
 1........................... .........................................................................األحالم حقيقة أم خيال ؟ ............................................................ 
 

 



 2........................... .........................................................................األحالم حقيقة أم خيال ؟ ............................................................ 
 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 ...................................................................................................................................................  ؟ عامل االحالم حقيقة أم خيال
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4........................... .........................................................................األحالم حقيقة أم خيال ؟ ............................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 5........................... .........................................................................األحالم حقيقة أم خيال ؟ ............................................................ 
 

 

 هداءاال

 (صلى اهلل عليه وآله)حبيب اهلل ومدينة العلم حممد املصطفى  إىل

 (السالم عليهم )بابه الظاهر والباطن علي وفاطمة  إىل

 (السالم )عليهم واملهديني  لالئمةطهار ااّلأهل بيته  إىل

 السالم عليهم وأبيه  القائمأم  إىل

 باب اهلل الذي منه يؤتىإىل 

 ولياءااّلوجه اهلل الذي اليه يتوجه  إىل

 رض والسماءاّلًا السبب املتصل بني إىل

 (السالم)عليه احلسن أمحد ول السيد ااّلئم آل حممد واملهدي اق إىل

 حثين على طلب العلما لدي الذي طاملوا إىل

 منها هناالدعاء بالتوفيق ومل ميل لس ااّلا متلك لن اليت ال امي احلنينة إىل

 ومشريف الغالي الشيخ عالء اخلالدي وفقه اهلل لكل خري وأخياستاذي  إىل

مد وآل حممد لعاقبة مع حما نحبسا مين علين أن لقبول وا نبأحسا يتقبل من سبحانه أنأسأل اهلل 

 (السالم )عليهم واملهديني  الئمةا

 

 

ُهْم َيْحَزُنوَن ا َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَلا ْوِلَياَء اللَِّه َلًا ن أاال َيتَُّقوَن ا وأنَوَكا َمُنوآ نالَِّذي  َلُهُم اْلُبْشَرى ِفي اْلَحَياِة

 [64 – 62يونس ] َتْبِديَل ِلَكِلَماِت اللَِّه َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُما ِخَرِة َلااّلَوِفي ا الدُّْنَي
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 املقـــدمــــة

 لرحيما نبسم اهلل الرمح

  ئمةل اوصلى هللا على محمد وآل محمد  ،الحمد هلل رب العاملين
 
 واملهديين وسلم تسليما

 مسخر الرياح فالق  الحمد هلل رب العاملين، مالك امللك مجري الفلك
ا
لدين رب العاملين، الحمد ا ناصباح ديا ال

اره الرضوترجف ا هناوسك هلل الذي من خشيته ترعد السماء  .تموج البحار ومن يسبح في غمراتهاو ا وعما

ويغرق من تركها، ا صل على محمد وعلى آل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبه اللهم

م لهم مارق وامل  .لهم لحقتأخر عنهم زاهق والالزم املتقدا

 

الحقيقة والنتيجة إلى ليصل  خالصال و قة ى فيه الدا يتحرا  نأ ناسنالكل موضوع خاضٌع للبحث يجب على  في

بل  ،صاف وعدم امليل مع الهوى والتعصب ضد الهدىنال بين طياته هو النسان وخير ش يء يحمله  ، ةاملرجوا 

ي تكاد تكون لكي يتسم باملوضوعية الحقيقية الت المرتطلب ا بالهوى على الهدى مهمالنسان يعطف  أن يجب 

  .معدومة اليوم ولألسف

وجه  ل الكثير اليوم و ا من وسيلة لالرتقاء والتكامل والتعلم والوعظ والزجر قد شكك فيهالنسان يحتاجه ا فم

 إا لتشكيكهم به
ا
ار الصالحين ومن شعا هأنبا ِيُنظر اليه كان -ا الرؤي -ا هأنا ل على صاحب الحق علمتدا هنل ل

عين له في الشدة والرخاءلنسان ا نتصال بيالسيماء املؤمنين وقناة 
ُ
 سببكانت و  ،وربه وامل

 
 نفي حل الكثير م ا

 . ملشكالتا

 ما)عليهالحسن أحمد السيد  املهدي مام ال ببعث رسول  اللهيقتربت الساعة وجاء الوعد ا ناا لكن م

عقل لهم  لذين ل ا نمن صفات الجاهليانها و ا يعتنى به اصبحت ل  -ا بالرؤيله  سبحانهوقد شهد هللا  -السالم( 

 أنو  (السالم)عليهم  بعض الى ضرب الحجج الطاهرينبال المر حتى وصل  ،ومن عمل السحرة والشياطين

 وأنهااليوم بالسفه ا لقصص يصفونها نبأحس سبحانههللا ا التي يسميها فالرؤي ،يتمثل بهم وحاشاهم نالشيطا

 ا للطعن في الرؤيا طريقا يدعو  فلم! العجائز كالم باشبه 
ا
 !! هم في معركةنأكوسلكوه و  ال

 ل ا من ساعة تكون تحت التراب وعندها لبد لها التي يدافعون عنها نل ا نل  ؛هما لكن لألسف الخاسر فيه 

 .كون تلك الكلمات حسرة على صاحبهاينفع الندم وت

 هللا أنملعقول ا ن، فهل ميقارب ستة سنين من عمرها ملنسان ا نتأخذ ما رؤيال أنا يقول بعض العلماء     

 بش يء ل  سنةا كذالنسان ضاعة الوقت يهدر من عمر إوالتفكر وعدم  الذي يحث الخلق على التدبر سبحانه

وكيف منذ صباه ا رحلته مع الرؤي أوكيف بد (السالم)عليه ويكفي ملن تدبر في قصة يوسف الصديق  ،نفع فيه
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ا
ه حجة من حجج أنفهم من رؤياه  (السالم)عليه لنه ذاك من عدم قص رؤياه على اخوته نآر يعقوب ابنه حذ

 رض الواقع ألم تطبق على ا لرؤيوبقيت ا ،سبحانههللا 
ا
 وأيض ، ربعين سنةأ بعد إل

 
 أنب (ص)النبي محمد ا رؤي ا

صلى هللا عليه أوحى هللا ملحمد ) قدو ]...، ةسيقتل وقد تحققت بعد خمسين سن (السالم)عليه ولده الحسين 

نَ : ى أمته، وتسلط بني أمية )لعنهم هللا( عليحصل لهل بيته من بعدها ما ه بهعرفا ( رؤيوآله وسلم
ْ
ل
ُ
 ق

ْ
َك ا َوِإذ

َ
ل

اِس َوَم  أن  ِبالنَّ
َ
َحاط

َ
َك أ نَ ا َربَّ

ْ
يا َجَعل

ْ
ؤ َرْيَناَك ا الرُّ

َ
ِتي أ

َّ
اِس َوال ال  ال  ِللنَّ

 
 ِفي ِفْتَنة

َ
ة

َ
ُعون

ْ
ل
َ ْ
 امل

َ
َجَرة

َّ
َم  القرآنش

َ
ُهْم ف

ُ
ف ِ

وا
َ
خ

ُ
ا َون

يَ  ال َيِزيُدُهْم 
ْ
غ

ُ
 أط

 
  نا

 
ِبيرا

َ
 وتعالى نفسه شاهد سبحانه وقد عرض هللا .  (1 )ك

 
صلى هللا عليه بنبوة محمد ) للكفار  ا

 وتعالى للكفار  سبحانه . وكيف يشهد هللا شهادتها طلبو  أن( وآله وسلم
ا
ِذيَن  :تعالى ، قالبالرؤيا ال

َّ
َوَيُقوُل ال

ُرو 
َ
ف

َ
ْسَت ُمْرَسال ا ك

َ
ِهيد ل

َ
ِه ش

َّ
ى ِبالل

َ
ف

َ
ْل ك

ُ
ِكَتاِب ا ق

ْ
ُم ال

ْ
ْم َوَمْن ِعْنَدُه ِعل

ُ
 . ]...(2).(3)َبْيِني َوَبْيَنك

 ، علملشواهدان والكثير م
 
ية لالنسانخرى بل هي أن طائفة دو ا لم تختص به - هذه القناة املهمة - الرؤيا أنا  ا

 وتكون سببا س بهأنيالنسان عاء فجم
 
لحل الكثير من مشكالته وبطبيعة النفس البشرية التي لم تبق على  ا

 وخصوص ؛يقول ا تحترم م ل  و أمن تحب وتتجنب من تبغضه  ىال تميلا خالقها فطره التي الفطرة
 
أهل العقيدة  ا

 رى فهي بمثابة البحر الواسع الذي ل خأ ن تخص جهة معينة دو  ل ا هم يعتبرونهنلا سون بهأنهم يأنف والعلم

كل الناس وغير  أمام طريق الذي ملك البحر قد فتح ال نا إبل  ،لخرى الحد عليه يمنع مجموعة ويطلق  ةسلط

يوصل  أنتطاع من خالله بل هو خطاب اس ، وميولهم العقائدية ..الخ همانوألو اختالف جنسياتهم  إلىناظر 

        .تبقى حجة ملحتج عمورة وحتى من جحد وكفر لكي ل كل شخص على هذه امل إلىرسائله 

، ( لكي تكون حجة على صاحبهاStorage memoryيسمى اليوم )ا و مأفي ذاكرة  الحالم و وتخزن هذه الرؤى 

ضغاث في نظر ال بعد، فا ثم نندم فيمم حال أضغاث أا نكون في صف من قالو  ول  سبحانهفلنلتفت الى كلمات هللا 

 ونناذاك شكلت قنآ ناملعبريالعلماء و 
 
 اقتصادي ا

 
وقد لجأت كل البالد  ،منه مفر  لبالء املبرم الذي ل ا نقذهم مأن ا

 مالذ كانتاليهم ف
 
 سبب  كانذاك فنآضرهم الحل أ نلكل م ا

ا
 .ازدهار الرؤيال

ا من هذ عجبالو   !!سبحانهمن شخص كافر لم يكلف نفسه بالبحث عن حجة هللا  ا كانتهأنوامللفت للنظر  

عبرة نعتبر ا قبلن كانفليكن من  ،(السالم )عليه  عليه بيوسف هللا نَّ تكون لرؤياه تأويل حتى م أنه أصر على أن

 ،فيه فنكون لعنة لألجيالا وقعو ا نقع فيم فال  سبحانهليوم الكثير ممن لم يؤمن بحجج هللا ا ننلعا فكم ،ابه

 ي املوعود واملهدي نااليم (السالمه )عليالحسن أحمد السيد  الزمانا فحجة هللا في هذ
ا
 مامال ول الذي ارسله ال

ولم تخل رسالته من  سبحانهجاءت به حجج هللا ا قد جاء بم )صلى هللا عليه وآله وسلم(ي عشر نااملهدي الث

 افكذ ،الخ ..لتالميذه جئت لبشر بملكوت هللا عيس ى يقول  ا كان بل هي غاية الرسالة فكم ،سبحانهملكوت هللا 

 نلم تك أنت الرؤى وتواترت في ذلك مئا( السالم )عليه الحسن أحمد اليوم امللكوت قد شهد لحجة هللا السيد 

                                                           

 .60األسراء: -1
 .43الرعد:  -2
 .145س  4المتشابهات: ج -3
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لهم م حال أضغاث أيهلك فرعون بقولهم  أنا و رادأن لذيا نلكن لألسف املعبري ،(السالم )عليه  ف على صدقهل آ

نحتاج الى  ول  وأصول هل عقائد أ نفنحم حال ل ا ندينكم ما تأخذو  السموم بقولهم ل ا فيها عودة من جديد يبثو 

 وخصوص ،يتمثل بالنبي وأهل بيته الشيطانو  املنام يؤخذ ب نأ نم أعزا  هللان وديم حال ال 
 
و أصورهم  لم نَر ا نأن ا

 الخ . ..بكم فكيفا في الرؤي رالما عليه اشتبه( السالم)عليها الزهراء  أنا 

 بى أ الحقا فكذالباطل له جند  أنا ا لكن كم
ا
يوسف  ؛الزمانا له في هذا جنديه ومن يدعو ا يرسل لن أن  ال

الهداية فلنحرص على ا له سبحانههللا  أرادلكي ينقذ البشرية التي  (السالم)عليه الحسن أحمد آل محمد السيد 

يَ  :فيهم سبحانه نكون ممن قال هللا  أن 
ْ
ن َحَياِة الدُّ

ْ
َرى ِفي ال

ْ
ُبش

ْ
ُهُم ال

َ
 َوِفي ا ل

ا
ِلَك ُهَو  َرِة ل ِخ ال

َ
ِه ذ

َّ
ِلَماِت الل

َ
ْبِديَل ِلك

َ
ت

َعِظيُم 
ْ
ْوُز ال

َ
ف

ْ
 .(4)ال

 والحمد هلل وحده

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .64يونس:  -4
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  ولااّلاملبحث   

 قبل الدخول في املبحث 
ا
  -ا الحلم والرؤي –وهو املصطلحات موضوع البحث ؛ مهمأمر  بيانول لبد من ال

 تطرق الى ثم سنا والفرق بينهم
ا
 ... الخا يات والروايات الواردة في كليهمال

لخير والش يء ان يراه ما على ما الرؤي اطلقتشياء، ولكن ل ان يراه النائم في نومه ما عبارة عم :والحلما الرؤي

ويستخدم  ﴾أضغاث أحالم﴿: وجل لشر والش يء القبيح، ومنه قوله عزا ا نيراه ما الحلم على ماطلق الحسن، و 

 موضع ا همكل من
ا
 .(5) خرال

 من باب املقدمة ليس ا وذكرناه نريد الخوض في التفاصيل اللغوية املتعلقة باملوضوع ول 
ا
 ... ال

 

 نبد له م لغيب ول ان مالنسان فأصل  ،هه البعضيصوره ويسفا ا ء الهين كمليس بالش ي الحالم نع كالم ال

تسبح الروح في ا عندمم حال ال لرجوع تكون عن طريق صل قبل اال تصال بذلك الصل ووسيلة ال  إلىلرجوع ا

النفس ا تخزنه ةترى من صور مهما لترى م ؛والحقائقرتقاء ال عالم  ،عالم الطهارة واملعرفة ؛ذلك العالم الواسع

 على حفظ تلك الصور التي تستبطن شيئا تارة اخرى بحسب استعداد الروح وقابليتها تارة وتنساه
 
ما، فنرى  ا

 وينس ى ا يتذكر بعضه أن ا وإما  ،بالجملةا ينساه أنا وإما يقص رؤياه  أنا ما إيستيقظ ا دمالكثير عن
ا
، خرال

 :لكن نقول كأساس ناهللا الى سبب ذلك النسيشاء  نإوسنتعرض 

ي عن طريق البصر والسمع مثاًل، ويأتي أنالعامل اجلسما من هذا يأتي بعضهاالنسان معلومات ] 

الصادقة. وهذه ا بياء والرؤينهو الوحي لألاالعلى  نيأتي ما ى ومثال معلااّل من امللكوت ا بعضه

ميكنك تسميته موضع الذاكرة أو املعلومات، وهو يف النفس  أو ناالنسااملعلومات تنطبع يف صفحة 

 ًابل الدماغ هو متام ه يف الدماغ،أن الناس نيتوهم كثري ما ية )الروح( وليس يف اجلسد كمأنسناأل

س أو التلفون فهو ليس موضع حفظ املعلومات الدائم، بل هو جهاز يوصل املعلومات من كجهاز الفاك

العامل فهي يف ا يف هذاالنسان أم دا وهذه املعلومات م ي.أنالعامل اجلسما يف هذاالنسان وجود  وإىل

يف تقرأه هي معلومات مرتاكمة ا وم تستمعه بأذنكا تراه بعينك وتدركه وما م زيادة مستمرة فمثال

العامل عند ا يف هذاالنسان عند ا والتذكر هو استخراج هذه املعلومات وحضوره ية،أنسناألالنفس 

[ته ذلكأراد 

 (6)

 . 

 ناونسيا أحدهمب هتمام ال لعبث ومخالفة الحكمة ان العلم واملعرفة وم وسيلتي اتصال لتحصيلذن هناك إ

 و الجهل بأتكذيب  و أ
ا
 لطريق ا نلحقائق التي تأتي عا نلكثير مالجهل باالمر ولزم ذلك  خرى ال

ا
ولعل القناة ، خر ال

                                                           

 .(لسان العرب ألبن منظور: مادة )حلم 5-
 .28رحلة موسى الى مجمع البحرين: ص 6-
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ا
ر الكثير الى الطريق الثا على مستوى من صاحبتهأخرى هي ال

ا
ساس ال ي )الغيب( لعدم معرفتهم بناولعل سبب تنك

ُهًدى ِلْلُمتَِّقنَي  َرْيَب ِفيِها ( َذِلَك اْلِكَتاُب َل1امل ) :سبحانهالذي ُبِنَي عليه الدين وهو الغيب حيث قال هللا 

ا ِزَل ِإَلْيَك َوَمأنا ( َوالَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبَم3َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن )ا لصََّلاَة َوِممَّان ( الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب َوُيِقيُمو2)

.(7) (5َربِِّهْم َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ) ( ُأوَلِئَك َعَلى ُهًدى ِمْن4ِخَرِة ُهْم ُيوِقُنوَن )ااّلِزَل ِمْن َقْبِلَك َوِبأن
 

لنوم واليقظة ًا يبصر بنيا ي لعامل اليقظة .... ومناوالثم للقلب بابني للعلوم؛ واحد لألحال  أّنعلم ا]

 [يبصر باحلواسا أوىل باملعرفة مم

(8)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 سورة البقرة. -7
 .6كيمياء السعادة للغزالي: ص  -8



 15 ...................................................................................................................................................  ؟ عامل االحالم حقيقة أم خيال
 

 
 

 :الرؤى يف الكتب السماوية

ا ومالنسان خرى بل هو مرتبط بأديانة دون و أيختص بأمة ه أنو أس وليد الساعة لي الحالمو عالم الرؤى  

 ُمخلص الحالم  ا كانتوربم ،مور أ نه منايحمل في كي
 
 ومنجي ا

 
و أو علمية أكانت سياسية  ؛تال لحا نفي كثير م ا

 
 
اطاللة مختصرة سنطل  ة، لكن بدايالبحثا وسنذكر ذلك في طيات هذ .ئدلدين والعقاان ع اقتصادية فضال

يدل على ا حصة ليس بالقليلة في تلك الكتب مما له  كانتفي الكتب السماوية املقدسة وكيف  الحالمعلى وجود 

 .و املستقبليأني اآلتوى العقائدي على املس اهميتهأ

 :التــــــــوراة .1

لعهد ان ض النصوص موسنعرض بع بها، املهمة التي ارتبطت حداثال و ا لرؤيا نكتاب التوراة م لم يخل    

 :ومنهاا املهمة التي ترتبط بالرؤيالتي تبين مختلف املفاصل العقائدية  –التوراة  –القديم 

ُتْرٌس َلَك.  نًا أَأْبَراُم. ا َتَخْف َي َقاِئاًل: "الا الرُّْؤَي ِفي أم الرَّبِّ ِإَلى َأْبَر كالم ُموِر َصاَر ااّلهِذِه  َبْعَد ] .1

"[اَأْجُرَك َكِثرٌي ِجدًّ
 (9). 

 "[َأْسَتْعِلُن َلُه. ِفي اْلُحْلِم ُأَكلُِّمُها ِمْنُكْم َنِبيٌّ ِللرَّبِّ، فبالرؤي كان أني. كالم ا َفَقاَل: "اْسَمَع ] .2

(10). 

ِر اْلَحِلْيُم اْلَصالِح اْلَمِهيُب اْلَمْنَظْعَظِم َرُجٌل اْلَخْيِر َواّلا ناْلَكاِها َقاَل َراْيُت اونّيا اْلرُّْؤَي َهِذِه ِهيَّ َو ] .3

ا مصلييديه وا ْقَواِل اْلرَّاِئَعِة اْلُمَواِظُب ُمْنُذ َصَبائِه َعَلَى َجِمْيِع ُضرَوِب اْلَفَضاِئِل َباِسَطااّلْخالِق َصاِحِب ااّل

  .(11) [بأسرهامجاعة اليهود  ألجل

َسَتْأِتي ا َهنألا َتِظْرَهأن ْت َفأنَتَو أنَتْكِذُب.  الَوِفي النَِّهاَيِة َتَتَكلَُّم َو َبْعُد ِإَلى اْلِميَعاِد،ا الرُّْؤَي نأل ] .4

[َتَتَأخَُّر َوال نًاأِإْتَي
(12). 

 .(13) "[اِح ِلَكْي َيْرُكَض َقاِرُئَهاْلَوااّلَعَلى ا ُقْشَهأنَوا الرُّْؤَي َفَأَجاَبِني الرَّبُّ َوَقاَل: "اْكُتِب  ] .5

َواْفَهِم  كالم َت َمْحُبوٌب. َفَتَأمَِّل اْلأنَك نِجْئُت أُلْخِبَرَك أل نًا أَو ْمُر،ااّلِفي اْبِتَداِء َتَضرَُّعاِتَك َخَرَج  ] .6

[الرُّْؤَيا 
(14). 

                                                           

   1:15 .:التكوين 9-
   6:12 .:العدد -10

 . 12:15سفرالمكابيين الثاني: 11-
 .  3:2:حبقوق 12-
 . : 2:2حبقوق  13-
 . 23:9:دانيال 14-
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ِمْن ِجَهِة ا الرُّْؤَي اْلُمَتَكلِِّم: "ِإَلى َمَتى  نَيَتَكلَُّم. َفَقاَل ُقدُّوٌس َواِحٌد ِلُفألا َواِحًدا َفَسِمْعُت ُقدُّوًس] .7

"[َمْعِصَيِة اْلَخَراِب، ِلَبْذِل اْلُقْدِس َواْلُجْنِد َمُدوَسْيِن؟اْلُمْحَرَقِة الدَّاِئَمِة َو
(15). 

  .(16) [اْلرُّْؤَيا ُه َصاِدَق أنُه ِعْلم  ناُه نَِّبيّ  َو ِباْيَمأنُه اْخَتَبَر ناِباْيَم ] .8

[ُبْقَعِةِفي اْلا الَِّتي َرَأْيُتَها الرُّْؤَي َمْجُد ِإلِه ِإْسَراِئيَل ُهَناَك ِمْثُل ا َوِإَذ ] .9
(17).  

ى ِفَراِشِه. ِحيَنِئٍذ َكَتَب َوُرَؤى َرْأِسِه َعَلا يآُل ُحْلًمناِلَبْيْلَشاصََّر َمِلِك َباِبَل، َرَأى َد االوىل ِفي السََّنِة ] .10

 .(18) [كالم اْل اْلُحْلَم َوَأْخَبَر ِبَرْأِس

اْلُحْلَم  ِلي ا َعِظيًما. َفَبيُِّنوا َاِويَن َوِإْكَراًم َوَحلا ِلي َهَداَياْلُحْلَم َوَتْعِبرَيُه، َتَناُلوَن ِمْن ِقَب َبيَّْنُتُم  أنَو ] .11

[َوَتْعِبرَيُه
(19). 

يَ ] .12
ْ
ُرؤ

َ
مَّ ا ف

َ
. أ ْت ِهَي َحقٌّ

َ
ِتي ِقيل

َّ
َباِح ال َساِء َوالصَّ

َ ْ
يَ أنا امل

ْ
ؤ ُتِم الرُّ

ْ
اك

َ
يَّ ا هَ نلا َت ف

َ
ى أ

َ
ِثيَرة  أم ِإل

َ
 (20).[ك

ا الرُّْؤَي أنَدَم. نًا اْبا اْفَهْم َي"َجاَء ِخْفُت َوَخَرْرُت َعَلى َوْجِهي. َفَقاَل ِلي: ا ُت، َوَلمََّفَجاَء ِإَلى َحْيُث َوَقْف] .13

"[ِلَوْقِت اْلُمْنَتَهى
(21). 

 نص 30كثر من أيقارب ا وهناك م
 
 رعاية لالختصار.ا لم نذكرها في الرؤي ا

 :     يلجناال .2

 الالهوتي التي بقيت لغز ا يوحنا رؤي
 
 محير  ا

 
ه أنو ا السخرية منهالى دى بالبعض أتحوي من رموز حتى ا بسبب م ا

 لحظه أيضا ، وذلك مكلماتا هكذ تصدر من وص ي ن أ نيمك ل 
 
ا م)شلبي، إذ قال: أحمد  ناديال الباحث في  ا

 . (22)(لكتاب املقدس، فهي للخرافات أقربا نما هذه الرؤيا يحذفو  ن أن أجدر باملسيحيي كان

 املشكلة دائم
 
رائهم وعقولهم آوفق  سبحانه الناس تحاكم حجة هللا  أن سبحانهعلى طول مسيرة خلفاء هللا و  ا

 ودائم
 
 ينطق شخص أنمن غير املعقول  –يكررون هذه العبارة  ا

 
م أنهكبهذه الكلمات و  (المالس)عليه  خليفة هللاك ا

 !  ددون كيف يتعامل ويتكلممن يح

 يقين، د وفاتهحجة هللا بع كالمو يعترض على أفمن ينكر 
 
أمر  إلىتشير ا يوحنا فرؤي في حياته،سيعترض عليه  ا

 .وسنعرض مقاطع منها ،الخ..و و وإرشادتحذير ا ية جمعاء وفيهلالنسان ةعظيم ووقائع مستقبلي

                                                           

 .  13:8دانيال 15-
  18:46.سيراخ 16-
 . 4:8حزقيال  17-
 .1:7دانيال  18-
 .6:2دانيال  19-
  .26: 8دانيال  20-
 .17: 8دانيال  21-
 .206مقارنة االديان، كتاب المسيحية: ص  22-
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ول الذي مسعته كبوق يتكلم معي االباب مفتوح يف السماء والصوت ا نظرت وإذا بعد هذ ] .1

موضوع عرش ا وللوقت صرت يف الروح وإذ 2. يصري بعد هذا أنبد  الا فأريك ما : اصعد إىل هن قائاًل

حول  اجلالس يف املنظر شبه حجر اليشب والعقيق وقوس قزح كان و 3. يف السماء وعلى العرش جالس

. ورأيت على العروش أربعة وعشرين وحول العرش أربعة وعشرون عرشا 4 .العرش يف املنظر شبه الزمرد

لعرش خيرج بروق ورعود ا نوم 5. ل من ذهبلني بثياب بيض وعلى رؤوسهم أكاليجالسني متسربا شيخ

 .  (23) […وأصوات 

ليست  ةمرافقته لحجه من حجج هللا لفتر لعلم والحكمة بل يكفي ا نليس بالشخص الساذج الخالي ما يوحن

ذكرت بعض ا كم -يس ى غاية دعوة ع نإبل  ،ذاكنآ نالغيبة للدي لهيةال بناوتعليمه الجو  بالقصيرة لتأهيله

 ينأل اهلل مبلكوت ًايضأ خراّلا ناملد ابشر أن لي يبنغي هأن هلم فقال ]ملكوت هللا   -جيل نال النصوص في 

أرسلت[ قدا هلذ
 (24). 

وهو املعلم وهو الدليل على  لالنسانفامللكوت هو املؤنس  ،قد ربطهم بملكوت هللا( السالم)عليه  ذن عيس ىإ 

 .و.. الخ  الحق وص مصداق حجة هللاتشخي

لحكمة ا نلهي الحنيف فليس ملا نبل مستقبل الدي ل  ب الغيبيناعظمة الجا هذه الرؤيا فكم تبين لن 

ستهزاء ال و أا هناعلى واقعه املادي يقوم بنكر  ةغريب كانتو أا موز التي في الرؤيلر ا نالنسالم يعرف ا ذإوالعقل 

 .ابه

. بسبعة ختوم ًاداخل ومن وراء خمتوممن  ًامكتوب ًاسفر جلالس على العرشا ورأيت على ميني ] .2

فلم يستطع  3. يفتح السفر ويفك ختومه أنمستحق  ينادي بصوت عظيم من هو ًاقوي ًاورأيت مالك 2

أبكي  ناأفصرت  4. ينظر إليه أن يفتح السفر وال أن االرض حتت  رض والاألعلى  أحد يف السماء وال

لشيوخ ا نفقال لي واحد م 5. ينظر إليه أن  ح السفر ويقرأه واليفتأن  ًاتحقمل يوجد أحد مسألنه  ًاكثري

ورأيت  6أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة ا سد الذي من سبط يهوذاألقد غلب ا . هو ذتبك ال

ه مذبوح له سبعة قرون أنكربعة ويف وسط الشيوخ خروف قائم األت ااحليوان يف وسط العرش وا فإذ

جلالس على ا السفر من ميني فأتى وأخذ 7. رضاألأرواح اهلل املرسلة إىل كل عني هي سبعة وسبع أ

                                                           

 .5 – 1:  4سفررؤيا يوحنا الالهوتي:  -23
 .43:4لوقا:  -24
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اخلروف وهلم كل  أمام ًاوالعشرون شيخ االربعة و اتاحليوان ربعة االأخذ السفر خرت ا ومل 8. العرش

يدة وهم يرتمنون ترنيمة جد 9. هي صلوات القديسني ًاب مملوة خبورواحد قيثارات وجامات من ذه

 ن اهلل بدمك من كل قبيلة ولسا ك ذحبت واشرتيتننتأخذ السفر وتفتح ختومه أل أن ت أنقائلني مستحق 

ونظرت ومسعت صوت مالئكة  11. االرض وكهنة فسنملك على  ًاملوكا نإلهلا وجعلتن 10وشعب وأمة 

ائلني بصوت ق 12عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف  كانت والشيوخ وااحليوانكثريين حول العرش و

يأخذ القدرة والغنى واحلكمة والقوة والكرامة واجملد والربكة  أنعظيم مستحق هو اخلروف املذبوح 

 قائلةا مسعتها فيها على البحر كل ما وم االرضرض وحتت االيف السماء وعلى ا وكل خليقة مم 13. 

 كانتو 14بدين . الاإىل أبد  سلطانللجالس على العرش وللخروف الربكة والكرامة واجملد وال

[ بديناالللحي إىل أبد ا وسجدوا والعشرون خرو االربعة ربعة تقول آمني . والشيوخ االت ااحليوان
(25). 

 

لسََّماِء ِمْن ِعْنِد اهلِل ُمَهيََّأًة ا نَرَأْيُت اْلَمِديَنَة اْلُمَقدََّسَة ُأوُرَشِليَم اْلَجِديَدَة َناِزَلًة ِما ُيوَحنَّ نًا أَو ]  .3

[ُروس  ُمَزيََّنٍة ِلَرُجِلَها.َكَع
(26).  

شف عنه حتى مجيء السيد  (السالما )عليهالقائم أم وصف ا في هذه الرؤيا وقد ورد ايض
ُ
أحمد الذي لم ِيك

حجب (السالم)عليه الحسن 
ُ
واضح لكل من له ا وهذ ،الغموضا عنه وأزالمور ل ا نلكثير ما نع الذي كشف ال

عن عبارة  (السالم)عليه ل ئسا القائم عندمأم وصف  (السالم)عليه ن بيا  لقى السمع وهو شهيد فقدأقلب و 

 :جيل( فقال نال املنعوتة في ا عليك أيته السالم )

 لالئمةواحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على حممد وال حممد ، لرحيمًا نبسم اهلل الرمح ]

 واملهديني وسلم تسليما

 ي عشر :أنصحاح الثااّلالالهوتي : ا نيوحا م : )) رؤيالقائأم هو وصف ا هذ

إكليل ا وعلى رأسها وظهرت آية عظيمة يف السماء امرأة متسربلة بالشمس والقمر حتت رجليه .4

( وظهرت آية أخرى يف السماء. 3( وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد )2)ا ثين عشر كوكبًا نم

( وذنبه جير ثلث 4) ن اؤوسه سبعة تيجتنني عظيم أمحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى را هو ذ

متى ولدت ا تلد حتى يبتلع ولده أناملرأة العتيدة  أمام. والتنني وقف االرض إىل ا جنوم السماء فطرحه

إىل اهلل وإىل ا من حديد. واختطف ولدها مم بعصااّليرعى مجيع  أن ا عتيدا ذكرا ( فولدت ابن5)

ومئتني وستني ا هناك ألفا هلل لكي يعولوهًا نموضع معد ما ( واملرأة هربت إىل الربية حيث هل6عرشه )

                                                           

 .14 – 1:  5رؤيا:  25-
 . 2:21ؤيا: ر 26-
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( ومل 8التنني وحارب التنني ومالئكته )ا ( وحدثت حرب يف السماء. ميخائيل ومالئكته حاربو7)ا يوم

لعظيم احلية القدمية املدعو إبليس ا ( فطرح التنني9هم بعد ذلك يف السماء )كانفلم يوجد ما يقوو

ا عظيما ( ومسعت صوت10وطرحت معه مالئكته ) االرض لعامل كله طرح إىل الذي يضل ا الشيطانو

قد طرح املشتكي على ألنه مسيحه  سلطان وقدرته وملكه وا صار خالص إهلنن اآليف السماء  قائال

( وهم غلبوه بدم اخلروف وبكلمة 11) وليالا نهارا إهلن أمام يشتكي عليهم  كانالذي ا إخوتن

السموات والساكنون فيها. ويل ا افرحي أيتها جل هذأ ن( م12ياتهم حتى املوت )حا شهادتهم ومل حيبو

رأى ا ( ومل13) قليال زماناًًله  أنا إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيم عامل نوالبحر أل االرض لساكين 

نسر ( فأعطيت املرأة جناحي ال14لذكر )ًا االبن اضطهد املرأة اليت ولدت  االرضه طرح إىل ًان التنني

( 15من وجه احلية ) ناني ونصف زمناوزم زمانًاحيث تعال ا العظيم لكي تطري إىل الربية إىل موضعه

املرأة وفتحت  االرضت أن( فأع16حتمل بالنهر )ا وراء املرأة ماء كنهر لتجعلها فألقت احلية من فمه

ا املرأة وذهب ليصنع حرب ( فغضب التنني على17وابتلعت النهر الذي ألقاه التنني من فمه )ا فمه االرض

 .(27) [...اهلل وعندهما الذين حيفظون وصايا مع باقي نسله
 

  :الكريم  القرآن  .3

ة إبراهيم :  .1 ُظْر أني َأْذَبُحَك َفأن املنام ي َأَرى يف أنُبَنيَّ ا َبَلَغ َمَعُه السَّْعَي َقاَل َيا َفَلمَّقوله تعالى في قصا

  (28)لصَّاِبِريَنا ناهلُل ِمشاء  نإُتؤَمُر َسَتِجُدِني ا ْل َمأَبِت اْفَعا َتَرى َقاَل َيا َمَاذ

 :ـ على خمسة أوجه بيانقال به الطبرس ي في مجمع الا كم« رأى » ومعنى 

، فمعنى فمن رؤية البصر ،املنامرأيت يف ا الرأي، وإّما ... واخلامس مبعنى الرأي، حنو : رأيت هذ]

، أو أي تراها ظر ماذأنبذحبك، ف األمر ا تأويلها رؤي املنامصرت يف ي أبنا: إبراهيم قال البنه أنية ااّل

 .[لرأيا نشيء ترى م

ا ابراهيم يعتبر الرؤيكان  نإه يذبح ولده الصغير فأنب املنامهو من رأى في  (السالم)عليه براهيم إ ناوالغريب 

 وحي
 
 الهي ا

 
ا يقول له ي ن أ نملمكا نم كانضه فبال الطفل الصغير لم ينطق بش يء يدل على اعتراا نبي فملنه  ا

تسفك دمي  أبت الا ي (السالم)عليه ومل يقل إمساعيل ألبيه ... ] ،حقيقةا يراد به ل  نأ نوممكا رؤيا هأناَب 

على بعض ا قد تكون من حديث النفس وأخالط البدن وغلبة الطباع بعضها الرؤي أنفا رأيتها برؤي

 العكس تمام ، لكن على(29)[ذهبت إليه املعتزلةا كم
 
درس ا لصبي الصغير وهذا ننجد التسليم والطاعة م ا

 كانذاك نآهللا ووحيه وهي الرؤيا، وبوجود عاصم وهادي للحق مع الصبي  كالم ا يكذبو  ل  أنلألجيال على 

                                                           

 .17 – 1:  12سفر رؤيا يوحنا الالهوتي:  27-
 .102الصافات:  28-
 .132، 128الفصول المختارة: ص  29-
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 مطمئن
 
 دافع كانمن تصرف ابيه بل و  ا

 
ا مع عظمته ااذن فالرؤي ُتؤَمُرا أَبِت اْفَعْل َما َيرأى ا يؤدي م أنلبيه ب ا

 تكون سبب تى ل حا بد من وجود مؤول له فال ا وشرفها وحجيته
 
 . ن اسنالفي هالك  ا

  (30) َكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِننَي ناأا َقْد َصدَّْقَت الرُّْؤَي *ِإْبَراِهيُم ا َي أنَوَناَدْيَناُه : قوله تعالى  .2

 وسنعرض بعض 
ا
 . مع بعض التعليقات للضرورة االرؤييات في سورة يوسف التي تتعلق بال

َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َرَأْيُتُهْم ِلي ا ي َرَأْيُت َأَحَد َعَشَر َكْوَكًبأنَأبِت ا ِإْذ َقاَل ُيوُسُف ألِبيِه َيقوله تعالى:  .3

   (31)َساِجِديَن

 الشيطان  نإا َلَك َكْيًدا َتْقُصْص ُرْؤَياَك َعَلى ِإْخَوِتَك َفَيِكيُدو ُبَنيَّ الا َقاَل َيقوله تعالى :  .4

 . (32) َعُدوٌّ مُِّبنٌي لالنسان 

ذاب جناالمفطور على االنسان  ان تبني يةااّل..هذه  ] (:السالم )عليه  الحسنأحمد  مام تعليق لأل ا وهن 

ا وتصديقها مفطور على تقبُِّل الرؤياالنسان العامل القدسي فا من هذا اىل عامل امللكوت والرؤي

ا يف املستقبل وهذسيحصل ا خبار غييب عما نعبارة ع ن احيالا نيف كثري ما بل الرؤيا والتفاعل معه

حصل يف امللكوت حصل يف ا م فكل يلجناألووالتوراة  القرآن نراه ُذكر يف ا ، كمنراه يف واقعنا

 . االرض 

تعاد ا ، ورمبخليفة اهلل ووصي يعقوب )ع( دونهمه نأ نسيعلموا قص عليهم الرؤيا فإخوة يوسف اذ

تي من ااّلاخلرب ا هم بهذنأل على إخوته،ا يقص الرؤي أن وسف )ع( حذَّر يعقوب )ع( يا قصة ابين آدم لذ

 ناللشيط ًايسعر احلسد يف نفوسهم وجيعلهم غرضا ملكوت السماوات سيعلمون من حال يوسف )ع( م

 بدائه. ليستفزهم بندائه ويعديهم

ا ذأنه كبيوسف )ع( و هتمام االاصبح شديد ا ؤيلكن يعقوب )ع( الذي نهى يوسف عن قِص الر

أمسى  هتمام االا ولياء اهلل ووصي يعقوب )ع( لكن هذأ نيوسف )ع( ولي م ن قربة هلل أل هتمام اال

 َنإَوَنْحُن ُعْصَبٌة ا ِمنَّا َلُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ ِإَلى َأِبيَنا ِإْذ َقاُلوخوته الكيد  ًاليكون يوسف غرض ًاسبب

َلِفي َضالل  ُمِبني  ناأَأَب
هم أحق خبالفته من يوسف )ع( نيعقوب )ع( أل اهتمام هم أحق بنأ نفهم يرو (33)

ا فلم يكونو َضالل  ُمِبني يف حتديد وصيُه يوسف )ع( ا اعتماد يعقوب )ع( على الرؤي نأ نويرو

َيْخُل َلُكْم َوْجُه ا اْطَرُحوُه َأْرض ُيوُسَف َأِوا اْقُتُلوا قرروا خالفت أهوائهم ولذا هنألا بالرؤيا ليصدقو

                                                           

 .105الصافات:  30-
 . 4يوسف:  31-
 . 5يوسف:  32-
 .8يوسف:  33-
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َصاِلِحنَيا ِمْن َبْعِدِه َقْوما َأِبيُكْم َوَتُكوُنو
ء يعقوب )ع( وصياأ نهم يكونوأنا ورادأ َصاِلِحنيا َقْوم ( 34)

  35)...( قصة ابين آدم االرض على هذه  االوىل تكررت قصة احلسد ا ، فهنوخلفاء اهلل يف أرضه

فهو وصيه واحلجة  االبنا كري ليوسف )ع( بل وتذكري ليعقوب وتعريف له بهذتذا إذن فهذه الرؤي

 36.[من بعدها ة الرضأمامموسى بن جعفر اليت نصت على  مام األا من بعده كحال رؤي

ي أني َأَرنأَخُر ااّلَوَقاَل ا ي َأْعِصُر َخْمًرأني َأَرأنا َقاَل َأَحُدُهَم أنَوَدَخَل َمَعُه السِّْجَن َفَتَي: قوله تعالى .5

اذكر  أنيفوتني  ول  . (37)ْلُمْحِسِننَيا نَنَراَك ِم ناإِبَتْأِويِلِه ا َتْأُكُل الطَّْيُر ِمْنُه َنبِّْئَنا َأْحِمُل َفْوَق َرْأِسي ُخْبًز

معه السجن  دخال نااللذ ناوالفتي ..] :املورد حيث قالا في هذ (السالم)عليه الحسن أحمد  مامال تعليق 

يف هذه  ناخمتلفا ي مكذبًا، وهمنابرسالة يوسف والثن اميالان ما قريب ا كانمكذلك فأحده

ا َقاَل َأَحُدُهَمهي: ا رأى رؤيا أحدهم السالمعليه  على يوسف لتصديق والتكذيب، أقبالا الرسالة بني

ي أن ُر َخااّلَوَقاَل ، فكذب السالمعليه  ي مكذب برسالة يوسفأن، والثي َأْعِصُر َخْمرًاأني َأَرأن

السالم كذبه، عليه  يؤوِّل يوسف أن يريد  كان و َتْأُكُل الطَّْيُر ِمْنُها ي َأْحِمُل َفْوَق َرْأِسي ُخْبزأن َأَر

حول رسالة يوسف ا بينهما خالف على يوسف ليحال قبالنًا إذا ، فهمالسالمعليه ليطعن برسالة يوسف 

ُقِضَي ا ه معهمكالمقال يوسف يف آخر ا ، ولذْلُمْحِسِننينًا َراَك ِمَن نًا أِبَتْأِويِلِه ا َنبِّْئَن السالمعليه 

هلل، ان حق ما الرؤيأن ، سيثبت السالمعليه به يوسف ا أخربهما فحصول م أنالَِّذي ِفيِه َتْسَتْفِتَياألمر 

 تدور حول كانت اليت ، السالمعليه افرون وبالتالي تثبت نبوة يوسف القوم الك االا ينكره وال

َخُر َفُيْصَلُب ااّلا َوَأمَّا َفَيْسِقي َربَُّه َخْمرا َأَحُدُكَما َأمَّا هذا ترقب َصاِحَبِي السِّْجِنا َيا الرؤيا، ولذ

   ]. (38)أنالَِّذي ِفيِه َتْسَتْفِتَياألمر ُقِضَي حيسم النزاع ا ، وبهذَفَتْأُكُل الطَّْيُر ِمْن َرْأِسِه

ا ِممَّا َذِلُكَما َيْأِتيُكَم أنِبَتْأِويِلِه َقْبَل ا َنبَّْأُتُكَم االِه أنُتْرَزَقأم َطَعا َيْأِتيُكَم الَقاَل قوله تعالى : .   6

 (39).ِخَرِة ُهْم َكاِفُروَنااّلُيْؤِمُنوَن ِباهلل َوُهم ِب ي َتَرْكُت ِملََّة َقْوم  الأنَعلََّمِني َربِّي 

َيْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسنُباَلٍت ُخْضر   أنَرى َسْبَع َبَقَراٍت ِسَمي َأأنَوَقاَل اْلَمِلُك  قوله تعالى :  .7

  . (40)َتْعُبُروَنا ُكنُتْم ِللرُّْؤَين إَأْفُتوِني ِفي ُرْؤَياَي  اْلَمالا َأيَُّها َوُأَخَر َياِبَساٍت َي

 ن املبحث الثالث تحت عنو سنذكره في ا (السالم )عليه الحسن أحمد  ماملأل ا يضأتعليق مهم ا وهن
ا
ثر ال

 املترتب على الرؤيا.

                                                           

 .9يوسف:  34-
   .65 – 64ص1قسم  3اضاءات من دعوات المرسلين السيد احمد الحسن : ج 35
 .59ص1قسم  3لمرسلين السيد احمد الحسن : جاضاءات من دعوات ا - 36

 .36يوسف:  37-
 .1قسم  3اضاءات من دعوات المرسلين: ج 38-
 . 37يوسف:  39-
 . 43يوسف:  40-
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8. َربِّي ا َتْأِويُل ُرْؤَياَي ِمن َقْبُل َقْد َجَعَلَها َأَبِت َهـَذا َوَقاَل َيا َلُه ُسجًَّدا َوَرَفَع َأَبَوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّو

 نَبْيِني َوَبْي الشيطان نَّزَغ  أنْلَبْدِو ِمن َبْعِد ا نِبُكم مِّلسِّْجِن َوَجاء ا نَوَقْد َأْحَسَن َبي ِإْذ َأْخَرَجِني ِما َحقًّ

ُه ُهَو اْلَعِليُم اْلَحِكيُم أنَيَشاء ا َربِّي َلِطيٌف لَِّم نإْخَوِتي ا
(41). 

9.  ..ِفْتَنًة لِّلنَّاِس.. االالَِّتي َأَرْيَناَك ا الرُّؤَيا َجَعْلَنا َوَم.  (42). 

10.   ِباْلَحقِّا وَلُه الرُّْؤَيَلَقْد َصَدَق اهلل َرُس  (43). 

11. هلل ا نَوَلـِكاألمر لََّفِشْلُتْم َوَلَتَناَزْعُتْم ِفي ا َوَلْو َأَراَكُهْم َكِثرًي ِإْذ ُيِريَكُهُم اهلل ِفي َمَناِمَك َقِليال

 .(44)  ُه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِرأنَسلََّم 

مبّشرة رأى ا وآله رؤي  عليه  اهلل أرى نبّيه صلى  سبحانهاهلل  أنية تدّل على اآلو ] : الطباطبائي لسيدقال ا

  اهلل  النيّب صلىأن ، وهمأنبش أيعب ال وقد أراهم قليال، هلما هنا حدى الطائفتنيإ نهلل موعده اا ما فيه

.[ على لقائهم ..ا ، فعزمو، ووعدهم وعد تبشريرآه للمؤمننيا وآله ذكر م  عليه
(45). 

 ل هذه في ذيوقال الطبرس ي 
ا
لتخرب املؤمنني بذلك،  ومك قليالنكهم اهلل يف يمعناه ير ]: ية املباركةال

 .(46)[ قول أكثر املفّسرينا فيجرتئ املؤمنون على قتاهلم، وهذ

 هذه ا توضحه لنا وخير م
ا
 نرسالة غيبيه تأتي اليك لُتخبرك ع امناو ا عبثيا ليست شيئا الرؤي أنا يات املباركة ال

ا : "أخبرن، و اليوم يقول أطباء النفسبأحالمك نخبرك بمستقبلك"ا أخبرن: "يقولون  مسال تنبؤن بامل كانمهم فمر أ

ص مشكالتك ِ
ا
  .(47) "بأحالمك نشخ

ي املستبطنة في تلك ناتحتوي على رموز تحتاج الى مفتاح لكي تعرف من خالله املعا هأنالمر في ا لكن غاية م

 قل املعنى الذي نقله أن، وسبتلك الرموز  عالٌم  الهيحتاج الى شخص تا وأيض ،الصور 
ا
 نحطاب عأحمد ستاذ ال

 أولي ا حول مسألة الرمز في كتاب فصل الخطاب في حجية رؤي (السالم)عليه الحسن أحمد  مامل ا
ا
 :لبابال

النسان ا نهلل فطرة ولكا نحسن مأ نوفطره على فطرته وماالنسان وتعاىل خلق  سبحانهاهلل ن ا ]

يف  ًاغارق كانهماك والتسافل فناالوا حبب الدنيا ختلى عن هذه الفطرة السليمة ولوثهمع مرور الزمن 

فينـزل امللك على ذلك  لالنسانبرسالة معينة ا للرؤي ًااهلل يبعث ملك أنو …فوق بعض ا ظلمات بعضه

ياء شااّلامللك كالكتاب املفتوح فينتقي امللك بعض م امأ نالنساا نليبلغه الرسالة فيكواالنسان 

لغيب أو ا نما امللك يف تبليغ الرسالة اليت جاء بها واليت يستفاد منهاالنسان والرموز املوجودة يف حياة 

                                                           

 .100يوسف:  41-
 .60االّسراء:  42-
 . 27الفتح:  43-
 . 43األنفال:  44-
 .93ص 10الميزان في تفسير القران: ج 45-
 .840ص 4مجمع البيان: ج 46-
 ، لعلي الوردي.89، نقال عن االّحألم بين العلم والعقيدة: ص279ربريو، تفسير السلوك: فرانك كا 47-
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واحلكمة اليت ا و ماضيه بل يكتفي برموز الرؤيأ ناالنسايأخذ شيء من صفحة وجود  الا ورمبا الرؤي

رواح االورموز ا ن مالئكة الرؤيرواح وليست مالا نم ا كانترمبا الرؤي ًاوأيضا مالئكة الرؤيا يعرفه

)عليهم  لالئمةوبياء واملرسلني ناألرواح أ نما الرؤي ا كانتورمبا ختتلف عن رموز مالئكة الرؤي

هلل ا نما الرؤي ا كانترواح رمبالا نما ملالئكة والرؤيا نما لرؤيا نختتلف ع ًاوهي أيض (السالم

َيُقوَل َلُه ُكْن  أن ا َشْيئ أرادا َأْمُرُه ِإَذا أمَنالنسان ايف صفحة ا يكتب اهلل بقدرته الرؤي أنمباشرة وهو 

    (48)َفَيُكوُن
من مالئكة  كانتهلل غري مرمزة بل صرحية ومجيع هذه الرؤيات سواء ا نما والرؤي

شاء ن إهلل وهي حسنة ا نوتعاىل فهي ع سبحانه أو اهلل  لالئمةو  بياء واملرسلنيناألأو  االرواحأو ا الرؤي

الدعاء ا بدعاء فيدفع اهلل بهذاالنسان ا منذرة فدع ا كانتإذ ااّل( ختتلف )وتتحقق كفلق الصبح  الاهلل

اليت ا جبميع رموز الرؤي االحاطةو ًا( الدعاء يرد القضاء ولو ابرم إبرامأن)فا تتحقق الرؤي عنه البالء فال

ب كتاا وهذ (السالم)عليهم املرسلني بياء ونألا نلكثري م تتيسر الا رمب االرواحاملالئكة أو ا يستعمله

َحاِديِث َوُيِتمُّ ااّلَوَكَذِلَك َيْجَتِبيَك َربَُّك َوُيَعلُِّمَك ِمْن َتْأِويِل  (السالم)عليه اهلل يقول يف نيب اهلل يوسف 

َربََّك َعِليٌم َحِكيٌم نإيَم َوِإْسَحاَق َعَلى َأَبَوْيَك ِمْن َقْبُل ِإْبَراِها َأَتمََّها ِنْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعَلى آِل َيْعُقوَب َكَم
(49). 

 ا َوَكَذِلَك َمكَّنَّا َأْو َنتَِّخَذُه َوَلدا َيْنَفَعَن أنَوَقاَل الَِّذي اْشَتَراُه ِمْن ِمْصَر ِلاْمَرَأِتِه َأْكِرِمي َمْثَواُه َعَسى

َيْعَلُموَن ْكَثَر النَّاِس الأ نلَُّه َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِه َوَلِكَحاِديِث َوالااّلَوِلُنَعلَِّمُه ِمْن َتْأِويِل  االرضِلُيوُسَف ِفي 
(50)  

ا َت َوِليِّي ِفي الدُّْنَيأن االرضَحاِديِث َفاِطَر السََّماَواِت َوااّلْلُمْلِك َوَعلَّْمَتِني ِمْن َتْأِويِل ا نَربِّ َقْد آَتْيَتِني ِم

ِني ِبالصَّاِلِحنَيَوَأْلِحْقا ِخَرِة َتَوفَِّني ُمْسِلمااّلَو
 [ومداخالتهاا اهلل علمه مجيع رموز الرؤي  أّنومل يقل  (51) 

(52).  

 مؤم أنه بالرائيالرؤية( )ا عالقة له ه ل أنا من هذ الهمو 
 
سورة يوسف وفي قصص  واضح فيا غيره وهذو نا

 وأيض، (السالم)عليه النبي موس ى 
 
قد  ًانار ن أك منامه رأى يف)ا فرعون )لعنه هللا( عندما رؤي دليل ذلك ا

وتركت بين إسرائيل  وأحرقت القبطا حتى اشتملت على بيوت مصر فأحرقته أقبلت من بيت املقدس

يسلبك ملكك ويغلبك على  غالميولد يف بين إسرائيل ا فقالوا لرؤيا نلكهنة فسأهلم عا نفرعوا فدع

يولد  غالمكل  فرعون بقتل أمرالذي يولد فيه ف نهارضك وقد أظلك زمأ نك وخيرجك وقومك مسلطان

 .(53) (يف بين إسرائيل

                                                           

 .82: سي -48
 .6يوسف:  -49
 .21يوسف:  -50

 .101يوسف:  51-
 . 24ص 1فصل الخطاب في حجية رؤيا أولي االّلباب لالستاذ احمد حطاب الفيصلي:ج -52
 . 155ص  1دار السالم للنوري الطبرسي: ج -53
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ا يفعل هؤلء بالرؤى التي رآها اعلم ماذ ول  بياء،أنم نهبياء فقط هي الحق لنال ا ولعل البعض يقول رؤي

ليس أي طريق، أ ننبي ع أنهط سيلبا نالنساا بل كيف عرف هذ ل  على مرتبة النبوةا يحصلو  أن بياء قبل نال 

 خبر الناس أو ا هفِلَم صدقا عن طريق الرؤي
ا
 كانتبياء ناألرؤى  أّن االلتفاتوجيب ]... ، ؟هللا نمرسل م هأن

بالرؤيا، ثم وحتى بعد إرساهلم مل ا وتعاىل هلم بد سبحانه وحي اهلل   أّنقبل إرساهلم وبعد إرساهلم، أي 

يرى الرؤى  كان مد وتعاىل عنهم والرسول حم سبحانهالسبيل )الرؤيا( من ُسبل وحي اهلل ا ينقطع هذ

ا صّدقو - السالم عليه  -بياء املرسلني ناأل أّن يراها، ولوالا تقع كم كانتقبل بعثته وإرساله، و

العالي، م املقا نإليه ما وصلوا إىل ما وصلوا مل قبل إرساهلم؛ا بتلك الرؤى اليت رأوها وعملوا وآمنو

َكَذِلَك  نًا أا َقْد َصدَّْقَت الرُّْؤي ته:االلرس صاًلاصطفاهم اهلل أا وتعاىل؛ ومل سبحانه هلل ا نوالقرب م

رسول اهلل ا معهم، وهذا وكانلذين ا يؤمنون ويصدقون برؤى املؤمننيا وكانبل هم  .َنْجِزي اْلُمْحِسِننَي

ذكر ا مساعه كان يسأل أصحابه عن رؤاهم ويهتم بسماعها، وبعد صالة الصبح، و كانحممد 

َوِمْنُهُم الَِّذيَن  يسمع ويصدق كل متكّلم: أنهعليه با املنافقني شنعو أّن ، حتىسبحانهوعباده هلل 

ِمْنُكْم ا َمُنوآ نيلنَِّبيَّ َوَيُقوُلوَن ُهَو ُأُذٌن ُقْل ُأُذُن َخْير  َلُكْم ُيْؤِمُن ِباللَِّه َوُيْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِننَي َوَرْحَمٌة ِللَِّذنًا ُيْؤُذو

ا إذ كانرسول اهلل  أنقال: ) السالم عليه  -ا لرضا نع وَل اللَِّه َلُهْم َعَذاٌب َأِليٌمَوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن َرُس

من مبّشرات ا يعتربه كان النيب حممد  أنأصبح قال ألصحابه: هل من مبّشرات؟ يعين به الرؤيا( بل 

املسلم أو ترى له( .... ا راهالصاحلة يا الرؤي االمل يبق من مبّشرات النبّوة  أنه االلنيب قال: )ان النبّوة، ع

كل من يرى  أن يعين  الصادقة الا الرؤي االلنبّوة ا نقول الرسول حممد مل يبق م أنإىل  االلتفاتوجيب 

اء من وخرب صادق ج أالصادقة؛ هي نبا الرؤي أنيعنيه ا هلل، بل ما نصادقة هو نيب ُمرسل ما رؤي

 . (54) [ ملكوت السماوات إىل الرائي

 

عراف بالغيب ل ا ؤيالر  كانتف
ُ
ت السماوية فمن غير ال لرسا نالسور الحقيقي واملدافع عا بل مثلت الرؤي امل

 حكيم أنا املعقول 
 
 الولىلسماء ادون بليس) لع( فرصة الدخول والخروج في العوالم إوجل يعطي  كالباري عزا  ا

لكي  إلبليسعطاه أا قوى ممألحجج بمضاد بياء وانال يؤيد  يرونه ول  ملؤمنين بحيث يراهم ول ا نوالتدخل في شؤو 

ول ال املدافع ا جاءت الرؤيا فلذ ،ت السماويةال بليس ي الذي هدفه التكذيب بالرسال يفشل املشروع واملخطط 

لنبي ا نيوصف م يكاد ل  اهتمام نجد ا فلذ ،لقصصان بأحس سبحانها ر عنهلهي وقد عبا البياء واملشروع نل ا نع

  اللهيالى العقاب المر حتى وصل ا رؤيبيته في ال وأهل (ص)
ا
 (السالمعليه )هللا  بي عبدأ نفعا ب الرؤيملن كذ

والذي  ،وليس بنافخ فيهاا حتى ينفخ فيه احليوان نمن صور صورة مثالثة يعذبون يوم القيامة ]: قال

هون ، واملستمع من قوم وهم له كاريعقد بني شعريتني وليس بعاقدهما يعذب حتى يكذب يف منامه

[سرباالك وهو ناأليصب يف اذينه 
عي الرؤي أنهشارة الى إفالذي يكذب في منامه ، (55)  عي شيئ و ل أا يدا  يدا

 
لم  ا

 .يكن رآه في رؤياه

                                                           

 .14ة الخاتمة للسيد أحمد الحسن )ع(: صالنبو 54-
 .147ص  5مستدرك سفينة بحار األنوار: ج -55
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قدم بين يدي القارئ سؤال ُوِجَه الى السيد أ أنالكريم القرآن في ا يخص الرؤيا اتكلم فيم ناأو يفوتني  ول  

بالتقوى ... ا وعالقتها همية الرؤيألجواب ا نح مو بوضا لجواب حيث يتبين لنمع ا (السالم)عليه الحسن أحمد 

 . الخ

ا َتْحَزُنو َوالا َتَخاُفو االَتَتَنزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكُة ا اللَُّه ُثمَّ اْسَتَقاُموا َربَُّنا الَِّذيَن َقاُلو نإ قال تعاىل:  ]

 .ُتوَعُدوَن ِباْلَجنَِّة الَِّتي ُكْنُتْما َوَأْبِشُرو

 لتبشري للمؤمنني؟ا يكون يف الرؤيا املالئكة ِقسم من تنزهل أنية بااّلهل يفهم من هذه 

 لرحيمنًا اجلواب: بسم اهلل الرمح

 واملهديني لالئمةواحلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على حممد وآل حممد 

قهم واستقامة وحسن عاقبتهم؛ الصاحلة بصالح طريا أكيد، فاملالئكة يبشرونهم بالرؤيا نعم هذ

، قال َلُهُم اْلُبْشَرى ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَياية: ااّلم على والية اهلل سائرون، ولولي اهلل متابعون. ويف هذه نهأل

 الصاحلة(.ا الرسول )الرؤي

: قال رجل لرسول اهلل  يف قول اهلل عز وجل] ، قال: السالمعليه بي جعفر أ نيف احلديث عن جابر ع

َلُهُم اْلُبْشَرى ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيايف دنياها احلسنة يرى املؤمن فيبشر بها ، قال: )هي الرؤي] . 

ُهْم َيْحَزُنوَن *  َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال َأْوِلَياَء اللَِّه ال أن االية وبعدها: ااّلاهلل قبل هذه  كالم ولو تدبرت 

َتْبِديَل ِلَكِلَماِت اللَِّه َذِلَك ُهَو  ِخَرِة الااّلَوِفي ا * َلُهُم اْلُبْشَرى ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَي َيتَُّقوَنا وكانَوا َمُنوآ نالَِّذي

 . ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُما اْلِعزََّة ِللَِّه َجِميع أنَيْحُزْنَك َقْوُلُهْم  اْلَفْوُز اْلَعِظيُم * َوال

 يات:ااّلويف هذه 

تبشرهم بصالح ا أي يرون رؤي َلُهُم اْلُبْشَرى ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَياعنهم تعاىل: هؤالء الذين قال  أن

 َأْوِلَياَء اللَِّه ال أن اال يات قبلها:ااّلم أولياء اهلل املتقون يف أنهاعتقادهم وحسن عاقبتهم وصفهم تعاىل ب

ملبشرات هم أولياء اهلل ا نالذين يرو أن، أي َيتَُّقوَنا ونكاَوا َمُنوآ نُهْم َيْحَزُنوَن * الَِّذي َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال

 املتقون.

ه كالما أنهتعاىل با املؤمنون وصفها اليت يراه -حبسن عاقبتهم  -هذه الرؤى املبشرة  نإ

َتْبِديَل  اللغيب( الذي ُيطلع عليه اهلل أولياءه املتقني ا نوهي )م تتبدل، الوتعاىل، وهي حق  سبحانه

 .ِت اللَِّه َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُمِلَكِلَما

سبحانه أمر اهلل يف الرؤيا، و كالم بيصدقون  بياء النألادون الذين يعا نأ نوتعاىل بيَّ سبحانهاهلل  نإ

َو ُها اْلِعزََّة ِللَِّه َجِميع أّنَيْحُزْنَك َقْوُلُهْم  َواللتكذيب هؤالء الرؤيا، ا حيزنو ال نأ الرسول واملؤمنني

دون م جيحنههلل؛ ألا نلرسول واملؤمنني فحسب، بل هم يكذبوا نيكذبو هؤالء الن ؛ ألالسَِّميُع اْلَعِليُم

 .لظَّاِلِمنَي ِبآَياِت اللَِّه َيْجَحُدوَنا نُيَكذُِّبوَنَك َوَلِك ْم الأنهَلَيْحُزُنَك الَِّذي َيُقوُلوَن َف أنهَقْد َنْعَلُم ياته: آ
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ه على جادة احلق، نأ ناالنسااحلق الذي يعرف به  امليزان، وكلمات اهلل، وهي آيات اهللا فالرؤي

ْم أنهَف، وصياءاالبياء ونهلل املكذبون لألهم أعداء اا وعلى الصراط املستقيم، والذين جيحدون بالرؤي

أولياء اهلل  أنيات املتقدمة اّلا نهلي مالا نونا. والقلظَّاِلِمنَي ِبآَياِت اللَِّه َيْجَحُدوَنا نُيَكذُِّبوَنَك َوَلِك ال

يبشرهم ا و ُيرى هلم مأ نيرو أن م البد أنهيتقون هلم البشرى يف احلياة الدنيا، أي ا وكانوا منوآ نالذي

 نما يبشرهم باستقامة طريقهم ليسوا ُيرى هلم م يرون وال باستقامة طريقهم وعقيدتهم، فالذين ال

 ملتقني.ا نم وال منوا،آ نلذيا نم ولياء اهلل، بل والأ

ا َكَمأم ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّيا َمُنونًا الَِّذيا َأيَُّها َيإىل آية أخرى ُتبّين فائدة الصيام: ا تقلنأنا إذ ناآلو

متقني، ا تكونو أنُكتب عليكم رجاء أم الصي أن، أي ِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَنُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن َقْب

ا احلق وهو: )كلمات اهلل وآيات اهلل( اليت جيحد بهاألهلي  امليزانب سبحانههلل ا نم تقواه مواملتقي يعل

ُيرى له املبشرات  َيرى وال إذن، فالذي ال يات املتقدمة.الا نما عرفنا املبشرة كما الظاملون، وهي الرؤي

يس له من من صائم ل ية، وكمااّللصائمني حبسب هذه ا نم ملتقني، بل والا نباستقامة طريقه ليس م

 ْم الأنهَفأرواحهم منكرة لوجود اهلل، ا لرؤيا نوهؤالء الذين ينكرو اجلوع والعطش، ااّلصيامه 

[لظَّاِلِمنَي ِبآَياِت اللَِّه َيْجَحُدوَنا نُيَكذُِّبوَنَك َوَلِك
(56). 
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     :الناطق  القرآن  ن ايف ميزا الرؤي

 اهتماما الرؤي (السالم)عليهم  البيت وأهل  عليه وآله وسلم()صلى هللالقد اولى النبي 
 
 نيكاد يختلف ع ل  ا

 يضأ أنهيدل على  اوهذ ،هللا الصامت كالمب هتمامل ا
 
تَم وبقي هللا  ،من كلمات هللا ووحيه ا

ُ
لكن ذلك الكتاب خ

 لى إ اللتفاتجب ي لكن ،يكلم عباده عبر قناة الرؤيا سبحانه
ا
لى عاصم مرتبط باهلل إنحتاج  رينمال  في ِكال  هأن

)عليهم بيته وسنذكر بعض كلماتهم  وأهل (ص)شرف خلق هللا محمد أاصم هو ويعرف خطابه وقصده وذلك الع

 :اوحجيتها يخص الرؤيا فيم (السالم 

 ينام لرجل ا نع )صلى اهلل عليه وآله وسلم(هلل سألت رسول ا ]: ، قال(السالم)عليه عليمام ل ا نع 

، علّيا : ي)صلى اهلل عليه وآله وسلم(باطاًل. فقال رسول  ا كانتورّبما حّق ا كانت، فرّبمفريى الرؤيا

اهلل أمر ا ، ثّم إذرأى عند رّب العاملني فهو حّقا م، فعرج بروحه إىل رّب العاملني ااّل ينام من عبد ا م

 [ أته فهو أضغاث أحالمرا ، فماالرضلسماء وا ، فصارت الروح بنيعزيز اجلّبار برّد روحه إىل جسدهال
(57). 

  كمن عقد شعرية  كان  ًامتعمدا من كذب يف الرؤي ] :)صلى هللا عليه وآله وسلم(قال رسول هللا

 . (58) [ يف القيامة

 كانلهي للعبد فمن كذب بش يء إوحي  و أخطاب ا باعتبارها همية الرؤيعلى أالحديث دللة واضحة ا وفي هذ

 
ا
ل على هللا بش يء لم يقلهوادا  سبحانهب على هللا كمن كذ  عذر يدع  الحديث ل ا هذ أنا واعتقد  .عى وتقوا

 
 ا

 .للمستخفين واملنكرين للرؤيا

  [ كلم به الرب عبده مكالاملؤمن جتري جمرى ا رؤي ]: )صلى هللا عليه وآله وسلم(عن رسول هللا 
(59) .  

 عن عبادة ب 
 
َلُهُم اْلُبْشَرى ِفي اْلَحَياِة  :تعالىفي قوله  )صلى هللا عليه وآله وسلم(لرسول ا نلصامت عنا

يكلم به ربك عبده يف  كالم املؤمن لنفسه أو ترى له وهو ا الصاحلة يراها هي الرؤي ]: قال  االدُّْنَي

 .(60) [ املنام

 من على سبعني جزء  الزمانخر آاملؤمن يف ا رأي ورؤي ] :قال (السالم)عليه الصادق مام ل ا نع

  .(61) [جزاء النبوةأ

                                                           

 .158ص  58بحار األنوار: ج 57-
 .391ص 1دار السالم: ج 58-
 .236ص 4دار السالم: ج 59-
 .193ص 58بحار األنوار: ج 60-
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  مننفسه طيبة، ويقينه صحيح، وخترج فتتلقى  ّناملؤمن صحيحة ألا رؤي نا ] (:السالم )عليه عنه 

 . (62)[هلل العزيز اجلبارا من، فهي وحي ملالئكة

 رسول ا املبّشرات. قيل: ي ااّلنبّوة بعدي  ال ]قال: أنه  )صلى هللا عليه وآله وسلم(محمد  لرسول ا عن

 .(63)[ الصاحلةا الرؤياملبّشرات؟ قال: ا اهلل، وم

 الشيطانمن وحتزين  ،هللا من: بشرى ثالثةا الرؤي ]: )صلى هللا عليه وآله وسلم(لرسول ا عن، 

 .(64) [ نفسه فرياه يف منامهاالنسان والذي حيدث به 

 نالشيطا منهلل وحتذير امن على ثالثة وجوه بشارة ا الرؤي ]: قال أنه (السالم  عليه)لصادق ا عن 

 .(65) [موأضغاث أحال

  نالشيطا منهلل وحتزين ا منعلى ثالث بشرى ا الرؤي ] (:السالم)عليه موس ى بن جعفر  مامال قال 

  .(66) [ نفسه فرياه يف منامهاالنسان به  والذي حيدث

  أراه يف  ًابه خري أرادالعبد على معصية اهلل عز وجل و ا كانإذ ] (:السالم )عليه الصادق  مامال

 .(67) [ عن تلك املعصيةا ينـزجر بهتروعه فا منامه رؤي

  (السالم )عليه طويل لوصف املوالي آلل البيت  في تتمة حديث (السالم)عليه الصادق مام ل ا عن 

 .(68)[رأى فيكون ذلك كفارة لها ملا مهولة فيصبح حزينا يريه اهلل رؤي أنها به ولين ِيُصفىا وأدنى م]...

ليه إترشد ا وغاية م سبحانهحجة هللا ا املرئي فيه ا كانذإا على صاحبه تكون حجةا الرؤي أنا شارة الى اإل وتبقى 

الباطل أن لناس ا نشتبه على الناس الحق حتى ظا منفي ز  سبحانههو التمسك والتعرف على حجة هللا ا الرؤي

 أهلو  )صلى هللا عليه وآله وسلم(عظم محمد ال نجد الرسول ا فلذ ؛هو الحق لكثرة مشابهته للحق وقربه منه

ي يف أنمن ر] )صلى هللا عليه وآله وسلم(:رسول هللا  التي هم فيها، قالا يركزون على الرؤي (السالم)عليهم البيت 

يف صورة أحد من  وصيائي وال منيف صورة أحد  يتمثل يف صورتي وال ال الشيطان ني؛ ألأنمنامه فقد ر

 .(69) [ةلنبوا من ًاجزء من سبعني جزءالصادقة ا الرؤي أّنشيعتهم، و

                                                                                                                                                                                                      

 .18ص 1دار السالم: ج -61
 .158ص  61بحار األنوار: ج -62

 192ص 58بحار األنوار: ج  63-
 .191ص 58بحار األنوار: ج -64
 .180ص 58بحار األنوار: ج -65
 .162ص  4دار السالم: ج 66

 .155ص 4دار السالم: ج 67-
 .155ص 4دار السالم: ج -68
 .234ص 58بحار األنوار: ج -69



 29 ...................................................................................................................................................  ؟ عامل االحالم حقيقة أم خيال
 

 
 

، قلت : عندي البارحة، قلت : أبوك ؟.. قال : أبي كان أبي  نا ] :ابتداء   (السالم )عليه ا قال لي الرض

بين !.. افعل ا ، يبين !.. افعل كذاا : ي لأبي فيقوجييء إىل  ا كان جعفر أن ، املناميف أبوك ؟!.. قال : 

 .(70)[واحدةا ويقظتنا منامن أن. حسن !.ا .. قال : فدخلت عليه بعد ذلك فقال لي : يا كذ

بعض ا قد اعطو  (السالم)عليهم بيته  وأهل )صلى هللا عليه وآله وسلم( النبي أنا ا بالرؤي هتمامال في في ويك

و كيف يتعامل أليست بأضغاث ا يرى رؤي أنأراد  نإا يمارسه نأ نالنساالتي يجب على  رشاداتال و النصائح 

  أنا عتقد أ ول  ،ِيُحزن ا ما فيه كان  نإا معه
 
يقدمون نصائح لشيعتهم مقابل ش يء  (السالم)عليهم ل محمد آك عاقال

 .النساندخل له في عقيدة  ستفادة منه ول ل ا نومن غير املمك ،واقع له ل 

و قراءة بعض  منيال ب ناتكون على الج أنالنوم على طهارة و  (السالم)عليهم هل البيت أنصح به ا ومم 

 وأيض ،السور 
 
 .للميرزا حسين النوري الطبرس ي السالمالع على دار طال  ، وللمزيد مور،ال عن بعض  يهمنه ا

 :عند السنةا الرؤي

ين واقف بني يديه، وبيدي مروحة أذب نأكو السالمرأيت النيب عليه  ]قال:  أنهلبخاري ا عنروي 

ين على إخراج ت تذب عنه الكذب، فهو الذي محلأنعنه، فسألت بعض املعربين عنها، فقال لي: 

اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتني، وقال:  ااّل ًاكتبت يف الصحيح حديثا اجلامع الصحيح، وقال: م

هلل ا بيين وبنيا خرجته من حنو ستمائة ألف حديث، وصنفته يف ست عشرة سنة، وجعلته حجة فيم

تخرت اهلل تعاىل حتى اس ًاأدخلت فيه حديثا صحيحًا، وم ااّلأدخلت فيه ا وتعاىل، وقال م سبحانه

 .(71) [ وصليت ركعتني وتيقنت صحته

عليه )بدئ به الرسول ا أول م  : ابب: امنها يخص الرؤيا وقد ورد في كتاب: شرح صحيح البخاري لبن بطال م

 .الصالحةا الرؤي يلوحا من (السالم

ْت  عن 
َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
الصَّاِدَقُة ِفي ا ْلَوْحِي الرُّْؤَيا منليه وسلم ُبِدَئ ِبِه َرُسوُل اللَِّه صلى اهلل عا َأوَُّل َم]  : َعاِئش

  . وذكر الحديث بطوله .(72) [ .  .  . َجاَءْت ِمْثَل َفَلِق الصُّْبِح ااّلا َيَرى ُرْؤَي ال كانالنَّْوِم، َف

ذلك يقع  أّن ااّلالرجل املسلم والكافر والناس كلهم، ا الصاحلة الصادقة قد يراها الرؤي  : قال املهلب

 الشيطانبعموم صدق رؤياه كلها، ومنع  السالمعليه  وقات، وخص النيبالادون در والوقت النا م يفهل

جزاء أ منجزء ا والرؤي .النوم يف السالمعليه  انهبالكذب على لس يتسور صورته لئال يتمثل يف أن

  . (سالمال)عليه أمنيته  ر عليه يف اليقظة وألقى يفقد تسّو الشيطان نإف  : لقيأن ، فيالوح

                                                           

 .302ص 27بحار األنوار: ج 70-
 .9ص 1 : ج. هدى الساري74ص 1ات : جتهذيب االسماء واللغ 71-
 .67ص 8صحيح البخاري: ج 72-



 احلوزة العلمية املهدوية.................... ............................................................................................................................. 30
 

فائدة تسوره  كانتالوقت بالنسخ وأحكم آياته، و تسور مل يستتم؛ بل تالقاه اهلل يفذلك ال  : قيل

  . فعل بعيسى وعزيرا هلل كمادون يغلو مغلون فيه، فيعبدونه من  إبقاء دليل البشرية عليه لئال

 الباري هنأيتمثل ويدعى  أنوأطلق له  املنام يف النيبيتصور بصورة  أن الشيطانكيف مينع   : قيل أنف

 هو صورة يف يالنيب الذصورة  يفيتصور أن منع ا مأن   : له قيل  ؟ الباريجتوز على  تعاىل والصورة ال

ا ليس بصورة على ما يتصور على م نأوأطلق له ا من ضغثها احلقيقة داللة للعلم وعالمة على صحة الرؤي

جيوز  ال أنهنفوس البشر  قد تقرر يفألنه إليه؛  ًاوسبب ًاجيوز عليه داللة للعلم أيض ليس بصورة، وال

سبيل إىل  الا النوم دليل على علم م الوهم يفا هذا جيعل لن أنتعاىل فجاز  -التجسم على الباري

      . رباب والسالطني مرةاالسائر  تعاىل، مرة، ويف -يالبار من طريق التمثيل يف ااّلمعرفته 

  :الصَّاِلِحنَيا َباُب ُرْؤَي

 

اللَُّه آِمِننَي ُمَحلِِّقنَي شاء  نإم امَلْسِجَد احَلَرا نِباحَلقِّ َلَتْدُخُلا َلَقْد َصَدَق اللَُّه َرُسوَلُه الرُّْؤَيَوَقْوِلِه َتَعاَلى: 

 .ًاِريبَق ًاَجَعَل ِمْن ُدوِن َذِلَك َفْتحَفا َلْم َتْعَلُموا َتَخاُفوَن َفَعِلَم َم ُرُءوَسُكْم َوُمَقصِِّريَن ال

 .[لنُُّبوَِّةا من ًاْن ِستٍَّة َوَأْرَبِعنَي ُجْزء، ُجْزٌء ِملرَُّجِل الصَّاِلِحا منُة، احَلَسَنا الرُّْؤَي ]
 

 :للَِّها من ا َباُب الرُّْؤَي

 [ نالشَّْيَطا منللَِّه، َواحُلْلُم ا منَقُة الصَّاِدا الرُّْؤَي ]

َرَأى َغْيَر ا ، َوِإَذَوْلُيَحدِّْث ِبَهاا َعَلْيَه للَِّه، َفْلَيْحَمِد اللََّها منِهَي ا أمَنَها، َفُيِحبُّا َرَأى َأَحُدُكْم ُرْؤَيا ِإَذ ]

 [ َتُضرُُّه الا أنهَحٍد، َفِلَأا َيْذُكْرَه ، َفْلَيْسَتِعْذ ِمْن َشرَِّها، َوالنالشَّْيَطا من ِهَي ا أمَنَيْكَرُه، َفا َذِلَك ِممَّ
 

 :ِتَباُب امُلَبشَِّرا

 [ الصَّاِلَحُةا امُلَبشَِّراُت ؟ َقاَل: " الرُّْؤَيا امُلَبشَِّراُت " َقاُلوا: َوَم االلنُُّبوَِّة ا منَلْم َيْبَق  ]
 

  :املنامَباُب َمْن َرَأى النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي 

 .[ِبي الشيطانَتَمثَُّل َي ، َوالي ِفي الَيَقَظِةناَفَسَيَر املنامي ِفي أنَمْن َر ]

 .[َيَتَكوَُّنِني ال الشيطانأن ، َفي َفَقْد َرَأى احَلقَّأنْن َرَم ]
 

  :املنامْمِن َوَذَهاِب الرَّْوِع ِفي ااّلَباُب 

اَل: 
َ
َعَلى َعْهِد ا ْؤَيلرُّا نَيَرْوا وكانْصَحاِب َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، أ من االِرَج أن ]اْبَن ُعَمَر، ق

َرُسوُل ا َعَلى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَيُقوُل ِفيَها َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَيُقصُّوَنَه

ِكَح، َفُقْلُت ِفي أن أن، َوَبْيِتي امَلْسِجُد َقْبَل َحِديُث السِّنِّ غالم ناأَشاَء اللَُّه، َوا اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َم

ُكْنَت َتْعَلُم  نإاْضَطَجْعُت َذاَت َلْيَلٍة ُقْلُت: اللَُّهمَّ ا ، َفَلمََّيَرى َهُؤاَلِءا َلَرَأْيَت ِمْثَل َم ِفيَك َخْيٌر  كانَنْفِسي: َلْو 

ِمْقَمَعٌة ِمْن َحِديٍد، ا ، ِفي َيِد ُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَمكانَك ِإْذ َجاَءِني َمَلَكَذِل ناأا َفَأِرِني ُرْؤَيا، َفَبْيَنَما ِفيَّ َخْيًر
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ي َلِقَيِني َمَلٌك ِفي َيِدِه أني َأُعوُذ ِبَك ِمْن َجَهنََّم، ُثمَّ ُأَرنإَأْدُعو اللََّه: اللَُّهمَّ ا َبْيَنُهَم ناأِبي ِإَلى َجَهنََّم، َو نُيْقِبأل

ِبي ا ِبي َحتَّى َوَقُفوا َطَلُقوأن. َفَلْو ُكْنَت ُتْكِثُر الصَّاَلَةَت، أن، ِنْعَم الرَُّجُل يٍد، َفَقاَل: َلْن ُتَراَعَحِد ِمْقَمَعٌة ِمْن

ِه لِبْئِر، َبْيَن ُكلِّ َقْرَنْيِن َمَلٌك ِبَيِدا نِهَي َمْطِويٌَّة َكَطيِّ الِبْئِر، َلُه ُقُروٌن َكَقْرا َعَلى َشِفرِي َجَهنََّم، َفِإَذ

ِمْن ُقَرْيش ،  االِرَجا ُمَعلَِّقنَي ِبالسَّاَلِسِل، ُرُءوُسُهْم َأْسَفَلُهْم، َعَرْفُت ِفيَه االِرَجا ِمْقَمَعٌة ِمْن َحِديٍد، َوَأَرى ِفيَه

ِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َحْفَصُة، َعَلى َرُسوِل اللَّا َعَلى َحْفَصَة، َفَقصَّْتَها . َفَقَصْصُتَهِبي َعْن َذاِت الَيِمنِيا َرُفوَصأنَف

للَّْيِل " َفَقاَل ا منُيَصلِّي  كانَعْبَد اللَِّه َرُجٌل َصاِلٌح، َلْو  أن َوَسلََّم، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: "

 .[ ْكِثُر الصَّاَلَةَناِفٌع: " َفَلْم َيَزْل َبْعَد َذِلَك ُي
 

 :املنام  َباُب الَقْيِد ِفي

.[ لنُُّبوَِّةا منا امُلْؤِمِن ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة َوَأْرَبِعنَي ُجْزًءا ، َوُرْؤَيِنامُلْؤِما َلْم َتَكْد َتْكِذُب ُرْؤَي الزماناْقَتَرَب ا ِإَذ ]

 .[ َيْكِذب ال أنهلنُُّبوَِّة َفا من  ا كان َوَم
 

 :َباُب َمْن َكَذَب ِفي ُحُلِمِه

 [َيْعِقَد َبْيَن َشِعرَيَتْيِن، َوَلْن َيْفَعل.. أنُحْلم  َلْم َيَرُه ُكلَِّف َمْن َتَحلََّم ِب ]

 [ َلْم َتَرا ُيِرَي َعْيَنْيِه َم أنْفَرى الِفَرى أ من أن ]
 

 :َبْعَد َصاَلِة الصُّْبِحا َباُب َتْعِبرِي الرُّْؤَي

َم ِممَّ  كان ]
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُه َعل

َّ
ى الل

َّ
ِه َصل

َّ
ِثُر  اَرُسوُل الل

ْ
يَ  أنُيك

ْ
ْم ِمْن ُرؤ

ُ
َحٌد ِمْنك

َ
ى أ

َ
ْصَحاِبِه: " َهْل َرأ

َ
اَل: ا َيُقوَل ِل

َ
؟ " ق

ُه 
َّ
اَء الل

َ
ْيِه َمْن ش

َ
َيُقصُّ َعل

َ
.. أنف  [َيُقصا

 

 :التواطؤ على الرؤيا  باب

َواِخِر، ااّلاْلَعْشِر  يِفا أنها ُأُرو ًاناسأ أنَواِخِر، َوااّلالسَّْبِع  يَلْيَلَة اْلَقْدِر ِفا ُأُرو ًاناسأ أناْبن ُعَمر،  ]  : فيه

  [  ( َواِخِرااّلِفى السَّْبِع ا اْلَتِمُسوَه )   : َفَقاَل النَِّبى صلى اهلل عليه وسلم

 أنا ذلك جيب لن أصل يفا وتكريرها، وهذا بتوطئها فيه احلكم على صحة الرؤي  : قال املهلب

    . السالمحكم النيب عليه ا ة؛ كمت بالصحئوتواطا يؤترادفت الرا حنكم به إذ

و كتاب الروئ أوللمزيد مراجعة صحيح البخاري كتاب التعبير ، مراعاة لالختصارا وهناك الكثير لم نذكره

 .هل السنة والجماعة واملخالفين للعتيبيأعند 

 ،الولىاملجموعة  -)فتاوى اللجنة الدائمة ن اتحت عنو  (ص)حدى فتاواهم بخصوص رؤية النبي إقل أنوس

 : (73)(املنام في  (السالم عليه الصالة و )الرسول ا رؤي

                                                           

73- http://madrasato-mohammed.com/fatawaa_lajna_wa_imameen_02/pg_001_0023.htm 

 



 احلوزة العلمية املهدوية.................... ............................................................................................................................. 32
 

 ( : 5428لفتوى رقم ) ا منالسؤال الثالث  ]

 ؟«  ي يف اليقظةأنفسري ناماملي يف أنمن ر» معنى قوله صلى اهلل عليه وسلم: ا : م3س

على صورته اليت  املناممن رأي النيب صلى اهلل عليه وسلم يف  أنج: معنى احلديث على هذه الرواية: 

رؤياه على صورته  نخلرب يف دنياه؛ ألا منأشارت إليه ا فسريى تأويل رؤياه ووقوع ما يف الدنيا عليه كان

 .  «يتمثل بي ال الشيطان أن ف» دل عليه قوله آخر احلديث: ا حق؛ مل

 أنهس املراد [ البن حجر رمحه اهلل يف كتاب التعبري، ولي فتح الباري احلديث يف ]ا ظر تفسري هذنا

س نأعن يرى ذات الرسول صلى اهلل عليه وسلم بيقظته، وقد روى البخاري احلديث يف كتاب التعبري 

 الشيطان أني، فأنفقد ر املنامي يف أنمن ر» رضي اهلل عنه قال: قال النيب صلى اهلل عليه وسلم بلفظ: 

يف ا عليه كان وسلم على صورته اليت  احلديث، ومعناه: من رأى النيب صلى اهلل عليه«  يتمثل بي...  ال

 .[ احلديثا وروى مسلم يف صحيحه هذ يتمثل بصورته، ال الشيطان أنفرؤياه حق، فا الدني

 :املتصوفةالرؤى عند 

لى ا نالنسالهي غيبي يوصل إطريق ا باعتباره رؤيا من اهم الطرق املعرفيةمن الواضح عند املتصوفة ان ال

 .و الفلسفية .. الخأمور العقائدية ل امن الى الكثير ا بها واهتدو ة لهيالالساحات القدسية 

 :ن التوحيدي في كتاب املقابساتابي حيأمثلة لشيخهم وسيدهم ال وسأعرض لبعض  

 

 بالفعل هو ا واحللم الذي لن باحلس هي النوما اليقظة اليت لن أن يف: املقابسة السادسة والعشرون

 :اليقظة

 

على سرير يف  ًاقاعد املنامي يف ناي الكاتب يقول: رأيت ثابت بن قرة احلرإسحق الصابا مسعت أب ]

كل واحد منهم من قطر، وهم على خلق خمتلفة، وهو  كانهذه، وحوله ناس كثري، ا وسط دجلتن

ه، وحصلت عنه نكتة شريفة ذهبت مين يف اليقظة وساءني كالميعظهم وينسبهم يف خالل وعظه و

بعد  ا كانيعود بطائل، فلم والوقوع عليها، فالا يف الظفر به ًاكثري وكنت أسرح تفكريا ذلك. هذ

إبراهيم مثرة الفلسفة من هذه الكلمات الشافية ا قال: خذ ي أنهدهر، وبعد اختالف أحوال، ذكرت 

باحلس هي النوم، ا اليقظة اليت هي لن أنهلك وولدك ومالك ورتبتك: اعلم أ مناليت هي خري لك 

فغلب  ااّلخبالف هذا، واألمر  أنا قد اتفقنا الفعل هو اليقظة، ولغلبة احلس علينبا واحللم الذي لن

 منينقص أن ينبغي  أنفبالواجب ا وضح هذا احللم، فإذا احلس يتصدع لك احلق يف هذ كانالعقل م

 .[احللم من ناحيته....اخل أنا ظنن نأاليقظة من ناحيته، ويلتبس بالعقل و أّنا ظنن ناحلس، وا
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 لعميدا نبا وبني ن ابي سليمأ يف مناظرة منامية بني: ونناابسة السابعة والثماملق. 

 

 من الفضل يف مسائل ا لعميد أبا نظر ابناأي نأكيرى النائم ا رأيت فيم]يقول:  ناسليما مسعت أب

خفي ا م نيكو نأ ينقسم بنوع آخر ًانقسم املوجودات فقلت: املوجود أيضا لسماع الطبيعي، وبقينا

ت خفي الفعل، أو ظاهر الذات ظاهر الفعل، أو خفي الذات ظاهر الفعل، أو ظاهر الذات خفي الذا

أشبههما، والثالث الطبيعة، ا ي احلرارة والربودة ومناول هو الباري جل وعز، والثاالالفعل. ثم قلت: 

 والرابع الكواكب. 

اخلطاب، قسمة مستوفاة،  واهلل حلكمة وفصلا هذه املقابسة على الشيخ اجملتبى فقال: هذا عدن

التوحيدي يف كتاب  ناوعن هذه احلالة يقول أبو حي ... (74)مزيد.ا عليها ، وكلمة مناوحقيقة ذات بره

يتحد االنسان بقوة  هي اليتو ، لنوم واليقظةا بني قد وضعت الفرق احلال اليتاعلم ان املقابسات: "

  .(75) [واعراضها  احديهما فتشرح له امورا قد سبقته بأعيانها وجواهرها

 

 النوم شاهد على املعاد أّنيف : املقابسة اخلامسة بعد املائة. 

 

 شاهد على املعاد لكفى، دع ما أنه ااّلحلكمة ا منلو مل يكن يف النوم ]يقول:  ناسليما مسعت أب

النوم  كانبعد العياء والكد، ولو ا جلرم، واستجالب القوة إليها نعضاء، وسكوااّلفيه من راحة 

الوحشة داخلة، والشك قائمًا، والتهمة  كانتلا إىل آخرها وهلأ منا بها شعور لصاحبه مصمتة ال ااًلح

كثريًا،  ًاغيبا عجيبة، ويتلقف منه ااًلغريبة وأحو ًاأمورا منهاالنسان يتزود ال حا واقعة ولكنه

   .(76) [ظاهرًا نًا اعيا ويستقبل منه

 :عند غري املسلمنيا همية الرؤيأ

 ديجايا انيمف: 

لتفكري يف أمهم املفقودة والسؤال عن ا عنحلظة دجيايا" ا ملدة ستة أشهر، مل يتوقف أطفال "نيمف

ملنزل .. ا منا وفرارها يقوله أبوهم "فريمن" عن رحيلها تصديق م ًاأبدا الغامض، مل يستطيعوا مصريه

ية، كيف ناالثما أطفاهل جلأ منبالغالي والنفيس ا ليت ضحت طوال حياتها نمستحيل .. أمهم احلنو

 أحد يعلم .. تفعل ذلك .. .... ال أن تهجرهم .. حمال  أن يعقل 

                                                           

 .   292المقابسات: ص 74
 . 350المصدر نفسه: ص  75
 . 357المصدر السابق: ص 76
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، رأى حلم يف غاية الغرابةدرو أموي، ن ا، ويدعى اليناحد اجلريأ أىويف تلك الفرتة بالذات، ر 

 معاجلة مياه الصرف الصحي القريب من منزله وتطلب منه فتحه ناوهي تقوده إىل خزا خالله نيمف

 بإصرار.

قليلة فقط م انسيه، لكن بعد مرور أيا م ناوسرع ًاكبري ًااهتمامدرو احللم ن ايف البدء مل يعر الي

الصرف  ناإىل خزا يف احللم وهي تقودها شاهدت أمها أنهالكربى وأخربته با اتصلت به ابنة نيمف

 فتحه!. ا الصحي القريب من منزله وتطلب منه

وتفتيشه  نادرو فتح اخلزن ا، فقرر اليلتطابق حلميهمالذهول بالصدمة وا ناثناالوقد أصيب 

على جثة بشرية ا دهشة اجلميع كبرية حني عثرو كانتوأقارب نيمفا، وكم  ن امبساعدة بعض جري

تلبسه هو  كانتعلى اجلثة، فالثوب الذي ا ، ويف احلال تعرف أحد أبناء نيمفنامتحللة داخل اخلز

توجهت مجيع ا بالتأكيد، وطبعا جثة نيمفا نهإ.. ا يه ليلة اختفاءهأمه ترتد كانتنفس الثوب الذي 

ن يف اآلألقت الشرطة القبض عليه وهو يقبع ا من الذي سرعامن فريا إىل زوجها يف مقتلهم اتهاالأصابع 

 .(77) تظار القصاص العادلنالفلبينية با نحد السجوأ

 
 :باساا تريزيت 

وقد علت ا مريكية، رميي جوا، من نومهاالملمرضة استيقظت ا 1977م امن عا يف صباح يوم م

 أنزعاجها، أخربته بناعن سبب ا زوجها لكآبة والوجوم، وحني سأهلا من مسحة واضحة ا حمياه

جمرد ا أنهب :قائاًلا التسلية عنها حاول زوجه ًايف احللم. وعبثا باسا، قد زارتها صديقتها، تريزيت

مل يكن ا شاهدته يف حلمها م أنآمنت ب ،أبدًا كالم الا بهذ رميي مل تقتنع أّن ااّلأضغاث أحالم، 

ا اليت عثرت الشرطة عليهالراحلة، اوزميلتها صديقته أنجمرد صدفة أو كابوس عابر، وأيقنت ب

 قبل أسبوعني فقط، حتاول إيصال رسالة معينة إليها.ا مقتولة يف شقته

تصبح أكثر  االحالم لم، وأخذت تلك يف احلا يف الليالي التالية تكررت مشاهدات رميي لصديقته

ا وهي تقف وسط شقتها لقطات من شريط سينمائي تظهر فيه تريزيتا أنهك، بدت وتفصياًل ًاوضوح

رجل أسود البشرة من لون يديه،  أنهيرتدي بزة عمل عرفت رميي با تتحدث إىل رجل م  كانت.... و

 كالملا عنا ره، ثم فجأة تتوقف تريزيتظها يقف وقد أعطاه كانألنه مل تستطع رؤية وجهه ا لكنه

يستدير الرجل حتى تتعرف  أنا على كتفه ثم تديره على مهل ليواجه رميي، وما مع الرجل وتضع يديه

ة يف املستشفى الذي تعمل فيه ويدعى ألني شويري، ويف هذه ناعامل الصي أنهعليه رميي يف احلال، 

فزعة ا فتستيقظ رميي من نومها ويعلو صراخ تريزيت كان اللحظة بالذات تنشب النار فجأة يف أرجاء امل

 ناأتهذي وتتكلم خالل الليل قائلة : "ا مسعه أنهبا زوجها ، ويف اليوم التالي أخربهوهي ترجتف خوفًا

                                                           

77- post_3712.html-http://khawateregolden.blogspot.com/…/02/blog . 

http://khawateregolden.blogspot.com/2014/02/blog-post_3712.html
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ا منه ًالني .. سرق جموهراتي .. وقدم بعضامنك أبالغ الشرطة .. قاتلي يدعى باس .. أريد ا تريزيت

 لصديقته".

الغريب، بالطبع ا اللجوء إىل الشرطة فتتصل رميي بهم وختربهم بتفاصيل حلمه نار الزوجيقر ًاأخري

أثناء احللم ا بدت عليه تريزيتا الدقيق ملا وصفه أّنعلى حممل اجلد يف البداية، بيد ا هكالما مل يأخذو

ا عثرت عليها حينما بدت عليه جثتها مل ًامتام ًامطابقا وصفه كانتباه بعض احملققني، إذ ناسرتعى ا

 الشرطة يف مسرح اجلرمية.....

بارتكابه جلرمية القتل، وأخرب احملققني  ًاخريأ لنيااالدلة الدامغة اليت تدينه اعرتف ومبحاصرته ب

على ا فهامجها يوم وقوع اجلرمية لتصليح تلفازها استدعته إىل شقته – ًاعام 49 –باس ا تريزيت أنب

 حني غرة ...

باس، وقد أثارت قصة احللم ا لني شويري بتهمة قتل املمرضة تريزيتااكمة متت حم 1979م اويف ع

 .(78) على عدالة السماء ه البعض دلياًليف احملكمة، وأعتربا وكاندهشة وذهول وحرية مجيع من 

 

 شو .. شبح جرينبرايرا زونا إلف: 

مريكية، ففي االة بلدة جرينرباير الريفي كاناملفاجئ مثار استغراب أغلب سا ... أصبح خرب موته

قد أرسله إىل املنزل يف ا زوجه كانصيب صغري ا عثر على جثته 1897م ا/ يناير عنيالثا نوكان 23يوم 

ممددة من دون حراك بالقرب من سلم املنزل املؤدي إىل الطابق  كانتأو السيدة شو ا حاجة له، زون

و منزله ليخرب أمه اليت سارعت حن الصيب فاقدة الوعي فأطلق ساقيه للريح مهرواًلا العلوي، ظنه

 مر.ألا خبار طبيب البلدة السيد ناب لكي يتبنيايف ا بدوره

السيد ا زوجه كانثناء االستغرق قرابة الساعة، ويف هذه االطبيب ناب إىل منزل السيدة شو  وصول

سرير على ا إىل الطابق العلوي فمددها حبمل جثتهم ايسمونه يف البلدة، قد قا شو، أو ادوارد كم

إىل أسفل  ذو ياقة طويلة تغطي العنق كله وصواًلا يقأن نًا افستا فألبسها بتغيري ثيابهم احجرة النوم ثم ق

ترتك  أن على  الزمانملألوف، إذ جرت العادة والعرف يف ذلك ا عن ًاخارجا عمله هذا الذقن، وقد بد

 .ن ارب واجلريقاالامن مهمة تغسيل جثث النساء وتغيري ثيابهن للنساء البالغات 

يبكي حبرقة. وقد ا عند رأسه ًاالذي ظل جالسا الطبيب ناب عاين جثة السيدة شو بوجود زوجه

اجلثة  أّنا ، كمكبريًا ًاوجزع ًاتعجل الطبيب يف فحص اجلثة مراعاة ملشاعر الزوج الذي أبدى حزن

طبيب بصورة خاطفة على الا ي جروح، باستثناء بعض البقع الداكنة اليت حملهأ منبدت سليمة وخالية 

الطويلة لتفحص  ناحماولته أبعاد ياقة الفست ناجللد أسفل الذقن لكنه مل يستطع تبني ماهيتها، أل

                                                           

78-226 =http://www.kabbos.com/index.php?darck . 
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اء عمله ومغادرة نهإعنق اجلثة أثارت غضب واستياء ادوارد إىل درجة أرعبت الطبيب ناب ودفعته إىل 

 املنزل على عجل.

البعض يف ا تصرفات غريبة عدها أبدى زوجها الل جنازتهجثة السيدة شو دفنت يف مقربة البلدة، وخ

آخرون حببه املفرط لزوجته الراحلة، فقد أصر على دفن زوجته بالثوب ذو ا بررها غاية الرعونة، فيم

خبمار أسود طويل ووضع ا ورقبتها بتغطية وجههم اقا املفضل، كما الياقة الطويلة بدعوى كونه ثوبه

 ًابالغ ًاباحلرص على راحة زوجته امليتة !. وكذلك أظهر حرصا رفه هذتص معلاًلا وسادة حتت رأسه

 جلثة وحماولة ملسها.ا منقرتاب الا من أي شخص  ًاعانعلى مالزمة الكفن خالل اجلنازة م

ا مفروشة حتت جثة أبنتهكانت قليلة، أخرجت السيدة هيسرت املالءة اليت م اتهاء اجلنازة بأيأنبعد 

إليها، ففكرت السيدة هيسرت بالتربع ا وأعادها إىل ادوارد، لكنه مل يرغب فيها يف التابوت وأرسلته

، وقد حدث شيء غريب خالل الغسل، إذ حتول ماء أواًلا الغرض ارتأت غسلها للفقراء، وهلذا به

صلي، وقد االينكشف ويعود إىل لونه  أنلدم لربهة قصرية قبل ا ني بلونامحر القالا ناحلوض إىل اللو

بصورة  مل متتا ابنته أّنعلى  ًاقاطع خر ودلياًلااللعامل ا منشارة ااألمر ا يدة هيسرت هذعدت الس

، ملدة أربعة أسابيع، ظلت السيدة هيسرت تبتهل إىل اهلل يف كل ليلة لكي ماتت مقتولةا منإطبيعية و

 االسابيعتلت تلك عن حقيقة موتها، ويف الليلة اليت ا ختربها للحظات قليلة فقط علها ليهإا يعيد أبنته

واستغرقت يف النوم ا ، أغمضت عينيهباكرًاا مباشرة، أوت السيدة هيسرت إىل حجرة نومه االربعة

لى ذلك النور ورأت جنايضيء سقف احلجرة، ثم  ًاباهر ًا، وخالل احللم شاهدت نورسريعًا االحالمو

بنتها، أ نتنهض لتحتض أن تقف عند حافة السرير. حاولت السيدة هيسرتا زونا السيدة هيسرت أبنته

تبكي حبرقة وهي تنظر ا ، ظلت مسمرة يف سريرهكالمعلى احلركة وال ًامتاما فقدت قدرتها لكنه

ثم مدت ا على جبينها يف السرير، قبلتها وجلست عند رأسها مهأ ناقرتبت ما زون احلبيبة.ا إىل أبنته

 أنبا عن مأساتها، أخربتها ه، ثم راحت حتدثنابكل رقة وحنا الشاحبة لتكفكف دموعها يده

بأسابيع قليلة، اختفى ذلك الشاب املرح املؤدب ا بعد زواجهم ًاادوارد تبدلت جذريا شخصية زوجه

عاد ا سباب، ويف ليلة مقتلهاالألتفه ا ويؤذيها بالتدريج وحل حمله رجل قاس عديم الرمحة أخذ يضربه

كاجملنون  ًافجر غاضبأنناول لقمة أو لقمتني حتى ت أنا فقدمت له العشاء، وم ًاادوارد إىل البيت باكر

كالثور اهلائج فأطبق يديه القويتني على ا يف طبقه، هامجه ًاكافي ًامل تضع له حلما هأنبا إياها متهم

جثة هامدة عاد إىل املائدة ا تركه أن، وبعد متامًاا بكل قوته حتى سحقها النحيلة وأعتصرها رقبته

، مكسورة فعاًلا عنقه أنبا ألمها ولكي تثبت زون مل يكن! ًاشيئ نأكمرة أخرى ليكمل عشاءه 

يف السقف  ًاحمل وجهها، ثم ظهر ذلك النور الباهر جمددا دورة كاملة حتى أصبح قفاها أدارت رأسه

 .قد اختفت أيضًا ًازون كانتختفى النور أ فأجرب وهجه السيدة هيسرت على إغالق عينها، وحني



 37 ...................................................................................................................................................  ؟ عامل االحالم حقيقة أم خيال
 

 
 

مقتولة، وعزمت ا السيدة هيسرت ذات احللم، فأصبحت موقنة من موت أبنته ملدة أربعة ليالي شاهدت

يقوم  أنلعقاب، توجهت إىل مكتب العمدة وأخربته حبلمها، توسلته امن تدع القاتل يفلت  ال أنعلى 

، وبغض النظر عن تصديق العمدة لقصة احللم من عدمه، فقد وافق الرجل يف جمددًاا بفتح قضية أبنته

لقرب ونقلت إىل مدرسة قريبة امن شباط / فرباير استخرجت جثة السيدة شو  22ى ذلك .... يف النهاية عل

حلظ ساهمت برودة الشتاء القارصة يف احلفاظ على اجلثة سليمة ا نلغرض الفحص والتشريح، وحلس

 مل متس.

جلثة من اا جردو أن، إذ تكشفت أبعاد اجلرمية املروعة مبجرد طوياًل ًاالتشريح مل يستغرق وقت

احلنجرة  أنثيابها، فقد ظهرت بصمات الزوج مطبوعة بكل وضوح على الرقبة، وتبني بالتشريح ب

بض لقي القُالتشريح ا منتهاء ناالتعرضت الفقرات العنقية للكسر. وحال ا كم ًامسحوقة متامكانت 

مسه احلقيقي وقف السيد شو، وأ 1897م ا/ يونيو عناحزير 22، يف على السيد شو بتهمة قتل زوجته

محاته السيدة ماري كانت احملكمة بتهمة قتل زوجته، و أمامايرامسوس تروت شو، املشهور بادوارد، 

هي الشاهدة الرئيسية يف قضيته، وقد حاول حمامي الدفاع استغالل قصة احللم والشبح  هيسرت ن اج

 نميك وأسس وهمية البنيت على حيثيات ا نهألا إلثبات عدم أهلية الشاهدة ولنقض القضية برمته

شاهدته يف احللم هو ا م أنلة، أصرت على أمنقيد ا لسيدة شو مل ترتاجع عن قصتها ن، لكثباتهاإ

كسبت تعاطف مجيع  أنالثكلى م األدلة والرباهني ونتائج التشريح، ومل تلبث هذه االا حقيقة تدعمه

بتهمة القتل وحكم عليه القاضي  ًاالسيد شو مذنب نىل إعالا تهى قرار هيئة احمللفنينااحلضور، ف

، ولتخليد هذه الزمانيف ذلك ا عجب وأغرب القضايأمن  كانتملؤبد... قصة السيدة شو ا نبالسج

ا ملقربة اليت دفنت فيهامن بالقرب  ًاتذكاري ًاالغربية شاهدا القضية فقد وضعت سلطات والية فرجيني

 تي:اآلالسيدة شو كتب عليه 

طبيعية حتى ظهرت ا أنهسجلت على  1897م ايف عا هيسرت شو، وفاتها نت زونيف املقربة اجملاورة دف]

ا ادوارد. وقد أثبت التشريح حقيقة ما كيف تعرضت للقتل على يد زوجها لتصف هلا لوالدتها روحه

ومت احلكم عليه بالسجن. وهذه هي القضية الوحيدة املعروفة اليت ساهمت  ًاقالته. فوجد ادوارد مذنب

  .(79)[شبح يف أثبات جرمية قتل شهادةا هفي

 منثبات حق إساسي يف األاملفصل ا الرؤيا فيهكانت داث والوقائع اليت حالا منوهناك الكثري 

يقول البعض )الرؤيا، أو التنبوء ا ور وكممالا منأمر و إليضاح مالبسه يف أو دفع شبهة أحلقوق ا

ملعلومات املتاحة ا من استنتاجها نميك الاملستقبلي، هو تصور ينطوي على معرفة معلومات مستقبلية 

 .(80) حلواس الفعلية(امن واملعلومات اليت تستقى عادة  ًاحالي

                                                           

79- http://www.kabbos.com 
80- dreaming.html-dreams-on-facts-interesting-http://99wow.blogspot.com/2015/01/15 

http://99wow.blogspot.com/2015/01/15-interesting-facts-on-dreams-dreaming.html
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 ينأاملبحث الث

 ؟ن اسناألمتى بدأت الرؤى عند 

 .حبث روائي ول :األالقسم         

 

 م لألحال  لم نجد حقيقة بداية  
ا
لناحية العلمية فلم امن ا ما أ (،السالم)عليهم هل البيت أ كالمورد في ا م ال

  .االعلماء متى بدأت وملاذا يفسر لن

لذلك  ،لدماغ للمعلوماتا نو تخزيأبالعالم املادي ا وكيفية ارتباطه حالمال بعد ا م يتكلمون به هوا وغاية م

 ا لها العالم لم يجدو ا بقيت تساؤلت كثيرة حول هذ
 
فمنهم  ،خراآل  كرأنو لى رأيه إفذهب كل منهم  ،متفق عليه حال

 ملالئكة أو الشياطين.ا منا أثناء نومه إما  ناسنرسائل وإدراكات غيبية تصل لألا كله الحالم  أنا من يقول ويزعم 

 ساطير والقصص والخرافات.ال ي و نامال ت و ال الخي يهي من وح الحالمكل  نإ :وقال بعض القدماء

  هيا م الحالم نا :ا -التحليليون اصة وخ -وقال علماء النفس املحدثون 
ا
 وينكرون تمام ،حديث نفس ال

 
 ا

 .الحالمب الغيبي في ناالج

 أنا الى ا قيد التجارب املعملية والقياسات الكهربية حتى توصلو  الحالما فقد وضعو ا علماء الفسيولوجيا وأما 

 هي ا م الحالم
ا
 .ولوجية ملؤثرات خارجية أو داخليةاستجابات فسي ال

 .املبحثا من هذي ناالقسم الثالى ا العلمي الخاص في الرؤي كالم رك السنت 

 

 عود
 
ا مل تكن فيم االحالم نا] :(السالم)عليه الهادي  مامال ا يقول عنهم حال و البداية لأل أعلى بدء: النشأة  ا

إىل أهل  واًلكره َبعَث رسِذ اهلل عّز ّنإ . فقالالعلة يف ذلكا حدثت. فقلت وما منامضى يف أول اخللق، و

 وال ااًلما بأكثرن تأنا فو اهلل م؟ ا لنا ذلك فما فعلن نإ. فقالوا: فدعاهم إىل عبادة اهلل وطاعته نهازم

. فقالوا: اهلل النار عصيتموني أدخلكم ن إ، وأطعتموني أدخلكم اهلل اجلنة نإ: . فقالعشريةا بأعزن

ا لقد رأين فقالوا: .متما فقال: إذ؟ إىل ذلك متى نصري ا . فقالوالنار فوصف هلم ذلكا اجلنة، وما فم

، فأتوه االحالماهلل بينهم  فأحدثوبه استخفافًا.  ًاله تكذيبا زدادو، فاورفاتًا ًاعظاما وصار ًاأموات

، حيتج عليكم بهذا أن أرادكره جل ِذو اهلل عّز نا :. فقالمن ذلكا كروأنا وما رأوا وه مبفاخرب

  .(81) [نابداالإىل عقاب حتى تبعث  االرواح ، تصري كمنابليت أبد نامتم وا رواحكم إذأ نتكوا هكذ

 

  :في هذه الرواية (السالم)عليه الحسن أحمد  مامل ا منوتوضيح  بيانا وهن

 

                                                           

  484ص  14. بحار األنوار ج 57ح  51ص 8الكافي للكليني ج 81-
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 كانتتصال الروحي بالسماء ولو الاعن  ًايعرفون شيئ القوم املذكورين ال أنلرواية ا منواضح  ]

دم نيب وذريته يعرفون هذه آا دمي الذي نعرفه بينماالملستوى ا دونة وعبادة فهي مبستوى نالديهم دي

عرفون ي وال ااًلولو حتى امجا دم بالرؤيآيعرف قوم من بين  الأن ملستحيل ا من، فبينهما رثونهمور ويتوااال

دم آب ًامنحصراألمر جيعل ا ، وهذوصياءاالودم آوهو ا هلا اك من دعهن أّنو ،ااًلإمج باجلنة والنار ولو

 .دمياالنهج الديين حبسب امل سبحانهالقوم الذين دعاهم هم قوم ألول مرة يدعون لعبادة اهلل  أنو

يكون  االرض َخِليَفًةي َجاِعٌل ِفي أن:ن اهلل تبارك وتعاىل قالا] (:السالم مري املؤمنني )عليهأ عن

 . (82) [ (منهما رضي وأطهرهأ منوأبيد النسناس  على خلقي..... االرضلي يف  حجة

 

 .الزمانفي آخر المر وصاحب  (السالم)عليه دم آ نالعالقة بي بيانمهم نؤجله الى البحث الثالث وهو أمر ا وهن

 

  .دراكاالمبستوى ا يؤعالقة الري : أنالقسم الث       

 

طاب خا باعتبارهالنسان ارتباط بتطور آلة الذكاء عند ا له الحالم أنا القسم هو ا ه في هذبياننريد ا م  

تجاري وتتحمل ذلك  أندراك لكي تستطيع إلرموز التي تحتاج الى قوة ا منإلهي عالي املضامين وفيه الكثير 

ول على ال هناك خلق قبل آدم الخليفة والحجة  أنا وقد ثبت من خالل النظريات العلمية  ،الخطاب في الرؤيا

 املختلف جيني درتالناالني ناسنإثبت وجود تالبحوث الجينية فوهذه حقيقة علمية اكتشفت ، الخلق
 
 عن ا

 علم ؛فريقيال الهومو إركتس والهوموسابينس  اكتشفت احفورياتا لحديث كما نلنساا
 
حياء ال بعض علماء  أنا  ا

دم الحجة ومنهم آوجود ا ، اذن هناك اشباه ناس سبقو والروايات تسميهم بالنسناسشباه الناس أيسمي هؤلء 

  .(السالم)عليه نتج آدم 

سبعة عاملني ليس هم من ولد ا منذ خلقه رضاألوجل يف  لقد خلق اهلل عّز ] :(السالم)عليه لباقر ا عن

ا هذا جل أبو بعد واحد مع عامله، ثم خلق اهلل عّز ًاواحدا فأسكنهم فيه االرضديم أ مندم، خلقهم آ

.[..البشر وخلق ذريته منه
ممن هو  وأكثر ن حصتهم بالبقاء قوى تكو أدراكهم وقوة ذكائهم إ يكون من  وأكيد، (83)

 .دونهم

شباه الناس على أ منواع أن سبعة االرض ( على السالماهلل خلق قبل آدم )عليه  ّنأ وهذه الرواية تبني]

[االرض( على هذه السالمآدم )عليه ا ، وسبقومن ولد آدما قل، وهم ليسواال
(84). 

 يضأوهناك 
 
س ليكون حجة على أشباه النا رضال سينزل الى  (السالمآدم )عليه  أنا رواية مهمة تنص على  ا

 .الرضينتهي وجودهم على  أن قبل 

                                                           

 . 163وهم االلحاد للسيد أحمد الحسن )ع(: ص 82-
 .374ص  8بحار األنوار: ج 83-
 . 136وهم االّلحاد للمؤلف أحمد الحسن )ع(: ص  -84
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عليهم )بائه آ عنبيه أ عنحلسني ا نب يبي جعفر حممد بن علأ عنعن جابر بن يزيد اجلعفي ]  

بعد بيده وذلك  ًاخيلق خلق أنأراد اهلل تبارك وتعاىل  ّنإ] :قال (السالمعليه )مري املؤمنني أ عن  (السالم

ني إتعلمون(  الا ي اعلم منإوجل ) قال عّز ف سنة....اآلسبعة  االرضجلن والنسناس يف ا منمضى ا م

جعلهم خلفاء أئمة مهتدين وأ صاحلني ًابياء ومرسلني وعبادأنجعل من ذريته أبيدي و ًاخلق خلقأأن ريد ُأ

 طاعيت ويسلكون بهم رضي ينهونهم عن معصييت وينذرونهم من عذابي ويهدونهم إىلأعلى خلقي يف 

 .(85)[..منهم..ا رضي واطهرهأ مناس نبيد النسأطريق سبيلي وأجعلهم لي حجة عليهم و

يغلب عليهم الوجود  أنقل قبل الو على أالرض ينتهي وجودهم على  أنشباه الناس قبل أدم حجة على آ نذا

رضيون أيوجد خلق  ل  رضال لى إنزول آدم ول أ في أنا ملؤكد ا منو  (،السالم)عليه دم آخير املتمثل بذرية ال دمي اآل 

 عليهم ويهديهم الى عبادة هللا مدركون ليكون حجة 
ا
 م فرد منه أنهالنسناس فآدم مع  ال

ا
لم يكن بنفس  أنه ال

 .الرضاملفكر املدرك واملكلف على مستواهم فقد مثل نقلة جديدة للوجود 

 ذاك لكن قياسنآا رقى من غيرهألذكاء هو ا منتوى مسا لديها آدم ونتج عنها فالسلسلة التي جاء منه
 
بآدم  ا

 يكون شيئ فالكل ل 
 
 شيئا ر بعدهثم حصل التطوا  ،دراكال ه بمستوى أمام ا

 
 فشيئ ا

 
  وأخذت ا

ا
م آلة الذكاء بسل

لهم حجة  سبحانهيبعث هللا  أن دراك التي تؤهلهم الى ل ا منلى املرحلة العالية إالرتقاء حتى وصلت الناس 

  .(86) باهلل ويدعوهم الى عبادتههم يعرف

 

ا أمنمضى يف أول اخللق، وا مل تكن فيم االحالم ّنأ ] (:السالم)عليه الهادي  مام ال يقول ا اذن فعندم

فدعاهم إىل عبادة  نهاإىل أهل زم ذكره َبعَث رسواًل اهلل عّز ّنإ :فقال ؟كالعلة يف ذلا . فقلت ومحدثت

 .[..اهلل وطاعته.

 

شباه أالي فالقوم الذين رافقوه هم بعض وبالت (،السالم)عليه ق املذكور في الرواية ينطبق على آدم فأول الخل 

ول أتكون قد بدأت مع  أن بد  بياء فال نطريق وحي لأل ا الرؤي أنا ا وبم (السالم)عليه دم آا الناس الذين سبقو 

 .(السالم)عليه بياء وهو آدم نال 

 

لى معرفة ا نالنساخطاب معرفي يوصل ا نهل ؛النسانبتطور آلة الذكاء عند  ارتباطا لها الرؤي أنا والنتيجة 

 .سبحانهحجة هللا 

 

 

                                                           

 .36/  1تفسير القمي ، علي بن إبراهيم القمي ،  85-
 . 137مستفاد بتصرف من وهم االلحاد للسيد احمد الحسن: ص -86
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  :ربعةاألوالطبائع ا الرؤيالقسم الثالث : 

الكاظم  مامإل ا عنف (ربعة )النار والتراب والهواء واملاءال وهو اعتدال الطبائع ا بالرؤي وهناك ش يء آخر مرتبط

ا ، وُيخِرُج مِبِه وِبَنسيِمِه ااّلالنَّفُس ا َتحَي اهَلواُء الَّذي الا : َفِمنَهاِئُع اجِلسِم َعلى أرَبَعٍةَطب ] :(السالم  عليه)

َترى  اال. ِمنُه َيَتَولَُّد الدَُّموم ا، َوالطَّعُتَولُِّد الُيبَس َواحَلراَرَة الَّيت َقد االرض، َوِفي اجِلسِم ِمن داٍء وُعفوَنٍة

ملاُء وُهَو ، َوا، ُثمَّ َينَحِدُر الثُّفُلَدمًاَفَتأُخُذ الطَّبيَعُة َصفَوُه  ِعَدِة َفُتَغّذيِه َحّتى َيلنَي، ُثمَّ َيصُفَومَلَيصرُي إَلى ا أنه

 .(87) [ ُيَولُِّد الَبلَغَم

  

 ه بعالم الغيب وامللكوت صافيتصالا ن يكو النسان اعتدلت هذه الطبائع في جسم ا فإذ
 
لشوائب وتسبح ا من ا

 .ممكن تطبيقه للجميعأمر عتدال وهو ال ثر ذلك أ منبتلك العوالم ا فس بخفتهالن

 

 يهودي أنا  يرو 
 
ك أنطالب لو  بي أ نابا ي ] :هو يتكلم مع جماعة فقالو  (السالم)عليه از بأمير املؤمنين اجت ا

من يس أل؟ تعين بالفلسفةا مو :(السالم)عليه قال  ،أنلشا من أنيكون منك ش كانتعلمت الفلسفة ل

ا م اىلا من قوي اثر النفس فيه مسو، ثر النفس فيهأمزاجه قوي ا من صفو، مزاجها عتدل طباعه صفا

 نية فقد صاراخالق النفساالمن ختلق بو يةناخالق النفسااليرتقيه فقد ختلق با م اىلا من مسو، يرتقيه

باب امللكي الصوري و ليس فقد دخل يف الن اهو حيوا مب ًايكون موجود نأ دون ناسأنهو ا مب ًاموجود

 .(88) [رله عن هذه الغاية مغّي

  

 يضأو 
 
علم أرأيت ا م ناقال الدهق أن اىل…] (:السالم)عليه  المير  ناالدهقا يخاطب فيه خرى أفي رواية  ا

 مزاجه اعتدلت طبايعه ومنا من صف :(السالم)عليه فقال ، ادركت علم الفلسفةا ك مأن ااّلمنك 

يرتقيه ا م اىلا من مسيرتقيه وا م اىلا ثر النفس فيه مسأمن قوي ر النفس فيه وثأتدلت طبايعه قوي ع

 ناسناهو ا مب ًادرك العلوم الالهوتية صار موجودأمن نية وادرك العلوم الالهوتية واالنفس خالقاالبختلق 

 [..ريله من هذه الغاية مغا مي ودخل يف الباب امللكي الصورن واهو حيوا مب ًايكون موجود نأدون 
 (89.) 

 

 ا وم
ا
و أن الكلي اعتدال ومن ثم النسيال ونتيجة التأثير هو عدم م االطعا منه ؛مور ل ا منر على الطبائع كثير يؤث

 .من مفاصل الحياةا وغيرها الجزئي للرؤي

  

 

                                                           

 .306ص  58بحار األنوار: ج  -87
 . 365قرة العيون في المعرف والحكم: ص -88
 .311ص  8مستدرك سفينة البحار: ج  -89
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 الثالث املبحث                                                                                                    

 .علمي حبث:  ولاأل القسم    

 ناكوااّلحيث وجود يك الكم كانيسمى مبيا من زاوية اخرى وهي ما نناقش الرؤي أننستطيع  ]

 ةة وجوه حمتملللمستقبل عّد أّنولو قيل  ،ًايضأت والتواريخ تكون متعددة االحتماالاملتعددة وبالتالي 

 مناملستقبل فا أّم، فاجلواب هو )الذي نعيش فيها خص يف كوننط سيتشواحد فقأمر وبالنتيجة هناك 

ع اىل مسارات عديدة وحنن سنكون يف يتفّرألنه ، املتعددة ناكوااّلعرفه وفق تفسري ن أنملستحيل ا

  .(90) [ ملستقبلا منا يف حلظة ما أحده

  أحدوقائع املستقبلية في ال أنا صحاب هذه النظرية أليه إوالذي ذهب 
ا
تقع  نأ نممك الحالمف ناذ ،انكو ال

قيمة  ل  :ااحتج به بعض اهل العلم فقالو ا م وهو  ،الخطورةغاية في الى ش يء ا يجرنا وهذ ،تقع ل ان وممكن 

رسالة  الخبار نا ل  ؛يقع ل ا سيخبرك باملستقبل فربم هلاإل ناو أتي تخبرك عن وجود إله الم حال علمية تبقى لال 

 حد أمن محتملة الوقوع جاءتك 
ا
 .يك الكمكانت ميال تقبل بحسب احتمملسامن  ناكو ال

 من لوحا أنهلم املادي فنحن نعتقد تتحقق في العا ل  نأ نممك الحالم أنا مشكلة في  القول الفصل هو: ل 

 الحالمرموز املوجودة في يك الكم ادراكه هو الكانيمكن ملي والذي ل  هليإالشارة نريد ا ، لكن مثباتالو املحو 

 
 
قاربه باملستقبل وحصل أحد أفسيموت  هناسنأحد أفالذي يرى سقوط  ،في الحلم ترمز لألقارب ناسنال  ؛فمثال

 .لكثيرينا هذ

 كاني جالس على ضفة البحر ولكن نأكرأيت ))ا هنا قلهأنشخاص ساللحد ا رؤي وهو  ؛مثل آخر 

ا فيه االرض انتك ونيسجد على الطأم اقي صلي سجود من غريأجالس  ناأ نلكحال البحر يف جزر و

ا عندمشعري متوسط الطول و كانن سجداتي يف سجدة ملبحر وا منماء باقي ا فيهحفر صغرية و

يف احد البحر  نارفعت رأسي وجدت قد قبض سرطا عندمنزل شعري يف حفرة مليئة باملاء وسجدت 

حجمه  انكو ناثم سقط السرط ضربة واحدة ويف بإزالتهلكين قمت خصل شعري من جهة جبهيت و

لسماء ا منباقي باجللوس رأيت ثلوج تنزل  ناأرفعت رأسي وا عندماودت السجود ومن ثم عو ًاصغري جد

نزول ا رى عندنأألول مرة اهلل  ناسبح وأقولظر أن ناألقطن ولكنه ثلج وا منحبجم كرات صغرية 

مسح به ونزل على أ ناأوعلى رأسي نزل الثلج الثلج يف السماء من جهة املشرق وموقع نزول  كانالثلج و

                                                           

 .561وهم االلحاد للسيد أحمد الحسن )ع(: ص  -90
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الضوء شبيه بطلوع لشمس وا مناجلو خيلو  كانو رضاأل يكن نزول الثلج على كل ملمنطقة خلفي و

 .(91) ((الفجر

 ؟ تستطيع نظرية الكم حل هذه الرموز فهل  

 

  الحالماذن تبقى 
 
واضح  مالحال ، وتأثير هنا ناأ :لتقول ا ة حكيمة تكلمنعلى وجود قوة غيبية مدركة عامل دليال

 
 
يستيقظ وقد ذهب عنه يأكل ويشرب ثم  أنهالصائم في النهار يرى  في مستوى البدن بشكل ملموس وكبير فمثال

 .الجوع والعطش

كل على 
ُ

لدماغ فالنتيجة تكون ا من وإشاراتهو نتيجة افرازات ا رتواء الحاصل هنال  أنا ولعل البعض ِيش

 .(92) عضاءال  و عمل بعضأفرازات الجسم تحصيل حاصل لبعض ا

صائم  أنهاىل ا ينتبه يف الرؤي ناحيالا منيستيقظ وهو يف كثري ا عندماالنسان  أّنحلقيقة ا نولك ]

وهو  هظمأ يذهب الصائم ال أّن اىل ضافةإا ، هذيزال يف فمه الا رمبم او الطعأ الشراب طعم أّنجيد 

؟  يف النوم ااّلفرازات االعمل هذه ت الا ، فلماذمأهيشرب ويذهب ظ أنهيرى  يناما مستيقظ يف حني عندم

 أنهو احللم بأا يذهب ظمأه لو مل ير تلك الرؤي يستيقظ وقد ذهب ظمأه والا يرى الرؤيا عندما وملاذ

[ يشرب
 (93). 

   :ثر الواقعي املرتتب على الرؤيااال: يأنالقسم الث

 شواهد علمية. 

 شواهد تاريخية مهمة.  

  (.علميةال) ول ال  الفرع عن كالم بال أوسنبد

 :بداع وإجياد احللولااّلمفتاح  االحالم 

ب نالجاعن زدهاره لم ينحرف املنهج العلمي مع تقدمه وا نأ نالنساعند ا همية وعظمة الرؤيأمن يزيد ا مم

 أتكيُ  ذيكاز الب الغيبي حتى ُعد بمثابة العُ نامور على الجل ا منبل العكس قد اعتمد العلم في الكثير  ل  ،الغيبي

و أو الفيزيائي أريات العلمية على املستوى الطبي لنظا منحصل في الكثير المر ا وهذ ،كاملةالصورة  إليضاح عليه

 .الكيميائي .. الخ

                                                           

/  2/  27الرؤيا لالستاذ ضياء المنصوري وقد رفعها على الصفحة الرسمية للسيد احمد الحسن )ع( في الفيس بوك بتاريخ:  91
2013 . 

  563المصدر السابق بتصرف ،  92
 563وهم االّلحاد للمؤلف أحمد الحسن: ص 93-
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 دق نشاطأالدماغ في حال النوم  أنا العلم يثبت  نا ل ؛ مثلة على ذلكال وسنتعرض لبعض  
 
  سرعأو  ا

 
في  تحليال

 أاملعلومة و 
 
هناك نشاط كهربائي فريد يحدث  أنا باحثون في جامعة شيكاغو  وجد 1952م ا، ففي عقوى حفظا

م أنهم اعلى الدو كدون و يؤ م أنهيوقظ النائمون في هذه املرحلة فا عندملنوم و ا من في الدماغ في مرحلة معينة 

 حالمهم جيدأ نيتذكرو يحلمون و ا و كان
 
ين تتحرك بشكل سريع تحت العين أنا ووجد خالل هذه املرحلة كذلك  ،ا

 أن مور غريبة فوجدأفي هذه املرحلة تحدث و ،لسريعةا نوسميت مرحلة حركة العي تجاهاتالفي كل فون والج

اسم ظاهرة النوم ا لذلك أعطي عليهو  ؛الدماغ أثناء اليقظة ابه لنشاطمشا نشاط الدماغ الكهربائي خالله

عن سبب ذلك توقف الدماغ و  ،تيكون بامليا شلل كامل أشبه م الجسد في حالةا املتناقض فالدماغ يقظ بينم

يسبب الشلل الكامل لعضالت ا الهيستامين ممالسيراتونين و النورايبينيفرين و ك الكيمائيةاملواد  فراز بعضا

الركض بسرعة و  ناثناء الحلم على الطير أ نالنسار قدرة يفسا ا هذو  .خرج من جسدهالنسان  نا أك، الجسم

 ! خارقة

 :الحالمة التي تحاول تفسير سبب لنظرات الشائعا منهناك العديد 

ا ما وهذ ،ى شكل صور ومشاهد غير مترابطةالعقل الباطن علا اعتبره البعض رغبات مكبوتة يترجمها م :امنه 

 .ذهب إليه فرويد وغيره

الحلم حلقة  أنا تأكد ا رهائن علمية كلهتستند على تجارب مكثفه و ا نهة للكن هناك نظريات أكثر مصداقيو  

لتفكير ا عنينقطع  ل  النوم الدماغ أثناء أنا الفكر الواعي التحليلي فالدراسات تأكد حس ي و دراك الل مكملة ل

 نظن سابقا كنا مور الحياتية كمال الواعي النشط في 
 
فكار بطريقة ال يتعامل مع الدماغ  أنا الفرق هناك و  ،ا

 . مختلفة

 أن يستطيع  الالوعيالعقل  نا ن، في حيية فقطنابت في الث 30 \20امل مع يتع أن العقل الواعي يستطيع  نا إ

لالواعي من وصاية العقل الواعي ر العقل اأثناء النوم يتحرا و  ،ية الواحدةنامليون بت في الث 20يتعامل مع 

بسرعته الفائقة على التحليل يحاول ى تجميع املعلومات أثناء النوم ومالحظة أدق التفاصيل و بقدرته الفائقة علو 

 لعقل الواعي أثناء النوم ا نيعي أنواعي العقل الال 
 
  مبدعة ملسائل استعصت عليه فيقدم له حلول

ا
 منره أو يحذ

بعقله الالواعي النسان ا ية التي توصل إليهناسنال بتكاراتال و  ختراعاتال ر مئات يفسا ا هذو  ،مور قد غابت عنهأ

 .قظةيفعل ذلك أثناء الي أنالواعي عجز عقله  أنأثناء النوم بعد 
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 تم تقسيم مشاركين في الدراسة عشوائي 2004م افي إحدى الدراسات ع
 
إلى مجموعتين لحل لغز أو معضلة  ا

  أنا في منتصف املسابقة استطاعو  94تأخذ قيلولةأن ا أفراد املجموعة التي سمح له أنا ا رياضية، فوجدو 
ا
ا و يحل

% فقط، وقد 25نسبة نجاحهم  كانتو  ،قيلولة ية التي استمرت بدون نا%، مقارنة باملجموعة الث60اللغز بنسبة 

 شخاص يحفظون زوجلامن أخذت مجموعة ا ك إذأنوجد 
 
تسمح لهم بالوصول إلى مرحلة  لكلمات ول ا من ا

 تلك الكلمات في اليوم التالي.  ن ابنسي أذاكرتهم ستبد أنا لسريعة أثناء نومهم فا نحركة العي

بقياس النشاط الكهربائي ا وصعبة خالل يومهم وقمنشخاص أشياء جديدة لا منولتتعلم مجموعة 

سنجد مطابقة عجيبة في أدمغتهم ا نأنون تلك الليلة، فيناموكذلك حين ا لدمغتهم وهم يقومون بذلك وبعده

 أثناء النوم تكرر نفس درجة النبض الكهربائي أثناء ممارسة تلك النشاطات خالل اليقظة.

حركة يعود لا تقدم الحلول على شكل رموز، وهذا وإيجاد الحلول، لكنهبداع ال مفتاح  الحالمتصبح  وبذلك

تنشط إرسال الصور ا تحرك املنطق بقدر م ، وهذه املناطق ل الحالمخالل  املناطق الدماغية التي تنشط

 ا نالخالقة، أي التي تمك
 
ا تجعله يفكر في طريقة الوصول إليه، وعلى هذ ن أ من لحالم من رؤية الحل، بدل

 بداع. ال مفتاح الخلق و  الحالمساس تعتبر ل ا

ملشاعر ا منيفسر الكثير ا ملواجهة املخاطر والتهديدات، وهذا تجهزن الحالم أنا وبعض النظريات تعتقد 

قد يخاطر بمستقبله، ا يحترمه رسائل من ل ا تحمل في مضمونه الحالم نأ ن، ويرو الحالمالسلبية السائدة أثناء 

 أنفي حياته والذي يحاول العقل الواعي النسان لنوم يقوم بمحاكاة الخطر أو القلق الذي يهدد فالدماغ أثناء ا

 ليحذره ويهيئه ويجعله أكثر استعداد املنام يتجاهله فيفرضه عليه العقل الالواعي في 
 
الخطر في ا ملواجهة هذ ا

 حد تالميذ فرويد.لفريد أدلر وهو أاذهب إليه علماء كثيرون منهم ا ما عالم الواقع، وهذ

 إلياس هاو 

(95)

: 

حلم ذات ليلة بأشخاص يرمون  أنه، الذي قال 18لـ ا نإلياس هاو خمرتع ماكينة اخلياطة يف القر

املناسب لوجود  كانولكل رمح فتحة يف أعاله على هيئة شكل العني، وقد أوحى له ذلك بامل ًارماح

  .طةطة أثناء تصميمه ملاكينة اخلياالفتحة يف إبرة اخليا

 جيمس وات: 

                                                           

ة )قيل(: الَقْيلُولة َنْومُة ِنْصف النهار وهي القائلُة قال َيِقيُل وايضا قال أَبو منصور: والَقْيلولة عند لسان العرب البن منظور: ماد 94
 العرب والَمِقيُل االستراحة نصف النهار إِذا اشتدَّ الحر وإِن لم يكن مع ذلك َنْوم  

95 pnote.com/forum/t6173.htmlhttp://www.nl 
 منتديات البرمجة اللغوية. 

 http://www.arabiyat.com/content/islam/674.htmlاو 
 

http://www.nlpnote.com/forum/t6173.html
http://www.arabiyat.com/content/islam/674.html
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حيمل داخله كريات ا يككانطار يستخدم يف امليشف جيمس وات حممل الكريات، وهو أكتا

يسري حتت أمطار ثقيلة من  أنه املنامرأى يف  أنكتشاف بعد ااّللرصاص، وقد جاءته فكرة ا من

رتفاع ا منسقط ا إذ الرصاص املنصهر   أّنبالتجربة وجد األمر ا حبث هذا كريات الرصاص، وعندم

 .صلبة دائرية أو كرات صغريةم اجسيتحول بالفعل إىل أ نأ نكبري ميك

 عامل أثار فرنسي: 

 منبسهولة ا ساعدت علماء على معرفة ألغاز مل يكن ليعرفوها لرؤى ما منوكذلك هناك 

يرجع تارخيه إىل  يحجر أثرعامل أثار فرنسي وساعدته على فك لغز ا اليت رآها فسهم، كالرؤينأ

إحدى  تفسري هذه الرموز ومل يستطع، ويف حاول أنهثار الفرنسي ااّلستاذ اة البابلية، ويقول احلضار

ده يف ثر بشكل ساعاألعلى ا الرموز الغامضة وقد أعيد ترتيبها غريبة ظهرت بها الليالي جاءته رؤي

 .استنباط املعنى املراد منه

 فريد ريتش أوجست: 

 جست" واليت ساعدته على معرفة الرتكيب اجلزيئي ملادةفريد ريتش أوي"ناملااّلعامل الكيمياء 

عينيه على  أماملصيغ الكيميائية تدور ا منفقد رأى يف منامه جمموعة  1890م اثراي ميثيل بنزين" ع"

لداخل ا من ناصر يف التجويف احمليط بالثعبأحنا لداخل، بينما منيعض ذيله  ناثم رأى الثعب ناهيئة ثعب

 .ة تشري إىل تركيب مادة البنزينئيصيغة كيميا ًامكون

 أوتو لووي: 

بعد  1936م اي أوتو لووي الذي فاز جبائزة نوبل للطب عناملاآلوكذلك احلال بالنسبة للفسيولوجي 

يف معمله على  كيفية النقل الكيميائية لإلشارات العصبية بعد عجزه عن فك اللغز  املنامرأى يف  أن

 .ناماملجاءته الكيفية يف  ًاعام 17مدار 

 تنجنافريدريك ب:   

 أيضا سولين عن طريق الرؤينالدة تم اكتشاف ما 1921م افي ع       
 
جائزة م ااس حاز وسسال ا وعلى هذ ،ا

 .1923 م انوبل ع
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مله وحياته وموته أتستشعر لذته و ا أنهتصال تفاعل وتدبير كامل بحيث ا نالنفس تكون متصلة بالبدذن فإ

 لنها فيه نعيش الذي مادي بعاملين،فللنفس اتصال  ،البدن كعامل محرك فاعل فيهتأثير مادي فعلي على ا وله

تصال ووسيلة السماوي  الروح نفخ من لنها وملكوتي منه (96) ُرفع طين من خلقت
ا
الغيبي تكون عن طريق   ال

م انا فإذلوصول آلة اا وهم –غير محسوس  –النفس من عالم غيبي  باعتبار ا النفس بهم فارتباط الحالمو الرؤى 

تحمل من طهارة ا لحقائق بحسب مامن ا فيها وشاهدت ما ملادة واتصلت بحقيقتها منتحررت النفس النسان 

 .  يحتاج الى نظر تأثير النفس في الحياة املادية فواضح ول ا ما أ ،واستعداد

الذهني  الفعلي الحقيقي ل  يترتب على الوجود ثرال نا ل  ؛النسانخيلة أرتب على تت ثار ل اآل أنا والحقيقة 

 وأيض ،حراقال ثر أيترتب عليه  ل  املجرد فالذي يتخيل النار 
 
 (97) السبعا حدى عجائب الدنيإأنه في الذي يتخيل  ا

 ثر أنجد ملخيلته تلك  فال 
 
 مترتب ا

 
يفارق ذهنه تلك  أنم بمجرد املخيلة تنتهي وتنعد أنا بل  رض الواقع ل أعلى  ا

 .الصور 

ثار الواقعية الفعلية وتكون اآلعالم حقيقي تترتب عليه  الحالم أنا لبحث يدور حول الحقيقة و وا كالملا نذإ 

 .ئياهو الر ا متعلقه نا والضعف ل لشدة ا نبيا مندرجة م

تنأ عنخبار الصحيحة ال يروى في   وآله أو   عليه  اهلل  من رأى رسول اهلل صلى أّن ]: (السالم  معليه)ا ئما

ا ممنة أو القرية أمن ألهل املدي أنه، فقد دخل مدينة أو قرية يف منامه السالم  معليهئّمة ألا من ًاأحد

[ يأملون ويرجونا ، وبلوغ ملخيافون وحيذرون
 (98). 

 

 عالقة الرؤيا بصاحب األمر )عليه السالم(: 

ا ، مينابحث الثبه في املا م وقد وعدنشارة الى ش يء مهل ا منبد ل  ،حاديث والرواياتال  بيانقبل الدخول في 

المر لحجة وبين دعوة ومجيء صاحب ا (السالم)عليه ووجه شبه بين دعوة آدم  ةهناك عالق أنه  هبياننريد 

يمكن بحال  هذه الفترة ل  أنا بحيث ا هو الفترة التي سبقت كليهمالمر والنقطة الجوهرية في ذلك  ،(السالم)عليه 

زمة أالناس ستكون في  أنا هو  بالعالج واقصد ،يس ي هو امللكوتالرئا فيكون عالجه ،تعالج حتى بالنصوص أن 

بزي ا ملرض ى الذين تزيو ا منلكثرة من سبقه ا تتعرف على الطبيب الذي جاء لعالجه نأ نيمك خالقية ل أ ةنفسي

 إلغيب هو الذي يرشد الناس ا ن الطبيب ففي هذه الحالة يكو 
ا
ص لهم صاحب الحق لى جادة الصواب ويشخ

                                                           

؛ )معنى رفع تراب االرض 149للتفصيل أكثر عن معنى الرفع مراجعة كتاب وهم االلحاد للسيد احمد الحسن عليه السالم: ص  96 -
 الى السماء االولى(.

هي معالِم حضارية موضوعة على شكل قائمة تحتوي أهم االبداعات التي صنعها اإلنسان، وقد اختاروا لها قديماً العدد سبعة   -97
د اكثر االطالع على ألن اليونانيين كانوا يعتقدون أن الرقم سبعة يمثِّل الوفرة والكمال. وتقسم الى جديدة وقديمة وللمزي

http://mawdoo3.com 
 . باب العلة التي من اجلها يحتاج الى االمام ع .202ص  1كمال الدين : ج -98

http://mawdoo3.com/
http://mawdoo3.com/
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املستوى الديني   أنا لشك فيه ا ممو  .الحقيقي املغيبم سال ال القويم املتمثل بلهي العلى املنهاج الذي يدلهم 

 لى مستوى متدني جدإالخالقي سيصل 
 
 عند الناس وخصوص ا

 
ا وهذ (السالم)عليه املهدي  ماملغيبة لأل ا منفي ز  ا

خارج  أنهو أ ،ليس هو أنهبحجة  (السالم)عليه  مامال جرار لقتال نال حراف الحاصل سيؤدي بالنتيجة الى نال 

 و أ (السالم)عليه حصل مع الحسين ا مير الشرعي الذي نتبعه كمال على 
ا
لسنين  ار عليه املألسا يخالف م هأن

 ...الخ ةطويل

 وتعالى قد فتح باب سبحانه لكن من رحمة هللا  
 
زمنة بهذه الصورة ل ا منلعله لم يفتح في زمن  ةمال لهذه  ا

 .لنبوةا منؤمن جزء املا رؤي سبحانهلغيبة جعل هللا ا منل كل تلك املآس ي في ز ففي قبا

[ جزاء النبوةأ من على سبعني جزًء  الزماناملؤمن يف آخر ا رأي ورؤي ] (: السالم )عليه لصادق ا عن 
(99).   

اس حجتهم، لنا عن الزمانغيب اهلل تعاىل يف آخر ا مل ] يعلق صاحب البحار على هذه الرواية فيقول :

 (السالمعليهم )ئمتهم أ منوصل إليهم ا الشرعية ممم احكااليف استنباط  ًاتفضل عليهم وأعطاهم رأي

، ليظهر عليهم بعض لغريهم ا كان الصادقة أزيد مما أعطاهم الرؤي نهآحجب عنهم الوحي وخزا ومل

" لعل "على سبعني جزء (مالسالعليهم )القائم  نايف زما يكون هذا م ّنإاحلوادث قبل حدوثها. وقيل: 

جتهاد والتظين، اال ستنباط اليقيين، الاالمن قبل الرأي أي ا للنبوة أجزاء كثرية، سبعون منه أّناملراد 

يف  كان نإوا على حنو تلك السبعني ومشابه هل الزماناملعنى احلاصل ألهل آخر ا الصادقة، فهذا والرؤي

الصادقة ا رؤي]ال  أّنورد ا حنو بعض أجزاء السبعني، كمملعنى: على ا نيكو أن النيب أقوى. وحيتمل 

[ لنبوة من ء جزء من سبعني جز
 (100).  

، (السالم)عليه اهلل  عند أبي عبد (السالم)عليه خروج القائم ا ذكرن ] :، قالن عجال هللا بن  وعن عبد

مكتوب: ا يهيصبح أحدكم وحتت رأسه صحيفة عل): (السالم)عليه نعلم ذلك؟ فقال ا فقلت: كيف لن

 . (101) [ وأطيعواا طاعة معروفة، امسعو

معنى ا هو الرؤيا، وهذ (السالم)عليه هم الطرق للعلم بخروج القائم أ من أنا من هذه الرواية يتضح 

 تحت رأسه. النسان ا الصحيفة التي يجده

                                                           

 .18ص  1دار السالم: ج 99-
 .177ص  58بحار األنوار: ج  -100
 .22ح  594ص 2كمال الدين:  ج -101
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لو  اّنأ عن مسألة الرؤيا، فأمسك، ثم قال: (السالم)عليه ا سألت الرض ] :لبيزنطي، قالاعن و 

 . (102)[مراالا لكم، وُأخذ برقبة صاحب هذ ًاشر كان تريدون لا أعطيناكم م

معرفة  أنا مر، و ينص صراحة على ال وصاحب ا لرؤيا نبي (السالم)عليه ا الرض مامال الحديث يربط ا في هذ 

 . مرال خذ برقبة صاحب ال ا نتج عنهيا كل أسرار الرؤي

)عليه الحسن أحمد قال السيد ا ، لكن كمالزمان هللا في آخريص مصداق حجة دليل لتشخ ذنإا فالرؤي

  .القائمم الدابة التي تخرج وتكلم الناس قبل قيا عنوهو يتكلم  (السالم

يات اهلل آيوقنون ب أكثرهم ال رضاألية على هذه ناسناألالناس على طول مسرية  أّن...وتبني هلم ]

نظرهم على هذه ا م قصرونهوت السماوات، أليؤمنون بالرؤيا، والكشف يف ملك امللكوتية وال

َربََّك ُهَو  أنْلِعْلِم امن َذِلَك َمْبَلُغُهْم إىل سواها، ا يعدونه لعلم الا من، وعلى املادة، وهي مبلغهم رضاأل

) [ ْهَتَدىا منَأْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِب
103). 

 :شواهد تارخيية مهمة

 

 )عليه السالم(: يوسف     

َيْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسنُباَلٍت ُخْضر   ناي َأَرى َسْبَع َبَقَراٍت ِسَمنأَوَقاَل اْلَمِلُك قوله تعالى :         

 َتْعُبُروَنا ُكنُتْم ِللرُّْؤَي نإَأْفُتوِني ِفي ُرْؤَياَي  اْلَمالا َأيَُّها َوُأَخَر َياِبَساٍت َي
(104). 

 :(السالم)عليه احلسن أمحد  ماماأليق تعل

باحث ا أو رآه السالمعليه نيب كيوسف ا هآسبحانه وتعاىل سواء رهلل ا من)الصادقة( حق ا ..الرؤي ]

عليه ر اهلل كفرعون مصر. وسورة يوسف كافر غافل عن ذكا ول أو رآهألا حلقيقة كالسجنيا عن

ا فرعون ويؤمن به الكافرون باهلل كمألا ينكرههلل ا منحق ا دارت حول هذه النقطة، الرؤي السالم

ا يكون هل أنفالبد ا من يرى الرؤيا ، أّم-السالم عليه  -ول ويوسف ألا املؤمنون باهلل كالسجني

، ولكنه مل يقبل إهمال رؤياه منكافرًا، فملك مصر مل يكن مؤأم  ًامؤمن كانأثر يف نفسه سواء 

 يته وبدأت رحلة البحث عن حقيقة هذه الرؤيا، ...... نابقرر مأله وزا أضغاث أحالم، كما أنهعلى 

فطلب على  السالمعليه يوسف ا عمل بهأن فرعون مصر الكافر، ا اليت رآها ونتيجة هذه الرؤي

، ثم بنى اقتصاد مصر على أساس هذه ﴾ي َحِفيٌظ َعِليٌمأنْرِض اّلنًا َقاَل اْجَعْلِني َعَلى َخَزاِئ﴿ا أساسه

                                                           

 .110ص  25بحار األنوار: ج 102-
 .145س 4المتشابهات: ج 103-
 . 43سورة يوسف:  -104
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لسجن وخاطبه ا من السالمعليه  ج يوسففرعون مصر الكافر، فأخرا أساسهالرؤيا، وعمل على 

 االرضِلُيوُسَف ِفي ا َوَكَذِلَك َمكَّنَّنتيجة الرؤيا: كانت ، وِمنٌيأ َمِكنيا َك اْلَيْوَم َلَدْيَنأنفقال: 

نيب ا ليس فيها وهذه الرؤي .َأْجَر اْلُمْحِسِننَيُنِضيُع  َمْن َنَشاُء َوالا َحْيُث َيَشاُء ُنِصيُب ِبَرْحَمِتَنا ِمْنَها َيَتَبوَّ

عليه ملؤمن، ويوسف ا لكافر، والسجنيا نفرعوا صاحبها هلل، وصدَّقهامن حق ا وصي، ولكنه وال

 معليه لالئمةو مالسالعليه  بالرسول حممد وفاطمةا حصل؟ يرى املؤمنون رؤيا ، واليوم ماذالسالم

فرعون: هذه أضغاث أحالم. أو  هلم العلماء غري العاملني قرناء مأل هو احلق، فيقولا يقولون هذ م السال

)لعنه اهلل( الشيطان  أّنفرعون، وذلك بقوهلم:  على مأل ًاوكفر نًاابه طغيا ازدادو م يقولون قواًلأنه

[بياء واملرسلنيناأليتمثل خبرية اهلل من خلقه حممد وآل حممد و
(105). 

 

  :(السالم)عليه براهيم إ     

بينه المر  وإيصالمن عالم الرؤى الذي صار طريق للخطاب  (السالم)عليه براهيم إا تخل قصة سيدنلم 

 وخصوص ،سبحانه هللا نوبي
 
ىل املشعر إبراهيم ازدلف إا ...ي] :(السالم )عليه بنه اسماعيلل  حادثة الذبح ا

واحد وإقامتني  ناخرة بأذاآلفصلى به املغرب والعشاء م ا، وأتى به املشعر احلرفسميت املزدلفةم ااحلر

إىل منى فأمره فرمى مجرة العقبة،  ، ثم أفاض بهصالة الصبح أراه املوقفا صلى بها حتى إذا ثم بات به

على  فاض من عرفات باتأ حني (السالم)عليه إبراهيم  أن، ثم أمره بالذبح وظهر له إبليسا وعنده

ا ( فلمحج بوالدته )بوالدته سارة كانقد ، وبح ابنهيذ أنوهو فرغ )فرح( فرأى يف النوم م ااملشعر احلر

، واحتبس )وأخذ( زوري البيت أنسارة أمر إىل منى رمى اجلمرة )مجرة العقبة( هو وأهله، وتهى أن

ي أرى يف أنبين ا : " يحكى اهللا فاستشار ابنه وقال كم طلق به إىل موضع اجلمرة الوسطىناف غالمال

ا أبت افعل ما أمرك اهلل به " يا : امض ملذكر اهللا كم غالم" فقال الترىا ظر ماذأني أذحبك فأن املنام

تريد من ا إبراهيم ما : ياهلل وأقبل شيخ فقالمر ألا لصابرين " وسلما مناهلل شاء  ن إتؤمر ستجدني 

ال ، فقمل يعص اهلل طرفة عني ًاغالمتذبح اهلل  نا: سبح، فقالأذحبه أن: اريد ؟ قالغالم الا هذ

، فقال له الشيطانا أمرك بهذا منإ: ربك ينهاك عن ذلك، واهلل أمرني بذلك، فقال نإيم: إبراه

واهلل  : الالذي وقع يف أذني فقال كالم املبلغ هو الذي أمرني به والا الذي بلغين هذ ّنإ: ويلك إبراهيم

[كلمك...أ واهلل ال ، فقال إبراهيم : الالشيطان ااّلا أمرك بهذا م
 (106). 

                                                           

 .47ص 1قسم  3اضاءات من دعوات المرسلين: ج -105
 126/  12.  بحار األنوار ،  14678ح  237/ 11وسائل الشيعة : -106
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فيه  ًاقفص كان وم رأيت يف الن : (السالم)عليه ا لرضا نبي احلسقلت أل: ]عن ياسر الخادم قال        

هل أ منصدقت رؤياك خيرج رجل  نإ: قع القفص فتكسرت القوارير . فقال، إذ وسبعة عشر قارورة

بعة ، فمكث سبراهيم بالكوفة مع أبي السراياإ ن. فخرج حممد بثم ميوت ًاعشر يوم ةبييت ميلك سبع

[ثم مات ًاعشر يوم
(107).    

  

 .به ذلك الرجل سبحانهخبر هللا أخبار الغيبي واملستقبل الذي ال تحقق ا فهن

ا حدث في رؤيا وتارة تبقى سنين طويلة كم ،خبارات تارة تتحقق بوقت قصير ال  أنالى  اللتفاتويجب  

 خوته.إبواه و أسجد له ا ميوسف عند

ثالث  ًاغالميرزقه  أناهلل ا يف بين إسرائيل رجل فدعكان ]قال:  (لسالما)عليه هللا  بي عبدأ عن      

جتيبين؟  ت مين فالأنقريب أم معين تس منك فال ناأرب أبعيد ا : يجييبه قال  الاهلل أّنرأى ا ، فلمسنني

ي وقلب عات غري تق ءبذي ناوجل منذ ثالث سنني بلس اهلل عّزا ك تدعوأن: قال: فأتاه آت يف منامه فقال

اهلل ا : ففعل الرجل ذلك ثم دع. قالائك وليتق اهلل قلبك ولتحسن نيتك، فاقلع عن بذونية غري صادقة

[غالمفولد له ال
(108).  

)صلى اهلل ن جبري اليهودي على رسول اهلل دخل جندل بن جنادة ب ] صاري:نال عن جابر بن عبد هللا      

جندل اسلم على يد ا فقال: ي ناالنوم موسى بن عمر ي رأيت البارحة يفأنثم  … :فقال عليه وآله وسلم(

ي بك. ثم قال ناه احلمد أسلمت وهدللبأوصيائه من بعده. فقلت اسلم ف بياء واستمسكناألحممد خامت 

قال جندل:  عشر ؟ا ثنااّلأوصيائي  :بهم، قال ألمتسكوصيائك من بعدك  عنرسول اهلل ا اخربني ي

 .(109)[...؟ فقال هم ليرسول اهلل مّسا توراة وقال يوجدناهم يف الا هكذ

         

 توثيق كتاب النهاية يف الرؤيا:            

 

مور ال يختص ببعض ا ء فيماعترض عليه بعض املشايخ الفقهاا هللا عندم هلشيخ الطوس ي رحما عن     

ي القزويين، نامدملظفر احلا ناملشايخ الفقهاء احلسني ب أّنالثقات ا صحابنأ منمجاعة ا حدثن]: الفقهية

)حسكا( املتوطن بالري   حلسني بن بابويه املدعو با نوعبد اجلبار بن علي املقرئ الرازي، واحلسن ب

كل  كانيتحادثون ببغداد ويتذاكرون كتاب " النهاية " وترتيب أبوابه وفصوله، فا وكانرمحهم اهلل 
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رمحة اهلل عليه يف مسائل،  لطوسيا نحلسا نجعفر حممد با واحد منهم يعارض الشيخ الفقيه أب

، السالملزيارة املشهد املقدس بالغري على صاحبه ا م خرجوأنهخيلو من خلل، ثم اتفق  ال أنهويذكر 

يتخاجل يف  كان ذلك على عهد الشيخ الفقيه أبي جعفر الطوسي رمحه اهلل وقدس روحه، و كانو

ليلة اجلمعة، ا ويغتسلو ًاثالثا ويصوم أنيتخاجل قبل ذلك، فأمجع رأيهم على ا صدورهم من ذلك م

فيه، ا اختلفوا على جوابه فلعله يتضح هلم م السالمأمري املؤمنني عليه  ناحبضرة موالا ويدعوا ويصلو

 السالم مل يصنف مصنف يف فقه آل حممد عليهم  يف النوم، وقال: السالمفسنح هلم أمري املؤمنني عليه 

ا منإويرجع إليه، أوىل من كتاب النهاية الذي تنازعتم فيه، و يعتمد عليه ويتخذ قدوة أنأوىل ب ًاكتاب

ا يف صحة ما ترتابو مصنفه اعتمد فيه على خلوص النية اهلل، والتقرب والزلفى لديه فال ّنذلك أل كان

مسائله، فقد تعنى يف تهذيبه وترتيبه والتحري باملسائل الصحيحة ا به وأقيموا ضمنه مصنفه، واعملو

ا من مضاجعهم أقبل كل واحد منهم على صاحبه، فقال: رأيت الليلة رؤيا قاموا فلم جبميع أطرافها،

يكتب كل واحد منهم رؤياه على  أنعلى ا فامجعوا عتماد على مصنفهاالتدل على صحة " النهاية " و

متفرقني مغتبطني بذلك ا ومعنى، وقامو ًالفظا الرؤي -ا كذ -بياض قبل التلفظ، فتعارضت 

مل  يخهم أبي جعفر الطوسي قدس اهلل روحه، فحني وقعت عينه عليهم قال هلم:على شا فدخلو

أمري املؤمنني  ناكنت أوقفتكم عليه يف كتاب )النهاية( حتى مسعتم من لفظ موالا إىل ما تسكنو

)عليه استقبلهم به من ذلك، فقال: سنح لي أمري املؤمنني ا من قوله سألوه عما ، فتعجبو(السالم)عليه 

 [...قاله لكم، وحكى رؤياه على وجههاا سنح لكم فأورد علي ما كم (السالم
(110).  

 

 نلك ،واقعي ويتعارض مع الدينغير به هؤلء والشيخ الطوس ي غير صحيح و م اقا م نإفي نظر الكثير اليوم 

ت ال لحا من  الخالص لهم في الكثير كانبل  ل  ،بعالم الرؤى اهتمام على ا و كانذاك نآلشيخ رحمه هللا والفقهاء ا

 منلكن شرط العطاء  ،يخص كتاب النهايةا حدث معهم فيما التباس فيه كم مخرج واضح ل ا يجدون فيه التي ل 

فقراء ك الفقير املطلق وهو الغني املطلق الذي يتفضل على خلقه الأنتتوجه اليه بقلب خالص و  أن هو هللا

 .ويفيض عليهم الكمال
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 :فيد والسيد املرتضىلشيخ املا حل النزاع بني

اهلل ا بي عبد اهلل املفيد والسيد اجلليل املرتضى رمحهمألشيخ السديد ا وقع بني أنه) :نقل النوري

لضريح ا منو خرج أ املنامفورد اجلواب يف  (السالم)عليه مري املؤمنني أاىل ا فتخاصمأمر نزاع يف 

 (احلق مع ولدي والشيخ معتمدي ....ا مكتوب يف جواب رقعتهم
(111).   

  :ي شيخ الزيديةنارد الشيخ املفيد على الطرب

صار ويتعلم ناألوالد أ منخيتلف إلي حدث  كان]ه، قال الشيخ: كالمه و هللا عزا م اومن حكايات الشيخ أد

ية ماماإلمعشر ا تم يأنلزيدية. فقال لي: امن ي شيخ نا: اجتمعت البارحة مع الطربفقال لي يومًا كالمال

ات املناماحلنبلية تعتمد على  ّنتستهزؤون باحلنبلية، فقلت له: وكيف ذلك؟ فقال: ألمت أن حنبلية و

تم كذلك، واحلنبلية ترى زيارة القبور أنوا تم كذلك، واحلنبلية تدعي املعجزات ألكابرهأنو

 اجلواب؟.ا تم كذلك، فلم يكن عندي جواب أرتضيه، فمأنوا عتكاف عندهاالو

فقال لي:  ن ألقيته إلي على فالا قلت له: ارجع إليه فقل له: قد عرضت مه: فاهلل عّزأم قال الشيخ أد

ناطق  القرآنالشيخ فاملسلمون بأمجعهم حنبلية وا وصفت أيها حنبلية مب يةماماإل كانت أن قل له 

َرَأْيُت  يأنَأبِت ا ِإْذ َقاَل ُيوُسُف أَلِبيِه َياهلل تعاىل يقول:  أنبصحة احلنبلية وصواب مذاهب أهلها، وذلك 

َتْقُصْص ُرْؤَياَك َعَلى ِإْخَوِتَك  ُبَنيَّ الا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َرَأْيُتُهْم ِلي َساِجِديَن * َقاَل َيا َأَحَد َعَشَر َكْوَكًب

ه فعّر وجعل له تأوياًل املنام. فأثبت اهلل جل امسه َعُدوٌّ مُِّبنٌي ناَسنِلأل الشيطان نإا َلَك َكْيًدا َفَيِكيُدو

ا ملؤمنني واعتمدوه يف علم ما منت به خلفاؤهم وأتباعهم نابياء ودناألوأثبتته  السالمأولياؤه عليهم 

 [ ن لهايكون وأجروه جمرى اخلرب مع اليقظة وكالعي
(112). 

 
  :(السالم)عليه املهدي  مام األأم نرجس      

الرسول محمد أن  املنامت في رأبنت قيصر الروم، و  تكانحيث ملشهورات، ا مننرجس تعد السيدة قصة 

ا وبعده (السالم)عليه لعسكري ا نللحس (السالم)عليه  من عيس ى بن مريما خطبه )صلى هللا عليه وآله وسلم(

تسلم وتؤدي  أن (السالما )عليهطمة فاا وأمرته (السالما )عليهومريم  (السالما )عليهرأت فاطمة الزهراء 

 ،املنامفي كل ليلة في  (السالم)عليه لعسكري ا نثم أمست ترى الحس (مالسال ا )عليه ، فأسلمت نرجسالشهادتين

 سر ا تتنكر وتلبس ثياب الجواري وتذهب مع جيش والده أنا في أحد الليالي با وأمره
 
ى قتال والذي سيذهب إل ا

                                                           

 .172ص 2دار السالم: ج -111
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 منا ويجهوتز  (السالم)عليه علي الهادي  ماماإل من قبل ا ؤهاملسلمين ثم يتم شراا . لكي تصبح من سباياملسلمين

 .(113) (ليه السالملعسكري )عا نلحسا

 :براهيم الواقفيإ   

: براهيم فقلت لهإرجل واقفي امسه ا معن كان، وعند رجل مبروا كن] :لوشاء قالا نب حلسنيا عن

 بعاء واخلميس واجلمعة واغتسل وصلراال، فصم وقد نور اهلل قليب براهيم قد كنت مثلكإا اتق اهلل ي

بيت وقد سبقين كتاب أبي فرجعت إىل ال ،األمرا تستدل به على هذا امك مركعتني يريك يف من

: نطلقت إليه فأخربته وقلتاذلك الرجل فاألمر ا إىل هذا ادعو أنيأمرني فيه  (السالم)عليه احلسن 

قد سبقين  (السالم)عليه ا لرضا نأبي احلسي وجدت كتاب أن: مد هلل أستخريه مائة مرة وقلت لهاحل

لصوم والدعاء ا منقلت لك ا ينور اهلل قلبك فافعل م أنا ي ألرجوأنفيه وا كنا أقول لك مأن إىل الدار 

: ، فقلت: وكيف ذلك، قالاملفرتض الطاعة ماماال أنهشهد أ :لي ي يوم السبت يف السحر فقالأنفات

 .(114)[اهلل تعاىل ااّلمل يطلع عليه  أنهىل احلق وزعم إ عنبراهيم لرتجإا ي :، فقالاملنامي البارحة يف ناأت

 :اجملوسي

وسي اجملن وهو يقول: امِض إىل فال يف منامه )صلى اهلل عليه وآله وسلم(رأى رسول اهلل  رجاًل ّنإ]

 كانعّرض له، ويت أنهجملوسي ا نيظ داء الرسالة لئالأ من، فامتنع الرجل وقل له: قد ُاجيبت الدعوة

، فأصبح فأتى اجملوسي وقال له يف خلوة يًا، وثالثًاناثيف سعة، فرأى الرجل رسول اهلل ا الرجل يف الدني

 ، وهو يقول لك قد ُاجيبت الدعوة.رسول رسول اهلل إليك إنا: لناسا من

 .)صلى اهلل عليه وآله وسلم(ونبّوة حمّمد م سالالا نكر ديأني أن: فقال : نعم.قال : أتعرفين ؟فقال له

 أناهلل، و ااّلإله  ال أن: أشهد فقال ة ومّرة ومّرة.، وهو الذي أرسلين إليك مّرأعرف هذا ناأ: فقال

: كنت على ضالل، ورجعت إىل احلّق فأسلموا، هلم ل، ودعى أهله وأصحابه فقارسول اهلل ًاحمّمد

له ابنة  كانت، و: فأسلم القوم وأهلهقال فلينزع مالي عنده. ىبأ من، ويف يده فهو لها سلم فمأ منف

ا : مّلفقال أسألك الساعة. أنُاريد  ناأ، و: القلت ؟الدعوةا ل لي: أتدري م، ثّم قابنها نبا منمزّوجة 

مال  قوم أشراف فقراء الا بنناإىل ج كان وا ، فأجابوودعوت الناس إليه ًايت صنعت طعامزوّجت إبن

د ُاّماه، قا : يصبّية تقول اُلّمها : فسمعتقال ،يف وسط الدار ًالي حصريا يبسطو أني نا، فأمرت غلمهلم
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ا نظروا ، فلّمكثري وكسوة ودراهم للجميعم ابطع : فأرسلت إليهّن، قالاجملوسي برائحة طعامه نااذأ

ا : حشرك اهلل مع جّدنيديهّن وقلنأ عن، فرفنأكل حّتى ندعو لها : واهلل ماتإىل ذلك قال الصبّية للباقّي

 .(115)[، فتلك الدعوة اليت ُاجيبترسول اهلل، وأّمن بعضهم

 

 :جلوزيا نالسبط اب

 - ط: قرأت يف امللتق، وقالوسّتمائة املقدسي سنة أربعمحد أ نقرأت على عبد اهلل ب]يقول: 

له زوجة  كان و، بها ني نازاًليلعلوامن ببلخ رجل  كان: قال - جوامللتقط كتاب جّدي أبو الفر

، واّتفق داءعاالمن مشاتة  ًا مسرقند خوف: فخرجت بالبنات إىل، فتوّفي الرجل. قالت املرأةوبنات

معني ومضيت ألحتال هلم يف القوت، فرأيت الناس جمت ًاسجدوصولي يف شّدة الربد فأدخلت البنات م

أقيمي عندي  :فقال .له ، فتقّدمت إليه وشرحت حاليشيخ البلدا : هذعلى شيخ، فسألت عنه، فقالوا

على  ًاجالس ًاخيت يف طريقي شي، فيئست منه وعدت إىل املسجد. فرأك علوّية، ومل يلتفت عَليَّأنالبّينة 

يكون عنده  أن: عسى فقلت ، وهو جموسي.لبلدا من: ضافقالوا ؟: َمن هذا، فقلتدّكة وحوله مجاعة

هلم شيء ا يف املسجد م بناتي أن ، وجرى لي مع شيخ البلدا حديثي، وم فرج، فتقّدمت إليه وحّدثته

ا ، فدخل وخرجت امرأة معهلبس ثيابها: قل لسّيدتك تن به، فصاح خبادم له، فخرج، فقاليقوتو

، فجاءت معي ومحلت الدار إىلا ي وامحلي بناتهناملرأة إىل املسجد الفالا فقال إذهيب مع هذ جواري.

القيامة  نأكسلم يف منامه نصف الليل رأى شيخ البلد امل ا كان، فلّمهيف دار ًادارا وقد أفرد لن، البنات

ا خضر، فقال: ملن هذااللزمّرد ا منقصر ا ، وإذ(وآله  عليه  اهلل  صلى)لى رأس حمّمد ، واللواء عقامت

، فأعرض فسّلم عليه (وآله  عليه  اهلل  صلى): لرجل مسلم موّحد. فتقّدم إليَّ رسول اهلل القصر؟ فقيل

، فتحّير ك مسلمأن؟! فقال له: أقم البّينة عندي رجل مسلم ناأض عّني و، تعررسول اهللا : يقال عنه.

هي القصر للشيخ الذي ا قلت للعلوّية، وهذا : نسيت م(وآله  عليه  اهلل  صلى). فقال له رسول اهلل الرجل

يف البلد، وخرج بنفسه يدور على العلوّية، فأخرب  نهابّث غلم ،تبه الرجل وهو يلطم ويبكيناره. فيف دا

سبيل. ا إىل هذا ُاريدها. قال: ملعلوّية؟ فقال: عندي. فقال: ا ن، فجاء إليه فقال: أييف دار اجملوسيا أنه

الذي  املنام: قال له أحّل عليها ، فلّممبائة ألف دينار واهلل وال : الليَّ. فقال ا: هذه ألف دينار وسّلمهقال

أحد يف  منت والا ، واهلل مكت تدّل علّي بإسالمأنالذي رأيته لي خلق، و ررأيته، والقص ًاأيض ناأ رأيته،

  عليه  اهلل  صلى)، ورأيت رسول اهلل عليناا اتهکبر وعادت العلوّية، يد یعلا ّلنکا قد أسلمنو ااّلداري 
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م اهلل مؤمنني يف کل اجلّنة، خلقهأ منتم أن، وفعلت مع العلوّيةا مب كوألهل كفقال لي: القصر ل (وآله

 .(116) [(الِقدم

 الدوانيقي يرى أمري املؤمنني يف الرؤيا:      

 نب ت عبد اهللحّدثتين فاطمة بن]: قال، لعالا نبراهيم بن عبيد اهلل بإعن بسنده : روى الصدوق        

حمّمد  ،حلسني بعد قتل ابنيها نحلسن با نيق عبد اهلل بناقتل أبو الدوا : مّل، قالتحلسنيا نبراهيم با

، راقىل العا ع بين عّمه احلسنّينيباحلديد م ملدينة مكّباًلا منحلسني ا نمحل ابين داود ب ،وإبراهيم

اهلل وأتضّرع إليه  ، وكنت أدعوقطع خربه، وأعمى أثرهناهناك مسجونًا، ف كانعّني حينًا، و فغاب

اهلل لي ا يدعو أن، وأسأهلم جتهاداالولزّهاد والعّباد وأهل اجلّد ا من ي نا، وأستعني بإخووأسأله خالصه

قد  أنهل إليَّ يص كان ك، ويقّصرون يف ذل يفعلون والا وكان، فجيمع بيين وبني ولدي قبل موتيأن 

أرى  ، والة مع بين عّمه، فتعظم مصيبيت، واشتّد حزنيناقد بين عليه اسطو، : الُقتل، ويقول قوم

، وصرت إىل حّد ًا، فضاق بذلك ذرعي، وكرب سّني، ورّق عظميملسأليت جنح لدعائي إجابة وال

)عليه  اهلل جعفر بن حمّمدبي عبد ي دخلت على أأن: ثّم قضاء عمري. قالتنان ولدي لضعفي واليأس م

ا ، مداودأم ا : يصراف، قال ليناالودعوت له وهممت عن حاله سألته ا ، فلّمعلياًل كان، و(السالم

: جعلت ذكره لي بكيت وقلتا ، فلّمنت قد أرضعت جعفر بن حمّمد بلبنهوك ؟الذي بلغك عن داود

ي أنو، جتماع معهالامن ي خربه، ويئست قطع عّنأن؟ داود حمتبس يف العراق، وقد أين داود، فداك

لي  : فقاللرضاعة. قالتا منأخوك  أنه، فأسألك الدعاء له ناألشديدة الشوق إليه، والتلّهف عليه، و

ح اهلل عّز ؟ وهو الدعاء الذي يفتوالنجاحجابة االستفتاح واالت من دعاء نأ ن، فأيداودأم ا : ياهللأبو عبد

 عنحيجب  ب الذي ال، وهو الدعاء املستجاجابةاالى املالئكة، وتبّشر بوجّل له أبواب السماء، وتتلّق

ر طهاالا نباا : وكيف لي يقالت ؟جلّنةادون رك وتعاىل ثواب لصاحبه عند اهلل تبا ، والهلل عّز وجّلا

وهو  -شهر رجب  السالم  يريد عليه  -م االشهر احلرا داود، فقد دنى هذأم ا : يقال؟ الصادقني

الث عشر والرابع عشر : الث، فصومي منه ثالثة أّيام: مسموع الدعاء فيهعظيم احلرمة شهر مبارك

 اغتسلي يف يوم النصف منه عند زوال الشمس ...... ، ثمالبيضااليام ، وهي واخلامس عشر

م اّياالشهر رجب فتوخّيت  ، ودخلصرفت منزليأنالدعاء وا كتب لي هذ: فداودأم قالت      

سنح ا لليل ما من، وأفطرت ثّم صّليت خرةاآلأمرني، وصّليت املغرب والعشاء ا وصمتها، ودعوت كم

، ورأيت بياء والشهداء والعبادناألئكة وملالا منصّليت عليه ا ، ورأيت يف نومي كملي مرتب يف ليلي

ك انعوأ نتري ما ، فكّلداود، أبشريأم ا بنّية، يا : يهو يقول ليا فإذ لى اهلل عليه وآله(ص) النيّب
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ك وشفعائك، وكّل من ترين يستغفرون لك، ويبّشرونك ينجح حاجتك، فابشري مبغفرة اهلل ناوإخو

: داودأم الت اهلل. قشاء  نا، ورّده عليك ن نفسك، وأبشري حبفظ اهلل لولدكع ًا، فجزيت خرينهاورضو

كب اجملّد لعراق للراا منالطريق مقدار مسافة  ااّلمكثت بعد ذلك ا ، فواهلل متبهت عن نوميأنف

بالعراق يف أضيق احملابس، وعَليَّ ثقل احلديد،  ي حملتبسنإُاّماه، ا : يقدم علّي داود. فقالاملسرع حّتى 

قد خفضت لي حّتى ا فرأيت الدني خلالص؛ إذ منت يف ليلة النصف من رجبا منيف حال اليأس  ناأو

، عليهم ثياب خض االرضيف تك وحولك رجال رؤوسهم يف السماء، وأرجلهم رأيتك يف حصري يف صال

ب، طّيب الثو ، نظيفلى اهلل عليه وآله(ص)ل قائل مجيل الوجه حلية النيّب ، وقايسّبحون من حولك

، د أجاب اهلل عّز وجّل دعاء ُاّمك، أبشر فقلعجوز الصاحلةا ن: ياب، فقالكالملا نالريح، حس

أمر ، وإليَّ ناحساالبفّك حديدي، وأمر ف لليلا منت عليه ، فادخليقنابرسول أبي الدو ناأا إذتبهت فأنف

 .خلت إىل املدينة، واستسعى بأشّد السري ، فأسرعت حّتى دُامحل على جنيب أنف درهم واآلرة لي بعش

فسّلم عليه وحّدثه حبديثه. فقال له  (السالم)عليه : فمضيت به إىل أبي عبداهلل داودأم قالت  

 ااّلطلق ولدي و: أيقول له (السالم عليه ) ًانوم علّيرأى يف ال يقناالدوا أب ن إ: (السالم)عليه الصادق 

 .(117) [، فاستيقظ وقد سقط يف يده، فأطلقكناحتت قدميه النري نأك، ورأى أللقيتك يف النار

 

 شد عجبأا يهمأدري أ ول 
 
أم  (السالم)عليهم لهم  من قبل ناصبيا في الرؤي (السالم)عليه  مامأمر ال تنفيذ  ا

 !! من قبل املدعين لولئهمأهل البيت )عليهم السالم( ا فيه التيا بالرؤيستخفاف ال 

 دخول االسالم برؤيا:      

أدركت منهم يف الهور يف مسعت من علماء الشيعة أقاويلهم و...قال و]ة: ينقل صاحب الذريع     

ذكر يف تشيع، وىل إبراهيم املتعصب يف الاملومد معصوم، واملوىل حممد مؤمن، و( املوىل حم1053)

هل البيت أمن ثين عشر اال الئمةا وأتباعم سالاالفأمروه باعتناق  املناميف  الئمةارأى أنه وجه تعصبه 

 . (118)[...(السالم)عليهم 

 .يطول املجال بذكرهاا لشواهد مما ا منوهناك الكثير 

 

                                                           

 . 33فضائل األشهر الثالثة للصدوق: ص  117-
 .56ص  8الذريعة الى تصانيف الشيعة: ج 118-
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 إشكاالت تطرح على الرؤيا:

 :وهي ثالثةا همهأنذكر وسا ت املطروحة على الرؤيال شكال بعض ا لدين بقيت

 

 اشرتاط الرؤيا يف اليقظة.: ولاألشكال اال

 أشكال مفاده اإل ا هذ
ا
ذر منه هو ا لكن م لى هللا عليه وآله(ص)ني رأيت النبي نإنكذب من يقول  ل  ان حا

ُ
نحذره ون

 تحقق لن يا وهذ ،الرائي رآه في اليقظة أنا هو  املنامفي  لى هللا عليه وآله(ص)لزم رؤية النبي  أنا 
ا
في  كانملن  ال

 .لى هللا عليه وآله(ص)زمنه 

 

 : (119)الجواب سيكون بعدة نقاط 

 له ول ِيُحتُج به . ما سوى املعصوم فقوله ِيُحتُج  كِل  .1

 -الرائي لبد ان يكون قد رأى الرسول ص في الحياة الجسمانية –ان ما اعتبروه شرطا في صحة الرؤيا  .2

 .، علما انه يخالف النصوص  لعناد والكبر هو من اوهامهم ول دليل عليه ال ا

، فهل من يرى  املالئكة اقل مرتبة من النبياء وبالتالي ل بد ان يسري عليهم الشرط الذي وضعوه .3

 املالئكة بالرؤيا نكذبه ونقول له انك رأيت 
 
 ؟!(120) شيطانا وليس ملكا

ويقول لي آمن بمحمد  ليهم السالمعاو موس ى على من قال له اني رأيت عيس ى  (ص)ملاذا لم يعترض النبي  .4

 (؟ص)

( ص) اهلل رسول على اليهودي جبري بن جنادة بن جندل عن جابر بن عبداهلل االنصاري قال : دخل     

 خامت حممد يد على اسلم جندل يا: فقال عمران بن موسى النوم يف البارحة رأيت أني ثم …) فقال

                                                           

 النقاط اعاله مستقاة من كالم السيد احمد الحسن عليه السالم في كتاب عقائد االسالم. -119
هذا القول ينسف لنا العقيدة بأجمعها من اول يوم لنزول الخليفة على هذه المعمورة حيث ان بداية الرسالة االلهية كانت آلدم  -120

عن طريق الرؤيا فمن اين عرف آدم ان ما أوحَي اليه من هللا سبحانه وليس من الشيطان ؟ باالضافة الى ان الملك الموكل عليه السالم 
يأخذ الرؤيا عن غيره وهكذا )عن أبي معمر السعداني: أن رجال أتى أمير المؤمنين )عليه   -جبرئيل عليه السالم  –بالوحي لالنبياء 

ُ إاِلَّ »فقال أمير المؤمنين )عليه السالم( له:  -إلى أن قالوذكر حديث الشاك  -السالم( وأما قوله تعالى: )َوما كاَن لَِبَشٍر أَْن ُيَكلَِّمُه هللاَّ
ما  َوْحياً أَْو ِمْن َوراِء ِحجاٍب(، ما ينبغي لبشر أن يكلمه هللا إال وحيا، وليس بكائن إال من وراء حجاب، أويرسل رسوال فيوحي بإذنه

قال هللا تبارك وتعالى علوا كبيرا، قد كان الرسول يوحى إليه من رسل السماء، فيبلغ رسل السماء رسل األرض، وقد كان   كيشاء كذل
 الكالم بين رسل األرض و بينه من غير أن يرسل بالكالم مع رسل أهل السماء.
السالم(: إن ربي ال يرى. فقال رسول هللا )صلى هللا  وقد قال رسول هللا )صلى هللا عليه وآله(: يا جبرئيل، هل رأيت ربك؟ فقال )عليه

أين يأخذه إسرافيل؟ قال: يأخذه من ملك فوقه من الروحانيين.   من أين تأخذ الوحي؟ فقال: آخذه من إسرافيل. فقال: ومنعليه وآله(: 
جل، وكالم هللا ليس بنحو واحد ، منه ما كلم هللا عز و  ، وهو كالمفقال: فمن أين يأخذه ذلك الملك؟ قال: يقذف في قلبه قذفا. فهذا وحي

هللا به الرسل، ومنه ما قذفه في قلوبهم، ومنه رؤيا يريها الرسل، ومنه وحي وتنزيل يتلى ويقرأ، فهو كالم هللا ، فاكتف بما وصفت لك 
ل: فرجت عني فرج هللا عنك. فقا«. من كالم هللا، فإن معنى كالم هللا ليس بنحو واحد، فإن منه ما يبلغ رسل السماء رسل األرض

. فال يبقى اال ان الرؤيا وحي هللا وكلماته الى خلقه ومن اقرب الطرق الى الوصول اليه 51البرهان تفسير سورة الشورى آية 
 ومعرفته وال عالقه لها بأن نعرف المالئكة سابقا بصورهم او الحجج عليهم السالم.
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 يا اخربني قال ثم. بك وهداني أسلمت احلمد فلله لماس فقلت. بعده من بأوصيائه واستمسك األنبياء

 هكذا: جندل ؟قال عشر األثنا أوصيائي قال بهم، متسك ال بعدك من أوصيائك عن اهلل رسول

 .(121) ... ( ؟ لي مسهم اهلل رسول يا وقال التوراة يف وجدناهم

 ؟! بالعالم الجسماني حتى يعرفه في الرؤيا  (ع)فهل رأى جندل النبي موس ى     

 اه وصدقها بل جعلها اساس ايمانه؟!رؤي (ص)وملاذا قبل النبي     

 فضال، بن علي بن احلسـني بن علي عن» (ع)وايضا رؤيا الخراساني التي عرضها على المام الرضا      

: خراسان أهل من رجل له قال نه أ: السالم( )عليه الرضا ى موس بن علي احلسـن أبي عن أبيه، عن

 دفن إذا أنتم كيف: لي يقول كأنه املنام يف وآله( عليه اهلل )صلى اهلل رسول رأيت: اهلل لرسو ابن يا

: السالم( )عليه الرضا له فقال!  ؟«جنمي ثراكم يف وغيب وديعيت واستحفظتم بضعيت أرضكم يف

 ما يعرف وهو زارني ومن أال والنجم، الوديعة فأنا نبيكم، بضعة وأنا أرضكم، يف املدفون أنا

 جنا شفعاءه ومن كنا القيامة، يوم شفعاؤه وآبائي فأنا وطاعيت حقي من وتعاىل تبارك اهلل وجبأ

 أن آبائه عن أبيه، عن جدي، عن أبي، حدثين ولقد. واإلنس اجلن الثقلني وزر مثل عليه كان ولو

 صورتي يف ثليتم ال الشيطان ن أل رآني؛ فقد منامه يف رآني من: قال وآله( عليه اهلل )صلى اهلل رسول

 سبعني من جزء الصادقة الرؤيا وإن. شيعتهم من أحد صورة يف وال أوصيائي، من أحد صورة يف وال

) «النبوة من جزءا
122). 

 من فقط هو باحلديث املقصود بعضهم بأن قول أما) :السيد احمد الحسن عليه السالم بقوله لقوهنا ع

 )عليه الرضا اإلمام إن حيث الرواية؛ نفس تنقضه فهذا املادية، صورته ويعرف الدنيا يف الرسول رأى

 وآله( عليه اهلل )صلى حممدا اهلل رسول يَر مل الرؤيا عليه قّص الذي الشخص أن يقينا السالم( يعلم

 ويقصد له الكالم يوجه وهو به، يتمثل ال الشيطان فإن رآه فقد الرسول رأى من: له قال هذا ومع

) بالتحديد رؤياه بالكالم
123

.) 

وفي قصة نرجس ام المام املهدي التي تقدمت الشارة اليها ِعبٌر كثيرة في هذا املقام فهي مثال لم ترى عيس ى  

 ... الخ . (ع)ول الزهراء  (ص)بالعالم الجسماني ولم ترى النبي محمد  (ع)

                                                           

 .304ص 36. البحار: ج178ص 1ج :إلزام الناصب 121-
 11؛ باب في ذكر ثواب زيارة اإلمام علي بن موسى الرضا عليه السالم ح287ص 1عيون أخبار الرضا ، الشيخ الصدوق:ج -122

 .اخباره واخبار آبائه عليهم السالم بشهادته( -)باب 283ص 49؛ بحار األنوار، للمجلسي ، ج
 . 78عقائد االسالم للسيد احمد الحسن عليه السالم: ص  -123
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بحث تكون  اتهوبالتالي ل يمكن العبث به او املساس بجزئيالرؤيا من عالم امللكوت وهو بيد هللا سبحانه  .5

 ُكْنُتْم ِإْن َعَلْيِه ُيَجاُر َوَلا ُيِجرُي َوُهَو َشْيٍء ُكلِّ َمَلُكوُت ِبَيِدِه َمْن ُقْل :ئي قال تعالىسببا في سوء عاقبة الرا

   . ُتْسَحُروَن َفَأنَّى ُقْل ِللَِّه َسَيُقوُلوَن َتْعَلُموَن

 (ع)ير من املقامات والضرحة لالمام املهدي ان العتقاد بالشرط املتقدم يوجب علينا ان ننسف كث .6

، فأصحاب املكاشفة او الرؤيا بالمام املهدي لم مام املهدي ع في الكوفة ... الخاو مقام ال  ،(124) كمسجد جمكران

بالسابق فكيف امنوا والكثر انهم طبقوا في الواقع ما أمرهم به المام عليه  (ع)يتعرفوا على صورة المام املهدي 

 . سالمال

بعض املرويات التي تبين صحة رؤيا النبي صلى هللا عليه وآله واهل بيته عليهم السالم في املنام ول قيمة  

 للشرط الذي وضعوه لصحة الرؤيا .

 

 اللَّه رمحة حمّمد بن إمساعيل  أخربني: ... قال حمّمد بن علّي بن احلسني القاسم أبو الشريف حّدث

 بن سهل حّدثنا: قال  الربدعّي عبدان بن أمحد حّدثنا: قال قدامة بن علّي بن إمساعيل أخربني: قال عليه

)صلى اهلل عليه رسول اهلل  سيدنا رىي أن رادأ من ]: يقول (السالم)عليه عبد اهلل ا بأقال مسعت  ضفري

مائة ركعات، بأربع  ربعأ ، وليصلنظيفًا خرة، وليغتسل غساًلاآلفليصل العشاء  ،يف منامه وآله وسلم(

لف مرة، وليبت على ثوب نظيف، أ السالم حممد عليه وعليهم ، وليصل على حممد وآل آية الكرسي

اهلل  نا: سبحمرة ئةن، وليسبح مامياألوليضع يده اليمنى حتت خده ، حرامًا وال اًلمل جيامع عليه حال

 أنه شاء اهلل .. فا : مليقل مائة مرةباهلل .. و ااّلقوة  حول وال ، والكربأاهلل واهلل  ااّلاله  واحلمد هلل وال

 .(125)[ يف منامه (صلى اهلل عليه وآله)يرى النيب 

 

صلى اهلل )رى رسول اهلل يأن  رادأ من ]دون آخر يختص بزمن  ل إنه الحديث دللته واضحة حيث ا وهذ

فمن اراد في  ،(126) ري وبما ان كالم الئمة عليهم السالم كالقرآن اذن تشمله قاعدة الج [، يف منامه(عليه وآله

، فعلى القل في زمن الصادق عليه السالم قطعا فليفعل .... (ص)اول الزمان او وسطه او آخره ان يرى النبي 

                                                           

. والمالحظ أّن الشيخ حسن الجمكراني قد َعِرَف حتى الخضر عليه السالم، فمن اين عرفه ولم يكن 2ص 53األنوار: ج بحار -124
 يرى الخضر من قبل؟.

 .  495 -494ص 30فالح السائل: فصل  -125
ديقها ال يمكن ان من القواعد المهمة في المباحث القرآنية حيث مفادها ان االيات القرآنية مع بيان اسباب نزولها ومصا -126

نحصرها ونقيدها بزمن ومصداق النه يؤدي الى موت االية وبالتالي موت القرآن الكريم ، والقاعدة مأخودة من الروايات فمثال عن 
 أبي عبد هللا )ع( قال: "إنَّ القرآن حيٌّ لم يمت، وانَّه يجري كما يجري الليل والنهار وكما تجري الشمس والقمر، ويجري على آخرنا
كما يجري على أولنا". وايضا عن أبي جعفر )ع(: " ولو انَّ اآلية إذا نزلت في قوٍم ثم مات أولئك ماتت اآلية لما بقي من القرآن 

 شيء، ولكنَّ القرآن يجري أولُه على آخره ما دامت السماوات واألرض، ولكلِّ قوم يتلوها هم منها من خيٍر أو شر"
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لرؤياه في عالم امللكوت مع اتمام بعض  (ع)يرشدهم المام ومع ذلك  في حياته (ص)هناك الكثير لم يرى النبي 

 المور .

 
 
 .(127)[يريدا وسأله م لى اهلل عليه وآله(ص)اجلن رأى النيب  دمن تالوة سورةأ من ] :وأيضا

 
 
لف أ يه وآله(علاهلل صلى )ة ثم لف مّرأليلة اجلمعة بعد صالة الليل سورة الكوثر  رأمن ق ]: وأيضا

 .(128)[املناميف  (صلى اهلل عليه وآله)يرى النيب أنه مرة ف

 وأيض
 
وذلك حني ظهرت  (السالم)عليه اهلل  بي عبدأعلى  ناوأب ناأت دخل ] :لحضرمي قالا عن :ا

على رجل ا اجتمعنا رأيتمونا يف بيوتكم فإذا )اجلسو :ترى فقالا ما وقلن ن االرايات السود خبراس

  .(129)[ بالسالحا إلينا دوأنهف

 

حق  أنهلشخص ا يشهدو  أنكلهم لكي يتسنى لهم  (السالم)عليهم هل البيت أجتمع به ا منفهل هناك ز 

 .ادي وممكن حصوله في عالم امللكوتالعالم املا لم يحصل في هذا كيد هذأ، مرهأعلى ا ويجتمعو 

 

 أو 
 
 لطهرا نحسأن فاليلة النصف من شعبمن تطهر ]: قال )صلى اهلل عليه وآله وسلم(لنيب ا عن: يضا

يف أول ركعة  أركعتني يقرا بعده يخرة ثم صلاآلولبس ثوب نظيف ثم خرج إىل مصاله وصلى العشاء 

ية احلمد مرة وقل ناويف الث ،اخرهأمن ول البقرة وآية الكرسي وثالث آيات أ منيات آثالث احلمد و

أربع ا ويصلي بعده ،أعوذ برب الناس سبع مرات والفلق سبع مرات والتوحيد سبع مرات ثم يسلم

ك ثم ويف الرابعة تبار ،ويف الثالثة آمل السجدة ناية حم والدخنايف أول ركعة يس ويف الث أركعات يقر

، قضى اهلل تعاىل له ة والتوحيد عشر مراتكعة احلمد مّريف كل ر أمائة ركعة يقرا يصلي بعده

 .(130) [...ي ناي يف ليلته يرأنير أن سئل اهلل  أن خرة ثم ااّلأو يف آجل ا يف عاجل الدنيا ثالث حوائج أّم

 .خرآدون تقيده بزمن  ول  آله وسلم()صلى هللا عليه و حاديث التي تثبت رؤية رسول هللا ل ا منوهناك الكثير 

 

  .املناميؤخذ ب نأمن  أعّزهلل اً ندي  :يناشكال الثاال

؟  تروي هذه الناصبةا م ]قال:  اذينة بنا عنبي عمري، أ نبا عن، بيهأعن براهيم، إ نعن علي ب

بن كعب أبي  نإ نولوم يقأنهوركوعهم وسجودهم فقلت:  منهفقال: يف أذاا ماذ فقلت: جعلت فداك يف

  .(131) [يرى يف النوم ... نأمن  أعّزوجل  هلل عّزا ندي ّنإفا ، فقال: كذبورآه يف النوم

 

                                                           

 330/  53بحار األنوار، للمجلسي ،  127-
 . 398/  8تفسير البرهان ،  128-
 . 203غيبة النعماني: ص 129-
 2008 1دار المرتضى ط – 217اقبال االّعمال: أعمال شهر شعبان ص 130-
 .482ص 3الكافي: ج 131-
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 لألسف نجد دائم
 
يناسبهم ويقوي ا ما لى واقعهم ويقتطعون منهإلنصوص ا ن صحاب النفوس الضعيفة ينزلو أ ا

من فاملتتبع والقارئ للرواية  ،[نامامليؤخذ ب نأمن  أعزا  هللا ندي أنا ]في حديث  هليإا ذهبو ا ما وهذ ،تهمالشكإ

 شخص أنا يجد ا ولهأ
 
فقال  ،يقولون في سجودهم وركوعهما لناصبة ماعن ( السالم)عليه الصادق  مامال سأله  ا

 نأ من أعزا  هللا ندي أن] :(السالم)عليه فقال  املنامشاهده في ا بي كعب اعطاهم مما ناب نأ ن م يزعمو نهاله 

 .[املناميؤخذ ب

 

فالتكاليف العبادية  ،املكلف في حياتها الى التشريع املتضمن للتكاليف العملية التي يمارسها رة هنشاال ف

ف املعرا لنه  ،نهالهل زما وهو الذي يوضحه وخليفتهتؤخذ من حجة هللا  ،الخ الصالة والصوم والحج والزكاة وك

في ا لى الرؤيإ أنلج فال  ،(السالم)عليه الحسن أحمد ي نايعتقد به اتباع السيد اليما ما وهذ ،باهلل والدال عليه

جهله الناس ولم  نا نهاتشخص حجة هللا في زما أنها نركز عليه في حجية الرؤيا الشرعية وغاية مم احكال معرفة 

 . سبحانهلتشخيص وتشمل كل خلق هللا يسر طريق لأا الرؤي كانتيعرفوه ف

بعض ا قد اعطو  (السالم)عليهم بيته  وأهل هللا عليه وآله وسلم()صلى النبي  أنا ا بالرؤيهتمام ال ويكفي في     

 يةكيف وبينوا ،ليست بأضغاثا يرى رؤي أن أراد نإا يمارسه نأ نالنسارشادات التي يجب على ال النصائح و 

  أنا عتقد أ ول  ،ِيُحزن ا ما فيه كان نإا عامل معهالت
 
م يقدمون نصائح لشيعته (السالم)عليهم كآل محمد  عاقال

 .ناسنالدخل له في عقيدة  ستفادة منه ول ل ا نواقع له ومن غير املمك مقابل ش يء ل 

بعض  قراءةو  منيال ب ناعلى الجالنوم كون ي أنالنوم على طهارة و  (السالم م)عليههل البيت أنصح به ا ومم 

 وأيضالسور 
 
  . (132) مور ال عن بعض ا نهو  ا

 

 .(سالمالا )عليه: رؤية الزهراء شكال الثالثااّل

 دخل شيئأقد الشيطان  أنا شكال ال ا مفاد هذ
 
حجة ا الرؤي نفكيف تعتبرو ،(السالما )عليهفي رؤية الزهراء  ا

 .من رأسا يتهيلقي في رؤياكم وبالتالي تسقط حجأن ولى أتم ليس كالزهراء فمن باب أنو 

َوَلْيَس ا َمُنوآ نلَِّذيا نِلَيْحُزن اْيَطلشَّامن النَّْجَوى ا مَنإ﴿قوله: ]براهيم يف تفسريه، قال: إ نباروى علي 

بي أ نحدثين أبي عن حممد ب أنهف: قال ،﴾للَِّه َوَعَلى اللَِّه َفْلَيَتَوكَِّل اْلُمْؤِمُنوَنا نِبِإْذ ااّل ًاِبَضارِِّهْم َشْيئ

ة فاطم أّنية اآلسبب نزول هذه  كان، قال: )(السالم)عليه بي عبد اهلل أعن بي بصري، أعن عمري، 

من خيرج هو وفاطمة وعلي واحلسن واحلسني صلوات اهلل عليهم أن رسول اهلل هّم  أّنا رأت يف منامه

                                                           

 وللمزيد االّطالع على دار السالم الجزء الرابع. -132
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خذ رسول اهلل ذات اليمني حتى أن فااملدينة فعرض هلم طريق نامن حيطا حتى جاوزوا ملدينة، فخرجوا

نقط بيض ا د أذنيهتهى بهم إىل موضع فيه خنل وماء، فاشرتى رسول اهلل شاة كرباء وهي اليت يف أحأن

تبهت فاطمة باكية ذعرة فلم خترب رسول اهلل نام، فنهاكيف ما ماتوا منها أكلوا فلما بذحبهأمر ف

خيرج أمري املؤمنني واحلسن  أنأمر ركب عليه فاطمة وأأصبحت جاء رسول اهلل حبمار فا بذلك، فلم

ن ااملدينة عرض هلم طريق  نامن حيطا خرجوا فلما رأت فاطمة يف نومها ملدينة، كما منواحلسني 

إىل موضع فيه خنل وماء، فاشرتى رسول اهلل ا تهوأنرأت فاطمة حتى ا خذ رسول اهلل ذات اليمني كمأف

قامت فاطمة وتنحت ناحية ا أكلها وأرادا فذحبت وشويت فلما بذحبهأمر رأت فاطمة فا شاة ذراء كم

؟ بنيةا ك يأنشا م وهي تبكي فقال:ا عليه رسول اهلل حتى وقفا ميوتوا، فطلبه أن منهم تبكي خمافة 

رأيته يف نومي فتنحيت ا ت كمأنيف نومي وقد فعلت ا وكذا رسول اهلل، رأيت البارحة كذا قالت: ي

)عليه ثم ناجى ربه فنزل عليه جربئيل رسول اهلل فصلى ركعتني م اأراكم متوتون، فق ال ّنعنكم؛ أل

 (السالما )عليهط(، وهو الذي أرى فاطمة ا )الرها ه الزهيقال ل ناشيطا حممد، هذا فقال: ي (السالم

يأتي به إىل رسول  أن (السالم)عليه جربائيل أمر يغتمون به، فا م مويؤذي املؤمنني يف نومها هذه الرؤي

ا ؟ فقال: نعم يا ت أريت فاطمة هذه الرؤيأنفجاء به إىل رسول اهلل فقال له:  لى عليه وآله(ص)اهلل 

رأيت ا حممد إذا : قل يالث مواضع: ثم قال جربائيل حملمديه ثالث بزقات فشجه يف ثحممد ! فبزق عل

بياء أنعاذت به مالئكة اهلل املقربون وا ملؤمنني فليقل: أعوذ مبا من تكرهه أو رأى أحد ًايف منامك شيئ

اهلل أحد  احلمد واملعوذتني وقل هو أرأيت من رؤياي، ويقرا اهلل املرسلون وعباده الصاحلون من شر م

أن لشَّْيَطا منالنَّْجَوى ا مَنإزل اهلل على رسوله "أنرأى، فا يّضره م ال أنهويتفل عن يساره ثالث تفالت، ف

 .(133) [يةاآل" 

 ؛(السالم)عليه الحسن أحمد  ماماإل قل جواب أنالجواب : س

 لالئمةد لرحيم، واحلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على حممد وآل حممان بسم اهلل الرمح ]

 واملهديني وسلم تسليمًا. 

هو جديد،  وليس فقط قولي وال الئمةا كالما ، هذالئمةايتمثل بالرسول حممد و ال الشيطان نإ

ليوم يقولون بأخبث ا عمى وخبث السرائر الذي جعل العلماء غري العاملنياألهلل احلقد اعن ولكن ل

 .لالئمةو يتمّثل برسول اهلل حممدالشيطان  ّنأ نالقول ويّدعو

                                                           

 .355ص 2تفسير القمي: ج 133-
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الغيب ا يعلم الغيب لكي يريه الشيطان أّنفهل تعتقد  ليها السالم(ع)الزهراء ا سؤالك عن رؤيا أّم

 يبَق فلم ،﴾ِفي اْلَعَذاِب اْلُمِهنِيا َلِبُثوا ْلَغْيَب َما نَيْعَلُموا وكانلَّْو ن ناَخرَّ َتَبيََّنِت اْلِجا َفَلمَّ﴿وقد قال تعاىل: 

لى اهلل عليه ص)وهو موت الرسول حممد األمر ا هذا ألقى يف نهاية الرؤي لشيطانا أّنشيء واحد:  ااّل

الصوت الذي   أّنا اهلل إليه ليبني هلا وهو رسول اهلل فقد وكلها العاصم موجود معه أّنا ومب وآله(

به، واحلمد هلل رب ا حتزينه أراد  نالشيطا منلرؤيا، بل هو ا منليس ا مسعته يف نهاية الرؤي

 .(134)[ملني.العا

 

 والحمد هلل وحده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .236س  3كتاب الجواب المنير عبر االّثير:ج 134-
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 هاوي ،  مطبعة مجدي الشهاوي .، تحقيق مجدي محمد الشكتاب خواص القرآن   للغزالي  .21

م ، مؤسسة العلمي للمطبوعات ،  1991 –ه 1412املحققة  1، ط م النعمة للصدوق اكمال الدين وتم .22

 لبنان . –بيروت 

 .كيمياء السعادة للغزالي .23

 .بن منظور ن العرب إل الس .24

المام  اصدارات انصار  .م  2010 -ه 1431،  1ط )عليه السالم(املتشابهات للسيد أحمد الحسن  .25

 96املهدي ع العدد 

 . دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع،  2005 1، طمجمع البيان للطبرس ي  .26

املؤلف الحاج الشيخ حسن بن  لبتحقيق وتصحيح نج الشيخ علي النمازي  ، مستدرك سفينة البحار  .27

 ه . 1419 فةمؤسسة النشر السالمي التابعة لجماعة املدرسين بقم املشر ، علي النمازي 

 .املقابسات، التوحيدي .28

 ،10ضة املصرية، القاهرة، الطبعة مكتبة النه /شبلي،ط، كتاب املسيحية لحمد أنمقارنة الدي .29

 .206م(، ص 1998)

 حمد بن محمد املكي الخوارزميأاملناقب، املوفق بن  .30

ة العلمي منشورات مؤسس،  1997املحققة  1ط،  امليزان في تفسير القرآن للسيد الطباطبائي .31

 . للمطبوعات

اصدارات انصار ، ه  1431 -  م 2010 ، 2ط )عليه السالم (النبوة الخاتمة للسيد أحمد الحسن  .32

 53المام املهدي ع العدد 

 قم  –، الناشر : انشارات قدس محمدي النهاية للشيخ الطوس ي  .33

  هدى الساري مقدمة فتح الباري ، تحقيق ابو قتيبة الفاريابي ، دار طيبة . .34

مؤسسة آل البيت عليهم السالم وسائل الشيعة للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ، نشر وتحقيق .35

 إلحياء التراث

لحاد للمؤلف أحمد الحسن .36
ا
ه ، شركة نجمة الصباح للطباعة والنشر  1434 -م  2013 1، ط وهم ال

 والتوزيع .
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