغی  وسیلۀ وصیت خلیفۀ قبلی به خلیفۀ مستقیم یا غیرمستقیم بعدی به 
 شود.نمی 

ها وسیلۀ آیات قرآن، ثابت است و امکان ندارد این شهادت در نتیجه این شهادت، به 
 شوند. مبهم باشند؛ وگرنه شهادت تام محسوب نمی

احتجاج است، و همان پرسشی است که قائم    پس این همان »نخستین بیان« برای  
می  محمدآل شهادت  چگونه  خداوند  اینکه  است؛  نموده  طرح  را  »بیان  آن  و  دهد؟ 

 آید این است که آیا امکان دارد این شهادت مبهم باشد؟ دنبال این سؤال می دومی« که به 

داستان  که  است  حالی  در  شده این  بیان  روایات  و  قرآن  در  فراوانی  که  ند  ا های 
کنندۀ اولیا و فرستادگان خدا در  هایی که تأیید کنند. شهادت های خداوند را ذکر می شهادت 

ها را در مطالب گذشته ذکر  هاست، از نخستین خلیفه تا به امروز؛ و ما برخی از آن همۀ زمان 
ها را  ها، بابی جداگانه اختصاص خواهیم داد که این شهادت کردیم؛ ولی برای این داستان 

می  شهادت توضیح  این  که  آنجا  از  اشاره  دهد.  الهی  حجت  به  و  بوده  واضح  همیشه  ها 
 کنند نیازی به شرح و تأویل ندارند.می

م این شهادت بر شخص فرستاده  شده تقدُّ

سازد رؤیا، شهادت خداوند  کند و روشن میکنیم که ثابت میبه نکتۀ دیگری اشاره می 
ای بسیار دقیق و مهم است. از سیاق آیات مربوط  است و نیازی به تأویل ندارد؛ و این نکته 

عنوان یک شاهد همیشگی برای حجت  شود خداوند خودش را به به شهادت خدا روشن می 
ؤیاهای »شهادت خدا« از ویژگی خاصی برخوردارند که رؤیاهایی  دارد؛ پس رالهی عرضه می 

عمومی از آن برخوردار نیستند، و این ویژگی عبارت است از اینکه این رؤیا ]برای تأویل و  
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بیند از مؤمنان به آن  شود؛ زیرا کسی که این را رؤیا را میتفسیر[ به »فرستاده« عرضه نمی 
ای عرضه شود که برای حقانیتش،  رؤیا به فرستاده فرستاده نیست؛ پس شایسته نیست آن  

تردید برای بینندۀ  وشهادت داده شده است؛ چراکه آن »فرستاده« در زمان رؤیا، موضع شک
شده رؤیا بوده است؛ پس در چنین موقعیتی چگونه دربارۀ این رؤیا به خوِد شخص فرستاده 

 رجوع کند؟! 

گویند در اینجا برای تفسیر  ها می؛ اینکه آن شودبا این دلیل، استدالل منکران ساقط می
معذوریت وجود دارد. پس فقط یک    و تأویل رؤیا )رؤیای شهادت( با مراجعه به معصومین

می  باقی  حجتی  راه  و  صریح  و  واضح  و  مفهوم  کامال   باید  شهادت  رؤیای  اینکه  ماند؛ 
 انکارناپذیر باشد. 

 صفت انکارکنندگان شهادت 

ورزند چگونه  هم است. خداوند کسانی را که به شهادتش کفر میای بسیار م این نکته 
ِذیَن  گونه توصیف نکرده است؟  فرماید؟ آیا خداوند سبحان آنان را این توصیف می  ول  الَّ َوَیق 

وا  ون، َکَفر  م  اْلَخاِسر  وَلِئَك ه 
 
ِه أ وا ِباللَّ وا ِباْلَباِطِل َوَکَفر  ِذیَن آَمن   .َوالَّ

متعال »کافر« و  وکند در میزاِن خداوند سبحانپس کسی که این شهادت را تکذیب می
کاران« است. اگر این شهادت، واضح و روشن نباشد و به تأویل  باطل« و از »زیان از »اهل  

نتواند  و  باشد  نیاز داشته  تفسیر  وارد  و  برای  در  دلیل محکمی  آنان  به    شمار کردن  کافران 
پس چگونه ممکن است آن   کاران معرفی نماید،پایان آنان را جزو زیان خداوند باشد و در  

آیا کسی که امکان فهم    کار قرار گرفته باشند؟ منکراِن شهادت خداوند در زمرۀ کافران زیان 
ـ رؤیا را انکار می عدالتی متهم نکرده است؟!  ـ خداوند را به بی با وجود این توضیحات کند 

طوری که منکر رؤیا را به  ای سنگینی را در پی داشته است؛ به ها چنین تکذیبی نتیجه زیر 
متعال قرار داده است!  وبهانۀ ناتوانی از تأویل و تفسیر آن، در زمرۀ کافران به خداوند سبحان 

چنین بوده  حال اگر رؤیا مبهم و نامفهوم باشد پس چگونه ممکن است حال این مردم این 
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 باشد؟! 

کفر توسط یک انسان عادی نسبت به دیگری، بدون اتمام  عالوه اگر صدور حکم به به 
خداوند  شود؟!  پذیر نباشد، پس چگونه چنین حکمی از عادل مطلق صادر می حجت امکان

 .تعالی الله علوا کبیرا هایی است.  بسی برتر و واالتر از چنین نسبت 

 نتیجه:

ندارند، ما گام بزرگی در جهت  وقتی ثابت شد این گروه از رؤیاها، به تأویل و تفسیر نیاز  
ای که هیچ راه گریزی از آن  کننده کردن منکران با دلیل قانع اثبات ایمان به غیب، و ملزم 

برداشته  و  ندارند  روایات  از  بزرگی  مجموعۀ  و  قرآن  از  روشنی  آیات  باید  آنان  وگرنه  ایم؛ 
ها  یچ راهی برای انکار آناند و ههای قرآنی و آثار متواتری را که در طول تاریخ بوده حکایت

ندارند، انکار کنند؛ و در حقیقت این همان جنبۀ مهم رؤیا، و همان چیزی است که اکنون  
کنند آن را  کردن این راهی که منکران تالش میبرای اثبات حقانیت دعوت مبارک و زنده 

 ببندند یا مردم را از آن گمراه کنند، برای ما اهمیت دارد. 

 ی تفسیرپذیرگروه دوم: رؤیاها

بودن به دو گروه تقسیم کردیم؛ گروه اول  پذیری و قابل فهم رؤیا را از نظر چگونگی تأویل 
رؤیاهایی بوند که نیازی به تأویل نداشتند و عبارت بودند از رؤیاهای شهادت و گواهی خداوند  

 برای حقانیت فرستادگان در هر زمان.

که ممکن است در اغلب اوقات به تأویل نیاز  پردازیم  اکنون به گروه دیگری از رؤیاها می
طور مختصر  بسا گاهی بینندۀ رؤیا امکان فهم رؤیا را داشته باشد. به   داشته باشند، و چه 

ـ چنین  است   بیان کرده  الحسنبه آن صورتی که سید احمد توان دربارۀ عموم رؤیاها ـ می
بسا فهم نمادهای    تأویل باشد، و چهبسا رؤیا صراحت داشته باشد، یا نیازمند به    »چهگفت:  

 پذیر باشد.« رؤیا برای بینندۀ آن، یا حتی برای یکی از مؤمنان امکان
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اند از: خبرهای غیبی، حقایق،  این گروه از رؤیاهای صادقه نیز اقسامی دارند، که عبارت 
 کند. و ارشاد و هدایتی که بینندۀ رؤیا دریافت می 

توضیحاتی است  این   از  احمدالحسنها بخشی  پاسخ   که سید  از  بعضی  هایش  در 
 کنیم: طور جداگانه مطرح می ها، هرکدام را به تر آنبیان کرده است و ما برای فهم بیش

 اول: خبرهای غیبی

ها را به چند دسته تقسیم  بسا بتوان آن  دهند، و چه رؤیاهایی هستند که از غیب خبر می
 کرد:

اطالعدادنخبر یعنی  مکانی:  از  یاهای  شما  که  دیگر  مکانی  در  وضعیتی  از  فتن 
گاهی نداری.   جزئیاتش آ

افتد، و این  دادن از وقوع رویدادی که در آینده اتفاق می های زمانی: مثل خبر دادنخبر
تواند در دایرۀ احتماالت قرار بگیرد؛ بنابراین ممکن است  رسانی است که می نوعی اطالع 

شد، و ممکن است از لوح محفوظ بوده باشد؛ به این  این خبر از لوح محو و اثبات بوده با
دانسته  به  اگر  و  است محقق نشود؛  و ممکن  است محقق شود،  هایمان  معنا که ممکن 

مراجعه کنیم خواهیم دانست اینکه دربارۀ رؤیا بفهمیم از لوح محو بوده، یا از لوح اثبات بوده  
 است، در دسترس همۀ مردم نیست.

 اید: فرممی  سید احمدالحسن

ماکان و  و این نیز علم »ی از لوح محو و اثبات )کتاب متشابهات(:  سخن  -2» 
یکون ]علمما  بود[   «  خواهد  و  بوده، هست  پیشامدی    آنچه  هر  برای  ولی  است؛ 

و  افتد ـ ها اتفاق مییکی از آن  یار و احتماالت متعددی وجود دارد.های بس صورت
آیند.  و اما بقیه بنا به عللی پیش نمی   ـالکتاب« موجود استهمانی است که در »أم

می  مثال   شود؛  آن  وقوع  مانع  معینی  اتفاق  است  ممکن  شخص  و  فالن  گوییم 
فوت   نیش عقربی  با  امروز صبح  نوشته شده  او  برای  و  است  پنجاه سال  عمرش 
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کند، ولی اگر صدقه بدهد، این شر از او دفع خواهد شد و ده ساِل دیگر زندگی  می
بعد از گذشت ده سال، اگر به والدین خود خوبی کند، عمر این شخص  خواهد کرد؛ و  

 کند. پنج سال دیگر ادامه پیدا می

بنابراین در لوح محو و اثبات احتماالت بسیاری برای زندگی انسان وجود دارد،   
بسا بعد از اینکه عقرب نیشش بزند، هرگز زنده    شده چهو این شخص در مثاِل آورده 

  بسا قبل از نیش عقرب صدقه بدهد و ده ساِل دیگر زندگی کند و چه   نماند؛ و چه 
سال دیگر زنده    5ه به والدین خود خوبی کند و  بسا بعد از ده سال فوت کند یا اینک 

 شد. کردن و دعا بیهوده میبماند. اگر این تقدیر الهی نبود عمل

ْم    فرماید: خداوند متعال می  ِسک  ْنف 
َ
أ ْرِض َواَل ِفي 

َ
ِصیَبٍة ِفي اأْل َصاَب ِمْن م 

َ
َما أ

َها ِإنَّ َذِلَك َعلَ 
َ
ْن َنْبَرأ

َ
ْبِل أ

َ
ِه َیِسیٌر ِإالَّ ِفي ِکَتاٍب ِمْن ق )هیچ مصیبتی نه در زمین    1ی اللَّ

نه در نفس  آنکه آن را حتمی و  های شما ]به شما[ نمی و  از  آنکه پیش  رسد مگر 
 آسان است(. عملی کنیم در کتابی نوشته شده است. این برای خدا 

ها فقط یک حالت نوشته  الکتاب« برای این شخص از بین این حالتاما در »أم
اگر برای کسی نوشته   برای مثال  تغییر در آن وجود ندارد؛  شده است، و احتمال 

الکتاب« کند یا شصت سال یا پنجاه سال، در لوح »أمسال زندگی می  65شده فالنی  
 2فقط یکی از این احتماالت نوشته شده است.«

بیند پس از مدت معینی  عنوان مثالی که با رؤیا مناسبت دارد: شخصی در رؤیا می به 
افتد؛ زیرا بنا به علتی در آن خبر  مرگش اتفاق نمی  ،خواهد مرد، ولی پس از گذشت آن زمان

غیبی »بداء« حاصل شده است؛ همچنین ممکن است شخصی زمان مرگ خودش را در  
زم همان  در  رؤیایش  و  ببیند  می رؤیا  ما  بپیوندد.  وقوع  به  است  دیده  که  معین  توانیم  ان 
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 هایی از این دو حالت را اکنون در جهان بیرونی مالحظه کنیم.نمونه 

توان صحت رؤیای صادقه در این دسته از رؤیاها را )ِاخبار غیبی( با میزان انطباق  می
براین چنین رؤیایی برای  ها در عالم واقع اثبات نمود؛ بنا وقوع آنخبردهِی رؤیا از غیب، یا  

می  مشاهده  را  آن  که  پیش الزامکند  کسی  با  که  برای کسی  و  است،  حجت  و  فرض  آور 
هیچ ارزشی نخواهد داشت؛ چراکه صحت    کندآن را انکار می   ، تأویل و فهم رؤیا  بودنمحال 

 شدن رؤیا در عالم واقع است.شود، و آن محقق می این رؤیا از راه دیگری ثابت 

شود: اول: رؤیا  ا  مقصود از حجیت در این دسته از رؤیاها، به دو امر مرتبط میاما غالب
به   رؤیا  دوم:  باشد.  داشته  اختصاص  رؤیا  بینندۀ  برای  شخصی  مسئلۀ  یک  به  مربوط 

 ای عمومی مربوط باشد که رساندن و اعالم آن به عموم مردم الزم است. مسئله

توانیم حجیت آن را از کالم ائمۀ  باشد(: می اما دستۀ اول )اینکه رؤیا، شخصی بوده  
 در بعضی از روایات بفهمیم:  طاهرین

ها بیندیش که چگونه  »ای مفّضل، در خوابروایت شده است، فرمود:    از امام صادق
صادقه  ها  ۀ آن مخلوط کرده است. اگر هم  ها را تدبیر، و صادق آن را با کاذبشخداوند امر آن

نبود؛ بلکه  ها  آن  سودی در   ندکاذبه بودها  ۀ آنشدند، و اگر هممیمردم پبامبر    ۀهم  ندبود
آن راهنمایی    سویبه در مصلحتی که    پس گاهی صادقه است تا مردم   ؛ شدمعنا میزیادتی بی 

یا از زیانی بر حذر باشند؛ و بسیاری ازها  آن   شوند ازمی تا  ها  آن   بهره ببرند،  کاذبه هستند 
 1« .تکیه نکنندها آن  همواره به

ای که برای ما اهمیت دارد این است که مقدار ارتباط میان رؤیا با شخص، و مقدار  نکته 
شوند از  سوی آن راهنمایی می)تا مردم در مصلحتی که به حجیت رؤیا برای او را بفهمیم  

یعنی موضوع به وجود منفعتی برای بینندۀ رؤیا    ها بهره ببرند، یا از زیانی بر حذر باشند(؛ آن
سوی آن  بسا در موضوعی خیر و مصلحتی برای او باشد که او را به   گردد؛ یعنی چه می باز
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دارد. کسی که چنین  کند، یا شری در کمینش باشد که او را از آن برحذر میراهنمایی می
می  انکار  را  در  رؤیایی  خداوند  َکرم  و  بخشش  برابر  در  و  کرده  ضایع  را  خود  بهرۀ  کند 

کند؛ پس او آن منفعت  اش به مصلحتی، کوتاهی میی یا راهنماییداشتن او از خطر برحذر 
اش نسبت به پروردگارش که دانا به امور و اسرار مخلوقات است، از  را با نادانی و سرکشی

 شود.کاران میبرد و از زیان بین می

بیان  برای عموم مردم  زم است  امری عام بوده، و ال ؤیا  محتویات راما گروه دوم: اینکه  
شود؛ مثل وقوع یک فاجعه،  زیرا شامل اخباری بوده است که به عموم مردم مربوط می د؛  شو

زلزله، قحطی یا چیزهای دیگر. این کاری است که فقط به حجت الهی سپرده شده است؛  
تواند در دسترس دیگری  وجه نمیهیچچراکه این کار از جمله وظایف حجت الهی است، و به 

 . قرار گیرد

نفر    ؛ با اینکه رؤیای فرعون، رؤیای یک رؤیای فرعون است  این دسته از رؤیاها،مثال  
سازی آن رؤیا  بود، پیامی برای همگان داشت و بر همه الزم بود به آن عمل کنند؛ ولی پیاده 

و تسدید و قضاوت او و دانستن تأویل ایشان از آن رؤیا،    ا یوسف جز با همراهی حجت خد
 انجام نشد. 

دیگری که باید به آن توجه شود این است که اگر رؤیا از امور غیبی زمانی   موضوع مهم
بندی  یا مکانی خبر دهد و در عین حال برای فرستادۀ راستین نیز گواهی بدهد، به این تقسیم 

نمودن فهم بوده  کردن موضوع و آسان؛ زیرا نتیجۀ این رؤیا، روشن کندای وارد نمی خدشه
 است.

ـ ای روشن عنوان مثال بر به  که در این دعوت مبارک بسیار اتفاق افتاده  شدن موضوع 
  شناسند با یکی از ائمهـ رؤیاهای فراوانی وجود دارد که انصار در مکانی که نمی است

اند و پس از مدتی در عالم واقع برای آن رؤیاها انطباق حاصل شده است؛ به  مالقات کرده
مکاناین   همان  در  را  خودشان  که  یافته  صورت  جزئیات  همان  در  با  اینکه  وجود  با  اند، 
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اند،  رو شده اند روبه ش نموده ا گذشته آن را ندیده بودند، و نیز با امامی که در آن رؤیا مشاهده 
، یا یکی از انصار ایشان بوده است. پس تحقق امثال چنین  و اینکه او سید احمدالحسن

اند؛ یعنی آن  مکانی با عالم واقع انطباق داشته   گردد که از نظر زمانی ورؤیاها به این بازمی
اند و در نتیجه آن رؤیاها به حقانیت صاحب  دهِی غیبی زمانی و مکانی بوده رؤیاها شامل خبر 

صد صادقه هستند، و برای کسانی که  در دهند؛ و در نتیجه این رؤیاها صد حق گواهی می 
 همۀ اهل زمین آن را انکار کنند!  اند؛ حتی اگر کنند حجت تامه بودهآن را مشاهده می

 دوم: حقایق 

این دسته از رؤیاها، رؤیاهایی هستند که حقیقت شیء معین را برای بینندۀ رؤیا روشن  
در رؤیا وجود دارد  کنند. همۀ اشیا در عالم ملکوت حقایقی دارند، و حقیقِت چیزی که  می
، که به بینندۀ  باشد   ری بودهتواند امری دنیوی، اخروی، اعتقادی، فقهی یا هرچیز دیگ می

وسیلۀ آن  ه است تا به ، و به تکلیفی تعلق دارد که خداوند بر او واجب کرداختصاص داردرؤیا  
 به مراتب کمال و رشد برسد. 

سخنانی که در خصوص رؤیای ِاخبار امور غیبی گفته شد، برای گروه رؤیای حقایق نیز  
ها فهمی داشته باشد، و ممکن  ی از آنجاری است. ممکن است بینندۀ رؤیا نسبت به برخ

کردن رؤیا،  است فهم آن برای بینندۀ رؤیا ناممکن باشد و باعث شود برای تأویل و محکم 
نظر از بحث و بررسی معنای این حقایق، حجیت امثال  مراجعه کند. با صرف  به معصوم

از بینندۀ رؤیا دربارۀ  شدن احتمال نی محض وارد ها بستگی دارد، و به این رؤیاها به تأویل آن
شود شناخت محتوای رؤیا امری است که به ایمان  ، ثابت میچنین رؤیاهایی به معصوم

، و هیچ ارتباطی به شناخت اولیه ندارد؛ پس این رؤیاها، از  شودمی   به حجت الهی مربوط
اول )ر به رؤیاهای گروه  یا نص اول( جدا هستند؛ زیرا  نیازمند ؤیای شهادت  به  بودن  دلیل 

  شوند. بندی با رؤیاهای گروه اول متفاوت می بندی و دسته تأویل و تفسیر، از نظر تقسیم 
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 سوم: رؤیای ارشاد 

از نوِع راهنمایی  با تشریع ندارد؛  رؤیای ارشاد  کردن به یک عمل نیکوست، و تعارضی 
تسبیح یا  مثل رسیدن دستوری برای بینندۀ رؤیا برای انجام یک عمل عبادی، مانند دعا یا 

گزاردن برای خداوند متعال و اعمال مستحبی دیگر. این نوع رؤیاها در  تالوت قرآن یا نماز 
آمده حکایت رؤیای  ها  دربارۀ حجیت  نهایی  کتاب »سخن  در  ما  و  دارند  فراوانی  آثار  و  اند 

 دیم. اند اشاره کر خردمندان ـ جلد اول« به برخی از این رؤیاها که در طول تاریخ اتفاق افتاده 

نکردن بسا این رؤیاها نیازمند تأویل باشند، یا احتیاجی به تأویل نداشته باشند. عمل  چه
شود؛ اما اگر عمل نکند، او گناهی  اش زیانی محسوب میبه رؤیای ارشادی، برای بیننده 

به  و  نمینکرده  مجازات  آن  به خاطر  را  آن  رؤیا  بینندۀ  اگر  پس  شود  شود.  متوجه  روشنی 
به   تواندمی و  کند؛  عمل  آن  کند  به  اشتباه  آن  تأویل  در  رؤیا  بینندۀ  اگر  حتی  کلی  طور 

 رساند.کردن به آن ضرری نمی عمل 

امر شود، با   عنوان مثال اگر در رؤیایی به خواندن دو رکعت نماز برای حضرت زهرا به 
ا به حضرت  جا بیاوری و آن ر نظر از حقیقِت تأویل این رؤیا، اگر شما دو رکعت نماز به صرف

ان  زهرا  برعکس،  بلکه  داشت؛  نخواهد  این عمل ضرری  این عمل  شاء هدیه کنی  الله 
 شود.پاداش و ثواب دارد، و موجب توفیق می 

برای مشوش هدفمند  خلِط  نتیجه:  اول،  در  گروه  رؤیای  با  رؤیاها  از  گروه  این  کردن 
یاها )گروه دوم( دو حالت  شود، و معنای آن روشن است. این گروه از رؤروشنی برطرف می به 

جهت منفعتی  فهم برای بیننده هستند، که در این صورت به دارند: یا رؤیایی صریح و قابل 
برای خوِد بیننده بوده است؛ یا رؤیایی است که به تأویل معصوم نیاز دارد که در این حالت  

ود، یا مثل رؤیای  شنیز دو احتمال وجود دارد: یا تأویل رؤیا فقط به خود بیننده مربوط می
نبودن به رؤیا، برای کسی  کند. در هر دو حالت، پایبند فرعون، به دیگران نیز ارتباط پیدا می

بار است، و وضعیت او همانند کسی است که به آن عمل نکرده و  کند زیان که آن را رها می 
یا منفعتی را  توجه بوده است؛ بنابراین یا ضرری به او خواهد رسید،  نسبت به محتوای آن بی 
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 .از دست خواهد داد

کند  اش کوتاهی می، وضعیت کسی که درباره همۀ مردم  عمومی مربوط به رؤیای    اما
با کاهنان مصر به ذخیرۀ غالت اقدام کرده و به تأویل معصوم    همانند کسی است که همراه

معیشت، خشک  نظر  از  نتیجه  در  است؛  نبوده  پایبند  گرفتاری نیز  و  ای  هسالی، گرسنگی 
بیند )در اینجا دربارۀ حجیت رؤیا که دلیلی برای اثبات صاحب  های زیادی می دیگر، آسیب 

کنیم(. بنابراین موضوع احتجاج در این گروه از رؤیاها، با موضوع  حق است صحبت نمی
ها گونه که روشن است موضوع آن  ـ جداست؛ زیرا همان از نظر تأویلاحتجاج در گروه اول ـ

 با یکدیگر متفاوت است.طور کامل به 

به به  و  نابسامانی  توهِم  با  کسی  اگر  دیگر،  چنین  همعبارت  رؤیاها  تأویل  در  ریختگی 
نیازمند  استدالل کند که چون عمل  نیازمند فهمیدن رؤیا، و فهمیدن آن،  رؤیا،  به  کردن 

بیاید    کوتاهسخن خود  البته اگر از  تواند حجت باشد ـ وجود معصوم است، در نتیجه رؤیا نمی 
تواند با علم تأویل و نیاز مردم به آن علم الهی، از رؤیا استفاده  معصوم می فقط  که  نگوید  و  

هاست؛  ریختن برگههمکردنی در واقع به گوییم: چنین استدالل ـ در این صورت به او میکند
،  زیرا رؤیایی که به اثبات حقانیت فرستاده اختصاص دارد، و شهادت و گواهی خداوند است 

به مردم می یا خبر با رؤیاهای عمومی دیگر که شامل حقایقی هستند که  های  دادنرسد 
غیبی هستند تفاوت دارند. رؤیای شهادت خداوند، واضح و صریح است و نیازی به تأویل  
ندارد، اما دربارۀ رؤیاهای عمومی دو احتمال وجود دارد: ممکن است رؤیا صریح باشد، و  

بردن حجیِت  بین قصد از بنابراین استدالل به رؤیاهای عمومی به  ممکن است صریح نباشد. 
 رؤیای شهادت، هیچ ارتباطی به موضوع ندارد. 

توان به این  بندی کردیم، می بودن دسته پذیر اکنون پس از اینکه رؤیاها را از نظر تأویل 
 پرسش، پاسخ داد: چه زمانی رؤیا حجت است؟ 

معلوم شود رؤیایی صادقه است، آن رؤیا برای    پاسخ به این پرسش دشوار نیست. وقتی 
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اش حجت خواهد بود. در اینجا موضوع بحث ما شروط رؤیای صادقه نیست؛ ولی  بیننده 
چیزی را برای بینندۀ  آید این است که: دانستن اینکه رؤیا حجت است چهسؤالی که پیش می

 دنبال خواهد داشت؟ رؤیا به 

می  کسانی  انکار  نیست«  حجت  »رؤیا  که  ادعا  این  با  را  رؤیا  نمی که  خواهند  کنند 
باشند؛ پس آنهیچ  التزامی نسبت به رؤیا داشته  را اختیاری می گونه تعهد و  بینند؛  ها آن 

تواند با آن عمل نکند؛ بنابراین  تواند به آن عمل کند و میها بینندۀ رؤیا میاینکه از دید آن
 گیرد. ها در چهارچوب قانون ثواب و عقاب قرار نمی رؤیا از نظر آن

دادن به پرسش ابتدای این مبحث،  بندی بر اساس تأویل، و پاسخ در اینجا میان دسته 
ارتباطی وجود خواهد داشت. در خصوص رؤیای گروه اول یعنی رؤیای شهادت خدا در هر  

خودداری کرد، و به انسان    محتوای آن توان از عمل به  زمانی برای حقانیت »فرستاده«، نمی
اجازه چنین  این  هرگز  برای  بسیاری  روایی  و  قرآنی  شواهد  و  دالیل  است.  نشده  داده  ای 
فرستادگان با  کند؛ اینکه چگونه آن شهادت در یک کفه، و تمامی آنچه  ی موضوع کفایت م

هِ گیرد:  ای دیگر قرار می شوند در کفهیید می أتآن   ِباللَّ ا   َوَکَفی  )و کافی است که    َشِهید 
دهد،  کنند وعدۀ عذاب میهمچنین کسانی را که آن شهادت را انکار می؛  ه باشد(خدا گوا 

 کند. و به کفر و خسران و ایمان به باطل، توصیف می

ود حجیتشان ثابت  بودنشان معلوم شمحض اینکه صادقه اما دربارۀ رؤیاهای دیگر، به 
به دنبال خواهد داشت، بنده باور ندارم با  احکامی که این حجیت شود؛ اما در خصوص  می

ها پایبند  اوند ما را به آن ـ که خد یعنی واجبات و مستحبات و دیگر احکاماوامر و نواهی دیگر ـ
 ساخته است تفاوت داشته باشند. 

به  را  انسان  که  اورادی  و  ادعیه  هزاران  زهد  وجود  و  تقوا  ورع،  کریمه،  اخالق  سوی 
را ملغی نمی حجت سازد  رهنمون می  اینکهکند؛  بودن رؤیا  با وجود  صادر    ، رؤیاها نتیجۀ    و 

حجیت    ، اند، اگر انسان به رؤیا عمل نکند در نهایتکردهتأیید خداوند سوی  از  را  شدن رؤیا  
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 ـ ثابت خواهد بود. گردانند آن روی  چه به آن عمل کنند و چه ازرؤیا برای مردم ـ 

ها  بودن آن این وضعیت رؤیاهای گروه دوم، یعنی رؤیاهای عمومی است. اگر صادقه 
شود؛  ها حجیتشان ملغی نمی نکردن به آنشود، و با عمل ثابت شود حجیتشان نیز ثابت می 

  های خردی بشمارد، قطعا  بهرهها را سفاهت و بی ها روی بگرداند و آن بلکه شخصی که از آن 
دهد. امروزه آنان در حقیقت، رؤیاهای گروه  بسیار فراوان دنیوی و اخروی خود را از دست می 

نمی  انکار  را  بشارت هم میدوم  آن  با  در عمل  بلکه  اربابان  بسا    دهند. چهکنند؛  همانند 
های  کنند که سال و همیشه دربارۀ رؤیایی صحبت می  کنندآثاری را بر آن مترتب می  ،منبرها

اند؛ در حالی  بوده  محمدها از افراد مورد رضایت آل اند؛ و اینکه آنبارۀ آنان دیدهپیش در 
؛ و شدیدترین انکار،  کنندنافرمانی می   محمددر رویارویی با فرزند و عترت آل که امروز  
« است؛ زیرا این گروه  نص اولترین گروه رؤیاها یعنی رؤیای شهادت و گواهی و »انکاِر مهم 
کنند. بنابراین اگر آن  خوبی درک میکند، و آنان نیز این الزام را به م می آنان را ملزَ   از رؤیاها، 

 را نپذیرند راهی جز انکار و دشمنی در پیش نخواهند داشت. 

 فرماید: می  سید احمدالحسن

«  وا ِإالَّ ِإْبِلیَس َکاَن وا ْلَِدَم َفَسَجد  د  ْلَنا ِلْلَماَلِئَکِة اْسج 
 
ِمَن اْلِجنِّ َفَفَسَق َعْن  َوِإْذ ق

َبَدال   اِلِمیَن  ِللظَّ ِبْئَس  وٌّ  َعد  ْم  َلک  ْم  َوه  وِني  د  ِمْن  ْوِلَیاَء 
َ
أ َته   یَّ رِّ َوذ  وَنه   ِخذ  َفَتتَّ

َ
أ ِه  َربِّ ْمِر 

َ
  1أ

]یاد کن[ هنگامی را که به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید؛ پس ]همه[ سجده  )و
بود و از فرمان پروردگارش سرپیچید؛ آیا ]با این حال[  کردند جز ابلیس که از جنیان  

به  را  آنکه جای من دوستان خود میاو و نسلش    دشمن شما ها  آن  گیرید، و حال 
 ند(. ا ؛ و چه بد جانشینانی برای ستمگرانهستند

الله( آن را رد کرد و اکثریِت فرزندان آدم از او این خالفتی است که ابلیس )لعنه 

 
 . 50کهف:  - 1



 215 ...................................................................................................... یا رؤ یتحج

اْلَغاِویَن     کردندپیروی   ِمَن  َبَعَك  اتَّ َمِن  پیروی    1 ِإالَّ  تو  از  که  گمراهانی  )مگر 
جهت در طول این خط تشکیل شد؛ جهت حق که نمایندگی آن را    و دو  ؛ کنند(می

گیرند؛ و جهت  کنند به عهده می و کسانی که از او تبعیت می ۀ خدا در زمین  خلیف
خلیف منکران  که  نمایند  ۀباطل،  زمینش  در  هستند،  ۀخدا  و    آن  حاکمان  آنان  و 

 هستند. ها آن عامل و پیروانعالمان غیر 

م  متعالوخداوند سبحان   به مالئکه  انسان  ابتدای خلقت  ي    فرماید:ی در  ِإنِّ
َخِلیَفة   ْرِض 

َ
اأْل ِفي  زمین  )من    2َجاِعٌل  جانشیندر  و  می   یخلیفه  و    ؛ دهم(قرار 

 بود.  ن ]خدا[ در این زمین، پیامبر خدا آدمنخستین خلیفه و جانشی

این خالفت و جانشینی در گذشته قطع نشد و تا روز قیامت نیز منقطع نخواهد  
گروهی این خالفت را    ، شد. همان طور که فرشتگان ]به دو دسته[ تقسیم شدند

نخستین،  . این وضعیت  شدند  به کلمۀ الله  منکر ناسپاس کافر گروهی  پذیرفتند، و  
به همین شکل در این زمین تکرار شد، تا مردم روی این زمین به دو گروه تقسیم  
پیروی   را  ابلیس(  )یعنی  نخستین  آزمایش  در  منکر  نخستین  که  گروهی  شوند: 
کردند، و گروهی که نخستین اقرارکنندگان در آزمایش نخستین )یعنی مالئکه را(  

  شود، و مردمست که در هر زمان تکرار میبرتر الله ا  ۀپیروی کردند. این همان کلم
   3« شوند.اقرارکننده و انکارکننده تقسیم می ۀنسبت به آن به دو دست

 کِی رؤیا برای صاحبش حجت است؟
برای صاحبش   بودن رؤیا روشن شود های گذشته تبیین شد که اگر صادقه بندی در دسته 

کنیم  بودن رؤیا را احراز می صادقه   هاحجت است؛ و بعضی از قیدهایی را که با توجه به آن 
 

 . 42حجر: - 1
 . 30بقره:  - 2
 . 65و  64احمدالحسن: ص جهاد درب بهشت است، سید  - 3
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آمیز، یا  در رؤیا، یا وجود نمادهای حکمت  بیان کردیم؛ از قبیل حضور یکی از معصومین
بودن رؤیا ثابت  ها در عالم واقع، و قیدهای دیگر. پس اگر صادقه ها و غیب بعضی از کرامت

به صداقت مدعی  توانند  شود حجیت آن رؤیا برای صاحبش، و برای همۀ کسانی که می
شود. چنین رؤیایی حجت است، خواه در ضمن گروه اول یعنی رؤیای  اعتماد کنند اثبات می

داشتن  نظرتشخیصی قرار بگیرد، یا در ضمن گروه دوم یعنی رؤیاهای عمومی باشد؛ با در 
قرار  ـ اینکه  حق  دعوت  صاحب  تصدیق  اول،  گروه  در  تشخیص  گرفتن  از  بعد 
 دنبال خواهد داشت. ـ را به ایشان  داشتن رؤیا به اختصاص

دنبال داشته باشد؛  ها جزئیاتی را بهاما دربارۀ رؤیاهای گروه دوم، ممکن است حجیت آن 
ها نیازمند تأویل و مراجعه به معصوم هستند، در حالی که بعضی دیگر به  زیرا بعضی از آن 

د، و چه فهم قسمتی از آن  طور کامل ممکن باشتأویل و تفسیر نیاز ندارند، چه فهم رؤیا به 
شده در مبحث  بندِی ارائه طور کلی حجیت این گروه از رؤیاها به دسته پذیر باشد. به امکان

ـ  اضافه چهارم  مباحث  جدید از  دسته شدۀ  به  را  رؤیاها  ما  زیرا  دارد؛  بستگی  تقسیم  ـ  هایی 
طور کلی غالبا   ه ها ببندی کردیم: خبرهای غیبی، بیان حقایق، ارشاد و هدایت. این دسته 

ندارند، به  اعتقادی  حجیتی  یا حقایق  اوامر  یا  اثر تشریعی در دین خدا،  خصوص وقتی که 
دنبال داشته باشند، که در این صورت باید به معصوم مراجعه کرد،  ها را بهجدید یا مانند این 

دنبال  ای به یده اگر نگوییم فاکردن به رؤیا ـ دنبال نداشته باشد عمل و اگر چنین آثاری را به 
 افتند. خصوص که این رؤیاها همواره در سطح شخصی اتفاق می ـ ضرری ندارد؛ به دارد

از قرآن توصیه می  به خواندن فالن سوره  اگر در  مثال  شخصی در رؤیا  او حتی  شود. 
بیند؛ یا مثال  به خواندن دو رکعت  کردن به آن رؤیا آسیبی نمیتأویل رؤیا اشتباه کند با عمل 

زهرا ن حضرت  برای  توصیه    ماز  شب  دل  صرفدر  با  میزان  شود،  و  رؤیا  تأویل  از  نظر 
  فهمیدن آن، اگر آن شخص بفهمد که باید دو رکعت نماز بخواند و آن را به حضرت زهرا 

رساند، و برعکس پاداش و ثواب نیز دارد، و به آن تأکید  هدیه کند این عمل به او آسیبی نمی
 شود.می  شده و سبب توفیق نیز
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طور کلی، حجیت رؤیاهای گروه اول، و رؤیاهای ارشاد متفاوت است. دربارۀ حجیت  به 
رؤیاهای گروه اول، انکار آن انسان را در جایگاه کافران و در زمرۀ ابلیس و لشکریانش که  

بستگی  کردن به رؤیا  دهد؛ اما حجیت رؤیای ارشاد، به عمل قرار می  اندامر اول را انکار کرده
شود،  نکردن مؤاخذه نمی خاطر عمل دارد؛ اگر کسی به آن عمل نکند گناه نکرده است و به 

 اند. بیند. این دو با یکدیگر متفاوتولی آسیب می

برای روشن  از رؤیاها )رؤیاهای  بیان فوق  این دو گروه  این نکته است که میان  شدن 
ت بسیاری وجود دارد، و پس از  داشتن، تفاوتشخیصی، و رؤیاهای عمومی( از نظر حجیت 

توان استداللی را که  این روشنگری، دیگر نباید این دو با یکدیگر مخلوط شوند؛ حتی نمی
کار برد؛ مثل داستان    شود، در گروه دیگر نیز آن استدالل را به دربارۀ یک گروه به کار برده می 

 الل کرده است. ها استد به آن   کشیدن و دیگر ماجراهایی که عالمۀ نوریقلیان 

گردیم: چه هنگامی رؤیا برای صاحبش حجت است؟  اکنون به موضوع خودمان بازمی 
کنیم؛ چراکه اصل این تحقیق، و در حال  ما در اینجا از جایگاه رؤیای تشخیصی صحبت می

بودن رؤیایی برای شخصی محرز شود  طور کلی وقتی صادقه . به نیز محل ابتالستحاضر  
دادن ـ این رؤیا در تشخیص ، یا به قرائن دیگر بیتدن رسول خدا و اهلخواه به قرینۀ دی ـ

حجت الهی، برای او حجت خواهد بود؛ چه خود شخص آن رؤیا را ببیند، یا کسی که به  
باشد؛ مثل یک شخص و همسرش؛ طوری که آن  راست دیده  را  دارد آن  ایمان  او  گویی 

داند آن شخص هرگز  همسرش نیز می  گوید، وداند همسرش دروغ نمی یقین می  شخص به 
خاطر آن بازخواست  گوید؛ و رؤیای همسرش برای او حجت است و خداوند او را به دروغ نمی 

 کند، و همین طور برعکس.می

 فرماید: « می های فرستادگانهایی از دعوت روشنگریدر کتاب »  سید احمدالحسن

ن و هم برای کسانی  ها، حجتی قاطع هستند؛ هم برای صاحبانشاین نشانه »ا 
اند و با آنان معاشرت دارند؛ ]اما[ برای غیر صاحبانشان، اگر با  که به ایشان نزدیک 
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شدت به  شود که آنان را به کم عاملی می تمام کثرتی که دارند دلیل نباشند، دسِت 
ها فرستاده  ای را که با این نشانه کند تا فرستادهتحقیق دربارۀ دعوت الهی تشویق می

است تصدیق کنند؛ اما متأسفانه بیشتر مردم از این آیات ملکوتی غافل خواهند  شده  
اینکه »جنبندۀ زمین« خروج کند و بر پیشانی تا  بزند که آنآن  ماند  به  ها مهر  ها 

کافرند:  نشانه  ْرِض  های خداوند 
َ
اأْل ِمَن  ة   َدابَّ ْم  َله  ْخَرْجَنا 

َ
أ َعَلْیِهْم  اْلَقْول   َع 

َ
َوق َوِإَذا 

کَ  وَن ت  وِقن  وا ِبآَیاِتَنا اَل ی  اَس َکان  نَّ النَّ
َ
ْم أ ه  م  )و چون قول ]عذاب[ بر ایشان واجب    1لِّ

با ایشان سخن گوید که  ای را از زمین برای آنان بیرون میجنبنده   شود آوریم که 
  2« .های ما یقین نداشتند(مردم به نشانه 

 ؟ کِی رؤیا برای مردم حجت است
کنیم؛ یعنی  جاست. باید از همان جایی که به پایان رساندیم شروع میهمین بحث اصلی  

رؤیای تشخیصی. همان  مردم    مسئلۀ حجیت  برای  رؤیاهای عمومی  روشن شد  که  طور 
رؤیای فرعون را تأویل    گونه که یوسف  حجت نیستند مگر با مراجعه به معصوم )همان 

حجت  پس  ا کرد(.  در  مردم  عامۀ  برای  رؤیا  محدود  بودن  تشخیصی  رؤیای  به  فقط  بتدا 
 شود.می

می  را  آن  که  شخصی  برای  رؤیا  که  رسیدیم  اینجا  به  به  تا  که  نزدیکانی  برای  یا  بیند 
گویی مدعی رؤیا اطمینان دارند، حجت است. ما از زن و شوهر و اطرافیانشان مثال  راست

)یعنی عموم مردم( صحبت  زدیم، اما اکنون دربارۀ کسی که خارج از این دایره قرار دارد  
 ها حجت است؟ کنیم. در این حالت چه زمانی رؤیا برای آن می

توان با آن حجیت رؤیا را رد کرد شناخت داشته باشیم؛ یعنی  باید در ابتدا از روشی که می 
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ها همواره جریان داشته و جاری است؛ که همان راه انکار  همان راه و روشی که در تمام دوره 
با تکذیب خود رؤیا )با این فرض که شخِص  وسیلرؤیا به  ۀ تکذیب »بینندۀ رؤیا« است، نه 

کند؛ چراکه این رؤیا  را انکار می  خصوص آن منکر، به رؤیا ایمان دارد(؛ اما در این قضیۀ به 
ای ادعا کرده است که به او اعتماد ندارد. این راه، راهی عقالنی است؛ زیرا  را شخص بیگانه 

کند، با این دلیل که این ادعا صرفا   جرد شنیدن آن رؤیا به نفی آن اقدام می م]منکر رؤیا[ به 
ای که فرد  تأییدی برای مذهب شماست که به آن پایبند هستی؛ و سبب آن است که دایره

ها،  بیننده در آن قرار دارد، برای افراد خارج از آن حلقه، بیگانه است؛ بنابراین به نظر آن 
دلیل نشناختن فرد مدعی  ها به تر خواهد بود؛ زیرا آنوغ، منطقیحمل سخن بیننده بر در 

کنند او دروغ  رؤیا، و دوری از او، و اختالف عقیدتی و مذهبی با او، و به علل دیگر، فرض می 
ـ می برابر شخص مخالف  در  رؤیا  به فقط یک  استدالل  نتیجه  در  چه خود شخص  گوید؛ 

کس چه  و  کند،  احتجاج  رؤیا  آن  به  آن  بیننده  به  دارند  اعتماد  او  به  که  نزدیکانش  از  انی 
استدالل کنندـ از نظر عقالنی ارزشی ندارد؛ مگر اینکه آن رؤیا، به رؤیای دیگری ضمیمه  

به  ها  آن  چرا؟ زیرا شود؛ اما  کننده محسوب می عنوان تأیید صورت نیز فقط به   شود که در این 
 گو هستی.و تو دروغ  کشانیمی سمت قرص نان خودت او خواهند گفت شما آتش را به 

افراد   کننداما اگر رؤیاها متعدد باشند و مثل چنین رؤیاهایی را که یک مطلب را تأیید می 
 گویی تبانی کرده باشند؟! بسیاری دیده باشند آیا از نظر عقلی احتمال دارد آنان برای دروغ 

حجت است، قانونی وجود  به همین دلیل، دربارۀ اینکه چه زمانی رؤیا برای همۀ مردم  
 شود:روشن می  دارد که از سخنان سید احمدالحسن

 رؤیا دربارۀ تشخیص خلیفۀ خدا باشد. اینکه   -1

دیده   -2 را  رؤیاها  که  کسانی  به اند  تعداد  بوده،  کهبسیار  آن   طوری  بر تبانی    ای ها 
 محال باشد.  گویی عقال  دروغ

به  سلفییعنی  رؤیاهای  مثال:  دربارۀ  عنوان  همچنین  ها  و  سلفی،  مذهب  درستی 
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رؤیاهای شیعه دربارۀ درستی مذهب تشیع از این نظر که برای مخالفان حجت باشند هیچ  
 ارزش عقالنی ندارند. 

گویی  حال چه زمانی رؤیا برای »همۀ مردم« حجت است؟ وقتی تبانی آنان برای دروغ
بودن رؤیا را برای  که حجتی عقلی است که با قرینۀ عقلی کسانی  ا قرینه ناممکن باشد. این  

ای از مردم، از کشورهای مختلف و با  عده   گیرد. اگرکنند در تقابل قرار میمردم انکار می 
اینکه فالن  رؤیاهایی تشخیصی دیده   گویند صدا مییک های مختلف،  عقیده  بر  اند مبنی 

از مردم که دارای یک عقیدۀ قبلی هستند  شخص خلیفۀ خداست، در برابر عده قرار  ای 
 ، یعنی رؤیای شخصی که عقیدۀ قبلی داشته است ارزشی نخواهد داشت.بگیرد

؛ تا آنجا که آنان رؤیاهای  شودمی  در بیشتر اوقات تالش منکران به دروغ و افترا منجر
گونه  بافند؛ آنوت حق به هم می کنند، و رؤیاهای دروغینی را علیه دعدروغینی را ادعا می 

آن  از  برخی  دکه  این  می ها  ابراهیمی  دروغ  را،  را  روغ  ملکوت  که  کسی  طبیعتا   نامند. 
تواند رؤیای دروغین را تشخیص دهد؛ اما دربارۀ عموم مردم وضعیت چگونه  شناسد میمی

 است؟ و پاسخ: 

ورزند و فرستادگان الهی را در هر زمان تکذیب  ها کفر میکه به ملکوت آسمانکسانی
ِتَنا ِبآَیٍة    گویند؟باره چه می کنند در این می

ْ
َو َشاِعٌر َفْلَیأ ْحاَلٍم َبِل اْفَتَراه  َبْل ه 

َ
ْضَغاث  أ

َ
وا أ ال 

َ
َبْل ق

وَن  ل  وَّ
َ
ْرِسَل اأْل

 
های پریشان است، ]نه![ بلکه آن را بربافته؛ بلکه  )بلکه گفتند خواب 1َکَما أ

 بیاورد(. ای که برای پیشینیان عرضه شد باید برای ما نشانه  گونه همان او شاعر است؛ پس 

رسالت  همۀ  برابر  در  همیشه  آنان  که  است  چیزی  میاین  تکرار  ْضَغاث  کنند:  ها 
َ
»أ

)خواب ْحاَلٍم« 
َ
و  أ پریشان(؛  تالش های  جهاز جمله  در  دیگرشان  ناامیدانۀ  اثبات  های  ت 

هایی پریشان نیست، این است که به خدا دروغ  که رؤیاهای مؤمنان چیزی جز خواباین
بافند؛ و این تالشی است ناامیدانه برای  بندند و رؤیاهایی را که وجود ندارند به هم میمی
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 کردن شهادت خداوند در برابر مؤمنان. دارخدشه

ها در  کنند؛ با اینکه آنها به دروغ رؤیاهای مخالفی را در تقابل با خلیفۀ خدا ادعا می آن
به  دروغ صراحت میعین حال  نکته،  و همین  ندارند،  رؤیا  به  اعتقادی  را  گوییگویند  شان 

اند و  ها را برای فرار از پایبندی به هزاران رؤیایی که مردم دیده کند، و تالش آن برمال می
شان بر  سازد؛ رؤیاهای کسانی که تبانی تشخیص خلیفۀ خدا صراحت دارند آشکار می   دربارۀ

 خوانی دارد.دروغ ناممکن است، و رؤیاهایشان با نص و تصریح خلیفۀ الهی قبلی هم 

که نصی ها دربارۀ رؤیا دارند با وجود نصی از خلیفۀ الهی قبلی ـ ادعاهای دروغینی که آن
وسیلۀ رؤیایی که مطابق با متن  قطعا  خداوند خلیفۀ خودش را به   شود.برمال می   ـالهی است

به  باشد،  نداشته  مخالفتی  آن  با  و  بوده  قبلی  معرفی میخلیفۀ  نتیجه  صراحت  در  و  کند، 
هرکسی که به دروغ و تزویر، رؤیایی را ادعا کند که با نص خلیفۀ قبلی مخالف باشد دروغش  

 شود. آشکار می

دلیل  ها خدشه وارد کنند و بگویند رؤیا به خواهند به ملکوت آسمان ها می نتیجه اینکه آن
ها )رؤیاهای دروغین( رؤیاهای مؤمنان  بودنش حجیتی ندارد؛ یعنی رؤیاهای آنمتناقض 

شود؛  کند و در نتیجه رؤیاهای مؤمنان از حجیت ساقط می)رؤیاهایی راستین( را نقض می 
تردید نسبت به ملکوت خداوند را در  ورند بذر شک این یعنی آنان در تکاپو هستند یا قصد دا 

 کنند. طور کلی و جزئی انکار  های مردم بکارند، و سپس آن را به دل

)یعنی صاحب   ما  مخالف  دلیل،  چه  به  و  چرا  است:  چنین  آنان  اشکال همیشگی  و 
 گو نباشد؟! دعوت حق( دروغ

یعنی    ؛ ینص خلیفۀ الهی قبلبه  رؤیاهای آنان و رؤیاهای مخالفانشان  با عرضۀ  :  و پاسخ 
نص    آنرؤیاهایی که با    توصیف شده است. از گمراهی    بودنکه به بازدارندهبه همان متنی  

شود که رؤیاهایی  معلوم می  باشند نص مخالف  آن  و رؤیاهایی که با    ، صادقه  مطابقت دارند
 اند.بوده شیطانی توهمات نفس   یا صرفا    ،دروغین هستند 





 فصل پنجم: 

 دلیل حجیت رؤیا چیست؟

 انددالیل حجیت رؤیا در جاهای بسیاری بیان شده
توان تکالیف  چگونه می شده است، و  نهاده  چیزی بنا  ابتدا الزم است بدانیم دین بر چه 

الی  و این از البه   کرد؟  آدم را با یک حساب ریاضِی بسیار ساده محاسبهشده بر بنی واجب
 اند از: شود. بعضی از این روایات عبارت روایاتی، بسیار روشن می

»اسالم بر پنج چیز بنا شده است؛ نماز، زکات، روزه،  فرموده است:    اباجعفر امام باقر
 1گونه که به والیت ندا داده شده، به چیزی ندا داده نشده است.« و آنحج و والیت؛ 

صادقابن امام  از  او  پدرش،  از  فرمود:    عزرمی،  حضرت  که  است  کرده  روایت 
از آنهای اسالم سه تاست؛ نماز، زکات و والیت؛ و هیچ »پایه  با دوتای دیگر  کدام  ها جز 

 2شود.«درست ]پذیرفته[ نمی 

اباجعفر امام باقرمثّنای   از  روایت کرده که حضرت   حّناط، از عبدالله بن عجالن، 
 3»اسالم بر پنج چیز بنا شده است: والیت، نماز، زکات، روزۀ ماه رمضان، و حج.« فرمود: 

ای  به او فرمود:    آمد. حضرت  »ابوعبدالله جدلی به نزد امیر مؤمنان:  امام باقر
گاه نکنم؟  عبد ابو َفَله  َخْیٌر  الله، آیا تو را از این سخن خداوند عزوجل آ ِباْلَحَسَنِة  َمن َجاء 

ْجَزْوَن  اِر َهْل ت  ْم ِفي النَّ ه  وه  ج  ْت و  بَّ َئِة َفک  یِّ وَن * َوَمن َجاء ِبالسَّ ن َفَزٍع َیْوَمِئٍذ آِمن  م مِّ ْنَها َوه  ِإالَّ    مِّ
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وَن  َتْعَمل  ْم  نت  عمل نیکی آورد پاداشی بهتر از آن خواهد داشت و آنان از  )هر کس    1َما ک 
اند * و هرکس عمل بدی بیاورد، به رو در آتش سرنگون شود؛ آیا جز  هراس آن روز ایمن 

. عرض کرد: بلی! ای امیرالمؤمنین؛ جانم به فدایت!  شوید(کردید سزا داده میآنچه می 
است؛ و    بیت اهلشتن محبت ما  سپس حضرت فرمود: آن َحَسنه، شناخت والیت ما و دا 

 2« بیت است؛ سپس این آیه را برایش خواند.نسبت به ما اهل   ه آن َسّیئه، انکار والیت ما و کین

، باالتر  از جمله اعمال عبادی واجب بنابراین اولویت والیت بر تمامی اعمال عبادی دیگر  
 است؛ و این اولین نتیجه است. 

 ل خواهد داشت؟ دنبا چیزی به گیری چه این نتیجه 

کند  شود مگر از طریق حجت خدا؛ و کسی این را انکار نمی اول: دین خدا شناخته نمی 
کند[. والیت حجت خدا،  داند ولی انکارش می مگر شخص »جاحد« ]کسی که حق را می 

تریِن اعمال است؛ بلکه همۀ اعمال عبادی به آن والیت بستگی دارند.  اولیِن اعمال و مهم 
شوند و اگر رد شود اعمال دیگر نیز رد  پذیرفته شود اعمال دیگر پذیرفته می اگر ]والیت[  

 شوند. می

دوم: شناخت و تشخیص حجت خدا؛ و شناخت در اینجا باید بر اساس دلیل باشد تا  
دنبال آن مردم با ]انجام[ واجبات و مستحبات  اعتقادات بر مبنای درستی شکل بگیرد، و به 

ندگی کنند، هرکس به فراخور خودش. اما این دلیل برای شناختن  پروردگارشان را عبادت و ب
 حجت خدا در هر زمان چیست؟ 

شود؛ و نص بر دو قسم است:  قانون شناخت حجت است که با نص )تصریح( شروع می 
ها گواهی دهد؛  دهد تا به خلیفۀ الهی برای آننص اول که خداوند مردم را مخاطب قرار می 
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 گیرد.یشی میو بر »متن« یا »وصیت« پ

خواهیم اثبات کنیم که همۀ اعمال عبادی، چه واجب و چه مستحب،  از این مقدمه می 
به والیت بستگی دارد؛ و والیت، فقط در انحصار حجت خداست، و شناخت و معرفت حجت  
قانون   که  قانون معرفت  و نخستین  قانون شناخت حجت خداست؛  گرو  در  فقط  نیز  خدا 

ترین  د همان »نص اول« یعنی شهادت خداوند است؛ و نزدیک شوشناخت با آن شروع می
 ترین مصداق برای این طریق تشخیصی، رؤیاست. و مناسب 

 تر از این عنوان دلیلی برای حجیت رؤیا کافی است؟ و چه دلیلی بزرگ آیا این توضیح به 
ی هایش از طریق آن گواهکه رؤیا اولین راهی است که خداوند در طول زمان برای حجت 

احمدالحسنمی سید  فرمایشات  طریق  از  نکته  این  )خداوند    دهد!  ایشان  انصار  و 
 های بسیاری ثابت شده است. توفیقشان دهد( در مقاالت و کتاب

آورد،  کنیم قرآن، در مواضع بسیار زیادی از رؤیا سخن به میان می از این رو مشاهده می 
 کند.ؤیا کفایت می اثبات حجیت ر تنهایی برای ها به و هرکدام از آن

بندی  صورت زیر دسته کنند به توانیم مواضعی را که ادعای حجیت رؤیا را توجیه می می
 کرد:

 اول: نقش رؤیا در شناخت والیت 
در  به  نقش  این  که  دارد،  )تشخیص مصداق(  والیت  شناخت  در  رؤیا  که  نقشی  دلیل 
 های قبلی به تفصیل بیان شد.بحث 

 دوم: نقش رؤیا در ثبات قدم 
 بودن در والیت دارد. قدمدلیل نقشی که رؤیا در ثابت به 

 چنین پاسخ داده است:  سید احمدالحسن -1
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حق  می »پرسش:  ل     فرماید: تعالی  َتَتَنزَّ وا  اْسَتقام  مَّ  ث  الله   َنا  َربُّ وا  قال  ذیَن  الَّ ِإنَّ 
ْبِشر  

َ
وا َو أ وا َو ال َتْحَزن  الَّ َتخاف 

َ
تي َعَلْیِهم  اْلَمالِئَکة  أ ِة الَّ وَن  وا ِباْلَجنَّ وَعد  ْم ت  ْنت  )آنان   1ک 

که گفتند پروردگار ما الله است، و سپس پایداری ورزیدند، فرشتگان بر آنان فرود  
شما را به همان بهشتی که به شما وعده  و  آیند که مترسید و غمگین مباشید!  می

می باد(داده  بشارت  می  .شوید  فهمیده  چنین  آیه  این  از  از شآیا  گروهی  که  ود 
 شوند تا بشارتی برای مؤمنان در رؤیا باشند؟ فرشتگان هستند که نازل می 

   :پاسخ

ِحیِم   ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ

محمد االئمة و المهدیین  والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل 
 .و سلم تسلیما  

ها را به درستی راه و  رؤیای صالحه، آنطور است. فرشتگان با  بله، قطعا  همین 
استقامت و  سنروش  بشارت میورزی و ح  بر مسیر  دهند؛ چراکه آنعاقبتشان  ها 

   .کننددارند و ولّی خدا را پیروی می والیت خدا گام برمی 

آیۀ  دربارۀ  ْنَیا  :و  الدُّ اْلَحَیاِة  ِفي  ْشَری  اْلب  م   ا   َله  در  )بشارت  را  ایشان  ست 
 »رؤیای صالحه است.«فرموده است:  پیامبر خدا   (زندگانی این دنیا 

باقر  امام  از  جابر،  از  فرمود:    در حدیث،  آن حضرت  که  است  روایت شده 
ْشَری ِفي اْلَحَیاِة   دربارۀ این سخن خداوند عزوجل  مردی از رسول خدا  م  اْلب  َله 

ْنَیا سؤال کرد؛ حضرت در پاسخ    ( )بشارت است ایشان را در زندگانی این دنیا  الدُّ
بیند و با آن به او در دنیایش بشارت  »همان رؤیای حسنه است که مؤمن میفرمود:  
 شود.«داده می
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ْوِلیاَء اللِه ال َخْوٌف  أ  :و اگر در سخن خدا قبل و بعد از این آیه تدبر کنی 
َ
ال ِإنَّ أ

وا َو ک ذیَن آَمن  وَن * الَّ ْم َیْحَزن  ْشري َعَلْیِهْم َو ال ه  م  اْلب  وَن * َله  ق  وا َیتَّ ْنیا   ان  ِفي اْلَحیاِة الدُّ
ْم ِإنَّ   ه  ْول 

َ
ْنَک ق َو اْلَفْوز  اْلَعظیم  * َو ال َیْحز  َو ِفي اْلِْخَرِة ال َتْبدیَل ِلَکِلماِت اللِه ذِلَک ه 

میع  اْلَعلیم   َو السَّ َة ِللِه َجمیعا  ه  گاه باشید که بر    1اْلِعزَّ   و   ،خدا بیمی نیست اولیای  )آ
کردند * بشارت  شوند * کسانی را که ایمان آوردند و پرهیزگاری میغمگین نمی ها  آن

است ایشان را در دنیا و آخرت. کلمات خدا را تبدیلی نیست. این است کامیابی بزرگ  
شنوای  او  که    * سخن آنان تو را محزون نسازد. عزت به تمامی از آِن خداوند است،

 داناست(. 

   :همچنین در این آیات

حق  که  کسانی  درباره این  می تعالی  اْلَحَیاِة    :فرمایدشان  ِفي  ْشَری  اْلب  م   َله 
ْنَیا ها  بینند که آنیعنی رؤیایی می  )بشارت است ایشان را در زندگانی این دنیا(  الدُّ

سن را به درست  تعالی در آیات پیشین حق دهد.  عاقبتشان بشارت میبودن عقیده و ح 
ْوِلیاَء اللِه ال َخْوٌف    ها را به اولیای تقواپیشۀ خداوند توصیف نموده است آن

َ
ال ِإنَّ أ

َ
أ

ون ق  وا َیتَّ وا َو کان  ذیَن آَمن  وَن * الَّ ْم َیْحَزن  گاه باشید که بر  َعَلْیِهْم َو ال ه  خدا  اولیای )آ
پرهیزگاری    شوند * کسانی غمگین نمیآنان  و    ، بیمی نیست ایمان آوردند و  را که 

)بشارت   ؛ کردند(می رات  را می دهنده یعنی کسانی که مبشِّ اولیای  بینند، آنها(  ها 
 .باتقوای خدا هستند

ها را  را که مؤمنان آن   عاقبتشاندهنده به حسن تعالی این رؤیاهای بشارت حق
تغییر و تبدیلی در    فرماید، و اینکه حّقی است که بینند، کالم خودش توصیف میمی

آن نیست، و »از جمله امور غیبی« است که خداوند، اولیای باتقوای خودش را بر  
گاه می َو اْلَفْوز  اْلَعظیم :  سازدآن آ )کلمات خدا را    ال َتْبدیَل ِلَکِلماِت اللِه ذِلَک ه 
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 .است کامیابی بزرگ(تبدیلی نیست. این 

کنند  است کسانی که با انبیا دشمنی میمتعال، روشن ساخته  وخداوند سبحان 
کنند؛ و خداوند سبحان به فرستاده و مؤمنان  کالم خدا در عالم رؤیا را تصدیق نمی

ْنَک    دستور داده است از تکذیب رؤیا توسط این عده، اندوهناک نشوند. َوال َیْحز 
اْلَعلیم   میع   السَّ َو  ِللِه َجمیعا  ه  َة  اْلِعزَّ ِإنَّ  ْم  ه  ْول 

َ
آنان تو را محزون نسازد.    1ق )سخن 

چراکه این افراد فقط    ؛او شنوای داناست( که  عزت به تمامی از آِن خداوند است،  
ها کنند؛ زیرا آن ها خداوند را تکذیب میکنند، بلکه آنپیامبر و مؤمنان را تکذیب نمی 

ول    :منکر آیات خدا هستند ذي َیق  َک الَّ ن  ه  َلَیْحز  ْد َنْعَلم  ِإنَّ
َ
وَنَک َو  ق ب  َکذِّ ْم ال ی  ه  وَن َفِإنَّ

وَن  َیْجَحد  اللِه  ِبآیاِت  اِلمیَن  الظَّ می)به   2لِکنَّ  ما  را  راستی  تو  آنان  سخن  دانیم 
نمیاندوهگین می  تکذیب  را  تو  اینان فقط  این ستمکاران،    ، کنند سازد، ولی  بلکه 

   کنند(.میسخن خداوند را انکار 

مات خداست، و همان میزاِن حّقی است که انسان  بنابراین رؤیا، آیات خدا و کل
دارد و بر صراط مستقیم قرار دارد؛ و  یابد در مسیر حق گام برمی به کمک آن درمی

را    کنند همان دشمنان خدا هستند که انبیا و اوصیاکسانی که رؤیا را انکار می 
الِ   :کنندتکذیب می  وَنَک َو لِکنَّ الظَّ ب  َکذِّ ْم ال ی  ه  وَن َفِإنَّ )پس    میَن ِبآیاِت اللِه َیْجَحد 

بلکه این ستمکاران، سخن خداوند    ، کنندراستی که اینان فقط تو را تکذیب نمی به 
 کنند(. را انکار می 

قانون الهی در آیات پیشین، این است که در این دنیا برای اولیای خدا، یعنی  
اند، بشارتی است؛ یعنی آنان حتما  باید  اند و تقوا پیشه کردهکسانی که ایمان آورده 

دهد ببینند، یا اینکه  ها بشارت می شان را به آنبودن راه و عقیدۀآنچه را که درست 
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کسان و  شود؛  دیده  درست دربارۀشان  که  را  چیزی  که  آنان  ی  به  را  راهشان  بودن 
شود، اینان در زمرۀ اولیای خدا نیستند،  بینند یا برایشان دیده نمی بشارت دهد نمی

شوند، و در زمرۀ مّتقین نیز  اند نیز محسوب نمی و حتی جزو کسانی که ایمان آورده
 .روندبه شمار نمی

َها    :کندگرفتن را بیان میروزه   حال اگر به سراغ آیۀ دیگری برویم که فایدۀ یُّ
َ
َیا أ
وَن  ق  َتتَّ ْم  ک  َلَعلَّ ْم  ْبِلک 

َ
ق ِمن  ِذیَن  الَّ َعَلی  ِتَب  ک  َکَما  َیام   الصِّ م   َعَلْیک  ِتَب  ک  وْا  آَمن  ِذیَن    1الَّ

داشتن بر شما مقّرر شد، همچنان که بر کسانی  اید، روزه)ای کسانی که ایمان آورده 
داشتن بر شما  یعنی روزه  ؛اند مقّرر شده بود، تا پرهیزگار شوید( که پیش از شما بوده 

مقّرر شده است به این امید که پرهیزگار شوید. فرد باتقوا از سوی خدای سبحان با  
ها را انکار  میزان الهِی حق که همان »کلمات خدا و آیات خدا« است و ظالمان این 

باخبر میمی تقوای خود  از  این کنند،  و  بشارت   هاشود؛  رؤیاهای  ای  دهندههمان 
 .هستند که از آیات پیشین دریافتیم

مستقیم دربارۀ  که  کسی  بشارت بنابراین  راهش،  نمیدهنده بودن  یا  ای  بیند 
داران شود، در زمرۀ متقین نیست و حتی طبق این آیه، جزو روزه برایش دیده نمی

جز گرسنگی و تشنگی    دارانی که از روزه شود، و چه بسیارند روزه هم محسوب نمی 
نمیبهره  میای  انکار  را  رؤیا  که  کسانی  این  و  وجود  برند؛  منکر  ارواحشان  کنند، 

وَن   :خداوند است َیْجَحد  اللِه  ِبآیاِت  اِلمیَن  الظَّ َو لِکنَّ  وَنَک  ب  َکذِّ ی  ْم ال  ه  )ولی    َفِإنَّ
نمی  تکذیب  را  تو  فقط  را   ،کننداینان  خداوند  سخن  ستمکاران،  این  انکار    بلکه 

  2« .کنند(می
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 در جایی دیگر فرموده است:  سید احمدالحسن -2

  من الرحیم پرسش: بسم الله الرح 

ی  تفسیر این آیۀ کریم چیست؟   ْم َحتَّ ِإْذ َهداه  ْوما  َبْعَد 
َ
ِضلَّ ق َو ما کاَن الله  ِلی 

لِّ َشْي  وَن ِإنَّ اللَه ِبک  ق  ْم ما َیتَّ َن َله  َبیِّ چنین نیست که خداوند قومی را    )و  1م ٍء َعلیی 
گمراه کند، مگر آنکه اموری را که باید از آن بپرهیزند   پس از آنکه هدایتشان کرد

 به هر چیزی داناست(. راستی خداوند برایشان بیان نماید؛ به 

 و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته 

 فرستنده: زینب ـ امارات 

 :پاسخ

ِه  ِحیِم ِبْسِم اللَّ ْحَمِن الرَّ  الرَّ

آل  و  محمد  علی  الله  صلی  و  العالمین،  رب  لله  الحمد  و  و  االئمة  محمد؛ 
  .المهدیین و سلم تسلیما  

  ِّل وَن ِإنَّ اللَه ِبک  ق  ْم ما َیتَّ َن َله  َبیِّ ی ی  ْم َحتَّ ْوما  َبْعَد ِإْذ َهداه 
َ
ِضلَّ ق َو ما کاَن الله  ِلی 

که خداوند قومی را پس از آنکه هدایتشان کرد گمراه و چنین نیست  )  ٍء َعلیمَشْي 
راستی خداوند  که اموری را که باید از آن بپرهیزند برایشان بیان نماید؛ بهکند، مگر آن
 داناست(.   به هر چیزی

 ْم ْوما  َبْعَد ِإْذ َهداه 
َ
ِضلَّ ق )و چنین نیست که خداوند قومی را   َو ما کاَن الله  ِلی 

خداوند مخلوقاتش را از همان روز اول با    (:پس از آنکه هدایتشان کرد گمراه کند
اش در زمینش  اش در زمینش هدایت کرد، و تعیین خلیفه تعیین جانشین و خلیفه 
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را به آنان وحی نمود و او را برایشان مشخص فرمود، تا با اطاعت از جانشینش در  
از    زمینش،  اینکه  از  نیست خداوند پس  بنابراین شایسته  کنند؛  پیشه  الهی  تقوای 

همان روز اول مردم را هدایت نمود، آنان را هالک و نابود سازد؛ بلکه در هر زمان،  
بیان می برایشان  را  تقوا  و  پرهیز  وَن  کندراه  ق  َیتَّ ما  ْم  َله  َن  َبیِّ ی  ی  آنکه  )  َحتَّ مگر 

خداوند، جانشینش در زمینش    (؛ شان بیان نمایدبپرهیزند برایرا که باید از آن    اموری
می  تصریح  او  به  پیشین،  خلیفۀ  وصیِت  طریق  از  و  مبعوث،  میانشان  در  کند.  را 

اش در زمینش را برایشان  کند و خلیفه همچنین خداوند به بندگان مکّلفش وحی می 
می َکفی   :کندمشخص  ْل 

 
َبْیني   ق َشهیدا   َبْینَ   ِباللِه  َخبیرا   َو  ِبِعباِدِه  کاَن  ه   ِإنَّ ْم  ک 

)بگو کافی است که خداوند بین من و شما گواه باشد؛ زیرا او به بندگانش    1َبصیرا 
گاه و بیناست(  دهد و او  اش شهادت می یعنی نزد مکلفین برای ]حقانیت[ خلیفه  ؛ آ

ی    :کندوسیلۀ رؤیا در خواب و بیداری معرفی میرا از طریق وحی به آنان، به  َحتَّ
وَن  ق  َیتَّ ما  ْم  َله  َن  َبیِّ ا   ی  باید  که  را  اموری  آنکه  برای)مگر  بپرهیزند،  آن  بیان  ز  شان 

   نماید(. 

 احمدالحسن

 2ق«1433الثانیربیع 

 فرموده است:  و در جایی دیگر سید -3

الّلَه  فرماید:  : خداوند متعال می2»پاسخ پرسش   وْا  ق  َتتَّ وْا َإن  ِذیَن آَمن  الَّ یَها 
َ
أ یا 

و اْلَفْضِل اْلَعِظیِم  ْر َعنکْم َسیَئاِتکْم َویْغِفْر َلکْم َوالّله  ذ  انا  َویکفِّ
َ
ْرق کْم ف  )ای    3یْجَعل لَّ

دهد  ی شما فرقان قرار می اید! اگر تقوای الهی پیشه کنید، برا که ایمان آورده کسانی
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  .آمرزد؛ و خداوند صاحب فضلی بزرگ است(پوشاند و شما را میهایتان را میو بدی 
ای است برای اجتناب »بنده« از هر آنچه  مرتبه، نتیجه پاک و بلند  تقوای« خداوند»

التزام به هر  متعال به آن رضایت ندارد و ]نتیجه وخداوند سبحان ای است[ برای 
وْا کِتَب َعَلیکم   دارد.  مرتبه آن را دوست میاوند پاک و بلند آنچه خد ِذیَن آَمن  یَها الَّ

َ
یا أ
وَن  ق  َتتَّ کْم  َلَعلَّ ْبِلکْم 

َ
ق ِمن  ِذیَن  الَّ َعَلی  کِتَب  کَما  یام   که    1الصِّ کسانی  ایمان  )ای 

که بر گذشتگان شما واجب شده    طور   همان   ، آوردید! روزه بر شما نوشته شده است
 کنید(. بود؛ شاید تقوا پیشه 

شود انسان در تمام حرکات و سکناتش خداوند سبحان را در  این تقوا باعث می
بنده، خداوند سبحان  این  باشد؛ و ]وقتی[  یاد می ونظر داشته  را  کند، پس  متعال 

برای نجات و خالصی  متعال او را یاد نکند و هر آنچه را که  وچگونه خداوند سبحان 
دنبال آن، فرد باتقوا، صاحب  نیاز دارد برای او روشن نکند و به او نشناساند؟! و به 

شود، که همان نور یا فرقان است؛ پس فرِد  ای برای شناختن حق از باطل میوسیله 
تبعیت می  از آن  و  را شناخته  ِاجتناب  باتقوا، حق  آن  از  و  را شناخته  باطل  و  کند، 

ای از درجات عصمت است که خداوند منت نهاده و  در نتیجه تقوا، درجه ورزد؛  می
داشتن خدا  نظرکند؛ و َبهای آن، در آن را به هرکسی که َبهایش را بپردازد عطا می

دادن هرآنچه خدا به آن راضی  یاد او بودن در هر حال، و انجام توسط انسان و به 
 .ند به آن رضایت نداردنمودن از هر آنچه است که خداواست، و اجتناب 

می متعال  ِقیَن فرماید:  خداوند  تَّ ْلم  لِّ دی  ه  ِفیِه  َریَب  اَل  اْلکَتاب   )آن    2َذِلک 
 تقواپیشگان(.هدایتی است برای  کتاب، که هیچ تردیدی در آن نیست،

ای برای شناخت  بله، آن هدایتی است برای تقواپیشگان؛ زیرا افراد باتقوا وسیله 
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واسطۀ آن، آنان را از سرپیچی و مخالفت با حجت  ند که خداوند به حق از باطل دار 
انا    خدا، معصوم نگه داشته است:

َ
ْرق کْم ف  وْا الّلَه یْجَعل لَّ ق  وْا َإن َتتَّ ِذیَن آَمن  یَها الَّ

َ
  یا أ

  یایمان آوردید اگر تقوای الهی پیشه کنید خداوند برای شما فرقان)ای کسانی که  
این فرقان و نور احتیاج  انسان تا زمانی که در این زندگانی است، به    .دهد(قرار می

دارد؛ چراکه او پیوسته در امتحان است، حتی اگر به حجت خدا در زماَنش ایمان  
 بسا حجت بمیرد و خداوند او را با حجت بعدی امتحان کند، و چه   داشته باشد؛ چه 

 .م کند بسا اگر صاحب این نور و فرقان نباشد راه را گ

می  متعال  یْؤِتکْم  فرماید:  خداوند  وِلِه  ِبَرس  وا  َوآِمن  َه  اللَّ وا  ق  اتَّ وا  آَمن  ِذیَن  الَّ یَها 
َ
أ یا 

ِحیٌم  وٌر رَّ ه  َغف  ِبِه َویْغِفْر َلکْم َواللَّ وَن  ورا  َتْمش  کْم ن  ْحَمِتِه َویْجَعل لَّ )ای    1کْفَلیِن ِمن رَّ
تا دو    ،هی پیشه کنید و به رسوَلش ایمان بیاوریداید! تقوای الایمان آورده کسانی که 

سهم از رحمتش را به شما ببخشد و برای شما نوری قرار دهد که با کمک آن راه  
گونه که روشن است،    همان   (. مهربان است  ۀبروید و شما را بیامرزد و خداوند آمرزند

زمانی که رسول  ویژه  داشتن به رسول برای نجات کفایت نکند؛ به بسا فقط ایمان   چه
لحق  انسان در شناختن و م  بیاید و  او  بمیرد و وصی  او شکست  یا حجت  به  شدن 

کند ابزاری وجود  مرتبه بیان میبخورد. به همین دلیل است که خداوند پاک و بلند 
باز  از گمراهی  را  انسان  که  و  میدارد  دارد،  قیمتی  نیز  ابزار  این  و ]داشتن[  دارد، 

که در آیات روشن است، »تقوا« است؛ این ابزار همان نور و  گونه    قیمت آن، همان 
 .دهدواسطۀ آن حق را از باطل تشخیص میفرقان است که انسان به 

سبحان  خداوند  َوحی  از  است  عبارت  ابزار  این  و  وو  باتقوایان،  برای  متعال 
ترین شکل برای این وحی، که تقریبا  همۀ  ها؛ و روشنشناساندن حق و باطل به آن 

واسطۀ رؤیا،  بینند. خداوند به شناسند، همان رؤیایی است که مردم میمردم آن را می 
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ماند، مگر اینکه  شناساند، پس چیزی باقی نمی راه حق و راه باطل را به فرد باتقوا می
به غیب ایمان بیاورد و به آن عمل کند. در حقیقت، فرد باتقوا باید به غیب ایمان  

 زیرا صفت »ایمان به غیب« مالزم اوست. داشته و به آن عمل کند؛ 

  وَن َویِقیم  ِباْلَغیِب  وَن  یْؤِمن  ِذیَن  الَّ  * ِقیَن  تَّ ْلم  لِّ ی  د  ه  ِفیِه  َریَب  اَل  اْلکَتاب   َذِلک 
وَن  ْم ینِفق  َناه 

ْ
ا َرَزق الَة َوِممَّ هیچ تردیدی در آن نیست؛ هدایتی است    ، )آن کتاب  الصَّ
دارند و از  پا می ه  آورند و نماز را ببه غیب ایمان می کسانی که همان برای باتقوایان* 

 نند(. کایم انفاق میروزی دادهها آن  به آنچه

 احمدالحسن

 1ق.« 1431القعدهذو

 سوم: توصیف رؤیا در قرآن 
نیکوترین حکایت را  آن  و  توصیف کرده  را  رؤیا  کریم  قرآن  در  نام  خداوند  و  ها  نهاده، 

 کنندگان آن را مدح کرده است:تصدیق 

 فرموده است:  سید احمدالحسن

»... باید قدری در اینجا به رؤیا بپردازیم تا به مقدار اهمیت آن در نظر خداوند  
ِپی    بیتشو اهل  متعال در قرآن، و همین طور در نظر پیامبر اکرموسبحان 

 ببریم. 

سبحان  خداوند  قرآن:  رؤودر  را  متعال،  اْلَقَصِص یا  ْحَسَن 
َ
)نیکوتریِن    أ

را برایمان حکایت کرده و تحقق آن در زمین و    نامد. رؤیای یوسف می   ها( قصه
شدن آن در زندگِی روزمرۀ واقعی را  کند. رؤیای زندانی و محقق عالم واقع را بیان می 
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تعریف می  ما  اعتماد یوسفبرای  و  رؤیای فرعوِن کافر  را   کند.  در  ـ   به آن رؤیا 
کند و او اقتصاد حکومت را بر اساس این  ـ حکایت می حالی که او یک پیامبر است 

کند.  کند؛ و بر همین مبنا، تحقق آن در زندگی روزمره را تبیین میریزی می رؤیا پایه 
می  حکایت  را  »بلقیس«  سبا  ملکۀ  وضعیت  رؤیا  قرآن،  طریق  از  او  اینکه  کند؛ 

بدرمی پیامبری  »سلیمان«  می یابد  تصدیق  را  رؤیا  بلقیس  است.  در  زرگوار  و  کند 
ْلِقَي ِإَليَّ ِکتاٌب َکریٌم آورد:  نهایت، ایمان می 

 
ي أ  ِإنِّ

 َ
َها اْلَمَل یُّ

َ
)گفت: ای    1قاَلْت یا أ

نامه  گرانبزرگان!  استای  رسیده  من  به  نامه   (.قدر  این  دانست  کجا  از  ای او 
چنین است  وسیلۀ رؤیا دانسته بود؟ و این مایه است؟ آیا جز از طریق خدا و به گران

سبحان خداوند  اولیای  و  فرستادگان  الهی،  انبیای  تمامی  از  رؤیا  جدا  وکه  متعال 
نشانه نمی  از  عظیمی  نشانۀ  رؤیا  خداوند  شود.  که  است  راهی  و  خداست،  های 

 2گوید. بنابراین رؤیا سرآغاز وحی الهی است.«وسیلۀ آن با آنان سخن میسبحان به 

 و در قرآن رؤیاهایی نیز ذکر شده است.

 دلیل حجیت رؤیا از قرآن کریم 

 گویند؛ مثل:آیات زیادی در قرآن کریم وجود دارند که از رؤیا سخن می 

  ْضٍر اَلٍت خ  نب  نَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع س  ه  ل  ک 
ْ
َری َسْبَع َبَقَراٍت ِسَماٍن َیأ

َ
ي أ اَل اْلَمِلك  ِإنِّ

َ
َخَر  َوق

 
َوأ

وَن  ر  ْؤَیا َتْعب  ْم ِللرُّ نت  ْؤَیاَي ِإن ک  وِني ِفي ر  ْفت 
َ
 أ

 
َها اْلَمَل یُّ

َ
)و پادشاه ]مصر[ گفت من   3َیاِبَساٍت َیا أ

  ۀخوشخورند؛ و هفت را میها  آن  ]در خواب[ دیدم هفت گاو فربه است که هفت ]گاِو[ الغر، 
خواِب    ۀکنید، دربار ر خواب تعبیر میدیگر، ای سران قوم! اگ  ۀ[ خشکیدۀخوشسبز و ]هفت 

 من نظر دهید(. من، به 
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  اَلٍت نب  نَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع س  ه  ل  ک 
ْ
َیأ ْفِتَنا ِفي َسْبِع َبَقَراٍت ِسَماٍن 

َ
أ یق   دِّ َها الصِّ یُّ

َ
أ ف   وس  ی 

و ْم َیْعَلم  ه  اِس َلَعلَّ ْرِجع  ِإَلی النَّ
َ
ي أ َعلِّ َخَر َیاِبَساٍت لَّ

 
ْضٍر َوأ گو!  )ای یوسف! ای مرد راست  1َن خ 

سبز و    ۀخوشخورند و هفت ]این خواب که[ هفت گاو فربه را هفت ]گاو[ الغر می   ۀ دربار 
مردم بازگردم؛ باشد که آنان   سوی به دیگر؛ برای ما تعبیر کن! شاید  ۀ[ خشکیدۀخوش]هفت

گاه   شوند(. ]از تعبیرش[ آ

 َاَل ی
َ
ْعَي ق ا َبَلَغ َمَعه  السَّ اَل َیا  َفَلمَّ

َ
ْر َماَذا َتَری ق َك َفانظ  ْذَبح 

َ
ي أ نِّ

َ
َری ِفي اْلَمَناِم أ

َ
ي أ َنيَّ ِإنِّ ا ب 

اِبِریَن  ه  ِمَن الصَّ ِني ِإن َشاء اللَّ ْؤَمر  َسَتِجد  َبِت اْفَعْل َما ت 
َ
)و هنگامی که با او به مقام سعی    2أ

پس بنگر! که رأِی تو    کنم؛ و کوشش رسید، گفت: پسرم! من در خواب دیدم تو را ذبح می 
یافته  دستور  را  آنچه  پدرم!  گفت:  صابران چیست؟  از  مرا  خدا  خواست  به  ده!  انجام  ای 

 یافت(. خواهی 

  َراِني
َ
أ ي  ِإنِّ اَل اْلَخر  

َ
َوق ا  َخْمر  ْعِصر  

َ
أ َراِني 

َ
أ ي  ِإنِّ َمآ  ه  َحد 

َ
أ اَل 

َ
ق َفَتَیاَن  ْجَن  السِّ َمَعه   َوَدَخَل 

ِسي خ  
ْ
ْحِمل  َفْوَق َرأ

َ
ْحِسِنیَن أ ا َنَراَك ِمَن اْلم  ِویِلِه ِإنَّ

ْ
ْئَنا ِبَتأ ْیر  ِمْنه  َنبِّ ل  الطَّ ک 

ْ
ا َتأ )و دو جوان    3ْبز 

با او وارد زندان شدند؛ ]روزی[ یکی از آن دو گفت من خویشتن را ]به خواب[ دیدم که ]انگور  
ر برای[ شراب می  بر  را ]به خواب[ دیدم که  نان  فشارم و دیگری گفت من خود  وی سرم 

 بینیم(. میخورند؛ به ما از تعبیرش خبر ده! که ما تو را از نیکوکاران  برم و پرندگان از آن میمی

 اِس لنَّ َرْیَناَك ِإالَّ ِفْتَنة  لِّ
َ
ِتي أ ؤَیا الَّ اِس َوَما َجَعْلَنا الرُّ َحاَط ِبالنَّ

َ
َك أ ْلَنا َلَك ِإنَّ َربَّ

 
َجَرَة   َوِإْذ ق َوالشَّ

ونَ  ا اْلَمْلع  ا َکِبیر  ْغَیان  ْم ِإالَّ ط  ه  ْم َفَما َیِزید  ه  ف  َخوِّ ْرآِن َون  )و ]به یاد آور[ هنگامی را که    4َة ِفي الق 
به تو گفتیم پروردگارت بر مردم احاطه دارد و ما آن رؤیایی را که به تو نشان دادیم فقط برای  

ایم؛ ما آنان  را که در قرآن ذکر کرده  شده[ملعونه ]=درخت نفرین   ۀآزمایش مردم بود؛ و شجر 
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 د(. افزاینمی ها آن  دهیم ولی جز طغیان عظیم چیزی بر را بیم می 

را بهوخداوند سبحان  انبیا و صالحان  را تصدیق می متعال  اینکه رؤیا  کنند مدح  خاطر 
ا  :  کندمی ْؤَیا ِإنَّ َت الرُّ

ْ
ق ْد َصدَّ

َ
ْن َیا ِإْبَراِهیم  * ق

َ
ْحِسِنیَن َوَناَدْیَناه  أ )و او را    1َکَذِلَك َنْجِزي اْلم 

ندا دادیم که ای ابراهیم! * رؤیا]ی خود[ را تحقق بخشیدی؛ ما نیکوکاران را چنین پاداش  
 دهیم(. می

 ْلِقیِه ِفي اْلَیمِّ َواَل َتَخاِفي َواَل
َ
ْرِضِعیِه َفِإَذا ِخْفِت َعَلْیِه َفأ

َ
ْن أ

َ
وَسی أ مِّ م 

 
ْوَحْیَنا ِإَلی أ

َ
َتْحَزِني    َوأ

ْرَسِلیَن  وه  ِمَن اْلم  وه  ِإَلْیِك َوَجاِعل  ا َرادُّ )و به مادر موسی وحی کردیم او را شیر ده! و چون   2ِإنَّ
گردانیم  ا بینداز! و مترس و اندوه مدار که ما او را به تو بازمی دریبر او بیمناک شدی او را در  

 (. دهیمو او را از رسوالن قرار می 

  َها ْت ِبَکِلَماِت َربِّ
َ
ق وِحَنا َوَصدَّ ْحَصَنْت َفْرَجَها َفَنَفْخَنا ِفیِه ِمن رُّ

َ
ِتي أ َوَمْرَیَم اْبَنَت ِعْمَراَن الَّ

ِبِه َوَکاَنْت ِمَن اْلَقاِنِتیَن  ت  دامن نگاه  ک )و مریم دختر عمران را؛ همان کسی که خود را پا   3َوک 
های او را تصدیق کرد  دمیدیم و سخنان پروردگار خود و کتاب در او از روح خود  پس   ؛داشت

 دا بود(. کنندگان خاطاعت  و از

نامد، نکوهش  های پریشان میکند و آن را خوابو خداوند کسی را که رؤیا را تکذیب می
ِبَعاِلِمیَن کند:  می ْحاَلِم 

َ
األ ِویِل 

ْ
ِبَتأ َنْحن   َوَما  ْحاَلٍم 

َ
أ ْضَغاث  

َ
أ وْا  ال 

َ
خواب)  4ق هایی  گفتند 

 دانا نیستیم(.های آشفته،  پریشان و آشفته است و ما به تعبیر خواب

سبحان  به  وخداوند  که  کسانی  برای  را  خودش  و  داده،  گواهی  مؤمنان  برای  متعال 
هایی  کند؛ و از جمله بهترین راهعنوان گواه عرضه می های فرستادگان کفر ورزیدند به رسالت
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 شناسند همان رؤیاست: دا می که مردم برای شهادت خ

 وَن ْسِلم  َنا م  نَّ
َ
ا َواْشَهْد ِبأ وا آَمنَّ ال 

َ
وِلي ق وا ِبي َوِبَرس  ْن آِمن 

َ
یَن أ ْوَحْیت  ِإَلی اْلَحَواِریِّ

َ
)و    1َوِإْذ أ

ها  آن  من ایمان بیاورید!   ۀ]به یاد آور[ هنگامی را که به حواریون وحی کردم به من و فرستاد
 ما مسلمانیم(. م و شاهد باش که گفتند ایمان آوردی 

 ْم ِل الّلِه َشِهیٌد ِبْیِني َوَبْیَنک 
 
ْکَبر  َشَهادة  ق

َ
يُّ َشْيٍء أ

َ
ْل أ

 
)بگو باالترین گواهی، گواهی    2ق

 و شماست(.  کیست؟ بگو خداوند گواه میان من

  ِه ْل َکَفی ِباللَّ
 
ْرَسال  ق وا َلْسَت م  ِذیَن َکَفر  ول  الَّ ْم َوَیق  ا َبْیِني َوَبْیَنک  که کافر  ها  آن   )و  3َشِهید 

 گویند تو فرستاده نیستی. بگو کافی است خدا میان من و شما گواه باشد(. شدند می

  وَن ِفیض  ْعَلم  ِبَما ت 
َ
َو أ ا ه  ِه َشْیئ  وَن ِلي ِمَن اللَّ ه  َفاَل َتْمِلک  ْل ِإِن اْفَتَرْیت 

 
وَن اْفَتَراه  ق ول  ْم َیق 

َ
یِه  فِ أ

ِحیم   ور  الرَّ َو اْلَغف  ْم َوه  ا َبْیِني َوَبْیَنک  گویند این ]آیات[ را به خدا افترا  )بلکه می   4َکَفی ِبِه َشِهید 
هیچ  اختیار  بسته است؛ بگو اگر من آن را به خدا دروغ بسته باشم، شما در برابر خداوند  

گاهشما در آن وارد میچیزی برای من ندارید؛ او به کارهایی که   تر است؛ کافی است  شوید آ
 خدا میان من و شما گواه باشد؛ و او آمرزنده و مهربان است(. 

 ا ا َبِصیر  ه  َکاَن ِبِعَباِدِه َخِبیر  ْم ِإنَّ ا َبْیِني َوَبْیَنک  ْل َکَفی ِبالّلِه َشِهید 
 
کند  )بگو کفایت می  5ق

گاه و بیناست(. بند که خداوند میان من و شما گواه باشد؛ چرا که او نسبت به   گانش آ

َنْحن     : فرمایدمیتعالی  حق ها نامیده است.  و خداوند سبحان رؤیا را نیکوتریِن قصه 
ْبِلِه َلِمَن اْلَغاِفِلیَن 

َ
نَت ِمن ق ْرآَن َوِإن ک  ْوَحْیَنا ِإَلْیَك َهَذا اْلق 

َ
ْحَسَن اْلَقَصِص ِبَما أ

َ
صُّ َعَلْیَك أ *    َنق 
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ِبیِه 
َ
ف  أِل وس  اَل ی 

َ
ْم ِلي َساِجِدیَن ِإْذ ق ه  ْیت 

َ
ْمَس َواْلَقَمَر َرأ ا َوالشَّ َحَد َعَشَر َکْوَکب 

َ
ْیت  أ

َ
ي َرأ بِت ِإنِّ

َ
  1 َیا أ

کنیم و تو  موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می ها را به )ما نیکوترین قصه 
خبران بودی * ]به خاطر بیاور[ زمانی را که یوسف به پدرش گفت  پیش از آن از بی   قطعا  

 کنند(. سجده میبرایم ها پدرم! من یازده ستاره و خورشید و ماه را دیدم؛ دیدم آن 

کسانی هستند؟! خدای متعال  کنندگان رؤیا چه در این آیات تدبر کنید تا بدانید تکذیب 
َتَرَب ِلل فرماید:  می

ْ
ِهم  اق بِّ ن رَّ ن ِذْکٍر مَّ ِتیِهم مِّ

ْ
وَن * َما َیأ ْعِرض  ْم ِفي َغْفَلٍة مَّ ْم َوه  ه  اِس ِحَساب  نَّ

وْا َهْل َهذَ  ِذیَن َظَلم  ْجَوی الَّ وْا النَّ َسرُّ
َ
ْم َوأ ه  وب  ل 

 
وَن * اَلِهَیة  ق ْم َیْلَعب  وه  َوه  ْحَدٍث ِإالَّ اْسَتَمع  ا ِإالَّ مُّ

َفتَ 
َ
أ ْم  ک  ْثل  َو  َبَشٌر مِّ ْرِض َوه 

َ
َماء َواأل ي َیْعَلم  اْلَقْوَل ِفي السَّ اَل َربِّ

َ
وَن * ق ْبِصر  ْم ت  نت 

َ
ْحَر َوأ وَن السِّ ت 

ْ
أ

ْرِس 
 
أ َکَما  ِبآَیٍة  ِتَنا 

ْ
َفْلَیأ َشاِعٌر  َو  ه  َبْل  اْفَتَراه   َبِل  ْحاَلٍم 

َ
أ ْضَغاث  

َ
أ وْا  ال 

َ
ق َبْل   * اْلَعِلیم   ِمیع   َل  السَّ

وَن  ل  وَّ
َ
ند ا گردانی ند و رو ا شده در حالی که آنان در غفلت  کمردم به آنان نزدی  )حساب  2األ

آن را شنیدند در حالی  مگر آنکه    ،نیامدها  برای آن ای از طرف پروردگارشان  * هیچ یادآوِر تازه 
خبری فرو رفته  شان در لهو و بی یها* این در حالی است که دل مشغول بودند  بازی  به  که  

پنها  و ستمگران  بشری همانند    نیاست!  او  که  است  این  آیا جز  ]و گفتند:[  نجوا کردند 
]پیامبر[ گفت: پروردگارم    *  بینید؟ میخودتان  با اینکه    ،رویدشماست؟! آیا به سراغ سحر می 

گفتند:  ها  آن   شنوا و داناست *داند و او  سخنان را، چه در آسمان و چه در زمین، می  ۀهم
را به خدا دروغ بستهبلکه خواب باید    . های آشفته است؛ آن  او یک شاعر است.  بلکه  نه! 

 فرستاده شدند(. که پیامبران پیشین ]با معجزات[  گونه همان ای برای ما بیاورد، معجزه

ها  کند که همۀ آنسبحان در قرآن رؤیاهای زیادی را برای ما بازگو می  خداوند بنابراین  
برخی ... و  و    ،فراعنهاز آِن  و بعضی دیگر    ،انبیااز آِن  رؤیاها    صادقه هستند؛ بعضی از آن 

 . اندبودهاز آِن دیگران  ... برخی
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 چهارم: رؤیا در روایات 
 : فرمایدمی  سید احمدالحسن

ای که هر روز پس  گونه یا اهمیت بسیار زیادی قائل بود؛ به »... اما پیامبر برای رؤ
هل من مبّشرات؟ هل  »پرسید:  ها میکرد و از آن می رو  از نماز صبح به اصحابش  

هیچ کدام  و روزی که    «اید؟هایی دارید؟ آیا رؤیایی دیده دهنده آیا بشارت »  « من رؤیا؟
نمی  ایشان  به  رؤیا  از  خبری  یارانش  به    داداز  میآن خطاب  هم ها  اکنون فرمود: 

ها رؤیا نشان دهیم،  ها برویم و به آنگفت چگونه سراغ آنجبرئیل نزد من بود و می
 !هاست؟های آندر حالی که چرک و آلودگی در ناخن

مرا دیده است؛ زیرا شیطان    هرکس مرا در خواب ببیند »فرماید:  می  پیامبر
فرماید  می دربارۀ رؤیا  و    .«آیدرنمی د  منیکی از اوصیای  صورت  من، و به صورت  به 

 ...  فرمایدمینیز فرماید .... و مینیز .... و 

السالم« که مملو از روایات مربوط به رؤیاست مراجعه جلدی »داربه کتاب چهار 
 کنید. 

  ؛ عنوان راه هدایت و ایمان پذیرفته استرؤیا را به   گونه که پیامبر خدا   همان
خاطر رؤیایی که دربارۀ آن حضرت دیده  ایمان خالد بن سعید بن عاص اموی را به 

را در خواب   پذیرفت که نبّی خدا موسی  را   یهودیشخص  بود پذیرفت؛ و رؤیای  
که    کردتأیید    پیامبر خدا   ؛ واست  دیده و به او خبر داده بود که حق با محّمد

وسیلۀ آن با  ت که پروردگار سبحان به حقی از جانب خداوند بوده و کالمی اس  ،رؤیا
 گوید. اش سخن می بنده 

ما را  راستی[  ]به   هرکس ما را در خواب ببیند» روایت شده:    بیتاما از اهل
 شود.« گر نمی جلوه ما صورت است؛ زیرا شیطان به  دیده
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تکذیب    شودرؤیایی که در آخر شب دیده می » روایت شده است:    از ایشان
و  نمی  نمی»و    «.نیستنقیض  وضدشود  تکذیب  رؤیا  آخرالزمان  در  »  و  «.شوددر 

 .« ماندآخرالزمان رأی مؤمن و رؤیایش باقی می

را    عیسیدر آن  خاطر رؤیایی که  ایمان وهب نصرانی را به   امام حسین
 . کردتأیید  دیده بود 

  رفت؛ پذی  که دیده بود  خاطر رؤیایینیز ایمان یکی از واقفّیه را به   امام رضا 
او  اینکه   خواب  به  صالحی  او  آمده  شخص  به  بود  و  بن  گفته  علی  با  حق 
 است.  الرضاموسی

بخواهیم   بپردازیماگر  جزئیات  می   به  درازا  به  که  مطلب  کسی  با  ولی  کشد؛ 
و برای کسی که به هنگام    ؟! توان کردچه می  کند خورشید را در وسط روز انکار می

ای نداریم  توان استدالل نمود؟! چارهچطور می  شب استگوید اکنون نیمه ظهر می 
إنا لله وإنا إلیه راجعون، و ال حول و ال قوة اال بالله العلی العظیم، »جز آنکه بگوییم:  

الذین ظلموا   ینقلبون  وسیعلم  و  »  «ای منقلب  از خداییم  او    سویبه همه 
خداوند واالمرتبۀ باعظمت،  با  گردیم، و هیچ حرکت و هیچ نیرویی نیست مگر  زمی با

ک آل و  حق  در  که  کردندسانی  ستم  چه  به   محمد  به  دانست  خواهند  زودی 
 .« بازخواهند گشت بازگشتگاهی

َن لَ فرماید:  تعالی میحق ی َیَتَبیَّ ِسِهْم َحتَّ نف 
َ
ِریِهْم آَیاِتَنا ِفي اْلَْفاِق َوِفي أ ْم  َسن  ه 

ْم في  ه  ال ِإنَّ
َ
لِّ َشْيٍء َشِهیٌد * أ ه  َعَلی ک  نَّ

َ
َك أ َوَلْم َیْکِف ِبَربِّ

َ
ه  اْلَحقُّ أ نَّ

َ
ِهْم    أ ِمْرَیٍة ِمْن ِلقاِء َربِّ

لِّ َشْي  ه  ِبک  ال ِإنَّ
َ
حیٌط أ های خود را در آفاق و در وجود خودشان  )آیات و نشانه   1ٍء م 

همین  شان آشکار شود که او حق است. آیا  یبرا   تا  ، نمایان خواهیم ساختها  آن   به
بدانید که    * نیست؟!  کافی  است  گواه  چیزی  هر  بر  تو  لقای  ها  آن  پروردگار  در 
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 (. داردپروردگارشان تردید دارند. بدانید او بر همه چیز احاطه  

آیات و نشانه آن از  را که یکی  اَ ها رؤیا  سی )درونی( است،  های  این  به  فقط  نف 
  1«.در لقای پروردگارشان تردید دارند؛ و الحمد لله وحدهکنند که دلیل انکار می

 
 . 145سؤال شمارۀ  4متشابهات: ج  - 1



 فصل ششم:  

 نقش رؤیا در دین خدا 

 آیا رؤیا، امری حتمی و ضروری در دین خداست؟ یا چیزی اضافه بر دین است؟ 

 پاسخ در چند نکته خواهد بود: 

 رؤیا با گواهی خداوند؛اول: ارتباط 

 قدمی در والیت. دوم: ارتباط رؤیا با ثابت 

تفصیل در مباحث قبلی صحبت کردیم، و روشن شد رؤیا، طریق  دربارۀ این دو نکته به 
رغم دانستن حق، آن را رد  وحی الهی است؛ و این مطلب را تنها شخص »جاحد« ]که به 

 کند.گرفتار است انکار میکند[ و فرد معاند و جاهلی که به جهل مرکب می

برای امری مهم و بزرگ   این مسیر  این واقعیت است که  این مقدمه، گویای  پذیرفتن 
آماده شده است؛ و از مباحث گذشته روشن شد طریق رؤیا، اولین راه برای تثبیت دین و  

ترین راه »شهادت نخستین«  مثابۀ واضح برقراری حاکمیت خداست؛ چراکه این طریق، به 
ند برای مردم دربارۀ موضوع خالفت الهی در این زمین است؛ و از آنجا که این طریق،  خداو

ترین راه به افراد بابصیرِت مؤمن به غیب است، پس این مؤمنان همواره پیشگامان  نزدیک 
های الهی هستند و تعدادشان اندک است و همیشه بارهای تبلیغ دعوت  انصار در دعوت 

، آزار و اذیت، زندان،  محرومیتکشند، و تکذیب،  میبه دوش    الهی را همراه با حجت خدا 
شوند. غیر از طریق  این راه را متحمل می   شدن در شکنجه، قتل شخصیت، و باالخره کشته 

سازد؟! در حالی  تواند این مؤمنان به حجت الهی را در طول تاریخ قانع  غیب، کدام دلیل می 
ترین راهی است که تاریخ برای ما  صداق و روشن ترین معنوان روشن که این راه در رؤیا به 
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 کند؛ مثل ماجرای حواریون و دیگر مؤمنان. ذکر می

متعال همواره آن  واگر رؤیا، امری اضافه بر دین خداوند باشد، پس چرا خداوند سبحان
گزیند؟ با توجه  کردن انصار حجت خدا در هر زمان برمی عنوان نخستین راه برای بیداررا به 
ها  ها و مقامدانیم آن انصار در نزد خداوند پیشگام بوده و با باالترین صفت ینکه ما می به ا 

های مبتنی  اند. آنان همیشه مؤمنان بعد از خودشان را با دلیل در نزد خداوند توصیف شده 
سوی حجت الهی راهنمایی  بر متن، و معجزات مادی و سیره و اخالق و شواهد دیگر به 

دلیل کثرت و  کنند؛ حال یا به که بیشتر مردم همواره از یکدیگر پیروی می   کنند؛ در حالیمی
گونه که در طول تاریخ    دلیل وجود ارکان حاکمیت و دولت؛ همانشیوع حق بوده است، یا به 

ها نفر رسیده است؛ ولی  در دولت اسالمی این اتفاق افتاده، و تعداد مسلمانان به میلیون 
دانند، در  در واقع به غیب ایمان ندارند، اما خودشان را مسلمان می  دانیم بسیاری از آنان می

»هم گویای  حالشان  زبان  که  جماعت  حالی  نکته رنگ  این  و  است؛  که  بودن«  است  ای 
هایی که در سیرۀ اسالمی تکرار شده است، لمسش  خمووضوح در بسیاری از حاالت و پیچبه 

را در آن    مسلمانان نوۀ دخترِی پیامبر اکرم  کنیم؛ همانند واقعۀ »طف« ]کربال[ که می
را نزد رسول   واقعه به قتل رساندند؛ در حالی که برخی از آنان جایگاه و مقام امام حسین

می شاهد سفارش خدا  و  ایشاندانستند  امام حسین   های  در کشتن    به  اما  بودند؛ 
 با اینکه مسلمان بودند شرکت کردند.   ایشان

دارد عنوان یک نیاز شدید عرضه می ت به این راه ]رؤیا[ که خودش را به در اینجا الزم اس
ـ بار دیگر توجه شود. چه بسیار از  توان آن را امری اضافه به حساب آورد به طوری که نمی ـ

بودند که ایمان به غیب، آنان را واداشت تا مسیر خود را از سرپیچی و   یاران امام حسین
تغییر دهند! همانند کاری که حر بن یزید ریاحی و    و دفاع از امامنافرمانی امام، به یاری  

 وهب نصرانی و دیگران کردند!

به ما چنین نمونه  اینکه  صورت مکرر در طول تاریخ مشاهده میهایی را همواره  کنید؛ 
طور مشخص از آِن رؤیاست«؛ پس اینکه  »سخن نهایی در اصالح خط سیر، از آِن غیب و به 
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ب دلیلی  ثابت رؤیا  است  موضوعی  است،  چیزی  تشخیص  و  رای  مدارک  از  بعضی  شده. 
کنند  دهد و مصداق مبارک آن را مشخص میشواهدی که ظهور حجت خدا را بشارت می

 اند از: عبارت 

 آشوب در »المناقب« گفته است: ابن شهر  -1

المطلب در خواب دید گویی چیزی مثل یک کوهان  : عبد گفته است   ماوردی»
پشتش بیرون آمد که چهار طرف داشت؛ یک طرف مغرب را گرفته، یک  سفید از  

طرف مشرق را، یک طرف به کرانۀ آسمان رسیده، و طرف دیگر به زمین چسبیده  
است؛ در بهت و حیرت بود که ناگاه متوجه نورهایی شد که به درختی سبز تبدیل  

شاخه  که  حالی  در  میوه شدند،  و  شده  جمع  بهایش  شده  آویزان  با  هایش  ود، 
بسیار برگ  شاخه هایی  عرض  .  و  طول  در  را  زمین  اطراف  همۀ  درخت  آن  های 

گویی من زیر آن  فراگرفت. آن درخت نوری داشت که اهل خشوع را فراگرفته، و  
بودند که در    دو شخص ارجمند، نوح و ابراهیم   ، و در مقابلم بودم   درخت نشسته 

المطلب این رؤیا را برای کاهنی حکایت کرد و  عبد خت قرار داشتند.  سار آن در سایه 
 تفسیر کرد.  او آن را به والدت پیامبر

رؤیای دیگری نیز دارد: دیدم بر پشتم درختی روییده است و قریش    ایشان
 1بود.« خواهند آن را قطع کنند. این نیز بشارتی به رسول خدا می

 : تگفته اسمالی« ا الدین« و »دوق در »کمال شیخ ص -2

از خالد    ،از پدرش  ، از عبدالله بن محمد  ،از برمکی  ، زکریای قطانن از اب  ،دقاق»
اب  ، بن الیاس گوید: پدرم از جّدم    نقل کرده است،   جهم وبا بن    بن عبدالله  بکرو از 

می  نقل  چنین  عبدالمطلب  از  ابوطالب  شنیدم  کرد:  حجر  روایت  در  وقتی  کرد: 
در حالی که ردای    .دیدم که مرا به هراس انداخترؤیایی  اسماعیل خوابیده بودم،  

 
 . 24ص  1مناقب ابن شهرآشوب: ج  - 1
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وقتی    .خزی بر دوش داشتم و گیسوانم بر شانه هایم بود، نزد کاهنۀ قریش رفتم
در آن روزگار من بزرگ    . ام مشاهده کرد و آرام نشستره مرا دید، دگرگونی را در چه

را رنگ   .قومم بودم آیا  ی پریده ماو گفت: چرا بزرگ عرب  رخ    یناگوار چیز  بینم؟ 
در حجر اسماعیل خوابیده بودم و در خواب دیدم  دیشب  داده است؟ گفتم: آری!  

و غرب   هایش شرقو شاخه ، آسمان رسیده  ه یده و سرش بیگویا درختی بر پشتم رو
تر  نوری را در آن دیدم که هفتاد مرتبه از نور خورشید درخشان  . عالم را گرفته است

بزرگی و نورش  بر  کنند و هر روز  بود و عرب و عجم را دیدم که به آن سجده می 
وقتی به آن    .خواهند آن را قطع کنندی جمعی از قریش را دیدم که م  .شدیافزون م

ها را گرفت و کمرشان را شکست هایی تمیز، آنلباسجوانی زیبارو با    شدند  ک نزدی
هایش را  از شاخهیکی  تا    ممن دستم را باال برد  . در آوردو چشمشان را از کاسه به 

گفتم:    .آن جوان فریاد زد و گفت: آرام باش! تو را از آن نصیبی نیستکه  برگیرم،  
از   از    ، کیست  آِن نصیب  آِن  من است؟ گفت: نصیب   آِن در حالی که درخت  از   ،

ب که  است  آکسانی  آویخته ه  بازمن  آن  به  و  و    .گردندی اند  هراسان  و  مدهوش 
بیدار شدمرنگ  از خواب  اگر    . پریدنیز  دیدم رنگ آن کاهنه  .  پریده  سپس گفت: 

مال که  آید  بیرون  فرزندی  تو  پشت  از  باشد،  صادق  غرب  کخوابت  و  و    ،شرق 
گاه ای ابوطالب!    . غم و اندوه از من زایل شد  آن،بعد از    شود.می کنندۀ مردمان  آ

پیامبر  ،بنگر! شاید آن فرزند  بعثت  از  ابوطالب پس  به    تو باشی.  را  این حدیث 
بوالقاسم امین بوده  ا فرمود: به خدا سوگند که آن درخت،  گفت و میمردم بازمی 

  1«.است

 االنوار: مجلسی در بحار  -3

پیامبر» بشارت  دربارۀ  عباس  رؤیای   ...  : پرنده دید  بینی  او  از  سفید  ای 
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  ، وپرواز کرد و به مشرق و مغرب رسید آن پرنده   .الله بن عبدالمطلب بیرون آمد عبد 
پس،   .آنگاه همۀ قریش به او سجده کردند . خانۀ کعبه افتادروی سپس بازگشت و 

و گسترش یافت تا اینکه به مشرق و مغرب رسید.    ،نوری شد میان آسمان و زمین 
از صلب او ]عبدالله[   مخزوم گفت: ای عباس! اگر رؤیایت راست باشد بنی کاهنۀ  

  1.«  آید که اهل مشرق و مغرب از او پیروی خواهند کرد...فرزندی بیرون می

 :کرده استنقل   «الفضائل»شاذان در ابن  -4

سواد    ماهه بود در شکم مادرش هفت   گوید: ... وقتی رسول خدا واقدی می»
نزد   قارب  بین  عبد بن  دیشب  اباحارث! من  ای  بدان  او گفت:  به  و  آمد  المطلب 

و دیدم فرشتگان در حالی که    ،خواب و بیداری بودم که دیدم درهای آسمان باز شد
گویند: زمین را آراسته  آیند و می داشتند به زمین فرود می   تن  های سفیدی به لباس

شدراستی  به کنید!   نزدیک  است  محمد  نامش  که  کسی  نوۀ    ،هآمدن  او  و 
به عبدالمطلب و فرستادۀ خدا به  سوی ]مردم[ سیاه و سرخ و زرد،  سوی زمین و 

او صاحب شمشیر بّرنده و نیزۀ نافذ است. به    .مرد و زن استو  کوچک و بزرگ،  
  ، بر تووای  کیست؟ گفت:  کنید  ادعا می از فرشتگان گفتم: این شخصی که  یکی  

فرزند عبد مناف است!    ،فرزند هاشم   ،مطلبفرزند عبدال  ،فرزند عبدالله  ،این محمد 
المطلب به او گفت: این رؤیا را پنهان نگاه دار و  عبد   . این چیزی بود که من دیدم

  2.«  آن را به کسی مگوی تا ببینیم چه خواهد شد... 

 فرمود:  : امام صادقگفته استطبرسی در »االحتجاج«  -5

خواب» در  مجلس  خدا رسول    یاگو  ...  یدد خود    ابوبکر  حاضر   شدر  او  بر 
سالم    او  هسالم کند. بایشان    هتا بخیزد  حضرت برمی  به احترامابوبکر    شود.یم
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ایشان    ه تا ب یستادا پیامبر    رویرفت و روبه گرداند. ابوبکر    یاز او رو   یامبر پ  یول  ،کرد
مرا به    یاآ  ،رسول خدا   یابوبکر گفت: ا   .گرداند  ی رو   یامبرپ باز هم    یسالم کند ول

تو سالم کنم    هب   یا فرمود: آ  یامبرپ  ؟ ای که انجامش نداده باشمکاری فرمان داده 
اند؟  که خدا و رسولش او را دوست داشته   یا کرده  یدشمن  یبا کستو  که    یدر حال

برگردان.   صاحبش  به  را  اهل  ابوبکرحق  که  فرمود:    یست؟ک  ش گفت:  همان 
را  به   یعل تو  گفت  مالمتخاطرش  ابوبکر  او  قطعا   گفتم:    : کرد.  به  را  آن 

خدا   ی ا گردانم،  برمی ندو    !رسول  را  او  و    یعل  سویبه . صبح  یدسپس  رفت 
بود به او   یده و آنچه را د  ؛ کنم   یعت الحسن تا با تو ب ابا   ی گفت: دستت را دراز کن ا 

  یعت بوی  دست داد و با  او    هو ابوبکر بز کرد  را ددستش را    ی. گفت: علبازگو کرد
ها  آن  و  رومیم  اللهگفت: به مسجد رسول به وی  او سالم داد. ابوبکر    ه کرد و ب

  ینو خودم را از ا خبردار،  من و تو گذشت  بین  و آنچه    یدمد  هنگامآنچه شب را از  
ابوبکر از  بله، انجام بده. فرمود:  یسپارم. علی و آن را به تو م کنم یمخارج امر 

  .فتر افتان و خیران میو  ،که رنگش دگرگون شده بود یرفت در حال رونینزد او ب
  ی و به او گفت: ا   ید د   کند   ین چن  خواستیکه م  یاو را در حالتصادفی  طور  به عمر  

نیز  و  حال و روز خود را به او گفت،  تو را چه شده است؟ پس  خدا،  رسول  جانشین  
. عمر به او گذشته بود به وی خبر داد  یاو و علمیان  را  بود و آنچه    یدهآنچه د

هاشم  ی مبادا با سحر بنخدا،  رسول    ۀ یفخل  یا   دهمی گفت: تو را به خدا سوگند م
نیست؛  ها  آن   نخستین سحر و جادوی  ین ا   ی.کن  یناناطمها  آن  و به   یشو   یفتهفر 
که  ای  ارادهو  عزم  و او را از  کرد،  خود منصرف    أیر از  او را  او اصرار کرد تا    ه آنقدر بو  

موعود  در زمان   یعل  بازداشت.انجامش دهد    خواستی بود و م  قدمبر آن ثابت 
پس رو به  احساس کرد چیزی شده است.  و  را در مسجد ندید  ها  آن  به مسجد آمد و

همچون    خواهییمتو  آنچه    ی،عل  یاو گفت: ا   هو عمر ب   ،نشست  خدا قبر رسول  
است  دست خاردار  شاخۀ  روی  افتاد[کشیدن  نخواهد  اتفاق  عل]هرگز  متوجه    ی . 
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 1«اش بازگشت. و به خانه ماجرا شد، 

باقرگفته است  ۀ خودحلبی در کتاب سیر   -6 آمنه در حالی که  به  »فرمود:    :امام 
بود را    رسول خدا  داده    حامله  فرمان  را    شد در خواب  او  بنا   « .بگذارداحمد  اسم  نقل  ه ب   و 

  2« بگذارد.او را محمد اسم »: قاسحاابن

در    -7 اکرممی  «الجامعجوامع»طبرسی  پیامبر  پدرم  »فرمود:    گوید:  دعای  من 
 3« و رؤیای مادرم هستم. ،ابراهیم، بشارت عیسی

او آمنه دختر وهب از ]نسل[  »]کتاب[ ذکر شده است:  این  های  از حاشیه یکی  در  و  
قصرهای  که    کندحمل می بیند که نوری را وضع زهره، در خواب می[ بنی ۀ عبد مناف از ]طایف

 .«  ...کندمی روشن  ش برایرا شام 

بودن با حجت  قدم رای ثابتب  نیزو    ،دادن به والیت برای اثبات و بشارتدلیلی  رؤیا  اینکه  
دیگری غیر از این دو نقش مفّصل    آیا ]رؤیا[ نقش   .شده استثابت است،    در هر زمان  ]الهی[

 مهم دارد؟ و

ها را برای ما آشکار  که حقیقت رؤیا آن   هستند هم    و کارکردهای بسیاری دیگری  هانقش
دشوار    ها جز برای معصومیافتن به آنو دست کارکردها  از همۀ آن  اطالع    سازد؛ ولیمی

برای ما روشن شده است، بسیاری از امور مرتبط و    تاکنون از علوم ائمه  آنچه اما    .است
  ـکنند انکارش می  نادانافراد  گرچه  ـ نداریم    ش ای جز پذیرفتنرؤیا را که چاره   ۀ وابسته به قضی

  کند. مان تبیین میبرای
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 ها  آن تعامل باتشویق به  سوم: ارتباط رؤیا با امور مردم و  
 در این خصوص نقل شده است:  بیتاهل روایاتی از 

روایت    از امام رضا  ،علی وّشاء   از حسن بن  ، محمد  بن   ی از معلَّ   ، محمد  حسین بن
  . اسرائیل بود که فرزندی نداشتمردی از بنی »فرمود:  ایشان میکرده است، گفت شنیدم  

 خواهد مرد. اش در شب عروسی و به او گفته شد فرزندشبرایش به دنیا آمد  سپس فرزندی 
به او رحم کرد  .  فی را دیدضعی  ۀخورداش بود، پیرمرد سال ماند و وقتی شب عروسی  آن فرزند 

خدا تو را    ،سائل به او گفت: تو مرا زنده کردیآن  سپس    . دعوت کرد و به او غذا داداو را  و  
کرده است؟ از  چه  آمد و به او گفت: از پسرت بپرس    شزنده کند! فرمود: شخصی در خواب

ود: آن شخص بار  به او خبر داد. امام فرم  او سؤال کرد و ]پسر[ کاری را که انجام داده بود 
پیرمرد انجام  آن  خاطر کاری که برای  دیگر در خواب آمد و به او گفت: خداوند پسرت را به 

 1«برایت زنده کرد. داد

از حسن   ،اسباط  از علی بنچند نفر، از  ،محمد  از احمد بن ،عبدالله  محمد بن  علی بن
فرمود، در  محمد    اسماعیل بن به    الحسن امام رضاابو :  نقل کرده است، گفتجهم    بن

او  به  :  گفته است  مردی»فرزندش از طرف او صدقه داده است:    یادآوری کردحالی که به او  
فرموده است: مردی از    سپس فرمود: امام باقر  .هرچند تکه نانی  ، کن صدقه دهد امر  
پسرت    به او گفته شد:   شدر خواب   .داشتاسرائیل بود که پسری داشت و او را دوست می بنی 

منتظر    دیده بود   چهپدرش بنا بر آن  رسیدفرمود: وقتی آن شب فرا   .میرددر شب زفافش می
پسر شرؤیای]تحقق   اما  بود؛  او    بیدار شد. سالم  فردا صبح    ش [  به  و  نزد پسرش رفت  پدر 

فقط سائلی به دِر خانه آمد  ه،  ای؟ گفت: نآیا دیشب کار خیری انجام داده  ،ای فرزندم   :گفت
پدر گفت: با این    .سائل دادمآن  و طعامی را که ]در خانه[ برای من ذخیره کرده بودند به  
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 1«د.کر ]کار[ خداوند ]بال را[ از تو دفع 

بن صادق  ، غیاث   حفص  امام  است  روایت    از  فرمود:  کرده  حضرت  در  »که 
او به   .خواستمی همسرش پیوسته و با اصرار از او روزی    . اسرائیل مردی نیازمند بودبنی 

یک  شود[ کداممیپرسیده سپس در خواب دید ]از او  .خداوند متعال دعا و زاری نموددرگاه 
برایت محبوب است؟ دو درهِم حالل؟ یا دو هزار درهِم حرام؟ گفت: دو درهم حالل. او  

را برداشت و  ها  آن   است.سپس بیدار شد و دید دو درهم زیر سرش    گفت: زیر َسَرت است. 
با ناخشنودی    وقتی همسرش او را دید   . اش بردبا آن دو درهم، یک ماهی خرید. به خانه 

  و وقتی شکم خود برخاست  مرد    . زندمی دست نسوگند یاد کرد که به آن ماهی  و  پیش آمد  
 2« هزار درهم فروخت. را به چهل ها آن  ورا شکافت، ناگهان دو مروارید یافت؛  ماهی

از سعد    ،از پدرش   ،شیخ صدوقرساندن سند به  ]کتاب[ »القصص« با  قطب راوندی در  
  ،حجاج  ن بن ااز عبدالرحم  ،محبوب  از حسن بن   ،عیسی  محمد بن   از احمد بن  ،عبدالله  بن
اسرائیل مرد صالحی  نیدر ب »: روایت کرده است، فرمود  امام کاظمابوالحسن موسی از 

گوید[ خداوند متعال به شما  در خواب دید ]فردی به او می   .ای داشتشایسته که همسر  بود  
و نصف عمرت را در گشایش و نصف دیگر را در مضیقه و تنگنا    ،قدر عمر داده است  فالن 

داده است انتخاب کن   .قرار  برای خودت  اول    ،پس  ! مرد گفت: من  دومیا نصف  نصف 
 . مشورت خواهم کرداو  با  خصوص  در این    .ام استهمسری شایسته دارم و او شریک زندگی

خواب    خبر دهم. وقتی مرد صبح کرد به همسرش گفت: من در به تو  پس به نزدم بازگرد تا  س
و عافیت را پیش    ،نصف اول را انتخاب کن  ،ای فالنی   :چنین و چنان دیدم. همسرش گفت

همان    شاید خداوند به ما رحم کند و نعمت را بر ما تمام سازد. وقتی شب دوم فرا رسید  ؛بینداز
را فرد ]به خوابش[ آمد و گفت: کدام اول  پاسخ گفت: نصف  انتخاب کردی؟ در  را    .یک 

پس دنیا از هر طرف به او روی آورد و وقتی نعمت خدا آشکار   .گفت: آن را به تو عطا کردیم
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  ،ه او گفت: با خویشاوندانت و نیازمندان در ارتباط باش و به آنان نیکی کن ، همسرش بشد
سپری  آن مدت  پس آنگاه که نصف عمرش گذشت و    .ات و برادرت ببخش و به همسایه 
مشاهده کرد. او گفت: خداوند   همان چیزی را که ابتدا در خواب دیده بودمثل  شد، آن مرد  

و تو در تمام عمرت    ،گویدتو را در مقابل آن ]کارهایی که کردی[ سپاس می   تعالیوتبارک 
 1« همچون گذشته در گشایش خواهی بود.

 رؤیا با َبداءارتباط چهارم: 
 «بداء پرستش نشده است.مثل  چیزی با هیچ خداوند »اند: فرموده  ائمه

 با رؤیا دارد؟چه ارتباطی  چگونه است؟ و بداء  

که  آن به   حمدالحسنا سید  گونه  و  داده  آنتوضیح  تبیین    دنبال  انصار  از  بسیاری 
که در    دیگر  یشکلدر لوح محو و اثبات به رویداد  اند، بداء عبارت است از: »تغییر یک  کرده

 « . لوح محفوظ ثابت است... 

آن رویداد، یعنی    لیم امر خدا بودن در هر دو حالِت در چنین حالتی، همان تسو تعّبد  
پرسشی که مطرح  اما    است؛  ـدربارۀ آن رویداد  شدن بداءیعنی حاصل ـ   وقوع یا عدم وقوع

را بشناسد، تا به وقوع یا عدم وقوع  رویداد است آن پذیر نامکا: چگونه برای انسان شودمی
 ؟ شود ش و تسلیمکند آن، اقرار 

باشد که  بوده  روایاتی    دربارۀ،  شدهگفته   ءِ َبدا ظور از این  منبپذیریم شاید  کوتاه آمده،  اگر  
اند،  خبر داده  دنافتاتفاق می  ای معیناز اتفاقات و وقایعی که در آینده ها  آن  در  معصومین

شان  امور زندگی  ۀ ها و همکه عمرها و رزق   مردم  ۀهمشخصی  امور    ۀبار صورت[ در ]در این 
در    نیزمردم و  میان  در  شایع    یامر این  در حالی که  شود، چه خواهید گفت؟!  را شامل می

گویند: پایان عمر یک  مثال می  عنوانبه آنجا که  تا  بوده است،    علم کالمدانشمندان  میان  
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خداوند عمرش را   و مثال  اگر او صدقه دهد یا به والدینش نیکی کند  ، انسان مشخص است
توانند  م چگونه میپس مرد  شناخت این امور غیبی از طریق رؤیا نباشد  کند. اگرطوالنی می 

َبدا ایمانحال که  این امور را بشناسند؟   داشتن به رؤیا بستگی دارد،  ، به ایمان ء داشتن به 
چه  می پس  انکار  را  رؤیا  به کسی  رؤیا[  انکار  صورت  ]در  عمل کند؟  َبدا ناچار  به  ،  ءکردن 

در حالی  د؛  رسد، انکار خواهد ش خبرهای غیبی که از طریق رؤیا به مردم می  دربارۀکم  دسِت 
افراد جاهل و نادان  گرچه    ها اقرار دارند،به آن ها، خبرهایی است که بیشتر مردم  اینکه  

 کنند. انکارش می

 بسیار پنجم: وقایع تاریخی 
با بسیاری از وقایع تاریخی که مسیر تاریخ و انسانیت را تغییر داده و احدی آن را   رؤیا 

 ذکر شده است.ها  آن  اول این کتاب نیز بعضی ازد  جلدر    ارتباط داشته است؛ و  کندانکار نمی 

 عبدالمطلب بن هاشم های خواب 

 : آمده است بحار   در

. ناگاه ]در  بود  یدهخواب  "حجر"در    یعبدالمطلب روز   یل،ف   ۀواقع  یانبعد از ب»
شخصی   گفت:    شسویبه خواب[  او  به  و  کن.    "یبهط"آمد  حفر  ط پرسیدرا    یبه : 

ندا    به خواب رفته بود کهلب  طعبدالم دوباره .را ندیدمفردا او تا  وو گفت:  ؟یستچ
در روز بعد    .شد یب و از او غا را حفر کن.    "همصون"آمد و گفت:    شسویبه   یا دهنده 

  یست؟گفت: زمزم چ   عبدالمطلب کن.    ر سوی او آمد و گفت: زمزم را حفدوباره به 
آب هرگز  گفت  او  برا   ،شودینم خشک    شو  بزرگوا کردن  یرابس   یو  در  حجاج  ر 

به سراغ  المطلب  عبد   ، کردجای آن راهنمایی  او را به   یوقت  .هاستمورچه   ین سرزم
درگیری  سپس    نداشت.دیگری    در آن زمان فرزنداو  و  رفت؛  و پسر خود حارث    یالع

شرح  عبدالمطلب رخ داد    ی واقعه برا   ین را که در ا   یو کرامات  ،حفر زمزم برای    یش قر 
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 1«.دهدمی

 را مشخص کرد   «یسهنف سیده پاک »که مکان دفن    رؤیایی

 : « آمده استینسعاف الراغب»إ  در

در مصر وفات    ی وقت  یبن حسن مجتب  یدبن ز   دختر حسن  ، یسهنف سیده  »
خواست    پسر امام جعفر بن محمد صادق  ، تمنؤهمسرش اسحاق بن م  ، یافت 

  اهل مصر از او خواستند همسرش را نزد  .دفن کند  یعببرد و در بق  ینهاو را به مد
 ی راض او    یولبخشیدند    یادیو به او پول ز   یند،وتبرک ج   وبگذارد تا به ا   یباقها  آن

  یسه دربارۀ نف  ، اسحاق  ی فرمود: ا می که به او    ید د  ]در رؤیا[   را   یامبرپس پ س   .نشد
 2«.شودینازل مها  آن   به برکت او، برکت برراستی که  به   ؛ل مصر مخالفت نکن اهبا  

سیدۀ    و این  مکان  از  مصر  کرامت وار  بزرگاهل  دارند،   شیار بس   یهاو  و    اطالع 
دفن  مشخص مکان  باال رؤیا    یق از طر او  کردن  نبودجز  خدا  نزد  زن  آن  مقام    یرا ز   ؛ بردن 

 هست که تدبر کند؟   یکس  یاپس آ   . وجل انجام دادعز  وندرا با انتخاب خدا کار    ین همسرش ا 

 هرامَا و ساختن  ادریس نبی

 است: شده  یتروا  یمعشر بلخو از اب  « ماک ح   یختار » در

بود    یدهدرؤیا    در  یرا ز   ؛بود که به طوفان هشدار داد  یکس  یناول  یسادر »
او آن او در ارتفاعات مصر بود.    ۀو خان  ، رسدیم  یناز آب و آتش به زم  یآسمان  یآفت

  سیدو تر   ،را ساخت  ین زم  یو شهرها ساختارهای اهرام  و  را در ذهن خود تصور کرد،  
علم م  مبادا  از  طوفان  زم   .برود  یانبا  نمود،  را    ییهاین پس  دربنا    ۀ همها  آن  و 

... از ترس  و    یدابزارها را کش  ۀو هم نمود  ش  نقّ مکرد و   یر را تصو   یع ها و صناساخته 
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   «برود.بین  وم از آن علاینکه مبادا ترسیمات 

 اختیار کردن همسر 

اشاره ای  جنبه  نیز  آن  به  باید  ناگزیر  انتخاب  که  باشیم  داشته  واست  همسر ای  در    ، 
اغلب  بسا    چه   ؛ و وفور یاد شده استهای تاریخی و روایی از چنین وقایع تاریخی، به کتاب

 . صورت پذیرفته باشدرؤیا واسطۀ های پیامبران و امامان و اولیا و مؤمنان به ازدواج

 نقل شده است:  ازدواج هاشم جّد رسول خدا  دربارۀجمله از 

  وند از خدا   ]کعبه[ دراز کشیده بود  « یقعت »بیت  در  که  ها  شب یکی از  در  ....»
بر او    خواب  .باشددر او    خدا که نور رسول  روزی دهد    یخواست به او پسر متعال  

شد.  بازگشت.  از    مستولی  رفت. به  سپس  کعبه  ]دید[    خواب  خواب    یکسدر 
و    شسویبه  بگ   ی "سلمباید  تو  :  او گفتبه  آمد  را  و    یرا ز   ؛ یریدختر عمر"  پاک  او 

او همچون  زنان یان در متو   . بده  یادی و به او مهر ز  یر پس او را بگ   .استدامن پاک 
  . شودیمتولد م  یامبرتو خواهد شد که از او پ   یبنص   ی از او فرزند   .یکنی نم  یدا را پ

هاشم، ترسان  سرعت این زن کریمه را به همسری خود دربیاور.  ه دنبال او برو و به ب
آنان را از    و  و پسر عمو و برادرش مطلب را احضار کرد،  و نگران از خواب بلند شد 

باخبر ساخت. برادرش    هاتف به او گفته بودآن    آنچه در خواب دیده بود و از    آنچه
شناخته  به بزرگی  که در میان قومش  هست  ی  زن  ، مطلب به او گفت: ای پسر مادرم

و او سلمی دختر عمرو بن لبید    ؛است تمام و کمال  عفت و اعتدال  نظر  و از    ،شده
مهمان  آنان  است.  نجار  بن  مازن  بن  غنم  بن  عامر  بن  زید  بن  حداث  نواز بن 

تو  هستند،    دامنوپاک  آن و  شریف ها  از  َحَسب  نظر  بزرگ از  َنَسب  نظر  از  و  تر  تر 
اگر مایلی    اند.خود را باالتر از تو نشان داده پادشاهان و جباران  و ]فقط[    ،هستی

گفت: حاجت جز با صاحب حاجت  ها  آن  خواستگاری برویم؟! هاشم به   برایت به 
خواهم برای تجارت  میو    امجمع کرده ای  التجاره مال ها و  محمل   .شودبرآورده نمی 
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بروم.   به شام  زن  این  به  رسیدن  برای  با خوشحالِی یارانش  و  ما  گفتند:  او  تو    به 
بعد از آن    . فرمان تو هستیمشویم؛ منتظر  می  مانو با شادمانی تو شاد  ، خوشحال

و غالمانی که    ی خود، هانیز با سالح و یارانش    هاشم برای این سفر حرکت کرد
  1.«  کردند...  یاو را همراهکردند ِهی می و شتران را با بارهای پوست  هااسب

است: شیخ فاضل جعفر بن محمد در   ]داستان[ ازدواج مادر مختار ثقفی از جمله و 
 : کرده استروایت  « مرزبانی»ار« از الثکتاب »شرح 

زنان قومش را   .پسند بودسخت انتخاب همسر در ـ پدر مختار ـ عبیده«  ... »ابو»
پیشنهاد می  او  ایشان خودداری می   ،دادندبه  با  ازدواج  از  او  به    .کرداما  شخصی 

که سرزنش هیچ    ،الحسناء الحومة« ازدواج کن  خوابش آمد و به او گفت: با »دؤمة
  . باخبر ساخت  اش را از این موضوعاو خانواده  .شنویاو نمی  ۀدربار سرزنشگری را  

»دؤمه« دختر وهب بن  و او با    ؛ایشدهفرمان داده    به این ازدواجبه او گفتند: تو  
گفت: شخصی را در    بود،به مختار حامله  دؤمه  عمر بن متعب، ازدواج کرد. وقتی  

مژده باد تو را به فرزندی که بیشترین شباهت را به شیر  گوید:  خواب دیدم که می 
کنند، با  ارزش نزاع میها بر سر چیزهای کم هنگامی که مردان در سختی   ، و دارد

، همان شخص به خوابش  کردحمل  [ وضعهمؤ]دوقتی    .اوست  ۀها بهر ترین ارزش
زندگی را آمد و گفت: این فرزندت پیش از آن که به سنین باال برسد، سرد و گرم  

  2«و پیروان زیادی پیدا خواهد کرد. ،خواهد ریخت شترس  ،خواهد چشید

 
 . 40ص 15االنوار: ج بحار - 1
 . 350ص  45االنوار: ج بحار - 2



 257 ......................................................................................... خدا   یندر د یانقش رؤ

مقهور  خداو  شدن  ششم:  امر  بندگان توسط    پذیرفتن 
   ادر عالم رؤیـ ویژه طغیانگرانبهـ

این حالت، تجلی و ظهور قهر الهی در میان بندگان از طریق رؤیاست. اهمیت این نکته  
و به این ترتیب    ؛شود نه دوستان خدا مواقع به دشمنان خدا مربوط می در آن است که بیشتر  

ها از دید  شود؛ در حالی که آنصورت قهری و به زبان خوِد این منکران می اذعانی به رؤیا به 
؛ به این معنا که این  طرف دیگر که مؤمنان به غیب هستند، در وضعیت عکس آن قرار دارند

دا کافرانی  به    ،ویژگی انکار می رد  اختصاص  را  به آن کفر  که غیب  تاریخ  کنند و در طول 
که نور خود را کامل کند، هرچند کافران خوش نداشته  خواهد  جز این نمی   ولی خدا   ؛ورزند می

  که این خصوص  دهد؛ به عذاب و خواری قرار می  ۀ باشند. خداوند رؤیا را برای این افراد، مای
  عذاب و هشدار ها چگونه است وقتی  حاِل آن  پذیرند. نمی   و آن را ندارند  به این راه ایمان  ها  آن

و    کندشان را سلب میو راحتیکشاند  آنان را به ناراحتی میو  رسد  به آنان می از خودشان  
ستمکاران و جباران تاریخ  که برای    چنینی بسیاِر این   اتفاقاِت و    ؛ گیردحتی خواب را از آنان می

استاتفاق   به  افتاده  را  نکته  به این  و  ما  وضوح  برای  می روشنی  این    د.نکنتبیین  برخی 
 هایی که با رؤیا همراه بوده است:اتفاق

 رؤیاهای حجاج 

در    دمیریها مدح عظیمی برای سعید بن جبیر بوده است.  رؤیاهای حجاج که در آن 
 :  گفته است «یوانالحةیاح»

که    دیدیرا م  یربن جب  یدسع  یدخوابیهرگاه م  بود  یماربکه    ایدر دوره   حجاج»
زده از و وحشت  ی؟دشمن خدا چرا مرا کشت یا  :گویدیلباس او را گرفته است و م

 1«.شدی مبیدار خواب 
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به    وند خدا که    یعذاب؛  داندی را نم  ش که جز خدا شدت  یعذاب چنین  از    یم بر یخدا پناه م  به
داده  ستمکاران   و    ی برا را  ترسناک    رؤیای و    ، استاختصاص  ها  کردن آنعذابترساندن 

آانتخاب کرد باشدرؤیا    و در حق   ، یردهست که عبرت بگ   یکس  یا.  آنکه    یش پ   ، منصف  از 
 ؟ از دست بروندها فرصت

 ( اهللرؤیای نمرود )لعنه

است تا  چیره شده و ماه  یدنور خورشبر و   ، طلوع کرده  یا ستاره یا گو  یددر خواب د  نمرود
و ساحران و کاهنان و   ید ترس   یاربساز این خواب    .نماند  ی باق  یآن دو، نور   یکه برا   ییجا

  .یدپرسها  آن   و از  ،خواندفرا را  ـ  کنند دنبال می  ینزمها را روی  که نسب   یکسانشناسان ـ نسب
  ی تو و نابود   ی و نابود  شودی تو متولد م ینکه امسال در سرزم  ستا   یگفتند: او کودکها  آن

که در آن سال در آن  را    ی دست او خواهد بود. پس نمرود فرمان داد هر پسر   ه بخاندانت  
 1شند. بک   شودی متولد مناحیه 

 در رها شدنش از زندان  خواب موسی بن جعفر 

در شب چهارشنبه  »:  فرمود   یموس  الحسنابو آمده است:    ی طوس  یخ مصباح ش  در
و آن را   ای؛ه حبس شدتو مظلومانه    ی،موس  یو به من فرمود: ا   یدمرا د   یامبرپ   رؤیادر  

  . باشدتا سرآمدی  ها  آن  ی برا   یا فتنه و بهره  ینا   شایدتکرار کرد. سپس فرمود:  برایم  سه بار  
  ین زمان عشا در شب جمعه شد ب   ی وقتیر.  شنبه و جمعه هم روزه بگ و روز پنج   یرفردا روزه بگ 

قل هو الله  »ده بار از بار حمد و دو  یک ، دوازده رکعت نماز بخوان و در هر رکعت عشادو نماز  
»اللهم یا سابق  ات بگو:  به سجده برو و در سجده   ی،چهار رکعت خواند   یوقترا بخوان.    «احد

الفوت، و یا صامع الصوت، و یا محیی العظام بعد الموت و هي رمیم، أسألک بإسمک العظیم  
ع صلي  ت  أن  آل األعظم،  و  محمد  الطیبین  لی  بیته  آل  علی  و  رسولک  و  عبدک  محمد 
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  ۀ شنوند  ی و ا   ،هابرآورندۀ فرصت  ی ا   یا،خدا بار »  الطاهرین، و تجعل لي الفرج مم أنا فیه«
ا   ،صدا  پو  یاز مرگ در حالپس  ها  استخوان  ۀکنندزنده   ی و  به  اندیده س که  و    یمعظاسم  ! 

و    یب ط   بیت اهلو بر  ات،  فرستاده بنده و آن   ، محمدآل د و  م بر مح  خواهمی از تو ماعظمت  
کردم    ین چن  .« حاصل فرمایی  یم برا   یشی و از آنچه در آن هستم گشا  ی، ستر درود ف  شطاهر 

از زندان؛ و به این دلیل انجام شد که    امامشدن  یعنی خالص   1« .دیدیشد که  همان  و  
 الرشید نشان داد. خداوند در خواب رؤیایی به هارون

 این رؤیا طبق نقل سید بن طاووس، به شرح زیر است:  مفاد

حالیدگوی م  یدرش» در  خواب  ی:  ش  یدهکه  ش  تربزرگ   یریبودم  در    یریاز  که 
نشست و به من گفت:  ام  ینه سروی  به من حمله کرد و    مشاهده کردم.   سودان است

کنم. او از  یم  یکیو به او ن  ، گفتم او را آزاد  ی؟ کرد  یبن جعفر را چرا زندان  یموس
  یک نزد  .آمد  یینمن پا  ۀ ینسروی  سپس از    .گرفت  یمانعهد و پ  کار   ینا   ایبر من  

.  فرستادم  بن جعفر  ی موس  سوی به عهد،    ین به ا   ی وفا برای  گرفته شود.    م بود جان 
نشستم تا از نماز فارغ شود و    .خواندیم  است و نماز   یستادها   یدم دفرستاده گفت:  

  ینو به من فرمان داده است به تو ا  ،کندی تو سالم م  هتو ب  یبه او گفتم: پسر عمو 
 2« ..اند.یستاده بر در ا را که  بار ستوران این  و  ،بپردازمپول مقدار  ینمقدار و ا 

 کنیم: زیر را نیز نقل می  بزرگ  ۀ واقعهمچنین 

دیدم    که  گوید: در بستر آرمیده بودماو می  از هنده همسر یزید نقل شده است.»
سر حسین فرود    سویبه دسته دری از آسمان گشوده شده است و فرشتگان دسته 

گویند: سالم بر تو ای اباعبدالله! سالم بر تو ای پسر رسول خدا! در  آیند و می می
  در آن مردان زیادیو    ای ابر از آسمان فرود آمد دیدم قطعهبودم که  همین حال  
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که شتابان    با صورتی همچون ماه،در میان آنان مردی بود به رنگ مروارید    بودند.
می  سویبه  بر  حسین  تا  پیشین  دندانآمد  بوسه  های  کهدر    ،زند بحسین    حالی 

آیا تو را نشناختند و از نوشیدن آب منعت    ، به من بگو   ؛ تو را کشتند  ، گفت: فرزندممی
و این  است،  و این پدرت علی مرتضی  هستم،  من جدت رسول خدا    ، کردند! فرزندم
هستند؛  دو حمزه و عباس   و این  ، و این عقیل  ،و این عمویت جعفر  ، برادرت حسن

گوید: با ترس و وحشت  می  هند   . شمردبر را یکی پس از دیگری  ش  بیتاهلسپس    و
  .در پِی یزید شدم  .ناگهان دیدم نوری بر سر حسین تابیده است  .بیدار شدم  از خواب

گفت: و می بود  برگردانده    ی دیوار رو به  صورتش را    ، و ای تاریک شده بوداو وارد خانه 
در حالی که سر به    ، ها بر او سایه افکنده بود اندوهها و  غم مرا با حسین چه کار؟!  

برایش حکایت را  داشت، خوابم  ]یزید[ صبح  ]راوی[ می   .کردم  زیر  وقتی  گوید: 
را نزد خود فراخواند و به آنان گفت:   [ رسول خدا بیتاهل ، حرم ]اسیران از کرد

بازگردید  تر است؟ ]اینجا[ نزد من بمانید یا به مدینه  کدام جایگاه برای شما محبوب 
ارزنده  هدایای  ابتدا  و  گفتند:  بگیرید؟  نوحه   ایبر خواهیم  میای  سرایی حسین 

می   .کنیم هرچه  دهیدگفت:  انجام  حجره   .خواهید  خانه سپس  و  در  ها  را  هایی 
آنان  برای  قر کرد،  مهیا    دمشق  و  هاشمی  هیچ  برای  یو  اینکه  مگر  نماند  شی 

برای    پوش شد. نقل شده است سیاه   حسین سرایی  نوحه   حسین هفت روز 
را به آنان عرضه  آن جایگاه یزید آنان را فراخواند و   کردند. وقتی روز هشتم فرارسید

  1.«  ... نمود
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 وراد و اسم اعظم ا یه، هفتم: ادع 
کتاب  نگارندۀ : گفته استکتاب مصباح  ۀعالم برجسته، شیخ ابراهیم کفعمی در حاشی 

 : وی گفته استکه کرده  نقل  یالحسن محمد بن علی شریف علو از ابو  «الدالئل»

  . و صبرم تمام شد  ،ام تنگ به حدی که سینه   ؛ نی مرا فرا گرفتغم و اندوه فراوا »
ای    ،تو را چه شده است  :را در خواب دیدم که به من فرمود  جدم رسول خدا 
هم هست، که  آن ترس از سلطان  عالوه بر  و    ؛ غم و اندوه دارم  : محمد؟! گفتم

فرمود: آیا چیزی از عزائم قرآن به تو    حضرتآن   .ترین مشکل من استبزرگ 
سلطان را    ،دبه تو برگردانَ را  آن مال و مقامت    ۀواسطبه عزوجل  نیاموزم که خداوند  

د؟  گردانَ نیکو  را    تاهل و عیالروزگار  و    ،غم و اندوهت را زایل سازد   ،از تو دفع کند 
بلی کردم:  جواب خدا رسول  ای    ، عرض  و  آیات  این  فرمود:  در    شانهای!  هر  را 

بخوانی   سختی که  موقعیت سختی  در  متعال  فراهم  خداوند  برایت  نجاتی  راه  ها 
خواند  نمیای  زدهاین آیات را غم   فرماید. سازد و امر دنیا و آخرتت را کفایت می می

مگر   خواندنمی   و محبوسی  و زندانی  ، کندمگر اینکه خداوند غمش را برطرف می
را بعد از نمازهایم    ز خواب بیدار شدم و آن آیات گوید: ا سازد. می اینکه او را آزاد می 

ناگهان فرستاد به    ۀخواندم.  به من    .سلطان فراخواندمحضر  سلطان مرا  سلطان 
خاطر خوفی که از  کنم به گمان می و ای؛ گفت: تو در رؤیایم مرا به وحشت انداخته 

بازگرداند؛    سپس آنچه را که از من گرفته شده بود  مرا نفرین کرده باشی.من داشتی  
و خالصه به برکت این ]آیات[ به هر خیری رسیدم  بخشید؛  زیادی به من  و اموال  

 1« ند از: ...ا آیات عبارت این ... 

 گوید:می «الدعواتمهج»در کتاب  سسید بن طاوو

نابینا شدابن   "مجموع"در  » اسماعیل حضرمی  دیدم:  در  .عقبه  خواب    روزی 
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یا لطیفا  ِلما    گوید: بگو »یا قریب  یا شخصی را دید که می  مجیب  یا سمیَع الدعاِء 
ّد َعلّی َبَصری«    ،َتشاء کننده، ای شنوندۀ دعا، ای صاحب  »ای نزدیک، ای اجابت ر 

ش ا آن را گفت و بینایی لطف نسبت به هرچه بخواهی، بینایی را به من بازگردان.« 
 1.«  گشت...باز 

 نقل شده است:  « التجمل»اول کتاب  در جلد 

بود»بینایی   را    .شخصی ضعیف  او میکسی  به  که  دید  بگو  در خواب  گوید: 
الذی الیطفأ«   الله  نور بصری بنور  با نور خدا که خاموش  »اعیذ  را  »نور چشمانم 

سی را  الکر ةآی آن دنبالو دستت را به چشمانت بکش و به گردانم.« شود بازمی نمی 
 2«.نتیجه درست بودو  آزمودرا کار  این او  .چشمش سالم شدگوید: بخوان! می

نقل می را  دعایی  نوری  د  الزمانکند که حضرت صاحب میرزای  را  به  آن  ر خواب 
تعلیم داده    های قریش که در شهر بغداد است لیث در مقبره و ابالحسن محمد بن احمد بن اب

به  ، و  شدن به آنجا پناه برده بودو از ترس کشته   ،گریخته ابالحسن به قبرستان قریش    .است
َم اْلَباَلء  »نجات پیدا کرد:    برکت این دعا مَّ َعظ  ه  َجاء    ، َو َبِرَح اْلَخَفاء    ،اللَّ َو اْنَکَشَف    ،َو اْنَقَطَع الرَّ

َماء    ،اْلِغَطاء   ْرض  َو َمَنَعِت السَّ
َ
ِت اأْل

َ
ْشَتَکی  ،َو َضاق ِة َو    ،َو ِإَلْیَک اْلم  دَّ ل  ِفی الشِّ َعوَّ َو َعَلْیَک اْلم 

َخاءِ  ٍد َو    الرَّ َحمَّ مَّ َفَصلِّ َعَلی م  ه  ْمرِ   ،اللَّ
َ
وِلی اأْل

 
ْم   ،أ ِذیَن َفَرْضَت َعَلْیَنا َطاَعَته  ْفَتَنا    ،الَّ َفَعرَّ

ْم ِبَذِلَک  َرب    ، َمْنِزَلَته 
ْ
ق
َ
َو أ ْو ه 

َ
ِهْم َفَرجا  َعاِجال  َکَلْمِح اْلَبَصِر أ ا ِبَحقِّ ْج َعنَّ د  َیا َعِلیُّ  َفَفرِّ َحمَّ َیا    ، َیا م 

د   َحمَّ م  َیا  َکاِفَیاَی   ،َعِلیُّ  َما  ک  َفِإنَّ َناِصَراَی   ، اْکِفَیاِنی  َما  ک  َفِإنَّ َراِنی  اْنص  َصاحِ   ، َو  َیا  َمْواَلَی  َب  َیا 
َماِن  ْدرِْکِنی  ،اْلَغْوَث اْلَغْوَث اْلَغْوَث   ،الزَّ

َ
ْدرِْکِنی أ

َ
ْدرِْکِنی أ

َ
  ، ما بزرگ شد   یب ! بال و مصا یادا خ»  «أ

)با    ینو زم  ،شد   یدناام  یدم و ام  ،کار برداشته شد   یو پرده از رو   ،روشن  یما بس  یچارگیو ب
  ، مایاور  و یار    یی توو تنها   ،کرد رحمتش را از ما منع    و آسمان  ، ( بر ما تنگ آمدی پهناور  ۀهم
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رود  ! د خدایا  بر لطف توست.  ی و آسان  یاعتماد ما در هر سخت  یگانه و    ،ما  یتو مرجع شکا
  ی، و بر ما اطاعتشان را واجب کرد  ، هستند  یکه صاحب امر اله  ، محمدفرست بر محمد و آل 

به ما  ها  آن  در پس به حق منزلت و ق   ؛یمقامشان را به ما شناساند اطاعت    ینا   ۀواسطو به 
ی، ای علی و  عل  ی محمد و ا   ای   زودتر عطا فرما!   یا زدن  هم ر بچون چشم   یک نزد  یشیگشا

 یاریگران شما  که    ید کن   یاری و مرا    ید، هست  یکه شما کاف  ید کن  یت شما مرا کفا   ای محمد! 
ا هستید  من فر   یا   ،من   یموال  ی .  الزمان!  مرا    یادرس؛فر   یادرس،فر   یادرس،صاحب 

امامی می او ر   .« یابمرا در   یاب، مرا در   یاب، ر د را عبارت یا صاحب   گوید: وقتی  الزمان 
به سینمی امام  .کردشریفش اشاره می  ۀگفت  باشد که شخص    گفتم: شاید مراد  این 
 .نماید و او را قصد  کند به ایشان اشاره از دعا، کننده، در این فقره دعا 

کتاب   کفعمی»در  صاحب   «176ص    : مصباح  حضرت  که  است  شده   مراالنقل 
الساعة الساعة  »با اضافۀ این عبارت:    زاد شد؛ ولیآهمین دعا را به مردی زندانی آموخت و او  

 « .بمحمد و آله الطاهرین ، الساعة؛ العجل العجل العجل؛ یا ارحم الراحمین

هد  کحیل بن مسعود زا »از    «المجتنی»الدین بن طاووس در کتاب  سید بزرگوار رضی 
 : کرده است نقل  «طوسی

به » مردی  است  شده  تنگ شنیده  در  سال  سی  زندانمدت  د ترین  ر  ها، 
از    سالهمان  در    های روم اسیر بود. او نذر کرد اگر خداوند او را آزاد کند سرزمین 

آن  از  بر فر . شبی در خواب پرندۀ سفیدی را دید که  با پای پیاده به حج بروداش  خانه 
او این دعا را حفظ نمود و سه بار    .خواندو این دعا را با زبانی فصیح می بود  زندان  

و به    ای را برانگیخت تا او را از زندان برداشتخداوند فرشته.  پشت سر هم خواند
به نذرش وفا نمود  شخص حج را از منزلش آغاز کرد و    سپس آن  .منزلش بازگرداند

و به او گفت:  نزدیک او شد    .مردی آن را شنید  .خواندو در طوافش این دعا را می
که  کرد  به من روایت    ای؟ پدرم از جدم و او از پیامبراین دعا را از کجا آموخته 

و دعای  است؛  های روم  سرزمین   ۀ سپید رومی در قسطنطنی  ۀاین دعا، دعای پرند



 ( 2و  1خردمندان )جلد  سخن نهایی دربارۀ حجیت رؤیای   ........................................... 264

به همین  و داستان را    ؛ گفت: این دعا را از آن پرنده شنیدمفرج و گشایش است. او  
 نقل کرده است برای او حکایت کرد. سکه سید بن طاووصورتی 

و اسیر    ،سختی برطرف  ـ که دعای فرج نامیده شده ـ رومی  پرندۀ  دعای    ۀوسیلبه 
 . متن این دعا چنین است: شودو زندانی آزاد می

ه     » َیِصف  ال  َو  ون   ن  الظُّ ِبِه  ِحیط   ت  ال  َو  ون   ی  اْلع  َتَراه   ال  َمْن  َیا  َک  ل 
َ
ْسأ

َ
أ ی  ِإنِّ مَّ  الله 

َو   وَن  َمَکاِییَل  اْلَواِصف  َو  اْلِجَباِل  َمَثاِقیَل  َتْعَلم   ور   ه  الدُّ ْفِنیِه  ت  َو ال  اْلَحَواِدث   ه   ر  َغیِّ ت  ال 
ْظَلَم َعَلْیهِ ماْلِبَحاِر َو  

َ
ْیل   َما أ َهار  َو ال  و أشّق   اللَّ ْنَک َسَماٌء َسَماء  َو ال  عَ َواِری ی  َعَلْیِه النَّ

ْصِلِه  
َ
ْرضا َو ال َجَبٌل َما ِفی أ

َ
ْرٌض أ

َ
ها که چشمخواهم، ای آنخدایا از تو می »  ...«أ

و حوادث    ،کنندگان وصف نکنند ها فرانگیرندش، و او را وصفنبیندش، و گمان 
  ۀها را، و پیمان دانی سنگینی کوهتو می  . اش نکندو روزگاران فانی   دگرگونش ننمایند، 

تاریکی اندازد، و روز بر آن روشن گردد، از تو پنهان    شب بر آنآنچه  و    ،دریاها را 
که  را    کند آسمانی آسمان دیگر را، و نه زمینی زمین دیگر را، و نه کوهی آنچه نمی 

 1«...«.است اشدر ریشه 

 نشدنی شدن بعضی از نیازهای محققبرآوردههشتم: 
ابتالی  مثل  ؛  اندشدهمنقطع  رفعشان  که اسباب    آیدنیازهایی پیش می اوقات  بسیاری  

بیماری  به  بهبودی مردم  از  که  هستندنا  شانهایی  در    مدتطوالنی ماندن  یا    ،امید 
زندان تاریکی به   ،های  زندگی یا  افتادن  یا ستمگری  خطر  از طرف دشمن  آنان  شان  بر  که 
آن    هدادن نیازی ارزشمند که ممکن است سرنوشت انسان بدستیا از   ،استشده  مسلط  
  و سایر امور مردم که   ،میردناگهانی می طور  به که  کسی  پنهان ماندن ارث  مثل    ،باشد وابسته  

کسی  که در این صورت  شود؛  منقطع می رفعشان  ماند و اسباب  ناتوان می ها  آن   انسان از حّل 
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و این    ؛ اسباب است  ۀساز همسببی، سبب بدون هیچ    اوو    مانداوند »واحد قهار« نمی جز خد
 دهد:از آن خبر می زیر چیزی است که روایت دقیقا  همان 

ها  ها بیندیش که چگونه خداوند امر آنای مفّضل، در خواب »:  فرمود  امام صادق
مردم    ۀ هم  ند صادقه بود ها  ۀ آنمخلوط کرده است. اگر هم  را تدبیر، و صادق آن را با کاذبش 

اگر همپبامبر می بلکه زیادتی بی ها  آن  سودی در  ندکاذبه بودها  ۀ آن شدند، و  معنا  نبود؛ 
  شوند ازآن راهنمایی می   سویبه در مصلحتی که    پس گاهی صادقه است تا مردم  ؛شدمی
ها  آن  کاذبه هستند تا همواره به ها  آن   و بسیاری ازبهره ببرند، یا از زیانی بر حذر باشند؛  ها  آن

 1.«تکیه نکنند

  اوقات در بیشتر  لیصادقه باشد و ممکن است برای این سردرگمی که رؤیا   بیتاهل
 :اندوضع کردهحلی کاذبه است، راه 

رجحان    بیتاهل.  اختصاص دارد  ـآخرالزمانیعنی  ـ زمان ما  که به  حلی که  اول: راه
  ؛ اندرا در رؤیا قرار داده راستی  جای آن رجحان صدق و  و به   ،اندکذب و دروغ را از رؤیا برداشته 

نبوت    یاز اجزا یکی  »رؤیا    یا   «شودتکذیب نمید »رؤیا در آخرالزمان  نگویروایاتی که می یعنی  
 است«.

نفسانی و شیطان  هایی که رؤیا را از تخیالت و هواهای  و یافتن راه   ، دوم: درخواست رؤیا
ذکر    که در جای خوددر این خصوص وجود دارند  کند. اوراد و اذکار فراوانی  محافظت می 

 . اندشده

فرمود:    : امام باقرگفته استالداعی«  شیخ احمد بن فهد حلی در کتاب »عدة  -1
ف» انزلناه  "انا  را    یلةل  ی هرکس  پ مرتبه    صدالقدر"  را    یشبخواند  آنکه صبح کند بهشت  از 
 روایت کرده است.   این روایت را کفعمی در کتاب مصباح از امام صادقو  یند.« بیم
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دارد و بخواهد ما  از خدا  یتجحای هرکس»: روایت شده است موسی بن جعفراز  -2
او  در این صورت  .  یدنما  مناجت غسل کند و با ما    سه شب   ید ما را بشناسد با   یگاهو جا   یند را بب 

 1.«شودی م یدهواسطۀ ما آمرز  هب  شو گناهان یند بیما را م

 اند:  آشوب در کتاب »المناقب« نقل کرده راوندی در کتاب »الخرائج« و ابن شهر -3

آن  و  به مردی که پدرش مرده بود و هزار دینار داشت    امام جواد،ابوجعفر»
بعد از    آموخت برای حل مشکلش  ،دانسترا در جایی گذاشته بود که پسرش نمی 

او این کار را انجام داد و  .  صلوات بفرستد  محمد آلز عشا صد مرتبه بر محمد و  نما
 2« را به او نشان داد.آن پول و محل  ،پدرش را در عالم خواب دید 

 وجود دارد:  ایکه در آن معجزه کنم زیر را نقل می واقعۀ -4

 است: ح« در شرح دعای عبرات گفته الصالدر پایان کتاب »منهاج  یحل ۀعالم

الدین و از طرف سید رضی  ،معروف و از امام جعفر صادقاست  دعایی  این  »
که به    )قدس الله روحه( حکایت معروفی نقل شده  محمد بن محمد بن محمد آوی 

نگاشته شده است. این    این قسمت از کتاب منهاج   ۀقلم برخی از فضال در حاشی 
و او از    ،الدین از پدرش جمال فرزند شیخ بزرگوار    ، الدین محمدفخر   حکایت از موال

مدت  است که او بهنقل کرده    و او از سید رضی  ،یوسف  الدینجد فقیهش شیخ سدید 
  . بود  زندانی  3جرماغوننزد امیری از امیران سلطان  سختی  طوالنی با دشواری و  

در رهایی    ، گریه کرد و عرضه داشت: ای موالی من   . را در خواب دید   امام منتظر
 از دست این ظالمان مرا شفاعت کن.

عرضه داشت: دعای عبرات چیست؟    .فرمود: دعای عبرات را بخوان  امام
 

 . 90االختصاص، شیخ مفید: ص  - 1
 . 31ص  3دارالسالم: ج  - 2
 ها. )مترجم(ای از مغولطایفه - 3
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در ]کتاب[  این دعا  . عرض کرد: ای موالی  هست  خودت  مصباح   امام فرمود: 
فرمود:چه   ،من امام  دارد؟  وجود  من  مصباح  ]کتاب[  در  بنگر  چیزی  آن    ، به 
مصباح را    یابی. سپس از خواب بیدار شد و نماز صبح را به جا آورد و ]کتاب[می

نوشته شده بود؛  روی آن  در بین صفحات کتاب دید که این دعا    ای را گشود، ورقه 
 آن دعا را چهل مرتبه خواند. و 

امیر    نمود واین امیر دو همسر داشت که یکی عاقله بود و در امور امیر تدبیر می 
 به او اعتماد زیادی داشت. 

همسرش به امیر گفت: آیا شخصی از اوالد    . او به نزدش رفت  تامیر در نوب
پرسی؟ گفت:  ای؟ گفت: چرا این سؤال را میرا زندانی کرده  امیر مؤمنان علی

گلویم را با   .کردشخصی را در خواب دیدم که گویا نور خورشید از صورتش تَللؤ می 
فشر  انگشتش  می و    د دو  گفت:  انداخته  سپس  زندان  به  را  فرزندم  بینم شوهرت 

کسی شما چه   ،به او گفتم: ای آقای من   .بر او تنگ گرفته استرا  و آب و غذا    ،است
  به شوهرت بگو اگر او را آزاد نکند  هستم.   طالبهستی؟ فرمود: من علی بن ابی 

من  خبر این خواب به سلطان رسید. امیر گفت:    .کنماش را خراب میهرآینه خانه 
آنان گفت: چه ی و نادانم؛  چیزی نمی  به  نزد شما زندانی  بانش را خواست و  کسی 

گفت: آزادش    را صادر کردی.علوی که فرمان دستگیری او    یاست؟ گفتند: شیخ
اش او به خانه و به او اسبی دهید که سوارش شود و راه را به او نشان دهید!   .کنید
  1« رفت.
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آشکار  اولیای  نهم:  حق  حقخدا  ساختن  یاران  نیز  و    ،و 
 از حق نحرفین  کردن مآشکار  

کنیم  مالحظه می   ماکند،  پس از اثبات اینکه رؤیا، مصداق حجت خداوند را مشخص می
حقیقت اولیای صالح الهی را در طول تاریخ که حجت الهی را تصدیق و  هر زمان،  در  رؤیا  

این  و    ؛کندمی روشن  دشمنان آنان را نیز  وضعیت  و همچنین    ؛ نمایدمی   آشکار  اندیاری کرده 
زمان  ای  نکته  در  ویژه  به  است؛  الهی  دین  در  ضروری  خدا،  بسیار  حجت  در  غیبت  یا 
وجود دارد که مردم به شناخت و تمییز رجال حق از اهل  بسیاری  شواهد    فترت.  های زمان

است که در زمان  ای  واقعهو شاید آشکارترین مصداق برای چنین وضعیتی،    ،باطل نیاز دارند 
د؛  که بعد از آن در میان قوم رخ دا بود  و اختالفی    ،برای میقات اتفاق افتاد   غیبت موسی

به ]حقانیت[ کسانی   ـ با آیات و معجزاتـ و شهادت خداوند  ؛  یا در زمان غیبت امام مهدی
عیسی قریه   سویبه   که  فرستادهاهل  ائمه  ؛ ا  که  کسانی  را  ها  آن   همچنین 

ماند که دلیل غیبی در رؤیا،  این سخن باقی می همواره  و    ،ندا ها فراواناند. نمونه فرستاده 
به همان   خداوند  که  است  نهایی  شهادت    ۀوسیلسخن  خودش  اولیای  ]حقانیت[  به  آن 

 سازد.فتضح می م و دشمنانش را که با دروغ و تزویر مدعی والیت هستند دهد،می

 دیدار با امام مهدیدر دهم: نقش رؤیا  
طاوو بن  الحال  سسید  نهج  معرفة  فی  المهموم  »فرج  کتاب  من  در  والحرام  ل 

 النجوم« گفته است: 

مهدی )صلوات الله همان دوران زندگی من،  گفتند در  که می دیدم  جماعتی را  »
هایی  و عریضه  هابودند که نوشته کسانی  ها  آن  و در میان  ، انددهکر علیه( را مشاهده  

  صدق و درستی یکی از. بنده از  عرضه شده بود   را با خود داشتند که به امام
گاه بودم  ها  آن مالقاتش[ خبر    دربارۀبه من ]  ،و او که اجازه نداد نامش را ذکر کنم آ

او را به دیدار مهدی    خودش   داد و گفت از خداوند درخواست کرد به فضل و لطف 
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به آن اشاره کرده در زمانی که    پس در خواب دید  فرماید.ل  ئالله علیه( نا  )صلوات
  مشهد مطهر را خواهد دید. گفت: وقتی آن زمان فرارسید، او در    ایشان  است

در    ، شناختآن را می  ، صدایی شنید که از قبل   . بود  موالیمان موسی بن جعفر
که   جواد حالی  امام  موالیمان  زیارت  کنندۀ  درخواستشخص    .بود  مشغول 

داخل حرم  و  خود را کنار کشید، امامبرای مزاحمت  ایجاد عدمخاطر به مذکور 
سپس کسی    .ایستاد  مر شد و پایین پای ضریح مقدس موالیمان امام کاظمنوّ 

  در حالی که یک نفر هم همراهش بود. بود،    که به اعتقاد او مهدی خارج شد  
با    لزوم ادب در حضور مقدس امامجهت  و به مشاهده کرده بود  را    او امام

 1«ایشان سخنی نگفت.

 الدین« آمده است:در کتاب »اکمال 

بن  ابو» عبدالله  بن  محمد  بن  ابراهیم  بن  احمد  بن  موسی  بن  علی  الحسن 
روایت  به ما    طالبموسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی 

از    ،محمد بن احمد طوال، از پدرشچنین دیدم:  کتاب پدرم : در  کرد و گفت
و گفت:    جعفر محمد بن علی بن مهزیار به ما روایت کردوحسن بن علی طبری، از اب

  گفت:از جدم علی بن ابراهیم مهزیار شنیدم که می  :گفتاز پدرم شنیدم که می 
این سال به  گوید: در  خوابیده بودم که در خواب دیدم شخصی به من می   در بستر

: خوشحال و شادمان  گفتحّج برو که صاحب زمانت را خواهی دید. علی بن مهزیار  
از نماز فارغ شدم    . صبح دمید  ۀاز خواب بیدار شدم و پیوسته در نماز بودم تا سپید

جست در  آمدموو  بیرون  خانه  از  حاجیان  کاروان  که    .جوی  یافتم  را  گروهی 
بروندستنخوا می به حج  اولی  .د  تا    و   شتافتمها  آن   ِن نزد  باقی ماندم  این حالت  در 

چون به آنجا    .من نیز با آنان به قصد کوفه حرکت کردم   ، و حرکت کنندوقتی که  
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م برادران  به  را  خود  متاع  و  پیاده شدم  خود  مرکب  از  در  و    مسپرد  عتمدمرسیدم 
اما نه اثری    ،جو بودموپیوسته در جست  به راه افتادم.  آل ابومحمدوجوی  جست

نه خبری شنیدم و  به قصد مدینه خارج شدم  . یافته  اولین گروه  آنجا    . با  به  چون 
سپردم و    عتمدم و متاع خود را به برادران مشدم  از مرکبم پیاده  صبرانه  بیرسیدیم  

پیوسته    .اما نه خبری شنیدم و نه اثری یافتم ؛ای به دست آورمرفتم تا خبر و نشانه 
تا مردم  بودم  تا  به   چنین  افتادم،  راه  به  آنان  با  نیز  سمت مکه حرکت کردند و من 

خود را به امینی سپردم و    ۀ نبار و ب    و  پیاده شدم   ]از مرکبم[   .که به مکه رسیدماین
نیافتم  به راه افتادم؛  جوی آل ابومحمدودر جست    . اما خبری نشنیدم و اثری 

شب  کردم تا م را سرزنش میاندیشیدم و خودپیوسته در یأس و امید به امر خود می
خواستم گرد کعبه خلوت شود تا طوافش کنم و از خدای تعالی بخواهم    .رسیدفرا 

وقتی    .کعبه برایم خلوت شدانداز  چشم حال بودم که    در این   .مرا به آرزویم برساند
ردی  باصفا  و  ای ظریف  با چهره تم، ناگهان جوانی  برای طواف برخاس  را دیدم که ب 

رد دیگر را حمایل کرده و ردای خویش را بر دوشش انداخته بودرا به کمر ب   . سته و ب 
توجه   به من  او  و  دادم  تکان  را  از چه  کرد  آن  این مرد  به من[ گفت:  و ]خطاب 

شناسی؟ گفتم  خصیب را در آنجا میکسانی است؟ گفتم: از اهواز، گفت: آیا ابن 
گفته است. سپس گفت:    ک دعوت حق را لبیاو    ؛خدای تعالی او را رحمت کند   ،آری

روزه می روزها  که  کند  رحمتش  و شب خدا  نماز می گرفت  قرائت    ،خواندها  قرآن 
]آنگاه گفت:[ آیا در آنجا علی بن ابراهیم بن مهزیار را    .کرد و از دوستان ما بودمی
آمدی! الحسن، خوش هستم، گفت: ای ابو   علی بن مهزیارشناسی؟ گفتم: من  می
کسانی هستند؟ گفتم:  شناسی؟ گفتم: آری! گفت: آنان چه را می »ضریحین«  آیا  

چه کردی؟    بود   که بین تو و ابومحمدرا  محمد و موسی. آنگاه گفت: آن عالمتی  
انگشتر زیبایی بود که    .گفت: نشانم بده، آن را بیرون آوردم  .است  م گفتم: همراه

علی«  ش خاتمروی   و  »محمد  بود  شده  ک.  نوشته  گریه هنگامی  دید  را  آن  ای ه 
خدا تو را رحمت   ،گفت: ای ابامحمدطوالنی سر داد و در همان حال گریستن می 
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در    خداوند تو را با پدرانت  .کند که امامی عادل و فرزند امامان و پدر امام بودی 
 ۀبرو و آماد  دبه منزلگاه خو  ،الحسنسپس گفت: ای ابو .  دهد  اسکن   بهشت اعال

که    ، ز شب گذشت و دو ثلث آن باقی ماند، به ما ملحق شو چون ثلثی ا   ، و سفر شو
 آرزویت را خواهی دید. 

که به مدتی طوالنی در اندیشه بودم    .ام برگشتمبنه بار و  مهزیار گوید: نزد  ابن
مرکب خود    کرا نزدی ها  آن   جمع کردم.خود را    ۀبن بار و  برخاستم و    .وقت فرارسید

ناگاه آن جوان و خود را به دّره رساندم و به ه راه افتادم  ام ب. با بار و بنه و بار زدمآوردم  
گوید: خوش آمدی ای ابوالحسن، خوشا به حالت که اجازه  را در آنجا دیدم که می 

د  مرا از عرفات و منا گذراندنبال او حرکت کردم تا  او به راه افتاد و من نیز به   . یافتی
ابو   . و به پای کوه طائف رسیدم او    . نماز باش  ۀالحسن پیاده شو و آمادگفت: ای 

آنگاه گفت:    .او از نماز فارغ شد و من هم فارغ شدم  .نیز پیاده شدم  پیاده شد و من 
سالم    .او نمازش را مختصر خواند و من نیز مختصر خواندم  .نماز صبح را بخوان

  .سوار شوم  دادآنگاه سوار شد و به من دستور    .مالید   کروی خا صورتش را  داد و  
و گفت: نگاهی  رسید  دنبالش روان شدم تا آنکه به قّله  سپس به راه افتاد و من نیز به 

  .بینی؟ نگاهی انداختم؛ مکانی خّرم و سرسبز و پردرخت دیدمآیا چیزی می  ، بینداز
گفت: آیا در باالی    . بینممکانی خّرم و سرسبز و پردرخت می   ، گفتم: ای آقای من

ای  ای شنی دیدم که خیمه ریستم و ناگهان خود را مقابل تّپه ؟ نگ هستآن چیزی 
گفت: آیا چیزی دیدی؟ گفتم: چنین و    .و نورانی بر روی آن بودشده از مو،  بافته 

مهزیار  .بینمچنان می پسر  ای  باد   ،ست خوش فَ نَ   ،گفت:  روشن  که    ،و چشمت 
دنبالش  به  رفت و من هماو    . آرزوی هر آرزومندی آنجاست. سپس گفت: با من بیا

به   تا  شدم  رسیدیمپای  روان  بلندی  شو   .آن  پیاده  گفت:  هر    ،سپس  اینجا  که 
  ، او پیاده شد و من نیز پیاده شدم و گفت: ای پسر مهزیار  .کشی خوار شودگردن

گفت:   .نیستکسی اینجا  ؟کسی بسپارمگفتم: آن را به چه  . زمام مرکب را رها کن
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رها    .کندآمد و شد نمی   ، اینجا حرمی است که در آن جز دوست را  افسار مرکب 
خیمه رسید از من پیشی گرفت و به من    ک چون به نزدی  .دنبال او رفتمبهو    کردم

گشت و  باز چیزی نگذشت که نزد من    . تو اجازه دهندبه  گفت: همین جا بایست تا  
حالت   به  خوشا  خواستهکه  گفت:  رسیدیبه  ب  . ات  حضور  گوید:  حضرت  ه  آن 

الل) ایشاندرآمدم  ( یه ه علصلوات   .    پوست گوسفند آن  بر روی  که  بساطی  بر 
پوستین تکیه کرده بود  ، نشسته  سرخی پهن شده بود بالشی  بر  سالم کردم و    . و 

خیلی آرام  ، نه  دیدم ماه    ۀپار همچون  صورتی    ؛او نگریستمبه    . پاسخ دادسالمم را  
ش صاف و  ا ییشان پ  . نه بلند و نه کوتاه  ، قامتش معتدل بود  کرد.نه عجله میو  بود  

هایش هموار، و خالی  اش کشیده و گونه ابروانش پیوسته و چشمانش درشت و بینی 
شدم.    حیران  شنعت و وصف در  افتاد  به ایشان  راستش بود. چون چشمم    ۀ بر گون

فرمود:   من  به  مهزیار»آنگاه  پسر  چگونه  ، ای  عراق  در  گفتم:    «اند؟برادرانت 
بنی  ،دست و گرفتارتنگ  برو شمشیر  پیاپی  آید. فرمود:  فرود میها  آن  شیصبان 

های  بینم که در خانه را می ها  آن  ؟! گویا ورزندتا کی نیرنگ می  ؛ها را بکشدخدا آن»
  .«گرفته استها را فرا روز آنو  و امر پروردگارشان در شب    ،اندخود، کشته افتاده 

هنگامی  »این امر کی واقع خواهد شد؟ فرمود:    ،ول خدا عرض کردم: ای فرزند رس
ها بیزارند میان شما و کعبه  خدا و رسول از آناند و بهرهکه از اخالق بی که مردمی 

 1« . حائل شوند... 

 اعتقادات ؤیا در  نقش ر  یازدهم:
  ۀ که در قضی را دارد  بر این باورم که رؤیا در امور اعتقادی، همان منهج و نقشی  بنده  

حجت  تش مصداق  استخیص  برخوردار  اینجا  .  خدا  مصداق  در  تشخیص  برای  رؤیا  نیز 
به  و  است  جدیدی  هیچ خارجی  اعتقاد  رؤیا  نیست  ممکن  ندارد را  وجه  وجود  خارج  در    که 
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اند »دین خداوند عزیزتر از آن  به ما خبر داده   بیتاهلکه    گونه  همان ؛ زیرا  ریزی کند پایه 
 شود«. برگرفته است که از رؤیا 

توانند مصادیق اعتقادی را که  د چگونه رؤیاها می نساز زنیم که روشن میهایی می مثال 
و خداوند سبحان خواسته است آن مصادیق    کنند،   مشخص  از صاحب رؤیاها مخفی است

فرض    ا اینبـ او تبیین کند. طبیعی است که رؤیای اعتقادی  رؤیا[ برای    ۀوسیلاعتقادی را ]به 
یا اختالف اعتقادی در    یا شبهه   محل ابتال که  از این جهت    ـگذاری صحیح باشد این نام که  

و  شود  میها برای مؤمنان بسته  یا اینکه راه  ؛ الهی استدخالت  نیازمند    است، میان مردم  
 توانند نسبت به چیزی علم پیدا کنند. نمی 

 :از سید مهدی قزوینی نقل شده است

بودن آن در عالم بیداری  از جمله رؤیاهایی که در خواب دیدم و برای صادقه »
که در خواب اتفاق افتاده است شاهدی وجود داشت، رؤیایی است  به همان صورتی  

کرد  از فرزندانم به من اعتراض  یکی    .که سه یا چهار سال پیش در شب محرم دیدم
اقدام   شودهمراه اصحابش کشته می دانست به با اینکه می حسین که چرا امام

از  یقینی که  ]دفع[  نه    ،دفع ضرر مظنون واجب استفقط  کار کرد؟ ]گفتم:[  به این 
انجام  به  زیرا  یقین داشت؛  در این خصوص    . امام حسینوقوعش گریزی نیست

شدن  تکلیف به کشته و    ؛ داردخود را    و هر امام تکلیف خاص   ، ف شده بودکلّ مآن  
به  جهاد   در  جانش  که  تکلیف کسی  و  است  وارد شده  شریعت  خاطر قصاص  در 
نسبت به جان    کننده[لزوما  فرد ]قصاص زیرا ؛ گونه است  همین نیز   شود رفته میگ

گونه  و در باب »اجرای حّد« نیز همین   است، شونده[ صاحب حق  شخص ]قصاص 
 است.

بین خودشان مشاجره   ـمیرزا جواد و میرزا صالحـ   در تحقیق این مسئله فرزندانم
کردم می حالی که تأمل در و  شنیدم شان را می و سخنان م داشتند و من سکوت کرد
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را    امام حسین  ناگاه   .خواب بر من غلبه کرد و خوابیدم  .سرم را روی بالش نهادم
ربی؟  : »چرا در تشویش کالم آنان مضطودفرمو میبود  در خواب دیدم که ایستاده  

که  از اینشدند،  ام جمع میخالیق برای یاری   ۀاگر آن روز هم  . درست جواب دادی
مسئله  .« از خواب بیدار شدم و دیدم فرزندانم بر سر این  گریزی نبود  من کشته شوم

را ندیدید که ایستاده بود و    به آنان گفتم: شما امام حسین  . کنندنزاع نمیدیگر  
دقیقا   روایت را این   قبعد از آن دیدم شیخ صدوچنین فرمود؟! سپس  در جواب 

  ۀ کند: »اگر همروایت می  در کتاب »المجالس« از امام حسینبه همین صورت  
این  کشته میقطعا   شدند، ]باز هم[  مردم ]هم[ برای یاری من جمع می شدم.« 

 موافق است.  در بیداری وجود دارد  آنچهای است که با  های صادقهخواب از خواب

امام   به ابوجعفر  سند  با رساندن  ، در تفسیر عیاشی، علی بن اسباطگویم:  می
است  نقل    باقر زمین کرده  اهل  اگر  فرمود:  حضرت  ]امام    که  او  همراه 

 1« شدند.کشته می ها ۀ آن جنگیدند، هرآینه هم[ میحسین

 ای دیگر: حادثه 

 گوید: میاب »االنوار النعمانیة« در کت ، جزائری سید محدث

سستی  شب جمعه بود و از ظهر حالت    در شب عید رمضان مبارک که ظاهرا  »
بود داده  من دست  به  تضرع  و  پهناور    ، و خشوع  در صحرایی  گویا  دیدم  رؤیا  در 

  . شدندسمت آن روانه میکه مردم از هر سو به بود  ای  در آن صحرا، خانه   .هستم
آن خانه نشسته بود   ۀیدم که بر آستانمردی را د  .رفتم  ز همراه آنان به آن سومن نی

میو   فتوا  مردم  به  مسائل  رسول    .داددربارۀ  ایشان  گفتند:  کیست؟  او  پرسیدم 
  ، یا جداه  :عرض کردم  و  مردم را کنار زدم و به محضر ایشان رسیدم  .است  خدا 

شود: »اللهم انی  از جانب شما دعایی به ما رسیده است که در اول نماز خوانده می
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  ۀخدایا من محمد را واسط =لیک محمدا بین یدی حاجتی و اتوجه به الیک  اقدم ا 
می  قرار  خود  و  حاجت  می  ۀوسیلبه دهم  روی  تو  به  بن  او  علی  اسم  و  آورم« 

همراه اسم مبارک شما ذکر نشده است و بنده اسم هر دوی شما را    طالبابی
سوی  باشم؛ زیرا از  نهاده  در دعا بدعت  بسا    چه ترسم  و می  ،آورممییکدیگر  همراه  به 

را  خود  دو انگشت    به گمانم پیامبر .عرض کردم، نقل نشده است  آنچه شما جز  
و  «  .همراه اسم من، بدعت نیست  با هم همراه کرد و فرمود: »ذکر اسم علی

به من امر کردند که وقتی اسم مرا ذکر کردی،    گو پیامبرو ظاهرا  در این گفت
برخی    شهمراهبه   نیزرا    اسم علی در  را  بیدار شدم، آن دعا  ذکر کن! وقتی 

 1« نیز در آن وجود داشت. ها دیدم که اسم علیکتاب

 حکایتی دیگر: 

 : کرده استمیرزای نوری نقل 

یا به    ،شودمیپوسیده  کردند که آیا جسد امام.... علمای شهرش مشاجره می »
گفت ند؟ هرکدام از آنان سخنی می ماباقی می است  همان صورتی که در ابتدا بوده  

تشنه  نه  میکه  سیراب  را  میای  شفا  را  بیماری  نه  و  اینکه    ؛دادکرد  مشهد  »تا 
به یاد آوردم    .برگشتیم  اباعبدالله  مشهددیم و به  ]نجف[ را زیارت کر   «الغروی
نگفته  دربارۀ  سخنی  نجف  علمای  با  مسئله  بهره   ، این  آنان  از  نبردهو    بودم.  ای 

مطهر حسینی را در    ۀروض  . تا اینکه شب فرا رسید و به بستر رفتم  شدم، تأسف  م
یر قرار گرفته و خون  ص کسی در آنجا نبود و دیدم جسدی روی یک ح  . خواب دیدم

است جاری  اعضایش  از  آستان  .تازه  در  بود  ۀ شخصی  آن    . در  او دربارۀ  از  جسد 
پوسیده    دانی جسم امامانآیا نمی   .است  امام  د از آِن گفت: آن جس  .پرسیدم

برای    حالی کهرود؟! سپس در  ماند و از بین نمیشود و اجسادشان باقی می نمی 
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 کنار رفتن حجاب از صورت این مسئله شاکر بودم از خواب بیدار شدم.

پیامبرگویم:  می از  با نقل سند  کند که  روایت می  صفار در کتاب »بصائر« 
و مرگ من  من برای شما خیر است،  زندگی  »ی حضرت به اصحابش فرمود:  روز 

است]نیز[   رسول خدا ]راوی[ می  .« برای شما خیر  ای  اصحاب گفتند:    ، گوید: 
آری زندگی مرگ   ؛ ات  فرمود:    شما   ولی  بود؟  خواهد  ]خیر[  خداوند  »چگونه 

بر گوشت را  ما  است  ایهای  کرده  حرام  آنو    زمین  از  زمین    ، چیزی  خوراک 
 1« . شود...نمی 

 ؤیا در فقه نقش ر دوازدهم:  
کند که در امر اعتقادی  رؤیا در امور فقهی، همان منهج و نقشی را ایفا میبه اعتقاد بنده  

چنین است؛ رؤیا برای تشخیص  این وضعیت  نیز  در اینجا  به عهده دارد.  تر گفته شد  که پیش 
تشریع فقهی  برای    ی را ت رؤیا پایه و اساس وجه ممکن نیسهیچ و به   ،مصداق خارجی است

  بیتاهل که    گونه   همان؛ زیرا  بنیان نهد   امر جدیدی که در خارج وجود ندارد  یا نوظهور  
 « .شودبرگرفته اند »دین خداوند عزیزتر از آن است که از رؤیا به ما خبر داده

توانند مصادیق فقهی را که از  میسازد چگونه رؤیاها  زنیم که روشن می هایی میمثال 
خداوند سبحان خواسته است آن مصادیق فقهی    ، و ص کنند مشخ   صاحب رؤیا مخفی است

پیش از رؤیا بوده و  بنا به عللی که    ها رؤیاطبیعتا  این  وسیلۀ رؤیا[ برای او تبیین کند و  را ]به 
یا اختالف فقهی  بودن، محل ابتال یا شبهه مثل ؛ افتنداتفاق می است  بودهآن  به خاطر رؤیا  
ها  یا اینکه راه ،الهی استدخالت در میان قوم رخ داده و نیازمند ای فقهی دربارۀ قضیه که 

  . پیدا کنندیقین نسبت به چیزی نتوانند و باشد برای مؤمنان بسته شده 
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 کند: میرزای نوری نقل می

)خداوند   "هعالم"فرزندم برایم روایت کرده که دارم  اعتمادبه وی شخصی که »
گرداَند(   رفیع  دو سرا  در هر  را  امیر  مقامش  است:  این مضمون گفته  به  سخنی 

آن زمان  و  نویسی؟  چیزی نمی   فرمود: چرا دربارۀ ارث   . را در خواب دیدم  مؤمنان
گوید: به  می  .رسیده بودهایش میانه مشغول نوشتن شرح ارشاد بود و به  عالمه

فرمود:    . امامندارم[  عنوان منبعبه ] کتابی  در این باب  من  عرض کردم:    امام
از ِسّر امر امام   در حالی کهفرستم. بیدار شدم  ت میسویبه ام را  های گنجینه کتاب

های شرق و  زمانی نگذشت که طاعون عظیمی آمد و سرزمیناندک   . متحیر بودم
ارج شد و مجاور  سال با اکراه از شهرش خ  غرب را فرا گرفت. مرحوم عالمه در آن

و جلیل  بزرگوار  که    ؛العظیم حسنی« شدالقدر »عبد مزار سید  آنجا  از  خاستگاه  و 
پاسخشان معلوم  به مسائل فراوانی از ارث که    پیشگامان و محل رجوع مردم بود

امر  به  پس تصمیم گرفت   . در آن سال مردم زیادی مرده بودندزیرا  ؛ شدنبود مبتال  
نداشت.  در اختیار    هایی را که برای این امر کافی باشدکتاب   گردن نهد، ولی  امام

از این موضوع با خبر شد    سیدی که متولی بارگاه شریف ]عبدالعظیم حسنی[ بود 
رساند. با این کار  اش کتابی را خارج نمود که عالمه را به مرادش می و از کتابخانه 

 1« .گردیدارسالش داده شده بود روشن  ۀوعد آنچه و صدق  دستور اماموجه 

 همچنین محدث نوری نقل کرده است:

که رحمت  ) عبدالله مفید و سید بزرگوار مرتضی  وای میان شیخ ابمسئله   دربارۀ»
عرضه    مؤمنان  نزاعشان را به محضر امیر   درگرفت.نزاعی    ( خدا بر هر دو باد

ای در پاسخ به نزاعشان از ضریح  در عالم خواب به پاسخ رسیدند یا نوشته   داشتند و
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 1.«  معتمدم است...  ،شیخ  خارج شد که حق با فرزندم است و

 یکم: وحکایت چهل 

شاگرد   ،ابوالحسن شریف عاملی غروی بصیرت، موالعالم اندیشمند و نّقاِد با»
و صاحب جواهر در  د  بو الفقهای عصر خودش  مجلسی و جّد مادری شیخ  هعالم
می   خود   کتاب نقل  بسیار  او  نیکو  .کنداز  تفسیر  تألیف  ه که    یی صاحب  مانندش 
هایی وجود دارد  در مقدمات آن فایده   . شکار استآ اندکی از آن  فقط  اگرچه    ، نشده

را شفا   بیمار  تشنه را سیراب میدهد  می که  و...و  در کتاب گران.  کند  سنگ،  او 
خر  ا ، در او است  بیتهزار  60بیش از  العاملین« که شامل  »ضیاء   ۀنظیر و پرفایدکم

از نقل    جلد اول، در ضمن احوال حضرت حجت ،  جزیرۀ خضرا   ماجرایپس 
نقل می را  از  ه کند. بحکایتی  فراوانیما ذکر کرده   آنچهغیر    ، ایم، منقوالت معتبر 

رد. من از  وجود دا   األمررؤیت حضرت صاحب   ۀدربار   های نزدیک حتی در زمان 
در ]مسجد[ جامع کوفه حضرت    ام که موالنا احمد اردبیلیافراد موثقی شنیده 

پدر شیخ    ،تقیموالنا محمد  .و مسائلی را از ایشان پرسیده است  ،را دیده   صاحب
اول دیده است. حکایت  را در ]مسجد[ جامع عتیق اصفهان  نیز حضرت  در    یما 

موالی    آنچهجز  ه کتاب بحاراألنوار آمده است ولی حکایت دوم معروف نیست و ب
مشیخ  شدهیاد  شرح  شرح   ۀ در  ذیل  در  »الفقیه«  عمیر  کتاب  بن  متوکل  حال 

 اطالعی نداریم.  ذکر کرده است  (راوی صحیفه )

غروی  عاملی  شریف  بلوغمی  ابوحسن  اوایل  در  رضای  خواهاِن    ،گوید: 
تا اینکه بین    ؛ نداشتمآرام و قرار  کردم و  لب رضای او تالش می ر طو د  مخداوند بود

الزمان )صلوات الله علیه( را دیدم که در ]مسجد[  خواب و بیداری، حضرت صاحب 
طنبی   باب  نزدیک  اصفهان،  قدیم  است)جامع  من  تدریس  محل  اکنون    (که 
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رت مرا  حض   .به ایشان سالم کردم و خواستم پای حضرت را ببوسم  .ایستاده است
به دست حضرت بوسه زدم و مسائلی را که برایم    .کنمچنین  گرفت و اجازه نداد  

بود  پرسیدم  مشکل شده  ایشان  جمل   .از  آناز  وسواس ها  ۀ  نمازم  در  که  بود  این 
نیست که از من خواسته شده است و مشغول    گونه  همان گفتم این نماز  داشتم و می 

  . نبودپذیر  امکاناندن[ نماز شب برایم  ]خو طوری شده بود که  شدم و  قضای آن می 
سؤال کردم و او گفت: نماز ظهر و عصر و مغرب    این مسئله از شیخ بهایی  دربارۀ 

  سپس از حضرت حجت  .چنین عمل کردمقصد نماز شب بخوان و من اینرا به 
که  به آن صورتی  و    ،یا نماز شب بخوانم؟ حضرت فرمود: آن را بخوانآپرسیدم که  

و مسائل دیگری ]را نیز پرسیدم[ که در خاطرم نمانده   ؛ کردی عمل مکنمی عمل 
 است.

برای من میسر نیست که در هر زمانی به   ، سپس عرض کردم: ای موالی من
حضرت    . آن عمل کنمطبق  خدمت شما برسم؛ پس کتابی به من بدهید که همیشه  

به  داده فرمود:  تاج  محمد  موالنا  به  را  کتابی  تو  را  م  .امخاطر  او  خواب  در  ن 
  روی امامهاز درب مسجدی که روب   . حضرت فرمود: برو و از او بگیر  . شناختممی
وقتی به آن    .خارج شدم  که نام محلی در اصفهان است   « دار البطیخ»  سوی به بود  

  سوی به تو را    محض اینکه مرا دید، گفت: آیا حضرت صاحب شخص رسیدم، به 
وقتی آن را    .یبش کتابی قدیمی بیرون آوردمن فرستاده است؟ گفتم: آری! از ج

  . چشمانم گذاشتمروی  آن را بوسیدم و   . برایم روشن شد آن کتاب دعاست  گشودم
آنگاه بیدار شدم و آن کتاب همراه من    .شدم  حضرت صاحب متوجه  برگشتم و  

 نبود. 

خاطر اینکه آن کتاب را از دست داده بودم شروع به گریه و زاری و تضرع  به 
اینکه فجر طلوع  نمودم؛   در    کرد.تا  فارغ شدم  تعقیب آن  و  نماز  از  اینکه  از  پس 

خاطر  گذاری او به »تاج« به خاطرم بود که موالنا محمد همان شیخ است و علت نام 
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او که در کنار مسجد جامع بود    ۀوقتی به مدرس  بوده است.علما  میان  شهرتش در  
دیدم  رفتم  مشغول  ۀ مقابلکار  به  ،  سید   ، است  صحیفه  ذو   و  امیر  لفقار  ا صالح 

این کار فارغ شد.   ساعتی نشستم تا اینکه از .نمودجرفادقانی صحیفه را قرائت می
بود  ظاهرا   بر سر سند صحیفه  به   ؛ بحث  اندوهی که داشتم اما  و  گریه    خاطر غم 

او و سخنان کردم و سخنمی رؤیایم   ان  و  رفتم  نزد شیخ  نشدم.  را متوجه  را    آنان 
گریستم. شیخ گفت:  دادن کتاب میدستخاطر از به   در حالی کهبرایش بازگو کردم  

کردی! همیشه طلب می   آنچه  ۀ معارف یقینی و هم  بشارت باد بر تو به علوم الهی و
بیشتر   شیخ  با  بود   دربارۀصحبتم  تصوف    و  تصوف  به  داشت.او  رام  آدلم    تمایل 

  که به ذهنم رسیدکردم، خارج شدم تا اینو فکر می گریستم  در حالی که می  .نگرفت
رفتم  خواب  در  که  سمتی  همان  به    . بروم  به  مردی    «البطیخ دار»وقتی  رسیدم، 

وقتی به او رسیدم سالم    . صالح را دیدم که نامش »آغا حسن« و لقبش »تاج« بود
ها که  کدام از طلبه هر و  وقفی نزد من است،  های  کتاب   ی، کردم. او گفت: ای فالن

کنی. او گفت: تو به آن عمل می   لیو   ،دکنگیرد به شروط وقف عمل نمی ها را میآن
اش  همراه او به کتابخانه   . و هرکدام را که نیاز داری بردار  ها نگاه بینداز به این کتاب 

  . اولین کتابی که به من داد همان کتابی بود که آن را در خواب دیده بودم  . رفتم
و در خاطرم   ؛و گفتم: ]همین کتاب[ برایم کافی است کردمشروع به گریه و زاری 

 1«نیست خوابم را به او گفتم یا نه... 
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