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 اإلهداء

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وعلى آل بيت النيب 

السالم ..  السالم على ذي القرنني..  السالم على حبل اهلل املتني..  السالم على آل ياسني
 .. عليك وعلى جدك احلسني

السالم على من رأى اجلنة ..  السالم على وارث املختار. . السالم على وارث ذو الفقار
 .. السالم عليك يا وارث األنبياء واألبرار..  السالم على من رأى غضب القهار..  والنار

 نك مضت عليك سنة موسى وعيسى وزكرياأشهد أ..  نك رسول اإلمام املهديأشهد أ
 .شهد أن ذريتك ستمر بسنة حييىأو.. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 .واحلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على حممد وآل حممد االئمة واملهديني وسلم تسليما  

 .. املقدمة

 م م  كن  ن األحالإ) :قال ،Xذكر ثقة اإلسالم الكليين يف الكايف عن أيب احلسن األول 
هلل عز ذكره إن ا :فقال. ذلك وما العلة يف :فقلت. فيما مضى في أول امخلق، وإنما حدثت

 ،إن فعلنا ذمك فما منا: فقاموا ،نه فدعاه  إمى عبادة اهلل وطاعتهبَعَث رسواًل إمى أهل زما
ن إإن أطعتموني أدخلن  اهلل امجنة، و : فقال ،بأكثرنا مااًل وال بأعزنا عشيرة فواهلل ما أنت

متى  :فقاموا .فوصف مه  ذمك ،امنار وما فما امجنة: فقاموا. عصيتموني أدخلن  اهلل امنار
زدادوا مه ، فانا أمواكًا صاروا عظامًا ورفاكاً مقد رأي: فقاموا .إذا مت : فقال ؟ نصير إمى ذمك

خبروه بما رأوا وما أننروا م  أحدث اهلل بينه  األحال م، فأكوه فأف. كنذيبًا وبه استخفافاً 
  إذا مت  علين  بهذا، هنذا كنون أرواحن ذكره أراد أن يحتج 8إن اهلل  :فقال. ذمك
قيل أي كما أن في امنو م . روا  إمى عقا  حتى كبعث األبدان، كصير األن بليت أبدانن إو 

ك  وال يطّلع م  ينظر إمين  عليه، كذمك نعي  كنا م أرواحن  بما م  يظهر أثره على أجساد 
 .( ) (امبرزخ وعذابه

وعلة الرؤيا هو ربط  ،هكذا بدأت الرؤيا مع بين البشر كما ترويها لنا رواية أهل البيت 
نسان كلما زادت واإل ،اإلنسان بعامل الغيب وانتزاعه من عامل املادة وهو عامل الوهم ال احلقيقة

والرؤيا كما هو واضح من الرواية  ،نس هبا ازداد بعده عن اآلخرة واستوحش منهاآعالئقه بالدنيا و 
 .السبيل دلت بنو آدم على احلقيقة، ولوالها لضلوا سواءالنافذة اليت 

ايل اإلميان باهلل ، وهو بالتمدى إميان اإلنسان بالعامل اآلخرفاإلميان بالرؤيا يعكس  ،ذنإ
ويكون كفره مبقدار  ،باهلل جبميع املقاييس العقائدية ، ومن يكفر بالرؤيا فهو كافرسبحانه وتعاىل
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بالرؤيا طبعا   قصدأو . وسواء شعر بذلك أم مل يشعر فال فرق بني األمرين ،إنكاره وكل حبسبه
 .ادقة املؤيدة بقرائن مصداقيتهاالص

خيتلط فيه الصادق بالكاذب، فإذا  ،ن الرؤيا هلا فيض واسع جدا  أإذ  ،وهنا هو بيت القصيد
هذا وذاك  وبني ،وإذا مل تكن مل يعتىن هبا ،، هذا بصريح الرواياتثبت صدقها كانت حجة ملزمة

 :فقالوا ،وأطلقوا أحكاما  مل ينزل اهلل هبا من سلطان ،وتفصيال   غلب الناس الرؤيا مجلة  أضيع 
 !!! (لرؤيا حجة على صاحبها مواليا) :وتنازل بعضهم قليال  فقال ،(الرؤيا ليست حجة)

 ،ل حممد آ، وغري موجود يف سنة حممد و له كالم غري صحيح وعاري عن الصحةوهذا ك
استعرضه يف هذا البحث املتواضع لتكون وهذا ما سوف  ،أما املوجود فهو مناقض متاما  ملا يدعون

 .واهلل ويل التوفيق ،الناس على بينة

 .واحلمد هلل رب العاملني محدا  كثريا  مباركا  ال هناية له وكما يليق جبالله

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :الفصل األول

 أقسام الرؤيا
 ؟ما هي أقسا م امرؤيا 

 .وحلم ،رؤيا :إن ما يأيت إىل اإلنسان يف املنام ينقسم إىل قسمني

 .( ) (وامحل  م  امشيطان ،مرؤيا م  اهللا): Xعن الصادق 

 الرؤيا :أوالً
 :وجهأوهي تكون على  ،اهلل ومطابق للحق والرؤيا صادقة وما فيها من

x مبشراتام: 

وكحزي  م   ،بشرى م  اهلل :امرؤيا على ثالث): Xقال اإلمام موسى بن جعفر 
 .( ) (راه في منامهبه اإلنسان نفسه في وامذي يحدث ،امشيطان

َمُهُ  ﴿ :وكما يف قوله تعاىل ،وهي ما يبشر اهلل هبا املؤمنني حسب حاهلم يف الدنيا ويف اآلخرة
نْ َيا َوِفي اْْلِخَرِة ال كَ ْبِديَل ِمَنِلَماِت املَِّه َذِمَك ُهَو اْمَفْوُز اْمَعِظي ُ   .( )﴾اْمُبْشَرى ِفي اْمَحَياِة امدُّ

x ن اهلل سبحانه وتعاىل يعطي من سأله أل ؛ؤمنني وغري املؤمننيختتص بامل وهي :اممنذرات
ل دائما  أنه يسأ ولقد ورد عن النيب  .ومن مل يسأله ومن عرفه ومن مل يعرفه حتننا  منه ورمحة

 .اح أصحابه عن املبشرات واملنذراتعند الصب
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 :وهي تنقسم إىل قسمني

إذا كان امعبد على ): Xالصادق  وهي كما ورد يف حديث اإلمام :الرؤيا التحذيرية - 
 .( ) (اً أراه في منامه رؤيا كروعه فينزجر بها ع  كلك اممعصيةوأراد به خير  8معصية اهلل 

ن العبد الذي على معصية هو ليس بالضرورة أن يكون من أومن الواضح من احلديث 
ن نارا  قد أى يف منامه كرأ)عندما ( لعنه اهلل)رؤيا فرعون  مثل ،املؤمنني بل قد يكون من الكافرين

أقبلت من بيت املقدس حىت اشتملت على بيوت مصر فأحرقتها وأحرقت القبط وتركت بين 
عن الرؤيا فقالوا يولد يف بين إسرائيل غالم يسلبك ملكك  فدعا فرعون الكهنة فسأهلم ،إسرائيل

فأمر فرعون  ،ويغلبك على سلطانك وخيرجك وقومك من أرضك وقد أظلك زمانه الذي يولد فيه
 .( ) (قتل كل غالم يولد يف بين إسرائيلب

 .كفارة لذنوب ومعاصي املؤمنني  وهي اليت تكون :الرؤيا التكفريية - 

وأدنى ما ): يف تتمة حديث طويل لوصف املوايل آلل البيت  Xعن اإلمام الصادق 
 .( ) (كفارة مه  يناً مما رأى فينون ذمكنه يريه اهلل رؤيا مهومة فيصبح حز أيصفى به ومينا 

x حديث امنفس بأهل امبيت : 

ومتين رؤيتهم واإلخالص  والرؤيا هنا تكون ناجتة عن حديث النفس واملناجاة بأهل البيت 
ورمبا يرى اإلنسان رؤيا من حديث واحد حيدث به أو جدال حول إمام معني  ،واالجتهاد بذلك

لوجود مناسبة تسبق  ؛ناس أمهية ملثل تلك الرؤيامما ال يعري عامة ال ،ويأتيه يف الرؤيا يف نفس الليلة
  .رؤيا واعتبارها حديث نفس ليس إالال

                                                           

 .11 ص 4ج: دار السالم - 
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ن إف ،(أي حديث نفس)ن كانت كذلك إهل البيت فاعتبارها رؤيا صادقة و أما ما ورد عن أ
  .رؤياهم إال صادقة وحقالشيطان ال يتمثل هبم وال تكون 

ن أحاديث أهل نه موما ضم   (دار السالم) كتفي بنقل الطرح الذي طرحه املريزا النوري يفأو 
 :البيت يف هذا الصدد

، ه وفكره فيهم، ونظره وتوجهه إليهمينحصر مه   حمبتهم  أكملن كل من أفاعلم ]: قال
حوائجي ومقدمن  أما م طلبتي و ) :كما يف الزيارة  ،وأقواله وأفعاله عنهم ،وحركاته وسكناته هبم

  :دحهمماقال و  ،(وإرادكي في أحوامي وأموري

 (وكل كلي منكم وعنكم ... نتمأفرضي ونقلي وحيايت )

شر يف زمرهتم إذا ما الناس ، وحيحيثما كانوا وإذا احتد نظره وسكن قلبه هبم يكون معهم 
وتقر عينه برؤيتهم عند مخود  ،، وجيدهم حاضرين عند انعدام الشواغل بتعطيل احلواسناموا

 .شرتك كما أشرناواخرتاع صورهم يف احلس امل ،األنفاس

صورهتم املتخيلة وألن  ،ن من رآهم يف املنام فقد رآهمأويأيت يف بيان حقيقة الرؤيا ملا يأيت من 
هنا أثر كما يف اليقظة ومن تأمل يف اخلوارق واملعجزات العجيبة املتقدمة علم يقينا  أال يرتتب عليها 

وا على رؤيتهم بذكر األعمال حث ، وألهنم نفسهم الشريفة ال صورهم املخرتعةمن آثار أ
 ،العامل هبا لذلك تنحصر مهة نفسه فيها، وتشتغل بالوصول إليها أوالسابقة  واألوراد واآلداب

حينئذ هلذه الفكرة وما انتقش يف خياله يف  فلو كانت رؤيتهم  ،وتستغرق يف التوسل هبا
 .واحلث يف رؤيتهم بال فائدة ةغيالاليقظة لكان األعمال املذكورة 

وما أوصلتها إليه  Xأم بقية اهلل يف اخلليقة  ومن تأمل منامات السيدة الرضية نرجس 
ين إ): وقال ل بعض احلجج أس ا  أحد نأومسعت مذاكرة عن بعض املشايخ  ،احملبة يرى عجبا  

، فلما مسك عنه فهاج به العطشأف .مسك عنك امماءأ: له Xحب أن أراك يف املنام فقال أ
منت ما رأيت إال  ين كلماإ :وقال Xنتبه ذهب إليه افلما . ع حاالت نومه املاءنام رأى يف مجي
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إن كنت كريد أن كرانا فن  شائقًا إمينا كشوقك إمى امماء عند امعطش : فأشار إليه .ماء
 .(وكوجه نفسك إميه

املنام  ها وأبعدها من التدليس واالشتباهما نزل هبم وأعمها وأعجب قرب كشفهم أن من إو 
، فاحملبة هي يرشدوهنم إىل ما فيه جناح للعوام، و ن فيه إىل حمبيهم العطايا اجلسامذي يوصلو ال
ن احملبة تقتضي كثرة إوأيضا  ف ،، والنوم حمل اإليصال والقضاءوسيلة التامة للوصول إىل املقصودال

ن وليس للشيطان نصيب فيما جرى على اخليال م ،، وذكرهم ذكر اهلل والتوكل عليهذكرهم 
ِإنَُّه مَْيَس َمُه ُسْلطَاٌن َعَلى امَِّذيَ  ﴿ذكر اهلل بأن يتصور فيه أو يشارك الصورة اليت انشقت فيه 

 .( )﴾ِإنََّما ُسْلطَانُُه َعَلى امَِّذيَ  يَ تَ َومَّْونَُه َوامَِّذيَ  ُهْ  ِبِه ُمْشرُِكونَ   #آَمُنوا َوَعَلى رَبِِّهْ  يَ تَ وَكَُّلونَ 

، ويشري إىل ذلك اإلنسان كانت الرؤيا صحيحة صادقةعن ساحة خيال  وإذا اعتزل الشيطان
م  كانت مه إمى ) :نه قالأ Xما تقدم عن الشيخ املفيد يف االختصاص عن موسى بن جعفر 

نه يرانا ويغفر مه إويعرف موضعنا فليغتسل ثالث ميال يناجي بنا ف اهلل حاجة وأراد أن يرانا
 .، وحيدث نفسه مبحبتنايناجي بنا أي يهتم برؤيتنا: له، على أن يكون املراد من قو (بنا

يرى رؤيا كاشفة من األمور  حىت قيل من يعتين بالرؤيا والتعبري وله حسن ظن هبا ويريد أن
 ومن هنا رغب األئمة  ،بالعكس ، ومن ال يعتين هبا وال يظن هبا خريا  كثر رؤياأيكون 

ستكشفوا األمور ويتوجهوا إىل تلقي اإلهلامات أصحاهبم يف الرؤيا ليستأنسوا بعامل الغيب وي
منهم مبشرات  ني ويأتيهمي، ويستأنسوا باملالئكة والروحاننتظروها ويسألوا اهلل سبحانه ذلكوي

كما ال خيفى على من تأمل يف اآلداب السابقة للنوم وعللها وسؤال رسول   ،هلاماتإومنذرات و 
: كما يف الغرر  Xوقول أمري املؤمنني  .(؟ هل م  مبشرات): عن أصحابه كل صباح اهلل 
إن رؤيا ): وما روى عنهم  .(األحال م امرغيبة وامهم  امشريفة إنما سراة امناس أوموا)

 .( ) [(ن نفسه طيبة ويقينه صحيحأل ؛اممؤم  صحيحة
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 احللم :ثانياً
 :وينقسم إىل قسمني

 ؛ف م  امشيطانها كخويمن :امرؤيا ثالثة) :قال رسول اهلل  :حتزين من الشيطان: األول
 .( ) (... ومنها ،ميحزن ب  آد م

 .( )﴾ِإنََّما امنَّْجَوى ِمَ  امشَّْيطَاِن مَِيْحُزَن امَِّذيَ  آَمُنوا﴿ :قال تعاىل

 .وهي أسباب من الشيطان ووسوسة يفعلها لإلنسان ويذكره هبا أمور حتزنه وأسبابا  تغمه

نف الذكر يف آهو كما مذكور يف احلديث و  ،النفس احللم الذي يتكون من حديث: الثاين
 :وهي تنقسم( أوال  )التسلسل 

املخاوف اليت ترتكب داخل اإلنسان من أمور الدنيا وما يصاحبها من أحالم اليقظة املرعبة  -أ
 .وهو خيال يف خيال ،ملالقاة األخطار احملتملة واالستعداد هلا

على نسج أحالم اليقظة يقضي هبا وهو متين بعض املطالب الدنيوية فيعمل  ،الرغبات -ب
 .جزء من رغبته تلك

ال يشرتط االحنراف يف املطلب بل قد يكون املطلب مشروعا  ولكن  (أ، ب)ويف احلالتني 
النتيجة تبقى واحدة وهي نسج روايات من اخليال تعكس تعلق اإلنسان حبطام هذه الدنيا أو 

 .االبتعاد عن التزاماته األخروية

عليه أربعون ميس م  مؤم  يمر : قال ،Xعن الصادق ] :القميروى الشيخ عباس 
 .عرض مها ذمك فليصلي ركعتي  وميستغفر باهلل م  ذمكأصباحاً إال حدث نفسه، فإذا 
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 Xفهبط عليه جبرائيل  ،حديث امنفس 8إمى اهلل  Xشنى آد م : قال ،Xوعنه 
صل األ :Xمث قال  .فزال عنه ذمك X، فقال آد م قل ال حول وال قوة إال باهلل: وقال

 ... هو ال حول وال قوة إال باهلل

وال حول  ،، محمد رسول اهللوباهلل ،بس  اهلل: امسح بيدك صدرك وقل :قال ،Xوعنه 
ث  امسح بطنك وقله ثالث  .امله  امسح عني ما أحذر ،ي امعظي وال قوة إال باهلل امعل

 .ستزادةوهناك املزيد ملن يريد اال .( ) [شاء اهلل زول إنتمرات ف

امرؤيا على ): Xعن الصادق  وقد ورد عن تلك احلالة ،الشيطان رؤيا ختدير من -ج
 .( ) (غاث أحال موأض ،وكخدير م  امشيطان ،بشارة م  اهلل ملمؤم  :ثالث وجوه

فهي تشري إىل  (ختدير)أما كلمة  ،ما ختوف أو حتزين من الشيطانإوالذي وجدته أن الرؤيا 
ولعل املراد هو ختدير اإلنسان على وضعه وتشجيعه على البقاء  ،السابقةمعىن خمتلف عن املعاين 
اليغترن أحدك  بامرؤيا ) :وما يؤيد هذا املعىن حديث عن الرسول  ،على حاله الغري صحيح

 ن كانإن كان عاماًل به فليفر  و إف 8ومن  فيعرض نفسه على كتا  اهلل  ،يراها أو كرى مه
 .( ) (يطاننها م  امشأغير ذمك فليعل  

غري مطابقة حلال الرائي أو  ى أن الرؤيا مبشرة ولكن إذا كانتاالغرتار بالرؤيا دليل عل أي أن  
له فإهنا ختدير من الشيطان لذلك الشخص حىت يبقى على ما هو عليه من املعصية  رؤيتالذي 

 .أو ترك الذكر

* * * 
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 :الفصل الثاني

 هل الرؤيا حجة ؟
هي السنة كما  ،بالكسر( جةح  )ينبغي أوال  أن نعرف معىن كلمة لإلجابة على هذا السؤال 
 .ل بالرؤيان احلجة هي وجوبية العمأأي  ،ورد يف معجم خمتار الصحاح

والضطرنا ذلك إىل !! ولو فرضنا أن ال حجية للرؤيا لكان وجودها عبثا  وسفها  والعياذ باهلل 
بل األمر  ،عتربة وضرهبا عرض اجلدارالطعن بالعشرات بل املئات من األحاديث الصحيحة امل

وهذا ال  !!! يتعدى إىل القرآن الكرمي ففيه آيات كثرية تثبت صحة الرؤيا عند املؤمن والكافر
 .ن من ينكر هذا فهو مكابر ومعاندأل ؛حيتاج إىل شرح وإطالة

دم حول ع ولعل الذي يستوجب االلتفات إليه هو اإلشكال الذي ورد عن األئمة 
وكان هذا طبعا  حتذير  ،غلبها واختالط الصادق بالكاذب منهاأيا وتدخل الشيطان يف صدق الرؤ 
 .ن فيها الصادق والكاذبإا فن الرؤيا ال تؤخذ مبجملهأللناس من 

فنر يا مفضل باألحال م كيف دبر األمر فيها فخرج صادقها : )قال ،Xعن الصادق 
انت كلها كنذ  م  ين  ومو ك ،أنبياءبناذبها فإنها مو كانت كلها كصدق منان امناس كله  

، بل كانت فضاًل ال معنى مه فصارت كصدق أحيانًا فينتفع بها امناس في مصلحة فيها منفعة
 .( )(اً مئال يعتمد عليها كل االعتمادوكنذ  كثير  ،يهتدي إميها أو مضرة يتحذر منها

واحلكم بأهنا   ،وتفصيال   ة  وهو ال يعين أبدا  نفي الرؤيا مجل ،وهذا الكالم واضح ال لبس فيه
لة على خطورة ترك بل أن األد .كلها كاذبة مما يستلزم عدم حجيتها وغلق باب الرؤيا هبذه احلجة

، وخصوصا  أن الروايات اليت حتذر من الرؤيا هي نفسها اليت تؤيد كرب من أن هتملأالعمل بالرؤيا 
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ولعل من املناسب ذكر بعض  ،اية نفسهافلماذا نأخذ جبانب ونرتك جانب من الرو  ،الرؤيا الصادقة
 :ري بعظمة الرؤيا وكوهنا من اهللالروايات على سبيل التذك

كجري رؤيا اممؤم   :ز الفوائد للكراجكي عن رسول اهلل يف كنو ) (:دار السالم)يف 
عن  ،عن عبادة بن الصامت ،عن الدر املنثور ،ويف البحار .مجرى كال م كل  به امر  عبده

نْ َيا﴿ : قوله تعاىليف الرسول  هي امرؤيا امصامحة : قال ،( )﴾َمُهُ  اْمُبْشَرى ِفي اْمَحَياِة امدُّ
 . ( )( كال م ينل  به ربك عبده في اممنا موهو   ،يراها اممؤم  منفسه أو كرى مه

 .لرؤيا على الغري وليس على الرائيويف هذا إشارة حلجية ا

 .( ) (...امرؤيا م  اهلل ) :Xعن الصادق 

ما يحب فال يحدث بها  فإذا رأى أحدك  ،امرؤيا امصامحة م  اهلل) :رسول اهلل  قال
ال ، وإذا رأى رؤيا منروهة فليتفل ع  يساره ثالثًا وميتعوذ امشيطان وشرها و إال م  يحب

 .( ) (يحدث بها أحداً فإنها م  كضره

فهل يصح للعبد أن العبد يف نصوص األحاديث  إىلفإذا كانت الرؤيا الصادقة كالم من اهلل 
وعلى النقيض من هذا املعىن جتد  !!أي معصية هذه وأي جحود عظيم ؟و  ال يأخذ بكالم ربه ؟

العبد يكون نبيا  بالقدر الذي تكون فيه رؤيته صادقة وبالقدر الذي يعتقده هو بصدق رؤياه 
 :عىن كثري من الروايات هذه بعضهاويؤيد هذا امل ،والعمل هبا

رأي ورؤيا اممؤم  في آخر  :قال ،Xعن اإلمام الصادق  :يف الكايف) :(دار السالم)ويف 
 .( ) (م  أجزاء امنبوة اً ن على سبعي  جزءامزما
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  :عن رسول اهلل  أيضا  ( دار السالم)وروى النوري يف 

 .م  امنبوة اً جزء ستة وأربعي ومنها جزء م   ... امرؤيا ثالثة)

 .م  امنبوة اً رؤيا اممؤم  امصادقة جزء م  سبعي  جزء

 .م  امنبوة اً امرؤيا امصادقة جزء م  سبعي  جزء

 .م  امنبوة اً جزء خمسي وهي جزء م   ،رؤيا اممسل  امصامح بشرى م  اهلل

 .( ) (م  امنبوة اً جزء أربعي رؤيا اممؤم  جزء م  

يا ن الرؤ إن احلصيلة تكون إقام كالم اهلل للعبد فوباالعتماد على كون الرؤيا الصادقة هي مب
أو  4 أو  4 ولذلك كانت هناك نسبة  ،الصادقة من النبوة وحبسب صدق الرؤيا وتصديق الرائي

نبوة  ( أي الرؤيا)هنا يف هذه احلالة األخرية تكون أأي  ،من النبوة ئةااملمن  44 أو  04أو  4 
علما   ،محد احلسن حفظه اهللأملعىن عرفته من السيد وهذا ا) ،كاملة ويكون صاحبها نيب نبأه اهلل

 ولعل هذا املعىن ،(ن العلماء مل يقفوا على حتديد املعىن هلذا االختالف بالنسب على مر األزمانأ
 :يكون جليا  من األحاديث التالية

منه ما كل   ،ميس بنحو واحد 8كال م اهلل : Xمري املؤمنني أعن ] :(دار السالم)ورد يف 
 .رؤيا يراها امرسل ومنه ،ومنه ما قذف في قلوبه  ،به امرسل 8اهلل 

 .رؤيا األنبياء وحي: قال ،Xالشيخ بإسناده عن أمري املؤمنني ابن مايل أيف و 

امنبي امذي  إن ،( )﴾وََكاَن َرُسواًل نَِّبّياً ﴿ :يف قوله تعاىل Xعن أيب جعفر  :يف الكايفو 
 .يرى في منامه
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زل كالمه وينه جبرائيل فيراه ويسمع  زل عليامرسول امذي ين نإ :Xعن الرضا  :وفيه
 .....  Xإبراهي عليه اموحي وربما يأكي في منامه نحو رؤيا 

ال يعاي  ملنًا إنما ينزل عليه اموحي  :قال امنبي  :Xعن أيب جعفر  ،ةعن زرار  :وفيه
ن أبينه اهلل حتى يعل  ي :ن هذا حق ؟ قالأما علمه يف منامه إذا رأى  :قلت، ويرى في منامه

 .( ) [ذمك حق

 :قيل .خيارك  أوموا امنهى) :قال رسول اهلل  :محد القميأجلعفر بن  (الغايات)ويف كتاب 
 .( ) (موا امنهى أوموا األحال م امصادقةأو  :ومن هم أولوا النهى ؟ فقال  ،يا رسول اهلل

م  )برؤية أهل البيت أما اجلانب اآلخر الذي يوجب عدم إمهال الرؤية هو األحاديث الواردة 
أما تفصيلها فنرتكه إىل فصل الحق ونكتفي باإلشارة إليه  ،وهي كثرية ومتواترة ،(رآنا فقد رآنا

 .هبذا املوضع فقط

وهناك جانب آخر تشري له األحاديث يوجب العقوبة والعذاب وغضب اهلل يف حالة 
 :حالة ادعاء الرؤية ومل يكن رآها وهي ،االستخفاف بالرؤية

رى امفرى م  أرى عينه ما وأف ،غير أبيهأفرى امفرى م  ادعى إمى ) :عن رسول اهلل 
 .( ) (م  كريا

 .( ) (م  كذ  في امرؤيا متعمداً كان كم  عقد شعيرة في امقيامة) : وعنه

أو  ،أو طلب بد م امجاهلية في اإلسال م ،م  أعتى امناس م  قتل غير قاكله) :قال 
 .( ) (يبصربصر بعينه ما م  
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ذي يرسل ملك هو ال - أي اهلل -نه إنه كذب على اهلل فأل) :قال ابن األثري توضيحا  للمعىن
 .( ) (الرؤيا لرييه املنام

ن اهلل سبحانه وتعاىل يصف من يدعي الرؤيا ومل يكن يراها بأنه أوتعقيبا  على هذا املعىن جند 
 !!أعىت الناس بل ساواه بالقاتل بغري احلق 

حق فيها فما هو الداعي إىل كل هذا  ثر وما هي إال خرافة الأفإذا كانت الرؤيا ليست بذات 
 :وذلك عند ذكر اآلية ،أو أن يكتمها يف بعض التفاسري ،التهديد والوعيد ملن يدعيها كذبا  

 .( )﴾َوَمْ  َأْظَلُ  ِممَّْ  َكَتَ  َشَهاَدًة ِعْنَدُه ِمَ  املَّه﴿

الم روايات كثرية الصالة والس أفضلوقد ورد يف السنة النبوية ومنهاج آل بيته الصادقني عليهم 
ونذكر يف هذا البحث ما يتيسر لنا ، حول التشرف برؤيتهم يف عامل الرؤيا وطلب بعض احلاجات

 :من تلك الروايات

 :له الصالة والسالمآيف رؤية سيد األنام عليه وعلى  -أ

مسعت : قال ،قريعن سهل بن ص ... سللسيد رضي الدين علي بن طاوو  (فالح السائل)يف 
شاء اْلخرة في منامه فليصل امع م  أراد أن يرى رسول اهلل ): يقول X أبا عبد اهلل

ركعات بأربعمائة مرة آية امنرسي، وميصلي على محمد  ، وميصل أربعوميغتسل غساًل نظيفاً 
وميضع يده  ،، وميبيت على ثو  نظيف م  يخلع عليه حالاًل وال حرا ممرةل محمد أمف آو 

مه إال اهلل واهلل إسبحان اهلل وامحمد هلل وال "مرة مائة  وميسبح ،اميمنى كحت خده األيم 
 .( ) (في منامه نه يرى امنبي إف "ما شاء اهلل"وميقل  ،"ال باهللكبر وال حول وال قوة إأ

وفيه  ،وذكر شرحا  طويال  وخواصا  عجيبةروى السيد ابن طاووس دعاء  (مهج الدعوات)يف و 
وقت امنو م خمس مرات على  م  قرأ هذا امدعاء ،يا محمد): أن جربائيل قال للنيب 
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وال يجد ما يأكل وال ما يشر   ناً اعطش أووم  كان جائعًا  ،نه يراك وكبشره بامجنةإطهارة ف
ن سبحا" :والدعاء هو ... و هلل يفرج عنه ما هو فيهن اإكان مريضًا فليقرأ هذا امدعاء ف  أو

وسبحانه م   ،ير ما أعظمهسبحانه م  قدو  ،مه ما أقدرهإسبحانه م   ،اهلل امعظي  وبحمده
 .( ) (..."جلهأعظي  ما 

  :(خواص القرآن)عن كتاب  (الربهان يف تفسري القرآن)ويف 

ي سبيل م  قرأ سورة اممزمل كان مه م  األجر كم  عتق رقابًا ف: نه قالأ عن النيب ]
وم  أدم  قراءكها رأى  ،هلل عنه امعسر في امدنيا واْلخرة، ورفع ااهلل بعدد امج  وامشياطي 

 .دهؤافليطلب منه ما يشتهي ف في اممنا م امنبي 

م  قرأها دائمًا رفع اهلل عنه امعسر في امدنيا واْلخرة ورأى امنبي : وقال رسول اهلل 
 .في اممنا م 

ما ل وسأمه ما يريد وأعطاه اهلل ك م  أدم  قراءكها رأى امنبي ): X قال الصادقو 
 .( ) [... يريده م  امخير

مرة  عشرة ىم  قرأ سورة امقدر بعد صالة امزوال وقبل امظهر أحد): Xعن الصادق و 
 .( )( م  يمت حتى يرى امنبي 

  :وهو تاريخ املدينة لعبد احلق الدهلوي (جذب القلوب إىل ديار احملبوب)كتاب يف  و  

لصالة عليه اومة امد: له الصالة والسالم يف املنامآاء سيد األنام عليه و من أسباب لق إن  ]
 .مه وسل  كما كحب وكرضىآعلى محمد و  صلِّ امله   :هبذه الصيغة طاهرا  
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على رو  محمد في  صلِّ امله   :من داوم على هذه الصالة حتصل له تلك السعادة): وفيه
 (.على قبره في امقبور صلِّ امله   ،على جسده في األجساد امله  صلِّ  ،األروا 

يف النوم  رآه  "على محمد امنبي األمي صلِّ امله  " :ألف مرة من قال يوم اجلمعة: وفيه
 .، وإال فليكرره يف مخس مجعات يرى بظل اهلل ما فيه مسرتهأو رأى منزله يف اجلنة

ن من صلى يف ليلة اجلمعة ركعتني يقرأ يف كل منهما بعد احلمد أحد عشر مرة آية إ: وفيه
على  صلِّ امله  " :بعد السالم ألف مرةخالص ويقول الكرسي وإحدى عشر مرة سورة اإل

ت ن كان نصيبه فال جتاوز عن ثالث مجعاإف ،يف النوم رأى النيب  "مه وسل آمحمد امنبي و 
 .وقد جربه بعض الفقراء

نه من صلى ليلة اجلمعة ركعتني يقرأ فيها بعد احلمد مخسا  وعشرين مرة سورة أروي : وفيه
 .رأى النيب  "على امنبي األمي صلِّ " :اإلخالص ويقول بعد الصالة ألف مرة

 إن من نام على فراش طاهر وتوسد عينيه وقرأ هذا الدعاء رآه  :عن سعيد بن عطا: وفيه
أسأمك بجالل وجهك امنري  أن كريني في منامي وجه نبيك محمد رؤية  إنيامله   :يف املنام

وكجمع بيني وبينه يو م  كقر بها عيني وكشر  بها صدري وكجمع بها شملي وكفرج بها كربتي
 .( ) [رح  امراحمي أيني وبينه يو م امقيامة أبداً يا امقيامة في امدرجات امعلى ث  ال كفرق ب

سيد الربيات يف املنام فليصلي ركعتني بعد  ىمن أراد أن ير ): يف بعض جماميع الدعواتو 
حي  يا نور امنور يا مدبر بس  اهلل امرحم  امر " :صورة أراد مث يقرأ هذا الدعاء صالة العشاء بأي

 .( ) ("كحية وسالماً  األمور بلغ مني رو  محمد وأروا  آل محمد 

الوالدان يف نومه  أومن أراد رؤية أحد من األنبياء واألئمة والناس ) :الكفعمي يف مصباحو 
الليل والقدر واجلحد واإلخالص واملعوذتني مث يقرأ اإلخالص مائة مرة ويصلي شمس و فليقرأ وال
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ويكلمهم مبا يريد من سؤال  على النيب مائة مرة وينام على اجلانب األمين على وضوء يرى من يريد
 :لهنه يفعل بذلك سبع ليال بعد الدعاء الذي أو أرأيت يف نسخة أخرى هذا بعينه غري و  .وجواب

 .( ) (..." امله  أنت امحي امذي ال يوصف"

 :املريزا النوري خبصوص سورة القدر وذكر

اجمللد األول من اجملموع الرائق من أزهار احلدائق تأليف السيد اجلليل هبة اهلل املوسوي يف ]
يف   ن من قرأ سورة القدر عند نزول الشمس مائة مرة أراه اهلل النيبإ: وفيه... املعاصر للعالمة 

من  :وفيه .يف نومه  من قرأها عند زوال الشمس مائة رأى النيب :ويف مصباح الكفعمي. منامه
من قرأ سورة الكافرون نصف الليل  :وفيه .وسأله فيما يريد  أدمن تالوة سورة اجلن رأى النيب
 .( ) [من ليلة اجلمعة رأى النيب يف منامه

مو قرأ رجل ميلة ): نه قالأ Xعن أيب عبد اهلل  (مصباح املتهجد)وى شيخ الطائفة يف ر و 
يقي  باالعتراف بما بح وهو شديد امثالث وعشري  م  رمضان إنا أنزمناه أمف مرة ألص

 .( ) (، وما ذمك إال مشيء عاينه في نومهيختص به فينا

م  ) :قال ،Xعن أيب جعفر  ،عمن حدثه ،عن علي بن خالد (احملاسن)الربقي يف وروى 
ورواه يف  .( ) (امجنة م ويرى منزمه   م  يمت حتى يرى رسول اهللن بمنة آخت  امقر 

  .( ) Xاحلسني عن علي بن  (الفقيه)

ل حبذف اإلسناد عن ابن يف اإلقبا( رمحه اهلل) السيد األجل رضي الدين بن طاووسوروى 
م  صلى يو م امجمعة في شهر رجب ما بي  امظهر وامعصر :  قال رسول اهلل): عباس قال

مرات وامتوحيد خمس مرات أربع ركعات يقرأ في كل ركعة امحمد مرة وآية امنرسي سبع 
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عشر مرات كتب اهلل كبارك وكعامى مه  "سأمه امتوبةأمه إال هو و إستغفر اهلل امذي ال أ" :ث  قال
وال يخرج م  امدنيا حتى : إىل أن قال ... في يو م يصليها إمى أن يموت كل يو م أمف حسنة

 .( ) (يرى مقعده م  امجنة

بع ميلة امجمعة أر  ىم  صل): قال،  عن النيب :(مجال األسبوع)يف وللغرض نفسه 
ركعات يقرأ فيها قل هو اهلل أحد أمف مرة في كل ركعة مائتي  وخمسي  مرة م  يمت حتى 

 .( ) (يرى امجنة أو يرى مه

 .( ) (أمف مرة م  يمت حتى يبشر بامجنة م  صلى عليّ ): نه قالأ عن رسول اهلل و 

ف مرة يو م امجمعة أم م  صلى عليّ ): قال ،عنه  :ويف رسالة الشهيد الثاين يف اجلمعة
 .( ) (م  يمت حتى يرى مقعده في امجنة

نزل هبذا الدعاء على رسول  Xإن جربائيل ) :عن دروع الواقية ،للكفعمي (نة الواقيةاجل)يف 
به مث نام على طهارة رآك ، ومن دعا املقام وذكر له فضيلة عظيمة منهاوهو يصلي خلف  اهلل 

سبحانك  ، انك أنت اهلل ر  امعرش امعظيبس  اهلل امرحم  امرحي  سبح" :والدعاء. يف نومه
 .("... أنت اهلل امرحم  امرحي 

م  كطهر ميلة امنصف م  ): قال ،عن النيب  :يف أعمال شهر شعبان (اإلقبال)يف و 
امطهر ومبس ثو  نظيف ث  خرج إمى مصاله وصلى امعشاء اْلخرة ث   فأحس شعبان 

ث آيات م  أول امبقرة وآية امنرسي صلى بعدها ركعتي  يقرأ في أول ركعة امحمد وثال
وفي امثانية امحمد مرة وقل أعوذ بر  امناس سبع مرات وامفلق  ،وثالث آيات م  آخرها

ويصلي بعدها أربع ركعات يقرأ في أول ركعة يس  ،سبع مرات وامتوحيد سبع مرات ث  يسل 
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  يصلي بعدها مائة ث ،وفي امثانية ح  وامدخان وفي امثامثة آم  امسجدة وفي امرابعة كبارك
، قضى اهلل كعامى مه ثالث حوائج أما كعة امحمد مرة وامتوحيد عشر مراتركعة يقرأ في كل ر 

 .( ) (أن يراني في ميلته يراني سألث  إن  ،في عاجل امدنيا أو في آجل اْلخرة

 أصلي ني إذا اشتقت إمى رسول اهلل إ): قال ،Xأمري املؤمنني  يف بعض اجملاميع عن
بر  م  مناني حتى أرى رسول اهلل أفي أي يو م كان فال  (اليامسني ،النرجس) امعبهرصالة 
ربع ركعات يقرأ فاحتة الكتاب أ: )جربته سبع مرات وهي :بن منهالعلي قال  .في اممنا م 
له إال اهلل واهلل إمرة سبحان اهلل واحلمد هلل وال ، وإنا أنزلناه عشر مرات ويسبح مخس عشر مرة
، مث يرفع رأسه ويسبح سبحان ريب العظيم ويسبح عشر مراتركع ويقول ثالث مرات كرب مث يأ

فإذا فرغ ال  ،واحدة بتسليمهثالث مرات مث يسجد ثانيا  كما وصفت إىل أن يتم أربع ركعات 
ويسبح ثالث وثالثني  يتكلم مع أحد حىت يقرأ فاحتة الكتاب عشر مرات وإنا أنزلناه عشر مرات

ثالثة وثالثني   حممدا  عنا ما هو أهله ومستحقهجزى اهلل ،اهلل على النيب األمي صلى: مرة مث يقول
 .( )( مرة من فعل كذا وجد ملك املوت وهو ريان

ي ويف الفصل الثامن والعشرين من جنة الواقية املعروف باملصباح للكفعم: )وذكر املريزا النوري
 إبراهيمنزل به جربائيل وهو يصلي يف مقام   عن النيب نه مرويأيف شرح دعاء اجملري  (رمحه اهلل)

 .( ) (سبعا  ونام على ظهره رآك يف نومهومن صام ثالثا  وقرأه  :وذكر من مجلة فضائله

من أراد ): قال ،مد هارون بن موسى التلعكربيعن جمموعة الدعوات للشيخ اجلليل أيب حمو 
ب مث يدوم إىل الصالة إىل أن يصلي يف منامه فليقم ليلة اجلمعة فيصلي املغر  أن يرى النيب 

مث يصلي ويسلم يف ركعتني يقرأ فيها بفاحتة الكتاب مرة واحدة وقل هو اهلل  ،العتمة وال يكلم أحد
سبحان اهلل " :سبع مرات ويقول ، ويسجد بعد تسليمه ويصلي على النيب ع مراتأحد سب
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سبع مرات مث يرفع رأسه من  "إال باهللكرب وال حول وال قوة أله إال اهلل واهلل إواحلمد هلل وال 
 .( ) (السجود ويستوي جالسا  

رأيت يف كتاب خواص ): قال ،(رمحه اهلل)الكفعمي  إبراهيمللشيخ  (قيةنة الوااجل)حاشية يف 
له آالكوثر ألف مرة وصلى على حممد و  ن من قرأ ليلة اجلمعة بعد صالة يصليها من الليلإالقرآن 

 .( ) (نومه يف ألف مرة أي النيب 

 :وبعض احلاجات روايات يف رؤية األئمة  -ب

إذا أردت رؤيا موالك أمري ): ما لفظه لسيد رضي الدين بن طاووسل (فالح السائل) يف
م  مه  ني أسأمك ياإامله   :يف منامك فقل عند مضجعك Xاملؤمنني علي بن أيب طالب 

امذي ما مطفت به معبد إال  أسأمك بلطفك امخفي ،وأياديه باسطة ال كنقضي ،مطف خفي
 .( ) (عفى أن كريني موالي أمير اممؤمني  علي ب  أبي طامب في منامي

 :مسعته يقول :قال الراوي ،Xعن موسى بن جعفر بسنده  يف البحار عن الشيخ املفيد
فليغتسل ثالث ميال ( م  اهلل)ن يعرف موضعه أإمى اهلل حاجة وأراد أن يراها و  م  كانت مه)

ن رجال  رآك يف إف ،سيدي: قلت .يغفر مه بنا وال يخفى عليه موضعهنه يرانا و إنا، فيناجي ب
، إنما يفسد عليه كركنا وكخلفه ميس امنبيذ يفسد عليه دينه :؟ قالاملنام وهو يشرب النبيذ 

 .( ) (عنا

لينتب هذه إن م  ينتظرنا جانبًا ويريد معرفة خبره ف): Xعن أيب عبد اهلل الصادق 
بس  اهلل بهت هت : ل عنه يجيبهأنه يأكيه بعض األروا  فنل ما سإي كفه ويرقد فاألحرف ف

 .( ) ويذكر رسم لطلسم معقد كبري (فهت مهت مهت
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نه أ Xعن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  :محد الديوريأ للشيخ (فتح امللك اجمليد)يف 
ت قبل أن ينا م يقرأ في امركعة م  أراد أن يريه اهلل في منامه ما يريد فليصلي ست ركعا): قال

وفي امثانية امفاكحة وامليل إذا يغشى  ،األومى امفاكحة مرة وامشمس وضحاها سبع مرات
وفي  ،أم  نشر  سبعاً وفي امرابعة امفاكحة و  ،عاً وفي امثامثة امفاكحة وامضحى سب ،سبع مرات

، فإذا في ميلة امقدر سبعاً إنا أنزمناه وفي امسادسة امفاكحة و  ،امخامسة امفاكحة وامتي  سبعاً 
 إبراهي ور   ،امله  ر  محمد: ث  يقول فرغ أثنى على اهلل كعامى وصلى على نبيه 

ومنزل امتوراة  ،سرافيل وعزرائيلإور  جبرائيل ومينائيل و  ،ق ويعقو سحإور   ،وموسى
ن رأى في إف .عل  به منيأرني في منامي امليلة ما أنت أ ،إلنجيل وامزبور وامفرقان امعظي وا
 إنإال وقد أكاه ويقول األمر كذا وكذا  أو في امثانية أو في امثامثة وإال فما يبلغ امسابعة تهميل
 .( ) (اهلل كعامى شاء

في ميلة مائة مرة رأى  "انا انزلناه يف ليلة القدر"م  قرأها ): Xعن الباقر  روى اجمللسي
 .( ) (امجنة قبل أن يصبح

اجمللد األول من اجملموع الرائق من أزهار احلدائق يف باب منافع القرآن  يف: )وقال املريزا النوري
ة م  يمت ن م  قرأ سورة اإلخالص أمف مرة في يو م وميلإ :املروية عن األئمة  الكرمي

وزاد  Xجعفر  أيبعن ...  ورواه الكليين عن حممد بن حيىي. ( ) (حتى يرى مقعده في امجنة
 .( ) (أو يرى مه) ،يف آخره

إن م  قرأها أمف مرة م  يمت حتى يرى منانه في ): عن النيب  :ويف مصباح الكفعمي
 .( ) (امجنة أو يرى مه
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إن م  صلى ميلة ): عن النيب  ،(اهلل همحر )عن سلمان الفارسي  :(مصباح الزائر)يف 
 امسابعة م  رجب أربع ركعات بامحمد مرة وامتوحيد واممعوذكي  ثالثًا ويصلي على امنبي 

: إىل أن قال عند امفراغ عشر مرات وامتسبيحات األربعة عشر مرات أظله اهلل كحت امعرش
 .( ) (وال يخرج م  امدنيا حتى يرى منانه م  امجنة

ن ركعات بامحمد م  صلى ميلة امثانية وامعشري  م  رجب ثما): وفيه عن النيب 
مرات واستغفر اهلل  عشر وإذا فرغ م  امصالة صلى على امنبي  ،وامجحد سبع مرات

 .( ) (سبع مرات فإذا فعل ذمك م  يخرج م  امدنيا حتى يرى منانه م  امجنة 8

م  صلى ميلة امعشري  م  شعبان أربع ركعات يقرأ في كل ): عن النيب  :(اإلقبال)يف 
نه أامذي بعثني بامحق نبيًا  ، فواء نصر اهلل وامفتح خمسة عشر مرةركعة امحمد مرة وإذا ج

 .( ) (خرج م  امدنيا حتى يرى في نومه مقعده م  امجنة ويحشر مع امنرا م امبررةال ي

م  صلى ميلة امنصف م  شعبان مائة ركعة : قال رسول اهلل ): قال ،Xعن الباقر و 
يقرأ في كل ركعة امحمد مرة وقل هو اهلل أحد عشر مرات م  يمت حتى يرى منزمه في 

 .( ) (امجنة أو يرى مه

 شهر رمضان عن كتاب كنز اليواقيت تأليف أيب الفضل ابن حممد اهلروي يف كتاب عمل
قرأ في كل ركعة فاكحة امنتا  م  صلى ركعتي  في ميلة امقدر ف): قال ،بإسناده عن النيب 

و م م  مقامه ، فما دا م ال يقهو اهلل أحد سبع مرات، فإذا فرغ يستغفر سبعي  مرة، وقل مرة
 .( ) (يخرج م  امدنيا حتى يرى ذمك كله وال ...حتى يغفر اهلل مُه و
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، وكان معنا كنا عند رجل مبرو] :قال ،بن الوشاء عن احلسني :(اخلرايج)القطب الراوندي يف 
، فصم قد كنت مثلك وقد نور اهلل قليب ،إبراهيماتق اهلل يا : فقلت له ،إبراهيمرجل واقفي امسه 

 ،ريك يف منامك ما تستدل به على هذا األمراألربعاء واخلميس واجلمعة واغتسل وصل  ركعتني ي
إىل هذا األمر ذلك  دعوأن أيأمرين فيه  Xفرجعت إىل البيت وقد سبقين كتاب أيب احلسن 

ين وجدت كتاب إ: وقلت له ، أستخريه مائة مرةاحلمد هلل: فانطلقت إليه فأخربته وقلت ،الرجل
أن ينور اهلل قلبك  كنا فيه وأين ألرجون أقول لك ما  قد سبقين إىل الدار أ Xأيب احلسن الرضا 

نه اإلمام أشهد أ: يوم السبت يف السحر فقال يل فأتاين ،فافعل ما قلت لك من الصوم والدعاء
لرتجعن إىل  ،إبراهيميا  :، فقالأتاين البارحة يف املنام: وكيف ذلك، قال: املفرتض الطاعة، فقلت

  .( ) [نه مل يطلع عليه إال اهلل تعاىلأوزعم  ،احلق

د إىل الطريق القومي طريق الواقفي من اعتقاده الفاس إبراهيموهذه الرؤيا العظيمة اليت غريت 
واقفي الرؤيا فهل اعترب هذا ال ،Xنه مل يتشرف بلقاء اإلمام الرضا أرغم  ل حممد آحممد و 

 .سلم آليات اهلل وكان من الطائعنيأأم  ،غري حجة

لكم أن تصوموا ثالثة أيام وتغتسلوا وتصلوا ركعتني لكي هل  :هذا الزمان ةلكل واقفي وأقول
ولكن  ،إىل مىت حتاربون إمامكم ،( )﴾امنَّاَر امَِّتي َوُقوُدَها امنَّاُس َواْمِحَجارَةُ ﴿حتفظوا أنفسكم من 

قادم ال حمالة حامال  سيفه على  Xن اإلمام إو  ،واهلل مل تبقى لكم حجة تعتذرون هبا إمام اهلل
 .فأين تولون الدبر يا نبذة الكتاب وشذاذ األحزاب ،أسفا  عاتقه غضبان 

وعن  نفا  ما يقارب األربعون من العبادات املسندة بالروايات عن أهل البيت آوأوردت 
هم الكتب املعتربة وهي إقرار من األئمة حبجية الرؤيا بل بوجوب أو  ،طريق أهم الروات عند الشيعة

ولتجاوز احملن اليت تتخطى حدود اإلمكان عند  ،ق األشياءالعمل هبذا النهج للوصول إىل حقائ
فأوجدوا لنا هذا الطريق السهل وهو يناسب  ،اإلنسان لقصور وحملدودية قابلياته واستيعابه لألمور

مجيع الفئات املثقفة واألمية، العلماء والعامة والشيوخ والشباب والنساء وكل الناس بدون أي 
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طريق احلق يغين اإلنسان طالب احلق عن كثري من العناء الذي قد  إىلليكون لنا مرشدا   ،استثناء
ألنه من اهلل وليس من بشر حتركه املصاحل  ؛ويكون له اطمئنان كامل ،ال يوصله إال إىل الضالل

نه طريق اختاره اهلل فمن يسلك هذا الطريق أأي  ،واألهواء أوال  وأخريا  طريق اختاره لنا األئمة 
  َذِمَك اْمِنَتاُ  ال رَْيَب ِفيِه ُهدًى مِْلُمتَِّقي َ #  ام ﴿من الذين يؤمنون بالغيب  يستحق أن يكون

َناُهْ  يُ ْنِفُقونَ # َوامَِّذيَ  يُ ْؤِمُنوَن ِبَما أُْنِزَل  # امَِّذيَ  يُ ْؤِمُنوَن بِاْمَغْيِب َويُِقيُموَن امصَّالَة َوِممَّا َرزَق ْ
ُأومَِئَك َعَلى ُهدًى ِمْ  رَبِِّهْ  َوُأومَِئَك ُهُ    #َك َوبِاْْلِخَرِة ُهْ  يُوِقُنونَ ِإمَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْ  قَ ْبلِ 

 .( )﴾اْمُمْفِلُحونَ 

وإنا هلل وإنا إليه  ،حسبنا اهلل ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم :وأخريا  أقول
 .د هلل رب العاملنيواحلم ،منقلب ينقلبون أيوسيعلم الذين ظلموا  ،راجعون

ولو كان  ،الرؤيا خنرج بنتيجة واضحة وأكيدة من هذه األحاديث والروايات القليلة حبجية ،إذن
رى يف هذا أو  ،اجمللدات تسعه ن األحاديث الكثرية يف هذا املضمون وحتقيقها الإهنالك إمكانية ف

ن يزيدُه األكثر إال عنادا  ومن مل يقنع هبذا فل ،املقدار حجة دامغة لكل منكر ومستخف بالرؤيا
 .وكفرا  

 .وبعد أن ثبتت حجية الرؤيا الصادقة وجب علينا أن منيز الصادقة من الكاذبة

* * * 
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 :الفصل الثالث

 كيف منيز بني الرؤيا الصادقة من الكاذبة ؟
 :علمألى هذا السؤال هناك أبواب واهلل ولإلجابة ع

 الرائي هو من حيكم: الباب األول
ْنَساُن َعَلى ﴿ل من حيكم بالرؤيا صادقة أو كاذبة هو الشخص الرائي نفسه أو  ن  إ َبِل اأْلِ

 .( )﴾نَ ْفِسِه َبِصيَرةٌ 

 .( )﴾ُكلُّ نَ ْفٍس ِبَما َكَسَبْت رَِهيَنةٌ ﴿

هلا له فقد أو   ،عندما رأى سبع بقراتوأوضح مصداق هلذا من القرآن هو رؤيا فرعون مصر 
وأعاد الكرة والطلب مع كل مرة تأتيه الرؤيا  ،أحالم ومل يقتنع بذلكالعارفني والكهنة بأهنا أضغاث 

وعجز اجلميع عن إدراك احلقيقة وظل هو وحده متمسكا  بقناعته بصدق رؤياه حىت أوهلا له 
 .Xيوسف 

ألنه استعان  ؛ن رؤياه هذه صادقة ومل يكن ذلك عن علم ومعرفةأفكيف عرف فرعون الكافر 
قَاُموا َأْضَغاُث َأْحال م َوَما َنْحُ  بَِتْأِويِل اأْلَْحال ِم ﴿بل  ،عفوه بشيءبالعلماء والكهنة فلم يس

 .( )﴾ِبَعاِمِمي َ 

 .من املؤكد أن فرعون عرف ذلك من نفسه ومن الرؤيا نفسها ،إذن
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 ى رموز احلكمةاحتواء الرؤيا عل: الثانيالباب 

 ،توي على درجة عالية من احلكمةالرؤيا احلقيقية الصادقة دائما  تكون ذات طابع رمزي حي إن  
على النقيض من الرؤيا الكاذبة اليت تكون سفيهة وفوضوية وضبابية كما دلت على ذلك 

  .الروايات

 :يث يقولح( 8ص :تقسيم الرؤيا)ونقف عند هذا التعليق املختصر حملمد رضا األنصاري يف 
خريا  لنا وشرا   ،وقاهتلقاه وشرا  تت ينبغي للمعرب إذا قصت عليه الرؤيا أن يقول خريا  رأيت وخريا  ]

مشتهرا  بالديانة  ،ن يكون املعرب ذا حذاقة وفطنة وصدوقا  يف كالمه حسنا  يف أفعالهأو  ،ألعدائنا
ن يكون عارفا  باألصول يف علم التعبري، وملما  مبعارف أو . والصيانة ولذلك مسي يوسف بالصديق

ن مييز رؤية كل واحد حسب حاله وما أو  ،بطها بالتعبريواألمثلة حىت ير  القرآن واألحاديث واللغة
، وال على املعرب التثبت فيما يرد عليهوجيب  ،وال يساوي الناس فيما يرونه ،يليق به وما يناسبه

 .ن لكل رؤيا وجوها  من التأويلإا يعربه، ف، وال جيزم مبعرفأنف من أن يقول ملا يشكل عليه ال يأ

 :قال ،Xفعن أيب عبد اهلل  .ويعقوب ويوسف إبراهيم :األنبياءومن املعربين البارزين من 
ؤيا فنان يعبر ألهل في امسج  أمهمه اهلل كأويل امر  Xمما أمر امملك بحبس يوسف )

 .( ) (امسج  رؤياه 

سألته عن تعبري الرؤيا ): قال .X عن أيب جعفر الباقر ،فعن جابر اجلعفي .Xودانيال 
ويل كان يوحى إميه وكان نبياً وكان مم  علمه اهلل كأ  ،نع  :قال ؟ هو صحيحأ Xعن دانيال 

وعبد   Xومن الصحابة علي .وذو القرنني وحممد  .( ) (األحاديث وكان صديقًا حنيماً 
ومن التابعني سعيد بن . يمان وعائشةنس وسلمان وحذيفة بن الأاهلل بن عباس وأبو ذر و 

 .انتهى كالم األنصاري [... د العزيزببن عوعمر  ،وسعيد بن جبري ،واحلسن البصري ،املسيب
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لة أحول مس Xمحد احلسن حول رأيه الذي هو منقول عن اإلمام ألت السيد أولقد س
من  أحسنإن اهلل سبحانه وتعاىل خلق اإلنسان وفطره على فطرته ومن ] :فقال ما معناه ،الرموز

سليمة ولوثها حبب الدنيا اهلل فطرة ولكن اإلنسان مع مرور الزمن ختلى عن هذه الفطرة ال
للرؤيا ن اهلل يبعث ملكا  إو  ... ن غارقا  يف ظلمات بعضها فوق بعضفكا ،واالهنماك والتسافل

فيكون اإلنسان أمام امللك   ،زل امللك على ذلك اإلنسان ليبلغه الرسالةبرسالة معينة لإلنسان فين
ة يف حياة اإلنسان واليت يستفاد منها كالكتاب املفتوح فينتقي امللك بعض األشياء والرموز املوجود

ورمبا ال يأخذ شيء من صفحة وجود  ،امللك يف تبليغ الرسالة اليت جاء هبا من الغيب أو الرؤيا
 .اإلنسان أو ماضيه بل يكتفي برموز الرؤيا واحلكمة اليت يعرفها مالئكة الرؤيا

ورموز األرواح ختتلف عن رموز  ،وأيضا  الرؤيا رمبا كانت من األرواح وليست من مالئكة الرؤيا
وهي أيضا  ختتلف عن  ورمبا كانت الرؤيا من أرواح األنبياء واملرسلني واألئمة  ،مالئكة الرؤيا

رمبا كانت الرؤيا من اهلل مباشرة وهو أن يكتب اهلل بقدرته  ،الرؤيا من املالئكة والرؤيا من األرواح
 .( )﴾َذا َأرَاَد َشْيئاً َأْن يَ ُقوَل َمُه ُكْ  فَ َيُنونُ ِإنََّما َأْمُرُه إِ ﴿ الرؤيا يف صفحة اإلنسان

ومجيع هذه الرؤيات سواء كانت من مالئكة الرؤيا أو  ،والرؤيا من اهلل غري مرمزة بل صرحية
شاء  وهي حسنة إن ،األرواح أو األنبياء واملرسلني أو األئمة أو اهلل سبحانه وتعاىل فهي عن اهلل

إال إذا كانت منذرة فدعا اإلنسان بدعاء فيدفع اهلل هبذا ( كفلق الصبحوتتحقق  )اهلل ال ختتلف 
 .الدعاء يرد القضاء ولو ابرم إبراما  ( نإف) ،عنه البالء فال تتحقق الرؤيا الدعاء

واإلحاطة جبميع رموز الرؤيا اليت يستعملها املالئكة أو األرواح رمبا ال تتيسر لكثري من األنبياء 
وََكَذِمَك َيْجَتِبيَك رَبَُّك ﴿ :Xتاب اهلل يقول يف نيب اهلل يوسف وهذا ك ،واملرسلني 

َك ِمْ  َويُ َعلُِّمَك ِمْ  كَْأِويِل اأْلََحاِديِث َويُِت ُّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعَلى آِل يَ ْعُقوَ  َكَما أََكمََّها َعَلى أَبَ َويْ 
 .( )﴾ِني ٌ قَ ْبُل ِإبْ َراِهيَ  َوِإْسَحاَق ِإنَّ رَبََّك َعِليٌ  حَ 
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َفَعَنا َأْو نَ تَِّخَذُه َوَمداً ﴿ َوقَاَل امَِّذي اْشتَ َراُه ِمْ  ِمْصَر اِلْمَرأَكِِه َأْكرِِمي َمثْ َواُه َعَسى َأْن يَ ن ْ
َوَمِن َّ وََكَذِمَك َمنَّنَّا مُِيوُسَف ِفي اأْلَْرِض َومِنُ َعلَِّمُه ِمْ  كَْأِويِل اأْلََحاِديِث َواملَُّه َغاِمٌب َعَلى َأْمرِِه 

 .( )﴾َأْكثَ َر امنَّاِس ال يَ ْعَلُمونَ 

َر ِّ َقْد آكَ ْيَتِني ِمَ  اْمُمْلِك َوَعلَّْمَتِني ِمْ  كَْأِويِل اأْلََحاِديِث فَاِطَر امسََّماَواِت َواأْلَْرِض ﴿
نْ َيا َواْْلِخَرِة كَ َوفَِّني ُمْسِلمًا َوأَْمِحْقِني بِامصَّاِمِحي لمه ومل يقل إن اهلل ع. ( )﴾ َ أَْنَت َومِيِّي ِفي امدُّ

 .محد احلسنأانتهى كالم السيد  [مجيع رموز الرؤيا ومداخالهتا

ن اخلاسر الوحيد إف ،ل على حممل اجلد وال يستخف هباالرمزية جيب أن حتم ن  إف ،وعلى هذا
حاال  منا  أحسنن ال يكون فرعون أو  ،هو صاحب الرؤيا فينبغي التدبر فيها والتفكر ولو قليال  

 .حنن املؤمنون باهلل وبرسوله

ن كان البد أن إو  ،م بتعبري الرؤيا وتفسري رموزهابل من الواضح من الروايات هو االهتما
 .من احلسد فال تقصها إال على مؤمن عامل خال  تقصها 

 .( ) (وامرؤيا على ما كعبر ،عبرهااإنما رأيت امرؤيا ف): ، قالXاحلسن  أيبعن 

ف بي  امسماء واألرض على ن رؤيا اممؤم  كر إ):  عن النيب ،Xعن أيب جعفر و 
كقصوا فال  ،، فإذا عبرت مزمت األرضيعبرها منفسه أو يعبرها مه مثله صاحبها حتى رأس

 .( ) (رؤياك  إال على م  يعقل

 .( ) (امرؤيا ال كقص إال على مؤم  خال م  امحسد وامبغي): عن الرسول و 
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ن املقام ال يسع ولكن نشري إىل إما ورد يف الكتب عنها ف استعراض ن أردناإوأما تلك الرموز ف
 :دار السالم اجلزء الرابع فينقل العالمة املريزا النوري يف ،شيء منها على سبيل االستئناس

كالشجاعة اليت   ،نه قد يكون للشيء صورة يف عامل املثال وليس له صورة يف هذا العاملإ]
ن إومتاع الدنيا ف ،ن صورته اخلنزيرإواجلهل ف ،صورهتا الثعلب يعة اليتواحليلة واخلد ،صورهتا األسد
 .صورته العذرة

ن صورته املاء من حيث كونه سببا  إالعلم فك  ،وقد يكون للشيء الواحد صور متعددة فيها
واللنب لكونه من عامل الصفاء  ،والعسل لكونه أحلى األشياء عندنا وألذها ،حلياة النفس وبقاءها

سام النورية كالشمس والسراج لكونه سبب تنوير النفس وتفرقتها بني احلق واألج ،والضياء
وقد يكون الشيء الواحد  ،وقد خيتلف صورة الشيء باختالف األشخاص الذين يرونه ،والباطل

قيقية لنفوس نه مثال العلم الذي فيه احلياة احلإكاملاء ف  ،تلفني باختالف األشخاصمثاال  لشيئني خم
أو باختالف األزمان كالنار واألمطار  ،، وللمال الذي فيه حياة الدنيا ألهلهامنيالعلماء واملتعل

ومنها ما يكون سببه  ،وللتعب واألمراض يف الصيف ،هنا مثال للراحة والنشاط يف الشتاءإف
االختالف يف املدرك وهو الروح إذا كان ضعيفا  وناقصا  من جهة العلم واالعتقاد بل مريضا  

 نه يدرك الشيء متكيفا  مبا هو عليهإف. غلب على طبيعته من األخالط ة ماومتشكال  بصور 
 .انتهى كالم العالمة النوري [... وخيرجه عن الصورة اليت تقوم فيه

ولعل الكاتب حممد رضا األنصاري صاحب تفسري األحالم املسمى تقسم الرؤيا لإلمام 
وتوضح أن الرمز  ،بصورة مفصلة ومبوبة لعله ينقل لنا جبهد رائع تفسري رموز الرؤيا Xالصادق 

 :وننقل بعض األمثلة ،اقضني متاما  الواحد رمبا يؤول على تأويلني متن

م بسبب الطالق إن  يؤول زيادة زينة ومجال وتعلم علم وقرآن وشرف وجاه وحزن وغ :القرط
 .ن مل يكن له امرأة فيدل على احلزنإكان له امرأة و 
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ها  ملك أو وزير أو ندمي ملك أو رئيس أو شريف أو جارية يؤول على سبعة عشر وج :القمر
أو زوجة أو بعل أو أو غالم أو أمر باطل أو وايل أو عامل مفسد أو رجل معظم أو والد أو والدة 

 .ولد أو عظمة

على معرفة جانب من ولعل يف مراجعة الكتاب املذكور وهو متوفر يف األسواق فائدة كبرية 
تالف يف رموز الرؤيا أو تفسري تلك الرموز هو تابع حلالة الرائي وحال الرؤيا ن االخإو  ،رموز الرؤيا

أو  تفاؤل وأواالنطباع الذي يرتتب على إحساس الرائي من رضا واستحسان أو حزن أو خوف 
  .تشاؤم

وإذا مل يتيسر ذلك لقلة املعرفة  ،يتضح مما سبق أن الرؤيا إذا ثبت صدقها جيب أن تؤول وتعرب
ألهنا رسالة من اهلل والبد أن  ؛وجود املعرب فينبغي عدم إمهال الرؤيا وصرف النظر عنهاأو لعدم 

يلها فينبغي أو أما إذا تعذر فهمها ومعرفة ت ،حسنتكون هلا فائدة عظيمة يف تغيري احلال حنو األ
  .ردها إىل اهلل فهو نفسه كفيل بتفسريها

ن اهلل بابه مفتوح دائما  ورمبا إف ،(فظه اهللح)محد احلسن أذا املعىن دائما  يشري له السيد وه
يكون سبب كون الرؤيا مرمزة هو لبيان حاجة العبد إىل ربه وتوجهه إليه يف الطلب حاله حال 

عبدا   أحبن اهلل إذا إف ،االبتالءاتالذي ابتاله بنقص بالرزق أو باملرض أو السجن أو سائر 
ب الفرج بشدة وتعلق كبري يتناسب مع ذلك البالء فيحصل توجه العبد إىل ربه آنذاك بطل ،ابتاله
ألهنا حالة  ؛العالية جدا   االبتالءاتلكون ترميز الرؤيا من  ةكبري  ةأرجحيوهذا مما يعطي  ،وشدته

عندما ابتاله اهلل برؤيا ذبح   Xإبراهيمغيبية ال يؤمن هبا إال املوقنون واألنبياء أمثال النيب 
ح يف ذلك االمتحان واستوجب من اهلل املكان الرفيع واألجر وعندما صدقها النيب جن ،إمساعيل
فلماذا ال نرتقي من هذا الدرك لنكون على قدر هذا العطاء وال نكون ممن يستهزئ  ،اجلزيل

وهذا رمبا يراه  ،أن نسأل اهلل أن يفسر لنا الرؤيا أسهلوما  ،بآيات اهلل وال يصدقها بل ال يسمعها
كثرية ال   رؤياتفهم يرون  ،ا  اعتيادي ئا  شي Xأنصار اإلمام املهدي  البعض صعبا  ولكنه صار عند

 .يفهموهنا فيسألون اهلل عن تفسريها فيأتيهم اجلواب برؤيا أيضا  وبكل وضوح

 .واحلمد هلل وحده
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 حال الرائي وقت الرؤيا: الباب الثالث
دار )زا النوري يف لعل من األمور املؤثرة إمجاال  يف مدى صدق الرؤيا هو بعض ما أوجزه املري 

 (: 0ص  ج :السالم

 .العرض على اخلال - 

 .التكحل - 

 .التطهر من احلدث - 

ن م  يجد إف ،وال ينا م إال على طهور ،ال ينا م اممؤم  وهو جنب): Xعن أمري املؤمنني 
 .(امماء يتيم  بامصعيد

لثي  م  امليل أما امصادقة إذا رآها بعد امث): نه قالأ Xعن أيب عبد اهلل  :ويف الكايف
ومع حلول اممالئنة وذمك قبل امسحر فهي صادقة ال كختلف إن شاء اهلل إال أن ينون 

 .(جنباً أو ينون على غير طهر

 .السواك - 

 .ضطجاع على الشق األمين أو االستلقاء على القفا والتوسد باليمنياال - 

 .استقبال القبلة -4

 .فتح الفم -0

 .سد اآلذان -8

 (.الدسم أي)اليدين من غمر الطعام غسل الفم و  -9

 .تقليم األظافر -4 
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 .قراءة فاحتة الكتاب -  

َوِإْذ َجَعْلَنا اْمبَ ْيَت َمثَابًَة مِلنَّاِس َوَأْمنًا َواكَِّخُذوا ِمْ  َمَقا م ﴿ :قراءة هذه اآلية من البقرة -  
َرا بَ ْيِتَي مِلطَّائِِفيَ  َواْمَعاِكِفيَ  َوامرُّكَِّع ِإبْ َراِهيَ  ُمَصّلًى َوَعِهْدنَا ِإَمى ِإبْ َراِهيَ  َوِإْسَماِعي َل َأْن َطهِّ

 .( )﴾امسُُّجودِ 

من قرأ عند املنام أول سورة البقرة والكرسي واثنان بعدها وثالثة من آخرها مل ينس  -  
 .القرآن

يف  حفظينأاللهم  ،آمنت باهلل وكفرت بالطاغوت ،بسم اهلل :قراءة الكرسي وتقول -  
 .مي ويقظيتمنا

 :يما يليف ( )وخيتصرها  ،إبطال الرؤيا وهناك مواضع أخرى تكون فيها رجحان

ما عجت ): قال  ،وهو يسمى العيلولة ،النوم بعد الغداة إىل قبل طلوع الشمس - 
وامنو م  ،زنا، واغتسال م  م  د م حرا م يسفك عليها :م  ثالثة األرض إمى ربها كعجيجها
 (.عليها قبل طلوع امشمس

 .وهو نوم الفتور والضغث وهو بعد طلوع الشمس: الفيلولةنوم  - 

 .وهو قبل الزوال وهو ممدوح والرؤيا فيه تكاد ال تكذب: القيلولة - 

 .(ن اهلل أخصني بامرؤيا نهاراً أل ؛صدق امرؤيا ما كان بامنهارأ) :قال رسول اهلل 

ن امحسي  ب  أل( يثوزاد على احلد) صدق امرؤيا امقيلومةأ) :Xعن جعفر الصادق 
يا  :وهو يقول أكسرعون امسير واممنايا كسرع بن  إمى امجنة ؟ فقال علي رأى امنبي 

                                                           

 .1  : البقرة - 
 .، فما بعد 4ص  ج: دار السالم :انظر - 
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البد مك م  امرجوع  ،يا بني :فقال .ال حاجة مي في امرجعة إمى دار امدنيا بعد رؤيتك ،أبتي
 .(إميها وهي ساعة م  ينذ  فيها قط ث  صلى امظهر واستشهد

 .وفيه ظلمة تأخري الصالة تعارض منفعة النوم حينهالزوال أو وهي بعد  :احليلولة - 

 .آخر النهار وهو يورث األمراض املهلكة :الغيلولة - 

النوم يف األوقات الشريفة والليايل املتربكة كليايل القدر والفطر واجلمعة وأول رجب واحملرم  -4
 .ونصف شعبان

 .النوم قبل منتصف الليل أو يف الثلثني األوليني -0

عن الصادق حسب األيام يف الشهر يف كتاب االختيارات املنسوبة للمجلسي مرسال   -8
X: الرابع واخلامس يف التأخري، الثاين والثالث بالعكس، اليوم األول باطل ن النوم يفإ ،

الثالث ، احلادي عشر والثاين عشر تأخري، العاشر كذب، السادس إىل التاسع كل ما رآه صدق
الثامن ، السادس عشر والسابع عشر يؤخذ تعبريه، اخلامس عشر صدق، عشر باطلعشر والرابع 

الثاين والعشرون والثالث ، العشرون واحلادي والعشرون كذب، عشر والتاسع عشر صدق
اخلامس والعشرون والسادس والعشرون على ، الرابع والعشرون على العكس، والعشرون فرح وسرور

 .التاسع والعشرون والثالثون صدق، من والعشرون صحيحالسابع والعشرون والثا، العكس

 .تدبري الفراش من املناسب للنائم من ختليصه من الشبهات واهلدم -9

 رؤيا املعصومني  :الباب الرابع
ها على أحد املعصومني لكثرة ئمن األمور املؤكدة احلتمية على صدق الرؤيا هي احتوا

 .عنه أي شبهةاألحاديث اليت تؤكد هذا املعىن وترفع 

ن امشيطان ال إني في منامه فقد رآني، فآم  ر : قال رسول اهلل ]: النوري املريزاينقل 
 .يتمثل في صوركي وال في صورة أحد م  أوصيائي وال في صورة شيعته 
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م  رآني فقد رأى : قال رسول اهلل  ،عن أيب قتادة :ويف جممع الزوايد للهيتمي املصري
 .امحق

ي اميقظة إن امشيطان م  رآني في اممنا م فنأنما رآني ف: عن النيب  ويف نفس املصدر
 .ال يتمثل بي

 .( ) [ني ُأرى في كل صورهإي فقد رآني فم  رآن: وقال 

يف شرحه وتفصيله حول رؤية (  ج - دار السالم)يد املريزا النوري يف ولقد أوىف الس
  :فننقل ما نصه ،ار العلماءونقل آراء كب املعصومني 

مبا  نه النيب أن الظاهر من تلك األخبار أن كل من رأى أحدا  يف املنام وعرف فيه أاعلم ]
، نه من اخلوارق فيه فقد رآه حقيقةخيلقه اهلل تعاىل يف قلبه أو يعرفه له غريه أو مبا يظهر له م

احلركات  فكلما يظهر منه من ،ويكون كما لو رآه يف اليقظة .( ) واملرئي روحه املقدسة الشريفة
تا  زهه عن اجلهل حيا  وميربز منه فيها لعصمته وطهارته وتنواألقوال واألوامر والنواهي فيه مثل ما ي

 :وااللتزام بذلك مشكل من وجوه

، قاعدا  متباعدة يف ساعة بل دقيقة واحدة نه قد يراه مجاعة يف أماكن كثرية يف أماكنإ: األول
 .متكلما  مع مجاعةومتحركا  مع آخر ونائما  عند آخرين و 

نه كثري ما يراه مجاعة خمتلفي العقائد متبايين املذاهب حبيث يلعن بعضهم بعضا  إ: الثاين
ن يرى العامة أصنامهم يف أهبة أك  ،بالتمسك مبذهبه قوال  أو فعال  ويكفر قوم آخرين فيأمر كل فرقة 

تغايري الطريقة والفتوى أو اثنان م ،والفرقة الناجية بعكس ذلك ،وجالل وعليهم نظرة النعيم
كما نقل شيخ الفقهاء الشيخ جعفر النجفي يف   ،فيفعل بكل واحد ما يوجب االلتزام مبا هو عليه

                                                           

 ..71  – 74 ص 4ج: دار السالم - 
في كثير من األحيان مالك وليس  (عليهم السالم)إن الذي يراه النائم متمثالً بالمعصومين : )يقول السيد أحمد الحسن - 

حدث ذلك تغيراً في روح المعصوم، وهو حق ورسالة من هللا سبحانه، ولكن لو أن الرائي رأى روح المعصوم فعالً أل
 (.نفسه وهذا يحدث طبعاً في حاالت خاصة
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يف املنام وقد هناه عن شرب الغليان  Xنه رأى اإلمام علي أرسالة حق املبني عن بعض العلماء 
 .نه رآه يشرب فيهأوعن آخر 

 .ورة غري الصورة اليت رآها غريه أو هو يف منامه اآلخرنه يراه كل أحد غالبا  يف صإ: الثالث

، واألقل من عنه بل تقدمه على كثري من األدلةنه يلزم القول حبجية ما يراه أو ينهى إ: الرابع
 .( ) [وجوب العمل به يف مقام ال يعارض دليل آخر

 :جواب اإلشكال األول :أوالً 

 :ار السالم وهذا نصهة النوري يف دوهو نص ما ينقله العالم  8 ص  ج

له نظائر كثرية وقد صرح احملققون  ن  أوأما عن اإلشكال األول من اإلشكاالت األربعة فب.. ]
اده مع املقام ، صرح بعض احملققني باحتضعا  منهايف اجلميع بإمكانه وعموم القدرة فلنذكر مو 

وأمري املؤمنني صلوات اهلل  رسول اهلل احملتضر، فنقول من عقائد اإلمامية رؤية ليكون أصال  لغريه
ألخبار حول ويذكر الطربسي من ا، [عليهم وقد ثبت ذلك عندهم بالنقل املتواتر وإمجاع األكابر

 :نذكر بعضها ،ذلك عشرين

ما يموت موامي منا ومبغض ألعدائنا إال ويحضره رسول ): قال ،Xعن أيب عبد اهلل )
ن كان إو  ،وات وامسال م فيروه  ويبشرونهصلاهلل وأمير اممؤمني  وامحس  وامحسي  عليه  ام

 ،ياحار همدان: Xوامدميل على ذمك قول أمير اممؤمني   ،غير موامي يراه  بحيث يسوئه
 .(م  يمت يرني م  مؤم  أو منافق قبالً 

نْ َيا﴿ :يف قوله تعاىل Xعن الصادق  هو أن ) :قال .( )﴾َمُهُ  اْمُبْشَرى ِفي اْمَحياِة امدُّ
 .(د امموت يعني محمداً وعلياً عليه  امصالة وامسال ميبشراه بامجنة عن

                                                           

 .71  – 74 ص 4ج: دار السالم - 
 .44: يونس - 
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ن اممؤم  إذا مات رأى رسول اهلل وعلياً إ): قال ،Xعن أيب عبد اهلل  ،عن أيب بصري
 .(عليه  امصالة وامسال م بحضركه

 .(م  زارني في حياكه زركه بعد وفاكه): Xعن أيب عبد اهلل 

ال فرق بني كثرة األمكنة وقلتها بعد جتويز  ، إذومناط اإلشكال يف اجلميع واحد.. ]: مث قال
 .( ) [ما يتفق كثريا  يف الصالة والدفنيف مكانني يف ساعة واحدة ك حضور أحدهم 

 :ها  يف هذا الشأن خنتصرها باآليتويرى العالمة اجمللسي وجو 

ملا صدر عليهم من األخبار مستفيضة يف  يذهب إىل اإلميان مطلقا  حبضور املعصومني 
 :احلس والعقل فيمكن جوابه يف نقاطوأما ما يشكل حول خالف  ،الشأن هذا

إن اهلل قادر على أن حيجبهم عن أبصارنا لضرب من مصلحة كما ورد عن األخبار  - 
َنَك َوبَ ْيَ  امَِّذيَ  ال يُ ْؤِمُنوَن بِاْْلِخَرِة ِحَجاباً ﴿ :اخلاصة والعامة يف تفسري قوله تعاىل َجَعْلَنا بَ ي ْ

 .( )﴾راً َمْسُتو 

نه إذا أ يكفي يف ذلك مع إمنا يتم الشبهة إذا ثبت وقوع هذا االتفاق وحمض األميان ال - 
، ملا جعل هلم من أن يكون هلم أجساد مثالية كثرية ن حضورهم باألجساد املثالية ميكنأقلنا ب

 .اليت هبا امتازوا عن ساير البشر القدرة الكاملة

وهذه األمثلة يكلمون املوتى ويبشروهنم  ،منهم مثاال  بصورتهميكن أن خيلق اهلل تعاىل لكل  - 
كما ورد يف بعض األخبار بلفظ التمثيل كما مثل أهل السماوات اإلمام علي   ،من قبلهم 
X  هذا ): فقال ،ئكة تصلي خلفهيف مجيع السماوات واقفا  يصلي واملال حىت رآه النيب
حتى كنظر إميه اممالئنة فتطمئ  إميه  خلقته في جميع امسماوات Xطامب  أبيب   يعل

 .انتهى كالم اجمللسي( ... Xنفوسه  م  شدة حبه  معلي ب  أبي طامب 

                                                           

 .04 ص 4ج: دار السالم - 
 .41: اإلسراء - 
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 :وري على العالمة اجمللسي يف نقاطيعلق املريزا الن

إن مجيع ما نقلناه صريح يف حضور األصل واخلروج عنه مبجرد هذا اخلرب الضعيف : أوال  ]
 .خروج عن الطريقة املستقيمة

، بل هو نظري ما ورد يف ل وال ظاهر يف كون املرئي مثاهلمإن خرب التمثيل غري صريح ب: ثانيا  و 
 (.مقعده م  امنار فليتبوأم  سره أن يمثل امناس قياماً ) :احلديث

 Xففيه بعد قوله  ،اخلرب املذكور أيضا  ما يشهد بكون املراد هو األصليف إن : وثالثا  
 ،رفقائك اهلل وأمري املؤمنني وفاطمة واحلسن واحلسني واألئمة  هذا رسول: وذريتهم فيقال له

 .اخل... فيفتح عينيه فينظر  :قال

بل صرحيها  إن املقصود من تلك األخبار ليس جمرد رؤية امليت صورهم ومثلهم : ورابعا  
هم نفوس إن كانفاملتكلم املبشر  ،أن الذي حيظر يتكلم معه ويبشره ويأمر ملك املوت باإلرفاق
ينئذ ملك ن كان غريهم فهو حإو  ،املقدسة يف تلك الصور املمثلة فهو رجوع إىل التوجيه األول

دا  يف مجيع املوارد عاد اإلشكال، وإال فال يساعده خرب وال ن كان واحإخلقه اهلل تعاىل بصورهم، ف
 . خيفىبه ما ال Xن التعبري عن حضور امللك حبضورهم وعد ة من فضائلهم وافتخاره أ، مع ثرأ

يف السماء غري جمد  بل  X ن االستناد إىل خرب متثيل احلال وخرب صورة أمري املؤمننيأفظهر 
رأيت  8ميلة أسرى بي ربي : ففي العيون عن النيب  ،يف حديث املعراج تصريح بأنه ملك

يلعب علي ب  أبي طامب بذي في بطنان امعرش ملنًا بيده سيف م  نور يلعب به كما 
، ظروا إمى وجه ذمك امملكن Xن اممالئنة إذا اشتاقوا إمى علي ب  أبي طامب إ، و امفقار
هذا ملك  ،يا محمد :هذا أخي علي ب  أبي طامب واب  عمي ؟ فقال ،يا ربي :فقلت

 .( ) [اخل...  يعبدني في بطنان عرشي X خلقته على صورة علي
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م  يمت  ،حار همدانيا ) :Xواحلاصل أن محل قوله ] :ق بعد هذه املقالة بقولهويعل  
نه يرى ملكا  على صوريت مما يأباه الطبع أعلى ( يعرفني طرفة واعرفه) :Xوقوله  ،(يرني

 .[السليم

 :جواب اإلشكال الثاين :ثانياً 

 :ويكون على وجهني ،( )( دار السالم)يف وهو كما ينقل املريزا النوري 

نه البد من ختصيص أجلواب على ذلك وا .. درره ما اختاره احملقق البحراين يف :الوجه األول]
غالبا  اإلميان والصالح  ، ملا عرفت آنفا  من اشرتاط لصحة الرؤيااخلرب املذكور برؤيا املؤمن خاصة

ومثل  ،ن فرضنا صدق رؤيا غريه فهو نادر فيحمل اخلرب على ما هو األكثر الغالبإوالتقوى، و 
هنا نوعا  مما أكرمت األنبياء أكفى بالرؤيا شرفا  ): قال القرطيب...  غري عزيز يف األخبارهذا احلمل 

م  يبق شيء م  مبشرات امنبوة إال ": كما قال   ،وهو االطالع على شيء من علم الغيب
ن صدقت رؤياه  إوأما امنافر وامناذ  واممخلط و  ، أن امرؤيا امصادقة يرها امرجل اممسل

صدق في حديث  إذ ميس كل م  ،بوةنها ال كنون م  اموحي وال م  امنإفي بعض األحيان ف
ن أحده  قد يحدث ويصدق ومن  على إغيب ينون خبره نبوة، بدميل امناه  واممنج  ف

منسبة وكذمك قد كصدق امرؤيا كرؤيا امعزيز وامفتيان في امسج  ومن  ذمك قليل با ،امندرة
ل اخلرب وعموم العلة  نه ال يالئم ذيأوما ذكره القرطيب صحيح إال  .("ممناماكه  اممخلطة امفاسدة
 .كما ال خيفى على املتأمل فيه

 :على قسمني أن يقال رؤيا النيب  :الوجه الثاين

أن تقرتن يف اليقظة كما تدل على صدقها ككثري من املنامات املقرتنة لإلعجاز وال جيوز عقال  
، كيف وهو ذلك عقائد ومل ينقل إىل اآلن مثلأن تتضمن قبيحا  وتؤيد باطال  وتشيد فاسدا  من ال

 .إغراء بالباطل وإضالل العباد نضري جريان املعجزة على يد مدعي النبوة كذبا  
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مع الناس بعد مماهتم كحاهلم  وأوصياءه  فاعلم أن حالته  ،أن تكون جمردة عن ذلك
وأنت بعد التأمل يف تطبيقات الناس وكيفية معاشرهتم مع كل صنف  ،معهم يف حياهتم وحضورهم

 :ه ذاته وصفاته وأفعاله وإمدادهم كل نوع مبا هو مناسب له كما يشري إليه قوله تعاىلمبا يقتضي
 .( )﴾َوآكَاُكْ  ِمْ  ُكلِّ َما َسأَْمُتُموهُ ﴿

ومن   ،، ومن ال حيتمله يسريون معه على منواهلإلسرار يلقونه إليه قبل سؤاله فمن كان قابال  
 ومن كان ،لهداية يرشدونه إىل مفاتيح اخلريل ومن كان قابال   ،كان ضعيفا  يرفقون به يف السري

عرض عن اآليات املتتالية وصرف بوجهه عن الرباهني املتوالية ميدونه أعنيدا  جاحدا  مكابرا  معاندا  
  :، كما قال تعاىليف ضاللته مبقتضى سؤاله وقابليته

 .( )﴾وا َأزَاَغ املَُّه قُ ُلوبَ ُه ْ فَ َلمَّا زَاغُ ﴿

 .( )﴾ٌض فَ َزاَدُهُ  املَُّه َمَرضاً َمرَ ِفي قُ ُلوِبِهْ  ﴿

 .( )﴾َجَعْلَنا قُ ُلوبَ ُهْ  قَاِسَيةً وَ ﴿

 .( )﴾ِهْ  َأِكنًَّة َأْن يَ ْفَقُهوهَوَجَعْلَنا َعَلى قُ ُلوبِ ﴿

 .(4)﴾َما َيصَّعَُّد ِفي امسََّماءِ َوَمْ  يُِرْد َأْن ُيِضلَُّه َيْجَعْل َصْدرَُه َضيِّقاً َحَرجاً َكأَنَّ ﴿

 .(0)﴾كْ ُهْ  رِْجساً ِإَمى رِْجِسِه ْ ا امَِّذيَ  ِفي قُ ُلوِبِهْ  َمَرٌض فَ َزادَ َوَأمَّ ﴿

 .(8)﴾َصَرَف املَُّه قُ ُلوبَ ُه ْ ثُ َّ اْنَصَرُفوا ﴿
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 . ( )﴾ُقْل َمْ  َكاَن ِفي امضَّالَمِة فَ ْلَيْمُدْد َمُه امرَّْحَمُ  َمّدا﴿

 ،ع سهم منرود ملطخا  بالدمورجو  ،، واستجابة دعاء فرعونمث النظر إىل خوار العجل
وطراوة الشجرة  ،وتزويج ثالث القوم كرميته ،ومناكحة بنته وبنت أخيه ،حب الغارومصاحبة صا

أسترشدك إن ): أليب بصري كما يف احملاسن Xوقول الباقر  ،اليابسة اليت يصلب عليها األوالن
يا ) :يف الكايف كما  Xوقول الصادق  ،(ن جاحدك فجاهدهإن استزادك فزده، و إفأرشده و 

خلف سر اهلل سر اهلل سر اهلل فال كذيعوه وال كعلموا هذا امخلق أصول دي  اهلل بل ارضوا 
 .(مه  بما يرضى اهلل مه  م  ضالل

بعد التأمل يف ما شرحناه يف الفصل السابق فيما يرد على العبد املؤمن والكافر واملسلم 
، ال تكاد تشك يف بة واجلزاء واالستدراج واالبتالءلعقو واملنافق من اهلل تعاىل من النعمة والبالء وا

عدم خروج ما يراه املبطل الذي تراكم عنده احلجج القاطعة والرباهني الساطعة الالمعة على إثبات 
وعكف على أباطيله اليت زينها  ،عرض عنهاألق بالرسالة والتوحيد واإلمامة و العقائد احلقة مما يتع

ويبشره أو يومهه صحة ما عنده عن  ،اجملتثة البنيان يف نومه ما يسرواعده وأقام على ق ،له الشيطان
بل هو جار على مقتضى  ،أحد األقسام الساطعة اليت ال يوجب االلتزام هبا توهم جرب وإضالل

ن استصعب تصوره واألميان به صادقا  إاليت ال تتخلف عن أحد يف كل حال، و  احلكمة اإلهلية
جال باحلق بل احلق بالرجال ومل جيد مصدقا  مبا ذكرنا ولكن ال ينبغي على كل من ال يعرف الر 

التوحش من احلق إذا ساعده الدليل وهو حسيب ونعم الوكيل ومنه يظهر اجلواب على املناقضة يف 
، وذكرنا يف أواخر الفصل الثاين يف اجلواب اإلشكال ما تقدم عن اجمللسي إىلاألحكام مضافا  

 ،وبعضها ملوافقة املزاج حينئذ ،يف املنام مع إمكان كون بعضها للتقية م الرابع وهو حجية قوهل
ن مل جيب العمل به إوبعضها صحيحا  واقعا  و  ،التعبري وبعضها حيتاج إىل ،وبعضها لعدم فهم املراد

بل حيرم العمل باحلكم  ،باألدلة الظاهرية اليت قام على خالفها كما جيب العمل باجلفر والرمل
 .[ج منهما إذا خالف ما دل عليه أحد األدلة األربعةاملستخر 
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 :الكراجكي يف كنزه وهو ما نصه كما نقله العالمة  (رمحه اهلل)وقد نقل رأي املفيد 

له كفرعون ومن جرى جمراه مع قلة حيلة البشر إنه أز من بشر أن يدعي يف اليقظة إذا جا)
نه نيب مع متكني أعند النائم يوسوس له  وزوال اللبس يف اليقظة فما املانع من أن يدعي إبليس

ن املنامات اليت أإبليس مبا ال يتمكن البشر وكثرة اللبس املتعرض يف املنام ؟ ومما يوضح لك من 
نك ترى الشيعي أ ،ما هو باطل منها واألئمة  نه قد رأى فيها رسول اهلل أيتخيل اإلنسان 

وهو يأمرين باالقتداء به دون غريه  Xملؤمنني ومعه أمري ا رأيت يف املنام رسول اهلل : يقول
 .ن أبو بكر وعمر وعثمان ظاملون وأعدائه وينهاين عن مواالهتم ويأمرين بالرباءة منهمأو 

يأمرين  يف النوم ومعه أبو بكر وعثمان وهو  مث يرى الناصيب يقول رأيت رسول اهلل 
فيعلم ال حمالة  .واآلخرة ومعه يف اجلنة أصحابه يف الدنيا هنمأحببهم وينهاين عن بغضهم ويعلمين 
فأوىل األشياء أن يكون احلق منهما ما ثبت بالدليل يف  ،أن أحد املنامني باطل واآلخر حق

 .أوضحت احلجة على فساده وبطالنهاليقظة على صحة ما تضمنه والباطل ما 

ه قد رآه وليس املراد نأإمنا معناه  وقولنا يف املنام الصحيح إن اإلنسان يف نومه رأى النيب 
 ؟وأي بصر يدرك به يف حال نومه  ،به التحقيق يف اتصال شعاع البصر جبسد النيب 

وإمنا هي معان تصوره يف نفسه ختل له فيها لطف اهلل تعاىل به قام مقام العلم وليس هذا 
يغلط يف ن معناه فكأمنا رآين وليس أل ؛من رآين فقد رآين :مبناف اخلرب الذي يروى من قوله 

 .(رمحه اهلل)انتهى كالم الشيخ املفيد  (إال من ليس له من عقله اعتبارا  املكان 

 :املفيد بعدة نقاط نوردها كاآليت ق السيد املريزا النوري على كالم الشيخولقد عل  

نه حيتاج إىل التقدير يف موضعني من اخلرب إذ صار احلاصل من رآين وأنا مشغول إ :أوال  ]
  .ن الشيطان ال يتمثل يب يف شيء من احلقإطاعة مثال  فقد رآين فلعبادة والبا

وما يشتغل به أو يأمره من الطاعة متوقف  هو  هوإذا صار معرفة كون من رآه فيه  :ثانيا  و 
 ،على مطابقته ملا ثبت يف اخلارج مل يبقى لرؤيا يف املنام مزية وصار كمن رأى غريه من الناس
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ن الرؤيا الصادقة جزء من إبعد ذلك و  لك املزية خصوصا  قوله وظاهر تلك األخبار وجود ت
 ... سبعني جزء من أجزاء النبوة

فس هذا اخلرب بصحة ما رآه استدل بن Xنه إف ، يوافق خرب العيون أصال  نه الإ :ثالثا  و 
قى حقيقة فيب إن من رآه يف القسم األول هو النيب ( رمحه اهلل)مث إن ظاهر كالم املفيد . الراوي

عرف مبذهبه مضافا  أإرجاعه إىل كالم تلميذه الذي هو معه إشكال األول والثالث لكن ال من 
 ... إىل مطابقة ملذهبه يف رؤية احملتضرين النيب واألئمة 

ن إو  فال يظن بذو درية التفوه به ،سوسنه أراد بشعاع البصر واجلسد هذا املشاهد احملإ :رابعا  و 
ثبت يف حمله وجود بدن آخر لإلنسان نسبته إىل هذا البدن كنسبة  غريه فما املانع منه بل قد

أخبار متواترة يف نه قد مر يف الباب األول أوعلمت  .وارح واألعضاءاجله وله ما هلذا من الروح إلي
فيها معاجز غريبة كقتل إنسان وفك أسري وإعطاء  فظهر منهم  أوهم منامات مجاعة ر 

 ،خصوصا  التخيل الذي زعمه يف اخلارج ومل يقدر عليه غريهم  مال وأمثال ذلك مما ظهر أثره
 فيها ومنامات نرجس  واستشهادهم بقول جدهم  ومثل ذلك منامات األئمة 

 .( ) [وغريها مما ال يقبل التأويل أصال  

 :ما نصه عن بعض احملققنيلعالمة النوري ولقد أضاف ا

ن املؤمن احملق الذي يعتقد إف ،املنام أصال   يف ن املخالف للمذهب احلق ال يروهنم إو .. ]
فيهم النبوة واإلمامة ويعرتف بفضائلهم ومناقبهم ويعرفهم مبا هم عليه من الصفات اإلهلية 
واألوصاف الربانية والكماالت النفسانية الظاهرية والباطنية إذا توجه إليهم بقلبه يف اليقظة 

والصورة  ،واإلمام الصادقني األصليني النيب  إىلجه وجعلهم يف باله أمام أقواله وأفعاله فقد تو 
بسبب توجهه إليهم يف عامل املثال  شرتكة الساملة الصافية املستقيمةحس م ةاليت تقع حينئذ يف مرآ

ذكرهم يف إذ  ،من صورهم اليت يلبسون أيها شاءوا يف أي وقت شاءوا وال يدخل الشيطان فيها
السرائر وحيرتق دون الوصل إليه كل شيطان مارد ويرجع خائبا  اخلواطر ذكر اهلل الذي به يستنري 
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ن إالنوم، و وهكذا يف النوم بناءا  على احتاد حمل التصور يف اليقظة والرؤيا يف  ،عن نفوذ املكائد
مادة املرئي هو ما توجه إليه يف هذا العامل باعتقاده وصورته صورة مرآة خياله املختلفة يف الكم 

  .خاص واآليات واألحوالوالكيف حبسب األش

عتقد بزعمه نبيا  غري معصوم من اجلهل واخلطأ مرتكب اوأما من مل يعتقد فيهم ذلك بل 
اهلل تعاىل واعتقد  فقد جعل لنفسه نبيا  مل يرسله ،القبائح ينسبها إليه إخفاء اهلام من العامة العمياء

احلس يصري كالكلي يف احتياج  ن اجلزئي إذا غاب عنإف ،رسوال  مل ينزل إليه وحي من السماء
 طابقين مل إات حمتملة يف كثري من أفراد نوعه، فتعينه وتشخيصه إىل ذكر حدود ومشخص

نه ال إمطابقته له كزعم كون زيد عمرا  فن زعم إنفة فيه فاملتصور يف الذهن غريه و املذكور منها املكت
د فيه األباطيل غري متوجه إليه وحيث إن من يعتق ،يفيد األحكام املعلقة على كل واحد منهما

ى له يف صورة ختيلها يف نفسه هبذا اءتر  يف اليقظة واملنام حقيقة شيطان ذ  أصال  فاملتوجه إليه حينئ
  .االعتقاد

إذ رؤية النيب يف املنام نفس توجه خياله  ،فلم يرى نبيا  يف املنام حىت يكون هو النيب األصلي
، وإذا مل يكن النيب الصادق يف ورة تلقى إليه من عامل املثالبص إىل نيب اعتقده نبيا  وانصباغه

إذ  وال يلزم تصور الشيطان بصورة النيب  ،معتقده أصال  كان املتوجه إليه شيطان والصورة منه
ذاك حيث يتوجه إليه حقيقة فال جيوز أن يلبس إبليس صورته ويرتاءى له هبا بل ال ميكن من ذلك 

 الصايف هو ما يقتضيه من مجاالته وصفاته ومكتسباته دون العامل يف هذا العامل إذ صورته 
، والشيطان يل والدعوةاجلسماين املختلط نوره بظلمته املقتضي للتصور بصورة سائد الناس للتكم

كما   ،ن تصور بصورة حسنةإو  ن القبح واخلباثة والشر والبشاعةال ميكن أن يراه املؤمن إال مبا فيه م
ن املؤمن ينظر بنور إن كان مجيال  حسنا  املنظر، فإيرى الكافر إال قبيحا  منفرا  و  نه يف اليقظة الأ

لنبوة يف ، وأما من توجه إىل غريه فهو كمعتقد ار ما يف البواطن من احلسن والقبحاهلل ويظه
، وهناك ملعب الشيطان وحمل إخالله وتصوره دائما  بصورته يف باله يف مسيلمة وسجاح يف اليقظة

 .قظة ومنامهالي
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له كفرعون جاز إلبليس إنه أوز لبشر أن يدعي يف اليقظة نه كما جيأوأما ما تقدم عن املفيد 
: ذلك يقول املؤمن رأيت يف املنام ألنه عند ؛نه أوىل بذلك منه فغري سديدإدعوة النبوة يف املنام ف

ليقظة يقول رأيت رجال  نه يف اأكما   ،رجال  يدعي النبوة وال جيوز أن يعتقد فيه ذلك ملا تقدم
ن اشتبه األمر يف بعض املواضع كان إو  ،بوة وال جيوز أن يعتقد فيه ذلكأو الن اإللوهيةمدعي 

 .ه أو إظهار مفاسده وقبائح سريرتهالواجب يف احلكمة اإلهلية إبطال دعوا

 سول اهلل نه النيب املبعوث ويقول رأيت البارحة ر أوالكالم يف مقام يراه يف املنام رجال  يزعم 
وهذا لو جاز فيه اخلالف جلاز أن يكون املتوجه إليه يف اليقظة يف الدعوات واملناجاة والتضرع 

وفتح هذا الباب  ،واالستغاثة هو الشيطان املرتائي له يف خياله بالصفات اليت يعتقدها فيه 
  .ختريب ألساس الدين

ن منها ما يراه املخالف إف ،مشكله يف مجيع أقسام املنامات وهذا البيان حسن ولكن جريان
، فريى النيب ويأمره بطاعة األئمة وعداوته وأراد اهلل تعاىل هدايتهاملعاند الذي نام على بغضه 

وحق يتهم ويبني له بطالن إمامة أعدائهم بنحو يذهب عنه العناد واملخالفة ومع ظهور معجزة ال 
طاعة كفك مؤمن وكف ظلم وتفريج  فيأمره ب أو يرى أحدا  منهم  ،يبقى معها شك وريبة

، وقد تقدم من ذلك يف لرؤية وبعدها على اعتقاده الباطلكرب وأمثال ذلك مع بقائه عند ا
م  الباب األول مجلة وافرة والشك كون املرئي أرواحهم املقدسة مع ختلف الشرط بل قد يراه

، ن عن بالد اإلسالمالكفار البعيديميهم ودعوهتم من فرق اسأكذلك من مل يعرفهم ومل يسمع 
والتزامه يف خلص املؤمنني الكاملني غري نافع بعدة  ،من جواز ذلك يف اليقظة للمؤمنني بل الالزم

وورود ما مر من األعمال الكثري لذلك يف حالة النوم وعدم ورود خرب  ،وجوه يف النوم جلميعهم
 .( ) [يف نوم كل صنف وعدمه يف اليقظة فيه لليقظة وظهور اخلوارق منهم 

 :جواب اإلشكال الثالث :ثامثاً 
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للمعصومني رفعا  لإلشكال  يرى العالمة الطربسي يف معرض احتماالته حول رؤية احملتضرين
 :وهذا ملخصه، الثالث

وهم يف  فريوهنم  ،أن يكون املراد من احلضور كشف احلجاب عن بصر احملتضرين]
كرؤية الناس مجيعا  كوكبا  . منهم لذلكعامل من دون حركة وسري مستقرهم ومقامهم من ذلك ال

ما الختالف إ، ووجه اختالف صورهم يف أنظار احملتضرين نا  يف آن واحد يف أمكنة متباعدةمعي
واالعتقاد الصحيح  ،والنورانية والظلمة من جهة العمل أنفسهم حبسب القرب والبعد إليهم 

 .اخل... دمه واحملبة الكاملة وعدمها الالئق هبم وع

: قال ،Xعن خادم علي بن حممد  ،عن أيب القاسم بن القاسم :ى الراوندي يف اخلرايجرو 
فخرجت يوما  وهو يف دار املتوكل  ،Xكان املتوكل مينع الناس من الدخول على علي بن حممد )

ننتظر  :نكم جلستم ها هنا ؟ قالواأما ش :فقلت .فإذا مجاعة من الشيعة جلوس خلف الدار
كلنا  :إذا رأيتموه تعرفونه ؟ قالوا: فقلت هلم .نظر إليه ونسلم عليه وننصرفانصراف موالنا لن

 ،يا فتيان :فقلت ،فلما واىف قاموا إليه فسلموا عليه ونزل فدخل داره وأراد أولئك االنصراف. نعرفه
هو  :فصفوه ؟ فقال واحد: فقلت .نعم :فقالوا ؟ اصربوا حىت أسألكم أليس قد رأيتم موالكم

 .سود اللحيةأمسر أال تكذب ما هو إال  :بيض مشرب حبمرة، وقال اآلخرأالرأس بيض أشيخ 
 ؟ أليس زعمتم إنكم تعرفونه :، فقلتو إال كهل ما بني البياض والسمرةما ه :وقال اآلخر

 ... (انصرفوا يف حفظ اهلل

وا َوَماُكوا ِإنَّ امَِّذيَ  َكَفرُ ﴿ :يف قوله تعاىل Xويشهد هلذا االحتمال ما يف تفسري اإلمام 
لقبض  بعد ذكر ملك املوت. ( )﴾َوُهْ  ُكفَّاٌر ُأومَِئَك َعَلْيِهْ  مَْعَنُة املَِّه َواْمَمالِئَنِة َوامنَّاِس َأْجَمِعي َ 

فيرى  ،ارفع رأسك وطرفك وانظر: نع  يقول): Xقال  ،الوجوه وأقبحروحه بأفظع املناظر 
على كرسي بي   X، ويرى علياً حم على سرير بي  يدي عرش امر  دون امعرش محمداً 

امجنان قد فتحت أبوابها  ، ث  يرىركهضعلى مراكبه  امشريفة بح األئمة  ريديه وسائ
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مو كنت : زل امتي كقصر عنها أمنى اممتمني ، فيقول مهويرى امقصور وامدرجات واممنا
 ...(. كانت روحك كعرج بها إمى حضركه   ألوميائك موامياً 

بعد نزول ملك املوت لقبض روح  .( )﴾امَِّذيَ  َيظُنُّوَن أَن َُّهْ  ُمالُقو رَبِِّه ْ ﴿ :ويف قوله تعاىل
 فينظر فيرى محمد  ،انظر: ث  يقول): Xاملؤمن وارائته درجاته وقصوره يف اجلنة قال 

أو كراه  هؤالء ساداكك وأمتك ه  : فيقول ،م  آمهما في أعلى عليي  وعليًا وامطيبي  
 .( ) [... (اسكوأنهناك جاّلسك 

 :ما نصه( رمحه اهلل)ويضيف املريزا النوري 

ن إف وتارة يف ذيله وهو قوله  ،اخل...  من رآين: الكالم تارة يف صدر اخلرب وهو قوله ]
 :ال يتمثل يب الشيطان

فقد رأى  نه هو أما ذكرناه أوال  من أن كل من رآه يف النوم وعرف فيه  هفظاهر : أما األول
وليس املرئي من اخلياالت النفسانية وال من الصور الشيطانية بل  ،ف وروحه املقدسةشخصه الشري

 .( ) [... وال األرواح الطاهرة من املؤمنني وال املالئكة املقربني

ن الشيطان ال يتمثل يب إف وهو الكالم يف ذيل اخلرب املتواتر عن قوله : وأما الثاين]: مث قال
إن اجلن  ( )﴾ِإنَُّه يَ َراُكْ  ُهَو َوقَِبيُلُه ِمْ  َحْيُث ال كَ َرْونَ ُه ْ ﴿ :ىلن ظاهر قوله تعاأفاعلم  ...

وأطبق املسلمون على  ،خلقتهم حبيث ال يتمكن اإلنسان من رؤيتهم أصلوالشياطني حبسب 
ار أو بكثافة أجسامهم ما بزيادة قوة أبصإ :وجيوز أن يروهنم بأحد وجهني ،ذلك لدقة أجسامهم

قد وقع ذلك يف كثري من املواضع فقد رأى قوم لوط إبليس يف صورة أمرد حسن ، و وهو األغلب
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 ،وأصحاب بدر بصورة سراقة ،وقريش يف دار الندوة بصورة شيخ جند ،الوجه وفعلوا به ما فعلوا
 .( ) [يف يوم السقيفة يف صورة شيخ كبري Xوسلمان 

  :لسيد املرتضى كما ينقل الطربسيوقال ا

ياطني على تغيري أنفسهم بأي صورة شاءوا أو أرادوا لوجب أن ترفع الثقة لو قدر للجن والش]
حنكم عليه بأنه ولدي أو زوجيت جن صور نفسه فلعل هذا الذي نشاهدها و  ،ة الناسمن معرف
داوة بني الناس والعلماء وهبذا املعىن يرتفع الوثوق عن معرفة األشخاص ولزرعوا الع ،بصورهتم
. رة هلم على البشر بوجه من الوجوهنه ال قدأجد شيء من ذلك ثبت وملا مل يو  ... والزهاد

 ... ( )﴾َوَما َكاَن ِمَي َعَلْيُنْ  ِمْ  ُسْلطَاٍن ِإالَّ َأْن َدَعْوُكُنْ  فَاْسَتَجْبُتْ  ِمي﴿ :ويتأكد هذا بقوله

نقل مردة امج  أكعامى قال ملمالئنة قبل آد م و نه إ): Xويف العلل عن أمري املؤمنني 
أقطار األرض ال يجاورون نسل صاة ع  بريتي وخلقي وخيركي وأسننه  في امهواء وفي امع

وال يرى نسل خلقي امج  وال  ،جعل بيني وبي  امج  وبي  خلقي حجاباً أخلقي، و 
 .( ) [(وال يخامطونه  يوانسونه 

هو أما ما يناقض هذا االحتجاج الذي نفى به السيد املرتضى قدرة الشياطني على التشكيل ف
 ،Xجعفر  أيبيف تفسريه الصحيح عن  إبراهيماالحتجاج الذي يستند على ما رواه علي بن 

املالئكة وسجود  Xيف خرب يذكر فيه ابتداء خلق آدم  Xعن أمري املؤمنني  ،عن آبائه 
َها فَِإنََّك رَِجي ٌ قَاَل فَاخْ ﴿ :فقال اهلل كعامى: )Xوإنكار إبليس إىل أن قال   َوِإنَّ  # ُرْج ِمن ْ

 ،شئتوأكصور مه  في كل صورة : إمى أن قال إبليس ،( )﴾َعَلْيَك َمْعَنِتي ِإَمى يَ ْو م امدِّي ِ 
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 ،ك ومذريتك في صدوره  أوطاناً قد جعلت م :، قالربي زدني :أعطيتك، قال: فقال كعامى
 .( ) (حسبي: قال

  :السيد الطربسي على هذه الروايةب ويعق  

قوله أتصور هلم يف كل صورة أي ال يكون طريق وسواسي ولكن ميكن أن يكون املراد من ]
وغري كل ذي  وإغوائي هلم عن جادة احلق والصراط املستقيم منحصرا  يف أمر دون أمر كما يف غريه

ن طريق إضالهلم منحصرا  دائما  يف أمر واحد إذا انتبهت النفس إىل إروح مريد من املضلني، ف
وال يزالون   ،وا له جبهة أخرىمن اإلخالل من جهة توسلإذا يئسوا  فإهنمفساده وسوء الصنف 

ن الشيطان قد يتوسل إلغوائه أنك قد عرفت إحىت  حىت يوردوا اإلنسان يف املهالك كذلك
لت لك ولذريتك يف ويؤيد هذا االحتمال قوله يف آخره قد جع ،بالطاعة واألمر هبا واحلث عليها

 ( ) [...  الوسوسة كما تقدم حديث الزنديقه يفن ظاهر احنصار حمل إغوائإصدورهم أوطانا ، ف
 .انتهى حديث املريزا النوري

 ،ن فيها الكفايةأعتقد أة للرد على هذا اإلشكال الثالث و أن أضيف فقط رواية واحد وأحب
 .( ) ( م فقد رآني فإني ُأرى في كل صورةم  رآني في اممنا): وهي عن رسول اهلل 

 :حل اإلشكال الرابع :رابعاً 

ق احلديث عن حجية الرؤيا يف الفصل الثاين مما يرفع اإلشكال عن وجوبية العمل هبا ما مل سب
ن دي  اهلل كبارك إ) :Xوهذا مياشى مع احلديث الوارد عن الصادق  ،يعارضه دليل آخر

 .( ) (عز م  أن يرى بامنو مأوكعامى 
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شرعية  أصلنه ال يثبت أواملراد ] :ق الطربسي يف نفس املصدر على هذا احلديث بالقولويعل  
  .[األحكام بالنوم بل إمنا بالوحي اجللي

 :   ص  ذه الرؤيا للعالمة احللي جوينقل لنا دار السالم ه

: على اهلل مقامهما ما لفظهعن العالمة احللي أ ،يف أسئلة السيد اجلليل مهنا بن سنان املدين]
هل حيل  ،لواحد منهم اعة فاحلوا وطيهاما تقول سيدنا العالمة يف األْمة إذا كانت مشرتكة بني مج

 :(محه اهللر )العالمة  ملك وحتليل أم بأمر واحد ؟ فقال ن حلت له هل حيل له بأمرينإله أم ال ؟ و 
وكنت قد رأيت والدي قدس اهلل  ،واألقوى إباحتها ،نا يف حل هذه األمةؤ يف اجلواب اختلف علما

فبحث  ،يبحث لنا عن هنج ما كان يف حياتهروحه يف النوم بعد وفاته وأنا قاعدا  بني يديه وهو 
الطوسي  نأمنع من إباحته و ( محه اهللر )ن السيد املرتضى أعن هذه املسألة ونقل اخلالف وذكر 

 ن سبب البعض الأل: ومل ؟ فقلت: لفقا ،احلق قول املرتضى: فقلت له ،أجاز وطيها( محه اهللر )
هذا  :، فقالارية ويكون الباقي مباحا  بامللكيتبعض فال يقال زوجتك أو أحبتك نصف هذه اجل

قل أله بعضها بل لو كان فيها لغريه  حنن ال نقول إذا ملك بعضه حيرم عليه بعضها وحيل ،غلط
هذا أو حنوه صورة  ،ال للبعضجزء منها لكانت بأسرها حرام فيكون التحليل مبيحا  للجميع 

 .[املنام

ن أواستدالل العالمة احللي وهو من املؤسسني لعلم األصول والقواعد الفقهية يدل على 
 .مل يعارضها دليل آخر حجية الرؤيا تعتمد حىت يف األحكام الشرعية ما

كربى أما رأي السيد حممد صادق الصدر حول الرؤيا فننقل شيئا  منه كما هو يف الغيبة ال
 :وتطبعة بري   4 ص

بطالن كل األحالم نه ليس هناك أي دليل عقال  وال شرعا  على أوأود أن أشري يف املقام إىل ]
نوازع نفسية ال ، وإمنا هو ناشئ عن يف أن أكثرها زائف وال حقيقة له ، نعم الشكمجلة  وتفصيال  

، واليت جيد الفرد تطبيقها لواقعيه وجود األحالم املطابقة لولكن مما الشك ف. شعورية لدى الفرد
وأنت حٌر بإعطاء أي  ،وإنكار ذلك مكابرة واضحة على الوجدان ،يف عامل اليقظة بنحو  أو بآخر
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، نتيجة للكثرة الكاثرة من األحالم الصادقة الصدفة احملضة اليت يُقطع بعدمهاتفسري لذلك عدى 
 .على مر التاريخ

،  من قبيل املعجزات - وال شك -لواقع كان املطابقة ل فإذا اقرتن احللم بأمر زائد على جمرد
، أو أخربك ك شخص يف املنام فشفيت يف اليقظة، أو وعدك بتحقق أمر فتحققكما لو دعا ل

  .[حقيقة   مل تكن تعلمه وكان حاصال   بشيء

* * * 

 



 :الفصل الرابع

 الرؤيا على مدى التاريخ
عن االعتقاد بالرؤيا من قبل سادة البشرية ذكر بعض الروايات اليت تروي شيئا  أأن  وأحب

هم الرساالت كانت أن أهم األحداث يف التاريخ و أكيف و  ،وعامتها وطغاهتا منذ آدم وحىت اآلن
راد والعارفني واهلل بل حىت على مستوى األف ،مؤيدة برؤيات تسبقها ورؤيات تعززها وتقوم مسريهتا

 :( ج :دار السالم)كتاب املصدر   .ويل التوفيق

 :رؤيا ذي القرنني
إن ذا  8قرأت يف بعض كتب اهلل ): عن عبد اهلل بن سليمان :إكمال الدين الصدوق يف

: جائزهم ليس هلا ولد غريه يقال لهنه ابن عجوز من عإو  ،القرنني كان رجال  من أهل اإلسكندرية
وكان  ،وكان له أدب وخلق وعفة من وقت ما كان فيه غالما  إىل أن بلغ رجال   ،(اسكندروش)

خذ بقرنيها وشرقها وغرهبا فلما قص رؤياه على قومه أ املنام كأنه دنا من الشمس حىت رأى يف
مجع أعلى صوته وعزف قومه وكان أول ما فلما رأى هذه الرؤيا بعدت مهته و  ،مسوه ذا القرنني

 .( ) (سلموا هيبة لهأمث دعا قومه إىل اإلسالم ف ،8عليه أمره أن قال أسلمت هلل 

 :(لعنه اهلل)يا منرود رؤ
 ،هلما ضوء ن كوكب قد طلع فذهب بضوء الشمس والقمر حىت مل يبق  أرأى منرود يف منامه ك
يف  - أي ميشون -لذين حيظون وهم ا)ودعا السحرة والكهنة والقافة  ففزع من ذلك فزعا  شديدا  

ن هالكك وهالك هو مولود يولد يف ناحيتك هذه السنة يكو  :فقالوا ،فسأهلم عن ذلك ،(األرض
 .فأمر منرود بقتل كل غالم يولد يف تلك الناحية تلك السنة :قال .أهل بيتك على يده
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 : النيب رؤيا هاشم بن عبد مناف بشارة
نه ملا كان يف بعض الليايل راقد بالبيت العتيق وقد سأل اهلل تعاىل أن يرزقه ولد إ) :يف البحار

تاه آت يقول له يف أس فمال عن البيت مث اضطجع فالنعافأخذه  ،يكون فيه نور رسول اهلل 
فلم  هلا املهر اجلزيل ودفع فأخذها ،عليك بسلمى بنت عمر فإهنا طاهرة مطهرة األذيال :منامه

فصاحبها ترشد واسع إىل  ،نك سرتزق منها ولد يكون منه النيب إجتد هلا مشبها  من النساء ف
 .( ) (عوبا  فانتبه هاشم فزعا  مر  ،خذ الكرمية عاجال  أ

 :(محه اهللر)منامات لعبد املطلب بن هاشم 
بعد ذكر واقعة الفيل إن عبد املطلب كان ذات يوم نائما  يف احلجر إذ أتاه آت ) :يف البحار

 :تاه اهلاتف فقالأفنمت يف مكاين ف ،فغاب عين إىل غد؟ وما طيبة  :فقال .احفر طيبة :فقال له
ال  :قال ؟ وما زمزم :فقال .فر زمزماح :فقال ،يوم اآلخرتاه يف الأفغاب عين و  .احفر مصونة

خذ عبد املطلب أفلما دله على املوضع  ،قرية النملتزم لسقي احلجيج األعظم عند  زف أبدا  والتن
ذكر منازعة قريش يف حفر زمزم وما ظهر لعبد  مث ،معوله وولده احلارث ومل يكن له يومئذ  ولد غريه

 .( ) (كراماتاملطلب يف الواقعة من ال

 :منام عمر بن مرة
خرجت حاجا  يف اجلاهلية يف مجاعة من قومي  :ن عمر بن مرة كان حيدث فيقولأذكر 

ن نورا  قد سطع يف الكعبة حىت أضاء إىل خنيل يثرب وجبل أرأيت يف املنام وأنا يف الطريق كف
ع الضياء وبعث خامت تقشعت الظلمات وسط :جهينة األشعر واألجرد ومسعت يف النوم قائال  يقول

قبل احلق أ :بيض املدائن ومسعته يقولأمث أضاء إضاءة أخرى حىت نظرت إىل قصور احلرية و  .النبيني
واهلل ليحدثن يف مكة يف هذا احلي  :فانتبهت فزعا  وقلت ألصحايب ،نقمعاوسطع ودفع بالباطل ف
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ن رجال  من أربنا ا خمرب خيمث أخربهتم مبا رأيت فلما انصرفنا إىل بالدنا جاءن ،من قريش حدث
وكسرته وخرجت  وكان لنا صنم وكنت أنا الذي أسندته فشددت ،محد قد بعثأقريش يقال له 

أنا النيب املرسل إىل الناس عامه أدعوهم  ،يا عمر بن مرة :فقال ،حىت قدمت عليه مكة فأخربته
ألوثان وحج البيت وصوم مرهم حبقن الدماء وصلة األرحام وعبادة الرمحن ورفض اآإىل اإلسالم و 

فآمن باهلل يا عمر بن مرة تؤمن بيوم  ،شهر رمضان فمن أجاب فله اجلنة ومن عصى فله النار
نك رسوله مبا جئت به من حالل أشهد أو  ،له إال اهللإن ال أشهد أ :فقلت .قيامة من النارال

 :وأنشدت أقول ،ك كثريا  من األقوامذل أرغمن أوحرام و 

 وإنين       إلله األحجار أول تارك ن اهلل حقأشهدت ب

 :رؤيا سواد بن قارب
 :الشيخ شاذان بن جربيل القمي يف فضائله

جاء سواد بن قارب  أشهريف بطن أمه سبعة  فلما أتى على رسول اهلل ) :قال الواقدي
ت السماء مفتحة ورأي اعلم أبا حارث إنين كنت البارحة بني النوم واليقظة فرأيت أبواب :فقال له

 محد وهو نافلة عبد املطلب رسول اهلل أإىل األرض فقد قرب خروج من امسه زلون املالئكة ين
ىل الصغري والكبري والذكر واألنثى صاحب السيف إمحر و األصفر و ىل األسود واألإإىل األرض و 

ن وليك هذا حممد بن عبد اهلل ب :فقال ؟لبعض املالئكة من هذا  :فقلت .القاطع والسهم النافذ
اكتم الرؤيا وال خترب هبا أحد لننظر ما  :فقال عبد املطلب ،عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف

 .(تكون

 :رؤيا صادقة البن أبي قحافة
رأيت يف منامي كأن جنما  ظهر يف منزل أيب طالب وارتفع إىل أفق  :نه قالإ) :يف البحار

ل بني اجلدران فاتبعته فإذا هو قد دخل مث نز  ،السماء وأنار واستنار إىل أن صار كالقمر الزاهر
فما تأويله ؟ فقال له أبو طالب وكان حينها  ،بيت خدجية بنت خويلد ودخل معها حتت الثياب
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هلا قاصدون وعلى خطبتها مقولون ها حنن  :فقال له قاصدا  إىل بيتها خلطبتها إىل النيب حممد 
 .( ) ("إذا أمره أن يقول من قوله تقويال  "

 :امات لورقة بن نوفلثالث من
ومشاهدة خدجية بعض  يف حديث بعثته النيب  ،عن مناقب ابن شهر آشوب) :يف البحار
اموس هذا واهلل الن :فقال ورقة ،فانطلقت خدجية حىت أتت ورقة بن نوفل :قال ،اآليات اإلهلية

ة رسوال  امسه إن اهلل أرسل يف مك ل  ين أرى يف املنام ثالث لياإو ( نزل على موسى وعيسىأالذي )
 .( ) (منه أفضلحممد وقد قرب وقته ولست أرى يف الناس رجال  

محد احلسن بالرؤيات وبأنه رسول اإلمام أي يرى اآلن كثري من الناس السيد فسبحان اهلل الذ
فبأي عذر من اهلل يعتذرون غدا  وال استثناء يف  ،املهدي وقبل سنني عديدة وليس أيام وال يؤمنون

فاحلجة تامة للكثرة الكاثرة من الثقاة الذي يشهدون بذلك  ،ن مل يأتيهم الرؤياالتكليف فيم
أفال يكلفون أنفسهم السؤال أم  .( )﴾َفَمْ  َشاَء اكََّخَذ ِإَمى رَبِِّه َسِبيالً ﴿ولوجود الطريق إىل اهلل 

 .يستكربون إهنم

 :Xرؤيا صادقة البن أبي قحافة يرويها اإلمام الصادق 
من مناقبه أليب بكر وتصديقه  Xأمري املؤمنني  حديث املناشدة وعد  االحتجاج يفيف

ن رسول اهلل أفبات في ميلته فرأى في منامه ك): Xقال الصادق  ،وإمهاله له عند قيام يوم
كمثل مه في مجلسه فقا م إميه أبو بنر ميسل  عليه فسل  عليه فومى عنه وجهه فصار  

فعله ؟ أأمرت بأمر فل   ،يا رسول اهلل: ال أبو بنرفق ،سل  عليه فومى وجههمقابل وجهه مي
 :، قالوقد عاديت م  وااله اهلل ورسومه، رد امحق إمى أهله أرد عليك امسال م: فقال 
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قد رددكه عليه يا رسول : قلتف: فقال ،Xم  عاكبك عليه علي  :م  أهله ؟ قال :فقلت
خبره أمحس  أبايعك و يا أبا اابسط يدك  :وقال Xعلي  إمىوبنر  فأصبح، اهلل، ث  م  يره

: وقال مه. عليها أبو بنر وبايعه وسل  إميه يده فمسح Xفبسط علي : فقال ،بما رأى
خبره  بما رأيت م  ميلتي وما جرى بيني وبينك واخرج أف اخرج إمى مسجد رسول اهلل 

مي فخرج م  عنده متغيراً مونه عا ،نع  :Xفقال : قال ،فسي م  هذا األمر واسل  عليكن
خبره بما كان منه أيا خليفة رسول اهلل ؟ ف: فه عمر وهو في طلبه فقال مه مامكنفسه صاد

أنشدك باهلل يا خليفة رسول اهلل : عمر فقال مه: قال Xوما رآه وما جرى بينه وبي  علي 
حتى ( به)فما زال  ،واالغترار بسحر بني هاش  وامثقة به  عليه فليس هذا بأول سحر منه 

فأكى علي : قال ،فيه بامثبات عليه وامقيا م بهه وصرفه ع  عزمه ورغبته فيما هو رده ع  رأي
X  اممسجد على امميعاد فل  يَر فيه منه  أحد فأحس بشيء منه فقعد إمى قبر رسول اهلل
 .( ) (فعل  باألمر ورجع إمى بيته ،دون ما كريد خرط امقتاد ،يا علي :فقال .فأمر به عمر 

فالكثري من الناس مل يرتقوا حىت  ،ه الرواية اليت يرويها إمام معصومفهل من معترب من هذ
 .ابتداء  كر بالتصديق بالرؤيا ولو ملستوى أبو ب

محد احلسن أفمنهم من اهتم السيد  ،ن موقف عمرأما حال العارفني والعلماء فكان أسوأ م
بالرؤيا  Xام املهدي ن السيستاين أنكر حىت رؤية اإلمإبالسحر وتسخري اجلن وطعن بالرؤيا بل 

 .وكأن التاريخ يعيد نفسه

 :للحجاج فيها مدح عظيم لسعيد بن جبري رؤيات
يد بن جبري آخذا  بثوبه ن احلجاج مدة مرضه كلما نام رأى سعإ) :(حياة احليوان)الدمريي يف 

 .( )( فيما قتلتين ؟ فيستيقظ مذعورا   ،يا عدو اهلل: وهو يقول
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الذي ال يعلم شدته إال اهلل والذي اختص اهلل به الظاملني  نستجري باهلل من هذا العذاب
 .فهل من معترب ينصف الرؤيا حقها قبل أن يفوت األوان ،واختار إلنذارهم وزجرهم الرؤيا املهولة

 :X رؤيا فيها اإلمام الرضا
عن علي بن  ،بن عقدةعن  ،الطالقاين إبراهيمعن حممد بن ) :واألمايل ،الصدوق يف العيون

يا ابن رسول ) :نه قال له رجل من أهل خراسانأ X عن الرضا ،، عن أبيهن بن فضالاحلس
 ،نتم إذا دفن يف أرضكم بضعيتأكيف :يف املنام كأنه يقول يل رأيت رسول اهلل  ،اهلل

 ،أنا اممدفون في أرضن  :Xوغيب يف ثراكم جنمي ؟ فقال له الرضا  ،وأستحفظتم وديعيت
 كبارك ال فم  زارني وهو يعرف ما أوجب اهللأاموديعة وامنج ، وأنا  ،عه م  نبين وأنا بض

ليه مثل وزر امثقلي  نجا ومو كان ع ،ه يو م امقيامةؤ نا وآبائي شفعاأوكعامى م  حقي وطاعتي ف
م   :قال أن رسول اهلل  ،Xع  أبيه  ،ع  جدي ،ومقد حدثني أبي. وامج  نساإل

مثل في صوركي وال في صورة أحد م  أوصيائي ن امشيطان ال يتأل ؛رآني في منامه فقد رآني
 .( ) (زء م  سبعي  جزء م  أجزاء امنبوةن امرؤيا امصادقة جإو  ،وال في صورة شيعته 

بني  Xن إمامة الرضا أهجرية و  4  حضرته الوفاة سنة ال خيفى على القارئ أن النيب 
 ،بني هذا احلديثو  سنة بني وفاة الرسول  44 أي أن ما يقارب  ،ق.  هـ  4  -  8 

يف الرؤيا فكيف حيتج بعض  له رؤية النيب  قاطع أن الذي رأى الرؤيا مل يتسن  وهذا دليل 
املغفلني الذين يغريون الكلم عن موضعه بادعائهم أن من يرى األئمة أو النيب يف املنام مل يرهم 

ل خراسان ويؤكد يقر رؤيا أحد رجا Xوهاهو اإلمام الرضا  ،ألنه مل يرهم يف حياته ؛حقيقة
بل ويؤكدها على األئمة والشيعة أيضا   ،سنة من وفاة الرسول  44 هذه احلقيقة بالذات بعد 

 .ويعترب الصادق منها جزء من النبوة

 .أال ساء ما حتكمون ؟ أفبعد هذا تكفرون
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 :رؤية صادقة لبعض الرواة
ين إ :قلت له): قال ،Xعن أيب عبد اهلل  ... عن حممد بن حيىي) :الكايفثقة اإلسالم يف 

حرام مثل امليتة والدم وحلم ن القتال مع إمام غري مفرتض الطاعة إرأيت يف املنام أين قلت لك 
  .( ) (هو كذمك :Xفقال أبو عبد اهلل  .نع  هو كذمك :فقلت يل .زيراخلن

فما  ،أليس هذا إقرار من إمام معصوم حبجية الرؤيا يف األمور العبادية فضال  عن العقائدية
 أجرأ املنكرين اليوم على سنة اهلل واألنبياء واألئمة ؟

 :رؤيا اللصوص
كان امصادق ) :قال ،Xعن موسى بن جعفر  ،Xعن الرضا  :روى الصدوق يف العيون

X  في ( وه  أصحا  امسيوف)في طريق ومعه قو م ومعه  أموال وذكر مه  أن بارقة
 :مامن  ؟ فقاموا: Xال مه  امصادق فق ،فاركعدت فرائصه  ،امطريق يقطعون على امناس

وما  :فقال .أفتأخذها منا فلعله  يندفعون عنا إذا أنها مك ،معنا أموال نخاف أن كؤخذ منا
؟ كيف نصنع ندفنها  :فقاموا. غيري ؟ ومعلن  كعرضون بها ملتلف يدرين  معله  ال يقصدون

  :فقاموا .كهتدون إميها بعد  ال طارءًا يطرأ عليها فيأخذها ومعلنذمك أضيع مها فلعل  :قال
 أعظ أودعوها م  يحفظها ويدفع عنها ويربيها ويجعل امواحد منها  :كيف نصنع دمنا ؟ قال

قال ؟ م  ذاك : قاموا .م  امدنيا وما فيها ث  يردها ويوفرها علين  أحوج ما كنونون أميها
X :ء اممسلمي ، كتصدقوا بها على ضعفا :قال ؟كيف نودعها   :قاموا. ي ذاك ر  امعامم
فاعزموا على أن كتصدقوا بثلثها ميدفع اهلل : قال ؟ وأنى منا امضعفاء وبحضركنا هذه: قاموا

ومضوا وظهر  .نت  في أمان اهلل فامضواأ: Xقال  .قد عزمنا: قاموا .ع  باقيها م  كخافون
؟ فتقد م  8نت  في أمان اهلل أكيف كخافون و : Xفقال امصادق  .مه  امبارقة فخافوا

يأمرنا  رأينا امبارحة في منامنا رسول اهلل : وقاموا Xبارقة وكرجلوا وقبلوا بيد امصادق ام
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 .، فنح  بي  يديك ونصحبك وهؤالء مندفع عنه  األعداء واملصوصبعرض أنفسنا عليك
 ،فمضوا ساممي  .ن امذي دفعن  عنا يدفعه إة بنا إمين  فال حاج: Xفقال امصادق 

بركة امصادق  أعظ ما  :فقاموا .كجاركه  فربحوا ملدره  عشرة فتصدقوا بامثلث وبورك في
X،  فقال امصادقX : فداوموا عليها 8قد كعرفت  امبركة في معاملة اهلل) ( ). 

من الواضح من سياق هذه الرواية املروية عن طريق ثالث من األئمة املعصومني أن اللصوص 
 ،غري متفهمني بالدين ومل يلموا بالروايات أهنموأكيد  ،قد صدقوا الرؤيا وامتثلوا ألمر الرسول 

فوا أسفاه على  ،فما بال فقهاء الضاللة اخلونة الذين مل يؤمنوا بالغيب حىت مبقدار قطاع الطرق
 .أمة يقودها مثل هؤالء الفقهاء الذين أوصلوا األمة إىل اهلاوية

 :رؤيا حتدد مكان دفن السيدة الطاهرة نفيسة
ملا توفت  Xن السيدة نفيسة بنت احلسن بن زيد بن احلسن اجملتىب إ) :يف إسعاف الراغبني

نقلها يف  Xسحاق بن املؤمتن بن اإلمام جعفر بن حممد الصادق مبصر أراد زوجها وهو اإل
 ،يرض  فسأله أهل مصر يف تركها عندهم للتربك وبذلوا له ماال  كثريا  فلم  ،املدينة ودفنها يف البقيع

زل عليهم ن الربكة تنإال تعارض أهل مصر يف نفيسة ف ،سحاقإيا  :فقال له فرأى النيب 
ومعروف مكان هذه السيدة العظيمة لدى أهل مصر والكرامات الكثرية هلا وما  .( ) (بربكتها

فهل من  ،8ألنه مت باختيار اهلل  ؛لشأهنا عند اهلل إعالء  حتديد مكان الدفن عن طريق الرؤيا إال 
 .متدبر

 :Xرؤيا أبينا آدم 
 ...): Xيف حديث طويل عن خلق آدم  Xعن جعفر الصادق  :يف تفسري الربهان

لضلع املشرف ا) م  ضلع جنبه األيم  مما يلي امشراسيف 8خلق اهلل  Xفلما نا م آد م 
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 ،ألنها خلقت م  حي ؛وإنما سميت بذمك ،فخلق منه حواء ،عوجأوهو ضلع ( على البطن
َها اُس اك َُّقوا رَبَُّنُ  امَِّذي َخَلَقُنْ  ِمْ  نَ ْفٍس َواحِ يَا أَي َُّها امنَّ ﴿ :وذمك قومه كعامى َدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

 فنانت حواء على خلق آد م وعلى حسنه وجمامه ومها سبعمائة ظفيرة مرصعات .( )﴾َزْوَجَها
في نومه وقد  Xوقد رآها آد م  Xفلما خلقها اهلل كعامى أجلسها عند رأس آد م  ...

فقال اهلل ؟ م  هذه  ،يا ر  :فقال ،م  نومه Xفانتبه آد م  :قال .كمن  حبها م  قلبه
 وأصدقهاخذ بها األمانة أمم   :مم  خلقتها ؟ قال ،يا ر  :قال .متي حواءأهذه  :كعامى
قال أمير  .فتزوجها قبل دخول امجنة :قال .فتزوجها ،اقبلها على هذا ،ر  يا :قال .امشنر

مة اهلل وأنت عبد اهلل أأنا : نلمه وهي كقول مهفي اممنا م وهي كرأى هذه  :Xاممؤمني  
  .( ) (خطبني م  ربكاف

 ،ويستشهد فيه ملقولة أمري املؤمنني فوائد مجة Xمن هذه الرواية اليت يرويها اإلمام الصادق 
ولوال الرؤيا  ،تعرف على حواء بالرؤيا وطلبت منه أن خيطبها من اهلل بالرؤيا Xمنها إن أبينا آدم 

 .علمأواهلل  هما أمرا  صعبا  لعدم وجود طرف آخرألصبح زواج

 .أال ساء ما حيكمون ،السبب الرئيسي يف كل هذا اخللق هو ليس حبجة ن  أفهل 

 :بالرؤيا األهراماتيبين  Xالنيب إدريس 
نذر بالطوفان وذلك أأول من  Xإن إدريس ) :عن أيب معشر البلخي ،يف تاريخ احلكماء

وكان مسكنه صعيد مصر ختيل ذلك فبىن  ،األرض من املاء والنار ن آفة مساوية تلحقأنه رأى أ
فبىن الرباري وصور فيها مجيع  ،هياكل األهرام ومداين الرباري وخاف ذهاب العلم بالطوفان

  .(خشية أن يذهب رسم تلك العلوم...  نقشا  وصور مجيع اآلالت وضعهاات الصناع
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مل يبنيها الفراعنة وال مهندسيهم بل  راماتاألهعجائب الدنيا وهي  أعظموهذا يدل على أن 
بناها النيب إدريس ومدائن الرباري يف صعيد مصر وكل ما فيها من أسرار مل يكتشفها العلماء رغم 

 .فكيف ينكرها اجلاهلون ،وبأمر من اهلل وعن طريق الرؤيا تطور العلم كانت بالوحي اإلهلي

 :يدخل مكة فاحتاً بالرؤيا النيب 
كان سبب نزول سورة امفتح ) :قال ،Xعن أيب عبد اهلل  :إبراهيملي بن يف تفسري ع

امحرا م  في امنو م أن يدخل اممسجد أمر رسول اهلل  8وهذا امفتح امعظي  إن اهلل 
 .( ) (خبر أصحابه وأمره  بامخروجأف. ويطوف ويحلق مع اممحلقي 

قالوا إن اهلل ) :( )﴾ُه امرُّْؤيا بِاْمَحقِّ َمَقْد َصَدَق املَُّه َرُسومَ ﴿ :يف قوله تعاىل وقال الطربسي
املسلمني دخلوا املسجد احلرام  نأتبارك وتعاىل أرى نبيه باملنام باملدينة قبل أن خيرج إىل احلديبية 

 .( ) (يدخلونه وأهنمنه أرى رسوله الصدق يف منامه ال الباطل أخرب أنزل اهلل هذه اآلية و أف

 :يف حق بين أمية منام آخر له 
َنًة مِلنَّاِس ﴿ :قال تعاىل :إبراهيميف تفسري علي بن  َوَما َجَعْلَنا امرُّْؤيا امَِّتي َأرَيْ َناَك ِإالَّ ِفت ْ

يف نومه كأن قرودا  يصعدون  نزلت ملا رأى النيب ) :قال. ( )﴾َوامشََّجَرَة اْمَمْلُعونََة ِفي اْمُقْرآن
 .( ) (اآليةنزل اهلل أذلك وغمه غما  شديدا ، ف فساءه، منربه

رأى ذات ميلة وهو  إن امنبي ) :Xعن أيب عبد اهلل الصادق  :ويف هنج البيان للشيباين
قص رؤياه على  أصبحفلما  ،باممدينة كأن قرودًا أربعة عشر قد علوا منبره واحدًا بعد واحد
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يصعدون منبري هذا م  بعدي جماعة م  قريش وميسوا  :أصحابه فسأموه ع  ذمك ؟ فقال
 .( ) (ه  بنو أمية معنه  اهلل: Xقال الصادق  .أهالً مذمك 

 :ليلة بدر منام آخر له 
يعين الرؤيا اليت رآها ) :( )﴾َوَما َجَعَلُه املَُّه ِإالَّ ُبْشَرى﴿ :يف قوله تعاىل :يف تفسري هنج البيان

 .(خرب هبم أصحابه لتقوى قلوهبمأليلة بدر بالغلبة هلم والظفر هبم، ف النيب 

 :خر له منام آ
 رأيت فيما يرى امنائ  غن  سود يتبعها غن  عفر) :قال ،عن النيب  ،عن أيب الطفيل

 .( ) (فأومت أن امغن  امسود امعر  وامعفر امعج  ،(أي بلون الرتاب)

من بني الكثري اليت ال يسع هلا املكان اآلن  كتفي هبذه الرؤيات املنسوبة إىل سيد األنام أو 
لنسري  ؛ا فقط لنبني سرية النيب وسنته اليت سنها لنا ومنهاجه الذي خطه لناولكن هذ ،وال الوقت

ملة حممد  ىفمن خالف ذلك فهو ليس عل ،فهو يأخذ بالرؤيا ويسلم هبا ويعتربها حجة ،عليه
 .ألنه ال يقر ما يقره حممد  ؛

 :Xمنام ألمري املؤمنني 
وهي حاضنة  Xى خادمة علي حدثتين أم موس :قال ،عن إمساعيل بن زياد :يف اإلرشاد
ني أراني قلَّ ما إ ،يا بنية :يقول ألبنته أم كلثوم Xمسعت عليا  ) :قالت Xفاطمة ابنته 
في منامي وهو يمسح  ني رأيت رسول اهلل إ :وكيف ذلك يا أبتاه ؟ قال :قالت .أصحبن 

إال ثالثا  فما مكثنا : قالت .ال عليك قد قضيت ما عليك ،يا علي :امغبار ع  وجهي ويقول
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 ني أرى رسول اهلل إال كفعلي ف ،يا بنية :فقال ،حت أم كلثومحىت ضرب تلك الضربة فصا
 .( ) (ن ما عندنا هو خير مكإهل  إمينا ف ،يا علي: بنفه ويقول يشير أميّ 

 :Xيف دفن سلمان احملمدي  Xمنام له 
رأيت في  :قال .مدخل املسجد يف املدينة غداة يو  Xإن عليا  ) :جئالراوندي يف اخلرا

اممنا م إن سلمان قد كوفي ووصاني بغسله وكنفينه وامصالة عليه ودفنه وها أنا خارج إمى 
 .ذمك كف  مفروغ منه: Xفقال  .خذ الكفن من بيت املال :فقال عمر .اممدائ  مذمك

فلما كان قبل ظهرية ذلك اليوم رجع  ،فخرج الناس إىل ظاهر املدينة مث خرج وانصرف الناس
حىت كان بعد مدة وصل من املدينة مكتوب أن سلمان  ،الناس مل يصدقوه وأكثر .دفنته :لوقا

تويف يف ذلك اليوم ودخل علينا إعرايب فغسله وكفنه وصلى عليه مث انصرف فتعجب الناس  
إىل أن هذا هو منهاج وسنة  وأنبهكتفي بذكر هاتني الرؤيتني لإلسراع لضيق اجملال أو  .( )(كلهم

نني وعلينا السري على طريقهم وإال فنحن نسري مبا نريد وما هنوى وال نريد أن يكون لنا أمري املؤم
 فهل من مدكر ؟؟ ،علما  هاديا  والعياذ باهلل

 :عند وفاهتا رؤيا لسيدة النساء فاطمة الزهراء 
م  أي  مك يا بنت رسول اهلل  :X علي اهلفقال ): قال ،ويف حديث وفاة فاطمة 

 قد رأيت حبيبي رسول اهلل  ،يا أبا امحس  :فقالت ؟ وحي قد انقطع عناهذا امخبر وام
واهلل  :فقلت ،ني إميك مشتاقإلما رآني قال هلمي أمي يا بنية فف ،في قصر م  امدر األبيض

وفي مأنت امليلة عندي وهو امصادق مما وعد وام :فقال ،ني ألشد شوقًا منك إمى مقائكإ
 .( ) (مما عاهد
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 :حيدد نقش خامته Xحلسن اجملتبى منام لإلمام ا
 :X يقال احلسن بن عل ،Xعن جده  ،عن أبيه ،عن موسى ابن جعفر :كتاب التعبري

نقش على خاكمي فما أني أريد أن إ ،يا رو  اهلل: رأيت عيسى ب  مري  في امنو م فقلت)
 .( ) (نه يذهب امه  وامغ إمحق اممبي  فمه إال اهلل اإانقش عليه ال  :نقش عليه ؟ فقالأ

 :يوجب واقعة كربالء Xمنام لإلمام احلسني 
جاء ) :قال ،Xعن أيب عبد اهلل  :(اهلل همحر )للسيد األجل علي بن طاووس  يف امللهوف

امخروج في صبحتها  Xفي امليلة امتي أراد امحسي   Xمحمد ب  امحنفية إمى امحسي  
خفت أن  يك وأخيك وقدبأإن أهل امنوفة قد عرفت غدره  ب ،ييا أخ: فقال مه ،م  منة

يا  :، فقالعز م  بامحر م ومنعهأنك إن رأيت أن كقي  فإينون حامك كحال م  مضى ف
 .امذي يستبا  به حر م هذا امبيت فأكون، ن يغتامني يزيد ب  معاوية بامحر مقد خفت أ ،أخي

منع امناس أنك إر إمى اميم  أو بعض نواحي امبر فن خفت ذمك فصإف: فقال مه ب  امحنفية
فلما كان امسحر اركحل امحسي   ،نظر فيما قلتا: Xفقال  .به وال يقدر عليك أحد

X كعدل امنظر أم   ،يا أخي: خذ بزما م ناقته وقد ركبها وقالأكاه فأفبلغ ذمك ب  امحنفية ف
 أكاني رسول اهلل : ما حداك على امخروج عاجاًل ؟ قالف :، قالبلى :فيما سأمتك ؟ قال

فقال محمد ب   .ن اهلل قد شاء أن يراك قتيالً إخرج فا ،حسي  يا :بعد ما فارقتك فقال
إنا هلل وإنا إميه راجعون فما معنى حملك هؤالء امنساء معك وأنت كخرج على مثل  :امحنفية

  .( ) (فسل  عليه ومضى ،ء أن يراه  سباياإن اهلل قد شا: قال ،هذا امحال

ه حممد بن احلنفية أن ينظر يف طلبه كان قد وعد أخو   Xاإلمام احلسني  من الواضح أن  
تاه األمر من اهلل سبحانه وتعاىل أف ،تغيري وجهته إىل اليمن أو الرببالعدول عن السفر إىل كربالء و 
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ن واقعة الطف أأي  ،ن اهلل شاء أن يراه قتيال  والنساء سباياأل ؛طريق رؤيا بالذهاب إىل كربالء عن
وال قوة إال باهلل العلي  وال حول ... فهل من معترب ،ا صارت لوال الرؤيالعظيمة ما كانت وال

 .العظيم

منها رؤيا  ،حىت استشهاده فكثرية Xوأما الرؤيات الكثرية اليت رافقت اإلمام احلسني 
نت  كسرعون واممنايا كسرع بن  أ :رأيت هاكفًا يقول): Xإذ قال  ،بالثعلبية وقت الظهرية

 .بني وامذي مرجع امعباد إميه بلى يا: ؟ فقال على امحق أفلسنا :فقال له ابنه علي .إمى امجنة
جزاك اهلل يا بني خير ما جزى : Xفقال له احلسني  .ال نبامي بامموت نإذ ،يا أبه :فقال

 .( ) (ومداً ع  وامد

أخته الضجة فدنت  عندما علت ضجة اجليش فسمعت تاسوعاءيف عصر يوم  Xومنامه 
رأسه  Xفرفع احلسني  ؟ ع هذه األصوات قد اقتربتأما كسم ،يا أخي) :من أخيها فقالت

فلطمت أخته  .نك كرو  إميناإ :فقال مي ،امساعة في اممنا م ني رأيت رسول اهلل إ: فقال
 .( ) (وجهها

 .هلا ذه الواقعة كثرية ال يتسع اجملاليف ه Xومنامات له 

 :فيها معجزة Xرؤيا لعلي بن احلسني 
: يوسف كتب إىل عبد امللك بن مروانن احلجاج بن أ ىرو ) :ج للقطب الراونديئعن اخلرا

 ،أما بعد: فكتب عبد امللك إليه. Xإن أردت أن يثبت اهلل ملكك فاقتل علي بن احلسني 
 يلبثوا إال أن أزال اهلل فإين رأيت آل أيب سفيان ملا أولعوا فيها مل ،نبين دماء بين هاشم واحقنهافج

إىل عبد امللك يف الساعة اليت  Xتب علي بن احلسني فك ،وبعث بالكتاب سرا  إليه .ملكهم
وقفت على ما كتبت في دماء بني هاش  وقد شنر اهلل مك : فيها الكتاب إىل احلجاج أنفذ
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 إىلفيها عبد امللك كتابه  أنفذوبعث به مع غالم له بتاريخ الساعة اليت  .وزاد في عمرك ،ذمك
فنظر عبد امللك يف تاريخ الكتاب فوجده موافقا  ، لما قدم الغالم أوصل الكتاب إليهف ،احلجاج

أي محل )ففرح بذلك وبعث إليه بوقر  ،Xلتاريخ كتابه فلم يشك يف صدق زين العابدين 
إن  :Xدنانري وسأله أن يبسط إليه مجيع حوائجه وحوائج أهل بيته ومواليه وكان يف كتابه ( ثقيل

 .( ) (م  ذمكاهلل مك شنر ما ، و ني في امنو م فعرفني ما كتبت إميكأكا رسول اهلل 

 :وفيها معجزة Xرؤيا جلعفر بن حممد الصادق 
احظر جعفر  ،يا ربيع: دعاين املنصور يوما  فقال) :قال ،الربيع عن :أماليهالشيخ الطوسي يف 

إن لك وصية أو عهد  ،يا ابن رسول اهلل: فوجهت إليه فلما واىف قلت .قتلنهبن حممد واهلل أل
 ،أأدخل: فقال :فدخلت إىل املنصور فعلمته موضعه، فقال عليه استأذن يل: قال .تعهده فافعل

فمضى فلما سلم  ،على املنصور رأيته حيرك شفتيه بشيء مل أفهمه Xفلما وقعت عني جعفر 
فاخرج رقاعا  ألقوام  ،ارفع حوائجك: فاعتنقه وجلس إىل جانبه وقال له على املنصور هنض عليه

ارفع حوائجك يف  :فقال املنصور ،وسئل يف آخرين فقضيت حوائجه( Xأي جعفر بن حممد )
مايل إىل ذلك سبيل  :فقال له املنصور .ال كدعني حتى أجيئك :Xفقال له جعفر  ،نفسك

؟ فأومأ املنصور إىل  م  أخبرك بهذا :Xفقال جعفر  .نك تعلم الغيبأوأنت تزعم للناس 
. نعم :قال الشيخ. سمعتني أقول هذا أنت :للشيخ Xشيخ قاعد بني يديه فقال له جعفر 

، قال ، فلما بدأ الشيخ يف اليمنياحلف :؟ فقال له املنصورأيحلف  :للمنصور Xقال جعفر 
ن امعبد إذا حلف إ Xع  أمير اممؤمني   ،ع  جده ،ع  أبيه ،حدثني أبي :Xجعفر 

يها في عاجلته فيها ع  عقوبته عل 8فيها وهو كاذ  امتنع اهلل  8زه اهلل باميمي  امتي كن
 أقل أبر  :فقال جعفر للشيخ .ذلك لك :فقال املنصور .، ومنني أنا استحلفه8مما نزه اهلل 

فتلكأ  .هذا امقولسمعتك كقول  أك ، إن م  مجأ إمى حومي وقوكيأم  حول اهلل وقوكه و 
لشيخ ، فحلف األن مل حتلف ألعلونك هبذا العمود :الشيخ فرفع املنصور عمودا  كان يف يده وقال
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 :فقال يل املنصور :قال الربيع ،Xوهنض جعفر  .فما مت اليمني حىت دلع لسانه ومات لوقته
 ،يا ابن رسول اهلل :فقلت له Xفحلفت جعفرا   :، قال الربيعويلك أكتمها للناس ال يفوتنك

يا  :فقال ... ،إن املنصور كان قد هم بأمر عظيم فلما وقعت عينك عليه وعينه عليك زال ذلك
نع  يا : خفته ؟ فقلت ،يا جعفر :نو م فقال ميامبارحة في ام إنني رأيت رسول اهلل  ،يعرب

 ،وبس  اهلل أستنجح ،بس  اهلل استفتح": إذا وقعت عينك عليه قل :فقال مي .رسول اهلل
وسهل في  ،صعوبة أمري وكل صعوبةامله  ذمل مي  ،مه أكوجهآلى اهلل عليه و وبمحمد ص

 .( ) ("واكفني مؤنة أمري وكل مؤنة ،حزونةحزونة أمري وكل 

محد احلسن أوكان هذا من مجلة ما طرحه السيد  ،ن هذا القسم يسمى بقسم الرباءةأنوه إىل أو 
 .يا  ولكن ال حياة ملن تناديمتحديا  مجيع املنكرين ولكن أمسعت لو ناديت ح( حفظه اهلل)

 :فيها معجزة Xرؤيا أخرى له 
رأيت ): حدثين من يسمع حنان بن سدير يقول :قال ،عن أبيه ،محد بن عبد اهلل الربقيأعن 

 فدنوت منه وسلمت عليه فرد علي   ،فيما يرى النائم وبني يديه طبق مغطى مبنديل رسول اهلل 
يا رسول : منه فدنوت منه فقلت يأكلخذ أرطب ف مث رفع املنديل عن الطبق فإذا فيه ،السالم

فناولنيها  ،ناولين أخرى ،يا رسول اهلل: حدة فأكلتها مث قلتفناولين رطبة وا ،ناولين رطبه ،اهلل
فانتبهت من  :قال .حسبك :فقال يل .فجعلت كلما أكلت واحدة سألته أخرى ،فأكلتها
وبني يديه طبق مغطى  Xفلما كان من الغد دخلت على جعفر بن حممد الصادق  ،منامي

مث كشف  ،السالم فسلمت عليه فرد علي   يته باملنام بني يدي رسول اهلل أمبنديل كأنه الذي ر 
، فناولين ناولين رطبة ،جعلت فداك :وقلت .عن الطبق فإذا فيه رطب فجعل يأكل فعجبت لذلك

حسبك مو زادك  :فقال يل .فأكلتها حىت أعطاين مثاين رطبات فأكلتها مث طلبت منه أخرى
 .( ) (ملا كانربته اخلرب فتبسم عارفا  فأخ ،جعلت فداك :مث قلت له .جدي مزدكك
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 :يف خالصه من السجن Xمنام موسى بن جعفر 
ميلة األربعاء  رأيت امنبي ): Xقال أبو احلسن موسى  :للشيخ الطوسي يف املصباح

معله فتنة : ث  قال ،ثالثة يّ وكرر ذمك عل .أنت محبوس مظلو م ،يا موسى :في امنو م فقال مي
ا م يو م امخميس وامجمعة فإذا كان وقت بصي واكبعهغدًا صائمًا  أصبحمه  ومتاع إمى حي  

ة وقل عشية امجمعة فصل بي  امعشائي  اثنتي عشر ركعة في كل ركعة امحمد مر  امعشاء م 
امله  يا  :، فإذا صليت أربع ركعات فاسجد وقل في سجودكهو اهلل أحد اثنتا عشر مرة

سأمك باسمك أ ،ويا محيي امعظا م بعد امموت وهي رمي  ،ويا سامع امصوت ،سابق امفوت
ي  ل محمد عبدك ورسومك وعلى آل بيته امطيبآأن كصلي على محمد و  ،معظي  األعظ ا

أي إطالق سراح اإلمام ، ( ) (ففعلت فنان ما رأيت ،نا فيهأامطاهري  وكجعل مي امفرج مما 
X، رؤيان الرشيد أراه اهلل يف املنام وذلك أل.  

بينما أنا نائم إذ رأيت أسد بأعظم ما : ديقول الرشي): وهذا مفادها كما ذكر ابن طاووس
 :فقلت؟ موسى بن جعفر فيما حبسته : ن قد بادرين فركب صدري مث قال يليكون من السودا

، وقد كادت نفسي العهد وامليثاق بذلك، مث قام من صدري خذ علي  أف ،إليه وأحسنأنا أطلقه 
جلست إىل أن فرغ من ، ففوجدته قائما  يصلي Xأن تذهب فوافيت إىل موسى بن جعفر 

محل إليك من املال كذا وكذا ومن أأن  أمرينابن عمك يقرئك السالم وقد  :فقلت له ،صالته
 .( ) ...(احلمالن مثل ذلك وها هو على الباب 

ن هارون الرشيد الكافر يصدق بالرؤية ويقوم هو بنفسه ويطلق سراح أكيف   ،سبحان اهلل
فأي طغاة هم  ،يها العمالء اخلونةوال والعطايا صاغرا  وينفوهو ألد أعدائه وحيمل األم Xاإلمام 

وأي مظلومية لك يا سيدي املهدي عليك السالم وعلى  ،شر من هارون وأبو بكر وفرعونأ
 . وأيدك اهلل بنصره على الظاملنيآبائك املظلومني

                                                           

 .4 4ص: مصباح المتهجد - 
 .   ص :األسبوعجمال : انظر - 



 13............................ .............3ج /ويل األلباب فصل اخلطاب يف حجية رؤيا أ

 :يف االستسقاء Xمنام لإلمام الرضا 
عن اإلمام  ،Xعن جده  ،Xبيه عن أ ،Xعن احلسن العسكري  :الصدوق يف العيون

فجعل بعض حاشية املأمون واملتعصبني ملأمون ويل عهده احتبس املطر ملا جعله ا) :Xالرضا 
يقولون انظروا ملا جاءنا علي بن موسى الرضا وصار ويل عهدنا فحبس اهلل تعاىل  Xعلى الرضا 
عنا املطر فلو دعوت اهلل  قد احتبس :واتصل ذلك باملأمون فاشتد عليه فقاال للرضا ،عنا املطر
: ل ذلك ؟ وكان ذلك يوم اجلمعة قالفمىت تفع :، قالنع : Xقال الرضا  ،أن ميطر الناس 8

 يا: ، وقالXأكاني امبارحة في منامي ومعه أمير اممؤمني   ن رسول اهلل إ، فيو م االثني 
خبره  بما أو  ، سيسقيه 8ن اهلل إف ،إمى امصحراء واستسق فابرز ،انتظر يو م االثني  ،بني

فلما كان يو م  ،8م  ربك  حامه ميزداد علمه  بفضلك ومنانك يريك اهلل مما ال يعلمون
 .( ) (امصحراء إمى غدااالثني  

 :131رؤيا أهل مكة بأصحاب القائم
على أمري املؤمنني  هذا ما أماله رسول اهلل  :يف املالحم والفنتاحلسين وس أورد ابن طاو 

X يجمعه  اهلل فهؤالء ثالثمائة وثالثة عشر رجالّ  ...) :أن يصل يف حديث طويل إىل ،
فيصبحون بمنة في بيت اهلل امحرا م ال  ،، وهي ميلة امجمعةبمنة في ميلة واحدة 8

ننره  فينتشرون بمنة في أزقتها ويطلبون منازل يسننونها، في ،يتخلف منه  رجل واحد
امبلدان محج وال معمرة وال ة م  ، وذمك م  يعلموا بقافلة قد دخلت م  بلدأهل منة

م  امغرباء في يومنا هذا  ما كرون قوماً  :ل م  يقول م  أهل منة بعضه  مبعض، فيقو كجارة
يلة واحدة وال معه  أهل وال م  ينونوا قبل هذا ميس ه  م  أهل بلدة واحدة وال ه  م  قب

رأيت في : ويقول ي مخزو م فيتخطى رقا  امناس، فبيناه  كذمك إذ أقبل رجل م  بندوا 
مى فالن امثقفي سر بنا إ :، فيقومونبة وأنا مها خائف وقلبي منها وجلميلتي هذه رؤيا عجي
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رأيت سحابة انقضت م  عنان : فاقصص عليه رؤياك، فيأكون امثقفي فيقول اممخزومي
، ى امنعبة مما شاء اهلل، وإذا فيها جراد ذو أجنحة خضرامسماء فل  كزل حتى انقضت عل

مقد  :، فيقول امثقفيد إال أحرقته وال بحص  إال حطمتهال كمر ببل وشماالً  ايرت يميناً ث  كط
أما واهلل مقد  :، فيقومونجنود اهلل جل وعز ال قوة من  به طرقن  في هذه امليلة جند م 

، ث  ينهضون م  عنده فيهتمون باموثو  بامقو م وقد مأل اهلل ويحدثونه بأمر امقو م ،رأينا عجباً 
ال كعجلوا على  ،يا قو م :قول بعضه  مبعض وه  يأكمرون بذمك، فيوخوفاً    رعباً قلوبه
وال أظهروا امخالف ومعله أن ينون في امقو م  مسال ا شهروا، وم  يأكوك  بمننر وال امقو م

ه فأخرجوه ، أما امقو م فمتنسنون رجل م  قبيلتن  فإن بدا من  م  امقو م أمر كننرون
 هلل جل وعز امذي ال يفزع م  دخله حتى يحدثوا فيه حادثةه  حسنة وه  في حر م اسيما

أنا ال آم  أن : وم  يحدث امقو م ما يجب محاربته ، فيقول اممخزومي وهو عميد امقو م
ينون ورائه  مادة وإن أكت إميه  اننشف أمره  وعظ  شأنه  فأحصوه  وه  في قلة م  

، وما م  يأكوك  إال وسينون مه  شأنء ، فإن هؤالعزة بامبلد قبل أن كأكيه  اممادةامعدد و 
إن كان م  يأكين  مثله  فإنه ال : ، فيقول بعض مبعضأحسب كأويل رؤيا صاحبن  إال حقاً 

، وإن أكاك  جيش نهضت  يلجأون إميهألنه ال سال  معه  وال حص   ؛خوف علين  منه 
امليل بي  ، فال يزامون في هذا امنال م ونحوه حتى يحجز ء فينونون كشربة ظمآنبهؤال

امناس فيضر  على آذانه  بامنو م فال يجتمعون بعد انصرافه  أن يقو م امقائ  فيلقى 
 .( ) (وأ م افترقوا غدوة واجتمعوا عشية كبني أ   بعضه  بعضاً  Xأصحا  امقائ  

نزول جراد وهي و ( نار)م رؤيا تنذر بعذاب ما ورد يف هذه الرواية يعين أهل مكة لديه
ن أوقد أولت ب ،Xمبكة لنصرة اإلمام  Xأنصار اإلمام املهدي تصادف يف يوم اجتماع 

هنالك جند من جند اهلل ال ق ب ل لكم به وقد سل موا هلذا التفسري وأذعنوا ومل يتخذوا جانب 
وهذا يبني  ،ن اخلرب قد جاءهم عن طريق الرؤياأاملواجهة بل فضلوا االنسحاب والرتاجع رغم 
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 Xن أعداء اإلمام أويبني أيضا  كيف  ،يف زمن الظهور X مدى مدخلية الرؤيا بقضية اإلمام
 .فهل من معترب قبل فوات األوان ،يقرون الرؤيا ويسلمون ألمرها

إن هذه الرؤيات واملواقف التارخيية هي مناذج بسيطة وقليلة تبني إن الرؤيا كانت دليل : وأقول
فينتفع هبا الناس يف  Xادق وكما قال الص ،يستنري به املؤمنون والكافرون على مر األزمان

 .يعتمد عليها كل االعتماد مصلحة يهتدي هلا ومضرة يتحذر منها وتكذب كثريا  لئال  

واملشكلة يف هذا  ،اهلل فيما مضى كيفية حتديد الرؤيا الصادقة من الكاذبة شاء إنولقد أوجزنا 
الرؤيات واألحاديث واآليات  ن هذا الرتاث اهلائل منأوك ،وتفصيال   الزمان إن الرؤيا مرفوضة مجلة  
ألن غلق باب الرؤيا يف احلقيقة هو رفض ألي نقد وتقومي من اهلل  ؛القرآنية الكثرية ال تعين شيئا  

فإذا كان اهلل سبحانه وتعاىل  ،ألهنم يف احلقيقة متكربين حىت على رب العاملني ؛عن هذا الطريق
 ،ذر املؤمنني إذا ما احنرفوا عن الطريق القومييرسل الرؤيات املنذرة للجبارين والكفار فكيف ال ين

 .وخصوصا  إذا كانوا من الوعاظ والعلماء

ن الرؤيا تكون ذات داللة عظيمة وتقوم الدنيا وتقعد يف أفإذا كانت هناك رؤيا مبشرة فريون 
فالرؤيا ليست )األمور هو جتاهلها وغض النظر عنها  فأسهلأما إذا كانت منذرة  ،نشرها وإعالهنا

 ،وحممد يقر الرؤيا ،إن اهلل يقر الرؤيا) :محد احلسنأوال نقول إال ما قاله السيد  ،(يحجة موال
 (.فنحن نقر الرؤيا ومن مل يفعل فقد تربأ مما يعتقدون ،واألئمة يقرون الرؤيا

نكتفي هبذا املقدار القليل جدا  من الرؤيات اليت تكاد ال تعد وال حتصى ويتعذر مجعها 
 ،ة املنقول وندرة املصادر التارخيية باإلضافة إىل قلة اإلمكانات املادية وضيق الوقتوتصنيفها لقل

لة واضحة وحجة ولكن يف هذه العينات املنتخبة من روايات األولني واآلخرين عربة كافية ودال
 .ن من مل يعترب هبذه الرؤيات فلن يزيده اإلسهاب إال فرارا  إو  ،دامغة لكل مؤمن

ولو أن هناك  ، Xبعض الرؤيات اليت تؤيد قضية رسول اإلمام املهدي ونتحول إىل سرد 
 :الرؤيات ولكن ال بأس بذكر بعضها كتيبات ختصصت جبمع
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 :جنف - أبو حسني
خضراء اللون ومتجهة من  كورلهرأيت يف املنام كأين راكب يف سيارة    99 يف بداية عام 

ل البن عمي كنت يف السجن عايش على نظر إىل البيوت وأقو او  ،إىل جهة املناذرةجهة النجف 
 .مث فزعت من النوم ،من سنتني أكثرصمونتني 

أمن الطاغية صدام  صالة الظهر دخل علي   أصليكنت     شهر   99 ويف هناية عام 
اخلضراء واقفة يف باب  الكورلهوعندما أخرجوين من الدار وجدت السيارة  ،يف النجف (لعنه اهلل)

من  أكثرقت الرؤيا وأيقنت يف قرارة نفسي أين سأبقى يف السجن صد :فقلت يف نفسي ،داري
 .سنتني

ين سأُعدم لوجود أعتقد بأويف أحد الليايل يف احملجر وكنت  ،وفعال  بقيت سنتني بدون اعرتاف
ثر يف خده أمسر طويل القامة له أ، ويف تلك اللحظة أخذتين الغفوة وإذا برجل اعرتاف ضدي

 ،أنت مع هؤالء :مث قال يل .ال ختف ستخرج قريبا   :امة سوداء قال يلاألمين يرتدي السواد وعم
وأشار بيده إىل اجلدار وإذا بفتحة يف اجلدار على شكل دائرة نظرت وإذا جبيش يرتدي السواد 

املقابلة  مث نظرت إىل اجلهة ،ورايات سود حبديقة خضراء وفيها أشجار فاكهة تنال مثارها باليد
ع وطائرات واقفة يف اجلو رع فيها وإذا جبيش يرتدي اخلاكي مشاة ودر رض حمصود الز أفرأيت 
مع  :السجني يف الزنزانة اجملاورة لزنزانيت من خالل نتيجة قال يل ، فاستيقظت فصاح علي  ومدفعية

ين مسعت الكالم إكال   :فقال .ين كنت نائم وأحتلم فقطإ :فقلت له ؟ ن تتكلم يا أبو حسنيم  
وبعد مدة خرجت من السجن ساملا   . ن زنزانتك فتحريت من ذلك كثريا  ورأيت الضوء ينبعث م

 .كما وعدين السيد الذي رأيته يف الرؤيا

وذهبت إىل حسينية أنصار  ،محد احلسنأالطاغية صدام مسعت بدعوة السيد  وبعد سقوط
يد مع إعطائي إصدارات الس محد احلسنأموعة منهم وشرحوا يل دعوة السيد اإلمام فالتقيت مبج

توكلت على اهلل ودخلت يف  لغرض التأكد من صحة الدعوة مث Xمحد وأنصار اإلمام املهدي أ
يته أاحلسن وإذا هو نفس الشخص الذي ر  محدأنة تقريبا  من بيعيت رأيت السيد ، وبعد سالدعوة
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مع  سأكونخربين خبروجي من السجن وإين ألسجن و عندما كنت يف ا  99  يف الرؤيا عام
والسالم  ،واحلمد هلل وحده نصر عبده ،يرتدي السواد ويقف يف احلديقة اخلضراءاجليش الذي 

 .عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 :يرويها أبو حسن Xرؤيا باإلمام علي 
ة والسيد وقف أمامنا على جه Xن اإلمام علي أكأين مع األنصار يف مكان واقفني ونرى 

محد وهو أيقول وهو يشري إىل السيد  Xوكان اإلمام علي  ،محد احلسن يقف على جهة أخرىأ
 .محد احلسن حق فاتبعوه وال ترتكوا طريقه فتضلواأإن السيد  :يقول ما معناه

 :فيها معجزة Xرؤيا باإلمام املهدي 
يرويها أبو حنني عندما ضاقت عليه األمور من ناحية التقليد بعد خلو الساحة من علماء 

 :رؤيا وهو يرويهايف املنام هذه الاحلق وعندما نام رأى 

ويف هناية الطريق  ،قدام قليلةأثر أرى عليه أخضر و أمتحريا  عند بداية طريق طويل  أقفكأين 
وانتهت  ،نه طريق احلقإيل وحيثين بالتقدم هبذا الطريق فوهو يشري  Xرأيت اإلمام املهدي 

 .الرؤيا

أهل بغداد مل أره من  وبعد أيام جاء أحد أقاريب من إحدى النواحي البعيدة ومعه صديقه من
ء وأثنا Xوعندما تفضال وقمنا بواجب الضيافة فتحا موضوع رسول اإلمام املهدي  ،قبل

يته بالرؤيا يدلين على الطريق هو نفس الشخص البغدادي أن اإلمام الذي ر أاحلديث تذكرت 
ل فهو إذن ميث ،Xن هذا الشخص ميثل قضية اإلمام أل ؛ة حقن هذه الدعو أفعرفت  ،الغريب
 .واحلمد هلل رب العاملني ،Xاإلمام 
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 :رؤيتان فيها معجزة كبرية
 :د هاتني الرؤيتني وهي كما يرويهايروي الشيخ عبد اهلل من أهل بغدا

يف مدينة الكوفة (    ) كأن جيش لإلمام املهدي اجتمع يف مدينة الصدر وكأنه اجتمع الـ
وعندما وصل  ،Xمام املهدي ويصعدون على منصة جلس عندها قائد لإل ،جبامع السهلة

وأعطاين ( 04 )وعندما جاءين الدور أعطاين القائد رقم  ،الدور إىل الذي أمامي تبينت شكله
 .انتهت الرؤيا ،مثله أر  سالح غريب مل 

 :أما األخرى

فقاموا  ،هجموا  يف النجف على مدارس احلوزة العلمية Xفكأن فدائيون لإلمام املهدي 
قل لك أن أأمل  :يلوقال  ... اتركوه :قال أحدهم ندما وصلوا إيل  وع ،بطوهنمميسكون املعممني وير 

 .انتهت الرؤيا ... جتدد هويتك هاي آخر مرة

وبعد سنوات عديدة وعندما زرت أحد األصدقاء يف إحدى ضواحي بغداد وجدت عنده 
ويف  ،ين أحدهم نفس الشخص الذي رأيته يف الرؤية األوىل أمامأضيوف من النجف والغريب 

محد  احلسن أقضية السيد  دد هويته فعرضوا علي  الرؤية الثانية الشخص الذي قال اتركوه فليج
 /رجب /  أمري املؤمنني اليت سقطت منذ ن هذا الدعوة حق وجددت هوييت ووالية أفأيقنت 
 .محد احلسنأق عمن مل يبايع السيد . هـ     

 .د هلل رب العاملني وحدهواحلم

 ،لرؤيات لوجود الكتب املختصة جبميع رؤيات األنصار وميكن الرجوع إليهاكتفي هبذه اأو 
وبالتايل حجيتها إذا ثبت  ،وأوردت هذه الرؤيات لتوفري شروط اليقني القطعي على صدقها

من ذلك  أكثرن مثل هذه الرؤيات باملئات إذا مل تكن أعلما   ،للسامع سالمة الراوي من الكذب
 .بكثري

 :فهي ،أما الشروط
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 .توفر األئمة املعصومني يف الرؤيا - 

إخبار الرؤى باألمور الغيبية سواء الغيب املكاين أو الغيب الزماين الذي بلغ سبعة سنوات  - 
 .يف بعض الرؤى أكثرأو مخسة سنوات أو 

ن السيد أب واألئمة  شهادة الرؤى بالنص الصريح وعلى لسان الرسول حممد  - 
مما ال حيتاج إىل تأويل أو تفسري  ةاللضجي من اهللكة والتخلي عنه ين وإتباعهمحد احلسن حق أ

 .الشرط املهم لتمام حجية الرؤيامما يسقط هذا 

مجيع الرؤى الصادقة حجة دامغة سواء توفرت  ن  إوإال ف ،وهذا طبعا  تنزال  عند عناد املعاندين
دد يف قبول الرؤيات هبذه ولكن مع تضييق دائرة الشروط والتش ،مل تتوفر أمفيها تلك الشروط 

الشروط الثالثة أو إحداها واليت توجب حجية الرؤيا وتعتربها يف خانة املعجزات على آراء كبار 
والقطب  ،(دار السالم)العلماء ومنهم العالمة اجلليل مريزا حسني النوري الطربسي صاحب كتاب 

وأما السيد حممد  ،ن العلماءوالكثري م ،والشيخ الطوسي ،(واجلرائح جئاخلرا)الراوندي صاحب 
ويعترب حتقق الرؤيا يف (  4 ص :الغيبة الصغرى)املعىن يف كتاب  حممد صادق الصدر فيؤكد هذا

 .رض الواقع معجزة أو كرامةأ

غلب رؤيات األنصار وهذا دليل قطعي على أن أشرط األول هو وجود املعصومني يف وال
يسمع هبا لكثرة ورودها ويف عدة أماكن من  ذن حجة دامغة على كل منإفهي  ،الرؤيات صادقة

ستحصل صدق املدعني افإذا  ،البالد ويف مناطق متباعدة وبني أناس مل تربطهم عالقة سابقة
 أتباعمثل إميان  ،وقد ذكرت شواهد تارخيية تثبت هذا ،ثبتت حجة رؤياهم على السامعني قطعا  

أما من ينفي  .وغريها كثري ،ني لرؤيا فرعونوتصديق املصري ،على ذلك وإتباعهذو القرنني برؤياته 
وال  ويرفض ما يقره حممد  يطعن بصدق الرؤيا اليت فيها معصوم فهذا يطعن بسنة حممد  أو

 !!!كالم لنا مع مثل هؤالء 

أما النقطة الثانية اليت توجب صدق الرؤيا قطعا  فهي وجود اإلخبارات الغيبية يف كثري من 
فرتاه يف  اأو موقف تراه قبل سنني يف رؤي ،بأمور حتصل فتحصل ؤنبمثل الت ،رؤيات األنصار
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، أو األحيان وبعد سنوات كثرية أكثرمحد احلسن يف أوبشخصيات الدعوة أو بالسيد ، الواقع

تعرف برؤية أن شخصا  من األنصار سوف يزورك اليوم فتستعد الستقباله ويكون ذلك مطابقا  ملا 
 .رأيت

وهذا العلم هو إعجاز عظيم يؤيد اهلل به رساالته  ،مه إال اهللإن هذا غيب حمض ال يعل
ن اهلل سبحانه وتعاىل أجرى معجزات للدعوات أومل نسمع أبدا   ،ودعوات احلق على مرور األزمان

 .الباطلة فيكون بذلك سببا  يف اإلضالل ال اهلداية حاشا هلل

طع الطريق أمام الذين يقولون أما الشرط الثالث وهو تصريح املعصوم بصدق الدعوة فهو يق
َويَْأَبى املَُّه ِإالَّ َأْن يُِت َّ ﴿ن الرؤيا صحيح حجة ولكن حتتاج إىل تأويل فرمبا ال تؤيد الدعوة ولكن إ

ن هذه القضية حق بصريح أن املعصومني قد صرحوا بالرؤيات بإف .( )﴾نُورَُه َوَمْو َكرَِه اْمَناِفُرونَ 
 !!تأويل أو تفسري العبارة ومبا ال حيتاج إىل 

وإذا استطاعوا أن يلتفوا على شرط من هذه الشروط فكيف إذا كانت مجيعها قد اجتمعت يف 
 .لبالغ املبني لقراءة الكثري منهابعض الرؤيات وميكن الرجوع إىل ا

* * * 

 

 

 

 

 

                                                           

 .  : التوبة - 



 :الفصل اخلامس

 القة الصيحة بالرؤياع
 حلجة البالغة على كل من ينكرأن حصحص احلق واجنلت الغربة وبان النور ومتت ا عدب

، وبعد أن زال الغموض واللبس الذي لف قضية الرؤيا طيلة حقيقة الرؤيا وحجية الصادق منها
وهاهي الرؤيا تعيد احلياة إىل  ،ولو كره الكافرون له آنني آن األوان إلحياء سنة حممد و س

ت اليت يراها الناس هذه األيام إال وما هذه الرؤيا ،القلوب امليتة إيذانا  لظهور نور اهلل يف خلقه
مقدمة للصيحة الكربى أو الفزعة أو النداء اليت ورد الكالم عنها يف الكتاب والروايات بشكل ال 

 .من الروايات من العالمات احلتميةحيتمل الشك بل مقطوع بصحته وتعترب الصيحة 

ثابة غاية البحث  الذي يكون مبأما ماهية وحقيقة الصيحة فهذا هو موضوع هذا الفصل و 
 .كله

وهو كون الصيحة مل يسبقه له أحد  د احلسن حفظه اهلل طرحا  للصيحةمحأفقد وضع السيد 
بدأ بطرح الفكرة أورد هذه الرواية أوقبل أن  ،(وهو رؤيا أثناء اليقظة)يف عامل الرؤيا والكشف 

 :ثناء الطرحستفادة من مضامينها أاملنتقاة من بني روايات الصيحة الكثرية جدا  لال

ِإْن َنَشْأ نُ نَ زِّْل َعَلْيِهْ  ِمَ  امسََّماِء آيًَة ﴿) :وهو يفسر قول اهلل تعاىل Xعن أيب عبد اهلل 
ذن أحد إال وخضع وذمت إفال يبقى في األرض يو م  .( )﴾َفظَلَّْت َأْعَناقُ ُهْ  َمَها َخاِضِعي َ 

امحق في علي اب  أبي ن أال إفيؤم  أهل األرض إذا سمعوا امصوت م  امسماء  ،رقبته مها
فإذا كان م  امغد صعد إبليس في امهواء حتى يتوارى ع  أهل األرض  :قال ،طامب وشيعته

فيثبت اهلل  :قال ،نه قتل مظلومًا فاطلبوا بدمهإن امحق في عثمان وشيعته فأال إي ث  يناد
ذي  في قلوبه  امذي  آمنوا بامقول امثابت على امحق وهو امنداء األول ويركا  يومئذ ام
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، عند ذمك يتبرءون منا ويتناومونا فيقومون إن اممنادي األول واممرض واهلل عداوكنا مرض
ِإْن َنَشْأ نُ نَ زِّْل ﴿ :8قول اهلل  X أبو عبد اهلل تلىمث  ،سحر م  سحر أهل هذا امبيت

 .( ) (﴾َعَلْيِهْ  ِمَ  امسََّماِء آيًَة َفظَلَّْت َأْعَناقُ ُهْ  َمَها َخاِضِعي َ 

محد احلسن يشكل فيها على الطرح اخلاطئ للصيحة بني أنقلها عن السيد أوهذه تسع نقاط 
 :جابين هبا عندما سألته عن الصيحة، أء على حد سواء ويثبت فيها الرؤياالناس والعلما

ن إو  ،صيح يف السماء يعين يف امللكوتي Xكما هو واضح يف الروايات إن جربائيل  - ]
ولو كانت صيحة جربائيل يف مساء هذه  ،ح من األرض أي يف عامل املادةإبليس اللعني يصي

 .األرض لكان كال الصيحتني من األرض ويف اهلواء

، يصيح صيحته يف عامله وهو عامل امللكوت، وجربائيل ملك فXالصيحة جلربائيل  - 
مره ويرون الناس مبلك الرؤيا وملك الرؤيا يصيح مبالئكة الرؤيا التابعني له والذين يأمترون بأ

 .وكذلك يصيح جربائيل يف السماء فيسمع األرواح ،الرؤيات

مل يسمعها كل الناس ولو مسعها   Xصيحة جربائيل ملا ضرب ابن ُملج م اإلمام علي  - 
فلو كانت يف هذا العامل املادي لسمعها كل الناس فما املانع لسماعهم  ،كل الناس لنقلها مجيعهم
انتهى   [وهذه الصيحة نظري صيحة جربائيل يف زمن الظهور املوعود ،عاملهلا لو كانت يف هذا ال
 .كالم السيد أمحد احلسن

إن الناس لو مسعوا الصوت على سبيل اإلعجاز املادي لعرفوا وتيقنوا أن طريق اإلمام : أقول
وهذا يعين  ،ولكان أحرى هبم نصرة ولده من بعده ال خذالهنم وقتلهم ،هو طريق احلق Xعلي 

الصيحة بلغت املؤمنني فقط وهم قلة ولو شاء اهلل أن جيعلها عامة لكل الناس أو ألغلبهم  نأ
 .بدليل الرواية اآلنفة الذكر Xولكنه ادخرها لوعده ولنصرة قائم آل حممد  ،لفعل
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قظ النائم صيحة يف شهر رمضان تفزع اليقظان وتو ) :قال ،Xعن أمري املؤمنني  - ]
ورد هذا املضمون يف كثري من الروايات والذي يوقظ النائم هي  .( ) (وخترج الفتاة من خدرها

انتهى كالم السيد أمحد  [ري من األوقات يستيقظ بعد الرؤيافعندما يرى اإلنسان رؤيا يف كث ،الرؤيا
 .احلسن

ن الكشف الذي يراه هو مبثابة الصدمة اليت تفزع إف ،بأنه ال إشكال بالنسبة لليقظان: أقول
 .علمألفتاة اليت خترج من خدرها واهلل وكذلك ا ،ي مل يعهد ذلك من قبلاليقظان الذ

والرؤيا يفهمها العريب والعجمي والسرياين  ،الرؤى يفهمها ويسمعها أهل كل  لغة بلغتهم - ]
، فهي مطابقة للصيحة ثابتة عند اجلميع ويفهمها اجلميعألهنا صور ورموز  ؛وأهل كل لغة بلغتهم
 .لغة بلغتهم اليت يسمعها أهل كل

وذلك حني  Xدخلت أنا وأبان على أيب عبد اهلل ) :قال ،احلديث الوارد عن احلضرمي -4
ا اجلسوا يف بيوتكم فإذا رأيتمونا اجتمعن :فقال ؟ ما ترى :وقلنا ،ظهرت الرايات السود خبراسان
لتفكر وهو اجتماع ومعىن هذه الرواية ال حيتاج إىل كثري من ا .( ) (على رجل فاهندوا إلينا بالسالح

 .محد احلسنأانتهى كالم السيد  [ا لتأييد رجل وحث الناس على نصرهأهل البيت يف عامل الرؤي

األول  :لسببني ؛رجل بأمجعهم ال يكون إال بعد شهادهتم  إن اجتماعهم على: أقول
أو من  والثاين هو نصرته بالسالح وهو ال يكون إال مع القائم ،مل جيتمعوا يف زمن واحد إهنم
ن السادة اهلامشيني هم الذين أأما ما أوله بعضهم ب .إال بالرؤيافال يكون اجتماعهم  ،ميثله

 .نه يضحك الثكلى كيف وقد أعلن كثري منهم العداء ألهل البيت إجيتمعون عليه ف

إنا لو ) :Xفامسك مث قال  ،لة الرؤياأعن مس Xلت الرضا أس :قال ،عن البيزنطي -0]
فالسائل سئل عن  .( ) (Xخذ برقبة صاحب هذا األمر أريدون لكان شرا  لكم و أعطيناكم ما ت
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فتبني أن هناك ارتباط وثيق بني الرؤيا  ،مسألة ختص الرؤيا واإلمام ربط الرؤيا برقبة صاحب األمر

إال فال يناسبها  Xوكأهنا عالمة حتمية من عالمات ظهوره مرتبطة بقضيته  Xواإلمام 
 .انتهى كالم السيد أمحد احلسن [من عامله ألهنا ؛صيحة جربائيل

رأي ورؤيا اممؤم  في آخر امزمان على سبعي  جزء م  ) :قال ،Xعن اإلمام الصادق 
  .( ) (أجزاء امنبوة

فاألنسب أن تكون صيحة  ،ن يف آخر الزمان تكاد الرؤيا ال تكذبإ وورد عنهم  -8]
امل امللكوت تصل لإلنسان بالرؤيا اليت ال ، فالصيحة يف عائيل يف عامله وهو عامل امللكوتجرب 

 .محد احلسنأكالم السيد انتهى   [تكذب يف آخر الزمان وبالكشف

بالوثاقة من  وأكثرأي وصول الصيحة عن طريق الرؤيا يف آخر الزمان ادعى للتصديق : أقول
 .غريها

ينهما وبني لو كانت الصيحة يف هذا العامل املادي من سنخه وماديته فما هو املائز ب -9]
نه لع)، هل هو الصوت ؟ وهل مسع الناس صوت جربائيل وصوت إبليس (نه اهلللع)صيحة إبليس 

سماوات إذا كانت صيحة جربائيل يف السماء أي يف ملكوت ال ،لكي يفرقوا بينهما ؟ بلى( اهلل
ُنوُت ُكلِّ َشْيٍء َوِإمَْيِه َفُسْبَحاَن امَِّذي بَِيِدِه َملَ ﴿ :ن امللكوت بيد اهللأل ؛استطاع املؤمنون متيزها

 .محد احلسنأانتهى كالم السيد  [( )﴾كُ ْرَجُعونَ 

أي ال ميكن حتقق مطلب التمييز بني النداءين الذي ورد يف الروايات كون األول من : أقول
 فإهنماالسماء والثاين من األرض إال باعتبار األول يف السماء امللكوتية ال يف السماء الدنيا وإال 

نان يف نفس السماء وهذا حمال الستحالة التمييز بينهما مما جيعل الصيحة داعية للضالل ال ستكو 
 .للهداية وحاشا هلل وتعاىل علوا  كبريا  
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ن شاء اهلل ستوفق إو ) :هبذه التسع نقاط قال يل Xمحد احلسن أخربين السيد أبعد أن 
 .( ستوفق لتسع نقاط أخرىاهلل شاء إن) :قال .سيد مل يتبق يل شيء :قلت له .(لتسع أخرى

 :ة نقاط أخرى تشري إىل الغرض ذاتهأضيف تسع وبالفعل وبفضل اهلل علي  

 فرح  ... ادي منادي م  امسماء باس  امقائ فين): Xورد يف الروايات عن أيب جعفر 
فال كشنوا في ذمك واسمعوا وأطيعوا وفي آخر  ... اهلل م  اعتبر بذمك امصوت وأجا 

فن   ،ميشنك امناس ويفتنه  ؛ال إن فالن قتل مظلو مألعون إبليس ينادي امنهار صوت امم
فإذا سمعت  امصوت في شهر رمضان  ،في ذمك اميو م م  شاك ومتحير قد هوى إمى امنار

 .( ) (... نه ينادي باس  امقائ  واس  أبيهإنه صوت جبرائيل وعالمة ذمك أفيه فال كشنوا 

حيذرون يف الروايات من الشك يف الصيحة  ئمة فاأل ،وردت عدة روايات هبذا املضمون
بل إن كثري من الناس سوف يقع يف فتنة إبليس اللعني ويكون  ،هنا صوت جربائيلأويؤكدون على 

وهذا يعين إن الصيحة لن تكون أبدا  صوت يف السماء .  ويهوى إىل النار بصريح الروايةمتحري
بذلك وهذا ألهنا لو كانت كذلك فلن يشك أحد  ؛الدنيا يسمعه كل الناس وكل أهل لغة بلغتهم

 .همئ، بينما توجد املقدمات للتشكيك بالرؤيا بسبب استغفال الناس من علمامنايف للروايات

إن اممنادي األول  :ون منا ويتناومونا فيقومونؤ فعند ذمك يتبر  ...) :Xعن أيب عبد اهلل 
َوِإْن يَ َرْوا آيًَة يُ ْعِرُضوا ﴿: 8 قول اهلل Xأبو عبد اهلل  مث تال .سحر م  سحر أهل امبيت

 .( ) (( )﴾َويَ ُقوُموا ِسْحٌر ُمْسَتِمر  

الصيحة بالسحر هو راجح إذا كانت  هتامفاأي  ،روايات أيضا  هبذا املضمون وردت عدة
ن اهتامها بالسحر ال ميكن أن يدعيه حىت إأما إذا كانت يف عامل الدنيا ف ،الصيحة هي رؤيات

بل النعدام اإلتيان بذلك مهما كانت اإلمكانات املادية أو  ،مر وخلوه من الفتنةالسفيه لعظم األ
فاألنسب يف املقام  ،إمكانات السحرة جمتمعني هذا فضال  عن إن املفهوم الدارج للصيحة هو هذا
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بينما جند أن النبوءة اليت وردت  ... العامة والعلماء وليس هناك مشكلةهو تصديق الناس مجيعا  

محد أني العلم والعلماء اهتموا السيد فأن كثري من مدع ،لقرآن هبذا االهتام قد حتققت فعال  يف ا
احلسن بالسحر عندما أخربناهم برؤيات تؤيد الدعوة فكيف بعد أن حتصل الصيحة الكربى 

 ويؤمن هبا كثري من الناس مما يؤدي إىل هتديد عروشهم وهناية ملكهم ؟

وكيف تعرف هذه من : إىل أن سأله هشام ... ا صيحتانهم) :قال ،Xعن أيب عبد اهلل 
 .( ) (... رفها م  كان سمع بها قبل أن كنونيع: هذه ؟ فقال

إن الناس يوخبونا ويقولون من أين يعرف احملق من ) :Xعن أيب عبد اهلل  ،عن عبد الرمحن
إذا كانت م  كان قوموا مه  يصدق بها : فقال: قال ؟ ما تردون عليهم :فقال ،املبطل إذا كانتا

َأَفَمْ  يَ ْهِدي ِإَمى اْمَحقِّ َأَحقُّ َأْن يُ تََّبَع َأمَّْ  ال ﴿ :8قال اهلل  ،مؤمنًا يؤم  بها قبل أن كنون
 .( ) (( )﴾َيِهدِّي ِإالَّ َأْن يُ ْهَدى َفَما َمُنْ  َكْيَف َكْحُنُمونَ 

يحة الباطل إال الذي  ن صيحة احلق ال ميكن متييزها عن صأيف حديثه يشري إىل  Xفاإلمام 
مما يعين إن هناك صيحات سبقت  ،او تكونأو كان مؤمنا  هبا قبل أن  ،كان قد مسع هبا قبل ذلك
وكيف ؟ فأين هو موقع تلك الصيحات املمهدة للرئيسية ،رمضان   صيحة جربائيل املوعودة يف 

اذا سكتت الروايات ومل ،ال ختل وتربك بنظام عملية الظهور الحتمال استخدامها من قبل املدعني
عن حتديد موعد لتلك الصيحات أو حىت ذكرها من جهة معلوميتها كقرينة حلدوث صيحة 

من كان مسع هبا رمضان بل جعلت حدوث صيحة رمضان قرينة حلدوث الصيحات السابقة هلا ف
جل علمهم وال يوجد خمرج من هذا أا وم ما أروع أهل البيت  ... قبل ذلك يؤمن هبا

فكثري من الناس واألنصار  ،إال بوضع الرؤيات حمل الصيحات وهذا ما حيصل فعال  اآلنالتعارض 
ن الذي يؤمن بالرؤيا إو  ،Xباخلصوص هذه األيام ترى رؤيات تبشر بظهور أمر قائم آل حممد 
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والذي يعترب الرؤيا ليست حجة سينتظر مهديه كما  ،هو الذي سوف يصدق بصيحة رمضان
 .نذ ألفي عام إىل هذا اليومسيح مينتظر اليهود امل

 :غيبة النعماين)، وردت عدة مضامني خمتلفة نقلت بعضها عن فيما خيص مضمون الصيحة
 (:44  -    ص

 (.ينادي منادي باس  امقائ  واس  أبيه) :Xعن أيب جعفر 

 (.ن امحق في علي ب  أبي طامبأأال ): Xعن أيب عبد اهلل 

 (.محمد فالن ب  فالن ن اممهدي م  آلأأال ): Xعن أيب جعفر 

 (.إن فالن هو األمير): Xعن أيب عبد اهلل 

 (.وينادي منادي أن علياً وشيعته ه  امفائزون): Xعن أيب عبد اهلل 

 (.أن فالن صاحب األمر فعال َم امقتال أال): Xعن أيب عبد اهلل 

 (.صاحبن  فالن ... قتال،في  امقتل وام): Xعن أيب عبد اهلل 

امني خمتلفة ومتعددة وتوجد روايات أخرى ملضامني أخر غريها مما يدل فنرى أن هذه املض
ولوجب أن يكون احلديث  ،على أن الصيحة ال ميكن أن تكون هبذه الصيغ مجيعا  كل على حدة

ال حيله إال كون  الختالف املضامني وهذا أيضا  ( الصيحات)الصادر حول الصيحة باجلمع أي 
كون كل أمة مبتلية بنوع من االبتالء الذي يتطلب نوع من الرؤيا ألهنا عندئذ ت ؛الصيحة بالرؤيا

لذلك تتعدد املضامني ولكنها  ،ن الرؤيات تأيت متناسبة مع األفرادإبل  ،يتناسب مع حاجتها
 .Xاإلمام املهدي  ألمرتصب مجيعا  يف اهلداية 

 ؟ كاذباإلمام عن املنادي فمن يعرف الصادق من ال ةسأل زرار  ،X اهلل عبدعن أيب 
ه   أنه نه ينون قبل أن ينون ويعلمون إيعرفه امذي  كانوا يروون حديثنا ويقومون ) :قال
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رفون الصادق من الكاذب ثالث اشرتط بالذين يع Xن اإلمام إأي  .( ) (اممحقون امصادقون
 :شروط

 .يروون حديثنا -أ

 .قبل أن يكون( إي املنادي)ون نه يكإيقولون  -ب

 .هم احملقون الصادقون أهنميعلمون  إهنم -ج

اليوم ودليلهم هو الروايات  Xفأما الشرط األول فهو ما يتكلم به أنصار اإلمام املهدي 
الذين مل )وأما بقية اجلهات فديدهنا األصول واملنطق أو ما اتفق عليه العقالء  ،على كل ما يقولونه

طون ومن تابعهم من علماء يتفقوا يف يوم من األيام إال يف أوهام كفرة اليونان أمثال أفال
بلى اتفق العقالء واألوىل أن يسموا جمانني هذه األرض على حماربة األنبياء واألوصياء  ،املسلمني
). 

ن الصيحة رؤيا إفهم يقولون  ،ن الذين يقولون بذلك فهم األنصار أيضا  إأما الشرط الثاين ف
وأما ما ادعاه  ،قبل أن تكون ن الذي ال يصدق هبما ال يصدق بالصيحة وأهنا كانتأو  وكشف

أو أن الصيحة بيانات لتلك اجلهة أو  ،بعض العلماء من إهنا دعوة جلهة حمقة مقابل جهة باطلة
 .فهذا غري مطابق للروايات اليت تعطي للصيحة بعد إعجازي ،غريها

احملقون  أهنميعلمون  هنمأوأما الشرط الثالث وهو أن اجلماعة اليت تعرف الصيحة احلق 
صادقون فهذا يعين أن دليلهم الذي يستدلون به على صدق دعواهم هو من داخلهم بل من ال

وإال فما معىن أن تقول لشخص اذهب  وهو غري مكتسب من اخلارج إطالقا   ،داخل أنفسهم
 !ذلك ؟ وهل هناك من ال يعتقد!!! نه هو احملق الصادق أواتبع من يعتقد 
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ن بواعث من أنفسهم ليس هلا عالقة باخلارج أي ال حق صادقون نابع م إهنماعتقادهم  ،إذن
، وميكن محل ييم العلمي بأهنم على احلق أو التكتسب عملية تشخيصهم ألنفسهم صفة التق

مثل هذا املعىن على بعض األنصار األميني البسطاء الذين رأوا رؤيات باألئمة حتثهم على نصر 
وهو فعال  كذلك ولكن قناعته مل تكن  ،صادقهذه القضية فهو واحلال هذه يعترب نفسه احملق ال

قبل عليه بل من رؤيا جاءت من خالل نفسه وهي بالتايل أنابعة من التقييم العلمي للوضع الذي 
َسُنرِيِهْ  آيَاكَِنا ِفي اْْلفَاِق َوِفي أَنْ ُفِسِهْ  َحتَّى يَ َتبَ يََّ  َمُهْ  أَنَُّه اْمَحقُّ َأَوَمْ  ﴿ :قال تعاىل ،من اهلل

 .( )﴾ْنِف ِبَربَِّك أَنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيدٌ يَ 

 وكأنما على رؤسه  امطير أصبحوافإذا سمعوا امصوت  ...): Xعبد اهلل  عن أيب
ذهلوا وكأمنا  أصبحوامسعوا الصوت بالليل وأثناء النوم وملا  هنمأويف هذه الرواية تصريح  .( )(...

 .على رؤوسهم الطري

يَ ْو َم َيْسَمُعوَن  # َواْسَتِمْع يَ ْو َم يُ َناِد اْمُمَناِد ِمْ  َمَناٍن َقرِيبٍ ﴿ :تابه الكرميقال اهلل تعاىل يف ك
بغض النظر عن محل املعىن املقصود من املنادي يف هذه  .( )﴾امصَّْيَحَة بِاْمَحقِّ َذِمَك يَ ْو ُم اْمُخُروجِ 

املعىن املراد منها أن الصيحة من و  ،من سنخ واحد فإهنمانه صيحة إسرافيل أو جربائيل أاآلية على 
إذن فلو محلت هذه الصيحة على عامل الشهادة  ،مكان قريب وال أقرب شيء لإلنسان من نفسه

 .واإلنسانأي الدنيا لناسبها الرؤيا أو الكشف فهي الرابطة الوحيدة بني عامل امللكوت 

سبحانه وتعاىل يبعث كل نيب من أنبياء اهلل ) :محد احلسن حول املعجزةأومن كالم السيد 
 ؛جاء بإحياء املوتى وشفاء املرضى Xفعيسى  ،واملعجزة تكون مشابه ملا يف زمانه ،مبعجزة

جاء بالرؤيا  Xويوسف  ،النتشار السحر ؛وموسى جاء بالعصا واآليات ،النتشار الطب
 ه أيضا  أو املهدي األول الذي ميهد ل X، واإلمام املهدي النتشارها يف زمانه ؛اوبتأويل الرؤي

                                                           

 . 1: فصلت - 
 . 4 ص: النعمانيغيبة  - 
 . 4 –  4: ق - 



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي .............................................  88
ألهنا كما  ؛الرؤيا ومما يناسب زمانه أيضا  ... يأيت مبا يناسب زمانه وهو العلم بكتاب اهلل واملعرفة و

 .الباقية من النبوة يف آخر الزمانال تكذب يف آخر الزمان وهي  قالوا 

واإليرانيون  Xيأيت بالرؤيا وتأويل الرؤيا كما جاء هبا يوسف  Xإذن فاإلمام املهدي 
 .Xن اإلمام املهدي بأنه يوسف آل حممد يعرفو 

يأتون باآليات واملعجزات من اهلل املشاهبة ملا هو منتشر يف زماهنم ال ملشاهبتها ملا  وهم 
ن ال تكون خالية من وأل ،لل بسثري من العلماء بذلك بل هو منتشر يف زماهنم كما توهم ك

قال  ،الء وامتحان وليؤمن من يؤمن بالغيبفالدنيا دار ب ،االمتحان فال يكون هناك إجلاء لألميان
انتهى كالم السيد ( ( )﴾َوَمْو َجَعْلَناُه َمَلنًا َمَجَعْلَناُه رَُجاًل َومََلَبْسَنا َعَلْيِهْ  َما يَ ْلِبُسونَ ﴿ :تعاىل

 .محد احلسنأ

وأهنا تواكب عملية  Xملا ثبت مما سبق أن الرؤيا من معجزات اإلمام املهدي : أقول
ألنسب هو أن تكون الصيحة الصيحة هي أول ما يبدأ به الظهور املقدس فيكون او  ،الظهور
، فاألوىل اجتماع كل من الرؤيا والصيحة يف مصداق خارجي واحد الحتاد زماهنما وتقارب بالرؤيا

 .وهو ملك والرؤيا من املالئكة Xن الصيحة جلربائيل إحيث  ،حقيقة كل منهما

عة فتنون هذه امصيحة كوقظ امنائ  وكقعد امقائ  إذا وافق شهر رمضان ميلة امجم)
فإذا صليت  امفجر م  يو م امجمعة فادخلوا  ،وكخرج امعواكق م  خدوره  في ميلة جمعة

فإذا أحسست   ،وسدوا آذانن  ،ودثروا أنفسن  ،وسدوا كواك  ،وأغلقوا أبوابن  ،بيوكن 
وم   ،فعل ذمك نجانه م  إف ،وموا سبحان امقدوس ربنا امقدوسبامصيحة فخروا سجدًا وق

 .( ) (م  يفعل ذمك هلك

 :رواية يستنتج من فهمهما عدة نقاطاملتمعن يف قراءة هذه ال ن  إ
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لذلك أسباب اهلدوء أو يذهب إىل  يهيئإن الذي حيرص على مساع الصيحة وينتظرها  -أ
يعارض الفهم  الرباري أو فوق سطوح املنازل، ال إغالق األبواب والكوات واآلذان مث التدثر مما

 .الظاهر للرواية

ن الصيحة مادية وإهنا من القوة حبيث ُتسمع رغم كل إلو سلمنا باملعىن الظاهري و  -ب
فما هو الداعي هلذه اإلجراءات أصال  إذا كانت الصيحة شديدة إىل  ،إجراءات اإلغالق السابقة

ما الثابت أ ... دأذن سوف لن جيرأ على إنكارها أح ،هذه الدرجة حبيث تسمع رغم كل ذلك
 .بالروايات فهو اإلنكار

إن القيام بكل تدابري اإلغالق تلك يتطلب مساع مسبق أو على األقل علم مسبق قبل  -ج
ذان الفجر كما يف الرواية وبعد ذلك يتسىن اختاذ أأناس قد مسعوها قبل ذلك أي قبل  حدوثها من

وهذا أيضا  يتعارض  .بعد ذلك 8كر اهلل ش داءوأوانتظار السماع مث السماع هبا  تدابري اإلغالق
 .حة بل يتطلب الرمزية حلل التعارضمع املعىن الظاهري املعروف للصي

ن تكون الصيحة غري مادية وأول تعارض سوف يرفع أون الفهم للرواية فهما  رمزيا  و ن يكأ -د
صغاء لصيحة حىت يتسىن اإل( صيحة إبليس)هو كون تدابري اإلغالق للتحرز من اخلارج املادي 

، وما هذه لوثنية مع احمليط اخلارجي متاما  احلق من خالل عامل امللكوت أي قطع التبعيات ا
إال وسيلة أكيدة وفعاله لسماع احلق واالبتعاد عن شبهات  احلواجز اليت حيثنا عليها الرسول 

رون حجية الرؤيا ن مجلة من العلماء ال يقإف ،وهذا ما أثبته الواقع اآلن ،الباطل ونزغ الشياطني
نه يرى اإلمام عجل اهلل فرجه أ علنا  وجهارا  بتكذيب من يدعي الصادقة بل إن السيستاين أفىت

 .اذا يعين هذا غري تكذيب الصيحةفم ،(راجع كتاب الرد القاصم)

وصاغوا صيحة الباطل وأطلقوها بكل ( نه اهلللع)وضعوا أنفسهم موضع إبليس  أهنمأما 
 .الوسائل

معاين رمزية ملا أشار هلا مث انتظار مساعها بعد الفجر يدل على    لصيحة يف ليلة كون ا  -هـ
كون الصيحة يف تلك الليلة املباركة وهي ليلة القدر هو :مبا معناه( حفظه اهلل)محد احلسن أالسيد 
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إمضاء وإقرار للصيحة يف تلك الليلة لذلك العام حاهلا حال مجيع املقادير اليت متضى جلميع 

وعليه تكون الصيحة يف  ،الئق يف تلك الليلة يف كل عام حسب ما ورد عن أهل البيت اخل
هنا ستكون مقتصرة السماع على تلك الليلة فقط  أوال يعين هذا  ،تلك الليلة املوعودة نافذة ومقرة

منها إىل مجيع  ابتداء  بل إهنا سوف تثبت يف تلك الليلة ومسع صداها  ،كما هو مفهوم عند الناس
ن صيحة جربائيل تكون أن بعض الروايات صرحت بأاإلشارة  ومما يستوجب ... أليام اليت تليهاا

ن آخر فرتة يف أإذ  ،يف أول ليلة مما يعطي صورة عامة للصيحة بعيدة متاما  عن ظاهر الروايات
ايل فهو الغيبة الكربى أي قبل الظهور وهي طبعا  فرتة الظالم والتيه واالبتعاد عن طريق اهلل وبالت

الذي يسبق الظهور وهي حدوث صيحات ( بأول الليل)ظالم الليل احلالك وهو ما عرب عنه 
ها  خرب عنأرض الواقع رؤيات أإليها الروايات اآلنفة وهي يف  تأشار وقد  ،تسبق الصيحة املوعودة

مث بعد ذلك  ،بسنني Xمحد احلسن رسول اإلمام املهدي أكثري من الناس قبل حدوث قضية 
، فتح أبواب امللكوت أيضا  بالرؤيات الفتح املبني إيذانوعودة وتكون صيحة رمضان امل تكون

عد الصيحة طبعا  واملقصود واهلل والرواية هنا تنتقل إىل صالة الفجر وهي ب ،للخلق وكل حبسبه
 .علم بالفجر وهو الظهور املقدس وانتشارهأ

الصيحة يف ليلة مجعة وانتشر إنكم إذا صارت  ... وبصيغة األمر لذلك قال الرسول 
أي حاولوا أن تتأكدوا من احلق عن طريق  ...فادخلوا يف بيوتكم و( صالة الفجر)خربها 

فإذا أحسستم  :مث يقول ،وال تسمع ألي صوت مادي أن يضيع عليك احلق ،االختالء باهلل فقط
الصيحة قد كانت نه يقول إن أيقول هذا على الرغم من  وهو ( أي عن طريق الرؤيا)بالصيحة 

 شاء إنوهبذا يتضح املعىن  ...يف الليلة السابقة وال ينفي مساعها الحقا  بل هو حيث على ذلك 
 .واحلمد هلل وحده ،اهلل

وع ويف اخلتام أضع بني يدي القارئ رأي السيد الشهيد حممد صادق الصدر يف هذا املوض
 :أطروحاتيحة ثالث نه يعطي للصإف ،   ص  ج:املوسوعة املهدوية)املوجود يف 

 .صوت عظيم يف السماء حيمل معاين الكالم وهو حيمل صفة اإلعجاز -أ
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ألنه صوت أحد املالئكة وهو حيمل صفة  ؛ت يف السماء من فوق الطبيعة املاديةصو  -ب
 .اإلعجاز
 .صوت حرب أو قنابل أو صواريخ -ج

آية واحدة ختضع هلا  فإهنما ،تكون الفزعة مبعىن الصيحة: )السيد الشهيد للقول وخيلص
ويكون الفزع ناشئا  من صوت  ،أعناق أعداء اهلل سبحانه ويكون ذلك مطابق لألطروحة الثانية

ب الفرج وأما املؤمنني فيكون الصوت بشارة كربى هلم عن قر  ،جربائيل األمني يف قلوب أعداء اهلل
النائم ويفزع اليقظان  جل هذا حيصل اهتمام كبري هبذا الصوت يستيقظ منهأومن  ،وتوقع الظهور

 .انتهى ،( ) (وخترج الفتاة من خدرها

وهو أن صوت جربائيل هو يف القلوب  ،مما يعين أن السيد الشهيد كان رأيه مطابق للحقيقة
 . عن طريق الرؤيا والكشفوال يكون ذلك إال ،ال يف اآلذان

سماء إن احلق مع آلن يف الالصيحة ترتدد ا ن  إ :وأخريا  أقول لكل الناس ولكل طالب حق
ألن الذي  ؛لى قلوبكم أكنة ويف آذانكم وقرا  ولكنكم تضعون ع( حفظه اهلل)محد احلسن أالسيد 

بل على  Xفلماذا هذا التكرب على رسول اإلمام املهدي  ،ال يسمعها وال يصدقها ال يؤمن هبا
 .وال حول وال قوة إال باهلل ،بل على اهلل سبحانه وتعاىل Xاإلمام املهدي 

* * * 

 

 

 

                                                           

 .4  ص ج: الموسوعة المهدية - 



 اخلامتة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

كان هدف البحث إثبات حجية الرؤيا الصادقة ومن مث عالقة الرؤيا بالصيحة وكوهنما ميثالن 
ومؤيدة ( حفظه اهلل)محد احلسن أالسيد  باسمكله إن الصيحة تكون   وغاية ذلك ،حقيقة واحدة

لصيحة لكثرية احلاصلة اآلن هي متثل اا ن الرؤياتأو  ،Xلقضيته اليت هي قضية اإلمام املهدي 
 .بروايات أهل البيت املشار إليها 

محد أاملهدي  باسمعلى إن الصيحة تكون ويف ختام هذا أورد هاتني الروايتني اللتان تدالن 
وتذكر صفات خمالفة  ،Xاإلمام املهدي حممد بن احلسن  سمباوليس  Xبن عبد اهلل 

بينما يكون لون اإلمام املهدي  ،(مسرأأي )ونه عريب وهي كون ل Xلصفات اإلمام املهدي 
X وتذكر مدة حكمه عشرين  ،بيض مشرب حبمرة كما يذكر ذلك السيد الصدر يف موسوعتهأ

ا أثبته السيد الصدر يف غلب الروايات وهذا مأمن سبعة إىل تسعة سنوات  عاما  بينما اإلمام حيكم
شهور من الروايات وأمهل الروايات الدالة من خالل ترجيحه للجانب امل 0  ص  جاملوسوعة

وأما مع وجود املهدي األول من  ،على حكم العشرين سنة للتعارض فقط وليس لضعف السند
ألنه هو املمهد لإلمام  ؛ن التعارض حيل متاما  وهو الذي تكون الصيحة بامسهإف املهديني 
X، ام املهدي وهو الذي حيكم بعد حكم اإلم ،وهو الذي سيسلم له الرايةX  مدة عشرين
 .علمأواهلل تعاىل  ،عاما  

 :   ص بن طاووسال املالحم والفنت :الرواية األوىل

وذكر  -إذا كان رأس امخمسي  وامثالث مائة ) :قال رسول اهلل ، عن حذيفة بن اليمان
 إن اهلل قد قطع مدة امجباري  واممنافقي  ،أال أيها امناس :نادى منادي م  امسماء - كلمة

  حمد بأ"نه اممهدي واسمه إامحقوا بمنة ف وومين  امجابر خير أمة محمد  وأكباعه 
 :فقال النيب  سول اهلل هذا الرجل وما حاله ؟صف لنا يا ر : قال عمران بن احلصني ."عبد اهلل

، عربي يخرج ع  جهد م  أمتي وبالء ،رائيلنه رجل م  ومدي كأنه م  رجال بني إسإ
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 ،يمأل األرض عداًل كما ُملئت ظلمًا وجوراً  ،كأنه وجه كوكب دري  ،سنة اب  أربعي  ،املون
ميه األبدال يخرج إ ،وهو صاحب مدائ  امنفر كلها قسطنطينية ورومية ،يملك عشري  سنة

حتى  ،وأهل اميم  ،رهبان بامليل ميوث بامنهار ،ن قلوبه  زبر امحديدأم  امشا م وأشتاكه  ك
يفر  به أهل امسماء  ،فيخرج م  منة متوجهاً إمى امشا م ،اممقا ميأكونه فيبايعونه بي  امرك  و 

 .(طير في امهواء وامحيتان في امبحروأهل األرض وام

 :   صبن طاووس ال املالحم والفنت :ثانيةالرواية ال

فيضر  ) :مث ذكر السفياين وذكر خروجه وقصصه إىل أن يبلغ ...عن حذيفة بن اليمان 
أال أيها  :و م ببا  دمشق فإذا كان ذمك نادى مناد في امسماءأعناق م  فّر إمى بلد امر 

 قطع عنن  مدة امجباري  واممنافقي  وأشياعه  وومين  خير أمة محمد أإن اهلل  ،امناس
جيتمعون بالسفياين إىل  أهنممث ذكر  .نه اممهدي واسمه أحمد ب  عبد اهللإفامحقوا بمنة ف

 .(Xيف فتوحه جانب حبرية طربية وذكر حنو ثالث قوائم 

 .واحلمد هلل وحده وحده وحده

 أمحد حطاب                                                                                                                    
 ق.  هـ 3406 /ربيع األول /3                                                                                                                        

 (مكن اهلل له يف األرض)أنصار اإلمام املهدي 
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