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پیشگفتار موهسه  
یت، همواره سعی بر آن داشته اند  مدعیان دروغین در عرصه مهدو
فریب  را  آنان  مسلمین،  جامعه  در  موجود  بستر های  از  استفاده  با  تا 
دهند. یکی از بسترهای مورد نظر، اعتنای بیش از حد مردم به مسأله 
که از طرف برخی وعاظ و نویسندگان نیز رنگ  یابینی است  خواب و رؤ
هم سنگ  را  خواب  که  جایی  تا  است،  گرفته  خود  به  دینی  لعاب  و 
برای خود تکالیف  آن،  بر اساس محتوای  و  الهامات رحمانی دانسته 

و وظایفی ساخته اند. 
کریم و ائمه اهل بیت؟مهع؟،  که دوری از معارف قرآن  واقع این است 
هچون؛  افرادی  و  شده  مردم  بین  در  معرفتی  خالء های  موجب 
خالءها،  این  مالحظه  با  نیز  و...  بصری2  احمد  و  قادیانی1  احمد 

 مین ألفین أو 
ً
یبیا ییا صاحلیة صادقیة قر ییا الصاحلیة و إّن رأییت یف تلیک األییام رؤ 1. »فیأّول میا فتیح عیّی بابیه هیو الرؤ

یای صاحله بیود و مین در آن روزها نزدیک  کثیر مین ذلیک«. پیس اولین بیایب کیه بیه رومی بیاز شید، خیواب و رؤ أ

بیه دوهیزار ییا بیشیتر خیواب صاحلیه صادقیه دیدم.غالم امحید قادییان، التبلیغ، ص105.

ییا یف املنیام، کأّن اإلمیام املهیدی واقیف  ، فرأییت رؤ
ً
2.  »و قصیة هیذا اللقیاء هیی أّن کنیت یف لیلیة مین اللییایل نامئیا

ییح سیید حممید أخیو اإلمیام العسیکری و أمیرن باحلضیور للقائیه و بعد ذلک اسیتیقظت و کانت  بالقیرب مین ضر

ییایی دییدم،  السیاعة الثانییة لییاًل«: ماجیرای دییدار ایین اسیت کیه مین در شیی از شیها در خیواب بیودم کیه رؤ
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خوابه ای  را  خویش  مستند  کرده،  رسالت  و  امامت  و  قائمیت  ادعای 
بعضی مردم قرار داده اند و بدین ترتیب، برخی از متدینین و متشرعین 
را در پیچک انحراف انداخته اند. با مراجعه به آیات و روایات اسالمی، 
در  جایگاهی  هیچ  یا  رؤ و  خواب  که  است  این  می آید  دست  به  آنچه 
آل  قائم  راه شناخت  تنها  و  الهی نداشته  و معرفی حجت های  تعیین 
که در منابع معتبر دینی ذکر شده است. محمد؟ع؟، نشانه هایی است 
خواب  موضوع  در  تحلیلی  و  جامع  متن  اولین  حاضر،  پژوهش 
سیستانی  مجتهد  مهدی  سید  ارجمند  پژوهشگر  همت  با  که  است 
در موسسه بروج به رشته تحریر در آمده و با جمع آوری آیات و روایات 
بصری،  احمد  انحرافی  جریان  سوی  از  شده  مطرح  شبهات  و  مرتبط 

اقدام به تحلیل و پاسخ گویی علمی و دقیق نموده است. 
علی محمدی هوشیار
موسسه بروج  

ییح سیید حممید بیرادر امیام حسین عسیکری؟ع؟ ایسیتاده بیود و بیه مین  گیویئ امیام مهیدی؟ع؟ کنیار درب ضر

امیر کیرد کیه بیه دییدارش بیروم. بعید از آن از خیواب بییدار شیدم و سیاعت دو نصیف شیب بیود. امحداحلسین، 

بییان قصیة اللقیاء،  ص 4.
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مقدمه  
و خرافی  با معنویت  مبارزه  از سالها  و جدید، پس  دنیای متمدن 
این  برابر  در  باألخره  آن،  به  کشیدن معتقدان  تمسخر  به  و  آن  خواندن 
عالم  این  از  غیر  پذیرفت  خود  تنها  نه  و  آورد  فرود  تسلیم  سر  واقعیت 
از معیارهای  که با هیچ یک  مادی، عوالم متعدد معنوی وجود دارد - 
ورود  و  درک  برای  گسترده ای  تالش  بلکه   - نیست  فهم  قابل  روز  علِم 
ایسم  و  گرایش  و  فرقه  پیدایش صدها  نتیجه اش  که  نمود  آن عوالم  به 
گروه های متعددی با  معنوی در اقصی نقاط جهان شد، و اشخاص و 
گون رو به حس و چشیدن آنچه آن را معنویت می شمردند  گونا اغراض 

آوردند.
کننده  که همیشه رصد  و در این میان، استعمار بین الملل نیز - 
ملت  از  استفاده  سوء  بستر  ایجاد  برای  مختلف  شرایط  و  جوانب 
کاذب را یکی از بهترین حربه ها  هاست - دامن زدن به معنویت های 
کالن،  کشورهای جهان یافت، لذا با صرف بودجه های  برای استعمار 
و  مدعیان  نزد  در  معنویت  و  غیب  با  ارتباط  راه های  انواع  بررسی  به 
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صاحب نظران این عرصه پرداخته، موفقیت های چشمگیری بدست 
آورد.

سرمایه  کنار  در  معنویت،  و  غیب  به  همگانی  گرایش  این  نتیجه 
گزینه: که سه  گسترده استعمار جهانی در این زمینه، آن شد  گزاری 

1. خبر دادن از غیب،
2. فرو بردن مخاطب در حالت های فرا مادی،

3. داشتن قدرت های ماورائی مثل شفا دادن بیماری و جن زدگی 
و غیره، عالمت صداقت فرد مدعی معنویت، و دلیل حقانیت 

گشت. ی تلقی  سخنان و افکار و
پرستی،  شیطان  مثل  مختلف  فکری  نحله های  رواج  و  پیدایش 
ِی  یاضت های هنَدو کیهانی و حلقوی،  یوگا، ر کاذِب  تله پاتی، عرفان 
کهانت، فال بینی های مختلف، طالع بینی های  ُمدرن، تسخیر جن و 
غریبه  علوم  بینی،   آینه  ارواح،   با  ارتباط  ُاسطرالب،  و  نجوم  گون،  گونا
گرایش  همان  نتیجه  خواب نمایی،  و  بینی  کف   ،- رمل  همچون   -
یعنی  آخر  گزینه  آِن  از  معنوی  نموِد  کمترین  البته  و  بود،  استعماری 

خواب نما شدن است.
با  ابتدا  خواب،  عالم  به  ورود  موضوع  در  جهانی،  استعمار  آری 
کم توانست صنعت  کم  کرد و بعد  کردن افراد شروع  هیپنوتیزم و خواب 
کند،  گمراه  را  یادی  ز عده  رهگذر  این  از  و  گیرد  فرا را  سازی  خواب 

همچنانکه در تعبیر خواب نیز به مهارت هایی رسیده است.
اینقدر  ماده  ماوراء  به  افراد  این دوره، دسترسی  در  اینکه  اما علت 
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که نشأت  گشته، نزدیک شدن عالم معنا به عالم ماده می باشد  فراوان 
گرفته از دو  ُبعد شیطانی و الهی است.

حجت  غیبت  شدن  طوالنی  با  که  اینست  شیطانی  ُبعد  از  مراد 
کردن  گمراه  در  که شیطان می تواند  بهره هایی  بیشترین  از  یکی  خدا، 
کاذب  یج حالت های معنوِی  انسانها ببرد نه مبارزه با معنویت بلکه ترو
حضرت  وفات  از  بعد  که  کاری  همانند  درست  آنست.  اسباب  و 
گمراهی افراد فراوانی توسط سحر و نجوم و  سلیمان؟ع؟ نمود1 و باعث 

گشت. 2 تسخیر جن و غیر اینها 
تا  که  است  شیطان  دو  دارای  انسانی  هر  روایات،  طبق  طرفی  از 
بزرگوارم می فرمود:  و مادر  ی دارند3،  کردن و گمراه  پایان عمر سعی در 
او  شیطان  دو  می کند  فوت  انسان  یک  وقتی  که  نیامده  احادیث  در 
نیز می میرند4، در نتیجه با وفات هر انسان دو شیطانش به سراغ دیگر 

ییاِطَن َکَفیُروا 
َ

ْیماُن َو لِکیّنَ الّش
َ
ْیماَن َو میا َکَفیَر ُسیل

َ
یِک ُسیل

ْ
ییاِطُن َعیی  ُمل

َ
یوا الّش

ُ
َبُعیوا میا َتْتل 1 . قیرآن می فرمایید: »َو اّتَ

یْحر«. بقیره: 102 یاَس الّسِ ُمیوَن الّنَ ِ
ّ
ُیَعل

 َظْهِرِه: َهیَذا َما َوَضَع آَصُف ْبُن 
َ

َّ َطیَواُه َو َکَتیَب َعی یْحَر َو َکَتَبیُه یِف ِکَتیاٍب ثُ ْیَماُن َوَضیَع ِإْبِلییُس الّسِ
َ
یَک ُسیل

َ
یا َهل ّمَ

َ
2 . »َفل

یَت  ْ
َ

َّ َدَفَنیُه ت  َکیَذا َو َکیَذا؛ ثُ
ْ

َیْفَعیل
ْ
َراَد َکیَذا َو َکیَذا َفل

َ
یِم َمیْن أ

ْ
ِعل

ْ
ْیَماَن ْبیِن َداُوَد ِمیْن َذَخاِئیِر ُکُنیوِز ال

َ
َمِلیِک ُسیل

ْ
َبْرِخَییا ِلل

 ُهیَو َعْبیُد 
ْ

ْؤِمُنیوَن َبیل ُ  الْ
َ

یَذا َو َقیال  ِبَ
َّ

ْیَماُن ع َیْغِلُبَنیا ِإل
َ
َکاِفیُروَن َمیا َکاَن ُسیل

ْ
 ال

َ
ُه َفَقیال

َ
یْم َفَقیَرأ ُ

َ
َّ اْسیَتَثاَرُه ل یِر ثُ یِر الّسَ

یه«. تفسییر القمیی ج1 ص55 اهَّلِل َو َنِبّیُ

 َو َیِلُد ِلی اْثَناِن «. تفسیر القمی ج 1 ص42
َّ

ٌد ِإل
َ
ْم َول ُ  َیِلُد لَ

َ
 ِإْبِلیُس .... َو ل

َ
3 . »َفَقال

یاهُ  َعیْن َذِلیَک«. الیکایف ج 2 
َ
 َیُکّف

َ
ُیَبیاِدْر ل

ْ
اِلیِه َشیْیَطاَنْنِ  َفل یِنیِه َو ِشَ یٍة َفیِإّنَ َعیْن َیِ

َ
ْو ِصل

َ
ْییٍر أ َحُدُکیْم ِبَ

َ
و: »ِإَذا َهیّمَ أ

ص143 ح8

َم«. 
َ
ْسیل

َ
ْییِه َفأ

َ
َعاَنیِی اهَّلُل َعل

َ
ِکیْن أ

َ
َنیا َو ل

َ
 َو أ

َ
 اهَّلِل َفَقیال

َ
ْنیَت َییا َرُسیول

َ
یُه َو أ

َ
 ل

َ
یُه  َشیْیَطاٌن  َفِقییل

َ
 َو ل

َّ
َحیٌد ِإل

َ
و: »َمیا ِمْنُکیْم أ

عیوایل اللئیایل ج 4 ص97 ح136

4 . بلکیه بیا توجیه بیه موافقیت خداونید بیا درخواسیت شییطان مبیی بیر زنیده مانیدن تیا ییک زمیان بسییار طیولن 



|  14     |     خواب نما

بر  می شود  کم  انسانها  تعداد  از  چه  هر  زمان  مرور  به  و  می روند  انسانها 
تعداد شیاطین افزوده می گردد، و همین باعث ازدیاد قوای شیطانی و 

تسلط بیشتر آنها بر انسانها و قلب و ایمان و عقل ایشان می شود.
سطح  در  معصیت  و  گناه  افزون  روز  گسترش  با  دیگر،  طرف  از  و 
یختن خون مظلوم، روابط نامشروع  بزرِگ ر گناه  جهانی مخصوصًا سه 
که به شدت بر قدرتمند شدن شیطان  کنار شرک -   و حرام خواری در 
کار بسیار توجه  می افزاید و از همین جهت شیطان پرستان بر این سه 
که شیطان  گشته  کید دارند - مظاهر قوای شیطانی آنقدر نیرومند  و تا
گون بروز داده و آنها را از مسیر  گونا می تواند این مظاهر را در اشخاص 

گمراه نماید. هدایت 
باب  َمرُقس  انجیل  و   25 و   24 آیه   24 باب  َمّتی  انجیل  در  ظاهرًا 
گر  ا »آنگاه  که می گوید:  اشاره شده  به همین حقیقت  و 22   21 آیه   13
باور نکنید،  یا در آنجاست  اینجا  گوید اینک مسیح در  کسی به شما 
کاذب و انبیاء کذبه ظاهر شده، عالمات و معجزات  که مسیحیاِن  زیرا 
گمراه  گر ممکن بودى برگزیدگان را نیز  که ا عظیمه چنان خواهند نمود 

کردندى«.
اظهار  دروغین  پیامبران  که  معجزاتی  از  مراد  می آید  نظر  به  زیرا 
کرد، همان قدرت های ماورائی مخصوصًا خبر دادن از غیب  خواهند 

)زمیان خیروج امیام زمیان؟ع؟(، می تیوان چنین نتیجیه گرفیت که این موافقت شیامل مهه فرزندان اوسیت پس 

ییاد شییاطن سیخن  آهنیا نییز تیا زمانیکیه مهلیت دارنید منی میرنید. بلکیه در رواییات متعیدد از طیول عمیر بسییار ز

گفتیه شیده مثیل هیام بین هیم کیه از زمیان هابییل و قابییل تیا زمیان رسیول خیدا؟ص؟ گیزارش حیاتیش ثبیت شیده 

اسیت: تفسییر القمیی ج1 ص375، بصائیر الدرجیات ص98 ح8 و ص101 ح13.
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راستگویی  توهم  در  را  مخاطبان  ذهن  فریبنده اش  ظاهر  که  است 
افراد  به  خداوند  واقعًا  اینکه  نه  می اندازد.  مدعیان  حقیقت پویِی  و 
که این از ساحت قدس  کنند،  گمراه  دروغگو معجزه بدهد تا دیگران را 

ربوبی به دور می باشد.
به  شدن  نزدیک  حال  در  جهان  اینکه  یعنی  الهی  ُبعد  از  مراد  و 
که در آن دوره  دوره ظهور مهدی موعود امام زمان؟ع؟ است، و از آنجا 
و اجتماع  بروز می نماید - همانند نداء  آسمانی1  الهی  بزرگ  معجزات 
پذیرش  زمینه   - ... و  کف در سماء4  و ظهور  بیداء3  ربانی2 و خسف 

عمومی مردم نسبت به معنویات در حال فراهم شدن می باشد.

یت اسیت کیه طنینیش در مهیه عیامل -  1 . منظیور صیدایی آمسیان مبیی بیر اعیالم ظهیور قیدویِس منجیی بشیر و بشیر

باهنیا انیدر خواهید افتیاد تیا حجیت خیدا بیر مهیه خلیق متیام گیردد: »ُیَنیاِدی  بلکیه شیاید مهیه عیوامل - و بیه مهیه ز

ْم«. کمیال الدیین و متیام النعمیة    َقیْوٍم  ِبِلَسیاهِنِ
ُ

 َعیاّمٌ َیْسیَمُع  ُکل
َ

ْو َعیاّمٌ َقیال
َ
یُت َخیاّصٌ أ

ْ
َقیاِئِ ؟ع؟ ُقل

ْ
ُمَنیاٍد ِباْسیِم ال

ج 2 ص650 ح8

گهیان 313 ییار خمصیوِص مهیدی امت هیا بیه گیرد آن حضیرت اسیت کیه در ییک حلظیه  2 . مقصیود مجیع شیدن نا

ْصَحاَبیُه 
َ
ْییِه أ

َ
از نقیاط خمتلیف کشیورها غییب گشیته و پیرامیون اشیرِف أحییاء مجیع می شیوند: »َفَیْجَمیُع اهَّلُل َعل

ییِف«. الغیبیة للنعمیان ص282 ِر َ  َکَقیَزِع  الْ
ً
 َغْییرِ ِمیَعیاٍد َقَزعیا

َ
یُه َعیی

َ
َمُعُهیُم اهَّلُل ل  َو َیْ

ً
َثیَة َعَشیَر َرُجیال

َ
اَئیٍة َو َثال ِ

َ
ث

َ
َثال

 
ً
ارا یَحاِب هَنَ یْم َمْن ُیَرى َیِسییُر یِف الّسَ یَة َو ِمْنُ

َ
ّک  َفُیْصِبیُح ِبَ

ً
ْییال

َ
یْم َمیْن ُیْفَقیُد ِمیْن ِفَراِشیِه ل َییِة ِمْنُ ِو

ْ
ل
َ ْ
ْصَحیاُب األ

َ
و: »َفُهیْم أ

یَحاِب  ِذی َیِسییُر یِف الّسَ
َّ
 ال

َ
 َقال

ً
ْعَظُم ِإمَیانا

َ
ْم أ ُ ّیُ

َ
َک أ یُت ِفیَدا

ْ
یُت ُجِعل

ْ
َیِتیِه َو َنَسیِبِه ُقل

ْ
ِبییِه َو ِحل

َ
یِه َو اْسیِم أ ُیْعیَرُف ِبامْسِ

«. الغیبیة للنعمان ص313
ً
یعا ِت ِبُکُم اهَّلُل مَجِ

ْ
ْییَن میا َتُکوُنوا َییأ

َ
َییُة: أ

ْ
یْت َهیِذِه ال

َ
ْفُقیوُدوَن َو ِفهِییْم َنَزل َ  َو ُهیُم الْ

ً
یارا هَنَ

3 . میراد فیرو رفین لشیکر عظیم سیفیان در بیابیان بین مکیه و مدینیه بعید از ظهیور قیدویس طیاووس اهیل جنیت و 

 
َ

 َعی
ً
َة َفَیْبَعُث َجْیشیا

َ
 َمّک

َ
ْهیِدّیَ َقیْد َخیَرَج ِإیل َ ّنَ الْ

َ
یْفَیاِنِّ أ ِمییَر َجْییِش الّسُ

َ
یُغ أ

ُ
قبیل از خیروج ایشیان اسیت: »َفَیْبل

ْم  َقْوَم َفَیْخِسیُف ِبِ
ْ
ِبییِدی ال

َ
یَماِء َییا َبْییَداُء أ َبْییَداَء َفُیَنیاِدی ُمَنیاٍد ِمیَن الّسَ

ْ
یْفَیاِنِّ ال ِمییُر َجْییِش الّسُ

َ
 أ

ُ
َثیِرِه ... َفَیْنیِزل

َ
أ

...«. الغیبیة للنعمیان ص280 ح67 

4 . یکیی از نشیانه های ظهیور می باشید کیه در بعیی رواییات بیه حمتیوم توصییف شیده، امیا بیه علیت ضعیف سیند 

ْحُتیوِم«. الغیبیة للنعمیان ص252 ح11 َ یَماِء ِمیَن الْ یُع  ِمیَن الّسَ
ُ
بیه درجیه اثبیات نرسییده اسیت: »... َو َکیٌف  َیْطل
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که شبیه به  گول زننده غیبی و معنوی  اما با وجود این همه مظاهر 
کدامین َمظهر می توان  معجزه می نمایند و چاه را راه جلوه می دهند، به 
حقیقی  و  واقعی  می توان  را  معنویات  از  جلوه ای  چه  و  کرد  اعتماد 

انگاشت؟
جواب این سوال مهم را فقط در فرمایش ملک آستان خاتم انبیاء 
مهمترین  عنوان  به  که  یافت  خواهید  مصطفی؟ص؟  محمد  حضرت 
گرانبها به امانت  وصیت خویش فرمودند: »من در میان شما دو شیء 
گمراه  ابداً   نمایید  تمسک  آنها  ی  دو هر  به  گر  ا که  می گذارم  باقی 
که نتواند خود را  کتاب خدا و اهل بیتم«1. لذا هر معنویتی  نمی شوید: 
نماید  اثبات  بیت؟مهع؟  اهل  بیانات  بّیناِت  و  قرآن  آیات  محکمات  با 
و دیگر  ویژه  کشف و شهود و خواب های  به  را  تو  باطل است هر چند 
و در  آن، مدعی علم دین  مرّوج  گر چه  ا و  برساند،  حالت های معنوی 

لباس روحانیت باشد.
آنچه به نظر می رسد اینست که چون استراتژی شیطان در این عصر، 
که خود  کردن به شریعت و رو آوردن به حقیقت و معنویتی است  پشت 
مرّوج آنست، مؤمنان و منتظران، بر خالف او ، باید هر چه بیشتر نسبت 
به رعایت ظواهر شریعت )حتی مستحبات و مکروهات( اهتمام بورزند 

َمیا  ُ  َبْییِی َفِإهّنَ
َ

ْهیل
َ
ِت أ یوا ِکَتیاَب اهَّلِل َو ِعْتیَر

ُّ
یْن  َتِضل

َ
َمیا ل یْکُتْ  ِبِ ّسَ َمیا ِإْن  َتَ

َ
یْنِ أ

َ
َقل

َ
یاُس ِإّنِ َتیاِرٌک ِفیُکیُم الّث یا الّنَ َ ّیُ

َ
1 . »َییا أ

یْوَض«. ایین حدییث متواتیر را بییش از یس نفیر از اصحیاب رسیول اهَّلل؟ص؟ و نییز  َ
ْ

َّ احل یْن َیْفَتِرَقیا َحیّیَ َییِرَدا َعییَ
َ
ل

امئیه هیدی امییر املؤمنین، امیام باقیر، امیام صیادق، امیام رضیا و امیام هیادی؟مهع؟ بیا الفیاظ نزدییک بیه هیم نقیل 

منوده انید و در کتاب هیای فیراوان از شییعه و سیی ثبیت شیده اسیت، از مجلیه: بصائیر الدرجیات ج 1 ص413 

ح3، الیکایف ج2 ص415.
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گر پایبندی به شریعت  که ا و دیده از معنویِت بیرون از شریعت بر بندند 
گشت. راست باشد معنویت حقیقی نیز حاصل خواهد 

کاذب، به بررسی  ما در این نوشته از میان آن همه راه های معنوی 
فریفتن  برای  عده ای  مستند  که  پرداخته ایم  شدن  خواب نما  مساله 
احمد  فرقه  جمله،  آن  از  و  است،  شده  گاه  ناآ و  دل  ساده  انسان های 
که از طرفی با جمع  اسماعیل بصری معروف به احمد الحسن می باشد 
اهل  نظر  توانسته  نوعی،  یت  مهدو و  شخصی  یت  مهدو نظریه  نمودن 
دیگر  طرفی  از  و  نماید،  جلب  خود  ادعایی  یِت  مهدو در  هم  را  سنت 
برای هر  ایران  کشور  در  فقیه،  نظریه والیت  رد  و  اهلل  کمیت  با طرح حا
کرده، و از طرف سوم  دو قطب انقالبی و ضد انقالب ایجاد جذابیت 
با باطل جلوه دادن تقلید و فاسق خواندن علمای دین توسط تطبیق 
کم  از  استفاده  سوء  با  و  نموده  جدا  دینی  رهبران  از  را  عده ای  روایی، 

اطالعی آنها، ایشان را به سمت رهبری خود سوق داده است.
کنار همه خیانت های علمی - در قالب تحریف معنوی قرآن  او در 
و روایات، و سوء استفاده از احادیث متشابه، بی سند یا دارای نسخه 
یا را  بدل - بحث حجیت خواب و تشخیص فرستاده خدا از طریق رؤ
کردن برای اثبات حقانیت خویش بهره  کشیده و از راه خواب نما  پیش 

گاهان را فریفته است. گروهی از ناآ فراوان برده، 
در نگاشته حاضر، در سه بخش، نظر دین اسالم نسبت به حجیت 
از  که  گشته  الهی بررسی  خواب و جایگاه خواب در شناخت حجت 

این قرار است:
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1. حقیقت خواب
یای  2. تقسیمات خواب، شامل: اقسام خواب، معیار و شرایط رؤ
مستقیم  راه  )خواب  انبیاء؟مهع؟:  خواب  خواب،  تعبیر  صادقه، 

ارتباط خدا با انبیاء؟مهع؟، خواب انبیاء؟مهع؟ وحی است(.
3. بررسی حجیت خواب، شامل: حجیت خواب در قرآن، حجیت 
خواب در روایات، تواتر معنوِی حجیت خواب )به عالوه: تعدد 
خواب یا تعدد خواب بیننده(، حجیت خواب به واسطه قطع، 
حجیت قول معصوم در خواب )به عالوه احادیث اعمال خواب 
و پاسخ به شبهاتی چون: تنها راه ارتباطِی اهل بیت؟مهع؟ و معیار 

شناخت اهل بیت؟مهع؟ در خواب(.
جهت  به  خواب  مساله  جوانب  همه  به  پرداختن  است  بدیهی 
باید  دیگری  فرصت  در  که  می طلبد  قطوری  کتاب  فراوان،  گستردگی 

نگاشته شود.
در پایان ذکر این نکته ضروری می باشد که برخی از روایات به علت 
شده  تکرار  فصلها  بعضی  در  ناچار  به  مختلف  مباحث  با  تناسب 
کبری  است. امید آنکه این خدمت ناچیز مورد قبول صاحب غیبت 
امام زمان؟ع؟ واقع شود و ما را از ثابت قدمان در راه انتظار خویش قرار 

دهد.
آمین یا رب العالمین
سید مهدی مجتهد سیستانی
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است  بشر  زندگی  واقعیت های  از  یکی  دیدن،  خواب  و  خوابیدن 
چه  و  چیست  خواب  اینکه  در  ولی  می شود.  تکرار  روز  شبانه  هر  که 
سوی  از  مختلفی  نظرات  می رود،  خواب  به  انسان  که  می دهد  رخ 
قسمت  انتقال  نتیجه  را  خواب  بعضی  است:  شده  ارائه  دانشمندان 
از مغز به دیگر قسمت های بدن می دانند و به این ترتیب  عمده خون 
برای آن عامل فیزیکی قائلند؛ بعضی دیگر عقیده دارند فعالیت های 
جسمانی، سبب جمع شدن موادی سمی در بدن می شود و همین امر 
اثر می گذارد و حالت خواب به انسان دست  ی سلسله اعصاب  بر رو
گردد،  می دهد و این حالت ادامه دارد تا آن سموم تجزیه و جذب بدن 

و به این ترتیب برای آن عامل شیمیایی قائلند.1
به  روح  حرکت  عنوان  به  اسالمی  روایات  در  خواب  حقیقت  اما 
سوى عالِم فرا مادی شمرده شده، و بیدارى نیز بازگشت روح به بدن و 
گشته است همچنانکه علت خواب دیدِن  نوعی حیات مجدد تلقی 

طبیعی را مالقات روح با بعضی چیزها بیان نموده اند.

1 . تفسیر منونه ج 16 ص405



|  22     |     خواب نما

در حدیثی از رسول خدا؟ص؟ می خوانیم:
پروردگار  نزد  روحش  اینکه  مگر  بخوابد  که  نیست  بنده ای  هیچ 
ِمیَن َفَما 

َ
َعال

ْ
ى َرّبِ ال

َ
وِحِه ِإل  ُعِرَج ِبُر

َ
عالم برده می شود ...: »َما ِمْن  َعْبٍد َیَناُم  ِإّل

ى َجَسِدِه 
َ
وِحِه ِإل اُر ِبَرّدِ ُر َجّبَ

ْ
یُز ال َعِز

ْ
َمَر اهَّلُل ال

َ
ِمیَن َفُهَو َحّقٌ ُثّمَ ِإَذا أ

َ
َعال

ْ
ى ِعْنَد َرّبِ ال

َ
َرأ

ٍم«.1
َ

ْحل
َ
ْضَغاُث أ

َ
ْتُه َفُهَو أ

َ
ْرِض َفَما َرأ

َ
َماِء َو اْل وُح َبْیَن الّسَ َفَصاَرِت الّرُ

نیز امام باقر؟ع؟ می فرمایند: زمانیکه بندگان می خوابند روحشان به 
ى 

َ
ِإل َواُحُهْم  ْر

َ
أ َخَرَجْت   َناُموا  ِإَذا  ِعَباَد 

ْ
ال ...: »ِإّنَ  طرف آسمان خارج می گردد 

ْضَغاُث«.2
َ
َهَواِء َفُهَو اْل

ْ
ْت ِفى ال

َ
َحّقُ َو َما َرأ

ْ
َماِء َفُهَو ال وُح ِفى الّسَ ِت الّرُ

َ
َماِء َفَما َرأ الّسَ

و این حقیقت در احادیث فراوان از ائمه متعدد بیان شده است.3
آنچه از این دو روایت و احادیث متعدد دیگر بدست می آید اینست 
است  بدن  از  خارج  به  روح  پرواز  از  گرفته  نشأت  خواب،  حقیقت  که 
دهنده  تشکیل  می بیند،  مختلف  عوالم  در  پرواز  هنگام  ی  و آنچه  و 

که در خواب مشاهده می نماید. تصاویری است 
کلمه خواب  بین  فارسی  زبان  در  که  نکته ضروری است  این  ذکر 
که  یا تمایز روشنی وجود ندارد ولی در اصل، خواب، عملی است  و رؤ

1 . األمایل )للصدوق( ص146ح17

2 . مهان ص145 ح16

ْؤِمَن ِإَذا َنیاَم َخَرَجْت  ُ 3 . البتیه در چنید رواییت ایین مسیاله تنیا در میورد مؤمین ییا شییعه مطیرح شیده اسیت: »ِإّنَ الْ

ْؤِمِنیَن ِإَذا  ُ یَماِء ...«: األمیایل )للصیدوق( ص144 ح15، »ِإّنَ الْ  الّسَ
َ

یُدوَدٌة َصاِعیَدٌة ِإیل ِمیْن ُروِحیِه َحَرَکیٌة َمْ

ْرَواَح  ِشییَعِتَک  
َ
ْییِه«: املحاسین ج 1 178 ح163، »َییا َعیِیُّ ِإّنَ أ

َ
ْرَواِحِهیْم ِإل

َ
ْصَعیَد اهَّلُل ِبأ

َ
َخیُذوا َمَضاِجَعُهیْم  أ

َ
أ

ْصَعَد 
َ
 أ

َّ
َماِء یِف ُرَقاِدِهْم«: األمایل )للصدوق( ص563، »َو اهَّلِل َما ِمْن َعْبٍد ِمْن  ِشیَعِتَنا َیَناُم  ِإل  الّسَ

َ
َتْصَعُد ِإیل

َ
ل

یَماِء«: الیکایف ج 8 ص213. امیا بیا توجیه بیه مین دو رواییت بیال کیه شولییت ایین   الّسَ
َ

 ُروَحیُه ِإیل
َّ

اهَّلُل َعیّزَ َو َجیل

ییان را می رسیاند، روشین می شیود ایین مسیاله منحصیر در مؤمین نیسیت. جر
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یا در آن اتفاق می افتد. رؤ
یت به معنای دیدن می باشد، و لفظ  یا از ماده رؤ در زبان عربی، رؤ
لفظ  قرآن  در  اما  می گردد.  استفاده  خواب  معنای  به  »َمنام«  و  »نوم« 
که طبق تصریح  رفته است  کار  به  نیز  م« 

ُ
»ُحل و  م« 

ْ
»ُحل »َاحالم« جمع 

که در خواب  م، هر دو به معنای چیزی هستند 
ْ
یا و ُحل لغت عرب، رؤ

کار  به  خیر  و  خوب  خواب های  مورد  در  غالبًا  یا  رؤ لکن  می شود  دیده 
م درباره خواب های بد و شر.1

ُ
م و ُحل

ْ
می رود و ُحل

که  است  شده  بیان  احادیث  بعضی  در  حقیقت  همین  اتفاقًا  و 
َیا  ْؤ م از جانب شیطان می باشد: »الّرُ

ُ
یای صالحه از جانب خدا و ُحل رؤ

ُم ِمَن 
ُ
ُحل

ْ
َیا ِمَن اهلِل َو ال ْؤ ْیَطاِن« 2 و: »الّرُ

َ
ُم  ِمَن  الّش

ُ
ُحل

ْ
اِلَحُة ِمَن اهلِل َو ال الّصَ

ْیَطاِن«.3
َ

الّش
یا" تنها درباره خواب های راست و لفظ "احالم"  در قرآن نیز لفظ "رؤ
کار رفته است. و ما در بخش  تنها درباره خواب های آشفته و باطل به 

کرد. بعدی معیارهای خواب راست و آشفته را بیان خواهیم 

ییا عیی میا ییراه مین الییر و الیى ء  یم  عبیارة عمیا ییراه النیائ یف نومیه مین األشییاء، لکین غلبیت الرؤ
ْ
ییا و احُلل 1 . الّرؤ

 واحید منمیا موضیع الخیر، و تضیم 
ّ

یم  عیی میا ییراه مین الشیر و القبییح.  و یسیتعمل کل
ْ
احلسین، و غلیب  احُلل

ییب احلدییث و األثیر ج 1 ص434، و: إّن غییر الصاحلیة تسیمی احللیم . جممیع  یم  و تسیّکن. الناییة یف غر
ُ
لم  احُلل

یین ج 1 ص168 البحر

2 . عدة الداعی و جناح الساعی ص278

یه. 3 . حبار األنوار ج58 ص191 به نقل از کتاب التبصرة لعی بن بابو
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تصل اول
اقسام خواب

خواب از چهار جهت قابل تقسیم بندی است:
از  معصوم  چند  بیان  طبق  که  است  خوابیدن  حالت  اول؛  جهت 

گونه می باشد: جمله امیر المؤمنین؟ع؟ به چهار 
آنها  زیرا  است  الهی  پیامبران  روش  که  پشت  به  خوابیدن  الف(   

منتظر وحی بوده اند؛
که روش مؤمن است؛ ب( خوابیدن به دست راست و رو به قبله 

که  غذا  شدن  هضم  راحتتر  برای  چپ  دست  به  خوابیدن  ج(   
کافران2(  عادت پادشاهان و شاهزادگان )و همچنین منافقان1 و 

می باشد؛

1 . طبیق بییان پیامبیر؟ص؟: مین ل حیضیره الفقییه ج4 ص365، و بییان امیام عسیکری؟ع؟: الیکایف ج 1 ص514 

ح27.

2 . طبق بیان پیامبر؟ص؟: من ل حیضره الفقیه ج4 ص365
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که سیره ابلیس و برادران شیطانیش و هر  ی شکم  د( خوابیدن به رو
جن زده و آفت زده است:

َتَناُم  ْنِبَیاُء 
َ
اْل ْصَناٍف 

َ
أ َبَعِة  ْر

َ
أ ى 

َ
َعل ْوُم   الّنَ ُمْؤِمِنیَن؟ع؟ 

ْ
ال ِمیُر 

َ
أ  

َ
»َقال

َو  َها  ّبِ َر ِلَوْحِى  َعًة  ُمَتَوّقِ َتَناُم  َل  ْعُیُنَها 
َ
أ َو  ِقَیًة 

ْ
ُمْسَتل ْقِفَیِتَها 

َ
أ ى 

َ
َعل

َتَناُم  ْبَناُؤَها 
َ
أ َو  وُک 

ُ
ُمل

ْ
ال َو  ِة 

َ
ِقْبل

ْ
ال  

َ
ُمْسَتْقِبل َیِمیِنِه  ى 

َ
َعل َیَناُم  ُمْؤِمُن 

ْ
ال

 َمْجُنوٍن 
ُّ

ُکل وَن َو ِإْبِلیُس َو ِإْخَواُنُه َو 
ُ
ُکل

ْ
ى ِشَماِلَها ِلَیْسَتْمِرُءوا َما َیأ

َ
َعل

1.» ً
ى َوْجِهِه ُمْنَبِطحا

َ
َو ِذی َعاَهٍة َیَناُم َعل

از  خواب  انواع  به  قرآنی  آیات  در  است.  خواب  عمق  دوم؛  جهت 
که عبارتند از: حیث عمق اشاره شده 

که در زبان عربی »ِسَنة« تعبیر می شود  الف( خواب سبک )ُچرت( 
کار رفته است.2 و در قرآن یک مرتبه به 

که در زبان عربی بدان »ُنعاس« می گویند  ب( خواب نیمه سنگین: 
و دو بار در قرآن نام برده شده است.3

ج( خواب سنگین که عرب بدان »ُسبات« می گوید و دو بار در قرآن 
گردیده است.4 تکرار 

م بیداری و بر عکس است:
َ
م خواب با عال

َ
جهت سوم؛ ارتباط عال

که  می بیند  خواب  در  را  صحنه ای  انسان  که  می شود  بسیار  چه 

1 . عیون أخبار الرضا؟ع؟ ج1 ص246، علل الشرائع ج 2 ص597

 َنْوٌم«. بقره: 255
َ
ُخُذُه ِسَنٌة َو ل

ْ
 َتأ

َ
وُم ل َقّیُ

ْ
ّیُ ال َ  ُهَو احلْ

َّ
 ِإلَه ِإل

َ
2 . »اهَّلُل ل

«. آل عمران: 154
ً
َمَنًة ُنَعاسا

َ
َغّمِ أ

ْ
ْیُکْم ِمْن َبْعِد ال

َ
 َعل

َ
ْنَزل

َ
َّ أ َمَنًة ِمْنُه«. انفال: 11، »ثُ

َ
َعاَس أ یُکُم الّنُ 3 . »ِإْذ ُیَغّشِ

«. فرقیان: 47. و البتیه از 
ً
یْوَم ُسیَباتا  َو الّنَ

ً
 ِلَباسیا

َ
ْییل

َّ
ُکیُم الل

َ
 ل

َ
یِذی َجَعیل

َّ
 «. نبیأ: 9، »ُهیَو ال

ً
َنیا َنْوَمُکیْم ُسیَباتا

ْ
4 . »َو َجَعل

ییک نیوع خیواب دیگیر از حییث میدت آن بیه نیام »َرقیود« هیم ییاد شیده کیه بیه معنیای خیواب کیم می باشید. 

کهیف: 18، مفیردات ألفیاظ القیرآن ص362
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که شخص  ی اثر می گذارد؛ مثل احتالم  ِم بیدارِی او و جسم و
َ
ی عال رو

واقعًا  نیز  بیرون  م 
َ
عال در  و  است  زناشویی  مشغول  می بیند  خواب  در 

و  می بیند  خواب  در  آور  خنده  صحنه ای  یا  می شود،  انزال  دچار 
را  او  ی صدای خنده  پیرامون و بیداِر  افراد  به طوری که  واقعًا می خندد 
کودک  که  گریه، یا بسیار می شود  می شنوند و همین طور است در مورد 
هم  واقعًا  و  است  تخلیه  مشغول  و  رفته  دستشویی  به  می بیند  خواب 
می بیند  کی  وحشتنا صحنه  یا  می کند،  خیس  رختخواب  در  را  خود 
در  می بیند  شد  بیدار  خواب  از  وقتی  و  می کند  عرق  ترس  شدت  از  و 
خواب  در  کسی  یا  است،  شده  عرق  خیس  هم  خواب  از  بیرون  عالم 
کتک محکمی می زند و بعد از بیداری در همان موضع احساس  او را 
یا  تب  داشتن  علت  به  اینکه  هست؛  نیز  عکسش  بر  و  می نماید.  درد 
بیماری یا غلبه یک مزاج یا بد بودن وضعیت بدن یا نیاز مادی جسم 

ک یا متناسب با آن حالتها می بیند. خواب های ترسنا
ُبعد  چهار  دارای  خود  که  است  خواب  محتوای  چهارم؛  جهت  و 

می باشد:
که  معنا  بدین  خواب؛  محتوای  نبودن  و  بودن  ُمرکب  اول(  ُبعد 
خواب  م 

َ
عال محدوده  در  داخل  می بینیم  خواب  در  آنچه  همه  گاهی 

صداهایی  و  خواب  م 
َ
عال از  مخلوطی  می بینیم  آنچه  گاهی  و  است، 

که ذهن برای آن  گوش ما می رسد  م خارج از خواب به 
َ
که از عال است 

گاهی مربوط به انسانها یا  صداها تصویر سازی می کند، و این صداها 
گاهی نیز از جانب شیطان  گاهی از جانب فرشتگان و  وسائل اطراف، 
م بیرون از خواب می شنود و ذهن 

َ
می باشد. مثاًل صدای اذان را از عال
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او در  یکه  به طور را می سازد  و نماز خواندن  بیدار شدن  او تصویر  برای 
م خواب یقین می کند نمازش را خوانده و دیگر بلند نمی شود نماز 

َ
عال

گریه  با شنیدن صدای  او  و  گریه می کند  کودکی واقعًا دارد  یا  بخواند. 
کسی واقعًا می خندد  کتک زدن بچه است، یا  خواب می بیند در حال 
یا  رؤ م 

َ
عال در  دیگری  انسان  ی  رو را  خنده  صدای  همین  ی  و ذهن  و 

زنگ  صدای  شنیدن  است  طور  همین  و  می نماید.  صحنه سازی 
ساعت، زنگ خانه یا بوق ماشین و ... .

کاسته شده،  از عمق خواب  که  زمانی رخ می دهد  چنین حالتی 
گرفته است، اما او همه آنچه  انسان در حالتی نزدیک به بیداری قرار 

م خواب می پندارد.
َ
شنیده را مربوط به عال

که چهار قسم دارد: ُبعد دوم( زمان محتوای خواب؛ 
گذشته و امیال و آرزوها. الف( خواب های مربوط به زندگی 

یعنی  می کند  زندگی  فعاًل  که  دوره ای  به  مربوط  خواب های  ب( 
که بخش مهمی از خواب های  بازتاب فکرها و حوادث طول روز 

انسان را تشکیل می دهد.
که زمان پذیر نیست و اصاًل  یخته  ج( خواب های آشفته و به هم ر

پیامی ندارد.
که خود دارای دو شعبه است: د( خواب های مربوط به آینده، 

که صریح و روشن است و نیاز به تعبیر ندارد. 1. آنها 
تغییر  مختلفی  عوامل  اثر  بر  آینده،  از  حکایت  عین  در  که  آنها   .2
و اجسام  به عبارت دیگر: حوادث  و  دارد.  تعبیر  به  نیاز  و  یافته  شکل 
اتفاق  بیداری  م 

َ
عال در  عینًا  می شوند،  دیده  خواب  در  که  افرادی  و 
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که بوسیله  نمی افتد بلکه آن تصاویر، نمایانگر مفهوم و مصداقی است 
کشف می گردد. تعبیر 

عوامل  و  درونی  عوامل  شامل  که  یا؛  رؤ رخداد  عوامل  سوم(  ُبعد 
بیرونی است، از جمله:

که فرد در طول روز با آنها  الف( بازتاب تصاویر، صداها یا افکاری 
کرده است. ارتباط داشته و ذهن آنها را ذخیره 

که  آرزوهایی  یا  گذشته  در  نشده  آورده  بر  آرزوهای  انعکاس  ب( 
انتظار تحققش را در آینده دارد.

بسیار  اینکه  مثل  شخص  بدن  یا  روح  فعلی  نیازهای  بازتاب  ج( 
تشنه است و خواب آب می بیند.

کینه شدید  انعکاس عواطف و احساسات تحریک شده مثل  د( 
که قوه خیال انسان،  کسی یا ترس از چیزی  یا محبت شدید نسبت به 

م خواب خلق می کند.
َ
تصاویر متعدد و مختلفی از این سه در عال

هـ( اثر پذیری از نوع مزاج، ُخلقیات و روحیات، و یا حاالت عارض 
بودن  نامناسب  یا  معده  بودن  پر  یا  مریضی  همچون  جسم  بر  شده 
وضعیت جسم در حالت خواب و همچنین اسباب و عوامل خارجی 

گرما، سرما و غیر اینها. مانند 
که  گفته شد از اقسام خواب نفسانی می باشد  که  و البته همه آنچه 

کرد. در تقسیمات روایی بدان اشاره خواهیم 
که عبارتند از:  و غیر از اینها در روایات، پنج عامل عمده ذکر شده 
یا  شیاطین  و  اجنه  تصرف  ئکه،  مال با  مالقات  آسمان،  به  روح  صعود 



|  32     |     خواب نما

که هنگام  وسوسه آنها، مالقات با روح اموات1 و مالقات با دیگر ارواح 
خواب از بدن ها جدا شده اند.2

ُبعد چهارم( درست بودن و نبودن محتوای خواب؛ همه انسانها این 
که: کرده اند  واقعیت را تجربه 

هم  به  و  آشفته  دیگر  بعضی  و  است  واضح  خواب ها  بعضی   .1
یخته؛ ر

2. برخی از خواب ها راست هستند و برخی دروغ؛
انعکاس  مثل  است  روشن  کاماًل  خواب ها  بعضی  منشأ   .3
پرخوری  یا  شدید  تب  یا  روز  طول  صحنه های  یا  حرفها  فکرها، 
چنین  چرا  نیست  معلوم  و  نبوده  اینگونه  بعضی  و  بدخوری،  و 

خوابی دیده است؛
4. محتوای بعضی خواب ها دنیوی و محتوای بعضی دیگر دینی 

ی است؛ و اخرو
5. قسمی از خواب ها الهی و برای تشویق به نیکوکاری یا ترساندن 
و  شیطانی  خواب های  دیگر  بعضی  و  است  کاری  معصیت  از 

شهوانی، و برخی دیگر نه الهی و نه شیطانی.
را بررسی خواهیم  آنها  که ما  این واقعیت ها در برخی روایات آمده 

کالم چهار عالم بزرگوار شیعه اشاره می نماییم: کرد و قبل از آن به 

1 . بعی از این روایات در خالل کتاب آمده است و نیز مراجعه شود به حبار األنوار ج58 ص219-217.

یَواِء  َ
ْ

ْت یِف ال
َ
یّقُ َو َمیا َرأ َ

ْ
یَماِء َفُهیَو احل وُح یِف الّسَ ِت الیّرُ

َ
یا َرأ َ

َ
یَماِء ف  الّسَ

َ
ْرَواُحُهیْم ِإیل

َ
ِعَبیاَد ِإَذا َناُمیوا َخَرَجیْت أ

ْ
2 . »ِإّنَ ال

وُح   یَف َفیِإَذا َکاَنیِت الّرُ
َ
یا اْخَتل َکیَر ِمْنَ یَف َو َمیا َتَنا

َ
یا اْئَتل یا َتَعیاَرَف ِمْنَ َ

َ
یَدٌة ف ّنَ ْرَواَح ُجُنیوٌد جُمَ

َ ْ
 َو ِإّنَ األ

َ
ل

َ
ْضَغیاُث أ

َ ْ
َفُهیَو األ

یَماِء  ْرِض َو ِإَذا َتَباَغَضیْت یِف الّسَ
َ ْ
یَماِء َتَعاَرَفیْت یِف األ یَماِء َتَعاَرَفیْت َو َتَباَغَضیْت َفیِإَذا َتَعاَرَفیْت یِف الّسَ یِف الّسَ

ْرِض«. األمیایل )للصیدوق( ص145-146 ح16
َ ْ
َتَباَغَضیْت یِف األ
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1. شیخ مفید در مورد اقسام و اسباب خواب می گوید: عوامل دیدن 
خواب بر چهار قسم است:

که انسان در ذهن و درون حاضر می کند  الف( تفکرات و حرفهایی 
کشیده می شوند. که در خواب به تصویر 

که  را  که شخص خواب همان چیزی  و مزاج ها  ب( غلبه طبع ها 
مناسب مزاجش هست می بیند. مثل خوردنی ها و نوشیدنی ها و 
که  کسی  دیدنی ها و پوشیدنی ها و خوشایندها و بدآیندها. مثاًل 
غلبه صفراء دارد خواب می بیند می خواهد به جای بلندی برود 
که دیگری  اما نمی تواند و نزدیک است بیفتد و طوری می ترسد 
می بیند  خواب  کرده،  غلبه  او  بر  سوداء  که  کسی  یا  نمی ترسد. 
ئکه سخن می گوید و این را باور می کند  که به هوا می رود و با مال
مدعی  و  است  رسیده  پیامبری  به  می نماید  گمان  که  جایی  تا 

نبوت می شود.
تلنگور،  شامل  افراد؛  بعضی  برای  پروردگار  جانب  از  لطفی  ج( 
از  دوری  یا  شکرگزاری  به  را  بنده  تا  ترساندن  یا  دادن  توضیح 

معصیت سوق دهد.
که  د(  اسبابی از شیطان و وسوسه او؛ شامل نشان دادن چیزهایی 
نشان  همسر(،  خیانت  )مثل  می شود  ی  و اندوه  و  حزن  موجب 
با  تا  آنها برسد و نمی رسد  به  او دوست دارد  که  دادن چیزهایی 
به  نسبت  او  وسوسه  بخورد،  حسرت  و  اندوه  آنها  دیدن  خواب 
ی. کردن و گمراه  گناهان، و ایجاد شبهات دینی جهت  ارتکاب 
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و هرگز کسی از خواب های باطل در امان نیست مگر معصومین؟مهع؟ 
یاد  که علمش ز کسی  کاًل  که در علم راسخ شده باشند. و  و صالحانی 
کم می گردد و در این صورت  باشد و فهمش عمیق شود خواب دیدنش 
بود  سالم  مزاج،  مهیِج  بیماری های  جهت  از  بدنش  و  دید  خوابی  گر  ا
که با شکم  آنچه ببیند حق است همچنانکه خواب فرد مست و فردی 

پر خوابیده صحیح نیست.1
کتاب رسائل می نگارد: 2. سید مرتضی در 

قسم  سه  می شود  کشیده  تصویر  به  خوابیده  فرِد  خیال  در  آنچه 
است:

که بدون سبب و پیش زمینه دیده شده. الف(  خوابی 
ایجاد  با  خوابیده  فرِد  گوش  نزدیک  شیطان  که  وسوسه هایی  ب(  
صدا می گوید و او گمان می کند در خواب صدایی شنیده است؛ 

یادی دیده ایم. و این حالت را در افراد ز
به  یا  می کند  ایجاد  خوابیده  فرد  برای  خداوند  که  خواطری  ج( 
گوش او سخن بگوید و فرد خوابیده  فرشته ای امر می کند نزدیک 

گمان می کند در خواب صدایی شنیده است.
که انسان را به خیر و صالح در  از این می گوییم: خواب هایی  بعد 
که فرد را به شر  دین دعوت می کنند تنها از قسم سومند و خواب هایی 

می خوانند از قسم دوم می باشند.2

1 . کنز الفوائد ج2 ص61-60

2 . أمایل املرتی ج2 ص393
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3. پدر محقق بحرانی در مورد خواِب محتاج به تعبیر و خواب بی 
که قرار است رخ دهد  گر روح دقیقًا بر همانچه  نیاز از تعبیر می گوید: ا
گر بر اسباب و عوارض آنچه  واقف شود این خواب نیاز به تعبیر ندارد و ا
نیازمند تعبیر  که دیده می شود  یابد، خوابی  قرار است رخ دهد اطالع 

می باشد.
فرد  بسا  چه  اما  بود،  صادقه  خواب  به  مربوط  شد  گفته  که  اینها 
عواملی  سبب  به  این  و  ندارند  حقیقت  که  می کند  خیال  چیزهایی 

که مربوط به خواب های دروغ می باشد.1 است 
گون خواب می نگارد: حاالتی  گونا 4. محدث نوری درباره جهات 
که از جانب خدا در بیداری بر بنده وارد می شود خالی از یکی از این 
گونش،  گونا اهداف  با  بالء  اقسام مختلفش،  به  نعمت  نیست:  اقسام 
جزاء عمل نیک، جزاء عمل بد، استدراج نعمت جهت غفلت بیشتر 
هر  نتیجه  در  خواب.  عالم  در  است  همچنین  و  امتحان؛  طغیانگر، 
که فرد می بیند ممکن است نعمتی از جانب خدا  خواب خوب یا بدی 
باشد، ممکن است بالء باشد، احتمال دارد پاداش عمل نیک یا بد او 

باشد، و امکان دارد از باب استدراج یا امتحان باشد.2
گر  همچنین بعضی می گویند خواب در خواب باطل است، یعنی ا
که دارد خواب می بیند، محتوای آن صحیح  م خواب می فهمد 

َ
در عال

نیست زیرا از ماهیت خواب خارج شده است. چون انسان در حالت 

1 . الدرر النجفیة ج2 ص260-259

2 . دار السالم ج4 ص188-157
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درک  مذکور  شخص  حالیکه  در  می باشد  ظاهری  ک  ادرا فاقد  خواب 
که دارد خواب می بیند. می کند 

تقسیمات روایی خواب  
اول. تقسیم خواب به راست و دروغ یا حق و باطل: از روایات چنین 
عوامل  اما  باشد  راست  که  اینست  خواب  در  اصل  می آید  بدست 
مختلفی از درون و برون انسان باعث می شود محتوای خواب ها باطل 

گردد، از جمله: و دروغ 
بودن  دروغ  و  راست  علت  درباره  صادق؟ع؟  امام  از  شخصی 
کرد و ایشان فرمودند: زمانیکه مؤمن به خواب  خواب های مؤمن سوال 
می رود، روح او تا آسمان حرکت می کند و آنچه در ملکوت آسمانها دید 
حق است و هر چه در زمین مشاهده نمود )یا طبق بیان رسول خدا؟ص؟ 
بین آسمان و زمین در هنگام بازگشت1 و طبق بیان امام باقر؟ع؟ آنچه 

در هوا ببیند2( جزء اضغاث احالم می باشد:
َکَما  َفَتُکوُن   َیا  ْؤ الّرُ ى  َیَر ُمْؤِمُن 

ْ
ال اِدِق؟ع؟  الّصَ اهَّلِل  َعْبِد  ِبی 

َ
ِل ُت 

ْ
»ُقل

َناَم  ِإَذا  ُمْؤِمَن 
ْ
ال ِإّنَ   

َ
َفَقال  

ً
َشْیئا َتُکوُن   

َ
َفل َیا  ْؤ الّرُ ى 

َ
َرأ َما  ّبَ ُر َو  َرآَها 

وُح  َما َرآُه ُر
َّ
َماِء َفُکل ى الّسَ

َ
وِحِه َحَرَکٌة َمْمُدوَدٌة َصاِعَدٌة ِإل َخَرَجْت ِمْن ُر

َحّقُ َو 
ْ
ْدِبیِر َفُهَو ال ْقِدیِر َو الّتَ َماِء ِفى َمْوِضِع الّتَ ُکوِت الّسَ

َ
ُمْؤِمِن ِفى َمل

ْ
ال

ٍم«.3
َ

ْحل
َ
ْضَغاُث أ

َ
ْرِض َفُهَو أ

َ
َما َرآُه ِفى اْل

َّ
ُکل

ٍم«. األمایل )للصدوق( ص146 ح17
َ

ْحال
َ
ْضَغاُث أ

َ
ْتُه َفُهَو أ

َ
ا َرأ َ ْرِض فَ

َ ْ
َماِء َو األ وُح َبْنَ الّسَ 1 . »... َفَصاَرِت الّرُ

ْضَغاُث«. مهان ص145 ح16
َ ْ
َواِء َفُهَو األ َ ْت یِف الْ

َ
2 . »... َو َما َرأ

3 . مهان ح15
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و  حق  علت  درباره  پیامبر؟ص؟  از  علی؟ع؟  امام  دیگری  روایت  در 
هر  علی  ای  می دهند:  پاسخ  ایشان  و  می پرسند  خواب ها  بودن  باطل 
که می خوابد روحش نزد پروردگار برده می شود پس هر چه نزد  بنده ای 
و  آسمان  بین  بازگشت  هنگام  چه  هر  و   ... است  حق  ببیند  پروردگار 

زمین مشاهده نماید جزء اضغاث احالم می باشد:
َکاَنْت  َما  ّبَ َفُر َیا  ْؤ الّرُ ى  َفَیَر َیَناُم  ُجِل  الّرَ َعِن  اهَّلِل؟ص؟   

َ
َرُسول ُت 

ْ
ل

َ
»َسأ

َعْبٍد  ِمْن  َما  َعِلّىُ  َیا  اهَّلِل؟ص؟   
ُ

َرُسول  
َ

َفَقال  
ً

َباِطل َکاَنْت  َما  ّبَ ُر َو   
ً
َحّقا

ِمیَن 
َ
َعال

ْ
ال ى ِعْنَد َرّبِ 

َ
ِمیَن َفَما َرأ

َ
َعال

ْ
ال ى َرّبِ 

َ
ِإل وِحِه  ِبُر  ُعِرَج 

َ
ِإّل َیَناُم 

ى َجَسِدِه َفَصاَرِت 
َ
ِإل وِحِه  ُر ِبَرّدِ  اُر  َجّبَ

ْ
ال یُز  َعِز

ْ
ال َمَر اهَّلُل 

َ
أ ِإَذا  ُثّمَ  َفُهَو َحّقٌ 

ٍم«.1
َ

ْحل
َ
ْضَغاُث أ

َ
ْتُه َفُهَو أ

َ
ْرِض َفَما َرأ

َ
َماِء َو اْل وُح َبْیَن الّسَ الّرُ

منظور  طبیعی:  نفسانی،  شیطانی،  الهی،  به  خواب  تقسیم  دوم. 
پروردگار دیده شده،  یا عنایت خاص  امر  به  که  یایی  رؤ یعنی  الهی  از 
بوده،  اجنه  یا  شیطان  تصرف  یا  وسوسه  تحت  اینکه  یعنی  شیطانی 
است  گرفته  بدن  نیازهای  یا  درونیات  از  چشمه  سر  یعنی  نفسانی 
از  بودن  دور  علت  به  که  است  صادقه ای  یای  رؤ معنای  به  طبیعی  و 
هم  خواب  مثل  است  دیده  طبیعی  طور  به  بطالن  و  کذب  عوامل 
بندی  تقسیم  این  به  روایت  در چند  سلول های حضرت یوسف؟ع؟. 

اشاره شده، از جمله:
که خواب ها را نشان  کاظم؟ع؟ می فرمایند: ... و نفس انسان  امام 

َمَناَماِت «.2
ْ
َم  َو ال

َ
ْحل

َ
یِه اْل ِتى ُتِر

َّ
ی می دهد: »... َو َنْفُسُه ال و

یات ص247. 1 . مهان ص146 ح17. و شبیه آن از امام باقر؟ع؟، مهان ح16 و از امیر املؤمنن؟ع؟، اجلعفر

بطیی بیه  2 . حبیار األنیوار ج 58 ص254. البتیه در مصیدر اصیی )اإلختصیاص ص143( چنین ثبیت شیده کیه ر

َقاَمیاِت«.  َ َم َو الْ
َ

ْحیال
َ ْ
یا األ یِی َییَرى ِبَ

َّ
موضیوع حبیث نیدارد: »ِبَنْفِسیِه ال
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ظاهرًا این فقره اشاره به خواب های طبیعی دارد که هر نفسی می بیند.
به  روحشان  می خوابند  بندگان  زمانیکه  می فرمایند:  باقر؟ع؟  امام 
ِعَباَد ِإَذا 

ْ
آسمان می رود و هر چه روح در آسمان ببیند حق است ...: »ِإّنَ ال

ْت 
َ
َحّقُ َو َما َرأ

ْ
َماِء َفُهَو ال وُح ِفى الّسَ ِت الّرُ

َ
َماِء َفَما َرأ ى الّسَ

َ
َواُحُهْم ِإل ْر

َ
َناُموا َخَرَجْت أ

ْضَغاث«. 1
َ
َهَواِء َفُهَو اْل

ْ
ِفى ال

هر  برای  که  دارد  طبیعی  خواب های  به  اشاره  حدیث  از  فقره  این 
فردی ممکن است اتفاق بیفتد.

الهی،   بشارت  است:   گونه  سه  بر  یا  رؤ فرمودند:  پیامبر؟ص؟ 
ناراحت کننده از جانب شیطان، نشأت گرفته از آنچه انسان در بیداری 
 

َ
»َقال می بیند:  خواب  در  را  آن(  شبیه  )یا  همان  که  می گوید  نفسش  با 

ُث  ِذی ُیَحّدِ
َّ
ْیَطاِن  َو ال

َ
یٌن  ِمَن  الّش ى ِمَن اهَّلِل َو َتْحِز َثٌة ُبْشَر

َ
َیا َثل ْؤ  اهَّلِل؟ص؟  الّرُ

ُ
َرُسول

ْنَساُن َنْفَسُه َفَیَراُه ِفى َمَناِمِه«.2 ِبِه اْلِ

جانب  از  بشارتی  است:  قسم  سه  بر  رؤیا  فرمودند:  صادق؟ع؟  امام 
َیا  ْؤ خداوند برای مؤمن، ترساندنی از طرف شیطان و خواب های آشفته: »الّرُ

ٍم«.3
َ

ْحل
َ
ْضَغاِث أ

َ
ْیَطاِن َو أ

َ
ُمْؤِمِن َو َتْحِذیٍر ِمَن الّش

ْ
َثِة ُوُجوٍه ِبَشاَرٍة ِمَن  اهَّلِل  ِلل

َ
ى َثل

َ
َعل

در بیان دیگری پیامبر؟ص؟ از بشارت شیطانی پرده برداشته اند: هرگز 
که خودش دیده یا دیگری درباره او دیده  یایی  یکی از شما به خاطر رؤ
کننده به  گر عمل  کند ا کتاب خدا عرضه  مغرور نشود، بلکه خود را بر 
که خوابش از طرف شیطان بوده است: »َل  آن بود شاد شود و اال بداند 

1 . األمایل )للصدوق( ص145 ح16

یه. 2 . حبار األنوار ج 58 ص191 به نقل از کتاب التبصرة لعی بن بابو

3 . الکایف ج 8 ص90 ح61
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ِکَتاِب اهَّلِل َعّزَ َو  ى 
َ
ِکْن َفَیْعِرُض َنْفَسُه َعل

َ
ُه َو ل

َ
ى ل ْو ُتَر

َ
َیا َیَراَها أ ْؤ َحُدُکْم ِبالّرُ

َ
ّنَ أ َیْغَتّرَ

ْیَطاِن«.1
َ

َها ِمَن الّش
َ
ّن

َ
ْم أ

َ
َیْعل

ْ
َکاَن َغْیَر َذِلَک َفل َیْفَرْح َو ِإْن 

ْ
 ِبِه َفل

ً
َکاَن َعاِمل  َفَما 

َّ
َجل

در روایت دیگری از قسم هشتمی سخن گفته اند2 که برای ترساندن 
ی نشان داده می شود: »ِإَذا  بنده از معاصی جهت بازگشت و توبه او به و
ُعُه   ّوِ َیا ُتَر ْؤ َراُه ِفى َمَناِمِه  ُر

َ
 أ

ً
َراَد اهَّلُل ِبِه َخْیرا

َ
 َو أ

َّ
ى َمْعِصَیِة اهَّلِل َعّزَ َو َجل

َ
َعْبُد َعل

ْ
َکاَن ال

َمْعِصَیِة«.3
ْ
َک ال

ْ
َفَیْنَزِجُر ِبَها َعْن ِتل

کفاره  عنوان  به  خواب  در  شیعه  کردن  غمگین  یا  ترساندن  از  نیز 
ِبِه  ى 

َ
ُیَصّف َما  ْدَنى  

َ
»أ می شود:  تلقی  نهم  قسم  که  شده  گفته  سخن  گناه 

ُه«4، 
َ
اَرًة ل

َ
َکّف ى، َفَیُکوَن َذِلَک 

َ
 ِلَما َرأ

ً
ینا ًة، َفُیْصِبَح َحِز

َ
َیا َمُهول ْؤ َیُه  اهَّلُل  ُر ْن ُیِر

َ
َنا أ َوِلّیُ

ُص  ُه ِفى َذِلَک َغّمٌ ُیَمّحَ
َ
 َنال

َ
 ِإّل

ً
ْو َخَطأ

َ
 أ

ً
َحٍد ِمْن ِشیَعِتَنا اْرَتَکَب َذْنبا

َ
و: »َما ِمْن أ

َما  َمَناِمِه  ُه ِفى 
َ
ل   

َ
َتَخاَیل ِبِه  َیْغَتّمُ  َما  ُدْنَیاُه و  ْمِر 

َ
أ ُه ِفى 

ْ
َیَنل ْم 

َ
ل َفِإْن  ُذُنوُبُه ...  َعْنُه 

ْیِه  ِفى  َنْوِمِه  
َ
 َعل

ُ
ل ُیَهّوَ

َ
ُمْؤِمَن ل

ْ
 ِلُذُنوِبِه«،5 و: »ِإّنَ ال

ً
َیْغَتّمُ ِبِه َفَیُکوُن َذِلَک َتْمِحیصا

ُه ُذُنوُبُه«.6
َ
َفُیْغَفُر ل

یات ص247 1 . اجلعفر

یین شییطان، تذییر شییطان، بشیارت شییطان،  2 . هفتیای قبیی عبارتنید از: خیواب طبیعیی، بشیارت اهلیی، تز

تدییث نفسیان و اضغیاث.

یای ترسیناکی به وی نشیان  3 . هنگامی که بنده ای عادت به معصیی منوده و خدای متعال خیر او را بواهد رؤ

می دهد تا بدین واسیطه او را از آن گناه منزجر مناید. اإلختصاص ص241

یین چییزی کیه شییعه میا بیا آن تصفییه و پیاک می شیود اینسیت کیه خدا خواب ترسیناکی نشیانش دهد  4 . کوچکتر

که باطر آن غمگن گردد و این کفاره اش اسیت. األصول السیتة عشیر )ط - دار احلدیث( ص201-200

5 . احیدی از شییعیان میا نیسیت کیه مرتکیب گنیاه ییا خطیایی شیود ال اینکیه در آن میورد دچیار غمیی می شیود کیه 

یر کشییده می شیود که به سیبب آن غمگن  گیر غمیی بیه او نرسیید خیوایب براییش بیه تصو گناهیش پیاک گیردد و ا

گیردد و گناهیش پیاک شیود. عییون أخبیار الرضیا؟ع؟، ج 2 ص236 ح8

6 . مهانا مؤمن در خواب ترسانده می شود تا گناهش بشیده شود. الکایف ج 2 ص445 ح4
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احتالم  که  شده  تصریح  عسکری؟ع؟  امام  از  روایتی  در  همچنین 
محتلم  ائمه؟مهع؟  همین  برای  و  است  شیطان  جانب  از  خواب  در 

نمی شده اند:
ِفى  ُت 

ْ
ُقل َو  َیْحَتِلُم    

ْ
َهل َماِم  اْلِ َعِن  ُه 

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
أ ٍد  ُمَحّمَ ِبی 

َ
أ ى 

َ
ِإل »َکَتْبُت  

َعاَذ اهَّلُل َتَباَرَک 
َ
ُم َشْیَطَنٌة1 َو َقْد أ

َ
ِکَتاُب اِلْحِتل

ْ
 ال

َ
َنْفِسى َبْعَد َما َفَصل

َمَناِم 
ْ
ال ِفى  ِة  ِئّمَ

َ
اْل  

ُ
َحال َجَواُب 

ْ
ال َفَوَرَد  َذِلَک  ِمْن  ْوِلَیاَءُه 

َ
أ ى 

َ
َتَعال َو 

ْوِلَیاَءُه ِمْن 
َ
َعاَذ اهَّلُل أ

َ
 َو َقْد أ

ً
ْوُم ِمْنُهْم َشْیئا ُر الّنَ َیَقَظِة َل ُیَغّیِ

ْ
ُهْم ِفى ال

ُ
َحال

َثْتَک َنْفُسَک«.2
َ

َکَما َحّد ْیَطاِن 
َ

ِة الّش ّمَ
َ
ل

صادر  خواب  در  نشدن  محتلم  برای  دعائی  صادق؟ع؟  امام  از  و 
که در ضمن آن از تالُعب شیطان در خواب به خدا پناه می بریم:  شده 
ِم َو ِمْن ُسوِء 

َ
ُعوُذ ِبَک ِمَن اِلْحِتل

َ
ى أ ُهّمَ ِإّنِ

َّ
 ِفى ِفَراِشَک: الل

ْ
َجَناَبَة َفُقل

ْ
»ِإَذا ِخْفَت  ال

َمَناِم«.3
ْ
َیَقَظِة َو ال

ْ
ْیَطاُن ِفى ال

َ
َعَب ِبَی الّش

َ
ْن َیَتل

َ
ِم َو ِمْن أ

َ
ْحل

َ
اْل

و مراد از تالُعب شیطان در خواب، ایجاد تخیالت مضر و نیز نشان 
گناه می باشد.4 دادن صحنه های شهوت انگیز برای ارتکاب 

1 . »الشیطنُة«: ما یکون سببه الشیطان، أی هو فعله. مراجعه شود به: ترتیب کتاب العن ج 2 ص 917.

2 . به امام عسیکری؟ع؟ نامه ای نوشیت و از ایشیان پرسییدم آیا امام حمتلم می شیود؟ و خودم در دمل گفت احتالم 

شییطان اسیت و خداونید اولیائیش را از شییطان پنیاه داده اسیت. پیس پاسیخ نامیه چنین آمید: حیال امئیه در 

خیواب ماننید حالشیان در بییداری اسیت و خیواب چییزی از حیالت ایشیان را تغیییر منی دهید و مهانطیور که در 

دلت گفی خداوند اولیائش را از تصرف شیطان پناه داده است. الکایف ج 1 ص509 ح12. و در کتاب عیون 

املعجیزات ص136 دارد: »مین زلیة الشییطان« و ادامیه رواییت نییز چنین اسیت: »کمیا حدثتیک نفسیک، قال 

طاٌن«.
ْ
یْم ُسیل هْیِ

َ
یَک َعل

َ
ْییَس ل

َ
اهَّلل تعیایل : ِإّنَ ِعبیاِدی ل

3 . هیر وقیت از جنیب شیدن ترسییدی ایین دعیا را در رختخوابیت بیوان: ... . مین ل حیضیره الفقییه ج 1 ص471 

ح1358

4 . مرآة العقول ج 12 ص295



بخش دومی تقسیمات خواب      |  41    |

در  را  خدا  که  پرسید  فردی  درباره  صادق؟ع؟  امام  از  شخصی  نیز 
خواب دیده است، و ایشان بیان داشتند: ... خداوند نه در بیداری و 
یت نیست؛ )که از این  نه در خواب، نه در دنیا و نه در آخرت قابل رؤ
جهت  در  که  می شود1  اثبات  شیطانی  خواب  از  دیگری  نوع  حدیث، 

انحراف اعتقادی می باشد(:
 ِفى َمَناِمِه َفَما َیُکوُن 

َّ
ُه َعّزَ َو َجل ّبَ ى َر

َ
 َرأ

ً
اِدِق؟ع؟ ِإّنَ َرُجل ُت ِللّصَ

ْ
»ُقل

ى  ِفى   ى َل ُیَر
َ
ُه ِإّنَ اهَّلَل َتَباَرَک َو َتَعال

َ
 َل ِدیَن ل

ٌ
 َذِلَک َرُجل

َ
َذِلَک َفَقال

ْنَیا َو َل ِفى اْلِخَرِة«.2
ُ

َمَناِم َو َل ِفى الّد
ْ
َیَقَظِة َو َل ِفى ال

ْ
ال

الهی  یای  رؤ از  دیگری  نوع  مورد  در  متعدد  روایات  در  همچنین 
که محتوای آن ِاخبار از آینده است و البته برای افراد  گفته شده  سخن 
فرزند  که  بود  اسرائیل  بنی  در  مردی  جمله:  از  می افتد،  اتفاق  خاصی 
گفته شد: فرزند تو در شب زفافش  دلبندی داشت اما در خواب به او 
ِتَى ِفى  

ُ
 َفأ

ً
ُه ُمِحّبا

َ
َکاَن ل ُه اْبٌن َو 

َ
َکاَن ل  

َ
 ِمْن َبِنى ِإْسَراِئیل

ً
خواهد مرد ...: »ِإّنَ َرُجل

ْهِلِه َیُموُت ...«. 3
َ
 ِبأ

ُ
َة َیْدُخل

َ
ْیل

َ
ُه ِإّنَ اْبَنَک ل

َ
 ل

َ
َمَناِمِه  َفِقیل

زیرا  است  قبلی  مورد  به  بندی  تقسیم  این  بازگشت  واقع  در  ولی 
خواب های  و  شیطانی  و  نفس(  حاالت  از  )متاثر  نفسانی  خواب های 
دروغ  و  باطل  محتوای  دارای  که  هستند  خواب هایی  همان  آشفته، 
زیرا  الهی نیست  که صادقه هست ولی  می باشند، اال خواب طبیعی 
که از عوامل  گفته شد مراد از خواب طبیعی، خوابی است  که  همانطور 

یا من الشیطان. حبار األنوار ج 4 ص32 1 . لعل املراد أن هذه الرؤ

2 . األمایل )للصدوق( ص610 ح5

3 . الکایف ج 4 ص6 ح8
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نیز حادث  پروردگار  امر مستقیم  به  اما  نگرفته  باطل سرچشمه  و  دروغ 
به  روح  صادق؟امهع؟،  و  باقر  امام  حدیث  تصریح  طبق  بلکه  نشده، 

آسمان راه یافته و به مطالب راست برخورد نموده است.
روایات  در  که  دارند  گونی  گونا اقسام  شیطانی  و  الهی  خواب های 
)کفاره(  تمحیص  تبشیر،  انذار،  شامل  الهی  خواب  نوع  چهار  فوق، 
تبشیر،  تحزین،  تحذیر،  شامل  شیطانی  خواب  نوع  پنج  و  ِاخبار،  و 
کلی به خواب های  شهوانی و انحراف عقیدتی معرفی شده، و به طور 
گشته است، و البته طبق حدیثی  نفسانی، آشفته و طبیعی نیز اشاره 
با  یم عامل خواب های آشفته نیز شیطان می باشد.  که در ادامه می آور
که خواب های آشفته از طرف  این حال نظر عالمه مجلسی بر اینست 
که توسط یکی  شیطان نیست1 و آنها را بر سه قسم می داند: چیزهایی 
فکر  آن  درباره  که  چیزهایی  شده،  ذخیره  ذهن  در  پنجگانه  حواس  از 

که مزاج آدمی مطابق طبعش به تصویر می کشد.2 کرده، چیزهایی 

ییا املختلطیة الیی ترکهیا املتخیلیة، و ل أصیل هلیا، و لییس مین اهَّلل و ل مین الشییطان. میرآة  1 . أضغیاث األحیالم: الرؤ

العقیول ج 25 ص205

2 . أمیا الکاذبیة فوقوعهیا عیی ثالثیة أوجیه األول أن اإلنسیان إذا أحیس بیى ء و بقییت صیورة ذلیک املحسیوس یف 

خزانیة الییال فعنید النیوم ترتسیم تلیک الصورة یف احلس املشیترک فتصیر مشیاهدة حمسوسیة و الثیان أن القوة 

املفکیرة إذا ألفیت صیورة ارتسیمت تلیک الصیورة یف الییال ث وقیت النیوم تنتقیل تلیک إیل احلیس املشیترک 

فتصییر حمسوسیة کمیا أن اإلنسیان إذا تفکیر یف النتقیال مین بلید إیل بلید و حصیل یف خاطیره یش ء أو خیوف عین 

یش ء فإنیه ییرى تلیک األحیوال یف النیوم و الثالیث أن میزاج الیروح احلامیل للقیوة املفکرة إذا تغیر فإنیه تتغیر أحوال 

ییق و الدخیان و مین  القیوة املفکیرة و هلیذا السیبب فیإن الیذی یییل مزاجیه إیل احلیرارة ییرى یف النیوم النییران و احلر

بیة ییرى األمطیار و مین میال مزاجیه إیل الیبوسیة  میال مزاجیه إیل البیرودة ییرى الثلیوج و مین میال مزاجیه إیل الرطو

ییرى التیراب و األلیوان املظلمیة فهیذه األنیواع الثالثیة ل عبیرة بیا البتیة بیل هیی مین قبیل أضغاث األحیالم. حبار 

األنیوار ج 58 ص200-199
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که خواب های الهی دارای دو تقسیم بندی  البته باید توجه داشت 
گفته شد  که  هستند: صادقه بودن و حجت بودن؛ و این چهار قسمی 
که  اینست  اما سوال مهم  تنها مربوط به خواب های صادقه می باشد. 
که  خوابی  بفهمیم  کجا  از  و  چیست  بودن  صادقه  تشخیص  ک  مال
بیان  بخش  پایان  در  را  سوال  این  پاسخ  ما  است؟  بوده  الهی  دیده ایم 
بررسی  گانه ای  جدا بخش  در  نیز  را  حجت  خواب های  و  می کنیم 

می نماییم.
به  »تحذیر«  گفت:  باید  شیطانی  خواب های  مورد  در  همچنین 
کابوس  و  ک  ترسنا خواب های  منظور  ظاهرًا  و  است  ترساندن  معنای 
می باشد و بعضی نیز احتمال داده اند مراد ترساندن شیطان از اعمال 
که شیطان  کردن و مراد اینست  نیک باشد1، و »تحزین« یعنی ناراحت 
شود،  شخص  ناراحتی  موجب  که  دهد  نشان  خواب  در  چیزهایی 
خواب  اینکه  مثل  است  آزردگی  موجب  نبودش  یا  بود  که  چیزهایی 
که یک  کند  کرده، یا چیزهایی را مشاهده  ببیند همسرش به او خیانت 
ببیند همه اش خواب  بیداری  از  بعد  و  را در دل داشته  عمر حسرتش 

بوده است.
طبق بیان روایات، خواب های شیطانی گاهی توسط شیطان ایجاد 
او هستند، در حالیکه  که جزء لشکر  گاهی توسط اجنه ای  و  می شود 
از  می شوند،  حادث  خدا  دستور  به  و  ئکه  مال توسط  الهی  خواب های 

جمله:

1 . لعیل املیراد بتحذییر الشییطان أنیه حییذر و خییوف عین ارتیکاب األعمیال الصاحلیة أو املیراد بیه األحیالم اهلائلیة 

یین. حبیار األنیوار ج 58 ص181 املخوفیة و الظاهیر أنیه تصحییف تز



|  44     |     خواب نما

دروغی  یای  رؤ هر  و  ئکه  مال جانب  از  صادقه ای  یای  رؤ هر  الف( 
ِئَکِة َو 

َ
َمل

ْ
اِدَقِة َفِمَن ال َیا الّصَ ْؤ َکاَن ِمْن الّرُ ب از جن است: »َفَمْهَما  مسّبَ

ِجِن«.1
ْ
َکاِذَبِة َفِمَن  ال

ْ
َیا ال ْؤ َکاَن ِمَن الّرُ َمْهَما 

که در خواب مردم می آید و  ب( ابلیس، شیطانی به نام "ُهَزع" دارد 
ُه ُهَزُع  

َ
ل  

ُ
ُیَقال  

ً
َشْیَطانا ْبِلیَس  ِلِ او عامل خواب های آشفته است: »ِإّنَ 

َمَناِم َو ِلَهَذا 
ْ
اَس ِفى ال ِتى الّنَ

ْ
ٍة َیأ

َ
ْیل

َ
ِ ل

ّ
ُکل َمْغِرِب ِفى 

ْ
ِق َو ال َمْشِر

ْ
 َما َبْیَن ال

ُ َ
َیْمل

ْضَغاُث«.2
َ
ى اْل ُیَر

آزار  شان  خواب  در  را  مؤمنین  که  هست  "زها"  نام  به  شیطانی  ج( 
 

ُ
که آنها را غمگین می کند: »َشْیَطاٌن ُیَقال می دهد توسط چیزهایی 

وَن  ِبِه«.3 ُمْؤِمِنیَن ِفى َنْوِمِهْم  َما َیْغَتّمُ
ْ
َها[ ... َو ُیْؤِذی ال ُه الزها ]الّرُ

َ
ل

که  کننده ای دارد به نام "تمریح" )تمریج(  کمک  د( ابلیس شیطاِن 
یٌح4ِإَذا  َتْمِر ُه 

َ
ل  

ُ
ُیَقال  

ً
َعْونا ْبِلیَس  ِلِ »ِإّنَ  فرا می گیرد:  را  شب ها همه جا 

َخاِفَقْیِن «.5
ْ
 َما َبْیَن ال

َ َ
 َمل

ُ
ْیل

َّ
َجاَء الل

که تمریح برای وسوسه در بیداری مامور  البته در این روایت نگفته 
خواب  مامور  که  هست  این  احتمال  ولی  خواب،  در  یا  است 

ییای صادقیه در اینجیا   میراد از رؤ
ً
1 . مناقیب آل أیب طالیب؟مهع؟ )لبین شهرآشیوب( ج 2 ص357. البتیه ظاهیرا

گیر شیامل هیر دوسیت از ایین جهیت اسیت کیه در  خواب هیای اهلیی می باشید نیه اعیم از اهلیی و طبیعیی، و ییا ا

ییای صادقیه ی طبیعیی، مالئکیه از صعیود روح بیه آمسیان جلوگییری منی کننید. رؤ

2 . األمایل )للصدوق( ص146

3 . تفسیر القمی ج 2 ص356

یخ«. یج«، و یف»بن، جت«: »متر 4 . یف »د، جد« و شرح املازندران و الوایف: »متر

5 . الکایف ج 8 ص232 ح304
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باشد. 1
هـ( و در روایت دیگری به سلطه شیطان بر خواب سازی برای انسان 
انسان  که  امام صادق؟ع؟ فرمودند: خوابی  تصریح شده است: 
طغیانگِر  جن های  سلطنت  در  می بیند  شب  اول  سوم  دو  در 

فاسق است و برای همین دروغ و باطل می باشد ...:
ِفى  ٍة 

َ
ْیل

َ
ل ِل  ّوَ

َ
أ ِفى  َیَراَها   

َ
ُجل الّرَ َفِإّنَ  ُمْخَتِلَفُة، 

ْ
ال َکاِذَبُة 

ْ
ال ا  ّمَ

َ
أ  ...«

ِهَى  َو  ُجِل  الّرَ ى 
َ
ِإل  

ُ
ل ُیَخّیَ َشْى ٌء  ِهَى  َما 

َ
ِإّن َو  َفَسَقِة، 

ْ
ال َمَرَدِة 

ْ
ال َطاِن 

ْ
ُسل

َثْیِن ِمَن 
ُ
ل

ُ
اِدَقُة ِإَذا َرآَها َبْعَد الّث ا الّصَ ّمَ

َ
َکاِذَبٌة ُمَخاِلَفٌة، َل َخْیَر ِفیَها؛ َو أ

ِئَکِة ...«.2
َ

َمل
ْ
وِل ال

ُ
ْیِل َمَع ُحل

َّ
الل

که خواب دیده بود همسرش را سه  و( امیر المؤمنین؟ع؟ به مردی 
 َعِلّیًا؟ع؟ 

َ
ّن

َ
کرده، فرمودند: این از جانب شیطان است: »أ طالقه 

 
َ

ثًا َفَقال
َ

ِتی َثال
َ
ْقُت اْمَرأ

َّ
ّنِی َطل

َ
َکأ َمَناِم 

ْ
ْیُت ِفی ال

َ
 ِإّنِی َرأ

َ
َتاُه َرُجٌل َفَقال

َ
أ

ْیَطاِن  ...«.3
َ

 َذِلَک ِمَن الّش
َ

ُه ِإّن
َ
ل

از  یکی  شیطان  زمانیکه   ... می فرمایند:  پیامبر؟ص؟  همچنین  ز( 
گرفت )خواب های باطل نشانتان داد(  شما را در خواب به بازی 

کسی آن خواب را تعریف نکنید: هرگز برای 
اهَّلِل   

َ
َرُسول َیا   

َ
َفَقال  

ٌ
َرُجل ْیِه 

َ
ِإل َقاَم  ِإْذ  َیْخُطُب  اهَّلِل؟ص؟   

ُ
َرُسول »َبْیَنَما 

 
ُ

 َرُسول
َ

ِبُعُه َفَقال ّتَ
َ
َنا أ

َ
ِسى َقْد ُقِطَع َو ُهَو َیَتَدْحَرُج َو أ

ْ
ّنَ َرأ

َ
َکأ ْیُت 

َ
ى َرأ ِإّنِ

ْیَطاُن  
َ

ِعَب  الّش
َ
ِإَذا ل  

َ
ُثّمَ َقال ْیَطاِن ِبَک 

َ
ْعِب الّش

َ
ِبل ْث  اهَّلِل؟ص؟ َل ُتَحّدِ

1 . للوساوس یف املنام. مرآة العقول ج 26 ص169

2 . الکایف ج8 ص91 ح62

یات ص112 3 . اجلعفر
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1.» ً
َحدا

َ
َثّنَ ِبِه أ  ُیَحّدِ

َ
َحِدُکْم ِفى َمَناِمِه َفل

َ
ِبأ

که خواب بد دیده و از خواب  کسی  ح( نیز امام صادق؟ع؟ درباره 
که مربوط به  آیه و دعائی فرمودند  بیدار شده توصیه به خواندن 

اقدامات شیطان و پناه بردن از شر اوست:
َکاَن  ِذی 

َّ
ال ِه  ِشّقِ َعْن   

ْ
ل َیَتَحّوَ

ْ
َفل َمَناِمِه  ِفى  َیْکَرُه  َما   

ُ
ُجل الّرَ ى 

َ
َرأ »ِإَذا 

ِذیَن آَمُنوا 
َّ
َن ال ْیطاِن ِلَیْحُز

َ
ْجوى ِمَن الّش َما الّنَ

َ
ِإّن  

ْ
َیُقل

ْ
 َو ل

ً
ْیِه َناِئما

َ
َعل

ِبِه  َعاَذْت  ِبَما  ُعْذُت   
ْ

َیُقل
ْ
ل ُثّمَ  اهَّلِل  ِبِإْذِن  ِإّل   

ً
َشْیئا ِهْم  ِبضاّرِ ْیَس 

َ
ل َو 

اِلُحوَن ِمْن َشّرِ  وَن َو ِعَباُدُه الّصَ
ُ
ُمْرَسل

ْ
ْنِبَیاُؤُه ال

َ
ُبوَن َو أ ُمَقّرَ

ْ
ِئَکُة اهَّلِل ال

َ
َمل

ِجیِم«.2 ْیَطاِن الّرَ
َ

ْیُت َو ِمْن َشّرِ الّش
َ
َما َرأ

سلطه شیطان بر حاالت خواب و بیداری انسان، مساله ای است 
گاهی  از جمله در قرآن  کید شده است.  تا بر آن  و روایات  آیات  که در 
گفته شده و تصریح  بر انسان سخن  کلی از سلطه شیطان  به صورت 
امانند3،  در  شیطان  سلطه  شر  از  خدا  واقعی  بندگان  فقط  که  می کند 
را  و بعضی موارد  برداشته  پرده  انسان  بر  او  از مصادیق سلطه  گاهی  و 

متذکر می گردد، از جمله:

1 . رسیول خیدا در حیال خطبیه خوانیدن بودنید کیه میردی بلنید شید و گفیت: مین دییدم کیه انیگار سیرم قطیع شید و 

دور می زنید و مین بیه دنبالیش میی روم. ایشیان فرمودنید: از بیازی دادن شییطان سیخن مگیو. سیپس فرمودنید: 

... . کنیز الفوائید ج 2 ص62

ید: ... . الکایف ج8 ص142 ح106 گر مردی خواب بدی دید از آن طریف که خوابیده جا به جا شود و بگو 2 . ا

یْم ِمْن  هْیِ
َ
یُه َعل

َ
ییَن«. حجیر: 42، و: »َو َمیا َکاَن ل َغاِو

ْ
َبَعیَک ِمیَن ال  َمیِن اّتَ

َ
َطاٌن ِإّل

ْ
یْم ُسیل هْیِ

َ
یَک َعل

َ
ْییَس ل

َ
3 . »ِإّنَ ِعَبیاِدی ل

ِ یَشْ ٍء َحِفییٌظ«. سیبأ: 21، و: »ِإّنَ 
ّ

 ُکل
َ

یَک َعیی ّبُ یا یِف َشیّکٍ َو َر یْن ُهیَو ِمْنَ ِخیَرِة ِمَّ
ْ

یَم َمیْن ُیْؤِمیُن ِبال
َ
 ِلَنْعل

َ
َطاٍن ِإّل

ْ
ُسیل

ِذییَن 
َّ
ْوِلَییاَء ِلل

َ
یَیاِطَن أ

َ
َنیا الّش

ْ
یا َجَعل یَک َوِکییاًل«. إسیراء: 65، و: »ِإّنَ ّبِ َطاٌن َو َکیَى ِبَر

ْ
یْم ُسیل هْیِ

َ
یَک َعل

َ
ْییَس ل

َ
ِعَبیاِدی ل

َل ُیْؤِمُنیوَن«. أعیراف: 17
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ک انسان و ایجاد فراموشی1 یا زیبا و قشنگ  1. سلطه او بر قوه ادرا
جلوه دادن چیزهای مختلف دنیوی2 یا ایجاد فکر یا وعده های 

درونی؛3
کینه بین زن  2. سلطه او بر عواطف و احساسات و ایجاد بغض و 

و شوهر4 یا ایجاد عشق و عالقه حرام؛
3. سلطه او بر نطفه و ایجاد خباثت جسمی یا روحی؛5

گفتن با شخص چه در خواب  ی بر ایجاد صدا و سخن  4. سلطه و
و چه در بیداری؛6

کننده؛7 5. سلطه او بر ساختن خواب های ناراحت 
اخبار  از  بعضی  می تواند  ی  و چون  غیب،  بر  او  اجمالِی  سلطه   .6

کند؛8 آسمان را استراق سمع 
ی بر ایجاد الهام؛9 7. سلطه و

ْنَسیاُهْم ِذْکیَر اهَّلِل«. 
َ
یْیَطاُن َفأ

َ
یُم الّش هْیِ

َ
ْذُکیَرُه«. کهیف: 63، و: »اْسیَتْحَوَذ َعل

َ
ْن أ

َ
یْیَطاُن أ

َ
 الّش

َ
ْنَسیاِنیُه ِإّل

َ
1 . »َو َمیا أ

جمادلیه: 19

ْرِض«. حجر: 39
َ ْ
ْم یِف األ ُ َنَّ لَ ّیِ َز

ُ َ
2 . »أل

«. إسراء: 64
ً
 ُغُرورا

َ
ْیَطاُن ِإّل

َ
3 . »َو ِعْدُهْم َو َما َیِعُدُهُم الّش

ْرِء َو َزْوِجِه«. بقره: 102 َ ُقوَن ِبِه َبْنَ الْ َما َما ُیَفّرِ ُموَن ِمْنُ
َّ
اَس ... َفَیَتَعل ُموَن الّنَ ِ

ّ
َیاِطَن َکَفُروا ُیَعل

َ
4 . »َو لِکّنَ الّش

ْوَلِد ...«. إسراء: 64
َ ْ
ْمَواِل َو األ

َ ْ
5 . »َو َشاِرْکُهْم یِف األ

ْیِلَک َو َرِجِلَک  ...«. إسراء: 64 ْم ِبَ هْیِ
َ
ْجِلْب َعل

َ
ْم ِبَصْوِتَک َو أ 6 . »َو اْسَتْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمْنُ

ِل 
َ
َیَتیَوّک

ْ
 اهَّلِل َفل

َ
 ِبیِإْذِن اهَّلِل َو َعیی

َّ
 ِإل

ً
ِهیْم َشیْیئا ْییَس ِبَضاّرِ

َ
ِذییَن آَمُنیوا َو ل

َّ
یْیَطاِن ِلَیْحیُزَن ال

َ
ْجیَوى ِمیَن الّش یا الّنَ َ

َ
7 . »ِإّن

ْؤِمُنیوَن«. جمادلیه: 10 ُ الْ

ْتَبَعیُه ِشیَهاٌب ُمِبیٌن«. حجیر: 17-18، و: »َو 
َ
یْمَع َفأ  َمیِن اْسیَتَرَق الّسَ

َ
ِ َشیْیَطاٍن َرِجیٍم * ِإّل

ّ
8 . »َو َحِفْظَناَهیا ِمیْن ُکل

یْم َعیَذاٌب  ُ
َ

 َو ل
ً
ِ َجاِنیٍب * ُدُحیورا

ّ
 َو ُیْقَذُفیوَن ِمیْن ُکل

َ
ْعیی

َ ْ
ِ األ

َ
یإ َ

ْ
 ال

َ
ُعوَن ِإیل یّمَ ِ َشیْیَطاٍن َمیاِرٍد * َل َیّسَ

ّ
 ِمیْن ُکل

ً
ِحْفظیا

ْتَبَعیُه ِشیَهاٌب َثاِقیٌب«. صاّفیات: 10-7
َ
ْطَفیَة َفأ َ  َمیْن َخِطیَف الْ

َ
َواِصیٌب * ِإّل

ْم«. أنعام: 121 ْوِلَیاِئِ
َ
 أ

َ
ُیوُحوَن ِإیل

َ
َیاِطَن ل

َ
9 . »ِإّنَ الّش
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رخداد  برای  انگیز  وسوسه  صحنه های  ایجاد  بر  ی  و سلطه   .8
فحشاء.1

گسترده از محدوده سلطه شیطان و عوامل  و اما در روایات، به طور 
که از جمله مواردی از آنها مربوط به خواب  گفته شده  این سلطه سخن 
است، مثل با دست آلوده خوابیدن، برهنه خوابیدن، تنها خوابیدن، به 

شکم خوابیدن، ُجنب یا بی وضو خوابیدن و... .2
را  شیطان  توسط  سازی  خواب  مساله  افراد  بعضی  وجود،  این  با 
انکار می کنند در حالیکه وقتی شیطان می تواند در عالم بیداری دارای 
که با ماهیت وجود او  سلطه و تصرف باشد، قطعًا در عالم خواب نیز 

سنخیت هم دارد3 قدرت تصرف خواهد داشت.

َما ...«. أعراف: 27 َما َسْوآِتِ َیُ َما ِلَباَسُهَما ِلُیِر 1 . »َیْنِزُع َعْنُ

2 . من و آدرس این روایات به زودی خواهد آمد.

ییده شیده اسیت. »َو  ییح قیرآن از انیرژی و حیرارت سیر آتیش آفر 3 . چیون شییطان از میاده خلیق نشیده بلکیه بیه تصر

یاّنَ ِمیْن َمیاِرٍج ِمیْن َنیاٍر«. رمحن: 15 َ
ْ

یَق اجل
َ
َخل
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تصل دوم
شرایط و موانع رؤیای صادقه

گذشت، بعضی خواب ها صادقه  که در تقسیم بندِی اول  همانطور 
آنها  وجود  بدون  که  دارد  شرایطی  راست،  خواب  دیدن  اما  هستند، 
یای دیده شده صادقه بوده است. این شرایط  کرد رؤ نمی توان اطمینان 
و  خواب  حالت  خواب،  لباس  خواب،  زمان  خواب،  مکان  شامل 

که در روایات بیان شده است. مسائل دیگری می شود 
الهی  خواب  و  طبیعی  خواب  شامل  صادقه  یای  رؤ آنکه:  توضیح 
کافر و  کسی رخ دهد چه  یای طبیعی ممکن است برای هر  می باشد؛ رؤ
چه مسلمان، چه فاسق و چه متدین، همچنانکه در داستان حضرت 
اشاره شده  کافر  به سه  یای صادقه متعلق  رؤ نمونه  به سه  یوسف؟ع؟ 
تفصیل  می دهد  رخ  شرایطی  چه  تحت  طبیعی  یای  رؤ اینکه  است. 
از  غیر  )به  الهی  صادقه  یای  رؤ خالف  بر  نیست،  روشن  ما  برای  آن 
که فرد به دور از سلطه شیاطین  که می دانیم زمانی رخ می دهد  انذار( 
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نیز  استثنائاتی  میان  این  در  البته  و  باشد  ئکه  مال حالت  به  نزدیک  و 
است  حالی  در  این  آنهاست.  مقتضی  الهی  حکمت  که  دارد  وجود 
و  زمان ها  مکان ها،  در  خوابیدن  از  بیت؟مهع؟  اهل  احادیث  در  که 
که مورد سلطه یا توجه اجنه و شیاطین  گفته شده  حالت هایی سخن 
که ترک نهی معصوم نیز  است یا معصومین؟مهع؟ از آنها نهی فرموده اند 
یای  گشته، بستر دیدن رؤ ئکه و نزدیک شدن شیاطین  باعث دوری مال
صادقه را به طور طبیعی منتفی می نماید. همچنین در بعضی روایات 
که او دوست دارد  از موارد سلطه شیطان و یا چیزهایی خبر داده شده 

و فرشته متنفر است.
ما به بعضی از این موارد اشاره می کنیم:

اول( مکان های بد  
الف( مکان تنسا

که تنها خوابیدن )در شب( موجب  کید شده  در احادیث فراوانی تا
ی  و است  ممکن  که  آنجا  تا  می گردد  آدمی  بر  شیطان  شدید  سلطه 
کید فرموده اند،  دیوانه شود، لذا معصومین؟مهع؟ از تنها خوابیدن نهی ا

از جمله:
شیطان  تنهاست  انسان  وقتی  که  نخواب  تنها  باقر؟ع؟:  امام 
 َما َیُکوُن 

َ
ْجَرأ

َ
 َتَنْم َوْحَدَک َفِإّنَ أ

َ
بیشترین جرأت را نسبت به او دارد: »... َفل

َکاَن َوْحَدُه«.1 ْنَساِن ِإَذا  ى اْلِ
َ
ْیَطاُن َعل

َ
الّش

1 . الکایف ج 6 ص533 ح1
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به  رساندن  ضرر  شیطان  که  حالتی  شدیدترین  صادق؟ع؟:  امام 
تنها  باشد پس هرگز شب  تنها  که  زمانی است  را قصد می کند  انسان 
 َتِبیَتّنَ َوْحَدَک«.1

َ
َکاَن َوْحَدُه َفل ْنَساِن ِإَذا   َما َیُهّمُ ِباْلِ

َ
َشّد

َ
ْیَطاَن أ

َ
نخواب: »ِإّنَ الّش

چنین  در  شیطان  که  نخواب  تنها  خانه ای  هیچ  در  فرمودند:  نیز 
 

ُ
َل َتْخل َو  حالتی باالترین سرعت را نسبت به تسلط بر بنده دارد: »... 
ى َبْعِض 

َ
َکاَن َعل َعْبِد ِإَذا 

ْ
ى ال

َ
ْسَرَع َما َیُکوُن ِإل

َ
ْیَطاَن أ

َ
ِفى َبْیٍت َوْحَدَک ... َفِإّنَ الّش

ْحَواِل«.2
َ
َهِذِه اْل

که دیوانه شوند:  امام کاظم؟ع؟: در مورد سه نفر خوف آن وجود دارد 
ُقُبوِر 

ْ
ُط َبْیَن ال َغّوُ ُجُنوُن الّتَ

ْ
ُف ِمْنَها ال َثٌة ُیَتَخّوَ

َ
که تنها بخوابد: »َثل ... و مردی 

 َیَناُم َوْحَدُه«.3
ُ

ُجل َمْشُى ِفى ُخّفٍ َواِحٍد َو الّرَ
ْ
َو ال

است:  شیطان  خوابیده  تنها  شب  که  کسی  صادق؟ع؟:  امام 
َبْیِت َوْحَدُه َشْیَطاٌن«.4

ْ
َباِئُت  ِفى ال

ْ
»ال

کسی  و   ... فرمودند:  لعنت  را  نفر  سه  خدا  رسول  کاظم؟ع؟:  امام 
َبْیٍت  اِئَم  ِفى  َو الّنَ َثًة ... 

َ
 اهَّلِل؟ص؟ َثل

ُ
َعَن َرُسول

َ
که در خانه ای تنها بخوابد: »ل

َوْحَدُه«.5

کسی مجبور بود تنها بخوابد،  باید بسیار هنگام خواب یاد  گر  حال ا
 

َ
ى َذِلَک َفل

َ
خدا نماید تا از شر شیطان محفوظ بماند: »... َو ِإِن اْضُطّرَ ِإل

1 . مهان ص534 ح9

2 . مهان ح8

3 . مهان ح10

4 . من ل حیضره الفقیه ج 2 ص279 ح2443

5 . الصال ج 1 ص93 ح38
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ْکَر اهَّلِل ِفى َمَناِمِه َما اْسَتَطاَع«.1 ِکْن ُیْکِثُر ِذ
َ
َس َو ل

ْ
َبأ

و احادیث متعدد دیگر.
توسط  خوابیدن  تنها  از  نهی  می شود،  مشاهده  که  همانطور  تدبر: 
و  شدیدترین  همچون   - مختلف  کیدهای  تا با  و  متعدد  معصوماِن 
حتی  و  گشته  بیان   - شیطان  تسلط  حالت  ترین  سریع  و  ترین  جری 
که همه اینها صادقه بودن  گرفته،  توسط رسول خدا؟ص؟ مورد لعن قرار 

یا را در چنین مکانی منتفی می کند. رؤ

ب( پشت بام بدون حفاظ
بدون  بام  پشت  بر  خوابیدن  شب  از  خدا  رسول  صادق؟ع؟:  امام 

ٍر«.2 ى َسْطٍح َغْیِر ُمَحّجَ
َ
ْن ُیَباَت  َعل

َ
 اهَّلِل؟ص؟ أ

ُ
حفاظ نهی فرمودند: »َنَهى َرُسول

بدون حفاظ  بام  بر پشت  کسی شب  گر  ا فرمودند:  نیز: رسول خدا 
 اهَّلِل ص  

ُ
 َرُسول

َ
کند: »َقال خوابید و ضرری به او رسید فقط خود را مالمت 

 َنْفَسُه«.3
َ

وَمّنَ ِإّل
ُ
 َیل

َ
َصاَبُه َشْى ٌء َفل

َ
ٍر َفأ ى َسْطٍح َغْیِر ُمَحّجَ

َ
َمْن َباَت َعل

گر سه طرف دیوار داشته باشد و یک طرف بدون دیوار باشد  حتی ا
َبَعًة«.4 ْر

َ
 أ

َ
 َل ِإّل

َ
َثِة ِحیَطاٍن َفَقال

َ
ُتُه َعْن َثل

ْ
ل

َ
نیز فایده ندارد: »... َفَسأ

و برای اینکه کسی گمان نکند این نهی از این جهت بوده که چشم 
که فرقی بین زن  کید می کنند  مرد به خانه مردم و زنان بی چادر نیفتد تا

1 . الکایف ج 6 ص533 ح4

2 . مهان ص530 ح1

3 . مهان ح2

4 . مهان ح6
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ُة ِفى 
َ
َمْرأ

ْ
ال َو   

ُ
ُجل َو الّرَ و مرد نیست و هر دو شامل این نهی می شوند: »... 

ٍة«.2
َ
ُة ِفیِه ِبَمْنِزل

َ
َمْرأ

ْ
 َو ال

ُ
ُجل َذِلَک َسَواٌء«1 و: »... َو الّرَ

مکانی  چنین  که  است  مشخص  کاماًل  روایات  این  بیان  از  تدبر: 
گر هم نباشد به خاطر ترک نهی  مورد توجه و سلطه شیطان می باشد، و ا
رخداد  حالتی  چنین  در  و  می گیرد،  قرار  شیطان  سلطه  مورد  معصوم 

یای صادقه منتفی خواهد بود. رؤ

ج( اتاق بدون درب و بدون رو انداز یا با در باز
بدون  و  درب  بدون  خانه ای  در  است  مکروه  صادق؟ع؟:  امام 

ْیِه َباٌب َو َل ِسْتٌر«.3
َ
ْیَس َعل

َ
ْن َیَناَم ِفى َبْیٍت ل

َ
َکِرَه أ ُه 

َ
ّن

َ
روانداز بخوابد: »أ

که مرد در خانه بدون درب و بدون  نیز: علی؟ع؟ مکروه می دانست 
ْیَس 

َ
 ِفى َبْیٍت ل

ُ
ُجل ْن َیِبیَت الّرَ

َ
َکِرَه أ ُه 

َ
ّن

َ
ُم أ

َ
ل ْیِه الّسَ

َ
رو انداز بخوابد: »َعْن َعِلّىٍ َعل

ُه َباٌب  َو َل ِسْتٌر«.4
َ
ل

همچنین: درب خانه ات را ببند که شیطان در بسته را باز نمی کند: 
5.» ً

ْیَطاَن َل َیْفَتُح  َبابا
َ

ْغِلْق َباَبَک َفِإّنَ الّش
َ
»أ

ْیَطاَن 
َ

ّنَ الّش
َ
نیز: شیطان رو انداز کسی را کنار نمی زند )تا وارد شود(: »أ

ى«.6  َیْعِنى ُمَغّطً
ً
را َل َیْکِشُف ُمَخّمَ

1 . مهان ح3

2 . مهان ح4

3 . مهان ص533 ح5

4 . قرب اإلسناد ص146 ح528

5 . الکایف ج 6 ص532 ح12

6 . مهان ذیل ح12
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که در آن مجسمه یا تصویر موجود زنده باشد: د( اتاقی 
گفت: ما  امام صادق؟ع؟: رسول خدا فرمود: جبرئیل نزد من آمد و 
 

َ
که در آن ... مجسمه ... باشد: »َقال فرشتگان داخل اتاقی نمی شویم 

 ِفیِه 
ً
  َبْیتا

ُ
ِئَکِة َل َنْدُخل

َ
َمل

ْ
ا َمَعاِشَر ال

َ
 ِإّن

َ
َتاِنى َفَقال

َ
؟ع؟ أ

َ
 اهَّلِل؟ص؟ ِإّنَ َجْبَرِئیل

ُ
َرُسول

 ِفیه«. 1
ُ

 َجَسٍد َو َل ِإَناٌء ُیَبال
ُ

ٌب َو َل ِتْمَثال
ْ
َکل

که در  امام باقر؟ع؟: جبرئیل به پیامبر فرمود: ما وارد اتاقی نمی شویم 
 ِفیِه 

ً
 َبْیتا

ُ
ا َل َنْدُخل

َ
 اهَّلِل ِإّن

َ
 َیا َرُسول

ُ
 َجْبَرِئیل

َ
آن صورت انسان ... باشد: »َقال

ٌب «.2
ْ
َکل  ِفیِه 

ً
 ِفیِه َو َل َبْیتا

ُ
 ُیَبال

ً
ُصوَرُة ِإْنَساٍن َو َل َبْیتا

تدبر: این مضمون در احادیث فراوان از امام باقر و امام صادق؟امهع؟ 
یان مختلف و در مصادر متعدد ثبت شده است3، اما بعضی  توسط راو

کرده اند: در این باره دو شبهه مطرح 
الف( این مساله مربوط به دوره بت پرستی بوده که مردم مجسمه ها 
فرشتگان  بوده اند  شرک  مظهر  آنها  چون  و  می پرستیدند  را  تصویرها  و 
وارد آن خانه ها یا اتاق ها نمی شدند. غافل از آنکه این احادیث فراوان 
یشه  گذشت صد سال از ر که بعد از  کید شده  توسط دو امامی بیان و تا
جایگاهی  کید  تا همه  این  لذا  یسته اند،  می ز پرستی  بت  شدن  کن 
مظهر  تصویر  و  مجسمه  روزگاری  که  همین  طرفی  از  است.  نداشته 
اصلی شرک بوده برای تنفر دائمی فرشتگان کفایت می کند، همچنانکه 

1 . مهان ص526-527 ح2 و ج3 ص393 ح27

2 . املحاسن ج2 ص615 ح40

3 . الیکایف ج3 ص393 ح26 و ج 6 ص527 ح3، مین ل حیضیره الفقییه ج1 ص246 ح743، تذییب األحیکام 

ج2 ص377 ح101 و 102، املحاسین ج2 ص614 ح38 و ص615 ح39 و 41، الصال ج1 ص138 ح155.
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کار قوم لوط بوده، اما همین پیشینه باعث  طبق احادیث، سوت زدن 
مورد  این  مشابه  و  شود1  اعالم  مکروه  همیشه  برای  عمل  این  که  شده 
و  احوالی  و  مقالی  نتیجه اطالق  در  یافت می شود2.  احادیث دیگر  در 
از  فرشتگان  تنفر  که  را می رساند  این  زمان صدور، همگی  به  توجه  نیز 
مجسمه و تصویر مقطعی نبوده و همینک نیز در جریان است. حال آیا 
مجسمه شامل عروسک هم می شود؟ باید به متخصصان دین شناس 

کرد. مراجعه 
ئکه نویسنده  گر فرشتگان وارد چنین اتاقی نمی شوند پس مال ب( ا
یا فرشتگان مرگ  افراد آن اتاق را ثبت می نمایند  اعمال چگونه افعال 
گفت: فرشتگان  چگونه جان آنها را می گیرند؟ در پاسخ این سوال باید 
خاصی  وظائف  به  موظف  که  آنها  نوعند:   دو  بر  بندی  تقسیم  یک  در 
آنها  و  نمی کنند،  ترک  را  خود  وظیفه  شرایطی  هیچ  تحت  که  هستند 
که موظف به وظائف عمومی هستند مثل باال بردن اعمال نیک، باال 
کردن بر بندگان، سالم نمودن بر بندگان، برکت دادن  بردن دعاها، دعا 
کارها نسبت به فردی وجود  گر مانعی در انجام این  که ا در زندگی افراد؛ 
اتاقی مجسمه هست  گر در  ا انجام نمی دهند. مثاًل  را  داشته باشد آن 
یا  ببرد،  باال  را  دعا  تا  نمی شود  آن  وارد  فرشته  می کند  دعا  دارد  فرد  و 

فرشته ی برکت وارد آن نمی شود تا برکت را به آن خانه بیاورد.
دوم،  قسم  فرشتگاِن  حضور  که  است  مناسب  نیز  نکته  این  ذکر 
بستر  که  چه  هر  و  می شود  روحانی  و  معنوی  فضای  یک  ایجاد  باعث 

1 . علل الشرائع ج2 ص564

2 . الصال ج1 ص330-331 ح29
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حضور آنها در آن خانه بیشتر باشد حالت معنوی شدیدتر می گردد، و 
و  فاسق  و  کافر  که همه جا می روند حتی خانه  اول  فرشتگان قسم  اال 

حال معنوی نیز در آنجا وجود ندارد.
که ارتفاع سقفش بیشتر از سه و نیم یا چهار متر باشد: هـ( اتاقی 

که باالتر از  امام صادق؟ع؟: سقف خانه ات را سه و نیم متر قرار بده 
آن محل سکونت شیاطین است زیرا شیاطین در هوا مسکن دارند نه در 
َیاِطیُن 

َ
َکاَن َفْوَق َذِلَک َسَکَنُه الّش ْذُرٍع َفَما 

َ
زمین یا آسمان: »اْبِن  َبْیَتَک  َسْبَعَة أ

َهَواَء«.1
ْ
َما َتْسُکُن ال

َ
ْرِض َو ِإّن

َ
َماِء َو َل ِفى اْل ْیَسْت ِفى الّسَ

َ
َیاِطیَن ل

َ
ِإّنَ الّش

 - متر  چهار  فرمود  یا   - متر  نیم  و  سه  از  بیش  خانه  سقف  گر  ا نیز: 
ْو 

َ
أ ْذُرٍع 

َ
أ َفْوَق َسْبَعِة  َبْیِت 

ْ
ال َکاَن َسْمُک  باشد محل حضور اجنه است: »ِإَذا 

َبْعُضُهْم   
َ

َقال َو   
ً
ُمْحَتَضرا ْذُرِع 

َ
اْل َماِن 

َ
الّث َو  ْبِع  الّسَ َفْوَق  َما  َفَکاَن  ْذُرٍع 

َ
أ َثَماِنَیِة   

َ
َقال

َمْسُکونا«.2

مردی به امام صادق؟ع؟ از آزار داده شدن خانواده اش توسط اجنه 
گفت:  است؟  چقدر  ات  خانه  سقف  فرمودند:   ایشان  کرد،  شکایت 
پنج متر؛ فرمودند: تا چهار متر اندازه بگیر و در مقدار باقی مانده دور تا 
که بیشتر از چهار متر باشد محل  دور آیة الکرسی بنویس، زیرا هر سقفی 
ْهِل 

َ
ِبأ ْرِض 

َ
اْل ْهِل 

َ
أ َعَبَث   

ٌ
َرُجل ْیِه 

َ
ِإل »َشَکا  آنهاست:  مسکن  و  اجنه  حضور 

ْذُرٍع ُثّمَ 
َ
 اْذَرْع َثَماِنَیَة أ

َ
ْذُرٍع َفَقال

َ
 َعَشَرُة أ

َ
َکْم َسْقُف  َبْیِتَک  َفَقال  

َ
َبْیِتِه َو ِبِعَیاِلِه َفَقال

 َبْیٍت َسْمُکُه 
َّ

ُکل َکَما َتُدوُر َفِإّنَ  َعَشَرِة 
ْ
ى ال

َ
َماِنَیِة ِإل

َ
ُکْرِسّىِ ِفیَما َبْیَن الّث

ْ
ْکُتْب آَیَة ال ا

1 . الکایف ج 6 ص529 ح6

2 . مهان ح2
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ِجّنُ َیُکوُن ِفیِه َمْسَکُنُه«.1
ْ
ْذُرٍع َفُهَو ُمْحَتَضٌر َتْحُضُرُه ال

َ
ْکَثُر ِمْن َثَماِنَیِة أ

َ
أ

گر سقف خانه بیش از چهار متر است در آن آیة الکرسی بنویسید:  ا
2.» ُکْرِسّىِ

ْ
ُه آَیَة ال

َ
ْعل

َ
ْکُتْب ِفى أ ْذُرٍع َفا

َ
َبْیُت َفْوَق َثَماِنَیِة أ

ْ
َکاَن ال »ِإَذا 

گر از چهار  سقف بیش از چهار متر محل حضور اجنه است پس ا
َبْیِت ِإَذا 

ْ
متر بلندتر است سر چهار متر آیة الکرسی بنویسید: »ِفى َسْمِک ال

َماِن 
َ
الّث ِس 

ْ
َرأ ى 

َ
ُیْکَتْب َعل

ْ
َفل َثَماِنَیٍة  ى 

َ
َزاَد َعل َفِإَذا   

ً
َکاَن َمْسُکونا ْذُرٍع 

َ
أ َثَماِنَیَة  ُرِفَع 

3.» ُکْرِسّىِ
ْ
آَیُة ال

شده  معرفی  ئکه  مال تنفر  مورد  یا  شیطان  مأوای  که  مکان هایی  و( 
کی در آن رعایت نمی شود، خانه ای  که نجس و پا است، مثل خانه ای 
یا  غصبی،  مکان  یا  شده4،  نواخته  حرام  موسیقی  روز  چهل  آن  در  که 

گناه و امثال آن. محل 

دوم( زمان های بد  
الف( خواب بین طلوعین

امام پنجم یا ششم: رزق و روزی بعد از نماز صبح پخش می شود 
 :

َ
َقال َحِدِهَما؟ع؟ 

َ
أ »َعْن  بخوابد:  زمان  این  در  مرد  که  دارم  ناخوش  من  و 

ْن 
َ
أ ْکَرُه 

َ
أ َنا 

َ
َفأ اَعَة  الّسَ َک 

ْ
ِتل ُیْبَسُط  َق  ْز الّرِ ِإّنَ   

َ
َفَقال َغَداِة 

ْ
ال َبْعَد  ْوِم  الّنَ َعِن  ُتُه 

ْ
ل

َ
َسأ

اَعَة«.5 َک الّسَ
ْ
 ِتل

ُ
ُجل َیَناَم الّرَ

1 . مهان ح3

2 . مهان ح7

3 . مهان ح4

4  . مهان ص433 ح14 و ص434 ح17

5 . من ل حیضره الفقیه ج 1 ص501 ح1439
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که من ناپسند می دانم  امام سجاد؟ع؟: هرگز تا طلوع آفتاب نخواب 
  

َ
َتَناَمّنَ َقْبل زیرا خداوند در آن موقع روزی بندگان را تقسیم می کند: »َل 

ِعَباِد«.1
ْ
ْرَزاَق ال

َ
َوْقِت أ

ْ
ُم ِفى َذِلَک ال َک ِإّنَ اهَّلَل ُیَقّسِ

َ
ْکَرُهَها ل

َ
ى أ ْمِس َفِإّنِ

َ
وِع الّش

ُ
ُطل

پس  را  روزى  زیرا  است  نامبارک  صبح  خواب  صادق؟ع؟:  امام 
می زند، و رنگ چهره را زرد و زار می کند، و شخص را نازیبا و دگرگون 
می سازد، و آن خواِب هر شخص شوم می باشد؛ خداوند تبارک و تعالی 
روزى ها را در فاصله دمیدن صبح تا طلوع خورشید تقسیم می فرماید 
َق َو  ْز َغَداِة َمُشوَمٌة َتْطُرُد الّرِ

ْ
لذا از خوابیدن در آن هنگام بپرهیزید: »َنْوَمُة ال

ى َیْقِسُم 
َ
ِ َمْشُئوٍم ِإّنَ اهَّلَل َتَباَرَک َو َتَعال

ّ
ُکل ُرُه َو ُهَو َنْوُم  ُحُه َو ُتَغّیِ ْوَن َو ُتَقّبِ

َّ
ُر الل ُتَصّفِ

ْوَمَة«.2 َک الّنَ
ْ
ُکْم َو ِتل ا ْمِس َفِإّیَ

َ
وِع الّش

ُ
ى ُطل

َ
َفْجِر ِإل

ْ
وِع ال

ُ
ْرَزاَق َما َبْیَن ُطل

َ
اْل

طلوع  تا  صبح  طلوع  بین  را  مردم  روزِی  ئکه  مال رضا؟ع؟:  امام   
از  باشد  خوابیده  مدت  این  در  کس  هر  پس  می کنند  تقسیم  خورشید 
ى 

َ
َفْجِر ِإل

ْ
وِع ال

ُ
ْرَزاَق َبِنى آَدَم َما َبْیَن ُطل

َ
ُم أ ِئَکُة ُتَقّسِ

َ
َمل

ْ
رزقش محروم می شود: »ال

ْزِقِه«.3 ْمِس َفَمْن َیَناُم ِفیَما َبْیَنُهَما َیَناُم َعْن ِر
َ

وِع الّش
ُ
ُطل

که خواب راست هم جزء روزی های شخص است،  آنجا  از  تدبر: 
است،  شده  محروم  روزی  از  زمان،  آن  در  خوابیدن  بواسطه  که  کسی 
کل  که از خواب راست نیز، هم در آن زمان و هم در  اقتضای این را دارد 

آن روز محروم باشد.

1 . بصائر الدرجات ص343 ح9

2 . من ل حیضره الفقیه ج 1 ص502 ح1441

بیاره رفیع کراهیت بیرای کیی کیه مقیداری در ایین زمیان عبیادت کیرده و بعید  3 . مهیان ص504 ح1450. البتیه در

بوابید بیه چنید حدییث اسیتدلل شیده کیه خیایل از خدشیه نیسیت.
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آن  از  بیت؟مهع؟  اهل  و  شده  نهی  خواب  این  از  چون  اینکه  از  غیر 
یای صادقه ندارد. ناخرسند بوده اند به طور قطع تناسبی با دیدن رؤ

ب( خواب اول روز
 

َ
ل ّوَ

َ
أ ْوُم  »الّنَ است1:  حماقت  و  نادانی  روز  اول  خواب  باقر؟ع؟:  امام 

ٌق«.2 َهاِر ُخْر الّنَ

ج( خواب بعد از عصر
امام باقر؟ع؟: ... خواب پس از عصر حماقت است )و مراد از عصر، 
به  که  می باشد  ظهر  گذشت  از  بعد  ساعت  نیم  و  چهار  تا  نیم  و  سه 

َعْصِر ُحْمٌق ...«.4
ْ
ْوُم َبْعَد ال تفاوت فصول سال فرق می کند3(: »... الّنَ

شده،  مذمت  خوابیدن  از  که  زمان  این  در  است  واضح  پر  تدبر: 
خواب راستی دیده نمی شود.

د( بین غروب تا مغرب
امام باقر؟ع؟: ابلیس لشکر شب را از هنگام غروب تا ناپدید شدن 
دمیدن  هنگام  از  را  روز  لشکر  و  می کند  پخش  )مغرب(  شفق  سرخی 
با  وقت  دو  این  در  را  بندگان  )تا  می گسترد  خورشید  طلوع  تا  صبح 

1 . اجلهل و احلمق . روضة املتقن ج 2 ص736

2 . من ل حیضره الفقیه ج 1 ص502 ح1442

3 . دار السالم ج3 ص45

4 . من ل حیضره الفقیه ج 1 ص502 ح1442
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فضیلت از عبادت و اعمال خیر مشغول و به خواب وا دارند( و پیامبر 
کنید  خدا؟ص؟ می فرمود: در این دو ساعت ذکر خداوند عز و جل بسیار 
کودکان خود را در این  و از شر ابلیس و لشکریانش به خدا پناه برید، و 
و  بی خبرى  وقت  ساعت،  دو  آن  که  نمایید  تعویذ  دعاها  با  وقت  دو 

غافل شدن است:
ى 

َ
ِإل ْمُس 

َ
الّش َتِغیُب  ِحیِن  ِمْن  ْیِل 

َّ
الل ُجُنوَد   

ُ
َیُبّث َما 

َ
ِإّن ِإْبِلیَس  »ِإّنَ 

ِع 
َ
ى َمْطل

َ
َفْجُر ِإل

ْ
ُع ال

ُ
َهاِر ِمْن ِحیِن َیْطل  ُجُنوَد الّنَ

ُ
َفِق َو َیُبّث

َ
َمِغیِب الّش

 ِفى 
َّ

ْکَر اهَّلِل َعّزَ َو َجل وا ِذ ْکِثُر
َ
 أ

ُ
َکاَن َیُقول ّنَ َنِبّىَ اهَّلِل؟ع؟ 

َ
َکَر أ ْمِس َو َذ

َ
الّش

َو  ِإْبِلیَس َو ُجُنوِدِه   ِمْن َشّرِ 
َّ

ُذوا ِباهَّلِل َعّزَ َو َجل َتَعّوَ َو  اَعَتْیِن  َهاَتْیِن الّسَ
ٍة«.1

َ
ُهَما َساَعَتا َغْفل

َ
اَعَتْیِن َفِإّن ُذوا ِصَغاَرُکْم ِفى َهاَتْیِن الّسَ َعّوِ

تدبر: در این روایت، دو زمان )بین طلوعین و بین غروب و مغرب( 
که شیطان لشکر خود را برای غافل نمودن بندگان از دعا  معرفی شده 
بسیج می کند و طبیعتًا یکی از راه های غافل نمودن افراد، القاء خواب 
که در این دو زمان خوابیده باشد تناسبی  کسی  بر آنهاست. در نتیجه 

با دیدن خواب راست ندارد.

هـ( خواب قبل از نماز عشاء
چهار  و  بیست  شما  برای  تعالی  و  تبارک  خدای  خدا؟ص؟:   رسول 
از  قبل  و خوابیدن   ... نهیتان می نماید:  آنها  از  و  ناخوش دارد  را  عمل 
ًة 

َ
یَن َخْصل  َو ِعْشِر

ً
َبعا ْر

َ
ُة أ ّمَ

ُ
ُتَها اْل ّیَ

َ
ُکْم أ

َ
َکِرَه ل ى 

َ
نماز عشاء: »ِإّنَ اهَّلَل َتَباَرَک َو َتَعال

1 . مهان ص501-502 ح1440
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ِعَشاِء اْلِخَرِة«.1
ْ
  ال

َ
ْوَم  َقْبل َکِرَه الّنَ ُکْم َعْنَها ... َو  َو َنَها

می کند:  محروم  را  روزی  عشاء  و  مغرب  بین  خواب  باقر؟ع؟:  امام 
َق«.2 ْز ِعَشاَءْیِن  َیْحِرُم الّرِ

ْ
ْوُم  َبْیَن  ال »الّنَ

و( خوابیدن بین ناتله شب تا نماز صبح
و  بپرهیز  صبح  فریضه  و  شب  نماز  بین  خواب  از  هادی؟ع؟:  امام 
َبْیَن  ْوَم   الّنَ َو  َک   ا »إّیَ خوابیدن:  بدون  بکش  دراز  فقط  بودی(  خسته  گر  )ا

 َنْوٍم ...«.3
َ

ِکْن َضْجَعًة ِبل
َ
َفْجِر َو ل

ْ
ْیِل َو ال

َّ
ِة الل

َ
َصل

ز( دو هوِم اول شب
در  که  است  خوابی  یخته  ر هم  به  دروِغ  خواب  صادق؟ع؟:  امام 
دو سوِم اول شب دیده می شود و خیری در آن نیست چون در سلطه 
جن های فاسق است و برای فرد مخیل شده، اما خواب راست آنست 
ئکه دیده می شود، و  گذشت دو سوم شب هنگام حلول مال که بعد از 
که إن شاءاهلل از واقعیت تخلف نمی کند، مگر  این قبل از سحر است 
اینکه جنب باشد یا بدون وضو خوابیده باشد و ذکر حقیقی خدا را هم 

نکرده باشد:
َطاِن 

ْ
ٍة ِفى ُسل

َ
ْیل

َ
ِل ل ّوَ

َ
 َیَراَها ِفى أ

َ
ُجل ُمْخَتِلَفُة َفِإّنَ الّرَ

ْ
َکاِذَبُة ال

ْ
ا ال ّمَ

َ
»... أ

َکاِذَبٌة  ِهَى  َو  ُجِل  الّرَ ى 
َ
ِإل  

ُ
ل ُیَخّیَ َشْى ٌء  ِهَى  َما 

َ
ِإّن َو  َفَسَقِة 

ْ
ال َمَرَدِة 

ْ
ال

1 . مهان ج 3 ص556 ح4914

2 . مهان ج 1 ص502 ح1442

3 . تذیب األحکام ج 2 ص137 ح302
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ْیِل 
َّ
الل ِمَن  َثْیِن 

ُ
ل

ُ
الّث َبْعَد  َرآَها  ِإَذا  اِدَقُة  الّصَ ا  ّمَ

َ
أ َو  ِفیَها  َخْیَر  َل  ُمَخاِلَفٌة 

ُف ِإْن 
َّ
َحِر َفِهَى َصاِدَقٌة َل َتَخل  الّسَ

َ
ِئَکِة َو َذِلَک َقْبل

َ
َمل

ْ
وِل ال

ُ
َمَع ُحل

ْم َیْذُکِر اهَّلَل َعّزَ َو 
َ
ى َغْیِر َطُهوٍر َو ل

َ
ْو َیَناَم َعل

َ
 أ

ً
ْن َیُکوَن ُجُنبا

َ
 أ

َ
َشاَء اهَّلُل ِإّل

ى َصاِحِبَها«.1
َ
َها َتْخَتِلُف َو ُتْبِطُئ َعل

َ
ْکِرِه َفِإّن  َحِقیَقَة ِذ

َّ
َجل

بودن خواب معرفی شده  برای دروغ  روایت سه عامل  این  تدبر: در 
دیده  جنابت  حالت  با   .2 شود  دیده  شب  آخر  ثلث  از  قبل   .1 است: 
آیا  حال  باشد.  خوابیده  خدا  حقیقی  ذکر  بدون  و  وضو  بدون   .3 شود 
وقت  در  همه  می کنند  استدالل  بدان  احمد  پیروان  که  خواب هایی 

سحر و با وضو دیده شده است؟
عالمه مجلسی در شرح این حدیث می نگارد: در اول شب، شهوت 
ی غلبه دارد لذا صورت هایی  که انسان در طول روز دیده بر و چیزهایی 
با هم مخلوط می شود، و  اینها  و  یاد می باشد  ز ی هست  که در ذهن و
کار داشته و هواهای  همچنین چون در روز با امور متعدد دنیوی سر و 
ی دوری می گزینند  ئکه از و ی غالب شده مال نفسانی و طبیعتِی او بر و
سحر  وقت  چون  اما  می شوند،  مسلط  او  بر  شیاطین  علت  این  به  و 
لذا  می گردند  زائل  خیالی  صورت های  و  می گیرند  آرام  قوا  آن  می رسد 
نمایند.  دور  او  از  را  شیاطین  تا  می فرستد  انسان  بر  را  ئکه  مال خداوند 
به  خدا  نام  نبردن  یا  وضو  نداشتن  یا  جنابت  سبب  به  فرد  گر  ا حال 
که  می شود  باعث  این  باشد  داشته  شیطانی  حالتی  خواب،  هنگام 

ی مسلط بوده و خواب راست نبیند.2 وقت سحر هم شیطان بر و

1 . الکایف ج 8 ص91 ص62

2 . حبار األنوار ج 58 ص194
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ح( خوابیدن از نماز اول وقت
رسول خدا؟ص؟:  هیچ نمازی زمانش فرا نمی رسد اال اینکه فرشته ای 
بین مردم ندا می دهد: برخیزید و آتش هایی )گناهانی(  که بر پشت خود 
ٍة َیْحُضُر َوْقُتَها 

َ
کنید: »َما ِمْن  َصل شعله ور نموده اید را با نمازتان خاموش 

ْوَقْدُتُموَها 
َ
ِتى أ

َّ
ى ِنیَراِنُکُم ال

َ
اُس ُقوُموا ِإل َها الّنَ ّیُ

َ
اِس أ ٌک َبْیَن َیَدِی الّنَ

َ
 َناَدى َمل

َ
ِإّل

ِتُکْم«.1
َ

ْطِفُئوَها ِبَصل
َ
ى ُظُهوِرُکْم َفأ

َ
َعل

تدبر: روشن است کسی که با بی توجهی به ندای این فرشته، خواب 
یای صادقه فاصله  را بر اداء نماز واجب ترجیح دهد چقدر از دیدن رؤ

یای انذار ببیند. دارد، مگر اینکه رؤ

ط( خوابیدن از نماز واجب
یا  شود،  قضا  نمازش  که  بخوابد  طوری  نماز  اداء  از  قبل  کسی  گر  ا
اینکه نماز در حال قضا شدن است اما فرد به جای اقامه نماز بخوابد، 
بودن  صادقه  با  تناسبی  و  است  خداوند  غضب  مورد  خوابی  چنین 

ندارد و به همین جهت به آن نوم الشقاوة2 یا نوم الغافلین می گویند.3
آنها  مراقب  پس  دارد  تله هایی  و  دام ها  شیطان  صادق؟ع؟:  امام 
شیطان  تله های  همان  واجب  نمازهای  اداء  از  خوابیدن  و   ... باشید 
َو  َکُه  ِشَبا َفَتَحاَمْوا  ِبَها  َیْصَطاُد  َمَصاِئَد  ْیَطاِن  

َ
ِللّش ِإّنَ  ُجْنَدٍب  اْبَن  »َیا  است: 

1 . من ل حیضره الفقیه ج 1 ص208 ح624

2 . دار السالم ج3 ص46 به نقل از تقومی املحسنن

یعة ص45 3 . مصباح الشر
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ِتى َفَرَضَها اهَّلُل«.1
َّ
َواِت ال

َ
ل ُکُه َفَنْوٌم َعْن َقَضاِء الّصَ ا ِشَبا ّمَ

َ
َمَصاِئَدُه ... َو أ

خوابش  سبب  به  که  کسی   ... نشو  غافلین  خواب  مرتکب  نیز: 
ی فوت شود این خواب غافلین و سیره  از و یا مستحب  عمل واجب 
ٍة 

َ
ْو َناِفل

َ
ٍة أ ْو ُسّنَ

َ
یَضٍة أ َغاِفِلیَن ... َمْن َناَم َعْن َفِر

ْ
یانکاران است: »َل َتَنْم َنْوَم  ال ز

یَن َو َصاِحُبُه َمْغُبوٌن«.2 َخاِسِر
ْ
َغاِفِلیَن  َو ِسیَرُة ال

ْ
َفاَتُه ِبَسَبِبَها َشْى ٌء َفَذِلَک َنْوُم  ال

نهی  خاص  طور  به  صبح  و  عشاء  نماز  از  خوابیدن  درباره  البته  و 
شده است، از جمله:

بگوید  که  است  این   به  موظف  فرشته ای  باقر؟ع؟:  امام  الف( 
را  چشمانش  خدا  بخوابد  شب  نصف  تا  عشاء  نماز  از  کس  هر 
 

َ
ْیِل َفل

َّ
الل ى ِنْصِف 

َ
ِإل ِعَشاِء 

ْ
ال َناَم  َعِن    َمْن  

ُ
 َیُقول

ٌ
ل

َ
ُمَوّک ٌک 

َ
نخواباند: »َمل

َناَم اهَّلُل َعْیَنْیِه«.3
َ
أ

می زند  پس  را  روزی  که  گناهانی  جمله  از  سجاد؟ع؟:  امام  ب( 
َتْدَفُع  ِتى 

َّ
ال ُنوُب 

ُ
»الّذ است:  صبح  نماز  و  عشاء  نماز  از  خوابیدن 

َغَداِة«.4
ْ
ِة ال

َ
َعَتَمِة َو َعْن َصل

ْ
ْوُم  َعِن  ال ْفِتَقاِر َو الّنَ ِقَسَم ِإْظَهاُر اِل

ْ
ال

فرشته  دو  می شود  عشاء  نماز  هنگام  وقتی  خدا؟ص؟:  رسول  ج( 
خوابیده  شب  نصف  تا  عشاء  نماز  از  کس  هر  می دهند:  ندا 
ِة 

َ
َکاِن َمْن  َرَقَد َعْن  َصل

َ
َغَسُق َناَدى َمل

ْ
چشمانش نخوابد: »َفِإَذا َمَضى ال

 َرَقَدْت َعْیَناُه«.5
َ

ْیِل َفل
َّ
َمْکُتوَبِة َبْعَد ِنْصِف الل

ْ
ال

1 . تف العقول ص302

یعة ص45-44 2 . مصباح الشر

3 . من ل حیضره الفقیه ج 1 ص221 ح664، علل الشرائع ج 2 ص356 ح3، املحاسن ج 1 ص84 ح19

4 . معان األخبار ص271

5 . تذیب األحکام ج 2، ص262 ح78
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کید شده خواب  که إحیاء آنها تا و همچنین خوابیدن در شبهایی 
غفلت و حسرت است مثل شبهای قدر، شب عید فطر، اول محرم، 

گاه خوابش ببرد. اول رجب، نیمه شعبان و... مگر اینکه ناخودآ
کسی با التفات به فضیلت عظیم إحیاء شب های جمعه،  گر  نیز ا
تمام این شب را بخوابد در روز قیامت حسرت آن همه ثواب از دست 

رفته را خواهد خورد و به همین جهت بدان نوم الحسرة می گویند.1
آنچه ذکر شد زمان های بد بود، اما بعضی اوقات نیز برای خوابیدن 
که امام حسین؟ع؟ می فرمایند:  خوب معرفی شده اند مثل قبل از ظهر 
که خواب آن )به نام قیلوله( راست می باشد:  قبل از ظهر زمانی است 
معرفی  نعمت  را  آن  باقر؟ع؟  امام  و  ِفیَها«2،  َیا  ْؤ الّرُ َتْکِذُب  َل  َساَعٌة  َها 

َ
»ِإّن

است:  شده  تشویق  بدان  حتی  بلکه  ِنْعَمٌة«3،  ُة 
َ
َقاِئل

ْ
»ال می نمایند: 

َل  ْیَطاَن 
َ

الّش َفِإّنَ  وا 
ُ
»ِقیل و:  ْیِل«4  

َّ
الل ِقَیاِم   ى  

َ
َعل ِة 

َ
ول

ُ
َقْیل

ْ
ال ِعْنَد  ْوِم  ِبالّنَ  ... »َتَعاَوُنوا 

5.» ُ
َیِقیل

از  یکی  تنها  خواب،  بودن  راست  ساعِت  که  داشت  توجه  باید  و 
بخوابد  ساعت  این  در  کسی  گر  ا نتیجه  در  یاست،  رؤ صدق  شرایط 
راست  خوابش  باشد  داشته  همراه  به  را  خواب  بودن  دروغ  عوامل  اما 

نخواهد بود مثل اینکه جنب یا بی وضو باشد.

1 . دار السالم ج3 ص46 به نقل از تقومی املحسنن

یان سند جمهول هستند. 2 . األمایل )للصدوق( ص152-153 ح1. البته عموم راو

3 . من ل حیضره الفقیه ج 1 ص502 ح1442

یید. مهان ج 2 ص136 ح1960 4 . بواسطه خواب قیلوله بر شب زنده داری استعانت جو

5 . خواب قیلوله کنید که شیطان قیلوله منی کند. مهان ج 1 ص503 ح1448
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که ذکر شد، در نقلی منسوب به  روزهای بد: غیر از زمان های بدی 
کاذبه یا بر عکس معرفی شده  امام صادق؟ع؟ خواب بعضی از شب ها 

که عبارتند از: است 
کاذب، سیزدهم  بر عکس، دهم  و سوم  باطل، دوم  ماه قمری  اول 
تا  و چهارم  بیست  کاذب،  یکم  و  بیست  و  بیستم  باطل،  و چهاردهم 

بیست و ششم بر عکس.1
عکس،  بر  بیست وچهارم  و  بیست وسوم  شده:  نقل  چنین  نیز 

پنجم و بیست وششم باطل.2 بیست و

هوم( حالت های بد  
ی

ّ
الف( خوابیدن بدون تخل

»ِإَذا  برو:  الخالء  بیت  به  بخوابی  خواستی  زمانیکه  علی؟ع؟:  امام 
ِء«.3

َ
َخل

ْ
ى ال

َ
ِنْمَت َفاْعِرْض َنْفَسَک َعل

ب( خوابیدن به دهت چپ یا روی شکم
امام علی؟ع؟: پادشاهان و فرزندانشان به دست چپ می خوابند تا 
که خورده اند هضم شود و ابلیس و برادرانش و هر جن زده و  غذاهایی 
ى َشَماِئِلَها ِلَیْسَتْمِرُءوا 

َ
ْبَناُؤَها َتَناُم َعل

َ
وُک َو أ

ُ
ُمل

ْ
بیماری بر شکم می خوابد: »ال

یل األیام، شیخ صدوق. مراجعه شود به دار السالم ج3 ص65-64 1 . تأو

2 . مهان

3 . الصال ج1 ص129 ح67
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1.» ً
ى َوْجِهِه ُمْنَبِطحا

َ
 َمْجُنوٍن َو ُذو َعاَهٍة َیَناُم َعل

ُّ
ُکل وَن َو ِإْبِلیُس َو ِإْخَواُنُه َو 

ُ
ُکل

ْ
َما َیأ

بیدارش  ی شکم خوابیده  بر رو کسی  گر دیدید  ا امام صادق؟ع؟:   
اینکه بخواهد  به  به این شکل بخوابد چه برسد  ید  کنید )یعنی نگذار

ْنِبُهوُه«.2
َ
ى َوْجِهِه َفأ

َ
 َعل

ً
ْیُتُموُه َناِئما

َ
خواب هم ببیند(: »َمْن َرأ

امام عسکری؟ع؟: خواب منافقان بر دست چپ است: »... َو َنْوَم  
ى َشَماِئِلِهم«. 3

َ
ُمَناِفِقیَن  َعل

ْ
ال

کفار و منافقان بر دست چپ است: »َنْوُم   رسول خدا؟ص؟: خواب 
ْیَساِرِهْم«.4

َ
ى أ

َ
ُمَناِفِقیَن َعل

ْ
اِر َو ال

َ
ُکّف

ْ
ال

و  می دارد  دشمن  را  شکم  بر  خواب  خداوند  المؤمنین؟ع؟:  امیر 
َنْوَمُة  ِهَى  َو  اهَّلُل  َیْمُقُتَها  َنْوَمٌة  َها 

َ
و اهل جهنم است: »ِإّن آن خواب شیطان 

اِر«.5 ْهِل الّنَ
َ
ْیَطاِن َو َنْوَمُة أ

َ
الّش

شکمباره،  پادشاهاِن  طریقه  به  که  کسی  است  طبیعی  تدبر: 
که  دارد  شیطانی  حالتی  باشد  خوابیده  شیاطین  یا  کافران  منافقان، 

یا را منتفی می کند. راست بودن رؤ
المؤمنین؟ع؟ بدون سند حکایت  امیر  از  یخی  تار بله در یک نقل 
از  و  دانسته اند  حکیمان  خواب  را  چپ  دست  بر  خواب  که  شده 
پیامبران  به  اختصاص  چون  نموده اند  نهی  نیز  پشت  بر  خوابیدن 

1 . عیون أخبار الرضا؟ع؟ ج1 ص240 ح1، الصال ج1 ص263 ح140، علل الشرائع ج 2 ص597

2 . من ل حیضره الفقیه ج 1ص503 ح1443

3 . الکایف ج 1 ص514 ح27

4 . من ل حیضره الفقیه ج 4 ص365

5 . حبار األنوار ج 42 ص281
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کردیم و البته ظاهرًا مراد  که بیان  دارد1، اما آنچه مستند بود همانست 
به دست چپ  برای هضم غذا  که  کسانی هستند  از حکیمان همان 

می خوابند نه معنای اصطالحی آن.

ج( خوابیدن بال تاصله بعد از غذا
ی غذا  رسول خدا؟ص؟: غذایتان را با ذکر خدا و نماز هضم کنید و رو
َل  َو  ِة 

َ
ل الّصَ َو  اهَّلِل  ِبِذْکِر  َطَعاَمُکْم  ِذیُبوا 

َ
»أ که قسی القلب می شوید:  نخوابید 

وُبُکْم«. 2
ُ
ْیَها َفَتْقُسَو ُقل

َ
َتَناُموا َعل

د( خواب یکسره
که در آنها خشم خداوند می باشد:  امام صادق؟ع؟: سه چیز است 
نباشد،  عبادت  برای  شدنی  بیدار  میانش  که  شب  در  یکسره  خواِب 
َمْقُت ِمَن اهَّلِل َعّزَ 

ْ
َثٌة ِفیِهّنَ ال

َ
خنده بدون علت و خوردن در حال سیری: »َثل

َبِع«. 3 ى الّشِ
َ
 َعل

ٌ
ْکل

َ
 َنْوٌم ِمْن َغْیِر َسَهٍر َو َضِحٌک ِمْن َغْیِر َعَجٍب َو أ

َّ
َو َجل

گمان  که  کسی  نیز: خدا به موسی بن عمران فرمود: دروغ می گوید 
من  با  مناجات  از  شب  یکی  تار هنگام  اما  دارد  دوست  مرا  می کند 
را  محبوبش  با  کردن  خلوت  دوستداری  هر  اینکه  نه  آیا  می خوابد، 

یا َنْوَمیُة  َ  َظْهیِرَک َفِإهّنَ
َ

 َتیَمْ َعیی
َ

یاِء َو ل َ
َ

ک ُ یا َنْوَمیُة احلْ َ  َیَسیاِرَک َفِإهّنَ
َ

ْو َعیی
َ
َمیاِء أ

َ
ُعل

ْ
یا َنْوَمیُة ال َ یِنیَک َفِإهّنَ  َیِ

َ
ْ َعیی 1 . »نَ

ْنِبَییاء«. حبیار األنیوار ج 42 ص281
َ ْ
األ

2 . الدعوات )للراوندی( ص76 ح178

3 . من ل حیضره الفقیه ج 1 ص503 ح1444، الصال ج1 ص89 ح25
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ُّ

ُکل ْیَس 
َ
 ل

َ
ى أ  َناَم َعّنِ

ُ
ْیل

َّ
ُه  الل ِنى َفِإَذا َجّنَ ُه ُیِحّبُ

َ
ّن

َ
دوست دارد: »َکَذَب َمْن َزَعَم أ

َوَة َحِبیِبه «.1
ْ
ُمِحّبٍ ُیِحّبُ َخل

که سه بار در شب بیدار شود و برای نماز شب بر نخیزد  نیز: بنده ای 
ْیِل 

َّ
اٍت ِمَن الل َث َمّرَ

َ
َعْبَد ُیوَقُظ َثل

ْ
گوش او ادرار می نماید: »ِإّنَ ال شیطان در 

ُذِنِه«.2
ُ
  ِفى أ

َ
ْیَطاُن َفَبال

َ
َتاُه الّش

َ
ْم َیُقْم أ

َ
َفِإْن ل

از  بار  یا چند  دو  اینکه در شب یک،  اال  نیست  بنده ای  نیز: هیچ 
گوش  گر برای نماز شب بر نخیزد شیطان در  که ا خواب بیدار می شود 
کسانیکه بدون شب زنده داری از خواب  او ادرار می کند آیا نمی بینید 
ِفى  ُیوَقُظ   

َ
ِإّل َعْبٍد  ِمْن  ْیَس 

َ
کسلند: »ل و  بیدار می شوند خسته و سنگین 

  ِفى 
َ

ْیَطاُن َفَبال
َ

َج الّش  َفّحَ
َ

َکاَن َذِلَک َو ِإّل  َفِإْن َقاَم 
ً
ْو ِمَرارا

َ
َتْیِن أ ْو َمّرَ

َ
ًة أ ٍة َمّرَ

َ
ْیل

َ
ِ ل

ّ
ُکل

 
ٌ

ٌر َثِقیل َو ُهَو ُمَتَخّثِ ْم َیُکْن َذِلَک ِمْنُه َقاَم 
َ
ل َو  ِإَذا َقاَم  ُه 

َ
ّن

َ
أ َحُدُکْم 

َ
أ ى  َو َل َیَر  

َ
أ ُذِنِه 

ُ
أ

ُن«.3
َ

َکْسل

گوش  در  معنوی  نجاست  ایجاد  احادیث  این  منظور  ظاهرًا  تدبر: 
که برای نماز شب  توسط شیطان است تا صدای فرشته شب را نشنود 
کسی از شب تا به صبح یکسره خوابیده باشد،  گر  ندا می دهد4. لذا ا
راست  ببیند طبیعتًا  گر خوابی  ا و  بوده  مورد خشم خدا  چنین خوابی 

نخواهد بود.

1 . األمایل )للصدوق( ص356 ح1

2 . الکایف ج 3 ص446 ح18

3 . تذیب األحکام ج 2 ص334 ح234

4 . أخذه بأذنه لئال یسمع نداء امللک یف ثلث اللیل. مرآة العقول ج 15 ص407
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هـ( خوابیدن با دهت آلوده به چربی
رسول خدا؟ص؟: فرزندان خود را از چربی گوشت بشویید که شیطان 
فرشته  دو  و  می ترسد  خواب  در  کودک  و  می کشد  بو  را  چربی ها  این 
ْیَطاَن 

َ
َغَمِر َفِإّنَ الّش

ْ
وا ِصْبَیاَنُکْم ِمَن ال

ُ
کاتب هم از آن اذیت می شوند: »اْغِسل

َکاِتَبان«. 1
ْ
ى ِبِه ال

َ
ّذ

َ
ِبّىُ ِفى ُرَقاِدِه َو َیَتأ َغَمَر َفَیْفَزُع الّصَ

ْ
َیَشّمُ ال

گر چنین  نیز: هرگز احدی از شما با دست آلوده به چربی نخوابد که ا
کند: »َل َیِبیَتّنَ  کرد و آسیبی از شیطان به او رسید فقط خود را مالمت 

 َنْفَسُه«.2
َ

وَمّنَ ِإّل
ُ
 َیل

َ
ْیَطاِن َفل

َ
َمُم الّش

َ
َصاَبُه ل

َ
 َفأ

َ
َحُدُکْم َو َیُدُه  َغِمَرٌة َفِإْن َفَعل

َ
أ

آسیبی  و  خوابید  چربی  به  آلوده  دست  با  کسی  گر  ا باقر؟ع؟:  امام 
و  بخواهد،  خدا  اینکه  مگر  نمی کند  رها  را  ی  و رسید  او  به  شیطان  از 
شیطان در چنین حالتی سریعترین سرعت را به سوی انسان دارد: »َمْن 
ْسَرُع 

َ
ْن َیَشاَء اهَّلُل َو أ

َ
 أ

َ
ْم َیَدْعُه ِإّل

َ
ْیَطاِن ل

َ
َصاَبُه َشْى ٌء ِمَن الّش

َ
ى  َغَمٍر َفأ

َ
... َباَت  َعل

َحالِت«.3
ْ
ى َبْعِض َهِذِه ال

َ
ْنَساِن َو ُهَو َعل ى اْلِ

َ
ْیَطاُن ِإل

َ
َما َیُکوُن الّش

و( خوابیدن با تشویش خاطر
گر خوابشان ببرد همراه  امام صادق؟ع؟: پنج تن خواب ندارند )و ا
کسی را دارد؛  یختن خون  کابوس و ناراحتی است(: اول آنکه قصد ر با 
ندارد؛  اموالش  از  نگهبانی  براى  امینی  که  فراوان  ثروت  صاحب  دوم 
که بخاطر سود دنیوی در مورد مردم دروغ و تهمت می گوید؛  کسی  سوم 

1 . عیون أخبار الرضا؟ع؟ ج2 ص69 ح230، و نیز امیر املؤمنن؟ع؟: علل الشرائع ج2 ص557 ح1 

2 . من ل حیضره الفقیه ج 4 ص6

3 . الکایف ج 6 ص533 ح2
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یادی از او طلبکارند و چیزى ندارد بدهد؛ پنجم  که مال ز کسی  چهارم 
گرفتار فراق یار شود: »َخْمَسٌة َل َیَناُموَن  که قرار است به زودی  دوستداری 
ُبْهَتاَن 

ْ
وَر َو ال اِس الّزُ  ِفى الّنَ

ُ
َقاِئل

ْ
ُه َو ال

َ
ِمیَن ل

َ
َکِثیِر َل أ

ْ
َماِل ال

ْ
َهاّمُ ِبَدٍم َیْسِفُکُه َو ُذو ال

ْ
ال

 
ً
ُمِحّبُ َحِبیبا

ْ
ُه َو ال

َ
 ل

َ
َکِثیِر َو َل َمال

ْ
َماِل ال

ْ
ُخوُذ ِبال

ْ
َمأ

ْ
ُه َو ال

ُ
ْنَیا َیَنال

ُ
َعْن َعَرٍض ِمَن الّد

ُع ِفَراَقُه «.1
َ
َیَتَوّق

که افراد مذکور به علت تشویش  تدبر: ظاهرًا منظور حدیث اینست 
هم  گر  ا و  نمی برد  خوابشان  درست  دارند  که  وجدانی  عذاب  یا  خاطر 
یخته و پرت و پال می بینند. و این اشاره به  بخوابند خواب های به هم ر
که وقتی با ذهن مشّوش بخوابیم در معرض دیدن  کلی دارد  یک قانون 
خواب های باطل می باشیم، لذا این حالت نیز تناسبی با دیدن خواب 

راست ندارد.

ز( خوابیدن با حال جنابت یا بدون وضو و بدون ذکر خدا
نیز  و  با حالت جنابت بخوابد،  نباید  المؤمنین؟ع؟: مسلمان  امیر 
ُمْسِلُم  َو ُهَو 

ْ
کند: »َل َیَناُم ال گر آب نیافت تیمم  جز با طهارت نخوابد، و ا

ِعیِد ...«.2 ْم ِبالّصَ َیَتَیّمَ
ْ
َماَء َفل

ْ
ْم َیِجِد ال

َ
ى َطُهوٍر َفِإْن ل

َ
 َعل

َ
ُجُنٌب  َو َل َیَناُم ِإّل

و نیز حدیث امام صادق؟ع؟ درباره ذکر حقیقِی خدا به جای وضو 
گذشت.3 به هنگام خواب 

1 . من ل حیضره الفقیه ج 1 ص503 ح1446

2 . الصال ج2 ص613 و شبیه به این روایت از امام صادق؟ع؟ رسیده است: املحاسن ج1 ص178 ح163.

ْ َیْذُکیِر اهَّلَل َعیّزَ   َغْییِر َطُهیوٍر َو ملَ
َ

ْو َیَنیاَم َعیی
َ
 أ

ً
ْن  َیُکیوَن  ُجُنبیا

َ
 أ

َّ
یُف ِإْن َشیاَء اهَّلُل ِإل

َّ
ل َ  تَ

َ
یَحِر َفِهیَی َصاِدَقیٌة ل  الّسَ

َ
3 . »... َقْبیل

یا«. الکایف ج 8 ص91 ص62  َصاِحِهَ
َ

َتِلیُف َو ُتْبِطیُئ َعیی ْ یا تَ َ  َحِقیَقیَة ِذْکیِرِه َفِإهّنَ
َّ

َو َجیل
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ح( خوابیدن با شکم خالی
که بدون عذر شام را  کسی  کید شده و  در روایات بر خوردن شام تا

گشته است، از جمله: ترک نماید ملعون معرفی 
که  نام َعشاء وجود دارد  به  امام رضا؟ع؟ می فرمایند: در بدن رگی 
گر فرد شام نخورد تا صبح او را لعن می کند و می گوید: خدا همانگونه  ا
َجَسِد 

ْ
گرسنه و تشنه بدارد: »ِإّنَ ِفى ال گذاشتی تو را  گرسنه و تشنه  که مرا 

ُق  ِعْر
ْ
ال َذِلَک  ْیِه 

َ
َعل َیْدُعو   

ْ
َیَزل ْم 

َ
ل َعَشاَء 

ْ
ال  

ُ
ُجل الّرَ َتَرَک  َفِإْن  َعَشاُء 

ْ
ال ُه 

َ
ل  

ُ
ُیَقال  

ً
ِعْرقا

 
َ

َتِنى َفل
ْ
ْظَمأ

َ
أ َکَما  اهَّلُل  َک 

َ
ْظَمأ

َ
أ َو  َجْعَتِنى 

َ
أ َکَما  اهَّلُل  َجاَعَک 

َ
أ  

ُ
َیُقول ُیْصِبَح  ْن 

َ
أ ى 

َ
ِإل

َبٍة ِمْن َماء«.1 ْو َشْر
َ
ْقَمٍة ِمْن ُخْبٍز أ

ُ
ْو ِبل

َ
َعَشاَء َو ل

ْ
َحُدُکُم ال

َ
َیَدَعّنَ أ

ط( شکم ُپری
امام علی؟ع؟: از شکم پری بر حذر باش زیرا کسی که بر آن مداومت 
ِبْطَنَة َفَمْن 

ْ
َک َو ال ا یاد و خواب هایش فاسد می شود: »ِإّیَ ورزد دردهایش ز

ُمُه«.2
َ

ْحل
َ
ْسَقاُمُه َو َفُسَدْت أ

َ
َکُثَرْت أ ِزَمَها 

َ
ل

است:  دروغ  خواب هایش  سنگین  شکم  با  خوابیده  فرد  نیز: 
ُمُه«.3

َ
ْحل

َ
ُبُه أ اِئُم ُتَکّذِ   الّنَ

ُ
ُمْسَتْثِقل

ْ
»ال

ی( خوابیدن زیاد
پریشان  خواب های  بخوابد  یاد  ز که  کسی  عسکری؟ع؟:  امام 

1 . مهان ج 6 ص289 ح12

2 . عیون احلکم و املواعظ )للییث( ص96 ح2212

3 . تصنیف غرر احلکم و درر الکلم ص360 ح8171
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َم«.1
َ

ْحل
َ
ى  اْل

َ
َمَناِم  َرأ

ْ
ْکَثَر ِمَن ال

َ
می بیند: »َمْن أ

ْوِم   یاد دین و دنیا را از بین می برد: »َکْثَرُة الّنَ امام صادق؟ع؟: خواب ز
ْنَیا«.2

ُ
یِن َو الّد َمْذَهَبٌة ِللّدِ

َو  َعّزَ  اهَّلَل  را مبغوض می دارد: »ِإّنَ  یاد  ز نیز: خداوند عز و جل خواب 
ْوم «.3 َکْثَرَة الّنَ  ُیْبِغُض 

َّ
َجل

که بیش از آن  تدبر: در اینکه مقدار خواب مناسب چقدر باید باشد 
ی محسوب شود، بسته به مزاج افراد و حاالت و شرایط آنها و  یاده رو ز
که خواب را یکی از سه  فصول سال فرق می کند، اما برخی از دو روایت 
برنامه یا چهار برنامه اصلی انسان معرفی می کند مقدار شش یا هشت 
که به نظر می رسد مقصود این دو حدیث ذکر  کرده اند  ساعت برداشت 
مقدار دقیق خواب نباشد. بله برداشت مرحوم فیض کاشانی از روایات 
که از یک سوِم شبانه روز یعنی هشت ساعت بیشتر نباشد: و  اینست 

یل و الیوم.4
ّ
لیکن النوم ثلث الل

ک( خواب حرام
یا مقارن با حرام باشد نیز تناسبی  که به هر علتی حرام  هر خوابی 
و  حریر  همچون  حرام  لباس  در  خوابیدن  مثل  ندارد  بودن  صادقه  با 
پوشاننده  نامحرم  جلوی  که  لباسی  یا  شهرت  لباس  یا  مرد  برای  طال 
قسمت های حرام نیست، خوابیدن در لباس غصبی یا دزدی یا لباسی 

1 . نزهة الناظر و تنبیه الاطر ص146 ح16

2 . الکایف ج 5 ص84 ح1

3 . مهان ح3

4 . النخبة یف احلکة العملیة و األحکام الشرعیة ص251
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که با مال حرام خریداری شده، خوابیدن برای انجام ندادن امر پدر یا 
می کند،  مطالبه  را  حقش  حقی  صاحب  حالیکه  در  خوابیدن  مادر، 

خوابیدن از انجام هر واجب.
هستی  خداوند  درگاه  مغضوب  که  حالی  در  خوابیدن  همچنین 
والدین، در حال  از حرام، در حال عاق  پر شده  با شکم  مثل مستی، 

گرفتاری به آه مظلوم و ... .
فرد  از  فرشتگان  که  حالت هایی  چنین  در  است  مشخص  کاماًل 
دیده  صادقه ای  یای  رؤ دارد  قرار  آنها  لعنت  مورد  بلکه  می کنند  دوری 
پادشاهان  مثل   - اشخاص  بعضی  برای  یخ  تار در  گر  ا و  نمی شود، 
یای صادقه ثبت شده، موارد  از این حالتها رؤ ستمگر - با وجود یکی 

کلیت ندارد. که خداوند حکیم صالح دیده اند و  استثنائی بوده 
دو معیار  این،  از  اما غیر  بود،  روایات  بر طبق  که ذکر شد،  مواردی 

کرد: که باید بدان توجه  یا وجود دارد  کلی برای فهم صادقه بودن رؤ
آینده  که دیده شده مربوط به رخ دادن حادثه ای در  گر خوابی  ا  .1

است، صادقه بودنش مشروط به رخ دادن آن واقعه می باشد.
گر محتوای خواب، موضوعی مربوط به مسائل دین و مذهب   2. ا
عقیده ای  یا  شرعی  موضوع  یا  حکم  شدن  معرفی  مثل  باشد 
منوط  آن  بودن  صادقه  بوده،  معتقد  بدان  قباًل  آنچه  خالف  بر 
و  قرآن  محکمات  در  که  می باشد  حق  مذهب  با  مطابقتش  به 

روایات ثابت و صحیح بیان شده است.
که  یایی  رؤ رود  به خواب  بد  نفسانِی  با حاالت  فرد  گر  ا همچنانکه 
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گرایِی مفرط1، فساد  یا  می بیند از صادقه بودن به دور است، از جمله: رؤ
شهوت،  )تحریک  عواطف  و  احساسات  انحراف  عقیده2،  یا  عقائد 
غم  حسد،  تحریک  حرص،  وجود  کینه،  تحریک  غضب،  تحریک 
کسانیکه  شدید، خوشحالی شدید(، غلبه مزاج، غلبه عادت غلط3. 
که می بینند  با یکی از این حاالت به خواب روند به طور طبیعی خوابی 

متاثر از اینها بوده و از صادقه بودن به دور است.
بودن  حجت  حتی  و  صادقه  برای  دیگری  معیار  یمانی  مدعی  اما 
کرده و آن اشتمال خواب بر دیدن معصوم یا قرآن و یا خبر  یا مطرح  رؤ

غیبی است.4
در حالیکه اثبات اینکه ما معصوم را خواب دیده ایم خود نیازمند 
چون  نیست  صدق  معیار  قرآن  دیدن  صرف  و  است،  معیار  و  دلیل 
بیداری  عالم  در  رأی  به  تفسیر  و  متشابه  آیات  از  سوءاستفاده  وقتی 
کاماًل  هم  خواب  عالم  در  دارد  قرار  انسی  و  جنی  شیاطین  سلطه  در 
ممکن می باشد. همچنانکه صرف خبر غیبی دلیلی بر صدق خواب 
نیست زیرا هر خبر غیبی ملکوتی و از جانب خدا نمی باشد و بهترین 
مختلف  غیبیات  از  کهنه  و  شیطان5  َاخبار  مطلب  این  بر  شاهد 

 دنبال خواب دیدن است.
ً
1 . یعی کی که خیی به خواب با می دهد و دامئا

2 . بدین معنا که یا متام عقایدش باطل است یا بعی از آهنا.

3 . مراجعه شود به بلغة الشیعة ص153-149

یا عی ما ینع کوهنا من الشیطان کوجود معصوم أو قرآن أو إخبار غیی. عقائد اإلسالم ص87 4 . توافر الرؤ

 
َ

ی ِإیل یَیاِطُن ُتیَؤّدِ
َ

ُثوَنیُه َو الّش ّدِ ُثیوَن ِبیِه َو َمیا حُیَ یا َیَتَحّدَ یاِس ِبَ  ِللّنَ
ً
ْخَبیارا

َ
یا أ اهِنَ  ُکّهَ

َ
یَیاِطُن ِإیل

َ
ی الّش یا ُتیَؤّدِ َ

َ
5 . »ِإّن

 َو ِمْن َغاِئٍب َغاَب«. اإلحتجاج 
َ

ٍق َسیَرَق َو ِمْن َقاِتٍل َقَتل َواِدِث ِمْن َسیاِر َ ُبْعِد ِمَن احلْ
ْ
ُدُث یِف ال یَیاِطِن َما حَیْ

َ
الّش

ج2  ص339
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زمان  از  قبل  و  فرعون2  و  نمرود1  زمان  جمله  از  گون  گونا زمان های  در 
یخی به وفور ذکر شده  که در احادیث و نقل های تار پیامبر؟ص؟ است3 
کمرنگ شد  کهانت خیلی  است. البته در زمان حضور معصومین؟مهع؟ 
قوه  فوق  ما  و  نبود  مردم  دسترس  در  غیبی  ِاخبار  دیگر  که  گونه ای  به 
بشری محسوب می گشت، برای همین اهل بیت؟مهع؟ بارها برای اثبات 
غیبت  با  اما  می کردند.  استفاده  غیبیات  اظهار  از  خود  بودن  حجت 
کاذب و تجدید  امام دوازدهم؟ع؟ و تشدید تصوف و رواج عرفان های 
گواه آن  کهانت، دو مرتبه بازار خبر دادن از غیب داغ شد و روشن ترین 
که افراد مختلف در فرقه های مختلف خبرهایی  عصر حاضر می باشد 
از غیب می دهند و همین را دلیل صدق مرام و مذهب خود می دانند 
و من شخصًا ِاخبار غیبی افراد متعدد از نحله های مختلف را به چشم 

کرده ام.  دیده و تجربه 
کجا به غیب دسترسی دارند و تا چه  حال اینکه شیطان و اجنه از 
اجنه علم غیب  گر  ا که می فرماید  آیه چیست  این  تفسیر  نیز  و  مقدار، 
داشتند از مرگ سلیمان؟ع؟ با خبر می شدند4 جای دیگری می طلبد.

که دست و پای شیاطین  در برخی روایات چنین بیان شده  تذکر: 

1 . منجمین بیه منیرود از فیرا رسییدن تولید فرزنیدی کیه تیاج و تیت او را بیه بیاد می دهید خبیر دادنید: الیکایف ج8 

ح558. ص367 

2 . کاهنیان بیه فرعیون از نزدییک شیدن ولدت کیی کیه تیاج و تیت او را ازبین می بیرد خبیر دادنید: التفسییر 

ص243. املنسیوب 

بیاره ظهیور پیامبیری در مکیه و حیوادث بعید از آن: کمیال الدینیو متیام  3 . از مجلیه: ِاخبیارات غییی سیطیح کاهین در

النعمیة ج1 ص195-194. 

ِهِن«. سبأ: 14 ُ َعَذاِب الْ
ْ
ِبُثوا یِف ال

َ
َغْیَب َما ل

ْ
ُموَن ال

َ
ْو َکاُنوا َیْعل

َ
ْن ل

َ
ّنُ أ ِ

ْ
َنِت اجل ا َخّرَ َتَبّیَ ّمَ

َ
4 . »َفل
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کرده اند الزمه این موضوع،  گمان  در ماه رمضان بسته است1، و بعضی 
در  ماه دیده می شود.  این  در  که  تمام خواب هایی است  بودن  راست 
کنایی مثل ضعیف  حالیکه اواًل احتمال دارد از این حدیث معنایی 
شدن قوای شیطانی اراده شده باشد نه اینکه آنها واقعًا از هر فعالیتی 
محبوس می شوند. ثانیًا معلوم نیست که گستره حبس شیاطین در این 
که ماه  ماه شامل عدم تسلط آنها بر خواب سازی هم باشد زیرا از آنجا 
گناه و وسوسه  که شیاطین از ایجاد زمینه  رمضان ماه خداست می سزد 
شیاطین  باطل  خواب های  دیدن  عامل  تنها  ثالثًا  گردند.  منع  آن  به 
گردد و ما در  نیستند تا حبس آنها مالزم با راست شدن همه خواب ها 

گفتیم. گذشته از اقسام خواب های باطِل نفسانی و غیر آن سخن 
که دیده راست بوده یا نه،  که می خواهد بفهمد خوابی  نتیجه: کسی 
بگیرد،  نظر  در  را  و عوامل خواب دروغ  راست  باید شرایط خواب  ابتدا 
ندارد  را  بودن  یا شرایط راست  را داشته  بودن خواب  گر عوامل دروغ  ا و 
که دیده اطمینان نماید. و البته آنچه  نمی تواند به صادقه بودن رؤیایی 
گفته شد ناظر به خواب دیدن معصومین؟مهع؟ نیست زیرا در این باره در 
آینده به تفصیل سخن خواهیم گفت، بلکه نظر ما نسبت به خواب هایی 
است که مثاًل فردی پدرش یا برادر شهیدش یا مادر بزرگش یا نوشته ای یا 
که به نوعی حقانیت مدعی باطلی  صدایی را در خواب دیده یا شنیده 
گر با  که ا مثل احمد بصری را تایید می کند. چنین خواب هایی است 

کذب آن آشکار می گردد. معیارهای صادقه بودن سنجیده شود 

یوٍل َحیّیَ 
ُ
ْحل ْییَس ِبَ

َ
ِئَکِتیِه َفل

َ
ییٍد َسیْبِعَن ِمیْن َمال ِ َشیْیَطاٍن  َمِر

ّ
 ِبیُکل

َّ
 اهَّلُل َعیّزَ َو َجیل

َ
ل

َ
یا َحَضیَر َشیْهُر َرَمَضیاَن  ... َوّک َّ

َ
1 . »ل

 َشیْهِر 
ُ

ل
َ

یَع ِهیال
َ
یاِس ِإَذا َطل َیْنَقیِیَ َشیْهُرُکْم َهیَذا«: مین ل حیضیره الفقییه ج 2 ص98 ح1837، و: »َییا َمْعَشیَر الّنَ

یَیاِطِن«: الیکایف ج 4 ص67 ح6.
َ

یْت  َمیَرَدُة الّش
َّ
َرَمَضیاَن ُغل
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تصل هوم
تعبیر خواب

کردیم، خواب های صادقه دارای دو قسمند: که قباًل بیان  همانطور 
که همان صورت واقع را نشان می دهند و نیازی به تعبیر  الف: آنها 

ندارند.
و  نموده اند  مخفی  تصویر،  حجاب  در  را  واقعیت  که  آنها  ب: 
که ظاهرش  که خود بر چهار قسم می باشند: آنها  نیازمند تعبیرند 
که ظاهرش بد اما باطنش خوب  خوب اما باطنش بد است، آنها 

که ظاهر و باطنش خوب و یا بد است.1 می باشد، خواب هایی 
کالم  کریم از این موضوع به تاویل احادیث تعبیر شده، و در  در قرآن 

پادشاه مصر با عنوان »َعْبر« به معنای تفسیر2 آمده است.3

یا تنقسیم ایل ما هو حسین یف الظاهر و الباطن و ایل ما هو مکروه فهیما و ایل ما هو حسین یف الظاهر و مکروه  1 . الرؤ

یف الباطن و ایل العکس. شرح الکایف )املازندران( ج 12 ص453 

2 . قاموس قرآن ج4 ص284

ْءیا َتْعُبُروَن«. یوسف: 43 ْفُتوِن یِف ُرْءیاَی ِإْن ُکْنُتْ ِللّرُ
َ
 أ

ُ َ
ل َ ا الْ َ ّیُ

َ
3 . »َیا أ
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خواب  تعبیر  علم  که  اینست  می آید  بدست  قرآن  آیات  از  آنچه 
است1؛  داشته  قرار  پیامبران  بعضی  اختیار  در  که  است  الهی  علمی 
که تعبیر خواب علمی  هر چند بسیاری خواسته اند چنین جلوه دهند 
که  تجربی و قابل تعلیم و همچنین پرورش است یا علمی َنقلی است 

قابل استخراج از آیات قرآن می باشد. 2
که  در احادیث نیز از جهات مختلفی به تعبیر خواب پرداخته شده 

سه موضوع بیشتر مورد توجه می باشد:
1. توجه دادن به اهمیت تعبیر خواب.

که ائمه؟مهع؟ از خواب های مردم بیان می نمودند. 2. تعبیراتی 
بیان  مردم  کاًل  و  سنت  اهل  که  خواب هایی  تعبیر  بر  ردیه   .3

می داشته اند.

1. اهمیت تعبیر خواب  
را  شیطانی  خواب های  اواًل  که  شده  کید  تا نکته  این  بر  روایات  در 
کسی تعریف نکنید  ک یا شهوانی( اصاًل برای  )مثل خواب های ترسنا

چه برسد به اینکه به دنبال تعبیرش باشید، از جمله:
کی دیده بود و برای پیامبر؟ص؟ تعریف کرد و ایشان  فردی خواب ترسنا
گرفت )و خواب های  فرمودند: زمانیکه شیطان شما را در خواب به بازی 

ک نشانتان داد( هرگز برای احدی آن خواب را تعریف نکنید.3 ترسنا

کید شده است. 1 . این معنا در چند جا از سوره یوسف تا

2 . از مجله حمدث نوری در دار السالم و مرحوم آل عصفور در بلغة الشیعة.

یِس َقْد ُقِطَع َو ُهَو َیَتَدْحَرُج 
ْ
ّنَ َرأ

َ
ْیُت َکأ

َ
 اهَّلِل ِإّنِ َرأ

َ
 َیا َرُسیول

َ
 َفَقال

ٌ
ْیِه َرُجل

َ
ُطُب ِإْذ َقاَم ِإل  اهَّلِل ص خَیْ

ُ
3 . »َبْیَنَما َرُسیول
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مؤمنی  یا  عاقل  برای  فقط  می گردید  خواب  تعبیر  دنبال  گر  ا ثانیًا   
که از حسد و ظلم به دور باشد و ثالثًا تعبیر خواب، همان  کنید  تعریف 
تعبیر  خوب  همیشه  پس  بگوید،  شنونده  اولین  یا  فرد  خود  که  است 

کنید، از جمله:
سر  ی  رو مؤمن  یای  رؤ می فرمودند:  پیوسته  پیامبر؟ص؟  الف( 
صاحبش بین زمین و آسمان معلق است تا اینکه او یا کسی مثل 
یای  رؤ پس  می شود  همان  شد  تعبیر  گر  ا که  نماید  تعبیر  را  آن  او 
که اهل تعقل است: کسی تعریف نکنید اال انسانی  خود را برای 

ْرِض 
َ
َماِء َو اْل  َبْیَن الّسَ

ُ
ُمْؤِمِن  ُتِرّف

ْ
َیا ال ْؤ   ِإّنَ ُر

ُ
َکاَن َیُقول  اهَّلِل 

َ
ّنَ َرُسول

َ
»أ

َفِإَذا  ُه 
ُ
ِمْثل ُه 

َ
ل َرَها  ُیَعّبِ ْو 

َ
أ ِلَنْفِسِه  َرَها  ُیَعّبِ ى  َحّتَ َصاِحِبَها  ِس 

ْ
َرأ ى 

َ
َعل

1.» ُ
ى َمْن َیْعِقل

َ
 َعل

َ
ُکْم ِإّل َیا ْؤ وا ُر  َتُقّصُ

َ
ْرَض َفل

َ
ِزَمِت اْل

َ
َرْت ل ُعّبِ

و  حسد  از  که  مؤمنی  اال  کرد  تعریف  کسی  برای  را  یا  رؤ نباید  ب( 
َحَسِد 

ْ
 ِمَن ال

َ
ی ُمْؤِمٍن َخال

َ
 َعل

َّ
 ُتَقّصُ ِإال

َ
َیا ال ْؤ ظلم به دور است: »الّرُ

َبْغِی«.2
ْ
َو ال

ُر«.3 ی َما ُتَعّبَ
َ
َیا َعل ْؤ که تعبیر شود: »الّرُ یا همان است  ج( بازتاب رؤ

د( زنی یک خواب بد را سه بار دید. دو بارش را نزد پیامبر؟ص؟ رفت 
بد  مرد  سوم  بار  اما  شد،  همان  و  نمودند  خوب  تعبیر  ایشان  و 

َحِدُکیْم یِف َمَناِمیِه 
َ
یْیَطاُن  ِبأ

َ
ِعیَب  الّش

َ
 ِإَذا ل

َ
َّ َقیال یْیَطاِن ِبیَک ثُ

َ
ْعیِب الّش

َ
ْث ِبل یّدِ َ

ُ
 ت

َ
 اهَّلِل ص ل

ُ
 َرُسیول

َ
ِبُعیُه َفَقیال ّتَ

َ
َنیا أ

َ
َو أ

«. کنیز الفوائد ج 2 ص62
ً
َحیدا

َ
َثیّنَ ِبیِه أ ّدِ  حُیَ

َ
َفیال

1 . الکایف ج 8 ص336 ح529

2 . مهان ح530

3 . مهان ص335 ح527 و 528
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کرد. چون  فکری را دید و برای او تعریف نمود و آن مرد تعبیر بدی 
تعبیِر  مرد  آن  چرا  فرمودند:  رسید  حضرت  گوش  به  مساله  این 

خوب نکرد:
اْنَکَسَر  َقِد  َبْیِتَها  ِجْذَع  ّنَ 

َ
أ اهَّلِل؟ص؟  َرُسوِل  َعْهِد  ى 

َ
َعل ْت 

َ
َرأ ًة 

َ
اْمَرأ »ِإّنَ 

؟ص؟ َیْقَدُم  ِبّىُ َها الّنَ
َ
 ل

َ
َیا َفَقال ْؤ ْیِه الّرُ

َ
ْت َعل  اهَّلِل؟ص؟ َفَقّصَ

َ
َتْت َرُسول

َ
َفأ

 
َ

َکَما َقال َفَقِدَم   
ً
ْوُجَها َغاِئبا َز َکاَن  َو َقْد  َو ُهَو َصاِلٌح  ِتى 

ْ
َو َیأ ْوُجِک  َز

ّنَ 
َ
َکأ َمَناِم 

ْ
ْت ِفى ال

َ
ى َفَرأ ْخَر

ُ
ْوُجَها َغْیَبًة أ ؟ص؟ ُثّمَ َغاَب َعْنَها َز ِبّىُ الّنَ

 
َ

َفَقال َیا  ْؤ الّرُ ْیِه 
َ
َعل ْت  َفَقّصَ ؟ص؟  ِبّىَ الّنَ َتِت 

َ
َفأ اْنَکَسَر  َقِد  َبْیِتَها  ِجْذَع 

ْوُجَها   ُثّمَ َغاَب َز
َ

ى َما َقال
َ
 َفَقِدَم َعل

ً
ِتى َصاِلحا

ْ
ْوُجِک َو َیأ َها َیْقَدُم َز

َ
ل

ْعَسَر 
َ
 أ

ً
ِقَیْت َرُجل

َ
ّنَ ِجْذَع َبْیِتَها َقِد اْنَکَسَر َفل

َ
ْت ِفى َمَناِمَها أ

َ
َثاِلَثًة َفَرأ

َغ 
َ
 َفَبل

َ
ْوُجِک َقال ْوُء َیُموُت َز  الّسَ

ُ
ُجل َها الّرَ

َ
 ل

َ
َیا َفَقال ْؤ ْیِه الّرُ

َ
ْت َعل َفَقّصَ

1.» ً
َها َخْیرا

َ
َر ل َکاَن َعّبَ  

َ
ّل

َ
 أ

َ
؟ص؟ َفَقال ِبّىَ َذِلَک الّنَ

تدبر: 
ربطی  می باشد  مطرح  روایات  این  در  آنچه  است  بدیهی  الف( 
احادیث  این  سخن  بلکه  ندارد  حجیت  دارای  خواب های  به 
درباره خواب اتفاقات و حوادث است. زیرا در خواب های دارای 
پیامی   - می باشد  ائمه؟مهع؟  و  پیامبران  خواب  که   - حجیت 

که با تعبیر اشخاص تغییر نمی کند. واقعی صادر شده 
حقیقی  خواب  می گویند:  روایات  همین  درباره  محققین  بعضی 
که همان بشارت الهی است چون از حقیقت خبر می دهد محتوایش 

1 . مهان ص335-336 ح528
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مقصود  نتیجه  در  نشود1،  تعبیر  چه  و  شود  تعبیر  چه  شد  خواهد  واقع 
کسی ممکن است ببیند. که هر  این روایات خواب های طبیعی است 

کس  و هر  ندارد  به علم  نیاز  تعبیر خواب  که  این نیست  مراد  ب( 
هر چه خواست می تواند بگوید، بلکه طبق تصریح قرآن در سوره 
اختیار  در  تنها  که  است  الهی  علمی  خواب  تعبیر  یوسف؟ع؟، 
می توانسته اند  آنها  تنها  و  است  بوده  خدا  حجت های  بعضی 
می باشد،  چه  خواب  فالن  تعبیر  بگویند  گاهی  آ و  علم  ی  رو از 
افراد  حدس های  و  برداشت ها  روایات،  این  منظور  همین  برای 

گفته شده است. که با تسامح بدان تعبیر  می باشد 
گویی  یا نیازمند به تعبیر معرفی شده،  ج( در این روایات مطلق رؤ
نمی دهد،  رخ  اصاًل  تعبیر  از  نیاز  بی  خواِب  پیامبران،  غیر  برای 
از  اما چنین نیست و در بعضی احادیث از خواب های بی نیاز 
که  یای آن مرد بنی اسرائیلی  گفته شده مانند رؤ تعبیر هم سخن 
در فصل اقسام خواب ذکر شد. بنا بر این ظاهرًا مراد این روایات 
از  نیاز  بی  یعنی خواب  کثر خواب های مردم می باشد  ا و  اغلب 

که قابل ذکر ندانسته اند. کم دیده  تعبیر را آنقدر 
یا تاثیر دارد  د( در جواب اینکه چگونه تعبیر فرد در تغییر محتوای رؤ

دو مطلب به ذهن می رسد:

َییا بکوهنیا کالطائیر الیذی ل قیرار لیه و ل ثبیات لیه حیی حیصیل  ْؤ 1 . قیال بعیض الشیارحن: أنیه عبیر عین مطلیق  الّرُ

َییا احلقیقییة  ْؤ بیة أو الرمییة فوقیع بعید طیرانیه، و أمیا الّرُ تعبیرهیا فیإذا حصیل طیارت کالطائیر الیذی أصییب بالضر

الیی یعبیر عنیا بأهنیا بشیرى مین اهَّلل فهیی میا تشیاهده النفس املطمئنة مین الروحانیات و العیامل العلوی، و تلک  

یین ج1 ص170-169 َییا واقعیة عبیرت أم مل تعبیر، ألن میا یف ذلیک  العیامل کلیه حقییی ل یتغییر. جممیع البحر ْؤ الّرُ
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که اثر چشم و تفأل واقعی است اثر تعبیر خواب هم  اول: همانطور 
که اثر چشم و  واقعی می باشد و جایی برای انکار نیست. اما همانگونه 
که ما  تفأل همیشگی نبوده و برای تاثیرشان علل و اسبابی وجود دارد 
از آن بی اطالعیم، اثر تعبیر خواب نیز همیشگی نیست و این روایات 

کرده اند نه عمومیتش را. کلیت این مساله را تایید 
که وقتی ابو حنیفه  همچنانکه در حدیثی از امام صادق؟ع؟ آمده 
کرد و رفت امام فرمودند: تعبیرش آنچه  یای محمد بن مسلم را تعبیر  رؤ
َرُه«، و سپس خودشان تعبیر درست را  َکَما َعّبَ ْعِبیُر  ْیَس الّتَ

َ
گفت نبود: »ل او 

که این نشان می دهد همیشه تعبیر خواب همان چیزی  کردند1؛  بیان 
که نفر اول می گوید. 2 نیست 

2. تعبیر خواب توهط معصومین؟مهع؟  
آنچه از بیانات اهل بیت؟مهع؟ پیرامون تعبیر خواب افراد بدست ما 

رسیده بر دو قسم است:
اینکه  همانند  خواب،  تعبیر  برای  کلی  قواعدی  بیان  یکی 
کردن با مرده دلیل بر طول عمر خواب بیننده است:  فرموده اند: روبوسی 
در  شخصی  با  کس  هر  یا:  ْعَماِرِهْم«3، 

َ
ِل  

ُ
ْطَول

َ
أ ْحَیاِء 

َ ْ
ِلل ْمَواِت 

َ
اْل »ُمَعاَنَقُة 

امام  یارت  ز به  إن شاءاهلل  باشد  حسین  نامش  که  کند  روبوسی  خواب 

1 . الکایف ج 8 ص292 ح447

2 . مگیر اینکیه گفتیه شیود میراد از اولین شیخص، فیردی اسیت کیه خیواب بیننیده بیه تعبییر کیردن او رضاییت دهید 

و چیون حممید بین مسیلم رایض نبیود ابیو حنیفیه خوابیش را تعبییر کنید، او اولین شیخص حسیاب منی شیود.

3 . الکایف ج 8 ص293 ذیل ح447
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َشاَء  ِإْن  وُرُه  َیُز ُحَسْیِن 
ْ
ال َسِمّىَ  َعاَنَق  َمْن   

َّ
ُکل »ِإّنَ  می گردد:  نائل  حسین؟ع؟ 

که هر  کرده اند  اهَّلُل«1، و عده ای به اشتباه از این حدیث چنین برداشت 

کس همنام یکی از معصومین؟مهع؟ را در خواب ببیند همان معصوم را 
که البته صحیح نیست و روایت این را نمی گوید. دیده، 

کنندگان درباره  که در جواب مراجعه  و مورد دوم تعبیرهایی است 
ما  برای  اینکه  اول  است:  نکته  دو  حائز  که  فرموده اند  آنها  خواب های 
یا  است  بوده  خواب  تعبیر  فرموده اند  ایشان  آنچه  همه  نیست  معلوم 
خواهد  رخ  فرد  برای  که  حوادثی  به  نسبت  غیبی  گاهی  آ از  استفاده 
خواب  آن  که  زمانی  و  او  اعمال  و  فرد  شرایط  قطعًا  اینکه  دوم  و  داد. 
خواب  تعبیر  نحوه  در  سال(  فصل  و  ماه  روز،  ساعت،  )شامل  دیده  را 
جزئی،  بیانات  این  از  نمی توانیم  ما  نتیجه  در  است.  بوده  اثرگذار  ی  و
که شبیه به آن محتوا را دارند  قوانین عامی برای تعبیر همه خواب هایی 

کنیم. استخراج 

3. رد تعبیراتی که اهل هنت گفته اند  
آنها  میان  در  و  رواج داشته  بسیار  اهل سنت  بین  در  تعبیر خواب 
و  بوده اند  خواب  تعبیر  به  ُشهره  که  داشته اند  وجود  متعددی  افراد 
تعبیر  صحیح  به  معروف  ی  و می باشد.  سیرین  ابن  آنها  مشهورتریِن 
کردن خواب بوده و طرفدارانش آن را عنایتی الهی به خاطر دوری او از 

موقعیتی مانند موقعیت حضرت یوسف؟ع؟ دانسته اند.

1 . مهان
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هیچ  سیرین  ابن  که  اینست  می آید  بدست  یخ  تار از  آنچه  ولی 
میانه ای با اهل بیت؟مهع؟ نداشته است. از جمله: محدث نوری از اهل 
سنت نقل می کند که ابن سیرین گفته: امیدوارم خدا حجاج را - عامل 
که بیشتر آنها شیعه بودند - ببخشد. نیز نقل  گناه  قتل صد هزار نفر بی 
که وقتی او می دید حجاج حضرت علی؟ع؟ را لعن می کند آن  می کند 
گفت  را بد نمی شمرد، اما وقتی شنید مردم حجاج را لعنت می کنند 

من طاقت ندارم لعن شدن حجاج را بشنوم و از مسجد خارج شد!1
با این حال، تعبیرهای ابن سیرین بعدها جمع آوری و تبدیل  اما 
که متاسفانه در میان شیعه نیز بسیار رواج یافت. این در  کتابی شد  به 
و  ندارند  قبول  را  اهل سنت  تعبیرهای  اهل بیت؟مهع؟  که  حالی است 
که تعبیر ما با تعبیر ایشان متفاوت بوده و آنها در تعبیر  تصریح می کنند 

خواب اشتباه می کنند، از جمله:
ُطوَن«.2

َ
ُهْم َیْغل

َ
آنها غلط تعبیر می کنند: »ِإّن

تعبیر اهل سنت موافق تعبیر ما نیست و تعبیر ما نیز موافق تعبیر آنها 
نمی باشد: »َما ُیَواِطى َتْعِبیُرُهْم َتْعِبیَرَنا َو َل َتْعِبیُرَنا َتْعِبیَرُهْم«.3

یید لیب الفیرج اجلیوزی عین أشیعث اجلیدان قیال: رأییت  1 . یف کتیاب الیرّد عیی املتعّصیب العنیید املانیع مین ذم یز

 قتلیی بیا، قلیت: ّث 
ّ

احلّجیاج یف منامیی حبیال سیّیئة فقلیت: میا صنیع بیک رّبیک؟ قیال: میا قتلیت  أحیدا قتلیة ال

ین یقول:   اهَّلل، فکان ابن سییر
ّ

میه؟ قیال: ّث أمیر یب ایل النیار، فقلیت: ّث میه؟ قیال: ث أرجیو میا یرجیو أهل ل اله ال

ین. اّن ألرجیو لیه، فبلیغ ذلیک احلسین فقیال: أمیا و اهَّلل لیخلفیّن اهَّلل رجیاه، یعیی ابین سییر

ین مؤّدبیا للحّجیاج عیی ولیده و کان یسیمعه یلعین علّیا؟ع؟فیال ینکیر علییه، فلّمیا لعین الناس  و کان حممید بین سییر

احلّجیاج خیرج مین املسیجد و قیال: ل أطییق أمسیع شیتمه. دار السیالم ج1 ص147

2 . الکایف ج 8 ص292 ح445

3 . مهان ص293 ح447
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سؤالی مهم:
کسی به غیر از حجت های خدا دسترسی به علم تعبیر خواب  آیا 

دارد؟
تعبیر  علم  که  اینست  می آید  بدست  روایات  و  قرآن  آیات  از  آنچه 
خواب مخصوص به بعضی حجت های خدا بوده است، همچنانکه 
در قرآن فقط از علم تعبیر خواب حضرت یوسف؟ع؟ و در روایات تنها 

از تعبیر خواب حضرت دانیال؟ع؟ نام برده شده است.1
به  را  خواب  تعبیر  قدرت  خداوند  است  ممکن  تجربه،  طبق  اما 
نه  فرد  که  معنا  بدین  بگذارد.  افراد  بعضی  اختیار  در  الهام  صورت 
از  درونی  و  قلبی  فهم  و  گاه  ناخودآ صورت  به  بلکه  علم  یا  فن  بواسطه 
کم اتفاق افتاده  تعبیر خواب دیگران خبر دهد لکن چنین چیزی بسیار 

و تنها در بعضی علمای بزرگ و ربانی دیده شده است.
یا را کسی نمی داند  پدر عالمه مجلسی در این باره می نگارد: تعبیر رؤ
که خدا به او الهام نماید، بلکه ما  کسی از اولیاء  جز انبیاء و اوصیاء یا 

که دیگری ندارد.2 که هر نفسی تعبیر خاصی دارد  کردیم  بارها تجربه 
نزد  اندوه  و  ترس  حالت  با  شخصی  می نگارد:  مجلسی  عالمه  نیز 
گردنش مار  که در  گفت: دیشب خواب دیدم شیر سفیدی  پدرم آمد و 
پدرم  بکشند.  مرا  می خواستند  و  می کردند  حمله  من  به  بود  سیاهی 

ْن   َو َکاَن ِمَّ
ً
ْیِه َو َکاَن َنِبّیا

َ
 َنَعیْم َکاَن ُیوَحی ِإل

َ
 ُهیَو َصِحییٌح َقال

َ
  ع  أ

ُ
َییا َعیْن َداِنَییال ْؤ ُتُه َعیْن َتْعِبییِر الّرُ

ْ
ل
َ
َباِقیِر ع  َسیأ

ْ
1 . »َعیِن ال

َحاِدیِث«. قصص األنبیاء؟مهع؟ )للراوندی( ص229-230 ح272
َ ْ
 األ

َ
یل ِو

ْ
َمُه اهَّلُل َتأ

َّ
َعل

ییا إل األنبییاء و األوصییاء أو مین أهلمیه اهَّلل مین أولیائیه، فإنه حبر عمیق بل جربنا أن لکل نفس  2 . ل یعیرف تعبییر الرؤ

تعبیر خاص لیس لغیرها. روضة املتقن ج 5 ص399
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بله!  داد:  جواب  ای؟  خورده  انار  رب  با  کشک  صبحش  شاید  گفت: 
کی ناسازگار برای تو این  پدرم فرمود: مشکلی متوجه تو نیست دو خورا

کشیده اند.1 خواب را به تصویر 
در خواب دیده  که  همچنین عالمه مجلسی می نگارد: تصاویری 
گاهی شبیه  که روح مشاهده نموده،  گاهی شبیه آن چیز است  می شود 
آن نیست ولی با آن تناسب دارد و گاهی حتی متضاد است؛ مثاًل خواب 
که برایش پسری متولد شده و بعد صاحب دختر می شود یا بر  می بیند 
آن  از  خواب  که  حقیقتی  به  را  خواب  محتوای  بتوان  اینکه  و  عکس. 
گرداند نیاز به تسلط بر تعبیر دارد، اما از آنجا که ضابطه  خبر می دهد باز 
روح  که  حقیقتی  آن  با  خواب  محتوای  رابطه  تشخیص  برای  خاصی 
دیده وجود ندارد تعبیرها مختلف می شود. مخصوصًا با توجه به اینکه 
تعبیر هر خوابی به نسبت افراد و حاالت آنها و فصلهای سال و سالمت 
و بیمارِی خواب بیننده فرق می کند، لذا فرد تعبیرگو نمی تواند به تعبیر 
ی حدس است و برای همین  گر چیزی بگوید از رو خواب دست یابد و ا

بسیار اشتباه می کند.2

1 . لقید أت رجیل والیدی قیدس سیره فزعیا مهمومیا و قیال رأییت اللیلیة أسیدا أبییض یف عنقیه حییة سیوداء حیمیالن 

کلیت البارحیة طعیام األقیط میع رب الرمیان قیال نعیم قیال ل  ییدان قتیی فقیال والیدی رمحیه اهَّلل لعلیک أ عیی و یر

بیأس علییک الطعامیان املؤذییان صیورا لیک یف املنیام. حبیار األنیوار ج 58 ص233

مبیا تبیدل املتخیلیة األشییاء املرئییة یف النیوم مبیا یشیابها و یناسیها مناسیبة میا أو میا یضادهیا کمیا مین رأى أنیه  2 . و ر

یید تصیرف یف تعبییره فیحلیل بالعکیس أی  ییا تتیاج إیل مز ولید لیه ابین فتولید لیه بنیت و بالعکیس و هیذه الرؤ

مبیا مل تکین انتقیالت املتخیلیة مضبوطیة  یرجیع مین الصیور الیالییة اجلزئییة إیل املعیان النفسیانیة الکلییة و ر

بنیوع خمصیوص فانشیعبت وجیوه التعبییر فصیار خمتلفیا باألشیخاص و األحیوال و الصناعیات و فصیول السینة 

و صحیة النیائ و مرضیه و صاحیب التعبییر ل ینیال إل بضیرب مین احلیدس و یغلیط فییه کثییرا لاللتبیاس . حبیار 
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شده  ثبت  یا  رؤ تعبیر  معتبر  کتب  در  که  مطالبی  می نگارد:  نیز 
ارتباط  و  بر ربط  گفته اند مبتنی  آنچه  زیرا  قابل اعتماد نیست  کثرش  ا
نقل  زمینه  این  در  که  روایاتی  کثر  ا و  است  نامعقول  اوهام  و  نامفهوم 
که بسیاری از این  می کنند نیز ثابت نیست بلکه به تجربه ثابت شده 

تعبیرها اشتباه است.1
از  که  خوابی  کرده اند  ادعا  بعضی  می شود:  نشان  خاطر  پایان  در 
معصوم می بینیم مطلقًا نیاز به تعبیر ندارد اما در بخش سوم بطالن این 

ادعا ثابت خواهد شد.

األنوار ج 58 ص206

کثرهیا لبتنائیا عیی مناسیبات خفییة و أوهیام  1 . انهتیی میا أخرجنیاه مین کتهیم املعتبیرة عندهیم و ل یعتمید عیی  أ

کثرهیا غییر ثابتیة و قید جیرت التجربیة یف کثییر منیا عیی خیالف میا ذکیروه ... . مهان  ردییة و األخبیار الیی رووهیا أ

ص233
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تصل چسارم
خواب انبیاء؟مهع؟

گفتیم، خواب های الهی دارای انواع مختلفی است،  که  همانطور 
گونه پنجمی  گذشته به چهار نمونه از آنها اشاره شد، اما  که در روایاِت 
که مخصوص پیامبران؟مهع؟ بوده است؛ ما در این فصل  نیز وجود دارد 

روایات مربوط به این مساله را در دو محور بررسی می نماییم:

محور اول(  خواب، راه مستقیم ارتباط خدا با انبیاء؟مهع؟  
که یکی از آنها  در احادیث، بین نبی و رسول تفاوت هایی ذکر شده 

وسیله ارتباط خدا با آن دو است.
با  ارتباط خدا  یا مهمترین وسیله  تنها وسیله  روایات متعدد  طبق 
خیلی  خواب،  و  نبوده اند  اینگونه  رسوالن  اما  بوده،  خواب  انبیاء؟مهع؟ 

برای آنها موضوعیت نداشته است. بعضی از این روایات عبارتند از:
َل  َنْفِسِه  ِفى   

ٌ
أ ُمَنّبَ َفَنِبّىٌ  َطَبَقاٍت:  َبِع  ْر

َ
أ َعلى   وَن 

ُ
ُمْرَسل

ْ
ال َو  ْنِبَیاُء 

َ
»اْل
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َو َل ُیَعاِیُنُه  ْوَت،  َو َیْسَمُع الّصَ ْوِم،  الّنَ ى  ِفى  َنِبّىٌ َیر َو  َیْعُدو َغْیَرَها؛ 

َکاَن ِإْبَراِهیُم   َما 
ُ

ْیِه ِإَماٌم ِمْثل
َ
َحٍد، َو َعل

َ
ْم ُیْبَعْث ِإلى  أ

َ
َیَقَظِة، َو ل

ْ
ِفى ال

ُیَعاِیُن  َو  ْوَت،  الّصَ َیْسَمُع  َو  َمَناِمِه،  ِفى  ى   َیر َنِبّىٌ  َو  ع؛  وٍط 
ُ
ل َعلى  

ْیِه 
َ
َعل َو   ... َکُیوُنَس  وا  َکُثُر ْو 

َ
أ وا 

ُّ
َقل َطاِئَفٍة  ِإلى   

َ
ْرِسل

ُ
أ َقْد  َو  َک 

َ
َمل

ْ
ال

َیَقَظِة، 
ْ
ْوَت، َو ُیَعاِیُن ِفى ال ى  ِفى َنْوِمِه ، َو َیْسَمُع الّصَ ِذی َیر

َّ
ِإَماٌم؛ َو ال

ْیَس ِبِإَماٍم 
َ
 َو ل

ً
َکاَن ِإْبَراِهیُم؟ع؟ َنِبّیا َعْزِم َو َقْد 

ْ
وِلى ال

ُ
 أ

ُ
َو ُهَو ِإَماٌم ِمْثل

 اهَّلُل  
َ

ِتى  َفَقال ّیَ  َو ِمْن ُذّرِ
َ

 قال
ً
اِس ِإماما َک ِللّنَ

ُ
ى جاِعل  اهَّلُل ِإّنِ

َ
ى َقال َحّتَ

1.» ً
 َل َیُکوُن ِإَماما

ً
ْو َوَثنا

َ
 أ

ً
اِلِمیَن  َمْن َعَبَد َصَنما

َ
 َعْهِدی الّظ

ُ
ل َینال

محتوا: در این حدیث انبیاء و رسوالن بر چهار دسته تقسیم شده اند 
که سه دسته از آنها دارای راه ارتباطِی خواب با خداوند می باشند: 

1. آنکه در درون خودش فقط نسبت به خودش خبر داده می شود و 
برای دیگران هدایتی ندارد.

ولی  می شنود  را  فرشته  صدای  و  می بیند  خواب  در  آنکه   .2  
فرشته ای در بیداری ندیده و به هدایت مبعوث نمی شود و دارای 

امام است یعنی پیرو شریعت شخص دیگری است.
 3. آنکه در خواب می بیند و صدای مخصوص فرشته را می شنود 
مردم  هدایت  برای  و  می نماید  مشاهده  نیز  بیداری  در  را  او  و 

فرستاده می شود در حالیکه شریعت مستقل ندارد.
 4. آنکه در خواب می بیند و صدای مخصوص فرشته را می شنود 
و او را در بیداری نیز مشاهده می نماید و دارای شریعت مستقل 

است و به تعبیر روایت، امام می باشد.

1 . الکایف ج1 ص174-175 ح1. سند حدیث ضعیف است: مرآة العقول ج2 ص280
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ی هفت امامی  ی مجهول و نیز راو تدبر: روایت از نظر سند شامل راو
است1 و از نظر محتوا ابهاماتی دارد،  از جمله:

کسی معرفی می کند  را  انبیاء  اول  این حدیث قسم  در  ابهام الف( 
که نه در خواب می بیند نه صدایی می شنود و نه در بیداری مشاهده 
راه  و  شده  نبی  می فهمد  کجا  از  او  پس  که  اینست  سوال  می کند. 

ارتباطی خدا با او چیست؟
 ِفی َنْفِسِه« را الهام 

ٌ
أ کلمات غزالی، »ُمَنّبَ آری مال صدرا با استفاده از 

که این مختص به اولیاء و اوصیاء؟مهع؟  تفسیر نموده، و توضیح می دهد 
)یا اصفیاء طبق بیان غزالی در إحیاء العلوم( بوده است، و لکن تا قبل 
نبی اطالق  بلکه  گفته نمی شده  ولّی  اولیاء  به  بعثِت پیامبر اسالم،  از 
در  این  و  نیست.  فرقی  هیچ  ولّی  و  معنی  این  به  نبی  بین  و  می گشته 
جرم  ال  هاست  امت  بهترین  که  هم  اسالم  امت  و  بوده  امت ها  همه 

که در درجه نبیین باشند.2 کسانی را دارد 

1 . بلکه از جهات دیگری دارای اشیکال خایص اسیت که توضیح آن بیش از دو صفحه طول می کشید. مراجعه 

شیود بیه حاشییه دار احلدییث ییا نیرم افزار درایه بیر مهن حدیث.

 ... الیذی ل ییدرى العبید سیببه 
ً
2 . فتیارة یجیم عیی القلیب کأمنیا الیی فییه مین حییث ل ییدرى و ... یسیمی إهلامیا

امللیی ... و هیذا ... خیتیص بیه الولییاء و األوصییاء؟مهع؟ . فالدرجیة الویل نیی منیئ یف نفسیه، اى جاءتیه 

النبیوة اى العیالم و الهلیام مین اهَّلل عیز و جیل ... و هیذه درجیة الولییاء؟مهع؟ ... ال ان اسیم الیویل مل یکین مطلقا 

عیی احید مین الولییاء؟مهع؟ قبیل بعثیة نبینیا حممید ؟ص؟ بیل کانیوا یسیمون بالنبییاء، اذ ل فیرق بین النبیوة الی ل 

یع معهیا و بین الولییة ال یف اطیالق السیم دون املعیی فیکان قبیل البعثیة کل ویل نبییا یف السیم. رسیالة و ل تشیر

فیان السیتعدادات کانیت مین زمین آدم؟ع؟ایل آخیر الزمیان یف التیرىق، فیجیب ان یکیون امیة نبینیا ؟ص؟ خییرا مین 

المیم املاضییة ... فیال جیرم ینبغیی ان یکیون فهییم الذیین درجهتیم درجیة النبیین. و ... معیی کونیه ؟ص؟ خیامت 

یع و امنیا بقییت الهلامیات و املنامیات  األنبییاء ل نیّی بعیده، اى انقطعیت الرسیالة إلییه و انهتیت بیه نبیوة التشیر

الصادقیة و النیذارات . شیرح أصیول الیکایف )صیدرا( ج 2 ص424-419
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باشند  کرده  کسی اطالق  بر  را  نبی  نیافتیم  روایتی  ما در هیچ  ولی 
که فقط دارای الهام است و الهاماتش هم منحصر به هدایت خودش 
گشته  گذشته بر اولیاء انبیاء اطالق  که در امت های  باشد؛ نیز نیافتیم 

باشد.
از  باشد  الهام  ارتباطیش  راه  تنها  نبی  عنوان  به  که  کسی  طرفی  از 
که  کجا می خواهد انتساب آن را به خدا تشخیص دهد؟ زیرا همانطور 
بر  دارد مگر  راه  الهام  در  اشتباه  و  اهل معرفت پوشیده نیست خطا  بر 
که از طرف خداوند  که بواسطه وظیفه تبلیغ دین، معارفی  حجت خدا 
بر او فرستاده می شود حفظ می گردد، اما وقتی این نبی راه ارتباطی به 
گشته  جز الهام ندارد و از طرفی وظیفه تبلیغ هم ندارد تا حجت خدا 
الهی  صد  در  صد  الهاماتش  دهد  تشخیص  می تواند  کجا  از  باشد، 

است؟
نیز  ضابطه ای  اینجا  در  می نگارد:  زمینه  این  در  صدرا  مال  خود 
که مربوط به امور دنیوی و  کشف و مشاهده ای  هست و آن اینکه: هر 
گمشده یا احضار میوه های  مطلوبات نفسانی باشد مثل احضار اشیاء 
کرامت می شمرند  که عوام آنها را  غیر فصل یا خبر دادن از آمدن کسی - 
از دیوار  اینها از جن است،  همچنین طی زمان و طی مکان و عبور   -
از ویژگی های مشترک بین جن و فرشتگان می باشد. و حق این است 
کامل در علم و یقین رخ دهد این از  گر مکاشفات برای انسان غیر  که ا
باب عذاب استدراج و مایه دور شدن از درگاه الهی و رو آوردن به درگاه 

شیطان می باشد.1

1 . شرح أصول الکایف )صدرا( ج 2 ص458-457
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و از طرف دیگر، تعبیر به نبِیّ خودش، تنها در دو روایت آمده: یکی 
هم  یکی  و  رسیده  ما  به  امامی ها  هفت  میراث  از  که  حدیث  همین 
که به غیر از ضعف سند، اشکاالت  حدیثی از میراث پنج امامی ها1 

مصدری و محتوایی نیز دارد.
کسی فرستاده نمی شوند  ابهام ب( قسم اول و دوم انبیاء به هدایت 
داده  خبر  درونش  در  اولی  اینکه  در  چیست؟  در  دو  آن  بین  فرق  پس 
که  وقتی  دارد  ثمره ای  چه  فرق  این  اما  خواب؟  در  دومی  و  می شود 

هیچکداِم این دو برای هدایت مردم فرستاده نمی شوند؟
گذاشتن بین این  که عالمه مجلسی فرق  و از همین جهت است 

دو را خالی از اشکال نمی داند.2
مراتب  این  یجی  تدر اعطاء  حدیث،  مراد  شود  گفته  اینکه  مگر 
می بیند  خواب  در  بعد  می شود  الهام  او  به  فقط  ابتدا  یعنی  می باشد؛ 
هدایت  برای  و  می بیند  بیداری  در  را  فرشته  سپس  می شنود  صدا  و 
و  است  دیگری  شخص  شریعت  پیرو  حالیکه  در  می گردد  مبعوث 
مستقل  شریعت  صاحب  رسیده،  امامت  مقام  به  خودش  نهایت  در 
که  می گردد. همچنانکه در انتهای حدیث به این نکته تصریح می کند 

ابراهیم؟ع؟ ابتدا امام نبود و بعد به مقام امامت رسید.3
لکن این برداشت با سیاق کالم نسبت به دسته سوم نمی سازد زیرا 
اینطور نبوده که هر کس به رسالت مبعوث می شده بعدًا به مقام امامت 

ْو َنِیَ  َنْفِسِه «. رجال الکى ص5 ح8
َ
1 . از ابو اجلارود: »... أ

2 . أقول: الفرق بینه و بن الثان ل خیلو من إشکال. مرآة العقول ج 2 ص281

یج. شرح أصول الکایف )صدرا( ج 2 ص425 مبا کانت تصل عی التراخی و التدر 3 . و هذه املراتب السنیة ر
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کس دارای رتبه اول  که هر  هم برسد، و حدیث نیز ظهوری در این ندارد 
می گشته رتبه های بعدی را هم را بدست می آورده است.

که انبیاء چهار طبقه داشته اند  غیر از اینکه تصریح روایت اینست 
نه اینکه نبوت چهار مرحله داشته است.

دو  این  تفاوت  ثمره  که  می شود  مطرح  سوال  این  مرتبه  دو  لذا 
که هیچکداِم این دو برای هدایت مردم فرستاده  طبقه چیست وقتی 

نمی شوند؟
برای  ولی  می شنود  صدا  فقط  که  دوم  قسم  برای  حدیث  ج(  ابهام 
در  زده،  مثال  را  لوط؟ع؟  حضرت  نمی گردد  فرستاده  کسی  هدایت 
ارتکاب  اثر  حالیکه ایشان برای هدایت فرستاده شده بود و قومش در 

گرفتار عذاب سخت الهی شدند. گناه بزرگ  آن 
کرده  بیان  توجیه  دو  بوده،  اشکال  این  متوجه  که  مجلسی  عالمه 
داشتِن  امام  جهت  از  تنها  لوط؟ع؟  به  زدن  مثال  اینکه  یکی  است: 
اینکه  دیگر  و  بوده1،  ابراهیم؟ع؟  شریعت  پیرو  ی  و چون  است  ایشان 
مراد از فرستاده نشدن، عدم ارسال از طرف خدا به طور مستقیم است 
زیرا لوط توسط ابراهیم؟امهع؟ برای هدایت آن قوم فرستاده شد نه توسط 
جزء  لوط؟ع؟  شده  تصریح  قرآن  در  اینکه  و  مستقیم،  طور  به  خدا 

مرسلین بوده به همین معناست.2

 عیی أمیة عذبیوا 
ً
 کان مین املرسیلن، و کان مبعوثیا

ً
1 . و التشیبیه بلیوط؟ع؟یف حمیض کونیه علییه إمیام، ألن لوطیا

مبخالفتیه. میرآة العقیول ج 2 ص282

 مین ِقبیل إبراهم؟ع؟إلهیم ل من 
ً
 لکین ل مین ِقبیل اهَّلل، بیل مین ِقبیل اإلمیام بیأن یکیون لیوط مبعوثا

ً
2 . یکیون مبعوثیا

ْرَسیِلَن « یعیی بیه  ُ یَن الْ ِ
َ
 مل

ً
وطیا

ُ
، و یکیون قولیه سیبحانه: »َو ِإّنَ ل

ً
، فیکیون التشیبیه کامیال

ً
ِقبیل اهَّلل، و إن کان نبییا

أنیه مین املرسیلن مین ِقبیل اإلمیام. مهان
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اما هر دو توجیه غیر قابل پذیرش است زیرا اواًل حدیث برای قسم 
برای همان قسم دوم مثال  را  کرده و سپس لوط؟ع؟  دوم 5 نشانه ذکر 
گفتن است،  زده، پس حمل آن بر نشانه پنجم خالف متعارف سخن 
ثانیًا حمل صریح آیه بر عدم رسالت لوط؟ع؟ از جانب خدا مخالف 
گونی  آیات فراوان قرآن در سوره های مختلف می باشد که از جهات گونا

بر رسالت لوط؟ع؟ از جانب خداوند داللت دارد،  از جمله:
زیرا   ،1» ً

ما
ْ
ِعل َو   

ً
ُحْکما آَتْیَناُه   

ً
وطا

ُ
ل »َو  که تصریح می کند:  آیه  این  اول(  

این تعبیر در مورد انبیاء دیگر حمل بر رسالت ایشان از جانب خداوند 
حضرت  و  موسی3  حضرت  یوسف2،  حضرت  جمله  از  است،  شده 

یحیی4؟مهع؟.
و  نوح  ارسال  مانند  ایشان  ارسال  به  تصریح  متعدد  آیات  دوم(  در 

 ِلَقْوِمِه«.5
َ

 ِإْذ َقال
ً
وطا

ُ
ى َقْوِمِه ... َو ل

َ
 ِإل

ً
َنا ُنوحا

ْ
ْرَسل

َ
َقْد أ

َ
دیگر پیامبران شده: »ل

می دهد  خبر  دیگر  انبیاء  رسالت  از  که  عبارتی  همان  با  سوم( 
ِمَن 

َ
 ل

ً
وطا

ُ
ُمْرَسِلیَن ... َو ِإّنَ ل

ْ
ِمَن ال

َ
َیاَس ل

ْ
رسالت ایشان را بیان می کند: »َو ِإّنَ ِإل

ُمْرَسِلیَن«.6
ْ
ِمَن ال

َ
ُمْرَسِلیَن ... َو ِإّنَ ُیوُنَس ل

ْ
ال

چهارم( ایشان را در عداد دیگر فرستادگان و رسوالن خدا می شمرد: 
ِمین «.7

َ
عال

ْ
ى ال

َ
نا َعل

ْ
ل

َ
 َفّض

ًّ
کل  َو 

ً
وطا

ُ
َیَسَع َو ُیوُنَس َو ل

ْ
 َو ال

َ
»َو ِإْسماِعیل

1 . انبیاء: 74

ْحِسِنَن «. یوسف: 22 ُ ِزی الْ ْ  َو َکذِلَک جنَ
ً
ما

ْ
 َو ِعل

ً
ا

ْ
ُه آَتْیَناُه ُحک ُشّدَ

َ
َغ أ

َ
ا َبل َّ 2 . »َو لَ

ْحِسِنَن«. قصص: 14 ُ ِزی الْ ْ  َو َکذِلَک جنَ
ً
ما

ْ
 َو ِعل

ً
ا

ْ
ُه َو اْسَتَوى آَتْیَناُه ُحک ُشّدَ

َ
َغ أ

َ
ا َبل َّ 3 . »َو لَ

«. مرمی: 12
ً
ْکَم َصِبّیا ُ ٍة َو آَتْیَناُه احلْ ِکَتاَب ِبُقّوَ

ْ
َی ُخِذ ال 4 . »َیا حَیْ

5 . أعراف: 59-80. مهچنن: منل: 54،  عنکبوت: 28-14

6 . صاّفات: 123، 133، 139

7 . أنعام: 86
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َ

پنجم( از زبان خود ایشان او را رسول امین معرفی می نماید: »ِإْذ َقال
که نوح2 و  گونه  ِمیٌن«1به همان 

َ
 أ

ٌ
ُکْم َرُسول

َ
ى ل ُقوَن * ِإّنِ  َل َتّتَ

َ
وٌط أ

ُ
ُخوُهْم ل

َ
ُهْم أ

َ
ل

هود3 و صالح4 و شعیب5 و موسی6؟مهع؟ را معرفی نموده است.
ششم( آن حضرت را صاحب عذاب مستقل معرفی می نماید: »َفَما 
 َرّبِ 

َ
اِدِقیَن * َقال ُکْنَت ِمَن الّصَ وا اْئِتَنا ِبَعَذاِب اهَّلِل ِإْن 

ُ
ْن َقال

َ
 أ

َ
َکاَن َجَواَب َقْوِمِه ِإّل

َنا«.7
ُ
ا َجاَءْت ُرُسل ّمَ

َ
ُمْفِسِدیَن * َو ل

ْ
َقْوِم ال

ْ
ى ال

َ
اْنُصْرِنى َعل

شده 8  ذکر  مجید  قرآن  در  بار   27 لوط؟ع؟  حضرت  نام  همچنین 
یعنی به تعداد نام حضرت یوسف؟ع؟9، در حالیکه به غیر از پیامبران 
که رسالتشان از جانب خدواند محرز  اولو العزم؟مهع؟ نام تمام رسوالنی 
کمتر از نام ایشان ذکر شده است و این موید مقام واالی  می باشد بسیار 

آن حضرت و رسالت ایشان از طرف خود خدواند است.10

1 . شعراء: 162-161

ِمٌن«. شعراء: 107-106
َ
 أ

ٌ
ُکْم َرُسول

َ
ُقوَن * ِإّنِ ل  َل َتّتَ

َ
ُخوُهْم ُنوٌح أ

َ
ْم أ ُ  لَ

َ
2 . »ِإْذ َقال

ِمٌن«. شعراء: 125-124
َ
 أ

ٌ
ُکْم َرُسول

َ
ُقوَن * ِإّنِ ل  َل َتّتَ

َ
ُخوُهْم ُهوٌد أ

َ
ْم أ ُ  لَ

َ
3 . »ِإْذ َقال

ِمٌن«. شعراء: 143-142
َ
 أ

ٌ
ُکْم َرُسول

َ
ُقوَن * ِإّنِ ل  َتّتَ

َ
 ل

َ
ُخوُهْم َصاِلٌح أ

َ
ْم أ ُ  لَ

َ
4 . »ِإْذ َقال

ِمٌن«. شعراء: 178-177
َ
 أ

ٌ
ُکْم َرُسول

َ
ُقوَن * ِإّنِ ل  َل َتّتَ

َ
ْم ُشَعْیٌب أ ُ  لَ

َ
5 . »ِإْذ َقال

ِمٌن«. دخان: 18-17
َ
 أ

ٌ
ُکْم َرُسول

َ
َّ ِعَباَد اهَّلِل ِإّنِ ل وا ِإیلَ ّدُ

َ
ْن أ

َ
 َکِرمٌی * أ

ٌ
َن َو َجاَءُهْم َرُسول 6 . »َقْوَم ِفْرَعْو

7 . عنکبوت: 31-29

8 . قاموس قرآن ج 6 ص215

9 . مهان ج 7 ص264

ییژه قیوم  یید دانسیتم نیه دلییل، اینسیت کیه احتمیال دارد عیذاب و 10 . علیت اینکیه کثیرت ذکیر نیام ایشیان را مو

ایشیان و امهییت احنیراف بیزرگ آهنیا و تلنگیور بیه امت هیای آینیده موجب ذکر فراوان شیده باشید بیر خالف دیگر 

پیامبیران؟مهع؟، بیرای مهین می بینیم نیام میرمی؟اهع؟ بیا اینکیه پیامبیر نبوده و مقامیش هم از خییی پیامبران پاین 

تیر بیوده، بیشیتر از عمیوم آهنیا ذکیر شیده یعیی 34 مرتبیه )قامیوس قیرآن ج6 ص252(، چیون حیوادث مربیوط 

ییژه ای بیر خیوردار بیوده اسیت. امیا از طیریف میا شیاهد آن هسیتم کیه قیرآن از  بیه ایشیان از امهییت بسییار بیال و و
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است:  قرار  این  از  قرآن  در  نامشان  ذکر  تعداد  و  رسوالن  آن  نام 
مرتبه،   17 اسحاق؟ع؟  مرتبه1،   18 آدم؟ع؟  مرتبه،   19 هارون؟ع؟ 
بار، شعیب؟ع؟  بار2، داود؟ع؟ 16  بار، یعقوب ؟ع؟16  سلیمان؟ع؟ 17 
11 مرتبه، صالح؟ع؟ 9 مرتبه، هود؟ع؟ 7 بار، زکریا؟ع؟ 7 بار، یحیی؟ع؟ 
مرتبه،   2 یس؟ع؟  ادر بار3،   4 یونس؟ع؟  مرتبه،   4 ایوب؟ع؟  مرتبه،   5

الیسع؟ع؟ 2 بار، الیاس؟ع؟ 2 مرتبه4 و ذی الکفل؟ع؟ 2 مرتبه.5
حضرت  مستقیم  رسالت  بر  دیگری  ادله  قرآن،  آیات  از  غیر  و 

لوط؟ع؟ وجود دارد، از جمله:

حضیرت لیوط؟ع؟ خییی بیا عظمیت ییاد می کنید لیذا ایین احتمال وجیود دارد که مقامات شیخص آن حضرت 

ییاد ذکیر نیام ایشیان تاثیرگذار بوده اسیت. در تعیداد ز

1 . البتیه منظیور میا غییر از اصطیالح بیی آدم اسیت کیه هفیت بیار در قیرآن تکیرار شیده، چیون اختالف اسیت که مراد 

از آن مهیان آدم می باشید ییا بشیر، ویل بیا احتسیاب آن نییز عیددش می شیود 25: قامیوس قیرآن ج1 ص38. 

تذکیر: در "قامیوس" گفتیه کلمیه آدم 17 بیار و کلمیه بیی آدم 8 بیار در قیرآن آمیده، در حالیکیه در قیرآن هفیت بیار 

»بیی آدم« و یکبیار هیم »إبیَی آدم: یعیی هابییل و قابییل« ثبیت شیده اسیت )مائیده: 27( پیس عیددی کیه میا 

در مین ثبیت کیرده امی صحییح اسیت نیه عیدد قامیوس.

 این کلمه لقب ایشیان 
ً
گیر اسیرائیل را نیام دیگیر ایشیان بدانیم عیدد مذکیور دو رقیم بالتیر میی رود هیر چنید ظاهرا 2 . و ا

بوده اسیت. قامیوس قرآن ج1 ص82

3 . و البتیه ییک بیار هیم بیا »ذا النیون«  و ییک بیار نییز تعبییر بیه »صاحیب احلیوت« شیده کیه می شیود 6 مرتبیه. مهان 

ج7 ص275

گیر إل یاسین را در آییه 130 سیوره صاّفیات، مهیان الییاس بدانیم می شیود سیه مرتبیه. مهیان ج1 ص107- 4 . البتیه ا

108

5 . قامیوس قیرآن ج7 ص151، ج1 ص38، ج3 ص240، ج3 ص306، ج 7 ص267، ج2 ص367، ج4 

ص41، ج4 ص144،ج7 ص168، ج3 ص164، ج2 ص215، ج1 ص146، ج7 ص275، ج2 ص338، 

 تیک تیک ایین نامهیا را در قیرآن شیرده اسیت و ذکیر آدرس 
ً
ج7 ص264، ج1 ص105. تذکیر: مولیف شیخصا

 بیرای مسیتند سیازی مطالیب کتیاب می باشید. مهچنین نیام ذی الکفیل؟ع؟ در کتیاب قامیوس شیرده 
ً
صرفیا

نشیده اسیت.
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ارتباطِی  راه  دو  متعال  خدای  بحث،  مورد  حدیث  طبق  اول( 
که یکی شنیدن صدای فرشته در  مستقیم با حضرت لوط؟ع؟ داشته 
ْوَت«،  لذا معنا ندارد  الّصَ َیْسَمُع  َو  ْوِم،  الّنَ بیداری بوده است: »َیرى  ِفی 

رسالت ایشان را از جانب خداوند ندانیم.
کرده  دوم( در دو روایت تصریح شده که خداوند لوط؟ع؟ را مبعوث 
 ِفى 

َ
ِإّل وٍط 

ُ
 َبْعَد ل

ً
ُرُهْم«1 و: »َما َبَعَث  اهَّلُل  َنِبّیا  ُیَحّذِ

ً
وطا

ُ
ْیِهْم ل

َ
ِإل است: »َفَبَعَث اهَّلُل 

ِعّزٍ ِمْن َقْوِمه« .2

کتاب دیگرش به  و خود عالمه مجلسی نیز ذیل همین حدیث در 
مبعوث بودن لوط؟ع؟ اعتراف نموده است.3

آیه  این  به  ایشان  مستقیم  رسالت  اثبات  برای  بعضی  همچنانکه 
5.» ً

وطا
ُ
نا ل

ُ
ْن جاَءْت ُرُسل

َ
ا أ ّمَ

َ
کرده اند4: »ل تمسک 

همه اینها به کنار، وقتی حدیث تصریح می کند که لوط؟ع؟ هرگز به 
َحٍد«، 

َ
ْم ُیْبَعْث ِإلى  أ

َ
سوی حتی یک نفر برای هدایت فرستاده نشده: »َو ل

کرد؟ پس چطور می توان آن را بر فرستاده شدن توسط ابراهیم؟ع؟ حمل 
دوم  توجیه  از  تر  اشکال  کم  خیلی  اول  توجیه  که  است  این  حق 

1 . تفسییر القمیی ج 1 ص333. البتیه در چنید کتیاب لفیظ »اهَّلل« ثبیت نشیده و گیویی ایین حضیرت ابراهیم؟ع؟ 

«: حبیار 
ً
وطیا

ُ
یْم ل هْیِ

َ
 ِإْبَراِهیَم؟ع؟ َفَبَعیَث ِإل

َ
یاُس یِف َذِلیَک ِإیل اسیت کیه لیوط؟ع؟ را فرسیتاده اسیت: »َفَشیَکا الّنَ

األنیوار ج12 ص155، النیور املبین یف قصیص األنبییاء و املرسیلن )للجزائیری( ص135، مسیتدرک الوسیائل 

ج14 ص343. ویل بیا توجیه بیه دلئیل متعیددی کیه در مین ذکیر کیرده امی، مهیان ضبیط مصیدر را صحییح 

می دانیم.

2 . تفسیر القمی ج 1 ص335

3 . لعل التشبیه بلوط ع یف حمض کون اإلمام علیه فإنه؟ع؟ ... بعث إیل قومه . حبار األنوار ج 11 ص55

4 . فهو من األنبیاء الذین نزلت علیه املالئکة. التحقیق یف کلمات القرآن الکرمی ج 10 ص259

5 . عنکبوت: 33
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َکاَن ِإْبَراِهیُم   َما 
ُ

عالمه می باشد، و اصاًل شاید بتوان با توجه به فقره: »ِمْثل
خود  به  دوم  قسم  برای  حدیث،  این  در  که  گفت  چنین  وٍط« 

ُ
ل َعلى  

وٍط« تا این دو اشکال 
ُ
حضرت لوط؟ع؟ مثال زده نشده و نگفته:  »ِمْثُل ل

لذا  شده،  زده  مثال  ایشان  بر  ابراهیم؟ع؟  امامت  به  بلکه  شود  مطرح 
ابهام )ج( از اساس بی مورد است.

که  ابهام د( در این روایت حضرت لوط؟ع؟ از انبیائی شمرده شده 
ایشان  حالیکه  در  َیَقَظِة«، 

ْ
ال ِفى  ُیَعاِیُنُه  َل  »َو  نمی دیده اند:  را  فرشتگان 

فرشتگان عذاب را به صورت واقعی خود دیده است.
ندیدن  منظور  می نگارد:  اشکال  این  جواب  در  مجلسی  عالمه 
با دیدار لوط؟ع؟  آوردن احکام است لذا منافاتی  به هنگام  فرشتگان 

با فرشتگان عذاب ندارد.1
اما این در حالی است که اواًل حدیث در ندیدن فرشتگان اطالق دارد 
و دلیلی بر تفکیک بین فرشته احکام و فرشته عذاب به نظر نمی رسد، 
و  او  ابالغ حکم خروج  برای  نمود  که لوط؟ع؟ مالقات  فرشتگانی  ثانیًا 
ْسِر 

َ
ْیَک َفأ

َ
وا ِإل

ُ
ْن َیِصل

َ
َک ل ّبِ  َر

ُ
ا ُرُسل

َ
وُط ِإّن

ُ
وا َیا ل

ُ
خانواده اش نیز آمده بودند: »َقال

ْهِلَک ِبِقْطٍع 
َ
ْسِر ِبأ

َ
وَن  ... َفأ

ُ
ُمْرَسل

ْ
وٍط ال

ُ
 ل

َ
ا َجاَء آل ّمَ

َ
ْیِل«2، و: »َفل

َّ
ْهِلَک ِبِقْطٍع ِمَن الل

َ
ِبأ

وَن«.3 َحٌد َو اْمُضوا َحْیُث ُتْؤَمُر
َ
َتِفْت ِمْنُکْم أ

ْ
ْدَباَرُهْم َو َل َیل

َ
ِبْع أ ْیِل َو اّتَ

َّ
ِمَن الل

این  به  دیگرشان  تالیف  در  مجلسی  عالمه  خود  همچنانکه 

1 . املیراد بعیدم املعاینیة عدمهیا عنید إلقیاء احلکیم، و مسیاع الصیوت املشیتمل عیی بییان احلکیم الشیرعی، فیال ینایف 

ییة لوط؟ع؟املالئکیة املرسیلن  لتعذییب قومیه و مساعیه أصواتیم. میرآة العقیول ج 2 ص282 رؤ

2 . هود: 81

3 . حجر: 65-61
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کرده اند.1 حقیقت اعتراف 
واقعی  صورت  دیدن  مراد  که  کرده اند  توجیه  چنین  نیز  بعضی 
را به صورت آدمیزاد دیده  فرشته است در حالیکه لوط؟ع؟ فرشتگان 

نه صورت واقعی.2
قمی،  تفسیر  ثبت  طبق  زیرا  نیست  صحیح  هم  برداشت  این  اما 
از هجوم  ابتدای ورودشان به شکل آدمی بودند ولی پس  فرشتگان در 

ی به صورت واقعی در آمدند.3 قوم لوط به خانه و
اصاًل  باشد،  درست  گفتیم  )ج(  ابهام  پایان  در  که  سخنی  گر  ا بله 
حضرت لوط؟ع؟ به عنوان مصداق قسم دوم انبیاء ذکر نشده اند بلکه 
َکاَن  َما   

ُ
»ِمْثل است:  لوط؟امهع؟  بر  ابراهیم  امامت  شده،  زده  مثال  آنچه 

وٍط«، در نتیجه ابهام )د( نیز بی مورد می باشد.
ُ
ِإْبَراِهیُم َعلى  ل

که  ابهام هـ( در این حدیث، قسم چهارم را پیامبری معرفی می کند 
امام نیز هست، و مرادش از امام با توجه به فقره قبل، پیامبران صاحب 
ی  که همان اولو العزم می باشند5 پس پیامبِر امام، مساو شریعت است4 

1 . لعل التشبیه بلوط ع یف حمض کون اإلمام علیه فإنه؟ع؟ قد عاین امللک . حبار األنوار ج 11 ص55

 قید رآه بصیورة اإلنسیان. شیرح الیکایف 
ً
 أو بصورتیه األصلییة و الظاهیر هیو األخییر ألّن لوطیا

ً
2 . ل یعاینیه مطلقیا

ص135 ج 5  )املازنیدران( 

 »َو 
َّ

 اهَّلِل َعیّزَ َو َجیل
ُ

 ُوُجوِهِهیْم َفَطَمَسیَها َو ُهیَو َقیْول
َ

َناِحیِه َعیی  ِبَ
ُ

َبْییَت َفَضیَرَب َجْبَرِئییل
ْ
یوا ال

ُ
َبیاَب َو َدَخل

ْ
3 . »َکَسیُروا ال

یْم  یوُط اْخیُرْج ِمیْن َبْیِنِ
ُ
 َییا ل

ُ
 َجْبَرِئییل

َ
یْم - َفُذوُقیوا َعیذایِب  َو ُنیُذِر« ... َفَقیال ْعُیَنُ

َ
َقیْد راَوُدوهُ  َعیْن  َضْیِفیِه  َفَطَمْسینا أ

َ
ل

َعُمیوَد َو ل 
ْ
ِبیْع َهیَذا ال یُه اّتَ

َ
 ل

َ
 ِمیْن ُنیوٍر َفَقیال

ً
 َداِری، َفَوَضیَع َبیْنَ َیَدْییِه َعُمیودا

َ
ْخیُرُج َو َقیِد اْجَتَمُعیوا َحیْول

َ
 َکْییَف أ

َ
َفَقیال

ْرِض«. تفسییر القمیی ج 1 ص336
َ ْ
یِت األ ْ

َ
َییِة ِمیْن ت َقْر

ْ
َحیٌد َفَخَرُجیوا ِمیَن ال

َ
َتِفیْت ِمْنُکیْم أ

ْ
َیل

یعة و دیین مسیتقل غییر تابیع لدیین نیی آخیر. شیرح أصیول الیکایف )صیدرا(  4 . إمامیة اللیق و کونیه صاحیب شیر

ج 2 ص425

5 . الکایف ج2 ص17 ح2
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از  بعضی  را  العزم  اولو  روایت،  این  حالیکه  در  است،  العزم  اولو  با 
َعْزِم«.

ْ
وِلى ال

ُ
 أ

ُ
مصادیق پیامبِر امام شمرده است: »َو ُهَو ِإَماٌم ِمْثل

دارای  که  گفته می شود  از خدا  به حجتی  امام  به عبارت دیگر:  و 
بعد  یا  و  هستند  او  زمان  در  که  است  کسانی  تمام  بر  مطلق  یاست  ر
و  می شود  العزم  اولو  شامل  تنها  لذا  بیاید  بعدی  امام  تا  می آیند  ی  و از 

مصداق دیگری برایش وجود ندارد.1
که  انبیاء؟مهع؟ را شخصی می داند  روایت مذکور، قسم اول  ابهام و( 
حالیکه  در  َنْفِسِه«،  ِفى   

ٌ
أ ُمَنّبَ »َنِبّىٌ  است:  محروم  خواب  ارتباطِی  راه  از 

که تمام انبیاء؟مهع؟ را  در حدیث شماره 2 با سند صحیح خواهید دید 
واجد این راه معرفی می کند.

ابهام ز( در این حدیث، دو دسته از انبیاء؟مهع؟ را غیر مبعوث دانسته 
در حالیکه این با آیات متعدد قرآن ناسازگار است، از جمله: 

 
َ

ْنَزل
َ
یَن َو أ یَن َو ُمْنِذِر ِر یَن ُمَبّشِ ِبّیِ ًة َواِحَدًة َفَبَعَث اهَّلُل الّنَ ّمَ

ُ
اُس أ الف( »َکاَن الّنَ

ُفوا ِفیِه«.2
َ
اِس ِفیَما اْخَتل َحّقِ ِلَیْحُکَم َبْیَن الّنَ

ْ
ِکَتاَب ِبال

ْ
َمَعُهُم ال

بشارت  عنوان  به  را  انبیاء  خداوند  که  می کند  تصریح  آیه  این  در 
تا بین مردم  کتاب داده  آنها  انذار دهنده مبعوث نموده و به  دهنده و 
کنند. در حالیکه هیچ یک از این صفات با آن دو قسم  به حق حکم 
کسی مبعوث نشده اند سازگاری  که در این حدیث به سوی  پیامبری 
در  »ال«  و  نبوده  انبیاء  همه  آیه  مراد  بگوید  کسی  است  ممکن  ندارد. 

یعته، و هیذا املعی ثابت جلمیع  1 . اإلمیام مین تکیون لیه الرئاسیة العامیة و یتبعیه کل مین ییأت بعده إیل أن تنسیخ شیر

أویل العیزم، و ألمئتنیا صلیوات اهَّلل علهییم. مرآة العقول ج 2 ص283

2 . بقره: 213
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گفته وجود  یَن« برای عهد ذهنی می باشد،  اما چه قرینه ای بر این  ِبّیِ »الّنَ
دارد؟ بلکه ظهور »ال« در جنس است، یعنی همه انبیاء؟مهع؟ اینگونه 

بوده اند. 1
یَن«.2 ِبّیِ ِکَتاِب َو الّنَ

ْ
َمَلِئَکِة َو ال

ْ
َیْوِم اْلِخِر َو ال

ْ
ِبّرَ َمْن آَمَن ِباهَّلِل َو ال

ْ
ب( »لِکّنَ ال

ئکه و  در آیه مذکور، الزمه رسیدن به مقام ابرار را ایمان به خدا و مال
گر - طبق حدیث مورد  کتاب آسمانی و نبی ها می شمرد، در حالیکه ا
بحث - دو دسته از انبیاء برای هدایت فرستاده نمی شدند هم عصران 
اصاًل  و  بیاورند  ایمان  ایشان  به  بتوانند  تا  نمی شناختند  را  ایشان  آنها 
گفته شود ایمان  ایمان به آنها چه موضوعیتی داشته است؟ مگر اینکه 

کفایت می کند. کلی 
در  بعد  آیه  و  آیه  این  ظاهر  که  است  ضروری  نکته  این  به  توجه 
یَن« برای جنس می باشد و شامل همه انبیاء   ِبّیِ که »ال« در »الّنَ اینست 

می گردد.
َهَداِء 

ُ
یَن َو الّش ِبّیِ ِکَتاُب َو ِجى َء ِبالّنَ

ْ
َها َو ُوِضَع ال ّبِ ْرُض ِبُنوِر َر

َ
ْشَرَقِت اْل

َ
ج( »َو أ

ُموَن«.3
َ
َحّقِ َو ُهْم َل ُیْظل

ْ
َو ُقِضَى َبْیَنُهْم ِبال

آورده  گواهان  و  انبیاء  همه  قیامت  روز  در  می گوید  آیه  این  در 
می شوند تا در مورد انسانها قضاوت شود. یعنی نبی هر امتی را می آورند 
او با امتش سوال می کنند تا حجت بر  با او و  از رفتار و رابطه امتش  و 

ِکَتیاَب« منظور فقیط پیامبران اولو 
ْ
 َمَعُهیُم ال

َ
ْنیَزل

َ
یاُس« و ذییل آن: »َو أ 1 . البتیه شیاید بیا توجیه بیه صیدر آییه:  »َکاَن الّنَ

العیزم باشید امیا مهان هیا نییز رسیول بوده انید در حالیکیه در اینجیا بیر آهنیا نی اطالق شیده اسیت.

2 . بقره: 117

3 . زمر: 69
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از  گردد. در حالیکه طبق حدیث مورد بحث، دو دسته  همگان تمام 
انبیاء اصاًل امتی نداشته اند و برای هدایت فرستاده نمی شدند و این با 

اطالق آیه ناسازگار است.
نتیجه: این حدیث با توجه به ضعف سندی و ابهامات محتوایی، 

قابل استناد نیست.
َو  َک، 

َ
َمل

ْ
ال ُیَعاِیُن  َل  َو  ْوَت،  الّصَ َیْسَمُع  َو  َمَناِمِه،  ِفى  ى   َیر ِذی 

َّ
ال  : ِبّىُ »الّنَ

َک«.1
َ
َمل

ْ
َمَناِم، َو ُیَعاِیُن ال

ْ
ى  ِفى ال ْوَت، َو َیر ِذی َیْسَمُع الّصَ

َّ
: ال

ُ
ُسول الّرَ

و  نبی  با  خدا  ارتباطی  راه  خواب،  دیدن  حدیث،  این  در  محتوا: 
برای  و  است  راه  اولین  نبی  برای  که  تفاوت  این  با  شده  معرفی  رسول 

رسول دومین راه.
در  نمی بیند  را  فرشته  نبی  که  می کند  تصریح  روایت  این  تدبر: 
حالیکه روایت شماره 3 تصریح می کند نبی هم فرشته را می بیند، ولی 
گر نبی  که ا این اشکال وارد نیست زیرا حدیث شماره 3 تصریح دارد 
کالمی از او نمی شنود لذا در می یابیم مراد این روایت از  فرشته را ببیند 

گفتن اوست.2 ندیدن فرشته، ندیدن به هنگام سخن 
و  نبی  فرق  گر  ا اینکه:  آن  و  دارد  وجود  اینجا  در  دیگری  شبهه  اما 
که یکی فرشته را می دیده و دیگری نمی دیده، معنای  رسول در اینست 
که در مورد اسماعیل حزقیل و موسی؟امهع؟ می فرماید هم رسول  این آیه 
آیه درباره  این  نیز  و   3» ً

ا َنِبّیً َرُسوًل  کاَن  بوده اند و هم نبی چه می شود: »َو 

1 . الکایف ج1 ص176 ح1. سند روایت صحیح است. مرآة العقول ج 2 ص287

2 . و املعی: ل یعاینه حن مساع صوته، فال ینافیه البر الت. مرآة العقول ج 2 ص287

3 . مرمی: 54 و 51
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یَن« 1، یعنی هم فرشته  ِبّیِ  اهلِل َو خاَتَم الّنَ
َ

پیامبر اسالم؟ص؟: »َو لِکْن َرُسول
را می دیده اند و هم نمی دیده اند؟

َو  َمُه، 
َ

َکل َیْسَمُع  َو  َفَیَراُه ،   ،
ُ

َجْبَرِئیل ْیِه 
َ
َعل   

ُ
َیْنِزل ِذی 

َّ
ال  :

َ
ُسول الّرَ ّنَ 

َ
»أ

ْیِه 
َ
َعل ِإْبَراِهیَم  َیا  ْؤ ُر َنْحَو  َمَناِمِه  ِفى  َرأى   َما  ّبَ ُر َو  َوْحُى، 

ْ
ال ْیِه 

َ
َعل  

ُ
َیْنِزل

ْم 
َ
ل َو  ْخَص 

َ
الّش ى 

َ
َرأ َما  ّبَ ُر َو  َم، 

َ
َکل

ْ
ال َسِمَع   َما  ّبَ ُر ِبُى   الّنَ َو  ُم. 

َ
ل الّسَ

ْخَص«.2
َ

ى الّش َم، َو َل َیَر
َ

َکل
ْ
ِذی َیْسَمُع ال

َّ
َماُم ُهَو ال َیْسَمْع. َو اْلِ

که جبرئیل بر او نازل  کسی است  محتوا: این روایت می گوید:  رسول 
نازل  وحی  او  بر  و  می شنود  را  کالمش  و  می بیند  را  جبرئیل  او  و  شده 
اما  ابراهیم؟ع؟،  خواب  مانند  ببیند  هم  خواب  در  بسا  چه  و  می شود 
گاهی شخص فرشته را هم می بیند ولی  کالمی می شنود و  گاهی  نبی 

کالمی نشنود.
تدبر:

که پیامبران چه فرشته ای را  الف( در دو روایت قبل معین نشده بود 
که فرشته  می بینند اما در این روایت تصریح شده جبرئیل را می بینند 
خدا  فرشتگان  دیگر  دیدن  می شویم  متوجه  نتیجه  در  می باشد.  وحی 
برای نبی امکان دارد و آنچه در این روایات نفی شده، دیدن جبرائیل، 

آن هم به عنوان آوردن وحی است.3
خواب  در  که  دانست  این  را  نبی  عالمت  قبلی  روایت  در  ب( 

1 . احزاب: 40

2 . الکایف ج1 ص176 ح2. سند روایت جمهول است. مرآة العقول ج2 ص288

3 . »ینیزل علییه جبرئییل« ذکیره عیی املثیال أو عیی التعیین، فیکیون امللیک یف سیائر األخبیار حممیوًل علییه. میرآة 

العقیول ج2 ص288
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از خواب به میان نمی آورد و تنها  می بیند، اما در این حدیث سخنی 
َما  ّبَ ِبُى  ُر کم - معرفی می کند: »َو الّنَ عالمت نبی را شنیدن صدا -  آن هم 

گویی دیدن خواب از عالمت های او نیست. َم«، 
َ

َکل
ْ
َسِمَع  ال

نموده:  بیان  تقلیل  ادات  با  را  رسول  خواب  روایت  این  در  ج( 
که  می رساند  این  و  ببیند«،  خواب  در  بسا  چه  َمَناِمِه:  ِفی  َرأى   َما  ّبَ  »ُر
رسوالن خیلی چیزی در خواب نمی دیده اند. حال یعنی اصاًل خوابی 
نبوت  عنوان  به  بیشترش  اما  می دیده اند  خواب  اینکه  یا  نمی دیده اند 
قرآن  ظاهر  اما  پذیرفت،  راحتی  به  نمی توان  را  هیچ یک  است؟  نبوده 
بوده  کمرنگ  ارتباطِی  راه  یک  رسوالن  برای  خواب  که  است  همین 
متذکر  خوابی  هیچ  پیامبران  دیگر  برای  پیامبر  سه  از  غیر  به  چنانکه 
نشده است و آن سه پیامبر عبارتند از: حضرت ابراهیم؟ع؟ فقط یک 
پیامبر اسالم؟ص؟ سه خواب و حضرت یوسف؟ع؟ فقط یک  خواب، 

که البته آن هم قبل از پیامبر شدن ایشان بوده است. خواب 
که می گوید خواب انبیاء وحی  گر اینگونه است، پس با حدیثی  اما ا

کرد. کرد؟ این مساله را در محور دوم بررسی خواهیم  است چه باید 
 

ُ
ُسول الّرَ َفهَذا  ُمُه،  ِ

ّ
ُیَکل َو  َفَیَراُه،   ،

ً
ُقُبل  

ُ
َجْبَرِئیل ِتیِه 

ْ
َیأ ِذی 

َّ
ال  : 

ُ
ُسول »الّرَ

َنْحَو  َو  ِإْبَراِهیَم،  َیا  ْؤ ُر َنْحَو  َمَناِمِه  ِفى  ى   َیر ِذی 
َّ
ال َفُهَو   ، ِبّىُ الّنَ ا  ّمَ

َ
أ َو 

 
َ

ِة َقْبل ُبّوَ ْسَباِب الّنُ
َ
ْیِه َو آِلِه ِمْن أ

َ
ى اهَّلُل َعل

َّ
 اهَّلِل َصل

ُ
َکاَن َرأى  َرُسول َما 

َکاَن  ِة، َو 
َ
َسال ُم ِمْن ِعْنِد اهَّلِل ِبالّرِ

َ
ل ْیِه الّسَ

َ
 َعل

ُ
َتاُه َجْبَرِئیل

َ
َوْحِى َحّتى  أ

ْ
ال

ُة 
َ
َسال ُة، َو َجاَءْتُه الّرِ ُبّوَ ُه الّنُ

َ
ْیِه َو آِلِه ِحیَن ُجِمَع ل

َ
ى اهَّلُل َعل

َّ
ٌد َصل ُمَحّمَ

ْنِبَیاِء 
َ
اْل ِمَن  َو   ،

ً
ُقُبل ِبَها  ُمُه  ِ

ّ
ُیَکل َو   ،

ُ
َجْبَرِئیل ِبَها  َیِجیُئُه  اهَّلِل  ِعْنِد  ِمْن 

ُمُه،  ِ
ّ
ُیَکل َو  وُح،  الّرُ ِتیِه 

ْ
َیأ َو  َمَناِمِه،  ِفى  ى   َیر َو  ُة،  ُبّوَ الّنُ ُه 

َ
ل ُجِمَع  َمْن 
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َفُهَو  ُث، 
َ

ُمَحّد
ْ
ال ا  ّمَ

َ
أ َو  َیَقَظِة. 

ْ
ال ى  ِفى  ْن َیُکوَن َیر

َ
أ َغْیِر  ُثُه ِمْن  ُیَحّدِ َو 

ى  ِفى َمَناِمِه«.1 ُث، َفَیْسَمُع، َو َل ُیَعاِیُن ، َو َل َیر
َ

ِذی ُیَحّد
َّ
ال

را می بیند  که جبرئیل  کسی است  محتوا:  حدیث می گوید: رسول 
که در خوابش می بیند مثل  کسی است  نبی  و  او سخن می گوید  با  و 
خواب ابراهیم؟ع؟ و خواب های پیامبر اسالم؟ص؟ قبل از شروع وحی و 
رسیدن به رسالت. و بعضی از انبیاء در خواب می بینند و روح نزد آنها 
می رود و با ایشان سخن می گوید بدون اینکه در بیداری چیزی ببینند.

تدبر:
معرفی  رسول  ارتباطِی  راه های  جزء  خواب  حدیث  این  در  الف( 
نشده در حالیکه طبق تصریح روایت 2 و 3 او از راه ارتباطِی خواب نیز 

بهرمند است.
ارتباطِی نبی، خواب معرفی شده، در  راه  ب( در این حدیث تنها 

حالیکه در روایت 2 و 3 او از صدای فرشته هم دارای بهره بود.
ج( در این حدیث برای خواب نبی، به خواب حضرت ابراهیم؟ع؟ 
مثال زده شده، در حالیکه ایشان رسول بوده اند و باید از کسانی که فقط 
ابراهیم؟ع؟  خواب  شود  گفته  است  ممکن  می زد.  مثال  بوده اند  نبی 
قبل از رسالتشان و در زمان نبوت رخ داده است، در حالیکه اواًل این 
صرف ادعاست و ادله بر خالف آنست زیرا خداوند در سن بسیار باال 
اسماعیل را به حضرت ابراهیم؟ع؟ دادند2 حال آنکه سالها از رسالت 

1 . الکایف ج1 ص176 ح3. سند حدیث صحیح است. مرآة العقول ج2 ص289

ِکَبیِر 
ْ
 ال

َ
یِذی َوَهیَب ِلیی َعیی

َّ
ْمیُد هَّلِلَِّ ال َ یُروَن«. حجیر: 54، »احلْ ِکَبیُر َفیِمَ ُتَبّشِ

ْ
یِیَ ال ْن َمّسَ

َ
 أ

َ
وِن َعیی یْرُتُ

َ
 َبّش

َ
 أ

َ
2 . »َقیال

َعیاِء«. ابراهیم: 39 َسیِمیُع الّدُ
َ
یّبِ ل  َو ِإْسیَحاَق ِإّنَ َر

َ
اِعییل ِإمْسَ



بخش دومی تقسیمات خواب      |  107    |

ایشان می گذشت، و از طرفی ابراهیم؟ع؟ توسط فرشتگان الهی به تولد 
دارد  روایات تصریح  این  بود1 در حالیکه  بشارت داده شده  اسماعیل 

نبی فرشته را نمی دیده است.
عنوان  به  ابراهیم؟ع؟  خواب  همین  قبل،  شماره  حدیث  در  ثانیًا 
گفته  اینکه  نبی. مگر  نه خواب  برای خواب رسول عنوان شده  مثالی 
شود این مثال برای تشبیه آورده شده نه تمثیل، یعنی برای اصل خواب 
تنظیر  ابراهیم؟ع؟  حضرت  خود  به  همین  برای  الهی،  نحو  به  دیدن 

نشده بلکه به خواب ایشان مثال زده شده است.
قبل  پیامبر؟ص؟  »خواب های  می گوید:  که  حدیث  تعبیر  الزمه  د( 
طبق  حالیکه  در  نبوده،  وحی  جزء  خواب ها  آن  که  اینست  وحی«،  از 
تناقضی  اما  است2.  وحی  انبیاء؟مهع؟  خواب  روایات،  بعضی  تصریح 
از وحی  مراد  کاماًل می رساند  روایت  زیرا ظاهر  ندارد  این دو وجود  بین 
که جبرئیل در بیداری می آورده است  نه  در این روایت، وحیی است 

خواب.3
ُة« کلمه رسالت ساقط  ُبّوَ ُه الّنُ

َ
ْنِبَیاِء َمْن ُجِمَع ل

َ
هـ( ظاهرًا در فقره »َو ِمَن اْل

کسی معنا ندارد، ثانیًا عالماتی  شده، زیرا اواًل جمع شدن نبوت برای 
که برای این جمع شدن می شمرد، جامع بین نبوت و رسالت است و 
َما  ّبَ »ُر و رسالت می شمرد:  نبوت  بین  را  روایت شماره 5 جمع  در  ثالثًا 
ُة ِلَواِحٍد«، و نیز در چهار روایت دیگر آمده: »َو ِمْنُهْم 

َ
َسال ُة َو الّرِ ُبّوَ اْجَتَمَعِت الّنُ

ُبْشَرى«. هود: 69
ْ
َنا ِإْبَراِهَم ِبال

ُ
َقْد َجاَءْت ُرُسل

َ
1 . »َو ل

. شرح الکایف )املازندران( ج 5 ص144
ً
یا املتقّدمة عی إتیان جبرئیل؟ع؟لیست وحیا یح یف أّن الّرؤ 2 . هذا صر

یة الی هی وحی ما کان بعد اإلرسال. مهان 3 . إمنا الرؤ
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ُة«.1 ُبّوَ ُة َو الّنُ
َ
َسال ُه الّرِ

َ
َمْن َیْجَتِمُع ل

ى   َیر ِذی 
َّ
ال ُهَو  ِبّىُ  الّنَ َو  ُمُه  ِ

ّ
َفُیَکل ُک، 

َ
َمل

ْ
ال ُه 

َ
ل َیْظَهُر  ِذی 

َّ
ال  :

ُ
ُسول »الّرَ

ُث: 
َ

ُمَحّد
ْ
ال َو  ِلَواِحٍد.  ُة 

َ
َسال الّرِ َو  ُة  ُبّوَ الّنُ اْجَتَمَعِت  َما  ّبَ ُر َو  َمَناِمِه،  ِفى 

َحَک 
َ
ْصل

َ
أ ُت: 

ْ
ُقل  :

َ
َقال وَرَة«.  الّصُ ى  َیَر َل  َو  ْوَت،  الّصَ َیْسَمُع  ِذی 

َّ
ال

ِک؟ 
َ
َمل

ْ
ال ِمَن  ُه 

َ
ّن

َ
أ َو   ، َحّقٌ ْوِم   الّنَ ِفى  َرأى   ِذی 

َّ
ال ّنَ 

َ
أ ُم 

َ
َیْعل َکْیَف  اهَّلُل، 

ُکُتَب، َو 
ْ
َقْد َخَتَم اهَّلُل ِبِکَتاِبُکُم ال

َ
ُق ِلذِلَک  َحّتى  َیْعِرَفُه، ل

َ
: »ُیَوّف

َ
َقال

ْنِبَیاَء«.2
َ
ُکُم اْل َخَتَم ِبَنِبّیِ

شده  معرفی  خواب  در  دیدن  نبی،  عالمت  روایت،  این  در  محتوا: 
است.

تدبر:
نبی  عالمت   -  4 شماره  حدیث  مانند   - حدیث  این  در  الف( 
تصریح  طبق  حالیکه  در  شده،  معرفی  خواب  در  دیدن  به  منحصر 
کنار راه ارتباطِی خواب، راه ارتباطِی صوت  روایات شماره 2 و 3 او در 

ملک را نیز در اختیار دارد.
از  ی  راو اینکه  آن  و  است  جدیدی  نکته  دارای  روایت  این  ب( 
جانب  از  دیده  خواب  آنچه  می فهمد  کجا  از  نبی  می پرسد  امام؟ع؟ 
که سه جور ثبت  کالمی فرموده اند  خداوند است. و امام؟ع؟ در پاسخ 
و  ِلذِلَک «  ُق 

َ
»ُیَوّف می دهند:  پاسخ  چنین  نسخه  یک  طبق  است:  شده 

1 . بصائیر الدرجیات ص371 ح10 و 11 و ص372 ح13 و ص373 ح19. البتیه بیا توجیه بیه فقیره بعیدی کیه 

 منظور از مجع شیدن نبوت، مجع شیدن اسیباب 
ً
َیَقَظیِة« ظاهیرا

ْ
ْن َیُکیوَن َییرى  یِف ال

َ
ُثیُه ِمیْن َغْییِر أ ّدِ یید: »َو حُیَ می گو

گیر ایین میراد اسیت پیس ایین دسیته چیه فیرىق بیا  نبیوت می باشید )شیرح الیکایف؛ املازنیدران ج5 ص145( امیا ا

آن نیی دارد کیه قبیاًل ذکیرش کیرد؟

2 . الکایف ج1 ص177 ح4. سند حدیث ضعیف است. مرآة العقول ج2 ص292
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َم َذِلَک«1، و طبق نسخه سوم 
ْ
طبق نسخه ای دیگر می فرمایند: »ُیوِقُع ِعل

ُنُه اهَّلُل  ُم َذِلَک«2، و در روایت دیگری آمده است: »ُیَبّیِ
ْ
ُع ِعل

َ
فرموده اند: »ُیَوّق

ُه َحّقٌ 
َ
ّن

َ
َم أ

َ
ى َیْعل َنُه اهَّلُل َحّتَ «3 و نیز در روایت دیگر: »َبّیَ ّنَ َذِلَک َحّقٌ

َ
َم أ

َ
ى َیْعل َحّتَ

ْیِه«4؛ اما معنای این فقره چیست؟
َ
 َعل

ُ
ل َو ُیَنّزَ

گر  که ا الف( مال صدرا طبق نسخه اول می نگارد: اشاره به اینست 
توفیق  ببیند  خواب  در  را  فرشته  که  باشد  داشته  را  این  اهلیت  کسی 
که بین الهام فرشته و وسوسه شیطان  الهی و ربانی را هم پیدا می کند 

تشخیص دهد چون او دارای بّینه ای از جانب خداست.5
همین  کیفیت  از  دارد  هم  ی  راو زیرا  نیست  کافی  پاسخ  این  اما 
گویی جواب او داده نشده است. از طرفی  توفیق می پرسد، و در واقع 
که آیا الهی بوده  کجا می خواهد تشخیص دهد  خوِد صحت توفیق را از 

یا غیر الهی؟
خداوند  یعنی  می نویسد:  اول  نسخه  طبق  مجلسی  عالمه  ب( 
اسباب این شناخت را به او می دهد مثاًل معجزه ای مقارن با آن خواب 
ی  به او نشان می دهد یا علم روشن و آشکار به صحت آن خواب به و

عطا می کند. 6

1 . بصائر الدرجات ص371 ح11

2 . حبار األنوار ج 26 ص77

3 . بصائر الدرجات ص370 ح7

4 . مهان ص369 ح3

5 . شرح أصول الکایف )صدرا( ج 2 ص452

6 . أی یعطییه أسیباب تلیک املعرفیة و ییهئیا لیه مین معجیزة مقارنیة لیه أو إفاضیة علیم ضیروری بیه. میرآة العقیول 

ج 2 ص292
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توفیق امری  نه تنها  کامل نیست زیرا  نیز  قسمت اول پاسخ عالمه 
که قرآن نیز درباره  که هیچ ظهوری در معجزه مقارن ندارد  معنوی است 
هیچ یک از خواب های انبیاء؟مهع؟ از جمله حضرت ابراهیم؟ع؟ حرفی 

از تقارن معجزه به میان نیاورده است.
قدرت  ایجاد  معنای  به  اینجا  در  توفیق  می گوید:  صالح  مولی  ج( 
تشخیص خطا از درست است. از طرفی خواب انبیاء همیشه صادق 

می باشد چون شیطان و خباثت ظاهری و باطنی در آن راه ندارد.1
که  پرداخته  نکته  این  به  چون  است  مناسب  صالح  مولی  پاسخ 
مطلق  بپذیریم  گر  ا زیرا  ندارد،  راه  انبیاء؟مهع؟  خواب  در  اشتباه  و  خطا 
این  می داند  دیده  خواب  که  پیامبری  است،  وحی  انبیاء؟مهع؟  خواب 

طرف از خداست پس نیازی به علِم دوباره ندارد.
ظاهر  چون  نیست  سازگار  مذکور  احادیث  متن  با  جواب  این  اما 
که در مورد پیامبران هم احتمال خواب های غلط  آن اینطور می رساند 
وجود دارد لذا وقتی خداوند خوابی از جانب خود به ایشان می فرستد 
الهی بودن آن را نیز به ایشان می شناساند. در نتیجه اشکال به خود این 

گفته اند. که چرا اینگونه سخن  احادیث وارد است 
پیامبر  بعثت  بواسطه  چون  که  دارد  وجود  هم  احتمال  این  البته 
نبوت  به  کسی  ایشان  از  بعد  و دیگر  نبوت بسته شده  اسالم؟ص؟ باب 
نبی  شناخت  کیفیت  که  ندیده اند  ضرورتی  امام؟ع؟  رسید،  نخواهد 
از  اجمالی  بیانی  با  لذا  دهند  توضیح  را  خواب  بودن  الهی  به  نسبت 

1 . شرح الکایف )املازندران( ج 5 ص146-145
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راه  بستن  و  نکته  همین  به  تنبه  برای  ظاهرًا  و  کرده اند.  گذر  آن  ی  رو
و  قرآن  بواسطه  خدا  »و  می فرمایند:  فاصله  بال  که  است  استفاده  سوء 
َقْد َخَتَم 

َ
کتب و پیامبران را خاتمه داده است: »ل پیامبر اسالم، سلسله 

ْنِبَیاَء«.
َ
ُکُم اْل ُکُتَب، َو َخَتَم ِبَنِبّیِ

ْ
اهَّلُل ِبِکَتاِبُکُم ال

این احتمال خوبی است و با سیاق کالم هم سازگار است، هر چند 
عالمه مجلسی آن را اشتباه دانسته است.1

ولی به نظر ما اشکالی بدان وارد نیست بلکه از جهت دیگری نیز 
دارای ثمره است،  و آن اینکه وقتی امام؟ع؟ به اجمال، تشخیِص الهی 
استفاده  برای سوء  بابی  کرده اند  توفیق خدا  به  را مستند  بودن خواب 
که هر خوابی دیدند با استناد به اینکه خدا به ایشان  افراد باز می شود 
کنند،  از  توفیق تشخیص الهی بودن خوابشان را داده، آن را الهی تلقی 
این جهت بال فاصله می فرمایند دِر نبوت بسته شده، تا باب این سوء 

گردد. استفاده نیز بسته 
اما طبق نسخه دوم، معنا اینست که خداوند علم تشخیص خواب 
که علم غیر  الهی از غیر الهی را به نبی عطا می کند. و باید توجه داشت 
که واقعًا هست در  از قطع است، زیرا علم یعنی دانستن همان چیزی 
حالیکه قطع همیشه موافق با واقع نیست و ما چه بسیار به چیزهایی 

که خالف واقع می باشد. قطع پیدا می کنیم 
فعل  ع« 

َ
»یوّق می نگارد:  مجلسی  عالمه  سوم،  نسخه  طبق  اما  و 

1 . و قییل: نبیه بذلیک عیی أن کیفییة ذلیک إمنیا حیتیاج إیل علمیه مین یکون نبیا، أو مین حیتمل نبوته و هو لکم مفروغ 

عنه، لنقطاع النبوة بعد نبینا؟ص؟ و ل خیى ما فیه. مرآة العقول ج 2 ص292
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مجهول از باب تفعیل است یعنی علم تشخیص الهی بودن خواب در 
قلب او ثبت می شود.1

این دو پاسخ هم اشکالی ندارد اما باز اشکال به خود حدیث وارد 
دو  بر  انبیاء؟مهع؟  خواب  گویی  که  گفته  سخن  طوری  چرا  که  است 
که خداوند راه تشخیص آن دو را به نبی  قسم بوده: الهی و غیر الهی، 

می دهد.
وقتی  همچنانکه  می گوید:  فقره  این  توضیح  در  نیز  شعرانی  عالمه 
دایره  یک  مردم  نظر  در  و  می چرخانیم  را  آن  و  زده  آتش  را  فتیله ای  سر 
نیست  دایره  این  که  می دانند  اهلش  اما  می دهد  جلوه  واقعی  آتشیِن 
که با  و علت توهم ذهن مردم را نیز می دانند، همین طورند انبیاء؟مهع؟ 
قوه تشخیص خواب  آنها  باطل در میان مردم،  و  وجود خواب صادق 
از طرف  کدام خواب  به وضوح می فهمند  و  دارند  را  کاذب  از  صادق 

خداوند است.
که خواب انبیاء؟مهع؟ وحی است، خداوند متعال  از طرفی از آنجا 
تشخیص  قابل  انبیاء  برای  که  می نماید  مقرون  آیاتی  با  را  خود  وحی 

باشد.2
که برای فهم این  اما در اینجا یک حدیث به سند موثق وجود دارد 
قلب  بر  آسمانی  خبر  می فرماید:  اینکه  آن  و  راهگشاست،  بسیار  فقره 
در  سپس  و  می کند  پیدا  بیهوش  مانند  حالتی  پس  می شود  نازل  نبی 

1 . حبار األنوار ج26 ص77

2 . شرح الکایف )املازندران( ج5 حاشیه ص145 
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َفَیُکوُن  ِبِه 
ْ
َقل ى 

َ
َعل  

ُ
َبأ الّنَ ْیِه 

َ
َعل  

ُ
َیْنِزل َک 

َ
َمل

ْ
ال ُیَعاِیُن  َل  ِبّىُ  »الّنَ خواب می بیند: 

ى ِفى َمَناِمِه«.1 ْیِه َفَیَر
َ
ُمْغَمى َعل

ْ
َکال

ابتدا  رفتن،  خواب  به  از  قبل  انبیاء؟مهع؟  حدیث،  این  به  توجه  با 
پیدا  نازل می شده است، سپس حالت خاصی  قلبشان  بر  الهی  پیام 
یافت می نموده اند  می کرده اند و بعد به خواب رفته و خواب قدوسی را در
و  خداست.  طرف  از  و  صادقه  خوابشان  که  بوده  این  نشانه  همین  و 
یخی درباره حالت پیامبر؟ص؟ به  موید این معنی، روایات و نقل های تار
که همه خبر از یک نوع  یافت وحی مستقیم در بیداری است  هنگام در

حالت خاص و متمایز از حاالت بشری می دهند.2
حال آیا همیشه خوابشان اینگونه بوده است؟ به زودی در این باره 

گفت. سخن خواهیم 
کیفیت  اما غیر از این حدیث، در دو حدیث دیگر مطلبی راجع به 
که آن  تشخیص صدای ملک در هنگامیکه دیده نمی شود بیان شده 
که حجت  ی می پرسد وقتی  هم راهگشا هست. در این دو حدیث راو
کجا تشخیص  از  را می شنود  او  را نمی بیند و فقط صدای  خدا ملک 
باشد؟  شیطان  از  نمی ترسد  و  بوده  فرشته  جانب  از  صدا  که  می دهد 
کم  و امام پاسخ می دهند: در آن هنگام آرامش و وقار خاصی بر او حا
که می فهمد این صدای فرشته است ... غیر از اینکه شیطان  می شود 

1 . بصائر الدرجات ص371 ح12

ْک ِبِه ِلَساَنَک َو  ّرِ
َ  تُ

َ
 ل

َ
ًة َفَنَزل اُه ِبِلَساِنِه َو َشَفَتْیِه َکاَن ُیَعاِلُج ِمْن َذِلَک ِشّدَ

َ
ّق
َ
ُقْرآُن َتل

ْ
ْیِه ال

َ
 َعل

َ
ِیُّ ع ِإَذا َنَزل 2 . َکاَن الّنَ

 .
ً

 َثِقیال
ً

ْییَک  َقْول
َ
ِی  َعل

ْ
ا َسیُنل ُه  ِإّنَ

ُ
 َقْول

ً
یُد ِثْقال ُسیُه َو َیِ

ْ
ُع َرأ  َو َیَتَصیّدَ

ً
 َشیِدیدا

ً
یا

َ
مل

َ
َوْحیُی َوَجیَد ِمْنیُه أ

ْ
ْییِه ال

َ
 َعل

َ
َکاَن ِإَذا َنیَزل

مناقب آل أیب طالب؟مهع؟ )لبن شهرآشوب( ج 1 ص44
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متعرض صاحب این امر نمی شود:
ِمَن  َیُکوَن  ْن 

َ
أ َیَخاُف  َل  َو  ِک 

َ
َمل

ْ
ال ِمَن  َکاَن  ُه 

َ
ّن

َ
أ ُم 

َ
َیْعل َکْیَف  ُت 

ْ
»ُقل

ِکیَنُة  الّسَ ْیِه 
َ
َعل َقى 

ْ
ُیل ُه 

َ
ِإّن  

َ
َقال ْخَص 

َ
الّش ى  َیَر َل  َکاَن  ِإَذا  ْیَطاِن 

َ
الّش

َکاَن  ْیَطاِن َلْعَتَراُه َفَزٌع َو ِإْن 
َ

َکاَن ِمَن الّش ْو 
َ
ِک َو ل

َ
َمل

ْ
ُه ِمَن  ال

َ
ّن

َ
ُم أ

َ
َفَیْعل

ْمِر«.1
َ
ُض ِلَصاِحِب َهَذا اْل ْیَطاُن َیا ُزَراَرُة َل َیَتَعّرَ

َ
الّش

ُه 
َ
ِإّن  

َ
َقال ِک 

َ
َمل

ْ
ال ُم 

َ
َکل ُه 

َ
ّن

َ
أ ُم 

َ
َیْعل َکْیَف  َک  ِفَدا ُت 

ْ
ُجِعل ُه 

َ
ل ُت 

ْ
و: »َفُقل

ٍک«.2
َ
ُم َمل

َ
َکل ُه 

َ
ّن

َ
َم أ

َ
ى َیْعل َوَقاَر َحّتَ

ْ
ِکیَنَة َو ال ُیْعَطى الّسَ

ارتباط  هنگام  که  می شود  برداشت  چنین  نیز  حدیث  دو  این  از 
ایشان رخ  برای  الهی، حالت خاصی  با حجت های  یا فرشتگان  خدا 
آنها  بین  عالمتی  همین  و  است  بیرون  بشری  توصیف  از  که  می داده 
حالتی  الهی،  خواب  هنگام  به  نیز  نبی  نتیجه  در  است.  بوده  خدا  و 
که ائمه؟مهع؟  که می فهمیده خوابش از طرف خداست، حالتی  داشته 

خیلی پیرامون آن توضیح نداده اند.

دو هوال مسم
سوال اول( انبیاء؟مهع؟ چه کسی را در خواب می دیده اند؟ در این باره 

تعابیر روایات متعدد است:
و  می آید«،  نبی  نزد  خواب  »در  اینست:  حدیث  چهار  لفظ  الف( 
ِبّىُ  در هر چهار تا نیز به خواب حضرت ابراهیم؟ع؟ مثال زده شده: »الّنَ

1 . بصائر الدرجات ص318 ذیل ح2

2 . الکایف ج 1 ص271 ح4
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گفتیم خواب  که  َیا ِإْبَراِهیَم «1. اما اواًل همانطور  ْؤ ِذی ُیْؤَتى ِفى َمَناِمِه َنْحَو ُر
َّ
ال

در  اینکه  از  غیر  نبوت،  نه  بوده  رسالت  زمان  در  ابراهیم؟ع؟  حضرت 
حدیث دیگری همین خواب ابراهیم؟ع؟ به عنوان مثالی برای خواب 
ابراهیم  که  اینست  قرآن  تصریح  ثانیًا  نبی2،  نه  شده  بیان  رسول  دیدن 
کسی در  که دارد فرزندش را ذبح می کند نه اینکه  خود را در خواب دیده 
ْذَبُحَک«.3

َ
ى أ ّنِ

َ
َمناِم أ

ْ
ى  ِفى ال َر

َ
ى أ خواب به ایشان امر نموده باشد: »یا ُبَنّىَ ِإّنِ

حدیث  چهار  این  در  مثال،  در  اشکال  از  پوشی  چشم  با  حال 
از  که  روایت  اما در دو  نبی می آید  کسی در خواب  که چه  گفته نشده 
تصریح  می گوید  سخن  اسالم؟ص؟  پیامبر  رسالت  از  قبل  خواب های 
َفَهَکَذا  ْوِم  الّنَ ِفى   

ُ
َجْبَرِئیل َتاُه 

َ
»أ را در خواب می دیده اند:  که جبرئیل  شده 

« چنین بر  ِبّىُ «5، و از عبارت »َهَکَذا الّنَ ِبّىُ  َهَکَذا الّنَ
ُ

َتاُه َجْبَرِئیل
َ
«4 و: »أ ِبّىُ الّنَ

که دیدن جبرئیل در خواب برای همه انبیاء بوده است. می آید 
که نبی در خواب یا در قلبش خبر داده  ب( لفظ دو حدیث اینست 
ِبّىُ َل ُیَعاِیُن   ُیوُسَف َو ِإْبَراِهیَم«6 و: »الّنَ

َ
 ِفى َمَناِمِه ِمْثل

ُ
أ می شود: »ِمْنُهْم َمْن ُیَنّبَ

ى ِفى َمَناِمِه«.7 ْیِه َفَیَر
َ
ُمْغَمى َعل

ْ
َکال ِبِه َفَیُکوُن 

ْ
ى َقل

َ
 َعل

ُ
َبأ ْیِه الّنَ

َ
 َعل

ُ
َک َیْنِزل

َ
َمل

ْ
ال

مقام  به  رسیدن  اول،  حدیث  مراد  که  شود  توهم  نباید  البته  و 

1 . بصائر الدرجات ص369 ح3، ص371 ح10، ص372 ح13، ص273 ح19

َیا ِإْبَراِهمَ «. بصائر الدرجات ص369 ح4 َو ُرْؤ ْ َ یِف َمَناِمِه حنَ
ا ُنّئِ َ ّبَ  ... ُر

َ
ُسول 2 . »الّرَ

3 . صاّفات: 102

4 . بصائر الدرجات ص371 ح10

5 . مهان ص373 ح19

6 . مهان ص370 ح6

7 . مهان  ص371 ح12
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مثال  نیز  را  ابراهیم؟ع؟  حضرت  خواب  زیرا  است  خواب  در  پیامبری 
که سالها بعد از رسالت ایشان اتفاق افتاده است. زده 

حضرت  شده  تصریح   - گذشت  که  همانطور   - نیز  قرآن  در  ج( 
ابراهیم؟ع؟ خودش را در خواب دیده است.

می کرده اند،  یافت  در خواب  در  چیزی  چه  انبیاء؟مهع؟  دوم:  سوال 
اصل به نبوت رسیدن خویش را یا اخبار و احکام دین را؟

و به عبارت دیگر: وقتی وحی الهی بر نبی توسط خواب رخ می داده، 
ی اعطا می گشته  و او فرشته را نمی دیده، از چه طریقی مقام نبوت به و
است؟ در همان خواب؟ دلیلی بر این مدعا وجود ندارد و پاسخ توهمی 
بود داده شد، و در مورد خواب حضرت  گزینه )ب(  که درباره روایات 
گفت. لذا طبق تصریح روایات  یوسف؟ع؟ نیز در آینده سخن خواهیم 
که نبی را دارای راه ارتباطِی صدای ملک معرفی می کنند،  شماره 2 و 3 

که نبی با وحی فرشته به نبوت می رسد. گرفت  می توان چنین نتیجه 
نبی  و  رسول  فرق  بیان  در  که  است  روایتی  برداشت  این  موید 
َمَناِمه« 1  ِفى  ى  َیَر َو  َوْحُى 

ْ
ال ْیِه 

َ
َعل  

ُ
َیْنِزل َما 

َ
ِإّن  

ً
کا

َ
َمل ُیَعاِیُن  َل  ِبّىُ  »الّنَ می فرماید: 

که ابتدا تصریح می کند نبی فرشته را نمی بیند بعد می گوید بر او وحی 
که مرادش شنیدن صدای ملک است - و سپس مساله  نازل می شود - 
که این تقدم وحی بر خواب موید برداشت ما  خواب را بیان می نماید 

می باشد.
که در این دسته از روایات وجود  نتیجه: با وجود ابهامات متعددی 

1 . مهان ص370 ح8
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کثرت آنها1 و اتفاق  دارد و - ما تنها به بررسی 5 نمونه پرداختیم - اما 
نبِی غیر رسول، خواب  با  ارتباطِی خدا  راه  اینکه  به  عمومشان نسبت 

بوده است اطمینان به این مضمون را حاصل می کند.
که: یم این است  خالصه: آنچه ما از این روایات بدست می آور

- خواب یکی از راه های ارتباطِی خداوند با انبیاء؟مهع؟ بوده است.
- رسوالن الهی نیز بهره ای از خواب های الهی داشته اند.

که فردی در خواب به پیامبری  - هیچ روایتی بر این داللت ندارد 
مبعوث شده باشد.

انبیاء؟مهع؟  به  ارتباطی مخصوص  راه  این  پایان عرض می کنیم  در 
نبوده  نیز  امام  دسترس  در  حتی  متعدد  روایات  تصریح  طبق  و  بوده 
ائمه  از  مقامشان  یمانی ها  اعتقاد  به  که  مهدیین  به  برسد  چه  است2 

پایین تر است.

محور دوم( خواب انبیاء؟مهع؟ وحی اهت  
و  نبی  شخص  بر  آن  بودن  حجت  معنای  به  خواب،  بودِن  وحی 
از  خوابی  این باره  در  می باشند.  خواب  آن  به  مربوط  که  است  کسانی 
حضرت ابراهیم؟ع؟ در قرآن مطرح شده که تصریح می کند آنچه ایشان 
بخش های  در  این باره  در  ما  و  است،  بوده  خداوند  وحی  و  امر  دیده، 

گفت. بعدی سخن خواهیم 

1 . در بصائر الدرجات 14 حدیث در این باره ثبت کرده است. بصائر الدرجات 374-368

ا  ّمَ
َ
ْوِم«، و: »َو أ ِتَیُه یِف الّنَ

ْ
ْن َیأ

َ
ْن َیَراُه َو ِمْن َغْیِر أ

َ
ُثُه ِمْن َغْیِر أ ِک َفُیَحّدِ

َ
ل َ َم الْ

َ
ِذی َیْسَمُع َکال

َّ
ُث َفُهَو ال َحّدَ ُ ا الْ ّمَ

َ
2 . »َو أ

 
َ

ِذی َیْسیَمُع َو ل
َّ
ُث َفُهَو ال َحّدَ ُ ا الْ ّمَ

َ
َناِم«، و: »َفأ َ ِتیِه یِف الْ

ْ
 َیأ

َ
 َیَرى َو ل

َ
ِک َو ل

َ
ل َ َم الْ

َ
ِذی َیْسیَمُع َکال

َّ
ُث َفُهَو ال َحّدَ ُ الْ

َناِم«. بصائر الدرجات ص371 ح10، ص372 ح13، ص373 ح19 َ  ُیْؤَت یِف الْ
َ

ُیَعاِیُن َو ل
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خبر  که  شدیم  متعددی  روایات  متذکر  اول،  محور  در  همچنانکه 
که می رساند خواب نبی  می داد راه ارتباطِی خدا با نبی خواب می باشد 

حکم وحی را داشته است.
انبیاء؟مهع؟  خواب  که  شده  تصریح  روایت  یک  در  این،  از  غیر  اما 
همه  شامل  روایت،  اطالق  ظاهر  و  َوْحٌى«1،  ْنِبَیاِء 

َ
اْل َیا  ْؤ »ُر است:  وحی 

خواب های انبیاء؟مهع؟ می شود.
است:  جور  چند  خداوند  کالم  می فرمایند:  المؤمنین؟ع؟  امیر  نیز 
رسوالن  که  خوابی  سوم  قلبی،  الهام  دوم  پیامبران،  با  خدا  تکلم  اول 
َما  ِمْنُه  َواِحٍد  ِبَنْحٍو  ْیَس 

َ
ل اهَّلِل  ُم 

َ
»َکل فرشته:  توسط  وحی  چهارم  و  می بینند 

  َو ِمْنُه َوْحٌى 
ُ

ُسل َیا َیَراَها الّرُ ْؤ وِبِهْم َو ِمْنُه ُر
ُ
 َو ِمْنُه َما َقَذَف ِفى ُقل

َ
ُسل َم اهَّلُل ِبِه الّرُ

َّ
َکل

2.»
ُ
ى َو ُیْقَرأ

َ
 ُیْتل

ٌ
یل َو َتْنِز

منتظر  خواب  در  من  فرمودند:  پیامبر؟ص؟  مرسلی  حدیث  در  نیز 
که همه  َوْحَى«3، و این هم می رساند 

ْ
ال َیْنَتِظُر  ِبى 

ْ
َقل ِإّنَ  وحی هستم: »... 

خواب های پیامبر؟ص؟ وحی گونه بوده است.
و در یک روایت دیگر علت آن چنین بیان شده که خواب انبیاء؟مهع؟ 
مانند دیگر مردم نبوده، زیرا ایشان با اینکه چشم هایشان بسته بوده اما 
حتی  و  می کرده اند  حس  می شنیده اند،  و  نمی رفته  خواب  حواسشان 

وُبَنا«.4
ُ
ْنِبَیاِء َتَناُم ُعُیوُنَنا َو َل َتَناُم ُقل

َ
ا َمَعاِشَر اْل

َ
می دیده اند: »ِإّن

1 . األمایل )للطویس( ص338 ح29. در سند حدیث چندین راوی جمهول وجود دارد.

2 . اإلحتجاج ج 1 ص243

3 . مکارم األخالق ص292 

4 . بصائر الدرجات ص420-421 ح8
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و  می خوابند  پشت  بر  پیامبران  می فرمایند:  علی؟ع؟  حضرت  نیز 
ى 

َ
َعل َتَناُم  ْنِبَیاُء 

َ
»اْل هستند:  وحی  منتظر  زیرا  نمی خوابد  هایشان  چشم 

َها«.1 ّبِ َعًة ِلَوْحِى َر ْعُیُنَها َل َتَناُم ُمَتَوّقِ
َ
ِقَیًة َو أ

ْ
ْقِفَیِتَها ُمْسَتل

َ
أ

همچنانکه پیامبر؟ص؟ به ابوذر فرمودند: من در خواب همانطور شما 
ُکْم ِفى َمَناِمى  َرا

َ
ى أ ّنِ

َ
 َما َعِلْمَت أ

َ
َبا َذّرٍ أ

َ
که در بیداری می بینم: »َیا أ را می بینم 

نخوابیده  حواسم  اما  خوابیده  من  چشم  چون  َیَقَظِتى«2،  ِفى  ُکْم  َرا
َ
أ َکَما 

ِإّنَ  َیَقَظِتى  ِفى  ُکْم  َرا
َ
أ َکَما  َمَناِمى  ِفى  ُکْم 

َ
ْعَمال

َ
أ ى  َر

َ
أ ى  ّنِ

َ
أ َعِلْمَت  َما   

َ
»أ است: 

ِبى َل َیَنام«. 3
ْ
َعْیِنى َتَناُم َو َقل

»َتَناُم   است:  بیدار  قلبم  اما  خوابیده  من  چشم  می فرمایند:  نیز  و 
ِبى َیْقَظان«. 4

ْ
َعْیِنى  َو َقل

که در روایات متعدد  و همین حالت برای ائمه؟مهع؟ هم بوده است 
فرموده اند:

الف( حال ائمه در خواب و بیداری یکی است و خواب چیزی از 
ُهْم ِفى 

ُ
َمَناِم َحال

ْ
ُهْم ِفى ال

ُ
ُة َحال ِئّمَ

َ
حواس ایشان را تغییر نمی دهد: »اْل

5 .» ً
ْوُم ِمْنُهْم َشْیئا ُر الّنَ َیَقَظِة َل ُیَغّیِ

ْ
ال

ب( همانا خوابیدن و بیداری ما یکی است: »ِإّنَ َمَناَمَنا َو َیَقَظَتَنا َواِحَدة«.6

1 . عییون أخبیار الرضیا؟ع؟ ج1 ص240 ح1،  الصیال ج1 ص263 ح140، علیل الشیرائع ج 2 ص597. البتیه لفیظ 

ایین رواییت از حییث خنوابییدن چشیمها خمالیف رواییات متعیدد مبی بر خوابیدن چشیمها می باشید، اما عموم 

ییان ایین حدییث جمهولند. راو

2 . بصائر الدرجات ص421 ح9

3 . مهان ح10

4 . التفسیر املنسوب ص453

5 . کشف الغمة ج 2 ص423

6 . قرب اإلسناد ص348 ح1258
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ج( برای امام ده نشانه است: مطهر و ختنه شده به دنیا می آید ... و 
َماِم َعْشُر  ِ

ْ
اینکه چشمانش می خوابد اما حواسش بیدار است: »ِلل

ُبُه« .1
ْ
 َو ... َتَناُم  َعْیُنُه  َو َلَیَناُم َقل

ً
 َمْخُتونا

ً
را ُد ُمَطّهَ

َ
َماٍت ُیول

َ
َعل

و   ... می باشد  معصوم  است:  امام  صفات  از  خصلت  ده  د( 
ِمْن  ِخَصاٍل  »َعْشُر  است:  بیدار  حواسش  اما  می خوابد  چشمانش 

ُبُه«.2
ْ
ِعْصَمُة َو ... َتَناَم  َعْیُنُه  َو َل َیَناَم َقل

ْ
َماِم ال ِصَفاِت اْلِ

اینکه  و   ... می باشد  مردم  اعلم  است:  نشانه هایی  امام  برای  هـ( 
َماٌت 

َ
َعل َماِم  ِ

ْ
»ِلل است:  بیدار  حواسش  اما  می خوابد  چشمش 

ُبه«. 3
ْ
اِس َو ... َتَناُم  َعْیُنُه  َو َل َیَناُم َقل َم الّنَ

َ
ْعل

َ
َیُکوُن أ

گویی این از خصائص همه پیامبران نبوده  ولی در بعضی روایات 
بلکه فقط به پیامبر اسالم؟ص؟ اختصاص داشته است:

الف( خداوند در توصیف پیامبر اسالم؟ص؟ خطاب به عیسی؟ع؟ 
»َتَناُم   نمی خوابد:  حواسش  اما  می خوابد  چشمانش  فرمودند: 
انبیاء  دیگر  و  عیسی؟ع؟  حضرت  گویی  ُبُه«4، 

ْ
َقل َیَناُم  َل  َو  َعْیَناُه  

اینگونه نبوده اند.
ب( توصیف پیامبر اسالم؟ص؟ توسط یکی از اسقف های نجران از 
َو  َة  َهِدّیَ

ْ
ال  

ُ
ُکل

ْ
َیأ ُبُه 

ْ
َقل َیَناُم  َل  َو  َعْیَناُه   انجیل به همین عبارت: »َتَناُم  

َدَقة«.5  الّصَ
ُ

َل َیْقَبل

1 . الکایف ج1 ص388 ح8

2 . الصال ج 2 ص428 ح5

3 . من ل حیضره الفقیه ج 4 ص418 ح5914

4 . الکایف ج8 ص140، األمایل )للصدوق( ص514

5 . اإلختصیاص ص113، اإلقبیال باألعمیال احلسینة )ط - احلدیثیة( ج 2 ص340، حبیار األنیوار ج 21 ص317 و 
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بیدار  قلبم  ولی  می خوابد  من  چشم  پیامبر؟ص؟:  خود  توصیف  ج( 
ِتى 

ْ
ِذی َیأ

َّ
ِبّىِ ال ْخِبْرَنا َعْن َنْوِم الّنَ

ُ
ا َقْد أ

َ
َکْیَف َنْوُمَک َفِإّن ُد  است: »َیا ُمَحّمَ

ِبى َیْقَظان «.1
ْ
 اهَّلِل؟ص؟: َتَناُم َعْیِنى َو َقل

ُ
 َرُسول

َ
َماِن . َفَقال ِفى آِخِر الّزَ

زمانیکه  ایشان  صادق؟ع؟:  امام  توسط  پیامبر؟ص؟  توصیف  د( 
و  نمی خوابید  حواسش  اما  می خوابید  چشمانش  می خوابید 
می فرمود: قلب من منتظر وحی است: »َکاَن؟ص؟ ِإَذا َناَم َتَناُم  َعْیَناُه  

َوْحَى«.2
ْ
ِبى َیْنَتِظُر ال

ْ
 ِإّنَ َقل

ُ
ُبُه َو َیُقول

ْ
َو َل َیَناُم َقل

خدا؟ص؟  رسول  مخصوص  صفت  را  این  مناقب  کتاب  در  نیز 
ًة ِمْنَها 

َ
یَن ِبِماَئٍة َو َخْمِسیَن َخْصل ِبّیِ َق؟ع؟ َجَماَعَة الّنَ معرفی نموده است: »َفاَر

ِبى«.3
ْ
 َتَناُم  َعْیِنى  َو َل َیَناُم َقل

ُ
ى َو َیُقول ِ

ّ
َکاَن َیَناُم ُثّمَ ُیَصل  ...

کم است، همه  این چند حدیث بسیار  تعداد  اینکه  کنار  ولی در 
فطحی  نیز  آن  ی  راو که  »الف«  حدیث  اال  می باشند  سند  بدون  شان 

مذهب می باشد.
همچنین در پاره ای از روایات خواب های وحی گونه برخی پیامبران 

حکایت شده است، مانند خواب حضرت یعقوب؟ع؟.4
مردم  خواب های  تمام  گر  ا که  آمده  چنین  مفضل«  »توحید  در  نیز 

ٍة«. ّیَ ّمِ
ُ
ٍة أ ّمَ

ُ
ُبُه َیْبَعُثُه اهَّلُل یِف أ

ْ
 َیَناُم َقل

َ
در اقبال اینگونه ثبت شده  است: »َتَناُم  َعْیَناهُ  َو ل

1 . التفسیر املنسوب ص453

2 . مکارم األخالق ص292 

3 . مناقیب آل أیب طالیب؟مهع؟ )لبین شهرآشیوب( ج 1 ص142-143. مگیر اینکیه گفتیه شیود خصلیت ایشیان در 

گر حواس دیگیر انبیاء؟مهع؟ هیم منی خوابیده خواب  ناقیض نبیودن خوابشیان نسیبت بیه وضیو بیوده اسیت. اما ا

ایشیان نییز نبایید ناقیض وضیوی شیان بوده باشید.

4 . دعائ السالم ج1 ص244
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َکْیَف  ِم 
َ

ْحل
َ
اْل ِفى   

ُ
ل

َ
ُمَفّض َیا  ْر  »َفّکِ بودند:  پیامبر  شان  همه  که  بود  صادقه 

اُس  الّنَ َکاَن 
َ
ل َتْصُدُق  َها 

ُّ
ُکل َکاَنْت  ْو 

َ
ل َها 

َ
َفِإّن ِبَکاِذِبَها  َصاِدَقَها  َفَمَزَج  ِفیَها  ْمَر 

َ
اْل َر  َدّبَ

ْنِبَیاء«1، و این می رساند تمام خواب های انبیاء؟مهع؟ صادقه بوده 
َ
ُهْم أ

ُّ
ُکل

است.
نبوت معرفی  از اجزاء  یای صادقه جزئی  رؤ نیز در چند حدیث،  و 

گشته است.2
که ظاهرش می رساند  اما در مقابل این روایات، احادیثی وجود دارد 

انبیاء؟مهع؟ خواب غیر وحی هم می دیده اند، از جمله:
الف( در بیان فرق رسول با نبی در یک حدیث آمده که رسول گاهی 
َما َرأى   ّبَ  ... َو ُر

ُ
ْیِه َجْبَرِئیل

َ
  َعل

ُ
ِذی َیْنِزل

َّ
: ال

َ
ُسول در خواب می بیند: »الّرَ

گویی خواب های دیگرش وحی گونه نیست. ِفى َمَناِمِه«3، 

کجا می فهمد  از  از امام؟ع؟ می پرسد: نبی  ی  ب( در حدیثی، راو
ْوِم  ى ِفى الّنَ

َ
ِذی َرأ

َّ
ّنَ ال

َ
ُم أ

َ
آنچه در خواب دیده وحی بوده: »َکْیَف َیْعل

ِک« و امام هم پاسخ می دهند: توفیق فهم آن به 
َ
َمل

ْ
ُه ِمَن ال

َ
ّن

َ
َحّقٌ َو أ

ى  َیْعِرَفُه «.4 ُق  ِلَذِلَک  َحّتَ
َ
او داده می شود: »ُیَوّف

که  الهی،  غیر  و  الهی  بوده:  قسم  دو  بر  انبیاء؟مهع؟  خواب  گویی  و 
خداوند راه تشخیص آن دو را به نبی عطا می نموده است و ما قباًل این 

کردیم. اشکال را مطرح 

1 . توحید املفضل ص85، حبار األنوار ج3 ص85

2  . الفاظ و مصادر این احادیث در بش حجیت خواب ذکر می شود.

3 . الکایف ج1 ص176 ح2

4 . مهان ص177 ح4
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خبر  که  شده  وارد  چنین  نبی  و  رسول  فرق  پیرامون  روایتی  در  ج( 
آسمانی بر قلب نبی نازل می شود پس حالتی مانند بیهوش پیدا 
 

ُ
َیْنِزل َک 

َ
َمل

ْ
ال ُیَعاِیُن  َل  ِبّىُ  می کند و سپس در خواب می بیند: »الّنَ

ى ِفى َمَناِمِه«.1 ْیِه َفَیَر
َ
ُمْغَمى َعل

ْ
َکال ِبِه َفَیُکوُن 

ْ
ى َقل

َ
 َعل

ُ
َبأ ْیِه الّنَ

َ
َعل

ابتدا  رفتن،  خواب  به  از  قبل  انبیاء  حدیث،  این  به  توجه  با  و 
پیدا  نازل می شده است، سپس حالت خاصی  قلبشان  بر  الهی  پیام 
یافت می نموده اند  می کرده اند و بعد به خواب رفته و خواب قدوسی را در
که خوابشان صادقه و از طرف خداست. حال  و همین نشانه این بوده 
آیا همیشه خوابشان اینگونه بوده است؟ ظاهر روایت این را نمی رساند 
که می خواسته بر ایشان وحی  بلکه ظاهرًا این تنها مربوط به وقتی بوده 
نازل شود چون - طبق روایاتی که در بخش اول مرور کردیم - راه ارتباطِی 

خدا با انبیاء؟مهع؟ خواب بوده است.
می گوید  که  حدیثی  آن  مراد  می شود  معلوم  معنی،  این  پذیرش  با 

خواب انبیاء وحی است، مطلق خواب های ایشان نیست.
ارتباطِی  راه  عنوان  به  خواب  اصاًل  حدیث  یک  در  باالتر،  این  از  و 
ْخَص َو 

َ
ى الّش

َ
َما َرأ ّبَ ُر َو  َم، 

َ
َکل

ْ
َما َسِمَع  ال ّبَ ُر ِبُى   نبی معرفی نشده است: »َو الّنَ

گویی اصاًل خواِب وحی گونه برای نبی رخ نمی دهد. اما با  ْم َیْسَمْع«2، 
َ
ل

که خواب را وسیله ارتباط خدا با نبی می شمرد،  وجود احادیث متعدد 
کرد. نمی توان به این تک حدیث اعتنا 

1 . بصائر الدرجات ص371 ح12

2 . الکایف ج1 ص176 ح2. البته سند روایت جمهول است. مرآة العقول ج2 ص288
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شکی  بوده  وحی  انبیاء؟مهع؟  خواب های  بعضی  اینکه  در  نتیجه: 
نیست و قرآن و روایات در این باره اتفاق نظر دارند، اما اثبات اینکه تمام 
»توحید  روایت  طبق  بله  است.  مشکل  بوده  وحی  ایشان  خواب های 
مفضل«، همه خواب های شان صادقه بوده1، اما هر خواب صادقه ای 
وحی نیست، و اینکه در بعضی روایات، خواب صادقه یکی از هفتاد 
که همه خواب های  جزء نبوت شمرده شده، مراد، عالمت نبوت است 

او صادقه است نه اینکه هر چه ببیند وحی می باشد.

رؤیای دیگران
غیر  خواب  آیا  اینکه:  آن  و  است  مطرح  مهم  سوال  یک  اینجا  در 
ْنِبَیاِء 

َ ْ
َیا األ انبیاء؟مهع؟ هم می تواند وحی گونه و حجت باشد؟ از روایِت »ُرْؤ

خواب  که  می آید  بدست  چنین  است«،  وحی  انبیاء  یای  رؤ َوْحٌی: 
وحی گونه برای غیر انبیاء؟مهع؟ رخ نمی دهد. و ما در این سخن به مفهوم 
که اشکال شود آن دو مفهوم ندارند  وصف یا لقب استدالل نمی کنیم 
که عرف از این جمله اختصاص  بلکه به ظاهر عرفی تمسک می کنیم 
کسانیکه برای وصف و لقب مفهوم قائل  را می فهمد. غیر از اینکه مراد 
و  یا مناسبات حکم  گرفتن وجود اطالق مقامی  نظر  در  بدون  نیستند 
که روایت بر نفی حجیت خواب دیگران  موضوع است. حال بر فرض 
داللت نکند اما اثبات هم نمی کند، و هر چه مشکوک الحجیة باشد 

اصل عدم آن است.

1 . توحید املفضل ص85، حبار األنوار ج3 ص85



بخش دومی تقسیمات خواب      |  125    |

که  شده  ادعا  مساله  این  سندی  هیچ  بدون  روایت  دو  در  بله 
ِوَی  »ُر دارد:  را  الهی  وحی  حکم  و  است  درست  همیشه  مؤمن  یای  رؤ
و:  ِعْنَدُه«1  ّبُ  الّرَ ِبِه  َم 

َّ
َتَکل ٍم 

َ
َکل ى  َمْجَر َتْجِری   ُمْؤِمِن  

ْ
ال َیا  ْؤ ُر  :

َ
َقال ؟ع؟  َعِلّىٍ َعْن 

َبٌة َو َیِقیَنُه  ّنَ َنْفَسُه َطّیِ
َ
ُمْؤِمِن َصِحیَحٌة ِل

ْ
َیا ال ْؤ ّنَ ُر

َ
ِة أ ِئّمَ

َ
ْعِبیِر َعِن اْل ِکَتاِب الّتَ »ِفى 

اِر«.2 َجّبَ
ْ
یِز ال َعِز

ْ
ِئَکِة َفِهَى  َوْحٌى  ِمَن اهَّلِل ال

َ
َمل

ْ
ى َمَع ال

َ
ّق

َ
وُحُه َفَیَتل َصِحیٌح َو َیْخُرُج ُر

اما این دو حدیث چند مشکل سندی و محتوایی دارند، از جمله:
الف( بدون هیچ سندی و با این تعبیر: »از علی؟ع؟ روایت شده« و: 
گشته اند بدون هیچ توضیحی  »از ائمه؟مهع؟ چنین رسیده« ثبت 
کجا به معصومین؟مهع؟ نسبت  کرده و از  کسی اینها را نقل  که چه 

داده است.
الفوائد  کنز  نام  به  ضعیف  العاده  فوق  حدیثِی  کتاب  دو  در  ب( 
کتب معتبر شیعه  ق5 3 و جامع األخبار ق6 ثبت شده اند و در 

وجود ندارند.
که روحیه اخباری گری داشته باشد بگوید این دو  البته شاید فردی 
کفایت  که به عنوان حدیث ثبت شده اند  اشکال مهم نیست و همین 
خوبی  به  دارند  تخصص  شناسی  حدیث  در  که  کسانی  اما  می کند. 
که اصاًل حدیث  کلماتی از علماء یا عرفاء یا صوفیه  می دانند چه بسا 
نبوده اند ولی اشتباهًا به عنوان حدیث توسط افراد غیر متخصص ثبت 
را  آن  کسی  چه  اینکه  و  حدیث  مصدر  به  توجه  همین  برای  شده اند. 

1 . کنز الفوائد ج 2 ص61

2 . جامع األخبار ص172

3 . البته کتاب کنز الفوائد از نظر علمی در سطح بسیار خویب قرار دارد و ضعف آن تنا از نظر حدییث می باشد.
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کالم از اهمیت  حدیث تشخیص داده جهت اثبات حدیث بودن یک 
گر با تعبیرهای غیر مستند همچون:   باالیی برخوردار است، مخصوصًا ا

گفته اند« همراه باشد. »روایت شده« و: »چنین 
سابقه  این  از  بعد  و  قبل  و  داشته  فرد  به  منحصر  محتوایی  ج( 

مضمونی ندارند.
که  کسی این مطلب را مشکل نداند، اما باید دانست  ممکن است 
هندسه فکر شیعه بر اساس روایات متقن و متواتر قبل از رخداد غیبت 
که تا قرن پنج و شش  گرفته، پس دو حدیثی  آخرین حجت خدا شکل 
گر  ا ندارند مخصوصًا  تفکر شیعی  نبودند جایگاهی در هندسه  مطرح 

مربوط به رکن اعتقادی یعنی شناخت حجت خدا باشند.
د( شبیه به حدیث اول در منابع اهل سنت و منسوب به پیامبر؟ص؟ 
المؤمن  یراها  الصالحة  یا  »الرؤ  :- علی؟ع؟  امام  نه   - شده  ثبت 
و  المنام« 1  فی  عبده  ربک   به   یکلم   کالم   هو  و  له  ترى  او  لنفسه 
گفته از اهل سنت به شیعه را تقویت  همین، احتمال رسوخ این 

می نماید.
اشتباه نشود، ما نمی گوییم هر حدیثی مشابه ُسنی داشت مجعول 
که بدون سند و با تعابیر:  است، بلکه سخن ما درباره نقلهایی است 
گشته،  که با پیگیری های محققین  »روایت شده« و:  »گفته شده« ثبت 
و  داشته  وجود  سنت  اهل  کتب  در  نقلها  این  از  بسیاری  شده  روشن 
کتب شیعه شده، و به  بعد از قرن پنجم و توسط غیر متخصصین وارد 

1 . الدر املنثور ج 3 ص313
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کتاب چهار  که به وفور در  گشته است؛ چیزی  نام اهل بیت؟مهع؟ ثبت 
گریم. جلدِی »عوالی اللئالی« نظاره 

مؤمن  خواب  می بینیم  ما  زیرا  ناسازگارند  خارجی  واقعیت  با  هـ( 
همیشه راست نیست. و همچنین عقل بر اساس تناسب حکم 
این  شایسته  مؤمنی  هر  که  می فهمد  را  این  آشکارا  موضوع  و 
که مورد وحی قرار بگیرد و - بر فرض قبول - مؤمنی مراد  نیست 
مقام  به  نزدیک  به جایگاهی  و اخالص  تقوا  از شدت  که  است 

نبوت رسیده باشد.
به تفصیل سخن  ما در بخش بعدی درباره حجیت خواب مؤمن 

گفت. خواهیم 
از  روایات  بعضی  در  اینکه  آن  و  دارد  وجود  شبهه ای  اینجا  در  اما 
به  فرشته ای  که  شده  گفته  سخن  انبیاء؟مهع؟  غیر  درباره  خواب هایی 
گفته، آیا این همان خواب  ی سخن  امر خدا در خواب فرد آمده و با و
ذکر  قباًل  که  اسرائیلی  بنی  مرد  خواب  آن  جمله  از  نیست؟  وحی گونه 

شد.
در پاسخ باید گفت: اواًل ما بارها به این نکته تذکر داده ایم که خواب 
این  خواب،  تقسیمات  در  نیز  و  است  حجت  خواب  از  غیر  صادقه 
گاهی  و  گاهی صادقه است  الهی  که خواب  را توضیح دادیم  مطلب 
دیده  خدا  عنایت  یا  امر  به  خوابی  اینکه  صرف  به  نتیجه  در  حجت، 
که موضوع  شود حجت و وحی بر آن اطالق نمی شود. این در حالیست 
بعضی  برای  همچنانکه  و  است  آینده  از  ِاخبار  عمومًا  خواب ها  این 
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نیز  خوابی  چنین  دیدن  دارد  وجود  بیداری  در  الهام  رخداد  مؤمنین 
ممکن است. ثانیًا سخن هر فرشته ای وحی تلقی نمی شود زیرا فرشته 
وحی - طبق روایات فراوان - شخص جبرئیل؟ع؟ و بعضی فرشتگان 
مخصوص دیگر می باشند و برای همین حتی سخن اسرافیل و مکائیل 

و عزرائیل با پیامبران وحی تلقی نشده است.



ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسݠوݣݣݣݣݣݣݣݣݠݠم �ݓحن�ش

وݣݣݣاݣݣ�ݓ ݣݣݣݠحن �ت �ݔ ححݓ
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حجیت خواب )قابلیت التزام به محتوای خواب( یعنی لزوم عمل 
که قابل احتجاج در  کردن به محتوای خواب، بگونه ای  یا اعتقاد پیدا 
پیشگاه خدا و عقل باشد، و این در دو دایره تصویر می شود: دایره امور 
دینی و دایره امور دنیوی. حجیت خواب در دایره امور دینی به معنای 
که شامل پنج محور  لزوم شرعِی پایبند شدن به محتوای خواب است 

می باشد:
1. حجیت خواب در اصول دین و اعتقادات، مانند اینکه خواب 

ببیند پیامبری جدید مبعوث شده؛
کلی دین و احکام، شامل تشریع حکم   2. حجیت خواب در فروع 
بگویند حرمت  اینکه در خواب  یا نسخ حکم قدیم مثل  جدید 

موسیقی برداشته شده است؛
خواب  مثاًل  شخصی،  یا  جزئی  فروعات  در  خواب  حجیت   .3  
دختر  فالن  با  است  واجب  یا  نیست  حرام  تتن  استعمال  ببیند 

کند؛ ازدواج 
مانند  عام،  شرعِی  موضوعات  تشخیص  در  خواب  حجیت   .4  

یا؛ مضاف بودن آب در
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خاص،  شرعِی  موضوعات  تشخیص  در  خواب  حجیت   .5  
اینها  خود  که  است؛  خریده  که  لباسی  بودن  غصبی  همچون 
یا  بکن  را  کار  فالن  مثاًل  است  اثباتی  محتوای  دارای  گاهی 
گاهی دارای محتوای نفیی  که داری درست است، و  عقیده ای 
که داری صحیح  کار را نباید بکنی یا عقیده ای  است مثاًل فالن 
کسی  اثبات جهالت می باشد مثل  گاهی در قالب  نیز  نیست، 
گاهی  و  شده،  خواب نما  و  نداشته  خبر  جدید  دین  از  اصاًل  که 
که از مذهِب مخالف  کسی  در قالب اثبات ضاللت است مثل 
که همان  گاه بوده ولی آن را باطل می دانسته و حاال خواب دیده  آ

مذهب درست بوده است.
گاهی به صورت مطابقی  از طرفی حجیت محتوای این خواب ها 
التزامی  گاهی  و  می پذیرد  را  است  دیده  همانچه  دقیقًا  یعنی  است؛ 
است؛ یعنی الزمه آنچه از خواب فهمیده قابل پذیرش است مثل اینکه 
خواب دیده فالنی دزد اموالش است و چون نمی تواند این را در دادگاه 

کند برود به مقدار مالش از اموال آن بیچاره بر دارد. ثابت 
همچنین حجیت خواب از جهت دیگری شامل دو محور است:

1. حجیت خواب در مسائل فردی مثل وجوب تغییر شغل.
 2. حجیت خواب درباره موضوعات اجتماعی مثل وجوب صلح 

با دشمن.
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رابطه رؤیای صادقه با حجیت خواب  
هم  حجت  باشد  راست  که  خوابی  هر  می کنند  گمان  عده ای 
کردن  گر راست بودن خوابشان اثبات شد عمل  که ا هست، بدین معنا 
در  است.  واجب  شرعًا  نیز  خواب  محتوای  به  کردن  پیدا  اعتقاد  یا 
حالیکه چنین تصوری صحیح نیست و راست بودن خواب با حجت 
بودن آن تالزمی ندارد و می شود خواب راست باشد اما حجت نباشد، 
همچنانکه اهل بیت؟مهع؟ دارای علم غیب بودند و علمشان هم راست 
آنها  و  و تکلیف نمی آورد  نبود  آنها حجت  بر  اما آن علم  بود  و درست 

طبق ظاهر رفتار می نمودند.
گر  ا می نگارد:  حلی  عالمه  که  است  نکته  همین  به  توجه  با  و 
آن  دادن  انجام  دهد  دستوری  او  به  که  ببیند  خواب  در  را  معصومی 

دستور واجب نیست.1

ادله حجیت خواب  
منحصر  خدا  حجت  شناخت  راه  اینکه  ادعای  با  بصری  احمد 
مباشر  نص  را  نص  اقسام  از  یکی  می باشد2،  پرچم  و  سالح  نص،  در 
می پذیرد  صورت  یا  رؤ عالم  در  خدا  جانب  از  وحی  توسط  که  دانسته 
که در اختیار همه مردم قرار دارد3 و این بعد از حضرت آدم؟ع؟ تا روز 

1 . میا یقیول سییدنا یف مین رأى یف منامیه رسیول اهَّلل ؟ص؟ أو بعیض األمئیة؟مهع؟ و هیو یأمیره بیى ء أو ینیاه عین یش ء، 

هیل ییب علییه امتثیال میا أمیر  بیه أو اجتنیاب میا ینیاه عنیه أم ل ییب ذلیک؟ اجلیواب:  ... األویل املتابعیة مین 

بیة املسیائل املهنائییة ص98-97 یتیه ؟ص؟ ل یعطیی وجیوب اتبیاع املنیام. أجو غییر وجیوب، و رؤ

2 . عقائد اإلسالم ص99-68

ییا  ییق الوحیی املفتیوح بینیه و بین کل خلقیه مین النیاس هیو الرؤ ییق النیص املباشیر منیه هیو الوحیی و طر 3 . کان طر

الصادقیة. مهیان ص70
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و  ثابت می شود  یاها  رؤ تواتر  با  و چنین نصی  در جریان است1  قیامت 
که موافق با نص خلیفه قبلی بر حجت بعدی باشد2،  شرطش اینست 

یا حجتی مستقل است.3  که رؤ و تصریح می کند 
با استناد به سیره بعضی  برای مستدل جلوه دادن ادعای خود  او 
یا بوده اند4 این  گمان او دارای نص الهِی مباشر یعنی رؤ که به  از انبیاء 
که تغییر و تحویلی در آن  را برای همه انبیاء؟مهع؟ و سنتی الهی شمرده 

راه ندارد.5
گفت: در مقابل این ادعا به طور خالصه باید 

یخ مشخص  اواًل سنت خداوند برای معرفی حجت خود در طول تار
معرفی  یا  رؤ را  خود  حجیت  دلیل  پیامبر  یک  حتی  حالیکه  در  است 
یا پیامبر خویش را نشناخته اند اال چیزی  نکرده و نیز هیچ ملتی از راه رؤ
بیان  پاسخش  زودی  به  که  شده  ادعا  یوسف؟ع؟  حضرت  درباره  که 
که اصاًل در قرآن درباره چند تن از انبیاء؟مهع؟  می شود. و بر فرض قبول 
یا بوده اند اما این  که دارای نص الهی به معنای رؤ تصریح شده باشد 

1 . أن القانیون اإلهلیی الثابیت و السینة اإلهلییة یف تنصییب خلفیاء اهَّلل یف أرضیه هیو النیص مین اهَّلل ... نیص اهَّلل عیی 

احلجیة بیاق و مل یرفیع، بیل بیی کدلییل تشیخیص للیفیة اهَّلل میع النیص مین اللیفیة السیابق. عقائید اإلسیالم 

 کشیاهد للفائیه عنید املکلفین 
ً
ص68 و: فیاهَّلل شیهد للفائیه عنید املکلفین فیمیا میی و یعیرض نفسیه دامئیا

فهیی سینة اهَّلل إذن الیی ل تتبیدل و ل تتحیول. مهیان ص72

یهتیا عیی  2 . فالیرؤى )النیص اإلهلیی( الیی یکین الحتجیاج بیا هیی الیرؤى املتواتیرة الیی یتنیع تواطیؤ مدعیی رؤ

الکیذب، و املوافقیة للنیص اإلهلیی الواصیل مین اللیفة السیابق املباشیر، أو النص التشیخییص مین اللیفة غیر 

املباشیر، و املوصیوف بأنیه عاصیم مین الضیالل مثیاًل. مهیان ص69

3 . و هی باعتبارها وحیا إهلیا فهی دلیل مستقل إن تققت فهیا الشروط. مهان ص80

4 . مهان ص71-70

5 . مهان ص68 و 72
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که همه حجت های خداوند دارای چنین نصی بوده اند  ثابت نمی کند 
کلیه نیست؛ همچنانکه  و به بیان علمی: موجبه جزئیه مثبت موجبه 
خود این جریان در رابطه با معجزه حجت های خدا همین را می گویند 
نتیجه  نمی توان  شده  معجزه  ذکر  پیامبر  چند  برای  قرآن  در  چون  که 
گرفت همه انبیاء؟مهع؟ دارای معجزه بوده اند و یکی از راه های شناخت 
که  ماجرایی  از  بصری  احمد  چطور  پس  است1،  معجزه  خدا  حجت 
تنها برای چند پیامبر ذکر شده آن را سنت بدون تبدیل و تغییر الهی 

می شمرد؟
تا مدتها خواب نمی دیده اند:  اینکه طبق روایتی اصاًل مردم  از  غیر 
چه  پس  َحَدَثْت«2،  َما 

َ
ِإّن َو  ِق، 

ْ
َخل

ْ
ال ِل  ّوَ

َ
أ ِفى  َمضى   ِفیَما  َتُکْن   ْم 

َ
ل َم 

َ
ْحل

َ
اْل »ِإّنَ 

پذیر  تغییر  و  تبدیل  آدم؟ع؟  حضرت  بعد  از  که  الهی  سنت  آن  شد 
نمی باشد؟

را  که حجت  باشد  و متقن  آشکار  گونه ای  به  باید  الهی  ثانیًا نص 
در  که  جهت  آن  از  خواب  که  حالیست  در  این  کند؛  تمام  همگان  بر 
به  نیازمند  اوقات  خیلی  و  دارد  قرار  شیطان  گسترده  دستبرد  معرض 

تعبیر می باشد به طور عمومی اطمینان آور نیست.
از خواب های  باره می فرمایند: بسیاری  امام صادق؟ع؟ در همین 
مردم دروغ قرار داده شده تا به صورت کلی و همیشگی مورد اعتماد آنها 

 اِلْعِتَماِد«.3
َّ

ُکل ْیَها 
َ
 َیْعَتِمَد َعل

َّ
 ِلَئل

ً
َکِثیرا نباشد: »... َو َتْکِذُب 

1 . طرح شده در بعی مناظرات.

2 . الکایف ج8 ص90 ح1

3 . توحید املفضل ص85، حبار األنوار ج 3 ص85
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تواتر آن  یا  یا  از همین رؤ با سوء استفاده  اتفاقًا مدعیان متعددی  و 
بودن  از جاده حق منحرف ساخته، حجت  را  یادی  ز افراد  توانسته اند 

م سازند. خویش را متوّهَ
یا شأن نصب و معرفی حجت خداوند نیست. بنابراین، شأن رؤ

باید  یا  که ادعای رؤ از این اشکال شرط می کند  فرار  برای  و احمد 
ادعای  نصی  چنین  بدون  کس  هر  لذا  باشد  قبلی  خلیفه  نص  موافق 
که نص بر خالف او وجود داشت ادعایش باطل و سخنش  کرد یا  یا  رؤ
ندارد  خود  موافق  نصی  یت  مهدو مدعی  هیچ  چون  و  است1  دروغ 
که در تایید ایشان دیده شده باطل می باشد. یاهایی  احتجاج آنها به رؤ
رد  را  خواب  مستقل  حجیت  جاهالنه  خودش  سخن،  این  با  و 
که می رساند  نموده، صادقه بودن آن را مبتنی بر موافقت نص شمرده 
می باشد  قبل  خلیفه  توسط  خدا  حجت  بر  نص  است  حجت  آنچه 
و  است  خالی  هم  نص  از  احمد  دست  اما  ندارد.  یتی  محور خواب  و 

روایات متواتری بر ضد ادعاهای او وجود دارد.
خواب،  حجیت  اثبات  برای  یمانی  مدعی  جریان  طرف  از  البته 
که عبارتند از: آیات قرآن، روایات، تواتر  دلیل های متعددی مطرح شده 
)تواتر معنوی، تواتر خواب ها( حجیت قطع، و حجیت قول معصوم در 

یم. خواب. ما به ترتیب به بررسی این ادله می پرداز

1 . ل حجییة للیرؤى یف مقابیل النیص ... و کل أحیالم تیرج عین نیص اللیفة السیابق فهیی أما )هکذا( هوى نفس 

کاذییب یؤلفهیا أصحابیا. عقائید اإلسیالم ص87 و: مفین یدعیی النیص مین اهَّلل )أو شیهادة  أو مین الشییطان أو أ

 
ً
 و زورا

ً
یا کذبا اهَّلل( بیالف أو بیدون النیص مین اللیفیة السیابق فهیو کاذب. مهیان ص68 و: فکل من یؤلف رؤ

خمالفیة لنیص اللیفیة السیابق یتبن انیه کاذب عی اهَّلل. مهان ص81
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تصل اول
حجیت خواب در قرآن

است.  نموده  توجه  خواب  به  گونی  گونا جنبه های  از  کریم  قرآن 
جنبه اول، توجه به اصل قرار داد خواب در بین موجودات عالم است. 
گاهی خواب را دلیل بر وجود عالم غیر مادی معرفی  او در این جهت، 
می کند تا با برهانی محکم، بطالن ماتریالیست و ماده محورِی محض 
گاهی  کند، و زمانی آن را برهانی بر وجود روح تلقی می نماید،  را آشکار 
آن را شاهدی بر معاد و زنده شدن انسان ها معرفی می کند، زمانی آن را 
گاهی  گواه بر سلطه و تسخیر خدا نسبت به عالم انسانی می شمرد، و 
ک بودن ساحت ربوبی از این ضعف  نیز تلنگوری بر ضعف آدمی و پا

می داند.
1.» ً

َنا َنْوَمُکْم ُسَباتا
ْ
آیاتی همانند: »َو َجَعل

1 . نبأ:  9
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1.» ً
َهاَر ُنُشورا  الّنَ

َ
 َو َجَعل

ً
ْوَم ُسَباتا  َو الّنَ

ً
 ِلَباسا

َ
ْیل

َّ
ُکُم الل

َ
 ل

َ
ِذی َجَعل

َّ
و: »َو ُهَو ال

َهاِر َو اْبِتَغاُؤُکْم ِمْن َفْضِلِه ِإّنَ ِفى ذِلَک  ْیِل َو الّنَ
َّ
و: »َو ِمْن آَیاِتِه َمَناُمُکْم ِبالل

َلَیاٍت ِلَقْوٍم َیْسَمُعوَن«.2

ِتى 
َّ
ْم َتُمْت ِفى َمَناِمَها َفُیْمِسُک ال

َ
ِتى ل

َّ
ْنُفَس ِحیَن َمْوِتَها َو ال

َ
ى اْل

َ
و: »اهَّلُل َیَتَوّف

ى ِإّنَ ِفى ذِلَک َلَیاٍت ِلَقْوٍم  َجٍل ُمَسّمً
َ
ى أ

َ
ى ِإل ْخَر

ُ
 اْل

ُ
َمْوَت َو ُیْرِسل

ْ
ْیَها ال

َ
َقَضى َعل

وَن«.3 ُر
َ

َیَتَفّک

َماَواِت  ُه َما ِفى الّسَ
َ
ُخُذُه ِسَنٌة َو َل َنْوٌم ل

ْ
وُم َل َتأ َقّیُ

ْ
َحّىُ ال

ْ
 ُهَو ال

َ
و: »اهَّلُل َل ِإلَه ِإّل

ْرِض«.4
َ
َو َما ِفى اْل

گاهی آن را حجت  که  و جنبه دوم، توجه به محتوای خواب است 
و  می دهد  واقعه ای  رخداد  از  خبر  که  صادقه ای  گاهی  می کند،  تلقی 

زمانی نیز از تاویل و تعبیر داشتن بعضی خواب ها پرده بر می دارد.
باید  و  است  دوم  جنبه  بررسی  می کنیم  دنبال  اینجا  در  ما  آنچه 
که بعضی از این آیات تصریح به موضوع خواب دارند، بعضی  دانست 
با توجه به روایات، مربوط به موضوع خواب می باشند، و برخی از آنها 
بدیهی  می کنند.  خواب  بر  داللت  بصری  احمد  جریان  ادعای  به  نیز 

گانه بررسی می کنیم. که آیات ادعا شده را جدا است 

1 . فرقان: 47

یاهیای صادقیه اهلیی  2 . روم: 23. البتیه در بلغیة الشییعة ص110 احتمیال داده کیه میراد از "منامکیم" در ایین آییه رؤ

باشید، در حالیکیه غلیط بیودن ایین احتمیال بیا توجیه بیه معطیوف علییه آن یعیی: »َو اْبِتَغاُؤُکیْم ِمیْن َفْضِلیِه« 

 مشیخص اسیت. غییر از اینکیه "منیام" بیه معنیای عمیل خوابییدن می باشید نیه آچنیه کیه در خیواب دییده 
ً
کامیال

می شیود.

3 . زمر: 42

4 . بقره: 255
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آیات خواب  
ِذیَن آَمُنوا َو 

َّ
ْیِهْم َو َل ُهْم َیْحَزُنوَن * ال

َ
ْوِلَیاَء اهَّلِل َل َخْوٌف َعل

َ
َل ِإّنَ أ

َ
آیه اول( »أ

ْنیا َو ِفى اْلِخَرِة«.1
ُ

َحَیاِة الّد
ْ
ى  ِفى ال ُبْشر

ْ
ُهُم ال

َ
ُقوَن * ل َکاُنوا َیّتَ

که  یعنی همان ها   - اولیاء خدا  بیان می کند:  آیات  این  در  محتوا: 
می نمایند3-  پرهیز  گناهان  همه  از  آن،  کنار  در  و  دارند2  واقعی  ایمان 

برای ایشان دو بشارت قرار داده شده: یکی در دنیا و یکی در آخرت.4
امیر  و  خدا  رسول  حضور  به  بشارت  این  متعدد،  روایات  در 
به  بشارت  او  به  که  گشته  تفسیر  مؤمن  وفات  هنگام  المؤمنین؟امهع؟ 

بهشت می دهند.5

1 . یونس: 64-62

2 . »أی صدقوا«. تفسیر القمی ج 1 ص314، و: »أی آمنوا بمیع ما یب اإلیان به«. حبار األنوار ج58 ص152

ُقوَن  مع ذلک معاصیه . حبار األنوار ج58 ص152، جممع البیان ج5 ص181 3 . أی َیّتَ

ْوِلییاَء« اسیت و مهین صحییح بیوده و مطابیق رواییات 
َ
ِذییَن« بیرای »أ

َّ
4 . ایین ترمجیه بیر اسیاس صفیت بیودِن »ال

می باشید.

 اهَّلُل 
َّ

یٍد َصیی ّمَ  حُمَ
َ

یُوُروِد َعیی
ْ
ِخیَرِة َو ال

ْ
َجیاِة یِف ال یْم َو ِبالّنَ ْعَداِئِ

َ
َقیاِئِ َو ِبُظُهیوِرِه َو ِبَقْتیِل أ

ْ
یُرُهْم ِبِقَییاِم ال َمیاُم ُیَبّشِ ِ

ْ
5 . »َو اإل

یْوِض«. الیکایف ج 1 ص429-430 ح83 َ
ْ

 احل
َ

اِدِقیَن َعیی یٍد َو آِلیِه الّصَ ّمَ  حُمَ
َ

َعیی

ْؤِمیِن  ُ  الْ
َ

 َعیی
ً
یعیا ِن مَجِ

َ
 اهَّلِل ص َو َعیِیٌّ ع( ... َیْدُخیال

ُ
یا )َرُسیول  َحیّیَ َتَرامُهَ

ً
َبیدا

َ
یوَت َنْفیٌس ُمْؤِمَنیٌة أ یْن َتُ

َ
و: »َییا ُعْقَبیُة ل

ْبِشیْر 
َ
یِلَّ اهَّلِل أ  َیا َو

ُ
 اهَّلِل ص َفَیُقیول

ُ
ْییِه َرُسیول

َ
ْییِه َفُیِکیّبُ َعل

َ
ِسیِه َو َعیِیٌّ ع ِعْنیَد ِرْجل

ْ
 اهَّلِل ص ِعْنیَد َرأ

ُ
َفَیْجِلیُس َرُسیول

ْییِه 
َ
 اهَّلِل ص َفَیُقیوُم َعیِیٌّ ع َحیّیَ ُیِکیّبَ َعل

ُ
یُض َرُسیول َّ َیْنَ ْنَییا ثُ یا َتَرْکیَت ِمیَن الّدُ یَک ِمَّ

َ
 اهَّلِل ِإّنِ َخْییٌر ل

ُ
َنیا َرُسیول

َ
أ

 ِإّنَ َهیَذا یِف ِکَتیاِب اهَّلِل 
َ

َّ َقیال یَک ثُ ْنَفَعّنَ
َ َ
َمیا أل

َ
یُه أ ّبُ ِ

ُ
یِذی ُکْنیَت ت

َّ
یِب َطاِلیٍب ال

َ
َنیا َعیِیُّ ْبیُن أ

َ
ْبِشیْر أ

َ
یِلَّ اهَّلِل أ  َییا َو

ُ
َفَیُقیول

ِذییَن 
َّ
 َهاُهَنیا: ال

َّ
 اهَّلِل َعیّزَ َو َجیل

ُ
 یِف ُیوُنیَس َقیْول

َ
َک َهیَذا ِمیْن ِکَتیاِب اهَّلِل َقیال یِیَ اهَّلُل ِفیَدا

َ
ْییَن َجَعل

َ
یُت أ

ْ
 ُقل

َّ
َعیّزَ َو َجیل

َعِظمُ «. 
ْ
َفْوُز ال

ْ
  ِلَکِلماِت  اهَّلِل  ذِلَک  ُهیَو ال

َ
ِخیَرِة ل َتْبِدییل

ْ
ْنییا َو یِف  ال ییاِة الّدُ َ ُبْشیرى  یِف  احلْ

ْ
یُم  ال ُ

َ
ُقیوَن ل آَمُنیوا َو کاُنیوا َیّتَ

مهیان ج 3 ص129 ح1

َّ َیَرى  ْبِشیْر ثُ
َ
 اهَّلِل أ

ُ
َنا َرُسیول

َ
 اهَّلِل أ

ُ
ُه َرُسیول

َ
 ل

ُ
 اهَّلِل ص َفَیُقول

َ
 ِإَذا َوَقَعْت َنْفُسیُه یِف َصْدِرِه َیَرى ... َرُسیول

َ
ُجل و: »ِإّنَ الّرَ

یُه 
َ
یُت ل

ْ
 ُقل

َ
َییْوَم َقیال

ْ
ْنَفَعیَک ال

َ
ْن أ

َ
یّبُ أ ِ

ُ
یُه ت ّبُ ِ

ُ
یِذی ُکْنیَت ت

َّ
یِب َطاِلیٍب ال

َ
َنیا َعیِیُّ ْبیُن أ

َ
 أ

ُ
یِب َطاِلیٍب ع َفَیُقیول

َ
َعیِیَّ ْبیَن أ
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که تفسیرشان مربوط به بشارت  ولی این روایات مشخص نکرده اند 
روایت ضعیف1، بشارت  بله در دو  یا بشارت در آخرت.  در دنیاست 
ُمْؤِمُن 

ْ
ال ى  َحَسَنُة َیَر

ْ
ال َیا  ْؤ الّرُ  ِهَى 

َ
یای حسنه تفسیر شده: »َقال دنیوی به رؤ

ُر ِبَها ِفى ُدْنَیاُه 
َ

ُمْؤِمُن َفُیَبّش
ْ
َحَسَنُة َیَراَها ال

ْ
َیا ال ْؤ ُر ِبَها ِفى ُدْنَیاُه«2، و: »َفِهَى الّرُ

َ
َفُیَبّش

َمْوت ...«.3
ْ
ُمْؤِمِن ِعْنَد ال

ْ
َها ِبَشاَرُة ال

َ
... َو ِفى اْلِخَرِة َفِإّن

گشته است: »البشرى  گونه بیان  همچنانکه در تفسیر قمی همین 
یا الحسنة یراها المؤمن و فی اآلخرة عند الموت  فی الحیاة الدنیا الرؤ
وا 

ُ
اْدُخل ْیُکْم 

َ
َعل َسَلٌم  وَن 

ُ
َیُقول ِبیَن  َطّیِ َملِئَکُة 

ْ
ال اُهُم 

َ
َتَتَوّف ِذیَن 

َّ
»ال اهلل:  قول  هو  و 

یانی  کتاب بحار االنوار در این زمینه از راو که در  َة«4، و بقیه روایاتی  َجّنَ
ْ
ال

 
َ

ْعَظیَم َذِلیَک  َقیال
َ
 َمیاَت َو أ

ً
َبیدا

َ
ى َهیَذا أ

َ
 ِإَذا َرأ

َ
 ل

َ
 َقیال

َ
ْنَییا َقیال  الّدُ

َ
َّ َیْرِجیُع ِإیل یاِس َییَرى َهیَذا ثُ َحیٌد ِمیَن الّنَ

َ
 َیُکیوُن أ

َ
أ

ِخیَرِة«. 
ْ

ْنییا َو یِف ال ییاِة الّدُ َ ُبْشیرى  یِف احلْ
ْ
یُم ال ُ

َ
ُقیوَن ل ِذییَن آَمُنیوا َو کاُنیوا َیّتَ

َّ
: ال

َّ
 اهَّلِل َعیّزَ َو َجیل

ُ
ُقیْرآِن َقیْول

ْ
َو َذِلیَک یِف ال

مهیان ص133 ح8

َسیْنُ ع ُرَفَقیاُؤَک، َو ُهیَو  ُ َسیُن َو احلْ َ  اهَّلِل َو َعیِیٌّ َو احلْ
ُ

یِة، َو اْنُظیْر َهیَذا َرُسیول ّنَ َ  َمْسیَکِنَک ِمیَن اجلْ
َ

یُه: اْنُظیْر ِإیل
َ
 ل

ُ
و: »ُیَقیال

ِخیَرِة«. تفسییر العییایش ج 2 ص125
ْ

ْنییا َو یِف ال ییاِة الّدُ َ ُبْشیرى  یِف احلْ
ْ
یُم ال ُ

َ
ُقیوَن * ل ِذییَن آَمُنیوا َو کاُنیوا َیّتَ

َّ
 اهَّلِل: ال

ُ
َقیْول

1 . ضعف یکی باطر ضعیف بودن راوی و ضعف دیگری به علت ذکر نشدن سند و مرسل بودن است.

َسیَنُة َییَرى  َ َییا احلْ ْؤ  ِهیَی الّرُ
َ

ْنییا َقیال ییاِة الّدُ َ ُبْشیرى  یِف احلْ
ْ
یُم ال ُ

َ
 ل

َّ
 ِلَرُسیوِل اهَّلِل ص یِف َقیْوِل اهَّلِل َعیّزَ َو َجیل

ٌ
 َرُجیل

َ
2 . »َقیال

یا یِف ُدْنَییاُه«. الیکایف ج 8 ص90 ح60 یُر ِبَ
َ

ْؤِمیُن َفُیَبّش ُ الْ

 َییا 
َ

 َفَقیال
ٌ

یال یُه َحَشیٌم َو مِجَ
َ
َباِدَییِة ل

ْ
ْهیِل ال

َ
 ِمیْن أ

ٌ
 اهَّلِل ص َرُجیل

َ
َت َرُسیول

َ
3 . مین کامیل حدییث اینگونیه اسیت: »َو أ

ِخَرِة 
ْ

ْنیا َو یِف ال ییاِة الّدُ َ ُبْشیرى  یِف احلْ
ْ
ُم ال ُ ُقوَن لَ ِذییَن آَمُنیوا َو کاُنوا َیّتَ

َّ
 ال

َّ
ِن َعیْن َقیْوِل اهَّلِل َعیّزَ َو َجیل ْخِبیْر

َ
 اهَّلِل أ

َ
َرُسیول

ا  ّمَ
َ
ا یِف ُدْنَییاُه َو أ یُر ِبَ

َ
ْؤِمیُن َفُیَبّش ُ َسیَنُة َیَراَهیا الْ َ َییا احلْ ْؤ ْنییا َفِهیَی الّرُ ییاِة الّدُ َ ُبْشیرى  یِف احلْ

ْ
یُم ال ُ

َ
  ل

َ
یُه َتَعیایل

ُ
یا َقْول ّمَ

َ
 أ

َ
َفَقیال

ْن  َک َو ِلَ
َ
ّنَ اهَّلَل َقیْد َغَفیَر ل

َ
یا ِعْنیَد َمْوِتیِه أ یُر ِبَ

َ
یْوِت ُیَبّش َ

ْ
ْؤِمیِن ِعْنیَد ال ُ یا ِبَشیاَرُة الْ َ ِخیَرِة َفِإهّنَ

ْ
 َو یِف ال

َّ
 اهَّلِل َعیّزَ َو َجیل

ُ
َقیْول

 َقْبیِرَک«. مین ل حیضیره الفقییه ج 1 ص133-134 ح353. نکتیه اینکه این حدیث از اهل سینت 
َ

یَک ِإیل
ُ
ِمل حَیْ

گرفتیه شیده و بیرای مهین مرسیل می باشید. الدر املنثیور ج3 ص312

4 . تفسیر القمی ج 1 ص314



بخش هومی حجیت خواب      |  141    |

کتب اهل سنت  مثل پسر عمر و ابوهریره و دیگران ثبت شده1 تمامًا از 
می باشد نه شیعه.2

مشکل  دارای  سندی،  ضعف  از  غیر  به  هم  روایت  دو  همان  اما 
محتوایی هستند، از جمله:

یای حسنه« تنها در همین  کالم معصومین؟مهع؟ تعبیر »رؤ الف( در 
دو روایت آمده3، در حالیکه در روایات متعدد، از خواب درست 
کریم  یای صادقه« تعبیر شده نه حسنه، همچنانکه در قرآن  به »رؤ
گفته شده نه ُحسن آن، زیرا صادقه بودن  یا سخن  نیز از صدق رؤ
یعنی راست و درست بودن خواب، در حالیکه حسنه بودن فقط 
را.  بودنش  راست  نه  می رساند  را  خواب  محتوای  بودن  خوب 
همین شذوذ و ابهام، انتساب این دو روایت را به معصوم دچار 
سنت  اهل  کتب  از  دوم  روایت  اینکه  از  غیر  می کند،  خدشه 
به هیچ  را  آن  یعنی مرحوم صدوق  آن  ناقل  تنها  و  گرفته شده4، 

معصومی نسبت نداده است.5
به  تعبیر  راست  خواب  دیگری  روایت  هیچ  در  چون  طرفی  از  ب( 
از  مراد  که  کرد  برداشت  چنین  می توان  نشده،  حسنه  یای  رؤ
در  المؤمنین؟امهع؟  امیر  و  خدا  رسول  یت  رؤ همان  حسنه،  یای  رؤ

1 . حبار األنوار ج58 ص194-191

2 . الدر املنثور ج3 ص312-311

3 . بله در یک حدیث دیگر در کالم راوی آمده نه معصوم. بصائر الدرجات ص255 ح6 

4 . الدر املنثور ج3 ص312

5 . من ل حیضره الفقیه ج 1 ص133-134 ح353
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که در روایات متعدد مطرح شده  بیداری به هنگام مرگ می باشد 
بدان  می دهد  رخ  مکاشفه  حالت  در  یت  رؤ این  چون  و  است، 

گشته است.1 یا اطالق  رؤ
بر دو قسم است:  یا  کرده رو همچنانکه خود احمد بصری تصریح 

یا در بیداری.2 یا در خواب و رؤ رؤ
توضیحی  که  دارد  تناسب  اول  روایت  با  تنها  برداشت  این  البته 
روایت دوم تصریح شده  در  اما  نداده است،  آخرت  در  بشارت  درباره 
که مراد از بشارت در آخرت همان بشارت هنگام سکرات مرگ است 
یای حسنه شده تنها  که تفسیر به رؤ لذا به قرینه مقابله، بشارت در دنیا 
که تذکر دادیم این  بر خواب خوب قابل تطبیق می باشد. ولی همانطور 

گرفته شده و اصلی در منابع شیعه ندارد. روایت از اهل سنت 
بشارتی  همان  آخرت،  در  بشارت  از  مراد  می گوید  دوم  روایت  ج( 
اهَّلِل   

ُ
َقْول ا  ّمَ

َ
أ »َو  داده می شود:  مؤمن  به  در سکرات مرگ  که  است 

درحالی که  َمْوِت«، 
ْ
ال ِعْنَد  ُمْؤِمِن 

ْ
ال ِبَشاَرُة  َها 

َ
َفِإّن اْلِخَرِة  ِفى  َو   :

َّ
َجل َو  َعّزَ 

مؤمن در آن حالت هنوز در دنیاست نه در آخرت، و من با تتبع 
تعبیر  آخرت  عالم  به  مرگ  سکرات  از  روایات  در  ندیدم  ناقصم 
کسی بگوید چون فرد محتضر در حال  شده باشد. ممکن است 

یت با چشیم  1 . در تفاسییر ثعلی، خواجه عبد اهَّلل، بغوی، فخر رازی، نیشیابوری، خازن و ... آمده: عرب به رؤ

ییا. الکشیف و البییان ج 6 ص109، کشیف األسیرار ج5  ییة و رؤ یید: العیرب تقیول: رأییت بعییی  رؤ ییا می گو هیم رؤ

ص575، تفسییر البغیوی ج3 ص141، التفسییر الکبییر ج20 ص361، غرائیب القیرآن ج4 ص362، لبیاب 

ییل ج3 ص135 التأو

ییا یف النیوم أو  ییا یف الیقظیة. عقائید اإلسیالم ص82 و: فهیو إمیا رؤ ییا یف النیوم ورؤ ییا تنقسیم إیل قسیمن: رؤ 2 . الرؤ

ییا یف الیقظیة. مهیان ص83 رؤ
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رفتن به جهان دیگر است، زمان بشارت در آن هنگام را آخرت 
می گفت  باید  بپذیریم  را  توجیه  این  هم  فرض  بر  اما  خوانده اند، 

»عند اآلخرة« نه »فی اآلخرة«.
در  بشارت  از  که مقصود  روایت تصریح شده  در یک  اینکه  از  غیر 
مرگ  هنگام  به  امیرالمؤمنین؟ع؟  و  خدا  رسول  با  مالقات  همان  دنیا 

است1 و این مخالف مضمون دو روایت مورد بحث می باشد.
که مراد  که محتوای این دو روایِت ضعیف را بپذیریم  حال بر فرض 
از بشارت در دنیا بشارت در خواِب خوب به معنای راست است. اما 
این  دیدن  شرط  و  می داند  خاصی  افراد  برای  تنها  را  بشارت  این  قرآن 
و  یافت نمی شود،  کسی  که در هر  را چیزهایی معرفی می کند  بشارت 

کامل و تقوای مستمر. آنها عبارتند از: والیت اهلل، ایمان 
ْوِلیاَء اهَّلِل ...«.

َ
 أ

َ
 ِإّن

َ
ال

َ
1. آنها ولّی خدا هستند: »أ

که مؤمن آنقدر مقرب درگاه پروردگار شده  مراد از والیت اهلل اینست 
گیرد. که مورد عنایت خاص ایشان قرار  باشد 

واسطه  شدن  طرف  بر  معنای  به  اصل  در  »والیت«  آنکه:  توضیح 
از جنس  که  که میان آن دو، واسطه اى  گونه اى  به  بین دو چیز است، 
دیگرى  ولّی  یک  هر  صورت  این  در  و  باشد  نداشته  وجود  نیست  آنها 
بنده  ولّی  خدا  می گوید  قرآن  وقتی  نتیجه  در  می شوند.  محسوب 
و  متولی  و  بنده  با  مرتبط  چنان  که  اینست  معنایش  هست،  مؤمنش 
آن  با  ارتباطی  گونه  این  دیگرى  کس  هیچ  که  می باشد  ی  و امور  مدبر 

یْوِت  َیْعیِی  َ
ْ

یِة ِعْنیَد ال ّنَ َ یَراهُ  ِباجلْ ْن  ُیَبّشِ
َ
 ُهیَو أ

َ
ْنییا َقیال ییاِة الّدُ َ ُبْشیرى  یِف احلْ

ْ
یُم ال ُ

َ
یاِدِق ع  یِف َقْوِلیِه:  »ل ْییٌق َعیِن الّصَ 1 . ُزَر

 ع«. مناقیب آل أیب طالیب؟مهع؟ )لبین شهرآشیوب( ج 3 ص223
ً
 َو َعِلّییا

ً
یدا ّمَ حُمَ
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که از شدت اتصال  بنده ندارد. نیز وقتی مؤمنی ولّی خدا تلقی می شود 
در  و  باشد،  نواهیشان  و  اوامر  همه  در  ایشان  اطاعت  متولی  خدا  به 
که تمامی برکات معنوى از قبیل هدایت، توفیق،  چنین حالتی است 
یافت  کرام به بهشت و رضوان را از خداى تعالی در تایید و به دنبالش ا

می کند.1
در روایات نیز در ذیل همین آیه اوصافی برای اولیاء خدا بیان شده 

کاماًل مشخص می نماید، از جمله: که جایگاه آنها را 
اهلل  اولیاء  از  مراد  می فرمایند:  آیه  همین  درباره  علی؟ع؟  حضرت 
و در حالی  باشند  او خالص  برای  که در عبادت خدا  کسانی هستند 
که مردم ظاهر دنیا را می بینند آنها باطن دنیا را دیده اند، آنها به معرفت 

دنیا رسیده اند و فریب آن را نخورنده اند.2
معرفی  افرادی  را  اهلل  اولیاء  آیه،  همین  درباره  دیگری  بیان  در  نیز 

که در درجه بعد از معصومین؟مهع؟ قرار دارند.3 می کنند 
که به لقاء خدا  کسی  و در بیان سومی درباره همین آیه می فرمایند: 
مشّرف شود در حالیکه مؤمن و عارف و مطیع امامش باشد اهل جنت 

1 . املیزان یف تفسیر القرآن ج10 ص89-88

یْم َو  هْیِ
َ
ْوِلییاَء اهَّلِل ل َخیْوٌف َعل

َ
ل ِإّنَ أ

َ
: أ

َ
ُم( َعیْن َقْوِلیِه َتَعیایل

َ
یال ْییِه الّسَ

َ
یِب َطاِلیٍب )َعل

َ
ْؤِمِنیَن َعیِیُّ ْبیُن أ ُ ِمییُر الْ

َ
 أ

َ
2 . »ُسیِئل

 
َ

ُصوا هَّلِلَِّ َتَعایل
َ
ْخل

َ
ُم(: »ُهُم َقیْوٌم أ

َ
یال ْیِه الّسَ

َ
ْؤِمِنَن )َعل ُ ِمیُر الْ

َ
 أ

َ
ْوِلَییاُء؟ َفَقال

َ ْ
ِء األ

َ
یُه: َمیْن َهیُؤل

َ
 ل

َ
َزُنیوَن . َفِقییل ل ُهیْم حَیْ

یُق ِسیَواُهْم 
ْ
ل َ َهیا ِحیَن ُغیّرَ الْ

َ
 َظاِهِرَهیا، َفَعَرُفیوا آِجل

َ
یاُس ِإیل ْنَییا ِحیَن َنَظیَر الّنَ  َباِطیِن الّدُ

َ
یِف ِعَباَدِتیِه، َو َنَظیُروا ِإیل

ْم«. األمیایل )للمفید( ص86 یُه َسیُیِمیهُتُ ّنَ
َ
یا َمیا َعِلُمیوا أ َماُتیوا ِمْنَ

َ
یُه َسیَیْتُرُکُهْم، َو أ ّنَ

َ
یا َمیا َعِلُمیوا أ ِبَعاِجِلَهیا، َفَتَرُکیوا ِمْنَ

یوا: َمْن 
ُ
ْوِلَییاُء اهَّلِل ؟ َقال

َ
: َتیْدُروَن  َمیْن  أ

َ
َّ َقیال َزُنیوَن ، ثُ یْم َو ل ُهیْم حَیْ هْیِ

َ
ْوِلییاَء اهَّلِل ل َخیْوٌف َعل

َ
ْؤِمِنیَن  ِإّنَ أ ُ ِمییُر الْ

َ
 أ

َ
3 . »َقیال

َباَنا.   ِمْن ُطو
ُ

ْفَضل
َ
َباُهیْم أ َنا َو َو ُطو

َ
یْن َتِبَعَنا ِمْن َبْعِدَنیا ُطویَب ل َ

َ
ْتَباُعَنیا ف

َ
یُن َو أ ْ

َ
: ُهیْم حن

َ
ْؤِمِنیَن؟ َفَقیال ُ ِمییَر الْ

َ
ُهیْم َییا أ

وا 
ُ
ل یْم مُحِّ ُ هّنَ

َ
، أِل

َ
: »ل

َ
ْمٍر؟ َقیال

َ
 أ

َ
یُن َو ُهیْم َعیی ْ

َ
ْسیَنا حن

َ
 ل
َ
َباَنیا؟ أ  ِمیْن ُطو

ُ
ْفَضیل

َ
َباُهیْم أ ُن ُطو

ْ
ْؤِمِنیَن َمیا َشیأ ُ ِمییَر الْ

َ
 َییا أ

َ
ِقییل

ْ ُتِطیُقیوا«. تفسییر العیایش ج 2 ص124 ح30 َطاُقیوا َمیا ملَ
َ
یوا، َو أ

ُ
ل ّمَ َ ْ تُ َمیا ملَ
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که او در معرض عذاب الهی  کبیره مرده،  گناهان  که با  کسی  است، نه 
است  مؤمن  شما  به  حالیکه  در  کسی  چنین  پرسید:  ی  راو دارد.  قرار 
که خدا  داخل جهنم می شود؟ فرمودند: بله زیرا او از آن مؤمنانی نیست 

فرموده ولّیشان است و فرموده ترس و حزنی بر ایشان نباشد ... .1
که  همچنین امام سجاد؟ع؟ در ذیل همین آیه می فرمایند: زمانی 
همه واجبات خدا را با حدودش انجام دهند و از همه محرمات الهی 
گزینند و نسبت به جلوه های دنیا بی رغبت شوند و نسبت به  دوری 
طّیب  رزق  از  و  باشند،  داشته  اشتیاق  ی  اخرو و  معنوی  نعمت های 

استفاده نمایند و اهل فخر فروشی و بزرگ نمایی نباشند و ... .2
ما،  قائم  شیعیان  حال  به  خوشا  می فرمایند:  صادق؟ع؟  امام  نیز 
نیز  ظهورش  حال  در  و  هستند  او  ظهور  منتظر  غیبتش  در  که  همانها 
و  آنهاست  بر  خوفی  نه  که  هستند  خدا  اولیاى  آنان  یند،  او فرمانبردار 
یَن ِلُظُهوِرِه ِفى َغْیَبِتِه  ُمْنَتِظِر

ْ
نه اندوهگین می شوند: »ُطوَبی ِلِشیَعِة َقاِئِمَنا ال

یِیَ اهَّلَل [ َو 
َ
 َنَعیْم ِإَذا ل

َ
یِة ُهیَو َقیال ّنَ َ ْهیِل اجلْ

َ
 ِمیْن أ

َ
یُه أ

َ
 ل
ً
 ِبِإَماِمیِه ُمِطیعیا

ً
 َعاِرفیا

ً
یِیَ اهَّلَل ]ُمْؤِمنیا

َ
یْن ل َ

َ
َحیَک اهَّلُل [ ف

َ
ْصل

َ
یُت ]أ

ْ
1 . »ُقل

ُقیوَن  ...  ِذییَن  آَمُنیوا َو کاُنیوا َیّتَ
َّ
احِلیاِت  ... ال یوا الّصَ

ُ
ِذییَن آَمُنیوا َو َعِمل

َّ
 ال

َّ
 اهَّلُل َعیّزَ َو َجیل

َ
ِذییَن َقیال

َّ
ُهیَو ]ُمْؤِمیٌن [ ِمیَن ال

َبیُه َفِبَذْنِبِه 
َ

ِتِه ِإْن َعّذ  ُهَو یِف َمِشیّیَ
َ

َکَباِئیِر َقیال
ْ
 ال

َ
یْم َعیی یِیَ اهَّلَل ِمْنُ

َ
یْن ل َ

َ
یُت ف

ْ
یٍم  ُقل

ْ
یْم ِبُظل ِبُسیوا ِإیاهَنُ

ْ
ْ َیل ِذییَن آَمُنیوا َو ملَ

َّ
ال

ِذییَن َعیَی 
َّ
ْؤِمِنیَن ال ُ ْییَس ِمیَن الْ

َ
یُه ل ّنَ

َ
 َنَعیْم ِبَذْنِبیِه أِل

َ
یاَر َو ُهیَو ُمْؤِمیٌن َقیال یُه الّنَ

ُ
یُت َفُیْدِخل

ْ
ِتیِه ُقل یاَوَز َعْنیُه َفِبَرمْحَ َ

َ
َو ِإْن ت

ْؤِمُنیوَن   ُ َزُنیوَن  ُهیُم الْ یْم َو ل ُهیْم حَیْ هْیِ
َ
یُه  ل َخیْوٌف  َعل ّنَ

َ
یِلُّ َو أ یْم َو ُ

َ
یُه ل ّنَ

َ
ِذییَن َعیَی اهَّلُل أ

َّ
ّنَ ال

َ
ْؤِمِنیَن  أِل ُ یِلُّ الْ یُه  َو ّنَ

َ
اهَّلُل أ

یم «. کتاب سیلم بن قیس اهلالیل 
ْ
یْم ِبُظل ِبُسیوا ِإیاهَنُ

ْ
ْ َیل ِذییَن  ملَ

َّ
احِلیاِت  َو ال یوا الّصَ

ُ
ِذییَن  َعِمل

َّ
ُقیوَن اهَّلَل َو ال ِذییَن َیّتَ

َّ
ال

ج 2 ص610-609

ْوا َفَراِئیَض  ّدَ
َ
: ِإَذا أ

َ
َزُنیوَن  َقیال یْم َو ل ُهیْم حَیْ هْیِ

َ
ْوِلییاَء اهَّلِل ل َخیْوٌف َعل

َ
ل ِإّنَ أ

َ
َسیْنِ ع: أ ُ 2 . »َوَجْدَنیا یِف ِکَتیاِب َعیِیِّ ْبیِن احلْ

ْنَییا، َو َرِغُبیوا ِفیَمیا  یاِرِم اهَّلِل، َو َزِهیُدوا یِف َعاِجیِل َزْهیَرِة الّدُ ُعیوا َعیْن حَمَ َخیُذوا ِبُسیَنِ َرُسیوِل  اهَّلِل ص، َو َتَوّرَ
َ
اهَّلِل، َو أ

َزُمُهیْم ِمیْن ُحُقوٍق 
ْ
ْنَفُقیوا ِفیَمیا َیل

َ
َّ أ َکاُثیَر، ثُ َفاُخیَر َو الّتَ ییُدوَن ِبیِه الّتَ  ُیِر

َ
ِق اهَّلِل، ل یَب ِمیْن ِرْز ّیِ

ْکَتَسیُبوا الّطَ ِعْنیَد اهَّلِل، َو ا

یْم«. تفسییر العییایش  ُمیوا ِلِخَرِتِ  َمیا َقّدَ
َ

ْکَتَسیُبوا، َو ُیَثاُبیوَن َعیی یْم ِفیَمیا ا ُ
َ

ِذییَن َبیاَرَک اهَّلُل ل
َّ
ِئیَک ال

َ
ول

ُ
َواِجَبیٍة، َفأ

ج 2 ص124 ح31
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ُهْم   ل  َو  ْیِهْم  
َ
َعل َخْوٌف   ل  ِذیَن  

َّ
ال اهَّلِل  ْوِلَیاُء 

َ
أ ِئَک 

َ
ول

ُ
أ ُظُهوِرِه  ِفى  ُه 

َ
ل ُمِطیِعیَن 

ْ
ال َو 

َیْحَزُنوَن«.1

که این بیان اواًل می رساند قائم اهل بیت علیهم اسالم امام دوازدهم 
است نه مهدی اول، زیرا می فرماید شیعیان در دوران غیبت قائم ما، 
حالیکه  در  َغْیَبِتِه«،  ِفی  ِلُظُهوِرِه  ُمْنَتِظِریَن 

ْ
»ال هستند:  او  ظهور  منتظر 

بلکه  باشند  او  ظهور  منتظر  پیروانش  تا  نداشته  غیبتی  بصری  احمد 
این  ثانیًا می گوید:  منتظر خروجش می باشند.  آنها  و  ی مخفی شده  و
نموده  ظهور  که  می کنند  اطاعت  قائم  از  هنگامی  منتظر،  شیعیاِن 
می کند  ادعا  که  بصری  احمد  لذا  ُظُهوِرِه«،  ِفی  ُه 

َ
ل ُمِطیِعیَن 

ْ
»ال باشد: 

از او امر  ی  امام زمان؟ع؟ در حالیکه غائب هستند شیعیان را به پیرو
نموده اند سخت در اشتباه است.

ِذیَن آَمُنوا«.
َّ
2. آنان مؤمن واقعی هستند: »ال

مراد آیه از ایمان چیست؟ با توضیحی که درباره ولّی اهلل بودن دادیم 
روشن شد مراد آیه از ایمانی که مطرح نموده، باالترین مراتب آنست، اما 
بر می دارد،  از این حقیقت پرده  که  نیز نکته ای وجود دارد  آیه  در خود 
این جمله  آوردن  با  و  ُقوَن«،  َیّتَ کاُنوا  »َو  ادامه می فرماید:  در  اینکه  آن  و 
از تحقق ایمان، دارای تقواى مستمر و  که اولیاى خدا قبل  می فهماند 
دائمی بوده اند، در حالیکه ایماِن ابتدایی قبل از تقواست، و اول ایمان 
یج تقوا به دست می آید. بنا بر این، مراد آیه از  پیدا می شود، بعد به تدر

1 . کمال الدین و متام النعمة ج 2 ص357 ح54
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که بعد از تقوای دائمی حاصل  گروه، مرتبه ای از ایمان است  ایمان این 
می شود.

الوهیت،  با درک حقیقت  بنده  که  اینست  ایمانی  آثار چنین  از  و 
و  ِاله  را  خدا  و  عبد،  را  خود  حقیقتًا  و  می شود،  پروردگارش  امر  تسلیم 
که دیگر نارضایتی و خشم از او سر  معبود خویش می داند. و اینجاست 
نمی زند، در برابر هیچ امرى از قضاء و قدر و ُحکم پروردگارش ناراحت 

نمی شود و بر هیچ یک از خواسته هاى او اعتراض نمی کند.1
و  ترس  هیچ  می فرماید  ایشان  درباره  خدا  که  است  اینچنین  و 

ْیِهْم َو ل ُهْم َیْحَزُنوَن«.
َ
اندوهی بر ایشان نیست: »ل َخْوٌف َعل

ُقوَن«. 3. ایشان دارای تقوای دائمی هستند: »َو کاُنوا َیّتَ
از  را  او  که  تقوا یعنی روحیه ای در نهاد آدمی  تقوا چیست؟  از  مراد 
گناه ترسانده و حفظ می کند و در زبان فارسی به آن خدا ترسی  ارتکاب 
خدا  که  می دهد  تذکر  »کاُنوا«  آوردن  با  آیه  اما  می گویند.  پرهیزکاری  و 
گاهی2، و  ترسِی اولیاء خدا دائمی و سابقه دار است نه ناپیوسته و هر از 

چنین حالتی تنها برای افراد معدودی حاصل می گردد.
کدامیک از پیروان احمد بصری  که مراد این آیه واضح شد،  حال 
یای حسنه  می توانند ادعا کنند در چنین مرتبه ای از ایمان بوده اند که رؤ

که بازار ادعا در جریان های انحرافی داغ است! دیده اند؟ و البته 

1 . املیزان یف تفسیر القرآن ج10 ص189

بان عرب، از ضمیمه »کان« و فعل مضارع، مایض استمراری ساخته می گردد. یرا در ز 2 . ز
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کنار، آیه می فرماید چنین افرادی دارای بشارت در دنیا  همه اینها به 
که آن بشارت را خواب حسنه بدانیم، تنها شامل  هستند، لذا بر فرض 
که محتوایش بشارت به چنین مؤمنینی است نه  خواب هایی می شود 
که محتوایش بیان احکام الهی، معرفی حجت خدا، یا تذکر به  خوابی 
اینها بشارت  از  بر هیچکدام  ارائه طریق هدایت باشد، زیرا  و  گمراهی 
اطالق نمی شود. و ما در این باره در فصل بررسی روایات بیشتر سخن 

گفت. خواهیم 

ْمَس 
َ

 َو الّش
ً
َکْوَکبا َحَد َعَشَر 

َ
ْیُت أ

َ
ى َرأ َبِت ِإّنِ

َ
ِبیِه َیا أ

َ
 ُیوُسُف ِل

َ
آیه دوم( »ِإْذ َقال

ِإْخَوِتَک   َعلى   َک  َیا ْؤ ُر َتْقُصْص  َل  ُبَنّىَ  َیا   
َ

َقال  * َساِجِدیَن  ِلى  ْیُتُهْم 
َ
َرأ َقَمَر 

ْ
ال َو 

َک  ّبُ َکَذِلَک َیْجَتِبیَک َر ْنساِن َعُدّوٌ ُمِبیٌن * َو  ِ
ْ

ْیَطاَن ِلل
َ

 ِإّنَ الّش
ً
َکْیدا َک 

َ
َفَیِکیُدوا ل

َحاِدیِث «.1
َ
یِل اْل ِو

ْ
ُمَک ِمْن َتأ ِ

ّ
َو ُیَعل

آیه ماجرای خواب دیدن یوسف؟ع؟ بیان شده  در این سه  محتوا: 
را  خوابش  نمود  توصیه  او  به  پدر  کرد،  تعریف  پدر  برای  را  آن  وقتی  که 
از عطا  ادامه  و در  ی حسودی می ورزند،  که به و برادرانش نگوید  برای 

ی خبر می دهد. شدن علم تاویل خواب به و
و از این آیات سه نکته به اثبات می رسد2: الف( بعضی خواب ها 
علم  ج(  هستند.  تعبیر  دارای  خواب ها  بعضی  ب(  هستند.  صادقه 
این  و  می باشد؛  انبیاء؟مهع؟  برخی  به  اعطایی  علوم  از  خواب  تعبیر 

1 . یوسف: 6-4

گیر معصیوم خیواب را تعبییر کنید  2 . البتیه بعیی چهیار نکتیه بیه دسیت آورده، نکتیه چهیارم را ایین شرده انید کیه ا

درسیت اسیت؛ ویل مهانطیور کیه بیه زودی توضییح خواهیم داد، کالمیی کیه حضیرت یعقیوب؟ع؟ فرموده انید 

تعبییر خیواب یوسیف؟ع؟ نبیوده اسیت.
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قرآن  در  دیگر  بار  سه  یوسف؟ع؟  حضرت  به  احادیث  تاویل  اعطای 
کید شده است.1 تا

با  اواًل حضرت یوسف؟ع؟  که  نباید غافل شد  نیز  نکته  این دو  از 
کودکی و سالها  این خواب به نبوت نرسید، زیرا  او این خواب را در سن 
قبل از رسیدن به نبوت دید2، همچنانکه حضرت یعقوب؟ع؟ مساله 
َکذِلَک  »َو  می نماید:  مطرح  مضارع  صیغه  با  را  یوسف؟ع؟  انتخاب 

َک«، یعنی اینکه تو بعدًا به مقام نبوت خواهی رسید. ّبُ َیْجَتِبیَک َر

و  قسمند  پنج  بر  انبیاء  که:  آمده  چنین  روایات  بعضی  در  گر  ا و 
 ُیوُسَف َو ِإْبَراِهیَم«3، مرادش 

َ
 ِفى َمَناِمِه ِمْثل

ُ
أ که: »ُیَنّبَ کسی است  یک نوع 

زیرا  است  رسیده  پیامبری  به  خواب  در  یوسف؟ع؟  که  نیست  این 
خواب  حالیکه  در  می برد  نام  ابراهیم؟ع؟  کنار  در  را  یوسف؟ع؟ 
نداشت،  او  پیامبری  به  ربطی  و  بود  نبوتش  از  بعد  سالها  ابراهیم؟ع؟ 
است،  می شده  وحی  ایشان  به  خواب  در  که  اینست  منظور  بلکه 
همچنانکه این را با صیغه مضارع بیان کرده که داللت بر استمرار دارد.
ثانیًا - بر خالف توهم عده ای - تعبیر خواب آن حضرت این نبود 
و  قرآن4  خود  تصریح  طبق  بلکه  می رسد،  نبوت  به  آینده  در  ی  و که 

ُمیوَن«. یوسیف:  21، و: 
َ
یاِس َل َیْعل ْکَثیَر الّنَ

َ
ْمیِرِه َو لِکیّنَ أ

َ
 أ

َ
َحاِدییِث َو اهَّلُل َغاِلیٌب َعیی

َ ْ
ییِل األ ِو

ْ
َمیُه ِمیْن َتأ ِ

ّ
1 . »َو ِلُنَعل

 .» َمیِی َریّبِ
َّ
یا َعل یا ِمَّ

ُ
َحاِدییِث«. یوسیف: 101، و: »ذِلک

َ ْ
ییِل األ ِو

ْ
ْمَتیِی ِمیْن َتأ

َّ
یِک َو َعل

ْ
ل ُ »َرّبِ َقیْد آَتْیَتیِی ِمیَن الْ

یوسیف: 37

ُه ِتْسُع ِسِنن«.  تفسیر القمی ج 1 ص340
َ
َیا َو ل ْؤ ى ُیوُسُف َهِذِه الّرُ

َ
2 . »َفَرأ

یْم َمیْن  یُم َمیا ُعیِیَ ِبیِه َو ِمْنُ
َ
ِة َفَیْعل

َ
ِسیل

ْ
ل  َصیْوِت الّسِ

َ
یْوَت ِمْثیل یْم َمیْن َیْسیَمُع الّصَ ْنیَواٍع  ِمْنُ

َ
َسیِة أ   َخْ

َ
ْنِبَییاُء َعیی

َ ْ
3 . »األ

ُذِنیِه«. بصائیر 
ُ
ِبیِه َو ُیوَقیُر یِف أ

ْ
یْم َمیْن ُیْنَکیُت یِف َقل یْم َمیْن ُیَعاِییُن َو ِمْنُ  ُیوُسیَف َو ِإْبَراِهیَم َو ِمْنُ

َ
 یِف َمَناِمیِه ِمْثیل

ُ
یأ ُیَنّبَ

الدرجیات ص369-370 ح6

 .»
ً
یا

ً
یّبِ َحّق هیا َر

َ
 َقیْد َجَعل

ُ
 ُرْءییاَی ِمیْن َقْبیل

ُ
ییل و

ْ
َبیِت هیذا َتأ

َ
 ییا أ

َ
 َو قیال

ً
دا یُه ُسیّجَ

َ
وا ل َعیْرِش َو َخیّرُ

ْ
 ال

َ
ْییِه َعیی َبَو

َ
4 . »َو َرَفیَع أ

یوسف: 100
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و  یوسف؟ع؟  حضرت  پادشاهی  خواب،  این  تعبیر  روایات1،  بعضی 
سجده پدر و مادر و برادران برای خدا در مقابل او بوده است.

گفته شد، می گوید: اما جریان احمد بصری با بی توجهی به آنچه 
خود  برای  تنها  نه  یوسف؟ع؟  حضرت  یای  رؤ می بینیم  اینجا  »در 
حجتهای  و  پیامبران  از  که  یعقوب؟ع؟  حضرت  پدرش  برای  بلکه  او 
زیرا  می باشد.  حجت  شناخت  برای  راهی  است  خداوند  معصوم 
او  یوسف؟ع؟،  حضرت  جانب  از  یا  رؤ این  دیدن  با  یعقوب  حضرت 
برگزیدگان پروردگار و در زمره دیگر حجتهای خدا یعنی حضرت  از  را 
حضرت  گفتار  همچنین  می بیند.  اسحاق؟امهع؟  حضرت  و  ابراهیم 
برادرانت  برای  را  خود  خواب  که  یوسف؟ع؟  حضرت  به  یعقوب؟ع؟ 
که  است  آن  نشانه  می کشند  ک  خطرنا نقشه  تو  برای  که  مکن  بازگو 
یای صادقه از راه های شناخت حجت برای مردم نیز بوده است. زیرا  رؤ
که حضرت یوسف؟ع؟ دیده بود برادرانش پی به حجت  با این خوابی 

بودن او می بردند«.2
داستان  در  و  اید  نخوانده  را  قرآن  »آیا  می گوید:  احمد  خود  و 
در   - یعقوب؟ع؟  حضرت  چگونه  که  اید؟  نکرده  تفکر  یوسف؟ع؟ 
یای  رؤ  - خداست  کتاب  آن  و   - قرآن  در   - خداست  پیامبر  حالیکه 
یوسف؟ع؟ را دلیل تشخیص مصداق خلیفه خدا - که آن یوسف؟ع؟ 

َقَمَر 
ْ
 َو ال

ُ
ّمُ ُیوُسیَف َراِحییل

ُ
یْمَس  َفیأ

َ
یا الّش ّمَ

َ
َبیَواُه َو ِإْخَوُتیُه، أ

َ
ْییِه أ

َ
 َعل

ُ
یُه َسیَیْمِلُک ِمْصیَر َو َیْدُخیل ّنَ

َ
َییا أ ْؤ  َهیِذِه الّرُ

ُ
ییل ِو

ْ
1 . »َتأ

ْیِه َو َکاَن َذِلَک 
َ
 هَّلِلَِّ َوْحَدُه ِحَن َنَظیُروا ِإل

ً
ْیِه َسیَجُدوا ُشیْکرا

َ
یوا َعل

ُ
یا َدَخل ّمَ

َ
 َفِإْخَوُتیُه َفل

ً
َحیَد َعَشیَر َکْوَکبیا

َ
یا أ ّمَ

َ
َیْعُقیوُب َو أ

«. تفسییر القمی ج 1 ص339 یُجوُد هَّلِلَِّ الّسُ

2 . بن یدی الصیحة ص56 و 60
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یا را به برادران  که این رؤ بود - معتبر دانست؟ و یوسف را بر حذر داشت 
یا، او را خواهند شناخت و در نهایت ممکن  خود نگوید؛ زیرا با این رؤ

که برای هابیل افتاد، برای او نیز تکرار شود. است همان اتفاقی 
در تشخیص مصداق  یا،  رؤ به حجیت  قرآنی،  واضح  اقرار  این  آیا 

خلیفة اهلل در زمین نیست؟«.1
را  دین  و  بودند  پیامبران  فرزندان  از  یوسف  »برادران  می نگارد:  نیز 
بر  الهی  اینکه نص  به  یا نسبت  رؤ از جایگاه  و  به خوبی می شناختند 
خواب  گر  ا همین  برای  داشتند.  گاهی  آ است  زمین  در  خدا  خلیفه 
به  یوسف؟ع؟  تشخیص  برای  آن  می فهمیدند  می شنیدند  را  یوسف 
عنوان خلیفه خدا در زمین می باشد و از این جهت یعقوب ترسید آنها 

بر یوسف حسد برند و ماجرای هابیل و قابیل دوباره تکرار شود«.2
و خالصه ادعای این جریان سه مساله است: 1. اینکه تعبیر خواب 
یوسف؟ع؟ رسیدن به پیامبری بوده است، 2. اینکه حضرت یعقوب 
از طریق خواب یوسف؟امهع؟ حجت بعد از خود را شناخت، 3. اینکه 
یای او خلیفه بعدی را شناختند و برای همین به  برادران هم از طریق رؤ
یا نصی الهی بر حجت های  ی حسد بردند و اصاًل آنها می دانستند رؤ و

خداست.

1 . خطبیه 5 حمیرم 1432 از امحید بصیری. ایین خطبیه بیه صیورت جیزوه نییز ترمجیه و چیاپ گردییده اسیت. و نزدییک 

بیه آن: عقائید اإلسیالم ص71

ییا یف دیین اهَّلل و أهنیا نیص إهلیی عیی خلیفته  ، و یعرفیون موضیع الرؤ
ً
یعة جییدا 2 . أخوتیه أبنیاء أنبییاء و یعرفیون الشیر

ییا سییعرفون أهنا یف تشیخیص یوسیف؟ع؟ خلیفیة اهَّلل یف أرضه، فخاف  یف أرضیه، و بالتیایل فعنید مساعهیم الرؤ

یعقیوب؟ع؟ أن حیسیدوا یوسیف؟ع؟ و تعیاد قصیة ولیدی آدم؟ع؟ القدییة میع یوسیف و أخوتیه، و هیذا واضیح 

ملین تدبیر الییات. عقائد اإلسیالم ص74
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از نکات متعددی در آیات مورد بحث غفلت نموده اند،  اینها  اما 
از جمله:

که قرار است در آینده  کسی سخن می گوید  نکته اول( آیه از خواب 
تا  ندارد  اطالقی  و  است  شخصی  قضیه  یک  پس  شود،  خدا  حجت 

گردد. شامل خواب دیدن افراد عادی در طریق شناخت حجت 
خواب،  این  از  یعقوب؟ع؟  حضرت  که  یم  ندار دلیلی  دوم(  نکته 
از این خواب  به عبارت دیگر  و  را شناخته باشد،  از خود  حجت بعد 
که قرار است یوسف به پیامبری برسد زیرا وقتی ایشان  فهمیده باشد 
ی بعدًا به  گفت، یکی اینکه و خواب فرزندش را شنید، دو مطلب به او 
مقام نبوت می رسد و دوم اینکه خداوند علم تاویل خواب را به او تعلیم 
یوسف؟ع؟  به  خواب  تعبیر  علم  شدن  عطا  حالیکه  در  نمود،  خواهد 

ربطی به محتوای خواب او ندارد.
که حضرت یعقوب؟ع؟ چگونه از  و به عبارت دیگر: شبهه اینست 
کشف  را  او  به  خواب  تعبیر  علم  شدن  عطا   مساله  یوسف؟ع؟  یای  رؤ

نمود؟
می دانست  قبل  از  یعقوب؟ع؟  حضرت  گفت  می توان  نتیجه  در 
تا  می کرد  کتمان  را  این  و  رسید  خواهد  پیامبری  به  فرزندش  کدام 
قباًل  را  آنچه  هم  یعقوب؟ع؟  حضرت  و  دید  را  خواب  آن  یوسف؟ع؟ 
می دانست به او فرمود نه اینکه خواب یوسف؟ع؟ را تعبیر به نبی شدن 

ی در آینده نموده باشد. و
که  شده  تایید  صادق؟ع؟  امام  از  روایتی  در  مطلب  این  بلکه 
که جبرئیل برای  فرمودند: پیراهن یوسف؟ع؟ همان لباس بهشتی بود 
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که  ابراهیم؟ع؟ هنگام افروختن آتش بر ضد او آورد و ویژگیش این بود 
همراه  را  آن  وفات  هنگام  به  ابراهیم  و  نمی کرد  اثر  آن  در  سرما  و  گرما 
شد  متولد  یوسف  چون  و  کرد  یعقوب  همراه  اسحاق  و  نمود  اسحاق 
ی یوسف بست و این پیراهن به آل محمد رسیده  یعقوب آن را به بازو

است.1
که پیراهن ابراهیم؟ع؟ به حجت های خدا  این روایت بیانگر آنست 
لباس  آن  که  آمده  حدیث  در  همچنانکه   - است  می رسیده  ارث  به 
فعاًل در اختیار آخرین وصی یعنی امام زمان؟ع؟ می باشد2 - لذا وقتی 
ی  و ی  بازو به  را  آن  یوسف؟ع؟  تولد  محض  به  یعقوب؟ع؟  حضرت 
قرار می دهد، مشخص است  ابراهیم؟ع؟  لباس  وارث  را  او  و  می بندد 
کدامیک از فرزندانش قرار است حجت خدا  که از همان اول می داند 

شود.
و این برداشت شواهد دیگری نیز دارد، از جمله اینکه یعقوب؟ع؟ 
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بیا و هیو الیذی شیم راحئتیه یعقیوب یف قولیه  ِإّنِ  ب( »خییرج و علییه قییص یوسیف فیشیم املؤمنیون راحئتیه شیرقا و غر
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را  انتخاب شدن یوسف؟ع؟  بلکه  اینست،  تو  تاویل خواب  نمی گوید 
که خداوند تو را با  تنظیر به خواب دیدن او می کند و می گوید: همانطور 
کرام  کردنت نیز تو را ا نشان دادن این خواب تکریم نموده، با انتخاب 

َکَذِلَک َیْجَتِبیَک ...«. می نماید:1 »َو 
شاهد دیگر اینکه یعقوب؟ع؟ نمی گوید می ترسم برادرانت بر ضد تو 
که بر ضد  کید خبر می دهد خوابت را نگویی  کنند، بلکه با تا حیله ای 

تو حیله می کنند.2
و این به وضوح می رساند که حضرت یعقوب؟ع؟ دارد از غیب خبر 

می دهد نه اینکه در صدد تعبیر خواب یوسف؟ع؟ باشد.
خبر  برادران  کید  و  حسد  از  یعقوب؟ع؟  حضرت  وقتی  طرفی  از 
که آنها را الیق مقام پیامبر شدن نمی داند، پس  می دهد، واضح است 
حجت  به  نسبت  یعقوب؟ع؟  حضرت  شناخت  باعث  خواب  این 

بعدی نشده است.
تعبیر  علم  به  یوسف؟ع؟  خواب  ربط  اشکاِل  رفع  برای  بعضی  اما 

یا جواب هایی داده اند، از جمله: رؤ
بطور  را  خواب  این  کم  سال  و  سن  آن  در  یوسف  چون  یکم( 

ییا.  کرمیک  بیأن  أراک  یف منامیک هیذه الرؤ 1 . إّن اهَّلل یتبییک و خیتیارک و یصطفییک و یکرمیک بذلیک، کمیا أ

ییا تکرمیة لیک و بیّن أن إخوتیک  التبییان یف تفسییر القیرآن ج 6 ص98؛ و کذلیک أی کمیا أراک هیذه الرؤ

بیک أی یصطفییک ربک و خیتیارک للنبوة. جممع البیان ج5 ص321،  خیضعیون أو یسیجدون لیک یتبییک ر

حبیار األنیوار ج12 ص219

ییع الیوف مین کیدهیم أو عیدم األمین مین جههتیم  2 . فلیم یقیل: إن أخیاف أن یکییدوا، أو ل آمنیم علییک بتفر

کید تقیق الکیید منیم باملصیدر. املییزان یف تفسییر القیرآن ج 11  ییا نفیس کیدهیم و أ بیل فیرع عیی اقتصیاص الرؤ

ص78



بخش هومی حجیت خواب      |  155    |

خصوصی و دور از چشم برادران براى پدر نقل نمود و این نشان می دهد 
که آن را در جمع  که یوسف نیز از خواب خود احساس خاصی داشت 
مانند  سالی  و  سن  کم  کودک  در  احساسی  چنین  وجود  نکرد،  مطرح 
کشف  براى  روحی  آمادگی  نوع  یک  او  که  است  این  بر  دلیل  یوسف 
کرد با پرورش این آمادگی، او در آینده  تعبیر خواب دارد و پدر احساس 

کرد.1 گاهی وسیعی در این زمینه پیدا خواهد  آ
کردیم بین اختصاص نقل خواب برای پدر  که هر چه فکر  بررسی: ما 
کشف تعبیر خواب در آینده ارتباطی متوجه نشدیم. غیر از اینکه  و بین 
آن  وقتی  لذا  بوده،  یعقوب؟امهع؟  کنار  یوسف  خواب  جای  نقلی  طبق 
کنارش بود و پرسید چه شده و او  خواب را دید و بیدار شد، پدرش در 
که خواب را  کار نبوده  هم خوابش را تعریف نمود2. بنا بر این قصدی در 

کند. به طور خصوصی برای پدر نقل 
گاهی  دوم( ارتباط پیامبران با عالم غیب از چند طریق بوده است: 
گاه از طریق  گاه از طریق نزول فرشته وحی، و  از طریق الهامات قلبی، و 
اما  بود  نرسیده  نبوت  به مقام  آن زمان هنوز  گر چه یوسف در  خواب. 
که او در آینده  وقوع چنین خواب معنی دارى براى یوسف نشان می داد 
و  تعبیر  باید  طبعًا  و  گرفت  خواهد  ارتباط  غیب  عالم  با  طریق  این  از 

مفهوم خواب را بداند تا بتواند چنین رابطه اى داشته باشد.3
تعبیر  علم  دانستن  بودن  پیامبر  الزمه  می گوید  سخن  این  بررسی: 

1 . تفسیر منونه ج 9 ص318

2 . دار السالم ج1 ص102 به نقل از ثعالی

3 . تفسیر منونه ج 9 ص318
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خواب است چون یکی از راه های ارتباط خداوند با انبیاء؟مهع؟ خواب 
بوده است لذا آنها باید تعبیرش را هم می دانسته اند. این در حالیست 
که نیازی به تعبیر  گونه ای بوده  که اواًل عمومًا خواب های انبیاء؟مهع؟ به 
ابراهیم؟ع؟  حضرت  خواب  مثل  بوده  وحی  آنها  خواب  چون  نداشته 
گر هم داشته، طبق روایات، تعبیرش را یا در همان خواب یا بعد از  و ا
بیداری توسط جبرئیل متوجه می شده اند پس از این جهت نیازی به 
علم تعبیر خواب نداشته اند، ثانیًا طبق روایات، هر پیامبری ممکن بوده 
خواب الهی ببیند پس همه انبیاء نیازمند به علم تعبیر خواب بوده اند 
در حالیکه نه در قرآن و نه در روایات بیان نشده که همه انبیاء؟مهع؟ علم 
تعبیر خواب داشته اند بلکه فقط از حضرت دانیال؟ع؟ نام برده شده 
دارند  نیاز  گری  برای هدایت  انبیاء؟مهع؟  که  ثالثًا علوم دیگری  است1. 
خیلی مهم تر از علم تعبیر خواب است لذا ذکر آنها توسط یعقوب؟ع؟ 
بسیار با اهمیت تر بود تا علم تعبیر خواب. و برای همین در مورد هیچ 
علم  ایشان،  به  اعطایی  علوم  میان  در  قرآن  نمی بینیم  دیگری  پیامبر 

کرده باشد. تعبیر خواب را ذکر 
حاِدیِث«، جمله ای مستانفه است 

َ
یِل اْل ِو

ْ
ُمَک ِمْن َتأ ِ

ّ
سوم( فقره »َو ُیَعل

بوده  همین  یوسف؟ع؟  خواب  تعبیر  یعنی  ندارد2.  قبل  ما  به  ربطی  و 
تعبیر  علم  اینکه  اما  می کند،  انتخاب  حجت  عنوان  به  را  او  خدا  که 
که خود حضرت  ی داده خواهد شد مطلبی جداست  خواب هم به و

گفته است. یعقوب؟ع؟ 

1 . قصص األنبیاء؟مهع؟ )للراوندی( ص229-230 ح272

یل ج 3 ص155 یل و أسرار التأو 2 . کالم مبتدأ خارج عن التشبیه کأنه قیل و هو یعلمک . أنوار التنز
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شما  از  ما  ثانیًا  است،  آیه  ظاهر  خالف  برداشت  این  اواًل  بررسی: 
علم  یوسف؟ع؟  به  که  گفت  کجا  از  یعقوب؟ع؟  حضرت  می پرسیم 
است  طور  این  گر  ا خوب  گفت؟  غیب  از  داد؟  خواهند  خواب  تعبیر 
نگفته  از غیب  را هم  انتخاب شدن یوسف؟ع؟  که  ید  دار دلیلی  چه 
گر جمله دوم جزء تعبیر خواب یوسف؟ع؟  باشد؟1 و به عبارت دیگر: ا
که جمله اول جزء تعبیر خواب بوده است؟ در  ید  نبوده، چه دلیلی دار
حالیکه هم قرآن و هم بعضی روایات تصریح می کنند تعبیر خواب او 

رسیدن به پادشاهی بوده است نه پیامبری.
چهارم( مراد از تاویل احادیث، علم تعبیر خواب نیست بلکه همه 
داستان  ظاهر  از  زیرا  داشته اند  نیاز  بدان  انبیاء؟مهع؟  که  است  علومی 
که خداوند تاویل آن را به  که مقصود از احادیثی  یوسف؟ع؟ بر می آید 
یا و شامل مطلق حوادث و وقایعی  او تعلیم داده بود اعم از احادیث رؤ
که در خواب دارد و  که به تصور انسان در می آید، چه آن تصوراتی  است 
که انسان بتواند چیزهایی  چه در بیدارى. و منظور از تاویل اینها آنست 
که این حوادث با آنها ارتباط دارند را بشناسد - یعنی هم سر منشأ و هم 
از هر حادثه اى  حوادث بعدى و  که  را - بطورى  آنها  انتهای  و  عاقبت 

که بدان منتهی می شود را بداند. نتیجه اى 
تصریح  یوسف  سوره   15 آیه  در  که  آنست  عمومیت  این  موید 
که در آینده به  می کند وقتی یوسف را به چاه انداختند به او وحی شد 
َو  ِبِه  َذَهُبوا  ا  ّمَ

َ
کردند خبر خواهد داد: »َفل با او  از تاویل آنچه  برادران خود 

ییرا مهانطیور کیه در چنید سیطر قبیل توضییح دادمی، نبیوت تالزمیی بیا  1 . گفتیه نشیود از پیامبیر شیدنش دانسیت، ز

دانسین تعبییر خیواب نداشیته اسیت.
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ْمِرِهْم  هذا َو ُهْم ل 
َ
ُهْم  ِبأ َئّنَ ُتَنّبِ

َ
ْیِه ل

َ
ْوَحْینا ِإل

َ
ُجّبِ َو أ

ْ
وُه ِفى َغیاَبِت ال

ُ
ْن َیْجَعل

َ
ْجَمُعوا أ

َ
أ

وَن«، و نیز یوسف در آیه 37 به دو همراه زندانیش می گوید هیچ  َیْشُعُر

طعامی برای شما نمی آورند اال اینکه من قبلش از تاویل آن به شما خبر 
ِتَیُکَما 

ْ
َیأ ْن 

َ
أ  

َ
َقْبل یِلِه  ِو

ْ
ِبَتأ ُتُکَما 

ْ
أ َنّبَ  

َ
ِإّل ُتْرَزقاِنِه  ِتیُکما َطعاٌم 

ْ
َیأ َل   

َ
می دهم: »قال

ی«.1 ّبِ َمِنى َر
َّ
ا َعل ذِلُکَما ِمّمَ

نفرمود:  یعقوب؟ع؟  اینکه  یکی  می کنیم:  ذکر  دیگر  موید  دو  نیز  ما 
ِمْن  ُمَک  ِ

ّ
»ُیَعل فرمود:  بلکه  می دهد  تو  به  را  احادیث  تاویل  علم  خدا 

حاِدیِث«، یعنی علم به تاویل مقداری از احادیث را به تو عطا 
َ ْ
ِویِل األ

ْ
َتأ

می کند نه همه اش را، زیرا »ِمْن« برای تبعیض است، و این با علم تعبیر 
تنها  یوسف؟ع؟  حضرت  بگوییم  ندارد  معنی  چون  نمی سازد  خواب 
کند حال آنکه آشفته ترین خواب  بعضی خواب ها را می توانسته تعبیر 

که مربوط به پادشاه بود توانست آنقدر زیبا تعبیر نماید. را 
گفت  که  یوسف؟ع؟  همراه  دو  از  یکی  روایتی2،  طبق  اینکه  دوم 
ی  خواب دیده ام، خوابی ندیده بود اما باز هم یوسف؟ع؟ از عاقبت و
گذشته است: »ُقِضَى  گفتم در قضاء الهی  که  گفت چیزی  خبر داد و 

ِذی ِفیِه َتْسَتْفِتیاِن«.
َّ
ْمُر ال

َ
اْل

شد  داده  هم  غیب  علم  یوسف؟ع؟  حضرت  به  اینکه  بررسی: 
حضرت  کالم  در  االحادیث  تاویل  از  مراد  اینکه  و  است  حرف  یک 

ییل األحادییث، و من احلقائق و املعارف  میه مین تأو
ّ
1 . املییزان یف تفسییر القیرآن ج 11 ص 80-81. و شیبیه بیه آن: عل

ییل الظواهیر مین العلیوم و األحادییث املتداولیة بین النیاس. التحقییق یف  الیی هیی بواطین العلیوم، و الهییا تأو

کلمیات القیرآن الکیرمی ج 14ص249. و: قییل هیو معیان کتیب اهَّلل و سین األنبییاء و میا غمیض یف النیاس مین 

یین ج 2 ص244 مقاصدهیا یفسیرها هلیم و یشیرحها. جممیع البحر

2 . تفسیر القمی ج 1 ص344
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تمام  در  که  داشت  توجه  باید  دیگر.  حرف  یک  چیست  یعقوب؟ع؟ 
یا قصه آمده است1 پس  قرآن »حدیث« و »احادیث« به معنای سخن 

کی می باشد؟! ی چه مال تفسیر احادیث به حوادث رو
همچنانکه عنوان »تاویل احادیث« فقط در سوره یوسف و درباره 
گر مراد علم به منشأ و منتهای  حضرت یوسف؟ع؟ آمده، در حالیکه ا
از  غیر  می رفت.  کار  به  نیز  انبیاء؟مهع؟  دیگر  برای  بود  وقایع  و  حوادث 
به  فرع  بازگرداندن  و  بازگشت  معنای  به  »أول«  ماده  از  »تأویل«  اینکه 
اصل است2، پس این چه ربطی به استنباط عاقبت حوادث دارد؟ و 
که بدان منتهی  اصاًل اینکه از هر حادثه اى  حوادث بعدى و نتیجه اى 
می شود را بداند نامش "فراست" است و ربطی به علم لدنی ندارد. و از 
که آنچه به یوسف؟ع؟ داده  همه مهمتر در بعضی روایات تصریح شده 

یا بوده است.3 شد علم تاویل رؤ
یای  رؤ تعبیر  صحت  از  ی  راو وقتی  دیگری  روایت  در  همچنانکه 
خدا  بله  می فرمایند:  آن  تایید  در  باقر؟ع؟  امام  می پرسد،  دانیال؟ع؟ 
جواب  و  سوال  بین  تناسب  و  بود4؛  داده  را  احادیث  تاویل  علم  او  به 

می رساند مراد از تاویل احادیث همان علم تعبیر خواب است.
نیز مخدوش  آورده شده  که به عنوان موید  آیاتی  به  اما استدالل  و 

یسنده، متام موارد استعمال این دو کلمه را در قرآن مورد برریس قرار داده است. 1 . نو

2 . قاموس قرآن ج1 ص142-141

ْوَحی اهَّلُل 
َ
یْجِن ... َفأ ْهیِل الّسِ

َ
یُر أِل َییا َفیَکاَن ُیَعّبِ ْؤ  الّرُ

َ
ییل ِو

ْ
َمیُه اهَّلُل َتأ َ لْ

َ
یْجِن أ ْبیِس ُیوُسیَف یِف الّسِ ِلیُک حِبَ َ َمیَر الْ

َ
یا أ َّ

َ
3 . »ل

َییا...«. تفسییر القمی ج1 ص353 ْؤ  الّرُ
َ

ییل ِو
ْ
َمیَک َتأ َ لْ

َ
ْییِه َمیْن ... أ

َ
ِإل

َمیُه اهَّلُل 
َّ
یْن َعل  َو َکاَن ِمَّ

ً
ْییِه َو َکاَن َنِبّییا

َ
 َنَعیْم َکاَن ُیوَحیی ِإل

َ
 ُهیَو َصِحییٌح َقیال

َ
  ع  أ

ُ
َییا َعیْن  َداِنَییال ْؤ ُتُه َعیْن َتْعِبییِر الّرُ

ْ
ل
َ
4 . »َسیأ

َحاِدییِث«. قصص األنبییاء؟مهع؟ )للراوندی( ص229-230 ح272
َ ْ
 األ

َ
ییل ِو

ْ
َتأ
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کرده اند خبر  که  را  کاری  برادرانت  به  تو  آیه 15 می گوید  زیرا  می باشد، 
دیدار  را  آنها  دوباره  و  می کنی  پیدا  نجات  چاه  این  از  یعنی  می دهی 
کرد، ولی این چه ارتباطی به اعطای علم غیب دارد؟ آیه 37  خواهی 
برای  اینکه  از  که: من قبل  نیز دو جور تفسیر شده و یک تفسیر آنست 
که  شما غذایی بیاورند تأویل خوابتان را می گویم نه تاویل طعامتان را، 
باز هم ربطی به علم غیب ندارد. و اما اینکه »ِمْن« برای تبعیض باشد 
ادعایی بدون مدرک است و در اینجا احتماالت متعددی درباره »ِمْن« 
وجود دارد، از جمله: اینکه بیانیه از مفعول محذوف، بیان جنس و یا 

کیدیه باشد. تا
و  ندارد  وجود  »ِمْن«  روایات  برخی  در  اینکه  به  توجه  با  مخصوصًا 
علم تاویل خواب را به صورت مطلق به یوسف؟ع؟ نسبت می دهد و 

یا« شده است.1 کلمه »احادیث« تفسیر به »رؤ در همان روایت، 
و اما اینکه یکی از دو زندانی اصاًل خواب ندیده بود و آن حضرت 
که  از غیب به عاقبتش خبر داد مشکلی ایجاد نمی کند زیرا همانطور 
است  حرف  یک  داشته  هم  غیب  علم  حضرت  آن  اینکه  دادیم  تذکر 
و اینکه مراد از تاویل االحادیث شامل علم غیب نیز باشد یک حرف 

دیگر است.
این  یوسف؟ع؟  خواب  تاویل  شد  عرض  که  همانطور  سوم(  نکته 
که به پادشاهی می رسد و این  که به پیامبری می رسد بلکه این بود  نبود 
که وقتی خانواده اش به مصر آمدند و در پیشگاه او  تصریح قرآن است 

َیا...«. تفسیر القمی ج1 ص353 ْؤ  الّرُ
َ

یل ِو
ْ
َمَک َتأ َ لْ

َ
ْیِه َمْن ... أ

َ
ْوَحی اهَّلُل ِإل

َ
َیا ... َفأ ْؤ  الّرُ

َ
یل ِو

ْ
َمُه اهَّلُل َتأ َ لْ

َ
1 . »أ
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یای من است  برای خدا سجده نمودند یوسف؟ع؟ فرمود: این تاویل رؤ
ى 

َ
َعل ْیِه  َبَو

َ
أ َرَفَع  »َو  نمود:  محقق  را  آن  خدا  که  بودم  دیده  گذشته  در  که 

ی  ّبِ ها َر
َ
 َقْد َجَعل

ُ
 ُرْءیاَی ِمْن َقْبل

ُ
ویل

ْ
َبِت هذا َتأ

َ
 یا أ

َ
 َو قال

ً
دا ُه ُسّجَ

َ
وا ل َعْرِش َو َخّرُ

ْ
ال

1.» ً
ا

ً
َحّق

از  است،  شده  تصریح  مساله  این  به  روایات  بعضی  در  همچنین 
جمله:

که یوسف در آینده  امام باقر؟ع؟ فرمودند: تاویل این خواب آن بود 
پادشاه مصر خواهد شد و خانواده اش بر او وارد شده، برای خدا سجده 
َبَواُه َو ِإْخَوُتُه ... 

َ
ْیِه أ

َ
 َعل

ُ
ُه َسَیْمِلُک ِمْصَر َو َیْدُخل

َ
ّن

َ
َیا أ ْؤ  َهِذِه الّرُ

ُ
یل ِو

ْ
می کنند: »َتأ

ْیِه«.2
َ
وا ِإل ِ َوْحَدُه ِحیَن َنَظُر

 هَّلِلَّ
ً
َسَجُدوا ُشْکرا

که وقتی یوسف؟ع؟ خواب  و حتی در روایتی به سند صحیح دارد 
گفت، ایشان اندوهگین شد و منتظر امتحانی  خود را برای یعقوب؟ع؟ 
ِبیِه 

َ
أ ى 

َ
َعل َها  َیُقّصُ ْصَبَح 

َ
أ َو  َیا  ْؤ الّرُ ُیوُسُف  ى 

َ
َرأ ا  ّمَ

َ
»َفل گشت:  یوسف  درباره 

3.» ً
ا َسِمَع ِمْن ُیوُسَف َو َبِقَى ُمْغَتّما ّمَ

َ
َیْعُقوَب، َفاْغَتّمَ َیْعُقوُب ل

اال  و  نبوده  شدن  پیامبر  او  خواب  تعبیر  که  می رساند  کاماًل  این  و 
اینکه ناراحتی ندارد و باید بسیار خوشحال هم شد.

که توجه به آن، فهم  همچنین نکته مهم دیگری در اینجا وجود دارد 
عدم داللت خواب یوسف؟ع؟ بر پیامبر شدنش را روشن تر می کند، و 
بر  ماه  و  خورشید  سجده  تاویل  که  شده  تصریح  روایات  در  اینکه:  آن 

1 . یوسف: 100

2 . تفسیر القمی ج 1 ص339

3 . علل الشرائع ج1 ص46
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یوسف؟ع؟ سجده پدر و مادرش به هنگام پادشاهی او بوده است1. لذا 
ی ببریم، الزمه اش  گر خواب او را تاویل به مقام معنوی و پیامبر شدن و ا
که  که مقام یوسف پیامبر از یعقوب پیامبر آنقدر باالتر بوده  این می شود 
به  گرفته است، در حالیکه چنین مطلبی حتی  قرار  پدر  مورد سجده 

گفتن آن. کسی هم خطور نکرده چه برسد به  ذهن 
به  را  خواب  فرمود  یوسف؟ع؟  به  پدر  اینکه  علت  چهارم(  نکته 
که آنها پی به حجت بودن او می بردند و به این  برادرانت نگو این نبود 
که  ی را می کشتند. بلکه چون تعبیر خواب یوسف؟ع؟ این بود  خاطر و
از  را نداشتند. غیر  آن  آنها چشم دیدن  باالیی می رسد  به مقام دنیوِی 
اینکه یوسف همین طوری هم مورد حسد ایشان بود و با اینکه خواب را 
کشیدند، بر خالف قتل هابیل توسط  نگفت2 باز هم آنها نقشه قتل او را 

که به جهت شناخته شدن حجت الهی بود.3 قابیل 
یا  رؤ جایگاه  از  یوسف  برادران  که  احمد  ادعای  این  همچنانکه 
گاهی داشتند  نسبت به اینکه نص الهی بر خلیفه خدا در زمین است آ
خوبی  به  را  دین  و  بودند  پیامبران  فرزندان  از  آنها  که  استدالل  این  به 

1 . تفسیر القمی ج 1 ص339

یْم 
َ
2 . البتیه در ییک رواییت آمیده کیه یوسیف بیه حیرف پیدرش گیوش نیداد و خوابیش را بیرای برادرانیش گفیت: »َفل

  ِإْخَوِتیِه «. علیل الشیرائع ج1 ص45 ح1. امیا ایین قابیل پذییرش نیسیت و 
َ

َهیا َعیی َییاُه َو َقّصَ َیْکیُتْ ُیوُسیُف ُرْؤ

گیذار می کنیم. و بایید توجیه داشیت کیه ایین نقیل موافیق نقیل تورات می باشید که ارزیش  علمیش را بیه آل اهَّلل وا

بیرای عصمیت انبییاء؟مهع؟ قائیل نیسیت. تیورات سیفر1 بیاب40 بیه نقیل از دار السیالم ج1 ص102

 
َ

ْیَماُن ِإّنَ اهَّلَل َتَبیاَرَک َو َتَعیایل
َ
 ِلیی َییا ُسیل

َ
َّ َقیال یِة ثُ َوِصّیَ

ْ
 یِف ال

َ
 َفَقیال

َ
 َهاِبییل

ُ
 َقاِبییل

َ
َک َفِفیَم َقَتیل یُت ِفیَدا

ْ
یُت ُجِعل

ْ
3 . »ُقل

 َفَغِضَب 
َ

َغ َذِلَک َقاِبیل
َ
ْکَبَر ِمْنُه َفَبل

َ
 أ

ُ
 َو َکاَن َقاِبیل

َ
 َهاِبیل

َ
ْعَظَم ِإیل

َ ْ
َة َو اْسَم اهَّلِل األ َوِصّیَ

ْ
ْن  َیْدَفَع  ال

َ
 آَدَم أ

َ
ْوَحی ِإیل

َ
أ

 
َ

َبیاَن َهاِبییل  اهَّلُل ُقْر
َ

 َفَقِبیل
َ

ْییِه َفَفَعیال
َ
 ِبَوْحیٍی ِمیَن اهَّلِل ِإل

ً
َبانیا َبیا ُقْر ْن ُیَقّرِ

َ
یا أ َمَرمُهَ

َ
یِة َفأ َوِصّیَ

ْ
َکَراَمیِة َو ال

ْ
 ِبال

َ
ْویل

َ
َنیا أ

َ
 أ

َ
َفَقیال

یُه«. تفسییر العیایش ج 1 ص312 ح83
َ
 َفَقَتل

ُ
َفَحَسیَدُه َقاِبییل
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می شناختند واقعًا مضحک است. زیرا صرف فرزند پیامبر بودن دلیل 
گاهی و شناخت نسبت به دین نیست و پسر نوح مثال بارز آنست،  آ
از طرفی انعکاس رفتار آنها در سوره یوسف نسبت به پدر و برادرشان 
از  غیر  نداشته اند،  دینی  نظر  از  جایگاهی  آنها  می کند  مشخص  کاماًل 
گاهی آنها نسبت به  کوچکترین اشاره ای به آ اینکه در هیچ آیه و روایتی 
که خود احمد برای اثبات دوران  دین و شریعت نشده است. همچنان 
که او حتی نمی دانسته  ید" استناد می کند  فترت به احادیثی درباره "ز

پدرش امام سجاد؟ع؟ امام منصوب از طرف خداوند است.1

 
ً
َخْمرا ْعِصُر 

َ
أ َراِنى 

َ
أ ى  ِإّنِ َحُدُهَما 

َ
أ  

َ
َقال َفَتَیاِن  ْجَن  الّسِ َمَعُه   

َ
َدَخل »َو  آیه سوم( 

ا 
َ
یِلِه ِإّن ِو

ْ
ْئَنا ِبَتأ ْیُر ِمْنُه َنّبِ  الّطَ

ُ
ُکل

ْ
 َتأ

ً
ِسى ُخْبزا

ْ
 َفْوَق َرأ

ُ
ْحِمل

َ
َراِنى أ

َ
ى أ  اْلَخُر ِإّنِ

َ
َو َقال

 
َ

َقْبل یِلِه  ِو
ْ
ِبَتأ ُتُکَما 

ْ
أ َنّبَ  

َ
ِإّل ُتْرَزَقاِنِه  َطَعاٌم  ِتیُکَما 

ْ
َیأ َل   

َ
ُمْحِسِنیَن * قال

ْ
ال ِمَن  َک  َنرا

َحُدُکَما 
َ
أ ا  ّمَ

َ
أ ْجِن  الّسِ َصاِحَبِى  َیا   ...  *  ... ی   ّبِ َر َمِنى 

َّ
َعل ا  ِمّمَ َذِلُکَما  ِتَیُکَما 

ْ
َیأ ْن 

َ
أ

ِذی 
َّ
ال ْمُر 

َ
اْل ُقِضَى  ِسِه 

ْ
َرأ ِمْن  ْیُر  الّطَ  

ُ
ُکل

ْ
َفَتأ ُب 

َ
َفُیْصل اْلَخُر  ا  ّمَ

َ
أ َو   

ً
َخْمرا ُه  ّبَ َر َفَیْسِقى 
ِفیِه َتْسَتْفِتَیاِن«.2

محتوا: در این آیات سخن درباره خواب دو خدمتکار پادشاه مصر 
هم  ایشان  و  پرسیدند  یوسف؟ع؟  حضرت  از  را  آن  تعبیر  که  است 

تعبیرش را بیان نمود.
الف(   از جمله:  اثبات می نماید،  را  فقرات نکات متعددی  این  و 
غیر مؤمن هم می تواند خواب صادقه ببیند. ب(  اعتنا به خواب مذموم 

1 . عقائد اإلسالم ص56-55

2 . یوسف: 41-36
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تعبیر  معصوم  گر  ا ج(  باشد.  تعبیرش  دنبال  به  می تواند  فرد  و  نیست 
خواب را بگوید صحیح است. د(  علم تعبیر خواب از علوم اعطایی به 

بعضی انبیاء؟مهع؟ می باشد.
البته در این آیات تصریح نشده آنچه آن دو خدمتکار دیده اند در 
خواب بوده یا مثاًل مکاشفه، اما به تصریح روایتی، هر دو ادعای دیدن 
کردند در حالیکه یکی از آن دو خواب ندیده بود ولی حضرت  خواب 

یوسف؟ع؟ از فرجام او نیز خبر داد.1
از  بلکه  دیدیم  خواب  ما  نمی گویند  دو  آن  اینکه  توجه  قابل  نکته 
راِنی« 

َ
کرده و می گویند ما خواب می بینیم: »ِإّنِی أ صیغه مضارع استفاده 

که به صادقه بودنش اطمینان  که می رساند این خواب را مکرر دیده اند 
کرده، به دنبال تعبیرش می گردند. حاصل 

اما به هر حال، این آیات تنها از دو خواب صادقه و تعبیر داشتن آن 
گفته و ربطی به حجت بودن خواب نداشته و نیز معیاری برای  سخن 
تعبیر  از  نیاز  بی  از  تعبیر  با  یای  رؤ و  کاذبه  از  صادقه  یای  رؤ تشخیص 

ارائه نمی دهد.

ُهّنَ َسْبٌع ِعَجاٌف 
ُ
ُکل

ْ
ى  َسْبَع َبَقَراٍت ِسَماٍن َیأ َر

َ
ى أ َمِلُک ِإّنِ

ْ
 ال

َ
 آیه چهارم( »َقال

ُکْنُتْم  ِإْن  ُرْءَیاَی  ِفى  ْفُتوِنى 
َ
أ  

ُ َ
َمل

ْ
ال َها  ّیُ

َ
أ َیا  َیاِبَساٍت  َخَر 

ُ
أ َو  ُخْضٍر  ُسْنُبَلٍت  َسْبَع  َو 

َو   * ِبَعاِلِمیَن  ْحَلِم 
َ
اْل یِل  ِو

ْ
ِبَتأ َنْحُن  َما  َو  ْحَلٍم 

َ
أ ْضَغاُث 

َ
أ وا 

ُ
َقال  * وَن  َتْعُبُر ْءَیا  ِللّرُ

َها  ّیُ
َ
وِن * ُیوُسُف أ

ُ
ْرِسل

َ
یِلِه َفأ ِو

ْ
ُئُکْم ِبَتأ َنّبِ

ُ
َنا أ

َ
ٍة أ ّمَ

ُ
َکَر َبْعَد أ

َ
ِذی َنَجا ِمْنُهما َو اّد

َّ
 ال

َ
َقال

1 . تفسیر القمی ج 1 ص344
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ُهّنَ َسْبٌع ِعجاٌف َو َسْبِع ُسْنُبَلٍت ُخْضٍر 
ُ
ُکل

ْ
ْفِتنا ِفى َسْبِع َبَقراٍت ِسماٍن َیأ

َ
یُق أ ّدِ الّصِ

 َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنیَن 
َ

ُموَن * َقال
َ
ُهْم َیْعل

َّ
َعل

َ
اِس ل ى الّنَ

َ
ْرِجُع ِإل

َ
ى أ ِ

ّ
َعل

َ
َخَر َیاِبَساٍت  ل

ُ
َو أ

َبْعِد  ِمْن  ِتى 
ْ
َیأ ُثّمَ   * وَن 

ُ
ُکل

ْ
َتأ ا  ِمّمَ  

ً
َقِلیل  

َ
ِإّل ُسْنُبِلِه  ِفى  وُه  َفَذُر َحَصْدُتْم  َفَما   

ً
با

َ
َدأ

ِمْن  ِتى 
ْ
َیأ ُثّمَ  ُتْحِصُنوَن *  ا  ِمّمَ  

ً
َقِلیل  

َ
ِإّل ُهّنَ 

َ
ل ْمُتْم 

َ
َقّد َما  َن 

ْ
ُکل

ْ
َیأ َسْبٌع ِشَداٌد  َذِلَک 

وَن «.1 اُس َو ِفیِه َیْعِصُر َبْعِد َذِلَک َعاٌم ِفیِه ُیَغاُث الّنَ

که تعبیر  محتوا: در این آیات داستان خواب پادشاه مصر بازگو شده 
اما  خواندند  آشفته اش  خواب  نموده،  تعبیر  را  آن  نتوانستند  کنندگان 

حضرت یوسف؟ع؟ تعبیر آن را بیان فرمود.
الف( غیر مؤمن  از:  آیات بدست می آید عبارتند  این  از  که  نکاتی 
احالم  جزء  خواب ها  بعضی  ب(   ببیند.  صادقه  خواب  می تواند  هم 
هستند.  تعبیر  دارای  خواب ها  بعضی  ج(   ندارند2.  تعبیر  که  هستند 
رخ  اشتباه  صادقه  یای  رؤ از  آشفته  خواب های  شناخت  در  گاهی  د(  
می دهد و این معصوم است که می تواند حق را از باطل تشخیص دهد. 

گر معصوم تعبیر خوابی را بگوید صحیح می باشد. هـ( ا
او  که  آنست  با خواب یوسف  این خواب  تفاوت  اینکه  نکته مهم 
زیرا  است،  دیده  را  خواب  آن  بار  چند  پادشاه  ولی  دید  خواب  یکبار 
چنین  پیوسته  من  یعنی  می باشد  استمرار  مفید   »... رى  

َ
أ »ِإّنِی   جمله  

یک  در  بار  چند  را  خواب  آن  مصر  پادشاه  که  می آید  نظر  به  می بینم. 

1 . یوسف: 49-43

یُه 
ُ
ل ّیِ

یا خُیَ ْرِض َفُهیَو ِمَّ
َ ْ
یَماِء َو األ ْت ِفیَمیا َبیْنَ الّسَ

َ
ییح شیده اسیت: »َو َمیا َرأ 2 . بیه ایین نکتیه در بعیی رواییات تصر

یه «. جممیع البییان ج8 ص781 بیه نقیل از تفسییر عییایش
َ
 ل

َ
ییل ِو

ْ
 َتأ

َ
یْیَطاُن َو ل

َ
الّش
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گر یکبار  شب یا چند شب متوالی دیده تا در صدد تعبیرش بر آمده و ا
دیده بود شاید اهمیت نمی داد.1

و ما این نکته را در آیه قبل متذکر شدیم.
کرده، می گوید:  استفاده  این داستان سوء  از  یمانی  جریان مدعی 
گذاری  یای فرعون، اقتصاد دولت مصر را پایه  »آیا یوسف بر اساس رؤ

نکرده، و برای مردم غذای فراوان فراهم ننمود؟«.2
اما آنها نکات مهمی را در نظر نگرفته اند، از جمله:

را مکرر  کردیم، پادشاه مصر آن خواب  که عرض  الف( همان طور 
رفتار  شده  دیده  بارها  که  خوابی  طبق  هم  یوسف؟ع؟  و  دیده، 
گر هم این  که یک بار دیده شده است. در نتیجه ا نمود نه خوابی 
نفر  یک  توسط  که  خوابی  به  تنها  باشد،  داشته  داللتی  داستان 
مکرر دیده شده بها می دهد و نسبت به اعتبار تک خواب ها یا 

کت است. خواب های متعدد از افراد متعدد سا
اساس  بر  خدا  حجت  و  بود  خدا  حجت  یوسف  حضرت  ب( 
بر اساس خواب دیگران. وقتی حتی نقشه  نه  کار می کند  وحی 
کردن پیمانه طال در وسایل بنیامین توسط وحی به  ساده مخفی 
کشوری  یوسف؟ع؟ ابالغ شده3، چگونه خداوند در مساله مهم 
یغ می دارد تا او با تکیه بر خواب دیگران برنامه چهارده  از وحی در

1 . قاموس قرآن ج 3 ص38

یای صادقه، مکتوبات انصار 2 . جزوه رؤ

ییرا خداونید ایین نقشیه را بیه خیود نسیبت داده انید نیه فکیر و اندیشیه یوسیف؟ع؟؛ قیرآن می فرمایید: »َکَذِلیَک  3 . ز

ِکدَنا ِلُیوُسیَف«. یوسیف: 76



بخش هومی حجیت خواب      |  167    |

خواب  تعبیر  علم  یوسف؟ع؟  اینکه  نشود  اشتباه  بریزد؟  ساله 
گاهی  یا صادقه بوده و از تعبیرش نیز آ داشت و می دانست آن رؤ
داشت، مجوز این نمی شده که بدون دستور خدا طبق آن خواب 
بودن  صادقه  بین  تالزمی  زیرا  کند،  ریزی  برنامه  ملت  یک  برای 
حضرت  حال  هر  به  ولی  ندارد.  وجود  آن  بودن  حجت  و  یا  رؤ
تعبیر  فهم  و  صادقه  یای  رؤ تشخیص  برای  معیاری  یوسف؟ع؟ 

آن برای ما مشخص نکرده اند.
شخص  خواست  به  پادشاه  خواب  این  روایات،  برخی  طبق  ج( 
پروردگار بوده تا از یک طرف موجبات آزادی یوسف؟ع؟ را فراهم 
کت قطعی نجات دهد  آورد1 و از طرف دیگر مردم مصر را از هال
را  خواب  که  بود  این  قحطی  از  مصر  مردم  نجات  راه  تنها  چون 
کسی غیر خودش اینقدر بها  پادشاه ببیند، زیرا پادشاه به خواب 

که بخواهد طبقش اقدام مناسبی انجام دهد. نمی داد 
که حضرت یوسف؟ع؟ توسط خداوند  بنا بر این هیچ ُبعدی ندارد 
برنامه  آن،  اساس  بر  گشته  مامور  و  مطلع  خواب  این  بودن  صادقه  از 
روایات تصریح شده  در بعضی  را بچیند. همچنانکه  اقتصادی مصر 

که یوسف؟ع؟ به زمان آزادیش خبر داده شد.2
کاظم؟ع؟ در روایتی موثق3 می فرمایند:  و از همه جالبتر اینکه امام 

یاُن َییا  َعِمیِم َییا َرمْحَ
ْ
ْطِفیَک ال

ُ
َقیِدمِی َو ل

ْ
َعِظیِم َو ِإْحَسیاِنَک ال

ْ
یَک ال ّنِ َک ِبَ

ُ
ل
َ
ْسیأ

َ
 َییا ُیوُسیُف أ

ْ
 ُقیل

ُ
یُه َجْبَرِئییل

َ
 ل

َ
1 . »... َفَقیال

َییا َفیَکاَن َفَرُجیُه ِفهَیا«. تفسییر القمیی ج1 ص354 ْؤ ِلیُک الّرُ َ ى الْ
َ
یا َفیَرأ َ

َ
َرِحیُم َفَقال

ُهیم ...«. تفسییر القمیی 
َّ
 »الل

َ
َّ َقیال ْرِض ثُ

َ ْ
 األ

َ
ُه َعیی َفیَرِج  َفَوَضیَع َخیّدَ

ْ
یُه  یِف  ُدَعیاِء ال

َ
ِذَن  اهَّلُل  ل

َ
ُة َو أ یّدَ ُ

ْ
یا اْنَقَضیِت ال ّمَ

َ
2 . »َفل

ج 1 ص345، تفسییر العیایش ج 2 ص178 ح29

3 . سند این روایت موثق است. مرآة العقول ج 26 ص490
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ی در تایید حرف  که تعبیر شود اتفاق می افتد، و راو گونه  یا به همان  رؤ
مصر  پادشاه  خواب  می کنند  روایت  شیعیان  بعضی  می گوید  ایشان 
واقعًا خوابی آشفته و بدون تعبیر بوده )و چون حضرت یوسف؟ع؟ آن 
گفته او را نه  کاظم؟ع؟  کرد همانگونه شد(، و حضرت  را آنگونه تعبیر 

که با ذکر داستانی تایید می نمایند1: تنها رد نکرده 
ِإّنَ  ُه 

َ
ل ُت 

ْ
َفُقل ُر  ُتَعّبَ َما  ى 

َ
َعل َیا  ْؤ الّرُ   

ُ
َیُقول َحَسِن؟ع؟ 

ْ
ال َبا 

َ
أ »َسِمْعُت 

 
َ

َفَقال ٍم  
َ

ْحل
َ
أ ْضَغاَث  

َ
أ َکاَنْت  َمِلِک 

ْ
ال َیا  ْؤ ُر ّنَ 

َ
أ َوى  َر ْصَحاِبَنا 

َ
أ َبْعَض 

ِجْذَع  ّنَ 
َ
أ اهَّلِل؟ص؟  َرُسوِل  َعْهِد  ى 

َ
َعل ْت 

َ
َرأ ًة 

َ
اْمَرأ ِإّنَ  َحَسِن؟ع؟ 

ْ
ال ُبو 

َ
أ

 
َ

َفَقال َیا  ْؤ الّرُ ْیِه 
َ
َعل ْت  َفَقّصَ اهَّلِل؟ص؟   

َ
َرُسول َتْت 

َ
َفأ اْنَکَسَر  َقِد  َبْیِتَها 

ْوُجَها  َز َکاَن  َقْد  َو  ُهَو َصاِلٌح  َو  ِتى 
ْ
َیأ َو  ْوُجِک  َز َیْقَدُم  ؟ص؟  ِبّىُ الّنَ َها 

َ
ل

ْت 
َ
َفَرأ َثاِلَثًة  ْوُجَها  َز َغاَب  ُثّمَ   ... ؟ص؟  ِبّىُ الّنَ  

َ
َقال َکَما  َفَقِدَم   

ً
َغاِئبا

ْت  َفَقّصَ ْعَسَر 
َ
أ  

ً
َرُجل ِقَیْت 

َ
َفل اْنَکَسَر  َقِد  َبْیِتَها  ِجْذَع  ّنَ 

َ
أ َمَناِمَها  ِفى 

َغ َذِلَک 
َ
 َفَبل

َ
ْوُجِک َقال ْوُء َیُموُت َز  الّسَ

ُ
ُجل َها الّرَ

َ
 ل

َ
َیا َفَقال ْؤ ْیِه الّرُ

َ
َعل

2.» ً
َها َخْیرا

َ
َر ل َکاَن َعّبَ  

َ
ّل

َ
 أ

َ
؟ص؟ َفَقال ِبّىَ الّنَ

خوب با توجه به مضمون این روایت، حضرت یوسف؟ع؟ در واقع 
که از غیب داشته خبر  خواب پادشاه را تعبیر نکرده بلکه طبق علمی 
از قحطی مصر و راهکار آن داده است نه اینکه بر اساس خواب پادشاه 

یخته باشد. کشور برنامه ر برای یک 

1 . مل تکین هلیا حقیقیة، و إمنیا وقعیت کذلیک لتعبییر یوسیف؟ع؟، و إمنیا أورد الیراوی تلیک الرواییة تأیییدا ملیا ذکره؟ع؟. 

میرآة العقول ج 26 ص491

2 . الکایف ج 8 ص335-336 ح528
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آیات  که طبق  کرده  کنار، خود احمد بصری تصریح  اینها به  همه 
ندارد1  حجیت  خدا  خلیفه  شناخت  اال  چیز  هیچ  در  یا  رؤ روایات،  و 
که پیرو او هستید چطور ادعا می کنید خواب پادشاه مصر  آنوقت شما 

بر یوسف؟ع؟ حجت بوده است؟!

َحَراَم ِإْن 
ْ
َمْسِجَد ال

ْ
ّنَ ال

ُ
َتْدُخل

َ
َحّقِ ل

ْ
َیا ِبال ْؤ ُه الّرُ

َ
َقْد َصَدَق اهَّلُل َرُسول

َ
آیه پنجم( »ل

یَن َل َتَخاُفوَن« .2 ِر ُؤَسُکْم َو ُمَقّصِ ِقیَن ُر ِ
ّ
َشاَء اهَّلُل آِمِنیَن ُمَحل

از به حقیقت پیوستن خواب رسول خدا؟ص؟ در  آیه  محتوا: در این 
حج  از  مشرکین  ممانعت  از  بعد  این  و  می دهد  خبر  نزدیک  آینده ای 

مسلمین و رخداد صلح حدیبیه بوده است.
زودی  به  که  بودند  داده  خبر  مسلمین  به  پیامبر؟ص؟  آنکه:  توضیح 
امکان حج برای آنها فراهم خواهد شد اما وقتی به سمت مکه رهسپار 
شدند مشرکین از ورود ایشان جلوگیری نمودند و واقعه صلح حدیبیه 
که طبق آن به مسلمین اجازه داده شد سال بعد به حج بیایند.  رخ داد 
کردند و  در پی آن حضرت پیامبر؟ص؟ دستور بازگشت به مدینه را صادر 
به همین واسطه برخی مسلمین به شک افتاده و از حضرت پرسیدند: 
 آیا شما نگفتید ما وارد مکه می شویم؟ و حضرت به ایشان تذکر دادند 
گفتند نه. حضرت  گفتم همین امسال وارد مکه می شویم؟  که آیا من 
گفتم ما إن شاءاهلل وارد مکه خواهیم شد؛ بعد  که  فرمودند: پس همانطور 

یعة، غییر میا أثبتیه النیص )القیرآن و الرواییات(، و هیو میا بینیاه مین  ییا یف دیین اهَّلل عقییدة و شیر 1 . ل حجییة للرؤ

تشیخیص مصیداق خلیفیة اهَّلل یف أرضیه. عقائید اإلسیالم ص87

2 . فتح: 27
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که با مسلمین به حج مشرف شده اند1 و خداوند  ایشان خواب دیدند 
این آیه را نازل فرمود و سال بعد به حج مکه مشرف شدند.2

آیه، خواب پیامبر؟ص؟ راست و بدون تعبیر بوده و دقیقًا  طبق این 
همانچه را در خواب دیده بودند به واقعیت پیوست و مسلمین با کمال 

امنیت وارد مسجد الحرام شدند.
وضوح  اینقدر  و  هستند  راست  خواب ها  از  بعضی  اینکه  نتیجه 
که  که نیازی به تعبیرشان نیست، اما آیه معیاری ارائه نمی دهد  دارند 

کدام خواب ها نیاز به تعبیر دارند.
 

َ
ْرَسل

َ
أ ذی 

َّ
ال »ُهَو  فرموده:  چنین  خداوند  بعدی  آیه  در  مهم:  نکته ای 

 :3» ً
َشهیدا ِباهَّلِل  َکفى   َو  ِه  ِ

ّ
ُکل یِن  الّدِ ى 

َ
َعل ِلُیْظِهَرُه  َحّقِ 

ْ
ال دیِن  َو  ُهدى  

ْ
ِبال ُه 

َ
َرُسول

بر  که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را  کسی  اوست 
کفایت می کند. گرداند و خداوند به عنوان شاهد  تمام ادیان پیروز 

که خلیفه  کرده: »مراد از شهادت خدا اینست  و جریان یمانی ادعا 
چگونه  گرنه  و  می کند،  آشکار  مکاشفه  و  یا  رؤ با  زمینش،  در  را  خود 
یا  و  کافر  چه  بندگانش  با  خدا  چگونه  و  می دهد؟  شهادت  خداوند 

گفته و برای آنها شهادت می دهد؟«.4 مؤمن سخن 

یا یِف  ْخَبیَرُه اهَّلُل ِبَ
َ
یِی أ

َّ
َییا ال ْؤ َراُه اهَّلُل الّرُ

َ
ْحیَرَم أ

َ
یْدَی َو أ َ

ْ
َبْییِت َو َقیْد َکاَن َسیاَق ال

ْ
 اهَّلِل ص ِحیَن ُصیّدَ َعیِن ال

َ
1 . »ِإّنَ َرُسیول

ِقَن ُرُؤَسیُکْم  ِ
ّ
ل راَم ِإْن شیاَء اهَّلُل آِمِنَن حُمَ َ ْسیِجَد احلْ َ ّنَ الْ

ُ
َتْدُخل

َ
ّقِ ل َ یا ِباحلْ ْؤ ُه  الّرُ

َ
َقْد َصَدَق  اهَّللُ  َرُسیول

َ
 ل

ُ
ِکَتاِبِه ِإْذ َیُقول

َراه«. الکایف ج 6 ص486 ح5
َ
ا أ ُه ِبَ

َ
ّنَ اهَّلَل َسیَیِى ل

َ
 اهَّلِل ص أ

ُ
اُفوَن  َفَعِلَم َرُسیول

َ
یَن ل ت ِر َو ُمَقّصِ

2 . حبار األنوار ج 58، ص155-156، جممع البیان ج6 ص424

3 . فتح: 28

4 . و کییف یکین أن یشیهد اهَّلل للقیه بغییر الوحیی سیواء املباشیر أو بتوسیط بعیض خلقیه مین األرواح و املالئکیة، 

ییا الصادقیة مین اهَّلل. عقائید اإلسیالم ص72  بین اهَّلل و کل املکلفین غییر الرؤ
ً
ییق للوحیی مفتیوح دامئیا و أی طر
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از  مراد  اینکه  یکی  است:  شده  ادعا  مطلب  دو  اینجا  در  خوب 
محتوای  اینکه  دیگر  و  می باشد  بندگان  دیدن  خواب  خدا  شهادت 

یاست. کردن خلیفه خود توسط رؤ شهادت خداوند آشکار 
گفتن  گفت: اواًل مراد از شهادت خداوند سخن  اما در پاسخ باید 
چون  اصاًل  و  شود،  یا  رؤ و  خواب  بر  حمل  که  نیست  بندگان  با  ایشان 
کافران  و  مؤمنان  همه  و  است  بندگان  همه  برای  خداوند  شهادت 
تفسیر  دیدن  خواب  همان  را  شهادت  این  نمی توان  ندیده اند،  خواب 
که  یست  طور هست  چه  هر  خداوند  دادن  گواهی  اینکه  نتیجه  کرد. 
مورد شهود همه انسانها باشد غیر از اینکه در این قضیه خود پیامبر؟ص؟ 
که  آمده  آیه  کجای  در  ثانیًا  ایشان.  درباره  دیگران  نه  دیده اند  خواب 

محتوای شهادت خداوند شناساندن خلیفه خود بوده است؟
یای  رؤ بودن  راست  بر  یا  خداوند  شهادت  آیه،  بیان  طبق  بلکه 
غلبه  دینها  همه  بر  را  اسالم  دین  اینکه  بر  یا  و  می باشد  پیامبر؟ص؟ 
گر اولی باشد گواهی دادن خداوند به محقق کردن وعده ای  می دهد که ا
که این وعده محقق شد و  که در خواب به رسولشان نشان دادند  است 
که درباره قیام امام زمان؟ع؟  گر دومی باشد  گواهی خدا تحقق یافت. و ا
که آیات و معجزات بزرگی در  گواهی دادن خدا به اینست  خواهد بود و 
گردد.  که بر همه انسان ها حجت تمام  اختیار امام زمان؟ع؟ قرار دهد 
انبیاء؟مهع؟ دست  فراوان، همه میراث های  روایات  برای همین طبق  و 
همچون  گذشته  امت های  یهود1و  پیامبران  از  عده ای  و  است  ایشان 

1 . از مجله حضرت الیاس و حضرت خضر؟امهع؟.
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و  یهودی  تا  می آیند2  ایشان  با  عیسی؟ع؟  حضرت  کهف1و  اصحاب 
مسیحی راهی برای انکار نداشته باشند.

و جالب اینکه این وعده غلبه اسالم بر همه دینها در بعضی روایات 
ُمْشِرُکوَن * َقال : 

ْ
َکِرَه ال ْو 

َ
ِه َو ل ِ

ّ
ُکل یِن  ى الّدِ

َ
به روز رجعت موکول شده: »ِلُیْظِهَرُه َعل

ْجَعِة«3، در حالیکه فرقه یمانی رجعت را بعد از    ِفى  الّرَ
َ

ُیْظِهُرُه  اهَّلُل  َعّزَ َو َجل

که صدها سال از قیام امام زمان؟ع؟  گانه می داند  مهدی های دوازده 
گذشته است.4

کافی  پیامبر؟ص؟  به عنوان شاهد  را  که خدا  آیات دیگری  تفسیر  و 
دانسته5 نیز از همین قرار است. یعنی اینکه خدای متعال آنقدر آیات 
یا  ببیند  منصفی  انسان  هر  که  گذاشته  پیامبرش  اختیار  در  بّینات  و 
محقق  خداوند  گواهی  اینگونه  و  می برد  ایشان  حقانیت  به  پی  بشنود 

می گردد نه اینکه فقط افراد معدودی را توسط خواب هدایت نماید!

َجَرَة 
َ

الّش َو  اِس   ِللّنَ ِفْتَنًة   
َ

ِإّل َک  ْیَنا َر
َ
أ ِتى 

َّ
ال َیا  ْؤ الّرُ َنا 

ْ
َجَعل ما  »َو  ششم(  آیه 

ُقْرآِن«.6 
ْ
ُعوَنَة ِفى ال

ْ
َمل

ْ
ال

1 . إحقاق احلق ج13 ص266

2 . عیون أخبار الرضا؟ع؟ ج2 ص202، األمایل )للصدوق( ص218 ح4

3 . خمتصر البصائر ص88

4 . عیامل الرجعیة یبیدء میع هناییة ملیک املهیدی الثیان عشیر و هیو القیائ الیذی خییرج علییه احلسین ع... . الرجعیة 

ثالیث اییام اهَّلل الکبیری ص24

 
َ

ْنیَزل
َ
«. إسیراء: 96، »لِکیِن اهَّلُل َیْشیَهُد مِبیا أ

ً
 َبصییرا

ً
یُه کاَن ِبِعبیاِدِه َخبییرا  َبْییی  َو َبْیَنُکیْم ِإّنَ

ً
 َکیى  ِبیاهَّلِل َشیهیدا

ْ
5 . »ُقیل

 
ً
ْسیَت ُمْرَسیال

َ
ذیَن َکَفُروا ل

َّ
 ال

ُ
«. نسیاء: 166، »َو َیُقول

ً
الِئَکُة َیْشیَهُدوَن َو َکى  ِباهَّلِل َشیهیدا َ ِمِه َو الْ

ْ
ُه ِبِعل

َ
ْنَزل

َ
ْیَک أ

َ
ِإل

ِکتیاِب«. رعید: 43
ْ
یُم ال

ْ
 َبْییی  َو َبْیَنُکیْم َو َمیْن ِعْنیَدُه ِعل

ً
 َکیى  ِبیاهَّلِل َشیهیدا

ْ
ُقیل

6 . إسراء: 60
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که پیامبر اسالم؟ص؟ درباره  محتوا: در این آیه خبر از خوابی می دهد 
که مایه آزمایش سخت مردم است. حادثه ای دیده اند 

توضیح آنکه: پیامبر؟ص؟ در خواب دیدند بوزیگانی بر منبر ایشان باال 
و پایین می روند و جبرئیل خبر از غصب منبر ایشان توسط بنی امیه داد.1

را  که خداوند وقوع این خواب  آیه اینست  نکته قابل توجه در این 
که می رساند این خواب از  َک«  ْینا َر

َ
مستقیمًا به خود نسبت می دهند:  »أ

که در ذیل آیه بعدی  مختصات مقام نبوت و رسالت بوده، و همانطور 
که این  بیان می کنیم حکم وحی را داشته است. همچنین طبق روایتی 
که توسط جبرئیل  کرده، خواب پیامبر؟ص؟ دارای تعبیر بوده  آیه را تفسیر 

بیان شده است.2

ى   ْذَبُحَک  َفاْنُظْر َما َذا َتَر
َ
ى أ ّنِ

َ
َمَناِم أ

ْ
ى  ِفى ال َر

َ
ى أ  َیا ُبَنّىَ ِإّنِ

َ
آیه هفتم( »َقال

ْن َیا ِإْبَراهیُم َقْد 
َ
َجبیِن َو َناَدْیناُه أ

ْ
ُه ِلل

َّ
َما َو َتل

َ
ْسل

َ
ا أ ّمَ

َ
  َما ُتْؤَمُر ... َفل

ْ
َبِت  اْفَعل

َ
  َیا أ

َ
َقال

ُمْحِسنیَن«. 3
ْ
َکَذِلَک َنْجِزی ال ا 

َ
َیا ِإّن ْؤ ْقَت الّرُ

َ
َصّد

سر  بر  مبنی  ابراهیم؟ع؟  حضرت  خواب  پیرامون  آیات  این  محتوا: 
بریدن فرزند عزیزش برای خدا می باشد.

1 . »إن رسیول اهَّلل ص نیام فیرأى أن بیی أمییة یصعیدون املنابیر فکلمیا صعید منیم رجیل رأى رسیول اهَّلل الذلیة و 

املسیکنة فاسیتیقظ جزوعیا مین ذلیک، و کان الذیین رآهیم اثنیا عشیر رجیال مین بیی أمییة، فأتیاه جبرئییل بیذه 

 إل ملیک أهیل البییت ضعفییه«. تفسییر العییایش ج 2 
ً
الییة، ث قیال جبرئییل: إن بیی أمییة ل یلکیون شییئا

 
ً
 َشیِدیدا

ً
یُه َغّمیا  َتْصَعیُد ِمْنَبیَرُه َفَسیاَءُه َذِلیَک َو َغّمَ

ً
ّنَ ُقیُرودا

َ
یِیُّ یِف َنْوِمیِه َکأ ى الّنَ

َ
یا َرأ َّ

َ
یْت ل

َ
ص298 ح101، و: »َنَزل

َنیا ...«. تفسییر القمیی ج 2 ص21
ْ
 اهَّلُل: َو میا َجَعل

َ
ْنیَزل

َ
َفأ

2 . مهان

3 . صاّفات: 105-102
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نکات مهمی در این آیات وجود دارد، از جمله:
که حضرت ابراهیم؟ع؟ این خواب را با فرزند خود  الف( هنگامی 
کرد او پاسخ نداد پدر جان آنچه در خواب دیده ای انجام  مطرح 

گفت:  آنچه بدان امر می شوی را انجام بده.1 بده بلکه 
ابراهیم نیز به فرزندش فرمود: خداوند به  همچنانکه خود حضرت 

َمَرِنى ِبَذْبِحَک« .2
َ
کنم: »ِإّنَ اهَّلَل َقْد أ که تو را ذبح  من امر نموده 

اقسام  از  یکی  پیامبران  خواب  که  می رساند  وضوح  به  بیان  این  و 
که شیطان در آن راه نداشته است و ایشان موظف بوده اند  وحی بوده3 
در  واقعیت  این  و  برسانند.  مردم  به  را  خبری  یا  نمایند  عمل  آن  طبق 

که قباًل به بررسی آن پرداختیم. روایات تصریح شده 
همچنانکه خداوند در پایان آیه می فرمایند: » ابراهیم به خواب خود 
در  می دهیم«،  پاداش  را  نیکوکاران  اینچنین  ما  و  پوشاند  عمل  جامه 
کرده بود  ی امر خدا نبود و او به غیر امر خدا عمل  گر خواب و حالیکه ا
که به  کسی نیکوکار است  نیکوکار نامیده نمی شد، زیرا در منطق قرآن، 

اوامر خدا عمل نماید. 4
برداشت  چنین  می باشد  مضارع  فعل  که  أری«  »إنی  تعبیر  از  ب( 
در  و  دیده5  را  خواب  این  مرتبه  چند  ابراهیم؟ع؟  که  می شود 

ْییَت «. عیون أخبار الرضیا؟ع؟ج 1 ص210 ح1، الصال 
َ
 َمیا َرأ

ْ
َبیِت اْفَعیل

َ
 َییا أ

ْ
ْ َیُقیل  میا ُتْؤَمیُر َو ملَ

ْ
َبیِت اْفَعیل

َ
 ییا أ

َ
1 . »قیال

ج 1 ص56

2 . الکایف ج 4 ص207 ح9. سند روایت موثق است: مرآة العقول ج17 ص41

3 .   هذا یدل عی أن نوم األنبیاء ع مبنزلة الوحی. حبار األنوار ج58 ص152

4 . لیس مبحسن من امتثل غیر أمر اهَّلل تعایل یف ذبح ولده. کنز الفوائد ج 1 ص230

یا له . املیزان یف تفسیر القرآن ج 17 ص152 رى « یدل عی تکرر هذه الرؤ
َ
5 . قوله: »ِإّنِ أ
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که ایشان سه مرتبه آن خواب  بعضی تفاسیر اهل سنت ذکر شده 
را دیده است.1

را  آنچه  و دقیقًا  نبوده  تعبیر  ابراهیم؟ع؟ دارای  ج( خواب حضرت 
که معیار تشخیص  دیده بود انجام داد2. حال سوال مهم اینست 
تعبیر  از  نیاز  بی  خواب  کدام  و  تعبیر  دارای  خواب  کدام  اینکه 
است چیست؟ در این باره هیچ بیانی در روایات بیان نشده، لذا 
خوابی  چه  می دانند  که  هستند  معصومین؟مهع؟  حضرات  تنها 

دارای تعبیر است و چه خوابی بی نیاز از تعبیر می باشد.
پس  نبوده،  تعبیر  دارای  ابراهیم؟ع؟  حضرت  خواب  گر  ا طرفی  از 
چطور آنچه در خواب دیده بود رخ نداد و فرزند ایشان ذبح نشد و عوض 

گشت؟ گوسفندی ذبح  او 
که ظاهرًا حضرت ابراهیم؟ع؟ در خواب  جواب این سوال اینست 
کامل او را  دید مشغول ذبح کردن فرزند خویش است نه اینکه سر بریدن 
که دیده بود رخ داد3 و ایشان مشغول ذبح  دیده باشد، و دقیقًا همان را 

یل ج 5 ص15 یل و أسرار التأو 1 . أنوار التنز

ییدن بیوده  یلیش سیر بر ین مضمیون خیواب ابراهیم؟ع؟ را چییز دیگیری دانسیته اند کیه تاو 2 . و اینکیه بعیی مفسیر

یلهیا األمیر بذحبیک .  ییا تأو اسیت دلییی بیر آن نیافتیم: مفعیی الییة أن إبراهیم قیال لبنیه إن أبصیرت یف املنیام رؤ

جممیع البییان ج 8 ص706

3 . قید تسیمی األفعیال  الیی یف مقدمیات الذبیح مثیل القصید و اإلضجیاع و أخیذ الشیفرة و وضعهیا عیی احللیق و حنو 

. کنز الفوائید ج 1 ص231-230
ً
ذلیک ذحبیا جمیازا و اتسیاعا

إّن اهَّلل تعیایل مل یأمیر إبراهیم بالذبیح الیذی هیو فیری األوداج بیل مبقدماتیه کاإلضجیاع و تنیاول املدییة و حنیو ذلیک و 

یا. متشیابه القرآن  ْؤ ْقَت الّرُ ْن ییا ِإْبراِهُم َقْد َصّدَ
َ
العیرب تسیمی الیى ء باسیم مقدماتیه ییدل علییه قولیه  َو ناَدْیناُه أ

و خمتلفه )لبن شیهر آشیوب( ج 2 ص151
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بر ذبح  مبنی  فرمان جدید خداوند  و  نبرید  اما چاقو  فرزند خویش شد 
گشت.1 گوسفند نازل 

در  صدایی  ابراهیم؟ع؟  حضرت  که  آمده  روایتی  در  اینکه  از  غیر 
خواب شنید که فرزندت را برای خدا ذبح کن و سپس صورت آن پسری 
کردن را در خواب  که باید ذبح شود نشان داده شد نه اینکه خود ذبح 

ِئَقه« .2
َ

ُه َو َخل
َ
ى ِفیِه َشَماِئل

َ
ْن َیْذَبَح اْبَنُه َو َقْد َرأ

َ
َمَرُه اهَّلُل أ

َ
دیده باشد: »... َفأ

ابراهیم؟ع؟  اینکه می گوید:  از  قرآن  مراد  این حدیث،  به  توجه  با  و 
خواب دید فرزندش را ذبح می کند، شنیدن امر و دیدن صورت فرزند در 

خواب است، مگر اینکه قائل به تعدد خواب ایشان شویم.

َو  ُتْم 
ْ
َفِشل

َ
ل  

ً
َکِثیرا َکُهْم  َرا

َ
أ ْو 

َ
ل َو  َقِلیًل  َمَناِمَک  ِفى  اهَّلُل  یَکُهُم  ُیِر »ِإْذ  آیه هشتم( 

ُدوِر«.3 ُه َعِلیٌم ِبَذاِت الّصُ
َ
َم ِإّن

َّ
ْمِر َو لِکّنَ اهَّلَل َسل

َ
َتَناَزْعُتْم ِفى اْل

َ
ل

عالم  در  خداوند  که  است  بدر  جنگ  با  رابطه  در  آیه  این  محتوا: 
خواب، تعداد لشکر مشرکان را به پیامبر؟ص؟ کم نشان دادند و ایشان نیز 
همین را به اصحاب خود فرمودند و روحیه آنها برای جنگ با مشرکان 

تقویت شد.
قریش  تجاری  کاروان  مصادره  برای  مسلمین  وقتی  آنکه:   توضیح 
کاروان را منحرف ساخت  گشتند، قریش خبردار شد و مسیر  رهسپار 
که از نظر تعداد،  سه برابر مسلمین بود را به جنگ  و در عوض، لشکری 

1 . الکایف ج4 ص208 ح9

2 . مهان ص207 ح9. سند روایت موثق است. مرآة العقول ج17 ص41

3 . انفال: 43
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یا  رؤ در  پیامبر؟ص؟  و  خوابیدند  راه  در  را  شب  مسلمین  فرستاد.  آنها 
کم دیدند و فردا به اصحاب خبر دادند.1 تعداد لشکر قریش را 

آیه،  ظاهر  طبق  اینکه  یکی  است:   ضروری  نکته  دو  ذکر  اینجا  در 
که پیامبر؟ص؟ دیده اند دارای تعبیر بوده و آن اینکه عده دشمن  خوابی 
نظر  از  نه  است  کم  جنگ  در  متعالی  هدِف  نداشتن  و  روحیه  نظر  از 
انبیاء؟مهع؟ در حکم وحی است  اینکه چون خواب  تعداد نفرات. دوم 
و ابهام و اشتباه در وحی امکان ندارد2، شخص پیامبر؟ص؟ از واقعیت 
که همان چه دیده اند را  گاه بوده اند اما تکلیفشان این بوده  آن خواب آ

کنند نه تعبیرش را. برای اصحاب تعریف 
که: که در این آیه وجود دارد اینست  نکاتی 

الف( قرآن رخداد این خواب پیامبر؟ص؟ را به خود خداوند نسبت 
یَکُهُم اهَّلُل«، و این می رساند خواب پیامبر؟ص؟ وحی گونه  داده:  »ُیِر

بوده است.
ب( بعضی از خواب های انبیاء؟مهع؟ دارای تعبیر بوده نه صریح در 

موضوع، اما ایشان تعبیرش را هم می دانسته اند.
که مسلمانان صدر اسالم به این امر عادت  ج( نکته دیگر آن است 

 
ُ

ِقَتیال
ْ
ْدَرَکُهیْم ال

َ
یِب ُسیْفَیاَن َو أ

َ
یا َفیاَت ِعییُر أ َّ

َ
َحاَبیَة َفِزُعیوا ل یَک : »ِإّنَ الّصَ ّبُ ْخَرَجیَک َر

َ
یاٍس  یِف َقْوِلیِه  َکمیا أ 1 . اْبیُن َعّبَ

ْمَعاِن  َ َتَی اجلْ
ْ
ا ال ّمَ

َ
 َفل

ً
یَکُهیُم  اهَّلُل  یِف  َمناِمَک  َقِلییال یُه  ِإْذ ُیِر

ُ
ْییٍش َقْول یَة ُقَر

َّ
یِیُّ ع یِف َمَناِمیِه ِقل ى الّنَ

َ
یْم ... َفیَرأ هَتُ

َ
ْیل

َ
َفَباُتیوا ل

 َجْییٍش َصاِحَبیُه«. مناقیب آل أیب طالیب؟مهع؟ )لبین شهرآشیوب( ج 1 ص141
ُّ

اْسیَتْحَقَر ُکل

ین«.  کثیر املفسیر  لتخبیر املؤمنین بذلیک فیجتیرءوا عیی قتاهلیم و هیو قیول أ
ً
یکهیم اهَّلل یف نومیک قلییال و: »معنیاه یر

جممیع البییان ج4 ص840، حبیار األنیوار ج 19 ص234

 للیى ء عیی خیالف میا هیو بیه ألن ذلیک یکیون جهیاًل ل ییوز أن یفعله اهَّلل سیبحانه. 
ً
2 . ل ییوز أن یلهمیه اعتقیادا

مهیان
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و  است  الهی  دستورات  نبوی  خواب های  می دانستند  و  داشته 
زیرا  برنامه ریزی می کردند،  و  ی خواب های پیامبر؟ص؟ بحث  رو
بود،  یاد  ز پیامبر  خواب  در  دشمن  نفرات  گر  ا می گوید  آیه  این 
به جنگ  و  ایشان سست می شدید  از شنیدن خواب  شما پس 
ْو 

َ
ل »َو  می دادید:  دست  از  را  بدر  جنگ  در  پیروزی  و  نمی رفتید 

ْمِر«.
َ ْ
َتَناَزْعُتْم ِفی األ

َ
ُتْم َو ل

ْ
َفِشل

َ
َکِثیرًا ل َکُهْم  َرا

َ
أ

ِهْم  ِبَضاّرِ ْیَس 
َ
ل َو  آَمُنوا  ِذیَن 

َّ
ال َن  ِلَیْحُز ْیَطاِن 

َ
الّش ِمَن  ْجَوى   الّنَ َما 

َ
»ِإّن آیه نهم( 

ُمْؤِمُنوَن «.1
ْ
ِل ال

َ
َیَتَوّک

ْ
ى اهَّلِل َفل

َ
 ِبِإْذِن اهَّلِل َو َعل

َ
 ِإّل

ً
َشْیئا

محتوا: این آیه دو جور تفسیر شده:
یکی اینکه در گوشی حرف زدن دو نفر مقابل نفر سوم کاری شیطانی 
که باعث ناراحت شدن آن فرد سوم می شود، و از پیامبر؟ص؟  نقل  است 
گوشی سخن نگویید زیرا این  شده: زمانیکه سه نفر بودید دو نفری در 
َیَتَناَجى   

َ
َفل َثًة 

َ
َثل ُکْنُتْم  »ِإَذا  می شود:  سوم  نفر  شدن  غمگین  باعث  کار 

اِلِث َفِإّنَ َذِلَک  َیْحُزُنُه«.2
َ
اْثَناِن ُدوَن الّث

و دوم اینکه نجوای شیطان برای محزون ساختن مؤمنین می باشد،  
تفسیر  شیطان  جانب  از  آشفته  خواب های  به  روایات  بعضی  در  که 

گشته است.3

1 . جمادلة: 10

2 . عوایل اللئایل ج 1 ص146

 
َ

 اهَّلُل َعیی
َ

ْنیَزل
َ
یا َعیاَذْت ... َفأ ُعیوُذ ِبَ

َ
: أ

ْ
َیُقیل

ْ
ْؤِمِنیَن َفل ُ َحیٌد ِمیَن الْ

َ
ى أ

َ
ْو َرأ

َ
 َتْکَرُهیُه أ

ً
ْییَت یِف َمَناِمیَک َشیْیئا

َ
3 . »ِإَذا َرأ

یْیطاِن  ...«. تفسییر القمیی ج1 ص356-355
َ

ْجیوى  ِمیَن الّش یا الّنَ َ
َ

َرُسیوِلِه  ِإّن
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شیطان  که  اینست  می آید  دست  به  تفسیر  این  از  که  نکته ای 
توانایی خواب سازی حتی برای مؤمن را دارد و بعضی خواب ها باطل 

می باشند.
کتاب  در  و  تفصیل1  به  قمی  تفسیر  در  که  عجیبی  روایت  در  اما 
کافی به اجمال آمده2، سبب نزول این آیه خوابی از حضرت فاطمه؟اهع؟ 
که از جانب شیطان بوده، و در روایت  درباره اهل بیت؟مهع؟ معرفی شده 
که  گفته شده  تفسیر عیاشی نیز از خوابی باطل برای فاطمه؟اهع؟ سخن 
که این شامل دو  کشیده بوده3  موجودی به نام اضغاث آن را به تصویر 
نکته است:  الف(  شیطان می توانسته برای حضرت فاطمه؟اهع؟ خواب 
کند. ب(  شیطان می تواند صورت واقعی پیامبر و امیر المؤمنین  سازی 

و حسنین؟مهع؟ را در خواب بسازد.
بررسی  معصومین؟مهع؟  دیدن  خواب  فصل  در  را  احادیث  این  ما 

کرد. خواهیم 
که: یم اینست  خاتمه: خالصه آنچه ما از این آیات به دست می آور

دارای  که  احالمی  و  صادقه  یای  رؤ قسمند:   دو  بر  الاقل  خواب ها 
تعبیر نیستند.

یْیطاِن  
َ

ْجوى  ِمَن الّش ا الّنَ َ   ِإّنَ
ْ

َیُقل
ْ
 َو ل

ً
ْییِه َنامِئیا

َ
یِذی َکاَن َعل

َّ
ِه ال  َعیْن ِشیّقِ

ْ
ل َیَتَحیّوَ

ْ
 َمیا َیْکیَرُه یِف َمَناِمیِه َفل

ُ
ُجیل ى الّرَ

َ
و: »ِإَذا َرأ

یا َعیاَذْت ...«. الیکایف ج 8 ص142   ُعیْذُت ِبَ
ْ

َیُقیل
ْ
َّ ل  ِبیِإْذِن اهَّلِل ثُ

َّ
 ِإل

ً
ِهیْم َشیْیئا ْییَس ِبضاّرِ

َ
ِذییَن آَمُنیوا َو ل

َّ
ِلَیْحیُزَن ال

ح106

1 . تفسیر القمی ج 2 ص356-355

2 . الکایف ج 8 ص142-143 ح107

3 . تفسیر العیایش ج 2 ص178-179 ح31
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خادم  همچنانکه  نیست،  بودن  مؤمن  صادقه  یای  رؤ دیدن  شرط 
پادشاه مصر و خود پادشاه خواب راست دیدند ولی به صورت طبیعی 
یای حسنه  غیر مؤمن به ندرت خواب راست می بیند، اما شرط دیدن رؤ

و ُبشری، ایمان بسیار باالست.
که صریح و روشنند و نیاز به  بر دو نوعند:  آنها  خواب های راست 
و پیامبران؟مهع؟ هر دو  تعبیر هستند،  به  نیازمند  که  آنها  و  تعبیر ندارند 

نوع را می دیده اند.
انبیاء  به بعضی  که خداوند  الهی است  تعبیر خواب، علمی  علم 

عطا می نموده است.
خواب پیامبران؟مهع؟ در حکم وحی بوده و شیطان در خواب ایشان 

تسلطی نداشته است.
شیطان توانایی خواب سازی برای مؤمن را دارد و بعضی خواب های 

مؤمن باطل است.
وقایعی  رخداد  به  مربوط  شده  ذکر  قرآن  در  که  خواب هایی  عموم 
معرفی  یا  شریعت  به  مربوط  امری  اثبات  در  هیچ یک  و  بوده  آینده  در 
که  حجت خدا نیست. مگر خواب حضرت ابراهیم؟ع؟ در مورد امری 
مربوط به مقام نبوت و شخص ایشان بوده و مورد دیگری برایش یافت 

نمی شود.
کند بیانی  قرآن درباره اینکه غیر معصوم هم می تواند تعبیر خواب 

ندارد.
تعبیرش  دنبال  به  می تواند  فرد  و  نیست  مذموم  خواب  به  اعتنا 

بگردد.
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نیز  و  عادی  افراد  برای  حجیت  دارای  خواب های  درباره  قرآن  در 
گفته نشده است. حجیت خواب افراد عادی سخنی 

که انبیاء؟مهع؟ دیده اند  یایی است  آنچه در قرآن مطرح  شده تنها رؤ
از  خواب  که  مدعاست  از  اخص  این  و  نموده اند  تعبیر  را  آن  ایشان  یا 
به  استدالل  علمی  نظر  از  و  باشد،  معصوم  غیر  توسط  تعبیر  و  مردم 

اخص برای اثبات اعم باطل است.

بررهی آیات ادعا شده  
َنا 

َ
ّن

َ
ِبأ اْشَهْد  َو  ا  آَمّنَ وا 

ُ
َقال ِبَرُسولى   َو  آِمُنوا ِبی   ْن 

َ
أ یَن  ّیِ َحَواِر

ْ
ال ى 

َ
ِإل ْوَحْیُت 

َ
أ ِإْذ  »َو 

ُمْسِلُموَن«.1

که خداوند به حواریون عیسی؟ع؟  محتوا: در این آیه تصریح شده 
ید. که به من و پیامبرم عیسی ایمان بیاور وحی فرستاد 

که مراد از وحی در اینجا، خواب دیدن آنها  فرقه یمانی ادعا می کند 
بوده است2. 

که در هیچ روایتی چنین چیزی بیان نشده، بلکه  این در حالیست 
گونه تفسیر شده است3: یکی اینکه مراد از  در روایات، وحی بر آنها دو 
یَن   ّیِ َحَواِر

ْ
ى ال

َ
ْوَحْیُت ِإل

َ
َبا َجْعَفٍر ؟ع؟  ِإْذ أ

َ
ُت أ

ْ
ل

َ
وحی در اینجا الهام است: »َسأ

که خدا به زنبور هم وحی نموده:  ِهُموا«4، همچنانکه در قرآن آمده 
ْ
ل

ُ
  أ

َ
َقال

1 . مائده: 111

2 . عقائد اإلسالم ص71 ، ادله جامع یان ص62

3 . منج الصادقن ج3 ص348

4 . تفسیر العیایش ج 1 ص350 ح221
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که منظورش الهام می باشد.2 ْحِل« 1   ى الّنَ
َ
َک ِإل ّبُ ْوَحى  َر

َ
»َو أ

کردن خدا به آنها به واسطه وحی بر حضرت  و دیگر اینکه مراد امر 
ى  

َ
ِإل ْوَحْیُت  

َ
أ ِإْذ  َو  ُسْبَحاَنُه  ُه 

ُ
َفَقْول ْمِر 

َ
اْل َوْحُى  ا  ّمَ

َ
أ »َو  است3:  عیسی؟ع؟ 

ْن آِمُنوا ِبی َو ِبَرُسوِلى «4، و از این جهت وحی به خود آنها نسبت 
َ
یَن  أ ّیِ َحواِر

ْ
ال

گر اشکال  که مضمونش مخصوص به ایشان بوده است. و ا داده شده 
که به پیامبری ایمان نیاورده  کسی را  که چگونه ممکن است خدا  شود 
کند، در پاسخ می گوییم: آنها به  توسط همان پیامبر امر به ایمان آوردن 
حضرت عیسی؟ع؟ ایمان آورده بودند و این ایمان غیر از ایمان قبلی و 

ِذیَن آَمُنوا آِمُنوا ِباهَّلِل َو َرُسوِلِه «5، می باشد. 6
َّ
َها ال ّیُ

َ
از قبیل »یا أ

که احتمال دارد وحی به آنها به صورت مستقیم رخ داده  همچنان 
باشد چون بعضی از آنها پیامبر بوده اند.7

 
َ

ْرِسل
ُ
أ َکَما  ِبآَیٍة  ِتَنا 

ْ
َیأ

ْ
َفل َشاِعٌر  ُهَو   

ْ
َبل اْفَتَراُه  َبِل  ْحَلٍم 

َ
أ ْضَغاُث 

َ
أ وا 

ُ
َقال  

ْ
»َبل

وَن«.8
ُ
ل ّوَ

َ
اْل

1 . حنل: 68

ْحِل«. حبار األنوار ج 90 ص16  الّنَ
َ

َک ِإیل ّبُ ْوحی  َر
َ
 َو أ

َّ
ُه َعّزَ َو َجل

ُ
اِم َفَقْول َ لْ ِ

ْ
ا َوْحُی اإل ّمَ

َ
2 . »َو أ

3 . أی: أمرُتم عی ألسنة رسی. تفسیر کنز الدقائق و حبر الغرائب ج 4 ص260

4 . حبار األنوار ج 90 ص16

5 . نساء: 136

6 . علیت ایین برداشیت بیه طیور تفصییل در بعیی تفاسییر بییان شیده اسیت. مراجعیه شیود بیه املییزان یف تفسییر 

القیرآن ج6 ص221

یَن  ...« أن إجابهتیم إمنیا کانیت بوحیی مین اهَّلل تعیایل إلهییم، و  ّیِ واِر َ   احلْ
َ

ْوَحْییُت  ِإیل
َ
مبیا دل قولیه تعیایل: »َو ِإْذ أ 7 . ر

أهنیم کانیوا أنبییاء فیکیون اإلییان الیذی أجابیوه بیه هیو اإلییان بعید اإلییان. املییزان یف تفسییر القیرآن ج3 ص204

8 . انبییاء: 5. بعیی از ایین آییه و شیبیه بیه آن چنین توهیم کرده انید کیه پیامبیر اسیالم؟ص؟ هییچ معجیزه ای 

نداشیته اند، در حالیکیه درخواسیت ایین مشیرکان معجیزه ای ماننید معجیزات گذشیتگان بود کیه در آیات دیگر 

ییح شیده اسیت. بیدان تصر
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که می گفتند حرفهایی  محتوا: در این آیه سخن مشرکان بازگو شده 
که پیامبر می زند بخاطر دیدن خواب های آشفته است نه بلکه بر خدا 
کرده و سجع  عمدًا دروغ می بندند نه بلکه روانش بر عقلش غلبه پیدا 

گذشته بیاورد. می بافد و اال معجزه ای مثل معجزه پیامبران 
همان  آشفته،  خواب های  از  مشرکان  مراد  می گوید:  بصری  احمد 
یاهای صادقه ای بوده که مردم درباره پیامبر می دیده اند1، لذا هر کس  رؤ
که پیروان مدعی یمانی دیده اند را خواب آشفته  خواب های صادقه ای 

کافر است.2 کند پیرو مشرکان بوده بلکه راسًا  و باطل تلقی 
این در حالیست که پیامبر؟ص؟ هیچگاه به خواب های خود یا دیگر 
آیه  این  در  مشرکان  سخن  لذا  ننمود،  استدالل  مشرکان  بر  مسلمانها 
ربطی به آنچه جریان مدعی یمانی می گوید ندارد، بلکه هدف مشرکان 
که پیامبر؟ص؟ به عنوان وحی الهی بیان می کند را  که مطالبی  این بود 
کنند. یعنی می گفتند پیامبر چیزهایی  مستند به خواب های پریشان 
در خواب های آشفته می بیند و می آید همانها را به عنوان وحی الهی با 
بیان دیگری به ما عرضه می کند و چون نمی توانستند این ادعا را اثبات 
کنند مدام آن را تغییر داده و از ادعای توهم زدگی در خواب، به ادعای 
کردن  دروغ بافِی آشکار پناه بردند و از آن نیز به شاعر بودن و غلبه پیدا 

کهانت.3 روان بر عقل و حتی جن زدگی، سحر و 

ْحیاَلٍم 
َ
ْضَغیاُث أ

َ
یوا أ

ُ
 َقال

ْ
ییا الیی یراهیا النیاس فقالیوا کقوهلیم الییوم: »َبیل 1 . و ردوا نیص اهَّلل عیی حممید؟ص؟ نبییه بالرؤ

...«. عقائید اإلسیالم ص79

2 . مفین یسیتخف بنیص اهَّلل و بشیهادة اهَّلل و وحیی اهَّلل ألجیل أهیواه میاذا یکین أن یوصیف؟! غییر أنیه - یف احلقیقیة 

- کافیر بیاهَّلل. مهیان ص83

ییادی حکاییت شیده اسیت، از مجلیه: قلیم: 51. و مهچنین اسیت تمیِت سیحر:  3 . تمیت جین زدگیی در آییات ز

صاّفیات: 15، و کهانیت: حاقیه: 42. 
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ْم ُهْم َقْوٌم َطاُغوَن«.1
َ
ْحَلُمُهْم ِبهَذا أ

َ
ُمُرُهْم أ

ْ
ْم َتأ

َ
»أ

که حقانیت پیامبر؟ص؟ را انکار  کسانی  محتوا: در این آیه خداوند از 
یا  کشانده  اینجا  به  را  آنها  احالمشان  آیا  که:  می پرسد  چنین  می کنند 

اینکه علت انکارشان سرکش بودن نفس های ایشان است؟
»ِحلم«  جمع  »احالم«  زیرا  آنان2،  عقلهای  یعنی  »احالم«  از  مراد  و 
از نشانه های عقل است  که چون داشتن آن  به معنای بردباری است 
از  کرده اند منظور  گمان  کار می رود3. اما بعضی  به معنای عقل هم به 
آیا  بگوید:  می خواهد  خدا  و  است  دیدن  خواب  آیه،  این  در  »احالم« 
که در این صورت  خواب های تان شما را به این انکار راهنمایی نموده 
ید و چون  دارای برهان هستید یا اینکه برای مخالفت تان دلیلی ندار
برهانی  اثبات  صدد  در  آیه  نتیجه  در  می کنید.  انکار  هستید  سرکش 

بودن خواب است.
گر »احالم« را به معنای خواب بگیریم، از آنجا  که ا این در حالیست 
م« بر خواب های باطل 

ُ
که در فرهنگ قرآن و روایات، احالم جمع »ُحل

خواب های  آیا  که:  می شود  این  آیه  معنای  می شود،  اطالق  پریشان  و 
پریشان تان شما را به مخالفت سوق داده یا سرکشی تان. لذا آیه اصاًل 
فرقه  آنچه  با  ارتباطی  و  نیست  خواب  بودن  برهانی  اثبات  صدد  در 

مدعی یمانی ادعا می کنند ندارد.

1 . طور: 32

2 . تفسیر القمی ج2 ص333

ْحالُمُهیْم  ِبیذا«، قییل: معنیاه عقوهلیم و لییس احللیم یف احلقیقیة هیو العقیل لکین 
َ
ُمُرُهیْم  أ

ْ
ْم  َتأ

َ
3 . قیال اهَّلل تعیایل: »أ

فسیروه بذلیک لکونیه مین مسیببات العقیل. مفیردات ألفیاظ القیرآن ص253
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یٌم«.1 َکر ِکَتاٌب  ّىَ 
َ
ِقَى ِإل

ْ
ل

ُ
ى أ  ِإّنِ

ُ َ
َمل

ْ
َها ال ّیُ

َ
ْت َیا أ

َ
»َقال

نامه  که  وقت  آن  در  می کند  بازگو  را  بلقیس  سخن  آیه  این  محتوا: 
گفت: به من نامه  حضرت سلیمان؟ع؟ توسط ُهدهد به او رسید، و او 

ارزشمندی رسیده است.
کجا دانست  که بلقیس از  جریان مدعی یمانی چنین ادعا می کند 
یا؟ آری چون بلقیس در  آن نامه بزرگ و ارزشمند است جز از طریق رؤ
که سلیمان؟ع؟ پیامبر خداست فهمید نامه او با  یا دانسته بود  عالم رؤ

ارزش است.2
یا  رؤ مساله  با  ارتباطی  هیچ  آیه  و  ادعاست  صرف  فقط  این  اما 
و  بزرگی  به  پی  نامه  محتوای  از  هم  بلقیس  و  ندارد،  آن  حجیت  و 
درهای  تفاسیر4،  و  یخ3  توار بعضی  طبق  چون  یا  و  برد،  آن  ارزشمندی 
یچه کوچکی از سقف به دامن بلقیس  قصر بسته بود و هدهد آن را از در
قصر  درون  به  نامه  این  چگونه  نفهمید  او  و  انداخت،  بود  خوابیده  که 
رسیده است، آن را خارق العاده و ارزشمند تلقی نمود. لذا این سخن 
پس  فهمیده  را  نامه  بودِن  کریمانه  کجا  از  بلقیس  نمی دانیم  چون  که 

یا بوده، واقعًا سبک و غیر منطقی است. حتمًا از طریق رؤ
َل  َو  َیِم  

ْ
ال ِفى   ِقیِه  

ْ
ل

َ
َفأ ْیِه  

َ
َعل ِخْفِت   َفِإَذا  ْرِضِعیِه  

َ
أ ْن  

َ
أ ُموَسى   ِمّ  

ُ
أ ى  

َ
ِإل ْوَحْیَنا 

َ
أ »َو 

1 . منل: 29

2 . املتشیابات ج1-4 ص 236 ذییل سیوال 145، نصیحیة ایل طلبیة حیوزات العلمییة ص18، ج-امیع ا ألدل-ة 

ص311 و ... .

یری ج9 ص114-113 3 . ترمجه هنایة األرب، نو

4 . إذ کانیت مسیتلقیة یف بییت مغلقیة األبیواب فدخیل اهلدهید مین کیوة و ألقیاه عیی حنرهیا حبییث مل تشیعر بیه. أنیوار 

ییل ج 4 ص159 ییل و أسیرار التأو التنز
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ى  
َ
ْوَحْیَنا ِإل

َ
ُمْرَسِلین «1، و: »ِإْذ أ

ْ
وُه  ِمَن  ال

ُ
ْیِک  َو َجاِعل

َ
وُه  ِإل

ُ
ا َراّد

َ
َتَخاِفى  َو َل َتْحَزِنى  ِإّن

اِحِل  ِبالّسَ َیّمُ 
ْ
ال ِقِه 

ْ
ُیل

ْ
َفل َیّمِ 

ْ
ال ِفى  َفاْقِذِفیِه  اُبوِت  الّتَ ِفى  اْقِذِفیِه   ِن 

َ
أ ُیوَحى   َما  َک  ّمِ

ُ
أ

ُه«.2
َ
ُخْذُه َعُدّوٌ ِلى َو َعُدّوٌ ل

ْ
َیأ

راستای  در  موسی؟ع؟  مادر  به  خدا  وحی  درباره  آیات  این  محتوا: 
ی سخن می گوید. نجات جان و

کیفیت این وحی چهار احتمال داده اند3 از جمله  اهل سنت در 
یک  اساس  بر  ایشان  و  بوده  خواب  در  موسی؟ع؟  مادر  به  وحی  اینکه 
البته  و  است،  افکنده  یا  در به  صندوقی  در  را  خویش  کودک  خواب، 
که مشعر به ضعف آن  بعضًا از این احتمال تعبیر به »قیل« نموده اند4 
می باشد و در تفسیر مجمع البیان این عقیده به جبائی رئیس معتزله 
کالم را با  نسبت داده شده است.5 و در میان شیعه تنها یک نفر این 
بدون  بصری  احمد  اما  است6،  نموده  مطرح  اسالم  اهل  اتفاق  عنوان 

یا می داند.7 ارائه هیچ دلیلی این وحی را در عالم رؤ
ایشان  دیدن  خواب  مساله  روایتی  هیچ  در  که  حالیست  در  این 

1 . قصص: 7

2 . طه: 39-38

یل ج 4 ص27 یل و أسرار التأو 3 . بإهلام أو یف منام أو عی لسان نی یف وقهتا أو ملک. أنوار التنز

یا منام. وضح البرهان یف مشکالت القرآن ج 2 ص145 4 . و قیل: إّنه  کان  رؤ

ییا منیام عبیر عنیا  5 . قییل کانیت رأت یف املنیام عین اجلبیایئ . جممیع البییان ج 7 ص18 و: قییل کان هیذا الوحیی رؤ

مین یثیق بیه مین علمیاء بیی إسیرائیل عین اجلبیایئ . مهیان ص377

ییا منامیا أو کالمیا مسعتیه أم میویس یف منامهیا عیی الختصیاص.  6 . اتفیق أهیل اإلسیالم عیی أن الوحیی کان رؤ

تصحییح اعتقیادات اإلمامییة ص121. البتیه ایین ادعیا خیالف حقیقت بوده و نه تنیا چنن اتفاىق وجود ندارد 

کیه اصیاًل در مییان شییعه بیه نیدرت مطیرح شیده اسیت.

یا ألم مویس. عقائد اإلسالم ص71 7 . فأوحی اهَّلل بالرؤ
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که می رساند او در بیداری  گفته شده  مطرح نگشته1 بلکه طوری سخن 
به  و  کرد  نازل  بر موسی  را  تابوت  از جمله: خدا  را شنیده است،  صدا 

ُه ...«.2 ّمُ
ُ
اُبوَت َو ُنوِدَیْت أ ى ُموَسى الّتَ

َ
 اهَّلُل َعل

َ
ْنَزل

َ
مادرش ندا داده شد: »أ

همچنانکه در میان مفسران شیعه کسی را نیافتیم که وحی مادر آن 
کسی چنین تفسیری  گر هم  کرده باشد، و ا حضرت را تفسیر به خواب 
به  اینکه  از  غیر  نیست،  پذیرش  قابل  است  دلیل  بدون  چون  نماید 
مادر  به  مخصوص  شخصی  قضیه  یک  این  مفید،  شیخ  تصریح 
با عنوان  کلی  قاعده  آن یک  از  و نمی توان  بوده3،  حضرت موسی؟ع؟ 

کرد. حجیت خواب استنباط 
یا  کنار، مگر نه اینکه مدعی یمانی تصریح می کند رؤ همه اینها به 
یا  کو تواتر رؤ که متواتر باشد؟ پس  وقتی راه شناخت حجت خداست 
یا در  رؤ تواتر  کو  یا در خواب بلقیس،  رؤ تواتر  کو  در خواب یوسف؟ع؟، 
چگونه  پس  بودند  خواب  تک  همه  که  اینها  موسی؟ع؟؟  مادر  خواب 
برای عموم مردم راه شناخت حجت خدا تلقی شدند؟ حق اینست که 
که هیچ، تعدد افراد خواب بیننده هم از هیچ یک از آیات بدست  تواتر 

که پاسخ آنها داده شد. نمی آید اال شماره 1 و 2 و 3 از آیات ادعا شده 

ییا أم میویس ...  1 . بلیه در تفسییر املییزان ادعیا شیده کیه وحیی بیه ایشیان طبیق رواییات در خیواب بیوده اسیت: )رؤ

ییا. املییزان یف تفسییر القیرآن ج 11 ص268(، امیا نیه تنیا در حبیث روایی  عیی میا ورد یف الرواییات أنیه کان رؤ

یید ایین وحیی بیه صیورت اهلیام بیوده  هییچ حدیییث بیه ایین مضمیون ذکیر منی کنید کیه هنیگام تفسییر آییه نییز می گو

اسیت: )و املعیی: و قلنیا بنیوع مین اإلهلیام ألم میویس . مهیان ج 16 ص10(. امیا نییازی بیه این حبهثا نیسیت چون 

رواییات پییش روی ماسیت و مهانطیور کیه گفتیم، در هیچکیدام وحیی بیه میادر آن حضیرت تفسییر بیه خیواب 

نشیده اسیت.

2 . تفسیر القمی ج 2 ص135

یا مناما أو کالما مسعته أم مویس یف منامها عی الختصاص. تصحیح إعتقادات اإلمامیة ص121 3 . کان رؤ
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تصل دوم
حجیت خواب در روایات

که ممکن است توهم  در میان احادیث شیعه، روایاتی وجود دارد 
روایات  این  بررسی  به  فصل  این  در  ما  کند.  ایجاد  را  خواب  حجیت 

یم. می پرداز
ُت : 

ْ
َفُقل َحَدَثْت«.  َما 

َ
ِإّن َو  ِق، 

ْ
َخل

ْ
ال ِل  ّوَ

َ
أ ِفى  ِفیَما َمضى   َتُکْن   ْم 

َ
ل َم 

َ
ْحل

َ
اْل »ِإّنَ 

َزَماِنِه،  ْهِل 
َ
أ ِإلى   َرُسوًل  َبَعَث  ْکُرُه  ِذ َعّزَ  اهَّلَل  »ِإّنَ   :

َ
َفَقال ذِلَک؟  ِفى  ُة 

َّ
ِعل

ْ
ال َما  َو 

َما  اهَّلِل   َفَو  َنا؟ 
َ
ل َفَما  ذِلَک  َنا 

ْ
َفَعل ِإْن  وا: 

ُ
َفَقال َطاَعِتِه،  َو  اهَّلِل  ِعَباَدِة  ِإلى   َفَدَعاُهْم 

َة،  َجّنَ
ْ
ُکُم اهَّلُل ال

َ
ْدَخل

َ
َطْعُتُموِنى أ

َ
: ِإْن أ

َ
َنا َعِشیَرًة. َفَقال َعّزِ

َ
ْکَثِرَنا َماًل، َو َل ِبأ

َ
ْنَت ِبأ

َ
أ

ُهْم ذِلَک، 
َ
اُر. َفَوَصَف ل ُة َو الّنَ َجّنَ

ْ
وا: َو َما ال

ُ
اَر. َفَقال ُکُم اهَّلُل الّنَ

َ
ْدَخل

َ
َو ِإْن َعَصْیُتْم  أ

وا  َصاُر ْمَواَتَنا 
َ
أ ْیَنا 

َ
َرأ َقْد 

َ
ل وا: 

ُ
َفَقال ْم.  ِمّتُ ِإَذا   :

َ
َفَقال ذِلَک؟  ِإلى   َنِصیُر  َمتى   وا: 

ُ
َفَقال

 ِفیِهُم 
َّ

ْحَدَث اهَّلُل َعّزَ َو َجل
َ
، َفأ

ً
ِبِه اْسِتْخَفافا َو   

ً
ُه َتْکِذیبا

َ
ل . َفاْزَداُدوا 

ً
ُرَفاتا َو   

ً
ِعَظاما

 
َّ

: ِإّنَ اهَّلَل َعّزَ َو َجل
َ

وا ِمْن ذِلَک، َفَقال ْنَکُر
َ
ْوا َو َما أ

َ
وُه ِبَما َرأ ْخَبُر

َ
َتْوُه، َفأ

َ
َم، َفأ

َ
ْحل

َ
اْل

ْبَداُنُکْم 
َ
ْم، َو ِإْن  ُبِلَیْت أ َواُحُکْم ِإَذا ِمّتُ ْر

َ
ْیُکْم ِبهَذا، هَکَذا َتُکوُن  أ

َ
ْن َیْحَتّجَ َعل

َ
َراَد أ

َ
أ
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ْبَداُن«.1
َ
َواُح ِإلى  ِعَقاٍب َحّتى  ُتْبَعَث اْل ْر

َ
َتِصیُر اْل

خواب  ابتدا  انسانها  می گوید  السند2  مجهول  حدیث  این  محتوا: 
نمی دیدند تا اینکه رسولی به سوی مردم مبعوث شد و آنها را بشارت به 
گفت بعد از مرگ، بهشت و جهنم  بهشت داده، انذار از جهنم نمود و 
با  می دیدند  زندگی  پایان  را  مرگ  که  ایشان  اما  بود.  خواهد  )برزخی(3 
پس  کردند.  تکذیب  را  ی  و مردگان،  اجساد  شدن  پوسیده  به  استناد 
آنچه  خواب  ایشان  و  کرد  ایجاد  را  دیدن  خواب  قوه  آنها  در  خداوند 
کردند را دیدند4 و پیامبرشان این را حجتی از جانب خدا برای  تکذیب 

اثبات عذاب برزخی دانست.
در  نمی دیدند  خواب  ابتدا  در  انسانها  می گوید  حدیث  این  تدبر: 
دیده  خواب  که  کسی  اولین  شده  تصریح  دیگری  روایت  در  حالیکه 
جنبه  ضلع  من  اهَّلل  خلق  آدم؟ع؟،  نام  »فلما  است:  بوده  آدم؟ع؟  حضرت 
فى  رآها  قد  و  آدم  رأس  عند  أجلسها  تعالى،  اهَّلل  خلقها  فلما   ... حواء   ... الیسر 

نومه«.5

1 . الکایف ج8 ص90 ح1

2 . سند روایت جمهول است: مرآة  العقول ج25 ص202

3 . قولیه: »فقیال اذا میت« دل عیی دخیول النیاس بعید املیوت یف اجلنیة أو النیار. شیرح الیکایف )املازنیدران( ج 11 

ص442

4 . قولیه: »فأحیدث اهَّلل فهییم األحیالم« أی رأوا یف املنیام أّن اهَّلل یعّذبیم، کمیا أخبرهیم نبهّییم، و إمّنیا خّصصنیا 

ینیة آخیر احلدییث. البضاعیة املزجیاة ج 2 ص91. »و میا أنکیروا مین ذلیک« أی إسیتغرابم  األحیالم بذلیک بقر

ذلیک أو میا أصابیوا مین املنکیر و العیذاب یف النیوم أو میا أنکیروا أوًل مین عیذاب البیرزخ، و األول أظهیر . مرآة العقول 

ج 25 ص203

5 . البرهان یف تفسیر القرآن ج 3 ص347 ح5841
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گفته شود، مراد حدیث از »احالم« خواب های بد است،  مگر اینکه 
پس آن قوم نیز خواب می دیدند اما خواب بد نمی دیدند تا اینکه خدا 
آسان  ادعا  این  پذیرش  ولی  کرد.  القاء  ک  وحشتنا خواب های  آنها  به 
که انسانها تا مدتها اصاًل  نیست، همچنانکه پذیرش اصل این سخن 

خواب نمی دیده اند نیز بسیار مشکل است.
ْیُکْم ِبهَذا« 

َ
ْن َیْحَتّجَ َعل

َ
اما با صرف نظر از این اشکال، شاید از فقره: »أ

این  و  بوده  آنها  به محتوای خواب  که احتجاج خدا  توهم شود  چنین 
ی با اثبات حجیت خواب است. در حالیکه مضمون این فقره،  مساو
کردن روِح  احتجاج خداوند به حالت خوابیدن و اثبات امکان عذاب 
خواب  عالم  در  عذاب  و  درد  احساس  به  استناد  با  بدن  از  شده  جدا 

َواُحُکْم«. ْر
َ
که تفسیر آن در جمله بعدی آمده: »هَکَذا َتُکوُن  أ می باشد 

که  بودند  این  منکر  پیامبر  آن  قوم  روایت،  متن  طبق  آنکه:  توضیح 
روِح جدا شده از بدن قابلیت عذاب شدن را داشته باشد، پس خداوند 
خواب عذاب را بر آنها القاء نمود و آنها در خواب درد را توسط روح خود 
بر  آن عذاب ها  از  اثری  بیدار شدن  از  بعد  کردند در حالیکه  احساس 
گونه آن پیامبر این خواب ها را حجتی از  ی جسمشان نبود. و بدین  رو
که خواسته به آنها بفهماند امکان عذاب نمودن  جانب خداوند خواند 
انکار  برای  وجهی  و  دارد  وجود  برزخ  در  شده  جدا  بدن  از  که  روحی 

عذاب برزخی نیست.1

1 . قولیه؟ع؟: »هکیذا تکیون أرواحکیم« أی کمیا أن یف النیوم تتیأمل أرواحکیم مبیا مل یظهیر أثیره عی أجسیادکم و ل یطلع 

مین ینظیر إلیکیم علییه، فکذلیک نعیم البرزخ و عذابه . میرآة العقول ج 25 ص203
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و این تمثیل در روایات متعددی آمده است، از جمله: امام باقر؟ع؟ 
انواع  خواب  در  که  کسی  ترس  و  شادی  است  چگونه   ... می فرمایند: 
که بر توصیف  کی را مشاهده می کند  شادی ها یا صحنه های وحشتنا

گونه است پس برای آن آماده شوید: آنها قادر نیست، مرگ نیز همین 
 

َ
ٍة ِإّل

َ
ْیل

َ
 ل

َّ
ُکل ِتیُکْم 

ْ
ِذی َیأ

َّ
ْوُم ال  ُهَو الّنَ

َ
َمْوُت َقال

ْ
؟ع؟ َما ال ِد ْبِن َعِلّىٍ  ِلُمَحّمَ

َ
»ِقیل

ْصَناِف  
َ
أ ِمْن  َنْوِمِه  ِفى  ى 

َ
َرأ َفَمْن  ِقَیاَمِة 

ْ
ال َیْوَم   

َ
ِإّل ِمْنُه  ُیْنَتَبُه  َل  ُتُه 

َ
ُمّد  

ٌ
َطِویل ُه 

َ
ّن

َ
أ

 َفَرٍح ِفى 
ُ

ْهَواِل َما َل ُیَقاِدُر َقْدَرُه َفَکْیَف َحال
َ
ْصَناِف اْل

َ
َفَرِح  َما َل ُیَقاِدُر َقْدَرُه َو ِمْن أ

ْ
ال

ُه«.1
َ
وا ل

ُ
َمْوُت َفاْسَتِعّد

ْ
ْوِم َو َوَجٍل ِفیِه َهَذا ُهَو ال الّنَ

ِة«.2 ُبّوَ ْجَزاِء الّنُ
َ
 ِمْن أ

ً
َماِن َعلى  َسْبِعیَن ُجْزءا َیاُه ِفى آِخِر الّزَ ْؤ ُمْؤِمِن َو ُر

ْ
ُی ال

ْ
»َرأ

بر  الزمان  آخر  در  او  یای  رؤ و  مؤمن  رأی  می گوید  روایت  این  محتوا: 
برای  حدیث  این  به  احمد  یاران  و  است،  نبوت  اجزاء  از  جزء  هفتاد 

اثبات حجیت خواب بسیار استناد می کنند.3
تدبر:

کسی  یای هر  کیست؟ در این روایت، رأی و رؤ الف( مراد از مؤمن 
شده  معرفی  مؤمن  به  منحصر  آن  بلکه  نشده،  شمرده  نبوت  اجزاء  از 
باید تناسب  که بین حکم و موضوع  است و چون عقل حکم می کند 
از  که  نبوت عطا می گردد  از  کسی جزئی  به  تنها  باشد، روشن می شود 
گشته باشد، پس شامل هر  شدت تقوا و اخالص نزدیک به مقام نبوت 

شیعه ای نمی شود.

1 . معان األخبار ص289 ح5

2 . الکایف ج8 ص90 ح58

یا اویل اللباب ص14 3 . فصل الطاب یف حجیة رؤ
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که خواب انبیاء؟مهع؟ طبق روایت »توحید  و به عبارت دیگر: از آنجا 
مفضل« همیشه صادقه بوده1، می فهمیم مراد از مؤمن در این حدیث، 
همچنانکه  می بیند،  صادقه  خواب های  همیشه  که  است  شخصی 
به خواب صادقه شده  تعبیر  به جای خواب مؤمن  روایت دیگر  دو  در 

ِة«.2 ُبّوَ  ِمَن الّنُ
ً
اِدَقَة ُجْزٌء ِمْن َسْبِعیَن ُجْزءا َیا الّصَ ْؤ است: »ِإّنَ  الّرُ

مؤمن  یای  رؤ که  شده  وارد  ائمه؟مهع؟  به  منسوب  نقل  دو  در  گر  ا و 
ترین  خالص  مراد  دارد3،  را  الهی  وحی  حکم  و  است  درست  همیشه 

که همیشه خواب راست می بینند. مؤمن هاست 
خواب  معنای  به  غالبًا  یا«  »رؤ کلمه  خود  که  حالیست  در  این 
راست می باشد و برای همین در قرآن در مورد خواب های راست، فقط 
که  کار برده شده است. لذا معنای حدیث این می شود  یا« به  لفظ »رؤ
خواب های راست مؤمن جزئی از نبوت محسوب می شود نه هر خوابی 
که ببیند، و معیار راست و دروغ بودن خواب، بسته به محتوای آن فرق 
گر حادثه ای را خواب  گفتیم - ا که در گذشته  می کند. یعنی - همانطور 
گر حکم شرعی یا عقیده ای  ببیند معیار صدقش رخ دادن آن است، و ا
ک صدقش منطبق بودن آن با موازین دین می باشد.  را خواب ببیند مال
ادعای احمد بصری در مورد 24 وصی مخالف  که  این در حالیست 
که  و همین روشن می کند خواب هایی  روایات متواتر شیعه می باشد4 

1 . توحید املفضل ص85، حبار األنوار ج3 ص85

2 . من ل حیضره الفقیه ج 2 ص585 ح3191 از امام رضا علیه اسالم، اإلختصاص ص241 از امام صادق؟ع؟.

3 . کنیز الفوائید ج 2 ص61 و جامیع األخبیار ص172. میا در پاییان بیش دوم یب اعتبیار بیودن ایین دو نقیل را آشیکار 

منیودمی.

4 . ما این روایات را در کتاب »دوازده خورشید« گرد آورده امی.
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ی دیده اند صادقه نبوده است. پیروان او درباره حقانیت و
فقط  حدیث  این  مراد  گر  ا که  کند  اشکال  کسی  است  ممکن 
الزمان  آخر  به  را  آن  چرا  پس  می باشد،  مؤمن  صادقه  خواب های 
یای صادقه جزئی از نبوت  اختصاص داده است، چون در هر زمانی رؤ

محسوب می شود.
»آخر  کلمه  دیگری  حدیث  در  اتفاقًا  اواًل  گفت  باید  پاسخ  در  اما 
ُجْزٌء  َیاُه  ْؤ ُر ُمْؤِمَن 

ْ
ال »ِإّنَ  برداشت ماست:  موید  این  و  ندارد  الزمان« وجود 

ِث« .1
َ

ل
َ
ى الّث

َ
ِة َو ِمْنُهْم َمْن ُیْعَطى َعل ُبّوَ  ِمَن الّنُ

ً
ِمْن َسْبِعیَن ُجْزءا

نیست  نبوت  از  جزئی  صادقه  خواب  دیدن  صرف  اینکه  از  غیر 
همانگونه  بلکه  دید،  صادقه  خواب  هم  یوسف؟ع؟  سلول  هم  زیرا 
بودن  راست  همیشه  بوده،  نبوت  از  جزئی  آنچه  دادیم،  توضیح  که 
که  رسید  مقام  این  به  کسی  گر  ا لذا  می باشد،  پیامبران  خواب های 
نبوت  از  جزء  هفتاد  از  یکی  به  او  ببیند  راست  خواب های  همیشه 

دست یافته است.
یا  »الرؤ لفظ:  با  حدیث  همین  شرح  در  سنی  علماء  از  قرطبی 
نمی تواند  یا  رؤ می نگارد:  النبوة«،  من  جزءا  سبعین  من  جزء  الصادقة 
دیده  راستگو  صالِح  مسلمان  توسط  زمانیکه  اال  باشد  نبوت  از  جزئی 
کسی با حال پیامبر تناسب دارد. اما راست در  شود چون حاِل چنین 
کافر و دروغگو و متوهم به ندرت، مثل راست در آمدن خبر  آمدن خواب 

ییای مؤمین جیزیئ از هفتیاد جیزء نبیوت اسیت و بیه بعیی مؤمنیان سیه جیزء داده می شیود. املؤمین ص35  1 . رؤ

ح71. ترمجیه طبیق بییان حبیار األنیوار ج58 ص191 ثبیت شیده اسیت.
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کاهن و منجم از غیب به ندرت است.1
که مؤمن  کنیم، می بینیم  واقعیت خارجی هم نگاه  به  گر  ا و اصاًل 
حدیثی  در  همچنانکه  و  نمی بیند  درست  و  راست  خواب  همیشه 
یا بر سه قسم است: بشارتی از جانب خدا، ترساندنی از جانب  آمده، رؤ
َثٌة 

َ
َثل َیا  ْؤ »الّرُ در ذهن داشته است:  آنچه شخص  انعکاس  و  شیطان، 

ْنَساُن َنْفَسُه َفَیَراُه ِفى  ُث ِبِه اْلِ ِذی ُیَحّدِ
َّ
ْیَطاِن  َو ال

َ
یٌن  ِمَن  الّش ى ِمَن اهَّلِل َو َتْحِز ُبْشَر

َمَناِمِه«.2

نبوت  اجزاء  از  جزئی  مؤمن  خواب  نمی گوید  روایت  اینکه:  خالصه 
یا خواب های صادقه  یای مؤمن«، و منظور از رؤ است بلکه می گوید: »رؤ
است، و با توجه به معرفی آن به عنوان جزئی از نبوت، تنها شامل کسی 
به  نزدیک  که  کسی  یعنی  که همیشه خواب راست می بیند،  می شود 

مقام نبوت باشد.
آورده اند،  ایمان  او  به  خواب  با  که  احمد  یاران  از  کدامیک  حال 
کنند در چنین مرحله ای از تقوا و اخالص و ایمان قرار  می توانند ادعا 

داشته اند؟
کدام خواب  از طرفی ما از یاران احمد می پرسیم این حدیث شامل 
یا  اید  آورده  ایمان  آن  توسط  که  ایمان  از  قبل  خواِب  می شود،  شما 
که  است  ایمان  از  قبل  خواب  مرادتان  گر  ا ایمان؟  از  بعد  خواب های 
فرد خواب بیننده هنوز به دعوت احمد بصری مؤمن نبوده در حالیکه 
مرادتان  گر  ا و  است،  نبوت  اجزاء  از  مؤمن  خواب  می گوید  حدیث 

1 . اجلامع ألحکام القرآن ج9 ص125-124

یه. 2 . حبار األنوار ج 58 ص191 به نقل از کتاب التبصره لعی بن بابو
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خواب های بعد از ایمان است و منظور از مؤمن را مؤمن به دعوت احمد 
ایمان  بر خود  ایمان نمی تواند دلیل  از  بعد  که خواب  بصری می دانید 
تلقی شود، غیر از اینکه توضیح دادیم مراد از مؤمن در این حدیث چه 

کسانی هستند. 
گفته شد با توجه به خود روایت بود، و اال در آیات و  تازه همه آنچه 
که تنها در افراد بسیار  روایات متعدد نشانه هایی برای مؤمن بیان شده 
کسی بگوید مؤمن در حدیث  کمی یافت می شود، ولی چون ممکن بود 
بدون قید خاصی عنوان شده، پس منظورش اصطالح عمومی است، 
که  ما به آن آیات و روایات اشاره نکردیم و از خود حدیث ثابت نمودیم 

مرادش از مؤمن، افراد واقعًا خاصی است.
گر دیگری خوابی  اینها همه مربوط به خواب خود شخص بود، اما ا
درباره او یا همه امت دید و به ما خبر داد، در این صورت مراد از مؤمن 
که بتوان دین و اعتقاد  کسی  کسی است؟ صرف شیعه راستگو، یا  چه 
که در مهمترین  خود را بر اساس خواب او اصالح نمود؟ بدیهی است 
مساله زندگی انسان یعنی مذهب و اعتقاد، عقل تکیه بر خواب افراد 

عادی را نمی پذیرد و به غیر از خواب برترین مؤمنان اعتنا نمی کند.
ب( آخر الزمان یعنی چه موقع؟

رفته  کار  به  روایات  در  معنی   10 به  اقل  ال  الزمان«  »آخر  اصطالح 
است:

مبعوث  پیامبری  الزمان  آخر  در  اسالم؟ص؟:  پیامبر  رسالت  دوره   .1
که علمش را پسرعمو و وصیش به ارث می برد1، و: خدا  می شود 

یل الیات الظاهرة ص111 ُه«. تأو ِه َو َوِصّیُ َمُه اْبُن َعّمِ
ْ
َماِن  َنِیٌ  ... َو َیِرُث ِعل ِت یِف آِخِر الّزَ

ْ
ُه َیأ 1 . »ِإّنَ
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که محل خروجش مکه  پیامبری مبعوث می کند  الزمان  آخر  در 
گفتند این به خدا  و مهاجرتش به مدینه می باشد1، و: یهود شام 
که قرار بود در آخر الزمان بیاید ...2، و:  قسم همان محمد است 
که  جبرئیل نزد آدم آمد و فرمود: بگو: خدایا تو را قسم به پنج تنی 
در آخر الزمان از صلب من خارج می کنی توبه مرا بپذیر و بر من 
باقی  ما  برای  آنچه موسی  در  گفت:  نعثل یهودی  و:  کن3،  رحم 
به  پیامبری  برسد  فرا  الزمان  آخر  چون  که  آمده  چنین  گذاشته 
پیامبری  و بعدش  بوده  نبی  که آخرین  نام احمد خروج می کند 

نخواهد بود.4
الزمان  آخر  از  گروهی  برادران من  بعد:  به  پیامبر؟ص؟  وفات  از  2. پس 
هستند که به من ایمان آورده اند در حالیکه مرا ندیده اند: »ِإْخَواِنى 

ْوِنى ...«.5  ْم َیَر
َ
َماِن  آَمُنوا ِبی َو ل َقْوٌم ِمْن آِخِر الّزَ

3. زمان ائمه؟مهع؟: شهری در آخر الزمان به نام زوراء )بغداد( ساخته 
با  و  می کنند  شفا  طلب  ما  خون  یختن  ر با  مردمش  که  می شود 
ْوَراَء ُتْبَنى  ى الّزَ  َمِدیَنٍة ُتَسّمَ

ُ
ْهل

َ
بغض ما به خدا تقرب می جویند: »أ

َبِحیَرِة«. تفسیر القمی ج 2 ص180
ْ
 ال

َ
ِدیَنِة ِإیل َ َة َو ُمَهاَجَرُتُه ِبالْ

َ
ّک َرُجُه ِبَ َماِن  َیُکوُن خَمْ  یِف آِخِر الّزَ

ً
1 . »َیْبَعُث َنِبّیا

ْدَیاِن«. التفسییر املنسیوب 
َ ْ
ْهیِل [ األ

َ
یوِد َو َسیاِئِر ]أ هَیُ

ْ
 ال

َ
 َعیی

ُ
یَدال ُ

ْ
َمیاِن ، ال یاِرُج یِف آِخیِر الّزَ َ

ْ
یٌد ال ّمَ یوا: َهیَذا َو اهَّلِل حُمَ

ُ
2 . »َقال

ص159 ح79

یِی آِخیَر 
ْ
ِرُجُهیْم ِمیْن ُصل ْ ِذییَن تُ

َّ
ْمَسیِة ال َ یّقِ الْ َک حِبَ

ُ
ل
َ
ْسیأ

َ
 َرّبِ أ

ْ
یَک ... ُقیل ّبَ  َییا آَدُم اْدُع َر

َ
 ع َفَقیال

ُ
َتیاُه َجْبَرِئییل

َ
3 . »أ

َتیِی«. تفسییر فیرات الکیویف ص57 َّ َو َرمِحْ  ُتْبیَت َعییَ
َّ

َمیاِن  ِإل الّزَ

 َنیِیَّ َبْعیَدُه«. کفاییة 
َ

ْنِبَییاِء ل
َ ْ
ُ األ یُد َخیامتَ مْحَ

َ
یُه أ

َ
 ل

ُ
یُرُج َنیِیٌّ ُیَقیال َمیاِن  خَیْ ْیَنیا ُمیویَس ع ِإَذا َکاَن آِخیُر الّزَ

َ
4 . »ِفیَمیا َعِهیَد ِإل

األثیر ص14

5 . بصائر الدرجات ج 1 ص84 ح4
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ُبوَن ِبُبْغِضَنا«.1 َماِن  َیْسَتْشُفوَن ِبِدَماِئَنا َو َیَتَقّرَ ِفى آِخِر الّزَ

که  الزمان متولد شود  فرزندی در آخر  4. زمان والدت امام زمان؟ع؟: 
همو مهدی از این عترت است و دارای حیرت و غیبت می باشد: 
ُه َحْیَرٌة َو َغْیَبٌة«.2

َ
ِعْتَرِة َتُکوُن ل

ْ
َمْهِدّیُ ِمْن َهِذِه ال

ْ
َماِن  ُهَو ال وٌد ِفى آِخِر الّزَ

ُ
»َمْول

و  ایمان  حیث  از  مردم  ترین  انگیز  شگفت  ایشان:  غیبت  زمان   .5
که  هستند  الزمان  آخر  در  گروهی  یقین  نظر  از  آنها  ترین  عظیم 
پیامبر را ندیده اند و حجت نیز از آنها غائب شده است پس به 

ی سفیدی )قرآن( ایمان آورده اند.3 یک سیاهی بر رو
که  ساعت  شدن  نزدیک  و  الزمان  آخر  در  ظهور:  به  نزدیک  دوره   .6
کشف کننده  که  می شوند  ظاهر  زنانی  زمان هاست،  بدترین 
کرده اند، از دین خارج، داخل در فتنه ها،  حجاب، برهنه و آرایش 
متمایل به شهوات، شتاب کننده به سوی لذات، حالل شمرنده 

محرمات می باشند و اینها در جهنم جاوید خواهند بود.4

1 . الصال ج 2 ص507 ح4. مراد از زوراء شیهر بغداد اسیت: الزوراء بغداد: حبار األنوار ج 5 ص279. اما بعی 

ییق خواسیته اند رواییت را مربیوط بیه آسیتانه  بیه اشیتباه آن را شیهر ری )تیران فعیی( دانسیته اند و بدیین طر

 َمِدیَنیٍة ُتْدَعیی 
ُ

ْهیل
َ
ظهیور معیریف کننید، در حالیکیه "ری" در مهین رواییت، قبیل از دو خیط ذکیر شیده اسیت: »أ

ْعیَداُء اهَّلِل«.
َ
ّیَ ُهیْم أ الیّرَ

2 . کمال الدین و متام النعمة ج 1 ص330 ح14

یُة  ّجَ ُ یُم احلْ یِیَّ َو ُحِجیَب َعْنُ َحُقیوا الّنَ
ْ
ْ َیل َمیاِن  ملَ  َقیْوٌم َیُکوُنیوَن یِف آِخیِر الّزَ

ً
ْعَظُمُهیْم َیِقینیا

َ
 َو أ

ً
یاِس ِإمَیانیا ْعَجیُب الّنَ

َ
3 . »أ

 َبَییاٍض«. مین ل حیضیره الفقییه ج 4 ص366. نییز در ایین زمینیه مراجعیه شیود بیه: تفسییر 
َ

َفآَمُنیوا ِبَسیَواٍد َعیی

فیرات الکیویف ص425، املحاسین ج 1 ص262 ح322.

َجاٌت}َخاِرَجاٌت{ِمیَن  َییاٌت ُمَتَبّرِ ْزِمَنیِة ِنْسیَوٌة َکاِشیَفاٌت َعاِر
َ ْ
یاَعِة َو ُهیَو َشیّرُ األ َمیاِن  َو اْقِتیَراِب الّسَ 4 . »َیْظَهیُر یِف آِخیِر الّزَ

 َ َمیاِت یِف َجَهیّمَ ُمَحّرَ
ْ
ٌت ِلل

َّ
اِت ُمْسیَتِحال

َ
یّذ

َّ
 الل

َ
یَهَواِت ُمْسیِرَعاٌت ِإیل

َ
 الّش

َ
ٌت ِإیل

َ
ِفیَنِ َماِئیال

ْ
ٌت یِف ال

َ
ییِن َداِخیال الّدِ

َخاِلیَداٌت«. مین ل حیضیره الفقییه ج 3 ص390 ح4374
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خروج  الزمان  آخر  در  که  مهدی  آن  زمان؟ع؟:  امام  خروج  زمان   .7
می کند از فرزندان عبد المطلب است1، و: نهمین فرزند حسین 
آخر  در  او  می کند  فتح  را  بسته  قلب های  و  ضاللت  قلعه های 
صلب  از  نفر  نه  حسین  از  بعد  ائمه  و:  می نماید2،  قیام  الزمان 
که در آخر الزمان قیام می کند3،  که از همانها قائم می باشد  یند  او
که عده ای از آن بر می گردند  و: برای مهدی غیبتی طوالنی است 
و عده ای ثابت قدم می مانند پس زمانیکه آخر الزمان شود خروج 
کرده، زمین را پر از عدل و داد می نماید4، و: مردی از فرزندان من 
در آخر الزمان خروج خواهد کرد5، و: از امام رضا؟ع؟ پرسیدم: چه 
با موالی  با ما می جنگد؟  فرمودند: همانکه  الزمان  کسی در آخر 

عیسی بن مریم می جنگد.6
مردمی  الزمان  آخر  در  می دانست  متعال  خدای  مبهم:  زمانی   .8
را نازل  دارای فکر عمیق خواهند بود و برای همین سوره توحید 
 

َ
ْنَزل

َ
ُقوَن َفأ ْقَواٌم ُمَتَعّمِ

َ
َماِن  أ ُه َیُکوُن ِفى آِخِر الّزَ

َ
ّن

َ
 َعِلَم أ

َّ
کرد: »ِإّنَ اهَّلَل َعّزَ َو َجل

ِلِب«. املسترشد یف إمامة عی بن أیب طالب؟ع؟ص611  ّطَ ُ ِد َعْبِد الْ
ْ
َماِن  ِمْن ُول ُرُج یِف آِخِر الّزَ ِذی خَیْ

َّ
ْهِدّیُ ال َ 1 . »الْ

ح278

َمیاِن «. کفاییة  ِة یِف آِخیِر الّزَ ّرَ  َیُقیوُم ِبالیّدِ
ً

 ُغْفیال
ً
بیا و

ُ
یِة َو ُقل

َ
ل

َ
ال

َ
َسیْنِ ع َیْفَتیُح ُحُصیوَن الّض ُ یِب احلْ

ْ
اِسیَع ِمیْن ُصل 2 . »الّتَ

األثیر ص64

َماِن «. مهان ص117 ِذی َیُقوُم یِف آِخِر الّزَ
َّ
َقاِئُ ال

ْ
ُم ال ِبِه َو ِمْنُ

ْ
َسْنِ ِتْسَعٌة ِمْن ُصل ُ ُة َبْعَد احلْ ِئَّ

َ ْ
3 . »األ

 َو 
ً
ْنَییا ِقْسیطا  الّدُ

ُ َ
یُرُج َفَیْمیل َمیاِن  خَیْ یا آَخیُروَن َفیِإَذا َکاَن یِف آِخیِر الّزَ هْیَ

َ
یا َقیْوٌم َو َیْثُبیُت َعل یٌة َیْرِجیُع َعْنَ

َ
یل یُه َغْیَبیٌة َطِو

َ
4 . »ل

«. مهیان ص121
ً

َعیْدل

َماِن «. کمال الدین و متام النعمة ج 2 ص653 ح17 ِدی یِف آِخِر الّزَ
ْ
 ِمْن ُول

ٌ
ُرُج َرُجل 5 . »خَیْ

 .»  َصاِحیَب ِعییَی اْبیِن َمیْرمَیَ
َ

 َمیْن َقاَتیل
َ

َمیاِن  َقیال َنیا یِف آِخیِر الّزَ
َ
َضیا ع َعیْن َمیْن َقاَتل ُت َعیِیَّ ْبیَن ُمیویَس الّرِ

ْ
ل
َ
6 . »َسیأ

صحیفیة اإلمیام الرضیا؟ع؟ص89 ح8
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َحٌد َو ...«.1
َ
 ُهَو اهَّلُل أ

ْ
ى  ُقل

َ
اهَّلُل َتَعال

9. زمان قبل ظهور تا بعد از خروج: به زودی خدا در آخر الزمان آیاتی 
نشان تان می دهد، از جمله: دابة االرض، دجال، نزول عیسی بن 
مریم، طلوع خورشید از سمت مغرب2، و: ای علی زمانیکه آخر 

الزمان بشود خداوند تو را در زیبا ترین صورت خارج می نماید.3
10. زمانی نزدیک به قیامت: در آخر الزمان آتشی از یمن از قعر زمین 
که احدی را پشت سرش جا نمی گذارد و مردم را  خارج می شود 
به سوی محشر سوق می دهد، هر وقت مردم زنده شوند آن آتش 

نیز بر پا می شود و آنها را به سمت محشر سوق می دهد.4
دوره  از   .1 داد:  جای  گزینه  چهار  در  را  اینها  همه  بتوان  شاید  و 
پیامبر؟ص؟ به بعد 2. دوره ما قبل از ظهور تا ظهور 3. دوره ما بعد از ظهور 

تا قبل از نزدیک شدن قیامت 4. دوران نزدیک به بر پا شدن قیامت.
حال منظور حدیث مورد بحث از »آخر الزمان« کدامیک از این موارد 
می باشد  صادق؟ع؟  امام  به  منسوب  حدیث  این  چون  قطعًا  است؟ 
غیبت  زمان  زمانی؟  چه  اما  دارد،  اشاره  ایشان  عصر  از  بعد  زمانی  به 
تشکیل  زمان  خروج،  از  بعد  زمان  ظهور،  از  قبل  زمان  الهی،  حجت 

1 . الیکایف ج 1 ص91 ح3. علیت اینکیه زمیان ایین رخیداد را مهیم دانسیتم چیون مشیخص نیسیت دوره غیبیت 

کبیری میراد اسیت ییا دوره بعید از ظهیور.

یْمِس 
َ

وُع الّش
ُ
 ِعیَی اْبِن َمْرمَیَ ع َو ُطل

ُ
، َو ُنُزول

ُ
ال ّجَ ْرِض، َو الّدَ

َ ْ
ٌة یِف األ ا َداّبَ َماِن  آَیاٍت، ِمْنَ یُکْم یِف آِخِر الّزَ 2 . »َو َسیُیِر

ا«. تفسییر القمی ج 1 ص198 ِبَ ِمْن َمْغِر

ْحَسِن ُصوَرٍة«. مهان ج 2 ص130
َ
ْخَرَجَک اهَّلُل یِف أ

َ
َماِن  أ 3 . »َیا َعِیُّ ِإَذا َکاَن آِخُر الّزَ

ْحَشیِر  َ  الْ
َ

یاَس ِإیل  َتُسیوُق الّنَ
ً
َحیدا

َ
َفَهیا أ

ْ
 َتیَدُع َخل

َ
ْرِض ل

َ ْ
َیَمیِن ِمیْن َقْعیِر األ

ْ
یُرُج ِمیَن ال ْ

َ
َمیاِن  َنیاٌر ت 4 . »َتُکیوُن یِف آِخیِر الّزَ

ْحَشیِر«. الصیال ج 2 ص449 ح52 َ  الْ
َ

یْم َتُسیوُقُهْم ِإیل ُ
َ

َمیا َقاُمیوا َقاَمیْت ل
َّ
ُکل
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برای  فعاًل دلیلی  قیامت؟  نزدیک شدن  زمان  حکومت عدل جهانی، 
کنیم. یم تا نکته بعدی را بررسی  گزینه ها ندار انتخاب هیچ یک از این 

حدیث  سه  در  که  داشت  توجه  نکته  این  به  باید  حال  هر  به  ولی 
ِمْن  ُجْزٌء  َیاُه  ْؤ ُر ُمْؤِمَن 

ْ
ال »ِإّنَ  ندارد:  وجود  اصاًل  الزمان«  »آخر  فقره  دیگر، 

ِمَن   
ً
ُجْزءا َسْبِعیَن  ِمْن  ُجْزٌء  اِدَقَة  الّصَ َیا  ْؤ الّرُ و: »ِإَن    1 »... ِة  ُبّوَ الّنُ ِمَن   

ً
ُجْزءا َسْبِعیَن 

ِة«.2 ُبّوَ الّنُ

گر ما نتوانیم مراد از »آخر الزمان« را از بین  که ا نیز باید توجه داشت 
این همه معانی ثابت نماییم، نمی توانیم به مضمون این حدیث برای 

کنیم. اثبات حجیت خواب های قبل از ظهور استدالل 
به  نزدیک  دوره  مراد حدیث،  که  یم  بگذار این  بر  را  گر فرض  ا حال 
قرار  ظهور  به  نزدیک  دوره  در  که  بدانیم  کجا  از  ما  خوب  است،  ظهور 
یم؟ بله بعضی پیروان احمد بصری چیزهایی را به عنوان عالمتهای  دار
کتاب  که اثبات غلط بودن آنها  کرده اند3  دوره نزدیک به ظهور مطرح 

دیگری می طلبد.4
یای مؤمن جزئی از  که به همراه رؤ ج( منظور از رأی مؤمن چیست 
نبوت تلقی شده است؟ فهم این نکته بسیار مهم است زیرا می تواند 

کند تا محدوده آخر الزمان را تشخیص دهیم. کمک 
»رأی« به معنای اندیشه ی برخاسته از تعقل است، در نتیجه معنای 
الزمان  آخر  در  یایش  رؤ به همراه  اندیشه مؤمن  که  این می شود  حدیث 

1 . املؤمن ص35 ح71

2 . من ل حیضره الفقیه ج 2 ص585 ح3191 و اإلختصاص ص241

3  . در کلیپ هایی که در یس دی ها یا کانال های خود منتشر می کنند.

4 . مثل ظهور کف در آمسان و شنیده شدن صیحه گاو و ظهور سفیاِن اول که ادعا می کنند رخ داده است.
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که  جزئی از هفتاد جزء نبوت خواهد بود، لذا این سوال مطرح می شود 
که اندیشه مؤمن در حد جزئی از  مگر در آخر الزمان چه اتفاقی می افتد 
نبوت ارتقاء می یابد؟ جواب این سوال را در بیان امام باقر؟ع؟ خواهید 
کند دست خود را بر سر مردم  که می فرمایند: زمانیکه قائم ما قیام  یافت 
گذاشته، عقل های ایشان را جمع می نماید لذا عقل ها - یا خواب های 
ِعَباِد َفَجَمَع  

ْ
ى ُرُءوِس ال

َ
کامل می شود1: »ِإَذا َقاَم َقاِئُمَنا َوَضَع اهَّلُل َیَدُه َعل - آنها 

ُمُهْم«.2
َ

ْحل
َ
ْت ِبِه أ

َ
َکَمل ُهْم  َو 

َ
ِبَها ُعُقول

و غیر از این حدیث جواب دیگری نمی توان یافت، زیرا قطعًا ِصرف 
یاها ندارد3 و حتمًا باید واقعه  گذشت زمان تاثیری در صادقه شدن رؤ
اندیشه اش  و  گردد  صادقه  مؤمن  یاهای  رؤ همه  که  دهد  رخ  خاصی 
برداشته  پرده  مهم  واقعه  آن  از  حدیث  این  در  و  شود،  نبوت  از  جزئی 

شده است.
الزمان« دوره  از »آخر  که مراد حدیث  از این روایت در می یابیم  لذا 
دیده  خروج  از  قبل  که  خواب هایی  به  ربطی  و  است  خروج  از  بعد 

می شود ندارد.
تقارب  کرده اند: زمانیکه  از پیامبر؟ص؟ نقل  همچنانکه اهل سنت 
ْم 

َ
ل َماُن  الّزَ َتَقاَرَب  »ِإَذا  شد:  نخواهد  دروغین  مؤمن  خواب  دهد  رخ  زمان 

ُمْؤِمِن  َتْکِذُب ...«.4
ْ
َیا ال ْؤ َتَکْد ُر

 مطابق با حدیث مورد حبث می باشد.
ً
ُمُهْم« را به معنای خواب آهنا بگیرمی دقیقا

َ
ْحال

َ
گر »أ 1 . که ا

2 . الکایف ج 1 ص25 ح21 و به سند دیگر: الرائج و اجلرائح ج 2 ص840 ح57

یا. البضاعة املزجاة ج 2 ص93 3 . ل أثر إلعتدال الزمان یف صدق الرؤ

یان این حدیث از اهل سنت می باشند. 4 . األمایل )للطویس( ص386 ح94. عموم راو
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و در حدیث دیگری مراد از تقارب زمان هنگام حکومت حضرت 
اندازه  به  و ماه  اندازه ماه می گذرد  به  که سال  مهدی؟ع؟ معرفی شده 
هفته و هفته به اندازه یک روز و یک روز به اندازه یک ساعت: »یتقارب  
کالیوم، و الیوم  کالجمعة، و الجمعة  کالشهر، و الشهر  َنُة  الزماُن  حتى تکوَن الّسَ

کالساعة«.1

که مراد از »آخر الزمان« زمان  بله بعضی نیز این احتمال را داده اند 
نزدیک به قیامت باشد چون در هنگامه قیامت همه حقایق منکشف 
می شود و برای همین یکی از نام های قیامت »الحاّقة« است؛ در نتیجه 

گردد خواب ها راست می شوند.2 وقتی قیامت نزدیک 
همچنانکه مساله »تقارب زمان« در روایت دیگری مربوط به دوران 
یتقارب  حّتی  الّساعة  تقوم  »ال  است:  شده  معرفی  قیامت  به  نزدیک 
کالجمعة، و تکون الجمعة  کالّشهر، و یکون الّشهر  الّزمان، فتکون الّسنة 

کالّساعة«.3 کالیوم، و یکون الیوم 
است4  یقینی  استنباط  رأی،  از  مراد  گفته اند  بعضی  اینکه  اما 
از نام های قیاِس باطل  گفته شود یکی  اینکه  بر آن نیافتم5، اال  دلیلی 

ییب احلدییث ج 3 ص82، شیرح الیکایف )املازنیدران(  یید خیروج املهیدی و بسیطه العیدل. الفائیق یف غر 1 . قالیوا یر

ج 11 ص445

 ما قرب منا فهو أخّص با. البضاعة املزجاة ج 2 ص93
ّ

2 . ألّن القیامة هی احلاّقة الی تّق فهیا احلقائق، و کل

3 . معجم األحادیث اإلمام املهدی؟ع؟ ج 3 ص437

4 . اإلستنباط الیقیی. مرآة العقول ج 25 ص204

ینید: وجهیی بیرای تصییص رأی مؤمین بیه اسیتنباط یقییی وجیود نیدارد  5 . بعیی حمققین در رد ایین ادعیا می گو

و ظاهیر لفیظ حدییث، مطلیق اندیشیه مؤمین را می رسیاند، مهچنانکیه وجهیی بیرای تصییص آخیر الزمیان بیه 

دوران غیبیت وجیود نیدارد: ل وجیه لتخصییص الیرأی مبیا ذکیر، بیل الظاهیر تعمیمیه یف مطلیق فراسیة املؤمین و 
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در روایات، »رأی« است، و اهل قیاس معروف به اهل رأی بوده اند1، و 
قیاس نوعی استنباط باطل از احکام شرعی می باشد، پس مراد از رأی 
که با جزء  در این روایت نیز استنباط احکام است اما استنباطی یقینی 

نبوت بودن سازگار باشد.
کنار  که در  او وجود دارد  یای  رؤ و  رأی مؤمن  بین  تناسبی  ولی چه 
که  هم جزئی از نبوت شمرده شده اند؟ و در آخر الزمان چه رخ می دهد 

همه استنباطاِت شرعی او یقینی می گردد؟2
که می فرمایند: زمانیکه قائم  جواب را در کالم امام باقر؟ع؟ می یابید 
کند در هر اقلیمی از اقالیم زمین مردى را بفرستد و بگوید عهد تو  قیام 
که خودش و  کف دست تو است، هرگاه با موضوعی مواجه شدی  در 
به آن چه در  و  کن  کف دستت نگاه  را ندانستی به  قضاوت درباره آن 

ى است عمل نما : و
 

ُ
َیُقول  

ً
َرُجل ِإْقِلیٍم   ِ

ّ
ُکل ِفى  ْرِض 

َ
اْل َقاِلیِم  

َ
أ ِفى  َبَعَث  َقاِئُم 

ْ
ال َقاَم  »ِإَذا 

َقَضاَء 
ْ
ْمٌر َل َتْفَهُمُه َو َل َتْعِرُف ال

َ
ْیَک أ

َ
َک َفِإَذا َوَرَد َعل َکّفِ َعْهُدَک ِفى 

 ِبَما ِفیَها«.3
ْ

َک َو اْعَمل َکّفِ ى 
َ
ِفیِه َفاْنُظْر ِإل

زمان  الزمان«  »آخر  از  نیز متوجه می شویم مقصود  این حدیث  از  و 
بعد از خروج مهدی موعود؟ع؟ و تشکیل حکومت عدل جهانی است.

کاته احلّقة. وکذا ل وجه لتخصیص آخر الزمان بزمان الغیبة. البضاعة املزجاة ج 2 ص92 إدرا

ِقَییاِس  
ْ
ِی  َو ال

ْ
أ ْصَحیاَب  الیّرَ

َ
ّنَ أ

َ
«: التفسییر املنسیوب ص53، »أ یَنِ ْعیَداُء الّسُ

َ
یْم أ ُ ِی ، َفِإهّنَ

ْ
أ ْصَحیاَب  الیّرَ

َ
ُکیْم َو أ ا 1 . »ِإّیَ

ِطُئون«:  املحاسین ج 1 ص209-210 ح76 خُمْ

2 . توجه به این نکته نیز مهم اسیت که ذکر »رأی مؤمن« منحصر در این روایت اسیت و در آن سیه روایت دیگری 

که قباًل آوردمی سیخی از رأی مؤمن به میان نیامده اسیت.

3 . الغیبة للنعمان ص319 ح8
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گذشته چند  د( مراد از جزء نبوت یعنی چه؟ ما در خالل مباحث 
آن  بودن  حجت  با  تالزمی  خواب  بودن  صادقه  که  دادیم  توضیح  بار 
باید  حدیث  این  به  نسبت  می کنند  تالزم  بر  اصرار  که  آنها  اما  ندارد1. 
الزمان  آخر  در  مؤمن  یای  رؤ که  اینست  منظورش  آیا  که  دهند  پاسخ 
می تواند  یعنی  دارد  را  حجیت  اقتضاء  اینکه  یا  است  حجت  بالفعل 
باشد؟  نداشته  آن وجود  پذیرش  از  مانعی  که  به شرطی  باشد  حجت 
که یک مؤمن دو خواب متعارض ببیند یا دو  گر اولی باشد در صورتی  ا
مؤمن دو خواب متعارض درباره یک موضوع ببینند تکلیف چیست؟ 
امکان  اینکه  دانست؟  حجت  را  متعارض  خواب  دو  هر  می توان  آیا 
حجیت  اقتضاء  اثبات  حدیث،  این  مراد  می شویم  متوجه  لذا  ندارد، 
که یکی از موانع،  که مانعی نباشد،  برای خواب مؤمن است در صورتی 
و شریعت می باشد،  موازین مذهب  با  بودن محتوای خواب  مخالف 
یا  شرعی  حکم  اثبات  دیدن  خواب  موانع،  از  دیگر  یکی  همچنانکه 
عقیده است که با این حدیث صحیح مخالفت دارد که می گوید: دین 
 

َّ
که در خواب دیده شود: »َفِإّنَ ِدیَن اهَّلِل َعّزَ َو َجل خدا ارجمندتر از آنست 

ْوِم«.2 ى ِفى الّنَ ْن ُیَر
َ
َعّزُ ِمْن أ

َ
أ

بیاره شیناخت حجیت خیدا، صادقیه بیودن خیواب میالزم بیا حجیت بیودن  یید: در 1 . البتیه مکین اسیت کیی بگو

آنسیت و معنیا نیدارد خیوایب کیه مثیاًل در میورد مهیدی بیودن فیالن شیخص دییده شیده را صادقیه بدانیم امیا 

ییرا تیا حجیت بیودن خیواب اثبیات نشیود لیزوم  اعتقیاد بیه وی را لزم نشیمرمی. ویل ایین سیخن درسیت نیسیت ز

اعتقیاد بیه حمتیوای خیواب ثابیت منی گیردد هیر چند خواب صادقه باشید. مهچنانکه امئه؟مهع؟ نسیبت به عامل 

ییش علیم داشیتند امیا موظیف بیه خیودداری از آن نبودنید و بدیین گونیه اقیدام آهنیا نسیبت بیه عامیل  قتیل خو

ییش خودکیى حمسیوب منی شیده اسیت. قتیل خو

2 . الکایف ج 3 ص482 ح1
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مستحب  اذاِن  تشریع  درباره  صحیح  حدیث  این  اینکه  جالب  و 
اذاِن  حتی  وقتی  حال  است.  شده  اطالق  دین  آن  بر  و  شده  وارد 
یا به اثبات نمی رسد آیا شناخت حجت خدا  مستحب با خواب و رؤ

گره خورده با خواب امکان دارد؟! که سعادت بشر به آن 
صحیح،  حدیِث  این  مراد  که  دارد  وجود  احتمالی  اینجا  در  بله 
که وقتی دین جدیدی  إنشاء احکام باشد نه إخبار از آن1، بدین معنا 
آمد خداوند احکام آن دین را در خواب یاران پیامبرش بیان نمی کند 
گر حکمی توسط دین بیان شده اما به مرور زمان دستخوش  نه اینکه ا
نخواهد  گفته  خواب  در  صحیحش  گرفته،  قرار  فراموشی  یا  تحریف 
اهل  زیرا  می باشد،  حدیث  صدور  جهت  احتمال،  این  علت  و  شد. 
که اذان در خواب یکی از اصحاب بیان شده و  سنت اعتقاد داشتند 
کردند و امام صادق؟ع؟ با رد این ادعا  پیامبر هم بر آن خواب اعتماد 

فرمودند: دین خدا در خواب دیده نمی شود.
که اطمینانی برای ما نمی آورد، و  اما این مجرد یک احتمال است 

این حدیث صحیح بر عمومیت خود باقی است.
نسبت  یا  رؤ می گوید:  اشکال  این  از  فرار  راستای  در  یمانی  مدعی 
به هیچ عقیده یا حکمی حجیت ندارد اال نسبت به تشخیص خلیفه 

کرده است.2 که قرآن و روایات بدان تصریح  خدا در زمین 

1 . یکین أن خییص بابتیداء شیرعیهتا. حبیار األنیوار ج 79 ص242-243، و: یکین أن یقیال املیراد أنیه ل یثبیت أصیل 

شیرعیة األحیکام بالنوم. مهیان ج 58 ص237

یعة، غییر میا أثبتیه النیص )القیرآن و الرواییات( و هیو میا بینیاه مین  ییا یف دیین اهَّلل عقییدة و شیر 2 . ل حجییة للرؤ

تشیخیص مصیداق خلیفیة اهَّلل یف أرضیه. عقائید اإلسیالم ص87
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روایات  و  قرآن  در  تخصیصی  چنین  اوالً   که  حالیست  در  این 
که در ادامه می آید  وجود ندارد و حدیث مورد بحث و روایات دیگری 
ثابت  ثابت شود در همه چیز  گر حجیت خواب  ا لذا  نیز اطالق دارند 

خواهد بود.
ثانیًا در روایات که هیچ نصی درباره شرعیت شناخت حجت خدا 
یا وجود ندارد و آنچه در قرآن وارد شده نیز - بر فرض ثبوت -  از طریق رؤ
کلی به ما جهت شناخت  تنها در مورد چند خلیفه خداست و قانونی 

همه حجت های خدا ارائه نمی دهد.
ممکن است گفته شود: رخداد دو خواب متعارض، تنها یک فرض 
احمد،  یاران  آنکه  از  غافل  نمی افتد.  اتفاق  الزمان  آخر  در  که  است 
همین روزگار را دوره آخر الزمان می دانند در حالیکه عده ای خواب های 
که با محتوای خواب یمانی ها  متعددی بر ضد احمد بصری دیده اند 

پیرامون تایید احمد در تعارض است.
هر چند احمد برای فرار از این اشکال چنین عنوان می کند که آنچه 
نه  برای شناخت حجت خداست  به خواب  اعتنا  ثابت شده،  شرعًا 

اعتنا به خواب برای رد مدعی خالفت.1
یا مطلقًا رد  را در عالم رؤ او تمثل شیطان به معصوم  آنکه  از  غافل 
کسی معصومی را در خواب ببیند  گر  کرده، پس طبق مبنای خودش ا
کند حجت است و راهی برای انکار آن وجود  که بطالن احمد را اعالم 

ندارد.

 هیو أهنیا تیأت 
ً
1 . و ل ییب اللتفیات للیرؤى املدعیاة یف نیى خالفیة اهَّلل یف أرضیه عین شیخص؛ ألن میا ثبیت شیرعا

 أهنیا تیأت کدلییل معارضیة أو نیى. مهیان ص80
ً
کدلییل تشیخیص، و مل یثبیت شیرعا
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شما  چشم  مقابل  بحث،  مورد  روایات  اطالق  اواًل  اینکه  از  غیر 
که شامل اثبات و رد مدعی، هر دو می شود. لذا به  خواننده عزیز است 
که بر ضدشان  وضوح مکر و حیله این جریان جهت فرار از خواب هایی 
مدعی  جریان  انشعابات  خود  ثانیًا  می کنید،  مشاهده  را  شده  دیده 

یمانی بر ضد هم خواب دیده اند مثل رأیاتی بر ضد مکتبی ها.
یای او جزئی از نبوت  از طرفی حدیث می گوید رأی مؤمن به همراه رؤ
چیست؟  وظیفه  آمد  در  یایش  رؤ مخالف  مؤمن  رأی  گر  ا حال  است، 
بودن ادعای احمد وجود دارد،  باطل  اینکه صدها دلیل در مورد  مثل 
خواب  در  صدایی  اما  نیست  خدا  حجت  احمد  می گوید  رأیش  و 
کدام حجت  که: احمد بر حق است، خوب در این صورت  می شنود 
چه؟  آمد  در  مخالف  دیگر  مؤمن  یک  رأی  با  او  یای  رؤ گر  ا نیز  است؟ 
که جریان یمانی  مانند اینکه مؤمنی با ادله محکم به این رأی رسیده 
که درست است، آیا در این صورت رأی  باطل است اما او خواب دیده 
کنار هم جزئی از نبوت شمرده  یا، در حالیکه هر دو در  مقدم است یا رؤ
که بگوییم حجیت  شده اند؟ تنها راه حل برای این تعارض همانست 
گر مانعی بر سر راهش  خواب، - بر فرض ثبوت - اقتضائی است لذا ا

مثل مخالفت رأی مؤمن وجود داشت، حجیت ندارد.
هـ( مراد از »بر هفتاد جزء« چیست؟

از  جزء  یک  مؤمن  یای  رؤ و  رأی  نمی گوید  روایت  این  آنکه  توضیح 
نبوت  اجزاء  از  جزء  هفتاد  بر  می گوید:  بلکه  است  نبوت  جزء  هفتاد 

ِة«؛ این یعنی چه؟ ُبّوَ ْجَزاِء الّنُ
َ
 ِمْن أ

ً
ى َسْبِعیَن ُجْزءا

َ
است: »َعل
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دو احتمال وجود دارد:
یای مؤمن بر منوال و همطراز هفتاد جزء از اجزاء  اول( اینکه رأی و رؤ
نبوت است1، اما این برداشت قابل پذیرش نیست زیرا هرگز نمی توان 
نبوت  اجزاء  از  جزء  هفتاد  رتبه  در  معمولی  خواب  یک  که  کرد  تصور 

باشد.
نتوانسته  ی  راو و  است  نبوت  جزء  هفتاد  از  جزء  یک  منظور  دوم( 
کند زیرا در سه حدیث دیگر به همین معنا تصریح  الفاظ را خوب نقل 
َمْن  ِمْنُهْم  َو  ِة  ُبّوَ الّنُ ِمَن   

ً
ُجْزءا َسْبِعیَن  ِمْن  ُجْزٌء  َیاُه  ْؤ ُر ُمْؤِمَن 

ْ
ال »ِإّنَ  است2:  شده 

ِة«.4 ُبّوَ  ِمَن الّنُ
ً
اِدَقَة ُجْزٌء ِمْن َسْبِعیَن ُجْزءا َیا الّصَ ْؤ ث« 3 و: »ِإَن  الّرُ

َ
ل

َ
ى الّث

َ
ُیْعَطى َعل

و اما در معنای خوِد »هفتاد جزء« سه احتمال وجود دارد:
گاهی وحی بدون  یافت وحی هفتاد نوع می باشد زیرا  اول( طرق در
و  بوده  فرشته  بواسطه  گاهی  و  بوده  خدا  جانب  از  مستقیم  و  واسطه 
گاهی فرشته با صورت  الهام بوده و  گاهی  القاء در قلب بوده و  گاهی 
خواب  در  گاهی  و  می آمده  انسان  صورت  به  گاهی  و  می آمده  واقعی 
گاهی مانند صدای زنجیر بوده  گاهی فقط صدا و نور بوده و  می آمده و 

1 . لفظیة »عیی« هاهنیا هنجییة أى عیی هنیج سیبعن جیزءا. شیرح الیکایف )املازنیدران( ج 11 ص444 بیه نقیل از 

فاضیل اسیتر آبیادی. و: لعیل املیراد أن للنبیوة أجیزاء کثییرة سیبعون منا، مین قبیل الیرأی، أی السیتنباط الیقییی 

ییا الصادقیة فهیذا املعیی احلاصیل ألهیل آخیر الزمیان عیی حنیو تلیک السیبعن . میرآة  ل الجهتیاد و التظیی، و الرؤ

العقیول ج 25 ص204-203

ییا الصادقیة جیزء مین سیبعن جیزء.  2 . و حیتمیل أن یکیون املیراد عیی حنیو بعیض أجیزاء السیبعن کمیا ورد أن الرؤ

مهیان ص204

3 . املؤمن ص35 ح71

4 . من ل حیضره الفقیه ج 2 ص585 ح3191 و اإلختصاص ص241
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که بعضی در  گاهی به القاء روح القدس بوده و صورت های دیگری  و 
که ما از همه آن راه ها  ی هم هفتاد نوع می شده  روایات بیان شده و رو

یم. اطالع ندار
از  یکی  که  است  خصوصیت  هفتاد  نبوت  مقام  ویژگی های  دوم( 

یای صادقه می باشد. آنها رؤ
سوم( منظور از هفتاد، تمثیلی برای مبالغه می باشد1، و شاید برای 
همین در روایات اهل سنت اعداد دیگری مثل چهل و شش ذکر شده 

است.2
 

َ
َقال ْصَبَح 

َ
أ ِإَذا  َکاَن  آِلِه  َو  ْیِه 

َ
َعل اهَّلُل  ى 

َّ
َصل اهَّلِل   

َ
َرُسول »ِإّنَ  رضا؟ع؟:  امام 

َیا«.3 ْؤ َراٍت؟ َیْعِنى ِبِه الّرُ  ِمْن ُمَبّشِ
ْ

ْصَحاِبِه: َهل
َ
ِل

هر  که  بوده  این  کاًل  پیامبر؟ص؟  روش  آمده  حدیث  این  در  محتوا: 
کسی مبّشراتی دیده؟ و  روز صبح به اصحاب خویش می فرمودند: آیا 

یا بوده است. مرادشان رؤ
تدبر:

"مبّشرات"  از  مراد  روایت،  تصریح  طبق  چه؟  یعنی  مبّشرات  الف( 
یاست، اما نه خواب هایی که به امور دنیوی بشارت دهد و مثاًل  رؤ
کسی خواب ببیند خانه خریده یا قرض هایش را داده است. زیرا 
هر چند اینها باعث شادی شخص می شود ولی قطعًا پیامبر؟ص؟ 
از این چیزها بپرسند. در نتیجه به اقتضای تناسب  نمی آمدند 

1 . الدرة النجفیة ج2 ص288

2 . صحیح البخاری ج6 ص562 ح6582، 6586- 6588، سن ابن ماجة ج2 ص1282 ح3893، 3894

3 . الکایف ج8 ص90 ح59
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حکم و موضوع یعنی بشارت و ایمان، محتوای مبّشرات مطالبی 
که او با دیدن آنها شاد می گردد. درباره عاقبت مؤمن است 

یا«  »رؤ اصطالح  دادیم  توضیح  قباًل  آنچه  طبق  صادق:  مبّشر  ب( 
غالبًا به معنای خواب های راست می باشد، غیر از اینکه سوال 
خواب های  نه  است  بوده  راست  خواب های  از  نیز  پیامبر؟ص؟ 
پیامبر؟ص؟  شخص  زمان  آن  در  که  حالیست  در  این  باطل. 
تشریف داشته و مبّشر صادق را از خواب باطل جدا می نمودند 
کوتاه است برای فهم صدق  که دست ما از معصوم  اما همینک 
که  یم  یا راهی جز مراجعه به معیارهای راست بودن خواب ندار رؤ
گذشته آنها  شامل زمان،  مکان، حالت، روز و محتوا می بود و در 

کردیم. را بیان 
از طرفی طبق تصریح خود پیامبر؟ص؟ بعضی از مبّشرات از جانب 
که فرد اهل عمل به همه قرآن نباشد:  شیطان می باشد و این زمانیست 
که خودش دیده یا دیگری درباره او  یایی   هرگز یکی از شما به خاطر رؤ
گر عمل کننده  دیده مغرور نشود، بلکه خود را بر کتاب خدا عرضه کند ا
که خوابش از طرف شیطان بوده است: »َل  به آن بود شاد شود و اال بداند 
ِکَتاِب اهَّلِل َعّزَ َو  ى 

َ
ِکْن َفَیْعِرُض َنْفَسُه َعل

َ
ُه َو ل

َ
ى ل ْو ُتَر

َ
َیا َیَراَها أ ْؤ َحُدُکْم ِبالّرُ

َ
ّنَ أ َیْغَتّرَ

ْیَطاِن«.1
َ

َها ِمَن الّش
َ
ّن

َ
ْم أ

َ
َیْعل

ْ
َکاَن َغْیَر َذِلَک َفل َیْفَرْح َو ِإْن 

ْ
 ِبِه َفل

ً
َکاَن َعاِمل  َفَما 

َّ
َجل

کسی به  گر  محدث نوری در این باره می گوید: طبق خود حدیث، ا
که دیده بود مغرور شود نشانه الهی نبودن آن خواب است،  مبّشره ای 

یات ص247 1 . اجلعفر
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یا عمل  یا شوق  بر خوف  که  الهی هستند  نعمت  زمانی  مبّشرات  زیرا 
امتحان،  از  مصداقی  است  ممکن  اال  و  بیفزایند  شخص  آن  صالح 

ی باشد.1 استدراج یا پاداش دنیوی برای محروم ماندن از پاداش اخرو
که مثاًل  که پیروان فرقه های باطل می بینند  در نتیجه خواب هایی 
که شما به خاطر  در بهشت جای داده شده اند، یا صدایی شنیده اند 
همین عقیده بهشتی خواهید بود، نمی تواند جزء مبّشرات تلقی شود 
حدیث  از  ناشی  نباشد  شیطان  طرف  از  گر  ا خواب ها  طور  این  چون 
نفس و انعکاس ذهنیات آنها در خواب می باشد. و همین طور است 
که خواب  یدن به فرقه های باطل دیده شده  گرو که قبل از  خواب هایی 

بیننده را بشارت به حقانیت فالن فرقه داده است.
که  نیست  این  »مبّشرات«  از  ما  مراد  که  داشت  توجه  باید  البته  و 
یا دیده و ایشان به او بشارتی داده باشند، چون  کسی معصومی را در رؤ
بررسی  معصومین؟مهع؟  دیدن  خواب  فصل  در  را  خواب ها  نوع  این 

می کنیم.
که  خوابی  یعنی  مشّرع  از  منظور  نیست!  مشّرع  معنای  به  مبّشر  ج( 
محدوده  تغییر  قدیم،  حکم  نسخ  جدید،  حکم  وضع  از  آن  در 
تاسیس  پیامبر؟ص؟،  ِاخبارات  در  بداء  رخداد  احکام،  شرایط  و 

عقیده ای جدید و از این قبیل موضوعات خبر داده شود.
شامل  که  چیزی  یا  مشّرعات  معنای  به  را  »مبّشرات«  احمد  یاران 

1 . إن نفیس حصیول الغتیرار بیا عالمیة عیدم کوهنیا نعمیة مین اهَّلل تعیایل علییه ألهنیا تصییر نعمیة  لیو زادت یف خوفیه 

او شیوه او عمله ... . دار السیالم ج4 ص188
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حقانیت  برای  خود  خواب های  به  لذا  گرفته اند  بشود  هم  مشّرعات 
عقیده به 24 وصی استناد می نمایند1، در حالیکه هیچ یک از این دو 
گر معنای اول را بگیریم یعنی پیامبر؟ص؟ هر  معنی صحیح نیست. زیرا ا
کسی خوابی درباره احکام جدید یا عقائد  روز صبح می پرسیده اند چه 
که خود متصل به وحی بوده و  دینی دیده؟! آیا معقول است پیامبری 
دیگران  خواب  از  است  حقیقی  عقاید  از  دهنده  خبر  و  احکام  مشّرع 
کمک بگیرد و به خواب اصحابش استناد نماید؟ غیر از اینکه رخداد 
چنین چیزی صریحًا توسط امام صادق؟ع؟ نفی شده و عقیده مند به 

گشته است.2 آن دروغگو معرفی 
یای  که می گفت رؤ کنیم با روایت قبلی  گر معنای دوم را انتخاب  و ا
این  زیرا  ندارد.  سازگاری  است  نبوت  از  جزئی  الزمان  آخر  در  مؤمن 
در  می گوید  آن  و  بوده  خواب هایی  چنین  پیامبر؟ص؟  زمان  از  می گوید 

آخر الزمان چنین خواب هایی خواهد بود.3
تشریع  اما  است  دادن  خبر  و  ِاخبار  نوعی  »بشارت«  اینکه  از  غیر 
شامل  »مبّشرات«  که  ندارد  امکان  پس  است  دادن  قرار  و  إنشاء  نوعی 

تشریع حکم یا عقیده باشد.
است.  تبشیر  و  ِاخبار  رتبه  بر  مقدم  تشریع  و  انشاء  رتبه  همچنین 

یا اویل اللباب ص120 1  . فصل الطاب یف حجیة رؤ

 َکَذُبوا ...«. الکایف ج 3 ص482 ح1
َ

ْوِم َفَقال یَبَّ ْبَن َکْعٍب َرآُه یِف الّنَ
ُ
وَن ِإّنَ أ

ُ
ْم َیُقول ُ ُت ِإهّنَ

ْ
2 . »... ُقل

3 . و اسیتناد میا بیه مفهیوم وصیف ییا لقیب نیسیت تیا عیدم حجییت آهنا مطرح شیود بلکه مسیتند ما فهم عریف اسیت 

کیه از قیید آخیر الزمیان حصیر را می فهمید. مهچنانکیه چیون آن حدییث منتسیب بیه امیام صیادق؟ع؟ می باشید 

 نگاهیش بیه آینیده اسیت نیه گذشیته و زمیان پیامبر؟ص؟.
ً
قطعیا
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امکان  آن  از  دادن  خبر  باشد  نشده  وضع  عقیده ای  یا  حکم  تا  یعنی 
کاشفیت »مبّشرات« از تشریع است،  گفته شود، مراد  ندارد. مگر اینکه 
که راست بودن خواب با دلیل  کاشفیت، زمانی ثابت می شود  اما این 

دیگری به اثبات رسیده باشد.
هم  تشریع  از  کاشف  شامل  مبّشر  بپذیریم  که  فرض  بر  این،  بر  بنا 
پیامبر؟ص؟  و  نیست  راست  مبّشری  که هر خواب  آنجا  از  اما  می شود، 
یای  رؤ بودن  صادق  زمانیکه  تا  نبودند،  باطل  خواب های  دنبال  به  نیز 

کشفی از تشریع نمی کند. مبّشره به اثبات نرسد اعتباری نداشته، 
گذشته توضیح دادیم، خواب های  که در  د( تعبیر مبشرات: همانطور 
و  می باشند  واضح  و  صریح  که  آنها  قسمند:  دو  دارای  راست 
نیازی به تعبیر ندارند و آنها که دارای تاویل می باشند و باید تعبیر 
و  نیستند.  قاعده مستثنی  این  از  نیز  و خواب های مبّشر  شوند، 
بوده  بیت؟مهع؟  اهل  دست  در  فقط  نیز  خواب  تعبیر  که  آنجا  از 
خشنود  آن  از  که  دید  راستی  خواب  کسی  اینکه  صرف  است، 
تعبیر  همچنانکه  نماید.  استنباط  آن  از  مفهومی  نمی تواند  شد 
شب  یا  بیننده  خواب  جنسیت  خاطر  به  خواب ها  از  بسیاری 
روحی  یا  جسمی  شرایط  یا  دیده،  خواب  که  ساعتی  یا  روز  و 
می شود  پس  است.  تاخیر  با  یا  وارونه  داده  انجام  که  اعمالی  یا 
کسی اهل یک فرقه باطل باشد و خواب ببیند بهشتی است در 
گمراهی  از  دست  که  است  زمانی  به  مربوط  تعبیرش  حالیکه 
که حر  برداشته و اعتقاد صحیح پیدا نماید. درست مانند ندائی 
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کردن امام حسین؟ع؟ شنید  کوفه برای دستگیر  هنگام خروج از 
ِة«1 حال آنکه  َجّنَ

ْ
ْبِشْر ِبال

َ
که او را بشارت به بهشت می داد: »َیا ُحّرُ أ

ی و فدا نمودن جانش  کردن و این بشارت مربوط به بعد از توبه 
در دفاع از سید الشهداء؟ع؟ بود.

از  خودشان  اینکه  از  پیامبر؟ص؟  هدف  ظاهرًا  پیامبر؟ص؟:  هدف  هـ( 
خواب های  که  است  بوده  این  می کرده اند  تفتیش  »مبّشرات« 
راست را از دروغ معلوم نمایند و همچنین تعبیر خواب های تاویل 
گمراهی  و  برداشت  سوء  دچار  کسی  تا  نمایند  بیان  خود  را  دار 
که دست ما از پیامبر؟ص؟ و دیگر معصومین؟مهع؟  نشود. اما حال 
یک  در  تنها  کرد؟  اعتماد  »مبّشرات«  به  می توان  آیا  است  کوتاه 
صورت می توان و آن اینکه معیارهای صادقه بودن خواب بر آن 
بلکه  نیست،  »مبّشرات«  خود  ک  مال نتیجه  در  باشد.  منطبق 

که آن را با ارزش می نماید. انطباق آن با دین و شریعت است 
معصوم  هیچ  که  است  تأمل  قابل  نکته  این  موقت؟  یا  دائمی  و( 
دیگری دنبال "مبّشرات" نبوده، و از هیچ امامی چنین نقل نشده 
کردن از مبّشرات اصحابش باشد. لذا این  که سیره اش جستجو 
خودی  به  »مبّشرات«  گر  ا که  می شود  مطرح  ذهن  در  مهم  سوال 
خود دارای جایگاهی بوده، چرا دیگر معصومین؟مهع؟ به دنبال آن 
و  می پرسد؟  »مبّشرات«  از  که  است  پیامبر؟ص؟  فقط  و  نبوده اند 
که  این پرسش به ما اطمینان می دهد قضیه »مبّشرات« هر چه 

1 . األمایل )للصدوق( ص154
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این  بیان  و  است  بوده  پیامبر؟ص؟  شخص  زمان  به  مربوط  بوده 
بر جریان قضیه »مبّشرات«  حدیث توسط امام رضا؟ع؟ داللتی 
بعد از پیامبر؟ص؟ ندارد چون خود امام رضا؟ع؟ و ائمه قبل و بعد 
از ایشان هیچکدام سوال از مبّشرات اصحاب خود نمی کرده اند.
تمام  در  را  پیامبر؟ص؟  سیره  که  است  صورتی  در  سوال  این  تازه  و 
و  کوچک  »مبّشرات«  از  سوال  زمانِی  دایره  اال  و  بدانیم  نبوت  طول 

کوچکتر می شود.
که در هیچ منبع شیعی نیافتم  کنار، عجیب اینست  اینها همه به 
سوال  جواِب  کسی  یعنی  باشد،  شده  نقل  ادامه ای  حدیث  این  برای 
تنها  و  ام،  دیده  مبّشرات  دیشب  من  بله  که  باشد  داده  را  پیامبر؟ص؟ 

که پیامبر؟ص؟ می پرسیدند! که نقل شده فقط همین است  چیزی 
که در نکته  این موضوع مهم، ما را به برداشت دیگری سوق می دهد 

یم. بعدی بدان می پرداز
سوال  حدیث،  در  کیست؟  جانب  از  رؤیا  به  »مبّشرات«  تفسیر  ز( 
َیا«.  ْؤ الّرُ ِبِه  »َیْعِنی  شده:  تفسیر  یا  رؤ به  »مبّشرات«  از  پیامبر؟ص؟ 
امام  ادامه سخن  آیا  کیست،  از  این تفسیر  که  اینست  اما سوال 

ی می باشد؟ کالمی از خود راو رضا؟ع؟ است یا 
که حدیث امام را نقل می نموده،  کسی  گاهی اوقات  توضیح آنکه 
خود  از  توضیحی  حدیث،  در  جمله ای  یا  کلمه  از  ابهام  رفع  برای 
گفته  ُمدَرج  حدیث  اصطالحًا  حدیثی  چنین  به  که  است  می افزوده 
شده  مخلوط  معصوم  کالم  با  ی  راو کالم  که  حدیثی  یعنی  می شود. 
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می پندارد.  معصوم  کالم  را  همه  مخاطب،  اوقات  خیلی  و  است، 
ما  که  شده  ذکر  »مبّشرات«  برای  تفسیری  نیز  بحث  مورد  حدیث  در 
ی  کالم امام رضا؟ع؟ می باشد یا برداشتی از جانب راو نمی دانیم ادامه 
نکته  این  تا  و  است،  کرده  بیان  »مبّشرات«  توضیح  برای  که  است 
وجود  با  احتمال،  این  ندارد.  امکان  حدیث  به  استدالل  نشود  معلوم 
کلمه »َیْعِنی« - توضیحی نه سوالی یا تفسیری - آن هم در پایان حدیث 

بیشتر تقویت می شود.
ِبِه  »َیْعِنی  حدیث:  آخر  فقره  که  یم  بگذار این  بر  را  فرض  گر  ا حال 
لغوی  معنای  بر  "مبّشرات"  نباشد،  رضا؟ع؟  امام  کالم  جزء  َیا«،  ْؤ الّرُ
می شود  این  حدیث  مضمون  شده،  حمل  خوش  خبرهای  یعنی  خود 
خوش  خبرهای  درباره  خود  اصحاب  از  صبح  روز  هر  پیامبر؟ص؟  که 
کسی جدیدًا  اینکه چه  یا دنیوی می پرسیده اند، خبرهایی مثل  دینی 
تا به اصحاب خود  کودکی متولد شده،  کسی  یا برای چه  ایمان آورده 
را  یکدیگر  خوش  خبرهای  دادن  با  و  باشند  خبر  خوش  که  دهند  یاد 

خوشحال نمایند.
در این صورت، این حدیث هیچ ربطی به موضوع خواب و حجت 
را  آن  اما  یم  ندار اصراری  برداشت  این  بر  اینکه  با  ما  و  ندارد،  آن  بودن 
ئِی  عقال احتمال  دو  حدیث  یک  در  که  وقتی  تا  و  می دانیم  ئی  عقال

مخالف وجود داشته باشد قابل استدالل نیست.1

1 . بلیه فقیط ییک شیهه وجیود دارد کیه چیرا ایین پیگییری را در صبیح اجنیام می دادنید در حالیکیه معمیوًل حیوادث 

ییت می کنید امیا در حیدی نیسیت کیه  در طیول روز رخ می دهید نیه طیول شیب. و ایین شیهه معنیای اول را تقو

بتوانید احتمیال دوم را ابطیال منایید.
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که در منابع شیعه تنها همین یک حدیث وجود  این در حالیست 
در  آنکه  حال  است،  نموده  یا  رؤ به  تفسیر  را  »مبّشرات«  کلمه  که  دارد 
که  کتب اهل سنت روایات متعددی موافق همین مضمون وجود دارد، 
ْم 

َ
َوْحُى َو ل

ْ
احتمال ُمدَرج بودن حدیث را باال می برد، از جمله: »اْنَقَطَع ال
ُه«.1

َ
ى ل ْو ُتَر

َ
ُمْؤِمُن أ

ْ
اِلَحُة، َیَراَها ال َیا الّصَ ْؤ َراُت ، َو ِهَى الّرُ ُمَبّشِ

ْ
 ال

َ
َیْبَق ِإّل

یا نموده،  که »مبّشرات« را تفسیر به رؤ و به عبارت دیگر: آن مذهبی 
که  دارد2  وجود  روایت  یک  تنها  شیعه  در  و  است  سنت  اهل  مذهب 

کالم معصوم باشد. معلوم نیست قسمت تفسیرش جزء 
بلکه  نیستیم،  گونه  بشارت  خواب های  منکر  ما  نشود،  اشتباه 
اصحاب  میان  در  صبح  روز  هر  پیامبر؟ص؟  که  موضوع  این  می گوییم 
خود به دنبال خواب های مبّشرات می گشته اند قابل اثبات از مذهب 

شیعه نیست.
که  گفته شد، پاسخ این شبهه روشن می شود  با فهم آنچه در اینجا 
نبودند.  »مبّشرات«  پیگیر  پیامبر؟ص؟  از  بعد  معصومین؟مهع؟  دیگر  چرا 
اصحاب  خوش  خبرهای  »مبّشرات«  از  منظور  که  اینست  جواب 
و  می دادند  تشکیل  را  کوچکی  جامعه  آنها  چون  بوده  پیامبر؟ص؟ 
امکان پیگیری خبرهای خوش ایشان وجود داشته، ولی در زمان دیگر 

1 . مفردات ألفاظ القرآن ص126 

 َو ِهَی 
َ

ل
َ
َراُت أ َبّشِ ُ َوْحُی َو َبِیَ الْ

ْ
2 . بله در جامع األخبار )للشعیری( ص172 نیز این حدیث ثبت شده: »اْنَقَطَع ال

یاِت«، امیا منبیع آن از اهیل سینت اسیت مهچنانکیه در مین بیه آن اشیاره کیردمی. نییز در  احِلَ یَن َو الّصَ احِلِ َنیْوُم الّصَ

صحیح باری، صحیح مسیلم و سین ابن ماجه به این لفظ ثبت شیده: »ذهبت النبوة و بقیت  املبّشیرات «. 

باری ج2 ص331، صحیح مسیلم ص479 سین ابن ماجة ج1 ص1283
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کنده  پرا مختلف  شهرهای  در  ایشان  اصحاب  که  معصومین؟مهع؟ 
بوده اند چنین پیگیری موضوعیتی نداشته است.

روز  هر  پیامبر؟ص؟  می گوید  حدیث  کیست؟  اصحاب  از  مراد  ح( 
از »مبّشرات«؟ اما  صبح از اصحاب خود می پرسیدند چه خبر 
کسانی  کسانی؟ آیا مراد همه  منظور از »اصحاب خود« یعنی چه 
چنین  سنت  اهل  اند؟  آورده  ایمان  ظاهر  به  ایشان  به  که  است 
معنا  این  قطعًا  حدیث  این  خصوص  در  ولی  دارند.  عقیده ای 
معقول  و  بوده اند  فراوان  پیامبر؟ص؟  اصحاب  زیرا  نیست  مراد 
اید.  دیده  »مبّشرات«  آیا  بپرسند  آنها  تمام  از  روز  هر  که  نبوده 
گفته شود منظور افراد دور و بر ایشان بوده اند یعنی  ممکن است 
که اطراف ایشان بوده اند چنین سوالی  هر روز صبح از همان عده 
در  گاهی  زیرا  نیست  پذیرش  قابل  نیز  این  اما  می پرسیده اند. 
که انتظار  کصاِن آینده می بودند  میان آنها غاصبان و مارقان و نا
دیدن »مبّشرات« توسط آنها معقول نبوده است. در نتیجه آنچه 
تنها اصحاب  پیامبر؟ص؟  که مخاطب  اینست  به ذهن می رسد 
کسانی مثل  نزد خدا داشته اند،  که جایگاهی  بوده  خاص شان 

کسی. سلمان، مقداد، ابوذر، عمار، حذیفه نه هر 
که در تفسیر آیه »ُبشری«  و این دقیقًا مطابق همان برداشتی است 

در سوره یونس بیان نمودیم.
یم، ال اقل این را باید بپذیریم  گر از این برداشت دست بر دار حال ا
از  بلکه  نبوده اند  منحرف  فرقه های  پیروان  پیامبر؟ص؟  مخاطب  که 
نمی تواند  حدیث  این  لذا  می پرسیده اند،  را  سوال  این  خود  اصحاب 
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از  قبل  منحرف  فرقه های  پیروان  که  باشد  بشارتی  خواب های  مستند 
یدن دیده اند. بلکه ابتدا باید حق بودن خود را با  گرو یدن یا بعد از  گرو

دلیل دیگری ثابت نمایند تا نوبت به این حدیث برسد.
با این بیان نیز روشن می شود »مبّشرات« به تنهایی معیار تشخیص 
مطابقت  می بخشد  ارزش  »مبّشرات«  به  آنچه  و  نیست  باطل  از  حق 

محتوای آن با موازین دین و شریعت می باشد.
مبّشرات  جزء  شده،  دیده  خواِب  اینکه  تشخیص  معیار  خالصه: 
خود  در  می کرده اند،  جستجو  آن  از  پیامبر؟ص؟  که  است  صادقه ای 
حمل  عرفی  معنایی  بر  را  آن  بخواهیم  گر  ا و  است،  نشده  ذکر  حدیث 
کنیم، باز تا صادقه بودن آن ثابت و تعبیرش روشن نشود قابل استناد 
نمی باشد. غیر از اینکه این روایت تنها در مورد نوع خاصی از خواب به 
نام »مبّشرات« سخن می گوید لذا بر فرض هم حجیت آن را به اثبات 
از  برساند ربطی به حجیت دیگر خواب ها مثل امر و نهی و خبر دادن 

صحت یا باطل بودن عقیده ندارد.
َو  ْیَطاِن 

َ
الّش ِمَن  َتْحِذیٍر  َو  ُمْؤِمِن 

ْ
ِلل اهَّلِل   ِمَن   ِبَشاَرٍة  ُوُجوٍه  َثِة 

َ
َثل ى 

َ
َعل َیا  ْؤ »الّرُ

ٍم«.1
َ

ْحل
َ
ْضَغاِث أ

َ
أ

یا بر سه قسم است: بشارتی از جانب  محتوا: روایت مزبور می گوید: رؤ
خداوند برای مؤمن، ترساندنی از طرف شیطان و خواب های آشفته؛ و 

قطعًا بشارت الهی حجت می باشد.
تدبر: این حدیث دارای اشکاالتی از نظر محتواست، از جمله:

1 . الکایف ج 8 ص90 ح61
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یا غالبًا  یا چیست؟ همانطور که قباًل اشاره کردیم، رؤ الف( مراد از رؤ
کار می رود، اما در این روایت به  به معنای خواب های راست به 
که  کدام  چه معناست، مطلق خواب یا خواب های راست؟ هر 
گر مطلق خواب  که بیان نموده مشکل دارد.1 زیرا ا باشد حصری 
مراد باشد، اقسامش از سه تا بیشتر است - همچنانکه در اوائل 
گر مرادش فقط  گذشت2 - و ا کتاب اقسام خواب از منظر روایات 
خواب های راست باشد، چگونه خواب شیطانی و خواب آشفته 

یا شمرده است؟ را نیز جزء رؤ
که برای عدد مفهوم قائل نیستند، حصری از این  آری یاران احمد 
کتاب »دوازده خورشید« توضیح  که در  روایت نمی فهمند، اما همانطور 
کند مرادش  گوینده در مقام تعیین شماره، عددی را بیان  گر  داده ایم، ا

کاماًل روشن است. حصر می باشد و این نزد عرف 
تقسیم  همین  با  پیامبر؟ص؟  از  تعبیر  همین  دیگری  روایت  در  ب( 
نه  شده  معرفی  نفسانی  خواب های  سوم  قسم  ولی  آمده  بندی 
ْیَطاِن  

َ
یٌن  ِمَن  الّش ى ِمَن اهَّلِل َو َتْحِز َثٌة ُبْشَر

َ
َیا َثل ْؤ خواب های آشفته: »الّرُ

ْنَساُن َنْفَسُه َفَیَراُه ِفى َمَناِمِه«.3 ُث ِبِه اْلِ ِذی ُیَحّدِ
َّ
َو ال

یید »سیه  1 . ایین حصیر مسیتفاد از مفهیوم عیریِف عیدد اسیت کیه وقیی حجیت خیدا در مقیام بییان می باشید و می گو

تیا« یعیی بیشیتر نیه.

ییا الیی منیه تعیایل غییر منحصیرة یف البشیارة اذ قید یکیون انیذارا منیه  یید: الرؤ 2 . مهچنانکیه میویل صالیح می گو

لعتنائیه بعبیده لئیال ییأت میا قیدر علییه أو یتیوب و یرجیع عمیا فعلیه مین املعیایص و یکیون منه عی حیذر کما یقع 

ذلیک یف کثییر مین الصاحلین. شیرح الیکایف )املازنیدران( ج 11 ص447

ییه. مگیر اینکیه گفتیه شیود خیواب نفسیان  3 . حبیار األنیوار ج 58 ص191 بیه نقیل از کتیاب التبصیرة لعیی بین بابو

قسیمی از خواب هیای آشیفته اسیت.



بخش هومی حجیت خواب      |  221    |

شمرده  »تحزین«   - قبل  حدیث  خالف  بر   - دوم  قسم  همچنانکه 
قبل  حدیث  در  که  »تحذیر«  داده اند  احتمال  بعضی  بله  است.  شده 
اهل  از  حدیثی  احتمال  این  موید  باشد1و  »تحزین«  تصحیف  آمده 
ترساندنی  به تحزین می داند یعنی  را  بازگشت تحذیر  که  سنت است 
ثة منها تخویف من  یا علی ثال که موجب غمگین شدن انسان شود: الرؤ
که این احتمال را تضعیف  الشیطان لیحزن به ابن آدم2. و لکن چیزی 
آن هم  منبع شیعی  در یک  تنها  »تحزین«  که حدیث  اینست  می کند 
بدون ذکر سند آمده است در حالیکه همین حدیث در منابع صحیح 
که به پیامبر؟ص؟  اهل سنت وجود دارد3 لذا معلوم نیست این حدیث 

نسبت داده شده توسط اهل بیت؟مهع؟ نقل شده باشد. 
واقعیت  به  توجه  با  یم،  بگذار کنار  را  حدیث  این  گر  ا حتی  لکن 
قابل  نیز خواب های نفسانی غیر  و  خارجی، وجود خواب های تحزین 
خواب های  عامل  که  زها  شیطان  روایت  قباًل  همچنانکه  است  انکار 
کننده بود را متذکر شدیم4؛ پس در هر صورت حصر این روایت  ناراحت 

دارای خدشه است.
اما با صرف نظر از این دو اشکال می گوییم: با توجه به توضیحاتی 
کردیم مشخص شد مراد از بشارت الهی غیر  که ذیل روایت قبل بیان 
از خبر دادن از احکام و اعتقادات صحیح یا جدید است، لذا حجت 

ین من الشیطان« بالنون، فصحف. مرآة العقول ج 25 ص205 1 . حیتمل أن یکون »تز

2 . مراجعه شود به دار السالم ج4 ص156.

3 . صحیح مسلم ج4 ح2263، مسند امحد ج2 ص507

وَن  ِبِه«. تفسیر القمی ج 2 ص356 ْؤِمِنَن یِف َنْوِمِهْم  َما َیْغَتّمُ ُ َها[ ... َو ُیْؤِذی الْ ُه الزها ]الّرُ
َ
 ل

ُ
4 . »َشْیَطاٌن ُیَقال
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را  کسی بشارت در خواب  گر  ا بله  ندارد.  بشارتی معنا  دانستن خواِب 
دلیل صحت اعتقاد خود بداند حجیت آن خواب معنا پیدا می کند، 
گفتیم اواًل تا صادقه بودن خواِب بشارت ثابت نشود  که  ولی همانطور 
با دلیل روشن نگردد قابل  تا تعبیر آن خواب  ثانیًا  قابل استناد نیست 
اثبات نشود استناد به  ایمان فرد خواب بیننده  تا  ثالثًا  اعتنا نیست و 

خواب بشارتی ممکن نمی باشد.
یافت بشارت در خواب یا برداشت بشارت  نتیجه اینکه صرف در
بر  انطباقش  می کند،  روشن  را  آن  صدق  آنچه  و  ندارد  حجیت  آن،  از 

شریعت است.
َمَناِمِه  َراُه ِفى 

َ
أ  

ً
َخْیرا ِبِه  اهَّلُل  َراَد 

َ
أ َو   

َّ
َو َجل َعّزَ  اهَّلِل  َمْعِصَیِة  ى 

َ
َعْبُد َعل

ْ
ال َکاَن  »ِإَذا 

اِدَقَة ُجْزٌء ِمْن َسْبِعیَن  َیا الّصَ ْؤ َمْعِصَیِة َو ِإّنَ الّرُ
ْ
َک ال

ْ
ُعُه َفَیْنَزِجُر ِبَها َعْن ِتل ّوِ َیا ُتَر ْؤ ُر

ِة«.1 ُبّوَ  ِمَن الّنُ
ً
ُجْزءا

می گوید  سخن  الهی  اما  ک  ترسنا خوابی  از  مذکور،  حدیث  محتوا: 
که خود خداوند برای بنده ایجاد می نمایند و این قطعًا حجیت چنین 

خوابی را می رساند.
تدبر:

شده  ثبت  کتاب  یک  در  فقط  و  سند  بدون  حدیث  این  الف( 
توجه  با  مخصوصًا  می باشد  پذیرش  قابل  آن  محتوای  اما  است 
که مضمونش در روایات دیگر هم آمده  به قسمت پایانی حدیث 

است.

1 . اإلختصاص ص241
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کی سخن می گوید  ب( هر چند ابتدای حدیث درباره خواب ترسنا
می شود  داده  نشان  معصیت  ترک  جهت  گنهکار  عبد  به  که 
تطبیق  کلی  کبرای  یک  بر  را  خوابی  چنین  انتهاء،  در  چون  اما 
بر  نبوت است،  از هفتاد جزء  یای صادقه جزئی  رؤ که:  می دهد 
کلی  کبرای  این  ولی  دارد.  داللت  نیز  خواب ها  دیگر  حجیت 
که صادقه  یای صادقه سخن می گوید یعنی خوابی  تنها درباره رؤ
بودنش محرز باشد، لذا نمی تواند حجیت مطلق خواب را ثابت 
تا  نیز  دیده  کار  معصیت  عبد  آن  که  یایی  رؤ حتی  پس  کند، 
که قباًل تذکر داده شد -  صادقه بودنش - با توجه به معیارهایی 
کردن آن به خداوند صحیح نمی باشد.  به اثبات نرسد، منسوب 
که صادقه بودن  و البته این مساله را هم چند بار توضیح داده ایم 

خواب ربطی به حجت بودن آن ندارد.
که  می گوید  سخن  کی  ترسنا خواب های  درباره  حدیث  این  ج( 
خواب  دیگر،  روایات  در  حالیکه  در  است،  خداوند  جانب  از 
دو  و  ترساندن؛  نه  شده  معرفی  بشارت  در  منحصر  خدایی 
نداشتن  پاسخ مفهوم  و  نیستند،  استناد  قابل  حدیث متناقض 

عدد را نیز متذکر شدیم.
و 

ُ
ول

ُ
َهى أ و الّنُ

ُ
ول

ُ
 أ

َ
َهى َفَقال و الّنُ

ُ
ول

ُ
 اهَّلِل َو َمْن أ

َ
 َیا َرُسول

َ
َهى ِقیل و الّنُ

ُ
ول

ُ
»ِخَیاُرُکْم  أ

اِدَقِة«.1 ِم الّصَ
َ

ْحل
َ
اْل

بهترین  شده:  نقل  چنین  خدا؟ص؟  رسول  از  روایت  این  در  محتوا: 

1 . کتاب الغایات، امحد القمی ص89، حبار األنوار ج 58 ص190 ح57
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کسانیکه دارای احالم صادقه می باشند؛  شما اولوا الُنهی هستند یعنی 
کرده اند منظور از احالم خواب است.1 گمان  و بعضی 

معنای  به  باشد  م 
ُ
ُحل جمع  گر  ا »احالم«  لفظ  اینکه  از  غافل  تدبر: 

بردباری  یا  عقل  معنای  به  باشد  ِحلم  جمع  گر  ا اما  است  خواب 
می باشد2، و در اینجا ال اقل به دو دلیل عقل مراد است نه خواب:

عقل  صاحبان  معنای  به  که  َهی«  الّنُ و 
ُ
ول

ُ
»أ کلمه  به  توجه  با  اواًل 

اِدَقِة« که در تفسیر آن کلمه آمده نیز  ِم الّصَ
َ

ْحال
َ ْ
و األ

ُ
ول

ُ
می باشد3 منظور از »أ

کسانیکه عقلشان ایمان آنها را تصدیق  عقل های راستگو است یعنی 
که بهترین  کارهای نیک وا می دارد و معنای حدیث اینست  نموده و به 

شما صاحبان عقلهای راستگو هستند.
نقل شده  کتابی ضعیف  در  بدون هیچ سندی  این حدیث  ثانیًا 
ثبت  گونه  این  به  سند  با  »کافی«  کتاب  در  روایت  همین  حالیکه  در 
 ُهْم 

َ
َهى َقال و الّنُ

ُ
ول

ُ
 اهَّلِل َو َمْن أ

َ
 َیا َرُسول

َ
َهى ِقیل و الّنُ

ُ
ول

ُ
گشته است: »ِإّنَ ِخَیاَرُکْم  أ

َهاِت َو اْلَباِء  ّمَ
ُ
َبَرَرُة ِباْل

ْ
ْرَحاِم َو ال

َ
ِة اْل

َ
یَنِة َو ِصل ِز ِم الّرَ

َ
ْحل

َ
َحَسَنِة َو اْل

ْ
ِق ال

َ
ْخل

َ
و اْل

ُ
ول

ُ
أ

یَنِة« معرفی نموده  ِز ِم الّرَ
َ

ْحال
َ ْ
َهی« را صاحبان »األ و الّنُ

ُ
ول

ُ
که اواًل »أ َو ...«4. 

و  متین می باشد  یعنی  به معنای سنگین5  ینة«  »رز و  نه احالم صادقه 

1 . حبار األنوار ج58 ص190 ح57

2 . األحیالم  مجیع حلیم بالکسیر مبعیی العقیل أو األنیاءة و عیدم التسیرع إیل النتقیام و هیو هنیا أظهیر. میرآة العقیول ج 9 

ص278

3 . النییة بالضیم العقیل کالُنیی. القامیوس املحییط ج4 ص459، النییة العقیل الناهیی عین القبائیح مجعها هنی. 

مفیردات ألفیاظ القرآن ص827

4 . الکایف ج 2 ص240 ح32

یُن : الثقیل من کل یش ء. لسان العرب ج13 ص179 ز 5 . الّرَ
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گفته  ینة«1 و به مرد صاحب ِحلم »رزین«  در زبان عرب به زن عاقل »رز
مضمون  اال  و  ندارد  سازگاری  خواب  معنای  با  قطعًا  این  و  می شود2. 
که خوابش سنگین  کسی است  بهترین شما  که  این می شود  حدیث 
و  رحم  صله  و  نیکو  اخالق  کنار  در  را  خصوصیت  این  ثانیًا  و  باشد! 
کاماًل  کالم  که از سیاق  کارهای خیر شمرده  خوبی به مادر و پدر و دیگر 
که ایمان شان در اعمالشان نمود  مشخص است مراد افرادی هستند 

دارد و حکم عقل را بر هوای نفس ترجیح می دهند.
وا 

ُ
ول

ُ
اِس أ َما َسَراُة الّنَ

َ
کالم امیر المؤمنین؟ع؟: »ِإّن و به همین معناست 

ْبِل«.3 یَفِة َو َذُوو الّنُ ِر
َ

ِهَمِم الّش
ْ
ِغیَبِة َو ال ِم  الّرَ

َ
ْحل

َ
اْل

چه  اما  باشد  خواب  درباره  حدیث  این  سخن  که  فرض  بر  حال 
خواب  برای  خاصی  جایگاه  اواًل  زیرا  دارد؟!  خواب  حجیت  به  ربطی 
که مثاًل راه شناخت حجت خدا هم هست یا نه،   صادق بیان نمی کند 
که خواب صادق تالزمی با حجیت خواب  و ما نیز قباًل توضیح دادیم 
که همیشه خواب راست  کسانی سخن می گوید  ندارد، ثانیًا حدیث از 
و  کند،  یایی صادقه مشاهده  رؤ کسی ممکن است  اال هر  و  می بینند 
که  بوده اند  انبیاء؟مهع؟  فقط  مفضل«  »توحید  حدیث  طبق  که  آنجا  از 
یا  معصومین؟مهع؟4  حدیث  مراد  بوده،  صادقه  خواب های شان  همه 

ینة: العاقلة. اإلفصاح یف فقه اللغة ج 1 ص330 ز 1 . الّرَ

ین : أی حلم . شس العلوم ج 4 ص2491   رز
ٌ

2 . َرُجل

یین میردم صاحبیان عقلهیای عمییق و  یین و بزرگوارتر 3 . عییون احلکیم و املواعیظ )للیییث( ص180 ح3691. بتر

نییات ارزشنید و بیا جنابتنید. ترمجیه بیر طبیق: شیرح آقیا مجیال بیر غیرر احلکیم ص96

یی«. تفسییر القمیی  َ یو الّنُ
ُ
ول

ُ
یُن َو اهَّلِل أ ْ

َ
4 . مهچنانکیه در حدیییث فرمودنید: میا بیه خیدا قسیم اولیو النیی هسیتم: »حن

ج 2 ص61
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کسی. متقرب ترین افراد به مقام ایشان است نه هر 
َقْدِر 

ْ
ِة ال

َ
ْیل

َ
ناُه ِفى ل

ْ
ْنَزل

َ
ا أ

َ
یَن  ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن ِإّن ٍث  َو ِعْشِر

َ
َة َثل

َ
ْیل

َ
  ل

ٌ
 َرُجل

َ
ْو َقَرأ

َ
»ل

 
َ

ِإّل َک  َذا َما  َو  ِفیَنا  ِبِه  َیُخّصُ  ِبَما  ِبالْعِتَراِف  َیِقیِن 
ْ
ال َشِدیُد  ُهَو  َو  ْصَبَح 

َ
َل ٍة  َمّرَ َف 

ْ
ل

َ
أ

ِلَشْى ٍء َعاَیَنُه ِفى َنْوِمِه«.1

گر مردی شب بیست  که ا محتوا: در این حدیث چنین بیان شده 
صبح  حالی  در  نماید،  قرائت  را  قدر  سوره  مرتبه  هزار  رمضان  سوم  و 
شدید  بیت؟مهع؟  اهل  به  شب2  این  اختصاص  به  نسبت  که  می کند 
در  عیان  صورت  به  که  است  چیزی  خاطر  به  این  و  می گردد  الیقین 

یافته است. خوابش در
است  حدیث  تک  همین  به  منحصر  مضمون  این  چند  هر  تدبر:  
که سندش نیز ضعیف می باشد3، و نیز در یک نسخه به جای »نومه« 
شدت  موجب  که  می بیند  چیزی  روزش  در  یعنی  شده4  ثبت  »یومه« 
اصاًل  مصادر  بعضی  در  همچنین  و  خوابش،  در  نه  می گردد  یقینش 
حدیث  این  یم  بگذر که  اینها  از  اما  است5.  نشده  ثبت  اخیر  جمله 
یا یقین به حقانیت او سخن نمی گوید  در مورد شناخت حجت خدا 
بلکه تنها از تشدید یقین شخص آن هم درباره اختصاص شب قدر به 
بر ایشان است حرف می زند، آن  ئکه  که شب نزول مال اهل بیت؟مهع؟ 

1 . تذیب األحکام ج 3 ص100-101 ح34

2 . مبا خیص  أی: الشهر، أو اللیل. مالذ األخیار ج 5 ص100

3 . مالذ األخیار ج 5 ص100

4 . یف ب: »یومه« بدل »نومه«. املقنعة حاشیة ص313

5 . حبار األنوار ج 80 ص132 ح101، هدایة األمة ج4 ص249
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که فقط در سومین شب قدر و با پیش  هم نه هر خوابی، بلکه خوابی 
گونه دیدنی در  زمینه خواندن هزار بار سوره قدر باشد، و باز آن هم نه هر 
گونه ابهامی در آن نباشد: »َعاَیَنُه  که هیچ  یافت عیان  خواب بلکه در

ِفی َنْوِمِه«.
همچنانکه در روایت دیگری آمده:

کن و چون شب  در هر شب ماه رمضان هزار بار سوره قدر را قرائت 
که  کن  باز  را  گوشهایت  و  نما  محکم  را  قلبت  رسید  سوم  و  بیست 
ٍة 

َ
ْیل

َ
ل  

َّ
ُکل  

ْ
َفاْقَرأ َرَمَضاَن  َشْهُر  َتى 

َ
أ نیز بشنوی: »ِإَذا  را می بینی  آنچه  عجائب 

ُذَنْیَک 
ُ
َبَک َو اْفَتْح أ

ْ
یَن َفاْشُدْد َقل ٍث َو ِعْشِر

َ
ُة َثل

َ
ْیل

َ
َتْت ل

َ
ٍة َفِإَذا أ َف  َمّرَ

ْ
ل

َ
َناُه  أ

ْ
ْنَزل

َ
ا أ

َ
ِإّن

ى«.1 ا َتَر َعَجاِئِب ِمّمَ
ْ
ِبَسَماِع ال

که هزار بار سوره  کرد  کسی توفیق این را پیدا  گر  یم ا و ما نیز قبول دار
قدر را در چنین شبی با اخالص بخواند چیزهایی خواهد دید و شنید، 

اما این ربطی به حجیت خواب جهت شناخت حجت خدا ندارد.
آن  با  را  که خود حجت خدا دیدن چنین خوابی  آنجا  از  از طرفی 
این  و  می گردد  اثبات  آن  بودن  صادقه  نموده اند  تایید  خاص  موضوع 
جهت  هم  آن  عملی  هر  با  و  شبی  هر  در  کسی  هر  خواب  با  تالزمی 

شناخت حجت خدا ندارد.
َمَعَنا  َکاَن  َو  َو  ِبَمْر َرُجٍل   ِعْنَد  ا  ُکّنَ   

َ
َقال اِء 

َ
َوّش

ْ
ال َعِلّىٍ  ْبِن  َحَسِن 

ْ
ال َعِن  ِوَی  »ُر

َو  ِبَعاَء  ْر
َ
اْل َفُصِم  ِبى 

ْ
َقل اهَّلُل  َر  َنّوَ ُثّمَ  َک 

َ
ِمْثل ُکْنُت  َقْد  اهَّلَل  ِق  اّتَ ُه 

َ
ل ُت 

ْ
َفُقل َواِقِفّىٌ   

ٌ
َرُجل

َیَک ِفى َمَناِمَک َما  ْن ُیِر
َ
ِ َرْکَعَتْیِن َو َسِل اهَّلَل أ

ّ
 َو َصل

ْ
ُجُمَعَة َو اْغَتِسل

ْ
َخِمیَس َو ال

ْ
ال

1 . األمایل )للصدوق( ص654
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ّىَ 
َ
َحَسِن ِإل

ْ
ِبی ال

َ
ِکَتاُب أ َبْیِت َو َقْد َسَبَقِنى 

ْ
ى ال

َ
ْمِر َفَرَجْعُت ِإل

َ
ى َهَذا اْل

َ
 ِبِه َعل

ُّ
َتْسَتِدل

ُه 
َ
ُت ل

ْ
ْخَبْرُتُه َو ُقل

َ
ْیِه َو أ

َ
ْقُت ِإل

َ
 َفاْنَطل

َ
ُجل ْمِر َذِلَک الّرَ

َ
ى َهَذا اْل

َ
ْدُعَو ِإل

َ
ْن أ

َ
ُمُرِنى ِفیِه أ

ْ
َیأ

َحَسِن َقْد َسَبَقِنى 
ْ
ِبی ال

َ
ِکَتاَب أ ى َوَجْدُت  ُت ِإّنِ

ْ
ٍة1 َو ُقل اْحَمِد اهَّلَل َو اْسَتِخْرُه ِماَئَة َمّرَ

 َما 
ْ

َبَک َفاْفَعل
ْ
َر اهَّلُل َقل ْن ُیَنّوِ

َ
ْرُجو أ

َ
ى َل ا ِفیِه َو ِإّنِ ُکّنَ َک َو ِفیِه َما 

َ
 ل

َ
ُقول

َ
ْن أ

َ
اِر أ

َ
ى الّد

َ
ِإل

ُه 
َ
ّن

َ
ْشَهُد أ

َ
 ِلى أ

َ
َحِر َفَقال ْبِت ِفى الّسَ َتاِنى َیْوَم الّسَ

َ
َعاِء َفأ

ُ
ْوِم َو الّد َک ِمَن الّصَ

َ
ُت ل

ْ
ُقل

َباِرَحَة ِفى 
ْ
َحَسِن ال

ْ
ُبو ال

َ
َتاِنى أ

َ
 أ

َ
َکْیَف َذِلَک َقال ُت َو 

ْ
اَعِة َفُقل ُمْفَتَرُض الّطَ

ْ
َماُم ال اْلِ

 اهَّلُل«.2
َ

ْیِه ِإّل
َ
ِلْع َعل ْم َیّطَ

َ
ُه ل

َ
ّن

َ
َحّقِ َو َزَعَم أ

ْ
ى ال

َ
َتْرِجَعّنَ ِإل

َ
 َیا ِإْبَراِهیُم َو اهَّلِل ل

َ
ْوِم َفَقال الّنَ

از  شده«  روایت  َی:  »ُرِو تعبیر  با  سند  بدون  حدیث،  این  در  محتوا: 
بفهمی  اینکه  برای  گفته  واقفی  مردی  به  که  می کند  نقل  وّشاء  حسن 
جمعه  و  پنجشنبه  و  شنبه  چهار  روز  است  حق  بر  امام  رضا؟ع؟  امام 
کن و دو رکعت نماز بخوان و از خدا بخواه در  را روزه بگیر و بعد غسل 
استدالل  بدان  حضرت  آن  امامت  بر  تو  که  دهد  نشان  چیزی  خوابت 
امام  از  نامه ای  می بیند  می آید  خانه  به  حسن  وقتی  سپس  کنی. 
کند. حسن نزد  که آن مرد را دعوت به امامت ایشان  رضا؟ع؟ رسیده 
کن و صد مرتبه از او طلب خیر  آن مرد می رود و می گوید خدا را حمد 
امامت  به  را دعوت  تو  که  به من رسیده  از آن حضرت  نامه ای  که  نما 
گفتم3 را انجام بده. آن مرد سحر  که  ایشان نمایم پس آن روزه و آن دعا 
در  رضا؟ع؟  امام  گفت  و  نمود  ایمان  ابراز  و  آمد  حسن  نزد  شنبه  روز 

1 . در مدینة املعاجز ج7 ص120 أستجیره: پناه بردن به خدا ثبت شده است.

2 . الرائج و اجلرائح ج 1 ص366 ح23

بیاره ایین دعیا می نیگارد: احتمیال دارد میراد دعیای خمصیویص بیوده کیه هنیگام نقیل سیاقط  3 . حمیدث نیوری در

شیده. دار السیالم ج3 ص22. امیا مشیخص اسیت کیه منظیور مهیان درخواسیت از خیدا جهیت هدایت یافن 

َییَک یِف َمَناِمیَک«. ْن ُیِر
َ
در خیواب می باشید کیه حسین وّشیاء قبیاًل بیه آن میرد گفتیه بیود: »َسیِل اهَّلَل أ



بخش هومی حجیت خواب      |  229    |

گفتند:  ابراهیم به خدا قسم تو حتمًا به حق باز می گردی.  خوابم آمده و 
کسی از این ماجرا اطالع نداشته  که غیر از خدا  و اعتقاد آن مرد این بود 

است.
مضمون  دارای  و  سندی  هیچ  بدون  حدیث  این  چند  هر  تدبر: 
کتابی ضعیف ثبت شده است، اما مهمتر از آن  منحصر به فردی در 
که عمل مذکور منسوب به معصوم نیست و تنها حسن وّشاء  اینست 
به آن مرد داده است در حالیکه عمل غیر معصوم  چنین پیشنهادی 
ا 

َ
ی َهذ

َ
ْدُعَو ِإل

َ
ْن أ

َ
که مراد از فقره: »أ گمان نشود  برای ما حجت نیست1. 

ْمِر« در نامه امام، دعوت ایشان به انجام این عمل بوده است،  بلکه 
َ ْ
األ

که در یک سطر قبل هم ذکر شده  ْمِر« امر امامت می باشد 
َ ْ
ا األ

َ
مراد از »َهذ

ْمِر«؛ در نتیجه عمل مذکور منتسب به 
َ ْ
األ ا 

َ
ی َهذ

َ
َعل ِبِه   

ُّ
»َتْسَتِدل است: 

معصوم نیست و قابلیت استناد ندارد.
که حسن وّشاء از بزرگان اصحاب بوده و امکان ندارد  و این سخن 
چیزی از پیش خودش در آورده باشد پس حتمًا این عمل را از معصوم 
ارائه  سندی  هیچ  نقل  این  برای  زیرا  نیست،  پذیرش  قابل  شنیده، 
کرده  پیشنهاد  را  عملی  چنین  وّشاء  حسن  واقعًا  کند  ثابت  تا  نشده 
که بعضی از واقفیه برای سست نشان دادن  بوده. و هیچ ُبعدی ندارد 
ادله امامت حضرت رضا؟ع؟ این حدیث را ساخته اند تا چنین جلوه 

1 . هیر چنید حمیدث نیوری از صیدر حدییث چنن برداشیت کرده که آن عمل بن شییعه بیرای هدایت یافن متداول 

بیورة. دار السیالم ج3   متیداوًل بینیم للحاجیة املز
ً
بیوده: و ظاهیر صیدر البیر کیون العمیل املذکیور کان معهیودا

گیر اینگونیه بیوده پیس چیرا هییچ کیس غییر از حسین وّشیاء ایین عمیل متیداول را نقل نکیرده و مهان  ص22. امیا ا

نقیل هیم تیا قیرن ششیم در هییچ کتیاب حدیییث ذکیر نشیده و وقیی هیم ثبیت شیده هییچ سیندی براییش ارائیه 

نگشیته و بیه هییچ معصومیی هیم منتسیب نشیده اسیت؟!
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با دلیل  برداشته اند  کاظم؟ع؟  امام  بر  از وقف  که دست  افرادی  دهند 
بوده  استخاره  و  خواب  مثل  چیز هایی  با  بلکه  نبوده،  محکم  برهان  و 
کتاب الغیبة از علی بن معاذ واقفی  است. همچنانکه شیخ طوسی در 
علی  امامت  به  چگونه  پرسید  یحیی  بن  صفوان  از  که  می کند  نقل 
کردی؟ و او پاسخ داد: نماز خواندم و خدا را  )امام رضا؟ع؟( قطع پیدا 
کردم: علی  ی طلب خیر نمودم و بر امامتش قطع  خواندم و از او درباره و
بن معاذ قال قلت لصفوان بن یحیی بأی شی ء قطعت علی علی  قال 

صلیت و دعوت اهلل و استخرت علیه 1 و قطعت علیه. 2
خویش  امامت  بر  محکمی  دلیل  هیچ  رضا؟ع؟  امام  اینکه  گو 
که شخص بزرگی مانند صفوان باید با نماز و دعا امامت ایشان  نداشته 

را بفهمد!
گر می گفتند صفوان تنها از  خود شیخ طوسی در اینباره می نگارد: ا
کرده شنیع  ی تقلید دیگران به امامت حضرت رضا؟ع؟ اعتقاد پیدا  رو
با نماز و استخاره ایمان پیدا نموده، و شاید  که بگویند  از این نبود  تر 
که تکلیفی  هم صفوان، علی بن معاذ را در درجه ای از ابله بودن دیده 
او طفره  با  از بحث  کالم  با این  و  بر خود ندیده  ی  نسبت به هدایت و

رفته است:
کثر من التشنیع على رجل بالتقلید و إن صح ذلک  فهذا لیس فیه أ

کر ذلک عنه فوق  فلیس فیه حجة على غیره على أن الرجل الذی ذ

1 . لیس یف نسخ »أ، ف، م«.

2 . الغیبة )للطویس( ص61
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أن  و دینه فکیف یستحسن  و زهده  و فضله  المنزلة لموضعه  هذه 

إل  اللهم  بالستخارة  فیها  قال  أنه  یقول لخصمه فى مسألة علمیة 

فیسقط  التکلیف  عن  یخرجه  ما  الغفلة  و  البله  من  فیه  یعتقد  أن 
المعارضة لقوله.1

یافتن  برای  اما  بوده،  واقفی  مدتی  وّشاء  حسن  خود  اینکه  جالب 
حقیقت به این عمل متمسک نشد. بلکه از طریق طرح مسائل علمی 
و دیدن معجزه امام رضا؟ع؟، دست از وقف برداشته و به آن حضرت 
گر چنین عملی را یاد داشت زحمت آن همه  ایمان آورد.2 در حالیکه ا

کردن و طرح مسائل پیچیده و آزمودن آن امام را به خود نمی داد. فکر 
را  مذکور  عمل  مرد،  آن  نشده  گفته  حدیث  متن  در  همچنانکه 
ایمان  علت  بلکه  شناخته،  را  خدا  حجت  بدین واسطه  و  داده  انجام 
ْم 

َ
ل ُه 

َ
ّن

َ
أ َزَعَم  امام رضا؟ع؟ معرفی می نماید3: »َو  را معجزه غیب گویی  او 

 اهَّلُل«. 
َ

ْیِه ِإّل
َ
ِلْع َعل َیّطَ

1 . مهان ص62

یا ُرِوَی َعیْن آَباِئیِه ع  یا یِف ِکَتیاٍب ِمَّ ْعهُتَ َسیِن ع َو مَجَ َ یِب احلْ
َ
 أ

َ
ْقَطیَع  َعیی

َ
ْن أ

َ
 أ

َ
 َکِثییَرًة َقْبیل

َ
2  . »ُکْنیُت َکَتْبیُت َمِعیی َمَسیاِئل

ْن 
َ
َرْدُت أ

َ
 َمْنِزِلیِه َو أ

َ
یی َو ِصیْرُت ِإیل ِکَتیاَب یِف ُکّمِ

ْ
یُت ال

ْ
ْخَتِبیَرُه َفَحَمل

َ
ْمیِرِه َو أ

َ
یَت یِف أ ّبَ

َ
ّث
َ
ْن أ

َ
ْحَبْبیُت أ

َ
َو َغْییِر َذِلیَک َو أ

یوٌس 
ُ
اَعیٌة ُجل َبیاِب مَجَ

ْ
ْییِه َو ِبال

َ
ْذِن َعل ِ

ْ
یِب اإل

َ
یٌر یِف َطل َنیا ُمَتَفّکِ

َ
ْسیُت َناِحَییًة َو أ

َ
ِکَتیاَب َفَجل

ْ
یُه ال

َ
َناِول

ُ
یَوًة َفأ

ْ
آُخیَذ ِمْنیُه َخل

اِر یِف َییِدِه  ٍم َقیْد َخیَرَج ِمیَن الیّدَ
َ

َنیا ِبُغیال
َ
ْییِه ِإْذ أ

َ
ُخیوِل َعل ِفْکیَرِة یِف اِلْحِتَییاِل ِللّدُ

ْ
َنیا َکَذِلیَک یِف ال

َ
ُثیوَن َفَبْیَنیا أ َیَتَحّدَ

َسیُن ْبیُن  َ َنیا احلْ
َ
یُت أ

ْ
ْییِه َفُقل

َ
َبْغیَداِدّیِ َفُقْمیُت ِإل

ْ
َییاَس ال

ْ
یاُء اْبیُن ِبْنیِت ِإل

َ
َوّش

ْ
َسیُن ْبیُن َعیِیٍّ ال َ ُکیُم احلْ ّیُ

َ
ِکَتیاٌب َفَنیاَدى  أ

ُتیُه 
ْ
ْییُت َناِحَییًة َفَقَرأ َخْذُتیُه َو َتَنّحَ

َ
َک ُخیْذُه َفأ ْییَک َفَهیا

َ
ِمیْرُت ِبَدْفِعیِه ِإل

ُ
ِکَتیاُب أ

ْ
 َهیَذا ال

َ
یا َحاَجُتیَک َفَقیال َ

َ
َعیِیٍّ ف

َوْقیَف«. عییون أخبیار الرضا؟ع؟ج 2 
ْ
ْییِه َو َتَرْکیُت ال

َ
ٍة َفِعْنیَد َذِلیَک َقَطْعیُت َعل

َ
ل
َ
ٍة َمْسیأ

َ
ل
َ
َفیِإَذا َو اهَّلِل ِفییِه َجیَواُب َمْسیأ

ص229

یشان ص84 3 . خواب پر



|  232     |     خواب نما

معصوم  چهره  مرد  آن  چون  اشکاالت،  این  از  نظر  صرف  با  اما 
و  کرده،  مشاهده  خواب  در  را  چهره  همان  و  بوده  دیده  بیداری  در  را 
خواب  در  معصوم  واقعی  صورت  به  شیطان  که  گفت  خواهیم  بعدًا 
ی مبتنی بر دیدار چهره معصوم بوده نه  در نمی آید، حجیت خواب و

اینکه مطلق خواب، راهی برای شناخت حجت خدا باشد.

روایات مخالف
که تا به حال مورد بررسی قرار دادیم، نتوانست  نه تنها این روایاتی 
که حتی احادیثی  حجیت خواب را برای عموم مردم به اثبات برساند 
از  الدرجات  کتاب بصائر  از جمله در  بر خالف این مدعا وجود دارد، 
نیز  و دیگران  و خواب های خوبی می دیده  بوده1  قباًل سنی  که  عابدی 
که بعد از شیعه  ی خواب های خوبی می دیدند نقل می کند  در مورد و
کاظم؟ع؟، دیگر خواب های خوب نمی دیدم  شدنم توسط معجزه امام 
یاهایم قطع شد، پس شبی در خواب امام صادق؟ع؟ را دیدم و  کاًل رؤ و 
که در پاسخم فرمودند: غصه نخور  کردم  به ایشان در این باره شکایت 
ی برداشته می گردد:  یا از و که در ایمان راسخ شود رؤ زیرا مؤمن هنگامی 
َو  َزَماِنه  ...  ْهِل 

َ
أ ْعَبِد 

َ
أ َکاَن ِمْن  َو  ْبُن َعْبِد اهَّلِل  َحَسُن 

ْ
ال ُه 

َ
ل  

ُ
ُیَقال َعّمٍ  اْبُن  ِلَى  »َکاَن 

ى 
َ
َیا َفَرأ ْؤ ُه ُثّمَ اْنَقَطَعْت َعْنُه الّرُ

َ
ى ل َحَسَنَة َو ُتَر

ْ
َیا ال ْؤ ى الّرُ َکاَن ِمْن َقْبِل َذِلَک َیَر

یح شیده   او را واقى معریف منوده )دار السیالم ج4 ص156( در حالیکه در خود روایت تصر
ً
1 . حمدث نوری سیهوا

یید خلفیا بیوده. بلیه در کتیاب کایف بیرادرش کیه راوی  کیه وی ولییت هیچ ییک از امئیه؟مهع؟ را قبیول نداشیته و مر

حدییث می باشید توصییف بیه واقى شیده اسیت. الیکایف ج1 ص352 ح8
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 َل َتْغَتّمَ َفِإّنَ 
َ

َیا َفَقال ْؤ ْیِه اْنِقَطاَع الّرُ
َ
اِئُم َفَشَکا ِإل ى الّنَ َبا َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ ِفیَما َیَر

َ
ًة أ

َ
ْیل

َ
ل

َیا«.1 ْؤ یَماِن ُرِفَع َعْنُه الّرُ ُمْؤِمَن ِإَذا َرَسَخ ِفى اْلِ
ْ
ال

که اواًل دلخوش بودن به خواب های خوب  ما از این نقل می فهمیم 
که هم خودشان خواب خوب می دیده اند و هم  روش اهل سنت بوده 
که  دیگران درباره همدیگر، و ثانیًا بعضی از خواب های حسنه و مبّشره 
که به سر  گمراهی یی  دیده می شود از جانب شیطان است تا تو را در 
برای  ارتباطِی ضعیف  راه  یای خوب  رؤ ثالثًا  و  نماید،  راسختر  می بری 
که در ایمان راسخ  کسی  که در ایمان راسخ نیستند و اال  کسانی است 
یا  که رؤ از این ضعف در می یابیم  بر داشته می شود. و  او  از  یا  باشد رؤ
در  کننده  تعیین  نقش  که  باشد  خدا  حجت  شناخت  راه  نمی تواند 

سعادت و شقاوت ابدی افراد دارد.
البته این نکته اخیر را امام صادق؟ع؟ در خواب آن عابد فرموده اند، 
در  ایشان  کالم  مانند  خواب،  در  امام  کالم  قائلند  که  یمانی  فرقه  ولی 

گفته را نیز قبول نمایند. بیداری است به ناچار باید این 
که  شده  نقل  پیامبر؟ص؟  از  العقول  تحف  کتاب  در  همچنین 
ی برداشته شده غمگین  یا از و فرمودند: احدی از شما به جهت اینکه رؤ
یا از او برداشته می گردد: »َل  کسی در علم راسخ شود رؤ گر  نگردد زیرا ا

َیا«.2 ْؤ ِم ُرِفَعْت َعْنُه الّرُ
ْ
ِعل

ْ
ُه ِإَذا َرَسَخ ِفى ال

َ
َیا َفِإّن ْؤ ْن ُتْرَفَع َعْنُه الّرُ

َ
َحُدُکْم أ

َ
ْن أ َیْحَز

یا مربوط به کسانی است  که رؤ خوب در این روایت نیز تصریح شده 

1 . بصائر الدرجات ص255 ح6

2 . تف العقول ص50
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که در علم راسخ باشد نیازی به  کسی  که در علم راسخ نیستند و اال 
یا از او برداشته می شود. یا ندارد و رؤ رؤ

گردد  یاد  ز علمش  که  هر  می گوید:  مفید  شیخ  همچنانکه 
ت 

ّ
قل فهمه  اتسع  و  علمه   کثر  من   کل  إن  می شود:  کم  خواب هایش 

مناماته.1
یا  و این حدیث نیز می فهماند معیار اصلی برهان علمی است و رؤ
که برای شناخت حجت خدا از آن استفاده  دارای آن جایگاه نیست 

شود.

1 . کنز الفوائد ج 2 ص61
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تصل هوم
تواتر معنوِی حجیت خواب و حجیت خواِب متواتر

دارای  خواب،  اجمالِی  حجیِت  که  می کنند  ادعا  چنین  عده ای 
تواتر معنوی در روایات است. مراد از تواتر معنوی یعنی اینکه از مجموع 
دست  به  واحدی  معنای  گون  گونا موضوعات  در  مختلف  احادیث 
یای  گروه بین رؤ گونه دلیل می باشد و این  آید. اما ادعای مذکور فاقد هر 
که دارای تواتر معنوی  کرده اند و آنچه  صادقه با حجیت خواب خلط 
یای صادقه  بلکه مورد اتفاق همه اقشار بشر است، پذیرِش اجمالِی رؤ
که هر شب میلیاردها انسان  که در بین خواب هایی  است بدین معنا 
خواب ها  بعضی  اینکه  ولی  است.  صادقه  آنها  از  بعضی  می بینند 
حجت هستند به این معنا که شرعًا واجب است به محتوای آن پایبند 

شویم دارای تواتر معنوی نیست.
تواتر  آن  و  می کنند  ادعا  را  دیگری  تواتر  او  پیروان  و  احمد  اما 
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اند1 و اصاًل  ی دیده  او درباره حقانیت و که پیروان  خواب هایی است 
و  می دانند  خواب ها  تکّثر  همین  را  بصری  احمد  معجزات  از  یکی 
و  نیفتاده  اتفاق  دیگر  مدعی  هیچ  درباره  چیزی  چنین  اواًل  می گویند 

ید.2 گر این معجزه نیست شما هم مثلش بیاور ثانیًا ا
لکن اواًل وقتی در جای خودش باطل بودن محتوای این خواب ها به 
کثرت تعداد این خواب ها - چه از سوی یک نفر و چه از  اثبات رسیده، 
سوی افراد متعدد - حجیت این خواب ها و حقانیت احمد بصری را 
به اثبات نمی رساند. ثانیًا هر چند ما نتوانیم مانند معجزه احمد را تولید 
یادی همانند معجزه او  گذشته ای نه چندان دور، مدعیان ز کنیم اما در 
کرده، دلیل حقانیت خود را خواب نما شدن افراد متعدد عنوان  را ارائه 
کسانی مانند احمد قادیانی و علی محمد باب، و همچنین  نموده اند، 
به  یادی  ز افراد  و  که به شدت خوابگرا هستند  ِکنکار  ِا فرقه  در دوره ما 
کمی  گر مدعیان معجزه احمد،  یده اند3. لذا ا گرو واسطه خواب بدان 
احمد  معجزه  که  می دانستند  داشتند  گون  گونا فرقه های  از  گاهی  آ

یاد دارد و این معجزه، نخ نما شده است. مشابه ز

یهتیا عیی  1 . فالیرؤى )النیص اإلهلیی( الیی یکین الحتجیاج بیا هیی الیرؤى املتواتیرة الیی یتنیع تواطیؤ مدعیی رؤ

الکیذب. عقائید اإلسیالم ص69

2 . مطرح شده در مناظره شفاهی با بعی یانهیا.

کنکار حکت باستان برای عصر حاضر ص27-26 3  . ا
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تصل چسارم
حجیت خواب به واهطه قطع

که نتوانسته اند حجیِت ذاتِی خواب را به اثبات برسانند به  گروهی 
بدین  می کشند.  پیش  را  قطع  مساله  و  رفته  آن  عَرضی  حجیِت  سراغ 
کنیم پذیرش آن  که قطع ذاتًا حجت است و ما به هر چه قطع پیدا  معنا 
عقاًل بر ما واجب می باشد و چون دین و شرع نمی تواند بر خالف عقل 
حکم کند پس هر چه را که ما بدان قطع پیدا کردیم و از هر راهی که قطع 
کردیم شرعًا باید بدان پایبند باشیم و ما به محتوای خواب هایی  پیدا 
یم پس بر ما حجت می باشد. بلکه پیروان احمد  که می بینیم قطع دار
گذاشته اند و می گویند: چون محتوای خواب ما مبنی  پا را فراتر از این 
بر قائم بودن احمد اسماعیل، مربوط به همه مردم جهان است، قطع ما 

برای همه انسان ها حجت است.1

1 . أمیا حیدود حجییة هیذا النیص أی کیون هیذا النیص حجیة فقیط عیی صاحبیه أم أنیه حجیة عیی غییر صاحبیه، أو 

لیو قلنیا هیل یکین أن یکیون هیذا النیص اإلهلیی حجیة عیی غیر صاحبیه باعتبیار أن حجیته عی صاحبیه ثابتة؟ 
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بر  را  آن  این طریق  از  و  دارند  تکیه  تواتر خواب ها  ی  رو بر  آنها  البته 
که  همه حجت می دانند اما استدالل احمد به ماجرای یوسف است 
تک خوابی بیش نیست و تواتری در آن وجود ندارد. لذا جریان یمانی 
یک  از  قطع  که  ندارد  این  جز  خود  امام  استدالل  تصحیح  برای  راهی 

خواب را نیز برای همه حجت بداند.
اال  و  نمی آورد  حجیت  دیگری  برای  کسی  قطع  اواًل  آنکه  از  غافل 
که خود احمد و پیروانش به شدت آن را  الزمه اش تقلید در عقاید است 
تخطئه می کنند، ثانیًا هر چند حجیت ذاتِی قطع معروف شده اما آنچه 

که ذاتًا دارای حجیت می باشد علم است نه قطع.
که هست می دانیم و یک  بار ما همان چیزی را  یک  توضیح آنکه: 
که  که آنچه می دانیم همان واقعیت است  بار حالت درونِی ما اینست 
به اولی علم می گویند و به دومی قطع. قطع ذاتًا مطابق واقعیت نیست 
متوجه  بعدًا  و  یم  دار قطع  چیزی  به  ما  که  می آید  پیش  بسیار  چه  و 
ی قرار  کرده ایم. بلکه قطع تنها از آن جهت مورد پیرو می شویم اشتباه 
کنار  گر قطع را  که راهی برای شناخت واقعیت می باشد و ما ا می گیرد 
حجیت  لذا  داشت،  نخواهیم  واقعیت  شناخت  برای  راهی  یم  بگذار
ئی است. در نتیجه تنها آن مقدار از قطع  قطع عقلی نیست بلکه عقال
و  ئی  عقال که  است  پایبندی  و  ی  پیرو لزوم  معنای  به  حجیت  دارای 
که  تشکیل یافته از مقدماتی عقل پسند باشد، و برای همین قطع هایی 

یا  یف احلقیقیة إن هیذا األمیر تکفیل القیرآن ببیانیه، و أوضیح بیالء بیأن النیص اإلهلیی حجة عی غییر صاحبه، فرؤ

یاهیم مبجموعهیا حجیة عیی الناس غیرهم. عقائد اإلسیالم ص75-74 یوسیف ... و بیذا تکیون رؤ
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اینکه  ندارند. مثل  ئی است حجیت  اموری غیر عقال از  گرفته  نشأت 
نماز جمعه در عصر غیبت حرام  کند  کالغ قطع پیدا  پریدن  از  کسی 
است یا به قصد اینکه بفهمد فالن عالم شیعه بوده یا نه هندوانه را قاچ 
کند او شیعه  نماید و چون هندوانه بسیار سرخ و شیرین در آمده قطع 
گر فالن صحنه را دید پس فالن اتفاق  گذاشته ا بوده، یا با خودش قرار 
گربه دست خود را می لیسد امروز تصادف خواهد  گر دید  می افتد مثاًل ا
کرده  کار نرود چون قطع پیدا  کرد و آن روز از ترس تصادف با ماشین سر 

است.
می توانستیم  راحت  خیلی  ما  بود  ذاتی  قطع  حجیت  گر  ا به راستی 
در  را  اسالم  نظریات  نتایج،  به  قطع  و  احکام  در  قیاس  از  استفاده  با 
کنیم و اینقدر سختِی استنباط را به دوش  مسائل مختلف استخراج 
کاماًل  قیاس  به  کردن  عمل  از  بیت؟مهع؟  اهل  نهی  آنکه  حال  نکشیم. 
مطلق بوده و هیچ فرقی بین قیاس قطع آور و غیر آن در بیانات ایشان 
که امر خدا قیاس بردار  یافت نمی شود، از جمله: دین را قیاس نکنید 

ْمَر اهَّلِل َل ُیَقاُس«.1
َ
یَن َفِإّنَ أ نیست: »َل َتِقیُسوا الّدِ

غیر از اینکه ماهیت خواب، ذاتًا ماهیتی ظن آور است نه قطع آور، 
شکل  خیال  قوه  توسط  می شود  دیده  خواب  در  که  صورت هایی  زیرا 

که انسان خیال می کند آب واقعی است.2 می گیرد مثل سرابی 
که برای  همچنانکه حصول قطع از خواب، یک امر شخصی است 

1 . املحاسن ج 1 ص215 ح98

ییا یف املنیام تییل للمعیی مین غییر قطیع و إن جامعیه قطیع میع اإلنسیان عیی املعیی و إمنیا ذلیک عیی مثیل میا  2 . الرؤ

خیییل السیراب میاء مین غییر قطیع عیی أنیه میاء. حبیار األنیوار ج 19 ص234
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و چنین چیزی  نمی دهد،  نفر دیگر رخ  ده  برای  و  نفر رخ می دهد  یک 
که امری  یا راه شناخت حجت تلقی شود  نمی تواند به عنوان حجت 

گیر است. اجتماعی و فرا
به  حجیت  این  بدانیم،  ذاتی  را  قطع  حجیت  که  فرض  بر  حال 
بر این، آنچه  طریق حصول قطع همچون خواب سرایت نمی کند،  بنا 
گشته و  که از آن قطع حاصل  که حجت می باشد قطع است نه خوابی 

که دیده شده است. یا باالتر: مطلق خوابی 
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تصل پنجم
حجیت قول معصوم در خواب

محور اول( خواب دیدن معصومین؟مهع؟  
1. پیشینه و اقسام

نیست  جدیدی  موضوع  خواب،  در  معصوم  قول  حجیت  مساله 
یادی در این زمینه  یخ اسالم دارد و علمای ز بلکه عمری به درازای تار
قلم زده اند، از جمله شیخ مفید )413(، سید مرتضی )436(، عالمه 
کراجکی )449(، عالمه حلی )726(، عالمه مجلسی )1110( و محقق 

بحرانی )1186(.
گونه قابل تصور است: خواب دیدن معصوم به شش 

1. قباًل چهره معصوم را در بیداری دیده؛ لذا وقتی در خواب می بیند 
که همان معصوم است. می داند 

را در بیداری ندیده اما در خواب احساس می کند چهره  2. چهره 
معصوم است.
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فالن  که  می شود  الهام  او  به  ولی  ندیده  بیداری  در  را  چهره   .3
معصوم است.1

که خواب دیده بگوید من فالن معصوم هستم. 4. خوِد شخصی 
که او فالن معصوم است. 5. شخص دیگری در خواب بگوید 

که آن چهره متعلق به فالن  ی قرائن و شواهدی حدس بزند  6. از رو
دیدن  خواب  جهت  را  اعمالی  اینکه  مثل  می باشد2  معصوم 
که آن را بر دیدن معصوم  معصوم انجام داده و شب خوابی دیده 
از معصومین؟مهع؟ دیده و  یا سیدی همنام یکی  تطبیق می دهد 

گمان می کند همان معصوم است.
که در زمان معصومین؟مهع؟ ایشان  مورد اول برای ائمه؟مهع؟ و مردمی 
که در زمینه  را در بیداری دیده بودند رخ می دهد و بسیاری از روایاتی 
خواب دیدن معصومین؟مهع؟ توسط افراد ثبت شده از این قبیل است.3

یسیته و خیواب ایشیان را دیده انید فقیط  1 . عالمیه شیعران در میورد کسیان کیه بعید از عصیر معصومین؟مهع؟ می ز

صیورت اهلیام را پذیرفتیه و می نیگارد: هیذا هیو املقصیود و ال فلییس أحید مین جیاء بعید رسیول اهَّلل؟ص؟ یعرفیه 

بصورتیه حیی یعلیم أّن املتمثیل بصورتیه هیو أو بغییر صورتیه ... و باجلملیة الهلیام مین عیامل الغییب یلیی ایل قلیب 

الیرایئ و یعیرف هیو صحتیه بعلیم ضیرورى ل یشیک فییه. شیرح الکایف)املازنیدران( ج 7 حاشییة ص377

ینیه نییز می شیود کیه چهیره معصیوم را در بییداری دییده امیا در خواب ایشیان  2 . و البتیه صیورت 2 تیا 6 شیامل ایین گز

را بیه شیکل دیگیری مشیاهده منیوده اسیت، هیر چنید چنین میوردی در روایات یافت نشید.

3 . گفتیه نشیود کیه امئیه متاخیر نییز صیورت پیامبیر؟ص؟ را در بییداری ندییده بودنید امیا بارهیا می فرمودنید میا خیواب 

ییح رواییات متعیدد، امئیه؟مهع؟ هیر از گاهیی در عیامل معیی بیا پیامبیر؟ص؟ دییدار  ییرا طبیق تصر پیامبیر را دییدمی. ز

یُة ع  ِئَّ
َ ْ
َعیْرَش َو َوایَف األ

ْ
 اهَّلِل ص ال

ُ
ُمَعیِة َوایَف َرُسیول ُ یُة اجلْ

َ
ْیل

َ
داشیته اند و چهیره ایشیان را می شیناختند: »ِإَذا َکاَن ل

ییح رواییات، شییطان متعیرض ایشیان منی شیده  َمَعیه « )الیکایف ج 1 ص254 ح2(. غییر از اینکیه چیون بیه تصر

ْمیِر« )بصائیر الدرجیات ج 1 ص319 ح2( بیا اهلیام غییر 
َ ْ
ُض  ِلَصاِحیِب َهیَذا األ  َیَتَعیّرَ

َ
یْیَطاُن َییا ُزَراَرُة ل

َ
اسیت: »الّش

شییطان هیم می توانسیتند بفهمنید کیه پیامبیر؟ص؟ را خیواب دیده انید. و اصاًل آهنا که خلیفیه خدا در روی زمن 

هسیتند دارای علیم حضیوری بیه مهیه اشییاء می باشیند و بیه علیم حضیوری می داننید کیه چیه کیی را خیواب 



بخش هومی حجیت خواب      |  243    |

که در خواب می بینیم یا صورت شخص دیگری  کسی را  از طرفی 
چنین  خواب  از  بعد  یا  خواب  در  ولی  می شناسیم  را  او  که  است 
چهره هایی  یا  است؛  معصوم  فالن  که  می کنیم  تعبیر  یا  برداشت 
که در  اند؛ و یا صورتی است  کرده  از معصومین؟مهع؟ نقاشی  که  است 
که یا خیلی منحصر به فرد است و یا معمولی است،  بیداری ندیده ایم 
به تشخیص  قادر  که  نور می بینیم  از  پر  گاهی هم فقط یک صورت  و 

خصوصیات چهره اش نیستیم.
که با ما حرف  گاهی ما صورتی در خواب می بینیم  از طرف دیگر، 
که مطلبی  گاهی تصویری نمی بینیم و تنها صدایی می شنویم  می زند، 
که  می دهد  نشان  کاغذی  ما  به  که  می بینیم  صورتی  گاهی  می گوید، 
کتابی را در خواب  گاهی فقط نوشته یا  در آن مطلبی نوشته است، و 

کار است و نه صدایی. می بینیم و نه صورتی در 
با توجه به همه این مطالب نکاتی را متذکر می شویم:

نکته اول( برداشت ما نسبت به اینکه معصوم را در خواب دیده ایم 
گونه قابل تصور است: چند 

که در خواب دیده ایم، یکی از تصویرهای نقاشی  گر صورتی  اول( ا
اثبات  قابل  خواب  این  بودن  راست  باشد،  معصومین؟مهع؟  از  شده 
حرام  انسان  صورت  نقاشی  روایات،  بعضی  طبق  اواًل  چون  نیست. 
شکل  به  شدنشان  ظاهر  با  معصومین؟مهع؟  می شود  آیا  پس  می باشد1 

دیده انید. در نتیجیه ادعیای ایشیان نسیبت بیه خیواب دییدن پیامبیر ییا دیگیر معصومین؟مهع؟ قابیل مقایسیه بیا 

ادعیای میردم عیادی نیسیت.

 ِفیِه ُصوَرُة ِإْنَساٍن «. الکایف ج 3 ص393 ح26
ً
 َبْیتا

ُ
 َنْدُخل

َ
ا ل  اهَّلِل ِإّنَ

َ
 ع َیا َرُسول

ُ
 َجْبَرِئیل

َ
1 . »َقال
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این  که  آنجا  از  ثانیًا  کنند؟  تایید  را  حرام  عمل  این  ها،  نقاشی  آن 
تصویرها در خزانه ذهن موجود می باشند و ما پیش زمینه دیدن چنین 
نوع  از  خواب ها  این  اینکه  احتمال  یم،  دار خواب  در  را  تصویرهایی 

کاماًل قوی است. خواب های نفسانی باشد 
آشنا  افراد  از  یکی  چهره  ایم،  دیده  خواب  در  که  صورتی  گر  ا دوم( 
باشد اثبات اینکه معصوم را در خواب دیده باشیم مشکل است. زیرا 
که معصوم به چهره او ظاهر  هیچ فرد غیر معصومی لیاقت این را ندارد 
ک ترین  م خواب باشد، و این سخن حتی درباره پا

َ
گر در عال شود حتی ا

انسانها نیز صادق است زیرا باآلخره آنها معصوم نیستند و مقامشان از 
گر سید هم باشند باز  مقام اهل بیت؟مهع؟ خیلی فاصله دارد. و حتی ا

که معصوم به چهره آنها در آمده باشد. نمی توان پذیرفت 
که معصوم را در خواب دیده ایم، حدس  گر ما حدس زده ایم  سوم( ا
گمان چیزی نیست و قرآن می فرماید:  حجیت شرعی ندارد و جز ظن و 

ظن به هیچ وجه جای واقعیت را نمی گیرد.1
که معصوم را دیدیم،  ی قرائن و شواهد حدس زده ایم  گر از رو حال ا
با  یا خیر. مثاًل چون یک خانم  قرائن عقل پسند است  آن  آیا  باید دید 
اما  است!  بوده  فاطمه؟اهع؟  حضرت  می گوییم  دیده ایم  نورانی  چهره 
در  نورانی  صورت  یک  نمی تواند  شیطان  یا  نفس  آیا  که  اینست  سوال 
گفته باشد  گر آن صورت نورانی خودش  خواب به ما نشان دهد؟ بله ا
که آیا شیطان در خواب  من فالن معصوم هستم این بحث پیش می آید 

«. جنم: 28، یونس: 36
ً
ّقِ َشْیئا َ ّنَ َل ُیْغِی ِمَن احلْ

َ
1 . » ِإّنَ الّظ
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به صورت معصوم در می آید یا خیر، و ما این مساله را در ضمن روایات 
کرد. بررسی خواهیم 

کرده باشیم معصوم را در خواب  که ما احساس  چهارم( در صورتی 
به خود  اینکه  بوده مثل  زمینه  این احساس دارای پیش  گر  ا ایم،  دیده 
کرده ایم که امشب حتمًا باید معصوم را در خواب ببینم، یا کسی  تلقین 
گفته تو امشب معصوم را در خواب خواهی دید، یا اعمالی را به  به ما 
به  او  دیدن  خواب  فکر  با  و  داده ایم  انجام  معصوم  دیدن  خواب  نیت 
کاماًل  خواب رفته ایم، احتمال اینکه این خواب ها از نوع نفسانی باشد 
را  این  که  بوده -  وارد شده  روایات  قوی است. حال چه آن اعمال در 
که این خودش  بعدًا بررسی می کنیم - و چه در روایات وارد نشده بوده 
یچه ای برای تسلط شیطان بر ایجاد خواب  بدعت در دین است و در

برای او باز می کند.
العمل  دستور  دیدنشان  خواب  واسطه  که  احمد  یاران  تمام  لذا 
احمد بصری بوده مبنی بر اینکه سه روز روزه بگیرند و بعد به حضرت 
متوسل  خواب  در  احمد  حقانیت  کشف  جهت  السالم  علیها  زهرا 
این  اصل  چون  بخوانند2،  شب  چهل  را  گفته  او  که  دعایی  یا   1 شوند 
روزه و آن دعا در روایات نیامده، عملشان بدعت تلقی شده، هر خوابی 

که ببینند به دور از تسلط شیطان در خواب نیست.3

ییق لإییان بالغییب هیو الغییب، إسیأیل ااهَّلل بیع-د أن تص-ومیی ثالثیة أیام و تتوسیی  یید: أقصیر طر 1 . امحید می گو

ییا أو الکشیف أو بیأی آییة مین آیاتیه الغیبییة امللکوتییة  حبیق فاطمیة بنیت حممید أن تعیریف احلیق مین اهَّلل بالرؤ

سیبحانه و تعیایل. اجلیواب املنییر ج1 ص7

2 . بشارت ص2

3 . اشیکال نشیود که آهنا امحد را حجت معصوم و فرسیتاده خدا می دانند لذا عمل به دسیتورات او برای ایشیان 
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کمی واضح  یچه شیطان  ما در اینجا روایتی ذکر می کنیم تا نقش در
که  کی  وحشتنا خواب  مورد  در  صادق؟ع؟  امام  از  شخصی  شود.  تر 
که زنی  ی این بود  کمک خواست. خواب و پیوسته به سراغ او می آید 
که  می کشد  فریاد  ترس  از  آنچنان  او  و  می آید  سمتش  به  ک  وحشتنا
همسایه ها صدایش را می شنوند. امام صادق؟ع؟ فرمودند: علت دیدن 
فرمودند:  می دهم.  گفت:  نمی دهی.  زکات  تو  که  اینست  خواب  این 

پس به اهلش نمی دهی:
َعْبِد  ِبی 

َ
أ ى 

َ
ِإل ِإْنَساٌن  َبَعَثِنى   :

َ
َقال اهَّلِل  َعْبِد  ِخیِه 

َ
أ َعْن  َداُوَد  »َعْن 

ى    َفِصْحُت  َحّتَ
َ

ِتیِه َقال
ْ
ٍة َتأ

َ
ُه َیْفَزُع ِفى َمَناِمِه ِمِن اْمَرأ

َ
ّن

َ
اهَّلِل؟ع؟ َزَعَم أ

َکاَة  ی الّزَ َک َل ُتَؤّدِ
َ
 ِإّن

ْ
ُبو َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ اْذَهْب َفُقل

َ
 أ

َ
ِجیَراُن  َفَقال

ْ
َسِمَع  ال

ى 
َ
یَها ِإل یَها َل ُتَؤّدِ ُکْنَت ُتَؤّدِ ُه ِإْن 

َ
 ل

ْ
 ُقل

َ
یَها َفَقال َؤّدِ

ُ
ى َل ى َو اهَّلِل ِإّنِ

َ
 َبل

َ
َقال

ه« .1
َ
ْهِلَها ِفى َحِدیٍث ل

َ
أ

در این حدیث، علت خواب نما شدن آن شخص سهل انگاری در 
پرداخت صحیح زکات بوده و همین امر باعث تسلط شیطان بر خواب 
ک  ترسنا نوع  از  همیشه  شیطانی  خواب های  البته  است.  شده  ی  و
گذشت -  که در اقسام خواب  نیست، بلکه طبق روایات - همانطور 

یکی از خواب های شیطانی ایجاد انحراف در عقیده است.

ینید مهین کیه خیواب حقانییت امحید را  ییرا آهنیا خیواب را حجیت مسیتقل می شرنید و می گو بدعیت نیسیت. ز

دییدی حجیت بیر تیو متیام اسیت. در نتیجیه گروهیی از ایشیان کیه بیه واسیطه دسیتور العمیل امحد و دییدن خواب 

بیه او اییان آورده انید، در حیایل بیرای دییدن خیواب بیه دسیتور العمیل وی عمیل کرده انید کیه هنیوز حقانییت او 

 مصیداىق از بدعیت اسیت.
ً
بیرای شیان مشیخص نشیده بیوده، و ایین دقیقیا

1 . املحاسن ج 1 ص87 ح27
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فالن  چهره  این  که  شد  الهام  ما  به  می گویند  که  کسانی  پنجم( 
دارد  فرق  شدن  الهام  با  کردن  احساس  که  بدانند  باید  است  معصوم 
که در درجات بسیار باالی  کسانی رخ می دهد  و الهام الهی تنها برای 
ایمان و تقوا بوده و از بسترهای تسلط شیطان نیز به دور باشند و حتی 
در  گاهی  که  می کنند  تصریح  هستند  الهامات  اهل  که  افرادی  همان 
که از آن دارند دچار اشتباه می شوند. بلکه رخداد  اصل الهام یا تعبیری 
اشتباه حتی در بیداری هم ممکن است همچنانکه مرحوم مشیری در 
گرفت.1 تشرف خدمت امام زمان؟ع؟ حضرت خضر را با ایشان اشتباه 
که فالن معصوم  حال وقتی ما می گوییم در خواب به ما الهام شده 
که  یم  بوده، چه راهی برای اثبات عصمت خود از اشتباه در الهام دار
توهم را با الهام اشتباه نگرفته باشیم؟ راهی که قاعده ای کلی برای همه 
بی  همچنان  که  است  سوالی  این  دهد؟  ارائه  افراد  همه  خواب های 
که ادعای الهام می کنند بیش از اینکه بگویند بر  کسانی  پاسخ مانده و 

کرده اند سخنی ندارند. احساس خود تکیه 
اشتباه  به  خواب  محتوای  از  برداشت  در  بسیار  چه  همچنانکه 
َایمن  ُام  روزی  امام صادق؟ع؟ نقل شده:  از  راستا  یم. در همین  می رو
ی  )و و  اوست  خانه  در  پیامبر؟ص؟  بدن  اعضاء  از  قسمتی  دید  خواب 
کرد( لذا تمام شب و صبح  که ایشان به زودی وفات خواهند  کرد  گمان 
یا  رؤ تعبیر  فرمودند:  شدند  مطلع  خدا؟ص؟  رسول  وقتی  کرد.  گریه  را 
که تو دیدی بلکه فاطمه حسین را به دنیا خواهد آورد و تو  چیزی نبوده 

1 . مشروح این داستان را در کتاب راه های ارتباط با حضرت مهدی؟ع؟ آورده ام.
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او را پرورش می دهی و به این صورت قسمتی از اعضاء من در خانه تو 
خواهد بود. چون حسین متولد شد ُام َایمن او را در پارچه ای پیچیده، 

یای تو بود: نزد آن حضرت آورد و ایشان فرمودند: این تاویل رؤ
ّمَ 

ُ
 اهَّلِل ِإّنَ أ

َ
وا َیا َرُسول

ُ
ى َرُسوِل اهَّلِل؟ص؟ َفَقال

َ
ْیَمَن ِإل

َ
ّمِ أ

ُ
 ِجیَراُن أ

َ
ْقَبل

َ
»َو أ

 
َ

ْصَبَحْت َقال
َ
ى أ  َتْبِکى َحّتَ

ْ
ْم َتَزل

َ
ُبَکاِء ل

ْ
َباِرَحَة ِمَن ال

ْ
ْم  َتَنِم  ال

َ
ْیَمَن ل

َ
أ

َل  ْیَمَن 
َ
أ ّمَ 

ُ
أ َیا  َها 

َ
ل  

َ
َفَقال َفَجاَءْتُه  ْیَمَن 

َ
أ ّمِ 

ُ
أ ى 

َ
ِإل  اهَّلِل؟ص؟ 

ُ
َرُسول َفَبَعَث 

َتَزِلى  ْم 
َ
ل ِک 

َ
ّن

َ
أ وِنى  ْخَبُر

َ
أ َو  َتْوِنى 

َ
أ ِجیَراَنِک  ِإّنَ  َعْیَنْیِک  اهَّلُل  ْبَکى 

َ
أ

ْت 
َ
َقال ِک  ْبَکا

َ
أ ِذی 

َّ
ال َما  َعْیَنِک  اهَّلُل  ْبَکى 

َ
أ  

َ
َفل ْجَمَع 

َ
أ َتْبِکیَن   

َ
ْیل

َّ
الل

ْجَمَع 
َ
 أ

َ
ْیل

َّ
ْبِکى الل

َ
 أ

ْ
ل َز

َ
ْم أ

َ
َیا َعِظیَمًة َشِدیَدًة َفل ْؤ ْیُت ُر

َ
 اهَّلِل َرأ

َ
َیا َرُسول

ُه 
َ
َرُسول َو  اهَّلَل  َفِإّنَ  اهَّلِل  َرُسوِل  ى 

َ
َعل یَها  َفُقّصِ اهَّلِل؟ص؟   

ُ
َرُسول َها 

َ
ل  

َ
َفَقال

ْیَسْت 
َ
ل َیا  ْؤ الّرُ ِإّنَ  َها 

َ
ل  

َ
َفَقال ِبَها  َم 

َّ
َتَکل

َ
أ ْن 

َ
أ ّىَ 

َ
َعل َتْعُظُم  ْت 

َ
َفَقال ُم 

َ
ْعل

َ
أ

َهِذِه  ِتى 
َ
ْیل

َ
ل ِفى  ْیُت 

َ
َرأ ْت 

َ
َقال اهَّلِل  َرُسوِل  ى 

َ
َعل یَها  َفُقّصِ ى  َتَر َما  ى 

َ
َعل

َناَمْت  اهَّلِل   
ُ

َرُسول َها 
َ
ل  

َ
َفَقال َبْیِتى  ِفى  ًقى 

ْ
ُمل ْعَضاِئَک 

َ
أ َبْعَض  ّنَ 

َ
َکأ

َفَیُکوُن  َتِلیَنُه  َو  یَنُه  ّبِ َفُتَر ُحَسْیَن 
ْ
ال َفاِطَمُة  َتِلُد  ْیَمَن 

َ
أ ّمَ 

ُ
أ َیا  َعْیُنِک 

ُحَسْیَن؟ع؟ َفَکاَن 
ْ
َدْت َفاِطَمُة ال

َ
ا َول ّمَ

َ
َبْیِتِک َفل ْعَضاِئى ِفى 

َ
َبْعُض أ

ٌة 
َ

ِن َشْعِرِه ِفّض َق ِبَوْز ُسُه َو ُتُصّدِ
ْ
 اهَّلِل؟ص؟ َفُحِلَق َرأ

ُ
َمَر َرُسول

َ
اِبِع أ َیْوُم الّسَ

ْت 
َ
ْقَبل

َ
ْتُه ِفى ُبْرِد َرُسوِل اهَّلِل؟ص؟ ُثّمَ أ

َ
ّف

َ
ْیَمَن َو ل

َ
ّمُ أ

ُ
ْتُه أ

َ
أ َو ُعّقَ َعْنُه ُثّمَ َهّیَ

ّمَ 
ُ
أ َیا  َمْحُموِل 

ْ
ال َو  َحاِمِل 

ْ
ِبال  

ً
َمْرَحبا ؟ص؟ 

َ
َفَقال اهَّلِل؟ص؟  َرُسوِل  ى 

َ
ِإل ِبِه 

ِک«.1 َیا ْؤ  ُر
ُ

یل ِو
ْ
ْیَمَن  َهَذا َتأ

َ
أ

در این حدیث، ُام َایمن پیامبر؟ص؟ را دیده اما تعبیرش چیزی نبوده 

1 . األمایل )للصدوق( ص82-83 ح1
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کرده است.1 که او تصور 
نمی توانیم  نکرد  معرفی  را  خودش  که  شنیدیم  صدایی  گر  ا ششم( 
فقط  گر  ا همچنین  بوده،  فرشته  یا  معصوم  صدای  حتمًا  بگوییم 
نمی توانیم  نوشته شده  آن مطلبی  در  که  دیدیم  در خواب  را  نوشته ای 
که این نوشته از طرف معصوم یا خداوند بوده، نیز  کنیم  چنین برداشت 
که گفت این فالن معصوم است  گر شخص دیگری را در خواب دیدیم  ا
گر می شناسیم ایمن نیستیم  یا ا چون خود آن شخص را نمی شناسیم 
کنیم  کرده و ادعا  گفته او اعتماد  که تمثل شیطان نباشد2 نمی توانیم به 

که فالن معصوم را در خواب دیده ایم.
نتیجه اینکه: ادعای خواب دیدن معصوم تنها در صورتی قابل طرح 
او خودش بگوید من فالن  و  ببینیم  را در خواب  که ما چهره ای  است 
که فالن معصوم می باشد  معصوم هستم و یا از حرفهایش متوجه شویم 
یافت  یا قرائن قطعی بر این امر داللت کند و یا به علم حضوری چنین در
اثبات هم  قابل  اینکه  اما  قابل طرح است  ادعا فقط  این  نماییم. ولی 

می باشد إن شاءاهلل در ضمن بررسی روایات روشن خواهد شد.

می گوید  صحیح  سند  چندین  با  که  روایتی  به  توجه  با  دوم(  نکته 
ندارد  امکان  که  می یابیم  در  نمی شود3،  دیده  خواب  در  شرعی  حکم 

ییرا تیا او خیود حضیرت را ندییده باشید  1 . اشیکال نشیود کیه او تنیا عضیوی از حضیرت را دییده نیه کل بیدن را، ز

چطیور فهمییده آن عضیو قسیمی از جسیم پیامبیر؟ص؟ اسیت؟

یرا در آینیده توضیح خواهم  2 . اشیکال نشیود کیه در حدیییث آمیده شییطان بیه صیورت شییعیان متمثیل منی شیود، ز

داد کیه میراد هر شییعه ای نیسیت.

3 . الکایف ج3 ص482 ح1، علل الشرائع ج2 ص312 ح1 با چند سند صحیح دیگر.
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به  تنها  عقیده ای  یا  حکم  رد  یا  اثبات  برای  معصومین؟مهع؟  از  یکی 
کتفاء نموده، جهت بیان چنین مطالبی در خواب افراد بیاید. خواب ا

گر یکی از عوامل دروغ بودن خواب در فرد وجود داشت  نکته سوم( ا
مثل جنابت یا بی وضو بودن یا اول شب خواب دیدن، نمی تواند ادعا 
که در خواب دیده فرد معصوم بوده است. زیرا در احادیثی  کسی را  کند 
گشته  که قباًل متذکر شدیم، تصریح به باطل و دروغ بودن چنین خوابی 

است.

در  می بینیم  می کنیم  نگاه  بیرونی  واقعیت  به  وقتی  چهارم(  نکته 
دیدن  ادعای  گون  گونا فرقه های  از  متعددی  افراد  اسالم،  یخ  تار طول 
یا  تایید  را  فرد  آن  عقائد  ایشان  که  نموده اند  خواب  در  را  پیامبر؟ص؟ 
باشد  این خواب ها راست  و قطعًا نمی شود همه  کرده اند  کید  تا حتی 

کرد. و نمی شود همه آن افراد را در ادعای خواب دیدن دروغگو فرض 
مثل  سنت  اهل  فقهی  مذاهب  پیروان  میان  در  وفور  به  ادعا  این 
و  اخباری ها  مثل  شیعه  حدیثی  مکاتب  شافعی،  و  حنبلی  و  حنفی 
ضد فلسفه ها، مکاتب عرفانی و صوفی مثل عرفان ابن عربی و فلسفه 
و بهائیت یافت  بابیت  از تشیع مثل  و فرقه های جدا شده  مال صدرا، 

می شود.
یا  پیامبر؟ص؟  انسان  اینکه  می نگارد:  زمینه  همین  در  مفید  شیخ 
صحیح  است:  قسم  سه  بر  من  نزد  ببیند  خواب  را  ائمه؟مهع؟  از  یکی 

قطعی،  باطل قطعی،  محتمل الصحة و البطالن.
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را  ائمه؟مهع؟  از  یکی  یا  پیامبر؟ص؟  که  است  آن  قطعی  صحیح 
یا دستوردهنده  انجام دهنده طاعتی  ایشان  ببیند، در حالیکه  خواب 
به طاعتی یا نهی کننده از معصیتی یا بیان کننده زشتی معصیتی و یا 

گوینده حق و دعوت کننده به آن باشند.
که  یم  دار علم  ما  زیرا  باشد؛  این  عکس  بر  هرچه  قطعی  باطل 

پیامبر؟ص؟ و ائمه؟مهع؟ صاحبان حق و به دور از باطل هستند.
ائمه؟مهع؟  از  یکی  یا  پیامبر؟ص؟  که  و محتمل الصحه خوابی است 
را در حالتی عاری از حاالت مخصوص به تشریع ببیند؛ مثاًل سواره یا 

پیاده و یا نشسته.
شیطان  می گوید  که  روایتی  مراد  می شود  روشن  بیان  این  با  و 
زیرا  است  اول  قسم  گردد،  پیامبر؟ص؟  به  متمثل  خواب  در  نمی تواند 

شیطان هیچگاه در بیان طاعت متمثل به ایشان نمی شود.
از طرفی وقتی بشری مثل فرعون و مانند او در عالم بیداری ادعای 
کسی آمده  که شیطان در خواب  خدایی می کند چه مانعی وجود دارد 
که  گاهی خوابی  که ثابت می کند  کند پیامبر است. و از دالئلی  و ادعا 
خواب هایی  می باشد،  باطل  دیده ایم  امام  یا  پیامبر  از  می کنیم  خیال 
که ناصبی ها از رسول خدا؟ص؟ درباره حقانیت غاصبین خالفت  است 
را  المؤمنین؟ع؟  امیر  حقانیت  خواب  که  شیعه  عکس  بر  می بینند، 
حقیقتی  حق،  خواب  تشخیص  برای  راه  بهترین  و  می کند.  مشاهده 
خواب  تشخیص  برای  همچنانکه  شده1،  ثابت  بیداری  در  که  است 

گیر شیناخت خیواب حیق متوقیف بیر مطابقتیش بیا  1 . البتیه حمیدث نیوری در این بیاره چنین اشیکال می کنید: ا

حقیقیی اسیت کیه در بییداری ثابیت شیده پیس چیه فیرىق بین خیواب دییدن معصیوم و خیواب دییدن غییر او 
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کفایت می کند. که بر بطالنش اقامه شده  باطل، برهانی 
می گفت  شدن  شیعه  از  بعد  که  دیدیم  را  ناصبی  فردی  خود،  ما 
که بر خالف خواب های زمان ناصبی بودنم  اآلن خواب هایی می بینم 

است.1

2. تمثل شیطان
روایات  در  که  است  موضوعی  انسان،  صورت  به  شیطان  تمثل 
َوّد  بازماندگان  برای  از جمله: تمثل شیطان  گشته است،  بیان  متعدد 
ی برای آنها و بنیاد نهادن بت پرستی  فرزند قابیل و ساختن مجسمه و
در میان بشر2، تمثل او به صورت یک پسر بچه3 یا پیرمرد4 برای مردان 
قوم لوط و به صورت زن برای زنهای ایشان و ایجاد انحراف جنسی در 
در  او  تمثل  آنها6،  به  شرک  تعلیم  و  قریش  مردم  برای  ی  و تمثل  آنها5، 

بیاىق می مانید؟ دار السیالم ج4 ص277. امیا فرقیش در جوانیب آن حقیقیی اسیت کیه در خیواب دیده شیده، 

یق پیامبیر ییا توبییخ ایشیان ییا بشیارت آن حضیرت در میورد اجنیام ییا ترک ییک کار یا پاییداری بر یک  مثیل تشیو

اعتقیاد ییا تیرک آن. بیه راسیی کیی کیه پیدرش را خیواب ببینید کیه وی را باطیر یب توجهیی بیه میادرش توبییخ 

یید چرا با  گر میادر کی در خیواب به او بگو کنید بیا کیی کیه توبییخ پیامبیر؟ص؟ را دییده فیرىق نیدارد؟ بیه راسیی ا

ید تفاوت منی کند؟ این در حالیسیت که لزوم  قیرآن انیس نیداری بیا اینکیه ییک معصیوم بیه او چنن سیخی بگو

احتیرام بیه میادر و انیس بیا قیرآن حقیقیی اسیت کیه در بییرون از عیامل خواب ثابت شیده اسیت.

1 . کنز الفوائد ج2 ص65-62

2 . قصص األنبیاء؟مهع؟ )للراوندی( ص67 ح48

3 . الکایف ج5 ص544 ح4 و ص545 ح5

4 . تفسیر القمی ج1 ص333

5 . الکایف ج5 ص545 ح5

6 . تفسیر القمی ج 2 ص154
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در جنگ  ی  تمثل و پیامبر؟ص؟1،  قتل  نقشه  ارائه  و  الندوه  دار  اجتماع 
بدر و قبل از آن در روز َعَقبه2، تمثل او در روز فتح خیبر3، تمثل او به 
ی4، و موارد  صورت یک پیرمرد فرتوت در روز غصب خالفت و بیعت و

متعدد دیگر.
می فرمایند:  نموده،  تصریح  حقیقت  همین  به  صادق؟ع؟  امام 
که نزد مردم به هر صورتی بخواهد  ابلیس شیطانی به نام "متکّون" دارد 
ُن   ُمَتَکّوِ

ْ
ُه ال

َ
 ل

ُ
 ُیَقال

ً
َط َشْیَطانا

َّ
کوچک و چه بزرگ: »ِإّنَ ِإْبِلیَس َسل می رود چه 

ُصوَرٍة  ِفى  َشاَء  ِإْن  َو  َصِغیَرٍة  ُصوَرٍة  ِفى  َشاَء  ِإْن  َشاَء،  ُصوَرٍة  ّیِ 
َ
أ ِفى  اَس  الّنَ ِتى  

ْ
َیأ

َکِبیَرٍة ...«.5

همچنین فرمودند: از پدرم شنیدم شیطانی به نام »ُمذِهب« هست 
 ...« پیامبر:  وصی  یا  پیامبر  چهره  مگر  می شود  ظاهر  صورتی  هر  به  که 
َل  ُه 

َ
ّن

َ
أ  

َ
ِإّل ِ ُصوَرٍة، 

ّ
ُکل ِتى ِفى 

ْ
َیأ ُمْذِهُب  

ْ
ال ُه  

َ
ل   

ُ
ُیَقال  

ً
َشْیَطانا ِإّنَ   :

ُ
َیُقول ِبی 

َ
أ َسِمْعُت 

ِتى ِفى ُصوَرِة َنِبّىٍ َو َل َوِصّىِ َنِبّىٍ ...«. 6
ْ
َیأ

صورت  به  شیطان  تمثل  تمثل،  این  مجموعه های  زیر  از  یکی 
 .1 است:  تصور  قابل  گونه  چهار  که  می باشد  خدا؟مهع؟  حجت های 
م بیداری در زمان حیات حجت خدا و به صورت 

َ
تمثل شیطان در عال

م بیداری در زمان حیات حجت خدا به 
َ
بیدار، 2. تمثل شیطان در عال

1 . تفسیر القمی ج 1 ص273، األمایل )للطویس( ص177 ح50

2 . األمایل )للطویس( ص176 ح50

3 . مهان ص4 ح2

4 . کتاب سلم بن قیس اهلالیل ج 2 ص580

5 . رجال الکى ص300 ح537

6 . مهان ص293 ح516
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م بیداری بعد از وفات حجت 
َ
صورت خواب، 3. تمثل شیطان در عال

م خواب چه در حیات حجت خدا و چه 
َ
خدا، 4. تمثل شیطان در عال

بعد از وفات ایشان.
شکل  به  بیداری  م 

َ
عال در  شیطان  که  اینست  اول  صورت  از  مراد 

پیامبری در آید و به صورت عادی با مردم تعامل داشته باشد.
م بیداری خود را به 

َ
که شیطان در عال منظور از صورت دوم اینست 

که جایی خوابیده است. شکل پیامبری در آورد 
که شیطان بعد از وفات پیامبری به  مقصود از صورت سوم اینست 
کرده یا توسط شخص دیگری  صورت او در آید و به طور مستقل ظهور 

به مردم نشان داده شود.
که شیطان در خواب افراد به صورت  مراد از صورت چهارم اینست 
گمراهی  کالم یا رفتار خود باعث  یکی از پیامبران یا امامان در آید و با 

آنها شود.
حدیثی  سنت  اهل  فقط  و  نشده،  ادعا  کسی  توسط  دوم  صورت 
بیدار دیده  مرا  مرا خوابیده دید  کس  که هر  کرده اند  نقل  پیامبر؟ص؟  از 

 َرآِنى َیْقَظاَن«.1
ً
است: »َمْن َرآِنى َناِئما

ک من در حالت خواب نیز پا برجاست  مراد حضرت این بود که ادرا
احادیث  ما  و  می شنوم2،  هم  و  می بینم  هم  بیداری  حالت  مانند  لذا 

1 . حبار األنوار ج58 ص211

2 . یکیون قولیه نامئیا حیال للنیی ص و لیسیت حیال ملین رآه فکأنیه قیال مین رآن و أنیا نیائ فکأمنیا رآن و أنیا منتبیه 

کا واحیدا فیمنعهیم ذلیک إذا حضیروا عنیده و  و الفائیدة یف هیذا املقیام أن یعلمهیم بأنیه ییدرک یف احلالتین إدرا

هیو نیائ أن یفیضیوا فیمیا ل حیسین ذکیره حبضرتیه و هیو منتبیه. کنیز الفوائید ج 2 ص63 بیه نقیل از شییخ مفیید
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کسی  کردیم. ولی ممکن است  گذشته بیان  بیانگر این حقیقت را در 
گر کسی  که ا چنین برداشتی داشته باشد که مقصود پیامبر؟ص؟ اینست 
متمثل  من  صورت  به  شیطان  نکند  گمان  دید  خوابیده  جایی  در  مرا 

شده بلکه خود من را دیده است.1
اما صورت اول و سوم و چهارم هر سه ادعا شده است.

بعدها  متاسفانه  و  شد  مطرح  یهود  توسط  بار  اولین  اول،  صورت 
که آنها ساختند این  در روایات اهل سنت رسوخ پیدا نمود. داستانی 
کینه نسبت به  که صخر جنی - از جن های فوق العاده قوی و پر  بود 
حضرت سلیمان؟ع؟ - خود را به صورت ایشان در آورد و زمانیکه آن 
که پادشاهی بر جن  حضرت برای رفتن به دستشویی خاتم خویش را - 
و انس بسته به آن بود - در آوردند و به خدمتکار دادند صخر جنی آمد 
گفت خاتم مرا بده، و چون به صورت سلیمان؟ع؟ متمثل شده بود  و 
ی  کرد خود حضرت می باشند و خاتم را به او داد، و و گمان  خدمتکار 
گرفت و بر تخت  کردن انگشتر مورد اطاعت جن و انس قرار  با دست 
سلیمان؟ع؟ تکیه زد. از آن طرف سلیمان؟ع؟ برگشت و به خدمتکار 
گفت خاتم مرا بده اما چون شکلشان عوض شده بود خدمتکار ایشان 
آن  با  را  او  هیچکس  که  سلیمان؟ع؟  و  جست  دوری  و  نشناخت  را 
خانه های  دِر  بود  داده  دست  از  را  چیزش  همه  و  نمی شناخت  قیافه 
کارگر یک ماهیگیر شده بود تا روزی یک ماهی  گدایی می کرد یا  مردم 

به او بدهد و این وضعیت چهل روز ادامه داشت.

1 . هر چند با توجه به کلمه »َیْقَظاَن« بطالن این برداشت کاماًل مشخص است.
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که با رفتار شیطانی خود شک اطرافیان را  از آن طرف، صخر جنی 
که نکند او سلیمان نباشد، احساس خطر نمود و بعد  بر انگیخته بود 
یا انداخت تا هیچگاه  کرده و خاتم را در در از چهل روز پادشاهی فرار 
به دست سلیمان؟ع؟ نرسد. اما یک ماهی آن خاتم را بلعید و همان 
روز صید سلیمان؟ع؟ شد و او آن خاتم را از شکم ماهی پیدا نمود و با 

ی بازگشت.1 کردنش پادشاهی بر جن و انس به و دست 
گسترده به این افسانه در نوشتارهای تفسیری -  اهل سنت به طور 
یخی3  کتب تار  -2» ً

ِه َجَسدا ُکْرِسّیِ ى 
َ
َقْیَنا َعل

ْ
ل

َ
ْیَماَن َو أ

َ
ا ُسل َقْد َفَتّنَ

َ
ذیل آیه: »َو ل

این  پذیرش  با  حافظ  چون  شعرایی  حتی  و  پرداخته اند  حدیثی  نیز  و 
افسانه درباره آن شعر سروده اند.4

درباره  پیامبر؟ص؟  بیانات  از  یکی  که  توضیح می گوییم  این  از  بعد 
و  تمثلی می باشد  به چنین  مربوط  ایشان  به چهره  تمثل شیطان  عدم 
هیچ ارتباطی با مساله خواب ندارد، از جمله اهل سنت از ایشان نقل 
کس مرا ببیند مرا دیده است چون شیطان به  که فرمودند: هر  می کنند 
ُه  ْیَطاَن َل َیَتَشّبَ

َ
چهره ای شبیه من در نمی آید: »َمْن َرآِنى َفَقْد َرآِنى َفِإّنَ الّش

ِبی«.5

ییل ج 5 ص29-30. البتیه بیا کمیال تاسیف ایین داسیتان در تفسییر قیی هم درج شیده  ییل و أسیرار التأو 1 . أنیوار التنز

اسیت. تفسییر القمی ج2 ص238-236

2 . ص: 34

یری، ج9 ص128-121 3 . ترمجه هنایة األرب، نو

4 . مین آن نگین سیلیمان بیه هییچ نسیتان/ کیه گاه گاه بیر او دسیت اهرمین باشید/ روا میدار خداییا کیه در حیرمی 

وصیال/ رقییب، حمیرم و حرمیان، نصییب مین باشید. دییوان حافیظ غیزل 160

5 . حبار األنوار ج58 ص211
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در  مرا  که  هر  نمی فرمایند  حضرت  شود،  توجه  حدیث  متن  به  گر  ا
م 

َ
به عال این مربوط  که  ببیند،  که مرا  ببیند، بلکه می گویند هر  خواب 

بیداری و صورت دوم تمثل شیطان می باشد.
شده:  ثبت  چنین  پیامبر؟ص؟  قول  از  شیعی  منابع  در  همچنین 
شیطان به صورت من و هیچ یک از اوصیاء من تا روز قیامت در نمی آید 

نه در خواب و نه در بیداری:
ِمْن  َحٍد 

َ
ِبأ َل  َو  َیَقَظٍة  َل  َو  َنْوٍم  ِفى  ِبی    

ُ
ل

َ
َیَتَمّث َل  ْیَطاَن  

َ
الّش »ِإّنَ 

ِقَیاَمِة«.1
ْ
ى َیْوِم ال

َ
ْوِصَیاِئى ِإل

َ
أ

شیخ صدوق و پدرش همین مساله را دلیل قاطعی بر عدم امامت 
از  صحیح  سند  به  زیرا  می دانند.  صادق؟ع؟  امام  فرزند  اسماعیل 
شراب  کردم  مشاهده  را  جمعی  گوید:  که  شده  وارد  صبیح  بن  ولید 
از  ک  اندوهنا آنها بود، من  می نوشیدند و اسماعیل بن جعفر هم میان 
جعفر  بن  اسماعیل  دیدم  که  رفتم  االسود  حجر  نزد  آمده،  بیرون  آنجا 
خود  اشک  از  را  خانه  پرده  و  می ریزد  اشک  و  چسبیده  کعبه  خانه  به 
شرابخوار  جمع  آن  با  اسماعیل  دیدم  باز  یدم  دو بیرون  است.  کرده  تر 
اشک  با  را  آن  و  چسبیده  کعبه  پرده  به  دیدم  برگشتم  دوباره  نشسته، 
کردم،  عرض  ششم  امام  به  را  حادثه  این  من  است.  کرده  خیس  خود 

که به صورت او متمثل می شود.2 گرفتار شیطانی شده  فرمودند: پسرم 

باره فقر: »و  1 . کتیاب سیلم بین قییس اهلیالیل ج 2 ص823. شیاهد مثیال میا فقیط فقیره: »و ل یقظة« می باشید و در

ل یف النیوم« و »إیل ییوم القیامیة« در ادامیه توضییح خواهم داد.

ُبوَن ِفهِیْم   َقْوٍم َیْشیَر
َ

 َفَجاَء یِب ِإیل
َ

 َفَذَهْبیُت َمَعُه َقال
َ

ُجیِل َقال َییَک اْبیَن الّرَ ِر
ُ
 َحیّیَ أ

َ
 ِلیی َتَعیال

َ
 َفَقیال

ٌ
2 . »َجیاَءِن َرُجیل

َبْیِت َیْبِکی َقْد 
ْ
یٌق ِبال ِ

ّ
 ْبُن َجْعَفٍر ُمَتَعل

ُ
اِعیل َجیِر َفیِإَذا ِإمْسَ َ  احلْ

َ
 َفِجْئیُت ِإیل

ً
 َفَخَرْجیُت َمْغُمومیا

َ
 ْبیُن َجْعَفیٍر َقیال

ُ
اِعییل ِإمْسَ
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شیطانی  می کند:  نقل  صادق؟ع؟  امام  از  نرسی  ید  ز همچنین 
شیفته فرزندم اسماعیل شده و به صورت او در می آید تا مردم را به فتنه 
گر دیدی کسی می گوید اسماعیل زنده است، همان شیطانی  بیندازد، ا
که به  گر شیطان تالش کند  که به صورت اسماعیل در آمده ... و ا است 

کار نیست.1 صورت فرزندم موسی در آید هرگز قادر بر این 
روایت  وقتی  می نگارد:  اسماعیل  امامت  رد  در  صدوق  شیخ  بعد 
نمی شود  متمثل  پیغمبر  وصی  و  پیغمبر  صورت  به  شیطان  که  شده 
وصیت  اسماعیل  امامت  به  صادق؟ع؟  امام  است  ممکن  چگونه 
گفتار امام؟ع؟ درباره تمثل شیطان به او  نموده باشد با اینکه صحت 

ثابت می باشد ؟2
همین  پدرشان  مورد  در  حدیثی  در  صادق؟ع؟  امام  همچنانکه 
امام  که  می کرد  ادعا  حمزه  نام  به  فردی  نموده اند:  تثبیت  را  واقعیت 
فرمودند:  صادق؟ع؟  امام  ولی  می آیند.  او  نزد  وفات  از  بعد  باقر؟ع؟ 
همانا  می رود،  او  پیش  متکّون  نام  به  شیطانی  بلکه  می گوید  دروغ  او 

ْسیَتاِر 
َ
َقْوِم َفَرَجْعیُت َفِإَذا ُهَو آِخٌذ ِبأ

ْ
 َجاِلیٌس َمیَع ال

ُ
اِعییل ْشیَتّدُ َفیِإَذا ِإمْسَ

َ
 َفَخَرْجیُت أ

َ
َکْعَبیِة ِبُدُموِعیِه َقیال

ْ
ْسیَتاَر ال

َ
 أ

َّ
َبیل

 یِف ُصوَرِتِه«. 
ُ

ل
َ
َقِد اْبُتِیَ اْبِی ِبَشیْیَطاٍن َیَتَمّث

َ
 ل

َ
یِب َعْبِد اهَّلِل ع َفَقال

َ
 َفَذَکیْرُت َذِلیَک أِل

َ
َهیا ِبُدُموِعیِه َقیال

َّ
َکْعَبیِة َقیْد َبل

ْ
ال

اإلمامیة و التبصیرة مین احلییرة ص71 ح59، کمیال الدیین و متام النعمة ج 1 ص70

 
َ

ُر یِف ُصیوَرِة َنیِیٍّ َو ل  ُیَتَصیّوَ
َ

یُه ل ّنَ
َ
یاَس َو أ ُر یِف ُصوَرِتیِه ِلَیْفیِنَ ِبیِه الّنَ  ُیَتَصیّوَ

َ
اِعییل یَع  ِباْبیِی ِإمْسَ

َ
 َقیْد َول

ً
1 . »ِإّنَ َشیْیَطانا

یُه یِف ُصوَرِة 
َ
 ل

َ
ل

َ
ّث یْیَطاُن َتَ

َ
یا َذِلیَک الّش َ

َ
یْت، َفِإّن ْ مَیُ  اْبیِی َحیّیٌ ملَ

َ
اِعییل یاِس: ِإّنَ ِإمْسَ یَک ِمیَن الّنَ

َ
 ل

َ
یْن َقیال َ

َ
َویِصِّ َنیِیٍّ ف

«. األصیول  ْمیُد هَّلِلَِّ َ ، َو احلْ
ً
َبیدا

َ
 َذِلیَک أ

َ
 ِباْبیِی ُمیویَس َمیا َقیَدَر َعیی

َ
یل

َ
ْن َیَتَمّث

َ
یْیَطاُن أ

َ
یْو َجَهیَد الّش

َ
، ... َو ل

َ
اِعییل ِإمْسَ

السیتة عشیر )ط - دار احلدییث( ص197

« فکییف ییوز أن ینص علیه باإلمامة   یِف ُصیوَرِة َویِصِّ َنیِیٍّ
َ

 یِف ُصیوَرِة َنیِیٍّ َو ل
ُ

یل
َ
 َیَتَمّث

َ
یْیَطاَن ل

َ
ّنَ الّش

َ
2 . َو َقیْد ُرِوَی  »أ

میع صحیة هیذا القیول منیه فیه. کمال الدیین و متام النعمة ج 1 ص70
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که بخواهد می رود ...  که نزد مردم به هر صورتی  متکّون شیطانی است 
و به خدا قسم نمی تواند به صورت پدرم در بیاید:

ُت 
ْ
ُقل آِتیِه  ِبی 

َ
أ ْن 

َ
أ َیْزُعُم   

َ
أ َحْمَزَة  َعْن  ْخِبْرِنى 

َ
أ َعْبِد اهَّلِل؟ع؟  ُبو 

َ
أ  

َ
»َقال

َط 
َّ
َسل ِإْبِلیَس  ِإّنَ  ُن،  ُمَتَکّوِ

ْ
ال  

َ
ِإّل ِتیِه 

ْ
َیأ َما  اهَّلِل  َو  َکَذَب   

َ
َقال َنَعْم، 

ّیِ ُصوَرٍة َشاَء، ِإْن َشاَء 
َ
اَس ِفى أ ِتى  الّنَ

ْ
ُن  َیأ ُمَتَکّوِ

ْ
ُه ال

َ
 ل

ُ
 ُیَقال

ً
َشْیَطانا

َکِبیَرٍة، َو َل َو اهَّلِل َما َیْسَتِطیُع  ِفى ُصوَرٍة َصِغیَرٍة َو ِإْن َشاَء ِفى ُصوَرٍة 
ِبی؟ع؟«.1

َ
ْن َیِجى َء ِفى ُصوَرِة أ

َ
أ

و  پیامبر  چهره  به  او  فرمودند:  "ُمذِهب"  شیطان  درباره  همچنانکه 
َوِصّیِ   

َ
ال َو  َنِبّیٍ  ُصوَرِة  ِفی  ِتی 

ْ
َیأ  

َ
ال ُه 

َ
ّن
َ
أ  

َ
ِإاّل  ...« نمی آید:  در  پیامبر  وصی 

َنِبّیٍ ...«. 2
نیز روایات متعددی راجع به نشان داده شدن  درباره صورت سوم 
وارد  علی؟ع؟  حضرت  توسط  اول  خلیفه  به  وفات  از  بعد  پیامبر؟ص؟ 
پیامبر؟ص؟  چهره  به  شیطان  شده  تصریح  آنها  از  بعضی  در  که  شده 

متخیل نمی شود:
ِذیَن 

َّ
ال َتْحَسَبّنَ  ل   

ً
َیْوما َبْکٍر  ِبی 

َ
ِل  

َ
َقال ُمْؤِمِنیَن؟ع؟ 

ْ
ال ِمیَر 

َ
أ ّنَ 

َ
»أ

ّنَ 
َ
أ ْشَهُد 

َ
أ َو  ُیْرَزُقوَن   ِهْم  ّبِ َر ِعْنَد  ْحیاٌء 

َ
أ  

ْ
َبل  

ً
ْمواتا

َ
أ اهَّلِل  َسِبیِل  ِفى  وا 

ُ
ُقِتل

ْیِقْن ِإَذا َجاَءَک 
َ
َک َفأ ِتَیّنَ

ْ
َیأ

َ
 َو اهَّلِل ل

ً
 اهَّلِل َماَت َشِهیدا

ُ
؟ص؟ َرُسول

ً
دا ُمَحّمَ

ٍل 3 ِبِه  ...«.4 ْیَطاَن  َغْیُر ُمَتَخّیِ
َ

َفِإّنَ الّش

1 . رجیال الکیى ص300 ح537. شیاهد مثیال میا تنیا فقیره آخیر می باشید: »و اهَّلل میا یسیتطیع ...« کیه اطالقیش 

شیامل زمیان حییات امیام باقیر؟ع؟ نیز هسیت. 

2 . مهان ص293 ح516

3 . یف بعض النسخ : متمثل 

4 . الکایف ج 1 ص533 ح13
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همانند   - آن  بیانگر  روایت  و  صورت  این  که  نیست  پوشیده  و 
را در  که چهره پیامبر؟ص؟  کسانی است  صورت اول و دوم - مربوط به 

زمان حیات ایشان دیده اند و ربطی به مردم زمان های بعد ندارد.
م خواب، خود دارای 

َ
و اما صورت چهارم یعنی تمثل شیطان در عال

دو فرد است: 1. تمثل شیطان به چهره واقعی معصومین؟مهع؟ در خواب 
در  را  ایشان  چهره  و  می کردند  زندگی  حضرات  آن  زمان  در  که  افرادی 
بیداری دیده و می شناختند. 2. تمثل شیطان به صورت انسانی برای 
که در زمان معصومین؟مهع؟ نبوده و چهره آنها را نمی شناسند با  افرادی 

ادعای اینکه فالن معصوم است.
گونه قابل  که تمثل شیطان در خواب دو  و البته باید توجه داشت 
کند فالن معصوم است، 2. بر دل شخص  تصور است: 1. صریحًا ادعا 

القاء نماید فالن معصوم می باشد.
که  دارد  وجود  سنت  اهل  منابع  در  متعددی  روایات  این باره  در 
بعضًا در منابع شیعی نیز درج شده است و اهل سنت به شدت به عدم 
امکان چنین تمثلی در مورد پیامبر اسالم؟ص؟ اعتقاد دارند و در این باره 
نیز بحث های گسترده ای نموده اند، و در مورد خواب های متناقضی که 

فرقه های مختلف از پیامبر؟ص؟ می بینند در تحیر افتاده اند.1
که همین ها مستمسک  روایت ثبت شده  نیز چند  اما در شیعه  و 
از  و  بهائیت  بابیت،   صوفیه،  مانند  منحرف  فرقه های  برای  خوبی 
که همینک به بررسی این روایات  جمله فرقه احمد بصری شده است 

یم. می پرداز

1 . حبار األنوار ج 58 ص239-235
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بررهی روایات
آنها را در سه دسته مورد بررسی قرار  ما برای فهم بهتر این روایات، 

می دهیم:
که در زمان خود معصوم، خواب او را دیده اند: دسته اول( کسانی 

من  گفت:  و  رسید  صادق؟ع؟  امام  خدمت  مردی  اول(  روایت 
گفتم: چقدر از عمر من  گویا به شما  دیشب شما را در خواب دیدم و 
باقی مانده و شما با دست به پنج اشاره نمودی و ذهن من از این بابت 
که فقط خدا  آشفته شده است. امام فرمودند: تو چیزی از من پرسیدی 
ُکْنُت ِعْنَد    

َ
اٍش َقال ُبو َبْکِر ْبُن َعّیَ

َ
َث أ

َ
خبر دارد و آن پنج چیز است ...: »َحّد

َبِقَى  َکْم  َک 
َ
ل  

ُ
ُقول

َ
أ ى   ّنِ

َ
َکأ ْوِم   الّنَ ِفى   ْیُتَک  

َ
َرأ  

َ
َفَقال  

ٌ
َرُجل َفَجاَءُه  َعْبِد اهَّلِل؟ع؟  ِبی 

َ
أ

ِبى 
ْ
 َذِلَک َقل

َ
ى َخْمٍس َو َقْد َشَغل

َ
 ]َت [1 ِإل

ْ
ْوَمأ

َ
َت ِلى ِبَیِدَک َهَکَذا َو أ

ْ
َجِلى َفُقل

َ
ِمْن أ

َد   َو ِهَى ]َخْمٌس [2 َتَفّرَ
َّ

 اهَّلُل َعّزَ َو َجل
َ

ُمُه ِإّل
َ
َتِنى َعْن َشْى ٍء َل َیْعل

ْ
ل

َ
َک َسأ

َ
؟ع؟ ِإّن

َ
َفَقال

ى آِخِرَها«.4
َ
اَعِة3 ِإل ُم الّسَ

ْ
اهَّلُل ِبَها ِإّنَ اهَّلَل ِعْنَدُه ِعل

را  امام  چهره  که  می گوید  سخن  کسی  درباره  حدیث  این  تدبر: 
با  امام هم  و  را در خواب دیده  و همان  و می شناسد  بیداری دیده  در 
َتِنی« صحت آن خواب را تایید می کنند پس ربطی به 

ْ
ل

َ
َک َسأ

َ
لفظ »ِإّن

که سنی  ی اول  دوره غیبت ندارد. اما اواًل سند این روایت به غیر از راو

1 . هکذا یف البحار.

2 . ما بن املعقوفن من البحار.

3 . لقمان: 34

4 . الدعوات )للراوندی( ص239-240 ح671
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که ائمه؟مهع؟  می باشد1 اصاًل ذکر نشده و ثانیًا در انتهاء تصریح می کند 
فراوان،  روایات  در حالیکه طبق  نداشته اند  دیگران خبر  از مدت عمر 
آنها چنین علمی را از رسول خدا؟ص؟ به ارث برده بودند2 و حتی بارها 

از مقدار عمر و اتفاقات زندگی اشخاص مختلف خبر می داده اند.3
گفته شود چون آن مرد سنی بوده، امام؟ع؟ هم در خواب  مگر اینکه 
یه نموده و منظورشان نفی علم  کرده اند یا تور و هم در بیداری از او تقیه 
که مخصوص خداوند می باشد. ذاتی یا علم تفصیلی به این موارد بوده 
ولی به هر حال، در این روایت به نکته ای لطیف اشاره شده و آن 
کالم معصوم در خواب است، زیرا امام؟ع؟ با اشاره به  اشتباه در فهم 
به  ما  که  است  مواردی  از  تو  سوال  بفهمانند  می خواسته اند  پنج  عدد 
گمان برده منظور ایشان اینست  صورت ظاهری نمی دانیم اما مخاطب 

که تو تا پنج روز دیگر می میری.
خواب  در  که  را  شخصی  شود  ثابت  ما  برای  فرض  بر  نتیجه  در 
یا  دیده ایم  که  صحنه ای  تعبیر  اما  است  بوده  معصوم  خود  دیده ایم 

1 . رجال البرىق ص43

2 . بصائر الدرجات ص119 ح2، ص120 ح3 و 4، ص266 ح1 و 3 و ... .

یُم َمیَی 
َ
َیْعل

َ
یُه ل یُت یِف َنْفیِی َو ِإّنَ

ْ
 َرُجیٍل َنْفَسیُه َفُقل

َ
اِلیَح َیْنَعیی ِإیل َعْبیَد الّصَ

ْ
ْعیُت ال : مَسِ

َ
یاٍر َقیال 3 . »َعیْن ِإْسیَحاَق ْبیِن َعّمَ

یَم  
ْ
یُم ِعل

َ
َجیِرّیُ َیْعل َ  َییا ِإْسیَحاُق َقیْد َکاَن ُرَشیْیٌد الْ

َ
ْغَضیِب َفَقیال ُ َّ ِشیْبَه الْ َتَفیَت ِإیلَ

ْ
 ِمیْن ِشییَعِتِه َفال

ُ
ُجیل یوُت الّرَ مَیُ

َک  ْنیَت َصاِنیٌع َفیِإّنَ ُعُمیَرَک َقیْد َفیِیَ َو ِإّنَ
َ
 َییا ِإْسیَحاُق اْصَنیْع َمیا أ

َ
َّ َقیال یِم َذِلیَک ثُ

ْ
 ِبِعل

َ
ْویل

َ
َمیاُم أ ِ

ْ
َییا َو اإل

َ
َبال

ْ
َناَییا َو ال َ الْ

یوُن َبْعُضُهیْم  یْم َو خَیُ َق َکِلَمهُتُ  َحیّیَ َتَتَفیّرَ
ً
 َیِسییرا

َّ
َبُثیوَن َبْعیَدَک ِإل

ْ
 َیل

َ
 َبْیِتیَک ل

َ
ْهیل

َ
 َسیَنَتْنِ َو ِإْخَوَتیَک َو أ

َ
یوُت ِإیل َتُ

یْم 
َ
یا َعیَرَض یِف َصیْدِری َفل ْسیَتْغِفُر اهَّلَل ِبَ

َ
یُت َفیِإّنِ أ

ْ
ُهیْم َفیَکاَن َهیَذا یِف َنْفِسیَک َفُقل یْم َعُدّوُ  َحیّیَ َیْشیَمَت ِبِ

ً
َبْعضیا

ْمیَواِل 
َ
یاٍر ِبأ  َحیّیَ َقیاَم َبُنیو َعّمَ

ٌ
 َقِلییل

َّ
یْم ِإل هْیِ

َ
َت َعل

َ
یا أ َ

َ
 َحیّیَ َمیاَت ف

ً
 َیِسییرا

َّ
ْجِلیِس ِإل َ َبیْث ِإْسیَحاُق َبْعیَد َهیَذا الْ

ْ
َیل

ُسیوا«. الیکایف ج 1 ص484 ح7
َ
ْفل

َ
یاِس َفأ الّنَ
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که  می باشد  معصوم  خود  از  سوال  بر  مبتنی  نیز  شنیده ایم  که  کالمی 
و تعبیر  بیاید  اینکه دوباره در خواب ما  یم؛ مگر  او ندار به  ما دسترسی 
نداشته  تعبیر  به  نیاز  خودش  که  کند  بازگو  گونه ای  به  را  قبلی  خواب 

باشد!
که با  و با وجود این روایت، از صاحب »بلغة الشیعة« تعجب است 
 

ُ
 َرُسول

َ
 َقال

َ
ِعَباَد ِبُکْنِه َعْقِلِه َقّطُ َو َقال

ْ
 اهَّلِل؟ص؟ ال

ُ
َم َرُسول

َّ
َکل تمسک به روایت »َما 

تصریح  ُعُقوِلِهْم«4  َقْدِر  ى 
َ
َعل اَس  الّنَ َم  ِ

ّ
ُنَکل ْن 

َ
أ ِمْرَنا 

ُ
أ ْنِبَیاِء 

َ
اْل َمَعاِشَر  ا 

َ
ِإّن اهَّلِل؟ص؟ 

که از معصومین؟مهع؟ می بینیم نیازی به تعبیر ندارد!5 می کند: خوابی 
رخداد  به  نسبت  بحث  مورد  حدیث  اواًل  که  حالیست  در  این 
از  پیش  همچنانکه  دارد،  صراحت  معصوم  خواب  تعبیر  در  اشتباه 
ثانیًا  شدیم.  متذکر  خوابش  تعبیر  در  را  َایمن  ُام  اشتباه  حدیث  این، 
سخن  نداشتن  تعبیر  به  ارتباطی  هیچ  عقول،  اندازه  به  تکلم  روایت 
معصومین؟مهع؟ ندارد، زیرا به اندازه عقل حرف زدن یک مطلب است 
گر به صدر  و صریح و بدون تعبیر حرف زدن یک مطلب دیگر. و اصاًل  ا
که می گوید: رسول خدا؟ص؟ به اندازه عقل خودش  روایت توجه می شد 
« چنین  ِعَباَد ِبُکْنِه َعْقِلِه َقّطُ

ْ
 اهَّلِل؟ص؟ ال

ُ
َم َرُسول

َّ
َکل با مردم سخن نگفت: »َما 

توهمی پیش نمی آمد.
را  شما  مردی  کرد:  سوال  کاظم؟ع؟  امام  از  شخصی  دوم(  روایت 
فرمودند: شراب  امام؟ع؟  در خواب دیده در حالیکه شرابخوار است. 

4 . مهان ج 8 ص268 ح394

5 . بلغة الشیعة ص101-100
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ورزد  ما تخلف  از  و  کند  ترک  را  ما  گر  ا بلکه  نمی برد  بین  از  را  او  ایمان 
ْیَس 

َ
 ل

َ
ِبیَذ َقال َک ِفى َمَناِمِه َو ُهَو َیْشَرُب الّنَ  َرآ

ً
ایمانش از بین می رود: »ِإّنَ َرُجل

ا«.1 ُفُه َعّنَ
ُّ
ْیِه َتْرُکَنا َو َتَخل

َ
َما ُیْفِسُد َعل

َ
ْیِه ِدیَنُه ِإّن

َ
ِبیُذ ُیْفِسُد َعل الّنَ

و  مجهول  ی های  راو بر  سندش  اشتمال  بر  عالوه  روایت  این  تدبر: 
ضعیف، خواب دیدن امام توسط شیعه شرابخوار را تایید می کند! ولی 
که چهره امام؟ع؟ را در بیداری  به هر حال در مورد کسی سخن می گوید 
دیده و همان صورت را در خواب نیز مشاهده نموده است، در نتیجه 
ربطی به دوره غیبت و کسانی که صورت معصوم را نمی شناسند ندارد.
من  داشت:  عرضه  صادق؟ع؟  امام  به  دّهان  بشیر  سوم(  روایت 
که مفترض الطاعه  گفتم جهاد به همراه امامی  که به شما  خواب دیدم 
گوشت خوک، و شما در  گوشت مرده و خون و  نیست حرام است مثل 
جواب فرمودی همین طور است. امام صادق؟ع؟ فرمودند: آری همین 
َک  

َ
ُت  ل

ْ
ى  ُقل ّنِ

َ
َمَناِم  أ

ْ
ْیُت ِفى  ال

َ
ى َرأ ُه ِإّنِ

َ
ُت ل

ْ
طور است همین طور است: »ُقل

یِر  ِخْنِز
ْ
ْحِم ال

َ
ِم َو ل

َ
َمْیَتِة َو الّد

ْ
 ال

ُ
ُمْفَتَرِض َطاَعُتُه َحَراٌم ِمْثل

ْ
َماِم ال  َمَع َغْیِر اْلِ

َ
ِقَتال

ْ
ِإّنَ ال

َکَذِلَک«.2 َکَذِلَک ُهَو  ُبو َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ ُهَو 
َ
 أ

َ
َکَذِلَک َفَقال َت ِلى َنَعْم ُهَو 

ْ
َفُقل

به  می شود  آیا  و  کیست  دّهان  بشیر  نمی دانیم  ما  چند  هر  تدبر: 
کسی  مورد  در  خواب  این  حال  هر  به  اما  خیر  یا  کرد  استناد  گفته اش 
که چهره معصوم را در بیداری دیده و می شناسد و همان را هم  است 

یا دیده، لذا ارتباطی به ادعای پیروان احمد بصری ندارد. در رؤ
کار افتاده بود امام رضا؟ع؟ را در  که زبانش از  روایت چهارم( مردی 

1 . اإلختصاص ص90

2 . الکایف ج 5 ص27 ح2 و با سند مرسل: ص23 ح3
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یش را بیان فرمودند. چون از خواب بیدار  خواب دید و ایشان دوای بیمار
شد به خوابش اعتنایی نکرد تا اینکه در نیشابور خدمت امام رضا؟ع؟ 
او فرمودند: مگر  به  امام رضا؟ع؟  کرد.  ایشان دارویی طلب  از  و  رسید 

گفتم انجام بده ...: یادت ندادم؟ برو و همانچه را در خواب به تو 
ُه ِإّنَ اْبَن َرُسوِل اهَّلِل؟ص؟ 

َ
 ل

ُ
 َیُقول

ً
ّنَ َقاِئل

َ
َکأ اِئُم   ى الّنَ ى ِفیَما َیَر

َ
»... َفَرأ

 
َ

ُمَک َدَواًء َتْنَتِفُع ِبِه َقال ِ
ّ
َما ُیَعل ّبَ ِتَک َفُر

َّ
ُه َعْن ِعل

ْ
َقْد َوَرَد ُخَراَساَن َفَسل

ْیِه 
َ
ِإل ُدِفْعُت  ُکْنُت  َما  ْیِه 

َ
ِإل َشَکْوُت  َو  َقَصْدُتُه؟ع؟  َقْد  ى  ّنِ

َ
َکأ ْیُت 

َ
َفَرأ

ُه 
َ
ِح َو ُدّق

ْ
ِمل

ْ
ْعَتِر1 َو ال وِن  َو الّسَ َکّمُ

ْ
 ِلى ُخْذ ِمَن ال

َ
ِتى َفَقال

َّ
ْخَبْرُتُه ِبِعل

َ
َو أ

 
ُ

ُجل الّرَ َفاْنَتَبَه  ُتَعاَفى  َک 
َ
َفِإّن  

ً
ثا

َ
َثل ْو 

َ
أ َتْیِن  َمّرَ َفِمَک  ِفى  ِمْنُه  ُخْذ  َو 

ى  َحّتَ ِبِه   
َ

اْعَتّد َل  َو  َمَناِمِه  ى ِفى 
َ
َرأ َکاَن  ِفیَما  ْر  ُیَفّکِ ْم 

َ
ل َو  َمَناِمِه  ِمْن 

 
َ

ُه ِإّنَ َعِلّىَ ْبَن ُموَسى الّرَِضا؟ع؟ َقِد اْرَتَحل
َ
 ل

َ
َوَرَد َباَب َنْیَساُبوَر َفِقیل

َو  َیْقِصَدُه  ْن 
َ
أ ُجِل  الّرَ َنْفِس  ِفى  َفَوَقَع  َسْعٍد  َباِط  ِبِر ُهَو  َو  َنْیَساُبوَر  ِمْن 

َباِط  ى ِر
َ
َواِء َفَقَصَدُه ِإل

َ
ُه َما َیْنَتِفُع ِبِه ِمَن الّد

َ
ْمَرُه ِلَیِصَف ل

َ
ُه أ

َ
َیِصَف ل

َو  َکْیَت  ْمِری 
َ
أ ِمْن  َکاَن  اهَّلِل  َرُسوِل  اْبَن  َیا  ُه 

َ
ل  

َ
َفَقال ْیِه 

َ
ِإل  

َ
َفَدَخل َسْعٍد 

 
َ

ِم ِإّل
َ

َکل
ْ
ى ال

َ
ْقِدُر َعل

َ
ى َل أ ّىَ َفِمى َو ِلَساِنى َحّتَ

َ
َکْیَت َو َقِد اْنَفَسَد َعل

اْذَهْب  ْمَک  ِ
ّ
َعل

ُ
أ ْم 

َ
ل  

َ
أ الّرَِضا؟ع؟   

َ
َفَقال ِبِه  ْنَتِفُع 

َ
أ َدَواًء  ْمِنى  ِ

ّ
َفَعل ِبُجْهٍد 

 َیا اْبَن َرُسوِل 
ُ

ُجل ُه الّرَ
َ
 ل

َ
َک ِفى َمَناِمَک َفَقال

َ
 َما َوَصْفُتُه ل

ْ
َفاْسَتْعِمل

ْعَتِر  وِن  َو الّسَ َکّمُ
ْ
؟ع؟ ِلى ُخْذ ِمَن ال

َ
ّىَ َفَقال

َ
ْن ُتِعیَدُه َعل

َ
ْیَت أ

َ
اهَّلِل ِإْن َرأ

َک َسُتَعاَفى 
َ
 َفِإّن

ً
ثا

َ
ْو َثل

َ
َتْیِن أ ُه َو ُخْذ ِمْنُه ِفى َفِمَک َمّرَ

َ
ِح َفُدّق

ْ
ِمل

ْ
َو ال

ْحَمُد 
َ
أ ُبو َحاِمٍد 

َ
أ  

َ
َفُعوِفیُت َقال ُت َما َوَصَف ِلى 

ْ
َفاْسَتْعَمل  

ُ
ُجل الّرَ  

َ
َقال

یشیان«.  حییان زهره أبییض ایل الغبرة. یقال له بالفارسیة»آو 1 . السیعتر: نبیات طییب الراحئیة خیلیف بیزرا دون بیزر الر

یره«. الکیون: نبیات لیه حیّب یقال بالفارسییة »ز



|  266     |     خواب نما

َعْبِد  ْبَن  اهَّلِل  َعْبَد  ْحَمَد 
َ
أ َبا 

َ
أ َسِمْعُت  َعاِلِبّىُ 

َ
الّث ُحَسْیِن 

ْ
ال ْبِن  َعِلّىِ  ْبُن 

 َو َسِمْعُت ِمْنُه 
َ

ُجل ْیُت َهَذا الّرَ
َ
 َرأ

ُ
ْفَواِنّىِ َیُقول وَف ِبالّصَ َمْعُر

ْ
ْحَمِن ال الّرَ

ِحَکاَیَة«.1
ْ
َهِذِه ال

یان این حدیث مجهول هستند، و هر چند ما نمی دانیم آن  تدبر: راو
فرد صورت امام؟ع؟ را در بیداری ندیده بوده تا برای مردم عصر غیبت 
از  بعد  و  بوده  ایشان  به هر حال چون هم عصر  اما  باشد،  استناد  قابل 
و  دیده  را  صورت  همان  و  رسیده  حضرت  خدمت  بیداری  در  خواب 
ی می بریم  یای و کرده اند پی به صحت رؤ امام؟ع؟ نیز خواب او را تایید 
کرد معصومی را  گمان  کس  که هر  کلی به ما ارائه دهد  نه اینکه قانونی 

خواب دیده خوابش صحیح است.
اسماعیل در  نام  به  فردی  قاسم می گوید:  بن  پنجم( موسی  روایت 
که  گفت بر او واجب بود  کرد و  مکه با من درباره امام رضا؟ع؟ مشاجره 
کند، و من ندانستم چه جوابی  مامون را به سوی خدا و طاعتش دعوت 
بدهم. وقتی خوابیدم امام جواد؟ع؟ را در خواب دیدم و این قضیه را 
که فرمودند: امام تنها کسانیکه مثل تو و اصحاب  کردم  برای ایشان نقل 
تو هستند )که امام از آنها تقیه ندارد( دعوت به خدا می کند، و من بیدار 
که  شده و به طواف رفته و همین جواب را به اسماعیل دادم و او ماند 

چه بگوید.
که ایشان بی مقدمه  سال بعد به مدینه خدمت امام جواد؟ع؟ رفتم 
فرمودند: ای موسی! اسماعیل سال قبل به تو چه گفت در آن مشاجره ای 
که می دانید. فرمودند:   گفتم فدایت شوم شما  که پیرامون پدرم نمود؟ 

1 . عیون أخبار الرضا؟ع؟ج 2 ص211 ح16
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شکایت  و  دیدم  خواب  در  را  شما  گفتم  بود؟  چه  دیدی  که  یا  رؤ آن 
گفتم ... من خودم بودم  کردم. امام فرمودند: و من چنین  اسماعیل را 

گفتم و حاال برایت تکرارش می کنم: که در خواب به تو چنین 
ِمْن  َة 

َ
َمّک ِفى  َنْحُن  َو   

ٌ
َرُجل َشاَجَرِنى   :

َ
َقال َقاِسِم، 

ْ
ال ْبِن  »ُموَسى 

ُم( 
َ

ل ْیِه الّسَ
َ
َضا )َعل الّرِ َحَسِن 

ْ
ال ِبی 

َ
 ِفى أ

ُ
ُه اْسَماِعیل

َ
ل  

ُ
ْصَحاِبَنا ُیَقال

َ
أ

ْدِر َما 
َ
ْم أ

َ
ى َطاَعِتِه َفل

َ
ى اهَّلِل َو ِإل

َ
ُموَن ِإل

ْ
َمأ

ْ
ْن َیْدُعَو ال

َ
َکاَن َیِجُب أ  

َ
َقال

ِفى  ُم( 
َ

ل الّسَ ْیِه 
َ
)َعل َجْعَفٍر  َبا 

َ
أ ْیُت 

َ
َفَرأ ِفَراِشى  ى 

َ
ِإل َفاْنَصَرْفُت  ِجیُبُه 

ُ
أ

َکاَن َیِجُب   
ْ

ِنى َهل
َ
ل

َ
 َسأ

َ
َک ِإّنَ ِإْسَماِعیل ُت ِفَدا

ْ
ُه ُجِعل

َ
ُت ل

ْ
َنْوِمى َفُقل

ِجیُبُه 
ُ
أ َما  ْدِر 

َ
أ ْم 

َ
َفل َطاَعِتِه  َو  اهَّلِل  ى 

َ
ِإل ُموَن 

ْ
َمأ

ْ
ال َیْدُعَو  ْن 

َ
أ ِبیَک 

َ
أ ى 

َ
َعل

ْصَحاِبَک َو َمْن 
َ
 أ

َ
َک َو ِمْثل

َ
ى اهَّلِل ِمْثل

َ
َماُم ِإل َما َیْدُعو اْلِ

َ
 ِلى ِإّن

َ
َفَقال

ٍد َو َخَرْجُت  ِبی َجْعَفٍر ُمَحّمَ
َ
َجَواَب ِمْن أ

ْ
َتِبَعُهْم َفاْنَتَبْهُت َو َحِفْظُت ال

ى  ّنِ
َ
ُبو َجْعَفٍر َفَکأ

َ
ُه ِلى أ

َ
ُه َما َقال

َ
ُت ل

ْ
 َفُقل

ُ
ِقَیِنى ِإْسَماِعیل

َ
َواِف َفل ى الّطَ

َ
ِإل

ِبی 
َ
ى أ

َ
ُت َعل

ْ
َمِدیَنَة َو َدَخل

ْ
َتْیُت ال

َ
َکاَن ِمْن َقاِبٍل أ ا  ّمَ

َ
 َفل

ً
َقْمُتُه َحَجرا

ْ
ل

َ
أ

ا َفَرَغ  ّمَ
َ
َخاِدُم َفل

ْ
ٌق ال

َ
َسِنى ُمَوّف

َ
ْجل

َ
ى َفأ ِ

ّ
ُم( َو ُهَو ُیَصل

َ
ل ْیِه الّسَ

َ
َجْعَفٍر )َعل

َعاَم  َة 
َ

ِبَمّک  
ُ

ِإْسَماِعیل  
َ

َقال ِذی 
َّ
ال َما  ُموَسى  َیا  ِلى:   

َ
َقال ِتِه 

َ
َصل ِمْن 

 َما 
َ

ُم َقال
َ
ْنَت َتْعل

َ
َک أ ُت ِفَدا

ْ
ُت ُجِعل

ْ
ِبی ُقل

َ
 َحْیُث َشاَجَرَک ِفى أ

َ
ل ّوَ

َ
أ

ْیَک 
َ
ِإل ِدی ِفى َنْوِمى َو َشَکْوُت  ْیُتَک َیا َسّیِ

َ
َرأ ُت 

ْ
َک ُقل َیا ْؤ ُر َکاَنْت 

ِمْثِل  َو  ِمْثِلَک  ى 
َ
َعل َطاَعُتُه  َیِجُب  َما 

َ
ِإّن ُت 

ْ
َفُقل  :

َ
َقال  

َ
ِإْسَماِعیل

ُت 
ْ
َنا ُقل

َ
: أ

َ
 ُهَو َذِلَک َقال

َ
ْن َل َیْبِغیِه، َو َخَصْمَتُه، َقال ْصَحاِبَک ِمّمَ

َ
أ

َحّقُ 
ْ
ُت َو اهَّلِل َهَذا ُهَو ال

ْ
ْیَک َفُقل

َ
ِعیُدُه َعل

ُ
اَعَة أ َک ِفى َمَناِمَک َو الّسَ

َ
ل

ُمِبیُن«.1
ْ
ال

1 . اهلدایة الکبرى ص308-307
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که  کتاب »هدایة الکبری« ثبت شده  تدبر: هر چند این حدیث در 
هر  به  اما  می باشد  اعتماد  قابل  غیر  و  ُنصیری  فرقه  جزء  نویسنده اش 
که چهره امام؟ع؟ را در بیداری دیده  کسی سخن می گوید  حال درباره 
افراد عصر  به  ربطی  که  را در خواب دیده است  و همان  و می شناسد 

غیبت ندارد.
امام  وفات  هنگام  می گوید:  حارث  بن  فضل  ششم(  روایت 
از  ک داده است؛ من  گریبان چا که  را دیدم  هادی؟ع؟، امام عسکری 
کردم و دلم  جاللتش بهت زده شدم و نیز از سرخی رنگ ایشان تعجب 
که ایشان می کشد سوخت. شب آن حضرت را در خواب  برای سختی 
که  کردی انتخاب خداست  که از آن تعجب  که فرمودند: رنگی  دیدم 
که چون  نیستیم  مردم  ما مثل  و  اختیار می کند  کس بخواهد  برای هر 
در  ما  کالم  مانند  خواب  در  ما  کالم  که  بدان  و  بکشیم  سختی  آنها 

بیداری است:
ِدی  َسّیِ وِج  ُخُر َوْقَت  ى 

َ
َرأ َمْن  ِبُسّرَ  ُکْنُت   :

َ
َقال َحاِرِث 

ْ
ال ْبُن   

ُ
َفْضل

ْ
»ال

ُت 
ْ
َفَجَعل ِثَیاَبُه  َشّقَ  َقْد   

ً
َماِشیا ٍد  ُمَحّمَ َبا 

َ
أ ْیَنا 

َ
َفَرأ َحَسِن؟ع؟ 1 

ْ
ال ِبی 

َ
أ

َو  ْدَمِة 
ُ
اْل َو  ْوِن 

َّ
الل ِة 

َ
ِشّد ِمْن  َو   

ٌ
ْهل

َ
أ ُه 

َ
ل ُهَو  َما  َو  ِتِه 

َ
ل

َ
َجل ِمْن  ُب  َتَعّجَ

َ
أ

 
َ

ْیُتُه؟ع؟ ِفى َمَناِمى َفَقال
َ
 َرأ

ُ
ْیل

َّ
َکاَن الل ا  ّمَ

َ
َعِب َفل ْیِه ِمَن الّتَ

َ
ْشِفُق َعل

ُ
أ

َکْیَف َیَشاُء  یِه  ِقِه ُیْجِر
ْ
ْبَت ِمْنُه اْخِتَیاٌر ِمَن اهَّلِل ِلَخل َتَعّجَ ِذی 

َّ
ال ْوُن 

َّ
الل

اِس  َکالّنَ ْسَنا 
َ
َو ل ُمْخَتَبِر َذّمٌ

ْ
ى ال

َ
ْبَصاِر َل َیَقُع ِفیِه َعل

َ
ِعْبَرٌة ِفى اْل

َ
َها ل

َ
ّن

َ
َو أ

ِق اهَّلِل َفِإّنَ ِفیِه 
ْ
ُر ِفى َخل

َ
َباَت َو َنَتَفّک

َ
 اهَّلَل الّث

ُ
ل

َ
َکَما َیْتَعُبوَن َنْسأ َفَنْتَعَب 

1 . اى من دار الدنیا.
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َیَقَظِة«.1
ْ
ِمَنا ِفى ال

َ
َکل  

ُ
ْوِم ِمْثل َمَنا ِفى الّنَ

َ
َکل ّنَ 

َ
ْم أ

َ
 َو اْعل

ً
َسعا ُمّتَ

که در بیداری با  کسی امام را خواب دیده  تدبر:  در این حدیث نیز 
کالم  مانند  امام  کالم  یایی  رؤ و در چنین  ایشان مالقات داشته است 

ایشان در بیداری می باشد.

که بعد از زمان یک معصوم خواب او را دیده اند: دسته دوم( کسانی 
ائمه  از  صحیح  خبرهای  در  می نگارد:  صدوق  شیخ  اول(  روایت 
کسی پیامبر یا یکی از ائمه را در خواب  گر  ما؟مهع؟ چنین روایت شده: ا
از  این باعث امنیت اهل آن سرزمین  که وارد سرزمینی شده اند  ببیند 
که می ترسند و نیز موجب دست یافتن به چیزهایی  چیزهایی می شود 
َعْن  ِحیَحِة  الّصَ ْخَباِر 

َ
اْل ِفى  ِوَی  »ُر دارند:  را  آن  ی  آرزو و  امید  که  می گردد 

ْو 
َ
 َمِدیَنًة أ

َ
ِة؟مهع؟ َقْد َدَخل ِئّمَ

َ
 ِمَن اْل

ً
ْو َواِحدا

َ
 اهَّلِل؟ص؟ أ

َ
ى َرُسول

َ
ّنَ َمْن َرأ

َ
ِتَنا؟مهع؟ أ ِئّمَ

َ
أ

وَن  ا َیَخاُفوَن َو َیْحَذُر َیِة ِمّمَ َقْر
ْ
ِو ال

َ
َمِدیَنِة أ

ْ
َک ال

ْ
ْهِل ِتل

َ
ْمٌن ِل

َ
ُه أ

َ
َیًة ِفى  َمَناِمِه  َفِإّن َقْر

وَن َو َیْرُجوَن«.2
ُ
ُمل

ْ
وٌغ ِلَما َیأ

ُ
َو ُبل

تدبر: شیخ صدوق با اینکه می گوید این مطلب در اخبار صحیحه 
وارد شده اما نه تنها هیچ حدیثی به این مضمون در هیچ یک از دهها 
که حتی برای همین نقل نیز سندی ذکر  کتاب حدیثیش ثبت ننموده 
ثبت  مضمون  این  به  روایتی  نیز  نگاران  حدیث  دیگر  بلکه  نمی کند، 
شده  بیان  ائمه؟مهع؟  توسط  مطلبی  چنین  واقعًا  اینکه  لذا  نکرده اند. 

باشد با تردید جدی روبروست.

1 . رجال الکى ص574 ح1087

2 . کمال الدین و متام النعمة ج 1 ص210



|  270     |     خواب نما

که اهل بیت؟مهع؟ چنین چیزی فرموده باشند، اما از  حال بر فرض 
که وجود واقعِی ایشان باعث خیر و برکت است نه مثاًل عکسهای  آنجا 
خواب  حدیث،  منظور  می یابیم  در  شده،  رائج  ایشان  از  که  اشتباهی 
چهره  کنیم  گمان  ما  آنچه  نه  می باشد  ایشان  واقعی  صورت  دیدن 
از ائمه؟مهع؟ رسیده  که چنین بیانی  بر فرض  معصوم است، در نتیجه 
باشد اثبات اینکه ما چهره واقعی معصوم را در خواب دیده ایم از خود 

این روایت در نمی آید.
به  او  فرزند  یا  سدیر1  از  کیست  نشده  گفته  که  فردی  دوم(  روایت 
خرما  طبقی  و  دیدم  خواب  در  را  خدا  رسول  که  کرده  نقل  حنان2  نام 
خرما  من  به  خدا  رسول  ای  گفتم  ایشان  به  من  بود،  ایشان  مقابل  در 
گفتم یک خرمای دیگر بده، تا هشت  بده و ایشان یکی داد، خوردم و 
خرما، گفتم باز هم بده، فرمودند: بَست است. فردای آنروز خدمت امام 
دیدم  خواب  در  که  طبقی  همان  کردم  مشاهده  و  رسیدم  صادق؟ع؟ 
نزد ایشان است و عرضه داشتم به من خرما دهید و دادند، و باز طلب 
به  گر رسول خدا  ا که فرمودند:  باز هم خواستم  و  تا هشت خرما،  کردم 
تو بیشتر داده بود من هم بیشتر می دادم. من خوابم را برای ایشان نقل 

گویی می داند: که  کردم و ایشان طوری تبسم نمود 
ى   ُمَغّطً َطَبٌق   َیَدْیِه   َبْیَن   َو  اِئُم  الّنَ ى  َیَر ِفیَما  اهَّلِل؟ص؟   

َ
َرُسول ْیُت 

َ
»َرأ

َکَشَف  ُثّمَ  َم 
َ

ل الّسَ ّىَ 
َ
َعل  

َ
َفَرّد ْیِه 

َ
َعل ْمُت 

َّ
َسل َو  ِمْنُه  َفَدَنْوُت  ِبِمْنِدیٍل  

1 . األمایل )للطویس( ص114 ح28

2 . األمایل )للمفید( ص335 ح6
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َفَدَنْوُت  ِمْنُه   
ُ

ُکل
ْ
َیأ  

َ
َفَجَعل ُرَطٌب  ِفیِه  َفِإَذا  َبِق  الّطَ َعِن   

َ
ِمْنِدیل

ْ
ال

ُثّمَ  ُتَها 
ْ
َکل

َ
َفأ َواِحَدًة  ِنى 

َ
َفَناَول ُرَطَبًة  ِنى 

ْ
َناِول اهَّلِل   

َ
َرُسول َیا  ُت 

ْ
َفُقل ِمْنُه 

َما 
َّ
ُکل ُت 

ْ
َجَعل َو  ُتَها 

ْ
َکل

َ
َفأ ِنیَها 

َ
َفَناَول ى  ْخَر

ُ
أ ِنى 

ْ
َناِول اهَّلِل   

َ
َرُسول َیا  ُت 

ْ
ُقل

ُتَها 
ْ
َکل

َ
َفأ ُرَطَباٍت  َثَماَن  ْعَطاِنى  

َ
أ ى  َحّتَ ى  ْخَر

ُ
أ ُت 

ْ
ل

َ
َسأ َواِحَدًة  ُت 

ْ
َکل

َ
أ

 َفاْنَتَبْهُت ِمْن َمَناِمى 
َ

 ِلى َحْسُبَک َقال
َ

ى َفَقال ْخَر
ُ
ْبُت ِمْنُه أ

َ
ُثّمَ َطل

ٍد؟ع؟ َو َبْیَن  اِدِق َجْعَفِر ْبِن ُمَحّمَ ى الّصَ
َ
ُت َعل

ْ
َغِد َدَخل

ْ
َکاَن ِمَن ال ا  ّمَ

َ
َفل

َیَدِی  َبْیَن  َمَناِم 
ْ
ال ْیُتُه ِفى 

َ
َرأ ِذی 

َّ
ال ُه 

َ
ّن

َ
َکأ ِبِمْنِدیٍل  ى  ُمَغّطً َیَدْیِه َطَبٌق 

َبِق َفِإَذا  َکَشَف َعِن الّطَ َم ُثّمَ 
َ

ل ّىَ الّسَ
َ
 َعل

َ
ْیِه َفَرّد

َ
ْمُت َعل

َّ
؟ص؟ َفَسل ِبّىِ الّنَ

َک  ُت ِفَدا
ْ
ُت ُجِعل

ْ
 ِمْنُه َفَعِجْبُت ِلَذِلَک َو ُقل

ُ
ُکل

ْ
 َیأ

َ
ِفیِه ُرَطٌب َفَجَعل

ُتَها َو 
ْ
َکل

َ
ِنى َفأ

َ
ى َفَناَول ْخَر

ُ
ْبُت أ

َ
ُتَها ُثّمَ َطل

ْ
َکل

َ
ِنى َفأ

َ
ِنى ُرَطَبًة َفَناَول

ْ
َناِول

 
َ

ى َفَقال ْخَر
ُ
ْبُت ِمْنُه أ

َ
ُت َثَماَن ُرَطَباٍت  ُثّمَ َطل

ْ
َکل

َ
ى أ ى َحّتَ ْخَر

ُ
ْبُت أ

َ
َطل

َم  َفَتَبّسَ َخَبَر 
ْ
ال ْخَبْرُتُه 

َ
َفأ َک  ِزْدَنا

َ
ل اهَّلِل؟ص؟   

ُ
َرُسول ی  َجّدِ َزاَدَک  ْو 

َ
ل ِلى 

َکاَن«.1 َم َعاِرٍف ِبَما  َتَبّسُ

را در  که در دوره پیامبر؟ص؟ نبوده ایشان  کسی  تدبر: در این روایت 
که او دیده استناد می نمایند.  خواب دیده و امام معصوم هم به خوابی 
کیست  گفته نشده  که  گفته شد این حدیث از مردی  که  اما همانطور 
به ما رسیده لذا قابل استناد نمی باشد. و بر فرض قبول، چون امام؟ع؟ 
ی می بریم نه  کرده اند ما و او پی به صحت خواب و خواب او را تایید 

به صورت مطلق.
خواب  در  را  خدا  رسول  می گوید:  بناجی  حبیب  ابو  سوم(  روایت 
که حاجی ها  که به بناج تشریف آورده و در مسجدی نزول فرموده  دیدم 

1 . مهان ص335-336 ح6
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ایشان  بر  و  رفتم  ایشان  سوی  به  من  گویا  می آیند.  فرود  آن  در  سال  هر 
برگ درخت  از  ایشان طبقی  برابر  ایستادم. من  مقابلش  و  نموده  سالم 
که درونش خرمای صیحانی بود. ایشان مشتی از  خرمای مدینه دیدم 
را شمردم 18 عدد  آن خرماها  به من دادند. من  و  برداشته  آن خرماها 
از  روز  بیست  کرد.  خواهم  عمر  سال   18 که  کردم  تاویل  چنین  و  بود 
که امام رضا؟ع؟ از مدینه به مسجد بناج نزول  گذشته بود  این خواب 
را دیدم در همان موضعی  ایشان  و  رفتم  ایشان  یارت  ز به  و من  فرمود، 
که پیامبر جلوس نموده بود و زیر ایشان همان حصیری بود  نشسته اند 
کردم  که زیر رسول خدا بود و جلویشان همان طبق خرما بود. من سالم 
و ایشان جواب داده و مرا به حضور طلبیده و مشتی خرما به من عطا 
بیشتر  گفتم  امام  به  من  است.  عدد   18 دیدم  شمردم  وقتی  که  کردند 
گر رسول خدا بیشتر داده بود من هم بیشتر می دادم: کنید! فرمود: ا عطا 
 

َ
َنَزل َو  َباَج [  ]الّنِ البناج  َواَفى  َقْد  َو  َمَناِم 

ْ
ال ِفى   اهَّلِل؟ص؟ 

َ
َرُسول ْیُت 

َ
»َرأ

َمَضْیُت  ى  ّنِ
َ
َکأ َو  َسَنٍة   ِ

ّ
ُکل ِفى  َحاّجُ 

ْ
ال ُه 

ُ
َیْنِزل ِذی 

َّ
ال َمْسِجِد 

ْ
ال ِفى  ِبَها 

ِمْن   
ً
َطَبقا ِعْنَدُه  َوَجْدُت  َو  َیَدْیِه  َبْیَن  َوَقْفُت  َو  ْیِه 

َ
َعل ْمُت 

َّ
َسل َو  ْیِه 

َ
ِإل

ِمْن  َقْبَضًة  َقَبَض  ُه 
َ
ّن

َ
َفَکأ َصْیَحاِنّىٌ  َتْمٌر  ِفیِه  َمِدیَنِة 

ْ
ال َنْخِل  ُخوِص  

ُت 
ْ
ل ّوَ

َ
ِنى ِمْنُه َفَعَدْدُتُه َفَکاَن َثَماِنَى َعْشَرَة َتْمَرًة َفَتأ

َ
ْمِر َفَناَول َذِلَک الّتَ

ُکْنُت   
ً
َیْوما یَن  ِعْشِر َبْعَد  َکاَن  ا  ّمَ

َ
َفل َسَنًة  َتْمَرٍة   ِ

ّ
ُکل ِبَعَدِد  ِعیُش 

َ
أ ى  ّنِ

َ
أ

ْخَبَرِنى ِبُقُدوِم 
َ
ى َجاَءِنى َمْن أ َراَعِة َحّتَ ْرٍض ُتْعَمُر َبْیَن َیَدّیَ ِللّزِ

َ
ِفى أ

ْیُت 
َ
َمْسِجَد َو َرأ

ْ
وِلِه َذِلَک ال َمِدیَنِة َو ُنُز

ْ
َحَسِن الّرَِضا؟ع؟ ِمَن ال

ْ
ِبی ال

َ
أ

َمْوِضِع 
ْ
ال ِفى  َجاِلٌس  ُهَو  َفِإَذا  َنْحَوُه  َفَمَضْیُت  ْیِه 

َ
ِإل َیْسَعْوَن  اَس  الّنَ
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َکاَن َتْحَتُه َو   َما 
ُ

؟ص؟ َو َتْحَتُه َحِصیٌر ِمْثل ِبّىَ ْیُت ِفیِه الّنَ
َ
ُکْنُت َرأ ِذی 

َّ
ال

َم 
َ

ل  الّسَ
َ

ْیِه َفَرّد
َ
ْمُت َعل

َّ
َبْیَن َیَدْیِه َطَبُق ُخوٍص ِفیِه َتْمٌر َصْیَحاِنّىٌ َفَسل

ْمِر َفَعَدْدُتُه َفِإَذا َعَدُدُه  ِنى َقْبَضًة ِمْن َذِلَک الّتَ
َ
ّىَ َو اْسَتْدَناِنى َفَناَول

َ
َعل

ُه ِزْدِنى ِمْنُه َیا 
َ
ُت ل

ْ
 اهَّلِل؟ص؟ َفُقل

ُ
ِنى َرُسول

َ
ِذی َناَول

َّ
ْمِر ال  َذِلَک الّتَ

ُ
ِمْثل

َک«.1 ِزْدَنا
َ
 اهَّلِل؟ص؟ ل

ُ
ْو َزاَدَک َرُسول

َ
؟ع؟ ل

َ
اْبَن َرُسوِل اهَّلِل؟ص؟ َفَقال

ایشان  نبوده  پیامبر؟ص؟  در دوره  که  کسی  نیز  این حدیث  در  تدبر: 
استناد  دیده  او  که  خوابی  به  هم  معصوم  امام  و  دیده  خواب  در  را 
می نمایند. اما سند این حدیث مجهول است و ما هیچ شناختی از ابو 
ی به خاطر نشانه های  یم. غیر از اینکه ما و خود راو حبیب بناجی ندار
صدق بین آنچه در خواب و سپس در بیداری دیده و نیز تایید امام؟ع؟ 

پی به درستی خوابش می بریم.
که می گوید:  کاتب روایت شده  روایت چهارم( از احمد بن عیسی 
گویی در اتاق من هستند و مشتی خرما به  رسول خدا را در خواب دیدم 
که نگهبانی  که 25 دانه بود. مدتی از این خواب نگذشته بود  من دادند 
به من  ایشان مشتی خرما   ... داد  اتاق من جای  در  را  امام هادی؟ع؟ 
گر رسول خدا بیش از این به تو داده بود من هم به تو  دادند و فرمودند: ا
که در خواب  بیشتر می دادم. من آنها را شمردم 25 دانه بود همانگونه 

دیده بودم:
 اهَّلِل؟ص؟ ِفیَما 

َ
ْیُت َرُسول

َ
: َرأ

َ
َکاِتِب َقال

ْ
ْحَمَد ْبِن ِعیَسى ال

َ
ِوَی َعْن أ »ُر

َتْمٍر  ِمْن   
ً
َکّفا ّىَ 

َ
ِإل َدَفَع  ُه 

َ
ّن

َ
َکأ َو  ُحْجَرِتى  ِفى  َناِئٌم  ُه 

َ
ّن

َ
َکأ اِئُم  الّنَ ى  َیَر

1 . عیون أخبار الرضا؟ع؟ج 2 ص210 ح15
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َحَسِن 
ْ
ِبی ال

َ
ْقَدَم  ِبأ

َ
ى أ ِبْثُت َحّتَ

َ
 َفَما ل

َ
وَن َتْمَرًة َقال َعَدُدُه َخْمٌس َو ِعْشُر

ِلَى   
َ

َفَقال  ... ُحْجَرِتى  ِفى  ُه 
َ
ْنَزل

َ
َفأ َقاِئٌد  َمَعُه  َو  ٍد؟ع؟  ُمَحّمَ ْبِن  َعِلّىِ 

َفِإَذا  ُت 
ْ
َفَدَخل َنَعْم  ُت 

ْ
ُقل َصاِحِبَک  ى 

َ
َعل  

َ
َتْدُخل ْن 

َ
أ ُتِحّبُ   

َ
أ َقاِئُد 

ْ
ال

ْمَر  الّتَ ْخَرْجُت 
َ
َفأ َقاِئِد 

ْ
ال ى 

َ
ِإل ِبِه  َبَعْثُت  ِذی 

َّ
ال ْمِر  الّتَ َذِلَک  ِمْن  اَمُه 

َ
ُقّد

ّىَ 
َ
 ِمْن َتْمٍر َفَدَفَعُه ِإل

ً
َکّفا َخَذ 

َ
ْبَد َفَوَضْعُتُه َبْیَن َیَدْیِه َفأ ِذی َمِعى َو الّزُ

َّ
ال

ْیُتُه ِفى 
َ
َکَما َرأ َک َفَعَدْدُتُه َفِإَذا ُهَو  ِزْدَنا

َ
 اهَّلِل؟ص؟ ل

ُ
ْو َزاَدَک َرُسول

َ
 ل

َ
َو َقال

ْم َیْنُقْص« .1
َ
ْم َیِزْد َو ل

َ
ْوِم ل الّنَ

تدبر: هر چند این روایت برای اولین بار در قرن ششم و بدون هیچ 
سندی ثبت شده و قابل استناد نمی باشد، اما همانند دو روایت قبل 
ی برای ما و او مشخص شده  به واسطه تایید امام؟ع؟ صحت خواب و

است.
روایت ضعیف  این سه  که مضمون  راستی عجیب است  به  ولی 
اینقدر نزدیک به هم می باشد و هر سه نفر از پیامبر خرما می گیرند و هر 

گر ایشان بیشتر می داد ما هم بیشتر می دادیم! سه امام هم می گویند ا
گزید و من شروع  که عقربی مرا  روایت پنجم( از وّشاء روایت شده 
گفته شد و از  گفتن یا رسول اهلل یا رسول اهلل؛ شنونده منکر این  کردم به 
کت باش به خدا قسم  آن تعجب کرد که امام رضا؟ع؟ به او فرمودند: سا
او رسول خدا را دیده است. وّشاء می گوید: و من رسول خدا را در خواب 
اِء 

َ
َوّش

ْ
ال َعِن  ِوَی  »ُر بودم:  نداده  خبر  احدی  به  قسم  خدا  به  و  بودم  دیده 

اِمُع  َو  ْنَکَر الّسَ
َ
 اهَّلِل َفأ

َ
 اهَّلِل َیا َرُسول

َ
 َیا َرُسول

ُ
ُقول

َ
ُت أ

ْ
ْقَبل

َ
َدَغْتِنى َعْقَرٌب َفأ

َ
  ل

َ
 َقال

ً
ْیضا

َ
أ
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ُکْنُت   َو َقْد 
َ

 اهَّلِل َقال
َ

ى َرُسول
َ
َقْد َرأ

َ
ُه الّرَِضا؟ع؟ َمْه َفَو اهَّلِل ل

َ
 ل

َ
َب  ِمْن َذِلَک. َفَقال َتَعّجَ

1.» ً
َحدا

َ
ْخَبْرُت ِبِه أ

َ
ُکْنُت أ  اهَّلِل َو َل َو اهَّلِل َما 

َ
ْوِم َرُسول ْیُت ِفى الّنَ

َ
َرأ

تدبر: هر چند این روایت بدون هیچ سندی برای اولین بار در قرن 
بین  زیرا  است،  اشکال  دارای  نیز  محتوا  نظر  از  اما  شده،  ثبت  ششم 

انکار آن فرد و پاسخ امام رضا؟ع؟ ارتباط و تناسبی یافت نمی شود.
توضیح آنکه: صدا زدن رسول خدا؟ص؟ توسط وّشاء از دو حال خارج 
برای  دلیلی  این  که  زده  صدا  را  ایشان  درد  شدت  از  صرفًا  یا  نیست: 
از زهر عقرب  تا  یا به ایشان متوسل شده  انکار از طرف آن مرد ندارد و 
کرده، لکن  انکار  را  آنجا بوده این توسل  که در  شفایش دهند و مردی 
امام رضا؟ع؟ در اثبات صحت این توسل، به خواب دیدن رسول خدا 
که ظاهرًا ارتباطی بین این دو نیست! توسط وّشاء استدالل می نمایند 

اما در این حدیث ابهامات دیگری هم وجود دارد، از جمله:
در  حضورش  به  اشاره ای  هیچ  حدیث  ابتدای  در  وّشاء  الف( 
محضر  در  من  نمی گوید:  مثاًل  و  نمی کند  رضا؟ع؟  امام  خدمت 
مقدمه  بدون  ادامه  در  اما  گزید،  مرا  عقرب  که  بودم  ایشان 

می گوید: امام رضا؟ع؟ به آن مرد فرمودند: ...!
ب( با اینکه وّشاء در خدمت امام رضا؟ع؟ هست به جای اینکه به 
ایشان متوسل شود به رسول خدا؟ص؟ متوسل می شود! مگر اینکه 
بگوییم وّشاء به پیامبر متوسل نشده و فقط از شدت درد ایشان 
و  او  گفته  بین  ارتباط  اما در این صورت عدم  را صدا زده است 

جواب امام؟ع؟ به آن منکر پررنگتر می گردد.

1 . مهان ص364 ح20
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برای  رضا؟ع؟  امام  زده،  نیش  را  او  عقرب  اینکه  با  همچنین  ج( 
شفایش دعایی نمی کنند و خود او هم اقدامی نمی نماید!

بوده،  خواب  در  وّشاء  توسط  پیامبر؟ص؟  یت  رؤ نمی گویند  امام  د( 
 اهلِل«، 

َ
ى َرُسول

َ
َقْد َرأ

َ
بلکه فقط می گویند او ایشان را دیده: »َفَو اهلِل ل

که واقعًا در بیداری حضرت را دیده  لذا این احتمال وجود دارد 
خودش  بوده،  مکاشفه  مثل  خاصی  حالت  در  چون  اما  باشد 
گر این برداشت درست باشد ربطی  که ا تعبیر به خواب می نماید 

به موضع خواب ندارد.
از  و  رسیده  معصوم  تایید  وّشاء  به  خواب  کنار،  به  اینها  همه 

که ما پی به صحت خواب او می بریم. اینجاست 
نجمه  صادق؟ع؟(،  امام  )همسر  حمیده  زمانیکه  ششم(  روایت 
که  دیده  خواب  در  را  خدا  رسول  گفت  خرید  را  رضا؟ع؟  امام  مادر 
که به زودی از نجمه  می گوید: ای حمیده نجمه را به پسرت علی بده 

برای او بهترین فرد اهل زمین متولد می شود:
َنْجَمَة  الّرَِضا؟ع؟  ّمَ 

ُ
أ َجْعَفٍر؟ع؟  ْبِن  ُموَسى  ّمَ 

ُ
أ َحِمیَدُة 

ْ
ال اْشَتَرِت  ا  ّمَ

َ
»ل

َها َیا َحِمیَدُة 
َ
 ل

ُ
 اهَّلِل؟ص؟ َیُقول

َ
َمَناِم َرُسول

ْ
ْت ِفى ال

َ
َها َرأ

َ
ّن

َ
َکَرْت َحِمیَدُة أ َذ

ْرِض«.1
َ
ْهِل اْل

َ
ُه ِمْنَها َخْیُر أ

َ
ُد ل

َ
ُه َسُیول

َ
َهِبى  َنْجَمَة ِلْبِنِک  ُموَسى  َفِإّن

نفر  یک  از  غیر  به  حدیث  این  ی های  راو همه  چند  هر  تدبر: 
ناشناخته اند و روایت هم به معصوم نسبت داده نشده است، و براستی 
گر چنین خوابی دیده شده بوده چرا هیچ یک از ائمه بعدی از آن خبر  ا
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نداده اند و چرا همسر امام صادق؟ع؟ این قضیه را برای هیچکس دیگر 
ی ناشناخته نقل نکرده اند؟ اما از جهت محتوا نیز این  غیر از این راو
کاظم؟ع؟ به  که با وجود امام صادق؟ع؟، امر ازدواج امام  اشکال را دارد 

که خیلی عجیب می باشد. مادرشان محول شده 
نقل  ی  راو همین  از  مصدر  همان  در  حدیث  همین  عین  طرفی  از 
شده در حالیکه قضیه خواب دیدن رسول خدا در آن ذکر نشده است:
َجْعَفٍر  ْبِن  ُموَسى  َحَسِن 

ْ
ال ِبی 

َ
أ ّمُ 

ُ
أ ِهَى  َو  اُة 

َ
ُمَصّف

ْ
ال َحِمیَدُة  »ِاْشَتَرْت 

َکاَنْت  َو  ُتْکَتُم  اْسُمَها  َو  َدًة  ِ
ّ
ُمَول َیًة  َجاِر َعَجِم 

ْ
ال ْشَراِف 

َ
أ ِمْن  َکاَنْت  َو 

َحِمیَدَة  ِلَمْوَلِتَها  ِإْعَظاِمَها  َو  ِدیِنَها  َو  َعْقِلَها  ِفى  َساِء  الّنِ ْفَضِل 
َ
أ ِمْن 

َها 
َ
ل ًل 

َ
ِإْجل َکْتَها 

َ
َمل ُمْنُذ  َیَدْیَها  َبْیَن  َسْت 

َ
َجل َما  َها 

َ
ّن

َ
أ ى  َحّتَ اِة 

َ
ُمَصّف

ْ
ال

َیًة  َجاِر ْیُت 
َ
َرأ َما  َیٌة  َجاِر ُتْکَتَم  ِإّنَ  ُبَنّىَ  َیا  ُموَسى؟ع؟  ِلْبِنَها  ْت 

َ
َفَقال

َکاَن  َها ِإْن 
َ
ى  َسُیْظِهُر َنْسل

َ
ّنَ اهَّلَل َتَعال

َ
ُشّکُ أ

َ
ْسُت أ

َ
 ِمْنَها َو ل

َ
ْفَضل

َ
َقّطُ أ

 ِبَها«.1
ً
َک َفاْسَتْوِص َخْیرا

َ
 َو َقْد َوَهْبُتَها ل

ٌ
َها َنْسل

َ
ل

همچنین در این روایت تصریح می کند که حمیده، نجمه را خریده 
که خود امام  در حالیکه در روایت دیگری در همان مصدر تصریح شده 

کاظم؟ع؟ نجمه را خریده اند.2
بسیار  جایگاه  در  ائمه؟مهع؟  مادران  یم،  بگذر که  اینها  همه  از  و 
یغ نمی شده است همانگونه  که الهام از ایشان در ویژه ای قرار داشته اند 

یید ... پیس بیه فرزنیدش میویس گفیت: فرزنیدم مین دختیری بیه کمیالت او ندیدم  1 . محییده کنییزی بیه نیام تکیت خر

گیر چبیه آور باشید بیه زودی خیدا نسیلش را ظاهیر می کنید، او را بیه تیو هدییه دادم ... . مهیان  و شیک نیدارم ا

ص14-15 ح2

2 . مهان ص17-18 ح4 و 5
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گشت، لذا خواب آنها را با خواب  که بر مادر حضرت موسی؟اهع؟ الهام 
کمال جهالت است. کردن از  افراد معمولی قیاس 

روایت هفتم( امام هادی؟ع؟ به ملیکه )مادر حضرت مهدی؟ع؟( 
کم تمام دنیا شده و آن را  فرمودند: تو را بشارت می دهم به فرزندی که حا
کسی؟ فرمودند: از همان  پر از عدل و داد می کند. ملیکه پرسید: از چه 
که رسول خدا )در خواب( تو را برای او در فالن شب از فالن ماه  کسی 
کرد. و سپس خواب دیدن حضرت فاطمه و  و سال رومی خواستگاری 

ی تایید نمودند: امام عسکری؟امهع؟ را توسط و
 َو َعْدًل 

ً
ْرَض ِقْسطا

َ
 اْل

ُ َ
 َو َیْمل

ً
با  َو َغْر

ً
ْنَیا َشْرقا

ُ
ٍد َیْمِلُک الّد

َ
ْبِشِری ِبَول

َ
»أ

 
ُ

َرُسول َخَطَبِک  ْن  ِمّمَ ؟ع؟ 
َ

َقال ْن  ِمّمَ ْت 
َ
َقال  

ً
َجْورا َو   

ً
ما

ْ
ُظل ُمِلَئْت  َکَما 

ة ...«.1 وِمّیَ َکَذا ِبالّرُ َکَذا ِمْن َسَنِة  َکَذا ِمْن َشْهِر  ِة 
َ
ْیل

َ
ُه ِمْن ل

َ
اهَّلِل؟ص؟ ل

که در روایت قبل توضیح دادیم، مادران ائمه؟مهع؟ از  تدبر: همانگونه 
نظر ایمان و اخالص و حاالت معنوی در چنان جایگاهی قرار داشته اند 
یغ نمی شده است، لذا قیاسی بین خواب دیدن  ایشان در از  الهام  که 

ایشان با خواب دیدن افراد عادی وجود ندارد.
همچنانکه درباره مادران اوصیاء؟مهع؟ روایت شده: زمانیکه آنها به 
اوصیاء باردار می شوند ضعفی شبیه به بیهوشی پیدا می کنند و سپس 
را در خواب  و بعد مردی  نماز می ایستند  به  را  یا آن شب  روز  آن  تمام 
که آنها را به پسری بسیار دانا و بردبار بشارت می دهد و وقتی  می بینند 
از جانب راستشان از سمت خانه صدایی  از این خواب بیدار شدند 
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که می گوید: تو حامل خیری شده ای و در مسیر خیر هستی و  می شنوند 
خیری را به دنیا می آوری، بر تو به پسر دانای بردبار بشارت باد. و سپس 

سبکی )یا ضعفی( در بدن احساس می کنند و ...:
َغْشَیِة 

ْ
ال ِشْبُه  َفْتَرٌة  َصاَبَها 

َ
أ َهاُتُهْم  ّمَ

ُ
أ ِبِهْم  ْت 

َ
َحَمل ِإَذا  ْوِصَیاُء 

َ
»اْل

 
ً

ْیل
َ
َکاَن ل َتَها ِإْن 

َ
ْیل

َ
ْو ل

َ
 أ

ً
َکاَن َنَهارا َقاَمْت ِفى َذِلَک  َیْوَمَها َذِلَک ِإْن 

َ
َفأ

ِلَذِلَک  َفَتْفَرُح  ٍم َعِلیٍم َحِلیٍم 
َ

ِبُغل ُرَها  ُیَبّشِ  
ً

َمَناِمَها َرُجل ى ِفى  ُثّمَ َتَر

َبْیِت 
ْ
ال َجاِنِب  ِفى  ْیَمِن 

َ
اْل َجاِنِبَها  ِمْن  َفَتْسَمُع  َنْوِمَها  ِمْن  َتْنَتِبُه  ُثّمَ 

ْبِشِری 
َ
أ ِبَخْیٍر  ِجْئِت  َو  َخْیٍر  ى 

َ
ِإل یَن  َتِصیِر َو  ِبَخْیٍر  ِت 

ْ
َحَمل  

ُ
َیُقول  

ً
َصْوتا

ًة ِفى َبَدِنَها ... «.1
َ

ٍم  َحِلیٍم  َعِلیٍم  َو َتِجُد ِخّف
َ

ِبُغل

چنین  می دانند  خوبی  به  ی  و مادر  و  وصایت  مدعِی  احمِد  و 
حاالتی برای والدت او رخ نداده است!

گرسنه بودند رفت برای شان  که خانواده اش  روایت هشتم( مردی 
غذایی بیابد و یک درهم به دست آورد و با آن نان و خورشتی خرید. 
که  را دید  از خاندان محمد و علی؟امهع؟  زنی  و  بازگشت مرد  راه  اما در 
گفت :  اینها از خانواده من سزاوارترند و آنچه خریده  گرسنه اند و با خود 
که جواب خانواده خودش را چه بدهد.  بود به ایشان داد و متحیر ماند 
و  می گردد  ی  و دنبال  به  که  دید  را  سلطان  فرستاده  حال  همین  در 
گفت:  قاصد  است.  آورده  دینار   500 همراه  به  او  برای  مصر  از  نامه ای 
کرده و البته  که در مصر فوت   این مقداری از ارث پسر عمویت هست 
است.  نشده  وصول  هنوز  که  داشته  هم  سرمایه  دینار  هزار  صد  چند 

1 . الکایف ج 1 ص387-388 ح5
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شب  و  خرید  چیز  همه  خانواده اش  برای  و  گرفت  را  دینار   500 آن  مرد 
کردن ما را در  که به او فرمودند:  بی نیاز  رسول خدا و علی را خواب دید 
کردی چگونه یافتی؟ سپس به خواب تمام  که به نسل ما  مقابل ایثاری 
که  کردند  بدهکاران آن پسر عمو در مکه و مدینه رفتند و آنها را تهدید 
کتان می کنیم  گر فردا صبح قرض خود را به وارث او ندهید صبح هال ا
و نعمت های تان را از بین برده و از موقعیت تان جدایتان می نماییم. و 
که مجموعًا صد هزار دینار  همه آن بدهکاران فردا صبح بدهی خود را 

بود به آن مرد پرداختند.
مصر  در  عمو  پسر  بدهکاران  خواب  به  حضرت  دو  آن  همچنین 
به  را  خود  بدهی  سریعتر  چه  هر  که  کردند  تهدید  را  آنها  همه  و  رفتند 

ید. وارث او بپرداز
بعد دوباره به خواب آن مرد رفتند و فرمودند: عملکرد خدا را چگونه 
گفته ایم هرچه سریعتر اموال  یافتی؟  ما به همه بدهکاران در مصر هم 

تو را به تو برسانند.
کم مصر رفتند و به او دستور دادند زمین های  سپس به خواب حا
کند و جمعًا سیصد  پسر عمو را بفروشد و پولش را برای آن مرد حواله 

هزار دینار به دست آن مرد رسید و ثروتمندترین فرد مدینه شد.
ی رفته و فرمودند:  این پاداش دنیوی تو بر  بعد رسول خدا به خواب و
کردی اما در آخرت در مقابل هر دانه  که نسبت به نسل من  ایثاری بود 
کوچکترینش بزرگتر  که  از این مال، هزار قصر در بهشت به تو می دهم 

از دنیاست:
 ،

ً
وَن، َفَکَسَب ِدْرَهما

ُ
ُکل

ْ
ُهْم َما َیأ

َ
ُه ، َفَخَرَج َیْبِغى ل

ُ
 َجاَع  ِعَیال

ً
»ِإّنَ َرُجل
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ٍد  ُمَحّمَ َقَراَباِت  ِمْن  ٍة 
َ
اْمَرأ َو  ِبَرُجٍل  َفَمّرَ   ،

ً
ِإَداما َو   

ً
ُخْبزا ِبِه  ى  َفاْشَتَر

َقَراَباِتى.  ِمْن  َحّقُ 
َ
أ َهُؤَلِء   :

َ
َفَقال َجاِئَعْیِن.  َفَوَجَدُهَما  ؟ع؟  َعِلّىٍ َو 

َیْمِشى   
َ

َفَجَعل َمْنِزِلِه  ِفى  َیْحَتّجُ  َذا  ِبَما  َیْدِر  ْم 
َ
ل َو  اُه،  ِإّیَ ْعَطاُهَما 

َ
َفأ

ْرَهِم،  ِبالّدِ  
َ

َفَعل َما  ُهْم 
َ
ل  

ُ
َیُقول َو  ِعْنَدُهم  ِبِه    

ُ
َیْعَتل ِفیَما  ُر 

َ
َیَتَفّک  

ً
ْیدا َو ُر

ُبُه، 
ُ
َیْطل ِبَفْیٍج  ِإَذا  یِقِه  َطِر ِفى  ٌر  ُمَتَحّیِ ُهَو  َفَبْیَنا  ِبَشْى ٍء.  َیِجْئُهْم  ْم 

َ
ِإْذل

ِفى  ِدیَناٍر  َخْمِسِماَئِة  َو  ِمْصَر،  ِمْن   
ً
ِکَتابا ْیِه 

َ
ِإل  

َ
ْوَصل

َ
َفأ ْیِه، 

َ
َعل  

َّ
َفُدل

َک،  ْیَک ِمْن َماِل اْبِن َعّمِ
َ
ُتُه ِإل

ْ
ُة ]َماِلَک [ َحَمل : َهِذِه َبِقّیَ

َ
ٍة، َو َقال ُصّرَ

َمِدیَنِة، َو 
ْ
َة َو ال

َ
اِر َمّک ى ُتّجَ

َ
ِف ِدیَناٍر َعل

ْ
ل

َ
َف ِماَئَة أ

َّ
َماَت ِبِمْصَر، َو َخل

ْضَعاِف َذِلَک.
َ
، َو َماًل ِبِمْصَر ِبأ

ً
َکِثیرا  

ً
َعَقارا

ى 
َ
َفَرأ َتُه. 

َ
ْیل

َ
ل َناَم  َو  ِعَیاِلِه،  ى 

َ
َعل َع  َوّسَ َو  ِدیَناٍر  َخْمَسِماَئِة 

ْ
ال َخَذ 

َ
َفأ

ا  ّمَ
َ
ل َک 

َ
ل ِإْغَناَءَنا  ى  َتَر َکْیَف  ُه: 

َ
ل َفَقال  ع،   

ً
َعِلّیا َو  اهَّلِل؟ص؟   

َ
َرُسول

ْن  ِمّمَ َة 
َ

ِبَمّک َل  َو  َمِدیَنِة 
ْ
ِبال َیْبَق  ْم 

َ
ل ]ُثَم [  َقَراَبِتَک  ى 

َ
َعل َقَراَبَتَنا  آَثْرَت 

ّىٌ ِفى َمَناِمِه َو 
َ
ٌد َو َعل َتاُه ُمَحّمَ

َ
 أ

َ
ِف ِدیَناٍر ِإّل

ْ
ل

َ
ِماَئِة أ

ْ
ْیِه َشْى ٌء ِمَن ال

َ
َعل

 
َ

ِه َو ِإّل ِه ِمْن ِمیَراِث اْبِن َعّمِ ٍن ِبَحّقِ
َ

ى ُفل
َ
َغَداِة َعل

ْ
ْرَت ِبال

َ
ا َبّک ُه: ِإّمَ

َ
َقال ل

ِإَباَنِتَک  َو  ِة ِنَعِمَک، 
َ
ِإَزال َو  ِمَک 

َ
ِکَک َو اْصِطل

َ
ْیَک ِبَهل

َ
ْرَنا َعل

َ
َبّک

ِمْن َحَشِمَک .

ِعْنَدُه   
َ

َحَصل ى  َحّتَ ْیِهْم 
َ
َعل َما  ُجِل  الّرَ ى 

َ
ِإل وا 

ُ
َحَمل َو  ُهْم 

ُّ
ُکل ْصَبُحوا 

َ
َفأ

َتاُه 
َ
 َو أ

َ
 ِإّل

ٌ
ُه ِعْنَدُه َمال

َ
ْن ل َحٌد ِبِمْصَر ِمّمَ

َ
ِف ِدیَناٍر َو َما ُتِرَک أ

ْ
ل

َ
ِماَئُة أ

ُجِل  ٍد ِبَتْعِجیِل َماِل الّرَ
ُ

ْمَر َتَهّد
َ
َمَراُه أ

َ
؟ع؟ ِفى َمَناِمِه، َو أ ٌد َو َعِلّىٌ ُمَحّمَ

ْیِه.
َ
ْسَرَع َما َیْقِدُر َعل

َ
أ

ُمْؤِثَر ِلَقَراَبِة َرُسوِل اهَّلِل؟ص؟ ِفى َمَناِمِه 
ْ
؟ع؟ َهَذا ال ٌد َو َعِلّىٌ َتى ُمَحّمَ

َ
َو أ

 
َ

ل ْن ُیَعّجِ
َ
َمْرَنا َمْن ِفى ِمْصَر أ

َ
َک َقْد أ

َ
ْیَت ُصْنَع اهَّلِل ل

َ
َکْیَف َرأ ُه: 

َ
َفَقال ل
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َو  َکَک 
َ

ْمل
َ
أ َو  َعَقاَرَک  َیِبیَع  ْن 

َ
ِبأ ِکَمَها  َحا ُمُر 

ْ
َفَنأ  

َ
أ َک، 

َ
َمال ْیَک 

َ
ِإل

ى.
َ
: َبل

َ
َمِدیَنِة َقال

ْ
َها ِمَن ال

َ
َی َبَدل ْثَماِنَها ِلَتْشَتِر

َ
ْیَک ِبأ

َ
ُیَسْفِتَج  ِإل

َیِبیَع  ْن 
َ
أ َمَراُه 

َ
َفأ َمَناِمِه  ِفى  ِمْصَر  ِکَم  َحا ؟ع؟  َعِلّىٌ َو  ٌد  ُمَحّمَ َتى 

َ
َفأ

ْثَماِن 
َ
اْل َک 

ْ
ِتل ِمْن  ْیِه 

َ
ِإل  

َ
َفَحَمل ْیِه، 

َ
ِإل ِبَثَمِنِه  ْفَتَجَة  الّسَ َو  َعَقاَرُه، 

َمِدیَنِة.
ْ
ْغَنى َمْن ِبال

َ
ِف ِدیَناٍر، َفَصاَر أ

ْ
ل

َ
َثِماَئِة أ

َ
َثل

ى 
َ
ْنَیا َعل

ُ
: َیا َعْبَد اهَّلِل َهَذا َجَزاُؤَک ِفى الّد

َ
 اهَّلِل ص، َفَقال

ُ
َتاُه َرُسول

َ
ُثّمَ أ

ٍة ِمْن  ِ َحّبَ
ّ

ُکل  
َ

َک ِفى اْلِخَرِة َبَدل ْعِطَیّنَ
ُ
ى َقَراَبِتَک، َو َل

َ
ِإیَثاِر َقَراَبِتى َعل

ِإْبَرٍة  َمْغِرُز  ْنَیا، 
ُ

الّد ِمَن  ْکَبُر 
َ
أ ْصَغُرَها 

َ
أ َقْصٍر  َف 

ْ
ل

َ
أ ِة  َجّنَ

ْ
ال َماِل ِفى 

ْ
ال َهَذا 

ْنَیا َو َما ِفیَها«.1
ُ

ِمْنَها َخْیٌر ِمَن الّد

عسکری؟ع؟  حسن  امام  به  منسوب  تفسیر  در  حدیث  این  تدبر: 
که پر از داستان های باور نکردنی و منحصر به فرد می باشد.  ثبت شده 
کتاب را  کتاب »لوح و قلم« مجملی از ادله بی اعتبار بودن این  ما در 

کرده ایم و نیازی به تکرار نیست. بیان 
از  است،  فراوان  بودن  ساختگی  نشانه های  نیز  داستان  این  در  اما 

جمله:
اقتصادی،  شدید  تنگنای  وجود  با  شیعیان  بعضی  اینکه  الف( 
کنند و آنچه خود بدان نیاز دارند را  سادات فقیر را بر خود مقدم 
کم و بیش اتفاق می افتاده  در اختیار نسل پیامبر؟ص؟ قرار دهند 
که برای هیچ یک از آنها چنین پاداش  است، پس چگونه است 
به  همه  این  المؤمنین؟امهع؟  امیر  و  پیامبر  و  نشده  داده  دنیوی 

1 . التفسیر املنسوب ص337-338 ح212
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اما در همین یک  نرفته اند  کم  و بدهکاران و حا خواب خود فرد 
مورد این همه تحویل و تمجید و تالش و پاداش ارائه می گردد!

کاماًل  شناخته شده بودند و در میان  ب( ثروتمندترین افراد مدینه 
که با این تفصیل یک شبه به این مقدار ثروت رسیده  کسی  آنها 

باشد وجود ندارد.
چنین  که  می دهند  خبر  امام؟ع؟  وقتی  شود:  گفته  است  ممکن 
ثرتمندترین  وجود  اما  است.  بوده  حتمًا  پس  داشته،  وجود  شخصی 
که از چشم همه افراد  کوچکی مثل مدینه، چیزی نبوده  انسان در شهر 
که معصوم از غیب به  جامعه مخفی بماند و نیاز به این داشته باشد 

آن خبر دهد.
دینار،  هزار  سیصد  یافت  در با  مرد  آن  می گوید  متن  این  ج( 
ثروتمندترین فرد مدینه شد در حالیکه این ثروت در مقابل ثروت 
در  متعددی  افراد  و  نمی آید  حساب  به  چیزی  خلفاء  نزدیکان 

که خیلی بیش از این ثروت داشتند. مدینه بوده اند 
به خواب همه  در یک شب  المؤمنین؟امهع؟  امیر  و  پیامبر  اینکه  د( 
باشند،  قضیه  رفته  مختلف  شهرهای  در  فرد  یک  بدهکاران 
که به غیر از اینجا در هیچ مورد دیگری ادعا نشده  غریبی است 

است.
همین  گفتند  مکه  و  مدینه  بدهکاران  به  می گوید  نقل  این  هـ( 
همه  مگر  اما  می کنیم،  کتان  هال ید  نپرداز را  خود  بدهی  گر  ا فردا 
که همگی را تهدید به  بدهکاران قصد عدم پرداخت داشته اند 
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باید خبر  ابتدا  اند؟ در حالیکه به صورت طبیعی  ک نموده  هال
بعد  گردد،  معرفی  آنها  به  ی  و وارث  و  شود  داده  عمو  پسر  وفات 
ک  یدند ایشان را تهدید به هال گر آنها در پرداخت دیون تعلل ورز ا
بتوانند  بوده  ممکن  مدینه  بدهکاران  چند  هر  طرفی  از  نمایند. 
تکلیف  اما  نمایند،  پرداخت  را  خود  قرض  بروند  فردا  همان 
اینکه  به  می کردند  زندگی  دیگری  شهر  در  که  مکه  بدهکاران 
ید واقعًا  ید مدینه و قرض خود را بپرداز همین فردا صبح باید برو

غیر منطقی می نماید.

روایات عدم تمثل شیطان به صورت معصوم در عالم  دسته سوم( 
خواب:

امروز  فرمودند:  وّشاء  علی  بن  حسن  به  رضا؟ع؟  امام  اول(  روایت 
بله  فرمودند:  پدرتان؟!  پرسید:  تعجب  با  او  بود.  من  نزد  پدرم  صبح 
برای  پدرم،  بله  فرمودند:  پدرتان؟!  پرسید:  تعجب  با  مرتبه  دو  پدرم، 
این  نمی تواند  او  دیدند  )که  امام  پدرتان؟!  پرسید:  تعجب  با  سوم  بار 
پدرم  نزد  جعفر  امام  همانا  خواب،  در  فرمودند:  کند(  هضم  را  موضوع 
ی  کار را انجام بده. راو کار را بکن فالن  می آمد و می گفت: پسرم فالن 
حسن  ای  فرمودند:  که  رفتم  رضا؟ع؟  امام  نزد  دیگر  روزی  می گوید: 

خواب و بیداری ما یکی است:
َکاَن  ِبی 

َ
أ ِإّنَ  اْبِتَداًء  ِلَى   :

َ
َقال ُم 

َ
ل الّسَ ْیِه 

َ
َعل َضا  الّرِ َحَسِن 

ْ
ال ِبی 

َ
أ »َعْن 

ِبی 
َ
أ  :

َ
ُبوَک؟!َقال

َ
أ ُت: 

ْ
ِبی،ُقل

َ
أ  :

َ
ُبوَک؟!َقال

َ
أ ُت: 

ْ
ُقل َباِرَحَة، 

ْ
ال ِعْنِدی 

ِبی 
َ
أ ى 

َ
ِإل َیِجى ُء  َکاَن   

ً
َجْعَفرا ِإّنَ  َمَناِم، 

ْ
ال ِفى   :

َ
َقال ُبوَک؟! 

َ
أ ُت: 

ْ
ُقل
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ْیِه َبْعَد 
َ
ُت َعل

ْ
 َفَدَخل

َ
َکَذا. َقال  

ْ
َکَذا، َیا ُبَنّىَ اْفَعل  

ْ
: َیا ُبَنّىَ اْفَعل

ُ
َفَیُقول

 ِلى: َیا َحَسُن، ِإّنَ َمَناَمَنا َو َیَقَظَتَنا َواِحَدٌة«.1
َ

َذِلَک، َفَقال

َواِحَدٌة« چنین توهم  َیَقَظَتَنا  َو  َمَناَمَنا  تدبر: شاید برخی از عبارت »ِإّنَ 
که  کس ما را در خواب ببیند مثل آنست  که امام می گویند: هر  نمایند 
مراد  که  است  مشخص  کاماًل  حدیث  ظاهر  از  اما  دیده،  بیداری  در 
امام رضا؟ع؟ دیدن پدرشان در عالم بیداری است نه خواب، و چون 
کند و سه مرتبه با حالت تعجب یا انکار  ی نمی تواند این را هضم  راو
کنند، در نتیجه  یه  تور ی  از و سوال می کند، امام؟ع؟ مجبور می شوند 
و  می باشد2  راستا  همین  در  شده  ذکر  حدیث  آخر  در  که  بعدی  کالم 
که در  گر ما چیزی خواب ببینیم مانند اینست  که ا منظورشان اینست 

بیداری دیده ایم چون مطابق حقیقت است.
که  می باشد  صادق؟ع؟  امام  روایت  مانند  درست  روایت  این  و 
فرمودند: من نسبت به هر چه در آسمانها و هر چه در زمین است و هر 
چه در بهشت و هر چه در آتش است و هر چه بوده و هر چه خواهد بود 
کردند این مطلب برای بعضی شنوندگان  علم دارم. اما چون مشاهده 
خدا  زیرا  می دانم  را  اینها  قرآن  از  من  فرمودند:  است،  سنگین  خیلی 

می فرماید: بیان همه چیز در قرآن است:
ِة  َجّنَ

ْ
ُم َما ِفى ال

َ
ْعل

َ
ْرِض َو أ

َ
َماَواِت َو َما ِفى اْل ُم َما ِفى الّسَ

َ
ْعل

َ
ى َل »ِإّنِ

 ُثّمَ َمَکَث ُهَنْیَئًة 
َ

َکاَن َو َما َیُکوُن َقال ُم َما 
َ
ْعل

َ
اِر َو أ ُم َما ِفى الّنَ

َ
ْعل

َ
َو أ

ِمْن  َذِلَک  َعِلْمُت   
َ

َفَقال ِمْنُه  َسِمَعُه  َمْن  ى 
َ
َعل َکُبَر  َذِلَک  ّنَ 

َ
أ ى 

َ
َفَرأ

1 . قرب اإلسناد ص348 ح1258

یة لضعف عقل السائل کما أشار؟ع؟إلیه آخرا. حبار األنوار ج 27 ص303 2 . لعل یف ذکر املنام تور
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ِ َشْى ٍء«.1
ّ

ُکل  ِفیِه ِتْبَیاُن 
ُ

 َیُقول
َّ

 ِإّنَ اهَّلَل َعّزَ َو َجل
َّ

ِکَتاِب اهَّلِل َعّزَ َو َجل

یه ندانیم، حدیث می گوید  کالم دوم را از باب تور که  حال بر فرض 
که در بیداری  که ما ائمه در خواب می بینیم مانند چیزی است  چیزی 
توضیح  در  که  است  معنایی  همان  موید  این  و  می نماییم،  مشاهده 
کردیم، لذا ارتباطی بین مضمون این  یای انبیاء؟مهع؟ بیان  وحی بودن رؤ

حدیث با آنکه مردم ائمه؟مهع؟ را خواب ببینند وجود ندارد.
روایت دوم( امیر المؤمنین؟ع؟ به فرزند عمر فرمودند: رسول خدا در 
شب فوت پدرت در خواب به من از آخرین سخنان پدرت به تو و آنچه 
کس رسول خدا را در خواب ببیند او را در  گفتی خبر داد و هر  تو به او 
ُه 

َ
َت ل

ْ
َک َو ُقل

َ
 ل

َ
ِ َما َقال

ّ
ْخَبَرِنى ِبُکل

َ
 اهَّلِل؟ص؟ َقْد أ

َ
بیداری دیده است: »ِإّنَ َرُسول

ُبوَک [2 
َ
َة َماَت أ

َ
ْیل

َ
ْخَبَرِنى ِبِه ]ل

َ
ْخَبَرِنى ِفى َحَیاِتِه ُثّمَ أ

َ
؟ع؟ أ

َ
ْخَبَرَک َقال

َ
 َو َمَتى أ

َ
َقال

َیَقَظِة[3«.4
ْ
َمَناِم َفَقْد َرآُه ]ِفى ال

ْ
 اهَّلِل؟ص؟ ِفى ال

َ
ى َرُسول

َ
ِفى َمَناِمى َو َمْن َرأ

مرا  کس  هر  که  می فرمایند  نقل  خدا؟ص؟  رسول  قول  از  همچنین 
و  من  صورت  به  شیطان  زیرا  است  دیده  را  من  خود  ببیند  خواب  در 
تا روز قیامت در نمی آید نه در خواب و نه در  از اوصیاء من  هیچ یک 
ْیَطاَن 

َ
َمَناِم َفَقْد َرآِنى َفِإّنَ الّش

ْ
 َمْن َرآِنى ِفى ال

َ
 اهَّلِل؟ص؟ َقال

َ
بیداری ...: »َفِإّنَ َرُسول

ُت 
ْ
ِقَیاَمِة َفُقل

ْ
ى َیْوِم ال

َ
ْوِصَیاِئى ِإل

َ
َحٍد ِمْن أ

َ
 ِبی ِفى َنْوٍم َو َل َیَقَظٍة َو َل ِبأ

ُ
ل

َ
َل َیَتَمّث

1 . الکایف ج 1 ص261 ح2

یادة من»الف« و»ب«. 2 . الز

یادة من»ب«. 3 . الز

4 . کتاب سلم بن قیس اهلالیل ج 2 ص652
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 َعِلٌى ؟ع؟«.1
َ

َثَک ِبَهَذا َقال
َ

ِبی َبْکٍر َمْن َحّد
َ
ِد ْبِن أ ِلُمَحّمَ

که رسول  تدبر: این روایت در مورد حضرت علی؟ع؟ سخن می گوید 
خدا؟ص؟ را در بیداری دیده اند و صورت ایشان را می شناسند و سپس 
همان صورت را در خواب مشاهده نموده اند، لذا اطالقی ندارد تا شامل 
نیز  ندیده اند  را  ایشان  و  نبوده اند  خدا؟ص؟  رسول  زمان  در  که  کسانی 

بشود.
قدر  مورد،  گر  ا اواًل  زیرا  نیست،  مخّصص  مورد  که  نشود  اشکال 
اطالق گیری  برای  حکمت  مقدمات  بسازد  تخاطب  مقام  در  متیقن 
توقیع  در  را  شرطیه  »َمن«  که  یمانی  مدعی  فرقه  ثانیًا  نمی باشد2،  تمام 
ْفَیاِنّىِ  وِج الّسُ  ُخُر

َ
ُمَشاَهَدَة َقْبل

ْ
َعى  ال

َ
َل َفَمِن  اّد

َ
که می فرماید: »أ مبارک سمری 

َکاِذٌب ُمْفَتٍر«3 فاقد اطالق و عموم می دانند4، در اینجا نیز  ْیَحِة َفُهَو  َو الّصَ

نمی توانند به وجود »َمن« شرطیه در راستای گرفتن عموم تمسک کنند.
که در  و نکته مذکور مخصوصًا با توجه به این مساله روشن می شود 
کنار عدم  حدیث دوم، پیامبر؟ص؟ عدم تمثل شیطان در خواب را در 
کرده اند. زیرا عدم تمثل شیطان در بیداری تنها  تمثل او در بیداری ذکر 
که مردم صورت پیامبر؟ص؟ را دیده بودند لذا در  مربوط به زمانی است 
که عدم تمثل او در خواب نیز مربوط به همان دوره است. در  می یابیم 

1 . مهان ص823

2 . لییس معیی هیذا أّننیا نقیول بیأّن املیورد یقّیید املطلیق أو خیّصیص العیاّم، بیل إمّنیا نقیول: إّنیه یکیون عقبیة یف إمتیام 

مقّدمیات احلکیة للتمّسیک باإلطیالق، فهیو یضیّر باإلطیالق مین دون أن یکیون لیه ظهیور یف التقییید. أصیول 

الفقیه ج2 ص64

3 . کمال الدین و متام النعمة ج 2 ص516 ح44

4 . نصیحة إیل طلبة احلوزات العلمیة، ص12.
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شیطان  که  اینست  دوم  حدیث  قرینه  به  نیز  اول  حدیث  مفاد  نتیجه 
در  چه  و  خواب  در  چه  آید  در  پیامبر؟ص؟  واقعِی  صورت  به  نمی تواند 

بیداری.
به  المؤمنین؟ع؟  امیر  که  اینست  برداشت  این  برای  دیگر  شاهد 
پیامبر؟ص؟  که  بوده اند  کسانی  مخاطبشان  که   - مورد  دو  این  از  غیر 
بیان  را  در هیچ جای دیگر چنین مطلبی  بودند -  دیده  بیداری  در  را 
گر منظور  نکرده اند تا بستر سوء استفاده از این مساله فراهم نشود و اال ا
کس هر چهره ای در خواب دید و برداشتش این  که هر  حدیث این بوده 
که پیامبر را دیده برداشتش درست است، چرا حتی یکبار این را با  بود 

کسانیکه پیامبر؟ص؟ را ندیده بودند مطرح نکردند؟
فرزند  اول،  المؤمنین؟ع؟ در حدیث  امیر  از طرفی، چون مخاطب 
که  هست  این  احتمال  ندارد،  قبول  را  ایشان  حقانیت  که  است  عمر 
برهانی،  نه  باشند  کرده  بیان  جدلی  صورت  به  را  کالم  این  حضرت 
که من هرگاه رسول خدا را خواب ببینم خود  یعنی منظورشان این بوده 
کنند  ایشان را خواب دیده ام اما چون نمی توانند این حقیقت را بیان 
کس  یه نموده و همه را در این قانون شریک می نمایند و می گویند هر  تور

خواب ایشان را ببیند واقعًا ایشان را خواب دیده است.
من  داشت:  عرضه  رضا؟ع؟  امام  به  خراسانی  مردی  سوم(  روایت 
خواهید  چگونه  فرمود:  من  به  گویا  دیدم  خواب  را  خدا  رسول  دیشب 
نگهبان  شما  و  شود  دفن  شما  سرزمین  در  من  از  پاره ای  زمانیکه  بود 
گردد؟  امانت من قرار داده شوید و ستاره من در سرزمین شما مدفون 
امام رضا؟ع؟ فرمودند: من همان مدفون در سرزمین شما هستم و من 
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هستم  ستاره  و  امانت  همان  من  و  می باشم  خدا  رسول  تن  پاره  همان 
که  ... و پدرم از جدم از پدرش )امام باقر؟ع؟( از رسول خدا نقل فرمود 
کند( واقعًا مرا  یارت  کس مرا در خواب ببیند )یا: ز ایشان فرمودند: هر 
کرده( زیرا شیطان نه به صورت من متمثل می شود و  یارت  دیده )یا: ز
نه به صورت یکی از اوصیائم و نه به صورت یکی از شیعیان ایشان و 

یای صادقه جزئی از اجزاء هفتادگانه نبوت است: رؤ
 اهَّلِل؟ص؟ 

َ
ْیُت َرُسول

َ
ْهِل ُخَراَساَن َیا اْبَن َرُسوِل اهَّلِل َرأ

َ
 ِمْن أ

ٌ
ُه َرُجل

َ
 ل

َ
 »َقال

ْرِضُکْم َبْضَعِتى َو 
َ
ْنُتْم ِإَذا ُدِفَن ِفى أ

َ
َکْیَف أ  ِلى 

ُ
ُه َیُقول

َ
ّن

َ
َکأ َمَناِم 

ْ
ِفى ال

َنا 
َ
ُه الّرَِضا؟ع؟ أ

َ
 ل

َ
ُکْم َنْجِمى َفَقال َب  ِفى َثَرا اْسُتْحِفْظُتْم  َوِدیَعِتى  َو ُغّیِ

ْجُم  َوِدیَعُة َو الّنَ
ْ
َنا ال

َ
ُکْم َو أ َنا َبْضَعٌة ِمْن َنِبّیِ

َ
ْرِضُکْم َو أ

َ
َمْدُفوُن ِفى أ

ْ
ال

 
َ

 اهَّلِل؟ص؟ َقال
َ

ّنَ َرُسول
َ
ِبیِه؟ع؟ أ

َ
ی َعْن أ ِبی َعْن َجّدِ

َ
َثِنى أ

َ
َقْد َحّد

َ
... َو ل

 ِفى ُصوَرِتى َو 
ُ

ل
َ
ْیَطاَن َل َیَتَمّث

َ
ّنَ الّش

َ
َمْن َرآِنى 1 ِفى َمَناِمِه َفَقْد َرآِنى 2 ِل

ْوِصَیاِئى َو َل ِفى ُصوَرِة َواِحَدٍة ِمْن ِشیَعِتِهْم َو 
َ
َحٍد ِمْن أ

َ
َل ِفى ُصوَرِة أ

ِة«.3 ُبّوَ  ِمَن الّنُ
ً
اِدَقَة ُجْزٌء ِمْن َسْبِعیَن ُجْزءا َیا الّصَ ْؤ ِإّنَ الّرُ

که می گوید رسول  کسی  تدبر: در این حدیث امام رضا؟ع؟ ادعای 
کید بر این  خدا؟ص؟ را در خواب دیده است تصدیق می کنند و جهت تا
به  شیطان  که  می نمایند  استشهاد  پیامبر؟ص؟  از  حدیثی  به  تصدیق، 
صورت ایشان در نمی آید. این حدیث یکی از مهمترین روایاتی است 
واسطه  همین  به  و  می کنند4  تمسک  بدان  یارانش  و  بصری  احمد  که 

1 . یف العیون: زارن. 

2 . یف العیون: زارن.

3 . من ل حیضره الفقیه ج 2 ص584-585 ح3191

4 . عقائد اإلسالم ص78-77
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کسانی را که می گویند شاید شیطان در خواب ادعا یا القاء کند که یکی 
کافر تلقی می کنند.1 از معصومین می باشد را 

غافل از اینکه:
خواب  در  مرا  کس  »هر  فرموده اند:  پیامبر؟ص؟  حدیث  این  در  اواًل 
که  کسی  دهیم  تشخیص  کجا  از  که  است  کالم  اول  این  و  ببیند«، 
که می گویند ما پیامبر  کسانی  دیده ایم شخص پیامبر بوده است؟ زیرا 
را خواب دیده ایم بسا بخاطر حدیث نفس یا اشتباه در برداشت است، 
و  دادیم  قرار  بررسی  مورد  را  معصوم  تشخیص  راه های  قباًل  ما  طرفی  از 
کنیم معصوم را در خواب دیده ایم  گفتیم تنها در صورتی می توانیم ادعا 
گفتارش ظهور در این  که یا خودش بگوید من فالن معصوم هستم، یا 
کند و یا دسترسی  مطلب داشته باشد، یا قرائن قطعی بر این امر داللت 
نمی تواند  چهره ای  هر  نیز  و  باشیم،  داشته  حضوری  علم  یا  الهام  به 

صورت معصوم باشد.
در  را  خدا؟ص؟  رسول  مرد  این  که  می کند  اشکال  بصری  احمد 
تایید  را  ی  و خواب  رضا؟ع؟  امام  حال  این  با  و  بوده،  ندیده  بیداری 
معصوم  زمان  در  که  کسانی  شامل  قطعًا  حدیث  این  لذا  می نمایند، 
گر تشخیص کسی که خواب  نبوده و او را ندیده اند نیز می شود2. و اصاًل ا

ییا، فهیو معلین لکفیره ببعیض القیرآن. مهیان  ییق الوحیی بالرؤ ییق للنیص اإلهلیی و هیو طر 1 . مین ینکیر هیذا الطر

ص73-72

2 . أمیا قیول بعضهیم بیأن املقصیود باحلدییث هیو فقیط مین رأى الرسیول یف الدنییا و یعیرف صورتیه املادییة، فهیذا 

یا مل یَر رسیول  تنقضیه نفیس الرواییة؛ حییث إن اإلمیام الرضیا؟ع؟  یعلیم یقینیا أن الشیخص الیذی قیص علییه الرؤ

اهَّلل حممیدا؟ص؟ و میع هیذا قیال لیه: مین رأی الرسیول فقید رآه فیإن الشییطان ل یتمثیل بیه، و هیو یوجیه الیکالم لیه و 

ییاه بالتحدیید. مهیان ص78 یقصید بالیکالم رؤ
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ک نباشد برای چه رسول خدا چنین مطلبی را فرموده اند؟ دیده مال
اشتباه  و  خطا  از  دور  به  افراد  تشخیص  گفت:  باید  جواب  در  اما 
را  ما  می تواند  معصوم  تایید  تنها  و  نیستند  معصوم  آنها  چون  نیست 
که پیامبر را در خواب دیده ایم. لذا وقتی امام رضا؟ع؟  به قطع برساند 
ی پیامبر؟ص؟ را در  که و کردند تازه ثابت می شود  خواب آن مرد را تایید 
خواب دیده است. اما این سخن رسول خدا؟ص؟ برای ما ثابت نیست 
که صورت آن حضرت را در  کس )حتی مردم آینده  که فرموده باشند هر 
را خواب دیده  ایشان  ببیند، خود  را خواب  ایشان  اند(  ندیده  بیداری 
تنها در  این مضمون  گفت  به زودی خواهیم  که  زیرا همانگونه  است. 

دو روایت آمده است و ابهامات متعددی نیز دارد.
که فقط شامل  این حدیث اطالق دارد پس چطور است  از طرفی 
که به نفع جریان یمانی دیده شده نه خواب هایی  خواب هایی می شود 

یت شده است؟! که بر ضد او رؤ
نه  شده  گفته  سخن  پیامبر  دیدن  از  تنها  حدیث  این  در  ثانیًا 
گر در خواب صدایی بشنویم در حالیکه  ا ایشان، لذا  شنیدن صدای 
لبهای معصوم تکان نمی خورد یا اصاًل چهره معصوم مشخص نباشد 
تا تشخیص دهیم صدا متعلق به اوست امکان ترکیب صورت معصوم 
ما خوابیده ایم  که  بسیار پیش می آید  و چه  دارد.  با صدای غیر وجود 
از خواب تولید می شود و ما همان صدا را در خواب  و صدایی بیرون 
که ما با دیدن  می شنویم و بر طبقش خواب می بینیم. لذا ُبعدی ندارد 
ما  گوش  نزدیک  که  بشنویم  از طرف شیطان  صورت معصوم صدایی 
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کنیم صدای معصوم  گمان  سخن بگوید و همان را در خواب دیده و 
را شنیده ایم.

ثالثًا صادقه بودن خواب معصوم با حجت بودن آن فرق می کند، 
ولی  ببیند  خواب  در  را  معصومی  واقعًا  کسی  یعنی  بودن  صادقه  زیرا 
م 

َ
که در عال حجت بودن یعنی مکلف به اطاعت از امر و نهیی است 

خواب از معصوم شنیده است، در حالیکه این دو با هم تالزمی ندارند. 
ما در خواب  نهی  و  امر  بگوید  که  نیامده  روایت هم  زیرا حتی در یک 
بر  گوش فرا دهید1 بلکه  مانند امر و نهی در بیداری است و باید بدان 
توسط  دین  احکام  می گوید  صحیح  سند  چندین  با  روایتی  عکس، 
خواب به اثبات نمی رسد چه برسد به اصول دین و اثبات امامت برای 

ْوِم«.2 ى ِفى الّنَ ْن ُیَر
َ
َعّزُ ِمْن أ

َ
 أ

َّ
کسی: »ِإّنَ ِدیَن  اهَّلِل  َعّزَ َو َجل

دیدن  خواب  روایات  می نگارد:  این باره  در  مجلسی  عالمه 

1 . بلیه از حممید بین ایب بکیر چنین وارد شیده کیه حدییث پیامبیر بیرای عیی در خیواب ماننید حدییث پیامبیر بیرای 

َیَقَظیِة«؛ کتیاب سیلم بین 
ْ
َییاِة[ َو ال َ یاُه یِف ]احلْ  َحِدیِثیِه ِإّیَ

ُ
َنیاِم ِمْثیل َ یاُه یِف الْ عیی در بییداری اسیت: »َحِدیُثیُه ِإّیَ

بیاره امیام عیی؟ع؟ می باشید و تیازه از معصیوم هم نرسییده بلکه از  قییس اهلیالیل ج 2 ص823. امیا ایین تنیا در

حممید بین ایب بکیر اسیت و هیر چنید امییر املؤمنین؟ع؟ در ادامیه، ماجیرایی کیه حممید نقل منیوده را تصدییق کرده و 

باره  یٌد«، لکین ایین تصدییق مربیوط بیه ماجیرایی اسیت کیه او نقیل منیوده نیه سیخنش در ّمَ فرمودنید: »َصیَدَق حُمَ

حدییث پیامبیر؟ص؟ در خیواب.

مهچنین در رواییی آمیده کیه امیام عسیکری؟ع؟ در خیواب کیی بیه او فرمودنید: کالم میا در خیواب ماننید کالم میا 

َمَنا یِف  
َ

ّنَ َکال
َ
ْم أ

َ
: ... اْعل

َ
ْیُتُه؟ع؟ یِف َمَناِمی، َفَقال

َ
 َرأ

ُ
ْیل

َّ
ا َکاَن الل ّمَ

َ
ى ... َفل

َ
در بیداری اسیت: »ُکْنُت ِبُسیّرَ َمْن َرأ

َیَقَظیِة«. رجیال الکیى ص574 ح1087؛ امیا مهانطیور کیه مشیاهده می کنید خود این 
ْ
ِمَنیا یِف ال

َ
 َکال

ُ
یْوِم  ِمْثیل الّنَ

 خیواب بیه آن راوی گفتیه شیده، و ییک یشء منی توانید شیاهد خیودش باشید.
َ

کالم در عیامل

2 . الیکایف ج 3 ص482 ح1. حمیدث نیوری در مهین بیاره می نیگارد: بیر صاحبیان عقیل پوشییده نیسیت کیه خواب 

 یف 
ً
یقیا ییا طر بیاب الُنیی عیدم کیون الرؤ بیرای غییر از پیامبیران راه رسییدن بیه احیکام منی باشید: و ل خییى عیی ار

غییر النبییاء یف الحیکام بأسیرها. دار السیالم ج4 ص254
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معصومین صریح در وجوب عمل کردن به محتوای آن خواب ها نیست 
به  اما عمل  را در خواب دیده،  آنها  اینکه  به  لذا می شود در عین علم 
از  باالتر  )و  دین  احکام  اثبات  ک  مال چون  نباشد  واجب  خواب ها  آن 
که از راه طبیعی به دست آید همچنانکه  آن اصول دین( علمی است 
و  گناهکاران  فسق  و  منافقین  کفر  از  اینکه  با  ائمه؟مهع؟  و  پیامبر  خود 
گاهی داشتند مامور به عمل به این علم  از چیزها آ نجاست بسیاری 
گواهِی شاهد عادل  نبودند بلکه به امور ظاهری و عادی مثل مشاهده و 

استناد می نمودند.1
صادقه  یای  رؤ در  گر  ا می نویسد:  باره  همین  در  ینی  قزو محقق  نیز 
چیزی  از  یا  امر  چیزی  به  که  ببیند  را  معصومین؟مهع؟  از  یکی  یا  پیامبر 
که حتی ظن هم برای انسان حاصل نمی شود  نهی می کنند نه تنها علم 
ی از امر یا نهی ایشان است  که مقصود آن معصوم الزام آن فرد به پیرو
ی و  که و که خوابش دارای تعبیری باشد  چون احتمال قوی وجود دارد 

امثال او از فهمش عاجزند.2

حییة یف وجیوب العمیل بیه إذ لعلیه میع العلیم بکونیه منیم ع مل ییب العمیل بیه إذ منیاط  1 . هیذه األخبیار لیسیت بصر

األحکام الشیرعیة العلوم الظاهرة کما أن النی و األمئة ع کانوا یعرفون کفر املنافقن و فسیق الفاسیقن و جناسیة 

یین بالعمل بیذا العلم بل کانوا یسیتندون یف تلک األحکام إیل  کثیر األشییاء لکین الظاهیر أهنیم مل یکونیوا مأمور أ

األمیور الظاهیرة مین املشیاهدة و مسیاع البینة. حبار األنیوار ج 58 ص238-237

ییا انیه قصید  2 . ل یعلیم و ل یظین ان میا یأمیر بیه النیی؟ص؟ او احید مین المئیة ع او ینیی عنیه بعید فیرض صیدق الرؤ

یع احلکیم او الیزام الیرایئ باتبیاع میا راه مین المیر او النیی لقیوة احتمیال ان یکیون لیه تعبییر خیى ل یعرفیه  بیه تشیر

مثیل ان یکیون المیر اشیارة ایل معیروف فعلیه یف املیایض او یفعلیه یف املسیتقبل و النیی اشیارة ایل منکیر وقیع او 

یقیع فییه کذلیک. احلاشییة عیی قوانین األصیول ج 2 ص65. نییز عالمیه جملیی می نیگارد: میا ییرى یف املنیام 

ییل  فلعیل  میا رآه میا لیه تعبییر و هیو ل یعرفیه و إن مل یکین مین قبییل األضغیاث. حبیار  قید حیتیاج إیل تعبییر و تأو

األنیوار ج 58 ص2
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همچنانکه قباًل متذکر حدیث امام صادق؟ع؟ و نیز ُام َایمن درباره 
تعبیر اشتباه شدیم.

تعبیر  دارای  خواب ها  از  بسیاری  که  آنجا  از  دیگر:  عبارت  به  و 
ک تشخیص خواب تعبیر دار از بی نیاز  هستند و ما نه دسترسی به مال
بر  بنا  که می بینیم،  تعبیر خواب هایی  به  نه دسترسی  و  یم  تعبیر دار از 

این خواب شأنیت حجت بودن را ندارد.
او  و  دید  خواب  در  را  معصومی  خودش  گمان  به  کسی  گر  ا رابعًا 
می توان  هم  باز  چه؟  کرد  تایید  را  باطلی  یا  داد  دین  خالف  دستوری 

گفت او معصوم را خواب دیده است؟
پدر عالمه مجلسی در پاسخ به این اشکال فرموده: این فقط یک 
کسی چنین  که  تا به حال شنیده نشده  و  فرض باطل و محال است 

کسی نخواهد دید.1 خوابی ببیند و از این به بعد هم 
فرقه های  دیگر  و  سنت  اهل  از  یادی  ز افراد  که  حالیست  در  این 
و  راه  ایشان  که  نموده اند  را  پیامبر؟ص؟  خواب  دیدِن  ادعای  اسالمی 

کرده اند و قطعًا همه آنها دروغ نگفته اند. مذهب آن فرقه را تایید 
ما به عنوان نمونه دو خواب در اینجا نقل می کنیم:

الف( محمد بن عالء می گوید وارد مدینه شدم و در حالیکه بسیار 
دادم  سالم  عمر  و  ابوبکر  بر  و  او  بر  و  رفته  پیامبر  یارت  ز به  بودم  گرسنه 

گیر کیی خیواب ببینید رسیول خیدا ییا امئیه هیدى را صلیوات اهَّلل علهییم کیه امیر کننید بیه  1 . »و شیهات می کننید کیه ا

فسیق آییا عمیل می تیوان کیرد و جوابیش اینسیت کیه فیرض حمیال اسیت و هرگیز نشیده اسیت و خنواهید شید«. 

لوامیع صاحبقیران ج 8 ص561، و: »و إیل الن میا مسعنیا أن یکیون رأى أحید یف منامیه یأمیره بباطیل فیمکین أن 

یکیون فیرض الباطیل حمیاًل«. روضیة املتقین ج 5 ص398
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گرسنگیم را  که شدت  گفتم ای رسول خدا من در حالی آمده ام  سپس 
که نانی به  فقط خدا می داند، بعد خوابم برد و پیامبر را در خواب دیدم 
من دادند و من نصف آن را خوردم و چون از خواب بیدار شدم نصف 
که حقیقت این حدیث را در یافتم  دیگر نان در دستم بود! در آنجا بود 

کس مرا در خواب ببیند حقیقتًا من را دیده است.1 که هر 
در  دیدم  خواب  در  را  خدا  رسول  می گوید  انزوعه  بن  ابوبکر  ب( 
گری و امام فرقه حنبلی( با او  حالیکه احمد بن حنبل )متفکر سلفی 
بن  احمد  این  فرمودند:  کیست؟  این  پرسیدم  خدا  رسول  از  من  بود. 
که هزار دینار در راه حدیث خرج  حنبل ولّی حقیقی خدا و رسول است 
ی را  کس و ی را می بخشد و هر  کند خدا و یارت  کس او را ز نموده؛ هر 

دشمن بدارد من و خدا را دشمن داشته است!2
چطور  نداده،  رخ  و  نداشته  امکان  چیزی  چنین  گر  ا اینکه  از  غیر 
سید ُمهّنا بیش از 700 سال پیش همین مساله را نزد عالمه حلی مطرح 

؟ص؟ و  1 . عین أیب عبید اهَّلل حمّمید بین العیالء رمحیه اهَّلل قیال: دخلیُت املدینیة و قید غلیب عیّیَ اجلیوع، فزرُت قبیر النّیِ

مُت علیه و عی الشییخن ریض اهَّلل عنما و قلت: یا رسیول اهَّلل جئت و یب من الفاقة و اجلوع ما ل 
ّ
سیلم و سیل

؟ص؟ و سیلم یف املنام فأعطان   و أنیا ضیفیک یف هیذه اللیلیة، ّثَ غلبیی النیوم فرأیُت النّیَ
ّ

 اهَّلل عیّزَ و جیل
ّ

یعلمیه إل

؟ص؟ و سیلم:  یق عنیدی قیول النیّیِ
َ
کلیُت نصفیه، ّثَ انتهیت مین املنیام و یف ییدی نصفیه الخیر، فتحّق  فأ

ً
رغیفیا

 
ّ

یل یب، ّثَ نودییت: ییا أبیا عبید اهَّلل! ل ییزور قبری أحٌد إل
َ
، فیإّنَ الشییطان ل یتمّث

ً
»َمیْن رآن یف املنیام فقید رآن حّقیا

ییارة ص90-89 ُغفیر لیه و نال شیفاعی«. الز

ییه قیال: رأییت رسیول اهَّلل؟ص؟ و سیلم یف املنیام و معیه أمحید بین حنبیل فقلیت: یا رسیول اهَّلل  2 . »عین أیب بکیر بین أنزو

مین هیذا؟ فقیال: هیذا أمحید ویّل اهَّلل و ویّل رسیول اهَّلل عیی احلقیقیة، و أنفیق عیی احلدییث ألیف دینیار. ّث قیال: 

ییارة ص246 بیه  مین ییزوره غفیر اهَّلل لیه؛ و مین یبغیض أمحید فقید أبغضیی، و مین أبغضیی فقید أبغیض اهَّلل. الز

ییخ دمشیق ج2 ص460 نقیل از تار
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که چنین چیزی امکان ندارد. متن  کرده و عالمه هم در جواب نفرموده 
این سوال و جواب به شرح ذیل است:

کسی در خواب پیامبر؟ص؟ یا یکی از ائمه؟مهع؟ را دیده  گر  سید مهنا: ا
مردم  بین  رائج  احکام  خالف  بر  که  دهند  دستور  چیزی  به  را  ی  و که 

است چه می فرمایید؟
کردن  ی  پیرو امکان  است  احکام  خالف  آنچه  حلی:  عالمه  پاسخ 

ندارد.1
و  باطل  افراد  که:  داده اند  جواب  چنین  اشکال  این  از  بعضی  بله 
غیر شیعه پیامبر را خواب نمی بینند زیرا آنها شخصیتی از رسول خدا 
که وجود خارجی ندارد؛ شخصیتی غیر معصوم و دارای  در ذهن دارند 
که منطبق بر پیامبر؟ص؟ نمی باشد. لذا آنها  بعضی رذائل اخالقی و غیره 
کسی  که خدا او را مبعوث نکرده، پس  پیامبری را در خواب می بینند 
که در خواب می بینند پیامبر نیست و هر حرفی مخالف حق بزند نیز 
به  مشروط  پیامبر  خواب  صحت  و  بود2،  نخواهد  حضرت  آن  سخن 
داشتن ایمان و صالح و تقواست و غیر مؤمن به ندرت خواب راست 

می بیند.3
یخ قطعًا بسیاری از مخالفان و دشمنان شیعه،  گواهی تار اما اواًل به 

1 . میا یقیول سییدنا یف مین رأى یف منامیه رسیول اهَّلل ؟ص؟ أو بعیض األمئیة علهییم ... میا قولکیم لیو کان میا أمیر به أو هنی 

یعة؟ اجلیواب : میا خیالیف الظاهیر فیال ینبغیی املصییر الیه.  عنیه عیی خیالف میا یف أییدی النیاس مین ظاهیر الشیر

بیة املسیائل املهنائیة ص98-97 أجو

2 . نقل شده در دار السالم ج4 ص280-279

3 . دار السالم ج4 ص308
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باعث  یا  باعث هدایت شان شده  یا  که  را خواب دیده اند  پیامبر؟ص؟ 
در  معجزاتی  نیز  گاهی  و  گشته  زندان  یا  گمراهی  از  آنها  غیر  نجات 
آنها باقی  که جای هیچ شکی در صحت  کنار این خواب ها رخ داده 

نمی گذارد.1
می توان  گر  ا و  است  اطالق  و  عموم  دارای  بحث  مورد  روایت  ثانیًا 
همه  به  می توان  پس  نمود  مقید  صالح  و  تقوا  و  ایمان  داشتن  به  را  آن 
نمود  مقید  نیز  می آید  دست  به  احادیث  دیگر  از  که  دیگری  چیزهای 
نمی شود2،  ثابت  با خواب  که حکم شرعی  این حدیث صحیح  مثل 
به  ناظر  روایت مورد بحث  این حدیث متوجه می شویم  به  با توجه  لذا 

خواب های بشارت یا خبر دادن از چیزی یا مانند آن است.
زمان  به  مربوط  این  که  شده  ادعا  الشیعة«  »بلغة  در  همچنانکه 
بگوید  بیداری  در  را  احکام  می توانسته  که  است  بوده  معصوم  حضور 
نه دوره غیبت3، غافل از اینکه عدم تمثل شیطان به صورت معصوم 
نیز در زمان خود معصومین؟مهع؟ مطرح شده و شامل دوره حضور ایشان 
گفته شیطان به صورت معصوم  که  هم هست. در نتیجه همان مکتبی 
گفته احکام توسط خواب بیان نمی گردد چه  در نمی آید همان مکتب 

برسد به عقائد.
خواب  در  شیطان  باشند  فرموده  پیامبر  که  مطلب  این  خامسًا 

1 . مهان ص281

2 . الکایف ج3 ص482 ح1، علل الشرائع ج2 ص312 ح1

3 . بلغة الشیعة ص102
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متمثل به من نمی شود تنها در دو روایت از شیعه وارد شده1، در حالیکه 
همین حدیث در میان اهل سنت جزء روایات مشهور تلقی می شود و 
یان متعددی از جمله پسر عمر، ابو هریره، ابن مسعود، ابو سعید،  از راو
کتاب های صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن  ابو قتاده و جابر در 
ترمذی و سنن ابو داود ثبت شده است2. لذا احتمال قوی وجود دارد 
اثبات  برای  امام؟ع؟  و  نبوده،  شیعه  دیده  را  خواب  این  که  مردی  آن 
استناد  ائمه  سلسله  با  سنت  اهل  از  حدیثی  به  او  خواب  حقانیت 
ی را از این حدیث قبول  نموده اند تا او بپذیرد3، در حالیکه برداشت و
کس  که هر  نداشته اند. زیرا مراد اهل سنت از نقل این حدیث اینست 
درست  برداشتت  خداست  رسول  کردی  گمان  و  دیدی  خواب  در  را 

است.
پدر عالمه مجلسی در مورد احتمال شیعه نبودن آن مرد می گوید: 
تا  باشد  آن شخص  به  امامت حضرت  اظهار  که غرض  دارد  احتمال 

سبب هدایت او و دیگران شود.4

1 . یکیی مهین رواییت میورد حبیث و دیگیری حدیییث کیه ذییل رواییت دوم نقیل شید. البتیه در کتیاب جامیع األخبیار 

هیم قسیمت دوم حدییث امیام رضیا؟ع؟ ثبیت شیده کیه بعیی آن را حدییث سیومی حمسیوب کرده انید )دار 

السیالم ج4 ص273، بلغیة الشییعة ص99( در حالیکیه ایین مهیان حدییث امیام رضیا؟ع؟ اسیت کیه در مین 

ذکیر کیرده امی. بیا ایین توضییح روشین شید ادعیای اسیتفاضه ایین اخبیار توسیط مولیف بلغیة  الشییعة ص99 

سیرایب بییش نیسیت.

2 . حبار األنوار ج58 ص235-234

َقْد 
َ
3 . و جالیب اینسیت کیه امیام رضیا؟ع؟ سلسیله سیند را تنیا تیا امیام باقیر؟ع؟ می رسیانند نیه خیود پیامبیر؟ص؟: »ل

 ...«، گویی این حدیث در زمان امام پنجم توسیط 
َ

 اهَّلِل؟ص؟ َقال
َ

ّنَ َرُسیول
َ
ِبیِه ع أ

َ
ی َعْن أ یِب َعْن َجّدِ

َ
َثِی أ َحّدَ

اهیل سینت مشیهور شیده و ایشیان نییز مهین را برای امئیه بعدی نقیل فرموده اند.

4 . لوامع صاحبقران ج 8 ص558
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که تنها در دو حدیث ثبت شده را مستند  سادسًا آیا می توان چیزی 
که  است  جایی  تا  اعتقاد  اهمیت  حالیکه  در  داد؟  قرار  خود  اعتقاد 
برای  و  زند.  رقم  شخص  برای  را  ابدی  شقاوت  یا  سعادت  می تواند 
که سید مرتضی درباره این حدیث می نگارد: این حدیث  همین است 
آن  مثل  بر  نمی شود  که  خبرهاست  ترین  ضعیف  نوع  از  واحدی  خبر 
کرد: »هذا خبر واحد ضعیف من أضعف أخبار اآلحاد، و ال معّول  تکیه 

علی مثل ذلک«.1
بله در امالی طوسی نیز از ابوبکر بن عیاش از ابو حصین نقل می کند 
کس مرا در خواب ببیند خود مرا دیده چون شیطان  که پیامبر فرمود: هر 
: َمْن َرآِنى 

َ
 اهَّلِل؟ص؟ َقال

َ
ّنَ َرُسول

َ
َثِنى أ

َ
َبا ُحَصْیٍن َحّد

َ
شبیه من در نمی آید: »َفِإّنَ أ

ُه ِبی«.2 ْیَطاَن َل َیَتَشّبَ
َ

ى، َفِإّنَ الّش
َ
اَی َرأ َمَناِم َفِإّیَ

ْ
ِفى ال

ولی ابوبکر سنی و غیر قابل استناد در نزد شیعه می باشد3، و اصواًل 
بیانات اهل  نه  این حدیث جزء روایات اهل سنت محسوب می شود 

بیت؟مهع؟.
از  احدی  صورت  به  حتی  شیطان  که  می گوید  روایت  این  سابعًا 
 ِفی ُصوَرِة َواِحَدٍة ِمْن ِشیَعِتِهْم«، 

َ
شیعیان اهل بیت؟مهع؟ در نمی آید: »َو ال

که  کالم مخالف واقعیت است و چه بسیار می شود  و قطعًا اطالق این 
به  شیطانی  محتوای  با  خوابی  و  آمده  در  شیعه ای  صورت  به  شیطان 

تصویر می کشد.

1 . أمایل املرتی ج 2 ص394

2 . األمایل )الطویس( ص324

3 . رجال البرىق ص43
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مراد  شاید  می نگارد:  بوده،  اشکال  این  متوجه  که  مجلسی  عالمه 
کسانی مثل سلمان و ابوذر و مقداد  شیعیان خالص اهل بیت باشند 
کسلمان و أبی ذر و المقداد  و امثال اینها: »لعله محمول على خلص شیعتهم 

و أضرابهم «.1

ُصوَرِة  ِفى  َل  »َو  می گیرد:  را  شیعیان  همه  حدیث  ظاهر  حالیکه  در 
مراد  گر  ا طرفی  از  است،  واقع  مخالف  قطعًا  که  ِشیَعِتِهْم«  ِمْن  َواِحَدٍة 

ص 
ّ
خل صورة  فی  ال  و  بگویند:  می توانستند  بود  خالص  شیعیان  فقط 

شیعتهم.
که در روایت ُسلیم، این فقره وجود ندارد و  البته باید توجه داشت 
اوصیاء؟مهع؟ معرفی شده  و  پیامبر  تنها مخصوص  تمثل شیطان  عدم 

است.
ادعا  خواب  در  نمی تواند  شیطان  گر  ا براستی  کنار،  به  همه  اینها 
که پیامبر اسالم؟ص؟ است و نیز یکی از راه های شناخت  کند  یا القاء 
امام بر حق، خواب دیدن پیامبر بوده است پس چرا در سیره ائمه؟مهع؟ 
امامت خویش  اثبات  برای  ایشان  کجا  چنین توصیه ای وجود ندارد؟ 
خواب ها  آن  حقانیت  برای  کجا  و  می دادند  ارجاع  خواب  به  را  مردم 
به قانون عدم تمثل شیطان به صورت پیامبر استدالل می نمودند؟ در 
دو  در  فقط  تمثل  عدم  قانون  که  یافتی  در عزیز  خواننده  شما  حالیکه 

حدیث آمده است.
شبهه ای  به  ندارد  را  اشکال  همه  این  جواب  که  بصری  احمد  اما 

ئکه تمسک جسته و می گوید: یت مال درباره رؤ

1 . حبار األنوار ج 58 ص234
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یت در بیداری  یت رسول خدا؟ص؟ را در خواب، رؤ گر آنها شرط رؤ ا
کسی  یت فرشتگان چه می گویند؟ آیا می گویند  می دانند نسبت به رؤ
در  را  آنها  قباًل  که  اینست  شرطش  ببیند  خواب  در  را  فرشتگان  که 

بیداری دیده باشد و اال شیاطین را خواب دیده است؟
رسالتشان  ابتدای  در  محمد؟ص؟  جمله  از  انبیاء  تمام  طرفی  از 
ئکه خدا را در خواب یا مکاشفه می دیدند و با آنها سخن می گفتند  مال
نام  کسانیکه  آیا  حال  بود.  ئکه  مال با  آنها  دیدار  اولین  این  حالیکه  در 
گذشته بودند همین حرف  گر در زمان پیامبران  خود را علماء می نامند ا
ئکه  که شاید شیطان پیش شما آمده و به صورت مال را به آنها می زدند 

متمثل شده؟1
هر  نمی گوییم  ما  زیرا  است،  روشن  کامالً   سبک  شبهه  این  پاسخ 
کس پیامبر؟ص؟ را در بیداری ندیده خوابش شیطانی است تا قیاس با 
عوامل  از  نیز  حدس  و  توهم  و  نفس  حدیث  زیرا  شود  فرشتگان  یت  رؤ
یت فرشته یا پیامبر می باشد، بلکه می گوییم تا صادقه بودن  ادعای رؤ
کرد. و البته  یت فرشته یا پیامبر را  خواب ثابت نشود نمی توان ادعای رؤ

1 . ث إهنیم إذا اشیترطوا هیذا میع الرسیول حممد)صیی اهَّلل علییه و آلیه( فکییف سییطرد  هیذا الشیرط میع املالئکیة؟! 

ییا ل بید أن یکیون قید رآهیم یف احلییاة اجلسیمانیة و إل فهیم  فهیل أیضیا یقولیون: إن الیذی ییرى املالئکیة یف الرؤ

شییاطن؟!

ییا و  ث إن کل األنبییاء و منیم حممد)صیی اهَّلل علییه و آلیه( کانیت بداییة رسیالتم أن ییروا مالئکیة اهَّلل یف الرؤ

یهتیم األویل هلیم، فهیل لیو کان مین یسیمون أنفسیهم الییوم بییی )علمیاء اإلسیالم(  الکشیف و یکلموهنیم و هیی رؤ

موجیودون یف زمین األنبییاء السیابقن الذیین یؤمنیون بیم، هیل کانیوا سییواجهوهنم بنفیس هیذا الیکالم، 

مبیا هیذا الشییطان جاءکیم و متثیل باملالئکیة، أو الشییطان جیاءک و  کیم ر یعیی هیل یقولیون للنبییاء: و میا أدرا

أصحابیک ییا حممید؟ص؟ و متثیل مبیویس؟ع؟  أو بعییی؟ع؟، فأنیت و أصحابیک مل تیروا میویس؟ع؟ یف احلییاة 

اجلسیمانیة. عقائید اإلسیالم ص79
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کلی خداوند متعال راه شناخت  که بارها تذکر دادیم به طور  همانطور 
یا قرار نداده است. حجت خود را رؤ

ئکه توسط انبیاء؟مهع؟ می گوییم: یت مال و اما راجع به رؤ
نبوت  ابتدای  در  بلکه  نبوده  رسالت  ابتدای  در  خواب ها  این  اواًل 
بوده، یعنی زمانیکه هنوز آنها مامور به ابالغ دین خدا و رسالت نشده 
نمی داشتند  بر  پرده  خواب ها  این  مردم  از  برای  اصاًل  نتیجه  در  بودند 
اولین اشتباه مدعی  و این  گردند،  تا بخواهند متهم به تسلط شیطان 
این  به  پیامبری  هیچ  دادیم  تذکر  قباًل  همچنانکه  ثانیًا  است.  یمانی 
خواب ها برای اثبات صداقت و حجیت خود استدالل نکرده و ادعای 
ثالثًا  اوست.  اشتباه  دومین  این  و  ندارد  مستندی  هیچ  یمانی  مدعی 
که در حجیت خواب انبیاء؟مهع؟ مورد بررسی قرار دادیم  طبق احادیثی 
وقتی آنها می خواسته اند خواب فرشته ببینند ابتدا یک حالت خاص 
به خواب می رفته اند،  ایشان رخ می داده و سپس  برای  بیهوشی  شبیه 
و این عالمتی از جانب خدا برای آنها بوده و بر این اساس امر بر ایشان 
می باشد.  بصری  احمد  اشتباه  سومین  این  و  است  نمی شده  مشتبه 
با فرشتگان و از جمله حضرت  رابعاً  اینکه اولین دیدار همه پیامبران 
محمد؟ص؟ در ابتدای رسالتشان بوده دروغی آشکار است زیرا حضرت 
خدا  گرفتند  شیر  از  را  پیامبر؟ص؟  وقتی  که  می کنند  تصریح  علی؟ع؟ 
گمارد تا ایشان را شب و روز بر طریق  ی  بزرگترین فرشته خویش را بر و

کند.1 مکارم و محاسن اخالق تربیت 

َکاِرِم  َ یَق الْ ُک ِبیِه َطِر
ُ
ِئَکِتِه َیْسیل

َ
ٍک ِمْن َمال

َ
ْعَظیَم َمل

َ
 أ

ً
یُدْن َکاَن َفِطیمیا

َ
َقیْد َقیَرَن اهَّلُل ِبیِه صیی اهَّلل علییه والیه ِمیْن ل

َ
1 . »ل

اَرُه«. هنج البالغة ص300 یُه َو هَنَ
َ
ْیل

َ
ِ ل

َ
َعیامل

ْ
ِق ال

َ
ْخیال

َ
اِسیَن أ َو حَمَ
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به  دست  ندارد  نیز  را  اشکاالت  این  پاسخ  که  یمانی  مدعی  ولی 
را  این  قدرت  و  جرئت  اصاًل  شیطان  می گوید:  و  زده  جدیدی  ادعای 
که خودش خلیفه خدا در  که به احدی چنین خوابی نشان دهد  ندارد 
زمین است یا فالنی خلیفه خداست، بلکه خواب های شیطانی تنها 

کننده و خواب های نا بخردانه است.1 یای ناراحت  رؤ
که: این در حالیست 

 - کند  خدایی  ادعای  خواب  در  می تواند  شیطان  وقتی  اواًل 
گذشت - چگونه جرئت یا قدرت  کتاب  همچنانکه حدیثش در اول 
مورد  در  بگوید  احمد  گر  ا و  نماید.  معرفی  خدا  خلیفه  را  خود  ندارد 
که ایشان دیده نمی شود، پاسخ  خواب خدا عقل و نقل داللت دارند 
که  ک صادقه بودن خواب انطباقش با مطلبی است  می دهیم پس مال
کرده باشد و این دقیقًا نفی حجیت  یا نقل ثبوت قطعی پیدا  با عقل 
نص  خدا  خلیفه  دیدن  خواب  درباره  بگوید:  گر  ا باز  و  است.  خواب 
که در  خاص وجود دارد بر خالف خواب دیدن خدا،  جواب می گوییم 
تنها دو حدیث  بلکه  ندارد  نیز هیچ نصی وجود  این مساله  خصوص 
که پاسخش  درباره خطا نبودن خواب دیدن رسول خدا؟ص؟ وارد شده 

را بررسی نمودیم.
که  دهد  نشان  خواب  در  را  صورتی  نمی تواند  شیطان  گر  ا ثانیًا 
و  خداست  پیشین  خلفاء  از  یکی  می کند  القاء  ما  به  یا  می کند  ادعا 
می خواهد خلیفه جدید را معرفی یا تایید نماید، پس چطور این همه 

ییا أنیه خلیفیة اهَّلل یف أرضیه، أو أن فالنیا هو خلیفة اهَّلل یف أرضه،  1 . إن الشییطان ل یتجیرأ و لییس لیه أن ییری أحیدا رؤ

ین و أحالم سیفهیة. عقائد اإلسیالم ص79 بل أحالم الشییطان أعاذنا اهَّلل هی أحالم تز
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فرقه های باطل در اسالم و خارج از اسالم خواب پیامبر خود را دیده اند 
که همان باطل را تایید نموده اند؟

قسم  دو  در  منحصر  را  شیطانی  خواب  بصری  احمد  اینکه  ثالثًا 
گاهی او به روایات اهل بیت؟مهع؟ است زیرا در  کمال عدم آ دانسته از 
که یکی  بیانات ایشان از انواع خواب های شیطانی پرده برداشته شده 

از آنها بشارت شیطانی است.
و  است  ملکوت  عالم  به  مربوط  یا  رؤ که  می کند  ادعا  همچنین  او 
مراد از ملکوت نیز ملکوت خداست و شیطان هیچ تسلطی بر ملکوت 
که  باشد  داشته  تسلطی  چنین  امکان  شیطان  گر  ا اصاًل  و  ندارد  خدا 
دیگر ملکوت در دست خدا نخواهد بود بلکه در دست شیطان است.1
گویی آن همه آیه و روایت درباره قدرت خواب سازی اجنه و شیطان 
که تصریح می کنند هر خوابی از  را ندیده و آن همه احادیث را نخوانده 
روبرو  واضغاث  با شیاطین   بازگشت  به هنگام  روح  و  نیست  ملکوت 

شده و آنها خواب های باطل به او نشان می دهند.2
بررسی  بخش  در  که  همانطور  یم،  بگذر که  حرفها  این  همه  از  اما 
کردیم، چند روایت در مورد حضرت فاطمه؟اهع؟  خواب در قرآن اشاره 
که  است  بوده  باطل  یا  شیطانی  که  می گویند  سخن  خواب هایی  از 
حتی  خواب  در  شیطان  تمثل  عدم  شود،  پذیرفته  شان  محتوای  گر  ا

1 . الیرؤی مین امللکیوت ... و امللکیوت ملکیوت اهَّلل ... و لییس للشییطان تسیلط عیی ملکیوت اهَّلل ... . مهیان 

ص85، و: إذا أمکنیه فعیل هیذا فلیم یعید امللکیوت بیید اهَّلل بیل أصبیح بیید الشییطان. مهیان ص76

2 . این روایات در اوائل کتاب ثبت و توضیح داده شد.
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که در زمان معصومین؟مهع؟ بوده و چهره ایشان را دیده مورد  کسی  برای 
اشکال جدی قرار می گیرد. و آن روایات از این قرارند:

روایات متضاد
در  فاطمه؟اهع؟  حضرت  فرمودند:  صادق؟ع؟  امام  اول:  روایت 
این خواب  و  کشته شدند  یا  بریده  که حسنین؟امهع؟ سر  خواب دیدند 
یا  رؤ پیامبر،  دادند.  خبر  خدا؟ص؟  رسول  به  و  نمود  محزون  را  ایشان 
او  از  شد،  متمثل  ایشان  مقابل  یا  رؤ زدند،  صدا  را  راست(  )خواب 
اضغاث  نه.  گفت:  ای؟  داده  نشان  را  بال  این  فاطمه  به  تو  پرسیدند 
)خواب آشفته( را صدا زدند و پرسیدند آیا تو به فاطمه این بال را نشان 
داده ای؟ گفت بله: پرسیدند: چرا؟ گفت برای اینکه فاطمه را ناراحت 
که  گوش بده فاطمه چیزی  کنم. رسول خدا؟ص؟ به فاطمه؟اهع؟ فرمودند: 
َو  َحَسَن 

ْ
ال ّنَ 

َ
َکأ ْوِم  الّنَ ِفى  َفاِطَمُة؟ع؟  ْت 

َ
»َرأ نداشته است:  واقعیت  دیده ای 

 َیا 
َ

 اهَّلِل؟ص؟ َفَقال
َ

ْخَبَرْت ِبِه َرُسول
َ
 َفأ

َ
ْحَزَنَها َذِلَک َقال

َ
 َفأ

َ
ْو ُقِتل

َ
ُحَسْیَن؟ع؟ ُذِبَحا أ

ْ
ال

ْضَغاُث 
َ
 َیا أ

َ
ْت َل َفَقال

َ
َء َقال

َ
َبل

ْ
ال ْیِت َفاِطَمَة َهَذا  َر

َ
أ  

َ
َبْیَن  َیَدْیِه  َقال ْت  

َ
ل

َ
َفَتَمّث َیا  ْؤ ُر

ْت 
َ
َرْدِت ِبَذِلِک َقال

َ
 َفَما أ

َ
 اهَّلِل َقال

َ
ْت َنَعْم َیا َرُسول

َ
َء َقال

َ
َبل

ْ
ْیِت َفاِطَمَة َهَذا ال َر

َ
ْنِت أ

َ
أ

ْیَس َهَذا ِبَشْى ٍء«.1
َ
 ِلَفاِطَمَة اْسَمِعى ل

َ
ْحِزَنَها َفَقال

ُ
ْن أ

َ
َرْدُت أ

َ
أ

از  و مراد  بر خواب های راست  یا فرشته موکل  رؤ از  تدبر: ظاهرًا مراد 
خواب  خود  چون  است2  باطل  خواب های  بر  مامور  شیطان  اضغاث 

1 . تفسیر العیایش ج 2 ص178-179 ح31

یْیطاِن . 
َ

ْجیوى  ِمیَن الّش یا الّنَ َ
َ

ییا و شییطان األضغیاث لقولیه سیبحانه  ِإّن 2 . بییان کأن خطابیه؟ص؟ کان مللیک الرؤ

حبیار األنیوار ج58 ص166. نییز در رواییی از امیام عیی؟ع؟ بیه موجیوی بیه نیام اضغیاث کیه علیت خواب هیای 



|  306     |     خواب نما

که به انسان چیزی نشان نمی دهد. ولی به هر حال این روایت تصریح 
که اضغاث می تواند صورت واقعی معصوم را در خواب ایجاد  می کند 

نماید.
از  تسلطی  چنین  می گوید:  روایت  این  از  دفاع  در  مجلسی  عالمه 
از  گناهی  موجب  می رود  بین  از  سریع  خیلی  اثرش  که  شیطان  طرف 
طرف معصومین؟مهع؟ نیست لذا دلیلی بر نفی این حدیث وجود ندارد: 
لم یوجب  و  الشیطان  أثره سریعا من  الذی یذهب  التسلط  »مثل هذا 

معصیة علی المعصومین؟ع؟ لم یدل دلیل علی نفیه«.1
زیرا  بوده  واقع  که خواب حضرت فاطمه؟اهع؟ مطابق  اشکال نشود 
کشته و دیگری ذبح  که یکی  شهادت حسنین؟امهع؟ به همینگونه بوده 
بلکه  شد  ذبح  دیگری  و  کشته  یکی  نمی گوید  روایت  اواًل  زیرا  شدند. 
کشته یا هر دو ذبح شدند و این مخالف واقعیت است،  می گوید هر دو 
ایشان  بر شهادت  تا  نبود  بزرگی آن دو  به   ثانیًا خواب حضرت، مربوط 
در  دو  آن  کودکی  که  است  همین  در  روایت  ظهور  بلکه  کند  تطبیق 
کشیده شده است مخصوصًا اینکه در روایات متعدد  خواب به تصویر 
کودکی آن دو استفاده شده نه بزرگی ایشان، ثالثًا  لفظ »حسنین« برای 
بطالن  بوده  "اضغاث"  نام  به  موجودی  خواب  این  سازنده  که  همین 
ساختن  عامل  او  متعدد  روایات  طبق  زیرا  می کند  اثبات  را  خواب 

ْفُس یِف  ِت الّنَ
ْ
ا َتیأ َ ْوِم فَ  ِإَذا ُعیِرَج ِبَنْفِسیِه َو ُهیَو یِف الّنَ

َ
َعْقیل

ْ
َییا َفیِإّنَ ال ْؤ یا الّرُ ّمَ

َ
ییح شیده اسیت: »أ باطیل می باشید تصر

ْخِبیَرْت 
ُ
ِرَمیُه َو َمیا أ ْ ْضَغیاُث ِلَکیْی تَ

َ ْ
َّ َو األ یَیاِطُن ثَ

َ
ْتیُه الّش

َ
ّق
َ
 َجَسیِدَها َتل

َ
َییِد َفیِإَذا َهَبَطیْت  ِإیل

ْ
ْخیِذ ال

َ
ْصَعیِد َفِهیَی َکأ َ الْ

یات ص247  َیْصیُدُق«. اجلعفر
َ

یِذی ل
َّ
ِبیِه َفُهیَو ال

1 . حبار األنوار ج 58 ص166
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به معنای خواب های  "اضغاث"  و اصاًل خود  باطل است  خواب های 
این  مورد  در  پیامبر؟ص؟  شخص  رابعًا  و  می رود،  کار  به  باطل  و  آشفته 

ا ِبَشْی ٍء«. 
َ

ْیَس َهذ
َ
کره اند: »ل خواب تصریح به بطالن 

روایت دوم: امام باقر و امام صادق؟امهع؟ فرمودند1: فاطمه نزد رسول 
خدا از آنچه در خواب می دید شکایت نمود، پیامبر به ایشان فرمودند: 
ئکه  که مال هرگاه چیزی از آن خواب ها دیدی بگو: پناه می برم به چیزی 
مقرب خدا و انبیاء مرسل پروردگار و بندگان صالح او به آن پناه می برند 
که دیده ام از اینکه به دین یا دنیای من ضرری برسانند،  یایی  از شر رؤ

و سه مرتبه به سمت چپت آب دهان بینداز:
 

َ
َفَقال َمَناِم 

ْ
ال ِفى  َقاُه 

ْ
َتل َما  اهَّلِل؟ص؟  َرُسوِل  ى 

َ
ِإل َفاِطَمُة؟ع؟  »َشَکْت  

ِئَکُة 
َ

َمل ِبِه  َعاَذْت  ِبَما  ُعوُذ 
َ
أ َفُقوِلى  َذِلِک  ِمْن   

ً
َشْیئا ْیِت 

َ
َرأ ِإَذا  َها 

َ
ل

َشّرِ  ِمْن  اِلُحوَن  الّصَ اهَّلِل  ِعَباُد  َو  وَن 
ُ
ُمْرَسل

ْ
ال اهَّلِل  ْنِبَیاُء 

َ
أ َو  ُبوَن  ُمَقّرَ

ْ
ال اهَّلِل 

ى 
َ
َعل اْتُفِلى  َو  ُدْنَیاَی  َو  ِدیِنى  ِفى  ِنى  َتُضّرَ ْن 

َ
أ ْیُت 

َ
َرأ ِتى 

َّ
ال َیاَی  ْؤ ُر

2.» ً
ثا

َ
َیَساِرِک َثل

تدبر: در این روایت تصریح شده که حضرت فاطمه؟اهع؟ خواب های 
خواب های  نه  است.  می داده  آزار  را  ایشان  که  می دیده اند  بدی 
متوجه  را  دنیوی  یا  دینی  ضررهای  که  خواب هایی  بلکه  ک  وحشتنا
الدعوه  مستجاب  ایشان  که  آنجا  از  البته  و  است.  می دانسته  ایشان 
بوده اند ظاهرًا بعد از خواندن این دعا نباید آن خواب ها برایشان تکرار 

1 . در مصیدر اصیی آمیده: امیام باقیر از امیام صیادق، در حالیکیه ایین غلیط اسیت و درسیتش در حبیار األنیوار ج73 

ص218بیه گونیه مین بیال ثبیت شیده اسیت.

2 . فالح السائل و جناح املسائل ص290
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گر برای حضرت فاطمه؟اهع؟ دیدن چنین  شده باشد. اما به هر حال، ا
از دیدن  افراد عادی  و  بوده، حتمًا غیر معصومین  خواب هایی ممکن 

چنین خواب هایی در امان نخواهند بود.
یا  روایت سوم: امام باقر؟ع؟ فرمودند: پیامبر به فاطمه زمانیکه آن رؤ
را دید فرمودند: این دعا را بخوان: پناه بر خدا از شر آنچه در شبم دیدم 
ُعوُذ ِبَما َعاَذْت 

َ
ْتَها ُقوِلى أ

َ
ِتى َرأ

َّ
َیاَها ال ْؤ  اهَّلِل؟ص؟ ِلَفاِطَمَة؟ع؟ ِفى ُر

ُ
 َرُسول

َ
...: »َقال

ْیُت 
َ
اِلُحوَن ِمْن َشّرِ َما َرأ وَن َو ِعَباُدُه الّصَ

ُ
ُمْرَسل

ْ
ْنِبَیاُؤُه ال

َ
ُبوَن َو أ ُمَقّرَ

ْ
ِئَکُة اهَّلِل ال

َ
ِبِه  َمل

َیَساِرِک  َعْن  اْنَقِلِبى1  ُثّمَ  ْکَرُهُه 
َ
أ َشْى ٌء  ْو 

َ
أ ُسوٌء  ِمْنُه  ُیِصیَبِنى  ْن 

َ
أ َهِذِه  ِتى 

َ
ْیل

َ
ل ِفى 

اٍت«.2 َث َمّرَ
َ

َثل

که حضرت فاطمه؟اهع؟ دیده بودند همان  تدبر: ظاهرًا مراد از خوابی 
که در این  که در روایت دوم به آن اشاره شده چون دعایی  خوابی است 

روایت ذکر شده همان دعای مذکور در روایت دوم است.3
َما 

َ
روایت چهارم: امام صادق؟ع؟ فرمودند: سبب نزول این آیه: »ِإّن

قصد  پیامبر  دید  خواب  فاطمه  که  بود  این   »4... ْیطاِن 
َ

الّش ِمَن  ْجوى   الّنَ

و خارج  بروند،  به خارج مدینه  و علی و حسن و حسین  او  با  کرده اند 
راه  پیامبر  شد.  نمایان  راه  دو  و  گذشتند  مدینه  دیوارهای  از  تا  شدند 
که درخت خرما  کردند تا به مکانی رسیدند  سمت راست را انتخاب 
گوشش  یک  در  که  خریدند  بزرگی  گوسفند  پیامبر  داشت.  آب  و 

1 . الظاهر أّنه تصحیف »اتفی« کما یف نسخة »ل« و الوایف و الوسائل و البحار.

2 . الکایف ج 8 ص142-143 ح107

3 . هر چند عالمه جملی آن را اشاره به روایت چهارم دانسته است. مرآة العقول ج25 ص341

4 . جمادله: 10
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اینکه  محض  به  اما  دادند.  را  آن  ذبح  دستور  و  بود  سفید  نقطه هایی 
مقداری از آن خوردند همه شان در جا مردند.

از  از این خواب بیدار شد و به رسول خدا  گریان و مرعوب  فاطمه 
یا چیزی نگفت. وقتی صبح شد رسول خدا همراه االغی آمدند  آن رؤ
که امیر المؤمنین و حسنین  و فاطمه را سوار آن نمودند و دستور دادند 
که فاطمه خواب دیده بود.  هم از مدینه خارج شوند درست همانگونه 
گذشتند به دو راهی رسیدند و رسول خدا  چون آنها از دیوارهای مدینه 

که فاطمه خواب دیده بود. راه سمت راست را برگزید همانطور 
و رسول  و آب داشت  که درخت خرما  به جایی رسیدند  اینکه  تا 
گوسفندی خریدند درست عین خواب فاطمه، و دستور به ذبح  خدا 

گشت. کباب  گوشتش  گوسفند ذبح شد و  آن دادند و 
گوشه ای رفت و از  چون خواستند از آن بخورند فاطمه بلند شد و 
گریستن نمود. رسول خدا دنبالش رفتند و او  ترس وفات آنها شروع به 
گفت: ای رسول  گریه می کنی دخترکم؟ فاطمه  را یافتند و فرمودند چرا 
که من در  کردید  کارهایی را  خدا من چنین خوابی دیدم و شما همان 

کردم پس از شما دور شدم تا وفاتتان را نظارگر نباشم. خواب مشاهده 
مناجات  پروردگارشان  با  و  خواندند  نماز  رکعت  دو  خدا  رسول 
که او  گفت: شیطانی به نام زها هست  که جبرئیل نازل شد و  نمودند 
این خواب را به فاطمه نشان داده و او در خواب مؤمنین می رود و آنها را 
کردند تا آن شیطان را نزد  غمگین می نماید. رسول خدا به جبرئیل امر 
ایشان بیاورد و چون آمد به او فرمودند: تو این خواب را به فاطمه نشان 
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سه  که  انداختند  او  بر  دهان  آب  بار  سه  حضرت  بله.  گفت:  دادی؟ 
گر زمانی چیز  جای بدنش را شکافت. سپس جبرئیل به پیامبر فرمود: ا

ناخوشایندی در خواب دیدید یا مؤمن دیگری چنین دید بگویید ...:
 

َ
ّنَ َرُسول

َ
ْت ِفى َمَناِمَها أ

َ
ّنَ َفاِطَمَة؟ع؟ َرأ

َ
وِل َهِذِه اْلَیِة أ »َکاَن َسَبَب ُنُز

ُحَسْیُن؟ص؟ 
ْ
َحَسُن َو ال

ْ
ْن َیْخُرَج ُهَو َو َفاِطَمُة َو َعِلّىٌ َو ال

َ
اهَّلِل؟ص؟ َهّمَ أ

ُهْم 
َ
ل َفَعَرَض  َمِدیَنِة 

ْ
ال ِحیَطاِن  ِمْن  وا  َجاَوُز ى  َحّتَ َفَخَرُجوا  َمِدیَنِة 

ْ
ال ِمَن 

ى 
َ
ِإل ِبِهْم  اْنَتَهى  ى  َحّتَ َیِمیِن 

ْ
ال َذاَت  اهَّلِل؟ص؟   

ُ
َرُسول َخَذ 

َ
َفأ یَقاِن  َطِر

ِهَى  َو  َکْبَراَء  َشاًة  اهَّلِل؟ص؟   
ُ

َرُسول ى  َفاْشَتَر َماٌء  َو   
ٌ

َنْخل ِفیِه  َمْوِضٍع 

وا ِمْنَها َماُتوا 
ُ
َکل

َ
ا أ ّمَ

َ
َمَر ِبَذْبِحَها َفل

َ
ُذَنْیَها ُنَقٌط ِبیٌض َفأ

ُ
َحِد أ

َ
ِتى ِفى أ

َّ
ال

 اهَّلِل؟ص؟ 
َ

ْم ُتْخِبْر َرُسول
َ
ِکَیًة َذِعَرًة َفل ِفى َمَکاِنِهْم، َفاْنَتَبَهْت َفاِطَمُة َبا

ْیِه 
َ
َعل ْرَکَب 

َ
َفأ ِبِحَماٍر  اهَّلِل؟ص؟   

ُ
َرُسول َجاَء  ْصَبَحْت 

َ
أ ا  ّمَ

َ
َفل ِبَذِلَک، 

ُحَسْیُن؟ع؟ 
ْ
ال َو  َحَسُن 

ْ
ال َو  ُمْؤِمِنیَن 

ْ
ال ِمیُر 

َ
أ َیْخُرَج  ْن 

َ
أ َمَر 

َ
أ َو  َفاِطَمَة 

ِحیَطاِن  ِمْن  َخَرُجوا  ا  ّمَ
َ
َفل َنْوِمَها  ِفى  َفاِطَمُة  ْت 

َ
َرأ َکَما  َمِدیَنِة 

ْ
ال ِمَن 

َکَما  َیِمیِن 
ْ
ال َذاَت  اهَّلِل؟ص؟   

ُ
َرُسول َخَذ 

َ
َفأ یَقاِن  َطِر ُهْم 

َ
ل َعَرَض  َمِدیَنِة 

ْ
ال

ى  َفاْشَتَر َماٌء  َو   
ٌ

َنْخل ِفیِه  َمْوِضٍع  ى 
َ
ِإل اْنَتَهْوا  ى  َحّتَ َفاِطَمُة؟ع؟  ْت 

َ
َرأ

َمَر ِبَذْبِحَها َفُذِبَحْت َو 
َ
ْت َفاِطَمُة؟ع؟ َفأ

َ
َکَما َرأ  اهَّلِل؟ص؟ َشاًة َذْرآَء 

ُ
َرُسول

ْت َناِحَیًة ِمْنُهْم  َتْبِکى  َها َقاَمْت َفاِطَمُة َو َتَنّحَ
َ
ْکل

َ
َراُدوا أ

َ
ا أ ّمَ

َ
َیْت َفل ُشِو

ِهَى  َو  ْیَها 
َ
َعل َوَقَف  ى  َحّتَ اهَّلِل؟ص؟   

ُ
َرُسول َبَها 

َ
َفَطل َیُموُتوا،  ْن 

َ
أ َمَخاَفَة 

َباِرَحَة 
ْ
ال ْیُت 

َ
َرأ اهَّلِل   

َ
َرُسول َیا  ْت: 

َ
َقال ُة  ُبَنّیَ َیا  ُنِک 

ْ
َشأ َما   

َ
َفَقال َتْبِکى 

ْیُت  ْیُتُه ِفى َنْوِمى َفَتَنّحَ
َ
َکَما َرأ ْنَت 

َ
َت أ

ْ
َکَذا ِفى َنْوِمى َو َقْد َفَعل َکَذا َو 

ُثّمَ  َرْکَعَتْیِن  ى 
َّ
َفَصل  اهَّلِل؟ص؟ 

ُ
َرُسول َفَقاَم  َتُموُتوَن  ُکْم  َرا

َ
أ َل  ْن 

َ
ِل َعْنُکْم 

 
ُ

ُد َهَذا َشْیَطاٌن ُیَقال : َیا ُمَحّمَ
َ

؟ع؟ َفَقال
ُ

ْیِه َجْبَرِئیل
َ
 َعل

َ
ُه َفَنَزل ّبَ َناَجى َر



بخش هومی حجیت خواب      |  311    |

ُمْؤِمِنیَن 
ْ
َیا َو ُیْؤِذی ال ْؤ ى َفاِطَمَة َهِذِه الّرُ َر

َ
ِذی أ

َّ
َها[ َو ُهَو ال ُه الزها ]الّرُ

َ
ل

َرُسوِل  ى 
َ
ِإل ِبِه  ِتَى 

ْ
َیأ ْن 

َ
أ ؟ع؟ 

َ
َجْبَرِئیل َمَر 

َ
َفأ ِبِه  وَن  َیْغَتّمُ َما  َنْوِمِهْم  ِفى 

ْیَت َفاِطَمَة َهِذِه  َر
َ
ْنَت أ

َ
ُه أ

َ
 ل

َ
ى َرُسوِل اهَّلِل؟ص؟ َفَقال

َ
اهَّلِل؟ص؟ َفَجاَء ِبِه ِإل

ِفى  ُه  َفَشّجَ َبَزَقاٍت  َث 
َ

َثل ْیِه 
َ
َعل َق  َفَبَز ُد!  ُمَحّمَ َیا  َنَعْم   :

َ
َفَقال َیا  ْؤ الّرُ

ْیَت 
َ
َرأ ِإَذا  ُد  ُمَحّمَ َیا   

ْ
ُقل ٍد؟ص؟  ِلُمَحّمَ  

ُ
َجْبَرِئیل  

َ
َقال ُثّمَ  َمَواِضَع  ِث 

َ
َثل

ُعوُذ 
َ
أ  :

ْ
َیُقل

ْ
َفل ُمْؤِمِنیَن 

ْ
ال ِمَن  َحٌد 

َ
أ ى 

َ
َرأ ْو 

َ
أ َتْکَرُهُه   

ً
َشْیئا َمَناِمَک  ِفى 

ِعَباُدُه  َو  وَن 
ُ
ُمْرَسل

ْ
ال اهَّلِل  ْنِبَیاُء 

َ
أ َو  ُبوَن  ُمَقّرَ

ْ
ال اهَّلِل  ِئَکُة 

َ
ِبِه َمل ِبَما َعاَذْت 

َذَتْیِن  ُمَعّوِ
ْ
َحْمَد َو ال

ْ
 ال

ُ
َیاَی، َو َیْقَرأ ْؤ ْیُت ِمْن ُر

َ
اِلُحوَن ِمْن َشّرِ َما َرأ الّصَ

ُه َما  ُه َل َیُضّرُ
َ
ٍت، َفِإّن

َ
َث َتَفل

َ
 َعْن َیَساِرِه َثل

ُ
َحٌد َو َیْتُفل

َ
 ُهَو اهَّلُل أ

ْ
َو ُقل

ْیطاِن  اْلَیة«.1
َ

ْجوى  ِمَن  الّش َما الّنَ
َ
ى َرُسوِلِه  ِإّن

َ
 اهَّلُل َعل

َ
ْنَزل

َ
ى َفأ

َ
َرأ

پدر  به  فاطمه؟اهع؟  حضرت  چرا  که  نیست  روشن  ما  برای  تدبر: 
فقط  و  شود  گرفته  آنها  وفات  جلوی  تا  ندادند  خبر  خوابشان  از  خود 
ذهن  به  جوابی  هیچ  و  گریستند؟  آنها  وفات  برای  و  رفته  گوشه ای  به 
نمی رسد اال اینکه چون خواب های ایشان همه صادقه و در حکم وحی 
که برگشتی ندارد نموده اند و با  بوده، خواب خود را حمل بر قضاء الهی 
صبوری منتظر رخداد حکم الهی گشته اند. اما در این صورت عصمت 
نبوده، و  کبری؟اهع؟ خدشه دار می شود چون آن خواب صادقه  صدیقه 

گذار می کنیم. ما علم این حدیث را به اهلش وا 
عالمه مجلسی در رفع استبعاد این حدیث می نگارد: هر چند بعید 
که همپایه وحی  که شیطان متعرض فاطمه؟اهع؟ شود و خواب او  است 
که شبهه صدق آن خواب زود مرتفع  است شیطانی باشد، اما همین 

1 . تفسیر القمی ج 2 ص356-355
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آب  با  را  شیطان  آن  )که  گشت  مترتب  آن  بر  پیامبر؟ص؟  معجزه  و  شد 
که برای امت به واسطه تعلیم آن دعا  دهان مجازات نمودند( و برکتی 
کم می کند. از طرفی این حدیث  قرار داده شد، استبعاد این قضیه را 

کتابهای معتبر تکرار شده است و خدا داناست.1 مشهور است و در 
فاطمه؟اهع؟  حضرت  خواب  تمام  می نگارد:  بحرانی  محقق  نیز 
گوشت وفات  که اهل بیت با خوردن آن  مطابق با واقع بود اال قسمتی 

کرده اند لذا تعرض شیطان تنها به همین مقدار بوده است.2
چهره  به  شیطان  تمثل  اشکال  توضیح،  دو  این  از  هیچکدام  اما 

معصوم را بر طرف نمی کند.
همچنین از اسماء بنت عمیس نقل شده:

کباب شده ای به پیامبر هدیه دادند و ایشان دنبال فاطمه و  بزغاله 
که  کسی  علی و حسن و حسین؟مهع؟ فرستادند تا از آن بخورند. اولین 
گریه  کشید و  که فاطمه دستش را پس  خواست از آن بخورد حسن بود 
گفت:  فاطمه  می کنی؟  گریه  چرا  شده  چه  فرمودند:  پیامبر؟ص؟  کرد. 
برای خوردن  را  ما  به شما هدیه شد و شما  بزغاله  خواب دیدم همین 
کردید و اول حسن خواست از آن بخورد و چون خورد وفات  آن دعوت 
کرد ... پیامبر؟ص؟ شیطان احالم را صدا زده، فرمودند: تو به حبیبه من 

گفت آری ...: چیزی نشان دادی؟ 

1 . تعیرض الشییطان لفاطمیة ع و کیون منامهیا املضاهیی للوحیی شییطانیا و إن کان بعییدا لکین باعتبیار عیدم بقیاء 

یعا و ترتب املعجز من الرسیول؟ص؟ یف ذلک و املنفعة املسیتمرة للمة ببرکهتا یقل السیتبعاد  الشیهة و زواهلا سیر

و احلدییث مشیهور و متکیرر یف األصیول و اهَّلل یعلیم. حبیار األنیوار ج 58 ص188

 فجمیع ما رأته کان 
ّ

کل، و إل 2 . خیص تعرض الشییطان هلا علهیا الّسیالم یف املنام بإراءته هلا أهنم قد ماتوا بعد األ

کل. الدرر النجفیة ج 2 ص290 یهتا ملوتم بعد األ حّقیا و صدقیا، و الیذی تلیف منیه إمنیا هو رؤ
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»اهدی إلى النبّى عناق  مشوّیة فبعث إلى فاطمة و علّى و الحسن 
ضرب  من  فأّول  کلوا  لیأ معه  فأجلسهم  الّسلم  علیهم  الحسین  و 

بیده إلى العناق الحسن علیه الّسلم فجذبت فاطمة علیها الّسلم 

لم  و ما شأنک،  ک  و سلم: فدا و بکت، فقال رسول اهَّلل ؟ص؟  یده 

کأّنه اهدی  البارحة  رأیت فى منامى  یا رسول اهَّلل!  تبکین؟ قالت: 

إلیها  بیده  ضرب  من  فأّول  جمعتنا  کأنک  و  العناق  هذه  إلیک 

ؤیا! فأجابه  کّفوا؛ ثّم قال: یا ر کل و مات فقال ؟ص؟ و سلم:  الحسن فأ

یت حبیبتى شیئا؟ قالت: ل،  شى ء: لّبیک یا رسول اهَّلل! قال: هل أر

ذی بعثک بالحّق. قال: یا أحلم! فأجابه شى ء: لّبیک یا رسول 
ّ
و ال

بالحّق  بعثک  ذی 
ّ
ال و  ل  قال:  شیئا،  حبیبتى  یت  أر هل  قال:  اهَّلل! 

نبّیا. قال: یا ]أضغاث [1 فأجابه شى ء: لّبیک یا رسول اهَّلل. قال: هل 

یا  قال:  نبّیا.  بالحّق  بعثک  ذی 
ّ
ال و  ل  قال:  شیئا؟  حبیبتى  یت  أر

یت  أر یا رسول اهَّلل! قال: هل  شیطان الحلم، فأجابه شى ء لّبیک 

کذا، قال: ما حملک على ذلک؟  یتها  حبیبتى شیئا؟ قال: نعم أر

ثا، و قال: أعوذ  قال العبث. قال: ل تعد إلیها، ثّم تفل عن یساره ثل
کلوا بسم اهَّلل«.2 باهَّلل من شّر ما رأیت ثّم قال: 

ما  برای  احادیث  این  مضمون  پذیرفتن  چند  هر  آنکه:  حاصل 
شیطان  می گوید  که  حدیثی  دو  آن  با  حال،  هر  به  اما  است  دشوار 
حدیث  دو  و  می باشد  تعارض  در  نمی شود  معصوم  چهره  به  متمثل 
اینکه احمد  اثبات برسانند و جالب  به  را  متعارض نمی توانند چیزی 

1 . أثبتناها من الروایة السابقة لیستقم املعی.

2 . دار السالم ج1 ص66 به نقل از حاشیه تکله غرر الفوائد سید مرتی
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یای حضرت زهرا؟اهع؟ را  بصری و یارانش روایت تفسیر قمی در مورد رؤ
پذیرفته اند.1

کند  ثابت  که  ندارد  وجود  معقولی  یا  منقول  دلیل  هیچ  نتیجه: 
معصوم  اینکه  از  نمی شناسند  را  معصوم  چهره  که  مردمی  برداشت 
تنها در دو  آنچه  و  و اشتباه است  از خطا  به دور  را در خواب دیده اند 
که مستند  کنار ابهامات محتوایی، قابلیت این را ندارد  روایت آمده در 

گیرد. اعتقادی افراد قرار 

محور دوم( اعمال خواب  
روایات  این  گر  ا که  می کنند  عنوان  چنین  احمد  پیروان  بعضی 
که در زمان معصومین؟مهع؟ بوده اند و چهره آنها  کسانی است  مربوط به 
را می شناختند پس معنای این همه احادیثی که ائمه؟مهع؟ می گویند هر 
کس می خواهد پیامبر را در خواب ببیند فالن اعمال را انجام دهد چه 
می شود؟2 زیرا اصحاب ائمه؟مهع؟ هیچکدام پیامبر را در بیداری ندیده 

بودند و چهره واقعی ایشان را نمی شناختند.
شکل  به  شیطان  که  دارد  وجود  امکان  این  گر  ا دیگر:  عبارت  به  و 
کند فالن معصوم است، یا  انسانی در خواب ظاهر شود و ادعا یا القاء 
یا به تصویر بکشد و یا برداشت  نفس انسان خیاِل دیدن معصوم را در رؤ
ائمه؟مهع؟  چگونه  باشد،  پذیر  اشتباه  خواب  در  معصوم  دیدن  از  مردم 
یت پیامبر؟ص؟ در خواب پیشنهاد می نمودند؟ چنین اعمالی را برای رؤ

1 . اجلواب املنیر ج1-3 ص 321، بن یدی الصیحة )الحالم( ص  82

2  . مطرح شده در مناظرات شفاهی.
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که اعتقاد به امامت احمد موضوعی  گفت: از آنجا  در جواب باید 
داشته  دنبال  به  را  فرد  ابدی  شقاوت  یا  سعادت  می تواند  که  است 
که  کنید  باشد، فقط زمانی می توانید به احادیث اعمال خواب استناد 
تا آن  از ائمه؟مهع؟ قطعی باشد  یا ال اقل صدورشان  آنها متواتر  مضمون 

دنیا در پیشگاه خداوند معذور باشید.
اعمال  درباره   - نویسنده  تفحص  طبق   - که  حالیست  در  این 
به  معصوم  به  منسوب  حدیث   10 تنها  معصومین؟مهع؟  دیدن  خواب 
دست ما رسیده - 9 حدیث مربوط به خواب دیدن رسول خدا؟ص؟ و 
یا  سند  بدون  آنها  عموم  که   - ائمه؟مهع؟  دیدن  به  مربوط  حدیث  یک 
کتاب ها  که در بعضی  دارای سند غیر معتبر هستند، و دیگر اعمالی 
ثبت شده، هیچ یک مستند به معصوم نبوده و حدیث بودن آنها معلوم 
کنیم  فرض  گر  ا حال  می کنیم.  خودداری  آنها  ذکر  از  ما  لذا  نیست، 
از  اینها  که  شود  حاصل  قطع  ما  برای  و  بوده  معتبر  احادیث  این  سند 
که معصومین؟مهع؟ خود تصریح  اهل بیت؟مهع؟ صادر شده، اما از آنجا 
را در خواب می بیند ما  را بکند پیامبر؟ص؟  کارها  کس این  کرده اند هر 
که بعد از انجام این اعمال در خواب دیده ایم  کسی  اطمینان می کنیم 
پیامبر است یا اینکه خداوند در هنگام خواب علم به اینکه آن شخص 
که از  پیامبر است را در ما ایجاد می کند اما این ربطی به مطلق خوابی 

پیامبر می بینیم ندارد.
ما این احادیث رابررسی می کنیم:

خواب  در  را  خدا  رسول  دارد  قصد  کس  هر  صادق؟ع؟:  امام   )1
کیزه ای  پا غسل  خوانده،  را  عشاء  نماز  دهد:  انجام  را  عمل  این  ببیند 
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الکرسی  آیة  مرتبه   400 آن  در  که  آورد  جا  به  نماز  رکعت  چهار  نموده، 
کیزه ای  پا لباس  با  سپس  و  بفرستد،  صلوات  مرتبه  هزار  بعد  بخواند 
که در آن زناشویی با حالل و حرام نکرده باشد و دست راستش  بخوابد 
را زیر گونه راستش گذاشته و 100 مرتبه این تسبیحات را بگوید: »ُسْبَحاَن 
 ِباهَّلِل« و بعد 100 بار 

َ
َة ِإّل  َو َل ُقّوَ

َ
ْکَبُر َو َل َحْول

َ
 اهَّلُل َو اهَّلُل أ

َ
َه ِإّل

َ
ِ َو َل ِإل

َحْمُد هَّلِلَّ
ْ
اهَّلِل َو ال

کرد پیامبر را در خواب خواهد دید: گر چنین  که ا بگوید: »َما َشاَء اهلُل« 
ِعَشاَء اْلِخَرَة َو 

ْ
ِ ال

ّ
ُیَصل

ْ
 اهَّلِل؟ص؟ ِفى َمَناِمِه َفل

َ
ى َرُسول ْن َیَر

َ
َراَد أ

َ
»َمْن أ

ُکْرِسّىِ 
ْ
َبِع ِماَئِة آَیِة ال ْر

َ
َبَع َرَکَعاٍت ِبأ ْر

َ
ِ أ

ّ
ُیَصل

ْ
 َو ل

ً
 َنِظیفا

ً
 ُغْسل

ْ
لَیْغَتِسل

َثْوٍب  ى 
َ
َیِبْت َعل

ْ
ل َو  ٍة  َمّرَ َف 

ْ
ل

َ
أ ٍد؟ع؟  آِل ُمَحّمَ َو  ٍد  ى ُمَحّمَ

َ
ِ َعل

ّ
ُیَصل

ْ
ل َو 

ُیْمَنى َتْحَت 
ْ
َیَضْع َیَدُه ال

ْ
 َو ل

ً
ًل َو َل َحَراما

َ
ْیِه َحل

َ
ْم ُیَجاِمْع َعل

َ
َنِظیٍف ل

 
َ

ِإّل َه 
َ
ِإل َل  َو   ِ

هَّلِلَّ َحْمُد 
ْ
ال َو  اهَّلِل  ٍة ُسْبَحاَن  َمّرَ ِماَئَة  ْح  ُیَسّبِ

ْ
ل َو  ْیَمِن 

َ
اْل ِه  َخّدِ

ٍة َما َشاَء اهَّلُل   ِماَئَة َمّرَ
ْ

َیُقل
ْ
 ِباهَّلِل َو ل

َ
َة ِإّل  َو َل ُقّوَ

َ
ْکَبُر َو َل َحْول

َ
اهَّلُل َو اهَّلُل أ

؟ص؟ ِفى َمَناِمِه«.1 ِبّىَ ى الّنَ ُه َیَر
َ
َفِإّن

تدبر: این حدیث برای اولین و آخرین بار در قرن هفتم هجری ثبت 
چنین  از  سال  سیصد  تا  غیبت  عصر  شیعه ی  که  معنا  بدین  شده 
مصدر  این  به  کسانیکه  تمام  نیز  آن  از  بعد  و  نداشته  گاهی  آ عملی 
گاه بوده اند؛ همچنین در سندش چندین  دسترسی نداشتند از آن ناآ

ی ناشناخته وجود دارد. راو
می شوم  خدا  رسول  دیدن  مشتاق  گاه  هر  من  علی؟ع؟:  امام   )2
بلند  که هستم  از جایی  و  باشد،  که  روز  را می خوانم در هر  َعْبَهر  نماز 

1 . فالح السائل و جناح املسائل ص285
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منهال  بن  علی  می بینم.  خواب  در  را  خدا  رسول  اینکه  اال  نمی شوم 
چهار  نماز  آن  و  ام  کرده  تجربه  مرتبه  هفت  را  کار  این  من  می گوید: 
رکعتی اینگونه است: در هر رکعت سوره حمد یک مرتبه، سوره قدر ده 
مرتبه و بعد 15 بار تسبیحات اربعه را می خواند و به رکوع می رود و در 
از  سر  و  اهلل  سبحان  بار  ده  و  َعِظیِم« 

ْ
ال ّیَ  ّبِ َر »ُسْبَحاَن  می گوید:  بار  سه  آن 

رکوع بر می دارد و سه بار می گوید سبحان اهلل، سپس به سجده رفته 15 
مرتبه می گوید سبحان اهلل و بین دو سجده چیزی نمی گوید و دوباره به 
از  بعد  و  می دهد،  سالم  که  نماز  آخر  تا  می کند  سجده  کیفیت  همان 
کسی حرف بزند ده بار حمد و ده بار قدر را  کلمه ای با  نماز بدون آنکه 
ى 

َّ
گفته، و بعد 33 مرتبه می گوید: »َصل خوانده، 33 مرتبه سبحان اهلل 

ُه«:
ُ

ُه َو ُمْسَتِحّق
ُ
ْهل

َ
ا َما ُهَو أ  َعّنَ

ً
دا ى اهَّلُل ُمَحّمَ ّىِ َجَز ّمِ

ُ
ِبّىِ اْل ى الّنَ

َ
اهَّلُل َعل

 :
َ

ُه َقال
َ
ّن

َ
ُمْؤِمِنیَن؟ع؟ أ

ْ
ِمیِر ال

َ
 َعْن أ

ً
ّیا ِو َمَجاِمیِع َمْر

ْ
ْیُت ِفى َبْعِض ال

َ
»َرأ

ّیِ َیْوٍم 
َ
َعْبَهِر ِفى أ

ْ
َة ال

َ
ى َصل ِ

ّ
َصل

ُ
ى َرُسوِل اهَّلِل ص  أ

َ
ى ِإَذا اْشَتْقُت ِإل ِإّنِ

 
َ

َقال َمَناِم 
ْ
ال ِفى   اهَّلِل؟ص؟ 

َ
َرُسول ى  َر

َ
أ ى  َحّتَ َمَکاِنى  ِمْن  ْبَرُح 

َ
أ  

َ
َفل َکاَن 

 ِ
ّ

ُکل  ِفى 
ُ
َیْقَرأ َرَکَعاٍت  َبُع  ْر

َ
أ َو ِهَى  اٍت  َمّرَ ْبُتُه َسْبَع  َجّرَ ِمْنَهاٍل  ْبُن  َعِلّىُ 

َخْمَس  ُح  ُیَسّبِ َو  اٍت  َمّرَ َعْشَر  َناُه 
ْ
ْنَزل

َ
أ ا 

َ
ِإّن َو  ًة  َمّرَ ِکَتاِب 

ْ
ال َفاِتَحَة  َرْکَعٍة 

ْکَبُر ُثّمَ َیْرَکُع َو 
َ
 اهَّلُل َو اهَّلُل أ

َ
َه ِإّل

َ
ِ َو َل ِإل

َحْمُد هَّلِلَّ
ْ
ًة ُسْبَحاَن اهَّلِل َو ال َعْشَرَة َمّرَ

اٍت ُثّمَ َیْرَفُع  ُح َعْشَر َمّرَ َعِظیِم َو ُیَسّبِ
ْ
ّیَ ال ّبِ اٍت ُسْبَحاَن َر َث َمّرَ

َ
 َثل

ُ
َیُقول

ًة ُثّمَ  ُح َخْمَس َعْشَرَة َمّرَ اٍت ُثّمَ َیْسُجُد َو ُیَسّبِ َث َمّرَ
َ

ُح َثل َسُه َو ُیَسّبِ
ْ
َرأ

َکَما   
ً
ْجَدَتْیِن َشْى ٌء ُثّمَ َیْسُجُد َثاِنیا ْیَس ِفیَما َبْیَن الّسَ

َ
َسُه َو ل

ْ
َیْرَفُع َرأ

ُم  ِ
ّ
َبَع َرَکَعاٍت ِبَتْسِلیَمٍة َواِحَدٍة َفِإَذا َفَرَغ َل ُیَکل ْر

َ
ْن ُیِتّمَ أ

َ
ى أ

َ
َوَصْفُت ِإل

اٍت  َناُه َعْشَر َمّرَ
ْ
ْنَزل

َ
ا أ

َ
اٍت َو ِإّن ِکَتاِب َعْشَر َمّرَ

ْ
 َفاِتَحَة ال

َ
ى َیْقَرأ  َحّتَ

ً
َحدا

َ
أ



|  318     |     خواب نما

ّىِ  ّمِ
ُ
اْل ِبّىِ  الّنَ ى 

َ
َعل اهَّلُل  ى 

َّ
َصل  

ُ
َیُقول ُثّمَ  ًة  َمّرَ ِثیَن 

َ
َثل َو   

ً
ثا

َ
َثل ُح  ُیَسّبِ َو 

ًة َمْن  ِثیَن َمّرَ
َ

 َو َثل
ً
ثا

َ
ُه َثل

ُ
ُه َو ُمْسَتِحّق

ُ
ْهل

َ
ا َما ُهَو أ  َعّنَ

ً
دا ى اهَّلُل ُمَحّمَ َجَز

1 .» ً
یل  َجِز

ً
ُه َثَوابا

َ
َکَر؟ع؟ ل اُن َو َذ ّیَ َمْوِت َو ُهَو َر

ْ
َک ال

َ
 َهَذا َوَجَد َمل

َ
َفَعل

یعنی  چهاردهم  قرن  در  بار  آخرین  و  اولین  برای  حدیث  این  تدبر: 
گذشت 1300 سال از وفات پیامبر؟ص؟ و بدون ذکر هیچ سندی  بعد از 
دهد  انجام  را  عمل  این  کس  هر  نمی گوید  طرفی  از  است.  شده  ذکر 
که  رسول خدا را خواهد دید بلکه فقط از امیر المؤمنین؟ع؟ نقل می کند 
که امیر المؤمنین؟ع؟ چهره  من اینگونه می کنم. و از طرف سوم، از آنجا 
عمل  این  شمول  که  فرض  بر  می شناسند،  و  دیده  را  خدا؟ص؟  رسول 
زمان  همان  مردم  شامل  تنها  بپذیریم  را  علی؟ع؟  امام  غیر  به  نسبت 
که پیامبر؟ص؟ را دیده و چهره ایشان را می شناختند. و از طرف  می شود 
کیفیت آن نماز چگونه  که  چهارم، اصاًل حضرت علی؟ع؟ نفرموده اند 
کیست  نمی دانیم  که  منهال  بن  علی  نام  به  شخصی  فقط  و  است 
کیفیت نماز را بیان نموده و خودش می گوید من این نماز را هفت بار 
از  و  یا نه!  را هم دیده است  که پیامبر  البته نمی گوید  و  کرده ام  تجربه 
که این نماز چهار رکعت متصل است:  طرف پنجم، او تصریح می کند 
نمازهای  در  اصل  حالیکه  در  َواِحَدٍة«،  ِبَتْسِلیَمٍة  َرَکَعاٍت  َبَع  ْر

َ
أ ُیِتّمَ  ْن 

َ
أ ى 

َ
»ِإل

مستحبی دو رکعتی بودن است اال اینکه در مورد نمازی دلیل محکمی 
که یک رکعت می باشد. وجود داشته باشد2 مثل نماز وتر 

از بجا آوردن این  کنار، حضرت می فرمایند: من بعد  اینها همه به 

1 . مستدرک الوسائل ج 6 ص393-394 ح7070

2 . شرح تبصرة  املتعلمن ج2 ص133
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نماز از جایی که هستم بلند نمی شوم، اال اینکه رسول خدا را در خواب 
خوابت  خواندی  تا  که  است  خواب آور  نماز  این  یعنی  حال  می بینم. 
ببرد؟  خوابشان  همانجا  در  تا  می نشینند  اینقدر  اینکه  یا  می گیرد 

هیچکدام از این ها قابل پذیرش نیست.
این  کس  هر  فرمود:   پیامبر؟ص؟  به  جبرئیل  المؤمنین؟ع؟:  امیر   )3
دعا )دعای صحیفه( را در وقت خواب، پنج مرتبه با طهارت بخواند تو 
را در خوابش خواهد دید و تو او را به بهشت بشارت خواهی داد )و این 
َخْمَس  ْوِم  الّنَ َوْقِت  ِعْنَد  َعاَء 

ُ
الّد َهَذا   

َ
َقَرأ َمْن  َو  ُد  ُمَحّمَ »َیا  است(:   طوالنی  دعا 

ة ...«.1 َجّنَ
ْ
ُرُه ِبال َک ِفى َمَناِمِه َو ُتَبّشِ ُه َیَرا

َ
ى َطَهاَرٍة َفِإّن

َ
اٍت َعل َمّرَ

تدبر: این حدیث بدون ذکر هیچ سندی برای اولین بار در قرن هفتم 
ثبت شده و از نظر محتوا نیز تنها مربوط به بشارت داده شدن به بهشت 

می باشد نه چیز دیگر.
که بر قرائت سوره مزمل مداومت ورزد و پیامبر  کسی  4( پیامبر؟ص؟: 
و   ...« کند:  طلب  ایشان  از  خواست  دلش  چه  هر  ببیند  خواب  در  را 
من أدمن قراءتها )المزمل( و رأى النبى؟ص؟ فى المنام فلیطلب  منه  ما یشتهى  

فؤاده«.2

تدبر: این حدیث برای اولین و آخرین بار در قرن دوازدهم ثبت شده 
مذکور  عمل  اینکه  از  غیر  است،  نگشته  ارائه  آن  برای  سندی  هیچ  و 
را مخصوص به دیدن یا مالزم با دیدن پیامبر؟ص؟ در خواب نمی داند 
چه  هر  دیدی  گر  ا که  می کند  مطرح  احتمال  صورت  به  تنها  بلکه 

1 . مهج الدعوات و منج العبادات ص81-79

2 . البرهان یف تفسیر القرآن ج 5 ص515 ح11153
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با چنین بیانی حتی جواز انجام این عمل به نیت  و  خواستی بخواه، 
دیدن پیامبر؟ص؟ ثابت نمی شود.

ى 
َ
َرأ ِقَراَءَتَها  ْدَمَن 

َ
أ »َمْن  شده:  نقل  چنین  کفعمی«  »مصباح  در  بله 

« ثبت شده2،  ِبّیَ ى الّنَ
َ
؟ص؟ ِفى  َنْوِمِه «1، اما در »البرهان بحرانی« »َو َرأ ِبّىَ الّنَ

دو  هر  که  حالیست  در  این  می کند.  نفی  را  رخداد  این  حتمیت  که 
القرآن( در حالیکه  نموده اند )خواص  نقل  از یک منبع  را  این حدیث 
در  و  است  نشده  داده  نسبت  معصومی  هیچ  به  کفعمی  مصباح  در 
در متن  ابهام  این  داده شده  به رسول خدا؟ص؟ نسبت  که  نیز  البرهان 
انجام  را  کار  این  کس  پیامبر؟ص؟ نمی گویند هر  که  حدیث وجود دارد 
بکند  را  کار  این  کس  هر  می گویند  بلکه  می بیند  خواب  در  مرا  دهد 
گوینده شخصی غیر از پیامبر؟ص؟ است. و  که  پیامبر را می بیند انگار 
که در مصدر اصلی یعنی خواص القرآن، ابتدا  جواب این ابهام آنست 
نموده  ذکر  مزمل  سوره  قرائت  ثواب  پیرامون  خدا؟ص؟  رسول  از  حدیثی 
جمله  اصالً   ظاهرًا  و  است،  شده  آورده  بحث  مورد  جمله  ادامه،  در  و 
اخیر جزء بیان پیامبر؟ص؟ نیست و نباید در زمره روایات اعمال خواب 

محسوب شود.3
که مضمون حدیث، در رابطه  کنار این مطلب است  اینها همه در 

کشف حجت خدا. با حاجت خواستن از رسول خداست نه 

1 . املصباح للکفعمی ص459

2 . البرهان یف تفسیر القرآن ج 5 ص515 ح11155

ییب بیه ایین مضمیون بیه امیام صیادق؟ع؟ نسیبت داده شیده )البرهیان یف تفسییر القیرآن  3 . بلیه دو سیطر پایین تیر قر

گیر بیا رواییت مذکیور در مین یکی باشید، این اشیکال مرتفع می گردد اما اشیکالت  ج 5 ص515 ح11155(، کیه ا

دیگیر مهچنیان وارد اسیت.
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کند نمیرد تا پیامبر را  کس قرآن را در مکه ختم  5( امام باقر؟ع؟: هر 
ْم 

َ
َة ل

َ
ُقْرآَن  ِبَمّک

ْ
دیده و جایگاهش را در بهشت مشاهده نماید: »َمْن َخَتَم  ال

ِة«.1 َجّنَ
ْ
ُه ِمَن ال

َ
ى َمْنِزل  اهَّلِل؟ص؟ َو َیَر

َ
ى َرُسول ى َیَر َیُمْت َحّتَ

ی مجهول می باشد. و  تدبر: سند این روایت مشتمل بر ارسال و راو
البته عین همین مضمون بدون ذکر هیچ سندی از امام سجاد؟ع؟2، 
ی  راو بر  با سندی مشتمل  امام سجاد؟امهع؟  از  امام صادق  نیز توسط  و 
به  که  روایت می باشد  و ظاهرًا هر سه یک  مجهول3 ثبت شده است، 
سه امام نسبت داده شده است، زیرا روایت دوم و سوم هر دو به امام 
به  و دیگری  البته بدون سند  و  سجاد؟ع؟ می رسد - یکی بی واسطه 
یکی  نیز  دوم  و  اول  روایت  سند  حالیکه  در   - صادق؟ع؟  امام  واسطه 

است.
به  صادق؟ع؟  امام  از  روایت  این  که  گفته  األخبار  جامع  در  بله 
َی ِبِإْسَناٍد َصِحیٍح«4، اما هیچ سندی ذکر  سند صحیح نقل شده: »ُرِو
طوسی  شیخ  »تهذیب«  کتاب  در  حدیث  این  چون  ظاهرًا  و  نمی کند 

ثبت شده بوده سندش را صحیح خوانده است.
موقع  که چه  این حدیث تصریح نشده  در  یم  بگذر که  از سند  اما 
برای همین عالمه  از خواب نمی برد،  نامی  نیز  و  را می بیند  پیامبر؟ص؟ 
هنگام  است:  داده  احتمال  سه  دیدن  حالِت  و  زمان  درباره  مجلسی 

1 . املحاسن ج 1 ص69 ح134

2 . من ل حیضره الفقیه ج 2 ص227 ح2257

3 . تذیب األحکام ج 5 ص468 ح286

4 . جامع األخبار ص69



|  322     |     خواب نما

مرگ و لحظه سکرات، در خواب، یکی از این دو.1
کند و  کس شب نیمه شعبان به نیکویی تطهیر  6( پیامبر؟ص؟: هر 
کیزه بپوشد و نماز عشاء را در مصالیش به جا آورد  ک و پا دو لباس پا
که در اولی حمد و سه آیه اول سوره  و بعد از آن دو رکعت نماز بخواند 
کند و در رکعت دوم بعد از  بقره و آیة الکرسی و سه آیه آخر بقره را قرائت 
حمد هفت مرتبه سوره های ناس و فلق و توحید را بخواند، سپس چهار 
که در رکعت اول یس، در رکعت دوم دخان، در  رکعت نماز به جا آورد 
کند و بعد از آن  رکعت سوم سجده و در رکعت چهارم تبارک را قرائت 
مرتبه  یازده  و  توحید  مرتبه  یازده  رکعت  هر  در  بخواند  نماز  رکعت   100
حمد، خدا سه حاجت از حوائجش را در دنیا یا آخرت برآورده می کند، 

که مرا در همان شب ببیند خواهد دید: گر از خدا بخواهد  سپس ا
َبْیِن  َثْو ِبَس 

َ
ل َو  ْهَر  الّطُ ْحَسَن 

َ
َفأ َشْعَباَن  ِمْن  ْصِف  الّنِ َة 

َ
ْیل

َ
ل َر  َتَطّهَ »َمْن 

ى َبْعَدَها 
َّ
ِعَشاَء اْلِخَرَة ُثّمَ َصل

ْ
ى ال

َّ
ُه َفَصل

َّ
ى ُمَصل

َ
َنِظیَفْیِن ُثّمَ َخَرَج ِإل

َبَقَرِة َو آَیَة 
ْ
ِل ال ّوَ

َ
َث آَیاٍت ِمْن أ

َ
َحْمَد َو َثل

ْ
ِل َرْکَعٍة ال ّوَ

َ
 ِفى أ

ُ
َرْکَعَتْیِن َیْقَرأ

 ِ
َحْمُد هَّلِلَّ

ْ
اِنَیِة ال

َ
ْکَعِة الّث  ِفى الّرَ

ُ
َث آَیاٍت ِمْن آِخِرَها ُثّمَ َیْقَرأ

َ
ُکْرِسّىِ َو َثل

ْ
ال

اٍت  ِق  َسْبَع َمّرَ
َ
َفل

ْ
ُعوُذ ِبَرّبِ ال

َ
 أ

ْ
اٍت َو ُقل اِس  َسْبَع َمّرَ ُعوُذ ِبَرّبِ الّنَ

َ
 أ

ْ
َو ُقل

َبَع َرَکَعاٍت  ْر
َ
ى َبْعَدَها أ ِ

ّ
ُم ُثّمَ ُیَصل ِ

ّ
اٍت ُثّمَ ُیَسل َحٌد َسْبَع َمّرَ

َ
 ُهَو اهَّلُل أ

ْ
َو ُقل

الم  اِلَثِة 
َ
الّث َو ِفى  َخاَن 

ُ
الّد اِنَیِة حم 

َ
الّث َو ِفى  َرْکَعٍة یس  ِل  ّوَ

َ
أ  ِفى 

ُ
َیْقَرأ

َبْعَدَها  ى  ِ
ّ
ُیَصل ُثّمَ  ُک  

ْ
ُمل

ْ
ال ِبَیِدِه  ِذی 

َّ
ال َتباَرَک  اِبَعِة  الّرَ ِفى  َو  ْجَدَة  الّسَ

ًة  َحْمَد َمّرَ
ْ
اٍت َو ال َحٌد َعْشَر َمّرَ

َ
 ُهَو اهَّلُل أ

ْ
ِ َرْکَعٍة ُقل

ّ
ُکل  ِفى 

ُ
ِماَئَة َرْکَعٍة َیْقَرأ

یة عند املوت، أو یف املنام قبله، أو األعم. مالذ األخیار ج 8 ص529 1 . و الرؤ
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ْو ِفى 
َ
ْنَیا أ

ُ
ا ِفى َعاِجِل الّد َث َحَواِئَج ِإّمَ

َ
ُه َثل

َ
ى ل

َ
َواِحَدًة َقَضى اهَّلُل َتَعال

ِتِه َرآِنى«.1
َ
ْیل

َ
ْن َیَراِنى ِمْن ل

َ
 أ

َ
ل

َ
آِجِل اْلِخَرِة ُثّمَ ِإْن َسأ

یان اهل سنت  ی این حدیث، سالم مولی ابی حذیفه از راو تدبر: راو
بود2  خالفت  غصب  سّری  جمعیت  جزء  که  منافقی  همان  می باشد. 
و  داد3  انجام  بکر  ابو  غاصبانه  خالفت  تثبیت  جهت  یادی  ز تالش  و 
گر سالم مولی ابی حذیفه  همان کسی که عمر به هنگام مرگ می گفت: ا

ی شک نمی کردم!4 زنده بود در خلیفه قرار دادن و
اعتماد  خدا؟ص؟  رسول  از  او  نقل  به  می توان  وضع  این  با  آیا  حال 

کرد؟!
کس 21 مرتبه سوره قدر را بعد از نماز نافله  7( امام صادق؟ع؟: هر 
َکْفَعِمّىُ 

ْ
ال َواُه  َر ظهر و قبل از ظهر بخواند نمی میرد تا پیامبر را ببیند: »َما 

ْهِر 
ُ

الّظ  
َ

َقْبل َو  َواِل  الّزَ ِة 
َ

َصل َبْعَد  َقْدِر 
ْ
ال ُسوَرَة   

َ
َقَرأ َمْن   :

َ
َقال ُه 

َ
ّن

َ
أ اِدِق؟ع؟  الّصَ َعِن 

؟ص؟«.5 ِبّىَ ى الّنَ ى َیَر ْم َیُمْت َحّتَ
َ
ًة ل یَن  َمّرَ ِإْحَدى  َو ِعْشِر

قرن چهاردهم  در  بدون ذکر سند  بار  اولین  برای  این حدیث  تدبر: 
آن  می گوید  نوری  محدث  بله  است.  شده  ثبت  نوری  محدث  توسط 
کتاب  کفعمی« )قرن 10( ثبت نموده اما آنچه در آن  از »جنة األمان  را 
ثبت شده متفاوت از این نقل بوده و تازه به معصومی هم نسبت داده 

1 . مصباح املهتجد و سالح املتعبد ج 2 ص839-838

2 . تذیب األحکام ج 3 ص264 ح66

ُف َرُجٍل«. الحتجاج ج 1 ص79
ْ
ل
َ
یِب ُحَذْیَفَة َو َمَعُه أ

َ
 أ

َ
3 . »َجاَءُهْم َسامِلٌ َمْویل

4 . لو کان سامل مویل أیب حذیفة حّیا مل خیاجلی فیه شّک. شرح الکایف )املازندران( ج 5 ص272

5 . جنة املأوی )نوری( ضمن حبار األنوار ج 53 ص331
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پیامبر  دیدار  که  ندارد  تصریح  نقل  این  حال  هر  به  ولی  است1.  نشده 
یت  مربوط به دیدن در خواب است یا بیداری، زیرا ممکن است مراد رؤ
که به واسطه مداومت او بر این  پیامبر؟ص؟ هنگام سکرات مرگ باشد 

ی بشارت غفران بدهند. عمل می خواهند به و
مخلص  چه   - مسلمانان  همه  احادیث،  طبق  که  نشود  اشکال 
این  و  دید  خواهند  مرگ  سکرات  هنگام  را  پیامبر؟ص؟   - منافق  چه  و 
کسانی  همه  زیرا  ندارد.  مذکور  عمل  دهنده  انجام  به  اختصاصی 
مواجه  ایشان  بشارت  با  می بینند  حالت  آن  در  را  خدا؟ص؟  رسول  که 
انجام  را  عمل  این  که  کسی  دادیم،  توضیح  که  همانطور  و  نمی شوند 

دهد با بشارت آن حضرت ایشان را دیدار می نماید.
نماز  رکعت  چهار  شعبان  بیستم  شب  در  کس  هر  پیامبر؟ص؟:   )8
دنیا  از  مرتبه  پانزده  نصر  سوره  و  مرتبه  یک  حمد  رکعت  هر  در  بخواند 
تا مرا در خواب ببیند و جایگاهش را در بهشت مشاهده  خارج نشود 
کتب  »من بعض  گرداند:  نیکوکار محشور  بزرگواران  با  را  او  و خدا  نماید 
ْم 

َ
ل َعْشَرَة  َخْمَس  ْصِر  الّنَ َو  َحْمِد 

ْ
ِبال  

ً
َبعا ْر

َ
أ یَن  ِعْشِر

ْ
ال ِفى   ... ى  

َّ
َصل َفَمْن  المزارات  

ِکَراِم 
ْ
ِة َو ُیْحَشُر َمَع ال َجّنَ

ْ
ى َمْقَعَدُه ِفى ال ى َیَراِنى ِفى  َنْوِمِه  َو َیَر ْنَیا َحّتَ

ُ
َیْخُرْج ِمَن الّد

َبَرَرِة«.2
ْ
ال

دهم  قرن  در  بار  اولین  برای  سندی  هیچ  بدون  حدیث  این  تدبر: 
به  بشارت داده شدن  مورد  در  تنها  نیز  آن  و مضمون  ثبت شده است 

بهشت می باشد.

ِیَّ ص یِف  َنْوِمِه «. املصباح للکفعمی ص460 ى الّنَ
َ
ْمِس ِماَئًة َرأ

َ
َها )سورة القدر( ِعْنَد َزَواِل الّش

َ
1 . »َمْن َقَرأ

2 . البلد األمن ص173-171
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9( امام حسین؟ع؟ از جوان َشلی حکایت می کنند که برای شفایش 
یافت نمود و آن حضرت به او  از امیر المؤمنین؟ع؟ دعای مشلول را در
گر در نیتت اخالص داشته باشی خدا دعایت را مستجاب  فرمودند: ا
که تو را به بهشت و اجابت  می کند و تو پیامبرت را در خواب می بینی 
دعایت بشارت می دهد ... امام حسین؟ع؟ می فرمایند: آن جوان فردا 
که دیشب بعد از خواندن  کرد  گرفته بود آمد و تعریف  در حالیکه شفا 
بر  که  را در خواب دیدم  بار خوابیدم و رسول خدا  به تعداد ده  آن دعا 
کشید و فرمود خوب شدی و من سالم از خواب بیدار شدم: من دست 
َک  َنِبّیَ ْیَت 

َ
َرأ َو  َک 

َ
ل اهَّلُل  اْسَتَجاَب  َة  ّیَ الّنِ ْصَت 

َ
ْخل

َ
أ َفِإْن   ...«

ُحَسْیُن 
ْ
 ال

َ
َجابِة ... َقال ِة َو اْلِ َجّنَ

ْ
ُرَک ِبال ؟ص؟ ِفى َمَناِمَک ُیَبّشِ

ً
دا ُمَحّمَ

َما  َغٍد  ِمْن  َکاَن  ا  ّمَ
َ
َفل َمَضى  َو  ِکَتاَب 

ْ
ال َفَتى 

ْ
ال َخَذ 

َ
أ َو  ؟ع؟  َعِلّىٍ ْبُن 

 ... ُثّمَ اْضَطَجْعُت 
ً
 ُمَعافا

ً
ْیَنا َسِلیما

َ
َفَتى ِإل

ْ
َتى ال

َ
ى أ  َحّتَ

ً
ْصَبْحَنا َحَسنا

َ
أ

ّىَ َو ُهَو 
َ
یَفَة َعل ِر

َ
 اهَّلِل؟ص؟ ِفى َمَناِمى َو َقْد َمَسَح َیَدُه الّش

َ
ْیُت َرُسول

َ
َفَرأ

َفاْنَتَبْهُت  َخْیٍر  ى 
َ
َعل َک 

َ
َفِإّن َعِظیِم 

ْ
ال ْعَظِم 

َ
اْل اهَّلِل  ِباْسِم  اْحَتِفْظ   

ُ
َیُقول

ى«.1 َکَما َتَر  
ً
ُمَعافا

هیچ  ذکر  بدون  و  هفتم  قرن  در  بار  اولین  برای  روایت  این  تدبر: 
سندی ثبت شده است. اما به هر حال در آن گفته نشده هر کس دعای 
مشلول را بخواند پیامبر؟ص؟ را در خواب خواهد دید و این برای عموم 
برای آن جوان چنین چیزی  تنها  المؤمنین؟ع؟  امیر  مردم است، بلکه 

تضمین فرمودند.

1 . مهج الدعوات ص157-151
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و با صرف نظر از این اشکال، این دعا تنها برای بشارت داده شدن 
به بهشت وارد شده نه شناخت حجت خدا. از طرفی چون خود امیر 
که آن جوان پیامبر؟ص؟ را در خواب  کرده بودند  المؤمنین؟ع؟ تضمین 
گرفت  شفا  خواب  در  حضرت  آن  توسط  ی  و چون  نیز  و  دید  خواهد 
که پیامبر؟ص؟ را دیده است. پس این حدیث نه برای اثبات  یقین نمود 
کس  که هر  حجیت خواب قابلیت استناد دارد و نه برای اثبات عملی 

انجام دهد پیامبر؟ص؟ را در خواب خواهد دید.
و  دارد  خدا  از  حاجتی  کس  هر  فرمودند:  کاظم؟ع؟  امام   )10
غسل  شب  سه  بداند  خدا  نزد  را  جایگاهش  و  ببیند  را  ما  می خواهد 
کسی  ی پرسید: سرورم  کند و به واسطه ما با خدا مناجات نماید. راو
امام فرمودند: شراب دین  که شراب می نوشد!  را در خواب دیده  شما 
که دینش را بر باد  او را خراب نمی کند بلکه ترک ما و تخلف از ماست 

می دهد! ...:
َمْوِضَعُه  َیْعِرَف  ْن 

َ
أ َو  َیَراَنا  ْن 

َ
أ َراَد 

َ
أ َو  َحاَجٌة  اهَّلِل  ى 

َ
ِإل ُه 

َ
ل َکاَنْت  »َمْن 

ِبَنا  ُه 
َ
ل ُیْغَفُر  َو  َیَراَنا  ُه 

َ
َفِإّن ِبَنا  ُیَناِجى  َیاٍل 

َ
ل َث 

َ
َثل  

ْ
َیْغَتِسل

ْ
َفل اهَّلِل  ِمَن 

َمَناِمِه  ِفى  َک  َرآ  
ً

َرُجل َفِإّنَ  ِدی  َسّیِ ُت 
ْ
ُقل َمْوِضُعُه  ْیِه 

َ
َعل َیْخَفى  َل  َو 

ُیْفِسُد  َما 
َ
ِإّن ِدیَنُه  ْیِه 

َ
َعل ُیْفِسُد  ِبیُذ  الّنَ ْیَس 

َ
ل  

َ
َقال ِبیَذ  الّنَ َیْشَرُب  ُهَو  َو 

ِفى  ُبَنا  ُیَکّذِ َمْن  ْشِقَیاِئُکْم 
َ
أ ْشَقى 

َ
أ ِإّنَ  ا  َعّنَ ُفُه 

ُّ
َتَخل َو  َتْرُکَنا  ْیِه 

َ
َعل

َباِطِن  
ْ
ال ِفى  ُبَنا  ُیَکّذِ َو  اِهِر 

َ
الّظ ِفى  ُقَنا  ُیَصّدِ ا  َعّنَ ُیْخَبُر  ِبَما  َباِطِن 

ْ
ال

ُمْؤِمِنیَن؟ع؟ 
ْ
ِمیِر ال

َ
ْبَناُء أ

َ
ْبَناُء َرُسوِل اهَّلِل؟ص؟ َو أ

َ
ْبَناُء َنِبّىِ اهَّلِل َو أ

َ
َنْحُن أ

َماُء 
َ
ُعل

ْ
ال َنَطَق  َفِبَنا  ِکَتاِب 

ْ
ال ِمْفَتاُح  َنْحُن  ِمیَن 

َ
َعال

ْ
ال َرّبِ  ْحَباُب 

َ
أ َو 

َحَجُر  َنْحُن  َة 
َ
ِقْبل

ْ
ال ْفَنا  َعّرَ َو  َمَناَر 

ْ
ال َرَفْعَنا  َنْحُن  َخَرُسوا 

َ
ل َذِلَک  َل  ْو 

َ
ل َو 
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وُب َو ِبَنا اْفُتِقَد  ّیُ
َ
ْرِض ِبَنا ُغِفَر ِلَدَم َو ِبَنا اْبُتِلَى أ

َ
َماِء َو اْل َبْیِت ِفى الّسَ

ْ
ال

ْمُس 
َ

الّش َضاَءِت 
َ
أ ِبَنا  ُء 

َ
َبل

ْ
ال ُدِفَع  ِبَنا  َو  ُیوُسُف  ُحِبَس  ِبَنا  َو  َیْعُقوُب 

یَن َو َعِلّىٌ  ِبّیِ ٌد َخْیُر الّنَ َنا َمْکُتوُبوَن ُمَحّمَ ّبِ ى َعْرِش َر
َ
َنْحُن َمْکُتوُبوَن َعل

َنا 
َ
ْوِصَیاِء أ

َ
َنا َخاَتُم اْل

َ
ِمیَن  أ

َ
َعال

ْ
َدُة ِنَساِء ال یَن َو َفاِطَمُة َسّیِ َوِصّیِ

ْ
ُد ال َسّیِ

َنا 
َ
َبْصَرِة أ

ْ
ْهِل ال

َ
ُمْنَتِقُم ِمْن أ

ْ
َنا ال

َ
یِن أ ّفِ َنا َصاِحُب الّصِ

َ
َباِب أ

ْ
َطاِلُب ال

ِفى  ْن  ِمّمَ َو  َمَعَنا  َکاَن  َنا  َعُدّوِ ِمْن   
َ
أ َتَبّرَ َو  َنا  َحّبَ

َ
أ َمْن  َء 

َ
َبل َکْر َصاِحُب 

1.» ٌ
َحِدیُث َطِویل

ْ
َمْسُکوِب َو ال

ْ
َماِء ال

ْ
َمْمُدوِد َو ال

ْ
ِ ال

ّ
ل الّظِ

هر  به  ولی  شده  ثبت  ضعیف  و  مرسل  سندی  با  روایت  این  تدبر: 
ْن 

َ
أ َو  َیَراَنا  ْن 

َ
أ َراَد 

َ
أ َو  اهلِل َحاَجٌة  ی 

َ
ِإل ُه 

َ
ل َکاَنْت  »َمْن  به فقره:  با توجه  حال 

ْن َیْعِرَف َمْوِضَعُه ِمَن اهلِل« به 
َ
َیْعِرَف َمْوِضَعُه ِمَن اهلِل« و عطف جمله: »َو أ

گرفتن حاجت  ْن َیَراَنا« متوجه می شویم موضوعش فقط درباره 
َ
َراَد أ

َ
»َو أ

 5 و   3 شماره  روایات  در  همچنانکه   - است  ی  اخرو جایگاه  دیدن  یا 
حتی  چیزی  هر  درباره  نه   - است  شده  عنوان  مساله  همین   9 و   8 و 
مقصود  نیست  معلوم  اینکه  از  غیر  امامت.  مدعی  حقانیت  فهمیدن 
و  یسته اند  ائمه؟مهع؟ می ز زمان  از  بعد  که  باشد  کسانی  حضرت شامل 
که منظور از  چهره واقعی ایشان را ندیده اند زیرا این احتمال وجود دارد 
کاظم؟ع؟ باشد نه هر یک  ضمیر متکلِم جمعی در »َیَراَنا« شخص امام 
که  کسی پرسش می کند  ی درباره  از معصومین؟مهع؟، و برای همین راو

کاظم؟ع؟ خواب ایشان را دیده است. در زمان امام 
که قابل فهم نیست،  همچنین در ادامه این حدیث مطالبی آمده 

از جمله:

1 . اإلختصاص ص91-90
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به  و  شد  مصائب  آن  به  مبتال  ایوب  ما  واسطه  به  می گوید:  الف( 
گشت و به خاطر ما یوسف زندانی شد.  سبب ما یعقوب مفقود 
متعدد،  روایات  در  زیرا  چه؟  یعنی  فقرات  این  معنای  خوب 
مصیبت  و  بال  واسطه  نه  شده اند  معرفی  خیر  واسطه  ائمه؟مهع؟ 
به  انبیاء؟مهع؟  حسادت  افسانه  به  اشاره  اینکه  مگر  زندان،  و 
گر  گرفتار بال شدند، اما ا که بدین واسطه  مقامات ائمه؟مهع؟ باشد 
این مرادش بود باید آدم؟ع؟ را هم نام می برد چون در مورد ایشان 
نیز حسادت به مقام اهل بیت؟مهع؟ نقل شده است1. از طرفی آن 
که از پدرش جدا افتاده  که مفقود شده یوسف؟ع؟ است  کسی 

که او را از دست داده است. نه یعقوب؟ع؟ 
وقتی  اما  ایم،  شده  نوشته  اینگونه  خدا  عرش  در  ما  می گوید:  ب( 
می خواهد آن نوشته را بازگو نماید فقط سه نفر را نام می برد: »َنْحُن 
ُد  َسّیِ َعِلّىٌ  َو  یَن  ِبّیِ الّنَ َخْیُر  ٌد  ُمَحّمَ َمْکُتوُبوَن  َنا  ّبِ َر َعْرِش  ى 

َ
َعل َمْکُتوُبوَن 

ِمیَن«.
َ
َعال

ْ
َدُة ِنَساِء ال یَن َو َفاِطَمُة َسّیِ َوِصّیِ

ْ
ال

که ایشان آخرین وصی  کاظم؟ع؟ تصریح می کند  از زبان امام  ج( 
واقفیه  عقیده  با  تنها  این  و  ْوِصَیاِء«، 

َ ْ
األ َخاَتُم  َنا 

َ
»أ می باشند: 

و  می دانستند  امام  آخرین  را  کاظم؟ع؟  امام  که  است  سازگار 
ی دوم این حدیث عبد اهلل بن جبله  تعجبی هم نیست چون راو

واقفی مذهب می باشد.2

1 . عیون أخبار الرضا؟ع؟ ج1 ص307 ح67

. رجال النجایش ص216 ش563
ً
2 . و کان عبد اهَّلل واقفا
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معصومین؟مهع؟  دیدن  خواب  اعماِل  احادیث  میان  در  نتیجه: 
از  در بعضی  ثانیًا  ندارد،  با سند صحیح وجود  اواًل حتی یک حدیث 
در  دیدار  احتمال  و  است  نشده  دیدن  خواب  مساله  به  تصریح  آنها 
زمان  مردم  با  ارتباط  در  آنها  از  بعضی  ثالثًا  هست،  سکرات  حالت 
بعضی  در  رابعًا  بودند،  دیده  را  ایشان  چهره  که  است  معصومین؟مهع؟ 
گر پیامبر را دیدی« یعنی قطعی نیست ایشان را ببینی  گفته: »ا از آنها 
به  توصیه  هیچکدام  در  خامسًا  باشد،  پیامبر  خود  دیده ای  آنکه  یا 
می تواند  خواست  کسی  گر  ا داده  خبر  فقط  و  نشده  اعمال  این  انجام 
این عمل  که  آنها تصریح شده  از  در بعضی  بکند، سادسًا  را  کار  این 
نه چیز دیگر مثل  ی است  اخرو یا دیدن جایگاه  رفع حوائج  به  مربوط 
خواب  درباره  فقط  احادیث  این  تمام  سابعًا  خدا،  حجت  شناخت 
نه دیگر معصومین؟مهع؟ مگر حدیث شماره 10  دیدن پیامبر؟ص؟ است 
که بیشترین اشکال محتوایی را داشت و معلوم هم نیست غیر از امام 
بدون  همه  که   - احادیث  این  تعداد  ثامنًا  باشد،  شامل  را  هفتم؟ع؟ 
سند یا با سند مجهول و ضعیفند - فقط 10 عدد است لذا نه تنها این 
برای فرد  گمان هم  با این وضع سندی حتی  که  روایات متواتر نیست 

ایجاد نمی کند.
و به عبارتی دیگر: در رابطه با اعماِل خواب دیدن معصومین؟مهع؟ 
که یا بدون سند یا با سند ضعیف ثبت  تنها همین 10 روایت وجود دارد 
کثر آنها - یعنی احادیث شماره 2، 4، 5، 7، 9 و 10  شده است و نیز ا
کوچکترین  - دارای اشکاالت محتوایی می باشد و با چنین احادیثی 
که  مطالب  بزرگترین  به  برسد  چه  نمی شود  ثابت  شریعت  از  مطلبی 
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اینکه موضوع  از  حجیت خواب در شناخت حجت الهی باشد. غیر 
و در هیچکدام  بر حق نیست  امام  روایات، شناخت  این  از  هیچ یک 
که برای شناخت  از این احادیِث اعمال خواب چنین توصیه ای نشده 

کار را انجام دهید. حجت خدا توسط خواب، فالن 
خود  که  آنجا  از  یم،  بگذار کنار  را  سخنان  این  همه  گر  ا حال 
دهد  انجام  را  اعمال  این  کسی  گر  ا کردند  تضمین  معصومین؟مهع؟ 
که با اخالص آن اعمال را انجام  کسی  پیامبر؟ص؟ را در خواب می بیند، 
را دیده  ایشان  پیدا می کند  اطمینان  ببیند  و چهره ای در خواب  دهد 
است لذا این روایات شامل خواب دیدن بدون آن اعمال نمی شوند و 

احادیث عدم تمثل شیطان همچنان از عدد دو تجاوز نمی کنند.
گفته شده دو حدیث دیگر وجود دارد  دو حدیث دیگر:  غیر از آنچه 
شده  نقل  کتابی  از  اما  است  نشده  داده  نسبت  معصومی  به  اولی  که 
که به معصوم  کرده باشد، و دومی نیز  که بعید نیست از معصوم ثبت 

نسبت داده شده مخالف نقل مصدر اصلی است.
شب  ببیند  خواب  در  را  پیامبر  دارد  قصد  کس  هر  اول(   حدیث 
جمعه نماز مغرب را بخواند و همین طور نماز مستحبی بخواند تا وقت 
نماز عشاء شود و در این مدت با احدی حرف نزند و بعد از نماز عشاء 
دو رکعت نماز بخواند در هر رکعت حمد یک مرتبه و سوره توحید سه 
و سوره  مرتبه  رکعت حمد یک  در هر  بخواند  رکعت دیگر  دو  و  مرتبه، 
صلوات  بار  هفت  رفته  سجده  به  نماز  از  بعد  و  مرتبه  هفت  توحید 
ْکَبُر 

َ
 اهَّلُل َو اهَّلُل أ

َ
َه ِإّل

َ
ِ َو َل ِإل

َحْمُد هَّلِلَّ
ْ
بفرستد و هفت بار بگوید: »ُسْبَحاَن اهَّلِل َو ال
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 ِباهَّلِل«، سپس سر از سجده برداشته و دستها را بلند 
َ

َة ِإّل  َو َل ُقّوَ
َ

َو َل َحْول

نموده این دعا را بخواند: ... بعد بایستد و دستها را بلند نموده این دعا 
کند: ...، و بعد رو به قبله به دست راست بخوابد و پیوسته  را قرائت 
کند إن شاءاهلل پیامبر را در  گر چنین  که ا صلوات بفرستد تا خوابش ببرد 

خواب خواهد دید:
ى  ِ

ّ
ُجُمَعِة َفُیَصل

ْ
َة ال

َ
ْیل

َ
َیُقْم ل

ْ
؟ص؟ ِفى َمَناِمِه َفل ِبّىَ ى الّنَ ْن َیَر

َ
َراَد أ

َ
»َمْن أ

َم  ِ
ّ
ُیَکل َل  َو  َعَتَمَة 

ْ
ال َى  ِ

ّ
ُیَصل ْن 

َ
أ ى 

َ
ِإل ِة 

َ
ل الّصَ ى 

َ
َعل َیُدوُم  ُثّمَ  َمْغِرَب 

ْ
ال

ًة  َمّرَ َحْمَد 
ْ
ال َرْکَعٍة   ِ

ّ
ُکل  ِفى 

ُ
َیْقَرأ َرْکَعَتْیِن  َم ِفى  ِ

ّ
ُیَسل َو  َى  ِ

ّ
ُیَصل ُثّمَ   

ً
َحدا

َ
أ

اْنَصَرَف  ِتِه 
َ

ِمْن َصل َفَرَغ  َفِإَذا  اٍت  َمّرَ َث 
َ

َثل َحٌد 
َ
أ اهَّلُل  ُهَو   

ْ
ُقل َو  َواِحَدًة 

ُهَو   
ْ

ُقل َو  َواِحَدًة  ًة  َمّرَ ِکَتاِب 
ْ
ال ِبَفاِتَحِة  ِفیِهَما   

ُ
َیْقَرأ َرْکَعَتْیِن  ى 

َّ
َصل ُثّمَ 

َو  ِبّىِ  الّنَ ى 
َ
َعل ى  ِ

ّ
ُیَصل َو  َتْسِلیٍم  َبْعَد  َیْسُجُد  َو  اٍت  َمّرَ َسْبَع  َحٌد 

َ
أ اهَّلُل 

َو  اهَّلُل   
َ

ِإّل َه 
َ
ِإل َل  َو   ِ

هَّلِلَّ َحْمُد 
ْ
ال َو  اهَّلِل  ُسْبَحاَن   

ُ
َیُقول َو  اٍت  َمّرَ َسْبَع  آِلِه 

ِمَن  َسُه 
ْ
َرأ َیْرَفُع  ُثّمَ  اٍت  َمّرَ َسْبَع  ِباهَّلِل   

َ
ِإّل َة  ُقّوَ َل  َو   

َ
َحْول َل  َو  ْکَبُر 

َ
أ اهَّلُل 

وُم َیا َذا   َیا َحّىُ َیا َقّیُ
ُ

 َو َیْرَفُع َیَدْیِه َو َیُقول
ً
ُجوِد َو َیْسَتِوی َجاِلسا الّسُ

ْنَیا َو اْلِخَرِة 
ُ

یَن َیا َرْحَماَن الّد ِلیَن َو اْلِخِر ّوَ
َ
َه اْل

َ
ْکَراِم َیا ِإل ِل َو اْلِ

َ
َجل

ْ
ال

 َیا 
ً
ثا

َ
 َیا َرّبِ َثل

ُ
 َیَدْیِه َو َیُقول

ً
َو َرِحیَمُهَما َیا َرّبِ َیا َرّبِ ُثّمَ َیُقوُم َراِفعا

َواِل  الّنَ َکِثیَر  َفَعاِل َیا 
ْ
ال یَم  َکِر َکَماِل َیا 

ْ
ال َبِدیَع   َیا 

ً
ثا

َ
ِل َثل

َ
َجل

ْ
َعِظیَم ال

َواٍل  وُم ِبَغْیِر َز  ِمَثاٍل َیا َقّیُ
َ

 ِبل
ُ

ل ّوَ
َ
َکِبیُر َیا ُمَتَعاِل َیا أ ْفَضاِل َیا  َیا َداِئَم اْلِ

ِ َحاٍل 
ّ

ُکل ى 
َ
ِئِق َعل

َ
َخل

ْ
َق ال ِمَحاِل َیا َراِز

ْ
 اْنِتَقاٍل َیا َشِدیَد ال

َ
َیا َواِحُد ِبل

ِل َو 
َ

َجل
ْ
ٍد؟ص؟ ِفى َمَناِمى َیا َذا ال ِرِنى َوْجَه َحِبیِبى َو َحِبیِبَک ُمَحّمَ

َ
أ

ى َیِمیِنِه َو 
َ
ِة َعل

َ
ِقْبل

ْ
 ال

ُ
ْکَراِم ُثّمَ َیَناُم ِفى ِفَراِشِه َو َغْیِرِه َو ُهَو ُمْسَتْقِبل اْلِ
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ُه َیَراُه؟ص؟ ِفى 
َ
ْوُم َفِإّن ى َیْذَهَب ِبِه الّنَ ِه؟ص؟ َحّتَ ى َنِبّیِ

َ
َة َعل

َ
ل َزُم الّصَ

ْ
َیل

ى«. 1
َ
َمَناِمِه ِإْن َشاَء اهَّلُل َتَعال

هیچ  به  انتساب  بدون  و  سندی  هیچ  ذکر  بدون  نقل  این  تدبر: 
معصومی برای اولین بار در قرن دوازدهم هجری یعنی حدود 1100 سال 

گذشت پیامبر اسالم؟ص؟ ثبت شده است. پس از در 
الدعوات  مجموع  کتاب  از  را  روایت  این  مجلسی  عالمه  بله 
که  کرده، اما خود ایشان در جای دیگری تصریح می کند  ُعکبری نقل 

ّ
تل

کتاب مجموع  که از آن نقل می نماید همان  کهنه  کتاب  نمی داند این 
که همان باشد: الدعوات باشد و تنها احتمال می دهد 

ُه  ُظّنُ
َ
أ ْصَحاِبَنا 

َ
أ ُقَدَماِء  َفاِت 

َّ
ُمَؤل ِمْن  َعِتیٍق  ِکَتاٍب  ِفى  َوَجْدُت  »َو 

2.» ّیِ ُعْکَبِر
َّ
ل وَن ْبِن ُموَسى الّتَ ِد ْبِن َهاُر َعَواِت ِلُمَحّمَ

َ
َمْجُموَع الّد

»مصباح  از  السالم«  »دار  کتاب  در  نوری  محدث  دوم(  حدیث 
کس سه روز  که جبرئیل به رسول خدا فرمود: هر  کفعمی« نقل می کند 
روزه بگیرد و هفت مرتبه دعای مجیر را قرائت نموده و بر پشت بخوابد 

تو را در خواب می بیند:
ک فى نومه«.3  و نام على ظهره رآ

ً
 و قرأه سبعا

ً
ثا »من صام ثل

که هر  ی« چنین ثبت نموده  کتاب »جنة المأو اما همین نقل را در 
کس هفت روز روزه بگیرد و آن دعا را به هنگام خواب بخواند و »علی 

کرده است: ظهره« را نیز »علی طهارة« ثبت 

1 . حبار األنوار ج 88 ص380 ح3

2 . مهان ج 77 ص118

3 . دار السالم ج3 ص2
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سبعة  صوم  بعد  النوم  عند  سبعا  طهارة  على  المجیر  دعاء  »قراءة 
أیام«.1

چاپی  نسخه  در  حدیثی  چنین  اصاًل  که  حالیست  در  این  تدبر: 
کفعمی« وجود ندارد، و تازه بدون ذکر سند و بدون انتساب  »مصباح 

به هیچ معصومی ثبت شده است.

چند شبسه  
1. قبول ایمان با خواب

چرا  نیست  حجت  خواب  گر  ا که  می کنند  اشکال  بعضی 
کرده بود را  که با خواب به آنها اعتقاد پیدا  کسی  اهل بیت؟مهع؟ ایمان 
که خواب حجت نیست و تو باید  می پذیرفتند و او را توبیخ نمی کردند 

با دلیل و برهان دین را بپذیری؟2
که  نیافتیم  را  کسی  پیامبر؟ص؟  زمان  مورد  در  می گوییم:  جواب  در 
کسی بوده، از آنجا  گر بر فرض هم  فقط با خواب ایمان آورده باشد3 و ا
ایمان  به  اسالم،  گسترش  به  بخشیدن  سرعت  جهت  پیامبر؟ص؟  که 
که توسط خواب  کسی را  کتفا می کردند  گفتن شهادتین ا ظاهری توسط 
که از  ایمان آورده را نیز می پذیرفته اند همچنانکه اسالم مشرکین مکه را 
که  کسانی را  ترس مجبور به پذیرش اسالم شدند نیز پذیرفتند و اسالم 

1 . جنة املأوی )نوری( ضمن حبار األنوار ج 53 ص330

2 . جامع الدلة، ص 319.

3. بلیه ییک نفیر بیه نیام جنیدل ییودی هسیت امیا او بعید از خیواب خدمیت پیامبیر؟ص؟ رسیید و علیم ایشیان را 

آزماییش کیرد و وقیی پاسیخ های صحییح شینید اییان آورد نیه بیه صیرف خیواب. کفاییة األثیر ص57
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کردند. در  به تبعیت از رؤسای قبائل خود مسلمان شده بودند نیز قبول 
که چنین پذیرشی از طرف پیامبر؟ص؟ نسبت به ایمان  نتیجه بر فرض 
بر اساس خواب رخ داده باشد امری مقطعی بوده و قابل استناد در دیگر 

عصرها نیست.
که توسط خواب  کسانی یافت می شوند  اما در زمان اهل بیت؟مهع؟ 
دیدن ایشان ایمان آورده اند لکن اواًل تعداد این افراد بسیار اندک است 
- شاید کمتر از انگشتان دو دست - و این نشان می دهد اهل بیت؟مهع؟ 
که خصوصیتی  به طور عمومی این راه را امضا نکرده اند و بعید نیست 

گونه پذیرفته اند. که آنها را همان  در آن افراد بوده 
کسانیکه در زمان معصومین؟مهع؟ با خواب دیدن ایمان  ثانیًا تمام 
برای شان  آن معصوم رسیده و صدق خواب  به حضور  بعدًا  آورده اند 
آشکار شده است و حتی بعضی از آنها با اینکه خواب دیده بودند آن 
ادله  و  شده  شرفیاب  معصوم  خدمت  خودشان  و  نداده  قرار  ک  مال را 
امیر  زمان  جاثلیق  مانند  آورده اند  ایمان  بعد  و  شنیده اند  را  براهین  و 

المؤمنین؟ع؟.1
صرف  به  تنها  کسی  نیافتیم  هم  کم  افراد  همان  میان  در  ما  ثالثًا 
و  دیگر  نشانه های  و  آیات  بر  تکیه  با  بلکه  باشد  آورده  ایمان  خواب 
کردن محتوای خواب به آنها، پی به صدق محتوای خوابش  ضمیمه 

برده است.

1 . األمایل )للطویس( ص221-220
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2. هیره متشرعه
دیدن  خواب  مساله  می گفتیم،  سخن  آن  درباره  کنون  تا  ما  آنچه 
معصومین؟مهع؟ در روایات بود که نتوانست چیزی را ثابت کند. اما وقتی 
می کنیم،  نگاه  مختلف  قرن های  در  شیعه  علماء  و  متشرعه  سیره  به 
که از معصومین؟مهع؟ می دیده اند اعتماد و  می بینیم آنها به خواب هایی 
که در خواب دیده اند خود معصوم  کسی  کرده، و می پذیرفته اند  استناد 
بوده است و دلیل آن را نیز علم حضوری یا الهام می دانسته اند. خوب 
کند فالن معصوم  گر به راستی شیطان می تواند در خواب ادعا یا القاء  ا
را  معصوم  صورت  ما  چون  که  باشد  درست  شبهه  این  گر  ا و  است، 
پس  ایم،  دیده  خواب  در  را  معصوم  دهیم  تشخیص  کجا  از  ندیده ایم 

گشته است؟ چگونه این سیره توسط متشرعه و علماء بزرگ استوار 
)جواب  احمد  پیروان  برای  جوابی  دارد:   جواب  دو  شبهه  این 
ی(؛ جواب نقضی اینست 

ّ
نقضی( و جوابی برای شیعیان )جواب َحل

همه  که  می داند  فترت  دوران  را  کبری  غیبت  دوره  بصری  احمد  که 
گمراهی به سر می برده اند1 لذا او و پیروانش نمی توانند به عملکرد  در 
که  اینست  ی 

ّ
َحل اما جواب  و  نمایند.  و علماء شیعه استناد  متشرعه 

که قائل به علم حضوری یا الهام درباره خواب  علم افراد مورد بحث - 
گونه بوده است: خود بوده اند - دو 

که  داشته اند  قرار  تقوا  و  ایمان  از  مرحله ای  چنان  در  آنها  یا  الف( 
سراسر زندگیشان مورد توجه خاص اهل بیت؟مهع؟ بوده و احتمال الهام 

1 . عقائد اإلسالم ص59-57
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شیطانی در مورد ایشان بسیار ضعیف بوده است. مثل شیخ صدوق 
زمان؟ع؟  امام  از  خود  یای  رؤ به  الدین«  »کمال  کتاب  نوشتن  برای  که 
امام  دعای  به  که  کسی  کیست؟  صدوق  شیخ  اما  می کند1،  استناد 
زمان؟ع؟ به دنیا آمده است و او را دانشمند نیکوی با برکت و منفعت 
کرده اند: »فقیه خیر مبارک ینفع اهلل به«2. مثل عالمه مجلسی و  خطاب 
که در اوج قله زهد و عبادت و  کسانی  کیستند؟  پدر ایشان، اما آن دو 
اطاعت به سر می بردند، چهله اندر چهله می گرفتند و به نفس خویش 
ایشان  بر  آسمان  ابواب  که  جایی  تا  می دادند  را  یاضت ها  ر بیشترین 
کلمات  و  می دیدند  چشم  به  را  رحمانی  نفحات  و  بود  شده  گشوده 
کاشانی،  نیز دیگرانی چون: فیض  و  گوش می شنیدند3.  را به  روحانی 
از  خود  خواب  به  که  عمل  و  علم  بزرگاِن  این  امثال  و  الغطاء  کاشف 
و  زهد  بلندای  از  که  است  کسی  چه  اما  می کردند،  اعتماد  معصوم 
بزرگانی  چنین  عملکرد  قیاس  نتیجه  در  باشد؟  گاه  ناآ آنها  اخالص 
انگارند  سهل  الهی  حدود  رعایت  به  نسبت  معمواًل  که  مردم  عوام  با 
باطلی  قیاس  دارند  فاصله  فرسنگها  ایمان  و  اخالص  و  زهد  نظر  از  و 

می باشد.
که بعضی پیروان احمد برای توجیه اینکه بسیاری  جالب اینست 

َغْیَبیِة 
ْ
 یِف ال

ً
یُف ِکَتابیا  ُتَصّنِ

َ
 ِلیی مِلَ ل

َ
َّ َقیال َمیاِن ص ... ثُ َقیاِئَ َصاِحیَب الّزَ

ْ
َنیا ال

َ
َرى َمْول

َ
یْوُم ... َفیأ َبیِی الّنَ

َ
1 . »... ِإْذ َغل

ْنِبَییاِء 
َ ْ
َغْیَبیِة َو اْذُکیْر ِفییِه َغْیَبیاِت األ

ْ
 یِف ال

ً
َن ِکَتابیا

ْ
یِف  ال ِکیْن َصّنِ

َ
یَف َو ل ْن ُتَصّنِ

َ
یَک ... آُمیُرَک أ َحیّیَ ُتْکیَى َمیا َقیْد مَهَّ

ع«. کمیال الدیین و متیام النعمیة ج 1 ص3

2 . الفوائد الرجالیة )للسید حبر العلوم( ج3 ص293

3 . پیدر عالمیه جملیی بارهیا در کتیاب روضیة املتقین از حیالت خیود پیرده برداشیته اسیت مثیل خیود عالمیه در 

حبیار األنیوار.
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حدیث  به  هستند  الهی  حدود  به  مقید  غیر  افراد  آنها  به  گروندگان  از 
که این حدیث درباره یاران  کنوز طالقان استشهاد می کنند1. با این ادعا 
که  گنج همین است  به  آنها  احمد بصری صادر شده و علت تشبیه 
کثیف  و  آلود  ک  خا مقداری  ک،  خا زیر  در  شدن  دفن  خاطر  به  گنج 
که به احمد ایمان آورده اند نیز افراد غیر  کسانی  می باشد و بسیاری از 
گنج ایمان به احمد می باشند و  مقید به حدود الهی هستند اما دارای 

کند!2 اصاًل  احمد آمده است تا چنین افرادی را به طالی ناب تبدیل 
غافل از اینکه: 

اواًل حدیث کنوز طالقان طبق روایات شیعه مربوط به یاران حضرت 
که  روایت  یک  در  مگر  ایشان،  فرستاده  یا  فرزند  نه  است  مهدی؟ع؟ 
خروج  شرق  از  که  است  گروهی  میان  در  مهدی  خدا  خلیفه  می گوید 
می کنند، اما این حدیث از اهل سنت است نه اهل بیت؟مهع؟3 غیر از 
گنجی در  اینکه روایت مذکور سر و ته درستی ندارد زیرا می گوید: خدا 
ْیَس 

َ
ل َقاِن 

َ
ال ِبالّطَ  

ً
َکْنزا ى 

َ
َتَعال  ِ

هَّلِلَّ »ِإّنَ  خراسانند:  در  نفر   12000 دارد  طالقان 
گنج در طالقان  گر این   ِبُخَراَسان «4. خوب ا

ً
فا

ْ
ل

َ
ٍة اْثَنْى َعَشَر أ

َ
ِبَذَهٍب َو َل ِفّض

است یعنی چه در خراسان است؟ آیا یعنی همه آنها طالقانی هستند 
و در خراسان جمع می شوند؟ آیا یعنی همه شان خراسانی هستند و در 

1 . در چنید رواییت ضعییف و متعیارض، سیخن از گنیج ییا گنج هیای طالقیان بیه مییان آمده کیه از اصحاب حضرت 

مهیدی؟ع؟ می باشیند.

2  . طرح شده در بعی کانال های یان ها.

3 . الفن، ابن محاد ص213-214، املالحم ابن منادی ص193

4 . منتخب األنوار املضیئة ص195



|  338     |     خواب نما

یمانی ها  ادعای  مطابق  دو  این  از  هیچکدام  می شوند؟  جمع  طالقان 
که  است  روایات  بعضی  مخالف  اول  احتمال  اینکه  از  غیر  نیست. 
َو  َبَعُة  ْر

َ
أ َقاِن  

َ
ال الّطَ »ِمَن  می داند:  نفر   24 تنها  را  طالقان  از  قائم  اصحاب 

1.» ً
وَن َرُجل ِعْشُر

بله در اینجا احتمال معقولی نسبت به روایت 12000 نفر وجود دارد 
گذشته جزء  که در  و آن اینکه مراد از طالقان، طالقان افغانستان باشد2 
گنج طالقان در خراسان معرفی  خراسان بوده است،  برای همین آنها را 

که این هم ربطی به جریان مدعی یمانی ندارد. می کند، 
یا  هستند3  احمد  آل  طالقان  کنوز  که  آمده  روایت  دو  در  گر  ا و 
شعارشان احمد احمد است4 به غیر از ضعف سندی دارای معارض 
می باشند، زیرا در نسخه بدل روایت اول، آنها آل محمد خطاب شده 
که در نقل دیگری  اند5 نه احمد، و نسبت به روایت دوم نیز باید دانست 
احمد  نه  شده6  ثبت  الحسین  لثارات  یا  شعارشان  مولف،  همان  از 

که شعار هر لشکری یکی بیشتر نمی باشد. احمد، و البته 
پیامبر  دوم  نام  که  انگار  نه  انگار  یم،  بگذر اینها  همه  از  گر  ا و 
تا  گویی قحطِی مصداق احمد است  و  بوده است7  اسالم؟ص؟ احمد 

1 . دلئل اإلمامة ص556 و به سند دیگر ص567

ر. تاج العروس ج13 ص307 ْبَ
َ
ین و أ و ُکوَرٌة َبْن َقْزِو

َ
، ... أ

َ
وِذ ما َیِی اجَلَبل َخ و َمْرِو الّرُ

ْ
قاُن بن َبل

َ
2  . َطال

3 . اهلدایة الکبرى ص403

4 . منتخب األنوار املضیئة ص195

5 . خمتصر البصائر ص451

6 . سرور أهل اإلیان ص97

ُد«. صف: 6 مْحَ
َ
ُه أ ِت ِمْن َبْعِدی امْسُ

ْ
 ِبَرُسوٍل َیأ

ً
را 7 . »َو ُمَبّشِ



بخش هومی حجیت خواب      |  339    |

احمد بصری بیاید و این دو حدیث را بر خود تطبیق دهد،  در نتیجه 
مراد از آل احمد یا احمد احمد، نام مقدس پیامبر اسالم؟ص؟ می باشد 

کرده اند نه شخص دیگر. که آنها به حمایت از دین ایشان قیام 
ثانیًا در ادبیات همه زبانهای دنیا و از جمله زبان عربی،  وجه شبه 
است.  غلط  تشبیه  اال  و  می گیرند  شیء  دو  در  مشترک  بارز  صفت  را 
کنند از این جهت  که فردی را شیر خطاب  مثاًل هرگز صحیح نیست 
که دهانش به شدت بدبوست چون با اینکه دهان شیر بوی بسیار بدی 
دارد اما صفت بارز او محسوب نمی شود، بلکه صفت بارز او شجاعت 
است و همیشه از همین جهت فردی را به شیر تشبیه می کرده اند. حال 
کی  گنج است نه خا کنوز طالقان نیز وجه شبه، ارزشمند بودن  در مورد 
بودن و آلوده بودن آن، و برای همین تا قبل از اینکه چنین چیزی توسط 
به  آلوده  فرد  بود  گوشی نشنیده  اختراع شود، هیچ  یاران احمد بصری 

گنج خطاب نمایند! معاصی و سهل انگار در رعایت حدود شرعی را 
درباره شهر طالقان صحبت  فقط  این حدیث  کنار،  به  اینها  همه 
که دو محله در قزوین و افغانستان می باشد، پس چه ربطی به  می کند 

پیروان یمانی در عراق و شهرهای مختلف ایران دارد؟!
کافی پیرامون صدق آن خواب می یافتند و با توجه به  ب( یا قرائن 
آن قرائن، قائل به دیدار معصوم در خواب می شدند. این در حالیست 
انسان  برای  که  دارد  وجود  کذب  ادله  آنقدر  بصری  احمد  مورد  در  که 
رخ  نیز  احمد  درباره  شده  ادعا  خواب های  بودن  صادقه  توهم  مطلع، 

نمی دهد.
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3. تنسا راه ارتباطِی اهل بیت؟مهع؟
که با بررسی  عده ای در راستای شبهه قبلی چنین عنوان می کنند 
کبری، نسبت به این مطلب اطمینان حاصل  یخ شیعه در غیبت  تار
با مؤمنی  کاری  یا  یا سخنی  گاهی پیامی  که معصومین؟مهع؟  می کنیم 
بوده  خواب  همان  عموم  برای  ایشان  ارتباطِی  راه  تنها  که  داشته اند 
یا  سرودن  چگونه  یا  سرودن  چه  مورد  در  که  یادی  ز شعرای  چه  است. 
چه  شده اند،  راهنمایی  خواب  توسط  سرودن  معصوم  کدام  مورد  در 
که برای شفاء بیمار خود یا بیماری خود دخیل معصومی  یادی  افراد ز
معصوم  آن  و  ربوده  خواب  را  آنها  لحظه  یک  شفاء  هنگام  و  شده اند 
گرفتن  برای  که  مندانی  حاجت  بسیار  چه  گرفته اند،  شفا  و  دیده  را 
آن  و  گشته  متوسل  معصومی  به  تشان  مشکال رفع  یا  خویش  حاجت 
که شخص  معصوم در خواب جواب ایشان را داده است، و چه بسیار 
ی  و عهده  به  کاری  یا  فرستاده  خواب  در  پیامی  مؤمنی  برای  معصوم 
کسی  موارد  این  از  هیچ یک  در  که  حالیست  در  این  است.  گذاشته 
که چهره  که از کجا فهمیده اند فالن معصوم بوده؟ و: آنها  اشکال نکرده 

معصوم را نمی شناسند؟!
که تشخیص  اما پاسخ این سوال نیز در جواب شبهه قبل داده شد 
گمان و استدالل و ثانیًا با توجه  آنها اواًل علم حضوری بوده نه حدس و 
مثل  است  بوده  معصوم  دیدن  خواب  بر  مبنی  آور  اطمینان  قرائن  به 
که احدی از آن اطالع  گرفته یا از چیزی خبر داده شده  که شفاء  کسی 
نداشته و از همه مهتر اینکه خوابشان مخالف با دین و مذهب نبوده 

است.



بخش هومی حجیت خواب      |  341    |

کردن به خواب است، دو خواب درباره  که قرار بر استناد  اما حال 
جریان احمد بصری از خودم نقل می نمایم:

کتاب خود به نام »لوح و قلم« را در نقد جریان  الف( زمانیکه اولین 
اتمام  شب  نگاشتم،  رمضان  ماه  یک  در  روزی  شبانه  تالش  با  یمانی 
من  عملکرد  این  از  بسیار  که  دیدم  خواب  را  پدرم  مرحوم  آن،  نگارش 
که پدر من را می شناسند ارزش این  کسانی  راضی و خوشنود بودند، و 

خواب را می فهمند.
کتاب حاضر را به نگارش در آوردم،  ب( پس از آنکه قسمت عمده 
که ظهور فرموده اند  امام زمان؟ع؟ و روحی له الفداء را در خواب دیدم 
که از این واقعه با خبرم. در آن لحظات چنان  کسی هستم  و من اولین 
که وصف ناشدنی بود زیرا از یک طرف  تالطمی در وجودم موج می زد 
که در میان میلیاردها انسان، از ظهور منجی موعود  کسی بودم  من تنها 
با خبر شده بودم و انفراد در تحمل این راز بزرگ خیلی سنگین می نمود. 
یخ  تار باالخره  می گفتم:  خود  با  شعف  از  پر  قلبی  با  دیگر  طرفی  از  و 
مظلومیت تمام شد، باالخره انتظار به سر رسید، باالخره سلطه ظلم و 
ستم پایان یافت، و انفراد در این شعف نیز قلب را از جای می َکند. در 
گفتند: آسد  که ایشان مرا به نام صدا زده و  همین حال و احوال بودم 
مهدی! نامت مهدی بود دیگر؟ گفتم:  بله. فرمودند: برو به فالنی بگو که 

کرده ام تا او هم بداند. من ظهور 
شب  نیمه  شدم.  بیدار  روحانی  و  عجیب  حالت  آن  با  گهان  نا
کلی از چشمم ربوده شده بود و تا چند ساعت  گذشته بود، خواب به 
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بعد از صبح بلکه تا ظهر غرق در آن شور و شعف دوران ظهور بودم، و 
کتاب دیگری در نقد جریان  که  این همه عنایت را جز در این نیافتم 

یمانی نگاشته ام.
ضررم  بر  باشد  نفعم  به  اینکه  از  بیشتر  خواب  این  نقل  دانم  می 
افترا خواهم  و  آماج تهمت و طعنه  ورزان  از طرف غرض  و  بود  خواهد 

که حقپو باشد روشنگر است. کسی  گشت، اما برای 

حجیـت رؤیـا در خصـوص شـناخت قائـم؟جع؟ )صیحـه آهـمانی، و 
ربانـی( اجتمـاع 

شناخت  به  نسبت  خواب  حجیت  ادعای  کنار  در  یمانی  جریان 
حجت های خدا، دو روایت در خصوص شناخت قائم موعود را تاویل 

به خواب برده اند. این دو روایت از این قرار است:
کرد  الف( پس از اینکه ابو مسلم با پرچم های سیاه از خراسان قیام 
ایشان  ایشان رسیده، نظر  امام صادق؟ع؟ خدمت  از اصحاب  نفر  دو 
را نسبت به همراهی شیعه با این قیام جویا شدند. امام؟ع؟ در پاسخ 
بر مردی اجتماع  فرمودند: در خانه های تان بنشینید و هرگاه دیدید ما 

کردیم آن وقت با سالح به سمت ما بیایید.1
که  یاران احمد می گویند: اجتماع اهل بیت بر یک نفر در بیداری 
ممکن نیست و در روایات هم مطرح نشده است در نتیجه منظور تایید 

 
َ

َنیا َمیا َتیَرى َفَقیال
ْ
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َ
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َ
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ْ
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َ
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که این برای احمد الحسن رخ داده است.1 یاست  آنها در عالم رؤ
از  اولی  می افتد:  اتفاق  صیحه  دو  فرمودند:  صادق؟ع؟  امام  ب( 
دو  این  چگونه  پرسید:  ی  راو ابلیس.  از  دومی  و  می شود  واقع  آسمان 
اینکه  از  قبل  کس  هر  فرمودند:  امام  می شوند؟  داده  تشخیص  هم  از 

صیحه اول واقع شود آن را شنیده باشد می شناسدش.2
پیروان احمد بصری می گویند:  اواًل صیحه آسمانی توسط جبرئیل 
داده می شود پس صوتی ملکوتی است که در عالم دنیا شنیده نمی شود 
از  یاست.  رؤ عالم  همان  که  است  ک  ادرا قابل  ملکوت  عالم  در  بلکه 
قباًل  که  را تشخیص می دهد  کسی صیحه حق  روایت می گوید  طرفی 
یا خواب  آن را شنیده باشد، خوب این یعنی چه؟ یعنی قباًل در عالم رؤ

کسی بر حق است.3 که چه  دیده باشد 
پاسخ روایت اول:

که دور یک  گفتند ما را می بینید  اواًل مگر شما نمی گویید اهل بیت 
بر  را  معصوم  چند  یا  یک  دیدن  خواب  چگونه  پس  شدیم؟  جمع  نفر 
می دهید؟  تطبیق  یمانی  مدعی  گرد  بیت؟مهع؟  اهل  همه  شدن  جمع 
همه  که  می شود  ثابت  وقتی  تنها  بصری  احمد  حقانیت  نتیجه  در 
اهل بیت؟مهع؟ یعنی چهارده معصوم در یک خواب بیایند و بگوید این 

1 . فصل الطاب، ص 81.

 َواِحَدٌة 
َ
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َتُکیون«. الغیبیة للنعمیان ص265-266 ح31

3. فصل الطاب، ص 80.
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خوابی  چنین  شماها  از  کدامیک  حال  است؟  حق  بر  بصری  احمد 
شیعیان  همه  به  روایت  خطاب  اما  اید  دیده  شما  فرض  بر  اید؟  دیده 
است در حالیکه صدها میلیون شیعه دیگر چنین خوابی ندیده اند و 

کسی برای دیگری حجت نیست. قباًل توضیح دادیم خواب 
با  شدیم  جمع  نفر  یک  گرد  ما  دیدید  وقتی  می گوید  حدیث  ثانیًا 
اجتماع  پس  داده؛  رخ  قیام  یعنی  این  و  بشتابید  ما  سمت  به  سالح 
که مراد از اجتماع، تایید  نشانه خروج است نه ظهور. در نتیجه بر فرض 

در خواب باشد این خواب ها باید به هنگام خروج رخ دهد نه ظهور.
به  شده ایم  جمع  کسی  گرد  ما  دیدید  وقتی  نمی گوید  روایت  ثالثًا 
شده ایم  جمع  که  ما  خود  سمت  به  می گوید  بلکه  ید،  برو او  سمت 

ِح« .
َ

ل ْیَنا ِبالّسِ
َ
بیایید: »َفاْنَهُدوا ِإل

برای  معیاری  بیان  امام؟ع؟  منظور  که  می رساند  کاماًل  این  و 
ائمه  و  ایشان  زمان  در  که  بوده  قیام هایی  حقانیت  عدم  تشخیص 
امام  هر  و  خودشان  »ما«  کلمه  از  مقصودشان  و  می داده  رخ  بعدی 
ی درباره  حاضر می باشد نه همه اهل بیت؟مهع؟. توضیح آنکه: آن دو راو
امام؟ع؟  و  کردند  پرسش  خراسانی  مسلم  ابو  قیام  با  کردن  همراهی 
کرده و می گویند ما ابو  عدم همراهی خود را دلیل بطالن آن قیام معرفی 
کنیم  کسی را تایید  که ما  مسلم را تایید نکردیم پس بنشینید تا وقتی 
بعد با سالح بیایید. و همین را معیاری برای تکلیف شیعیان در برابر 
که وقتی  که در زمان ائمه؟مهع؟ رخ می دهد قرار دادند  قیام های دیگری 
ید« و  او باطل می باشد هر چند مانند »ز را تایید نکردیم قیام  کسی  ما 

»محمد بن عبد اهلل« و »محمد بن جعفر« از خاندان اهل بیت باشد. 
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کالم را برای  که حضرت این  کاماًل مشخص است  با این توضیح 
کرده اند نه برای  اظهار بطالن قیام ابو مسلم و نسبت به آن دوران بیان 
شناخت قائم آل محمد آن هم توسط خواب. و توجه به قید حضور با 
که ما بر او  سالح و نیز اینکه می گویند پیش ما بیایید نه پیش آن مردی 

کرده ایم به خوبی این برداشت را اثبات می کند. اجتماع 
تصریح  دیگری  حدیث  در  بگوید  و  نپذیرد  را  این  کسی  گر  ا حال 
به اجتماع بنی فاطمه شده. می گوییم چه بهتر، چون در آن روایت به 
گشته است. اما درباره زمانش  زمان این اجتماع و عالمت آن تصریح 
که بنو فاطمه بر او اجتماع  کسی  می فرمایند: صاحب شما نیست اال 
داشتید  دوست  گر  ا و  ید  بیاور رو  خدا  نام  با  شد  رجب  زمانیکه  کنند 
گر دوست داشتید روزه هم  ید و ا این آمدن را تا شعبان به تاخیر بینداز
بگیرید شاید موجب تقویت شما شود. بعد درباره عالمت فرمودند: و 

کافی است.1 سفیانی به عنوان عالمت برای شما 
خوب این حدیث چه می گوید؟ ماه رجب چه خصوصیتی دارد؟ 
رمضان(  یا  )شعبان  روزه  از  بعد  تا  را  بیت  اهل  سمت  به  رفتن  چطور 
یم و چرا به محض  یم و دو سه ماه به سمت ایشان نرو به تاخیر بینداز
این  با  ارتباطی  چه  سفیانی  طرفی  از  یم؟  نرو فاطمه  بنو  اجتماع  دیدن 
دقیقی  نکات  اینها  چیست؟  عالمت  سفیانی  اصاًل  و  دارد؟  اجتماع 

گر توجه می شد این شبهات بر طرف می گشت. که ا است 

 َمیَع َمیِن اْجَتَمَعیْت َبُنیو َفاِطَمیَة َمَعیُه َفیَو اهَّلِل َمیا 
َّ

یا ِإل  َیْسیَمَع ِمّنَ
َ

ْن ل
َ
ْجیَدُر أ

َ
َییُة أ ِو

ْ
ل
َ ْ
اَییاُت َو األ 1 . »... ِإَذا َکاَنیِت الّرَ

 
َ

یُروا ِإیل
َ

ّخ
َ
ْن َتَتأ

َ
ْحَبْبیُتْ أ

َ
 َو ِإْن أ

َّ
 اْسیِم اهَّلِل َعیّزَ َو َجیل

َ
یوا َعیی

ُ
ْقِبل

َ
ْییِه ِإَذا َکاَن َرَجیٌب َفأ

َ
 َمیِن اْجَتَمُعیوا َعل

َّ
َصاِحُبُکیْم ِإل

یْفَیاِنِّ  ُکیْم ِبالّسُ ُکیْم َو َکَفا
َ
ْقیَوى ل

َ
ْن َیُکیوَن أ

َ
 َذِلیَک أ

َّ
َعیل

َ
َهاِلیُکیْم َفل

َ
ْن َتُصوُمیوا یِف أ

َ
ْحَبْبیُتْ أ

َ
 َضْییَر َو ِإْن أ

َ
َشیْعَباَن َفیال

َمیًة«. الیکایف ج8 ص264 ح381
َ

َعال
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منطقه  در  که  است  ظهور  حتمی  ئم  عال از  سفیانی  آنکه:  توضیح 
منطقه  کشورهای  بر  ماهه  شش  جنگی  از  پس  و  می کند  خروج  شام 
او نه ماه طول  شام مسلط شده شروع به حکومت می کند و حکومت 
ندا  خصوصیاتی  با  صیحه  سه  رجب  ماه  در  میان  این  در  می کشد1. 
داده می شود2. در این زمان هنوز قائم آل محمد ظهور نکرده است برای 
گر نمی خواهید  همین امام می فرمایند: می خواهید با نام خدا بیایید و ا
و  ظهور  آنجا محل  زیرا  مکه؛  بیایید؟  کجا  اما  ید.  بینداز تاخیر  روزه  تا 
روزه  مشغول  مردم  و  شد  رمضان  وقتی  است.  محمد  آل  قائم  خروج 
بودند در شب بیست و سوم صیحه ظهور داده می شود که طبق تصریح 

روایات متعدد همه اهل زمین آن را می شنوند.3
که اجتماع بنو فاطمه زمان و عالمت  با این توضیح روشن می شود 
که سفیانی باشد - اجتماعی  خاص دارد و بدون آن زمان و عالمت  - 
چون  می شود  آیا  و  چیست  مذکور  اجتماع  از  منظور  اما  نمی دهد.  رخ 

یا ببریم؟ معنایش را نمی فهمیم آن را تاویل به تایید در عالم رؤ

 
ُ

ْشیُهٍر ُیَقاِتیل
َ
ُة أ  ِسیّتَ

ً
َسیَة َعَشیَر َشیْهرا  آِخیِرِه َخْ

َ
ِل ُخُروِجیِه ِإیل ّوَ

َ
ْحُتیوِم َو ُخُروُجیُه یِف َرَجیٍب َو ِمیْن أ َ یْفَیاِنُّ ِمیَن الْ 1 . »الّسُ

«. الغیبیة للنعمیان ص300 ح1
ً
یا َیْومیا هْیَ

َ
ْ َییِزْد َعل ْشیُهٍر َو ملَ

َ
یَک ِتْسیَعَة أ

َ
ْمیَس  َمل َ ُکیَوَر الْ

ْ
یَک ال

َ
ِفهَییا َفیِإَذا َمل

ْصیَواٍت 
َ
َثیُة أ

َ
ُقیْرِب ... َثال

ْ
ُبْعیِد َکَمیا َیْسیَمُعُه َمیْن ِبال

ْ
ّنِ ِبیِه )بیم( آَییَس  َمیا َکاُنیوا َقیْد ُنیوُدوا ِنیَداًء َیْسیَمُعُه َمیْن ِبال

َ
2 . »َکأ

 
ً
 َبیاِرزا

ً
َن َییدا اِلیُث َییَرْو

َ
ْؤِمِنیَن َو الّث ُ ِزَفیُة َییا َمْعَشیَر الْ

ْ
ِزَفیِت ال

َ
یاِن  أ

َ
یَن  َو الّث اِلِ

َ
 الّظ

َ
ْعَنیُة اهَّلِل َعیی

َ
ل ل

َ
یا أ َ

ُ
ل ّوَ

َ
یِف َرَجیٍب أ

َفیَرُج َو 
ْ
ْؤِمِنیَن ال ُ ِت الْ

ْ
یَن َفِعْنیَد َذِلیَک َییأ اِلِ

َ
ِک الّظ

َ
 َهیال

َ
 َعیی

ً
نیا

َ
 ِإّنَ اهَّلَل َقیْد َبَعیَث ُفال

َ
ل

َ
یْمِس ُیَنیاِدی أ

َ
َمیَع َقیْرِن الّش

یْم «. مهیان ص181 ح28 ِبِ و
ُ
َیْشیِى اهَّلُل ُصُدوَرُهیْم َو ُیْذِهیْب َغْییَظ ُقل

یْوَت یِف َشیْهِر َرَمَضیاَن  ْعیُتُ الّصَ یَن ... َفیِإَذا مَسِ ٍث َو ِعْشیِر
َ

یِة َثیال
َ
ْیل

َ
َعیٍة ل یِة مُجُ

َ
ْیل

َ
یْوُت یِف َشیْهِر َرَمَضیاَن یِف ل 3 . »َیُکیوُن الّصَ

َعْذَراُء 
ْ
ِبییِه َحّیَ َتْسیَمَعُه ال

َ
َقاِئِ َو اْسیِم أ

ْ
یُه ُیَناِدی ِباْسیِم ال ّنَ

َ
َمیُة َذِلیَک أ

َ
 َو َعال

َ
یُه َصیْوُت َجْبَرِئییل ّنَ

َ
وا ِفییِه أ

ُ
 َتُشیّک

َ
َفیال

یَماِء َیْسیَمُع  یُروِج«. مهیان ص254 ح13، و: »ُیَنیاِدَی ُمَنیاٍد ِمیَن الّسَ ُ
ْ

 ال
َ

َخاَهیا َعیی
َ
َباَهیا َو أ

َ
ُض أ یِف ِخْدِرَهیا َفُتَحیّرِ

َفَتیاُة یِف ِخْدِرَهیا«. مهان ص257 ح14
ْ
ْغیِرِب َحیّیَ َتْسیَمَعُه ال َ ْشیِرِق َو الْ َ  الْ

ُ
ْهیل

َ
أ
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که خواب  کاماًل مشخص شد  گذشته  خیر چون در ضمن مباحث 
شأنیت حجیت و شناخت حجت خدا و تشخیص راه حق از باطل 
و  است  نشده  تایید  یا  مطرح  چیزی  چنین  روایتی  هیچ  در  و  ندارد  را 
گر نگوییم  در سیره اهل بیت؟مهع؟ هم وجود نداشته است. در نتیجه ا
منظور این حدیث به مانند روایت قبل، قیام های زمان ائمه؟مهع؟ بوده و 
مراد از بنو فاطمه تک تک ائمه؟مهع؟ است نه همه آنها - زیرا این روایت 
ید صادر شده است -، می توان اجتماع  نیز در بیان علت بطالن قیام ز
که  کنایه از تایید ایشان نسبت به شخص قائم بدانیم  اهل بیت؟مهع؟ را 

ربطی به موضوع خواب ندارد.
پاسخ روایت دوم: اواًل اینکه چون جبرئیل ملک است پس ندایش 
همان  که  می شود  شنیده  ملکوت  عالم  در  فقط  و  است  ملکوتی  هم 
یاست، استدالل باطلی است. زیرا هر چند جبرئیل ملک است اما  رؤ
قابلیت تمثل به صورت مادی را دارد همچنانکه در قصه ابراهیم و لوط 
و مریم؟مهع؟ طبق تصریح قرآن، وقتی نزد ایشان رفت به صورت انسانی 
َکلبی  ُدحیه  صورت  به  بارها  که  همانگونه  بود  یت  رؤ قابل  که  رفت 
خدمت پیامبر؟ص؟ می رفت و مردم او را دیده و صدایش را می شنیدند. 
از  مادی  ندایی  مادی  عالم  در  که  دارد  را  قابلیت  این  جبرئیل  پس 
را  او  صیحه  متعدد،  روایات  تصریح  طبق  ثانیًا  بدهد،  آسمان  جانب 
همه اهل زمین می شنوند همچنانکه در همان روایت برای این صیحه 
یاهای  که به هیچ وجه بر رؤ زمان و حتی مکان خاصی مشخص شده 

پیروان یمانی تطبیق نمی کند.
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روایات دیگر تفسیر شده است. بدین  نیز در  اما مراد آن حدیث  و 
که: در مورد ظهور یا خروج حضرت مهدی؟ع؟ دو صیحه رخ  توضیح 
و  است  ایشان  حقانیت  اثبات  در  جبرئیل  جانب  از  یکی  داد  خواهد 
که در ادعای حقانیت سفیانی یا مکتب خلفا  دیگری از جانب ابلیس 
آورده اند  ایمان  اول  ندای  محتوای  به  همه  حالیکه  در  و  می شود  داده 
کدام  که  می کند  تردید  و  شک  ایجاد  سنت  اهل  برای  دوم  ندای  این 
چیست؟  حق  صیحه  تشخیص  راه  حال  است1.  حق  بر  صیحه 
که قباًل شنیده باشد  کسی  امام؟ع؟ در پاسخ به این سوال می فرمایند: 
که اولی بر حق و دومی باطل است دچار  که دو صیحه رخ خواهد داد 
این  در  که  احادیثی  می دهد.  تشخیص  را  حق  صیحه  و  نشده  شک 
بیشتر نیست و  به توضیح  نیازی  که  گویاست  اینقدر  وارد شده  زمینه 

کفایت می کند.  ترجمه چند حدیث 
دو  گر  ا که  می کنند  اشکال  ما  به  مردم  پرسید  ی  راو اول(  حدیث 
امام  می شود؟  شناخته  باطل  از  حق  صاحب  چگونه  است  صیحه 
داشته  اعتقاد  صیحه  به  صیحه  دادن  رخ  از  قبل  که  کسی  فرمودند: 

باشد صیحه حق را تصدیق می کند.2

َغِد َصِعَد ِإْبِلیُس 
ْ
ِل َفِإَذا َکاَن ِمَن ال ّوَ

َ ْ
ْوِت األ  ِللّصَ

ً
یعا ْرِض مَجِ

َ ْ
 األ

ُ
ْهل

َ
یَماِء ...  َفُیْؤِمُن أ 1 . »... َسیَیُکوُن َصْوٌت ِمَن الّسَ

ُبیوا ِبَدِمیِه َفَیْرِجیُع 
ُ
 َفاْطل

ً
ومیا

ُ
 َمْظل

َ
 ِإّنَ ُعْثَمیاَن ُقِتیل

َ
ل

َ
َّ ُیَنیاِدی أ یَماِء ثُ ْرِض  یِف َجیّوِ الّسَ

َ ْ
ِعیُن َحیّیَ َیَتیَواَرى ِمیَن األ

َّ
الل

 ..«. مهیان ص261-262 ح20
ً
 ِبیِه ُسیوءا

َّ
َراَد اهَّلَل َعیّزَ َو َجیل

َ
َمیْن أ

 َمیا 
َ

ْبِطیِل ِإَذا َکاَنَتیا َفَقیال ُ ِحیّقُ ِمیَن الْ ُ ْییَن ُیْعیَرُف الْ
َ
یوَن ِمیْن أ

ُ
یا َو َیُقول وّنَ ُ

ّبِ یاَس ُیَو یِب َعْبیِد اهَّلِل ع ِإّنَ الّنَ
َ
یُت أِل

ْ
2 . »ُقل

یا   ُیْؤِمیُن ِبَ
ً
یا ِإَذا َکاَنیْت َمیْن َکاَن ُمْؤِمنیا ُق ِبَ یْم ُیَصیّدِ ُ

َ
یوا ل

ُ
 ُقول

َ
 َفَقیال

َ
 َقیال

ً
یْم َشیْیئا هْیِ

َ
یا َنیُرّدُ َعل َ

َ
یُت ف

ْ
یْم ُقل هْیِ

َ
وَن َعل َتیُرّدُ

ْن َتُکیوَن«. مهیان ص265 ح32
َ
 أ

َ
َقْبیل
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ندا  آسمان  از  منادی  فرمودند:  صادق؟ع؟  امام  دوم(  حدیث 
که علی و شیعه او  که امیر شما فالنی است و نیز ندا می دهد  می دهد 
کسی با مهدی خواهد  ی پرسید: پس در این صورت چه  رستگارند. راو
جنگید )وقتی همه این ندا را شنیده اند(؟ امام فرمودند: زیرا شیطان 
ی پرسید: خوب  نیز ندا می دهد فالن اموی و شیعیانش رستگارند. راو
که  کسانی  کسی راستگو را از دروغگو تشخیص می دهد؟ فرمودند:  چه 
احادیث ما را روایت می کرده اند و قبل از اینکه صیحه بیاید بدان قائل 

بوده اند و می دانند.1
که مراد حدیث مورد بحث از  کاماًل مشخص است  با این روایات 
عالم  در  صیحه  شنیدن  َتُکوَن«،  ْن 

َ
أ  

َ
َقْبل ِبَها  َسِمَع   َکاَن  َمْن  »َیْعِرُفَها  فقره: 

که از دو تا بودن صیحه و حق  یا نیست بلکه شنیدن احادیثی است  رؤ
گفته اند. بودن اولین صیحه سخن 

و السلم على من إتبع الهدی و الحمد هَّلل رب العالمین

 
ُ

یْن ُیَقاِتیل َ
َ

یُت ف
ْ
َفاِئیُزوَن ُقل

ْ
 َو ِشییَعَتُه ُهیُم ال

ً
ِمییُر َو ُیَنیاِدی ُمَنیاٍد ِإّنَ َعِلّییا

َ ْ
 ُهیَو األ

ً
نیا

َ
یَماِء ِإّنَ ُفال 1 . »ُیَنیاِدی ُمَنیاٍد ِمیَن الّسَ

یْن  َ
َ

یُت ف
ْ
یَة ُقل َمّیَ

ُ
َفاِئیُزوَن ِلَرُجیٍل ِمیْن َبیِی أ

ْ
 َو ِشییَعَتُه ُهیُم ال

ً
نیا

َ
یْیَطاَن ُیَنیاِدی ِإّنَ ُفال

َ
 ِإّنَ الّش

َ
ْهیِدّیَ َبْعیَد َهیَذا َفَقیال َ الْ

ْن َیُکیوَن َو 
َ
 أ

َ
یُه َیُکیوُن َقْبیل یوَن ِإّنَ

ُ
ِذییَن َکاُنیوا َییْرُووَن َحِدیَثَنیا َو َیُقول

َّ
 َیْعِرُفیُه ال

َ
یَکاِذِب َقیال

ْ
یاِدَق ِمیَن ال َیْعیِرُف الّصَ

اِدُقیوَن«. مهیان ص264 ح28 یوَن الّصَ
ُ
ِحّق ُ یْم ُهیُم الْ ُ هّنَ

َ
ُمیوَن أ

َ
َیْعل
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مجمع البحرین، فخر الدین طریحی قرن 11. 8
کلمات القرآن الکریم، عالمه حسن مصطفوی قرن 15. 9 التحقیق فی 

ب( کتب روایی

مصباح الشریعة، منسوب به امام صادق؟ع؟. 1
صحیفة اإلمام الرضا؟ع؟، منسوب به امام رضا؟ع؟. 2
کتاب سلیم بن قیس الهاللی، سلیم بن قیس قرن 1. 3
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توحید المفضل، مفضل بن عمر قرن 2. 4
المؤمن، حسین بن سعید اهوازی قرن 3. 5
األصول الستة عشر، جمعی از روات قرن 3. 6
قرب اإلسناد )ط - الحدیثة(، عبد اهلل حمیری قرن 3. 7
المحاسن، احمد برقی قرن 3. 8
اإلمامة و التبصرة من الحیرة، علی بن بابویه قرن 4. 9

معانی األخبار، شیخ صدوق قرن 4. 10
الخصال، شیخ صدوق قرن 4. 11
عیون أخبار الرضا؟ع؟، شیخ صدوق قرن 4. 12
علل الشرائع، شیخ صدوق قرن 4. 13
األمالی، شیخ صدوق قرن 4. 14
من ال یحضره الفقیه،  شیخ صدوق قرن 4. 15
کمال الدین و تمام النعمة، شیخ صدوق قرن 4. 16
المسترشد فی إمامة علی بن أبی طالب؟ع؟، محمد طبری قرن 4. 17
الغیبة، شیخ محمد نعمانی قرن 4. 18
الهدایة الکبرى، حسین خصیبی قرن 4. 19
کفایة األثر فی النص علی األئمة اإلثنی عشر، علی خزاز قمی قرن 4. 20
تحف العقول عن آل الرسول؟ص؟، ابن شعبه حرانی قرن 4. 21
الجعفریات، محمد بن محمد بن اشعث قرن 4. 22
کلینی قرن 4. 23 الکافی، شیخ محمد 
األمالی، شیخ مفید قرن 5. 24
اإلختصاص، شیخ مفید قرن 5. 25
األمالی، سید مرتضی قرن 5. 26
نهج البالغة، سید رضی قرن 5. 27
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مصباح المتهجد و سالح المتعبد، شیخ طوسی قرن 5. 28
تهذیب األحکام، شیخ طوسی قرن 5. 29
األمالی، شیخ طوسی قرن 5. 30
الغیبة، شیخ طوسی قرن 5. 31
عیون المعجزات، حسین بن عبد الوهاب قرن 5. 32
نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، حسین حلوانی قرن5. 33
جامع األخبار، محمد شعیری قرن 6. 34
اإلحتجاج،  شیخ احمد طبرسی قرن 6. 35
عیون الحکم و المواعظ، علی لیثی قرن 6. 36
تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، عبد الواحد آمدی قرن 6. 37
مکارم األخالق، شیخ حسن طبرسی قرن 6. 38
متشابه القرآن و مختلفه، ابن شهر آشوب قرن 6. 39
مناقب آل أبی طالب؟مهع؟، ابن شهرآشوب قرن 6. 40
قصص األنبیاء؟مهع؟، قطب الدین راوندی قرن 6. 41
الدعوات، قطب الدین راوندی قرن 6. 42
الخرائج و الجرائح، قطب الدین راوندی قرن 6. 43
کشف الغمة فی معرفة األئمة )ط - القدیمة(، علی بن عیسی اربلی قرن 7. 44
اإلقبال باألعمال الحسنة )ط - الحدیثة(، سید بن طاووس قرن 7. 45
فالح السائل و نجاح المسائل،  سید بن طاووس قرن 7. 46
مهج الدعوات و منهج العبادات، سید بن طاووس قرن 7. 47
مختصر البصائر، حسن بن سلیمان حلی قرن 8. 48
منتخب األنوار المضیئة فی ذکر القائم الحجة؟ع؟، بهاء الدین نیلی قرن 8. 49
سرور أهل اإلیمان فی عالمات ظهور صاحب الزمان؟ع؟، بهاء الدین نیلی . 50

قرن 8
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عدة الداعی و نجاح الساعی، ابن فهد حلی قرن 9. 51
الصراط المستقیم إلی مستحقی التقدیم، علی عاملی نباتی قرن 9. 52
عوالی اللئالی العزیزیة فی األحادیث الدینیة، ابن ابی جمهور قرن 10. 53
تأویل اآلیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة، علی استرآبادی قرن 10. 54
شرح أصول الکافی، مال صدرا قرن 11. 55
حسین . 56 محمد  الکافی(،  الروضة  من  کتاب  )شرح  المزجاة  البضاعة 

یاغدی قرن 11 قار
هدایة األمة إلی أحکام األئمة؟مهع؟، شیخ حر عاملی قرن 11. 57
روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه )ط- القدیمة(، عالمه محمد . 58

تقی مجلسی قرن 11
لوامع صاحبقرانی، عالمه محمد تقی مجلسی قرن 11. 59
شرح الکافی، مولی صالح مازندرانی قرن 11. 60
النور المبین فی قصص األنبیاء و المرسلین، سید نعمت اهلل جزائری قرن 12. 61
مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار،  عالمه محمد باقر مجلسی قرن 12. 62
بحار األنوار،  عالمه محمد باقر مجلسی قرن 12. 63
مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، عالمه محمد باقر مجلسی قرن 12. 64
شرح آقا جمال بر غرر الحکم و درر الکلم، جمال الدین خوانساری قرن 12. 65
مستدرک الوسائل، محدث نوری قرن 14. 66
ی ضمن بحار األنوار ج 53، محدث نوری قرن 14. 67 جنة المأو
معجم األحادیث اإلمام المهدی؟ع؟، جمعی از مولفان معاصر. 68
صحیح البخاری، محمد بخاری قرن 3. 69
صحیح مسلم، مسلم بن حجاج قرن 3. 70
ینی قرن 3. 71 سنن ابن ماجة، محمد بن یزید قزو
مسند احمد، احمد بن حنبل قرن 3. 72
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الفتن، نعیم بن حماد قرن 3. 73
 المالحم، احمد بن جعفر بن منادی قرن 4. 74

ج( کتب تفسیر

التفسیر المنسوب، منسوب به امام عسکری؟ع؟. 1
تفسیر فرات الکوفی، فرات بن ابراهیم قرن 3. 2
تفسیر العیاشی، محمد عیاشی قرن 4. 3
تفسیر القمی، علی بن ابراهیم قرن 4. 4
التبیان فی تفسیر القرآن، شیخ طوسی قرن 5. 5
الکشف و البیان، احمد ثعلبی قرن 5. 6
تفسیر البغوی، حسین بن مسعود بغوی قرن 6. 7
کشف األسرار و عدة األبرار، احمد میبدی قرن 6. 8
وضح البرهان فی مشکالت القرآن، محمود نیشابوری قرن 6. 9

مجمع البیان فی تفسیر القرآن، امین االسالم طبرسی قرن 6. 10
التفسیر الکبیر، فخر رازی قرن 6. 11
الجامع ألحکام القرآن، محمد قرطبی قرن 7. 12
ی قرن 7. 13 أنوار التنزیل و أسرار التأویل، محمد بیضاو
غرائب القرآن و رغائب الفرقان، حسن نیشابوری قرن 8. 14
 لباب التأویل فی معانی التنزیل، علی بن محمد خازن قرن 8. 15
الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، جالل الدین سیوطی قرن 10. 16
البرهان فی تفسیر القرآن، عالمه بحرانی قرن 12. 17
کنز الدقائق و بحر الغرائب، محمد مشهدی قرن 13. 18
المیزان فی تفسیر القرآن، عالمه طباطبایی قرن 14. 19
تفسیر نمونه، آیت اهلل مکارم معاصر. 20
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د( کتب تقه، اصول، رجال، کالم، متفرقه

أجوبة المسائل المهنائیة، عالمه حلی قرن 8. 1
کاشانی قرن 11. 2 النخبة فی الحکمة العملیة و األحکام الشرعیة، فیض 
الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة قرن 13. 3
ینی قرن 13. 4 الحاشیة علی قوانین األصول، سید علی قزو
شرح تبصرة المتعلمین، ضیاء الدین عراقی قرن 14. 5
اصول الفقه، محمد رضا مظفر قرن 14. 6
الزیارة، عالمه امینی قرن 14. 7
إحقاق الحق و إزهاق الباطل، قاضی نور اهلل مرعشی قرن 11. 8
تصحیح اعتقادات اإلمامیة، شیخ مفید قرن 5. 9

کراجکی قرن 5. 10 کنز الفوائد، عالمه 
رجال البرقی، احمد برقی قرن 3. 11
رجال الکشی، محمد بن عمر قرن 4. 12
رجال النجاشی، احمد نجاشی قرن 5. 13
الفوائد الرجالیة، عالمه بحر العلوم قرن 12. 14
یا و المنام، محدث نوری قرن 14. 15 دار السالم فیما یتعلق بالرؤ
یا المنام، محسن آل عصفور قرن 15. 16 بلغة الشیعة الکرام فی تعبیر رؤ
ترجمه نهایة األرب فی فنون األدب، احمد نویری، قرن 8. 17
دیوان حافظ. 18
یان . 19 خواب پریشان، محمد شهباز
دوگ، . 20 منسون،  و  تاد  کرامر،  حاضر،  عصر  برای  باستانی  حکمت  کنکار  ا

1376، ترجمه مهیار جاللیان
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هـ( کتب جریان مدعی یمانی

المتشابهات، احمد بصری مدعی یمانی. 1
الجواب المنیر، احمد بصری مدعی یمانی. 2
عقائد اإلسالم، احمد بصری مدعی یمانی. 3
الرجعة ثالث ایام اهلل الکبری، احمد بصری مدعی یمانی. 4

 بشارتی، احمد بصری مدعی یمانی5. 
نصیحة إلی طلبة حوزات العلمیة، احمد بصری مدعی یمانی. 6
بین یدی الصیحة، زکی االنصاری. 7
جامع االدلة، ابو محمد االنصاری. 8
یا اولی االلباب، احمد حطاب الفصیلی. 9 فصل الخطاب فی حجیة رؤ




