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 |7|مقدمه     

 
 مقدمه

... از محمد بن عبد الله قحطانی پرسیییدم: تو یقین داری مهدی هسییتی  
د زیاد دیدنمی پاسیید داد: اوائل یقین نداشییتم تا اینوه خوابهایی نه من را مهدی

 1شد و نم نم دانستم مهدی هستم.
احمد اسییماعیل: ماارای دیدار من اینسییت نه شییبی از شییبها رؤیایی در 

ننار درب نزدیک به ضییریس سییید محمد  خواب دیدم؛ گویی امام مهدی 
 2نرد به دیدارش بروم.می حسن عسوری ایستاده بود و به من امربرادر امام 

توایهات، نار هر فرقه منحرف از طریق تمسک به ادله سست و تاویالت و 
نه به امامت  باشییدمی ، گروهک مدعی یمانیها حق اسییت نه از امله آن فرقه

 نسی به نام احمد بصری به عنوان امام سیزدهم و قائم موعود اعتقاد دارند.
بدان اهمیت ویژه ها  نه آن هایی می در این میان یوی از ادله ای  دهند خواب

ست نه پیروان این سیار با می فرقه درباره حقانیت احمد ا بینند نه از نظر محتوا ب
 یودیگر متفاوت است.

خوابهایی نه این فرقه آنها را نص مباشر الهی و همان صیحه ابرائیلی برای 
قائم بر حق ن  می معرفی  به ا بک  هات سیی تاویالت و توای با  ند و  ادله و دان

                                                             
 به نقل از ناصر الحزیمی 184. شناخت نقد و بررسی نالمی اریان های انحرافی مهدویت ص 1
 15. بیان قصة اللقاء ص 2
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 نماید.می ت عمومی اثباتروند نه عدم حجیت خواب را به صورمی روایاتی
نام  به  گارش پیش رو  مت»ن ما یای ا اامع «رؤ تاب  ، خالصیییه ای از ن

پیرامون بررسییی ادله حجیت خواب اسییت نه برای مطالعه آسییانتر به « خوابنما»
 .شودمی صورت مختصر به خوانندگان عزیز هدیه

حضییرت امید آنوه این خدمت ناچیز مورد قبول صیییاحی تیبت نبری 
 ر گیرد و با آمدنش به هر چه انحراف است پایان دهد.قرا مهدی 

 آمین یا رب العالمین
 سید مهدی مجتهد سیستانی
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 هایی درباره خواب:فصل اول: دانستنی

 حقیقت خواب( 1
در زبان فارسییی بین نلمه خواب و رؤیا تمایز روشیینی واود ندارد ولی در 

 افتد.می خواب، عملی است نه رؤیا در آن اتفاق اصل،
شد، و لفظ می ، رؤیا از ماده رؤیت به معنای دیدندر زبان عربی و « نوم»با

« ُحْلم»امع « َاحالم»گردد. اما در قرآن لفظ می استفاده خواببه معنای  «َمنام»
هر دو به طبق تصریس لغت عرب، رؤیا و ُحْلم، نیز به نار رفته است نه  «ُحُلم»و 

شییود لون رؤیا تالباد در مورد خواب می معنای چیزی هسییتند نه در خواب دیده
 1رود و ُحْلم و ُحُلم درباره خواب های بد و شر.می های خوب و خیر به نار

و اتفاقاد همین حقیقت در بعضی احادیث بیان شده است نه رؤیای صالحه 
ِه َو اْلُحُلُم »باشد: می از اانی خدا و ُحُلم از اانی شیطان اِلَحُة ِمَن اللَّ ْؤَیا الصَّ  الرُّ

ْیَطاِن  ِمَن  ْیَطاِن »و:  2«الشَّ ِه َو اْلُحُلُم ِمَن الشَّ ْؤَیا ِمَن اللَّ  3«.الرُّ
                                                             

عبارة عما یراه النائم في نومه من األشیییاء، لون تلبت الرؤیا علی ما یراه من الخیر و  . الّرؤیا و الُحْلم1
و یستعمل نّل واحد منهما موضع اآلخر،  علی ما یراه من الشر و القبیس. الُحْلم ء الحسن، و تلیالشی

، و: إّن تیر الصالحة تسمی 434ص 1و تسّون. النهایة في تریی الحدیث و األثر ج الُحُلم مو تضم ال
 168ص 1. مجمع البحرین جالحلم

 278. عدة الداعي و نجاح الساعي ص2
 به نقل از نتاب التبصرة لعلی بن بابویه. 191ص 58. بحار األنوار ج3
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ها  های راسیییت و لفظ "احالم" تن باره خواب ها در یا" تن در قرآن نیز لفظ "رؤ
شفته و با ست. و ما در ادرباره خوابهای آ معیارهای خواب دامه، طل به نار رفته ا

 راست و آشفته را بیان خواهیم نرد.
ست شأت گرفته از می آنچه از روایات بد ست نه حقیقت خواب، ن آید این

گام پرواز در عوالم مختلف چه وی هن بدن اسیییت و آن خارج از  به   پرواز روح 
 نماید.می بیند، تشویل دهنده تصاویری است نه در خواب مشاهدهمی

 خواب اقسام( 2
ندی اسیییت: حالت خوابخواب  بل تقسیییم ب قا ، عمق 1از چهار اهت 

عاَلم خو ،2خواب باط  یداری و بر عوس، و ارت عاَلم ب با  نه محتوای خواب اب 
ست بودن ومی خود دارای چهار ُبعد شد و چهارمین ُبعدش در ست نبودن  با در

 رؤیاست.

 همه انسانها این واقعیت را تجربه نرده اند نه:توضیس آنوه: 
 بعضی خوابها واضس است و بعضی دیگر آشفته و به هم ریخته؛ .1
 . برخی از خوابها راست هستند و برخی دروغ؛2 

                                                             
 1، عیون أخبار الرضییا علیه السییالم ج27ح 514ص 1، الوافي ج365ص 4.من ال یحضییره الفقیه ج1

 .597ص 2، علل الشرائع ج246ص
ِسَنٌة َو اَل َنْومٌ ». 2 ُخُذهُ 

ْ
وُم اَل َتأ ُه اَل ِإلَه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقیُّ َمَنًة »، 255بقره:  «.اللَّ

َ
َعاَس أ یُكُم النُّ شِّ ِإْذ ُیَغ

 ،9نبأ: . «ُسَباتًا َو َجَعْلَنا َنْوَمُكْم »،11انفال: . «ِمْنهُ 
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ست مثل انعواس فورها، حرفها یا 3 شن ا ضی خوابها نامالد رو شأ بع . من
صحنه های طول روز یا تی شدید یا پرخوری و بدخوری، و بعضی اینگونه نبوده 

 ی دیده است؛و معلوم نیست چرا چنین خواب
. محتوای بعضییی خوابها دنیوی و محتوای بعضییی دیگر دینی و اخروی 4
 است؛

یا ترسیییاندن از 5 به نیووناری  ها الهی و برای تشییویق  . قسییمی از خواب
معصیت ناری است و بعضی دیگر خوابهای شیطانی و شهوانی و برخی دیگر نه 

 الهی و نه شیطانی.
حجت و تیر حجت در ویل این ُبعد  تقسیییم خواب به صییادقه و ناوبه و نیز

 پذیرد.می صورت
 ( تسلط شیطان بر خواب سازی:3

 ها شیطان این سلطه را دارد نه برای بعضی انسان، فراوان طبق بیان روایات
 خوابهای شیییطانی گاهی توسییط شیییطان ایجادخوابی به تصییویر بوشیید. البته 

ستند، می شور او ه سط اانه ای نه ازء ل در حالیوه خوابهای شود و گاهی تو
 .شوندمی الهی توسط مالئوه و به دستور خدا حادث

 :از عبارتندبرخی از این روایات 
ی از  سبَّ صادقه ای از اانی مالئوه و هر رؤیای دروتی م الف( هر رؤیای 

اِدَقِة َفِمَن اْلَمَئِكَكِة َو َمْهَما َكاَن ِمَن »ان اسیییت:  ْؤَیا الصَََّّّ ْؤَیا َفَمْهَما َكاَن ِمْن الرُّ  الرُّ
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 1.«اْلِجِن  اْلَكاِذَبِة َفِمَن 
آید و او عامل می ب( ابلیس، شیییطانی به نام "ُهَز " دارد نه در خواب مردم

ست:  شفته ا َشْیَطانًا ُیَقاُل َلهُ »خواب های آ ْبِلیَس  ْشِرِق َو   ُهَزُع  ِإنَّ ِِلِ  َما َبْیَن اْلَم
ُ
َیْمََل

ْضَغاُث یَ  اْلَمْغرِِب ِفي ُكلِّ َلْیَلٍة 
َ
اَس ِفي اْلَمَناِم َو ِلَهَذا ُیَری اْْل ِتي النَّ

ْ
 2.«أ

دهد می ج( شیییطانی به نام "زها" هسییت نه مومنین را در خواب شییان آزار
َها[ ... َو ُیْؤِذي »نند: می توسط چیزهایی نه آنها را تمگین َشْیَطاٌن ُیَقاُل َلُه الزها ]الرُّ

وَن  َما اْلُمْؤِمِنیَن ِفي نَْوِمِهْم   3.«ِبهِ  َیْغَتمُّ
د( ابلیس شییطان  نمک نننده ای دارد به نام "تمریس" تتمری(( نه شیی ها 

اا را فرا مه  ْبِلیَس َعْونًا ُیَقاُل َلُه َتْمِریٌح »گیرد: می ه  َما َبْیَن 4ِإنَّ ِِلِ
َ
ْیُل َمََل ِإَذا َجاَء اللَّ

 5«.اْلَخاِفَقْیِن 
ست یا البته در این روایت نگفته نه تمریس ب سه در بیداری مامور ا سو رای و

احتمال این گیرد می به قرینه شییبوار بودنش و اینوه همه اا را فرادر خواب، ولی 

                                                             
. البته ظاهراد مراد از رؤیای صییادقه در 357ص 2تالبن شییهرآشییوب( ج . مناقی آل أبي طالی 1

باشد نه اعم از الهی و طبیعی، و یا اگر شامل هر دوست از این اهت است نه می اینجا خوابهای الهی
 ننند.مین در رؤیای صادقه ی طبیعی، مالئوه از صعود روح به آسمان الوگیری

 146. األمالي تللصدوق( ص2
 356ص 2تفسیر القمي ج .3
 «.تمرید» «:بن، ات»و في ،«تمری(» و شرح المازندراني و الوافي:« د، اد» . في4
 304ح 232ص 8. الوافي ج5
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 1هست نه مامور خواب باشد.
ی( در روایت دیگری به سلطه شیطان بر خواب سازی برای انسان تصریس  ه

 شیییفرمودند: خوابی نه انسییان در دو سییوم اول  شییده اسییت: امام صییادق 
 بیند در سییلطنت ان های طغیانگر  فاسییق اسییت و برای همین دروغ و باطلمی
 باشد ...:می

َطاِن اْلَمَرَدِ  »...  ْل َلٍة ِفي سََُّّ ِل َلْی وَّ
َ
ُجَل َیَراَها ِفي أ َفِإنَّ الرَّ َفُة،  َبُة اْلُمْخَتِل َكاِذ ا اْل مَّ

َ
أ

ْي  َقِة، َو ِإنََّما ِهَي شَََّّ ُل ِإَلی الرَّ اْلَفسَََّّ ا ٌء ُیَخیَّ مَّ
َ
ُجِل َو ِهَي َكاِذَبٌة ُمَخاِلَفٌة، اَل َخْیَر ِفیَها؛ َو أ

ْیِل َمَع ُحُلوِل اْلَمَئِكَكِة  ُلَثْیِن ِمَن اللَّ اِدَقُة ِإَذا َرآَها َبْعَد الثُّ  2....«الصَّ
به مردی نه خواب دیده بود همسییرش را سییه طالقه  و( امیر المومنین 

شیطا ست: نرده، فرمودند: این از اانی  نَّ َعِلّیًا »ن ا
َ
ْیُت  أ

َ
َتاهُ َرُجٌل َفَقاَل ِإنِّي َرأ

َ
أ

ْیَطاِن  ِتي َثَئثًا َفَقاَل َلُه ِإنَّ َذِلَك ِمَن الشَّ
َ
ْقُت اْمَرأ نِّي َطلَّ

َ
 3....« ِفي اْلَمَناِم َكأ

فرمایند: ... زمانیوه شیییطان یوی از شییما را در خواب به می ز( پیامبر 
باطل نشییانتان داد( هرگز برای نسییی آن خواب را تعریف بازی گرفت تخوابهای 

 نونید:
ِه » ْیُت  َبْیَنَما َرُسوُل اللَّ

َ
ِه ِإنِّي َرأ نَّ  َیْخُطُب ِإْذ َقاَم ِإَلْیِه َرُجٌل َفَقاَل َیا َرُسوَل اللَّ

َ
َكأ

لَّ  وُل ال َقاَل َرسََُّّ ُعُه َف ِب تَّ
َ
َنا أ

َ
َتَدْحَرُ  َو أ َقْد ُقِطَع َو ُهَو َی ي  سََِّّ

ْ
ْث ِبَلْعِب  ِه َرأ َحدِّ اَل ُت

                                                             
 169ص 26. للوساوس في المنام. مرآة العقول ج1
 62ح 91ص 8. الوافی ج2
 112الجعفریات ص .3
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ْیَطاِن ِبَك ُثمَّ َقاَل ِإَذا َلِعَب  ْیَطاُن  الشَّ َحداً  الشَّ
َ
َثنَّ ِبِه أ َحِدُكْم ِفي َمَناِمِه َفَئ ُیَحدِّ

َ
 1.«ِبأ

درباره نسییی نه خواب بد دیده و از خواب بیدار شییده  امام صییادقح( 
اقدامات شیییطان و پناه بردن  نه مربوط به فرمودندتوصیییه به خواندن آیه و دعائی 

 از شر اوست:

ِه الَِّذي َكاَن َعَلْیِه َناِكمًا َو ْلَیُقْل » ِشقِّ ْل َعْن  ُجُل َما َیْكَرهُ ِفي َمَناِمِه َفْلَیَتَحوَّ ی الرَّ
َ
ِإَذا َرأ

ْی اً  ِهْم شَََّّ ِذیَن آَمُنوا َو َلْیَس ِبرََّّارِّ ْیطاِن ِلَیْحُزَن الَّ ْجوی ِمَن الشَََّّّ ِإاّل ِبِإْذِن الّلِه ُثمَّ  ِإنََّما النَّ
اِلُح  ْنِبَیاُؤهُ اْلُمْرَسُلوَن َو ِعَباُدهُ الصَّ

َ
ُبوَن َو أ ِه اْلُمَقرَّ وَن ْلَیُقْل ُعْذُت ِبَما َعاَذْت ِبِه َمَئِكَكُة اللَّ

ِجیِم  ْیَطاِن الرَّ ْیُت َو ِمْن َشرِّ الشَّ
َ
 2.«ِمْن َشرِّ َما َرأ

 یطان را انواراب سییازی توسییط شییبا این واود، بعضییی افراد مسییاله خو
 ننند اما همانطور نه مشاهده نردید روایات متعدد بر این مساله داللت دارد.می

و در نتاب نافی به  3عجیی اینوه در روایتی نه در تفسیییر قمی به تفصیییل
ضرت فاطمه 4اامال آمده شده نه  نقل درباره اهل بیت  ، خوابی از ح

وایت تفسیییر عیاشییی نیز از خوابی باطل برای از اانی شیییطان بوده، و در ر
                                                             

شد . رسول خدا در حا1 سرم قطع  شد و گفت: من دیدم نه انگار  ل خطبه خواندن بودند نه مردی بلند 
روم. ایشان فرمودند: از بازی دادن شیطان سخن مگو. سپس فرمودند: زند و من به دنبالش میو دور می

 62ص 2... . ننز الفوائد ج
 142ص 8: ... . الوافی ج. اگر مردی خواب بدی دید از آن طرفی نه خوابیده اا به اا شود و بگوید2
 106ح
 356-355ص 2. تفسیر القمي ج3
 107ح 143-142ص 8. الوافي ج4
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شیده  فاطمه صویر ن ضغاث آن را به ت شده نه مواودی به نام ا سخن گفته 
توانسته برای حضرت فاطمه می شیطان الف( نه این شامل دو نوته است: 1بوده

ند. ب(  طان خواب سیییازی ن یامبر و امیر می شییی ند صییورت واقعی پ توا
 را در خواب بسازد. المومنین و حسنین 

گذاریم ولی به هر حال، این روایات می ما علم این روایات را به اهلش وا
 ننند.می نیز تسلط شیطان بر خواب سازی را تانید

 شرایط و موانع رؤیای صادقه:( 4
توان اطمینان نرد نمی دیدن خواب راست، شرایطی دارد نه بدون واود آنها

ست. این شرایط شامل موان خواب، زمان خواب، رؤیای دیده شده صادقه بوده ا
شییود نه در روایات بیان شییده می لباس خواب، حالت خواب و مسییائل دیگری

 است.
شامل خواب طبیعی و خواب الهی صادقه  ضیس آنوه: رؤیای  شد؛ می تو با

سلمان، چه  سی رخ دهد چه نافر و چه م ست برای هر ن رؤیای طبیعی ممون ا
به سه نمونه رؤیای انوه در داستان حضرت یوسف فاسق و چه متدین، همچن

صادقه متعلق به سه نافر اشاره شده است. اینوه رؤیای طبیعی تحت چه شرایطی 
صادقه الهی تبه می رخ ست، بر خالف رؤیای  شن نی صیل آن برای ما رو دهد تف

دهد نه فرد به دور از سییلطه شیییاطین و می دانیم زمانی رخمی تیر از انذار( نه

                                                             
 31ح 179-178ص 2. تفسیر العیاشي ج1
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دیک به حالت مالئوه باشیید و البته در این میان اسییتثنائاتی نیز واود دارد نه نز
 حومت الهی مقتضی آنهاست. این در حالی است نه در احادیث اهل بیت

از خوابیدن در موانها، زمانها و حالتهایی سخن گفته شده نه مورد سلطه یا تواه 
ده اند نه ترک نهی از آنها نهی فرمو اانه و شیییاطین اسییت یا معصییومین 

معصوم نیز باعث دوری مالئوه و نزدیک شدن شیاطین گشته، بستر دیدن رؤیای 
نماید. همچنین در بعضییی روایات از موارد می صییادقه را به طور طبیعی منتفی

 سلطه شیطان و یا چیزهایی خبر داده شده نه او دوست دارد و فرشته متنفر است.
 ننیم:می ما به بعضی از این موارد اشاره

 اول( موان های بد:
 1( موان تنهاالف

 2مجسمه یا تصویر مواود زنده باشد( اتاقی نه در آن ب
( موانهایی نه مأوای شیطان یا مورد تنفر مالئوه معرفی شده است، مثل ج

شییود، خانه ای نه در آن چهل روز نمی خانه ای نه نجس و پانی در آن رعایت
 موان تصبی، یا محل گناه و امثال آن.، یا 3موسیقی حرام نواخته شده

                                                             
 1ح 533ص 6. الوافي ج1
مان ص2 حاسیین ج27ح 393ص 3و ج 2ح 527-526. ه وافي ج40ح 615ص 2، الم  3، ال

 2، تهذیی األحوام ج743ح 246ص 1یحضییره الفقیه ج ، من ال3ح 527ص 6و ج 26ح 393ص
 138ص 1، الخصییال ج41و  39ح 615و ص 38ح 614ص 2، المحاسیین ج102و  101ح 377ص

 .155ح
 17ح 434و ص 14ح 433. همان ص 3
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 دوم( زمانهای بد:
 1ف( خواب بین طلوعینال

 2ب( خواب اول روز
 3بین تروب تا مغربج( 

 4( خواب قبل از نماز عشاءد
 5وابیدن بین نافله شی تا نماز صبس( خهی
 6دو سوم  اول شی (و
 7( خوابیدن از نماز اول وقتز

قبل از اداء نماز طوری بخوابد نه ( خوابیدن از نماز واای: اگر نسییی ح
ست اما فرد به اای اقامه  شدن ا ضا  شود، یا اینوه نماز در حال ق ضا  نمازش ق
صادقه بودن  سبی با  ست و تنا ضی خداوند ا نماز بخوابد، چنین خوابی مورد ت

                                                             
 1، من ال یحضره الفقیه ج9ح 343، بصائر الدراات ص1439ح 501ص 1. من ال یحضره الفقیه ج1

 .1450ح 504، همان ص1441ح 502ص
 1442ح 502ص 1الفقیه ج. من ال یحضره 2
 1440ح 502-501. همان ص3
 1442ح 502ص 1، همان ج4914ح 556ص 3. همان ج4
 302ح 137ص 2. تهذیی األحوام ج5
 62ص 91ص 8. الوافي ج6
 624ح 208ص 1. من ال یحضره الفقیه ج7
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 2گویند.می یا نوم الغافلین 1ندارد و به همین اهت به آن نوم الشقاوة
 3.به طور خاص نهی شده استاز نماز عشاء و صبس  و البته درباره خوابیدن
 سوم( حالت های بد:

 4الف( خوابیدن بدون تخّلی
 5ب( خوابیدن به دست چپ یا روی شوم:

 6ج( خوابیدن بال فاصله بعد از تذا
 7د( خواب یوسره

 8خوابیدن با دست آلوده به چربی هی(
                                                             

 به نقل از تقویم المحسنین 46ص 3. دار السالم ج1
 302قول ص، تحف الع45-44. مصباح الشریعة ص2
 84ص 1، المحاسیین ج3ح 356ص 2، علل الشییرائع ج664ح 221ص 1. من ال یحضییره الفقیه ج3
 78ح 262، ص2، تهذیی األحوام ج271، معاني األخبار ص19ح
 67ح 129ص 1. الخصال ج4
بار الرضیییا 5 لل الشییرائع ج140ح 263ص 1، الخصیییال ج1ح 240ص 1ج. عیون أخ  2، ع

ضره الفقیه597ص ضره الفقیه ، من 27ح 514ص 1، الوافي ج1443ح 503ص1ج ، من ال یح ال یح
 365ص 4ج
 178ح 76. الدعوات تللراوندي( ص6
، األمالي تللصیییدوق( 25ح 89ص 1، الخصیییال ج1444ح 503ص 1. من ال یحضییره الفقیه ج7

 234ح 334ص 2، تهذیی األحوام ج18ح 446ص 3، الوافي ج1ح 356ص
ضا 8 شرائع ج، و نیز امیر المومنین 230ح 69ص 2ج. عیون أخبار الر  557ص 2: علل ال
 2ح 533ص 6، الوافي ج6ص 4، من ال یحضره الفقیه ج1ح
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 1و( خوابیدن با تشویش خاطر
 2بدون وضو و بدون ونر خدا نابت یاز( خوابیدن با حال ا

سی  شده و ن شام تانید  شوم خالی: در روایات بر خوردن  ح( خوابیدن با 
 3.د ملعون معرفی گشته استنه بدون عذر شام را ترک نمای

 4ط( شوم ُپری
 5ی( خوابیدن زیاد

شد نیز  ک( خواب حرام: هر خوابی نه به هر علتی حرام یا مقارن با حرام با
ودن ندارد مثل خوابیدن در لباس حرام همچون حریر و طال تناسییبی با صییادقه ب

برای مرد یا لباس شهرت یا لباسی نه الوی نامحرم پوشاننده قسمت های حرام 
نیسییت، خوابیدن در لباس تصییبی یا دزدی یا لباسییی نه با مال حرام خریداری 

ی شییده، خوابیدن برای انجام ندادن امر پدر یا مادر، خوابیدن در حالیوه صییاح
 نند، خوابیدن از انجام هر واای.می حقی حقش را مطالبه

ستی،  ستی مثل م ضوب درگاه خداوند ه همچنین خوابیدن در حالی نه مغ
                                                             

 1446ح 503ص 1. من ال یحضره الفقیه ج1
 178ص 1ج المحاسنرسیده است: و شبیه به این روایت از امام صادق  613ص 2. الخصال ج2
 62ص 91ص 8. الوافي ج163ح
 12ح 289ص 6. همان ج3
 360تصیینیف ترر الحوم و درر الولم ص، 2212ح 96. عیون الحوم و المواعظ تللیثي( ص4
 8171ح
 3و ح 1ح 84ص 5، الوافي ج16ح 146. نزهة الناظر و تنبیه الخاطر ص5
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 حال گرفتاری به آه مظلوم و ...  با شوم پر شده از حرام، در حال عاق والدین، در
 نامالد مشییخص اسییت در چنین حالت هایی نه فرشییتگان از فرد دوری

صادقه ای دیدهننند بمی شود، و اگر در نمی لوه مورد لعنت آنها قرار دارد رؤیای 
با واود یوی از این  -مثل پادشییاهان سییتمگر  -  تارید برای بعضییی اشییخاص

حالتها رؤیای صیادقه ثبت شیده، موارد اسیتثنائی بوده نه خداوند حویم صیالح 
 دیده اند و نلیت ندارد.

شد، بر طبق روا یات بود، اما تیر از این، دو معیار نلی این مواردی نه گفته 
 برای فهم صادقه بودن رؤیا واود دارد نه باید بدان تواه نرد:

. اگر خوابی نه دیده شییده مربوط به رخ دادن حادثه ای در آینده اسییت، 1
 باشد. می صادقه بودنش مشروط به رخ دادن آن واقعه

مذهی باشد مثل  . اگر محتوای خواب، موضوعی مربوط به مسائل دین و2
معرفی شدن حوم یا موضو  شرعی یا عقیده ای بر خالف آنچه قبالد بدان معتقد 

صادقه بودن آن منوط به مطابقتش با مذهی حق شد نه در محومات می بوده،  با
 قرآن و روایات ثابت و صحیس بیان شده است.

سانی  بد به خواب رود رؤیایی نه یند از بمی همچنانوه اگر فرد با حاالت نف
ست، از امله: رؤیا گرایی  مفرط ساد عقائد یا عقیده1صادقه بودن به دور ا ، 2، ف

                                                             
 دهد و دائماد دنبال خواب دیدن است.یعنی نسی نه خیلی به خواب بها می .1
 ست یا بعضی از آنها.بدین معنا نه یا تمام عقایدش باطل ا .2
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شهوت، تحریک تضی، تحریک نینه،  سات و عواطف تتحریک  انحراف احسا
شدید(، تلبه مزاج، تلبه  شحالی  شدید، خو سد، تم  واود حرص، تحریک ح

به ط1عادت تلط ند  به خواب رو با یوی از این حاالت  وه  ور طبیعی . نسیییانی
 بینند متاثر از اینها بوده و از صادقه بودن به دور است.می خوابی نه

صادقه و حتی حجت بودن رؤیا مطرح  اما مدعی یمانی معیار دیگری برای 
 2نرده و آن اشتمال خواب بر دیدن معصوم یا قرآن و یا خبر تیبی است.

ازمند دلیل و در حالیوه اثبات اینوه ما معصییوم را خواب دیده ایم خود نی
ستفاده از  سوء ا ست چون وقتی  صدق نی صرف دیدن قرآن معیار  ست، و  معیار ا
آیات متشابه و تفسیر به رأی در عالم بیداری در سلطه شیاطین انی و انسی قرار 

باشد. همچنانوه صرف خبر تیبی دلیلی می دارد در عالم خواب هم نامالد ممون
باشیید و نمی ملووتی و از اانی خدابر صییدق خواب نیسییت زیرا هر خبر تیبی 
و نهنه از تیبیات مختلف در زمان  3بهترین شییاهد بر این مطلی َاخبار شیییطان

                                                             
 153-149مرااعه شود به بلغة الشیعة ص .1
شیطان من نونها یمنع ما علی الرؤیا توافر .2 صوم نواود ال سالم تیبی إخبار أو قرآن أو مع . عقائد اإل

 87ص
َما. »3 نَّ ي إ  یُن  ُتَؤدِّ َیاط  شَّ َلی ال َها إ  ان  اس   َأْخَباراد  ُنهَّ لنَّ َما ل  ُثوَن  ب  ه   َیَتَحدَّ ُثوَنهُ  َما َو  ب  یُن  َو  ُیَحدِّ َیاط  شَّ ي ال َلی ُتَؤدِّ  إ 

ین   َیاط  ي َیْحُدُث  َما الشییَّ َن  اْلُبْعد   ف  ث   م  ْن  اْلَحَواد  ق   م  ار  َرَق  سییَ ْن  َو  سییَ ل   م  ْن  َو  َقَتَل  َقات   «.َتاَب  َتائ ی    م 
 339ص  2ج اإلحتجاج
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 3اسییت و قبل از زمان پیامبر  2و فرعون 1های گوناگون از امله زمان نمرود
 نه در احادیث و نقل های تاریخی به وفور ونر شده است. 

خیلی نمرن  شد به گونه ای  نهانت البته در زمان حضور معصومین 
ما فوق قوه بشییری محسییوب بار تیبی در دسییترس مردم نبود و  خ  نه دیگر ا 

بارها برای اثبات حجت بودن خود از اظهار  گشت، برای همین اهل بیتمی
و تشدید تصوف و رواج نردند. اما با تیبت امام دوازدهم می تیبیات استفاده

دو مرتبه بازار خبر دادن از تیی داغ شییید و  عرفان های ناوب و تجدید نهانت،
 گوناگونباشد نه افراد مختلف در فرقه های می روشن ترین گواه آن عصر حاضر

دانند و می دهند و همین را دلیل صییدق مرام و مذهی خودمی خبرهایی از تیی
خبار تیبی افراد متعدد از نحله های مختلف را به چشییم دیده و   ا 

من شییخصییاد
 ده ام.تجربه نر

سی دارند و تا چه مقدار، و  ستر شیطان و اانه از نجا به تیی د حال اینوه 
فرماید اگر اانه علم تیی داشییتند از مر  می نیز تفسیییر این آیه چیسیییت نه

                                                             
 الوافیدهد خبر دادند: او را به باد می . منجمین به نمرود از فرا رسیییدن تولد فرزندی نه تاج و تخت1

 .558ح 367ص 8ج
 التفسیربرد خبر دادند:  . ناهنان به فرعون از نزدیک شدن والدت نسی نه تاج و تخت او را ازبین می2

 .243ص المنسوب
خبارات تیبی سطیس ناهن درباره ظهور پیامبری در موه و حوادث بعد از آن: 3  دینلا نمال. از امله: ا 
  .195-194ص 1ج تمام النعمةو 
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 2طلبد.می اای دیگری 1شدندمی با خبرسلیمان
خواهد بفهمد خوابی نه دیده راسییت بوده یا نه، ابتدا می نتیجه: نسییی نه

شییرایط خواب راسییت و عوامل خواب دروغ را در نظر بگیرد، و اگر عوامل باید 
تواند به صادقه بودن نمی دروغ بودن خواب را داشته یا شرایط راست بودن را ندارد

به خواب دیدن  ناظر  ته شییید  چه گف ته آن ید. و الب ما نان ن نه دیده اطمی یایی  رؤ
صومین  صی مع ست زیرا در این باره در آینده به تف سخن خواهیم گفت، نی ل 

بلوه نظر ما نسبت به خواب هایی است نه مثالد فردی پدرش یا برادر شهیدش یا 
مادر بزرگش یا نوشته ای یا صدایی را در خواب دیده یا شنیده نه به نوعی حقانیت 

صری را تایید ست نه اگر با می مدعی باطلی مثل احمد ب نند. چنین خوابهایی ا
 گردد.می جیده شود نذب آن آشوارمعیارهای صادقه بودن سن

رؤیای مومن بله در دو روایت بدون هیچ سییندی این مسییاله ادعا شییده نه 
َقاَل: ُرْؤَیا  ُرِوَي َعْن َعِليٍّ »همیشییه درسییت اسییت و حوم وحی الهی را دارد: 

                                                             
ا. »1 َنِت  َخرَّ  َفَلمَّ ْن  اْلِجنُّ  َتَبیَّ

َ
 14: سبأ «.اْلُمِهیِن  اْلَعَذاِب  ِفي َلِبُثوا َما اْلَغْیَب  َیْعَلُموَن  َكاُنوا َلْو  أ

ضی از افراد فرقه یمانی نیز دلیل حقانیت خود را خبر دادن تیی می 2 شمرند به این معنی نه وقتی . بع
ننند نه به علت انوار حق فردا فالن توانند او را قانع ننند وی را تهدید میننند و نمیمناظره میبا نسی 

دهند نه تو امشیییی در خواب حقانیت احمد را افتد، یا خبر میافتد و گاهی هم میاتفاق برای تو می
ضیس داده خواهی دید و گاهی هم طرف مقابل خوابی می شد این معجزات بیند. در حالیوه در متن تو

شم دیده نمی ست و در فرقه های گوناگون به چ شده ا سی نه از ارائه دلیل علمی برای نس نما  شود و ن
 ندارد. اثبات خود عااز است نشان دادن اینجور نارها ارزشی
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َم  َتْجِري اْلُمْؤِمِن  بُّ ِعْنَدهُ  َمْجَری َكَئٍم َتَكلَّ ِة ِفي ِكتَ »و:  1«ِبِه الرَّ ِكمَّ
َ
ْعِبیِر َعِن اْْل اِب التَّ

ی َمَع  ِحیٌح َو َیْخُرُ  ُروُحُه َفَیَتَلقَّ َبٌة َو َیِقیَنُه صَََّّ ُه َطیِّ نَّ َنْفسَََّّ
َ
ِحیَحٌة ِْل نَّ ُرْؤَیا اْلُمْؤِمِن صَََّّ

َ
أ

ارِ  َوْحٌي  اْلَمَئِكَكِة َفِهَي  ِه اْلَعِزیِز اْلَجبَّ  2«.ِمَن اللَّ
 ی و محتوایی دارند، از امله:اما این دو حدیث چند مشول سند

از »و: « روایت شییدهاز علی »الف( بدون هیچ سییندی و با این تعبیر: 
شته اند بدون هیچ توضیحی نه چه نسی اینها را « چنین رسیده ائمه  ثبت گ

 نسبت داده است. نقل نرده و از نجا به معصومین 
و اامع  53ئد قدر دو نتاب حدیثی  فوق العاده ضعیف به نام ننز الفواب( 
 ثبت شده اند و در نتی معتبر شیعه واود ندارند. 6األخبار ق

شوال  شد بگوید این دو ا شته با شاید فردی نه روحیه اخباری گری دا البته 
شده اند نفایت ست و همین نه به عنوان حدیث ثبت  سانی می مهم نی نند. اما ن

نلماتی از علماء  دانند چه بسامی نه در حدیث شناسی تخصص دارند به خوبی
سط  شتباهاد به عنوان حدیث تو صالد حدیث نبوده اند ولی ا صوفیه نه ا یا عرفاء یا 
افراد تیر متخصص ثبت شده اند. برای همین تواه به مصدر حدیث و اینوه چه 
شخیص داده اهت اثبات حدیث بودن یک نالم از اهمیت  سی آن را حدیث ت ن

                                                             
 61ص 2. ننز الفوائد ج1
 172. اامع األخبار ص2
سیار خو .3 سطس ب ضعف آن تنها از نظر حدیثی البته نتاب ننز الفوائد از نظر علمی در  بی قرار دارد و 

 باشد.می
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صوصاد اگر ب ست، مخ ستند همچون:باالیی برخوردار ا روایت » ا تعبیرهای تیر م
 همراه باشد.« چنین گفته اند»و: « شده

ج( محتوایی منحصییر به فرد داشییته و قبل و بعد از این سییابقه مضییمونی 
 ندارند.

سه  ست نه هند شول نداند، اما باید دان سی این مطلی را م ست ن ممون ا
بت آخرین حجت فور شیییعه بر اسییاس روایات متقن و متواتر قبل از رخداد تی

خدا شییول گرفته، پس دو حدیثی نه تا قرن پن( و شییش مطرح نبودند اایگاهی 
در هندسییه تفور شیییعی ندارند مخصییوصییاد اگر مربوط به رنن اعتقادی یعنی 

 شناخت حجت خدا باشند.
د( شیبیه به حدیث اول در منابع اهل سینت و منسیوب به پیامبر صیلی الله 

ی نه امام الرؤیا الصالحة یراها المؤمن لنفسه » -علی  علیه و آله ثبت شده 
و همین، احتمال رسوخ  1«عبده في المنام ربك به یكلم او تری له و هو كئم

 نماید.می این گفته از اهل سنت به شیعه را تقویت
شود، ما شتباه ن ست، نمی ا شت مجعول ا ُسنی دا شابه  گوییم هر حدیثی م

ست سخن ما درباره نقلهایی ا سند و با تعابیر:  بلوه  شده»نه بدون   و:« روایت 
شده» شته، « گفته  سیاری از این ثبت گ شده ب شن  نه با پیگیری های محققین رو

نقلها در نتی اهل سنت واود داشته و بعد از قرن پنجم و توسط تیر متخصصین 

                                                             
 313ص 3. الدر المنثور ج1
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شده، و به نام اهل بیت  شیعه  ست؛ چیزی نه به وفور وارد نتی  شته ا ثبت گ
 نظاره گریم.« عوالی اللئالی»هار الدی  در نتاب چ

سازگارند زیرا ماییییه شه می ( با واقعیت خارای نا بینیم خواب مومن همی
شوارا این را ضو  آ سی حوم و مو ساس تنا ست. و همچنین عقل بر ا ست نی  را

ست نه مورد وحی قرار بگیرد و می سته این نی شای بر فرض  -فهمد نه هر مومنی 
ست-قبول  شدت تقوا و اخالص به اایگاهی نزدیک به مقام  مومنی مراد ا نه از 

 نبوت رسیده باشد.
بعدی درباره حجیت خواب مومن به تفصیییل سییخن خواهیم  فصییلما در 

 گفت.
ضی روایات از خوابهایی  شبهه ای واود دارد و آن اینوه در بع اما در اینجا 

خواب فرد آمده سخن گفته شده نه فرشته ای به امر خدا در  درباره تیر انبیاء 
یایو با وی سییخن گفته، آیا این همان خواب وحی گونه نیسیییت  از امله   رؤ

شد: فرزند  ازمردی  شت اما در خواب به او گفته  سرائیل نه فرزند دلبندی دا بنی ا
َراِكیَل َكاَن َلُه اْبٌن َو َكاَن َلُه »تو در شییی زفافش خواهد مرد ...:  ِإنَّ َرُجًئ ِمْن َبِني ِإسََّّْ

ِتَي ِفيُمِح 
ُ
ْهِلِه َیُموُت  َمَناِمهِ  ّبًا َفأ

َ
 1....«َفِقیَل َلُه ِإنَّ اْبَنَك َلْیَلَة َیْدُخُل ِبأ

همانطور نه به زودی توضیییس خواهیم داد ی  -اسیید باید گفت: اوالد در پ
خواب صییادقه تیر از خواب حجت اسییت و خواب الهی گاهی صییادقه اسییت و 

                                                             
 8ح 6ص 4ج الوافي  .1
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وه خوابی به امر یا عنایت خدا دیده شییود گاهی حجت، در نتیجه به صییرف این
شییود. این در حالیسییت نه موضییو  این خوابها نمی حجت و وحی بر آن اطالق

خبار از آینده اسیییت و همچنانوه برای بعضییی مومنین رخداد الهام در   ا 
عموماد

شته ای  سخن هر فر ست. ثانیاد  بیداری واود دارد دیدن چنین خوابی نیز ممون ا
 شود زیرا فرشته وحی ی طبق روایات فراوان ی شخص ابرئیل نمی وحی تلقی

باشند و برای همین حتی سخن اسرافیل و می و بعضی فرشتگان مخصوص دیگر
 موائیل و عزرائیل با پیامبران وحی تلقی نشده است.
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 ( حجیت خوابدوم فصل
واب( یعنی لزوم عمل یا اعتقاد حجیت خواب تقابلیت التزام به محتوای خ

پیدا نردن به محتوای خواب، بگونه ای نه قابل احتجاج در پیشییگاه خدا و عقل 
شییود: دایره امور دینی و دایره امور دنیوی. می باشیید، و این در دو دایره تصییویر

حجیت خواب در دایره امور دینی به معنای لزوم شییرعی  پایبند شییدن به محتوای 
 باشد:می امل پن( محورخواب است نه ش

ند 1 وه خواب ببی ند این مان قادات،  یت خواب در اصییول دین و اعت . حج
 پیامبری ادید مبعوث شده؛

. حجیت خواب در فرو  نلی دین و احوام، شییامل تشییریع حوم ادید 2 
یا نسیید حوم قدیم مثل اینوه در خواب بگویند حرمت موسیییقی برداشییته شییده 

 است؛
ع3  یت خواب در فرو ند . حج یا شییخصییی، مثالد خواب ببی ات ازئی 

 استعمال تتن حرام نیست یا واای است با فالن دختر ازدواج نند؛
. حجیت خواب در تشخیص موضوعات شرعی  عام، مانند مضاف بودن 4 

 آب دریا؛
. حجیت خواب در تشخیص موضوعات شرعی  خاص، همچون تصبی 5

ارای محتوای اثباتی است مثالد بودن لباسی نه خریده است؛ نه خود اینها گاهی د
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فالن نار را بون یا عقیده ای نه داری درست است، و گاهی دارای محتوای نفیی 
است مثالد فالن نار را نباید بونی یا عقیده ای نه داری صحیس نیست، نیز گاهی 

شته و می در قالی اثبات اهالت صالد از دین ادید خبر ندا سی نه ا شد مثل ن با
و گاهی در قالی اثبات ضییاللت اسییت مثل نسییی نه از مذهی  خوابنما شییده، 

گاه بوده ولی آن را باطل سته و حاال خواب دیده نه همان مذهی می مخالف آ دان
 درست بوده است.

از طرفی حجیت محتوای این خوابها گاهی به صورت مطابقی است؛ یعنی 
ی الزمه آنچه از پذیرد و گاهی التزامی اسییت؛ یعنمی دقیقاد همانچه دیده اسییت را

خواب فهمیده قابل پذیرش است مثل اینوه خواب دیده فالنی دزد اموالش است 
مالش از اموال آن نمی و چون قدار  به م ند برود  بت ن ثا ند این را در دادگاه  توا

 بیچاره بر دارد.
 همچنین حجیت خواب از اهت دیگری شامل دو محور است:

 تغییر شغل. . حجیت خواب در مسائل فردی مثل واوب1
 . حجیت خواب درباره موضوعات ااتماعی مثل واوب صلس با دشمن.2 

 رابطه رؤیای صادقه با حجیت خواب:
ست، بدین می عده ای گمان شد حجت هم ه ست با ننند هر خوابی نه را

معنا نه اگر راسییت بودن خوابشییان اثبات شیید عمل نردن یا اعتقاد پیدا نردن به 
اای است. در حالیوه چنین تصوری صحیس نیست محتوای خواب نیز شرعاد و

شییود خواب راسییت می و راسییت بودن خواب با حجت بودن آن تالزمی ندارد و
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باشییید، همچنانوه اهل بیت  دارای علم تیی بودند و باشییید اما حجت ن
آورد نمی علمشان هم راست و درست بود اما آن علم بر آنها حجت نبود و تولیف

 نمودند.می و آنها طبق ظاهر رفتار
ست نه عالمه حلی صومی را در می و با تواه به همین نوته ا نگارد: اگر مع

 1خواب ببیند نه به او دستوری دهد انجام دادن آن دستور واای نیست.
 ادله حجیت خواب:

احمد بصییری با ادعای اینوه راه شییناخت حجت خدا منحصییر در نص، 
ص مباشر دانسته نه توسط وحی ، یوی از اقسام نص را ن2باشدمی سالح و پرچم

و  3پذیرد نه در اختیار همه مردم قرار داردمی از اانی خدا در عالم رؤیا صورت
و چنین نصی با تواتر  4تا روز قیامت در اریان است این بعد از حضرت آدم 

                                                             
ء أو ینهاه عن و هو یأمره بشي أو بعض األئمة  . ما یقول سیدنا في من رأی في منامه رسول 1

... األولی  الجواب: به أو ااتناب ما ینهاه عنه أم ال یجی ولك  ء، هل یجی علیه امتثال ما أمرشییي
-97ال یعطي واوب اتبا  المنام. أاوبة المسائل المهنائیة ص المتابعة من تیر واوب، و رؤیته 

98 
 99-68عقائد اإلسالم ص .2
بین نل خلقه من الناس هو  طریق الوحي المفتوح بینه و نان طریق النص المباشییر منه هو الوحي و. 3

 70. همان صالرؤیا الصادقة
سنة اإللهیة في. أن 4 صیی القانون اإللهي الثابت و ال خلفاء الله في أرضه هو النص من الله ... نص  تن

. ندلیل تشییخیص لخلیفة الله مع النص من الخلیفة السییابق بقيالله علی الحجة باق و لم یرفع، بل 
نشییاهد  و یعرض نفسییه دائماد  فالله شییهد لخلفائه عند المولفین فیما مضیییو:  68عقائد اإلسییالم ص

 72فهي سنة الله إون التي ال تتبدل و ال تتحول. همان صلخلفائه عند المولفین 
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شییود و شییرطش اینسییت نه موافق با نص خلیفه قبلی بر حجت می رؤیاها ثابت
  2نند نه رؤیا حجتی مستقل است.یم ، و تصریس1بعدی باشد

ستدل الوه دادن ادعای خود ضی از انبیاء نه با  او برای م سیره بع ستناد به  ا
 این را برای همه انبیاء 3به گمان او دارای نص الهی  مباشر یعنی رؤیا بوده اند

 4و سنتی الهی شمرده نه تغییر و تحویلی در آن راه ندارد.
 ر خالصه باید گفت:در مقابل این ادعا به طو

ست  شخص ا سنت خداوند برای معرفی حجت خود در طول تارید م اوالد 
یا معرفی نورده و نیز هیچ  یت خود را رؤ یل حج یامبر دل یک پ وه حتی  حالی در 
باره حضییرت  نه در ند اال چیزی  ته ا ناخ یامبر خویش را نشیی یا پ ملتی از راه رؤ

و بر فرض قبول نه اصالد  شود.می ادعا شده نه به زودی پاسخش بیان یوسف
تصییریس شییده باشیید نه دارای نص الهی به  در قرآن درباره چند تن از انبیاء 

یا بوده اند اما این ثابت نند نه همه حجت های خداوند دارای نمی معنای رؤ
چنین نصییی بوده اند و به بیان علمی: موابه ازئیه مثبت موابه نلیه نیسیییت؛ 

گویند می رابطه با معجزه حجت های خدا همین راهمچنانوه خود این اریان در 
                                                             

ها هي الرؤی (النص اإللهيتفالرؤی . 1 جاج ب مدعي  التي یمون االحت المتواترة التي یمتنع تواطؤ 
وذب، و ها علی ال قة للنص اإللهي الواصیییل من رؤیت باشییر، أو النص  المواف فة السیییابق الم الخلی

 69. همان صالموصوف بأنه عاصم من الضالل مثالد  یصي من الخلیفة تیر المباشر، والتشخ
 80همان ص .هي باعتبارها وحیا إلهیا فهي دلیل مستقل إن تحققت فیها الشروط و .2
 71-70. همان ص3
 72و  68همان ص .4
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توان نتیجه گرفت همه نمی نه چون در قرآن برای چند پیامبر ونر معجزه شیییده
دارای معجزه بوده اند و یوی از راه های شییناخت حجت خدا معجزه  انبیاء 
، پس چطور احمد بصری از ماارایی نه تنها برای چند پیامبر ونر شده آن 1است

 شمرد می بدون تبدیل و تغییر الهی را سنت
ها خواب مدت تا  وه طبق روایتی اصییالد مردم  ند: نمی تیر از این ِإنَّ »دیده ا

ْحَئَم َلْم َتُكْن 
َ
َما َحَدَثْت  ِفیَما َمری اْْل ِل اْلَخْلِق، َو ِإنَّ وَّ

َ
، پس چه شد آن 2«ِفي أ
 شد بانمی تبدیل و تغییر پذیرسنت الهی نه از بعد حضرت آدم 

شد نه حجت را بر همگان  شوار و متقن با ثانیاد نص الهی باید به گونه ای آ
سترده  ستبرد گ ست نه خواب از آن اهت نه در معرض د تمام نند؛ این در حالی

باشد به طور عمومی اطمینان می شیطان قرار دارد و خیلی اوقات نیازمند به تعبیر
 آور نیست.

ند: بسیییاری از خوابهای مردم دروغ فرمایمی در همین بارهامام صییادق 
َو »... قرار داده شییده تا به صییورت نلی و همیشییگی مورد اعتماد آنها نباشیید: 

 3.«َتْكِذُب َكِثیرًا ِلَ ئَّ َیْعَتِمَد َعَلْیَها ُكلَّ ااِلْعِتَمادِ 
و اتفاقاد مدعیان متعددی با سوء استفاده از همین رؤیا یا تواتر آن توانسته اند 

م سازند.افراد ز  یادی را از ااده حق منحرف ساخته، حجت بودن خویش را متوهَّ

                                                             
 طرح شده در بعضی مناظرات. .1
 1ح 90ص 8. الوافی ج2
 85ص 3ألنوار ج، بحار ا85. توحید المفضل ص3
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 بنا بر این، شأن رؤیا شأن نصی و معرفی حجت خداوند نیست.
نند نه ادعای رؤیا باید موافق می و احمد برای فرار از این اشییوال شییرط

نص خلیفه قبلی باشیید لذا هر نس بدون چنین نصییی ادعای رؤیا نرد یا نه نص 
و چون هیچ  1ف او واود داشییت ادعایش باطل و سییخنش دروغ اسییتبر خال

یت نصییی موافق خود ندارد احتجاج آنها به رؤیاهایی نه در تایید  مدعی مهدو
 باشد.می ایشان دیده شده باطل

و با این سخن، خودش ااهالنه حجیت مستقل خواب را رد نموده، صادقه 
شمرده نه ست نص بر می بودن آن را مبتنی بر موافقت نص  ساند آنچه حجت ا ر

باشد و خواب محوریتی ندارد. اما دست احمد می حجت خدا توسط خلیفه قبل
 از نص هم خالی است و روایات متواتری بر ضد ادعاهای او واود دارد.

یت خواب،  یان او برای معقول نشیییان دادن حج  چنین عنوانهمچنین ار
شییان دهد نه ارزشییی نداشییته نند نه آیا ممون اسییت خدا به انسییان خوابی نمی

باشیید  تیر از اینوه اگر خواب حجیت ندارد پس اصییالد چرا خدا آن را قرار داده 
 2است و فایده خواب چیست 

                                                             
تهوذا( ما أالخلیفة السیییابق فهي  نل أحالم تخرج عن نص و... ال حجیة للرؤی في مقابل النص  .1

صحابها ناویی یؤلفها أ شیطان أو أ سالم صهوی نفس أو من ال من  فمن یدعي النصو:  87. عقائد اإل
من  فول و: 68همان ص .بخالف أو بدون النص من الخلیفة السییابق فهو ناوب (أو شییهادة اللهتالله 

 81بین انه ناوب علی الله. همان صمخالفة لنص الخلیفة السابق یتاد زور وباد یؤلف رؤیا نذ
  306. اامع األدلة ص 2
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تافل از آنوه اوالد هر خوابی از طرف خداوند نیسیییت و انثر خوابهایی نه 
یمی مردم بارت دیگر: نفسیییانی  به ع یا بیرونی و  مل درونی  تاثر از عوا ند م ا بین

شیییطانی اسییت. تیر از اینوه فایده خواب تنها در حجت بودن نیسییت بلوه طبق 
 روایات متعدد، خوابهای الهی انوا  مختلفی دارد نه فوائد گوناگونی بر آن مترتی

نند، می بشییارت، خوابهایی نه زمینه توبه فرد را فراهم یمانند خوابها شییودمی
ت نننده ای نه موای نفاره گناهان خوابهای آموزنده، خوابهای ترسناک یا ناراح

و ... هر چند نه این خوابها قابلیت حجت واقع شیییدن در مورد ایمان و  اسیییت
 عقاید را نداشته باشند.

ته از طرف اریان مدعی یمانی برای اثبات حجیت خواب، دلیل های  الب
تر اتر تتواتر معنوی، توامتعددی مطرح شده نه عبارتند از: آیات قرآن، روایات، تو

ها( به بررسییی این ادله خواب یی  به ترت ما  یت قول معصییوم در خواب.   و حج
 پردازیم.می

 اول( حجیت خواب در قرآن بخش
نه یوی از آن  قرآن نریم از انبه های گوناگونی به خواب تواه نموده است

نند، می به محتوای خواب است نه گاهی آن را حجت تلقی نمودن تواه انبه ها
صادقه ای  دهد و زمانی نیز از تاویل و تعبیر می نه خبر از رخداد واقعه ایگاهی 

 دارد.می داشتن بعضی خوابها پرده بر
 ننیم:می را بررسیاین زمینه  یا ادعا شده درمرتبط آیات ما 

یه اول(  ِذیَن آمَ »آ لَّ ِه اَل َخْوٌف َعَلْیِهْم َو اَل ُهْم َیْحَزنُوَن * ا لَّ اَء ال یَ ْوِل
َ
اَل ِإنَّ أ

َ
ُنوا َو أ
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ُقوَن * َلُهُم اْلُبْشری ْنیا َو ِفي اْلِْخَرِ   َكانُوا َیتَّ  1.«ِفي اْلَحَیاِ  الدُّ
یعنی همان ها نه ایمان واقعی -نند: اولیاء خدا می محتوا: این آیات بیان

برای ایشییان دو بشییارت  -3نمایندمی و در ننار آن، از همه گناهان پرهیز 2دارند
 4دنیا و یوی در آخرت. قرار داده شده: یوی در

 در روایات متعدد، این بشارت به حضور رسول خدا و امیر المومنینو 
 5دهند.می هنگام وفات مومن تفسیر گشته نه به او بشارت به بهشت

                                                             
 64-62یونس:  .1
بحار األنوار «. أي آمنوا بجمیع ما یجی اإلیمان به»، و: 314ص 1تفسیییر القمي ج«. أي صییدقوا. »2
 152ص 58ج
ُقوَن 3  181ص 5، مجمع البیان ج152ص 58. بحار األنوار جمع ولك معاصیه . أی َیتَّ
یَن ». این ترامه بر اساس صفت بودن  4 ذ 

یاءَ »برای « الَّ  است و همین صحیس بوده و مطابق روایات« َأْول 
 باشد.می

ه  ». 5 َقْتل  َأْعَدائ  ه  َو ب  ُظُهور  م  َو ب  َیام  اْلَقائ  ق  ُرُهْم ب  َماُم ُیَبشییِّ د  َو اإْل  َرة  َو اْلُوُرود  َعَلی ُمَحمَّ ي اآلْخ  َجاة  ف  النَّ ْم َو ب 
یَن َعَلی اْلَحْوض   ق  اد  ه  الصَّ د  َو آل  ُه َعَلی ُمَحمَّ ی اللَّ  83ح 430-429ص 1الوافي ج «.َصلَّ

ه  »و: 
وُل اللَّ ی َتَراُهَما تَرسییُ َنٌة َأَبداد َحتَّ يٌّ َو  َیا ُعْقَبُة َلْن َتُموَت َنْفٌس ُمْؤم  یعاد َعل  ( ... َیْدُخاَلن  َام 

ه  
ُسوُل اللَّ ُس َر ن  َفَیْجل  يٌّ  َعَلی اْلُمْؤم  ه  َو َعل  س  ْنَد َرْأ ه   ع 

ُسوُل اللَّ یُّ َعَلْیه  َر ْاَلْیه  َفُیو  ْنَد ر   ع 
ا تَ  مَّ ي َخْیٌر َلَك م  نِّ ه  إ 

ْر َأَنا َرُسوُل اللَّ ش  ه  َأْب
يَّ اللَّ ه  َفَیُقوُل َیا َول 

ْنَیا ُثمَّ َیْنَهُض َرُسوُل اللَّ َن الدُّ َفَیُقوُم  َرْنَت م 
ي ُنْنَت ُتح   ذ 

ی  الَّ ي َطال  يُّ ْبُن َأب  ْر َأَنا َعل  ه  َأْبشیی 
يَّ اللَّ یَّ َعَلْیه  َفَیُقوُل َیا َول  ی ُیو  يٌّ   َحتَّ َك ُثمَّ َعل  ْنَفَعنَّ

َ
ُه َأَما أَل بُّ

َتاب  ا ي ن  نَّ َهَذا ف  ه  َقاَل إ 
ي ُیوُنَس َقْوُل اللَّ ه  َقاَل ف 

َتاب  اللَّ ْن ن  َداَك َهَذا م  ُه ف 
َي اللَّ ه  َعزَّ َو َالَّ ُقْلُت َأْیَن َاَعَلن 

للَّ
ُقوَن َلُهُم  یَن آَمُنوا َو ناُنوا َیتَّ ذ 

ری َعزَّ َو َالَّ َهاُهَنا: الَّ ي اْلُبشییْ ي ف  ْنیا َو ف  َرة  ال َتبْ  اْلَحیاة  الدُّ یَل اآلْخ  مات   د  َول   ل 
ه  

َك  اللَّ یُم  ول   1ح 129ص 3همان ج«. ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظ 
ه  »و: 

ه  َیَری ... َرُسوَل اللَّ ي َصْدر  َوا َوَقَعْت َنْفُسُه ف  ُاَل إ  نَّ الرَّ ْر  إ  ه  َأْبش 
ه  َأَنا َرُسوُل اللَّ

  َفَیُقوُل َلُه َرُسوُل اللَّ
يَّ ْبَن أَ  ی  ُثمَّ َیَری َعل  ي َطال  یُّ َأْن َأْنَفَعَك اْلَیْومَ  ب  ُه ُتح  بُّ ي ُنْنَت ُتح  ذ 

ی  الَّ ي َطال  يُّ ْبُن َأب   ←َفَیُقوُل َأَنا َعل 
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مشییخص نورده اند نه تفسیییرشییان مربوط به بشییارت در  احادیثولی این 
ارت دنیوی به ، بشیی1دنیاسییت یا بشییارت در آخرت. بله در دو روایت ضییعیف

ُر ِبَها ِفي »رؤیای حسیینه تفسیییر شییده:  َنُة َیَری اْلُمْؤِمُن َفُیَبشَََّّّ ْؤَیا اْلَحسَََّّ َقاَل ِهَي الرُّ
ُر ِبَها ِفي ُدْنَیاهُ ... َو ِفي اْلِْخَرِ  َفِإنََّها »، و: 2«ُدْنَیاهُ ْؤَیا اْلَحَسَنُة َیَراَها اْلُمْؤِمُن َفُیَبشَّ َفِهَي الرُّ

 3....«ُمْؤِمِن ِعْنَد اْلَمْوت ِبَشاَرُ  الْ 
البشری في الحیاة »نه در تفسیر قمی همین گونه بیان گشته است:  همچنان

                                                             
َوا َرَأی َهَذ → َیا َقاَل َقاَل اَل إ  ْن َلی الدُّ ُع إ  اس  َیَری َهَذا ُثمَّ َیْرا  َن النَّ اَت َو ا َأَبداد َم َقاَل ُقْلُت َلُه َأ َیُووُن َأَحٌد م 

َك  ل  :  َأْعَظَم َو َالَّ ه  َعزَّ َو 
لَّ ي اْلُقْرآن  َقْوُل ال َك ف  ل  ریَقاَل َو َو ُقوَن َلُهُم اْلُبشََّّْ كاُنوا َیتَّ ِذیَن آَمُنوا َو  لَّ ِفي  ا

ْنیا َو ِفي اْْلِخَرِ    8ح 133همان ص«. اْلَحیاِ  الدُّ
َن اْلَجنَّ »و:  َك م  َون  َلی َمسییْ ْیُن ُیَقاُل َلُه: اْنُظْر إ  ُن َو اْلُحسییَ يٌّ َو اْلَحسییَ ه  َو َعل 

وُل اللَّ ، َو اْنُظْر َهَذا َرسییُ  ة 
 : ه 

ریُرَفَقاُؤَك، َو ُهَو َقْوُل اللَّ ُقوَن * َلُهُم اْلُبشََّّْ ِذیَن آَمُنوا َو كاُنوا َیتَّ ْنیا َو ِفي اْْلِخَر ِ  الَّ «.  ِفي اْلَحیاِ  الدُّ
 125ص 2تفسیر العیاشي ج

سییند و مرسییل بودن به علت ونر نشییدن طر ضییعیف بودن راوی و ضییعف دیگری . ضییعف یوی بخا1
 است.

ه  . »2
ول  اللَّ َرسییُ ری َقاَل َرُاٌل ل  ه  َعزَّ َو َالَّ َلُهُم اْلُبشییْ

ي َقْول  اللَّ َیا  ف  ْؤ َي الرُّ ْنیا َقاَل ه  ي اْلَحیاة  الدُّ ف 
ي دُ  َها ف  ُر ب 

ُن َفُیَبشَّ  60ح 90ص 8الوافي ج«. ْنَیاهُ اْلَحَسَنُة َیَری اْلُمْؤم 
ه  ». متن نامل حدیث اینگونه اسییت: 3

وَل اللَّ َماٌل  َو َأَتی َرسییُ ٌم َو ا  َیة  َلُه َحشییَ ْن َأْهل  اْلَباد  َرُاٌل م 
ُقوَن  یَن آَمُنوا َو ناُنوا َیتَّ ذ 

ه  َعزَّ َو َالَّ الَّ
ي َعْن َقْول  اللَّ ْرن  ه  َأْخب 

ُسوَل اللَّ ْشریَفَقاَل َیا َر ْنیا  َلُهُم اْلُب ي اْلَحیاة  الدُّ ف 
ا َقْوُلُه َتَعاَلی َرة  َفَقاَل َأمَّ ي اآلْخ  ری َو ف  ُر  َلُهُم اْلُبشییْ ُن َفُیَبشیَّ َنُة َیَراَها اْلُمْؤم  ْؤَیا اْلَحسییَ َي الرُّ ْنیا َفه  ي اْلَحیاة  الدُّ ف 

ه  َعزَّ َو َالَّ 
ا َقْوُل اللَّ ي ُدْنَیاُه َو َأمَّ َها ف  ه  َأنَّ ب  ْنَد َمْوت  َها ع  ُر ب 

ْنَد اْلَمْوت  ُیَبشییَّ ن  ع  اَرُة اْلُمْؤم  شییَ َها ب 
نَّ َرة  َفإ  ي اآلْخ   َو ف 

َك  َلی َقْبر  ُلَك إ  َمْن َیْحم  َه َقْد َتَفَر َلَك َو ل  ضره الفقیه ج«. اللَّ . نوته اینوه 353ح 134-133ص 1من ال یح
 312ص 3ج الدر المنثور باشد.ی همین مرسل میاین حدیث از اهل سنت گرفته شده و برا
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سنة یراها المؤمن و في اآلخرة عند الموت و هو قول الله:  ِذیَن »الدنیا الرؤیا الح الَّ
َسَئٌم َعَلْیُكْم اْدُخلُ  ِبیَن َیُقوُلوَن  اُهُم اْلَمئِكَكُة َطیِّ ةَ َتَتَوفَّ ، و بقیه روایاتی نه در 1«وا اْلَجنَّ

نتاب بحار االنوار در این زمینه از راویانی مثل پسر عمر و ابوهریره و دیگران ثبت 
 3باشد نه شیعه.می تماماد از نتی اهل سنت 2شده

اما همان دو روایت هم به تیر از ضییعف سییندی، دارای مشییول محتوایی 
 هستند، از امله:

یای حسیینه»تعبیر  ین الف( در نالم معصییوم تنها در همین دو « رؤ
«  رؤیای صادقه»، در حالیوه در روایات متعدد، از خواب درست به 4روایت آمده

شده  سخن گفته  شده نه حسنه، همچنانوه در قرآن نریم نیز از صدق رؤیا  تعبیر 
نه ُحسیین آن، زیرا صییادقه بودن یعنی راسییت و درسییت بودن خواب، در حالیوه 

رسییاند نه راسییت بودنش را. می فقط خوب بودن محتوای خواب راحسیینه بودن 
شه صوم دچار خد ساب این دو روایت را به مع شذوو و ابهام، انت نند، می همین 

، و تنها ناقل آن یعنی 5تیر از اینوه روایت دوم از نتی اهل سیینت گرفته شیییده
 6مرحوم صدوق آن را به هیچ معصومی نسبت نداده است.

                                                             
 314ص 1. تفسیر القمي ج1
 194-191ص 58. بحار األنوار ج2
 312-311ص 3. الدر المنثور ج3
  6ح 255. بله در یک حدیث دیگر در نالم راوی آمده نه معصوم. بصائر الدراات ص4
 312ص 3ج الدر المنثور .5
 353ح 134-133ص 1. من ال یحضره الفقیه ج6
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یای  ب( از طرفی چون به رؤ در هیچ روایت دیگری خواب راسیییت تعبیر 
شده، سنه ن سنه، هممی ح شت نرد نه مراد از رؤیای ح ان رؤیت توان چنین بردا

باشد نه در روایات می در بیداری به هنگام مر  رسول خدا و امیر المومنی
شفه رخ ست، و چون این رؤیت در حالت موا شده ا دهد بدان می متعدد مطرح 

 1ق گشته است.رؤیا اطال
صریس نرده رؤهمچن صری ت ست: رؤیا در انوه خود احمد ب سم ا یا بر دو ق

 2خواب و رؤیا در بیداری.
البته این برداشت تنها با روایت اول تناسی دارد نه توضیحی درباره بشارت 
در آخرت نداده اسییت، اما در روایت دوم تصییریس شییده نه مراد از بشییارت در 

شارت هنگام  شارت در آخرت همان ب ست لذا به قرینه مقابله، ب سورات مر  ا
باشد. ولی می دنیا نه تفسیر به رؤیای حسنه شده تنها بر خواب خوب قابل تطبیق

همانطور نه تذنر دادیم این روایت از اهل سیینت گرفته شییده و اصییلی در منابع 
 شیعه ندارد.

                                                             
با رازی، نیشابوری، خازن و ... آمده: عرب به رؤیت  در تفاسیر ثعلبی، خوااه عبد الله، بغوی، فخر .1

شم هم رؤیا می شف و البیان ج گوید: العرب تقول: رأیت بعینيچ شف 109ص 6رؤیة و رؤیا. الو ، ن
 4القرآن ج، ترائی 361ص 20، التفسیییر الوبیر ج141ص 3، تفسیییر البغوی ج575ص 5األسییرار ج

 135ص 3، لباب التأویل ج362ص
سم إلی .2 سمین الرؤیا تنق سالمالنوم ورؤیا في الیقظة : رؤیا فيق رؤیا في  فهو إما و: 82ص . عقائد اإل

 83همان ص .النوم أو رؤیا في الیقظة
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سمی ج( روایت دوم شارتی ا شارت در آخرت، همان ب ت نه گوید مراد از ب
: َو ِفي اْلِْخَرِ  َفِإنََّها »شود: می در سورات مر  به مومن داده ِه َعزَّ َو َجلَّ ا َقْوُل اللَّ مَّ

َ
َو أ

، در حالیوه مومن در آن حالت هنوز در دنیاست نه در «ِبَشاَرُ  اْلُمْؤِمِن ِعْنَد اْلَمْوِت 
الم آخرت آخرت، و من با تتبع ناقصییم ندیدم در روایات از سییورات مر  به ع

ضر در حال رفتن به  سی بگوید چون فرد محت ست ن شد. ممون ا شده با تعبیر 
اهان دیگر اسییت، زمان بشییارت در آن هنگام را آخرت خوانده اند، اما بر فرض 

 «.فی اآلخرة»نه « عند اآلخرة»گفت می هم این توایه را بپذیریم باید
ارت در دنیا همان تیر از اینوه در یک روایت تصریس شده نه مقصود از بش

و این مخالف  1به هنگام مر  اسییت مالقات با رسییول خدا و امیرالمومنین 
 باشد.می مضمون دو روایت مورد بحث

نه مراد از  پذیریم  یت  ضییعیف را ب نه محتوای این دو روا حال بر فرض 
بشییارت در دنیا بشییارت در خواب  خوب به معنای راسییت اسییت. اما قرآن این 

شارت را تنها صی ب شارت را چیزهایی می برای افراد خا شرط دیدن این ب داند و 
شییود، و آنها عبارتند از: والیت الله، نمی نند نه در هر نسییی یافتمی معرفی

 ایمان نامل و تقوای مستمر.
شده نه اایگاه آنها را  ایندر روایات ویل  صافی برای اولیاء خدا بیان  آیه او

                                                             
ق  1 اد  صَّ :. ُزَرْیٌق َعن  ال ه  ي َقْول  ْشری» ف  ْنیا َقا َلُهُم اْلُب ي اْلَحیاة  الدُّ َراهُ  َل ُهَو َأْن ف  شِّ ْنَد اْلَمْوت   ُیَب ة  ع 

اْلَجنَّ  ب 
ّیاد َیْعن   داد َو َعل   223ص 3تالبن شهرآشوب( ج مناقی آل أبي طالی «. ي ُمَحمَّ



  |45|حجیت خواب  

 نماید، از امله:می نامالد مشخص
فرمایند: مراد از اولیاء الله نسییانی می درباره همین آیهحضییرت علی 

شند و در حالی نه مردم ظاهر دنیا را ستند نه در عبادت خدا برای او خالص با  ه
بینند آنها باطن دنیا را دیده اند، آنها به معرفت دنیا رسیییده اند و فریی آن را می

 1نخورنده اند.
: نسی نه به لقاء خدا مشّرف فرمایندمی مین آیهدرباره ه نیز در بیان دیگری

شود در حالیوه مومن و عارف و مطیع امامش باشد اهل انت است، نه نسی نه 
با گناهان نبیره مرده، نه او در معرض عذاب الهی قرار دارد. راوی پرسییید: چنین 

ست داخل اهنم شما مومن ا سی در حالیوه به  شود  فرمودند: بله زیرا او می ن
ز آن مومنانی نیسییت نه خدا فرموده ولّیشییان اسییت و فرموده ترس و حزنی بر ا

 2ایشان نباشد ... .

                                                             
ی  . »1 ي َطال  يُّ ْبُن َأب  یَن َعل  ن  یُر اْلُمْؤم  َل َأم  ئ  ه  ال سییُ

یاَء اللَّ نَّ َأْول  ه  َتَعاَلی: َأال إ  ْم َو ال َعْن َقْول  َخْوٌف َعَلْیه 
یَن ُهْم َیْحَزُنوَن  ن  یُر اْلُمْؤم  َقاَل َأم  َیاُء  َف ْول 

َ
َلُه: َمْن َهُؤاَلء  اأْل یَل  ي : ». َفق  َعاَلی ف  ه  َت

لَّ وا ل  ُهُم َقْوٌم َأْخَلصییُ
َها،  ر  َظاه  َلی  اُس إ  نَّ یَن َنَظَر ال َیا ح  ْن لدُّ ن  ا َباط  َلی  ، َو َنَظُروا إ  ه  ت  َباَد َواُهْم ع  یَن ُترَّ اْلَخْلُق سیی  َها ح  َل َفَعَرُفوا آا 

یُتُهْم  ُیم  ُه سییَ ُموا َأنَّ ْنَها َما َعل  َیْتُرُنُهْم، َو َأَماُتوا م  ُه سییَ ُموا َأنَّ ْنَها َما َعل  َها، َفَتَرُنوا م  ل  َعاا  األمالي تللمفید( «. ب 
 86ص

هُ . »2 َه ُقْلُت ]َأْصَلَحَك اللَّ َي اللَّ َي [ َفَمْن َلق  َوا َلق  ة  ُهَو َقاَل َنَعْم إ 
ْن َأْهل  اْلَجنَّ یعاد َلُه َأ م  ه  ُمط  َمام  إ   ب 

فاد ناد َعار  ]ُمْؤم 
هَ  ٌن اللَّ حات  [ َو ُهَو ]ُمْؤم  ال  ُلوا الصییَّ یَن آَمُنوا َو َعم  ذ 

ُه َعزَّ َو َالَّ الَّ یَن َقاَل اللَّ ذ 
َن الَّ یَن  [ م  ذ 

آَمُنوا َو ناُنوا  ... الَّ
ُقوَن یَ  ُظْلم   تَّ یماَنُهْم ب  ُسوا إ  یَن آَمُنوا َو َلْم َیْلب  ذ 

ه   ... الَّ ت  یَّ ش  ي َم ر  َقاَل ُهَو ف  ْنُهْم َعَلی اْلَوَبائ  َه م  َي اللَّ ُقْلُت َفَمْن َلق 
اَر َو  ُلُه النَّ ه  ُقْلُت َفُیْدخ  َرْحَمت  ْن َتَجاَوَز َعْنُه َفب  ه  َو إ  َذْنب  َبُه َفب  ْن َعذَّ َن  إ  ُه َلْیَس م  نَّ

َ
ه  أل  َذْنب  ٌن َقاَل َنَعْم ب   ← ُهَو ُمْؤم 
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جاد  مام سیی مه می در ویل همین آیههمچنین ا نه ه ند: زمانی  فرمای
واابات خدا را با حدودش انجام دهند و از همه محرمات الهی دوری گزینند و 

به نعمت های معنوی و اخروی نسبت به الوه های دنیا بی رتبت شوند و نسبت 
شی و بزر   ستفاده نمایند و اهل فخر فرو شند، و از رزق طّیی ا شته با شتیاق دا ا

 1نمایی نباشند و ... .
صادق  شیعیان قائم ما، همانها نه مینیز امام  شا به حال  فرمایند: خو

در تیبتش منتظر ظهور او هسییتند و در حال ظهورش نیز فرمانبردار اویند، آنان 
ُطوَبی »شییوند: اولیای خدا هسییتند نه نه خوفی بر آنهاسییت و نه اندوهگین می

ْوِلَیاُء ال
َ
وَلِ َك أ

ُ
یَن ِلُرُهوِرهِ ِفي َيْیَبِتِه َو اْلُمِطیِعیَن َلُه ِفي ُهُهوِرهِ أ یَعِة َقاِكِمَنا اْلُمْنَتِرِر ِه ِلشََِّّ لَّ

ِذیَن   2.«َیْحَزنُوَن  َو ال ُهْم  َعَلْیِهْم  ال َخْوٌف  الَّ
ساند قائم اهل بیتمی نه این بیان اوالد  ست نه مهدی ر امام دوازدهم ا

                                                             
هُ → نَّ ُه َأ یَن َعَنی اللَّ ذ 

یَن الَّ ن  یَن  اْلُمْؤم  ن  يُّ اْلُمْؤم  هُ  َول  نَّ يُّ َو َأ ُه َلُهْم َول  نَّ ُه َأ یَن َعَنی اللَّ ذ 
نَّ الَّ

َ
ْم َو  ال َخْوٌف  أل  َعَلْیه 

ُنوَن ُهُم الْ  ال ُهْم َیْحَزُنوَن  یَن  ُمْؤم  ذ 
َه َو الَّ ُقوَن اللَّ یَن َیتَّ ذ 

حات   الَّ ال  ُلوا الصییَّ یَن  َعم  ذ 
وا َو الَّ سییُ یماَنُهْم  َلْم َیْلب  إ 

ُظْلم  610-609ص 2نتاب سلیم بن قیس الهاللي ج«. ب 
ْین  . »1 يِّ ْبن  اْلُحسییَ َتاب  َعل  ي ن  ه  الَوَاْدَنا ف 

یاَء اللَّ نَّ َأْول  ْم َو ال ُهْم َیْحَزُنوَن : َأال إ  َوا   َخْوٌف َعَلْیه  َقاَل: إ 
ُسَنن  َرُسول   ، َو َأَخُذوا ب  ه 

َض اللَّ ْوا َفَرائ  ْنَیا،  َأدَّ ل  َزْهَرة  الدُّ ي َعاا  ُدوا ف  ، َو َزه  ه 
م  اللَّ ُعوا َعْن َمَحار  ه  ص، َو َتَورَّ

اللَّ
بُ  ، َو اْنَتسییَ ه 

ْنَد اللَّ یَما ع  ُبوا ف  یَما َو َرت  َواُثَر، ُثمَّ َأْنَفُقوا ف  َفاُخَر َو التَّ ه  التَّ یُدوَن ب  ، اَل ُیر  ه 
ْزق  اللَّ ْن ر  َی م  یِّ وا الطَّ

ُبوا، َو ُیَثاُبوَن َعَلی َما یَما اْنَتسییَ ُه َلُهْم ف  یَن َباَرَك اللَّ ذ 
َك الَّ ، َفُأوَلئ  َبة  ْن ُحُقوق  َواا  ه   َیْلَزُمُهْم م  َرت  ُموا آل خ  «.  ْم َقدَّ

 31ح 124ص 2تفسیر العیاشي ج
 54ح 357ص 2. نمال الدین و تمام النعمة ج2
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منتظر ظهور او هسییتند:  تیبت قائم ما،فرماید شیییعیان در دوران می اول، زیرا
یَن ِلُرُهوِرهِ ِفي َيْیَبِتهِ » شته تا پیروانش «اْلُمْنَتِرِر صری تیبتی ندا ، در حالیوه احمد ب

 باشند. ثانیاد می وی مخفی شده و آنها منتظر خرواش منتظر ظهور او باشند بلوه
ید: این شیییعیان  منتظر، هنگامی از قائم اطاعتمی ننند نه ظهور نموده می گو

َلُه ِفي ُهُهوِرهِ»باشییید:  عا«اْلُمِطیِعیَن  نه اد مد بصییری  لذا اح مام می ،  ند ا ن
شیعیان را به پیروی از او امر نمودهزمان ستند  سخت  در حالیوه تائی ه اند 

 در اشتباه است.
صری شد، ندامیک از پیروان احمد ب ضس  توانند می حال نه مراد این آیه وا

ادعا ننند در چنین مرتبه ای از ایمان بوده اند نه رؤیای حسیینه دیده اند  و البته 
 نه بازار ادعا در اریان های انحرافی داغ است!

ستند، فرماید چنین افرادی می همه اینها به ننار، آیه شارت در دنیا ه دارای ب
 لذا بر فرض نه آن بشیییارت را خواب حسیینه بدانیم، تنها شیییامل خواب هایی

شود نه محتوایش بشارت به چنین مومنینی است نه خوابی نه محتوایش بیان می
شد،  احوام الهی، معرفی حجت خدا، یا تذنر به گمراهی و ارائه طریق هدایت با

باره در نمی شیییارت اطالقزیرا بر هیچودام از اینها ب  بخششییود. و ما در این 
 بررسی روایات بیشتر سخن خواهیم گفت.

ْمَس َو »آیه دوم(  َر َكْوَكبًا َو الشَََّّّ َحَد َعشَََّّ
َ
ْیُت أ

َ
َبِت ِإنِّي َرأ

َ
ِبیِه َیا أ

َ
ُ  ِْل ِإْذ َقاَل ُیوسََُّّ

اِجِدیَن *  ْیُتُهْم ِلي سَََّّ
َ
ْ   اْلَقَمَر َرأ َفَیِكیُدوا َلَك  ِإْخَوِتَك  ُرْؤَیاَك َعلی َقاَل َیا ُبَنيَّ اَل َتْقصََُّّ

نْسََّّاِن َعُدوب ُمِبیٌن *  ِ
ِْ ْیَطاَن ِل ِویِل  َكْیدًا ِإنَّ الشَََّّّ

ْ
ُمَك ِمْن َتأ َك َو ُیَعلِّ َو َكَذِلَك َیْجَتِبیَك َربُّ
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َحاِدیِث 
َ
 1.«اْْل

سف  سه آیه ماارای خواب دیدن یو شده نه وقتی محتوا: در این  بیان 
پدر تعریف نرد، پدر به او توصیه نمود خوابش را برای برادرانش نگوید  آن را برای

ورزند، و در ادامه از عطا شییدن علم تاویل خواب به وی می نه به وی حسییودی
 دهد.می خبر

: الف( بعضییی خوابها صییادقه 2رسییدمی و از این آیات سییه نوته به اثبات
تعبیر خواب از علوم  علمهسییتند. ب( بعضییی خوابها دارای تعبیر هسییتند. ج( 

باشیید؛ و این اعطای تاویل احادیث به حضییرت می اعطایی به برخی انبیاء 
 3سه بار دیگر در قرآن تانید شده است.یوسف 

با این خواب از این دو نوته نیز نباید تافل شد نه اوالد حضرت یوسف 
رسیییدن به او این خواب را در سیین نودنی و سییالها قبل از  به نبوت نرسییید، زیرا

را با مسییاله انتخاب یوسییف ، همچنانوه حضییرت یعقوب 4نبوت دید

                                                             
 6-4یوسف:  .1
صوم خواب را تعبیر 2 شمرده اند نه اگر مع ست آورده، نوته چهارم را این  ضی چهار نوته به د . البته بع

نه حضییرت  به زودی توضیییس خواهیم داد، نالمی  نه  مانطور  ند درسیییت اسیییت؛ ولی ه ن
 نبوده است.فرموده اند تعبیر خواب یوسف یعقوب

اِس اَل َیْعَلُموَن . »3 ْكَثَر النَّ
َ
ْمِرهِ َو لِكنَّ أ

َ
ُه َياِلٌب َعَلی أ َحاِدیِث َو اللَّ

َ
ِویِل اْْل

ْ
َمُه ِمْن َتأ  یوسف:«. َو ِلُنَعلِّ

 »، و: 21
َ
ِویِل اْْل

ْ
ْمَتِني ِمْن َتأ ا »، و: 101یوسییف: «. َحاِدیِث َربِّ َقْد آَتْیَتِني ِمَن اْلُمْلِك َو َعلَّ ذِلُكما ِممَّ

ي بِّ َمِني َر  37یوسف: «. َعلَّ
ین. »4 ن  ْسُع س  ْؤَیا َو َلُه ت  ه  الرُّ  340ص 1تفسیر القمي ج «.َفَرَأی ُیوُسُف َهذ 
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َك »نماید: می صیییغه مضییار  مطرح ، یعنی اینوه تو بعداد به «َو َكذِلَك َیْجَتِبیَك َربُّ
 مقام نبوت خواهی رسید.

و اگر در بعضی روایات چنین آمده نه: انبیاء بر پن( قسمند و یک نو  نسی 
 »است نه: 

ُ
أ  ، مرادش این نیست نه یوسف1« ِفي َمَناِمِه ِمْثَل ُیوُسَ  َو ِإْبَراِهیَم ُیَنبَّ

 نامرا در ننار ابراهیم در خواب به پیامبری رسیییده اسییت زیرا یوسییف 
سالها بعد از نبوتش بود و ربطی به پیامبری برد در حالیوه خواب ابراهیم می

شییده اسییت، می ن وحیاو نداشییت، بلوه منظور اینسییت نه در خواب به ایشییا
 همچنانوه این را با صیغه مضار  بیان نرده نه داللت بر استمرار دارد.

ثانیاد ی بر خالف توهم عده ای ی تعبیر خواب آن حضرت این نبود نه وی در 
صریس خود قرآنمی آینده به نبوت سد، بلوه طبق ت ضی روایات 2ر ، تعبیر 3و بع

سف  ضرت یو شاهی ح سجدهاین خواب، پاد پدر و مادر و برادران برای  و 
 خدا در مقابل او بوده است.

                                                             
َیاُء َعَلی. »1 ْنب 

َ
ْلس   َخْمَسة  َأْنَوا    اأْل ْثَل َصْوت  السِّ ْوَت م  ْسَمُع الصَّ ْنُهْم َمْن َی ْنُهْم َمْن م  ه  َو م  َي ب  َلة  َفَیْعَلُم َما ُعن 

ه  َو یُ  ي َقْلب  ْنُهْم َمْن ُیْنَوُت ف  ُن َو م  ْنُهْم َمْن ُیَعای  یَم َو م  ْبَراه  ُسَف َو إ  ْثَل ُیو ه  م  ي َمَنام  ُأ ف  ه  ُیَنبَّ ي ُأُون  صائر «. وَقُر ف  ب
 6ح 370-369الدراات ص

َبَوْیِه َعَلی الْ . »2
َ
ویُل ُرْءیاَي ِمْن َقْبُل َقْد َجَعَلها َو َرَفَع أ

ْ
َبِت هذا َتأ

َ
دًا َو قاَل یا أ جَّ وا َلُه سََُّّ َعْرِش َو َخرُّ

اً  ي َحقًّ بِّ  100یوسف: «. َر
ْمَس . »3 ا الشییَّ ْخَوُتُه، َأمَّ َر َو َیْدُخُل َعَلْیه  َأَبَواُه َو إ  صییْ ُك م  َیْمل  ُه سییَ َیا َأنَّ ْؤ ه  الرُّ یُل َهذ  یُل َو َفُأمُّ  َتْأو  َف َراح  ُیوسییُ

ه  َوْحَد 
لَّ  ل 

ْوراد َجُدوا شییُ ا َدَخُلوا َعَلْیه  سییَ ْخَوُتُه َفَلمَّ  َفإ 
َر َنْوَنباد ا َأَحَد َعشییَ َلْیه  َو اْلَقَمَر َیْعُقوُب َو َأمَّ یَن َنَظُروا إ  ُه ح 

ه  
لَّ ُجوُد ل  َك السُّ  339ص 1تفسیر القمي ج«. َناَن َول 
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 گوید:می اما اریان احمد بصری با بی تواهی به آنچه گفته شد،
نه تنها برای خود او بلوه  یای حضییرت یوسییفؤبینیم ردر اینجا می»

نه از پیامبران و حجتهای معصییوم خداوند  برای پدرش حضییرت یعقوب
زیرا حضرت یعقوب با دیدن این رؤیا . دشبایاست راهی برای شناخت حجت م

یدگان پروردگار و در زمره دیگر زاو را از برگ،  از اانی حضییرت یوسییف
ضرت ابراهیم سحاق حجتهای خدا یعنی ح ضرت ا همچنین . بیندمی  و ح

نه خواب خود را برای  به حضییرت یوسییف بوگفتار حضییرت یعق
نشند نشانه آن است نه رؤیای اک میبرادرانت بازگو مون نه برای تو نقشه خطرن

ستصادقه از راه شناخت حجت برای مردم نیز بوده ا نه  خوابیزیرا با این . های 
 1«.بردنددیده بود برادرانش پی به حجت بودن او می حضرت یوسف

 آیا قرآن را نخوانده اید و در داسییتان یوسییف»گوید: می و خود احمد
ضر ست -ت یعقوب تفور نورده اید  نه چگونه ح - در حالیوه پیامبر خدا

ست - قرآن در سف ی یایؤر - و آن نتاب خدا صداق و شخیص م را دلیل ت
معتبر دانست  و یوسف را بر حذر داشت  ییی بودنه آن یوسف  ییی خلیفه خدا

شناخت و در ؤنه این رؤیا را به برادران خود نگوید؛ زیرا با این ر یا، او را خواهند 
 .ان اتفاقی نه برای هابیل افتاد، برای او نیز تورار شودنهایت ممون است هم

یا، در تشخیص مصداق خلیفة الله ؤآیا این اقرار واضس قرآنی، به حجیت ر

                                                             
 60و  56ین یدي الصیحة صب .1
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 1«.در زمین نیست 
 برداران یوسییف از فرزندان پیامبران بودند و دین را به خوبی»نگارد: می نیز

ی بر خلیفه خدا در زمین شییناختند و از اایگاه رؤیا نسییبت به اینوه نص الهمی
گاهی داشتند. برای همین اگر خواب یوسف را فهمیدند آن می شنیدندمی است آ

باشد و از این اهت می به عنوان خلیفه خدا در زمینبرای تشخیص یوسف 
یعقوب ترسییید آنها بر یوسییف حسیید برند و ماارای هابیل و قابیل دوباره تورار 

 2«.شود
. اینوه تعبیر خواب 1ن سیییه مسیییاله اسیییت: و خالصیییه ادعای این اریا

. اینوه حضییرت یعقوب از طریق 2رسیییدن به پیامبری بوده اسییت،  یوسییف
سف  شناخت، خواب یو . اینوه برادران هم از طریق 3حجت بعد از خود را 

 رؤیای او خلیفه بعدی را شییناختند و برای همین به وی حسیید بردند و اصییالد آنها
 هی بر حجت های خداست.دانستند رؤیا نصی المی

 اما اینها از نوات متعددی در آیات مورد بحث تفلت نموده اند، از امله:

                                                             
صورت ازوه نیز ترامه و چاپ گردیده 1432محرم  5خطبه  .1 صري. این خطبه به  ست.  از احمد ب ا

 71و نزدیک به آن: عقائد اإلسالم ص
شریعة أخوته أبناء أنبیاء و .2 ضع الرؤیا في دین الله و ، واد اید یعرفون ال أنها نص إلهي علی  یعرفون مو

خلیفة الله في رؤیا سیعرفون أنها في تشخیص یوسف بالتالي فعند سماعهم ال خلیفته في أرضه، و
ضه، فخاف یعقوب  سف أر سدوا یو صة ولدي آدم  وأن یح سف وتعاد ق  القدیمة مع یو

 74. عقائد اإلسالم صهذا واضس لمن تدبر اآلیات أخوته، و
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سخن سی  ست در آینده حجت می نوته اول( آیه از خواب ن گوید نه قرار ا
شامل خواب دیدن  ست و اطالقی ندارد تا  صی ا شخ ضیه  شود، پس یک ق خدا 

 افراد عادی در طریق شناخت حجت گردد.
از این خواب، حجت بعد ( دلیلی نداریم نه حضرت یعقوب نوته دوم

از خود را شییناخته باشیید، و به عبارت دیگر از این خواب فهمیده باشیید نه قرار 
اسییت یوسییف به پیامبری برسیید زیرا وقتی ایشییان خواب فرزندش را شیینید، دو 

اوند رسد و دوم اینوه خدمی مطلی به او گفت، یوی اینوه وی بعداد به مقام نبوت
یل خواب را به او تعلیم خواهد نمود، در حالیوه عطا شیییدن علم تعبیر  علم تاو

 ربطی به محتوای خواب او ندارد.خواب به یوسف 
ضرت یعقوب  ست نه ح شبهه این چگونه از رؤیای و به عبارت دیگر: 

 شدن علم تعبیر خواب به او را نشف نمود  مساله عطایوسف 
جه فت حضییرمی در نتی بلت یعقوب توان گ ندام می از ق دانسیییت 

آن خواب نرد تا یوسف می فرزندش به پیامبری خواهد رسید و این را نتمان
دانسیییت به او فرمود نه اینوه می هم آنچه را قبالد را دید و حضییرت یعقوب 

 را تعبیر به نبی شدن وی در آینده نموده باشد.خواب یوسف 
تایید شیییده نه فرمودند: ق بلوه این مطلی در روایتی از امام صیییاد

هنگام همان لباس بهشییتی بود نه ابرئیل برای ابراهیم پیراهن یوسییف 
ما در آن اثر ما و سییر نه گر  افروختن آتش بر ضییید او آورد و ویژگیش این بود 

گام وفات آن را همراه اسییحاق نمود و اسییحاق همراه نمی به هن نرد و ابراهیم 
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شد ی سف متولد  ست و این یعقوب نرد و چون یو سف ب عقوب آن را به بازوی یو
 1پیراهن به آل محمد رسیده است.

 به حجت های خدا به ارثاین روایت بیانگر آنست نه پیراهن ابراهیم 
ست می سیده ا همچنانوه در حدیث آمده نه آن لباس فعالد در اختیار آخرین  -ر

 به محضلذا وقتی حضرت یعقوب  - 2باشدمیوصی یعنی امام زمان 
 قرار بندد و او را وارث لباس ابراهیممی آن را به بازوی ویتولد یوسییف 

داند ندامیک از فرزندانش قرار است می دهد، مشخص است نه از همان اولمی
 حجت خدا شود.

گوید نمیو این برداشت شواهد دیگری نیز دارد، از امله اینوه یعقوب 
                                                             

َناَن . »1 َما  ي  ْدر  تَ یُص  َأ  َف  َقم  ْبَراه    ُیوسییُ  إ 
نَّ َقاَل إ  ْلُت اَل  اُه یَم َقاَل ُق تَ اُر َأ نَّ ُه ال لَ َدْت  ق  ا ُأو مَّ َل

یُل  ی َاْبَرئ  ْبَراه  َر إ 
ا َحضییَ ُه َمَعُه َحرٌّ َو اَل َبْرٌد َفَلمَّ رَّ اُه َفَلْم َیضییُ یَّ ُه إ  ة  َفَأْلَبسییَ

َیاب  اْلَجنَّ ْن ث  َثْوب  م  َم اْلَمْوُت ب 
ْسَحاَق َو َعلَّ  َقُه َعَلی إ  یَمة  َو َعلَّ ي َتم  َد ُیوُسُف َاَعَلُه ف  ا ُول  ْسَحاُق َعَلی َیْعُقوَب َفَلمَّ َقُه َعَلْیه  َفَواَن  َقُه إ  َعلَّ

ی یَمة  َوَاَد َیْعُقوُب ر  م 
َن التَّ ْصَر م  م  ا َأْخَرَاُه ُیوُسُف ب  ه  َما َناَن َفَلمَّ ْن َأْمر  ی َناَن م  ه  َحتَّ ي َعُضد  َحُه َو ُهَو َقْوُلُه ف 

یَس ُیو ُد ر  ا 
َ
ي أَل نِّ ُدون  إ  َف َلْو ال َأْن ُتَفنِّ َداَك  سییُ ْلُت ف  ة  ُقْلُت ُاع 

َن اْلَجنَّ ُه م  ي َأْنَزَلُه اللَّ ذ 
یُص الَّ َك اْلَقم  َفُهَو َول 

د  اْنتَ 
قَ ماد َأْو َتْیَرُه َف ْل َث ع  َي َور   َنب 

ُنلُّ اَل  قَ ه  ُثمَّ  ل  َلی َأْه اَل إ  قَ یُص  َك اْلَقم  ل  اَر َو َلی َمْن صیییَ إ 
لَ فَ ی آل  َهی إ 

د   ، نمال الدین و تمام النعمة 58ح 189، بصییائر الدراات ص5ح 232ص 1الوافي ج«. ُمَحمَّ
 2ح 53ص 1، علل الشرائع ج10ح 142ص 1ج
َي 2 َم » . الف( ُرو  ائ 

قَ َخاَتُم  َأنَّ اْل ی َو  ا ُموسییَ َعُه َعصیییَ َف َو َم یُص ُیوسییُ ه  َقم  یْ َوا َخَرَج َیُووُن َعَل إ 
 143ص 1نمال الدین و تمام النعمة ج «.ُسَلْیَماَن 

یخرج و علیه قمیص یوسف فیشم المؤمنون رائحته شرقا و تربا و هو الذي شم رائحته یعقوب في »ب( 
یَس ُیوُسف قوله ُد ر  ا 

َ
ي أَل نِّ  253ص 2الصراط المستقیم ج«. إ 
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س شدن یو ست، بلوه انتخاب  را تنظیر به خواب دیدن ف تاویل خواب تو این
ید: همانطور نه خداوند تو را با نشییان دادن این خواب توریم می نند ومی او گو

 ...«.َو َكَذِلَك َیْجَتِبیَك » 1نماید:می نموده، با انتخاب نردنت نیز تو را انرام
ترسم برادرانت بر ضد تو حیله می گویدنمیشاهد دیگر اینوه یعقوب 

وه  ند، بل ید خبرای نن تان لهمی با  نه بر ضییید تو حی بت را نگویی  هد خوا  د
 2ننند.می

 دارد از تیی خبررسیییاند نه حضییرت یعقوب می و این به وضییوح
 باشد.دهد نه اینوه در صدد تعبیر خواب یوسف می

دهد، می از حسیید و نید برادران خبراز طرفی وقتی حضییرت یعقوب 
داند، پس این خواب باعث نمی شییدن واضییس اسییت نه آنها را الیق مقام پیامبر

 نسبت به حجت بعدی نشده است.شناخت حضرت یعقوب 
این نبود نه به نوته سوم( همانطور نه عرض شد تاویل خواب یوسف 

شاهیمی پیامبری سد بلوه این بود نه به پاد ست می ر صریس قرآن ا سد و این ت ر
                                                             

صطفیك و یورمك بذلك، نما أنرمك1 ه یجتبیك و یختارك و ی في منامك هذه الرؤیا.  اكأر بأن . إّن اللَّ
یا تورمة لک و بّین أن إخوتک 98ص 6التبیان في تفسیییر القرآن ج ؛ و نذلک أی نما أراک هذه الرؤ

 5یجتبیک ربک أی یصییطفیک ربک و یختارک للنبوة. مجمع البیان ج یخضییعون أو یسییجدون لك
 219ص 12، بحار األنوار ج321ص

یدوا، أو ال 2 خاف أن یو قل: إني أ عدم األمن من . فلم ی یدهم أو  یك بتفریع الخوف من ن آمنهم عل
ند تحقق الوید منهم بالمصدر. المیزان في تفسیر  اهتهم بل فر  علی اقتصاص الرؤیا نفس نیدهم و أ

 78ص 11القرآن ج



  |55|حجیت خواب  

ای خدا سییجده نمودند نه وقتی خانواده اش به مصییر آمدند و در پیشییگاه او بر
فرمود: این تاویل رؤیای من است نه در گذشته دیده بودم نه خدا آن یوسف

ویُل »را محقق نمود: 
ْ
َبِت هذا َتأ

َ
دًا َو قاَل یا أ جَّ وا َلُه سََُّّ َبَوْیِه َعَلی اْلَعْرِش َو َخرُّ

َ
َو َرَفَع أ

اً  ي َحقًّ  1.«ُرْءیاَي ِمْن َقْبُل َقْد َجَعَلها َربِّ
 بعضی روایات به این مساله تصریس شده است، از امله: همچنین در

فرمودند: تاویل این خواب آن بود نه یوسییف در آینده پادشییاه امام باقر
ِویُل »ننند: می مصر خواهد شد و خانواده اش بر او وارد شده، برای خدا سجده

ْ
َتأ

ْصَر َو َیْدُخُل َعَلْیِه  َسَیْمِلُك ِم نَُّه 
َ
ْؤَیا أ ِه َوْحَدهُ َهِذهِ الرُّ ُشْكرًا ِللَّ َسَجُدوا  َبَواهُ َو ِإْخَوُتُه ... 

َ
أ

 2.«ِحیَن َنَرُروا ِإَلْیهِ 
سف  صحیس دارد نه وقتی یو سند  خواب خود را و حتی در روایتی به 

گفت، ایشییان اندوهگین شیید و منتظر امتحانی درباره یوسییف برای یعقوب 
 »گشت: 

َ
ْؤَیا َو أ ی ُیوُسُ  الرُّ

َ
ا َرأ ا َفَلمَّ ِبیِه َیْعُقوَب، َفاْيَتمَّ َیْعُقوُب َلمَّ

َ
َها َعَلی أ ْصَبَح َیُقصُّ

 3«.َسِمَع ِمْن ُیوُسَ  َو َبِقَي ُمْغَتّماً 
نامالد  رسیییاند نه تعبیر خواب او پیامبر شیییدن نبوده و اال اینوه می و این 

 ناراحتی ندارد و باید بسیار خوشحال هم شد.
جا و ته مهم دیگری در این عدم همچنین نو به آن، فهم  نه تواه  اود دارد 
                                                             

 100. یوسف: 1
 339ص 1. تفسیر القمي ج2
 46ص 1. علل الشرائع ج3
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سف  شن ترداللت خواب یو شدنش را رو نند، و آن اینوه: در می بر پیامبر 
سجده پدر و روایات تصریس شده نه تاویل سجده خورشید و ماه بر یوسف 

یل به مقام 1مادرش به هنگام پادشیییاهی او بوده اسیییت . لذا اگر خواب او را تاو
شدن وی بب سف پیامبر از می ریم، الزمه اش اینمعنوی و پیامبر  شود نه مقام یو

یعقوب پیامبر آنقدر باالتر بوده نه مورد سییجده پدر قرار گرفته اسییت، در حالیوه 
 چنین مطلبی حتی به وهن نسی هم خطور نورده چه برسد به گفتن آن.

فرمود خواب را به برادرانت علت اینوه پدر به یوسییف نوته چهارم( 
ها نگو این نبود  جت بودن او مینه آن به ح ندپی  خاطر وی را برد به این   و 

 این بود نه به مقام دنیوی  باالیینشییتند. بلوه چون تعبیر خواب یوسییف می
رسیید آنها چشییم دیدن آن را نداشییتند. تیر از اینوه یوسییف همین طوری هم می

او را باز هم آنها نقشییه قتل  2مورد حسیید ایشییان بود و با اینوه خواب را نگفت
نشیییدند، بر خالف قتل هابیل توسییط قابیل نه به اهت شییناخته شییدن حجت 

 3الهی بود.
                                                             

 339ص 1. تفسیر القمي ج1
ت آمده نه یوسییف به حرف پدرش گوش نداد و خوابش را برای برادرانش گفت: . البته در یک روای2
َها َعَلی» َیاُه َو َقصَّ ه   َفَلْم َیْوُتْم ُیوُسُف ُرْؤ ْخَوت  . اما این قابل پذیرش نیست 1ح 45ص 1علل الشرائع ج«. إ 

باشیید نه تورات میننیم. و باید تواه داشییت نه این نقل موافق نقل و علمش را به آل الله واگذار می
 102ص 1به نقل از دار السالم ج 40باب 1قائل نیست. تورات سفرارزشی برای عصمت انبیاء 

نَّ اللَّ . »3 ي َیا ُسَلْیَماُن إ  ة  ُثمَّ َقاَل ل  یَّ ي اْلَوص  یَل َفَقاَل ف  یُل َهاب  یَم َقَتَل َقاب  َداَك َفف  ْلُت ف  َه َتَباَرَك َو َتَعاَلی ُقْلُت ُاع 
َلی آَدَم َأْن َأْو  َك  َیْدَفَع  َحی إ  ْنُه َفَبَلَغ َول  ْنَبَر م  یُل َأ یَل َو َناَن َقاب  َلی َهاب  ْعَظَم إ 

َ
ه  اأْل

َة َو اْسَم اللَّ یَّ  ←اْلَوص 
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همچنانوه این ادعای احمد نه برادران یوسییف از اایگاه رؤیا نسییبت به 
ستدالل نه  شتند به این ا گاهی دا ست آ اینوه نص الهی بر خلیفه خدا در زمین ا

شییناختند واقعاد مضییحک می وبیآنها از فرزندان پیامبران بودند و دین را به خ
گاهی و شناخت نسبت به دین نیست  است. زیرا صرف فرزند پیامبر بودن دلیل آ
سبت  سوره یوسف ن ست، از طرفی انعواس رفتار آنها در  سر نوح مثال بارز آن و پ

شته اند، می به پدر و برادرشان نامالد مشخص نند آنها اایگاهی از نظر دینی ندا
گاهی آنها نسییبت به تیر از اینوه در ه یچ آیه و روایتی نوچوترین اشییاره ای به آ

دین و شییریعت نشییده اسییت. همچنان نه خود احمد برای اثبات دوران فترت به 
 دانسته پدرش امام سجادنمی نند نه او حتیمی احادیثی درباره "زید" استناد

 1امام منصوب از طرف خداوند است.
سوم(  ْعِصُر َخْمرًا َو َقاَل َو َدَخَل َمَعُه السِّ »آیه 

َ
َراِني أ

َ
َحُدُهَما ِإنِّي أ

َ
ْجَن َفَتَیاِن َقاَل أ

ا نَراَك ِمَن  نَّ ِلِه ِإ ِوی
ْ
أ تَ ا ِب نَ  ْ ُه َنبِّ نْ ْیُر ِم ُكُل الطَّ

ْ
أ تَ ي ُخْبزًا  سََِّّ

ْ
ِمُل َفْوَق َرأ ْح

َ
َراِني أ

َ
 اْلَْخُر ِإنِّي أ

ِتیُكَما َطَعاٌم ُتْرزَ 
ْ
ِسِنیَن * قاَل اَل َیأ ا اْلُمْح ِتَیُكَما َذِلُكَما ِممَّ

ْ
ْن َیأ

َ
ِویِلِه َقْبَل أ

ْ
ُتُكَما ِبَتأ

ْ
أ َقاِنِه ِإالَّ َنبَّ

ي َمِني َربِّ ا اْلَْخُر  َعلَّ مَّ
َ
ُه َخْمرًا َو أ ِقي َربَّ َحُدُكَما َفَیسََّّْ

َ
ا أ مَّ

َ
ْجِن أ اِحَبِي السََِّّّ ... * ... َیا صَََّّ

ِسِه ُقِرَي 
ْ
ْیُر ِمْن َرأ ُكُل الطَّ

ْ
ِذي ِفیِه َتْسَتْفِتَیاِن  َفُیْصَلُب َفَتأ ْمُر الَّ

َ
 2«.اْْل

                                                             
یَل →   ب    َقاب 

َبا ُقْرَباناد ة  َفَأَمَرُهَما َأْن ُیَقرِّ یَّ اْلَوَراَمة  َو اْلَوص  َی َفَقاَل َأَنا َأْوَلی ب  َل َفَغض  َلْیه  َفَفَعاَل َفَقب  ه  إ 
َن اللَّ َوْحي  م 

یُل َفَقَتَلهُ  یَل َفَحَسَدُه َقاب  ُه ُقْرَباَن َهاب   83ح 312ص 1تفسیر العیاشي ج«. اللَّ
 56-55. عقائد اإلسالم ص1
 41-36. یوسف: 2
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محتوا: در این آیات سخن درباره خواب دو خدمتوار پادشاه مصر است نه 
 پرسیدند و ایشان هم تعبیرش را بیان نمود.تعبیر آن را از حضرت یوسف 

تیر مومن  نماید، از امله: الف(می و این فقرات نوات متعددی را اثبات
صادقه ببیند. ب(تواند خوامی هم ست و فرد ب  تواند می اعتنا به خواب مذموم نی

ست. د(  صحیس ا صوم تعبیر خواب را بگوید  شد. ج( اگر مع به دنبال تعبیرش با
 باشد.می علم تعبیر خواب از علوم اعطایی به بعضی انبیاء 

البته در این آیات تصییریس نشییده آنچه آن دو خدمتوار دیده اند در خواب 
صریس روایتی، هر دو ادعای دیدن خواب نردند در  بوده یا شفه، اما به ت مثالد موا

سف  ضرت یو از فراام او نیز حالیوه یوی از آن دو خواب ندیده بود ولی ح
 1خبر داد.

وه آن دو بل تواه این قا ته  غه نمی نو وه از صییی ما خواب دیدیم بل ند  گوی
ي»بینیم: می گویند ما خوابمی مضییار  اسییتفاده نرده و ي َأران  نِّ رسییاند می نه« إ 

این خواب را مورر دیده اند نه به صیادقه بودنش اطمینان حاصیل نرده، به دنبال 
 گردند.می تعبیرش

سخن  شتن آن  صادقه و تعبیر دا اما به هر حال، این آیات تنها از دو خواب 
گفته و ربطی به حجت بودن خواب نداشییته و نیز معیاری برای تشییخیص رؤیای 

                                                             

 344ص 1تفسير القمي ج. 1
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 دهد.نمی از ناوبه و رؤیای با تعبیر از بی نیاز از تعبیر ارائهصادقه 
َری»آیه چهارم( 

َ
ْبٌع ِعَجاٌف َو  َقاَل اْلَمِلُك ِإنِّي أ ُكُلُهنَّ سََّ

ْ
َماٍن َیأ ْبَع َبَقَراٍت سَِّ سََّ

ْفُتوِني ِفي ُرْءَیاَي 
َ
 أ

ُ
َها اْلَمََل یُّ

َ
اٍت َیا أ َخَر َیاِبسَََّّ

ُ
ٍر َو أ ْنُبَئٍت ُخرََّّْ ْبَع سََُّّ ْءَیا سَََّّ ِإْن ُكْنُتْم ِللرُّ

ْحَئِم ِبَعاِلِمیَن * َو َقاَل الَِّذي َنَجا 
َ
ِویِل اْْل

ْ
ْحَئٍم َو َما َنْحُن ِبَتأ

َ
َغاُث أ ضََّّْ

َ
َتْعُبُروَن * َقاُلوا أ

دِّ  صِّ َها ال یُّ
َ
ْرِسُلوِن * ُیوُسُ  أ

َ
ِویِلِه َفأ

ْ
ُ ُكْم ِبَتأ َنبِّ

ُ
َنا أ

َ
ٍة أ مَّ

ُ
َكَر َبْعَد أ َسْبِع ِمْنُهما َو ادَّ ْفِتنا ِفي 

َ
یُق أ

َخَر َیاِبَساٍت 
ُ
ُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعجاٌف َو َسْبِع ُسْنُبَئٍت ُخْرٍر َو أ

ْ
ْرِجُع َبَقراٍت ِسماٍن َیأ

َ
ي أ َلَعلِّ

بًا َفَما َحَصْدُتْم َفَذُروهُ ِفي ُسْنبُ 
َ
ُهْم َیْعَلُموَن * َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنیَن َدأ اِس َلَعلَّ ِلِه ِإَلی النَّ

ْمُتْم َلُهنَّ ِإالَّ  ُكْلَن َما َقدَّ
ْ
ِتي ِمْن َبْعِد َذِلَك َسْبٌع ِشَداٌد َیأ

ْ
ُكُلوَن * ُثمَّ َیأ

ْ
ا َتأ  َقِلیًئ ِإالَّ َقِلیًئ ِممَّ

اُس َو ِفیِه َیْعِصُروَن  ِتي ِمْن َبْعِد َذِلَك َعاٌم ِفیِه ُیَغاُث النَّ
ْ
ا ُتْحِصُنوَن * ُثمَّ َیأ  1.«ِممَّ

در این آیات داستان خواب پادشاه مصر بازگو شده نه تعبیر ننندگان محتوا: 
ضرت یوسف  شفته اش خواندند اما ح ستند آن را تعبیر نموده، خواب آ  نتوان

 تعبیر آن را بیان فرمود.
بدسیییت یات  نه از این آ واتی  ند از: الف( تیر مومن هممی ن بارت ید ع  آ

ا ازء احالم هسییتند نه تعبیر بعضییی خوابه تواند خواب صییادقه ببیند. ب(می
گاهی در شناخت خواب های  بعضی خوابها دارای تعبیر هستند. د( . ج(2ندارند

تواند حق را می دهد و این معصوم است نهمی آشفته از رؤیای صادقه اشتباه رخ

                                                             
 49-43یوسف:  .1
ا »ت: . به این نوته در بعضییی روایات تصییریس شییده اسیی2 مَّ ْرض  َفُهَو م 

َ
َماء  َو اأْل یَما َبْیَن السییَّ َو َما َرَأْت ف 

یَل َله ْیَطاُن َو اَل َتْأو  ُلُه الشَّ  به نقل از تفسیر عیاشی 781ص 8مجمع البیان ج«. ُیَخیِّ
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 باشد.می از باطل تشخیص دهد. هی( اگر معصوم تعبیر خوابی را بگوید صحیس
نه او یوبار تفانوته مهم اینوه  با خواب یوسییف آنسیییت  وت این خواب 

ری ِإنِّي» خواب دید ولی پادشاه چند بار آن خواب را دیده است، زیرا امله
َ
 ...« أ

ستمرار سته چنین میمی مفید ا شد یعنی من پیو شاه با بینم. به نظر مي آید نه پاد
صییدد مصییر آن خواب را چند بار در یک شییی یا چند شییی متوالی دیده تا در 

 1تعبیرش بر آمده و اگر یوبار دیده بود شاید اهمیت نمي داد.
 و ما این نوته را در آیه قبل متذنر شدیم.

آیا یوسف »گوید: می اریان مدعی یمانی از این داستان سوء استفاده نرده،
یای فرعون، اقتصییاد دولت مصییر را پایه گذاری نورده، و برای مردم ؤبر اسییاس ر

 2«. ننمود تذای فراوان فراهم
 اما آنها نوات مهمی را در نظر نگرفته اند، از امله:

صر آن خواب را مورر دیده، و  شاه م الف( همان طور نه عرض نردیم، پاد
هم طبق خوابی نه بارها دیده شییده رفتار نمود نه خوابی نه یک بار یوسییف 

شد، تنها  شته با ستان داللتی دا ست. در نتیجه اگر هم این دا شده ا به خوابی دیده 
دهد و نسییبت به اعتبار تک خوابها یا می نه توسییط یک نفر مورر دیده شییده بها

 خواب های متعدد از افراد متعدد سانت است.

                                                             
 38ص 3. قاموس قرآن ج1
 . ازوه رؤیای صادقه، موتوبات انصار2
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 ب( حضییرت یوسییف حجت خدا بود و حجت خدا بر اسییاس وحی نار
نند نه بر اساس خواب دیگران. وقتی حتی نقشه ساده مخفی نردن پیمانه طال می

سایل بنیامی سف در و سط وحی به یو شدهن تو ، چگونه خداوند در 1ابالغ 
دارد تا او با تویه بر خواب دیگران برنامه می مسییاله مهم نشییوری از وحی دریغ

سف  شود اینوه یو شتباه ن ساله بریزد  ا شت وچهارده   علم تعبیر خواب دا
گاهی داشیییت، مجوز اینمی یا صیییادقه بوده و از تعبیرش نیز آ  دانسیییت آن رؤ

ه نه بدون دسییتور خدا طبق آن خواب برای یک ملت برنامه ریزی نند، شییدنمی
صادقه بودن رؤیا و حجت بودن آن واود ندارد. ولی به هر حال  زیرا تالزمی بین 

سف  ضرت یو صادقه و فهم تعبیر آن برای ح شخیص رؤیای  معیاری برای ت
 ما مشخص نورده اند.

ت شییخص پروردگار ج( طبق برخی روایات، این خواب پادشییاه به خواسیی
و از طرف دیگر  2را فراهم آوردبوده تا از یک طرف موابات آزادی یوسییف 

مردم مصییر را از هالنت قطعی نجات دهد چون تنها راه نجات مردم مصییر از 
سی تیر خودش  شاه به خواب ن شاه ببیند، زیرا پاد قحطی این بود نه خواب را پاد

 مناسبی انجام دهد. داد نه بخواهد طبقش اقدامنمی اینقدر بها

                                                             
فرماید: ؛ قرآن میداده اند نه فور و اندیشییه یوسییف  زیرا خداوند این نقشییه را به خود نسییبت .1
ُیوُسَف » دَنا ل  َک ن   76یوسف: «. َنَذل 
یم  یَ . »... 2 َك اْلَعم  یم  َو ُلْطف  َك اْلَقد  ْحَسان  یم  َو إ  َك اْلَعظ  َمنِّ یُل ُقْل َیا ُیوُسُف َأْسَأُلَك ب  ا َرْحَماُن َفَقاَل َلُه َاْبَرئ 

یُم َفَقاَلَها  یَهاَیا َرح  ْؤَیا َفَواَن َفَرُاُه ف  ُك الرُّ  354ص 1تفسیر القمی ج«. َفَرَأی اْلَمل 



 رویای امامت  |62|

توسط خداوند از صادقه بنا بر این هیچ ُبعدی ندارد نه حضرت یوسف 
بودن این خواب مطلع و مامور گشییته بر اسییاس آن، برنامه اقتصییادی مصییر را 

به زمان آزادیش بچیند. همچنانوه در بعضی روایات تصریس شده نه یوسف 
 1خبر داده شد.

فرمایند: رؤیا به می 2در روایتی موثقم و از همه االبتر اینوه امام ناظ
گوید می افتد، و راوی در تایید حرف ایشییانمی همان گونه نه تعبیر شییود اتفاق

شیعیان روایت ضی  شفته و بدون می بع صر واقعاد خوابی آ شاه م ننند خواب پاد
آن را آنگونه تعبیر نرد همانگونه شد(، و تعبیر بوده تو چون حضرت یوسف 

ناظم ید حضییرت  تای تانی  با ونر داسیی نه  ها رد نورده  نه تن ته او را   گف
 :3نمایندمی

ضرت یوسف  ضمون این روایت، ح در واقع خواب خوب با تواه به م
پادشییاه را تعبیر نورده بلوه طبق علمی نه از تیی داشییته خبر از قحطی مصییر و 

امه راهوار آن داده اسییت نه اینوه بر اسییاس خواب پادشییاه برای یک نشییور برن
 ریخته باشد.

                                                             
َن . »1 ُة َو َأو  ا اْنَقَضت  اْلُمدَّ هُ  َفَلمَّ ي َلهُ  اللَّ ْرض  ُثمَّ َقاَل  ُدَعاء  اْلَفَرج   ف 

َ
ُه َعَلی اأْل ُهم »َفَوَضَع َخدَّ تفسیر ...«. اللَّ

 29ح 178ص 2ج، تفسیر العیاشي 345ص 1القمي ج
 490ص 26. سند این روایت موثق است. مرآة العقول ج2
سف 528ح 336-335ص 8. الوافي ج3 ، و . لم تون لها حقیقة، و إنما وقعت نذلك لتعبیر یو

 491ص 26. مرآة العقول جإنما أورد الراوي تلك الروایة تأییدا لما ونره 
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صریس نرده نه طبق آیات و روایات،  صری ت همه اینها به ننار، خود احمد ب
آنوقت شییما نه پیرو او  1رؤیا در هیچ چیز اال شییناخت خلیفه خدا حجیت ندارد

حجت بوده ننید خواب پادشییاه مصییر بر یوسییف می هسییتید چطور ادعا
 است !

وَلهُ »آیه پنجم(  ُه َرسََُّّ َدَق اللَّ ِجَد اْلَحَراَم ِإْن َلَقْد صَََّّ ْؤَیا ِباْلَحقِّ َلَتْدُخُلنَّ اْلَمسََّّْ  الرُّ
یَن اَل َتَخاُفوَن  ِر ِقیَن ُرُؤَسُكْم َو ُمَقصِّ ُه آِمِنیَن ُمَحلِّ  2.«َشاَء اللَّ

سول خدا  ستن خواب ر در آینده ای  محتوا: در این آیه از به حقیقت پیو
از ح( مسییلمین و رخداد  دهد و این بعد از ممانعت مشییرنینمی نزدیک خبر

 صلس حدیبیه بوده است.
به مسلمین خبر داده بودند نه به زودی اموان ح(  توضیس آنوه: پیامبر 

برای آنها فراهم خواهد شد اما وقتی به سمت موه رهسپار شدند مشرنین از ورود 
ایشییان الوگیری نمودند و واقعه صییلس حدیبیه رخ داد نه طبق آن به مسییلمین 

دسییتور  ده شیید سییال بعد به ح( بیایند. در پی آن حضییرت پیامبر ااازه دا
شک  سلمین به  سطه عده ای از م صادر نردند و به همین وا شت به مدینه را  بازگ

شویم  و حضرت به می آیا شما نگفتید ما وارد موهافتاده و از حضرت پرسیدند: 
یم  گفتند نه. شییومی ایشییان تذنر دادند نه آیا من گفتم همین امسییال وارد موه

                                                             
هو ما بیناه  و (،الروایات القرآن وت، تیر ما أثبته النص شییریعة ال حجیة للرؤیا في دین الله عقیدة و .1

 87. عقائد اإلسالم صمن تشخیص مصداق خلیفة الله في أرضه
 27فتس: . 2
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شد؛  شاء الله وارد موه خواهیم  ضرت فرمودند: پس همانطور نه گفتم ما إن  ح
و خداوند این آیه  1بعد ایشان خواب دیدند نه با مسلمین به ح( مشرف شده اند

 2را نازل فرمود و سال بعد به ح( موه مشرف شدند.
ست و بدون تعبیر بوده و دقیقاد  طبق این آیه، خواب پیامبر   همانچه را را

در خواب دیده بودند به واقعیت پیوسییت و مسییلمین با نمال امنیت وارد مسییجد 
 الحرام شدند.

نتیجه اینوه بعضی از خوابها راست هستند و اینقدر وضوح دارند نه نیازی 
دهد نه ندام خوابها نیاز به تعبیر نمی ئهابه تعبیرشییان نیسییت، اما آیه معیاری ار

 دارند.
وَلُه »در آیه بعدی خداوند چنین فرموده: نوته ای مهم:  َل َرسََُّّ ْرسَََّّ

َ
ُهَو الَّذي أ

ِه َو َكفی ِباْلُهدی یِن ُكلِّ َشهیداً  َو دیِن اْلَحقِّ ِلُیْرِهَرهُ َعَلی الدِّ ِه  سی نه : 3«ِباللَّ ست ن او
رسییول خود را با هدایت و دین حق فرسییتاد تا آن را بر تمام ادیان پیروز گرداند و 

 .نندمی نوان شاهد نفایتبه عخداوند 

                                                             
ه  . »1

نَّ َرُسوَل اللَّ ي َأْخبَ  إ  ت 
ْؤَیا الَّ ُه الرُّ یَن ُصدَّ َعن  اْلَبْیت  َو َقْد َناَن َساَق اْلَهْدَي َو َأْحَرَم َأَراُه اللَّ ُه ح  َرُه اللَّ

َدَق  ْو َیُقوُل َلَقْد صییَ ه  إ  َتاب  ي ن  َها ف  هُ  ب  وَلهُ  اللَّ یَن  َرسییُ ن  ُه آم  ْن شییاَء اللَّ َد اْلَحراَم إ  ج 
اْلَحقِّ َلَتْدُخُلنَّ اْلَمسییْ ْؤیا ب 

الرُّ
یَن ال َتخاُفوَن  ر 

صِّ َسُوْم َو ُمَق یَن ُرُؤ ق 
ه   ُمَحلِّ

ُسوُل اللَّ َم َر َما َأَراهَأنَّ اللَّ  َفَعل  ي َلُه ب  َسَیف   6الوافي ج«. َه 
 5ح 486ص

 424ص 6مجمع البیان ج ،156-155، ص58. بحار األنوار ج2
 28. فتس: 3
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خلیفه خود را  مراد از شییهادت خدا اینسییت نه»و اریان یمانی ادعا نرده: 
 و گرنه چگونه خداوند شییهادت، نندمی آشییوار در زمینش، با رؤیا و مواشییفه

دهد  و چگونه خدا با بندگانش چه نافر و یا مؤمن سییخن گفته و برای آنها می
 1«.دهد می شهادت

شهادت خدا  خوب در اینجا ست: یوی اینوه مراد از  شده ا دو مطلی ادعا 
باشد و دیگر اینوه محتوای شهادت خداوند آشوار نردن می خواب دیدن بندگان

 خلیفه خود توسط رؤیاست.
شان با  سخن گفتن ای شهادت خداوند  سد باید گفت: اوالد مراد از  اما در پا

چون شهادت خداوند برای  بندگان نیست نه حمل بر خواب و رؤیا شود، و اصالد 
ست و همه مومنان و نافران خواب ندیده اند، شهادت نمی همه بندگان ا توان این 

ست  سیر نرد. نتیجه اینوه گواهی دادن خداوند هر چه ه را همان خواب دیدن تف
طوریسییت نه مورد شییهود همه انسییانها باشیید تیر از اینوه در این قضیییه خود 

دیگران درباره ایشیییان. ثانیاد در نجای آیه آمده نه خواب دیده اند نه  پیامبر
 محتوای شهادت خداوند شناساندن خلیفه خود بوده است 

 بلوه طبق بیان آیه، شییهادت خداوند یا بر راسییت بودن رؤیای پیامبر 
سالم را بر همه دینها تلبهمی شد و یا بر اینوه دین ا شد می با دهد نه اگر اولی با

                                                             
 و حنیف یمون أن یشییهد الله لخلقه بغیر الوحي سییواء المباشییر أو بتوسییط بعض خلقه من األروا و. 1

. عقائد المولفین تیر الرؤیا الصییادقة من اللهنل  بین الله و أي طریق للوحي مفتوح دائماد  و المالئوة،
 72اإلسالم ص
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ه محقق نردن وعده ای اسییت نه در خواب به رسییولشییان گواهی دادن خداوند ب
نشان دادند نه این وعده محقق شد و گواهی خدا تحقق یافت. و اگر دومی باشد 

خواهد بود و گواهی دادن خدا به اینسیت نه آیات و  نه درباره قیام امام زمان 
قرار دهد نه بر همه انسیییان ها حجت  معجزات بزرگی در اختیار امام زمان 

دسییت  تمام گردد. و برای همین طبق روایات فراوان، همه میراث های انبیاء 
و امت های گذشییته همچون اصییحاب 1ایشییان اسییت و عده ای از پیامبران یهود

سی 2نهف ضرت عی شانو ح سیحی راهی برای  3آیندمی با ای تا یهودی و م
 انوار نداشته باشند.

سالم بر همه د ضی روایات به روز و االی اینوه این وعده تلبه ا ینها در بع
ْشرُِكوَن * َقال»راعت مونول شییده:  ِه َو َلْو َكرِهَ اْلُم یِن ُكلِّ هُ  : ُیْرِهُرهُِلُیْرِهَرهُ َعَلی الدِّ  اللَّ

ْجَعِة  ِفي َعزَّ َو َجَل  های 4«الرَّ هدی  عد از م عت را ب مانی را وه فرقه ی حالی ، در 
 5گذشته است.یام امام زمان داند نه صدها سال از قمی دوازده گانه

 6نافی دانسیته و تفسییر آیات دیگری نه خدا را به عنوان شیاهد پیامبر 
                                                             

 .. از امله حضرت الیاس و حضرت خضر 1
 266ص 13. إحقاق الحق ج2
 4ح 218، األمالی تللصدوق( ص202ص 2ج . عیون أخبار الرضا 3
 88. مختصر البصائر ص4
 ...الحسین علیه یخرج ذیال القائم هو و عشر الثانی المهدی ملکة نهای مع یبدء ةالراع عالم. 5

 24. الراعة ثالث ایام الله الوبری ص
ِه َشهیدًا َبْیني ُقْل َكفی. »6 هُ »، 96إسراء: «. َو َبْیَنُكْم ِإنَُّه كاَن ِبِعباِدهِ َخبیرًا َبصیراً  ِباللَّ  ←لِكِن اللَّ
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نیز از همین قرار اسیییت. یعنی اینوه خدای متعال آنقدر آیات و بّینات در اختیار 
برد می پیامبرش گذاشته نه هر انسان منصفی ببیند یا بشنود پی به حقانیت ایشان

گردد نه اینوه فقط افراد معدودی را توسییط می خداوند محققو اینگونه گواهی 
 خواب هدایت نماید!

ششم(  اِس »آیه  ْیَناَك ِإالَّ ِفْتَنًة ِللنَّ َر
َ
ِتي أ ْؤَیا الَّ َجَرَ  اْلَمْلُعونََة ِفي  َو ما َجَعْلَنا الرُّ َو الشَّ

 1.«اْلُقْرآِن 
سالمی محتوا: در این آیه خبر از خوابی درباره حادثه  م دهد نه پیامبر ا

 ای دیده اند نه مایه آزمایش سخت مردم است.
در خواب دیدند بوزیگانی بر منبر ایشییان باال و  توضیییس آنوه: پیامبر 

 2روند و ابرئیل خبر از تصی منبر ایشان توسط بنی امیه داد.می پایین
به  نوته قابل تواه در این آیه اینست نه خداوند وقو  این خواب را مستقیماد 

                                                             
ْشَهُد  → ْنَزَلُه ِبِعْلِمِه َو اْلَمئِكَكةُ   َی

َ
ْنَزَل ِإَلْیَك أ

َ
ْشَهُدوَن َو َكفی ِبما أ َشهیداً  َی ِه  ساء: «. ِباللَّ َو »، 166ن

ًئ ُقْل َكفی َت ُمْرسَََّّ ذیَن َكَفُروا َلسََّّْ هیدًا َبْیني َیُقوُل الَّ ِه شَََّّ .  «َو َبْیَنُكْم َو َمْن ِعْنَدهُ ِعْلُم اْلِكتاِب  ِباللَّ
 43رعد: 

 60إسراء:  .1
سول الله . »2 صعدون ا إن ر سول الله نام فرأی أن بني أمیة ی صعد منهم رال رأی ر لمنابر فولما 

الذلة و المسونة فاستیقظ ازوعا من ولك، و نان الذین رآهم اثنا عشر راال من بني أمیة، فأتاه ابرئیل 
ضعفیه شیئاد إال ملك أهل البیت  شي «. بهذه اآلیة، ثم قال ابرئیل: إن بني أمیة ال یملوون  سیر العیا تف

ُه َتّماد َنَزَلْت »، و: 101ح 298ص 2ج َك َو َتمَّ اَءُه َول  ْنَبَرُه َفسییَ َعُد م  ه  َنَأنَّ ُقُروداد َتصییْ ي َنْوم  يُّ ف  ب 
ا َرَأی النَّ  َلمَّ

ُه: َو ما َاَعْلَنا  یداد َفَأْنَزَل اللَّ  21ص 2تفسیر القمي ج...«. َشد 
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سبت صات مقام نبوت می نه« َأَرْیناَك » دهند:می خود ن رساند این خواب از مخت
ننیم حوم وحی را داشته می و رسالت بوده، و همانطور نه در ویل آیه بعدی بیان

دارای  اسییت. همچنین طبق روایتی نه این آیه را تفسیییر نرده، خواب پیامبر 
 1ت.تعبیر بوده نه توسط ابرئیل بیان شده اس

َری»آیه هفتم( 
َ
ْذَبُحَك  َقاَل َیا ُبَنيَّ ِإنِّي أ

َ
نِّي أ

َ
َبِت  َقاَل  َفاْنُرْر َما َذا َتَری ِفي اْلَمَناِم أ

َ
 َیا أ

ْؤَیا إِ  اْفَعْل  ْقَت الرُّ دَّ ْن َیا ِإْبَراهیُم َقْد صَََّّ
َ
ُه ِلْلَجبیِن َو َناَدْیناهُ أ َلَما َو َتلَّ سََّّْ

َ
ا أ نَّا َما ُتْؤَمُر ... َفَلمَّ

 2.«َكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسنیَن 
مبنی بر سییر بریدن محتوا: این آیات پیرامون خواب حضییرت ابراهیم 

 باشد.می فرزند عزیزش برای خدا
 نوات مهمی در این آیات واود دارد، از امله:

این خواب را با فرزند خود مطرح الف( هنگامی نه حضییرت ابراهیم 
آنچه  آنچه در خواب دیده ای انجام بده بلوه گفت:نرد او پاسیید نداد پدر اان 

 3شوی را انجام بده.می امربدان 
همچنانوه خود حضییرت ابراهیم نیز به فرزندش فرمود: خداوند به من امر 

                                                             
 . همان1
 105-102صاّفات: . 2
، 1ح 210ص 1جعیون أخبار الرضا «. َیُقْل َیا َأَبت  اْفَعْل َما َرَأْیَت قاَل یا َأَبت  اْفَعْل ما ُتْؤَمُر َو َلْم . »3

 56ص 1الخصال ج
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َمَرِني ِبَذْبِحَك »نموده نه تو را وبس ننم: 
َ
َه َقْد أ  1.«ِإنَّ اللَّ

 2یوی از اقسام وحی بودهرساند نه خواب پیامبران می و این بیان به وضوح
شته است و ایشان موظف بوده اند طبق آن عمل نمایند یا  نه شیطان در آن راه ندا
خبری را به مردم برسیییانند. و این واقعیت در روایات تصییریس شیییده نه قبالد به 

 بررسی آن پرداختیم.
ابراهیم به خواب خود اامه »فرمایند: می همچنانوه خداوند در پایان آیه

، در حالیوه اگر خواب «دهیممی پوشییاند و ما اینچنین نیووناران را پاداش عمل
شیید، زیرا نمی وی امر خدا نبود و او به تیر امر خدا عمل نرده بود نیوونار نامیده

 3در منطق قرآن، نسی نیوونار است نه به اوامر خدا عمل نماید.
شود نه می اشتباشد چنین بردمی نه فعل مضار « إنی أری»ب( از تعبیر 

و در بعضییی تفاسیییر اهل سیینت ونر  4چند مرتبه این خواب را دیدهابراهیم 
 5شده نه ایشان سه مرتبه آن خواب را دیده است.

دارای تعبیر نبوده و دقیقاد آنچه را دیده بود ج( خواب حضییرت ابراهیم 
شخیص اینوه ندام خواب دارا6انجام داد ست نه معیار ت سوال مهم این ی . حال 

                                                             
 41ص 17. سند روایت موثق است: مرآة العقول ج9ح 207ص 4. الوافي ج1
 152ص 58بمنزلة الوحي. بحار األنوار ج هذا یدل علی أن نوم األنبیاء . 2
 230ص 1تعالی في وبس ولده. ننز الفوائد ج. لیس بمحسن من امتثل تیر أمر الله 3
ي َأری». قوله: 4 نِّ  152ص 17. المیزان في تفسیر القرآن جیدل علی تورر هذه الرؤیا له« إ 
 15ص 5. أنوار التنزیل و أسرار التأویل ج5
  ← تاویلش  را چیز دیگری دانسته اند نه. و اینوه بعضی مفسرین مضمون خواب ابراهیم 6
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تعبیر و ندام خواب بی نیاز از تعبیر اسیییت چیسیییت  در این باره هیچ بیانی در 
دانند چه می هسییتند نه روایات بیان نشییده، لذا تنها حضییرات معصییومین 

 باشد.می خوابی دارای تعبیر است و چه خوابی بی نیاز از تعبیر
دارای تعبیر نبوده، پس چطور از طرفی اگر خواب حضییرت ابراهیم 

سفندی آنچ شد و عوض او گو شان وبس ن ه در خواب دیده بود رخ نداد و فرزند ای
 وبس گشت 

در خواب دید اواب این سییوال اینسییت نه ظاهراد حضییرت ابراهیم 
شد،  سر بریدن نامل او را دیده با ست نه اینوه  شغول وبس نردن فرزند خویش ا م

شغول وبس  1و دقیقاد همان را نه دیده بود رخ داد شان م شد اما و ای فرزند خویش 
 2چاقو نبرید و فرمان ادید خداوند مبنی بر وبس گوسفند نازل گشت.

صیییدایی در خواب تیر از اینوه در روایتی آمده نه حضییرت ابراهیم 
شنید نه فرزندت را برای خدا وبس نن و سپس صورت آن پسری نه باید وبس شود 

                                                             
دن بوده اسییت دلیلی بر آن نیافتیم: فمعنی اآلیة أن إبراهیم قال البنه إني أبصییرت في المنام سییر بری→

 706ص 8. مجمع البیان جرؤیا تأویلها األمر بذبحك
التي في مقدمات الذبس مثل القصیید و اإلضییجا  و أخذ الشییفرة و وضییعها علی  . قد تسییمی األفعال1

 231-230ص 1. ننز الفوائد جالحلق و نحو ولك وبحا مجازا و اتساعاد 
إّن الله تعالی لم یأمر إبراهیم بالذبس الذي هو فري األوداج بل بمقدماته ناإلضییجا  و تناول المدیة و 

شي سمي ال سم مقدماته یدل علیه قولهنحو ولك و العرب ت ْؤیا.  ء با ْقَت الرُّ َصدَّ یُم َقْد  ْبراه  َو ناَدْیناُه َأْن یا إ 
 151ص 2ختلفه تالبن شهر آشوب( جمتشابه القرآن و م

 9ح 208ص 4الوافی ج .2
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شد نه اینوه خود وبس نردن را در خواب دید شان داده  شد: ن ْن »... ه با
َ
ُه أ َمَرهُ اللَّ

َ
َفأ

ی ِفیِه َشَماِكَلُه َو َخَئِكَقه
َ
 1.«َیْذَبَح اْبَنُه َو َقْد َرأ

ید: ابراهیم می و با تواه به این حدیث، مراد قرآن از اینوه واب دید گو
ست، مگر می فرزندش را وبس صورت فرزند در خواب ا شنیدن امر و دیدن  نند، 

 د خواب ایشان شویم.اینوه قائل به تعد
َراَكُهْم َكِثیرًا َلَفِشْلُتْم َو َلَتَناَزْعُتْم »آیه هشتم( 

َ
ُه ِفي َمَناِمَك َقِلیًئ َو َلْو أ یَكُهُم اللَّ ِإْذ ُیِر

ُدورِ  َم ِإنَُّه َعِلیٌم ِبَذاِت الصُّ َه َسلَّ ْمِر َو لِكنَّ اللَّ
َ
 2«.ِفي اْْل

با ان  بدر اسیییت  نه خداوند در عالم خواب، محتوا: این آیه در رابطه 
نم نشییان دادند و ایشییان نیز همین را به  تعداد لشییور مشییرنان را به پیامبر 

 اصحاب خود فرمودند و روحیه آنها برای ان  با مشرنان تقویت شد.
وقتی مسیلمین برای مصیادره ناروان تجاری قریش رهسیپار  توضییس آنوه:

نحرف ساخت و در عوض، لشوری گشتند، قریش خبردار شد و مسیر ناروان را م
شی را  نه از نظر تعداد، سلمین  ستاد. م سلمین بود را به ان  آنها فر سه برابر م

یا تعداد لشییور قریش را نم دیدند و فردا به  در راه خوابیدند و پیامبر  در رؤ
 3اصحاب خبر دادند.

                                                             
 41ص 17جالعقول  . سند روایت موثق است. مرآة9ح 207. همان ص1
 43. انفال: 2
اس  3 ه   . اْبُن َعبَّ ي َقْول  َك  ف  ُسْفَیاَن َو َأْدَرنَ : »َنما َأْخَرَاَك َربُّ ي  یُر َأب  ا َفاَت ع  ُعوا َلمَّ َحاَبَة َفز  صَّ نَّ ال َتاُل إ  ُهْم اْلق 

يُّ  ب 
َباُتوا َلْیَلَتُهْم ... َفَرَأی النَّ َة ُقَرْیش  َقْوُلهُ  َف لَّ ه  ق  َنام  ي َم یَوُهُم  ف  ْو ُیر  هُ  إ  لَّ ي ال َك  ف  نام  ا اْلَتَقی َم مَّ یالد َفَل  َقل 
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ست: ضروری ا  یوی اینوه طبق ظاهر آیه، خوابی نه در اینجا ونر دو نوته 
یامبر  یه و  پ عده دشییمن از نظر روح وه  ند دارای تعبیر بوده و آن این دیده ا

ست نه از نظر تعداد نفرات. دوم اینوه چون  شتن هدف  متعالی در ان  نم ا ندا
، 1در حوم وحی اسییت و ابهام و اشییتباه در وحی اموان ندارد خواب انبیاء 

گاه بوده اند اما شییخص پیامبر  تولیفشییان این بوده نه  از واقعیت آن خواب آ
 همان چه دیده اند را برای اصحاب تعریف ننند نه تعبیرش را.

 نواتی نه در این آیه واود دارد اینست نه:
 را به خود خداوند نسییبت داده: الف( قرآن رخداد این خواب پیامبر 

هُ » یَوُهُم اللَّ  وحی گونه بوده است. رساند خواب پیامبر می ، و این«ُیر 
دارای تعبیر بوده نه صریس در موضو ، عضی از خواب های انبیاء ب( ب

 دانسته اند.می اما ایشان تعبیرش را هم
 اسالم به این امر عادت داشته و نوته دیگر آن است نه مسلمانان صدر ج(

  دسییتورات الهی اسییت و روی خوابهای پیامبر ی نبویدانسییتند خوابهامی
گوید اگر نفرات دشییمن در خواب می یرا این آیه، زنردندمی بحث و برنامه ریزی

                                                             
َبهُ  ←  141ص 1وب( جتالبن شهرآش مناقی آل أبي طالی«. اْلَجْمَعان  اْسَتْحَقَر ُنلُّ َاْیش  َصاح 
تالهم و هو قول أنثر »و:  لك فیجترءوا علی ق بذ مك قلیالد لتخبر المؤمنین  له في نو ناه یریوهم ال مع

 234ص 19، بحار األنوار ج840ص 4مجمع البیان ج«. المفسرین
ء علی خالف ما هو به ألن ولك یوون اهالد ال یجوز أن یفعله الله . ال یجوز أن یلهمه اعتقاداد للشییي1

 حانه. همانسب
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شنیدن خواب  شما پس از  شانپیامبر زیاد بود،  ست ای  شدید و به ان می س
ست رفتید ونمی ِشْلُتْم »: دادیدمی پیروزی در ان  بدر را از د َراَكُهْم َكِثیرًا َلَف

َ
َو َلْو أ

ْمرِ 
َ
 «.َو َلَتَناَزْعُتْم ِفي اْْل

ْجَویِإنََّما ا»آیه نهم(  ِهْم َشْی ًا ِإالَّ  لنَّ ِذیَن آَمُنوا َو َلْیَس ِبَرارِّ ْیَطاِن ِلَیْحُزَن الَّ ِمَن الشَّ
ِل اْلُمْؤِمُنوَن  ِه َفْلَیَتَوكَّ ِه َو َعَلی اللَّ  1.«ِبِإْذِن اللَّ

 محتوا: این آیه دو اور تفسیر شده:
است  یوی اینوه در گوشی حرف زدن دو نفر مقابل نفر سوم ناری شیطانی

سوم شدن آن فرد  شده: زمانیوه   شود، و از پیامبر می نه باعث ناراحت  نقل 
شدن  سخن نگویید زیرا این نار باعث تمگین  شی  سه نفر بودید دو نفری در گو

اِلِث َفِإنَّ َذِلَك »شود: می نفر سوم  2«.َیْحُزنُهُ  ِإَذا ُكْنُتْم َثَئَثًة َفَئ َیَتَناَجی اْثَناِن ُدوَن الثَّ
نه در  باشیید،می و دوم اینوه نجوای شیییطان برای محزون سییاختن مومنین

 3بعضی روایات به خوابهای آشفته از اانی شیطان تفسیر گشته است.
ستنوته سیر به د شیطان توانایی خواب می ای نه از این تف ست نه  آید این

                                                             
 10مجادلة: . 1
 146ص 1. عوالي اللئالي ج2
َما َعاَوْت ... فَ . »3 یَن َفْلَیُقْل: َأُعوُو ب  ن  َن اْلُمْؤم  َشْیئاد َتْوَرُهُه َأْو َرَأی َأَحٌد م  َك  ي َمَنام  َوا َرَأْیَت ف  ُه َعَلی إ  َأْنَزَل اللَّ

ه   ْجوی َرُسول  َما النَّ نَّ ْیطان   إ  َن الشَّ  356-355ص 1جتفسیر القمي «. ... م 
ُقْل »و:  ماد َو ْلَی ْیه  َنائ  ي َناَن َعَل ذ 

ه  الَّ
قِّ ْل َعْن شیی  ه  َفْلَیَتَحوَّ َنام  ي َم ُاُل َما َیْوَرُه ف  َوا َرَأی الرَّ ْجوی إ  َما النَّ نَّ َن  إ  م 

ْیطان   الَّ  الشَّ  إ 
ْم َشْیئاد ه  ضارِّ یَن آَمُنوا َو َلْیَس ب  ذ 

َیْحُزَن الَّ ه  ل 
ْون  اللَّ إ  َما َعاَوْت  ب   8الوافي ج...«. ُثمَّ ْلَیُقْل ُعْذُت ب 

 106ح 142ص
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 باشند.می سازی حتی برای مومن را دارد و بعضی خوابها باطل
ْن آِمُنوا ِبي» آیه دهم(

َ
یَن أ یِّ ْوَحْیُت ِإَلی اْلَحَواِر

َ
ُسولي َو ِإْذ أ ْشَهْد  َو ِبَر ا َو ا َقاُلوا آَمنَّ

نََّنا ُمْسِلُموَن 
َ
 1«.ِبأ

وحی  محتوا: در این آیه تصییریس شییده نه خداوند به حواریون عیسییی 
 فرستاد نه به من و پیامبرم عیسی ایمان بیاورید.

مانی ادعا نمی فرقه ی ها بوده ن نه مراد از وحی در اینجا، خواب دیدن آن د 
. این در حالیسییت نه در هیچ روایتی چنین چیزی بیان نشییده، بلوه در 2اسییت

: یوی اینوه مراد از وحی در 3روایات، وحی بر آنها دو گونه تفسیییر شییده اسییت
َبا َجْعَفٍر ع»اینجا الهام اسیییت: 

َ
ْلُت أ

َ
أ ْوَحْیُت ِإَلی اْلَحَو  سَََّّ

َ
یَن ِإْذ أ یِّ ْلِهُموا َقاَل  اِر

ُ
، 4«أ

به زنبور هم وحی نموده:  خدا  نه  مده  وه در قرآن آ نان ْوَحی»همچ
َ
َك ِإَلی  َو أ بُّ َر

ْحِل   6باشد.می نه منظورش الهام  5«النَّ
طه وحی بر  به واسیی ها  به آن خدا  وه مراد امر نردن  حضییرت و دیگر این

سی ست عی ْمِر َفَق » :7ا
َ
ا َوْحُي اْْل مَّ

َ
ْوَحْیُت َو أ

َ
ُسْبَحانَُه َو ِإْذ أ یَن  ِإَلی ْوُلُه  یِّ ْن  اْلَحواِر

َ
أ

                                                             
 111. مائده: 1
 62دله اامع یماني ص، ا 71عقائد اإلسالم ص .2
 348ص 3منه( الصادقین ج .3
 221ح 350ص 1. تفسیر العیاشي ج4
 68نحل: . 5
ْلَهام  َفَقْوُلُه َعزَّ . »6 ا َوْحُي اإْل  ْحل   َو َالَّ َو َأْوحی َو َأمَّ َلی النَّ َك إ 

 16ص 90بحار األنوار ج«. َربُّ
 260ص 4. أي: أمرُتهم علی ألسنة رسلي. تفسیر ننز الدقائق و بحر الغرائی ج7
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وِلي ، و از این اهت وحی به خود آنها نسییبت داده شیییده نه 1«آِمُنوا ِبي َو ِبَرسََُّّ
مضمومنش مخصوص به ایشان بوده است. و اگر اشوال شود نه چگونه ممون 

مان پیامبر امر به ایمان اسییت خدا نسییی را نه به پیامبری ایمان نیاورده توسییط ه
سد سی می آوردن نند، در پا ضرت عی ایمان آورده بودند و گوییم: آنها به ح

وِلهِ »این ایمان تیر از ایمان قبلی و از قبیل  ِه َو َرسََُّّ ِذیَن آَمُنوا آِمُنوا ِباللَّ َها الَّ یُّ
َ
 ،2«یا أ

 3 باشد.می
رخ داده باشد چون همچنان نه احتمال دارد وحی به آنها به صورت مستقیم 

 4بعضی از آنها پیامبر بوده اند.
ِتَنا ِبٍَیٍة َكَما »آیه یازدهم( 

ْ
اِعٌر َفْلَیأ ْحَئٍم َبِل اْفَتَراهُ َبْل ُهَو شَََّّ

َ
َغاُث أ ضََّّْ

َ
َبْل َقاُلوا أ

ُلوَن  وَّ
َ
ْرِسَل اْْل

ُ
 5«.أ

                                                             
 16ص 90. بحار األنوار ج1
 136. نساء: 2
شود به الم .3 ست. مرااعه  شده ا سیر بیان  ضی تفا صیل در بع شت به طور تف یزان فی علت این بردا

 221ص 6تفسیر القرآن ج
ْو َأْوَحْیُت »ربما دل قوله تعالی:  .4 َلی َو إ  یَن  إ  یِّ أن إاابتهم إنما نانت بوحي من الله تعالی ...«  اْلَحوار 

إلیهم، و أنهم نانوا أنبیاء فیوون اإلیمان الذي أاابوه به هو اإلیمان بعد اإلیمان. المیزان فی تفسیر القرآن 
 204ص 3ج
سالم 5انبیاء:  .5 شبیه به آن چنین توهم نرده اند نه پیامبر ا ضی از این آیه و  هیچ معجزه ای  . بع

این مشییرنان معجزه ای مانند معجزات گذشییتگان بود نه در آیات  نداشییته اند، در حالیوه درخواسییت
 دیگر بدان تصریس شده است.
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 گفتند حرفهایی نه پیامبرمی محتوا: در این آیه سخن مشرنان بازگو شده نه
بندند می د بخاطر دیدن خواب های آشفته است نه بلوه بر خدا عمداد دروغزنمی

یدا نرده و سییجع به پ وه روانش بر عقلش تل فد و اال معجزهمی نه بل ثل با ای م
 معجزه پیامبران گذشته بیاورد.

صری شفته، همان رؤیاهای می احمد ب شرنان از خواب های آ گوید: مراد م
بار نه مردم در یامبرصیییادقه ای بوده  ندمی ه پ لذا هر نس خواب های 1دیده ا  ،

صادقه ای نه پیروان مدعی یمانی دیده اند را خواب آشفته و باطل تلقی نند پیرو 
 2مشرنان بوده بلوه راساد نافر است.

هیچگاه به خوابهای خود یا دیگر مسلمانها  این در حالیست نه پیامبر 
شرنان د سخن م ستدالل ننمود، لذا  شرنان ا ر این آیه ربطی به آنچه اریان بر م

مانی نه می مدعی ی طالبی  نه م هدف مشییرنان این بود  وه  ندارد، بل ید  گو
نند را مسییتند به خوابهای پریشییان ننند. می به عنوان وحی الهی بیان پیامبر
آید همانها را می بیند ومی گفتند پیامبر چیزهایی در خواب های آشییفتهمی یعنی

توانسییتند این نمی نند و چونمی با بیان دیگری به ما عرضییهبه عنوان وحی الهی 
به  عای توهم زدگی در خواب،  مدام آن را تغییر داده و از اد ند  بات نن عا را اث اد

                                                             
مد و .1 له علی مح ها ا  ردوا نص ال یا التي یرا بالرؤ یه  قالوا نقولهم الیومنب ناس ف َقاُلوا »: ل ْل  بَ

 79عقائد اإلسالم ص...«. َأْضَغاُث َأْحاَلم  
ستخف بنص الله و .2 شهادة الله و فمن ی صف ! تیر أنه ب في  -وحي الله ألال أهواه ماوا یمون أن یو

 83. همان صنافر بالله یالحقیقة 
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ادعای دروغ بافی  آشییوار پناه بردند و از آن نیز به شییاعر بودن و تلبه پیدا نردن 
 1روان بر عقل و حتی ان زدگی، سحر و نهانت.

ْم ُهْم َقْوٌم َطاُيوَن »م( آیه دوازده
َ
ْحَئُمُهْم ِبهَذا أ

َ
ُمُرُهْم أ

ْ
ْم َتأ

َ
 2.«أ

ننند می را انوار محتوا: در این آیه خداوند از نسانی نه حقانیت پیامبر 
شانده یا اینوه علت انوارشان می چنین شان آنها را به اینجا ن پرسد نه: آیا احالم

 سرنش بودن نفس های ایشان است 
نان« احالم» و مراد از های آ لم»امع « احالم»، زیرا 3یعنی عقل به « ح 

ست به معنای عقل  شانه های عقل ا شتن آن از ن ست نه چون دا معنای بردباری ا
نار به  ند منظور از 4رودمی هم  مان نرده ا ما بعضییی گ در این آیه، « احالم». ا

ست و خدا شما را به می خواب دیدن ا این انوار خواهد بگوید: آیا خوابهای تان 
ستید یا اینوه برای مخالفت تان  صورت دارای برهان ه راهنمایی نموده نه در این 

ستید انوار سرنش ه صدد اثبات می دلیلی ندارید و چون  ننید. در نتیجه آیه در 
 برهانی بودن خواب است.

                                                             
. و همچنین اسیت تهمت  51ه: قلم: . تهمت ان زدگی در آیات زیادی حوایت شیده اسیت، از امل1

 . 42، و نهانت: حاقه: 15سحر: صاّفات: 
 32. طور: 2
 333ص 2. تفسیر القمی ج3
عالی: 4 له ت قال ال مْ ». 

َ
ُمُرُهْم  أ

ْ
ْحئُمُهْم  َتأ

َ
هذا أ قة هو «ِب ناه عقولهم و لیس الحلم في الحقی یل: مع ، ق

 253ات ألفاظ القرآن صالعقل لون فسروه بذلك لوونه من مسببات العقل. مفرد
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ست نه اگر  را به معنای خواب بگیریم، از آنجا نه در « احالم»این در حالی
ن  قرآن و یات، احالم امع  فره طل و پریشیییان « ُحُلم»روا با های  بر خواب 

شما را به می شود، معنای آیه اینمی اطالق شان تان  شود نه: آیا خواب های پری
مخالفت سییوق داده یا سییرنشییی تان. لذا آیه اصییالد در صییدد اثبات برهانی بودن 

 د.ننند ندارمی خواب نیست و ارتباطی با آنچه فرقه مدعی یمانی ادعا
ْلِقَي ِإَليَّ ِكَتاٌب َكریٌم »آیه سیزدهم( 

ُ
 ِإنِّي أ

ُ
َها اْلَمََل یُّ

َ
 1.«َقاَلْت َیا أ

نند در آن وقت نه نامه حضییرت می محتوا: این آیه سییخن بلقیس را بازگو
سیده سلیمان  شمندی ر سید، و او گفت: به من نامه ارز سط ُهدهد به او ر تو

ند نه بلقیس از نجا دانسییت آن نامه نمی اریان مدعی یمانی چنین ادعا اسییت.
بزر  و ارزشمند است از از طریق رؤیا  آری چون بلقیس در عالم رؤیا دانسته 

 2پیامبر خداست فهمید نامه او با ارزش است.بود نه سلیمان 
ساله رؤیا و حجیت آن  ست و آیه هیچ ارتباطی با م صرف ادعا اما این فقط 

پی به بزرگی و ارزشییمندی آن برد، و یا چون  ندارد، و بلقیس هم از محتوای نامه
ضی توارید سیر 3طبق بع سته بود و هدهد آن را از دریچه 4و تفا صر ب ، درهای ق

                                                             
 29. نمل: 1
اییییامع ا ، 18نصیحة الي طلبة حوزات العلمیة ص ،145ویل سوال  236ص  4-1جالمتشابهات  .2
 و ... . 311دلیة صأل
 114-113ص 9ترامه نهایة األرب، نویری ج .3
ستلقیة في بیت مغلقة األبواب فدخل الهدهد من نوة و ألقاه علی نحرها بحیث ل .4 شعر إو نانت م م ت

 159ص 4به. أنوار التنزیل و أسرار التأویل ج
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نوچوی از سییقف به دامن بلقیس نه خوابیده بود انداخت، و او نفهمید چگونه 
این نامه به درون قصر رسیده است، آن را خارق العاده و ارزشمند تلقی نمود. لذا 

نامه را فهمیده پس نمی سییخن نه چون این دانیم بلقیس از نجا نریمانه بودن  
 حتماد از طریق رؤیا بوده، واقعاد سبک و تیر منطقی است.

ْوَحْیَنا ِإَلی»آیه چهاردهم( 
َ
ِمّ  َو أ

ُ
ی أ ْن  ُموسَََّّ

َ
ِعیهِ  أ ْرضََِّّ

َ
ْلِقیهِ  َعَلْیهِ  َفِإَذا ِخْفِت  أ

َ
 ِفي َفأ

وهُ َو اَل َتْحَزِني يَو اَل َتَخافِ  اْلَیِم  ِلین ِمَن  َو َجاِعُلوهُ ِإَلْیِك  ِإنَّا َرادُّ ْوَحْیَنا »و:  ،1«اْلُمْرسَََّّ
َ
ِإْذ أ

َك َما ُیوَحی ِإَلی مِّ
ُ
ِن اْقِذِفیهِ  أ

َ
ُخْذهُ  أ

ْ
اِحِل َیأ اُبوِت َفاْقِذِفیِه ِفي اْلَیمِّ َفْلُیْلِقِه اْلَیمُّ ِبالسَََّّّ ِفي التَّ

 2.«َعُدوب َلهُ  َعُدوب ِلي َو 

در راسییتای نجات محتوا: این آیات درباره وحی خدا به مادر موسییی 
 گوید.می اان وی سخن

از امله اینوه وحی  3اهل سنت در نیفیت این وحی چهار احتمال داده اند
در خواب بوده و ایشان بر اساس یک خواب، نودک خویش را به مادر موسی 

« قیل»و البته بعضییاد از این احتمال تعبیر به  در صییندوقی به دریا افونده اسییت،
باشد و در تفسیر مجمع البیان این عقیده به می نه مشعر به ضعف آن 4نموده اند

 5ابائی رئیس معتزله نسبت داده شده است.
                                                             

 7. قصص: 1
 39-38. طه: 2
 27ص 4. بإلهام أو في منام أو علی لسان نبي في وقتها أو ملك. أنوار التنزیل و أسرار التأویل ج3
 145ص 2رؤیا منام. وضس البرهان فی مشوالت القرآن ج نان . و قیل: إّنه4
 ←و: قیل نان هذا الوحي رؤیا منام 18ص 7. مجمع البیان جمنام عن الجبائي. قیل نانت رأت في ال5
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و در میان شیییعه تنها یک نفر این نالم را با عنوان اتفاق اهل اسییالم مطرح 
 رائه هیچ دلیلی این وحی را در عالم رؤیا، اما احمد بصییری بدون ا1نموده اسییت

 2داند.می
این در حالیسیییت نه در هیچ روایتی مسیییاله خواب دیدن ایشیییان مطرح 

شته شده نه 3نگ سخن گفته  شنیده می بلوه طوری  صدا را  ساند او در بیداری  ر
نَْزَل »است، از امله: خدا تابوت را بر موسی نازل نرد و به مادرش ندا داده شد: 

َ
أ

ُه اللَّ  مُّ
ُ
اُبوَت َو نُوِدَیْت أ  4...«.ُه َعَلی ُموَسی التَّ

همچنانوه در میان مفسران شیعه نسی را نیافتیم نه وحی مادر آن حضرت 
سیری نماید چون بدون  سی چنین تف شد، و اگر هم ن سیر به خواب نرده با را تف

                                                             
 377ص . همانعبر عنها من یثق به من علماء بني إسرائیل عن الجبائي→ 

ها علی 1 نام ته أم موسییی في م ما سییمع ما أو نال نا یا م نان رؤ هل اإلسییالم علی أن الوحي  . اتفق أ
. البته این ادعا خالف حقیقت بوده و نه تنها چنین 121االختصییاص. تصییحیس اعتقادات اإلمامیة ص

 اتفاقی واود ندارد نه اصالد در میان شیعه به ندرت مطرح شده است.
 71. عقائد اإلسالم صفأوحی الله بالرؤیا ألم موسی .2
. بله در تفسیر المیزان ادعا شده نه وحی به ایشان طبق روایات در خواب بوده است: ترؤیا أم موسی 3
سیر القرآن ج.. (، اما نه تنها در بحث 268ص 11. علی ما ورد في الروایات أنه نان رؤیا. المیزان في تف

ضمون ونر سیر آیه نیزنمی روایی هیچ حدیثی به این م صورت می نند نه هنگام تف گوید این وحی به 
(. اما نیازی به این 10ص 16. همان جالهام بوده اسییت: تو المعنی: و قلنا بنو  من اإللهام ألم موسییی

بحثها نیسیییت چون روایات پیش روی ماسیییت و همانطور نه گفتیم، در هیچودام وحی به مادر آن 
 حضرت تفسیر به خواب نشده است.

 135ص 2. تفسیر القمي ج4
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ضیه دلیل است قابل پذیرش نیست، تیر از اینوه به تصریس شید مفید، این یک ق
توان از آن یک نمی ، و1بودهشیخصیی مخصیوص به مادر حضیرت موسیی 
 قاعده نلی با عنوان حجیت خواب استنباط نرد.

نند رؤیا وقتی راه می همه اینها به ننار، مگر نه اینوه مدعی یمانی تصییریس
یا در خواب  باشییید  پس نو تواتر رؤ نه متواتر  خداسیییت  جت  خت ح نا شیی

یا در خیوسییف مادر ، نو تواتر رؤ یا در خواب  واب بلقیس، نو تواتر رؤ
نه برای عموم مردم راه موسییی ند پس چگو تک خواب بود مه  نه ه ها    این

شییناخت حجت خدا تلقی شییدند  حق اینسییت نه تواتر نه هیچ، تعدد افراد 
ست شماره نمی خواب بیننده هم از هیچیک از آیات بد از آیات  3و  2و  1آید اال 

 ا داده شد.ادعا شده نه پاسد آنه
 آوریم اینست نه:می خاتمه: خالصه آنچه ما از این آیات به دست

 رؤیای صادقه و احالمی نه دارای تعبیر نیستند. خوابها الاقل بر دو قسمند:
شرط دیدن رؤیای صادقه مومن بودن نیست، همچنانوه خادم پادشاه مصر 

من به ندرت و خود پادشییاه خواب راسییت دیدند ولی به صییورت طبیعی تیر مو
بیند، اما شییرط دیدن رؤیای حسیینه و ُبشییری، ایمان بسیییار می خواب راسییت

 باالست.

                                                             
صحیس إعتقادات اإلمامیة 1 صاص. ت سی في منامها علی االخت سمعته أم مو . نان رؤیا مناما أو نالما 

 121ص
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ست بر دو نوعند: .1 شنند و نیاز به تعبیر خواب های را صریس و رو آنها نه 
 دیده اند.می هر دو نو  را ندارند و آنها نه نیازمند به تعبیر هستند، و پیامبران 

 هی اسیییت نه خداوند به بعضییی انبیاء عطاعلم تعبیر خواب، علمی ال.2
 نموده است.می

یامبران .3 طان در خواب ایشیییان  خواب پ در حوم وحی بوده و شییی
 تسلطی نداشته است.

شیطان توانایی خواب سازی برای مومن را دارد و بعضی خوابهای مومن .4
 باطل است.

ر آینده عموم خوابهایی نه در قرآن ونر شیییده مربوط به رخداد وقایعی د.5
بوده و هیچیک در اثبات امری مربوط به شییریعت یا معرفی حجت خدا نیسییت. 

در مورد امری نه مربوط به مقام نبوت و شخص مگر خواب حضرت ابراهیم 
 شود.نمی ایشان بوده و مورد دیگری برایش یافت

 تواند تعبیر خواب نند بیانی ندارد.می قرآن درباره اینوه تیر معصوم هم.6
 تواند به دنبال تعبیرش بگردد.می نا به خواب مذموم نیست و فرداعت.7
در قرآن درباره خواب های دارای حجیت برای افراد عادی و نیز حجیت .8

 خواب افراد عادی سخنی گفته نشده است.
دیده اند یا  آنچه در قرآن مطرح  شییده تنها رؤیایی اسییت نه انبیاء .9

ین اخص از مدعاسییت نه خواب از مردم و تعبیر ایشییان آن را تعبیر نموده اند و ا
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توسط تیر معصوم باشد، و از نظر علمی استدالل به اخص برای اثبات اعم باطل 
 است.

 دوم( حجیت خواب در روایات بخش
در میان احادیث شیییعه، روایاتی واود دارد نه ممون اسییت توهم حجیت 

ما در این  ند.  جاد ن یاین  مهمترین  به بررسییی  بخشخواب را ای فااروا  ت انت
 .نماییممی

َهی  ِخَیاُرُكْم » .1 وُلو النُّ
ُ
َهی َفَقاَل أ وُلو النُّ

ُ
ِه َو َمْن أ وَل اللَّ َهی ِقیَل َیا َرسََُّّ وُلو النُّ

ُ
أ

اِدَقِة  ْحَئِم الصَّ
َ
وُلو اْْل

ُ
 1.«أ

شما اولوا  محتوا: در این روایت از رسول خدا  شده: بهترین  چنین نقل 
سان ستند یعنی ن صادقهالُنهی ه ضی گمان نرده می یوه دارای احالم  شند؛ و بع با

 2اند منظور از احالم خواب است.
اگر امع ُحُلم باشییید به معنای خواب « احالم»تدبر: تافل از اینوه لفظ 

شد به معنای عقل یا بردباری لم با ست اما اگر امع ح  شدمی ا ، و در اینجا ال 3با
 اقل به دو دلیل عقل مراد است نه خواب:

                                                             
 57ح 190ص 58، بحار األنوار ج89الغایات، احمد القمی ص. نتاب 1
 57ح 190ص 58. بحار األنوار ج2
امع حلم بالوسییر بمعنی العقل أو األناءة و عدم التسییر  إلی االنتقام و هو هنا أظهر. مرآة  . األحالم3

 278ص 9العقول ج
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َهی»والد با تواه به نلمه ا وُلو النُّ
ُ
 1باشییدمی نه به معنای صییاحبان عقل «أ

اِدَقِة »منظور از  ْحَئِم الصَّ
َ
وُلو اْْل

ُ
نه در تفسیر آن نلمه آمده نیز عقل های راستگو  «أ

 اسییت یعنی نسییانیوه عقلشییان ایمان آنها را تصییدیق نموده و به نارهای نیک وا
 ه بهترین شما صاحبان عقلهای راستگو هستند.دارد و معنای حدیث اینست نمی

ثانیاد این حدیث بدون هیچ سییندی در نتابی ضییعیف نقل شییده در حالیوه 
ست: « نافی»همین روایت در نتاب  شته ا سند به این گونه ثبت گ  ِإنَّ ِخَیاَرُكْم »با 

َهی َقاَل ُه  وُلو النُّ
ُ
ِه َو َمْن أ َهی ِقیَل َیا َرُسوَل اللَّ وُلو النُّ

ُ
ْحَئِم أ

َ
ْخَئِق اْلَحَسَنِة َو اْْل

َ
وُلو اْْل

ُ
ْم أ
َهاِت َو اْلَْباِء َو  مَّ

ُ
ْرَحاِم َو اْلَبَرَرُ  ِباْْل

َ
َلِة اْْل یَنِة َو صََِّّ ِز َهی». نه اوالد 2...«الرَّ وُلو النُّ

ُ
را  «أ

یَنِة »صییاحبان  ِز ْحَئِم الرَّ
َ
به معنای « رزینة»معرفی نموده نه احالم صییادقه و  «اْْل

نة"می یعنی متین 3نسیینگی به زن عاقل "رزی بان عرب  به مرد  4باشییید و در ز و 
لم "رزین" گفته سازگاری ندارد 5شودمی صاحی ح  . و این قطعاد با معنای خواب 
شود نه بهترین شما نسی است نه خوابش سنگین می و اال مضمون حدیث این

م و خوبی به مادر باشد! و ثانیاد این خصوصیت را در ننار اخالق نیوو و صله رح

                                                             
لعقل الناهي عن القبائس امعها ، النهیة ا459ص 4. النهیة بالضم العقل نالُنهي. القاموس المحیط ج1

 827نهی. مفردات ألفاظ القرآن ص
 32ح 240ص 2. الوافي ج2
زیُن 3  179ص 13ء. لسان العرب ج: الثقیل من نل شي. الرَّ
زینة: العاقلة. اإلفصاح فی فقه اللغة ج4  330ص 1. الرَّ
 2491ص 4. شمس العلوم ج: أي حلیمرزین . َرُاٌل 5
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و پدر و دیگر نارهای خیر شیمرده نه از سییاق نالم نامالد مشیخص اسیت مراد 
افرادی هستند نه ایمان شان در اعمالشان نمود دارد و حوم عقل را بر هوای نفس 

 دهند.می ترایس
ْحَئ »: و به همین معناست نالم امیر المومنین 

َ
وُلوا اْْل

ُ
اِس أ  ِم ِإنََّما َسَراُ  النَّ

ْبِل  یَفِة َو َذُوو النُّ ِر ِيیَبِة َو اْلِهَمِم الشَّ  1.«الرَّ
حال بر فرض نه سییخن این حدیث درباره خواب باشییید اما چه ربطی به 

نند نمی حجیت خواب دارد ! زیرا اوالد اایگاه خاصییی برای خواب صییادق بیان
ادیم نه و ما نیز قبالد توضیییس د نه مثالد راه شییناخت حجت خدا هم هسییت یا نه،

 خواب صییادق تالزمی با حجیت خواب ندارد، ثانیاد حدیث از نسییانی سییخن
ستمی شه خواب را ست رؤیایی می گوید نه همی سی ممون ا بینند و اال هر ن

یث  حد نه طبق  جا  ند، و از آن هده ن قه مشیییا ید مفضیییل»صیییاد فقط « توح
 2ناند نه همه خوابهای شان صادقه بوده، مراد حدیث معصومیبودهانبیاء

 یا متقرب ترین افراد به مقام ایشان است نه هر نسی.
ْصَبَح َقاَل »: امام رضییا  .2

َ
ُه َعَلْیِه َو آِلِه َكاَن ِإَذا أ ی اللَّ َصلَّ ِه  ُسوَل اللَّ ِإنَّ َر

                                                             
. بهترین و بزرگوارترین مردم صیییاحبان عقلهای 3691ح 180مواعظ تللیثي( ص. عیون الحوم و ال1

 96عمیق و نیات ارزشمند و با نجابتند. ترامه بر طبق: شرح آقا امال بر ترر الحوم ص
ستیم: 2 سم اولو النهی ه َهی». همچنانوه در حدیثی فرمودند: ما به خدا ق ه  ُأوُلو النُّ

سیر «. َنْحُن َو اللَّ تف
 61ص 2القمي ج
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ْؤَیا َراٍت؟ َیْعِني ِبِه الرُّ ْصَحاِبِه: َهْل ِمْن ُمَبشِّ
َ
 1.«ِْل

صبس  نالد  محتوا: در این حدیث آمده روش پیامبر  این بوده نه هر روز 
صحاب خویش شان رؤیا بوده می به ا ّشراتی دیده  و مراد سی مب فرمودند: آیا ن

 است.
 تدبر:

الف( مبّشرات یعنی چه  طبق تصریس روایت، مراد از "مبّشرات" رؤیاست، 
سی خواب ببیند خانه  شارت دهد و مثالد ن اما نه خواب هایی نه به امور دنیوی ب

 یش را داده اسییت. زیرا هر چند اینها باعث شییادی شییخصخریده یا قرض ها
یامبر می به نمی شییود ولی قطعاد پ آمدند از این چیزها بپرسییند. در نتیجه 

اقتضای تناسی حوم و موضو  یعنی بشارت و ایمان، محتوای مبّشرات مطالبی 
 گردد.می درباره عاقبت مومن است نه او با دیدن آنها شاد

صادق: طبق ّشر  صطالح  ب( مب ضیس دادیم ا تالباد به « رؤیا»آنچه قبالد تو
ست سوال پیامبر می معنای خواب های را شد، تیر از اینوه  نیز از خواب  با

این در حالیسییت نه در آن زمان  های راسییت بوده اسییت نه خواب های باطل.
ر صییادق را از خواب باطل ادا شییخص پیامبر   تشییریف داشییته و مبشییّ

ستنمودند اما همینمی صوم نوتاه ا ست ما از مع صدق رؤیا  ک نه د برای فهم 
شامل زمان، ست بودن خواب نداریم نه  موان،  راهی از مرااعه به معیارهای را

                                                             
 59ح 90ص 8. الوافی ج1
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 بود و در گذشته آنها را بیان نردیم.می حالت، روز و محتوا
 بعضی از مبّشرات از اانی شیطان از طرفی طبق تصریس خود پیامبر 

هرگز یوی از شما  ت نه فرد اهل عمل به همه قرآن نباشد:باشد و این زمانیسمی
به خاطر رؤیایی نه خودش دیده یا دیگری درباره او دیده مغرور نشود، بلوه خود 
را بر نتاب خدا عرضییه نند اگر عمل نننده به آن بود شییاد شییود و اال بداند نه 

َحُدُكْم بِ »خوابش از طرف شیطان بوده است: 
َ
نَّ أ ْو ُتَری َلُه َو َلِكْن اَل َیْغَترَّ

َ
ْؤَیا َیَراَها أ الرُّ

ِه َعزَّ َو َجلَّ َفَما َكاَن َعاِمًئ ِبِه َفْلَیْفَرْ  َو ِإْن َكاَن َيْیَر َذِلَك  ُه َعَلی ِكَتاِب اللَّ َفَیْعرُِض َنْفسَََّّ
ْیَطاِن  نََّها ِمَن الشَّ

َ
 1«.َفْلَیْعَلْم أ

ره گوید: طبق خود حدیمی محدث نوری در این باره ث، اگر نسییی به مبشییّ
رات  ای نه دیده بود مغرور شییود نشییانه الهی نبودن آن خواب اسییت، زیرا مبشییّ
زمانی نعمت الهی هستند نه بر خوف یا شوق یا عمل صالس آن شخص بیفزایند 
و اال ممون اسییت مصییداقی از امتحان، اسییتدراج یا پاداش دنیوی برای محروم 

 2ماندن از پاداش اخروی باشد.
شت می یجه خواب هایی نه پیروان فرقه های باطلدر نت بینند نه مثالد در به

شتی  شما به خاطر همین عقیده به شنیده اند نه  صدایی  شده اند، یا  اای داده 
ها اگر از نمی خواهید بود، رات تلقی شییود چون این طور خواب ند ازء مبشییّ توا

                                                             
 247. الجعفریات ص1
لو زادت فی . إن نفس حصول االتترار بها عالمة عدم نونها نعمة من الله تعالی علیه ألنها تصیر نعمة 2

 188ص 4خوفه او شوه او عمله ... . دار السالم ج
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 در خوابطرف شیییطان نباشیید ناشییی از حدیث نفس و انعواس وهنیات آنها 
باشیید. و همین طور اسییت خواب هایی نه قبل از گرویدن به فرقه های باطل می

 دیده شده نه خواب بیننده را بشارت به حقانیت فالن فرقه داده است.
رات»و البته باید تواه داشییت نه مراد ما از  این نیسییت نه نسییی « مبشییّ

شند شارتی داده با شان به او ب صومی را در رؤیا دیده و ای ، چون این نو  خواب مع
 ننیم.می بررسی خواب دیدن معصومین  بخشها را در 

شّر  یعنی خوابی نه در آن از  ست! منظور از م شّر  نی ّشر به معنای م ج( مب
وضع حوم ادید، نسد حوم قدیم، تغییر محدوده و شرایط احوام، رخداد بداء 

خبارات پیامبر  ل موضییوعات خبر ، تاسیییس عقیده ای ادید و از این قبیدر ا 
 داده شود.

ّشرات»یاران احمد  شّرعات « مب شامل م شّرعات یا چیزی نه  را به معنای م
وصییی  24هم بشییود گرفته اند لذا به خواب های خود برای حقانیت عقیده به 

ستناد ست. زیرا اگر 1نمایندمی ا صحیس نی ، در حالیوه هیچیک از این دو معنی 
پرسیییده اند چه نسییی می هر روز صییبس  معنای اول را بگیریم یعنی پیامبر

خوابی درباره احوام ادید یا عقائد دینی دیده ! آیا معقول است پیامبری نه خود 
متصل به وحی بوده و مشّر  احوام و خبر دهنده از عقاید حقیقی است از خواب 
دیگران نمک بگیرد و به خواب اصییحابش اسییتناد نماید  تیر از اینوه رخداد 
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نفی شده و عقیده مند به آن دروتگو صریحاد توسط امام صادق چنین چیزی 
 1معرفی گشته است.

با روایت قبلی نه یای مومن می و اگر معنای دوم را انتخاب ننیم  گفت رؤ
گوید از زمان می در آخر الزمان ازئی از نبوت اسییت سییازگاری ندارد. زیرا این

یامبر  هایی بوده و آن پ ید در آخمی چنین خواب هایی گو مان چنین خواب ر الز
 2خواهد بود.

خبار و خبر دادن است اما تشریع نوعی إنشاء  تیر از اینوه "بشارت" نوعی ا 
ست پس اموان ندارد نه  ّشرات»و قرار دادن ا شریع حوم یا عقیده « مب شامل ت

 باشد.
خبار و تبشیییر اسییت. یعنی تا  همچنین رتبه انشییاء و تشییریع مقدم بر رتبه ا 

شد خبر دادن از آن اموان ندارد. مگر اینوه گفته حوم یا عقید شده با ضع ن ه ای و
شفیت  ّشرات»شود، مراد نا شفیت، زمانی ثابت« مب ست، اما این نا شریع ا  از ت

 شود نه راست بودن خواب با دلیل دیگری به اثبات رسیده باشد.می
شریع هم شف از ت شامل نا ّشر  شود، می بنا بر این، بر فرض نه بپذیریم مب

ری راسیت نیسیت و پیامبر  نیز به دنبال خواب  اما از آنجا نه هر خواب مبشیّ
                                                             

ُهْم . »... 1 نَّ ْوم  َفَقاَل َنَذُبوا ُقْلُت إ  ي النَّ نَّ ُأَبيَّ ْبَن َنْعی  َرآُه ف   1ح 482ص 3الوافي ج...«.  َیُقوُلوَن إ 
. و استناد ما به مفهوم وصف یا لقی نیست تا عدم حجیت آنها مطرح شود بلوه مستند ما فهم عرفی 2

مان حصییر را می ید آخر الز نه از ق یث منتسیییاسیییت  حد وه چون آن  نان مد. همچ مام فه به ا ی 
 باشد قطعاد نگاهش به آینده است نه گذشته و زمان پیامبر صلی الله علیه و آله.میصادق
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سد اعتباری  ّشره به اثبات نر صادق بودن رؤیای مب های باطل نبودند، تا زمانیوه 
 نند.نمی نداشته، نشفی از تشریع

د( تعبیر مبشرات: همانطور نه در گذشته توضیس دادیم، خواب های راست 
سمند: آنه ضسدارای دو ق صریس و وا شند و نیازی به تعبیر ندارند و آنها می ا نه  با

باشند و باید تعبیر شوند، و خواب های مبّشر نیز از این قاعده می نه دارای تاویل
ست اهل بیت  ستند. و از آنجا نه تعبیر خواب نیز فقط در د ستثنی نی بوده  م
تواند مین اسییت، صییرف اینوه نسییی خواب راسییتی دید نه از آن خشیینود شیید

به خاطر  ها  یاری از خواب وه تعبیر بسیی ید. همچنان ما باط ن مفهومی از آن اسییتن
سمی  شرایط ا ساعتی نه خواب دیده، یا  شی و روز یا  سیت خواب بیننده یا  ان

شود نسی اهل می یا روحی یا اعمالی نه انجام داده وارونه یا با تاخیر است. پس
سییت در حالیوه تعبیرش مربوط به یک فرقه باطل باشیید و خواب ببیند بهشییتی ا

ست  صحیس پیدا نماید. در شته و اعتقاد  ست از گمراهی بردا ست نه د زمانی ا
 مانند ندائی نه حر هنگام خروج از نوفه برای دسییتگیر نردن امام حسییین 

ِة »داد: می شیینید نه او را بشییارت به بهشییت ْر ِباْلَجنَّ ْبشََِّّ
َ
حال آنوه این  1«َیا ُحرُّ أ

به نردن وی و فدا نمودن اانش در دفا  از سییید  بشیییارت مربوط به بعد از تو
 بود.الشهداء 

از اینوه خودشیییان از  : ظاهراد هدف پیامبر هییییی( هدف پیامبر 
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ّشرات» ست را از دروغ می تفتیش« مب ست نه خواب های را نرده اند این بوده ا
مایند تا نسییی معلوم نمایند و همچنین تعبیر خواب های تاویل دار را خود بیان ن

صلی الله  ست ما از پیامبر  شود. اما حال نه د شت و گمراهی ن سوء بردا دچار 
رات»توان به می نوتاه اسییت آیا علیه و آله و دیگر معصییومین  اعتماد « مبشییّ

صورت صادقه بودن خواب بر آن می نرد  تنها در یک  توان و آن اینوه معیارهای 
نیسییت، بلوه انطباق آن با دین و « راتمبشییّ »منطبق باشیید. در نتیجه مالک خود 

 نماید.می شریعت است نه آن را با ارزش
و( دائمی یا موقت  این نوته قابل تأمل است نه هیچ معصوم دیگری دنبال 
ستجو نردن از  سیره اش ا شده نه  ّشرات" نبوده، و از هیچ امامی چنین نقل ن "مب

رات اصییحابش باشیید. لذا این سییوال مهم در وهن م شییود نه اگر می طرحمبشییّ
رات» به  به خودی خود دارای اایگاهی بوده، چرا دیگر معصییومین « مبشییّ

رات»اسییت نه از  دنبال آن نبوده اند و فقط پیامبر  پرسیید  و این می «مبشییّ
رات»دهد قضیییه می پرسییش به ما اطمینان هر چه نه بوده مربوط به زمان « مبشییّ

ست و بیان این حدی شخص پیامبر  داللتی بر  ث توسط امام رضا بوده ا
ضیه  ّشرات»اریان ق و ائمه ندارد چون خود امام رضا  بعد از پیامبر « مب

 نرده اند.نمی قبل و بعد از ایشان هیچودام سوال از مبّشرات اصحاب خود
را در تمام طول نبوت  و تازه این سوال در صورتی است نه سیره پیامبر 

 شود.می نوچک و نوچوتر« مبّشرات»وال از بدانیم و اال دایره زمانی  س
اینها همه به ننار، عجیی اینسییت نه در هیچ منبع شیییعی نیافتم برای این 
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را داده باشد  حدیث ادامه ای نقل شده باشد، یعنی نسی اواب  سوال پیامبر 
نه بله من دیشی مبّشرات دیده ام، و تنها چیزی نه نقل شده فقط همین است نه 

 پرسیدند!یم پیامبر 
سوق شت دیگری  ضو  مهم، ما را به بردا دهد نه در نوته بعدی می این مو

 پردازیم.می بدان
 به رؤیا از اانی نیست  در حدیث، سوال پیامبر« مبّشرات»ز( تفسیر 

ّشرات»از  شده: « مب سیر  َیا»به رؤیا تف ْؤ ه  الرُّ ي ب  ست نه این «. َیْعن  سوال این اما 
 اسییت یا نالمی از خود راویادامه سییخن امام رضییا تفسیییر از نیسییت، آیا 

 باشد می
سی نه حدیث امام را نقل ضیس آنوه گاهی اوقات ن نموده، برای رفع می تو

افزوده اسییت نه به می ابهام از نلمه یا امله ای در حدیث، توضیییحی از خود
صطالحاد حدیث ُمدَرج گفته شود. یعنی حدیثی نه نالم راوی می چنین حدیثی ا

با نالم معصییوم مخلوط شیییده اسیییت، و خیلی اوقات مخاطی، همه را نالم 
صوم سیری برای می مع ّشرات»پندارد. در حدیث مورد بحث نیز تف شده « مب ونر 

باشد یا برداشتی از اانی راوی است میدانیم ادامه نالم امام رضا نمی نه ما
ّشرات»نه برای توضیس  ست، و تا این نوته م« مب ستدالل بیان نرده ا شود ا علوم ن

ي»به حدیث اموان ندارد. این احتمال، با واود نلمه  ی توضیحی نه سوالی « َیْعن 
 شود.می یا تفسیری ی آن هم در پایان حدیث بیشتر تقویت

یث:  حد نه فقره آخر  گذاریم  َیا»حال اگر فرض را بر این ب ْؤ ِبِه الرُّ ، «َیْعِني 
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رات"  ازء نالم امام رضیا  بر معنای لغوی خود یعنی خبرهای نباشید، "مبشیّ
ضمون حدیث این شده، م صبس از  شود نه پیامبر می خوش حمل  هر روز 

پرسیده اند، خبرهایی مثل می اصحاب خود درباره خبرهای خوش دینی یا دنیوی
اینوه چه نسییی ادیداد ایمان آورده یا برای چه نسییی نودنی متولد شییده، تا به 

صحاب خود یاد دهند نه خوش  شند و با دادن خبرهای خوش یودیگر را ا خبر با
 خوشحال نمایند.

در این صورت، این حدیث هیچ ربطی به موضو  خواب و حجت بودن آن 
صراری نداریم اما آن را عقالئی شت ا دانیم و تا می ندارد، و ما با اینوه بر این بردا

بل وقتی نه در یک حدیث دو احتمال عقالئی  مخالف واود داشییته باشییید قا
 1استدالل نیست.

این در حالیسییت نه در منابع شیییعه تنها همین یک حدیث واود دارد نه 
رات»نلمه  را تفسیییر به رؤیا نموده اسییت، حال آنوه در نتی اهل سیینت « مبشییّ

روایات متعددی موافق همین مضمون واود دارد، نه احتمال ُمدَرج بودن حدیث 
باال له: می را  َراُت اْنَقَطَع اْلَو »برد، از ام ا ْحُي َو َلْم َیْبَق ِإالَّ اْلُمَبشََِّّّ یَ ْؤ ، َو ِهَي الرُّ

ْو ُتَری َلهُ 
َ
اِلَحُة، َیَراَها اْلُمْؤِمُن أ  2«.الصَّ

                                                             
دادند در حالیوه معموالد بله فقط یک شییبهه واود دارد نه چرا این پیگیری را در صییبس انجام می .1

نند اما در حدی معنای اول را تقویت می دهد نه طول شییی. و این شییبههحوادث در طول روز رخ می
 نیست نه بتواند احتمال دوم را ابطال نماید.

  126. مفردات ألفاظ القرآن ص2
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را تفسیر به رؤیا نموده، مذهی « مبّشرات»و به عبارت دیگر: آن مذهبی نه 
نه معلوم نیست قسمت  1اهل سنت است و در شیعه تنها یک روایت واود دارد

 یرش ازء نالم معصوم باشد.تفس
گوییم این می اشییتباه نشییود، ما منور خوابهای بشییارت گونه نیسییتیم، بلوه

هر روز صییبس در میان اصییحاب خود به دنبال خوابهای  موضییو  نه پیامبر 
 گشته اند قابل اثبات از مذهی شیعه نیست.می مبّشرات

شود نه چرا دیگر می با فهم آنچه در اینجا گفته شد، پاسد این شبهه روشن
رات»پیگیر  بعد از پیامبر معصییومین  نبودند. اواب اینسییت نه « مبشییّ

رات»منظور از  بوده چون آنها اامعه خبرهای خوش اصییحاب پیامبر « مبشییّ
دادند و اموان پیگیری خبرهای خوش ایشان واود داشته، می نوچوی را تشویل

شییهرهای مختلف  نه اصییحاب ایشییان در ولی در زمان دیگر معصییومین 
 پراننده بوده اند چنین پیگیری موضوعیتی نداشته است.

ست  حدیث صحاب نی صبس از  گوید پیامبر می ح( مراد از ا هر روز 
«  اصحاب خود»  اما منظور از «مبّشرات»پرسیدند چه خبر از می اصحاب خود

رده یعنی چه نسییانی  آیا مراد همه نسییانی اسییت نه به ایشییان به ظاهر ایمان آو

                                                             
َراُت »نیز این حدیث ثبت شده:  172. بله در اامع األخبار تللشعیري( ص1 َي اْلُمَبشِّ اْنَقَطَع اْلَوْحُي َو َبق 

یَن َو ال ح  ال  صَّ َي َنْوُم ال َحات  َأاَل َو ه  ال  شاره «صَّ ست همچنانوه در متن به آن ا سنت ا ، اما منبع آن از اهل 
شده:  سنن ابن مااه به این لفظ ثبت  سلم و  صحیس م صحیس بخاری،  وهبت النبوة و »نردیم. نیز در 

 1283ص 1سنن ابن مااة ج 479، صحیس مسلم ص331ص 2بخاري ج«. المبّشرات بقیت
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اند  اهل سیینت چنین عقیده ای دارند. ولی در خصییوص این حدیث قطعاد این 
فراوان بوده اند و معقول نبوده نه هر  معنا مراد نیسییت زیرا اصییحاب پیامبر 

سند آیا  ّشرات»روز از تمام آنها بپر شود منظور « مب ست گفته  دیده اید. ممون ا
س از همان عده نه اطراف ایشییان افراد دور و بر ایشییان بوده اند یعنی هر روز صییب

پرسیده اند. اما این نیز قابل پذیرش نیست زیرا گاهی در می بوده اند چنین سوالی
صان  آینده صبان و مارقان و نان ّشرات»بودند نه انتظار دیدن می میان آنها تا « مب

رسد اینست نه مخاطی می توسط آنها معقول نبوده است. در نتیجه آنچه به وهن
تنها اصییحاب خاص شییان بوده نه اایگاهی نزد خدا داشییته اند،  ر پیامب

 نسانی مثل سلمان، مقداد، ابوور، عمار، حذیفه نه هر نسی.
سیر آیه  ست نه در تف شتی ا شری»و این دقیقاد مطابق همان بردا سوره « ُب در 

 یونس بیان نمودیم.
یریم نه حال اگر از این برداشیییت دسیییت بر داریم، ال اقل این را باید بپذ

پیروان فرقه های منحرف نبوده اند بلوه از اصحاب خود این  مخاطی پیامبر 
تواند مسییتند خواب های بشییارتی نمی پرسیییده اند، لذا این حدیثمی سییوال را

یدن دیده اند.  یدن یا بعد از گرو باشییید نه پیروان فرقه های منحرف قبل از گرو
یل د با دل ید حق بودن خود را  با تدا  وه اب به این بل بت  تا نو ند  مای بت ن ثا یگری 

 حدیث برسد.
شن ّشرات»شود می با این بیان نیز رو شخیص حق از « مب به تنهایی معیار ت

بخشد مطابقت محتوای آن با موازین می ارزش« مبّشرات»باطل نیست و آنچه به 



 رویای امامت  |96|

 باشد.می دین و شریعت
صاد ّشرات  شده، ازء مب شخیص اینوه خواب  دیده  قه ای خالصه: معیار ت

نرده اند، در خود حدیث ونر نشده است، می از آن استجو است نه پیامبر 
و اگر بخواهیم آن را بر معنایی عرفی حمل ننیم، باز تا صیییادقه بودن آن ثابت و 

باشد. تیر از اینوه این روایت تنها در مورد نمی تعبیرش روشن نشود قابل استناد
صی از خواب به نام  ّشرات»نو  خا گوید لذا بر فرض هم حجیت می خنس« مب

آن را به اثبات برساند ربطی به حجیت دیگر خوابها مثل امر و نهی و خبر دادن از 
 صحت یا باطل بودن عقیده ندارد.

ُي اْلُمْؤِمِن َو ُرْؤَیاهُ ِفي آِخِر »چنین نقل شده نه: از امام صادق  .3
ْ
َرأ

َماِن َعلی ْجَزا الزَّ
َ
ِ  َسْبِعیَن ُجْزءًا ِمْن أ ُبوَّ  1«.ِء النُّ

یای او در آخر الزمان بر هفتاد می این روایت محتوا: ید رأی مومن و رؤ گو
ازء از اازاء نبوت است، و یاران احمد به این حدیث برای اثبات حجیت خواب 

 2ننند.می بسیار استناد
 تدبر:

الف( مراد از مومن نیست  در این روایت، رأی و رؤیای هر نسی از اازاء 
شییمرده نشییده، بلوه آن منحصییر به مومن معرفی شییده اسییت و چون عقل نبوت 

                                                             
 58ح 90ص 8. الوافی ج1
 14خطاب فی حجیة رؤیا اولی االلباب ص. فصل ال2
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شنمی حوم شد، رو سی با ضو  باید تنا شود تنها به می نند نه بین حوم و مو
گردد نه از شییدت تقوا و اخالص نزدیک به مقام می نسییی ازئی از نبوت عطا

 شود.نمی نبوت گشته باشد، پس شامل هر شیعه ای
بارت دیگر: از آ به ع یاء و  نه خواب انب جا  یت  ن ید »طبق روا توح

ضل صادقه بوده« مف شه  صی می ،1همی شخ فهمیم مراد از مومن در این حدیث، 
صادقه شه خوابهای  ست نه همی بیند، همچنانوه در دو روایت دیگر به اای می ا

اِدَقَة ُجْزٌء ِمْن َس  ِإنَّ »خواب مومن تعبیر به خواب صادقه شده است:  ْؤَیا الصَّ ْبِعیَن الرُّ
  ِ ُبوَّ  2.«ُجْزءًا ِمَن النُّ

وارد شییده نه رؤیای مومن همیشییه  و اگر در دو نقل منسییوب به ائمه 
، مراد خالص ترین مومن هاسییت نه 3درسییت اسییت و حوم وحی الهی را دارد

 بینند.می همیشه خواب راست
باشد می تالباد به معنای خواب راست« رؤیا»این در حالیست نه خود نلمه 

به نار برده « رؤیا»های راسیییت، فقط لفظ برای همین در قرآن در مورد خوابو 
شود نه خواب های راست مومن ازئی از می شده است. لذا معنای حدیث این

                                                             
 85ص 3، بحار األنوار ج85. توحید المفضل ص1
ضره الفقیه ج2 صاص ص 3191ح 585ص 2. من ال یح سالم، اإلخت ضا علیه ا از امام  241از امام ر

 صادق علیه السالم.
این دو نقل را . ما در پایان بخش دوم بی اعتبار بودن 172و اامع األخبار ص 61ص 2. ننز الفوائد ج3

 آشوار نمودیم.
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شییود نه هر خوابی نه ببیند، و معیار راسیییت و دروغ بودن می نبوت محسییوب
سته به محتوای آن فرق شته گفتیم همانطور نه در گ -نند. یعنی می خواب، ب  -ذ

اگر حادثه ای را خواب ببیند معیار صدقش رخ دادن آن است، و اگر حوم شرعی 
باشد. می یا عقیده ای را خواب ببیند مالک صدقش منطبق بودن آن با موازین دین

وصییی مخالف روایات  24این در حالیسییت نه ادعای احمد بصییری در مورد 
خوابهایی نه پیروان او درباره نند می و همین روشیین 1باشیییدمی متواتر شیییعه

 حقانیت وی دیده اند صادقه نبوده است.
ممون است نسی اشوال نند نه اگر مراد این حدیث فقط خوابهای صادقه 

ست، چون در هر می مومن صاص داده ا شد، پس چرا آن را به آخر الزمان اخت با
 شود.می زمانی رؤیای صادقه ازئی از نبوت محسوب

« آخر الزمان»گفت اوالد اتفاقاد در حدیث دیگری نلمه  اما در پاسیید باید
ْبِعیَن »واود ندارد و این موید برداشییت ماسییت:  ِإنَّ اْلُمْؤِمَن ُرْؤَیاهُ ُجْزٌء ِمْن سََّ

َئِث  ِ  َو ِمْنُهْم َمْن ُیْعَطی َعَلی الثَّ ُبوَّ  2.«ُجْزءًا ِمَن النُّ
یست زیرا هم سلول تیر از اینوه صرف دیدن خواب صادقه ازئی از نبوت ن

سف  صادقه دید، بلوه همانگونه نه توضیس دادیم، آنچه ازئی یو هم خواب 
باشد، لذا اگر نسی به می از نبوت بوده، همیشه راست بودن خواب های پیامبران

                                                             
 ایم. گرد آورده« دوازده خورشید»ما این روایات را در نتاب  .1
شییود. المؤمن . رؤیای مومن ازئی از هفتاد ازء نبوت اسییت و به بعضییی مومنان سییه ازء داده می2

 ثبت شده است. 191ص 58. ترامه طبق بیان بحار األنوار ج71ح 35ص
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این مقام رسییید نه همیشییه خواب های راسییت ببیند او به یوی از هفتاد ازء از 
 نبوت دست یافته است.

شرح همین حدیث با لفظ: قرطبی از علما سنی در  صادقة ازء »ء  الرؤیا ال
تواند ازئی از نبوت باشیید اال نمی نگارد: رؤیامی ،«من سییبعین ازءا من النبوة

سی با حال  شود چون حال  چنین ن ستگو دیده  صالس  را سلمان  سط م زمانیوه تو
ست در آمدن خواب نافر و دروتگو و متوهم به سی دارد. اما را ندرت،  پیامبر تنا

 1مثل راست در آمدن خبر ناهن و منجم از تیی به ندرت است.
بینیم نه مومن همیشییه می و اصییالد اگر به واقعیت خارای هم نگاه ننیم،

ست ست و در سم نمی خواب را سه ق بیند و همچنانوه در حدیثی آمده، رؤیا بر 
اسییت: بشییارتی از اانی خدا، ترسییاندنی از اانی شیییطان، و انعواس آنچه 

ست:  شته ا ِه َو َتْحِزیٌن »شخص در وهن دا ْشَری ِمَن اللَّ ْؤَیا َثَئَثٌة ُب ْیَطاِن  ِمَن  الرُّ َو  الشَّ
نَْساُن َنْفَسُه َفَیَراهُ ِفي َمَناِمهِ  ُث ِبِه اِْلِ  2.«الَِّذي ُیَحدِّ

گوید خواب مومن ازئی از اازاء نبوت اسییت نمی خالصییه اینوه: روایت
، و منظور از رؤیا خواب های صییادقه اسییت، و با «مومنرؤیای »گوید: می بلوه

سی شامل ن شه می تواه به معرفی آن به عنوان ازئی از نبوت، تنها  شود نه همی
 بیند، یعنی نسی نه نزدیک به مقام نبوت باشد.می خواب راست

                                                             
 125-124ص 9. الجامع ألحوام القرآن ج1
 به نقل از نتاب التبصره لعلی بن بابویه. 191ص 58. بحار األنوار ج2
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به او ایمان آورده اند، با خواب  توانند می حال ندامیک از یاران احمد نه 
 چنین مرحله ای از تقوا و اخالص و ایمان قرار داشته اند ادعا ننند در 

 پرسیییم این حدیث شییامل ندام خواب شییمامی از طرفی ما از یاران احمد
شییود، خواب  قبل از ایمان نه توسییط آن ایمان آورده اید یا خواب های بعد از می

ست نه فرد خواب بیننده هنوز به دعوت  ایمان  اگر مرادتان خواب قبل از ایمان ا
از اازاء نبوت مومن گوید خواب می احمد بصری مومن نبوده در حالیوه حدیث

ست و منظور از مومن را مومن به  ست، و اگر مرادتان خواب های بعد از ایمان ا ا
تواند دلیل بر خود ایمان نمی دانید نه خواب بعد از ایمانمی دعوت احمد بصری

اد از مومن در این حدیث چه نسییانی تلقی شییود، تیر از اینوه توضیییس دادیم مر
 هستند. 

تازه همه آنچه گفته شید با تواه به خود روایت بود، و اال در آیات و روایات 
 متعدد نشیییانه هایی برای مومن بیان شیییده نه تنها در افراد بسیییار نمی یافت

شییود، ولی چون ممون بود نسییی بگوید مومن در حدیث بدون قید خاصییی می
نظورش اصطالح عمومی است، ما به آن آیات و روایات اشاره عنوان شده، پس م

نوردیم و از خود حدیث ثابت نمودیم نه مرادش از مومن، افراد واقعاد خاصییی 
 است.

اینها همه مربوط به خواب خود شییخص بود، اما اگر دیگری خوابی درباره 
ی است  او یا همه امت دید و به ما خبر داد، در این صورت مراد از مومن چه نس

ساس خواب او  سی نه بتوان دین و اعتقاد خود را بر ا ستگو، یا ن شیعه را صرف 
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سان یعنی مذهی و  ساله زندگی ان ست نه در مهمترین م صالح نمود  بدیهی ا ا
عادی را یه بر خواب افراد  قل تو قاد، ع به تیر از خواب برترین نمی اعت پذیرد و 

 نند.نمی مومنان اعتنا
 چه موقع ب( آخر الزمان یعنی 

صطالح  ست نه 10ال اقل به « آخر الزمان»ا  معنی در روایات به نار رفته ا
. 2به بعد  . از دوره پیامبر 1شاید بتوان همه اینها را در چهار گزینه اای داد: 

تا ظهور  بل از نزدیک شیییدن 3دوره ما قبل از ظهور  تا ق عد از ظهور  . دوره ما ب
 ن قیامت.. دوران نزدیک به بر پا شد4قیامت 

حث از  یث مورد ب حد مان»حال منظور  یک از این موارد « آخر الز ندام
صادق  سوب به امام  ست  قطعاد چون این حدیث من شد به زمانی بعد میا با

شاره دارد، اما چه زمانی  زمان تیبت حجت الهی، زمان قبل از  شان ا صر ای از ع
زمان نزدیک  ظهور، زمان بعد از خروج، زمان تشییویل حوومت عدل اهانی،

شیییدن قیامت  فعالد دلیلی برای انتخاب هیچیک از این گزینه ها نداریم تا نوته 
 بعدی را بررسی ننیم.

ولی به هر حال باید به این نوته تواه داشییت نه در سییه حدیث دیگر، فقره 
َسْبِعیَن ُجْز » اصالد واود ندارد:« آخر الزمان» ءًا ِمَن ِإنَّ اْلُمْؤِمَن ُرْؤَیاهُ ُجْزٌء ِمْن 

  ِ ُبوَّ ِ   ِإَن »و:  1...«النُّ ُبوَّ اِدَقَة ُجْزٌء ِمْن َسْبِعیَن ُجْزءًا ِمَن النُّ ْؤَیا الصَّ  2.«الرُّ
                                                             

 71ح 35. المؤمن ص1
 241و اإلختصاص ص 3191ح 585ص 2. من ال یحضره الفقیه ج2
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را از بین این « آخر الزمان»نیز باید تواه داشیییت نه اگر ما نتوانیم مراد از 
توانیم به مضییمون این حدیث برای اثبات حجیت نمی همه معانی ثابت نماییم،

 اب های قبل از ظهور استدالل ننیم.خو
به ظهور  یک  حدیث، دوره نزد نه مراد  گذاریم  حال اگر فرض را بر این ب
ضی  ست، خوب ما از نجا بدانیم نه در دوره نزدیک به ظهور قرار داریم  بله بع ا
پیروان احمد بصییری چیزهایی را به عنوان عالمتهای دوره نزدیک به ظهور مطرح 

 2طلبد.می تلط بودن آنها نتاب دیگری نه اثبات 1نرده اند
یای مومن ازئی از نبوت  ج( منظور از رأی مومن چیسیییت نه به همراه رؤ

تواند نمک نند تا می تلقی شییده اسییت  فهم این نوته بسیییار مهم اسییت زیرا
 محدوده آخر الزمان را تشخیص دهیم.

حدیث  به معنای اندیشه ی برخاسته از تعقل است، در نتیجه معنای« رأی»
شییود نه اندیشیییه مومن به همراه رؤیایش در آخر الزمان ازئی از هفتاد می این

شییود نه مگر در آخر الزمان چه می ازء نبوت خواهد بود، لذا این سییوال مطرح
شه مومن در حد ازئی از نبوت ارتقاءمی اتفاقی یابد  اواب این می افتد نه اندی

قیام فرمایند: زمانیوه قائم ما می ت نهخواهید یافسییوال را در بیان امام باقر 
نماید لذا می دسییت خود را بر سییر مردم گذاشییته، عقل های ایشییان را امعنند 

                                                             
 ننند.. در نلیپ هایی نه در سی دی ها یا نانال های خود منتشر می 1
صیحه گاو 2 شدن  شنیده  سمان و  سفیانی  اول نه ادعا می. مثل ظهور نف در آ ننند رخ داده و ظهور 

 است.
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ُه َیَدهُ َعَلی »: 1شییودمی آنها نامل-یا خوابهای  -عقلها  َع اللَّ ِإَذا َقاَم َقاِكُمَنا َوضَََّّ
ْحَئُمُهْم  َو َكَمَلْت  ِبَها ُعُقوَلُهْم  ُرُءوِس اْلِعَباِد َفَجَمَع 

َ
 2.«ِبِه أ

رف گذشت نمی و تیر از این حدیث اواب دیگری توان یافت، زیرا قطعاد ص 
و حتماد باید واقعه خاصی رخ دهد نه  3زمان تاثیری در صادقه شدن رؤیاها ندارد

همه رؤیاهای مومن صییادقه گردد و اندیشییه اش ازئی از نبوت شییود، و در این 
 داشته شده است.حدیث از آن واقعه مهم پرده بر

دوره بعد از « آخر الزمان»یابیم نه مراد حدیث از می لذا از این روایت در
 شود ندارد.می خروج است و ربطی به خواب هایی نه قبل از خروج دیده

سنت از پیامبر  نقل نرده اند: زمانیوه تقارب زمان رخ  همچنانوه اهل 
هد شییید:  هد خواب مومن دروتین نخوا قَ »د ا ِإَذا َت یَ َكْد ُرْؤ َماُن َلْم َت اَرَب الزَّ

 4....«َتْكِذُب  اْلُمْؤِمِن 
و در حدیث دیگری مراد از تقارب زمان هنگام حوومت حضییرت مهدی 

گذرد و ماه به اندازه هفته و هفته می علیه السالم معرفی شده نه سال به اندازه ماه
حتی تووَن  الزماُن  یتقارب»به اندازه یک روز و یک روز به اندازه یک سیییاعت: 

                                                             
 باشد.را به معنای خواب آنها بگیریم دقیقاد مطابق با حدیث مورد بحث می« َأْحاَلُمُهْم ». نه اگر 1
 57ح 840ص 2الجرائس جو به سند دیگر: الخرائ( و  21ح 25ص 1. الوافي ج2
 93ص 2ة المزااة ج. ال أثر إلعتدال الزمان في صدق الرؤیا. البضاع3
 باشند.. عموم راویان این حدیث از اهل سنت می94ح 386. األمالي تللطوسي( ص4
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َنُة نالشهر، و الشهر نالجمعة، و الجمعة نالیوم، و الیوم نالساعة  1«.السَّ
ضی نیز این احتمال را داده اند نه مراد از  زمان نزدیک « آخر الزمان»بله بع

شییود و برای می به قیامت باشیید چون در هنگامه قیامت همه حقایق منوشییف
است؛ در نتیجه وقتی قیامت نزدیک گردد « ّقةالحا»همین یوی از نام های قیامت 

 2شوند.می خواب ها راست
ساله  در روایت دیگری مربوط به دوران نزدیک « تقارب زمان»همچنانوه م

ست:  شده ا ّسنة »به قیامت معرفی  ّساعة حّتی یتقارب الّزمان، فتوون ال ال تقوم ال
نالیوم، عة  عة، و توون الجم نالجم هر  هر، و یوون الشییّ و یوون الیوم  نالشییّ

 3«.نالّساعة
دلیلی بر آن  4اما اینوه بعضییی گفته اند مراد از رأی، اسییتنباط یقینی اسییت

یافتم یات، 5ن باطل در روا یاس   نام های ق ته شییود یوی از  وه گف « رأی»، اال این

                                                             
، شییرح الوافي 82ص 3. قالوا یرید خروج المهدی و بسییطه العدل. الفائق في تریی الحدیث ج1

 445ص 11تالمازندراني( ج
قرب منها فهو أخّص بها. البضییاعة المزااة . ألّن القیامة هي الحاّقة التي تحّق فیها الحقائق، و نّل ما 2
 93ص 2ج
 437ص 3ج. معجم األحادیث اإلمام المهدي 3
 204ص 25. اإلستنباط الیقیني. مرآة العقول ج4
ضی محققین در رد این ادعا می5 ستنباط یقینی واود . بع صیص رأی مومن به ا گویند: واهی برای تخ

رسییاند، همچنانوه واهی برای تخصیییص آخر من را میندارد و ظاهر لفظ حدیث، مطلق اندیشییه مو
صیص الرأي بما ونر، بل الظاهر تعمیمه في مطلق  ← الزمان به دوران تیبت واود ندارد: ال واه لتخ
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، و قیاس نوعی استنباط باطل از 1است، و اهل قیاس معروف به اهل رأی بوده اند
شرعی شد،می احوام  ست  با ستنباط احوام ا پس مراد از رأی در این روایت نیز ا

 اما استنباطی یقینی نه با ازء نبوت بودن سازگار باشد.
سبی بین رأی مومن و رؤیای او واود دارد نه در ننار هم ازئی  ولی چه تنا

دهد نه همه اسییتنباطات  می از نبوت شییمرده شییده اند  و در آخر الزمان چه رخ
 2گردد می شرعی او یقینی

باقر  قائم فرمایند: می یابید نهمیاواب را در نالم امام  قیام زمانیوه 
ست نند  در هر اقلیمی از اقالیم زمین مردی را بفرستد و بگوید عهد تو در نف د

تو اسییت، هرگاه با موضییوعی موااه شییدی نه خودش و قضییاوت درباره آن را 
 :است عمل نماچه در وی ندانستی به نف دستت نگاه نن و به آن

َقاِلیِم »
َ
َك  ِإَذا َقاَم اْلَقاِكُم َبَعَث ِفي أ ْرِض ِفي ُكلِّ ِإْقِلیٍم َرُجًئ َیُقوُل َعْهُدَك ِفي َكفِّ

َ
اْْل

َما  َمْل ِب َك َو اْع فِّ َفاْنُرْر ِإَلی َك یِه  اَء ِف ُمُه َو اَل َتْعرُِف اْلَقرَََّّ ْمٌر اَل َتْفَه
َ
َك أ یْ َفِإَذا َوَرَد َعَل

 3.«ِفیَها
                                                             

ضاعة المزااة → صیص آخر الزمان بزمان الغیبة. الب سة المؤمن و إدراناته الحّقة. ونذا ال واه لتخ فرا
 92ص 2ج
اُنْم َو َأصیْ . »1 یَّ ْأي   َحاَب إ  َنن  الرَّ ُهْم َأْعَداُء السیُّ نَّ َحاَب »، 53التفسییر المنسیوب ص«: ، َفإ  ْأي   َأنَّ َأصیْ َو  الرَّ

َیاس   ُئون اْلق   76ح 210-209ص 1المحاسن ج «:ُمْخط 
منحصر در این روایت است و در آن سه روایت « رأی مومن». تواه به این نوته نیز مهم است نه ونر 2

 قبالد آوردیم سخنی از رأی مومن به میان نیامده است. دیگری نه
 8ح 319. الغیبة للنعماني ص3
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صود از می و از این حدیث نیز متواه زمان بعد از « آخر الزمان»شویم مق
 و تشویل حوومت عدل اهانی است.خروج مهدی موعود 

بار  ند  ته چ گذشیی حث  با ما در خالل م چه   د( مراد از ازء نبوت یعنی 
. اما آنها 1توضیییس دادیم نه صییادقه بودن خواب تالزمی با حجت بودن آن ندارد

صرار بر  سد دهند نه آیا منظورش می تالزمنه ا سبت به این حدیث باید پا ننند ن
اینسییت نه رؤیای مومن در آخر الزمان بالفعل حجت اسییت یا اینوه اقتضییاء 

تواند حجت باشییید به شییرطی نه مانعی از پذیرش آن می حجیت را دارد یعنی
 واود نداشته باشد  اگر اولی باشد در صورتی نه یک مومن دو خواب متعارض

ببیند یا دو مومن دو خواب متعارض درباره یک موضییو  ببینند تولیف چیسییت  
لذا می آیا ندارد،  توان هر دو خواب متعارض را حجت دانسیییت  اینوه اموان 

شویم مراد این حدیث، اثبات اقتضاء حجیت برای خواب مومن است می متواه
توای خواب با در صییورتی نه مانعی نباشیید، نه یوی از موانع، مخالف بودن مح

شریعت شد، همچنانوه یوی دیگر از موانع، خواب دیدن می موازین مذهی و  با

                                                             
. البته ممون اسییت نسییی بگوید: درباره شییناخت حجت خدا، صییادقه بودن خواب مالزم با حجت 1

ست و معنا  صادقه بدانیم بودن آن شده را  شخص دیده  ندارد خوابی نه مثالد در مورد مهدی بودن فالن 
شود اما اعتق ست زیرا تا حجت بودن خواب اثبات ن سخن درست نی شمریم. ولی این  اد به وی را الزم ن

گردد هر چند خواب صیییادقه باشییید. همچنانوه ائمه علیهم نمی لزوم اعتقاد به محتوای خواب ثابت
شتند اما موظف به خودداری از آن نبودند و بدین گونه اقدام  سبت به عامل قتل خویش علم دا سالم ن ال

 شده است.نمی آنها نسبت به عامل قتل خویش خودنشی محسوب
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 اثبات حوم شییرعی یا عقیده اسییت نه با این حدیث صییحیس مخالفت دارد نه
ِه »گوید: دین خدا ارامندتر از آنسییت نه در خواب دیده شییود: می َفِإنَّ ِدیَن اللَّ

ْن یُ 
َ
َعزُّ ِمْن أ

َ
ْوِم َعزَّ َو َجلَّ أ  1.«َری ِفي النَّ

شده و  ستحی وارد  شریع اوان  م صحیس درباره ت و االی اینوه این حدیث 
بر آن دین اطالق شییده اسییت. حال وقتی حتی اوان  مسییتحی با خواب و رؤیا به 

رسیید آیا شییناخت حجت خدا نه سییعادت بشییر به آن گره خورده با نمی اثبات
 خواب اموان دارد !

شاء احوام بله در اینجا احتمالی و صحیس، إن اود دارد نه مراد این حدیث  
، بدین معنا نه وقتی دین ادیدی آمد خداوند احوام آن دین 2باشد نه إخبار از آن

نند نه اینوه اگر حومی توسط دین بیان شده نمی را در خواب یاران پیامبرش بیان
واب اما به مرور زمان دستخوش تحریف یا فراموشی قرار گرفته، صحیحش در خ

صدور حدیث شد. و علت این احتمال، اهت  شد، زیرا اهل می گفته نخواهد  با
شده و پیامبر هم بر  صحاب بیان  شتند نه اوان در خواب یوی از ا سنت اعتقاد دا

با رد این ادعا فرمودند: دین خدا در آن خواب اعتماد نردند و امام صیییادق 
 شود.نمی خواب دیده

                                                             
 1ح 482ص 3. الوافي ج1
، و: یمون أن یقال المراد أنه ال 243-242ص 79. یمون أن یخص بابتداء شییرعیتها. بحار األنوار ج2

 237ص 58یثبت أصل شرعیة األحوام بالنوم. همان ج
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مال اسیییت  یک احت ما این مجرد  ماا نانی برای  آورد، و این نمی نه اطمی
 حدیث صحیس بر عمومیت خود باقی است.

گوید: رؤیا نسییبت به هیچ می مدعی یمانی در راسییتای فرار از این اشییوال
عقیده یا حومی حجیت ندارد اال نسییبت به تشییخیص خلیفه خدا در زمین نه 

 1قرآن و روایات بدان تصریس نرده است.
ست نه اوالد  صی در قرآن و روایات واود ندارد و  این در حالی صی چنین تخ

آید نیز اطالق دارند لذا اگر می حدیث مورد بحث و روایات دیگری نه در ادامه
 حجیت خواب ثابت شود در همه چیز ثابت خواهد بود.

ثانیاد در روایات نه هیچ نصی درباره شرعیت شناخت حجت خدا از طریق 
وارد شده نیز ی بر فرض ثبوت ی تنها در مورد چند  رؤیا واود ندارد و آنچه در قرآن

 خلیفه خداسییت و قانونی نلی به ما اهت شییناخت همه حجت های خدا ارائه
 دهد.نمی

ممون است گفته شود: رخداد دو خواب متعارض، تنها یک فرض است نه 
یاران احمد، همین روزگار را دوره نمی در آخر الزمان اتفاق وه  تد. تافل از آن اف

دانند در حالیوه عده ای خواب های متعددی بر ضد احمد بصری می ر الزمانآخ
 دیده اند نه با محتوای خواب یمانی ها پیرامون تایید احمد در تعارض است.

                                                             
شریعةال حجیة للرؤیا في دین الله عقیدة  .1 من  هو ما بیناه و (الروایات القرآن وتتیر ما أثبته النص ، و 

 87ص . عقائد اإلسالمتشخیص مصداق خلیفة الله في أرضه
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نند نه آنچه شییرعاد می هر چند احمد برای فرار از این اشییوال چنین عنوان
ست نه اعتنا شناخت حجت خدا شده، اعتنا به خواب برای  به خواب برای  ثابت 

 1رد مدعی خالفت.
تافل از آنوه او تمثل شیطان به معصوم را در عالم رؤیا مطلقاد رد نرده، پس 
طبق مبنای خودش اگر نسییی معصییومی را در خواب ببیند نه بطالن احمد را 

 اعالم نند حجت است و راهی برای انوار آن واود ندارد.
، مقابل چشییم شییما خواننده تیر از اینوه اوالد اطالق روایات مورد بحث
شییود. لذا به وضییوح مور و می عزیز اسییت نه شییامل اثبات و رد مدعی، هر دو

شاهده شده را م شان دیده  ضد  حیله این اریان اهت فرار از خواب هایی نه بر 
ننید، ثانیاد خود انشعابات اریان مدعی یمانی بر ضد هم خواب دیده اند مثل می

 رأیاتی بر ضد موتبی ها.
یث از حد یای او ازئی از نبوت می طرفی  به همراه رؤ ید رأی مومن  گو

اسییت، حال اگر رأی مومن مخالف رؤیایش در آمد وظیفه چیسییت  مثل اینوه 
گوید احمد می صدها دلیل در مورد باطل بودن ادعای احمد واود دارد، و رأیش

شنود نه: احمد بر حق است، خوب می حجت خدا نیست اما صدایی در خواب
یای او با رأی یک مومن دیگر  در این صییورت ندام حجت اسیییت  نیز اگر رؤ

                                                             
شرعاد  و .1 شخص؛ ألن ما ثبت  هو  ال یجی االلتفات للرؤی المدعاة في نفي خالفة الله في أرضه عن 

 80ص . هماننفي أوأنها تأتي ندلیل معارضة  لم یثبت شرعاد  أنها تأتي ندلیل تشخیص، و
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نه  به این رأی رسیییده  با ادله محوم  وه مومنی  ند این مان مخالف در آمد چه  
صورت  ست، آیا در این  ست ا ست اما او خواب دیده نه در اریان یمانی باطل ا

بوت شمرده شده رأی مقدم است یا رؤیا، در حالیوه هر دو در ننار هم ازئی از ن
اند  تنها راه حل برای این تعارض همانسییت نه بگوییم حجیت خواب، ییییی بر 
فرض ثبوت ی اقتضائی است لذا اگر مانعی بر سر راهش مثل مخالفت رأی مومن 

 واود داشت، حجیت ندارد.
اِء َقاَل ».1 شَّ َسِن ْبِن َعِليٍّ اْلَو ا ِعْنَد َرُجٍل  ُرِوَي َعِن اْلَح  َو َكاَن َمَعَنا َرُجٌل ِبَمْرَو  ُكنَّ

ْرِبَعاَء َو اْلَخِمیَس 
َ
ِم اْْل ُه َقْلِبي َفصََُّّ َر اللَّ َه َقْد ُكْنُت ِمْثَلَك ُثمَّ نَوَّ ِق اللَّ  َو َواِقِفيب َفُقْلُت َلُه اتَّ

ْستَ  َیَك ِفي َمَناِمَك َما َت ْن ُیِر
َ
َه أ َسِل اللَّ َصلِّ َرْكَعَتْیِن َو  ِسْل َو  ِدلُّ ِبِه َعَلی اْلُجُمَعَة َو اْيَت

ْدُعَو 
َ
ْن أ

َ
ُمُرِني ِفیِه أ

ْ
ِن ِإَليَّ َیأ سَ ِبي اْلَح

َ
َسَبَقِني ِكَتاُب أ ْمِر َفَرَجْعُت ِإَلی اْلَبْیِت َو َقْد 

َ
َهَذا اْْل

َه َو ا ْخَبْرُتُه َو ُقْلُت َلُه اْحَمِد اللَّ
َ
ُجَل َفاْنَطَلْقُت ِإَلْیِه َو أ ْمِر َذِلَك الرَّ

َ
َتِخْرهُ ِماَكَة ِإَلی َهَذا اْْل سََّّْ

  ٍ ُقوَل َلَك َو ِفیِه َما  1َمرَّ
َ
ْن أ

َ
اِر أ َسَبَقِني ِإَلی الدَّ َسِن َقْد  ِبي اْلَح

َ
َو ُقْلُت ِإنِّي َوَجْدُت ِكَتاَب أ

َعا ْوِم َو الدُّ ُه َقْلَبَك َفاْفَعْل َما ُقْلُت َلَك ِمَن الصَََّّّ َر اللَّ ْن ُیَنوِّ
َ
ْرُجو أ

َ
ا ِفیِه َو ِإنِّي َْل َتاِني ُكنَّ

َ
ِء َفأ

اَعِة َفُقْلُت َو َكْیَ  َذِلَك  َماُم اْلُمْفَتَرُض الطَّ نَُّه اِْلِ
َ
ْشَهُد أ

َ
َحِر َفَقاَل ِلي أ ْبِت ِفي السَّ َیْوَم السَّ

ِه َلَتْرِجَعنَّ ِإَلی اْلَحقِّ  ْوِم َفَقاَل َیا ِإْبَراِهیُم َو اللَّ ِن اْلَباِرَحَة ِفي النَّ ُبو اْلَحسَََّّ
َ
َتاِني أ

َ
 َو َزَعَم َقاَل أ

هُ  ِلْع َعَلْیِه ِإالَّ اللَّ نَُّه َلْم َیطَّ
َ
 2.«أ

                                                             
 أستجیره: پناه بردن به خدا ثبت شده است. 120ص 7. در مدینة المعااز ج1
 23ح 366ص 1. الخرائ( و الجرائس ج2
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َي: روایت شییده»محتوا: در این حدیث، بدون سییند با تعبیر  از حسیین « ُرو 
امام بر نند نه به مردی واقفی گفته برای اینوه بفهمی امام رضا می وّشاء نقل

شنبه و امعه را روزه بگیر و ب شنبه و پنج ست روز چهار  سل نن و دو حق ا عد ت
رنعت نماز بخوان و از خدا بخواه در خوابت چیزی نشان دهد نه تو بر امامت آن 

بیند نامه ای از می آیدمی حضرت بدان استدالل ننی. سپس وقتی حسن به خانه
ضا  سن نزد آن مردامام ر شان نند. ح سیده نه آن مرد را دعوت به امامت ای  ر

صد مرتبه از او طلی خیر نما نه نامه ای از  گوید خدا را حمد ننمی رود ومی و 
شان نمایم پس آن روزه و آن  ضرت به من رسیده نه تو را دعوت به امامت ای آن ح

را انجام بده. آن مرد سییحر روز شیینبه نزد حسیین آمد و ابراز ایمان  1دعا نه گفتم
ضا  سم تو ح در خوابم آمده و گفتند:نمود و گفت امام ر تماد ابراهیم به خدا ق

گردی. و اعتقاد آن مرد این بود نه تیر از خدا نسییی از این ماارا می به حق باز
 اطال  نداشته است.

تدبر: هر چند این حدیث بدون هیچ سییندی و دارای مضییمون منحصییر به 
ست نه عمل مذنور  ست، اما مهمتر از آن این شده ا ضعیف ثبت  فردی در نتابی 

اء چنین پیشنهادی به آن مرد داده است منسوب به معصوم نیست و تنها حسن وّش 

                                                             
نگارد: احتمال دارد مراد دعای مخصوصی بوده نه هنگام نقل ساقط . محدث نوری درباره این دعا می1

ان درخواسیت از خدا اهت هدایت . اما مشیخص اسیت نه منظور هم22ص 3شیده. دار السیالم ج
َك »باشد نه حسن وّشاء قبالد به آن مرد گفته بود: یافتن در خواب می ي َمَنام  َیَك ف  َه َأْن ُیر   «.َسل  اللَّ



 رویای امامت  |112|

. گمان نشود نه مراد از فقره: 1در حالیوه عمل تیر معصوم برای ما حجت نیست
ْمرِ »

َ
ْدُعَو ِإَلی َهَذا اْْل

َ
ْن أ

َ
در نامه امام، دعوت ایشیییان به انجام این عمل بوده  «أ

ْمر  »بلوه مراد از  است،
َ
سطر قبل هم ونر باشد نه در یک می امر امامت« َهَذا اأْل

ْمرِ »شییده اسییت: 
َ
َتِدلُّ ِبِه َعَلی َهَذا اْْل در نتیجه عمل مذنور منتسییی به  ؛«َتسََّّْ

 معصوم نیست و قابلیت استناد ندارد.
و این سخن نه حسن وّشاء از بزرگان اصحاب بوده و اموان ندارد چیزی از 

ل پذیرش پیش خودش در آورده باشد پس حتماد این عمل را از معصوم شنیده، قاب
ّشاء  سن و شده تا ثابت نند واقعاد ح سندی ارائه ن ست، زیرا برای این نقل هیچ  نی
چنین عملی را پیشیینهاد نرده بوده. و هیچ ُبعدی ندارد نه بعضییی از واقفیه برای 

این حدیث را ساخته اند تا چنین سست نشان دادن ادله امامت حضرت رضا 
برداشته اند با دلیل و برهان م ناظم الوه دهند افرادی نه دست از وقف بر اما

محوم نبوده، بلوه با چیز هایی مثل خواب و اسییتخاره بوده اسییت. همچنانوه 
سی در نتاب الغیبة از علی بن معاو واقفی نقل صفوان بن می شید طو نند نه از 

سد یحیی پرسید چگونه به امامت علی تامام رضا  ( قطع پیدا نردی  و او پا

                                                             
شیعه برای هدایت یافتن 1 شت نرده نه آن عمل بین  صدر حدیث چنین بردا . هر چند محدث نوری از 

ل المذنور نان معهوداد متداوالد بینهم للحااة المزبورة. دار متداول بوده: و ظاهر صییدر الخبر نون العم
سالم ج ّشاء این عمل متداول را نقل 22ص 3ال سن و . اما اگر اینگونه بوده پس چرا هیچ نس تیر از ح

سندی  شده هیچ  شده و وقتی هم ثبت  شم در هیچ نتاب حدیثی ونر ن ش نورده و همان نقل هم تا قرن 
 یچ معصومی هم منتسی نشده است !برایش ارائه نگشته و به ه
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دم و خدا را خواندم و از او درباره وی طلی خیر نمودم و بر امامتش داد: نماز خوان
شي صفوان بن یحیی بأي   ء قطعت علی عليقطع نردم: علي بن معاو قال قلت ل

 2و قطعت علیه. 1قال صلیت و دعوت الله و استخرت علیه
هیچ دلیل محومی بر امامت خویش نداشییته نه گو اینوه امام رضییا 

 صفوان باید با نماز و دعا امامت ایشان را بفهمد! شخص بزرگی مانند
گفتند صییفوان تنها از روی می نگارد: اگرمی خود شییید طوسییی در اینباره

اعتقاد پیدا نرده شنیع تر از این نبود نه تقلید دیگران به امامت حضرت رضا 
صفوان، علی بن معاو شاید هم  ستخاره ایمان پیدا نموده، و  را  بگویند با نماز و ا

در دراه ای از ابله بودن دیده نه تولیفی نسییبت به هدایت وی بر خود ندیده و با 
 این نالم از بحث با او طفره رفته است:

صس ولك فلیس فیه  شنیع علی رال بالتقلید و إن  نثر من الت فهذا لیس فیه أ
حجة علی تیره علی أن الرال الذي ونر ولك عنه فوق هذه المنزلة لموضییعه و 

ضله و سألة علمیة أنه قال  ف صمه في م سن أن یقول لخ ستح زهده و دینه فویف ی
فیها باالسییتخارة اللهم إال أن یعتقد فیه من البله و الغفلة ما یخراه عن التولیف 

 3فیسقط المعارضة لقوله.
اء مدتی واقفی بوده اما برای یافتن حقیقت به  االی اینوه خود حسیین وشییّ

                                                             
 «.أ، ف، م» لیس في نسد .1
 61. الغیبة تللطوسي( ص2
 62. همان ص3
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این عمل متمسییک نشیید بلوه از طریق طرح مسییائل علمی و دیدن معجزه امام 
ضا  ضرت ایمان آوردر شته، به آن ح ست از وقف بردا ، در حالیوه اگر 1، د

و چنین عملی را یاد داشیییت زحمت آن همه فور نردن و طرح مسیییائل پیچیده 
 داد.نمی آزمودن آن امام را به خود

همچنانوه در متن حدیث گفته نشیییده آن مرد عمل مذنور را انجام داده و 
بدین واسییطه حجت خدا را شییناخته، بلوه علت ایمان او را معجزه تیی گویی 

هُ »: 2نمایدمی معرفیامام رضا  ِلْع َعَلْیِه ِإالَّ اللَّ ُه َلْم َیطَّ نَّ
َ
  «.َو َزَعَم أ

صوم را در بیداری ام شواالت، چون آن مرد چهره مع صرف نظر از این ا ا با 
نه  فت  عداد خواهیم گ هده نرده، و ب مان چهره را در خواب مشیییا دیده بوده و ه

آید، حجیت خواب وی مبتنی نمی شیطان به صورت واقعی معصوم در خواب در
ت حجت بر دیدار چهره معصییوم بوده نه اینوه مطلق خواب، راهی برای شییناخ

 خدا باشد.
                                                             

یَرةد َقْبَل َأْن َأْقَطَع . » 1 َل َنث  ائ  ي َمسییَ َي َعْن  ُنْنُت َنَتْبُت َمع  ا ُرو  مَّ َتاب  م  ي ن  ن    َو َاَمْعُتَها ف 
ي اْلَحسییَ َعَلی َأب 

َك  ه    َو َتْیر  َول  ه  َو  آَبائ  ل  َلی َمْنز  ْرُت إ  ي َو صیی  ي ُنمِّ َتاَب ف  َرُه َفَحَمْلُت اْلو  ه  َو َأْخَتب  ي َأْمر  َت ف  بَّ ْبُت َأْن َأثَّ َو َأْحَب
ْون  َع  ي َطَلی  اإْل  ٌر ف 

َیةد َو َأَنا ُمَتَفوِّ ْسُت َناح  َتاَب َفَجَل َلُه اْلو  ْنُه َخْلَوةد َفُأَناو  اْلَباب  َاَماَعٌة َلْیه  َأَرْدُت َأْن آُخَذ م  َو ب 
ْو َأَنا  ُخول  َعَلْیه  إ  لدُّ َیال  ل  ْحت  ي اال  ْوَرة  ف  ي اْلف  َك ف  ُثوَن َفَبْیَنا َأَنا َنَذل  ي ُاُلوٌس َیَتَحدَّ ار  ف  َن الدَّ ُغاَلم  َقْد َخَرَج م  ب 

َتاٌب َفَناَدی ه  ن  اُء اْبُن ب   َید  َي اْلَوشَّ َسُن ْبُن َعل  ُوُم اْلَح َسُن ْبُن َأیُّ َلْیه  َفُقْلُت َأَنا اْلَح يِّ َفُقْمُت إ  ْلَیاَس اْلَبْغَداد  ْنت  إ 
ْیُت َناح   َلْیَك َفَهاَك ُخْذُه َفَأَخْذُتُه َو َتَنحَّ ه  إ  َدْفع  ْرُت ب  َتاُب ُأم  َي َفَما َحاَاُتَك َفَقاَل َهَذا اْلو  َوا َو َعل  َیةد َفَقَرْأُتُه َفإ 

یه   ه  ف 
َك َقَطْعُت َعَلْیه  َو َتَرْنُت اْلَوْقَف َاَواُب اللَّ ْنَد َول  َأَلة  َفع  َأَلة  َمسییْ  2جعیون أخبار الرضییا «. َمسییْ

 229ص
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 روایات مخال :
ست حجیت  سی قرار دادیم، نتوان نه تنها این روایاتی نه تا به حال مورد برر
خواب را برای عموم مردم به اثبات برسییاند نه حتی احادیثی بر خالف این مدعا 

و  1واود دارد، از امله در نتاب بصییائر الدراات از عابدی نه قبالد سیینی بوده
های خوبی دیدند می دیده و دیگران نیز در مورد وی خواب های خوبیمی خواب

سط معجزه امام ناظم می نقل شدنم تو شیعه  ، دیگر خوابهای نند نه بعد از 
را  دیدم و نالد رؤیاهایم قطع شد، پس شبی در خواب امام صادق نمی خوب

زیرا  دیدم و به ایشان در این باره شوایت نردم نه در پاسخم فرمودند: تصه نخور
َكاَن ِلَي اْبُن »گردد: می مومن هنگامی نه در ایمان راسد شود رؤیا از وی برداشته

ْهِل َزَماِنه
َ
ْعَبِد أ

َ
ِه َو َكاَن ِمْن أ ... َو َكاَن ِمْن َقْبِل َذِلَك َیَری  َعمٍّ ُیَقاُل َلُه اْلَحَسُن ْبُن َعْبِد اللَّ

َنَة َو ُتَری َلُه ُثمَّ ا ْؤَیا اْلَحسَََّّ اِكُم الرُّ ِه ع ِفیَما َیَری النَّ َبا َعْبِد اللَّ
َ
ی َلْیَلًة أ

َ
ْؤَیا َفَرأ ْنَقَطَعْت َعْنُه الرُّ

ُه  نْ َماِن ُرِفَع َع ی َِ ِفي اِْلِ َفِإنَّ اْلُمْؤِمَن ِإَذا َرسَََّّ َقاَل اَل َتْغَتمَّ  ا َف یَ ْؤ َطاَع الرُّ ِه اْنِق یْ َكا ِإَل َفشَََّّ
ْؤَیا  2«.الرُّ

قل نهمی ما از این ن به خواب های خوب روش  فهمیم  اوالد دلخوش بودن 
دیده اند و هم دیگران درباره می اهل سیینت بوده نه هم خودشییان خواب خوب

                                                             
( در حالیوه در خود روایت 156ص 4. محدث نوری سییهواد او را واقفی معرفی نموده تدار السییالم ج1

شده نه وی والیت هیچیک از ائمه  صریس  شته و مرید خلفا بوده. بله در نتاب نافی را قب ت ول ندا
 8ح 352ص 1باشد توصیف به واقفی شده است. الوافی جبرادرش نه راوی حدیث می

 6ح 255صبصائر الدراات . 2
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ّشره نه دیده سنه و مب ضی از خواب های ح شود از اانی می همدیگر، و ثانیاد بع
بری راسییختر نماید، و ثالثاد می شیییطان اسییت تا تو را در گمراهی یی نه به سییر

ستند و رؤیای خوب  سد نی ست نه در ایمان را سانی ا ضعیف برای ن راه ارتباطی  
 شود. و از این ضعف درمی اال نسی نه در ایمان راسد باشد رؤیا از او بر داشته

شد نه نقش تعیین نننده در نمی یابیم نه رؤیامی شناخت حجت خدا با تواند راه 
 سعادت و شقاوت ابدی افراد دارد.

در خواب آن عابد فرموده اند، ولی را امام صیییادق البته این نوته اخیر 
فرقه یمانی نه قائلند نالم امام در خواب، مانند نالم ایشییان در بیداری اسییت به 

 ناچار باید این گفته را نیز قبول نمایند.
یامبر  تاب تحف العقول از پ ند:  همچنین در ن نه فرمود قل شیییده  ن

داشییته شییده تمگین نگردد زیرا اگر احدی از شییما به اهت اینوه رؤیا از وی بر
ْن ُتْرَفَع َعْنُه »گردد: می نسی در علم راسد شود رؤیا از او برداشته

َ
َحُدُكْم أ

َ
اَل َیْحَزْن أ

ْؤَیا َِ ِفي اْلِعْلِم ُرِفَعْت َعْنُه الرُّ ْؤَیا َفِإنَُّه ِإَذا َرَس  1.«الرُّ
است نه در  خوب در این روایت نیز تصریس شده نه رؤیا مربوط به نسانی

علم راسد نیستند و اال نسی نه در علم راسد باشد نیازی به رؤیا ندارد و رؤیا از 
 شود.می او برداشته

ید:می همچنانوه شییید مفید  هر نه علمش زیاد گردد خوابهایش نم گو

                                                             
 50. تحف العقول ص1
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 1و اتسع فهمه قّلت مناماته. نثر علمه شود: إن نل منمی
برهان علمی است و رؤیا دارای آن  فهماند معیار اصلیمی و این حدیث نیز

 اایگاه نیست نه برای شناخت حجت خدا از آن استفاده شود.

 ( حجیت قول معصوم در خوابسوم بخش
 دو مقدمه:

 مقدمه اول( پیشینه و اقسام:
مساله حجیت قول معصوم در خواب، موضو  ادیدی نیست بلوه عمری 

ین زمینه قلم زده اند، از امله به درازای تارید اسییالم دارد و علمای زیادی در ا
ضی ت413شید مفید ت سید مرت (، عالمه حلی 449(، عالمه نرااوی ت436(، 

 (.1186( و محقق بحرانی ت1110(، عالمه مجلسی ت726ت
 خواب دیدن معصوم به شش گونه قابل تصور است:

صوم را در بیداری دیده لذا وقتی در خواب1  داند می بیندمی . قبالد چهره مع
 ه همان معصوم است.ن

نند چهره معصییوم می . چهره را در بیداری ندیده اما در خواب احسییاس2 
 است.
به او الهام3  ندیده ولی  یداری  نه فالن معصییوم می . چهره را در ب شییود 

                                                             
 61ص 2. ننز الفوائد ج1
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 1است.
 . خود  شخصی نه خواب دیده بگوید من فالن معصوم هستم.4 
 است.. شخص دیگری در خواب بگوید نه او فالن معصوم 5 
 . از روی قرائن و شواهدی حدس بزند نه آن چهره متعلق به فالن معصوم6 

مثل اینوه اعمالی را اهت خواب دیدن معصییوم انجام داده و شییی  2باشییدمی
دهد یا سیییدی همنام یوی از می خوابی دیده نه آن را بر دیدن معصییوم تطبیق

 نند همان معصوم است.می دیده و گمان معصومین 
صومین  ل برای ائمه مورد او شان را در  و مردمی نه در زمان مع ای

دهد و بسیییاری از روایاتی نه در زمینه خواب دیدن می بیداری دیده بودند رخ
 3باشد.می توسط افراد ثبت شده از این قبیل معصومین 

                                                             
را دیده اند  زیسته و خواب ایشانمی . عالمه شعرانی در مورد نسانی نه بعد از عصر معصومین 1

هذا هو المقصییود و اال فلیس أحد ممن ااء بعد رسییول الّله نگارد: فقط صییورت الهام را پذیرفته و می
و بالجملة  ...المتمثل بصییورته هو أو بغیر صییورته  ّن أیعرفه بصییورته حتی یعلم  لی الله علیه و آلهصیی

شییرح  م ضییروری ال یشییك فیه.الغیی یلقی الی قلی الرائی و یعرف هو صییحته بعل االلهام من عالم
 377حاشیة ص 7الوافيتالمازندراني( ج

صورت  .2 صوم را در بیداری دیده اما در خواب شامل این گزینه نیز می 6تا  2و البته  شود نه چهره مع
 ایشان را به شول دیگری مشاهده نموده است، هر چند چنین موردی در روایات یافت نشد.

شود نه ائمه متاخر3 صورت پیامبر  . گفته ن فرمودند ما را در بیداری ندیده بودند اما بارها می نیز 
مه  عدد، ائ یات مت یامبر را دیدیم. زیرا طبق تصییریس روا با  خواب پ عالم معنی  گاهی در  هر از 

شان را می پیامبر شته اند و چهره ای ُسوُل ال»شناختند: دیدار دا َوا َناَن َلْیَلُة اْلُجُمَعة  َواَفی َر ه  إ 
 لَّ

ُة  مَّ ئ 
َ
   ←(. تیر از اینوه چون به تصریس روایات،2ح 254ص 1تالوافي ج« َمَعهاْلَعْرَش َو َواَفی اأْل
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بینیم یا صورت شخص دیگری است نه می از طرفی نسی را نه در خواب
سیم ولی می او را شت یا تعبیرشنا ننیم می در خواب یا بعد از خواب چنین بردا

صومین  ست نه از مع ست؛ یا چهره هایی ا صوم ا شی نرده  نه فالن مع نقا
اند؛ و یا صورتی است نه در بیداری ندیده ایم نه یا خیلی منحصر به فرد است و 

بینیم نه قادر به می یا معمولی اسیییت، و گاهی هم فقط یک صییورت پر از نور
 شخیص خصوصیات چهره اش نیستیم.ت

زند، می بینیم نه با ما حرفمی از طرف دیگر، گاهی ما صییورتی در خواب
گوید، گاهی می شیینویم نه مطلبیمی بینیم و تنها صییدایینمی گاهی تصییویری

شانمی صورتی ست، و می بینیم نه به ما ناتذی ن شته ا دهد نه در آن مطلبی نو
بینیم و نه صییورتی در نار اسییت و نه می ا در خوابگاهی فقط نوشییته یا نتابی ر

 صدایی.
 شویم:می با تواه به همه این مطالی نواتی را متذنر

نوته اول( برداشییت ما نسییبت به اینوه معصییوم را در خواب دیده ایم چند 
 گونه قابل تصور است:

                                                             
ُض »شده است: متعرض ایشان نمی  شیطان→ ْیَطاُن َیا ُزَراَرُة اَل َیَتَعرَّ شَّ ْمر   ال

َ
ی  َهَذا اأْل َصاح   تبصائر« ل 

را خواب دیده اند. و  توانسییتند بفهمند نه پیامبر می طانی هم( با الهام تیر شییی2ح 319ص 1الدراات ج
شیاء ضوری به همه ا ستند دارای علم ح صالد آنها نه خلیفه خدا در روی زمین ه ضوریمی ا شند و به علم ح  با

یا دیگر می یامبر  یدن پ به خواب د بت  عای ایشیییان نسیی جه اد ند. در نتی یده ا چه نسییی را خواب د نه  ند  دان
 بل مقایسه با ادعای مردم عادی نیست.قا معصومین
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اول( اگر صورتی نه در خواب دیده ایم، یوی از تصویرهای نقاشی شده از 
باشد، راست بودن این خواب قابل اثبات نیست. چون اوالد طبق  ین معصوم

شییود می پس آیا 1باشییدمی بعضییی روایات، نقاشییی صییورت انسییان حرام
صومین شی ها، این عمل حرام را تایید  مع شول آن نقا شان به  شدن با ظاهر 

ش باشییند و ما پیمی ننند  ثانیاد از آنجا نه این تصییویرها در خزانه وهن مواود
زمینه دیدن چنین تصویرهایی را در خواب داریم، احتمال اینوه این خوابها از نو  

 خوابهای نفسانی باشد نامالد قوی است.
دوم( اگر صورتی نه در خواب دیده ایم، چهره یوی از افراد آشنا باشد اثبات 
ست. زیرا هیچ فرد تیر معصومی  شیم مشول ا اینوه معصوم را در خواب دیده با

این را ندارد نه معصییوم به چهره او ظاهر شییود حتی اگر در عاَلم خواب  لیاقت
ست زیرا باآلخره  صادق ا سانها نیز  سخن حتی درباره پاک ترین ان شد، و این  با

شان از مقام اهل بیت  ستند و مقام صوم نی صله دارد. و حتی آنها مع خیلی فا
 آنها در آمده باشد. توان پذیرفت نه معصوم به چهرهنمی اگر سید هم باشند باز

سوم( اگر ما حدس زده ایم نه معصوم را در خواب دیده ایم، حدس حجیت 
ست و قرآن فرماید: ظن به هیچ واه می شرعی ندارد و از ظن و گمان چیزی نی

 2گیرد.نمی اای واقعیت را

                                                             
یُل . »1 ْنَسان   َقاَل َاْبَرئ  یه  ُصوَرُة إ   ف 

ا اَل َنْدُخُل َبْیتاد نَّ ه  إ 
 26ح 393ص 3الوافي ج«. َیا َرُسوَل اللَّ

َن اْلَحقِّ َشْیئاد . » 2 ي م  نَّ اَل ُیْغن  نَّ الظَّ  36یونس:  ،28نجم: «. إ 
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حال اگر از روی قرائن و شییواهد حدس زده ایم نه معصییوم را دیدیم، باید 
ن عقل پسند است یا خیر. مثالد چون یک خانم با چهره نورانی دیده دید آیا آن قرائ

بوده اسییت! اما سییوال اینسییت نه آیا نفس یا  گوییم حضییرت فاطمه می ایم
تواند یک صییورت نورانی در خواب به ما نشیییان دهد  بله اگر آن نمی شیییطان

شد من فالن معصوم هستم این بحث پیش  آیدمی صورت نورانی خودش گفته با
آید یا خیر، و ما این مساله را در می نه آیا شیطان در خواب به صورت معصوم در

 ضمن روایات بررسی خواهیم نرد.
چهارم( در صیورتی نه ما احسیاس نرده باشییم معصیوم را در خواب دیده 
ایم، اگر این احسییاس دارای پیش زمینه بوده مثل اینوه به خود تلقین نرده ایم نه 

معصوم را در خواب ببینم، یا نسی به ما گفته تو امشی معصوم امشی حتماد باید 
صوم انجام داده ایم  را در خواب خواهی دید، یا اعمالی را به نیت خواب دیدن مع
ها از نو   وه این خواب مال این ته ایم، احت به خواب رف یدن او  با فور خواب د و 

ی نه نفسانی باشد نامالد قوی است. حال چه آن اعمال در روایات وا رد شده بوده 
و چه در روایات وارد نشیییده بوده نه این خودش  -ننیم می این را بعداد بررسییی

شیطان بر ایجاد خواب برای او باز سلط  ست و دریچه ای برای ت  بدعت در دین ا
 نند.می

لذا تمام یاران احمد نه واسطه خواب دیدنشان دستور العمل احمد بصری 
سه روز ر ضرت زهرا بوده مبنی بر اینوه  شف  وزه بگیرند و بعد به ح اهت ن
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یا دعایی نه او گفته را چهل شیییی  1حقانیت احمد در خواب متوسیییل شییوند
شان بدعت تلقی 2بخوانند صل این روزه و آن دعا در روایات نیامده، عمل ، چون ا

 3شده، هر خوابی نه ببینند به دور از تسلط شیطان در خواب نیست.
ننیم تا نقش دریچه شیطان نمی واضس تر شود. می ما در اینجا روایتی ونر

صادق  صی از امام  سراغ اوشخ سته به  شتنانی نه پیو  در مورد خواب وح
سمتشمی شتناک به  ست. خواب وی این بود نه زنی وح آید و می آید نمک خوا

شیینوند. امام می نشیید نه همسییایه ها صییدایش رامی او آنچنان از ترس فریاد
 دهی. گفت:نمی ت دیدن این خواب اینست نه تو زناتفرمودند: عل صادق

 4دهی.نمی هم. فرمودند: پس به اهلشدمی
ننید نه علت خوابنما شییدن آن شییخص می شییما در این حدیث مشییاهده

                                                             
 سألي االله بعییید أن تصیییومي ثالثة أیام وإإلیمان بالغیی هو الغیی، أقصر طریق لگوید: . احمد می1

بأی آیة من آیاته الغیبیة أن تعرفي الحق من الله بالرؤیا أو الوشییف أو  تتوسییلي بحق فاطمة بنت محمد
 7ص 1جالجواب المنیر الملووتیة سبحانه و تعالی. 

 2. بشارتی ص2
صوم 3 شود نه آنها احمد را حجت مع شوال ن ستاده خدا می. ا ستورات او برای و فر دانند لذا عمل به د

گویند همین نه خواب حقانیت شمرند و میایشان بدعت نیست. زیرا آنها خواب را حجت مستقل می
ستور العمل احمد و  سطه د شان نه به وا ست. در نتیجه گروهی از ای احمد را دیدی حجت بر تو تمام ا

در حالی برای دیدن خواب به دسییتور العمل وی عمل نرده اند نه دیدن خواب به او ایمان آورده اند، 
 .هنوز حقانیت او برای شان مشخص نشده بوده، و این دقیقاد مصداقی از بدعت است

 27ح 87ص 1. المحاسن ج4
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سهل انگاری در پرداخت صحیس زنات بوده و همین امر باعث تسلط شیطان بر 
شه ا شیطانی همی ست. و البته خوابهای  شته ا ست خواب وی گ سناک نی ز نو  تر

یوی از خوابهای -همانطور نه در اقسیییام خواب گذشیییت  -بلوه طبق روایات 
 شیطانی ایجاد انحراف در عقیده است.

گویند به ما الهام شد نه این چهره فالن معصوم است می پنجم( نسانی نه
باید بدانند نه احسیییاس نردن با الهام شیییدن فرق دارد و الهام الهی تنها برای 

دهد نه در دراات بسیییار باالی ایمان و تقوا بوده و از بسییترهای می نی رخنسییا
تسییلط شیییطان نیز به دور باشییند و حتی همان افرادی نه اهل الهامات هسییتند 

 ننند نه گاهی در اصییل الهام یا تعبیری نه از آن دارند دچار اشییتباهمی تصییریس
است همچنانوه مرحوم شوند. بلوه رخداد اشتباه حتی در بیداری هم ممون می

حضییرت خضییر را با ایشییان اشییتباه  مشیییری در تشییرف خدمت امام زمان 
 1گرفت.

گوییم در خواب به ما الهام شده نه فالن معصوم بوده، چه می حال وقتی ما
شتباه  شتباه در الهام داریم نه توهم را با الهام ا راهی برای اثبات عصمت خود از ا

ه ای نلی برای همه خوابهای همه افراد ارائه دهد  نگرفته باشیییم  راهی نه قاعد
سانی نه ادعای الهام سد مانده و ن ست نه همچنان بی پا سوالی ا ننند می این 

 بیش از اینوه بگویند بر احساس خود تویه نرده اند سخنی ندارند.

                                                             
 آورده ام.. مشروح این داستان را در نتاب راه های ارتباط با حضرت مهدی 1
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 رویم.می محتوای خواب به اشتباه همچنانوه چه بسیار در برداشت از
نقل شییده: روزی ُام َایمن خواب دید صییادق مام در همین راسییتا از ا

ضاء بدن پیامبر  سمتی از اع شان به  ق ست و توی گمان نرد نه ای در خانه او
لذا تمام شیییی و صییبس را گریه نرد. وقتی رسییول  زودی وفات خواهند نرد( 

مطلع شییدند فرمودند: تعبیر رؤیا چیزی نبوده نه تو دیدی بلوه فاطمه  خدا
دهی و به این صورت قسمتی از می یا خواهد آورد و تو او را پرورشحسین را به دن

شد ُام َایمن او را در پارچه  سین متولد  ضاء من در خانه تو خواهد بود. چون ح اع
 1فرمودند: این تاویل رؤیای تو بود.ای پیچیده، نزد آن حضرت آورد و ایشان 

یرش چیزی نبوده را دیده اما تعب خوب در این حدیث، ُام َایمن پیامبر 
 2نه او تصور نموده است.

شنیدیم نه خودش را معرفی نورد صدایی  شم( اگر  توانیم بگوییم نمی ش
حتماد صییدای معصییوم یا فرشییته بوده، همچنین اگر فقط نوشییته ای را در خواب 

توانیم چنین برداشت ننیم نه این نوشته از نمی دیدیم نه در آن مطلبی نوشته شده
داوند بوده، نیز اگر شخص دیگری را در خواب دیدیم نه گفت طرف معصوم یا خ

شخص را ست چون خود آن  صوم ا سیم یا اگرنمی این فالن مع سیم می شنا شنا

                                                             
 1ح 83-82. األمالي تللصدوق( ص1
ضرت را ندیده . 2 ضرت را دیده نه نل بدن را، زیرا تا او خود ح ضوی از ح شود نه او تنها ع شوال ن ا

 است  باشد چطور فهمیده آن عضو قسمتی از اسم پیامبر 
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توانیم به گفته او اعتماد نرده و ادعا نمی 1ایمن نیسییتیم نه تمثل شیییطان نباشیید
 ننیم نه فالن معصوم را در خواب دیده ایم.

ست  نتیجه اینوه: ادعای خواب صورتی قابل طرح ا صوم تنها در  دیدن مع
نه ما چهره ای را در خواب ببینیم و او خودش بگوید من فالن معصوم هستم و یا 

باشیید یا قرائن قطعی بر این امر می از حرفهایش متواه شییویم نه فالن معصییوم
داللت نند و یا به علم حضییوری چنین دریافت نماییم. ولی این ادعا فقط قابل 

باشد إن شاء الله در ضمن بررسی روایات می ت اما اینوه قابل اثبات همطرح اس
 روشن خواهد شد.

ید حوم می نوته دوم( با تواه به روایتی نه با چندین سییند صییحیس گو
یده ندارد یوی از می ، در2شییودنمی شییرعی در خواب د وان  نه ام یابیم 

ب انتفاء نموده، برای اثبات یا رد حوم یا عقیده ای تنها به خوامعصییومین
 اهت بیان چنین مطالبی در خواب افراد بیاید.

نوته سییوم( اگر یوی از عوامل دروغ بودن خواب در فرد واود داشییت مثل 
شی خواب دیدن، ضو بودن یا اول  سی را نه نمی انابت یا بی و تواند ادعا نند ن

شییدیم، در خواب دیده فرد معصییوم بوده اسییت. زیرا در احادیثی نه قبالد متذنر 
 تصریس به باطل و دروغ بودن چنین خوابی گشته است.

                                                             
شیعیان متمثل نمی1 صورت  شیطان به  شود نه در حدیثی آمده  شوال ن ضیس . ا شود، زیرا در آینده تو

 ست.خواهیم داد نه مراد هر شیعه ای نی
 با چند سند صحیس دیگر. 1ح 312ص 2، علل الشرائع ج1ح 482ص 3. الوافی ج2
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بینیم در طول تارید می ننیممی نوته چهارم( وقتی به واقعیت بیرونی نگاه
را در خواب  اسییالم، افراد متعددی از فرقه های گوناگون ادعای دیدن پیامبر 
شود نمی و قطعاد نموده اند نه ایشیان عقائد آن فرد را تایید یا حتی تانید نرده اند 

شود همه آن افراد را در ادعای خواب دیدن نمی همه این خواب ها راست باشد و
 دروتگو فرض نرد.

ثل حنفی و  نت م به وفور در میان پیروان مذاهی فقهی اهل سیی این ادعا 
شیعه مثل اخباری ها و ضد فلسفه ها، مواتی  شافعی، مواتی حدیثی  حنبلی و 

صوفی مثل عرفان  شده عرفانی و  صدرا، و فرقه های ادا  سفه مال  ابن عربی و فل
 شود.می از تشیع مثل بابیت و بهائیت یافت
یا یوی از  نگارد: اینوه انسیییان پیامبر می شییید مفید در همین زمینه

صحیس قطعی،ائمه ست:  سم ا سه ق  باطل قطعی، را خواب ببیند نزد من بر 
 محتمل الصحة و البطالن.

ست نه  را خواب ببیند در  یا یوی از ائمه  پیامبر صحیس قطعی آن
حالیوه ایشیییان انجام دهنده طاعتی یا دسییتور دهنده به طاعتی یا نهی نننده از 
معصیییتی یا بیان نننده زشییتی معصیییتی و یا گوینده حق و دعوت نننده به آن 

 باشند.
و  باطل قطعی هر چه بر عوس این باشیید، زیرا ما علم داریم نه پیامبر 

 صاحبان حق و به دور از باطل هستند. ه ائم
را در یا یوی از ائمه  و محتمل الصییحه خوابی اسیییت نه پیامبر 
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 حالتی عاری از حاالت مخصوص به تشریع ببیند مثالد سواره یا پیاده و یا نشسته.
تواند در نمی گوید شیییطانمی شییود مراد روایتی نهمی و با این بیان روشیین

گردد، قسییم اول اسییت زیرا شیییطان هیچگاه در بیان  بر خواب متمثل به پیام
 شود.نمی طاعت متمثل به ایشان

 از طرفی وقتی بشییری مثل فرعون و مانند او در عالم بیداری ادعای خدایی
نند چه مانعی واود دارد نه شیییطان در خواب نسییی آمده و ادعا نند پیامبر می

ننیم از پیامبر یا می نه خیال نند گاهی خوابیمی اسیییت. و از دالئلی نه ثابت
سول خدا می امام دیده ایم باطل صبی ها از ر ست نه نا شد، خوابهایی ا  با

بینند، بر عوس شیعه نه خواب حقانیت امیر می درباره حقانیت تاصبین خالفت
هده المومنین  ند. و می را مشیییا ، بهترین راه برای تشییخیص خواب حقن

، همچنانوه برای تشخیص خواب باطل، 1شده حقیقتی است نه در بیداری ثابت

                                                             
شوال می .1 شناخت خواب حق متوقف بر مطابقتش با البته محدث نوری در این باره چنین ا نند: اگر 

حقیقتی اسییت نه در بیداری ثابت شییده پس چه فرقی بین خواب دیدن معصییوم و خواب دیدن تیر او 
است نه در خواب دیده شده،  . اما فرقش در اوانی آن حقیقتی277ص 4دار السالم جماند  باقی می

مثل تشیویق پیامبر یا توبید ایشیان یا بشیارت آن حضیرت در مورد انجام یا ترک یک نار یا پایداری بر 
یک اعتقاد یا ترک آن. به راسییتی نسییی نه پدرش را خواب ببیند نه وی را بخاطر بی تواهی به مادرش 

سی نه توبید پیامبر توب سی در خواب به او  ید نند با ن ستی اگر مادر ن را دیده فرقی ندارد  به را
نند  این در نمی بگوید چرا با قرآن انس نداری با اینوه یک معصییوم به او چنین سییخنی بگوید تفاوت

ب ثابت شییده حالیسییت نه لزوم احترام به مادر و انس با قرآن حقیقتی اسییت نه در بیرون از عالم خوا
 است.
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 نند.می برهانی نه بر بطالنش اقامه شده نفایت
شدن شیعه  صبی را دیدیم نه بعد از  گفت اآلن خواب می ما خود، فردی نا

 1بینم نه بر خالف خواب های زمان ناصبی بودنم است.می هایی
 :در خواب مقدمه دوم( تمثل شیطان

نه شیییطان در خواب افراد به صییورت یوی از  اینسیییت این گزینهمراد از 
و این  پیامبران یا امامان در آید و با نالم یا رفتار خود باعث گمراهی آنها شییود.

در  . تمثل شیییطان به چهره واقعی معصییومین 1خود دارای دو فرد اسییت: 
نه در زمان آن حضییرات زندگی نردند و چهره ایشیییان را در می خواب افرادی 

. تمثل شیطان به صورت انسانی برای افرادی نه در 2شناختند. می و بیداری دیده
شییناسییند با ادعای اینوه فالن نمی نبوده و چهره آنها را زمان معصییومین 

 معصوم است.
دو گونه قابل تصییور  خواب البته باید تواه داشییت نه تمثل شیییطان در و
القاء نماید فالن . بر دل شخص 2. صریحاد ادعا نند فالن معصوم است، 1است: 

 باشد.می معصوم
در این باره روایات متعددی در منابع اهل سیینت واود دارد نه بعضییاد در 
منابع شیعی نیز درج شده است و اهل سنت به شدت به عدم اموان چنین تمثلی 

اعتقاد دارند و در این باره نیز بحث های گسییترده ای  در مورد پیامبر اسییالم 

                                                             
 65-62ص 2. ننز الفوائد ج1
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ند، و در مور یامبر نموده ا نه فرقه های مختلف از پ ناقضییی  های مت  د خواب
 1بینند در تحیر افتاده اند.می

شیعه نیز  شده نه همین  دوو اما در  سک خوبی برای  دوروایت ثبت  ستم م
فرقه های منحرف مانند صییوفیه، بابیت،  بهائیت و از امله فرقه احمد بصییری 

 پردازیم.می تدو روایاین مهمترین  به بررسی شده است نه همینک 
ضا  سانی به امام ر سول خدا را  مردی خرا شی ر شت: من دی ضه دا عر

پاره ای از من در  وه  مانی ید بود ز به من فرمود: چگونه خواه یا  خواب دیدم گو
ستاره من در  شوید و  شما نگهبان امانت من قرار داده  شود و  شما دفن  سرزمین 

همان مدفون در سرزمین فرمودند: من سرزمین شما مدفون گردد  امام رضا 
سول خدا ستم و من همان پاره تن ر ستاره می شما ه شم و من همان امانت و  با

( از رسییول خدا نقل فرمود نه هسییتم ... و پدرم از ادم از پدرش تامام باقر 
ایشییان فرمودند: هر نس مرا در خواب ببیند تیا: زیارت نند( واقعاد مرا دیده تیا: 

شود و نه به صورت یوی از می ن نه به صورت من متمثلزیارت نرده( زیرا شیطا
صادقه ازئی از اازاء  شان و رؤیای  شیعیان ای صورت یوی از  صیائم و نه به  او

 هفتادگانه نبوت است:
ِه » ْیُت َرُسوَل اللَّ

َ
ِه َرأ ْهِل ُخَراَساَن َیا اْبَن َرُسوِل اللَّ

َ
ِفي اْلَمَناِم  َقاَل َلُه َرُجٌل ِمْن أ

نَّ 
َ
ْرِضُكْم َبْرَعِتي َو اْسُتْحِفْرُتْم َكأ

َ
ْنُتْم ِإَذا ُدِفَن ِفي أ

َ
َب  َوِدیَعِتي ُه َیُقوُل ِلي َكْیَ  أ ِفي  َو ُيیِّ

                                                             
 239-235ص 58. بحار األنوار ج1
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ا  ضََّ نَا  َثَراُكْم َنْجِمي َفَقاَل َلُه الرِّ
َ
ُكْم َو أ َعٌة ِمْن َنِبیِّ َنا َبرَّْ

َ
ُكْم َو أ ْرضَِّ

َ
َنا اْلَمْدُفوُن ِفي أ

َ
أ

ِه اْلَوِدیَعُة َو النَّ  وَل اللَّ نَّ َرسََُّّ
َ
ِبیِه ع أ

َ
ي َعْن أ ِبي َعْن َجدِّ

َ
َثِني أ َقاَل  ْجُم ... َو َلَقْد َحدَّ

َحٍد  2ِفي َمَناِمِه َفَقْد َرآِني 1َمْن َرآِني
َ
ُل ِفي ُصوَرِتي َو اَل ِفي ُصوَرِ  أ ْیَطاَن اَل َیَتَمثَّ نَّ الشَّ

َ
ِْل
ْوِصَیاِكي َو اَل ِفي ُصوَرِ  َواِح 

َ
اِدَقَة ُجْزٌء ِمْن َسْبِعیَن ِمْن أ ْؤَیا الصَّ َدٍ  ِمْن ِشیَعِتِهْم َو ِإنَّ الرُّ

  ِ ُبوَّ  3«.ُجْزءًا ِمَن النُّ
 تدبر:

ضا   سی نهدر این حدیث امام ر سول خدا می ادعای ن را  گوید ر
ننند و اهت تانید بر این تصدیق، به حدیثی از می در خواب دیده است تصدیق

آید. این نمی نمایند نه شیییطان به صییورت ایشییان درمی اسییتشییهاد پیامبر 
 حدیث یوی از مهمترین روایاتی اسییت نه احمد بصییری و یارانش بدان تمسییک

گویند شاید شیطان در خواب ادعا یا می و به همین واسطه نسانی را نه 4ننندمی
 5ننند.می باشد را نافر تلقیمی القاء نند نه یوی از معصومین

 نوه:تافل از ای
، «هر نس مرا در خواب ببیند»فرموده اند:  پیامبر اوالد در این حدیث 

                                                             
  في العیون: زارنی.. 1
 في العیون: زارنی.. 2
 3191ح 585-584ص 2. من ال یحضره الفقیه ج3
 78-77عقائد اإلسالم ص .4
. همان ض القرآنهو طریق الوحي بالرؤیا، فهو معلن لوفره ببع ینور هذا الطریق للنص اإللهي و من .5

 73-72ص
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و این اول نالم است نه از نجا تشخیص دهیم نسی نه دیده ایم شخص پیامبر 
گویند ما پیامبر را خواب دیده ایم بسییا بخاطر می بوده اسییت  زیرا نسییانی نه

 راه های تشییخیص حدیث نفس یا اشییتباه در برداشییت اسییت، از طرفی ما قبالد 
توانیم ادعا ننیم می معصییوم را مورد بررسییی قرار دادیم و گفتیم تنها در صییورتی

معصییوم را در خواب دیده ایم نه یا خودش بگوید من فالن معصییوم هسییتم، یا 
گفتارش ظهور در این مطلی داشته باشد، یا قرائن قطعی بر این امر داللت نند و 

سی به الهام یا علم ح ستر شیم، و نیز هر چهره اییا د شته با تواند نمی ضوری دا
 صورت معصوم باشد.

را در بیداری ندیده  نه این مرد رسول خدا نند می احمد بصری اشوال
نمایند، لذا این حدیث می خواب وی را تایید بوده، و با این حال امام رضییا 

. و 1شییودمی یزقطعاد شییامل نسییانی نه در زمان معصییوم نبوده و او را ندیده اند ن
اصالد اگر تشخیص نسی نه خواب دیده مالک نباشد برای چه رسول خدا چنین 

 مطلبی را فرموده اند 
اما در اواب باید گفت: تشخیص افراد به دور از خطا و اشتباه نیست چون 

صوم ستند و تنها تایید مع صوم نی ساند نه پیامبر را می آنها مع تواند ما را به قطع بر

                                                             
سول في الدنیا .1 صود بالحدیث هو فقط من رأی الر ضهم بأن المق صورته المادیة،  و أما قول بع یعرف 

أن الشخص الذي قص علیه الرؤیا لم  نایعلم یقی   تنقضه نفس الروایة؛ حیث إن اإلمام الرضا فهذا
هو  یتمثل به، و فإن الشیییطان الد رآه و مع هذا قال له: من رأی الرسییول فق رسییول الله محمدا یَر 

 78همان ص .یقصد بالوالم رؤیاه بالتحدید یواه الوالم له و
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لذا وقتی امام رضیییا در خواب دی تازه  ده ایم.  تایید نردند  خواب آن مرد را 
را در خواب دیده اسییت. اما این سییخن رسیول  شییود نه وی پیامبر می ثابت
برای ما ثابت نیسیییت نه فرموده باشییند هر نس تحتی مردم آینده نه  خدا 

شا شان را خواب ببیند، خود ای ضرت را در بیداری ندیده اند( ای ن را صورت آن ح
ضمون تنها در  ست. زیرا همانگونه نه به زودی خواهیم گفت این م خواب دیده ا

 دو روایت آمده است و ابهامات متعددی نیز دارد.
از طرفی این حدیث اطالق دارد پس چطور اسییت نه فقط شییامل خواب 

شییود نه به نفع اریان یمانی دیده شییده نه خواب هایی نه بر ضیید او می هایی
  !رؤیت شده است

نند، زیرا صادقه می صادقه بودن خواب معصوم با حجت بودن آن فرق ثانیاد 
بودن یعنی نسی واقعاد معصومی را در خواب ببیند ولی حجت بودن یعنی مولف 
به اطاعت از امر و نهیی اسییت نه در عاَلم خواب از معصییوم شیینیده اسییت، در 

یک ر ندارند. زیرا حتی در  با هم تالزمی  وه این دو  نه حالی مده  یا یت هم ن وا
ست و باید بدان گوش  بگوید امر و نهی ما در خواب مانند امر و نهی در بیداری ا

ید احوام دین می بلوه بر عوس، روایتی با چندین سییند صییحیس 1فرا دهید گو
                                                             

. بله از محمد بن ابی بور چنین وارد شییده نه حدیث پیامبر برای علی در خواب مانند حدیث پیامبر 1
ه  »برای علی در بیداری اسییت:  یث  ْثُل َحد  ي اْلَمَنام  م  اُه ف  یَّ یُثُه إ  [ َو اْلَیَقَظة   َحد  ي ]اْلَحَیاة  اُه ف  یَّ ؛ نتاب سییلیم «إ 

صوم هم نرسیده می. اما این تنها درباره امام علی 823ص 2بن قیس الهاللي ج شد و تازه از مع با
 ← در ادامه، ماارایی نه محمد نقل بلوه از محمد بن ابی بور است و هر چند امیر المومنین 



  |133|حجیت خواب  

رسیید چه برسیید به اصییول دین و اثبات امامت برای نمی توسییط خواب به اثبات
هِ  ِإنَّ ِدیَن »نسی:  ْوِم  َعزَّ  اللَّ ْن ُیَری ِفي النَّ

َ
َعزُّ ِمْن أ

َ
 1«.َو َجلَّ أ

باره مه مجلسییی در این  یات خواب دیدن معصییومین می عال گارد: روا ن
شییود در عین می صییریس در واوب عمل نردن به محتوای آن خوابها نیسییت لذا

علم به اینوه آنها را در خواب دیده، اما عمل به آن خوابها واای نباشییید چون 
ست نه از راه طبیعی  مالک اثبات صول دین( علمی ا احوام دین تو باالتر از آن ا

با اینوه از نفر منافقین و فسییق  به دسییت آید همچنانوه خود پیامبر و ائمه
شتند مامور به عمل به این علم  گاهی دا سیاری از چیزها آ ست ب گناهواران و نجا

 اهد عادل اسییتنادنبودند بلوه به امور ظاهری و عادی مثل مشییاهده و گواهی  شیی
 2نمودند.می

                                                             
ٌد »دند: را تصدیق نرده و فرمو  نموده→ ، لون این تصدیق مربوط به ماارایی است نه او «َصَدَق ُمَحمَّ

 در خواب. نقل نموده نه سخنش درباره حدیث پیامبر 
سوری  سی به او فرمودند: نالم ما در خواب مانند همچنین در روایتی آمده نه امام ع در خواب ن

ُسرَّ َمْن َرَأی ... فَ »نالم ما در بیداری است:  ْیُل َرَأْیُتُه ُنْنُت ب  ا َناَن اللَّ ي، َفَقاَل: ... اْعَلْم َأنَّ َلمَّ ي َمَنام  ف 
ي ْوم   َناَلَمَنا ف  ي اْلَیَقَظة   النَّ َنا ف  ْثُل َناَلم  ؛ اما همانطور نه مشییاهده 1087ح 574راال الوشییي ص«. م 

 ند شاهد خودش باشد.تواننید خود این نالم در عاَلم خواب به آن راوی گفته شده، و یک شیء نمیمی
ست نه . محدث نوری در همین باره می1ح 482ص 3. الوافي ج1 شیده نی صاحبان عقل پو نگارد: بر 

باشییید: و ال یخفی علی ارباب الُنهی عدم نون خواب برای تیر از پیامبران راه رسیییدن به احوام نمی
 254ص 4الرؤیا طریقاد فی تیر االنبیاء فی االحوام بأسرها. دار السالم ج

صریحة في واوب العمل به إو لعله مع العلم بوونه منهم   لم یجی العمل به 2 ست ب . هذه األخبار لی
 ← إو مناط األحوام الشرعیة العلوم الظاهرة نما أن النبي و األئمة   نانوا یعرفون نفر المنافقین و 
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نویسیید: اگر در رؤیای صییادقه پیامبر یا می محقق قزوینی در همین بارهنیز 
ننند نه تنها می را ببیند نه به چیزی امر یا از چیزی نهی یوی از معصییومین 

شود نه مقصود آن معصوم الزام آن نمی علم نه حتی ظن هم برای انسان حاصل
ست چون احتمال قوی واود دارد نه خوابش فرد به پیروی از امر  شان ا یا نهی ای

 1دارای تعبیری باشد نه وی و امثال او از فهمش عاازند.
و نیز ُام َایمن درباره تعبیر همچنانوه قبالد متذنر حدیث امام صیییادق 

 اشتباه شدیم.
و به عبارت دیگر: از آنجا نه بسیییاری از خوابها دارای تعبیر هسییتند و ما نه 

به مالک تشییخیص خواب تعبیر دار از بی نیاز از تعبیر داریم و نه دسییت رسییی 
سی به تعبیر خوابهایی نه ستر شأنیت حجت بودن را می د بینیم، بنا بر این خواب 

 ندارد.
                                                             

سق→ شیاء لون الظاهر أنهم لم یوونوا مأم  ف نثر األ سة أ سقین و نجا ورین بالعمل بهذا العلم بل الفا
 58نانوا یسییتندون في تلك األحوام إلی األمور الظاهرة من المشییاهدة و سییما  البینة. بحار األنوار ج

 238-237ص
او ینهی عنه بعد فرض صدق الرؤیا  . ال یعلم و ال یظن ان ما یأمر به النبی ص او احد من االئمة 1

ئی باتبا  ما راه من االمر او النهی لقوة احتمال ان یوون له تعبیر انه قصیید به تشییریع الحوم او الزام الرا
خفی ال یعرفه مثل ان یوون االمر اشییارة الی معروف فعله فی الماضییی او یفعله فی المسییتقبل و النهی 

. نیز عالمه مجلسیی 65ص 2اشیارة الی منور وقع او یقع فیه نذلك. الحاشییة علی قوانین األصیول ج
ما رآه مما له تعبیر و هو ال یعرفه و إن لم  فلعل ری في المنام قد یحتاج إلی تعبیر و تأویلنگارد: ما یمی

 2ص 58بحار األنوار جیون من قبیل األضغاث. 
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اگر نسییی به گمان خودش معصییومی را در خواب دید و او دسییتوری  ثالثاد 
باز هم ید نرد چه   تای باطلی را  یا  فت او معصییوم را تومی خالف دین داد  ان گ

ست  شوال فرموده: این فقط  خواب دیده ا سد به این ا سی در پا پدر عالمه مجل
یک فرض باطل و محال اسییت و تا به حال شیینیده نشییده نه نسییی چنین خوابی 

 1ببیند و از این به بعد هم نسی نخواهد دید.
این در حالیسییت نه افراد زیادی از اهل سیینت و دیگر فرقه های اسییالمی 

را نموده اند نه ایشان راه و مذهی آن فرقه را تایید  ادعای دیدن  خواب پیامبر 
 نرده اند و قطعاد همه آنها دروغ نگفته اند.

تیر از اینوه اگر چنین چیزی اموان نداشییته و رخ نداده، چطور سییید ُمهّنا 
سیال پیش همین مسیاله را نزد عالمه حلی مطرح نرده و عالمه هم  700بیش از 

شرح  در سوال و اواب به  اواب نفرموده نه چنین چیزی اموان ندارد. متن این 
 ویل است:

را دیده نه  یا یوی از ائمه  سییید مهنا: اگر نسییی در خواب پیامبر 
چه وام رائ( بین مردم اسیییت  نه بر خالف اح ند  به چیزی دسییتور ده  وی را 

 فرمایید می

                                                             
شبهات می. »1 ه علیهم نه امر و  صلوات اللَّ سول خدا یا ائمه هدی را  سی خواب ببیند ر ننند نه اگر ن

اوابش اینست نه فرض محال است و هرگز نشده است و نخواهد  توان نرد وننند به فسق آیا عمل می
و إلی اآلن ما سمعنا أن یوون رأی أحد في منامه یأمره بباطل »، و: 561ص 8لوامع صاحبقرانی ج«. شد

 398ص 5روضة المتقین ج«. فیمون أن یوون فرض الباطل محاالد 
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 1پیروی نردن ندارد.پاسد عالمه حلی: آنچه خالف احوام است اموان 
شوال چنین اواب داده اند نه: ضی از این ا شیعه  بله بع افراد باطل و تیر 

بینند زیرا آنها شییخصیییتی از رسییول خدا در وهن دارند نه نمی پیامبر را خواب
واود خارای ندارد؛ شخصیتی تیر معصوم و دارای بعضی روائل اخالقی و تیره 

بینند نه خدا می ذا آنها پیامبری را در خوابباشیید. لنمی نه منطبق بر پیامبر 
بینند پیامبر نیسییت و هر حرفی می او را مبعوث نورده، پس نسییی نه در خواب

، و صییحت خواب پیامبر 2مخالف حق بزند نیز سییخن آن حضییرت نخواهد بود
ست ست و تیر مومن به ندرت خواب را صالح و تقوا شتن ایمان و  شروط به دا  م

 3بیند.می
تارید قطعاد بسیییاری از مخالفان و دشییمنان شیییعه، اما اوالد  به گواهی   

را خواب دیده اند نه یا باعث هدایت شییان شییده یا باعث نجات تیر  پیامبر
آنها از گمراهی یا زندان گشییته و گاهی نیز معجزاتی در ننار این خوابها رخ داده 

 4گذارد.نمی نه اای هیچ شوی در صحت آنها باقی

                                                             
ض األئمة علیهم ... ما قولوم لو نان ما أو بع . ما یقول سیییدنا في من رأی في منامه رسییول الّله 1

: ما یخالف الظاهر فال أمر به أو نهی عنه علی خالف ما في أیدي الناس من ظاهر الشییریعة  الجواب
 98-97ینبغي المصیر الیه. أاوبة المسائل المهنائیة ص

 280-279ص 4. نقل شده در دار السالم ج2
 308ص 4. دار السالم ج3
 281. همان ص4
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توان آن را به می مورد بحث دارای عموم و اطالق اسیییت و اگرثانیاد روایت 
توان به همه چیزهای دیگری نه از می داشتن ایمان و تقوا و صالح مقید نمود پس

آید نیز مقید نمود مثل این حدیث صییحیس نه حوم می دیگر احادیث به دسییت
یم شییومی ، لذا با تواه به این حدیث متواه1شییودنمی شییرعی با خواب ثابت

روایت مورد بحث ناظر به خواب های بشییارت یا خبر دادن از چیزی یا مانند آن 
 است.

ادعا شییده نه این مربوط به زمان حضییور « بلغة الشیییعة»همچنانوه در 
، 2توانسییته احوام را در بیداری بگوید نه دوره تیبتمی معصییوم بوده اسییت نه

به صییورت معصییوم نیز د طان  ثل شییی عدم تم وه  فل از این مان خود تا ر ز
صومین ست. در نتیجه  مع شان هم ه ضور ای شامل دوره ح شده و  مطرح 

آید همان موتی گفته نمی همان موتبی نه گفته شیییطان به صییورت معصییوم در
 گردد چه برسد به عقائد.نمی احوام توسط خواب بیان

 این مطلی نه پیامبر فرموده باشییند شیییطان در خواب متمثل به من رابعاد 
، در حالیوه همین حدیث در میان 3تنها در دو روایت از شیعه وارد شدهشود نمی

                                                             
 1ح 312ص 2، علل الشرائع ج1ح 482ص 3افی ج. الو1
 102. بلغة الشیعة ص2
. یوی همین روایت مورد بحث و دیگری حدیثی نه ویل روایت دوم نقل شیید. البته در نتاب اامع 3

ثبت شییده نه بعضییی آن را حدیث سییومی محسییوب األخبار هم قسییمت دوم حدیث امام رضییا 
 ←( در حالیوه این همان حدیث امام 99عة ص، بلغة الشی273ص 4اند تدار السالم جنرده
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شهور تلقی سنت ازء روایات م سر می اهل  شود و از راویان متعددی از امله پ
عمر، ابو هریره، ابن مسییعود، ابو سییعید، ابو قتاده و اابر در نتاب های صییحیس 

. لذا 1تبخاری، صییحیس مسییلم، سیینن ترمذی و سیینن ابو داود ثبت شییده اسیی
 احتمال قوی واود دارد آن مردی نه این خواب را دیده شیییعه نبوده، و امام 

برای اثبات حقانیت خواب او به حدیثی از اهل سنت با سلسله ائمه استناد نموده 
، در حالیوه برداشیت وی را از این حدیث قبول نداشیته اند. زیرا 2اند تا او بپذیرد

سنت از نقل ست نه هر نس را در خواب دیدی و گمان  مراد اهل  این حدیث این
 نردی رسول خداست برداشتت درست است.

شیعه نبودن آن مرد سی در مورد احتمال  گوید: احتمال می پدر عالمه مجل
نه ترض اظهار امامت حضییرت به آن شییخص باشیید تا سییبی هدایت او و دارد 

 3دیگران شود.
دو حدیث ثبت شییده را مسییتند اعتقاد  توان چیزی نه تنها درمی آیا خامسییاد 

تواند سییعادت یا می خود قرار داد  در حالیوه اهمیت اعتقاد تا اایی اسییت نه
                                                             

ضا  → ضه این اخبار ر ستفا شد ادعای ا شن  ضیس رو ست نه در متن ونر نرده ایم. با این تو ا
 سرابی بیش نیست. 99الشیعة ص توسط مولف بلغة

 235-234ص 58. بحار األنوار ج1
ضا 2 ست نه امام ر سند را تنها تا امام باق. و االی این سله  سانند نه خود پیامبر میر سل ر

یه  : » ي َعْن َأب  ي َعْن َادِّ ي َأب  َثن 
ه  َلَقْد َحدَّ

وَل اللَّ ، گویی این حدیث در ...«َقاَل  َأنَّ َرسییُ
 زمان امام پنجم توسط اهل سنت مشهور شده و ایشان نیز همین را برای ائمه بعدی نقل فرموده اند.

 558ص 8لوامع صاحبقرانی ج. 3
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شقاوت ابدی را برای شخص رقم زند. و برای همین است نه سید مرتضی درباره 
 این حدیث خبر واحدی از نو  ضعیف ترین خبرهاست نهنگارد: می این حدیث

هذا خبر واحد ضعیف من أضعف أخبار اآلحاد، »ویه نرد: شود بر مثل آن تنمی
 1«.و ال معّول علی مثل ولك

نند نه می بله در امالی طوسییی نیز از ابوبور بن عیاش از ابو حصییین نقل
شبیه من در شیطان   پیامبر فرمود: هر نس مرا در خواب ببیند خود مرا دیده چون 

َثنِ »آید: نمی ْیٍن َحدَّ َبا ُحصَََّّ
َ
ِه َفِإنَّ أ وَل اللَّ نَّ َرسََُّّ

َ
اَي  ي أ َقاَل: َمْن َرآِني ِفي اْلَمَناِم َفِإیَّ

ُه ِبي ْیَطاَن اَل َیَتَشبَّ ی، َفِإنَّ الشَّ
َ
 2«.َرأ

شیعه ستناد در نزد  سنی و تیر قابل ا شدمی ولی ابوبور  صوالد این 3با ، و ا
 .شود نه بیانات اهل بیت می حدیث ازء روایات اهل سنت محسوب

ساد  شیعیان می این روایت ساد صورت احدی از  شیطان حتی به  گوید نه 
، و قطعاد اطالق این «َو اَل ِفي ُصوَرِ  َواِحَدٍ  ِمْن ِشیَعِتِهْم »آید: نمی دراهل بیت 

سیار ست و چه ب شیمی نالم مخالف واقعیت ا صورت  شیطان به  عه ای شود نه 
 نشد.می در آمده و خوابی با محتوای شیطانی به تصویر

نگارد: شییاید مراد شیییعیان می عالمه مجلسییی نه متواه این اشییوال بوده،
سلمان و ابوور و مقداد و امثال اینها:  سانی مثل  شند ن لعله »خالص اهل بیت با

                                                             
 394ص 2. أمالي المرتضی ج1
 324. األمالي تالطوسي( ص2
 43ص البرقيراال. 3
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 1«.محمول علی خلص شیعتهم نسلمان و أبي ور و المقداد و أضرابهم
شیعیان رادر  ُصوَرِ  َواِحَدٍ  »گیرد: می حالیوه ظاهر حدیث همه  َو اَل ِفي 

یَعِتِهْم  نه قطعاد مخالف واقع اسیییت، از طرفی اگر مراد فقط شیییعیان  «ِمْن شََِّّ
 توانستند بگویند: و ال فی صورة خّلص شیعتهم.می خالص بود

و عدم تمثل البته باید تواه داشت نه در روایت ُسلیم، این فقره واود ندارد 
 معرفی شده است. شیطان تنها مخصوص پیامبر و اوصیاء 

شیطان ستی اگر  تواند در خواب ادعا یا القاء نند نمی اینها همه به ننار، برا
اسییت و نیز یوی از راه های شییناخت امام بر حق، خواب  نه پیامبر اسییالم 

ست پس چرا  سیره ائمه دیدن پیامبر بوده ا چنین توصیه ای واود ندارد   در 
دادند و نجا می نجا ایشیییان برای اثبات امامت خویش مردم را به خواب اراا 

 برای حقانیت آن خوابها به قانون عدم تمثل شیییطان به صییورت پیامبر اسییتدالل
ط در نمودند  در حالیوه شییما خواننده عزیز دریافتی نه قانون عدم تمثل فقمی

 دو حدیث آمده است.
اما احمد بصییری نه اواب این همه اشییوال را ندارد به شییبهه ای درباره 

 گوید:می رؤیت مالئوه تمسک استه و
خدا  یت رسییول  ها شییرط رؤ یداری اگر آن یت در ب  را در خواب، رؤ

فرشتگان گویند نسی نه می گویند  آیامی دانند نسبت به رؤیت فرشتگان چهمی

                                                             
 234ص 58. بحار األنوار ج1
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را در خواب ببیند شییرطش اینسیییت نه قبالد آنها را در بیداری دیده باشییید و اال 
 شیاطین را خواب دیده است 

شان مالئوه خدا  از طرفی تمام انبیاء از امله محمد  سالت در ابتدای ر
لین گفتند در حالیوه این اومی دیدند و با آنها سییخنمی را در خواب یا مواشییفه

سانیوه نام خود را علماء نامند اگر در زمان می دیدار آنها با مالئوه بود. حال آیا ن
شته بودند همین حرف را به آنها شما می پیامبران گذ شیطان پیش  شاید  زدند نه 

 1آمده و به صورت مالئوه متمثل شده 
گوییم هر نس نمی روشیین اسییت، زیرا ما پاسیید این شییبهه سییبک نامالد 

شتگان  پیامبر ست تا قیاس با رؤیت فر شیطانی ا را در بیداری ندیده خوابش 
 شود زیرا حدیث نفس و توهم و حدس نیز از عوامل ادعای رؤیت فرشته یا پیامبر

توان ادعای رؤیت نمی گوییم تا صادقه بودن خواب ثابت نشودمی باشد، بلوهمی
مانطور نه بارها تذنر دادیم به طور نلی خداوند فرشییته یا پیامبر را نرد. و البته ه

                                                             
هذا الشرط مع المالئوة ! فهل أیضا  فویف سیطرد  م إوا اشترطوا هذا مع الرسول محمدثم إنه .1

و لذي یری المالئ یا الیقولون: إن ا یة و بد أن ة في الرؤ مان یاة الجسیی قد رآهم في الح إال فهم  یوون 
 !شیاطین 

ساالتهم أن یروا منهم محمد ثم إن نل األنبیاء و شف و مالئوة الله في الرؤیا و نانت بدایة ر  الو
مواودون  (لماء اإلسالمعت بینان من یسمون أنفسهم الیوم  هي رؤیتهم األولی لهم، فهل لو یولمونهم و

لذین یاء السیییابقین ا نانوا سیییوااهونهم بنفس هذا الوالم، یعني هل  في زمن األنب یؤمنون بهم، هل 
أصحابك  تمثل بالمالئوة، أو الشیطان ااءك و ما أدرانم ربما هذا الشیطان ااءنم و و :یقولون لألنبیاء

فی الحیاة   أصحابك لم تروا موسی فأنت و ، أو بعیسی   تمثل بموسی و محمد یا
 79الجسمانیة. عقائد اإلسالم ص
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 متعال راه شناخت حجت خود را رؤیا قرار نداده است.
 گوییم:می و اما رااع به رؤیت مالئوه توسط انبیاء 

اوالد این خوابها در ابتدای رسیییالت نبوده بلوه در ابتدای نبوت بوده، یعنی 
صالد  زمانیوه هنوز آنها مامور به ابالغ شده بودند در نتیجه ا سالت ن دین خدا و ر

داشییتند تا بخواهند متهم به تسییلط شیییطان نمی از این خوابها پرده بربرای مردم 
گردند، و این اولین اشییتباه مدعی یمانی اسییت. ثانیاد همچنانوه قبالد تذنر دادیم 

ستدالل نو صداقت و حجیت خود ا رده و هیچ پیامبری به این خوابها برای اثبات 
ادعای مدعی یمانی هیچ مسییتندی ندارد و این دومین اشییتباه اوسییت. ثالثاد طبق 

یاء  یت خواب انب نه در حج حادیثی  ها ا  مورد بررسییی قرار دادیم وقتی آن
اند خواب فرشییته ببینند ابتدا یک حالت خاص شییبیه بیهوشییی برای خواسییتهمی

اند، و این عالمتی از اانی خدا برای هرفتمی داده و سپس به خوابمی ایشان رخ
شتبه ساس امر بر ایشان م شتباه نمی آنها بوده و بر این ا سومین ا ست و این  شده ا

اینوه اولین دیدار همه پیامبران با فرشتگان و از امله  باشد. رابعاد می احمد بصری
است زیرا حضرت در ابتدای رسالتشان بوده دروتی آشوار  حضرت محمد 

را از شیییر گرفتند خدا بزرگترین  ننند نه وقتی پیامبر می تصییریسعلی 
سن  شی و روز بر طریق موارم و محا شان را  شته خویش را بر وی گمارد تا ای فر

 1اخالق تربیت نند.
                                                             

هُ  َقَرَن  َلَقْد » .1 ه   اللَّ ْن   ب  یماد  َناَن  َلُدْن  م  ْن  َمَلك   َأْعَظَم  َفط  ه   م  َوت  ُلُك  َماَلئ  ه   َیسییْ یَق  ب  م   َطر   َو  اْلَمَوار 
َن   300ص البالتة نه( «.َنَهاَرهُ  َو  َلْیَلهُ  اْلَعاَلم   َأْخاَلق   َمَحاس 
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 ولی مدعی یمانی نه پاسیید این اشییواالت را نیز ندارد دسییت به ادعای
گوید: شیییطان اصییالد ارئت و قدرت این را ندارد نه به احدی می ادیدی زده و

چنین خوابی نشییان دهد نه خودش خلیفه خدا در زمین اسییت یا فالنی خلیفه 
خداست، بلوه خوابهای شیطانی تنها رؤیای ناراحت نننده و خوابهای نا بخردانه 

 1است.
 این در حالیست نه:
طان ندمی اوالد وقتی شییی ند  توا خدایی ن عای  وه -در خواب اد نان همچ

ی چگونه ارئت یا قدرت ندارد خود را خلیفه خدا  حدیثش در اول نتاب گذشت 
ید در مورد خواب خدا عقل و نقل داللت دارند  معرفی نماید. و اگر احمد بگو

دهیم پس مالک صادقه بودن خواب انطباقش می شود، پاسدنمی نه ایشان دیده
با عقل یا نقل ثبوت قطعی پیدا نرده باشیید و این دقیقاد نفی با مطلبی اسییت نه 

خدا نص  فه  باره خواب دیدن خلی ید: در باز اگر بگو یت خواب اسیییت. و  حج
گوییم نه در خصییوص می اواب خاص واود دارد بر خالف خواب دیدن خدا،

این مسیییاله نیز هیچ نصییی واود ندارد بلوه تنها دو حدیث درباره خطا نبودن 
 وارد شده نه پاسخش را بررسی نمودیم. دن رسول خدا خواب دی

نند یا می تواند صورتی را در خواب نشان دهد نه ادعانمی ثانیاد اگر شیطان

                                                             
لیس له أن یري أحدا رؤیا أنه خلیفة الله في أرضییه، أو أن فالنا هو خلیفة الله  إن الشیییطان ال یتجرأ و .1

 79ص عقائد اإلسالم .أحالم سفیهة الله هي أحالم تحزین و في أرضه، بل أحالم الشیطان أعاونا
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خواهد خلیفه ادید را می نند یوی از خلفاء پیشییین خداسییت ومی به ما القاء
طل در اسییالم و خارج از معرفی یا تایید نماید، پس چطور این همه فرقه های با

 اسالم خواب پیامبر خود را دیده اند نه همان باطل را تایید نموده اند 
سته از  سم دان صر در دو ق شیطانی را منح صری خواب  ثالثاد اینوه احمد ب

گاهی او به روایات اهل بیت  است زیرا در بیانات ایشان از انوا   نمال عدم آ
 برداشته شده نه یوی از آنها بشارت شیطانی است. خواب های شیطانی پرده

عا عالم ملووت اسیییت و مراد از می همچنین اد به  یا مربوط  نه رؤ ند  ن
ملووت نیز ملووت خداست و شیطان هیچ تسلطی بر ملووت خدا ندارد و اصالد 
اگر شیییطان اموان چنین تسییلطی داشییته باشیید نه دیگر ملووت در دیت خدا 

 1دست شیطان است.نخواهد بود بلوه در 
ن همه آیه و روایت درباره قدرت خواب سیییازی اانه و شیییطان را آگویی 

ننند هر خوابی از ملووت می ندیده و آن همه احادیث را نخوانده نه تصییریس
نیست و روح به هنگام بازگشت با شیاطین  واضغاث روبرو شده و آنها خوابهای 

 2دهند.می باطل به او نشان
 اعمال خواب

مد چنین عنوانبعضیی به می ی پیروان اح یات مربوط  نه اگر این روا ند  نن
                                                             

الرؤی من الملووت ... و الملووت ملووت الله ... و لیس للشیییطان تسییلط علی ملووت الله ... .  .1
 76، و: إوا أمونه فعل هذا فلم یعد الملووت بید الله بل أصبس بید الشیطان. همان ص85همان ص

 این روایات در اوائل نتاب ثبت و توضیس داده شد. .2
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شناختند پس می بوده اند و چهره آنها را نسانی است نه در زمان معصومین 
خواهد پیامبر را در می گویند هر نسمی معنای این همه احادیثی نه ائمه 

 زیرا اصییحاب ائمه  1شییود می هخواب ببیند فالن اعمال را انجام دهد چ
 شناختند.نمی هیچودام پیامبر را در بیداری ندیده بودند و چهره واقعی ایشان را

سانی در  شول ان شیطان به  و به عبارت دیگر: اگر این اموان واود دارد نه 
خواب ظاهر شییود و ادعا یا القاء نند فالن معصییوم اسییت، یا نفس انسییان خیال  

صوم در دیدن  شت مردم از دیدن مع شد و یا بردا صویر بو صوم را در رؤیا به ت مع
 چنین اعمالی را برای رؤیت پیامبر خواب اشتباه پذیر باشد، چگونه ائمه 

 نمودند می در خواب پیشنهاد
ست نه ضوعی ا  در اواب باید گفت: از آنجا نه اعتقاد به امامت احمد مو

توانید می تواند سعادت یا شقاوت ابدی فرد را به دنبال داشته باشد، فقط زمانییم
ستناد ننید نه مضمون آنها متواتر یا ال اقل صدورشان  به احادیث اعمال خواب ا

 قطعی باشد تا آن دنیا در پیشگاه خداوند معذور باشید. از ائمه 
درباره اعمال خواب دیدن  -طبق تفحص نویسیینده  -این در حالیسییت نه 

حدیث  9حدیث منسوب به معصوم به دست ما رسیده ی  10تنها  معصومین 
ی  و یک حدیث مربوط به دیدن ائمه  مربوط به خواب دیدن رسییول خدا 

نه در  نه عموم آنها بدون سییند یا دارای سییند تیر معتبر هسییتند، و دیگر اعمالی

                                                             
 هی.. مطرح شده در مناظرات شفا 1
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صوم نبوده و حدیث بودن آنها  ستند به مع شده، هیچیک م ضی نتاب ها ثبت  بع
ننیم. حال اگر فرض ننیم سند این می معلوم نیست، لذا ما از ونر آنها خودداری

شود نه اینها از اهل بیت  صل  صادر  احادیث معتبر بوده و برای ما قطع حا
صومین  صریس نرده اند هر نس این نارها را  شده، اما از آنجا نه مع خود ت

ننیم نسییی نه بعد از انجام می بیند ما اطمینانمی را در خواب بوند پیامبر 
این اعمال در خواب دیده ایم پیامبر اسییت یا اینوه خداوند در هنگام خواب علم 

ند اما این ربطی به مطلق نمی به اینوه آن شییخص پیامبر اسیییت را در ما ایجاد
 بینیم ندارد.می خوابی نه از پیامبر

  حجیت خواب و حجیت خواِب متواتربخش چهارم( تواتر معنوِی 
ننند نه حجیت  اامالی  خواب، دارای تواتر معنوی می عده ای چنین ادعا

ست. مراد از تواتر معنوی یعنی اینوه از مجمو  احادیث مختلف در  در روایات ا
ضوعا ست آید. اما ادعای مذنور فاقد هر گونه مو ت گوناگون معنای واحدی به د

باشیید و این گروه بین رؤیای صییادقه با حجیت خواب خلط نرده اند و می دلیل
آنچه نه دارای تواتر معنوی بلوه مورد اتفاق همه اقشیییار بشییر اسیییت، پذیرش  

ر شی میلیاردها اامالی  رؤیای صادقه است بدین معنا نه در بین خوابهایی نه ه
بینند بعضییی از آنها صییادقه اسییت. ولی اینوه بعضییی خوابها حجت می انسییان

شویم دارای تواتر  ست به محتوای آن پایبند  شرعاد واای ا ستند به این معنا نه  ه
 معنوی نیست.
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عا مد و پیروان او تواتر دیگری را اد ما اح هایی می ا ند و آن تواتر خواب  نن
ست نه پیروان او دربا صالد یوی از معجزات احمد  1ره حقانیت وی دیده اندا و ا

صری را همین توّثر خواب ها گویند اوالد چنین چیزی درباره هیچ می دانند ومی ب
 2مدعی دیگر اتفاق نیفتاده و ثانیاد اگر این معجزه نیست شما هم مثلش بیاورید.

به  ها  طل بودن محتوای این خواب با اای خودش  بات لون اوالد وقتی در  اث
چه از سییوی یک نفر و چه از سییوی افراد -رسیییده، نثرت تعداد این خواب ها 

صری را به اثبات -متعدد  رساند. ثانیاد نمی حجیت این خوابها و حقانیت احمد ب
هر چند ما نتوانیم مانند معجزه احمد را تولید ننیم اما در گذشییته ای نه چندان 

ارائه نرده، دلیل حقانیت خود را خوابنما دور، مدعیان زیادی همانند معجزه او را 
شیییدن افراد متعدد عنوان نموده اند، نسیییانی مانند احمد قادیانی و علی محمد 
نوار نه به شدت خوابگرا هستند و افراد زیادی  ن  باب، و همچنین در دوره ما فرقه ا 

گاهی 3به واسییطه خواب بدان گرویده اند . لذا اگر مدعیان معجزه احمد، نمی آ
شتند از شابه زیاد دارد و این می فرقه های گوناگون دا ستند نه معجزه احمد م دان

 معجزه، ند نما شده است.

                                                             
ها هي الرؤی (النص اإللهيتفالرؤی . 1 جاج ب مدعي  التي یمون االحت المتواترة التي یمتنع تواطؤ 

 69. عقائد اإلسالم صرؤیتها علی الوذب
 مطرح شده در مناظره شفاهی با بعضی یمانیها. .2
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 چند شبهه:
 شبهه اول: قبول ایمان با خواب

 ننند نه اگر خواب حجت نیسییت چرا اهل بیت می بعضییی اشییوال
 ذیرفتند و او را توبیدپمی ایمان نسییی نه با خواب به آنها اعتقاد پیدا نرده بود را

 1نردند نه خواب حجت نیست و تو باید با دلیل و برهان دین را بپذیری نمی
نسییی را نیافتیم نه فقط با  گوییم: در مورد زمان پیامبر می در اواب

 و اگر بر فرض هم نسییی بوده، از آنجا نه پیامبر  2خواب ایمان آورده باشیید
اهت سرعت بخشیدن به گسترش اسالم، به ایمان ظاهری توسط گفتن شهادتین 

فا مان آورده را نیزمی انت نه توسییط خواب ای ند نسییی را  ند می نرد ته ا پذیرف
شدند نیز  سالم  شرنین موه را نه از ترس مجبور به پذیرش ا سالم م همچنانوه ا

بائل خود مسلمان شده بودند پذیرفتند و اسالم نسانی را نه به تبعیت از رؤسای ق
نیز قبول نردند. در نتیجه بر فرض نه چنین پذیرشییی از طرف پیامبر صییلی الله 
علیه و آله نسییبت به ایمان بر اسییاس خواب رخ داده باشیید امری مقطعی بوده و 

 قابل استناد در دیگر عصرها نیست.
خواب دیدن  شییوند نه توسییطمی نسییانی یافت اما در زمان اهل بیت 

شاید نمتر از  -ایشان ایمان آورده اند لون اوالد تعداد این افراد بسیار اندک است 
                                                             

 . مطرح شده در مناظرات شفاهی. 1
ست اما او بعد از خواب خدمت پیامبر . بله 2 شان  یک نفر به نام اندل یهودی ه سید و علم ای ر

 57را آزمایش نرد و وقتی پاسد های صحیس شنید ایمان آورد نه به صرف خواب. نفایة األثر ص
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به طور عمومی این راه را  دهد اهل بیت می و این نشان -انگشتان دو دست 
امضا نورده اند و بعید نیست نه خصوصیتی در آن افراد بوده نه آنها را همان گونه 

 .پذیرفته اند
صومین  سانیوه در زمان مع با خواب دیدن ایمان آورده اند  ثانیاد تمام ن

ست و  شده ا شوار  شان آ صدق خواب برای  صوم رسیده و  ضور آن مع بعداد به ح
حتی بعضییی از آنها با اینوه خواب دیده بودند آن را مالک قرار نداده و خودشییان 

شده و ادله و براهین  شرفیاب  صوم  شنیده اند و بعد ایمان آورده اند خدمت مع را 
 1.مانند ااثلیق زمان امیر المومنین 

صرف خواب ایمان  سی تنها به  ثالثاد ما در میان همان افراد نم هم نیافتیم ن
آورده باشیید بلوه با تویه بر آیات و نشییانه های دیگر و ضییمیمه نردن محتوای 

 برده است. خواب به آنها، پی به صدق محتوای خوابش
 شبهه دوم: سیره متشرعه

باره آن سییخن تا ننون در ما  چه  یدن می آن له خواب د گفتیم، مسیییا
صومین سیره  مع ست چیزی را ثابت نند. اما وقتی به  در روایات بود نه نتوان

شیعه در قرن های مختلف نگاه بینیم آنها به خواب می ننیم،می متشرعه و علماء 
پذیرفته اند می دیده اند اعتماد و اسییتناد نرده، ومی صییومین هایی نه از مع

نسی نه در خواب دیده اند خود معصوم بوده است و دلیل آن را نیز علم حضوری 

                                                             
 221-220. األمالي تللطوسي( ص1
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تواند در خواب ادعا یا القاء می دانسته اند. خوب اگر به راستی شیطانمی یا الهام
ت باشد نه چون ما صورت معصوم نند فالن معصوم است، و اگر این شبهه درس

را ندیده ایم از نجا تشخیص دهیم معصوم را در خواب دیده ایم، پس چگونه این 
 سیره توسط متشرعه و علماء بزر  استوار گشته است 

هه دو اواب دارد: مد تاواب نقضییی( و  این شییب اوابی برای پیروان اح
ست ن ضی این شیعیان تاواب َحّلی(؛ اواب نق صری دوره اوابی برای  ه احمد ب

سرمی تیبت نبری را دوران فترت لذا او  1برده اندمی داند نه همه در گمراهی به 
توانند به عملورد متشییرعه و علماء شیییعه اسییتناد نمایند. و اما نمی و پیروانش

ست نه علم افراد مورد بحث  ضوری یا الهام  -اواب َحّلی این نه قائل به علم ح
 اند ی دو گونه بوده است:درباره خواب خود بوده 

الف( یا آنها در چنان مرحله ای از ایمان و تقوا قرار داشییته اند نه سییراسییر 
بوده و احتمال الهام شیطانی در مورد  زندگیشان مورد تواه خاص اهل بیت 

شید صدوق نه برای نوشتن نتاب  ست. مثل  نمال »ایشان بسیار ضعیف بوده ا
، اما شید صدوق نیست  2نندمی استنادد از امام زمان به رؤیای خو« الدین

به دنیا آمده است و او را دانشمند نیووی با برنت نسی نه به دعای امام زمان 
                                                             

 59-57عقائد اإلسالم ص .1
ي . »... 2 ْو َتَلَبن  ي إ   ف 

َتاباد ُف ن  نِّ َم اَل ُتصییَ ي ل  َمان  ص ... ُثمَّ َقاَل ل  َی الزَّ اح  َم صییَ ْوُم ... َفَأَری َمْواَلَنا اْلَقائ  النَّ
ف   نِّ ْن صییَ َف َو َلو  نِّ َك ... آُمُرَك َأْن ُتصییَ ی ُتْوَفی َما َقْد َهمَّ یه   اْلَغْیَبة  َحتَّ ي اْلَغْیَبة  َو اْوُنْر ف   ف 

َتاباد َتْیَبات  اآلَْن ن 
َیاء    ْنب 

َ
 3ص 1نمال الدین و تمام النعمة ج«. اأْل
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سی 1«فقیه خیر مبارک ینفع الله به»و منفعت خطاب نرده اند:  . مثل عالمه مجل
در اوج قله زهد و عبادت و اطاعت به  و پدر ایشان، اما آن دو نیستند  نسانی نه

ضت ها می بردند، چهله اندر چهلهمی سر شترین ریا گرفتند و به نفس خویش بی
دادند تا اایی نه ابواب آسمان بر ایشان گشوده شده بود و نفحات رحمانی می را

. و نیز دیگرانی 2شیینیدندمی دیدند و نلمات روحانی را به گوشمی را به چشییم
شف الغطاء و امثال این بزرگان  علم و عمل نه به خواب چون: فیض  شانی، نا نا

نردند، اما چه نسی است نه از بلندای زهد و اخالص می خود از معصوم اعتماد
گاه باشیید  در نتیجه قیاس عملورد چنین بزرگانی با عوام مردم نه معموالد  آنها ناآ

و اخالص و ایمان نسییبت به رعایت حدود الهی سییهل انگارند و از نظر زهد 
 باشد.می فرسنگها فاصله دارند قیاس باطلی

 شبهه سوم: تنها راه ارتباطِی اهل بیت 
ننند نه با بررسییی تارید می عده ای در راسییتای شییبهه قبلی چنین عنوان

حاصیییل نان  لی اطمی به این مط بت  بت نبری، نسیی عه در تی نه می شییی ننیم 
یامی یا سییخنی یا ناری با مومنی داشییته اند نه تنها راه گاهی پ معصییومین 

ارتباطی  ایشان برای عموم همان خواب بوده است. چه شعرای زیادی نه در مورد 

                                                             
 293ص 3. الفوائد الراالیة تللسید بحر العلوم( ج1
. پدر عالمه مجلسی بارها در نتاب روضة المتقین از حاالت خود پرده برداشته است مثل خود عالمه 2

 در بحار األنوار.
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چه سییرودن یا چگونه سییرودن یا در مورد ندام معصییوم سییرودن توسییط خواب 
خیل راهنمایی شده اند، چه افراد زیادی نه برای شفاء بیمار خود یا بیماری خود د

صوم را  شفاء یک لحظه آنها را خواب ربوده و آن مع شده اند و هنگام  صومی  مع
دیده و شفا گرفته اند، چه بسیار حاات مندانی نه برای گرفتن حاات خویش یا 
رفع مشوالتشان به معصومی متوسل گشته و آن معصوم در خواب اواب ایشان 

پیامی در خواب را داده اسییت، و چه بسیییار نه شییخص معصییوم برای مومنی 
ست نه در هیچیک از  ست. این در حالی شته ا ستاده یا ناری به عهده وی گذا فر
این موارد نسی اشوال نورده نه از نجا فهمیده اند فالن معصوم بوده  و: آنها نه 

 شناسند !نمی چهره معصوم را
شخیص آنها اوالد  شد نه ت شبهه قبل داده  سوال نیز در اواب  سد این  اما پا

ضییوری بوده نه حدس و گمان و اسییتدالل و ثانیاد با تواه به قرائن اطمینان علم ح
آور مبنی بر خواب دیدن معصوم بوده است مثل نسی نه شفاء گرفته یا از چیزی 
خبر داده شیییده نه احدی از آن اطال  نداشییته و از همه مهتر اینوه خوابشیییان 

 مخالف با دین و مذهی نبوده است.

در خصََّّوش شََّّناخت قاكم هصََّّیحه  حجیت رؤیا( پنجمبخش 
 آسمانی، و اجتماع ربانی(

شناخت حجت های  اریان یمانی در ننار ادعای حجیت خواب نسبت به 
خدا، دو روایت در خصوص شناخت قائم موعود را تاویل به خواب برده اند. این 
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 دو روایت از این قرار است:
سان سیاه از خرا سلم با پرچم های  قیام نرد دو نفر  الف( پس از اینوه ابو م

خدمت ایشان رسیده، نظر ایشان را نسبت به همراهی از اصحاب امام صادق 
یا شییدند. امام  در پاسیید فرمودند: در خانه های تان شیییعه با این قیام او

بنشییینید و هرگاه دیدید ما بر مردی ااتما  نردیم آن وقت با سییالح به سییمت ما 
 1بیایید.

گویند: ااتما  اهل بیت بر یک نفر در بیداری نه ممون می ن احمدیارا
نیسییت و در روایات هم مطرح نشییده اسییت در نتیجه منظور تایید آنها در عالم 

 2رؤیاست نه این برای احمد الحسن رخ داده است.
 افتد: اولی از آسمان واقعمی فرمودند: دو صیحه اتفاقامام صادق ب( 

 دومی از ابلیس. راوی پرسییید: چگونه این دو از هم تشییخیص داده شییود ومی
شنیده می شود آن را  صیحه اول واقع  شوند  امام فرمودند: هر نس قبل از اینوه 

 3شناسدش.می باشد

                                                             
ي َعَلی َأَباٌن  َو  َأَنا َدَخْلُت » .1 ه   َعْبد   َأب 

َك  َو   اللَّ یَن  َول  اَیاُت  َظَهَرت   ح  ودُ  الرَّ َساَن  السُّ ُخَرا  َتَری َما َفُقْلَنا ب 
وا َفَقاَل  سییُ ي اْال  ُوْم  ف  َوا ُبُیوت  َلْیَنا َفاْنَهُدوا َرُال   َعَلی اْاَتَمْعَنا َقد   َرَأْیُتُموَنا َفإ  اَلح   إ  السییِّ للنعمانی  الغیبة «.ب 
 6ح 197ص

 شده در مناظرات شفاهی.مطرح  .2
ي َصْیَحةٌ  َصْیَحَتان   ُهَما» .3 ل   ف  ْیل   َأوَّ ي َصْیَحةٌ  َو  اللَّ ر   ف  ْیَلة   آخ  َیة   اللَّ ان 

َك  َنْیَف  َفُقْلُت  َقاَل  الثَّ  َفَقاَل  َقاَل  َول 
َدةٌ  َن  َواح  َماء   م  َدةٌ  َو  السَّ ْن  َواح  یَس  م  ْبل  ه   ُتْعَرُف  َنْیَف  َو  َفُقْلُت  إ  ه   ْن م   َهذ  ُفَها َفَقاَل  َهذ  َع  َناَن  َمْن  َیْعر    ← َسم 
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 اوالد صیییحه آسییمانی توسییط ابرئیل داده گویند:می پیروان احمد بصییری
شنیدمی ست نه در عالم دنیا  صوتی ملووتی ا شود بلوه در عالم نمی هشود پس 

ید می ملووت قابل ادراک اسییت نه همان عالم رؤیاسییت. از طرفی روایت گو
دهد نه قبالد آن را شنیده باشد، خوب این یعنی می نسی صیحه حق را تشخیص

 1چه  یعنی قبالد در عالم رؤیا خواب دیده باشد نه چه نسی بر حق است.
 پاسد روایت اول:

 نفر یک دور نه بینیدمی رو ما گفتند بیت اهل ییدگونمی شییما مگر اوالد 
 همه شدن امع بر را معصومیا چند  یک دیدن خواب چگونه پس شدیم  امع
هل یت ا مانی گرد  ب ید می تطبیق مدعی ی جه در ده یت نتی قان مد ح  اح

صری صوم چهارده یعنی بیت اهل همه نه شودمی ثابت وقتی تنها ب  یک در مع
صری احمد این بگوید و یندبیا خواب ست  حق بر ب  شماها از ندامیک حال ا
شیعیان  اید دیده شما فرض بر اید  دیده خوابی چنین اما خطاب روایت به همه 

ست در حالیوه شیعه دیگر  ا قبالد توضیس  و ندا ندیده خوابی چنینصدها میلیون 
 .نیست حجت دیگری برای نسی خواب دادیم

 به سالح با شدیم امع نفر یک گرد ما یددید تیوق گویدمی حدیث ثانیاد 
شتابید ما سمت شانه ااتما  پس ه؛داد رخ قیام یعنی این و ب ست خروج ن  نه ا

                                                             
 31ح 266-265ص للنعماني الغیبة «.َتُوون َأْن  َقْبَل  َهاب  → 

 مطرح شده در مناظرات حضوری. .1
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. در نتیجه بر فرض نه مراد از ااتما ، تایید در خواب باشییید این خوابها ظهور
 باید به هنگام خروج رخ دهد نه ظهور.

 او سمت به ایم شده امع نسی گرد ما دیدید وقتی گویدنمی روایت ثالثاد 
 ِإَلْیَنا َفاْنَهُدوا»: بیایید ایم شده امع نه ما خود سمت به گویدمی بلوه بروید

َئِ    .«ِبالسِّ
ساند نه منظور امام می و این نامالد  شخیص عدم ر بیان معیاری برای ت

ده و مقصودشان دامی حقانیت قیام هایی بوده نه در زمان ایشان و ائمه بعدی رخ
. توضیس باشد نه همه اهل بیت می خودشان و هر امام حاضر« ما»از نلمه 

آنوه: آن دو راوی درباره همراهی نردن با قیام ابو مسلم خراسانی پرسش نردند و 
 ابوگویند ما می عدم همراهی خود را دلیل بطالن آن قیام معرفی نرده وامام 

 سالح با بعد ننیم تایید را نسی ما نه وقتی تا بنشینید پس نوردیم تایید را مسلم
. و همین را معیاری برای تولیف شیییعیان در برابر قیام های دیگری نه در بیایید

دهد قرار دادند نه وقتی ما نسییی را تایید نوردیم قیام او می رخ زمان ائمه 
و "محمد بن عبد الله" و "محمد بن اعفر" از  باشید هر چند مانند "زید"می باطل

 خاندان اهل بیت باشد. 
ضیس این با شخص نامالد  تو ست م ضرت نه ا  اظهار برای را نالم این ح
 آل قائم شناخت برای نه اند نرده بیان دوران آن به نسبت و مسلم ابو قیام بطالن
سالح و نیز ای .خواب توسط هم آن محمد ضور با  گویند می نوهو تواه به قید ح
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پیش ما بیایید نه پیش آن مردی نه ما بر او ااتما  نرده ایم به خوبی این برداشت 
 نند.می را اثبات

 ااتما  به تصریس دیگری حدیث در بگوید و نپذیرد را این نسی اگر حال
 و ااتما  این زمان به روایت آن در چون ،بهتر چه گوییممی .شییده فاطمه یبن

صریس آن عالمت ست. شتهگ ت  شما صاحی :فرمایندمی زمانش درباره اما ا
 رو خدا نام با شد رای زمانیوه ننند ااتما  او بر فاطمه بنو نه نسی اال نیست

 اگر و بیندازید تاخیر به شییعبان تا را آمدن این داشییتید دوسییت اگر و بیاورید
ست شتید دو  درباره بعد .شود شما تقویت موای شاید بگیرید هم روزه دا

 1.است نافی شما برای عالمت عنوان به سفیانی و: فرمودند متعال
صیتی چه رای ماه گوید می چه حدیث این خوب صو  چطور دارد  خ

شعبان یا رمضان( روزه از بعد تا را بیت اهل سمت به رفتن  و بیندازیم تاخیر به ت
 فاطمه بنو ااتما  دیدن محض به چرا و نرویم ایشییان سییمت به ماه سییه دو

 سییفیانیاصییالد  و دارد  ااتما  این با ارتباطی چه سییفیانی طرفی از  نرویم
شیید این شییبهات بر می نوات دقیقی اسییت نه اگر تواه اینها چیسییت  عالمت

 گشت.می طرف
                                                             

َوا»...  .1 اَیاُت  َناَنت   إ  َیةُ  َو  الرَّ ْلو 
َ
ْسَمَع  اَل  َأْن  َأْاَدُر  اأْل ا َی نَّ الَّ  م  َمةَ فَ  َبُنو اْاَتَمَعْت  َمن   َمَع  إ  ه   َفَو  َمَعهُ  اط 

 َما اللَّ
ُبُوْم  الَّ  َصاح  َوا َعَلْیه   اْاَتَمُعوا َمن   إ  ُلوا َرَاٌی  َناَن  إ  ْسم   َعَلی َفَأْقب  ه   ا

ْن  َو  َالَّ  َو  َعزَّ  اللَّ ُروا َأْن  َأْحَبْبُتْم  إ   َتَتَأخَّ
َلی ْعَباَن  إ  ْیَر  َفاَل  شییَ ْن  َو  ضییَ وُموا َأْن  َأْحَبْبُتْم  إ  ي َتصییُ یُوْم أَ  ف  َك  َفَلَعلَّ  َهال   َنَفاُنْم  َو  َلُوْم  َأْقَوی َیُووَن  َأْن  َول 

يِّ  ْفَیان  السُّ  381ح 264ص 8الوافی ج «.َعاَلَمةد  ب 
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 خروج شام منطقه دراز عالئم حتمی ظهور است نه  سفیانیتوضیس آنوه: 
شده شرو  به و پس از انگی شش ماهه بر نشورهای منطقه شام مسلط  نندمی

 رایماه  در. در این میان 1نشییدمی نند و حوومت او نه ماه طولمی حوومت
صیاتی صیحه سه صو  محمد آل قائم هنوز زمان این در. 2شودمی دادهندا  با خ

 د و اگربیایی خدا نام با دخواهیمی فرمایند:می امام همین برای است نورده ظهور
 ظهور محل آنجا زیرا ؛موه  دبیایی نجا اما. یدبینداز تاخیر روزه تا دخواهینمی

ست محمد آل قائم خروج و ضان وقتی .ا شغول مردم و شد رم  در بودند روزه م
ست شی صریس طبق نه شودمی داده ظهور صیحه سوم و بی  متعدد تاروای ت
 3.شنوندمی را آن زمین اهل همه

ضیس این با شن تو  و اردد خاص عالمت و زمان فاطمه بنو ااتما  نه رو
                                                             

يُّ » .1 ْفَیان  َن  السُّ ي ُخُروُاهُ  َو  اْلَمْحُتوم   م  ْن  َو  َرَای   ف  ل   م  ه   َأوَّ َلی ُخُروا  ه   إ  ر  ةُ  َشْهراد  َعَشَر  َخْمَسةَ  آخ  تَّ  ُهر  َأْش  س 
ُل  یَها ُیَقات  َوا ف  ْسَعةَ  َمَلَك  اْلَخْمَس  اْلُوَوَر  َمَلَك  َفإ  ْشُهر   ت  دْ  َلْم  َو  َأ  300ص للنعماني الغیبة .«َیْوماد  َعَلْیَها َیز 

 1ح
ي» .2 ه   َنَأنِّ َداءد  ُنوُدوا َقْد  َناُنوا َما آَیَس  (بهمت ب  َمُعهُ  ن  اْلُبْعد   َمْن  َیسییْ َمُعهُ  َنَما ب  اْلُقْرب   َمْن  َیسییْ  َثاَلَثةُ  ... ب 

ْصَوات   ي َأ ُلَها َرَای   ف  ه   َلْعَنةُ  َأال َأوَّ
یَن  َعَلی اللَّ م  ال 

ي َو  الظَّ ان 
َفت   الثَّ َفةُ  َأز  َشَر  َیا اآلْز  یَن  َمْع ن  ُث  َو  اْلُمْؤم  ال 

 الثَّ
زاد  َیداد  َیَرْوَن  ْمس   َقْرن   َمَع  َبار  ي الشییَّ نَّ  َأاَل  ُیَناد  هَ  إ  یَن  َهاَلك   َعَلی ُفاَلناد  َبَعَث  َقْد  اللَّ م  ال 

ْنَد  الظَّ َك  َفع  ي َول   َیْأت 
یَن  ن  ي َو  اْلَفَرُج  اْلُمْؤم  هُ  َیْشف  ْی  َو  ُصُدوَرُهْم  اللَّ ْم  َتْیَظ  ُیْذه  ه  ب   28ح 181همان ص«. ُقُلو

ْوُت  َیُووُن » .3 صَّ ي ال َضاَن  َشْهر   ف  ي َرَم یَن  َو  َثاَلث   َلْیَلة   ُاُمَعة   َلْیَلة   ف  ْشر  َوا ... ع  ْعُتُم  َفإ  ْوَت  َسم  صَّ ي ال  ف 
َضاَن  َشْهر   وا َفاَل  َرَم ُشوُّ یه   َت هُ  ف  یَل  َصْوُت  َأنَّ َك  َعاَلَمةُ  َو  َاْبَرئ  هُ  َول  ي َأنَّ ْسم   ُیَناد  ا م   ب  ْسم   َو  اْلَقائ  یه   ا  َحتَّی َأب 

ي اْلَعْذَراءُ  َتْسَمَعهُ  َها ف  ْدر  ُض  خ  َي »، و: 13ح 254صهمان «. اْلُخُروج   َعَلی َأَخاَها َو  َأَباَها َفُتَحرِّ  ُمَناد   ُیَناد 
َن  َماء   م  ق   َأْهُل  َیْسَمُع  السَّ ب   َو  اْلَمْشر  ي اْلَفَتاةُ  َتْسَمَعهُ  َحتَّی اْلَمْغر  َها ف  ْدر   14ح 257صهمان  «.خ 
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شد سفیانی نه-  عالمت و زمانآن  بدون اما منظور  .دهدنمی رخ ااتماعی - با
ست و آیا فهمیم آن را تاویل به نمی شود چون معنایش رامی از ااتما  مذنور چی

 تایید در عالم رؤیا ببریم 
شأنیت  شد نه خواب  شخص  شته نامالد م ضمن مباحث گذ خیر چون در 

شناخت حجت خدا و ر اه حق از باطل را ندارد و در هیچ روایتی چنین حجیت و 
هم واود نداشییته  چیزی مطرح یا تایید نشییده اسییت و در سیییره اهل بیت 

اسیییت. در نتیجه اگر نگوییم منظور این حدیث به مانند روایت قبل، قیام های 
اسیییت نه همه آنها ی  بوده و مراد از بنو فاطمه تک تک ائمه  زمان ائمه 

توان می ،-زیرا این روایت نیز در بیان علت بطالن قیام زید صییادر شییده اسییت 
شان تایید از ننایه را ااتما  اهل بیت  سبت ای نه  بدانیم قائم شخص به ن

 ربطی به موضو  خواب ندارد.
پاسیید روایت دوم: اوالد اینوه چون ابرئیل ملک اسیییت پس ندایش هم 

شییود نه همان رؤیاسیییت، می لووتی اسیییت و فقط در عالم ملووت شیینیدهم
اسییتدالل باطلی اسییت. زیرا هر چند ابرئیل ملک اسییت اما قابلیت تمثل به 

طبق تصریس  صورت مادی را دارد همچنانوه در قصه ابراهیم و لوط و مریم 
یت بود هانگونه نه قرآن، وقتی نزد ایشان رفت به صورت انسانی رفت نه قابل رؤ

یامبر  یه َنلبی خدمت پ به صییورت ُدح رفت و مردم او را دیده و می بارها 
شیینیدند. پس ابرئیل این قابلیت را دارد نه در عالم مادی ندایی می صییدایش را

صیحه او را همه  صریس روایات متعدد،  سمان بدهد، ثانیاد طبق ت مادی از اانی آ
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شیینوند همچنانوه در همان روایت برای این صیییحه زمان و حتی می اهل زمین
 موان خاصییی مشییخص شییده نه به هیچ واه بر رؤیاهای پیروان یمانی تطبیق

 نند.نمی
ضیس  ست. بدین تو شده ا سیر  و اما مراد آن حدیث نیز در روایات دیگر تف

اد یوی از دو صیحه رخ خواهد دنه: در مورد ظهور یا خروج حضرت مهدی 
اانی ابرئیل در اثبات حقانیت ایشییان اسییت و دیگری از اانی ابلیس نه در 

سفیانی یا موتی خلفا داده شود و در حالیوه همه به محتوای می ادعای حقانیت 
 ندای اول ایمان آورده اند این ندای دوم برای اهل سیینت ایجاد شیییک و تردید

ستمی صیحه بر حق ا ست  . حال راه ت1نند نه ندام  صیحه حق چی شخیص 
فرمایند: نسییی نه قبالد شیینیده باشیید نه دو می در پاسیید به این سییوالامام 

صیحه رخ خواهد نه اولی بر حق و دومی باطل است دچار شک نشده و صیحه 
شخیص ست نه می حق را ت شده اینقدر گویا دهد. احادیثی نه در این زمینه وارد 

 نند. می ت و ترامه چند حدیث نفایتنیازی به توضیس بیشتر نیس
ننند نه اگر دو صیحه است می حدیث اول( راوی پرسید مردم به ما اشوال

شود  امام فرمودند: نسی نه قبل از رخ می چگونه صاحی حق از باطل شناخته

                                                             
َن  َصْوٌت  َسَیُووُن »...  .1 َماء   م  ُن  ... السَّ ْر  َأْهُل  َفُیْؤم 

َ
یعاد  ض  اأْل ْوت   َام  لصَّ ل   ل  وَّ

َ
َوا اأْل َن  َناَن  َفإ  َد  اْلَغد   م   َصع 

یُس  ْبل  یُن  إ  ع 
َن  َیَتَواَری َحتَّی اللَّ ْرض   م 

َ
ي اأْل َماء   َاوِّ  ف  سَّ ي ُثمَّ  ال نَّ  َأاَل  ُیَناد  َل  ُعْثَماَن  إ  ه   َفاْطُلُبوا َمْظُلوماد  ُقت  َدم   ب 

ُع  هَ  َأَرادَ  َمْن  َفَیْرا  ه   َالَّ  َو  َعزَّ  اللَّ  20ح 262-261همان ص ..«. ُسوءاد  ب 



 رویای امامت  |160|

 1نند.می دادن صیحه به صیحه اعتقاد داشته باشد صیحه حق را تصدیق
صادق  سمان نداحدیث دوم( امام  دهد نه امیر می فرمودند: منادی از آ

ست و نیز ندا سید: می شما فالنی ا ستگارند. راوی پر شیعه او ر دهد نه علی و 
با مهدی خواهد انگید توقتی همه این ندا را شنیده  پس در این صورت چه نسی

ارند. دهد فالن اموی و شیعیانش رستگمی اند(  امام فرمودند: زیرا شیطان نیز ندا
دهد  فرمودند: می راوی پرسید: خوب چه نسی راستگو را از دروتگو تشخیص

سانی نه احادیث ما را روایت صیحه بیاید بدان قائل می ن نرده اند و قبل از اینوه 
 2دانند.می بوده اند و

با این روایات نامالد مشییخص اسییت نه مراد حدیث مورد بحث از فقره: 
ْن  َقْبَل  ِبَها ِمَع َس  َكاَن  َمْن  َیْعِرُفَها»

َ
ست  ،«َتُكوَن  أ صیحه در عالم رؤیا نی شنیدن 

بلوه شیینیدن احادیثی اسییت نه از دو تا بودن صیییحه و حق بودن اولین صیییحه 
 اند.سخن گفته

 "و السئم علی من إتبع الهدی و الحمد لله رب العالمین"

                                                             
ي ُقْلُت . »1 ب 

َ
ه   َعْبد   أل 

نَّ   اللَّ اَس  إ  ا النَّ ُخونَّ بِّ ْن  َیُقوُلوَن  َو  ُیَو قُّ  ُیْعَرُف  َأْیَن  م  َن  اْلُمح  ل   م  َوا اْلُمْبط   َناَنَتا إ 
وَن  َما َفَقاَل  ْم  َتُردُّ ْم  َنُردُّ  َفَما ُقْلُت  َعَلْیه  ُق  َلُهْم  ُقوُلوا َفَقاَل  َقاَل  َشْیئاد  َعَلْیه  َصدِّ َها ُی َوا ب  ناد  َناَن  َمْن  َناَنْت  إ   ُمْؤم 

ُن  َها ُیْؤم   32ح 265ص همان «.َتُووَن  َأْن  َقْبَل  ب 
ي. »2 َن  ُمَناد   ُیَناد  َماء   م  نَّ  السییَّ یُر  ُهَو  ُفاَلناد  إ  م 

َ
ي َو  اأْل نَّ  ُمَناد   ُیَناد  ّیاد  إ  یَعَتهُ  َو  َعل  ُزوَن  ُم ُه  شیی   َفَمْن  ُقْلُت  اْلَفائ 

ُل  يَّ  ُیَقات  نَّ  َفَقاَل  َهَذا َبْعَد  اْلَمْهد  ْیَطاَن  إ  شَّ ي ال نَّ  ُیَناد  یَعَتهُ  َو  ُفاَلناد  إ  ُزوَن  ُهُم  ش  َرُال   اْلَفائ  ْن  ل  ي م  ةَ  َبن   ُقْلُت  ُأَمیَّ
ُف  َفَمْن  َق  َیْعر  اد  َن  الصَّ ب   م  ُفهُ  َقاَل  اْلَواو  یَن  َیْعر  ذ 

یَثَنا َیْرُووَن  َناُنوا الَّ هُ  َیُقوُلوَن  َو  َحد  نَّ  َو  َیُووَن  َأْن  َقْبَل  َیُووُن  إ 
ُهْم  َیْعَلُموَن  وَن  ُهُم  َأنَّ قُّ ُقوَن  اْلُمح  اد   28ح 264صهمان «. الصَّ


