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 إلى لنظر آدم ابن قلب حول يحومون الشياطين أن لوال):  قاؿ رسوؿ ا

 .(ٔ)(الملكوت

يكشف عن أمر غاية يف األ٫تية ذاؾ ىو أف النظر يف ا١تلكوت ىو داللة   قوؿ رسوؿ ا
الشياطُت حوؿ قلب ابن آدـ إال ١تنعو من ا١تعرفة اٟتق والعمل  علم ومعرفة، وإال ما معٌت حـو

نو لع) على إبقائو يف ظلمة اٞتهل، ومن ٍب استغاللو يف معصية ا سبحانو ليتحقق ظن إبليس
 .وسعيو يف اإلغواء( ا

َعُثوَن  يَ ْومِ  ِإَلى َأنِظْرِني قَالَ ﴿: قاؿ تعاىل  َأْغَويْ َتِني فَِبَما قَالَ  #الُمنَظرِيَن  ِمنَ  ِإنَّكَ  قَالَ  #يُ ب ْ
 َأْيَمانِِهمْ  َوَعنْ  َخْلِفِهمْ  َوِمنْ  َأْيِديِهمْ  بَ ْينِ  مِّن آلتِيَ ن َُّهم ُثمَّ  #اْلُمْسَتِقيَم  ِصَراَطكَ  َلُهمْ  ألَقْ ُعَدنَّ 

، وكذلك ىذه الرواية الشريفة تدلل على أف النجاة (ٕ)﴾َشاِكرِينَ  َأْكثَ َرُىمْ  َتِجدُ  َوالَ  َشَمآئِِلِهمْ  َوَعن
ألنو عامل الطهر وا١تعرفة، وىو عامل االرتقاء واالقًتاب من النور  ؛ا١تلكوتىي يف السعي للنظر يف 

 .ورؤية اٟتقائق العليا، وهبذا النظر تتحق الغاية من ا٠تلق وىي معرفة ا سبحانو

نسَ  اْلِجنَّ  َخَلْقتُ  َوَما﴿ :قاؿ تعاىل ْتسب ما ورد  -أي إال ليعرفوف  ،(ٖ)﴾لِيَ ْعُبُدونِ  ِإالَّ  َواْْلِ
وىذه ا١تعرفة تتطلب من ا١ترء االرتقاء يف عوامل النور، والسبيل إىل ذلك ىو  -  عن الطاىرين

قد فتح ا سبحانو لو باب ا١تلكوت لَتى فيو  X بالنظر إىل ا١تلكوت، فهذا نيب ا إبراىيم
 .وليكوف من ا١توقنُت

 #اْلُموِقِنيَن  ِمنَ  َولَِيُكونَ  َواأَلْرضِ  السََّماَواتِ  َمَلُكوتَ  ِإبْ َراِىيمَ  نُِري وََكَذِلكَ ﴿: قاؿ تعاىل
ا رَبِّي َىَذا قَالَ  َكوَْكباً  رََأى اللَّْيلُ  َعَلْيوِ  َجنَّ  فَ َلمَّا  رََأى فَ َلمَّا #اآلِفِليَن  ُأِحب   ال قَالَ  َأَفلَ  فَ َلمَّ

ا رَبِّي َىَذا قَالَ  بَاِزغاً  اْلَقَمرَ   #الضَّالِّيَن  اْلَقْومِ  ِمنَ  ألُكوَننَّ  رَبِّي يَ ْهِدِني لَّمْ  لَِئن قَالَ  َأَفلَ  فَ َلمَّ
 مِّمَّا بَِريءٌ  ِإنِّي قَ ْومِ  يَا قَالَ  َأفَ َلتْ  فَ َلمَّا َأْكبَ رُ  َىَذا رَبِّي َىَذا قَالَ  بَاِزَغةً  الشَّْمسَ  رََأى فَ َلمَّا

 ِمنَ  َأنَاْ  َوَما َحِنيفاً  َواأَلْرضَ  السََّماَواتِ  َفَطرَ  لِلَِّذي َوْجِهيَ  َوجَّْهتُ  ِإنِّي #ُتْشرُِكوَن 
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يف ( نهم الع) ، ولذا فإغالؽ باب ا١تلكوت ىو دليل على ٧تاح الشياطُت(ٔ)﴾اْلُمْشرِِكينَ 
ألهنم يعلموف ٘تاـ العلم أف ما يأٌب  ؛عملهم، فهم كل ٫تهم ىو أف يعزلوا بٍت آدـ عن ا١تلكوت

من ا١تلكوت ىو كاشف لكل ما ٮتططوف لو و٤تبط لكل عملهم، ولذا على الناس أف تنتبو من 
 .غفلتها وانغماسها يف عامل مل يتعد وصفو من خالقو أكثر من كونو عامل ٢تو ولعب

نْ َيا اْلَحَياةُ  َماوَ ﴿ :قاؿ تعاىل ارُ  َوَلْهوٌ  َلِعبٌ  ِإالَّ  الد  رٌ  اآلِخَرةُ  َولَلدَّ  َأَفلَ  يَ ت َُّقونَ  لِّلَِّذينَ  َخي ْ
، وا١تلكوت ىو دار اآلخرة، والسعي للنظر إليو ىو ١تعرفة ما ادخره ا سبحانو لعباده (ٕ)﴾تَ ْعِقُلونَ 

ىل ا١تلكوت ىو من يعرؼ إيف اآلجل من نعيم ا١تعرفة والقرب من ٤تل قدسو سبحانو، والنظر 
العبد ٔتآلو الذي ىو إليو صائر، وىو الذي يكشف لو حقيقة ىذا العامل كونو عامل امتحاف، ودار 

بالتزود منها لدار   ولذا أمرونا الطاىروف ،ودار ٦تر - X كما وصفها أمَت ا١تؤمنُت  -قلعة 
قر فتزودوا من ٦تركم إىل مقركم، وكيف إ٪تا الدنيا دار ٦تر واآلخرة دار م -ما معناه  -ا١تقر، فقالوا 

يعرؼ ا١ترء ضرورة التزود لدار ا١تقر ما مل يطلع عليها ويتعرؼ إليها؟؟ ولذلك جعل ا سبحانو 
برٛتتو وفضلو سبيل ا١تلكوت والنظر فيو لنتزود بتلك ا١تعرفة اليت تدفعنا إىل الشوؽ إىل دار ا١تقر، 

 .واالستيحاش من دار ا١تمر

ؽ النظر إىل ا١تلكوت، ولعل أظهر تلك الطرؽ طريق الرؤيا يف ا١تناـ، وىذا لقد تعددت طر 
الطريق تكوف يف نفس ابن آدـ متحررة من تدبَت البدف ومتطلعة إىل عا١تها الذي قدمت منو، 
ويقدـ ىذا الطريق إىل النفس ما يعينها على العمل واالجتهاد يف سبيل ٖتقيق الغاية اإل٢تية ويكوف 

٢تذه النفس  دف دور ارؾ لو بإتاه ىذه الغاية، ولوال ذلك الستحاؿ البدف قرباً دورىا يف الب
وهنارا ىو تدبَت أمره وتنفيذ شهواتو كما ىو حاصل اليـو لدى الغالبية من الناس  ولكاف ٫تها ليالً 

 الذي نسوا ا سبحانو فأنساىم أنفسهم، وجعلهم يقربوهنا يف اٞتسد وال يلتفتوف إىل ذلك، ومن
 .ٍب ٭ترموف أنفسهم من نور ا١تعرفة اٟتق

وعلى الرغم من عزوؼ غالبية الناس عن النظر يف ا١تلكوت ولكن ا سبحانو ولرٛتتو يف 
ا٠تلق مل يغلق بابو عليهم، بل ىو مفتوح ٢تم إىل اليـو ا١توعود وىو يـو القيامة الصغرى ليحيا من 

وىذا اٞتحود ال يستمر ىكذا البد لو من حي عن بينة ويهلك من ىلك عن بينة، فهذا العزوؼ 
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حد تصل إليو البشرية لتحصد ٙتار ىذا اٞتحود، ولكي تتم اٟتجة على الناس يبعث ا سبحانو 
فيهم رسال مبشرين ومنذرين، يبشروف من ينظر إىل ملكوت ا ليعرؼ اٟتق ويؤمن بو، وينذروف 

 .من أعرض وكذب أف ستكوف عاقبة أمره خسراً 

وعلى ذلك جرت سنة ا سبحانو يف ا٠تلق حىت وصلنا اليـو إىل الغاية من كل ىذا التمهيد 
وٖتفيز الناس للنظر يف ا١تلكوت، فهذا اليـو ىو يـو ا األكرب يـو قياـ دولة العدؿ اإل٢تي وهبذه 

دعوة الدولة يستبُت للناس أف الدعوة للنظر إىل ا١تلكوت ليست خالية من غاية عظيمة بل ىي 
الستبانة أمر عظيم، ووحي عظيم، وىذا األمر العظيم ىو استحالة ىذا العامل الذي مل ينظر لو 
ا سبحانو منذ خلقو إىل صورة من عامل ا١تلكوت ليكوف ٖتت نظر ا سبحانو وينتشر التوحيد 

هادات فيو على كل بقعة من بقاعو حىت ال يسمع يف أرجاء ا١تعمورة غَت النداء السماوي بالش
 :اإل٢تية الثالث

 أشهد أف ال إلو إال ا وحده ال شريك لو، وأشهد أف ٤تمدًا عبده ورسولو، وأشهد أف علياً 
ويل ا، فبهذه الشهادات الثالث يكوف ىذا العامل صورة لذاؾ العامل القدسي الطاىر، ولذلك 

 َكرِهَ  َوَلوْ  ُكلِّوِ  الدِّينِ  َعَلى لُِيْظِهَرهُ  اْلَحقِّ  َوِدينِ  بِاْلُهَدى َرُسوَلوُ  َأْرَسلَ  الَِّذي ُىوَ ﴿ :قاؿ ا تعاىل
، والبد لظهور الدين اإل٢تي من ىيمنة عامل ا١تلكوت على عامل الدنيا وتكوف (ٔ)﴾اْلُمْشرُِكونَ 

الكلمة الفصل لو، ولكي تتحقق ىذه الغاية وبسبيل الرٛتة اإل٢تية كاف اختصاص آخر الزماف 
لى عامل ا١تلكوت، والسَت إليو بأوضح السبل وأبينها لعمـو الناس وىو سبيل وأىلو باالنفتاح ع

 .ىي بعدد أنفاس ا٠تالئق - كما يذكر أىل البيت   -الرؤيا، وإال فالسبل إىل ا سبحانو 

و٭تاوؿ ىذا البحث أف يكوف كلمة على ىذا السبيل العظيم فيها ما يدؿ كل طالب للحقيقة 
يف رواياهتم الشريفة اليت مل تبق لطالب اٟتق  ٔتا بينو ا سبحانو يف كتابو وبينو الطاىروف 

و٤تاربة وال يتطلب منو غَت العـز على السَت  زاوية إال وأنارهتا لو ليكوف سَته على الصراط مأموناً 
األنا اليت تشكل ا١تانع الذاٌب لو من سلوؾ سبيل النور والطهر، وألجل ىذه ااولة رسم البحث 

ومدى تعلقها ٔتا ٨تن  -أي الرؤيا  -خطواتو يف الوصوؿ إىل ما يبتغيو من بياف أل٫تية ىذا السبيل 
، واآليات والفرص اإل٢تية اليت ٘تر علينا وأمرنا أىل البيت قاؿ أمَت . بانتهازىا  فيو اليـو
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قرنت الهيبة بالخيبة، والحياء بالحرمان، والفرصة تمر مر السحاب فانتهزوا ): X ا١تؤمنُت
 .(ٔ)( فرص الخير

بل ٘تناىا حىت آؿ  واليـو بُت ظهراين الناس فرصة خَت ٘تناىا األنبياء وا١ترسلوف السابقوف 
ىذه الفرصة اإل٢تية  ،(ٕ) (حياتيلخدمتو أيام لو أدركتو إني ) :حيث ورد عنهم  ٤تمد 

بل غاية سعي البشرية منذ آدـ  حلم األنبياء وا١ترسلُت  Xا١تلكوتية ىو قائم آؿ ٤تمد 
X ولذلك بو ،X  صار يقًتب ا١تلكوت من ىذا العامل لَتفعو إليو بعد أف ضيع أىل ىذا

 .اٟتياة الدنيا على اآلخرةالعامل فرص ا٠تَت الكثَتة اليت أتيحت ٢تم باالرتقاء ولكنهم آثروا 

وخطوات ىذا البحث تبدأ من ا١تدخل ٍب تنتقل إىل الفصل األوؿ الذي نظر يف األحالـ؛ ما 
؟ ومن ٍب انتقل  ؟ وما موضع حدوثها ؟ وما أقسامها ؟ وما علة حدوثها ؟ وكيف حدثت ىي

صل الثالث كاف ميدانو الفصل الثاين إىل النظر يف الرؤيا يف القرآف الكرًن والكتاب ا١تقدس، والف
وكيف عاٞتت موضوع  البحث يف السنة ا١تطهرة الواردة عن رسوؿ ا ٤تمد وآلو األطهار 

 .الرؤيا، وكيف بينتو ؟ ٍب ختمت البحث ٔتا توصل إليو من نتائج

أسأؿ ا سبحانو أف يعم بنفعها القارئ الكرًن، وأف يكوف ىذا البحث بعمومو على ما فيو 
على القصور إشارة ولو صغَتة يف ىذا السبيل العظيم سبيل  النقص والتقصَت فضالً  ٦تا يشوبو من

برواياهتم   ْتسب ما وصفو الطاىروف -وقائمهم الشريد الطريد  X دعوة ٯتاين آؿ ٤تمد
أحرز فيو شيء من القبوؿ لدى سيدي  -وأعوذ با من اإلشارة إىل األنا  -ي ولعلّ  -الشريفة 

وأسألو أف يستغفر يل ريب سبحانو وأف يغفر يل  ،X ٤تمد اإلماـ أٛتد اٟتسنوموالي ٯتاين آؿ 
 .تقصَتي وقصوري وأف يدعو يل بالثبات وحسن العاقبة

وآخر دعوانا أف اٟتمد  الذي ىدانا ٢تذا وما كنا لنهتدي لوال أف ىدانا ا رب العا١تُت، 
 .تسليما كثَتاً وصلى ا على ٤تمد وآؿ ٤تمد األئمة وا١تهديُت وسلم 

 ىػ ؽٖٔٗٔ/الثامن من رجب ا١ترجب 
 ـ ٕٓٔٓ/ ٙ/ ٕٔا١توافق                                                                                       

 ارياألستاذ زكي األنص                                                                                     
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 :ودخن

إف البحث يف األحالـ ىو ال شك يف أنو ْتث يف ساحة ا١تلكوت وليس يف ساحة ا١تلك، 
بعد ما بدا من ( عامل الطاعة)والدافع ٢تذا البحث ىو ٤تاولة إلعادة الناس إىل ساحة ا١تلكوت 

فراحت الناس تنشط  ،العامل الذي ال عامل فوقوالناس إعراض عنو وانشغاؿ بعامل ا١تلك وكأنو ىو 
يف طلب ا١تعرفة يف ىذا العامل وقصرت ٫تتها عليو فغفلت البشرية بسوادىا األعظم عن حقيقة 
مفادىا؛ أف كل ما يف أيديها من العلم وا١تعرفة إ٪تا كاف مصدره عامل ا١تلكوت، وإ٪تا عامل ا١تلك 

ولوال عامل ا١تلكوت لعاد عامل  ،ك قائم بعامل ا١تلكوتىو فرع قائم بذاؾ األصل أي أف عامل ا١تل
برزخي، أي ىو اآلصرة اليت  -إذا صح التعبَت  -وظلمة، فعامل ا١تلكوت ىو عامل  ا١تلك عدماً 

، فلوال (عامل ا١تلك)أصل ا١تعرفة والوجود، بالعامل األدىن ( عامل الالىوت)تربط العامل األعلى 
يعد لو وجوداً، وإ٪تا وجد ا١تلك با١تلكوت فهو سبيلو إىل ا١تلكوت النتفت قيمة ا١تلك ومل 

 اْلِجنَّ  َخَلْقتُ  َوَما﴿ :8الالىوت، ومنو تًتشح ا١تعرفة اليت ىي غاية ا٠تلق والوجود حيث قاؿ 
نسَ  ومعرفة  ،- ْتسب ما ورد عن الطاىرين آؿ ٤تمد  -أي ليعرفوف  (ٔ)﴾لِيَ ْعُبُدونِ  ِإالَّ  َواْْلِ

ألف معرفة ا١تلك ىي فرع ألصل، وانعداـ األصل  ؛الغيب يستحيل ٖتصلها من ا١تلك حسب
بالضرورة يعٍت انعداـ فروعو، فالبد من معرفة الغيب بالغيب، وىناؾ أمر آخر ينبغي اإللفات إليو 
وىو؛ الغيب يف عامل ا١تلك داؿ على كل ما غابت صورتو عن ىذا العامل ىذا يف عمومو، 

وىو هبذه  ،(ىو عامل الصورة أي العامل الذي يكوف السمع فيو مندرسًا بالرؤيا)لكوت وا١ت
ا٠تصيصة يكوف نقيض عامل ا١تلك حيث أف الصورة فيو تكوف تالية للسماع، والسماع سابق 
عليها بل أف السماع ىو من يرسم الصورة يف الذىن وإذا ما حضرت صورة الشيء يعمد اإلنساف 

 ما ارتسم من السماع يف ذىنو وبُت ما حضر أماـ عينو وىنا ساحة فراغ بُت إىل ا١تطابقة بُت
التصور اٟتاصل يف الذىن نتيجة السماع وبُت الصورة الواقعية، من الذي ٯتأل ساحة الفراغ تلك 
ليتوضح أف ما فيها معرفة حقيقية أو و٫تية، فالساحة تلك ىي ساحة الشك، إما أف ٯتألىا وىم 

التصور حاكم على صورة الواقع ومن ٍب تكوف الصورة الواقعية ٔتحل اهتاـ ومراقبة ا١تخلوؽ فيكوف 
وىذا يتطلب من الصورة الواقعية مداىنة التصور  ،دائمة حىت تثبت أىليتها ٔتطابقتها للتصور

والتملق لو ومن غَت ذلك فال وفاؽ وال اتفاؽ، أو ٘تلؤىا الصورة الواقعية وذلك من خالؿ شهادة 
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فَتى تلك الصورة  ،عليها وىو عامل اٟتقيقة ا١تقابل لعامل الوىم القائم يف ذىن اإلنسافا١تلكوت 
اليت حضرت أمامو يف عامل ا١تلك من خالؿ حقيقتها يف عامل ا١تلكوت فتهيمن تلك الصورة 
ا١تلكوتية على تصوراتو وتعمل على تنظيمها على وفق مرادىا فيعرؼ اإلنساف من خالؿ ذلك 

 ؟؟  ا١تلكوتية ما معٌت الطاعة، وما اٟتاجة إليها، وغايتهاالعمل للصورة 

ألنو ٦تا غاب عن عامل الشهادة،  ؛فالغيب الداؿ على غياب رؤية الصورة واقع يف دائرة الغيب
حيث يندرس  ،غيب أرقى من غيب ا١تلكوت ىو غياب الصورة يف الوعي ولكن ىناؾ أيضاً 

وىذه ا١ترتبة  ،كافيًا ٟتضور ا١تعرفة( لكلمةا)السمع والبصر يف القلب فيكوف حضور النص 
مرتبة الرسوخ يف اإلٯتاف اليت عندىا ال تكوف الرؤيا ىي طريق معرفة  Xيسميها اإلماـ الصادؽ 

اٟتق وعندىا ترفع الرؤيا من ذلك اإلنساف، ذاؾ أف بدء ا١تعرفة كاف بالكلمة ووعاء الكلمة ىو 
فالفؤاد كاف حجاب ا٠تلق األوؿ الذي من خاللو  ،-أو ْتسب ما يسميو القرآف الفؤاد  -القلب 

ذاؾ أف حضور الكلمة فيو كاف   ،تكوف ا١تعرفة ومل يكن يف ىذا اٟتجاب حاجة للبصر أو السمع
كحضور ا١تاء يف الوعاء، ويف عوامل التنزيل احتاج الوعاء إىل وسيلة أخرى للمعرفة فكاف البصر يف 

امل احتاج الفؤاد أف تكوف لديو وسيلة أخرى للتعريف وىي ومع النزوؿ إىل ىذا الع ،عامل ا١تلكوت
السمع، فصار السمع يف ىذا العامل ا١تلكي سبيل ناقل ١تعرفة الصورة ا١تتكونة يف اٟتجاب الثاين 

، والفؤاد (الفؤاد)وىو البصر، والبصر ناقل ١تعرفة صورة الكلمة ا١تظهرة للحقيقة ا١تتشكلة يف الوعاء 
 :-ْتسب ما أفهم  -ٔتعٌت أف للكلمة مراتب ثالث  ،رىا النصيىو حامل الكلمة بظهو 

  (.ىو)وجود إشاري داؿ على الغيب ا١تطلق فكانت : المرتبة األولى

االسم اٞتامع لكل صفات ( ا)حضور ذاٌب داؿ على الوجود فكانت : والمرتبة الثانية
كانت لتعرؼ بالفاعل  إ٪تاالكماؿ ومنو تًتشح الصفات واألٝتاء، وىذه األٝتاء والصفات 

وٟتاجة القابل ٢تذا التعريف، ولوال ذلك ١تا عرؼ ا سبحانو ، ويف ىذه ا١ترتبة يتبُت معٌت قوؿ 
 عن تفقهو حتى برأيك القرآن تفسر أن إياك.... ) :X علي اإلماـ قاؿ،  آؿ ٤تمد
 كما البشر، كلم يشبو ال وتأويلو ، اهلل كلم وىو البشر كلم يشبو تنزيل رب فإنو العلماء،

 وال البشر، أفعال من شيئا وتعالى تبارك فعلو يشبو ال كذلك يشبهو، خلقو من شيء ليس
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 فل أفعالهم، البشر وكلم صفتو وتعالى تبارك اهلل فكلم البشر، كلم كلمو من شيء يشبو
 .(ٔ)( وتضل فتهلك البشر بكلم اهلل كلم تشبو

الكلمة حضورًا فعلياً، ويكوف حضورىا الفعلي ْتضور القرآف الناطق  حضور: والمرتبة الثالثة
 إني ثم... ): ىو الدين X أي اٟتجة الناطق على ا٠تلق، فهو كما يقوؿ اإلماـ الصادؽ

 أمتو إمام وىو اْليمان وىو اليقين ىو الرجل وذلك رجل ىو الدين وأصل الدين أن أخبرك
 ودينو اهلل جهل جهلو ومن ودينو اهلل أنكر أنكره ومن اهلل عرف عرفو فمن زمانو وأىل

 على والمعرفة اهلل دين الرجال معرفة بان جرى كذلك اْلمام ذلك بغير وشرايعو وحدوده
 المعرفة فهذه اهلل معرفة إلى بها ويوصل اهلل دين بها يعرف بصيرة على ثابتة معرفة وجهو

، وحقيقة ىذه (ٕ)( ... هلل الشكر عليها أىلها المستوجب حقها الموجبة بعينها الثابتة الباطنة
الكلمة الفعلية ا١تتجلية يف عامل ا١تلك ال ٯتكن أف تعرؼ معرفة نافعة إال يف ا١تلكوت حيث يتبُت 

 .شيء من حقيقتها

لعامل ا١تلك، واٞتربوت يعد غيبًا  فالغيب عوامل ومراتب يف العوامل، فا١تلكوت يعد غيباً  ،إذف
ألف كل عامل  ؛الىوت يعد غيبًا لعامل اٞتربوت، واتصاؼ تلك العوامل بالغيبلعامل ا١تلكوت، وال

فعامل  ،-إذا صح التعبَت  -منها ٤تجوب عن العامل اآلخر، وىذا اٟتجاب ىو حجاب ا٢تيمنة 
وىكذا فيكوف بذلك األعلى غيبًا  ،الالىوت ٤تجوب عن عامل اٞتربوت هبيمنة األوؿ على الثاين

ألهنا جاءت من  ؛٤تكومًا باألعلى فيصح وصف كل العوامل العليا بالغيب لألدىن ويكوف األدىن
الغيب اٟتق وىو الكنو واٟتقيقة، ىذا من جهة ومن جهة أخرى يكوف كل عامل واسطة بُت 
األدىن واألعلى، فيكوف عامل ا١تلكوت واسطة بُت عا١تي ا١تلك واٞتربوت، واٞتربوت حلقة ارتباط 

لالىوت حلقة وصل بُت اٞتربوت والكنو واٟتقيقة، ومن ٍب فاتصاؿ بُت الالىوت وا١تلكوت، وا
الالىوت با١تلك ٦تتنع بغَت وجود ا١تلكوت، ومن ىنا كاف وجود ا١تلكوت أمرًا بالغ األ٫تية لوجود 

وأ٫تيتو تستبُت من جهيت الوجود  -إذا صح التعبَت  -فهو باب فيض الالىوت  ،عامل ا١تلك
ة وىي جهة صعود، ومن ىنا نلحظ أف للرسائل اإل٢تية جهتُت وىي؛ جهة نزوؿ، وجهة ا١تعرف

ومفردة التنزيل دالة على  ،-أي معرفة  -والثانية؛ جهة تأويل  ،-أي وجود  -األوىل؛ جهة تنزيل 
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حصوؿ ا١ترحلية بالنزوؿ، أي أف أمر النزوؿ مل ٭تصل مباشرة بل حصل بالواسطة لذا أطلق عليو 
االرتقاء ال يكوف كذلك مباشرة بل البد من واسطة تعيد التنزيل إىل ، وكذلك التأويل أي تنزيالً 

 .موئلو ومصدره، بل وتعيد كل شيء إىل مبدئو الذي أنشأه

 َوْعداً  ن ِعيُدهُ  َخْلقٍ  َأوَّلَ  َبَدْأنَا َكَما لِْلُكُتبِ  السِِّجلِّ  َكَطيِّ  السََّماء َنْطِوي يَ ْومَ ﴿ :قاؿ تعاىل
َنا عامل ا١تلكوت بوصفو باب  السماء ىو داؿ على طيّ  فلعل طيّ  ،(ٔ)﴾فَاِعِلينَ  ُكنَّا ِإنَّا َعَلي ْ

 عدماً ( عامل ا١تلك)ألنو بطي السماء يعود الوجود  ؛ا١تعرفة، وطيو يعٍت بداىة فناء عامل ا١تلك
 .وظلمة ال نور فيو

دولة )ولذا من الالفت أف لدى أىل ا١تسيحية وصف لدولة العدؿ اإل٢تي فهم يسموهنا 
 Xبل أخذوه من بشارة نيب ا عيسى  وىذا االسم مل يأت ىكذا اعتباطاً  ،(ملكوت ا

عندما بشرىم باقًتاب ملكوت ا، وىو داؿ داللة واضحة إىل أف ىذه الدولة ستقوض ما بنت 
إف ): وىذا الوىم يقوؿ ،عليو البشرية معرفتها من ىيكل معريف استند إىل الوىم الذي صَتوه قانوناً 

مفاده أف  حقيقياً  معرفياً  ، لتشيد مكانو ىيكالً (ادة ال تفٌت وال تستحدث وال ٗتلق من العدـا١ت
وإ٪تا أصل الوجود ىو الغيب، ومن ٍب فاستالـ ا١تعرفة يكوف من الغيب   (ا١تادة عدـ قابل للوجود)

، فهو إال مظهر ألثر عامل ا١تلكوت -أي ا١تلك  -كما كاف الوجود من الغيب، وما ىذا العامل 
يكوف دااًل وليس البد أف  -بداىة  -ومعلـو أف وجود األثر  -إذا جاز التعبَت  -عامل األثر 

؟؟ أي أف عامل ا١تلك ىو بواقعو أثر لعامل ا١تلكوت وا١تلكوت  يا ترى ا١تدلوؿ عليو مدلواًل، فمن
 .أصلو، فعامل ا١تلك ىو منطٍو با١تلكوت بالضرورة ومنو يكوف استالـ ا١تعرفة

نظرنا إىل منهج ا١تعرفة لوجدنا فيو؛ الصورة سابقة على الوصف وليس العكس، ٔتعٌت ال  ولو
يكوف ىناؾ وصف من دوف أف تكوف ىناؾ صورة، وىذا حاصل حىت يف عامل ا١تلك على 

إ٪تا ىو ٭تاوؿ أف يستظهر صورة حدثت لو يف فكره وىذه  مستوى الفكر، فالذي يكتب شيئاً 
ىو  -كما يسميو ا١تناطقة   -وليس كشفا القوؿ أف التصور ( التصور) الصورة اصطلحوا عليها بػ

مرحلة بدائية يف التفكَت، ومعٌت بدائية أي ىي األصل وا١تبدأ وإليها يستند عمل الفكر ولوالىا ما 
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استطاع الفكر البشري أف يًتقى يف مراتب ا١تعرفة، وىذه الرتبة من ا١تعرفة؛ أي ارتساـ الصورة يف 
 .جهة أصل وأخرى فرع عليها: تاففكر ٢تا جهال

أما األصل فهي ما يتلقاه اإلنساف من ا١تلكوت، وىذا التلقي ليس لإلنساف فيو يد سوى 
وحسب، ومن  التوجو، ٔتعٌت أف مرحلة التلقي من ا١تلكوت يكوف دور الفكر البشري فيها مستلماً 

١تلكوتية يكوف الفكر البشري ١تا استلم بالكلمات، وجهة فرع مستمدة من تلك الطاقة ا ٍب واصفاً 
بإ٬تاد صور استناداً إىل ما تلقاه من ا١تلكوت، فعامل الصورة ىو عامل ا١تلكوت، وكذلك  فيها فاعالً 

ىناؾ ملحظ آخر وىو؛ إف ا١تعرفة بالصورة أكرب وأكثر إحاطة من ا١تعرفة ا١تتحصلة من خالؿ 
يُزاد فيها شيء وال يُنقص منها  ألف ا١تعرفة بالصورة ىي معرفة ٤تكمة ال ؛الوصف بالكلمات

شيء، بينما الوصف للصورة بالكلمات ٬تعل الصورة يف ذىن ا١تتلقي متشاهبة ٔتعٌت إهنا تتعرض 
للزيادة والنقصاف ْتسب ما يرتسم منها يف ذىن ا١تتلقي، وما ٯتكن ٖتصلو ٦تا تقدـ أف ا١تعرفة 

ري ىو إما صورة متلقاة من ا١تلكوت بالصورة أحكم من ا١تعرفة بالوصف، وما يقع يف الفكر البش
موصوفة أو تصور يكوف دور الفكر البشري فيو ىو الفاعل يف تصنيعو من بقايا آثار ا١تلكوت 
لديو، ٔتعٌت أف ا١تعرفة األصل ىي من ا١تلكوت، وما ينتجو الفكر ىو عملية تصنيع آلثار باقية 

ت، فعملية وضع القوانُت واألنظمة لتلك الصور اليت تلقاىا من ا١تلكوت ٗترج على ىيأة تصورا
ىي ليست من مبتكرات الفكر البشري بل ىي من رشحات الصورة ا١تلكوتية اليت تلقاىا، وما 

، وىذا اٞتْبل ىو الذي شكل علق يف ذاكرتو منها، فاإلنساف ٣تبوؿ على النظاـ والتقنُت تكوينياً 
، ولكن لشدة اهنماكو وانشغالو فعلياً  يف البحث عن القوانُت واألنظمة كي يصَتىا واقعاً  دافعاً 

بتفعيل ىذا الدافع غفل عن اٞتهة اليت تزوده ٔتا يعينو على كشف أنظمة األشياء، وىذه الغفلة 
ازدادت مساحتها حىت جعلتو ينقطع عن مصدر العطاء فًتؾ اجملاؿ إلرادتو ا١تفتقرة يف لعب دور 

ها فيو ولكن يف حقيقتو داؿ على ما فيها من التنظيم والتقنُت، وحىت ىذا الدور وإف تو٫تت إبداع
آثار ملكوتية قامت على إعادة صياغتها على وفق ما تتوىم ولذلك يف غالب األحياف تكوف 

 .الصورة مشوىة وتعاين ا٠تلل

منقواًل من  صورياً  معرفياً  ما يريد البحث بلوغو يف ىذا ا١تدخل ىو بياف كوف األحالـ حدثاً 
 ،ساف بأ٫تية استدامة االتصاؿ بالغيب وسبل التواصل معو ىذا من جهةعامل الغيب لتعريف اإلن

اٟتامل للمعرفة اٟتق، وا١تكلف بتبليغها لو، ( ا١تعلم)ومن جهة أخرى وىي األىم تعريفو با١تبعوث 
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فاألحالـ ىي صورة ١تثاؿ النور أي مثاؿ الكلمة، وىذه الصورة تعكس حقيقة ا١تعرفة ومنبعها 
 لسد النقص وا٠تالص من االفتقار واٟتاجة، ومن ٍب طلباً  يتوجو إليو طلباً  الذي على اإلنساف أف

للكماؿ بأف يكوف ىو الصورة ا١تلكوتية للمثاؿ، وبلوغ ىذه الدرجة ىو ا١تراد من وراء إحداث 
كحجاب : األحالـ، ذاؾ أف اإلنساف يف ىذا العامل حجب بعدد من اٟتجب عن عامل ا١تلكوت

شهوة، وحجاب الغفلة، وحجاب ا١تعاصي، وىذه اٟتجب ٔتجموعها اٞتسد ا١تادي، وحجاب ال
تشكل عقبات أماـ وصوؿ الصورة ا١تلكوتية إىل النفس اإلنسانية على وفق ما ًب بثها من 

عن االلتفات إىل ىذه  إذا ما كاف ا١ترء منشغالً  ا١تلكوت، وبالعكس تزداد ىذه الصورة وضوحاً 
 :-ما معناه  -أنو قاؿ  Xث ورد عن نيب ا عيسى بالغيب وا١تلكوت، حي اٟتجب، ومتعلقاً 

ولعل الفهم النافع ٢تذا القوؿ ىو إف الذي انشغل بالغيب وعشا ، (الذي من ا يسمع كالـ ا)
عن كل ما سواه وقصر نظره عليو سوؼ يكوف سامعًا لكالـ ا سبحانو، فا سبحانو الزاؿ 

 .منذ أراد أف يُعرؼ، وظهر بكلمتو اليت خلق ا٠تلق هبا وعرفها للخلق وهبا ُعرؼ متكلماً 

ىي صوت ا سبحانو النازؿ إىل ىذا العامل  -وا١تعٍت ىنا اليت من ا١تلكوت  -فاألحالـ 
من عرف نفسو ): قو٢تم ا١تعرؼ للمخلوؽ بنفسو وبربو، ولذلك ورد عن الطاىرين آؿ ٤تمد 

وىذه الصورة ال يعكسها إال  ،معرفة النفس ال تكوف إال برؤية صورهتا، و (ٔ) (عرف ربوفقد 
ا١تلكوت بوصفو العامل ا١تهيمن على تلك النفس، وهبذه الصورة ا١تعرِّفة بالنفس يشرع العبد ٔتعرفة 

 .   ربو سبحانو، وىذه ا١تعرفة ال تتم إال بوسائط االتصاؿ بالغيب اليت منها األحالـ

* * * 
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 الفصن األوه
x  األحلم؛ ما ىي ؟ 
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x  وما أقسامها ؟ 
x وما موضع حدوثها؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :املبحح األوه

 ؟( واصطالحًالغة )احلمي؛ وا هو 

األمر ادث أي ( النص)ىي أمر ٤تدث، وىي من الكلمة  :-بوصفها الوجودي  -األحالـ 
 أعرف أن فأحببت مخفيا كنزا كنت) :ا١تظهر للكنز ا١تخفي ْتسب ما ورد يف اٟتديث القدسي

كلمة ا   -إذا صح التعبَت  -فهي فرع من األصل أو ىي  ،(ٔ) (عرف ال الخلق فخلقت
فهذا يدؿ على أهنا ٖتمل مكنوف علم خفي ظهر  سبحانو باعتبارىا ا١تلكوٌب، وبوصفها حدثاً 

ألفَّ هبا ٕتلى الكنز ا١تخفي، وىي من جهة ارتباطها  ؛باإلحداث كما ىي الكلمة تعد حدثاً 
عرب عن بالكلمة ا١تظهرة للكنز فهي تعبَت عن السعة واإلحاطة، ومن جهة تعلقها با١تخلوؽ فهي ت

ٔتا دونو،  و٤تيطاً  بلوغو مقاـ العقل أي السماء السابعة الكلية وىذا ا١تقاـ ٬تعل أفقو ا١تعريف واسعاً 
 .وما دونو عا١تا؛ ا١تلكوت وا١تلك

ألف ىذه الرؤية ىي رؤية  ؛ىي ما يراه النائم يف ا١تلكوت :-بوصفها الوجداين  -واألحالـ 
عقوؿ بالضعف واألحالـ بالسفو، وىذا الوصف بصَتة وليست رؤية بصر، وىناؾ من يصف ال

يدؿ على أف العقل ىو وعاء القوة، واألحالـ وعاء اٟتكمة، فال يوصف بالسفو إال أف يكوف 
، أو امتالؤه ٔتا ليس لو، كذلك يسمى وعاء للحكمة وخلو الوعاء ٦تا جعل لو يسمى سفهاً 

 .سفهاً 

اإلنساف قدرة عظيمة على عكس صورة  ولعل من النافع االلتفات إىل أف ا سبحانو أعطى
، وعكس صورة ا١تلك يف اليقظة وىذه القدرة تدعى الوىم  وىذه القدرة ( الفكر)ا١تلكوت يف النـو

٢تا اإلمكانية على اإلبداع وااكاة، فما يكوف من إبداعها يسمى أسطورة أو خرافة أو ما إىل 
ىو واقع و٫تي، وما كاف ٤تاكاة وىو مدار  ذلك من ا١تسميات الدالة على أف ىذا الواقع ا١تصنوع

حيث ينطبع على صفحة الوىم  ،بدائية وتسمى التصور: ْتثنا فيكوف على مرحلتُت ٫تا؛ األوىل
إلبداع، اصورة غَت مكتملة يقـو الوىم بإكما٢تا من عندياتو أي ٔتا أوٌب من قدرة على ا٠تلق و 

صل ىو انعكاس غَت تاـ لواقع خارجي، بوجوده األ -إذا جاز التعبَت  -ولذا فالتصور يكوف 
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وبتجسده على صفحة الوىم يكوف صورة مكتملة اشًتؾ يف صنعها الواقع ا٠تارجي وقدرة الوىم 
 .على التجسيد بشكل يبدو كامالً 

حيث ما ينطبع على  ،وتسمى التصديق ،ىي أقرب إىل الكماؿ والتماـ: وا١ترحلة الثانية
قع ا١تشاىدة يف عامل ا١تلك عند اليقظة والواقع ا١تشاىد يف ىو صورة الوا( الفكر)صفحة الوىم 

ا١تلكوت يف النـو وتأٌب الصورة فيو مكتملة ال ٖتتاج سوى أف يًتٚتها الرائي إىل ألفاظ يصف فيها 
ما انطبع يف فكره من صورة الواقع ا١تلكي يف اليقظة، أو من صورة ا١تلكوت يف ا١تناـ، ؤتا أف 

دوف النظر  ا ينطبع من صورة يف ا١تناـ لذا فسيكوف اٟتديث عنها ٖتديداً البحث يعٌت باٟتديث عم
إىل مسألة الصورة ا١تلكية، ولو أف ما يصدر عن اإلنساف الرائي سواء يف فضاء ا١تلك أو يف فضاء 
ا١تلكوت ىو يف واقعو شهادة، واعتماد شهادة ا١تؤمن العادؿ يف عامل ا١تلك وقبو٢تا يستلـز 

يف عامل ا١تلكوت، ذاؾ أف الصورة القادمة من عامل ا١تلكوت ال ٭تتمل أف تكوف  اعتمادىا وقبو٢تا
صورة ٦توىة أو غَت حقيقية على العكس من الصورة ا١ترئية يف عامل ا١تلك فقد تكوف صورة ٦توىة 

حدوثو يف  ومصنوعة وغَت حقيقية، فاحتماؿ تزييف الصورة يف عامل ا١تلك ٦تكن جداً، و٦تتنع ٘تاماً 
؛ ألف عامل ا١تلكوت ىو عامل مل يعص فيو ا سبحانو طرفة عُت فهو عامل للطاعة، ١تلكوتعامل ا

أنو قاؿ ( ص)أما عامل ا١تلك فهو عامل مل يعص ا سبحانو إال فيو حيث ورد عن أمَت ا١تؤمنُت
سبيل ، فكاف (ٔ) (بتركها إال عنده ما ينال وال فيها إال يعصى ال أنو اهلل على الدنيا ىوان من)

ا٢تداية وا١تراقبة والنظر إليو بالواسطة أي بواسطة اٟتجج ا١تعصومُت الذين نصبهم ا سبحانو 
 .خلفاء لو كي تستبُت بالتمسك هبم الطاعة ويكونوا شهداء على الناس

 الرَُّسولُ  َوَيُكونَ  النَّاسِ  َعَلى ُشَهَداء لَِّتُكونُواْ  َوَسطاً  ُأمَّةً  َجَعْلَناُكمْ  وََكَذِلكَ ﴿ :قاؿ تعاىل
َلةَ  َجَعْلَنا َوَما َشِهيداً  َعَلْيُكمْ  َها ُكنتَ  الَِّتي اْلِقب ْ  يَنَقِلبُ  ِممَّن الرَُّسولَ  يَ تَِّبعُ  َمن لِنَ ْعَلمَ  ِإالَّ  َعَلي ْ

ْيوِ  َعَلى  الّلوَ  ِإنَّ  ِإيَماَنُكمْ  يعَ لُِيضِ  الّلوُ  َكانَ  َوَما الّلوُ  َىَدى الَِّذينَ  َعَلى ِإالَّ  َلَكِبيَرةً  َكاَنتْ  َوِإن َعِقب َ
 .(ٕ)﴾رَِّحيمٌ  َلَرُؤوفٌ  بِالنَّاسِ 

لذا فاألحالـ ىي تعبَت عن قدرة النفس اإلنسانية على التكامل وردـ ىوة اٟتجاب ا١تادي 
حيث أهنا تعرب عن استدامة الذكر واالتصاؿ  ،الذي أعاقها عن التواصل مع عامل النشأة األوىل
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إىل عامل ا١تلك بانشغاؿ ا١ترء وانشداده  باليقظة يف الغالب يكوف متوجهاَ بعامل ا١تلكوت، فالذكر 
ألف النفس يف النـو ٗترج عن  ؛أما يف ا١تناـ فمن الطبيعي أف ينقطع التواصل يف حالة النـو ،إليو

ساحة اإلرادة البشرية، ولذلك من رٛتة ا وكرمو على النفس ا١تنشغلة بذكر الغيب يف اليقظة أف 
، فالعلم واٟتلم ، ويف ا١تناـ يكوف حلماً بدواـ الذكر يف ا١تناـ، فيكوف الذكر يف اليقظة علماً  يكرمها

فكال٫تا يعداف قوس ا١تعرفة، فاٟتلم  ،شيئاف متالزماف حىت كأنو ال انفكاؾ بينهما يف ساحة ا١تعرفة
ٕتليو وظهوره، ىو فيض ا١تعرفة النازؿ من ا١تلكوت، والعلم ىو ىوية ذلك الفيض يف ىذا العامل و 

فاٟتلم يعد شاىدًا للعلم كونو ظهور خرب ا١تلكوت، والعلم ىو من يثبت اٟتلم ويعطيو ٝتة 
 .اٟتجية

أنو بعد الفراغ من صالة الصبح كاف يلتفت إىل أصحابو  وقد ُروي عن رسوؿ ا 
ألف يف ذلك  ؛ألنو نقل لو خرب ا١تلكوت ؛سعد فإذا أخرب  ،(ىل من مبشرات ؟؟): ويسأ٢تم

طاىراً لقدس ا سبحانو ينزؿ فيو  داللة على ٧تاح ا١تعلم يف تربيتو لرعيتو وهتيئتهم كي يكونوا ٤تالً 
أف يوثق  ولعل يف ىذا األمر ما يبُت أف من مهاـ الرسوؿ  ،مالئكة الرؤيا آمنُت مطمئنُت

رع عليو، وانقطاع العالقة العالقة بُت عا١تي ا١تلكوت وا١تلك بوصف األوؿ أصل الثاين والثاين ف
والتواصل يؤدي إىل تيبس الفرع وموتو، وعقم األصل وتعطيل غاية وجوده، فغاية وجود ا١تلكوت 

للمعرفة اٟتق اليت استمدىا من أعاله إىل أدناه، فعامل  أف يكوف ناقالً  -ْتسب ما أفهم  -
 .اا١تلكوت ىو حلقة ربط وآصرة تواصل بُت العوامل العليا وعامل الدني

آنفا كان عندي حبيبي ): ويقوؿ ٢تم وإذا مل ٮتربه أحد منهم برؤيا يستبُت عليو أثر اٟتزف 
أي " .وأخبرني أن ما يمنع الملئكة من النزول عليكم وجود التفث بأيديكم Xجبرائيل 

، ذاؾ أف مالئكة الرؤيا عندما يبعثوف فهم "(القذر لطوؿ األظافر وما يكوف ٖتتها من الوسخ
للتفث ا١تادي ىي كذلك إشارة للتفث  عن ٤تل طاىر ينزلوف فيو، وإشارة الرسوؿ  يبحثوف
ووجود التفث ىو تعبَت عن ضياع جهود ا١تعلم ا١تريب، ومن ٍب يعد  ،-إذا صح التعبَت  -ا١تعنوي 

وكأنو قصر يف أداء  ألف ضياع اٞتهود وعدـ تلقي األتباع يشعر النيب  ؛ذلك مبعث حزنو و٫تو
ومن ٍب فهو يطالب أصحابو، وىو بذلك يطالب كل الذين يدعوف  -وحاشاه من ذلك  -مهمتو 

اتِّباعو واإلٯتاف بو أف يكونوا ٤تل قدس ا، وساحة تواصل مع ا١تلكوت ليكونوا أوعية ا١تعرفة 
 .  اٟتق
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فاألحالـ ىي وسيلة ١تعرفة الغيب بالغيب، وىي باب اٟتكمة، وكوهنا حكمة ىو داللة للرائي 
وىو ال يكوف سوى سفو، ٔتعٌت ( نو الع)ز بو ما كاف من الرٛتن، عما يداخلو من الشيطاف ٯتي

رموز رؤيا ا١تلكوت دالة على اٟتكمة وتكوف واضحة كفلق الصبح، حىت وإف حاوؿ الشيطاف 
 .أف ٯتوه تلك الرموز ٔتا يلقيو يف طريق النفس وىي عائدة من ملكوت ا( نو الع)

فإذا مل ينجح يف قطع طريق النفس عند عروجها،   ،ىو قاطع طريق ا( و انلع)فالشيطاف 
كي يأخذىا إىل ساحتو ويريها ما ٭تزهنا أو يثبطها و٬تعلها تكسل بفعل ما يُريها من صور ال تدؿ 
إال على السفو، وتبعث على اٟتَتة، أو إذا ٘تكنت من اإلفالت منو بالصعود يقطع عليها طريقها 

٤تملة بعطاء ا ومعرفتو فيحاوؿ اإللقاء فيما ٖتمل ليلبس عليها أو ليحزهنا، كما فعل وىي عائدة 
 :حيث ورد مع السيدة الزىراء 

 عن أيب، حدثٍت (ٔ)﴾الشَّْيطَانِ  ِمنَ  النَّْجَوى ِإنََّما﴿ :تعاىل قولو يف: إبراىيم بن علي تفسَت
 أن اآلية ىذه نزول سبب كان): قاؿ ،X ا عبد أيب عن بصَت، أيب عن عمَت، أيب بن ٤تمد

 والحسن وعلي وفاطمة ىو يخرج أن ىمّ   اهلل رسول أن منامها في رأت  فاطمة
 طريقان، لهم فتعرض المدينة حيطان من جاوزوا حتى فخرجوا المدينة، من  والحسين

 رسول فاشترى وماء، نخل فيو موضع إلى بهم انتهى حتى اليمين ذات  اهلل رسول فأخذ
 توا ما أكلوا فلما بذبحها فأمر بيض، نقط أذنيها إحدى في التي وىي كبراء شاة  اهلل
 جاء أصبحت فلما. بذلك اهلل رسول تخبر فلم ذعرة باكية فاطمة فانتبهت مكانهم، في

 والحسن المؤمنين أمير يخرج أن وأمر  فاطمة عليو فأركب بحمار  اهلل رسول
 المدينة حيطان من خرجوا فلما. نومها في  فاطمة رأت كما المدينة من  والحسين

 إلى انتهوا حتى  فاطمة رأت كما اليمين ذات اهلل رسول فأخذ طريقان، لو عرض
 بذبحها فأمر فاطمة، رأت كما كبراء شاة  اهلل رسول فاشترى وماء نخل فيو موضع

 أن مخافة تبكي منهم ناحية وتنحت فاطمة قامت أكلها أرادوا فلما وشويت فذبحت
 :قالت ؟ بنية يا شأنك ما: فقال تبكي، وىي عليها وقع حتى  اهلل رسول فطلبها يموتوا،

 فل عنكم فتنحيت رأيتو كما أنت فعلت وقد نومي في وكذا كذا رأيت[ إني] اهلل رسول يا
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 يا: فقال جبرئيل عليو فنزل ربو، ناجى ثم ركعتين فصلى  اهلل رسول فقام. تموتون أراكم
 في المؤمنين ويؤذي الرؤيا ىذه فاطمة أرى الذي وىو الدىار، لو يقول شيطان ىذا محمد،
 فاطمة أريت أنت: لو فقال  اهلل رسول إلى بو فجاء جبرئيل فأمر بو، يغتمون ما نومهم

 ثم. مواضع ثلث في فشجو بزقات، ثلث عليو فبزق محمد، يا نعم: فقال ؟ الرؤيا ىذه
 من أحد رأى أو تكرىو، شيئاً  منامك في رأيت إذا محمد يا قل: لمحمد جبرئيل قال

 وعباده المرسلون وأنبياؤه المقربون اهلل ملئكة بو عاذت بما أعوذ: فليقل المؤمنين،
 وتتفل أحد اهلل ىو وقل والمعوذتين الحمد وتقرأ رؤياي، ومن رأيت ما شر من الصالحون

 ِمنَ  النَّْجَوى ِإنََّما﴿ :رسولو على اهلل وأنزل رأى، ما يضره ال فإنو تفلت، ثلث يسارك عن
 .(ٔ)( - اآلية - ﴾الشَّْيطَانِ 

ولكن ىذه النجوى سرعاف ما تنكشف وتزوؿ بسبب وجود  ،(٧توى)فهذا اإللقاء يسمى 
 -لعلها  -وىذه البزقات الثالثة اليت شجو هبا يف ثالث مواضع  ،العاصم وىو رسوؿ ا 

وىي؛ من أمامو، ومن خلفو، وعن مشالو، أما اٞتهة الرابعة وىي  ،اٞتهات اليت يأٌب منها اإلنساف
ألهنا جهة اإلٯتاف وىي جهة ٤تمية با  ،عليها( نو الع)ٯتينو فهي جهة ال طاقة للشيطاف 

الث اليت سبحانو و جلت قدرتو، وىذه البزقات الثالث ىي ٔتثابة التحصُت للمرء من جهاتو الث
ٯتكن للشيطاف أف يراوده منها، وحىت الذكر يبُت ذلك، فكأف قراءة سورة التوحيد لتحصُت جهة 

 .الوجو، وا١تعوذتاف لتحصُت الشماؿ وا٠تلف

ومن ىذه الرواية الشريفة يستبُت أ٫تية وجود العاصم يف كل زماف من جهة، ومن جهة أخرى 
نسخ إلقاء الشيطاف إال ا سبحانو، وا ىي بياف ١تصداؽ العاصم فال أحد يستطيع أف ي

سبحانو ينسخو ْتجتو على ا٠تلق حيث يكشف اإللقاء ويفضح ٥تططات الشيطاف و٤تاوالتو 
لقطع السبيل بُت العباد ورهبم سبحانو، ومن ٍب فالعاصم ىو حجة ا يف كل زماف أيضاً، فوجود 

َته ويفضح ٤تاوالتو يف تشكيك الناس تدب( نو الع)العاصم يف كل زماف يقطع على الشيطاف 
فمهما حاوؿ أف ( نو الع)با١تلكوت وعطائو، وكذلك حىت مع العاصم يفتضح عمل الشيطاف 

وال ٬تتمعاف يف ٤تل واحد إال  ألنو سفو والسفو ال يشاكل اٟتكمة أبداً  ؛يلقي فإلقاؤه مفضوح
 .افتضح السفو فضيحة ال سبيل لتغطيتها
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 ِفي الشَّْيطَانُ  َأْلَقى َتَمنَّى ِإَذا ِإالَّ  نَِبي   َواَل  رَُّسولٍ  ِمن قَ ْبِلكَ  ِمن ْرَسْلَناأَ  َوَما﴿ :قاؿ تعاىل
 َما لَِيْجَعلَ  # َحِكيمٌ  َعِليمٌ  َواللَّوُ  آيَاتِوِ  اللَّوُ  ُيْحِكمُ  ُثمَّ  الشَّْيطَانُ  يُ ْلِقي َما اللَّوُ  فَ َينَسخُ  ُأْمِنيَِّتوِ 
َنةً  الشَّْيطَانُ  يُ ْلِقي  ِشَقاٍق  َلِفي الظَّاِلِمينَ  َوِإنَّ  قُ ُلوبُ ُهمْ  َواْلَقاِسَيةِ  مََّرضٌ  قُ ُلوِبِهم ِفي لِّلَِّذينَ  ِفت ْ
من اٟتكمة فكل ما ( نو الع)فآيات ا سبحانو آيات حكمة وما أبعد الشيطاف ، (ٔ)﴾بَِعيدٍ 

وعاء اٟتكمة وال  ألهنم  ؛يأٌب بو ىو السفو، ولذلك ىو ال يستطيع مع حجج ا سبيالً 
يف أوعيتهم الطاىرة، وكذلك ال سبيل لو على ا١تؤمنُت بوجود العاصم  -وحاشاىم  -٣تاؿ للسفو 

يف كل زماف وىو حجة ا الذي ينفي خبث السفو الذي ٭تاوؿ أف يلصقو الشيطاف بنور اٟتكمة 
 .النازؿ من ا سبحانو

َعُثوَن  يَ ْومِ  ِإَلى َأنِظْرِني قَالَ ﴿ :قاؿ تعاىل  َأْغَويْ َتِني فَِبَما قَالَ  #الُمنَظرِيَن  ِمنَ  ِإنَّكَ  قَالَ  #يُ ب ْ
 َأْيَمانِِهمْ  َوَعنْ  َخْلِفِهمْ  َوِمنْ  َأْيِديِهمْ  بَ ْينِ  مِّن آلتِيَ ن َُّهم ُثمَّ  #اْلُمْسَتِقيَم  ِصَراَطكَ  َلُهمْ  ألَقْ ُعَدنَّ 

، ومن ىنا نفهم معٌت ضرورة وجود العاصم (ٕ)﴾رِينَ َشاكِ  َأْكثَ َرُىمْ  َتِجدُ  َوالَ  شمائلهم َوَعن
واٟتجة يف كل زماف، وقبح خلو الزماف من حجة، فلو خال الزماف من حجة لساخت األرض 

؟ ألهنا ٓتلوىا من العاصم ستموج يف ْتر اٞتهل والظلمات ويتسلط عليها إبليس  ١تاذا!  بأىلها
 .ا سبحانو ويقطع سبيل تواصل العباد مع ملكوت( نو الع)

، (مادة؛ حلم: الصحاح للجوىري)ىو ما يراه النائم  -لغة  -( بضم اٟتاء والالـ)واٟتلم ]
 يراه ما ىو: وقاؿ اٞتوىري، اقتصر الضم وعلى الرؤيا،: وبضمتُت بالضم اٟتلم، :وقاؿ الزبيدي

 فخص الشارع بينهما وفرؽ اللغة، أىل أكثر مشى وعليو مًتادفاف، فهما: شيخنا قاؿ. النائم
 أوضح وقد. الشيطاف من واٟتلم ا من الرؤيا: حديث ويؤيده بضده، اٟتلم وخص با٠تَت الرؤيا
 َأْضغَاثُ ﴿: تعاىل قولو أيضاً  ويؤيده: قلت .األوائل يف ا١تواىب حاشية صاحب بينهما الفرؽ
: اكم ويف .النـو يف رآه أو رؤيا، لو رأى: عنو وٖتلم عنو، وحلم بو، وحلم....... . ﴾َأْحَلمٍ 

 :وأنشد ،أيضاً  وحلمتو بكذا حلمت: اٞتوىري وقاؿ .النـو يف رآه أي

 الـو خيا٢تا يبعدف ال ***    دوهنا رفيدة وبنو فحلمتها

                                                             

 .61 –  6: اٌسح - 
 .1  – 4 : ا٤ػشاف - 
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 .انتهى

 أحالـ: ج الغضب، ىيجاف عن والطبع النفس ضبط: وقيل ،والعقل األناة: بالكسر واٟتلم،
 َأْحَلُمُهم تَْأُمُرُىمْ  َأمْ ﴿: تعاىل قولو ومنو ا١تصادر، من ٚتع ما أحد وىو: سيده ابن قاؿ. وحلـو
 من لكونو بذلك فسروه لكن العقل، اٟتقيقة يف اٟتلم وليس عقو٢تم معناه: قيل. (ٔ)﴾ِبَهَذا

 والعقوؿ، األلباب ذوو: أي والنهى األحالـ أولو منكم ليليٍت: "اٟتديث ويف العقل، مسببات
 :جرير وقاؿ

 ؟ وتضريسي عضي من الناس جرب ما ***     فتنذرىم ألقواـ حلـو من ىل

 قالوه إهنم: قيل. (ٕ)﴾الرَِّشيدُ  اْلَحِليمُ  أَلَنتَ  ِإنَّكَ  ...﴿: تعاىل قولو ومنو كأمَت، حليم وىو
 بالضم، حلم، وقد وأشهاد، وشهيد وكرًن ككرماء وأحالـ حلماء: ج. االستهزاء جهة على
 :الرقيات قيس ابن قاؿ ،حليماً  صار: حلماً 

 حلما بأىلها حلـو خفت ** *  وإف األمور يف اٟتـز ٣ترب

 :اٞتوىري أنشد تكلفو،: الرجل وٖتلم

 ٖتلما حىت اٟتلم تستطيع ولن ** * ودىم واستبق األدنُت عن ٖتلم

 عليهم، الغضب يستفزه وال العصاة عصياف يستخفو ال الذي: تعاىل ا صفات يف: اٟتليم
 .إليو منتو فهو مقداراً  شيء لكل جعل ولكنو

 ".شعَتتُت بُت يعقد أف كلف ٭تلم مل ما ٖتلم من: "اٟتديث ومنو اٟتلم، تكلف: وٖتلم

 .(ٖ) [مألهتا: وحلمتها ،امتألت: القربة وٖتلمت.... . كاذباً  الرؤيا ادعى إذا: ٖتلم: يقاؿ

وعاؤه النفسي عند فاٟتلم ْتسب ما بينتو معاجم اللغة ىو داللة امتالء، واإلنساف ٯتتلئ 
 -والمتالء وعائو جهتاف؛ جهة علوية وىي جهة ا١تلكوت وما يفيض منها يف وعاء النائم  ،نومو

ىو اٟتكمة وا١تعرفة، وجهة سفلية وىي إما أف تكوف؛ من إمالءات الشيطاف  -أي نفس اإلنساف 
                                                             

 . 1: اٌطٛس - 
 .51: ٘ٛد - 
 .ِبدح زٍُ: ٌٍضث١ذٞ –ربج اٌؼشٚط  -1
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حديث النفس، وحديث  غَت السفو والتنكيل والتحزين، أو من -أخزاه ا  -وال ٯتلي ( نو الع)
النفس ال ٮترج عن متعلقات العامل ا١تادي وما يشكل عامل قمع ٢تا فيو فتحاوؿ يف النـو التنفيس 
عن رغباهتا ومراداهتا اليت يقمعها الواقع أو ال يرتضيها، فيشكل ٢تا النـو مساحة التنفيس، وما تراه 

رفة يسقط حديث النفس، وبوجود النفس على وفق ذلك خاؿ من ا١تعرفة واٟتكمة، فبوجود ا١تع
والفارؽ بُت . اٟتكمة يسقط إمالء الشيطاف، وبوجود ا١تعرفة واٟتكمة تثبت حجية الرؤيا وتستبُت

رؤيا ا١تلكوت وحديث النفس ىو أف الصورة ا١ترئية يف ا١تلكوت ىي صورة لواقع معريف حقيقي 
فهو صورة مصنوعة لواقع ال وجود لو إال  ، أما حديث النفستاماً  كامالً   ٘تثيالً  وٯتثل واقعًا خارجياً 

يف ذىن الرائي، ولذلك فالصورة ا١ترئية تكتسب مصداقيتها بانطباقها على واقع خارجي، وإذا مل 
 .فهي صورة موىومة ومن ٍب فهي حديث نفس خارجياً  يكن ٢تذه الصورة واقعاً 

يستدؿ على أف ىذا ( حلم)ة واستنادًا إىل ىذا ا١تعٌت العريف الذي تقدمو ا١تعاجم اللغوية ١تاد
اٟتدث لو عالقة بتكييف النفس اإلنسانية وتوجيهها، ويتوقف ىذا التوجيو على قدرة ا١ترء على 

ومن ا١تعلـو أف الًتٚتة ىي نقل للصورة الذىنية ا١تتبقية  ،(اٟتلم) ترٚتة ىذا اٟتدث ا١ترئي ا١تسمى بػ
 ، وما ٬تعل اٟتلم يشد الرائي و٬تعلو يطلب ٦تا انطبع على صفحة الذىن بعد االستيقاظ من النـو

 :تعبَته ىو خصائص الصورة اليت انطبعت بالذىن، ومن تلك ا٠تصائص

 .وضوح مالمح الصورة وشدة انطباعها يف الذىن

تشكل تلك الصورة برموز دالة على أهنا ناقلة ٠ترب من واقع خارجي ليس للنفس اإلنسانية 
من كوف الواقع الذي زود تلك النفس بالصورة ىو من عليو ىيمنة، بل لعل العكس ىو الصحيح 

 .لو ا٢تيمنة عليها

 .ىذه الصورة ادثة تنقل الرائي بإتاه معرفة كاف ٬تهلها قبل اٟتلم

بطريقة يصف فيها واقع ما رأى حىت كأف السامع يشارؾ  تتيح للرائي إمكاف ترٚتتها لفظياً 
 .الرائي فيما رأى

للرائي كي يعرؼ أثرىا على حياتو ا١تلكية، وىذه الدافعية ىي من  تشكل الصورة ا١ترئية دافعاً 
 .ٕتعلو يطلب من يؤوؿ لو ىذا اٟتديث
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وما ينفع البحث ىو كوف ا١تعٌت اللغوي ا١تتعارؼ لدى الناس يكشف عن كوف ىذا ا١تسمى 
يقظتو، ىو وسيلة ناقلة ٠ترب ما، من واقع لو ا٢تيمنة على الواقع الذي يعيشو الرائي يف ( اٟتلم)

والتفات البحث إىل ا١تعٌت اللغوي ىو ليضع مقدمة أماـ القارئ تيسر لو الدخوؿ إىل ساحة 
األحالـ واستبانة ما ىو ناقل للمعرفة منها ٦تا ىو غَت ذلك، وىذا األمر سنستبينو من خالؿ ما 

، يف شأف األحالـ وتصنيفها وبياف ما ىو شهادة ملكوت ناقلة ١تعرفة حق يذكره آؿ ٤تمد 
وما ىو حديث نفس الغاية منو التنفيس عما ٭تصل من ضغوطات الواقع ا١تادي، أو ىو ٦تا ال 
واقع لو إال يف وىم الرائي، وما ىو حديث الشيطاف الغاية منو تعطيل النفس اإلنسانية من التقدـ 

 .٨تو سد نقصها وٖتصيل الكماؿ الذي من أجلو خلقت

ـ وبياهنا لعل من ا١تفيد بياف كيف حدثت لألحال وقبل الشروع يف تصنيف آؿ ٤تمد 
؟؟ واإلجابة عن ىذين السؤالُت ا١تهمُت يبينها علماء ا سبحانو من  األحالـ، وما علة حدوثها

 .أئمة أىل البيت 

* * * 

 

 

 

 

 



 :وبحح
 بيان األحالً، وكيفية حدوثوا، وعمة ذلك ؟

َما يَْأتِيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن  #اقْ ت ََرَب لِلنَّاِس ِحَسابُ ُهْم َوُىْم ِفي َغْفَلٍة ُمْعِرُضوَن ﴿: قاؿ تعاىل
الِىَيًة قُ ُلوبُ ُهْم َوَأَسر وا النَّْجَوى الَِّذيَن ظََلُموا َىْل  #رَبِِّهْم ُمْحَدٍث ِإالَّ اْسَتَمُعوُه َوُىْم يَ ْلَعُبوَن 

قَاَل رَبِّي يَ ْعَلُم اْلَقْوَل ِفي السََّماِء  #َىَذا ِإالَّ َبَشٌر ِمثْ ُلُكْم َأفَ َتْأُتوَن السِّْحَر َوَأنْ ُتْم تُ ْبِصُروَن 
َراُه َبْل ُىَو َشاِعٌر فَ ْلَيْأتَِنا بِآَيٍة  َبْل قَاُلوا َأضْ   #َواأْلَْرِض َوُىَو السَِّميُع اْلَعِليُم  َغاُث َأْحلٍم َبِل افْ ت َ

 .(ٔ)﴾َكَما ُأْرِسَل اأْلَوَُّلونَ 

 ؟ ؟؟ وما معٌت يلعبوف ما ىذا الذكر ادث الذي يستمعو الناس وىم يلعبوف

ؿ ا وقد قا ،لو تدبر متدبر لعرؼ أف اللعب ىنا ىو االنغماس يف الدنيا واالهنماؾ يف طلبها
نْ َيا الَحَياةُ  ِإنََّما﴿ :سبحانو يف وصف اٟتياة الدنيا ُقوا تُ ْؤِمُنوا َوِإن َوَلْهوٌ  َلِعبٌ  الد   يُ ْؤِتُكمْ  َوتَ ت َّ

فيكوف الذكر ادث على ذلك ىو ما يعيدىم إىل عامل  ،(ٕ)﴾َأْمَواَلُكمْ  َيْسأَْلُكمْ  َواَل  ُأُجورَُكمْ 
، (ٖ)﴾َوتَ ْقَواَىا ُفُجوَرَىا فَأَْلَهَمَها # َسوَّاَىا َوَما َونَ ْفسٍ ﴿: اٟتق عامل اإلٯتاف والتقوى، قاؿ تعاىل

واإل٢تاـ ىنا التعريف أي عرفها رب العزة سبيل التقوى وسبيل الفجور وترؾ ٢تا ا٠تيار وٖتمل نتائج 
 .ا٠تيار

 الّلوُ  َكانَ  َوَما﴿: 8 ا قوؿ يف X ا عبد أيب عن الطيار، ٤تمد بن ٛتزة ورد عن
 وما يرضيو ما يعرفهم حتى): قاؿ ،(ٗ)﴾يَ ت َُّقونَ  مَّا َلُهم يُ بَ يِّنَ  َحتَّى َىَداُىمْ  ِإذْ  بَ ْعدَ  قَ ْوماً  لُِيِضلَّ 

 ِإنَّا﴿: وقاؿ تترك، وما تأتي ما لها بين: قاؿ ﴾َوتَ ْقَواَىا ُفُجوَرَىا فَأَْلَهَمَها﴿: وقاؿ يسخطو،
: قولو وعن تارك، وإما آخذ إما عرفناه،: قاؿ ،(٘)﴾َكُفوراً  َوِإمَّا َشاِكراً  ِإمَّا السَِّبيلَ  َىَديْ َناهُ 

                                                             

 .6 –  : ج١بءٔا٤ - 
 .15: ِسّذ - 
 .5 – 1: اٌشّظ -1
 .6  : اٌزٛثخ -4
 .1: اإلٔغبْ -6
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 العمى فاستحبوا عرفناىم: قاؿ ،(ٔ)﴾اْلُهَدى َعَلى اْلَعَمى فَاْسَتَحب وا فَ َهَديْ َناُىمْ  َثُمودُ  َوَأمَّا﴿
 .(ٕ)( يعرفون وىم الهدى على

للتقوى نفهم أهنا مأخوذة من الوقاية أي العمل  Xومن خالؿ بياف اإلماـ الصادؽ 
وخلق من أجلو، وىذا  بشرائط الصحة كي ال يصاب اإلنساف بعلة تعطلو عن أداء ما كلف بو

يعٍت أف الوقاية من العلل الروحية أىم وأعظم من الوقاية من العلل ا١تادية اٞتسمانية، والشرائط 
اليت تقي اإلنساف من إصابتو بالعلل الروحية وأعظم تلك العلل ىي علة اٞتهل والتكرب ىو 

 .الدخوؿ إىل حصن ا سبحانو

ال إلو إال اهلل حصني، فمن دخل حصني أمن من ): أنو قاؿ Xوقد ورد عن اإلماـ الرضا 
، وىذا الشرط الالـز (ٖ)(بشروطها وأنا من شروطها: فمرت الراحلة ودنا منا فقاؿ :قاؿ عذابي،

حيث أهنا ( الرؤى)للتقوى وللهداية بينو ا سبحانو لعباده، ومن سبل البياف ىو سبيل األحالـ 
 (. عامل مل يعص ا فيو طرفة عُت وىو)سبيل ناقل للمعرفة من عامل ا١تلكوت 

وىذا الذكر ادث الشك يف كونو قادـ من عامل ال يعصى ا سبحانو فيو مطلقًا، وىذا 
العامل ا١تهيمن على عامل الدنيا ىو عامل ا١تلكوت، وىذا يعٍت أف الذكر اآلٌب ىو آت من ىذا 

 يف الكليٍت اإلسالـ ثقة قد ذكرالعامل ا١تصطبغ بصبغة ا سبحانو وىي الطاعة والتسليم، و 
 الخلق، أول في مضى فيما تكن لم األحلم إن): قاؿ X األوؿ اٟتسن أيب عن :الكايف
 زمانو أىل إلى رسوالً  بَعثَ  ذكره عز اهلل إن: فقاؿ ؟ ذلك يف العلة وما: فقلت .حدثت وإنما

 وال ماالً  بأكثرنا أنت ما اهللفو  لنا فما ذلك فعلنا إن: فقالوا. وطاعتو اهلل عبادة إلى فدعاىم
. النار اهلل أدخلكم عصيتموني وإن الجنة، اهلل أدخلكم أطعتموني إن: فقال. عشيرة بأعزنا
 إذا: فقال ذلك ؟ إلى نصير متى :فقالوا. ذلك لهم فوصف النار ؟ وما الجنة فما: فقالوا

 فأحدث. استخفافاً  وبو تكذيباً  لو فازدادوا ورفاتاً، عظاماً  صاروا أمواتاً  رأينا لقد: فقالوا .متم
 أراد ذكره 8 اهلل إن :فقال. ذلك من أنكروا وما رأوا بما فاخبروه فأتوه األحلم، بينهم اهلل
 إلى األرواح تصير أبدانكم، بليت وإن متم إذا أرواحكم تكون ىكذا بهذا، عليكم يحتج أن
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 على أثره يظهر لم بما أرواحكم تنام النوم في أن كما أي :قيل. األبدان تبعث حتى عقاب
 .(ٔ)( وعذابو البرزخ نعيم كذلك عليو، إليكم ينظر من يطّلع وال أجسادكم

يدؿ داللة واضحة على أف األحالـ  (فأحدث اهلل بينهم األحلم) :Xفقوؿ اإلماـ موسى 
 -أي الرؤيا يف عامل ا١تلكوت  -ىي من الذكر ادث إف مل تكن ىي نفسو، ذاؾ أف األحالـ 

 .ألىل األرض عن حا٢تم يف االمتحاف األوؿ يف عامل الذر حدثاً مذكراً تعد 

فالنشأة األوىل واقعة يف دائرة  ،(ٕ)﴾َتذكَُّرونَ  فَ َلْواَل  اأْلُوَلى النَّْشَأةَ  َعِلْمُتمُ  َوَلَقدْ ﴿ :قاؿ تعاىل
العلم، وىذا العلم يف عامل الدنيا ٭تتاج إىل تذكر فكاف إحداث األحالـ لتكوف مذكرة، كما ىو 
بعث الرسل واألنبياء واألوصياء ىو لتذكَت الناس ْتا٢تا يف االمتحاف األوؿ وكيف قابلت تنصيب 

؟ ولذلك من خالؿ ىذا  وهنيو أمر ا وهنيو ا سبحانو ٠تليفة يكوف قولو قوؿ ا سبحانو وأمره
على الناس أف تسأؿ عن ىذا القادـ وما  االمتحاف بويل ا عندما يعلن دعوتو للناس يصَت لزاماً 

أدلتو، وبا١تقابل يسعى ىذا ا١تبعوث اإل٢تي إىل أف يثبت صدقيتو بدعوة الناس إىل سؤاؿ من ال 
الح على وفق ا١تنهج اإل٢تي، فنرى ا١تبعوث يؤكد يغشهم وال تشغلو ا١تصاحل على حساب اإلص

 .على سؤاؿ الغيب وطلب شهادتو

 وََكَفى ُكلِّوِ  الدِّينِ  َعَلى لُِيْظِهَرهُ  اْلَحقِّ  َوِدينِ  بِاْلُهَدى َرُسوَلوُ  َأْرَسلَ  الَِّذي ُىوَ ﴿ :قاؿ تعاىل
، وشهادة ا سبحانو للمبعوث طرقها كثَتة منها الرؤيا، بل لعل الرؤيا أوضحها (ٖ)﴾َشِهيداً  بِاللَّوِ 

من جهات منها على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر؛ كوهنا ناقلة لصورة ملكوتية، ىذه الصورة ىي حامل 
يكوف شهادة  علماً العلم اإل٢تي، وىذا العلم ىو من أركاف قانوف معرفة اٟتجة، فالرؤيا ٖتمل 

لضرورة وجوده بوصفو الوحيد القادر على حل شفرة الرسالة  جهة، ويكوف مبيناً  للمبعوث من
من سبل ا١تعرفة وا٢تداية، وىذا  منها، وعلى ىذا تشكل الرؤيا سبيالً  السماوية بوصفو قادماً 

السبيل يتميز بعموميتو ومشوليتو فعموميتو تتبُت يف كونو ال يقتصر على النخب اجملتمعية، بل ىو 
يعم كل الناس بكل طبقاهتم عا١تهم ومتعلمهم ومن ىو دوف ذلك، ومشوليتو تستبُت يف أنو يصل 

 .إىل كل ا٠تلق ال يعطلو اختالؼ األلواف أو األلسنة
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حيث أف الصورة اليت يروهنا  ،لكل الناس على اختالؼ ألسنتهم مهماً  معرفياً  د الرؤيا ناقالً تع
والصوت الذي يسمعونو ىو واقع يف مساحة فهم كل واحد منهم، ومبُت ٢تم على وفق ما يعرفونو 

أماـ  من رموز تيسر ٢تم ا١تعرفة وا٢تداية، وكذلك ىو يبُت ٢تم الواقع الذي سيصَت إليو حا٢تم، وىم
 َوِإمَّا َشاِكراً  ِإمَّا السَِّبيلَ  َىَديْ َناهُ  ِإنَّا﴿ :ىذا اٟتدث الذي رأوه يف ا١تلكوت باالختيار، قاؿ تعاىل

، والشكر ىو يف التصديق والعمل على وفق مراد ا١تلكوت، والكفر ىو باإلعراض عما (ٔ)﴾َكُفوراً 
تضييع الفرصة اليت أتاحها ا  رأى يف ملكوت ا، ومن ٍب فاإلنساف ىو من يتحمل مسؤولية

سبحانو لو عندما فتح لو باب ا١تلكوت وأٝتعو كلماتو اكمات، واآلية الكرٯتة أعاله كأهنا 
، (ٕ)﴾الُمسَتِقيمَ  الصَِّراطَ  اىِدنَا﴿ :استجابة لدعاء العبد ربو الذي حكاه القرآف بقولو تعاىل

الرؤيا حيث يتم تعليم العباد اٟتقيقة يف  واستجابة ىذا الدعاء يكوف بطرؽ متعددة، منها طريق
ذاؾ ىو عامل ا١تلكوت، عامل الطاعة ا١تطلقة، عامل األنفس، وىذا  ،عامل مل يعص ا فيو طرفة عُت

العامل ٯتكن لألنفس أف تبلغو يف اليقظة بالكشف ويف النـو بالرؤيا، حيث ترى األنفس وتسمع 
( شهادة)سدية والبصر اٞتسدي، وحىت أف لفظة بأذف القلب والبصَتة، حيث تسًتيح األذف اٞت

دالة على أف ىناؾ نظر لصورة ما، كي يصدؽ إطالؽ وصف الشهادة، والشهادة ىنا شهادة 
ألهنا شهادة من عامل مل يعص ا سبحانو فيو  ؛أي شهادة ٤تكمة ال سبيل للطعن فيها ،ملكوتية

على أف عامل ا١تلكوت ٝتي بذلك ٢تيمنتو  طرفة عُت، فهو عامل ا١تصداقية الكاملة التامة، فضالً 
على عامل ا١تلك، وىو الوسيط الناقل للمعرفة اٟتق من العوامل العلوية إىل العامل الدنيوي، حيث 

ولذا البد من  ،(لم ينظر لو اهلل سبحانو منذ خلقو)أف العامل الدنيوي  ورد عن الطاىرين 
وجود عامل يقع ٖتت نظر ا سبحانو يكوف لو ا٢تيمنة على العامل الذي مل ينظر لو ا سبحانو 

وخارج  منذ خلقو، ومن دوف وجود ىذا العامل الوسيط ا١تهيمن يكوف العامل الدنيوي منقطعاً 
خلقو ىو ٖتت السيطرة، والواقع يقوؿ ليس ىناؾ من خلق  سبحانو ىو خارج سيطرتو بل كل 

 .سيطرتو

، كذلك (ٖ)﴾اْلَعِليمُ  اْلَحِكيمُ  َوُىوَ  ِإَلوٌ  اأْلَْرضِ  َوِفي ِإَلوٌ  السََّماء ِفي الَِّذي َوُىوَ ﴿ :قاؿ تعاىل
البد أف يكوف على األرض ٦تثل لعامل ا١تلكوت، يستشهد ا١تلكوت ويشهد لو ا١تلكوت، وىذا 
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وىو القنطرة اليت يعرب من خال٢تا ا٠تلق إىل عامل ا١تمثل ىو ا١تسمى يف كل زماف بأوؿ ا١تؤمنُت، 
 ِفي بَ َعثَ  الَِّذي ُىوَ ﴿ :ا١تلكوت لَتوا آيات ا سبحانو ويستبينوا ا١تعرفة اٟتق، ويتحقق قولو تعاىل

ُهمْ  َرُسوالً  اأْلُمِّيِّينَ  ُلو مِّن ْ  ِمن َكانُوا َوِإن ْكَمةَ َواْلحِ  اْلِكَتابَ  َويُ َعلُِّمُهمُ  َويُ زَكِّيِهمْ  آيَاتِوِ  َعَلْيِهمْ  يَ ت ْ
 .(ٔ)﴾م ِبينٍ  َضَللٍ  َلِفي قَ ْبلُ 

فلوال مبعوث ا١تلكوت ما كاف ىناؾ تالوة آليات ا اليت ىي سبيل تعليم الناس هنج التخلي 
عن مساوئ األخالؽ باكتساب مكاـر األخالؽ وتزكيتهم بالتحلي، ويعلمهم الكتاب واٟتكمة  

نسَ  اْلِجنَّ  َخَلْقتُ  َوَما﴿ :خلقوا، قاؿ تعاىل كي يبلغوا الغاية اليت من أجلها  ِإالَّ  َواْْلِ
من أدلة داعي اٟتق، ويستبُت من  ، ولذا كانت شهادة ا١تلكوت للمبعوث دليالً (ٕ)﴾لِيَ ْعُبُدونِ 

 .خالؿ ىذا الدليل شخصو بوصفو ا١تصداؽ، وشخصيتو بوصفو اٟتامل للمعرفة اإل٢تية اٟتق

 -ولوال وجود سبيل التصاؿ ا٠تلق بعامل ا١تلكوت لبقيت رسالة ا١تبعوث يف حيز اإلخبار 
أف يطمسوا خرب ( ا١تغضوب عليهم)ولسهل على  -الذي يتنازع فيو الناس التصديق والتكذيب 

السماء بالتحايل عليو بالكذب والتزوير وا٠تداع، وشراء الذمم من ذوي النفوس الضعيفة، 
، ذاؾ أف الناس عدوة ما لى الناس شديدًا جداً، وعسرت معرفة اٟتق ٘تاماً وألضحى اٟتاؿ ع

ٕتهل، وىي ال ترى غَت ىذا العامل ْتكم مالصقتو والعيش فيو، ومن ٍب فهي ال علم ٢تا بعامل ال 
سبيل ٢تا لالتصاؿ بو، وتكوف بذلك اٟتجة على الرسوؿ وعلى من أرسلو، وىذا خالؼ النظاـ 

 الّلوِ  َعَلى لِلنَّاسِ  َيُكونَ  لَِئلَّ  َوُمنِذرِينَ  م َبشِّرِينَ  ر ُسلً ﴿ :8ؿ الباري اإل٢تي اٟتق حيث يقو 
 .(ٖ)﴾َحِكيماً  َعزِيزاً  الّلوُ  وََكانَ  الر ُسلِ  بَ ْعدَ  ُحجَّةٌ 

فاٟتجة  سبحانو ولرسلو، ولذا سوؼ ال ٬تد ا١تبطلوف مع بعث الرسل وكشفهم ٟتقائق 
النظر يف ا١تلكوت ورؤية آيات ا غَت اٞتداؿ بالباطل، قاؿ  ا١تلكوت من خالؿ ٘تكن الناس

 ِبوِ  لُِيْدِحُضوا بِاْلَباِطلِ  َكَفُروا الَِّذينَ  َوُيَجاِدلُ  َوُمنِذرِينَ  ُمَبشِّرِينَ  ِإالَّ  اْلُمْرَسِلينَ  نُ ْرِسلُ  َوَما﴿ :تعاىل
وىذا واقع ما يراه ا١تبعوثوف باٟتق حيث يواجههم  ،(ٗ)﴾ُىُزواً  أُنِذرُوا َوَما آيَاِتي َواتََّخُذوا اْلَحقَّ 

ا١تبطلوف باٞتداؿ بالباطل، وعندما يستبُت باطلهم يهرعوف إىل االستهزاء والسخرية بإنذار اٟتق 
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سبحانو، وىذا األمر الذي يبينو النص الكرًن تعيشو البشرية اليـو مع داعي اٟتق حيث اٗتذوا 
رى الناس يف ملكوت السماوات مساحة للسخرية واالستهزاء، الرؤيا وىي آية من آيات ا وهبا ي

وراحوا يعملوف على صرؼ الناس عن ىذا السبيل اإل٢تي حىت ال ينكشف زيفهم وكذهبم 
وخداعهم، ٤تاولُت بذلك إطالة عمر دنياىم اليت ال ٤تالة زائلة وسيفتضحوف عما قريب، ولكن 

 فَِبَما قَالَ ﴿ :الذي حكاه القرآف بقولو تعاىل( نو الع)حا٢تم تلك ىي ذاهتا حاؿ إبليس 
 .(ٔ)﴾اْلُمْسَتِقيمَ  ِصَراَطكَ  َلُهمْ  ألَقْ ُعَدنَّ  َأْغَويْ َتِني

، ففي ىذا السبيل لقد كانت الرؤيا السبيل األمثل إلفشاؿ ٥تططات أعداء ا١ترسلُت 
ويستبُت ٢تا من ىذه ترحل األنفس إىل عامل الطاعة للنظر يف ا١تلكوت ومعرفة حقائق األشياء، 

 :الرؤيا عدد من األمور منها على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر

 .معرفة مصداؽ ا١تبعوث من الغيب والكشف عن ىويتو

من الغيب، والشهادة الواردة من ذاؾ العامل  الشهادة للمبعوث بصدؽ ما أخرب بو كونو مرسالً 
، قولة من عامل ال معصية فيو مطلقاً ألهنا شهادة من ؛ىي شهادة صادقة ال جداؿ يف ذلك وال مراء

 .فهو عامل الصدؽ اض

من خالؿ ا١تعرفة ا١تتحصلة من عامل ا١تلكوت يستبُت للناس خداع علماء السوء وفقهاء 
الضاللة، ومن ٍب ينكشف للناس مدى ا٨ترافهم عن الشريعة اٟتق، وتزوؿ بذلك براقع القدسية 

 .ةالزائفة اليت يتقنعوف هبا طواؿ ىذه الفًت 

يعرؼ الناس مدى انتفاعهم بالطاعة والتسليم ٢تذا ا١تبعوث، ذاؾ أف رسالة ا١تبعوث ال يتحقق 
ىو إماـ معصـو مفًتض الطاعة، أي ىو  ا٢تدؼ منها ما مل يعرؼ الناس أف ا١تبعوث هبا

بالتنصيب واٞتعل والتعيُت من ا سبحانو فوض لو اٟتق الدين، وعلى الناس أف ال يكوف منها 
 َوَما﴿ :ألف إرادتو ىي إرادة ا سبحانو، قاؿ تعاىل ؛Xغَت العمل على وفق مراد اإلماـ 

 الرَّْحَمنُ  اتََّخذَ  َوقَاُلوا #فَاْعُبُدوِن  َأنَا ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  َأنَّوُ  ِإلَْيوِ  نُوِحي ِإالَّ  رَُّسولٍ  ِمن قَ ْبِلكَ  ِمن َأْرَسْلَنا
ما  ، ولذلك كثَتاً (ٕ)﴾يَ ْعَمُلونَ  بَِأْمرِهِ  َوُىم بِاْلَقْولِ  َيْسِبُقونَوُ  اَل  #م ْكَرُموَن  ِعَبادٌ  َبلْ  ُسْبَحانَوُ  َوَلداً 
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حيث دأبوا على تربية شيعتهم كي يكونوا أىاًل يف ٛتل راية اٟتق  ركز على ذلك أىل البيت 
، حيث ورد عن اإلماـ Xوإظهار دين ا سبحانو من خالؿ ٝتعهم وطاعتهم لقائم آؿ ٤تمد 

أرأيت إن لم يكن الصوت الذي قلنا ) :Xقاؿ أبو جعفر : قاؿ ،عن ضريس ،Xالصادؽ 
واهلل التسليم وإال : فيو وا إىل أمرؾ، قاؿانتهي : قلت: قاؿ لكم أن يكون ما أنت صانع ؟

 . (ٔ)( وأىوى بيده إىل حلقو فالذبح،

* * * 
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 :وبحح
 الرؤيا جتري دلرى كالً الرب

 .(ٔ)(عنده الرب بو تكلم كلم مجرى تجري المؤمن رؤيا) :قولو  أمَت ا١تؤمنُتورد عن 

ٔتعٌت ىي )الشريفة تشَت إىل أف الرؤيا جارية ٣ترى الكالـ وىي ليست بكالـ وىذه الرواية 
ولكنها ٕتري ٣ترى النص القانوين للمعرفة من حيث ىي  ،ليست بنص قانوين أصل للمعرفة

، وما ٬تري ٣ترى الكالـ ىو الصورة، والرؤيا (شهادة للمصداؽ الذي ينطبق عليو النص ويعرؼ بو
امو يف ملكوت السموات، وىذا الذي يراه صورة متحركة ناطقة ٭تتاج إىل ىي ما يراه ا١ترء يف من

ترٚتتها بلسانو عندما يستيقظ ليؤدي الشهادة عما رأى يف ا١تلكوت، ولذا فهي تشًتؾ مع النص 
بذاتو، أما الرؤيا  مستقالً  القانوين من جهة كوهنا شهادة، وتفارقو من جهة كوف النص يعد دليالً 

 .بالتابعية بذاتو، بل يصح أف تكوف دليالً  مستقالً  بالدليل وليست دليالً  فهي شهادة متعلقة

الشك يف أننا ٨تتاج يف ىذا ا١تبحث إىل أف نقًتب من التعرؼ على الكلمة ْتقيقتها، ذاؾ 
ورٔتا فارقها من جهة  ،ىي، وىي ىو فصار ىو  ألف ىذه ا١تعرفة العالية مل تتح لغَت ٤تمد 

الذي   وىو الوحيد  ،، وىو برزخها الناقل ٢تا من اٟتق إىل ا٠تلقخلقاً  وكونو  كوهنا حدثاً 
كتبت الكلمة يف صفحة وجوده من دوف حجاب، وأوؿ من تلقاىا منو اإلنساف الذي خلق يف 

 وأنت العلم مدينة أنا علي، يا): ، ولذلك قاؿ رسوؿ ا Xأحسن تقوًن وىو علي 
 .(ٕ)!( ؟بابها من إال المدينة تؤتى وىل بابها،

وىي اللطف الظاىر أو النور الظاىر الذي أحدثو  ،والكلمة ىي مدينة الكماالت اإل٢تية
بوصفو مدينة العلم وىذه ا١تدينة  الكنو واٟتقيقة ليعرؼ بو، وواضح جدًا من قوؿ رسوؿ ا 

كلمة   ىي الظل ١تدينة الكماالت اليت هبا ٯتكن للعباد معرفة الكلمة اٟتق، ولذلك ٝتي ٤تمداً 
 :أو ْتسب ما ورد يف التعبَت الوارد يف دعاء السمات ،ا التامة بوصفو ظهور الكلمة يف ا٠تلق

ىي ( ا)أي ظهور ا سبحانو، ومن ىنا ٯتكننا أف نفهم أف الكلمة ( وظهورؾ يف جبل فاراف)
و٭تتاج  ،(ا)ىو الظهور ا٠تلقي للكلمة  للكنو واٟتقيقة، و٤تمد ( األمري)الظهور الوجودي 
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وىو  ،ىذا الظهور ا٠تلقي إىل من يًتٚتو وكاف ذلك ا١تًتجم ىو اإلنساف ا١تخلوؽ يف أحسن تقوًن
باب مدينة العلم ا١تعرؼ هبا ؤتا ٖتملو، فكونو ٥تلوقًا يف أحسن تقوًن يتبُت أف خليفة  Xعلي 

يها أعداؤه قبل ا ا١تنصب من عنده البد أف تتوفر فيو تلك السمة ا١تهمة اليت يشهد لو ف
الذي أغناه من سواه عن خلقو وجعل حاجة خلقو  Xأصدقائو، وىذا ىو حاؿ أمَت ا١تؤمنُت 

 أبو ثنا ،بالرملة ا٢تروي الرحيم عبد بن ٤تمد ثنا ،يعقوب بن ٤تمد العباس فقد ورد عن أيب ،إليو
 رضي) عباس ابن عن ،٣تاىد عن ،األعمش عن ،معاوية أبو ثنا ،صاحل بن السالـ عبد الصلت

 فليأت المدينة أراد فمن بابها، وعلي العلم مدينة أنا)":  ا رسوؿ قاؿ: قاؿ (عنهما ا
 .(ٔ)( * ٮترجاه ومل*  اإلسناد صحيح حديث ىذا*  "الباب

ىو معلم البشرية الذي بُت للناس الكلمة بوصفها النور اموؿ، وعيبتها ٤تمد  Xفعلي 
بقولو للناس  Xبوصفو الوعاء اٟتامل ٢تا، ومن ىنا ٯتكننا أف نفهم ماذا أراد أمَت ا١تؤمنُت  

، قاؿ ١Xتا اضطربوا عندما رفع جيش الشاـ ا١تصاحف يف صفُت لبث الفرقة يف جيش علي 
صورة القرآف ا١تتحركة  Xوكونو ىو القرآف الناطق داؿ على أنو  ،(أنا القرآن الناطق) :٢Xتم 

حولو، وكاف ٯتكن للناس أف يقصروا شوط ا١تعرفة على  اٞتسماين ركز الذي يدور الكوفوىو ا١ت
، ولكنهم ١تا أبوا ذلك كاف من ويسلموا إليو تسليماً  Xأنفسهم بالتوجو ٨تو باب ا١تعرفة علي 

رٛتة ا سبحانو أف وفر ٢تم فرصة أخَتة للمعرفة ولكن ىذه الرتبة من ا١تعرفة تظهر يف شبهة 
ُت، والسبب يف ذلك ىو أف الناس فرطت يف استحقاقها للمعرفة عندما فرطت با١تعلم علي لتستب
Xوأعرضت عنو إىل من ىو دونو أو نقيضو ،. 

ىو صورة العلم، فالذي ماؿ إليو الناس ىو صورة اٞتهل، والسبب الذي  Xفإذا كاف علي 
ومشتبها لتكوف رىا كاف رمزيًا، جعل ا١ترتبة األخَتة يف ا١تعرفة تكوف مشتبهة يف ظهورىا كوف ظهو 

 .ىي ساحة االمتحاف ليستبُت ا١تؤمن العارؼ ٦تن ىو غَت ذلك 

؟؟ ألف  ١تاذا ا١تعرفة ا١تلكوتية مهمة جداً، بل وشهادة ا١تلكوت أمر ضروري :وبذلك نفهم
أتوه وىذا الباب ىو الذي أمر ا سبحانو العباد أف ي ،ىذه ا١تعرفة تتعلق ٔتعرفة باب مدينة العلم

 ِىيَ  ُقلْ  األِىلَّةِ  َعنِ  َيْسأَلُوَنكَ ﴿ :منو يف نصوص كثَتة وردت يف الكتاب العزيز منها قولو تعاىل
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 َوْأُتواْ  ات ََّقى َمنِ  اْلِبرَّ  َولَ ِكنَّ  ظُُهوِرَىا ِمن اْلبُ ُيوتَ  تَْأتُ ْواْ  بَِأنْ  اْلِبر   َولَْيسَ  َواْلَحجِّ  ِللنَّاسِ  َمَواِقيتُ 
 .(ٔ)﴾تُ ْفِلُحونَ  َلَعلَُّكمْ  الّلوَ  َوات َُّقواْ  َأبْ َواِبَها ِمنْ  اْلبُ ُيوتَ 

فمن باب ا سبحانو ٯتكن الدخوؿ الشرعي إىل بيت ا ومن ٍب التزود من النور الذي فيو، 
وىذا الباب ىو الكلمة الصورة، وىذه الكلمة ىي عامل ا١تلكوت، ومن ٍب فمن أراد معرفتها فعليو 

ومعرفتها تكوف بالبصَتة ال بالبصر، أي ا١تشاىدة تكوف يف عامل ا١تلكوت، ومن أف يرحل إليها، 
أولويات عمل الكلمة الصورة يف عامل ا١تلكوت أهنا تشهد للكلمة الرمز يف عامل ا١تلك، والكلمة 

ألف  ؛الرمز يف عامل ا١تلك ٖتث الناس حثًا شديدًا للنظر يف ملكوت السموات وطلب شهادتو
ألهنا شهادة قادمة  ؛شهادة ٤تكمة ال يأتيها الباطل من بُت يديها وال من خلفهاشهادة ا١تلكوت 

 .من عامل مل يعص ا سبحانو فيو طرفة عُت

 Xيف إجابتو عن سؤاؿ بشأف طلب موسى  Xوىذا األمر يكشفو جواب السيد اليماين 
 :Xالنظر إىل ربو سبحانو، حيث قاؿ 

 وتعاىل سبحانو ا معرفة فطلب أواًل، البصرية ال البصَتية وا١تعرفة القلبية الرؤية موسى طلب)
 مستحق غَت أنو وتعاىل سبحانو ا من عرؼ فلما ،(أدىن أو قوسُت القاب) مقاـ يف معرفتو حق
 وىو ا١تقاـ، ىذا صاحب إىل -﴾ َأْنظُر َأرِِني﴿ - بالبصر وينظر بالبصَتة يرى أف طلب ا١تقاـ ٢تذا

 سبحانو ا إىل النظر ىو ٤تمد إىل والنظر وتعاىل، سبحانو ا معرفة ىي ٤تمد ومعرفة - ٤تمد
 ذلك يف ٤تمد نور رؤية على لو طاقة ال أنو: اٞتواب فجاءه - سبحانو ا وجو ألنو وتعاىل؛

 قَالَ ﴿ صعقاً  موسى وخرّ  دكاً، فجعلو للجبل سبحانو ا نور وىو ٤تمد فتجلى القدسي، ا١تقاـ
 الذي فقط وىو ،X طالب أيب بن علي بوالية: أي﴾ اْلُمْؤِمِنينَ  َأوَّلُ  َوَأنَا ِإلَْيكَ  تُ ْبتُ  ُسْبَحانكَ 

 (.باهبا وعلي العلم مدينة أنا) ٤تمد باب فهو ا١تقاـ، ىذا صاحب وىو ٤تمداً، ويرى ٤تمداً  يعرؼ

 الخياط سمّ  من يخرج كضوء الجبل على نوره من طلع وإنما: )X الصادؽ قاؿ
 (. الجبال وصعقت األرض فدكت
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 ا١تلك، يف التمكُت من سيعطيو ما ا من عرؼ ١تا ٤تمد آؿ قائم مقاـ X موسى طلب ٍب
 .عنهم الرواية يف ورد كما ٤تمد، آؿ قائم ٬تعلو أف ا من وطلب

 ،X جّده إبراىيم رآىا اليت( والكوكب والقمر الشمس: )مقاـ طلب موسى فإفّ  وبالنتيجة،
 أنوارىم يرى أف طلب بل ا١تلكوت، يف وىو X إبراىيم رآه الذي ا١تقاـ هبذا ليس ولكن

 . الكلية السابعة السماء يف مقاماهتم: أي األعلى، ا١تأل يف القدسية

 أو اٞتسمانية ٤تمد لصورة سواء ٦تكن ألنو النظر؛ عن فُسكت ٤تمد إىل النظر أيضاً  وطلب
 أيب بن علي ىو ا١تقاـ ىذا صاحب ألف ؛(تامة رؤية) ٤تمد رؤية إمكاف بعدـ وُردَّ  ا١تثالية، لصورتو
﴾ تَ َراِني َلنْ ﴿: تعاىل فقولو(. وأنت ا إال عرفٍت ما علي، يا: ) ٤تمد قاؿ وقد ،X طالب

 . (ٔ) (تطلب كما تامة، رؤية ٤تمداً  ترى لن: أي

إف الكلمة الرمز يف ىذا العامل تعمل على تعريف الناس بالكلمة الصورة من خالؿ حثهم 
للنظر يف ا١تلكوت، والعمل على تنشيط ملكة تلقي صورة ا١تلكوت لديهم من خالؿ ما تبُت ٢تم 
من حقائق ا١تلكوت وكلماتو، فما كاف أحد يعلم ما معٌت تأويل القرآف حىت ظهرت الكلمة الرمز 

لناس ما معٌت التأويل، فتأويل القرآف ىو إعادتو إىل صورتو ا١تلكوتية من خالؿ بياف وبينت ل
للناس وتعريفهم بو معرفة تعمل من خال٢تا األنفس على خلع ربقة التعلق  Xحقيقة ا١تعلم علي 

بعامل ا١تادة واالنشداد إىل عامل ا١تلكوت، والسياحة فيو، ومن ىنا نفهم ١تاذا تكوف دولة العدؿ 
 Xوحكومة علي  X؟؟ ألهنا دولة علي  ٢تي يف آخر الزماف ىي دولة ملكوت ااإل

 Xا١تمثل اٟتق ا١تبعوث من جهات علي  Xاإلنساف الكامل التاـ اليت يقيمها ولده القائم 
كي ال يكوف لليهود حجة على ا وال ) Xإيليا  :وىم ،الذين غابوا عن أعُت الناس ،الثالث

، واإلماـ (كي ال يكوف للنصارى حجة على ا وال عذر ٢تم) Xيح ، وعيسى ا١تس(عذر ٢تم
 .(كي ال يكوف للمسلمُت حجة على ا وال عذر ٢تم وال عاذر) ٤Xتمد بن اٟتسن ا١تهدي 

إف ظهور ا١تندوب عن ا١تنقذ الغائب يف الديانات السماوية الثالثة واستناداً إىل ىذا التخريب 
بعد غياب أولئك اٟتجج اإل٢تية جعل من ا١تتعذر اليـو على الناس الذي حدث يف الشرائع اإل٢تية 

معرفة اٟتق، ومعرفة رسوؿ اٟتق على الرغم من أف الداعي ا١ترسل أعلن ٖتديو للذين نصبوا 
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أنفسهم رؤساء للديانات الثالث بكل مللهم وطوائفهم و٨تلهم وطلبهم للمناظرة العلنية أماـ 
ىل دين بكتاهبم الذي يلتزمونو، ويظهر حقو من كتبهم، ويبُت الناس ليستبُت اٟتق للناس، كل أ

، و١تا ، ويف قرآف ٤تمد X، ويف إ٧تيل عيسى Xأين ذكره ربو سبحانو يف توراة موسى 
٢تم، و١تا كاف عامة الناس ونتيجة التخريب  ىادياً  بوصفو مبعوثاً  أبوا عليو ذلك توجو للناس عموماً 

نات الثالث على طوؿ ىذه الفًتة يغطوف يف جهل شديد ٔتا يتعلق ا١تعريف الذي مارسو فقهاء الديا
 ،على أف يرشدىم إىل ا١تلكوت ويطالبهم بالنظر فيو  Xيف فهم الدليل الشهودي، عمل القائم

فاٞتميع ال ٮتتلفوف على شهادة ا١تلكوت لصاحب اٟتق، وعلى الرغم من أف ىذه الشهادة اليت 
ال ٮتتلف عليها اثناف من أىل األرض وخاصة من أتباع الديانات اإل٢تية الثالث، صرنا ٨تتاج يف 

ا، ىذا الزماف ونتيجة ٢تذا االبتعاد عن ملكوت ا سبحانو إىل بياف الواضحات والتدليل عليه
 ؛بينما دلت كل األخبار التارٮتية ا١تاضية على أف إخبار ا١تلكوت ال سبيل لرده أو التشكيك فيو

ألف الناس تعلم أف ا١تلكوت ىو عامل مل يعص ا سبحانو فيو قط فهو عامل الطهارة، وما يأٌب 
 .منو ال ٯتكن التشكيك فيو

* * * 

 

 

 

 

 

 



 :وبحح
 ؟؟ الرائي أو املرئي :وا والك حجية الرؤيا

ىذا ا١تبحث يسلط الضوء على ما حاوؿ فقهاء آخر الزماف إثارتو لقطع ىذا السبيل ا١تلكوٌب 
أي أف علة حجيتها ىو  ،حيث أدخلوا عليهم شبهة أف حجية الرؤيا متعلقة بالرائي ،على الناس

أما إذا كاف الرائي من عامة الناس فال حجية  ،حجة فإذا كاف الرائي نبيًا أو وصيًا فرؤياه ،رائيها
لرؤياه، بل يف أحسن اٟتاالت الرؤيا اليت رآىا تلزمو ىو وال تلـز غَته، وىم بذلك يرتكبوف خطأ 
آخر عندما يردوف شهادة الرائي الذي رأى وٝتع يف ملكوت السماوات، بينما يعدوف شهادتو 

إف رد شهادة ا١تؤمن  :مل اٞتسماين، وواقع اٟتاؿ يقوؿمعتربة عندما يشهد عما ٝتع ورأى يف العا
ذلك ألف الشهادة ا١تلكوتية أثبت  ،فيما رأى وٝتع يف ا١تلكوت يوجب رد شهادتو يف ىذا العامل

وأصدؽ، والعكس بالعكس، أي أف قبوؿ شهادة ا١تلك موجبة لقبوؿ شهادة ا١تلكوت ٢تيمنة ذاؾ 
 مل يعص فيو ا سبحانو مطلقًا على خالؼ اٟتاؿ يف العامل على ىذا العامل، ولكوف ذلك العامل

 .ىذا العامل

 ٔتا فيها رؤيا األنبياء  واآلف لنستقرئ القرآف الكرًن واآليات اليت ٖتدثت عن الرؤيا عموماً 
 !!!أ ىو بالرؤيا ذاهتا أو باعتبار أف الرائي نيب ؟؟؟ ،ليتبُت للقارئ مالؾ اٟتجية متعلق ٔتن

َنًة  َوِإذْ ﴿: قاؿ تعاىل قُ ْلَنا َلَك ِإنَّ رَبََّك َأَحاَط بِالنَّاِس َوَما َجَعْلَنا الر ْؤيا الَِّتي َأرَيْ َناَك ِإالَّ ِفت ْ
 .(ٔ)﴾لِلنَّاِس َوالشََّجَرَة اْلَمْلُعونََة ِفي اْلُقْرآِن َوُنَخوِّفُ ُهْم َفَما يَزِيُدُىْم ِإالَّ طُْغَياناً َكِبيراً 

اللَُّو َرُسوَلُو الر ْؤيا بِاْلَحقِّ لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم ِإْن َشاَء اللَُّو َلَقْد َصَدَق ﴿: قاؿ تعاىل
 آِمِنيَن ُمَحلِِّقيَن رُُؤوَسُكْم َوُمَقصِّرِيَن ال َتَخاُفوَن فَ َعِلَم َما َلْم تَ ْعَلُموا َفَجَعَل ِمْن ُدوِن َذِلَك فَ ْتحاً 

 .(ٕ)﴾َقرِيباً 
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ا بَ َلَغ َمَعُو السَّْعَي قَاَل يَا بُ َنيَّ ِإنِّي َأَرى ِفي اْلَمَناِم َأنِّي َأْذَبُحَك فَاْنظُْر َماَذا فَ َلمَّ ﴿: قاؿ تعاىل
 .(ٔ)﴾تَ َرى قَاَل يَا َأَبِت افْ َعْل َما تُ ْؤَمُر َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء اللَُّو ِمَن الصَّاِبرِينَ 

 .(ٕ)﴾َكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنينَ َقْد َصدَّْقَت الر ْؤيا ِإنَّا  ﴿: قاؿ تعاىل

ِإْذ قَاَل يُوُسُف أَلَبِيِو يَا َأَبِت ِإنِّي رََأْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكبًا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ﴿: قاؿ تعاىل
 .(ٖ)﴾رََأيْ تُ ُهْم ِلي َساِجِدينَ 

َنا ِإَلى ُأمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِو فَِإَذا ﴿: قاؿ تعاىل ِخْفِت َعَلْيِو فَأَْلِقيِو ِفي اْلَيمِّ َوال َتَخاِفي َوَأْوَحي ْ
 . (ٗ)﴾َوال َتْحَزِني ِإنَّا رَاد وُه ِإلَْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلينَ 

 اآلَخرُ  َوقَالَ  َخْمراً  َأْعِصرُ  َأرَاِني ِإنِّي َأَحُدُىَما قَالَ  فَ تَ َيانَ  السِّْجنَ  َمَعوُ  َوَدَخلَ ﴿: قاؿ تعاىل
رُ  تَْأُكلُ  ُخْبزاً  رَْأِسي فَ ْوقَ  َأْحِملُ  َأرَاِني ِإنِّي َنا ِمْنوُ  الطَّي ْ ، (٘)﴾اْلُمْحِسِنينَ  ِمنَ  نَ َراكَ  ِإنَّا بَِتْأِويِلوِ  نَ بِّئ ْ

وىذاف الفتياف كذلك ما كانا مؤمنُت واستباف ٢تما أف الرؤيا حق، فحىت الذي كذب منهما لزمو 
ادعاؤه فيما قصو ووقع التأويل على وفق ما ادعى، ولعل علة وقوع التأويل أنو أراد بفعلو أف 

وت يشكك ْتجية ا١ترئي يف ا١تلكوت فكاف أف انقلب األمر عليو ولزمو ما ادعى رؤيتو يف ا١تلك
ووقع تأويلو على وفق ما رأى، ويف ىذا تأكيد على ثبوتية وحجية ما يُرى يف عامل ا١تلكوت وال 

 .سبيل للطعن فيو، بل حىت من ٭تاوؿ أف يدعي الرؤيا وىو مل يَر يلزمو ادعاؤه

من كذب في حلم، كلف يوم القيامة أن يعقد بين ): أنو قاؿ ورد عن رسوؿ ا 
، وما ىذا إال ألف أمر الرؤيا بذاهتا عظيم بغض النظر عن رائيها، فاالعتبار قائم فيها (ٙ)(شعرتين

بوصفها ٕتري ٣ترى كالـ تكلم بو الرب سبحانو عند عبده، كما ورد عنهم صلوات ا وسالمو 
 .عليهم
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ْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع َوقَاَل اْلَمِلُك ِإنِّي َأَرى َسْبَع بَ َقَراٍت ِسَماٍن يَْأُكُلُهنَّ سَ ﴿: قاؿ تعاىل
 ،(ٔ)﴾ُسنُبَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر يَاِبَساٍت يَا َأي  َها اْلَمأُل َأفْ ُتوِني ِفي رُْؤيَاَي ِإن ُكنُتْم لِلر ْؤيَا تَ ْعبُ ُرونَ 

، ﴾يَا َأي  َها اْلَمألُ َأفْ ُتوِني﴿وا١تلك صدؽ ٔتا رأى يف ا١تلكوت ولذلك ىو يطلب من ملئو أف يفتوه 
 .بل كاف على ملة قومو Xبيوسف  اؿ الرؤيا حىت مل يكن مؤمناً وا١تلك يف ح

 ِبْسمِ  َوِإنَّوُ  ُسَلْيَمانَ  ِمن ِإنَّوُ  #َكرِيٌم  ِكَتابٌ  ِإَليَّ  أُْلِقيَ  ِإنِّي الَمأَلُ  َأي  َها يَا قَاَلتْ ﴿: قاؿ تعاىل
ُتوِني الَمأَلُ  َأي  َها يَا قَاَلتْ  #ُمْسِلِميَن  َوْأُتوِني َعَليَّ  تَ ْعُلوا َأالَّ  #الرَِّحيِم  الرَّْحَمنِ  اللَّوِ   ِفي َأف ْ

وبلقيس ليست نبيًا ولكنها صدقت ما رأت يف  ،(ٕ)﴾َتْشَهُدونِ  َحتَّى َأْمراً  قَاِطَعةً  ُكنتُ  َما َأْمِري
 .كما طلبها ا١تلك  ﴾يا أيها المأل أفتوني﴿ا١تلكوت وطلبت الفتيا من ملئها 

٦تا مر علمنا أف الرؤيا ىي كالـ الرب سبحانو، ولذا فحجيتها بذاهتا ثابتة كوهنا كالمو 
وقد  ،سبحانو، والناس ينمازوف بالسماع فعمـو الناس وْتسب التفاهتم إىل ا١تلكوت يسمعوف

ْتسب إصغائهم، فالذين ينصتوف بإصغاء ال شك يف  جلياً  أو واضحاً  يكوف ىذا السماع ضعيفاً 
 اْلُقْرآنُ  قُِرئَ  َوِإَذا﴿: ألهنم واقعوف يف دائرة رٛتة ا سبحانو، قاؿ تعاىل ؛وف بوضوحأهنم يسمع
والقرآف كالـ ا، والرؤيا كذلك، وقراءة القرآف ، (ٖ)﴾تُ ْرَحُمونَ  َلَعلَُّكمْ  َوَأنِصُتواْ  َلوُ  فَاْسَتِمُعواْ 

تعلم االستماع واإلنصات لو يف ليست مقصورة على ىذا العامل، بل ىو يُقرأ يف كل العوامل، ومن 
ا١تلكوت يعرؼ معٌت اإلنصات واالستماع لو يف عامل ا١تلك، ومن مل يعرؼ تلك ىناؾ قطعًا ال 

 .يعرفها ىنا وإف تظاىر بذلك

وىناؾ من العباد من ٬تد السَت بإتاه جهة الكالـ فيقًتب لَتى مصدر الكالـ ويرى صورتو،  
البد أف يتجلى ٔتا يعرؼ بو، وإذا  -صورة  -كوف كالـ ا سبحانو صفتو، فهو يف ا١تلكوت 

ىل وبقدر اقًتابو منها حىت إذا وصل إ ،حقيقة الكلمة فشيئاً  استباف لو شيئاً  ازداد العبد اقًتاباً 
يكوف قد بلغ  وآؿ ٤تمد  وسيدىم ٤تمد  ا١توقف الذي وصلو األنبياء وا١ترسلوف 

 .ا١تقاـ الذي ٬تعلو يطلب الفناء بالكلمة حىت ال يبقى موجوداً إال ا١توجود اٟتق سبحانو
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واستناداً إىل ذلك يستبُت لنا أف اٟتجة يف الكالـ ال يف ناقلو أو متلقيو، بل أف الناقل وا١تتلقي 
ا ىو عارض على الكالـ وال عالقة بينهما سوى عالقة تصديق الناقل ٔتا ينقل وا١تتلقي ٔتا تلقى إ٪ت

وإٯتانو بو ومن ٍب العمل بو على وفق ما ٝتعو، ولكوف اٟتجية يف الكالـ ذاتو تعد الرؤيا شهادة 
ألهنا  ؛ملكوتية يستوجب على متلقيها إعالهنا وإظهارىا بغض النظر عن قبوؿ الناس ٢تا أو رده

 الّلوُ  َوَما الّلوِ  ِمنَ  ِعنَدهُ  َشَهاَدةً  َكَتمَ  ِممَّن َأْظَلمُ  َوَمنْ ... ﴿: قاؿ تعاىل، بذاهتا ىي شهادة ا
 .(ٔ)﴾تَ ْعَمُلونَ  َعمَّا ِبَغاِفلٍ 

لتتم اٟتجة على الناس و٭تكم ا سبحانو حجتو و٬تعل  ؛والرؤيا رسالة ا سبحانو إىل عباده
 ر ُسلً ﴿: قاؿ تعاىل ،أو جنده عليو( نو الع)ال سبيل للشيطاف  أمره الذي ٭تملو الرسوؿ منيعاً 

، (ٕ)﴾َحِكيماً  َعزِيزاً  الّلوُ  وََكانَ  الر ُسلِ  بَ ْعدَ  ُحجَّةٌ  الّلوِ  َعَلى ِللنَّاسِ  َيُكونَ  لَِئلَّ  َوُمنِذرِينَ  م َبشِّرِينَ 
 رسوؿ أفّ  ،آبائو عن أبيو، عن جدي، عن أيب، حدثٍت ولقد. )جلياً   ولذا بُت ذلك رسوؿ ا

 أحد صورة في وال صورتي في يتمثل ال الشيطان ألنّ  رآني؛ فقد منامو في رآني من: قاؿ ا
 من جزءاً  سبعين من جزء الصادقة الرؤيا وأنّ . شيعتهم من أحد صورة في وال أوصيائي، من

 .(ٖ)( النبّوة

كلمات   -كل ْتسبو ومقامو   -عن نفسو وعن أوصيائو وشيعتهم كوهنم   يعلن الرسوؿ
 َوَما #الشََّياِطيُن  ِبوِ  تَ نَ زََّلتْ  َوَما﴿: عليها، قاؿ تعاىل( نو الع)ا اليت ال سبيل للشيطاف 

 . (ٗ)﴾َلَمْعُزوُلونَ  السَّْمعِ  َعنِ  ِإن َُّهمْ  #َيْسَتِطيُعوَن  َوَما َلُهمْ  يَنَبِغي

* * * 
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 :وبحح
 اــع الرؤيـووض

ال شك يف أف موضع الرؤيا ىو واحد وىو عامل ا١تلكوت ومتعلقاتو، ومن متعلقات عامل 
ا١تلكوت النفس اإلنسانية، فما دامت ىي يف حالة توؼ مستمرة ىذا يعٍت أهنا يف حالة تنقل من 

 َتُمتْ  َلمْ  يَوالَّتِ  َمْوتَِها ِحينَ  اأْلَنُفسَ  يَ تَ َوفَّى اللَّوُ ﴿: عامل إىل عامل إىل أجل مسمى، قاؿ تعاىل
َها َقَضى الَِّتي فَ ُيْمِسكُ  َمَناِمَها ِفي  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ  ُمَسمًّى َأَجلٍ  ِإَلى اأْلُْخَرى َويُ ْرِسلُ  اْلَمْوتَ  َعَلي ْ

، وأخرى يكوف دائمياً  ، وتوفيها مرة يكوف مؤقتاً (ٔ)﴾يَ تَ َفكَُّرونَ  لَِّقْومٍ  آَليَاتٍ  تنقطع فيو  بالنـو
 .النفس عن عامل األجساد وذلك با١توت

 قاؿ :وتويف النفس بالنـو ىو انتقا٢تا إىل عا١تها األصل وىو عامل ا١تلكوت، ورد يف اٟتديث
 بو يحدث والذي الشيطان، من وتحزين اهلل، من بشرى: ثلثة الرؤيا):  ا رسوؿ

إذا صح  -وخالؿ رحلة النفس إىل عامل ا١تلكوت فهي ٘تر . (ٕ) (منامو في فيراه نفسو اْلنسان
 :بثالث مراتب صعوداً  -التعبَت 

بنـو اٞتسد تتفرغ من تدبَت شؤونو وتنشغل بشأهنا، وقد يكوف يف أثناء  :المرتبة األولى
انشغا٢تا بتدبَت شؤوف اٞتسد عرض ٢تا عارض أ٫تها وشغلها وزاحم عملها فنحتو إىل وقت فراغها 

نـو اٞتسد فتعود إىل ما أ٫تها وشغلها فتحاوؿ أف تعاٞتو بالتطلع إىل ما تتمٌت أو وىو وقت 
بتنفيسو بأي طريقة ٘تكنها من التخلص من تبعاتو، وىذا ما يسمونو بأضغاث األحالـ أو حديث 

 .(ملكوت النفس)وىذا اٟتديث ىو تعبَت عن ا٠تطوة األوىل يف عامل ا١تلكوت  ،النفس

يق الصعود إىل عامل ا١تلكوت تكوف فيو النفس متحررة من قيود اٞتسد طر  :المرتبة الثانية
ويف ىذا الطريق ٢تا رصد وىم شياطُت اٞتن يتلقوهنا باألباطيل عند عروجها بقطع  ،وارتباطاتو

ألهنا واٟتاؿ تلك ستكوف  ؛الطريق عليها وتعطيلها من بلوغ عا١تها أو عند عودهتا إىل اٞتسد
 اأْلَنُفسَ  يَ تَ َوفَّى اللَّوُ ﴿ :يقول اهلل إن): حيث قاؿ Xأمَت ا١تؤمنُت  كما بُت  ،معلقة با٢تواء

َها َقَضى الَِّتي فَ ُيْمِسكُ  َمَناِمَها ِفي َتُمتْ  َلمْ  َوالَِّتي َمْوتَِها ِحينَ   ِإَلى اأْلُْخَرى َويُ ْرِسلُ  اْلَمْوتَ  َعَلي ْ
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 الرؤيا فهي السماء في عنده وىي رأت فما كلها، األنفس يتوفى فاهلل ،﴾ُمَسمًّى َأَجلٍ 
 وأخبرتها فكذبتها الهواء في الشياطين تلقتها أجسادىا إلى أرسلت إذا رأت وما الصادقة،
 .(ٔ) (فيها فكذبت باألباطيل

وىذا الذي رأتو  ،أف تبلغ عا١تها وترى يف ملكوت السماء من حقائق األشياء :والمرتبة الثالثة
وأىل بيتو الكراـ  ألنو خرب السماء، وىو كما أخرب رسوؿ ا  ؛حق وصدؽ -ىو بذاتو  -

 .جزء من أجزاء النبوة بوصفة صورة من صور الوحي 

ولكن االختالؼ يقع يف  ،ويف تلك ا١تراتب الثالث موضع خروج الرؤيا واحد وىو النفس
ي يًتصد طريقها، فتارة تلقيها من ذاهتا، وتارة من الشيطاف الذ ،ا١توضع الذي تتلقى منو النفس

وتارة ثالثة من ا سبحانو عند بلوغها عا١تها وىو عامل ا١تلكوت، ولذلك ما تتلقاه من ا١تلكوت 
، وما تتلقاه من ذاهتا أو من الشيطاف فهو كاذب، وكال ا٠تربين الصادؽ والكاذب يكوف صادقاً 

 .موضع خروجهما واحد ىو تلك النفس عند نومها

 الصادقة الرؤيا فداؾ، جعلت: X ا عبد أليب قلت): قاؿ ،بصَت أيب عن حيث ورد
 في يراىا الرجل فإن المختلفة الكاذبة أما صدقت،: قاؿ واحد، موضع من ٥ترجهما والكاذبة

 ال مخالفة كاذبة وىي الرجل إلى يخيل شيء ىي وإنما الفسقة، المردة سلطان في ليلو أول
 قبل وذلك - الملئكة حلول مع الليل من الثلثين بعد رآىا إذا الصادقة وأما فيها، خير

 طهور غير على يكون أو جنباً  يكون أن إال اهلل، شاء إن تختلف ال صادقة فهي - السحر
 .(ٕ) (صاحبها على وتبطئ تختلف فإنها ذكره، حقيقة 8 اهلل يذكر لم أو

يقع يف  وكوف ٥ترجهما واحدًا ىو أف الواصف ٢تما واحد وىو النفس، ولكن االختالؼ
كما ٮترب عنها   -فمرة يكوف الوصف ١ترئي ىو ٦تا ُخيِّل للنفس وىذه الصورة ا١ترئية  ،الوصف
واقعة يف أوؿ  -أي تلك الرؤيا  -وحكمها بكوهنا  ،كاذبة ٥تالفة ال خَت فيها  - Xاإلماـ 

خَت من الليل الليل الواقع يف سلطاف ا١تردة الفسقة، وأما الرؤيا الصادقة فتلك ا١ترئية يف الثلث األ
فتكوف النفس يف حاؿ عروجها وعودهتا ْتماية  ،أي عند السحر وىو وقت اختالؼ ا١تالئكة
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أف يكوف الرائي  :وىي ،Xا١تالئكة، وىذه اٟتماية تتوفر ٢تا بشروط ذكرىا اإلماـ الصادؽ 
 ، أف يناـ على ذكر ا جل وعال، فاختالؿ تلك الشروط سبب يفطاىراً، أف ال يكوف جنباً 

اختالؿ الرؤيا واختالفها وبطئها على صاحبها أي بطؤ تأويلها، فالغاية من الرؤيا أف يكوف ٢تا 
وكلما كانت الرؤيا واضحة الرموز و٤تكمة يكوف تأويلها أسرع،  ،تأويل تتحقق فيو ا١تنفعة للرائي

 .وكلما اختلطت رموزىا واختلفت أبطأ تأويلها ومن ٍب يبطئ االنتفاع هبا

* * * 
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x  والكتاب المقدسالكريم الرؤيا في القرآن 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :املبحح األوه

 رؤيا إبراهيي يف ومكوت السىاوات

 # اْلُموِقِنينَ  ِمنَ  َولَِيُكونَ  َواأَلْرضِ  السََّماَواتِ  َمَلُكوتَ  ِإبْ َراِىيمَ  نُِري وََكَذِلكَ ﴿: تعاىل قاؿ
ا رَبِّي َىَذا قَالَ  َكوَْكباً  رََأى اللَّْيلُ  َعَلْيوِ  َجنَّ  فَ َلمَّا  رََأى فَ َلمَّا # اآلِفِلينَ  ُأِحب   ال قَالَ  َأَفلَ  فَ َلمَّ

ا رَبِّي َىَذا قَالَ  بَاِزغاً  اْلَقَمرَ   # الضَّالِّينَ  اْلَقْومِ  ِمنَ  ألُكوَننَّ  رَبِّي يَ ْهِدِني لَّمْ  لَِئن قَالَ  َأَفلَ  فَ َلمَّ
 مِّمَّا بَِريءٌ  ِإنِّي قَ ْومِ  يَا قَالَ  َأفَ َلتْ  فَ َلمَّا َأْكبَ رُ  َىَذا رَبِّي َىَذا قَالَ  بَاِزَغةً  الشَّْمسَ  رََأى فَ َلمَّا

 ِمنَ  َأنَاْ  َوَما َحِنيفاً  َواأَلْرضَ  السََّماَواتِ  َفَطرَ  لِلَِّذي َوْجِهيَ  َوجَّْهتُ  ِإنِّي # ُتْشرُِكونَ 
 .(ٔ)﴾اْلُمْشرِِكينَ 

يف  ،يف موضعُت من ا١تتشاهبات اٞتزء األوؿ Xبُتَّ ىذه اآليات الكرٯتة ٯتاين آؿ ٤تمد 
 ،يف الكوكب والقمر والشمس حسب Xا١توضع األوؿ بُّت السبب يف حصر رؤيا إبراىيم 

 . X اإلماـ ا١تهدي والكوكب ،X علي اإلماـ والقمر ،ا رسوؿ الشمس): فقاؿ

 إبراىيم هبا اشتبو و٢تذا ا٠تلق، يف ا ٕتلي كانت ا١تلكوت يف والكوكب والقمر والشمس
X اٟتياة ىذه يف ا٠تلق يف ا ٕتلي ٘تاـ بأهنم والقائم وعلي ٤تمد واختص. ْتسبو كلٌ  ولكن 

 . ُمرَسلُت فقط وليس ُمرِسلُت ألهنم الدنيا؛

 شيء لو وكشف اإلبرة، سم مثل لو فتح الذي وىو ا١تبُت، الفتح صاحب ىو ٤تمداً  وألف
 ١تدينة صورة وىي العلم، مدينة وىو. الكربى ربو آيات من فرأى الالىوت، حجاب من

 . اإل٢تية الذات أو اإل٢تية الكماالت

. خاللو من يفاض منها يفاض ما وكل منها، جزء وىو العلم، مدينة باب فألنو علي أما
 ا، بذات ٦تسوس وعلي ا٠تلق، يف سبحانو ا واسم وتعاىل، سبحانو ا ٕتلي   فمحمد
 ىو ريب صلوات عليو علي يكوف آنات، يف القهار الواحد ا إال يبقى وال ٤تمد، يبقى ال فعندما
 القمر باطن بأهنا ٥تصوصة وىي معو، ريب صلوات عليها وفاطمة ا٠تلق، يف سبحانو ا ٕتلي

 . الشمس وظاىر
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 لو يكشف مل وإف ألنو ؛(يقيناً  ازددت لما الغطاء لي كشف لو: )X علي قاؿ و٢تذا
 . الغطاء لو كشف من ٔتقاـ ولكنو الغطاء،

 وطوؿ حياتو لطوؿ شهادتو؛ وقبل حي وىو سبحانو ا اسم ٕتلي فهو X القائم أما
 عن يفًت ال وكأنو بصالتو، وقنوتو بقنوتو صالتو يصل فهو وإخالصو، صفاتو كماؿ مع عبادتو
 اليـو القرآف ويف الصغرى، القيامة يـو أي الدين يـو العرش على اٞتالس وألنو. سبحانو ا عبادة
، ذلك يف األمم بُت ا باسم اٟتاكم وألنو. ا١تعلـو  الذات تعكس مرآة يكوف أف فالبد اليـو
 وحكمو ا، كالـ ىو X اإلماـ كالـ فيكوف ا٠تلق، يف ا ىو اٟتاكم ليكوف ا٠تلق يف اإل٢تية

 تعاىل قولو اليـو ذلك يف فيصدؽ وتعاىل، سبحانو ا ملك ىو X اإلماـ وملك ا، حكم ىو
 ا ولساف ا عُت اليـو ذلك يف X اإلماـ ويكوف ،﴾الدِّينِ  يَ ْومِ  كِ لِ مَ ﴿: الفاٖتة سورة يف

 . (ٔ)( ا ويد الناطق

ودفعاً ١تا وقع فيو الناس من شبهة كوف إبراىيم  Xلقوؿ إبراىيم  ويف ا١توضع الثاين كاف بياناً 
X  نيب واشتبو عليو أمر األنوار اإل٢تية الثالثة، فقاؿ ٯتاين آؿ ٤تمدX: 

 اٟتياة ىذه يف أي الشهادة، عامل يف X إبراىيم من حصل الكالـ ىذا أف يظن من متوىم)
 ىذه يعبدوف الذين بقومو للتبكيت الدنيا؛ اٟتياة ىذه يف أعاده رٔتا X إبراىيم كاف وإف الدنيا

 .٢تا اركة األرواح أو الكواكب،

 األنبياء من التامة العقوؿ أصحاب القدسية أنوارىم حَتت ٤تمد وآؿ ٤تمداً  أفّ  واٟتقيقة
 . سبحانو العالـ ا١تلك أهنم ظنوا حىت ، الكراـ وا١تالئكة العظاـ

 فلما ريب، ىذا: قاؿ X القائم نور ورأى السماوات، ملكوت لو ُكشف ١تا X فإبراىيم
 X إبراىيم يستطع ومل ريب، ىذا: قاؿ ٤تمد نور رأى فلما ريب، ىذا: قاؿ X علي نور رأى
 الذات عن وغيبتهم أفو٢تم وتبُتَّ  ، حقائقهم عن لو كشف أف بعد إال عباد أهنم ٘تييز

 أهنم وعلم السموات، فطر الذي إىل توجو فقط وعندىا. آنات يف األنا إىل وعودهتم اإل٢تية،
 .  عنهم اٟتديث ورد كما( ٢تم صنائع بعد وا٠تلق ا صنائع)
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 ٤تمد وصف يف X ا١تهدي اإلماـ عن رجب أياـ دعاء يف ورد فقد العذر، X وإلبراىيم
 عما العزة رب ربك فسبحاف ،(وخلقك عبادك أنهم إال وبينها بينك فرق ال: )٤تمد وآؿ

 . (ٔ)( العا١تُت رب  واٟتمد الطاىرين، ٤تمد وآؿ ٤تمد على وسالـ يصفوف،

،  من ىذا البياف يتوضح للباحث أف الرؤيا بذاهتا وليس باعتبار رائيها تشكل مصدرًا معرفياً 
إما أف يصدؽ ما يرى، أو يكذب ما يرى،  :كما أف الرائي قبا٢تا يكوف أماـ حاؿ من حالُت

فواقع اٟتاؿ يكشف أف الرائي ٦تتحن، والرؤيا يف واقعها امتحاف للرائي يكشف عن عالقتو 
أضغاث )بالغيب، فإف كانت العالقة منقطعة فسيعرض الرائي عما يرى بدعوى أف ما رأى ىو 

ما رأى يف ملكوت السماوات ىو فسيعلم أف  حقيقياً  ، وإف كاف ارتباطو بالغيب ارتباطاً (أحالـ
هبذه الرؤيا عرفو ربو سبحانو حقائق صَتتو من  Xوحي من ا سبحانو، بدليل أف إبراىيم 

اكتسب من ىذا التعليم با١تلكوت درجة معرفية أىلتو إىل أف يكوف  Xا١توقنُت، أي إف إبراىيم 
يف  ٢Xتية اليت رآىا إبراىيم وىذه الرتبة ىي أعلى من رتبة النبوة، فهذه األنوار اإل ،إماماً 

لعل التماـ ىنا  -فأ٘تهن  Xملكوت السماوات واألرض ىي الكلمات اليت ابتلي هبا إبراىيم 
 فَأََتمَُّهنَّ  ِبَكِلَماتٍ  رَب وُ  ِإبْ َراِىيمَ  ابْ ت ََلى َوِإذِ ﴿ :قاؿ تعاىل -داؿ على ا١تعرفة اليت جعلتو من ا١توقنُت 

 . (ٕ)﴾الظَّاِلِمينَ  َعْهِدي يَ َنالُ  الَ  قَالَ  ُذرِّيَِّتي َوِمن قَالَ  ِإَماماً  لِلنَّاسِ  َجاِعُلكَ  ِإنِّي قَالَ 

مع الرؤيا وا١تعرفة با١تلكوت عظيماً، حينما وجد نفسو أماـ  Xلقد كاف شأف إبراىيم 
الذي ٖتصل عليو باالرتباط بالغيب، واإلخالص يف التوجو  Xاختبار كشف عن رفيع مقامو 

إليو، فالعمل باإلخبار ا١تلكوٌب أمر ال يتأتى للمرء إال بعد أف يرتقي يف مراتب ا١تعرفة اٟتق، 
لسيده يؤمر فيطيع ويسلم، بل أف  يثبتو بالدليل كونو عبداً حقيقياً  ويقًتب من ربو سبحانو اقًتاباً 

دللت على ا١تعرفة الكبَتة والصرب  Xأنو يذبح ابنو إٝتاعيل  Xإبراىيم  تلك الرؤيا اليت رآىا
يسمى ذبيح ا الذي فدي بكبش إ٢تي شكل جائزة  Xالعظيم الذي جعل من إٝتاعيل 

وأما ىو فقد سلَّم لقوؿ حجة ا ( ع)ألف من رأى الرؤيا ىو أبوه األصربلألب الصابر واالبن 
، وكوف ىذا اإلخبار Xقيقة إتباع ا١تأمـو لإلماـ ، وىذه الصورة تكشف عن حسبحانو

 َربِّ ﴿: السماوي ىو اٟتقيقة اليت ال سبيل لال٨تراؼ عنها مهما كانت صعوبة األمر، قاؿ تعاىل
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 َأَرى ِإنِّي بُ َنيَّ  يَا قَالَ  السَّْعيَ  َمَعوُ  بَ َلغَ  فَ َلمَّا #َحِليٍم  ِبُغَلمٍ  فَ َبشَّْرنَاهُ  #الصَّاِلِحيَن  ِمنَ  ِلي َىبْ 
 ِمنَ  اللَّوُ  َشاء ِإن َسَتِجُدِني تُ ْؤَمرُ  َما افْ َعلْ  َأَبتِ  يَا قَالَ  تَ َرى َماَذا فَانظُرْ  َأْذَبُحكَ  َأنِّي اْلَمَنامِ  ِفي

 ِإنَّا الر ْؤيَا َصدَّْقتَ  َقدْ  #ِإبْ َراِىيُم  يَا َأنْ  َونَاَديْ َناهُ  #ِلْلَجِبيِن  َوتَ لَّوُ  َأْسَلَما فَ َلمَّا #الصَّاِبرِيَن 
 .(ٔ)﴾اْلُمِبينُ  اْلَبَلء َلُهوَ  َىَذا ِإنَّ  #اْلُمْحِسِنيَن  َنْجِزي َكَذِلكَ 

( السالـ عليهما) ا عبد وأبا جعفر أبا ٝتع أنو بصَت، أيب عن ،ورد يف بياف ىذه اآليات
 من تروَّ ( السلم عليهما) ْلبراىيم جبرئيل قال التروية يوم كان لما أنو): جربئيل يذكراف
 بنمرة، خباءه، فضرب عرفات إلى بو غدا ثم بها، فأباتو منى أتى ثم. التروية فسميت .الماء
 ىذا يف ادخل حىت إبراىيم مسجد أثر يعرؼ وكاف -بيض بأحجار مسجداً  فبنى عرفة، دون

 إلى بو غدا ثم .والعصر الظهر بها فصلى -عرفة يـو اإلماـ يصلي حيث بنمرة، الذي ا١تسجد
 ثم. عرفات فسمي بذنبك، اعترف و مناسكك، بها فاعرف عرفات، ىذه: فقال عرفات،

 الحرام، المشعر على قام ثم إليها، ازدلف ألنو المزدلفة؛ فسميت المزدلفة، إلى أفاض
 أصبح فلما إليو، كان ما وآنس وخلئقو، شمائلو، فيو رأى وقد ابنو، يذبح أن اهلل فأمره
 بني يا: فقال الغلم، واحتبس أنت، البيت زوري: ألمو فقال منى، إلى المشعر من أفاض
 .القربان أقرب حتى والسكين الحمار ىات

 ٭تملو، ٍب يذْتو، أف أراد: قاؿ ؟ والسكُت باٟتمار أراد ما: بصَت أليب فقلت: أباف فقاؿ
 .ويدفنو فيجهزه

 أين يعلم ربك: فقال القربان ؟ أين أبت، يا: فقال والسكين، بالحمار الغلم فجاء: قاؿ
 افْ َعلْ  َأَبتِ  يا :قالَ  ترى ؟ ماذا فانظر بذبحك، أمرني قد اهلل إن ىو، واهلل أنت بني، يا. ىو
 خمر أبت، يا: قال الذبح على عزم فلما: قاؿ .الصَّاِبرِينَ  ِمنَ  اللَّوُ  شاءَ  ِإنْ  َسَتِجُدِني تُ ْؤَمرُ  ما

 أبو قاؿ .اليوم عليك أجمعهما ال الذبح ؟ واهلل مع الوثاق بني، يا: قال. وثاقي وشد وجهي
 حلقو، على فوضعها المدية وأخذ عليو، أضجعو ثم الحمار،  قرطان لو فطرح: X جعفر

 اهلل، سبحان: فقال أذبحو، أن أريد: قال الغلم ؟ ىذا من تريد ما: فقال شيخ، فأقبل: قال
 ربك بل: فقال بذبحو، أمرني قد اهلل إن نعم،: قال! تذبحو  عين، طرفة اهلل يعص لم غلم
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 سمعت الذي الكلم ويلك،: قال. منامك في الشيطان بهذا أمرك وإنما ذبحو، عن نهاك
 إبراىيم، يا: الشيخ فقال الذبح، على عزم ثم. أكلمك ال واهلل ال ترى، ما بي بلغ الذي ىو

 .يكلمو أن فأبى. فمهلً  أوالدىم، الناس ذبح ولدك ذبحت فإن بك، يقتدى إمام إنك

 أخذ ثم الوسطى، الجمرة عند فأضجعو: يقوؿ X جعفر أبا ٝتعت: بصَت أبو قاؿ
 X جبرئيل فقلبها عليو، انتحى ثم السماء، إلى رأسو رفع ثم حلقو، على فوضعها المدية

 على جبرئيل وقلبها حدىا، على إبراىيم فقلبها مقلوبة، ىي فإذا إبراىيم فنظر حلقو، عن
 َصدَّْقتَ  َقدْ  ِإْبراِىيمُ  يا َأنْ : الخيف مسجد ميسرة من نودي ثم مرارًا، ذلك ففعل قفاىا،
 جبال أعلى ىو - قلة ثبير من الكبش X جبرئيل وتناول تحتو، من الغلم واجتر الر ْؤيا
 إلى نظرت حين بالعجوز لحق حتى الخبيث الشيخ وخرج .تحتو فوضعو -وأعظمها  مّكة

: قالت إبراىيم، نعت فنعت بمنى ؟ رأيتو شيخ ما: فقال الوادي، وسط في والبيت البيت،
 رأيتو فإني :قال. ابني ذلك: قالت. نعتو ونعت معو ؟ رأيتو وصيف فما: قال. بعلي ذاك

 رأيتو وكيف الناس، أرحم إال إبراىيم رأيت ما كل،: قالت. ليذبحو المدية وأخذ أضجعو،
 المدية وأخذ أضجعو رأيتو لقد البينة، ىذه ورب واألرض، السماء فورب: ابنو ؟ قال يذبح

 فلما: قال .ربو يطيع أن لو فحق: قالت. بذبحو أمره ربو أن زعم: قال لم ؟: قالت. ليذبحو
 في مسرعة إليها أنظر فكأني! ء  شي ابنها في نزل قد يكون أن فرقت مناسكها قضت

 إسماعيل بأم عملت بما تؤاخذني ال رب،: تقول وىي رأسها، على يدىا واضعة الوادي،
 في خدوشاً  السكين أثر فإذا تنظر، ابنها إلى قامت الخبر، فأخبرت سارة جاءت فلما: قال

 . (ٔ)( فيو ىلكت الذي مرضها بدء وكان واشتكت، ففزعت، حلقو،

ىذه الرواية الشريفة فيها ٜتس شخصيات دارت يف فلك ىذه الرؤيا اليت ىي امتحاف إ٢تي  
، X، وجربائيل وأمو ىاجر  ،Xوإٝتاعيل  ،Xإبراىيم  :كبَت، ىذه الشخصيات ىي

، ولكل من ىذه الشخصيات عمل أدتو يف ساحة الرؤيا الذي ٘تثل بصورة شيخ( نو الع)وإبليس 
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 َقدْ  #ِإبْ َراِىيُم  يَا َأنْ  َونَاَديْ َناهُ ﴿: امتدحو ا سبحانو بقولو Xوأثرىا يف ىذا العامل، فإبراىيم 
 .(ٔ)﴾اْلُمْحِسِنينَ  َنْجِزي َكَذِلكَ  ِإنَّا الر ْؤيَا َصدَّْقتَ 

كونو صدؽ الرؤيا وعمل هبا كما رآىا يف ا١تلكوت، ورٔتا   Xوىذه شهادة إ٢تية إلبراىيم 
ولذا تصديقو إياىا يعد من تكليفو، أما  نيب ولذلك فرؤياه تعد وحياً إ٢تياً  Xإبراىيم : يقوؿ قائل

 ؟؟ ٨تن فلسنا أنبياء

، فا سبحانو Xويرد على ىكذا إشكاؿ باآلية اليت امتدح هبا اٟتق سبحانو عمل إبراىيم 
وٝتاه من اسنُت لتصديقو الرؤيا ولو كاف اٟتاؿ كما يقوؿ السائل ١تا كاف  Xجازى إبراىيم 

ألنو عمل بتكليفو، واآلية تنقض ىذا اإلشكاؿ، كما إهنا تبُت   ؛Xىناؾ من داع جملازاة إبراىيم 
وإٝتاعيل  X؟؟ حيث ٯتكن للمكلف أف يبلغ درجة إبراىيم  كيف للمكلف أف يكوف ٤تسناً 

X أي أف  ﴾ ...َأْسَلَما فَ َلمَّا﴿: بالتسليم ألمر  سبحانو بالغيب، ولذلك ا سبحانو قاؿ
قد أسلما نفسيهما ألمر ا سبحانو األوؿ بتصديق أمر ا ( عليهما السالـ)إبراىيم وإٝتاعيل 

كيف تكوف عالقة ( عليهما السالـ)الرؤيا، والثاين بالطاعة لألمر، وبُتَّ ىذاف النبياف العظيماف ب
وانظر  ،﴾ ... تَ َرى َماَذا فَانظُرْ  َأْذَبُحكَ  َأنِّي اْلَمَنامِ  ِفي َأَرى ِإنِّي بُ َنيَّ  يَا قَالَ ﴿ :اإلماـ با١تأمـو

 ِمنَ  اللَّوُ  َشاء ِإن َسَتِجُدِني تُ ْؤَمرُ  َما افْ َعلْ  َأَبتِ  يَا قَالَ ﴿ :إىل طاعة ا١تأمـو لإلماـ حيث أجابو
، (يف الرؤيا Xاألمر الذي ٝتعو إبراىيم )فكانا بذلك كال٫تا مسلِّمُت للكلمة  ﴾الصَّاِبرِينَ 

هبيئة شيخ الحظ كيف حاوؿ ثنيو عن عزمو فكلمو بلساف ( نو الع)ولذلك عندما جاءه إبليس 
الناصح وىو يريد أف يثٍت عزمو ويثبطو، و١تا وجد فيو العـز على ا١تضي إىل ما أمره ا سبحانو بو 
حاوؿ أف يشككو ٔتا ٝتع بأف يلقي يف طريقو أف ما ٝتعو ىو كالـ شيطاف وليس كالـ الرب 

 ىذا من تريد ما): ، فقاؿ لو أوؿ مرةوانتصر لربو سبحانو X خذلو إبراىيم سبحانو، وىنا أيضاً 
: قاؿ!  تذْتو عُت، طرفة ا يعص مل غالـ ا، سبحاف: فقاؿ أذْتو، أف أريد: قاؿ ؟ الغالـ
 يف الشيطاف هبذا أمرؾ وإ٪تا ذْتو، عن هناؾ ربك بل): ، فقاؿ لو(بذْتو أمرين قد ا إف نعم،

١تا  ،(أكلمك ال وا ال ترى، ما يب بلغ الذي ىو ٝتعت الذي الكالـ ويلك،: قاؿ. منامك
حاوؿ أف يثٍت عزمو بتذكَته ٔتقامو بُت الناس وأف فعلو ىذا سيكوف سنة تتبع، وىذه  وجده عازماً 
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وساحة الطعن يف الوقت نفسو، ( نو الع) سالح إبليس( األنا)الثالثة كانت أقسى مراحل قتاؿ 
 .انتصر يف تثبيت منهج التسليم  سبحانو ومل يلتفت لكالمو X ولكن إبراىيم

 -حيث قاؿ لو الشيخ  X وإليك عزيزي القارئ ىذا ا١توقف العظيم لسيدنا إبراىيم
 أوالدىم، الناس ذبح ولدؾ ذْتت فإف بك، يقتدى إماـ إنك إبراىيم، يا): -( نو الع)إبليس
 َمنْ  بَ َلى﴿ :لقولو تعاىل مصداقاً ( عليهما السالـ)و ، فكاف ْتق ىو وابن(يكلمو أف فأىب. فمهالً 
، فكاف (ٔ)﴾َيْحَزنُونَ  ُىمْ  َوالَ  َعَلْيِهمْ  َخْوفٌ  َوالَ  رَبِّوِ  ِعندَ  َأْجُرهُ  فَ َلوُ  ُمْحِسنٌ  َوُىوَ  لِّلوِ  َوْجَهوُ  َأْسَلمَ 

 مِّمَّنْ  ِديناً  َأْحَسنُ  َوَمنْ ﴿ :سنة تتبع ومنهاج عمل امتدحو رب العزة واٞتالؿ بقولو Xتسليمو 
، و١تن راـ (ٕ)﴾َخِليلً  ِإبْ َراِىيمَ  الّلوُ  َواتََّخذَ  َحِنيفاً  ِإبْ َراِىيمَ  ِملَّةَ  وات ََّبعَ  ُمْحِسنٌ  َوُىوَ  هلل َوْجَهوُ  َأْسَلمَ 

قاؿ  ،بلوغ تلك ا١ترتبة العظيمة من ا١تعرفة با سبحانو فالبد لو من سلوؾ ىذا السبيل حيث
 اللَّوِ  َوِإَلى اْلُوثْ َقى بِاْلُعْرَوةِ  اْسَتْمَسكَ  فَ َقدِ  ُمْحِسنٌ  َوُىوَ  اللَّوِ  ِإَلى َوْجَهوُ  ُيْسِلمْ  َوَمن﴿ :تعاىل
 . (ٖ)﴾اأْلُُمورِ  َعاِقَبةُ 

 اْلَبَلء َلُهوَ  َىَذا ِإنَّ ﴿: وا سبحانو قد كافأه بقولو تعاىل ،Xوالشخصية الثانية إٝتاعيل 
بعروة  للمأمـو ا١تسلم إلمامو ومتمسكاً  مصداقاً  Xوكاف  ،(ٗ)﴾َعِظيمٍ  ِبِذْبحٍ  َوَفَديْ َناهُ  #اْلُمِبيُن 

عن عظيم الًتبية اإل٢تية  كاشفاً   ﴾ ... تُ ْؤَمرُ  َما افْ َعلْ  َأَبتِ  يَا﴿ :Xا الوثقى، فقولو ألبيو 
 ؛برأسو( أمة)يف مهمتو، وكذلك استباف للناس معٌت أف يكوف ا١تعلم  Xو٧تاح ا١تعلم إبراىيم 

بدليل أنو صنع إٝتاعيل  ،8ألنو قادر على أف يصنع أمة مؤمنة  سبحانو على وفق ما أراد ا 
X وأوصلو إىل ىذه ا١ترتبة العظيمة من اإلٯتاف بالغيب والتسليم ألمر ا سبحانو. 

، على الرغم من أف  Xوأـ إٝتاعيل  Xالشخصية الثالثة كانت السيدة زوج إبراىيم 
بينوا  إال أف الطاىرين  ،اليت سجلت ىذا اٟتدث العظيم مل تظهر لنا موقفها اآليات الكرٯتة

أف  -أعاله  -، حيث تذكر الرواية الشريفة لنا ىذا ا١توقف العظيم الذي كانت عليو السيدة 
 ،توجو إىل السيدة ( ليهما السالـع)١تا آيس من الرجلُت  -الشيخ  -( نو الع)إبليس 

 البيت، إلى نظرت حين بالعجوز لحق حتى الخبيث الشيخ وخرج) :Xحيث قاؿ اإلماـ 
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 ذاك: قالت إبراىيم، نعت فنعت بمنى ؟ رأيتو شيخ ما: فقال الوادي، وسط في والبيت
 أضجعو، رأيتو فإني :قال. ابني ذلك: قالت. نعتو ونعت معو ؟ رأيتو وصيف فما: قال. بعلي
 (.ليذبحو المدية وأخذ

ىو باب رٛتة ا  X؟؟ كاف جواب ا١تؤمن الواثق أف إبراىيم  فما كاف جواهبا األوؿ 
 أمره ربو أن زعم: قال لم ؟): وتلك كانت الطعنة األوىل ٢تذا اللعُت حيث قالت لو ،سبحانو
 (.ربو يطيع أن لو فحق: قالت. بذبحو

إىل قوؿ ىذا اللعُت وانصرفت تؤدي  تلتفتحق لو أف يطيع ربو وأف يفعل ما أمره، ومل  ،نعم
 في نزل قد يكون أن فرقت مناسكها قضت فلما): مناسكها يف البيت اٟتراـ حيث يقوؿ ا٠ترب

: تقول وىي رأسها، على يدىا واضعة الوادي، في مسرعة إليها أنظر فكأني! ء  شي ابنها
 قامت الخبر، فأخبرت سارة جاءت فلما: قال إسماعيل، بأم عملت بما تؤاخذني ال رب،
 مرضها بدء وكان واشتكت، ففزعت، حلقو، في خدوشاً  السكين أثر فإذا تنظر، ابنها إلى

 (.فيو ىلكت الذي

حبيب  وىكذا ىو دوماً  ،اب ا١تشفق Xموقف جربائيل  :والشخصيتاف األخَتتاف ٫تا
ا١تؤمنُت، واللعُت إبليس الذي لبس لبوس الشيخ الناصح وذىب كل تدبَته أدراج الرياح، فكل ما 

ألهنم أخزوه بصربىم  ؛يريده ٦تا يفعل مع ا١تؤمنُت ىو أف يدخل على قلوهبم اٟتزف واألذى
 َولَْيسَ  آَمُنوا الَِّذينَ  ْحُزنَ لِيَ  الشَّْيطَانِ  ِمنَ  النَّْجَوى ِإنََّما﴿ :والتزامهم سبيل ا سبحانو، قاؿ تعاىل

 . (ٔ)﴾اْلُمْؤِمُنونَ  فَ ْلَيتَ وَكَّلِ  اللَّوِ  َوَعَلى اللَّوِ  بِِإْذنِ  ِإالَّ  َشْيئاً  ِبَضارِِّىمْ 

األوامر اإل٢تية من عامل  يستبُت للباحث ٦تا تقدـ أف الرؤيا ىي وحي إ٢تي وسبيل تنقل بو
ا١تلكوت إىل عامل ا١تلك، ولذا فأولئك الذين يفًتضوف افًتاضات للتشكيك ٔتصداقية ىذا الدليل 

؟؟؟ اٞتواب ٬تدونو يف  اإل٢تي أف لو رأى اإلنساف رؤيا بأنو يذبح ابنو أو أمر بذبح ابنو ىل يفعل
 :ويأتيهم من جهتُت Xىذا ا١توقف الذي حصل إلبراىيم 
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 الَ ﴿ :ألف ا سبحانو يقوؿ ؛الذي يرى ىذا البالء العظيم البد أف يكوف من أىلو: ىلاألو 
َها َكَسَبتْ  َما َلَها ُوْسَعَها ِإالَّ  نَ ْفساً  الّلوُ  ُيَكلِّفُ   َأوْ  نَِّسيَنا ِإن تُ َؤاِخْذنَا الَ  رَب ََّنا اْكَتَسَبتْ  َما َوَعَلي ْ
َنا َتْحِملْ  َوالَ  رَب ََّنا َأْخطَْأنَا  الَ  َما ُتَحمِّْلَنا َوالَ  رَب ََّنا قَ ْبِلَنا ِمن الَِّذينَ  َعَلى َحَمْلَتوُ  َكَما ِإْصراً  َعَلي ْ

فهو ، (ٔ)﴾اْلَكاِفرِينَ  اْلَقْومِ  َعَلى فَانُصْرنَا َمْوالَنَا َأنتَ  َواْرَحْمَنا لََنا َواْغِفرْ  َعنَّا َواْعفُ  ِبوِ  لََنا طَاَقةَ 
الرحيم بعباده، ولذا فهذا االفًتاض من ىذه اٞتهة مردود، ومن يفًتضو سبحانو اللطيف الودود 

 .إ٪تا ىو شاؾ برٛتة ا سبحانو

فال يعود  Xإما أف يكوف من يفًتض ذلك ىو من عينة سيدنا إبراىيم : واٞتهة الثانية
نو لع)بوجو الشيطاف  Xألف صاحبو سيقف كما وقف إبراىيم  ؛لذلك الفرض الشيطاين وجود

فافًتاضو ىذا لغو ال  X، أو أف من افًتض ذلك الفرض ىو ليس من عينة سيدنا إبراىيم (ا
، ومن ٍب فهذا االفًتاض ساقط ال اعتبار لو، وتكوف بذلك الرؤيا كيفما أتت وأي أمر  لوقيمة 

كانت ٖتمل فهي وحي إ٢تي ال سبيل لرده أو التشكيك فيو، ومن رده أو شكك بو إ٪تا ىو 
ألهنا ٕتري ٣ترى كالـ تكلم بو  ؛رد عليو قولو، ومصدر الرؤيا ىو ا سبحانويشكك ٔتصدره وي
ولذا  ،- ىذا ْتسب ما ذكرتو وبينتو روايات الطاىرين من آؿ ٤تمد  -الرب عند عبده 

فالرؤيا من جهة ىي ناقلة ألمر إ٢تي على سبيل االبتالء، أو تكوف معرفة لرائيها ْتقائق ا١تلكوت 
أسئلتو اليت من خال٢تا يريد أف يعرؼ اٟتق، وىذا ما استباف من حاؿ سيدنا وفيها إجابة على 

مع الرؤيا يف موقفُت عظيمُت، وكذلك سيبُت لنا القرآف كيف أف الرؤيا ىي سبيل  Xإبراىيم 
 .Xبالنص، كما يف سورة يوسف  ١تعرفة ا١تصداؽ اٟتق عندما يأٌب ٤تتجاً 

* * * 
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 :املبحح الجاٌي

 الرؤيا يف سورة يوسف

فهذه السورة  ،على دليلية الرؤيا وكوهنا سبياًل ١تعرفة اٟتق وواضحاً  ىاماً  تعد سورة يوسف بياناً 
الشريفة قدمت لنا رؤى متنوعة لشخصيات ٥تتلفة، وكذلك أبرزت لنا مواقف الناس إتاه الرؤيا، 

كيف أف الرؤيا كاشفة لعلم العامل، وبياف زيف من يدعي العلم ادعاًء ال دليل   وبينت لنا أيضاً 
 :Xعليو، وأوؿ موقف تواجهنا بو ىذه السورة الشريفة ىو رؤيا يوسف 

 َواْلَقَمرَ  َوالشَّْمسَ  َكوَْكباً  َعَشرَ  َأَحدَ  رََأْيتُ  ِإنِّي َأبتِ  يَا أِلَبِيوِ  يُوُسفُ  قَالَ  ِإذْ ﴿: ىلقاؿ تعا
 ِإنَّ  َكْيداً  َلكَ  فَ َيِكيُدواْ  ِإْخَوِتكَ  َعَلى ُرْؤيَاكَ  تَ ْقُصصْ  الَ  بُ َنيَّ  يَا قَالَ  #َساِجِديَن  ِلي رََأيْ تُ ُهمْ 

 :، فهذه الرؤيا توضح للباحث ٚتلة من األمور، منها(ٔ)﴾م ِبينٌ  َعُدو   ِلإِلنَسانِ  الشَّْيطَانَ 

 Xرأى ىذه الرؤيا قبل أف يبعث، وعندما قصها على أبيو يعقوب  Xإف الرائي يوسف 
عرؼ يعقوب منها أف ىذه رسالة السماء إليو تبُت لو أف اٟتجية ستنتقل منو إىل ابنو يوسف 

X ؛وستكوف لو الوالية على أبيو، ومنذ ذلك اليـو حرص على أف يرعى يوسف رعاية خاصة 
وىو مكلف بًتبيتو وتعليمو على وفق  Xىو أمانة الرب عند يعقوب  -ْتسب الرؤيا  -ألنو 

 .ما يتطلبو نبأ السماء

ألهنم  ؛وهنيو من قص رؤياه على إخوتو Xعلى ٖتذير يوسف  Xحرص النيب يعقوب 
من خال٢تا أف الوالية عليهم بعد أبيهم ستنتقل إىل أخيهم األصغر، وىذا ما سيجعل  سيعرفوف

، حينما جعلت الوالية (نو الع)مع قابيل  Xيف إعادة مأساة ىابيل  ٣تاالً ( نو الع)للشيطاف 
من أخيو قابيل، وىذا األمر يكشف عن أف الرؤيا حجة ودليل يف تعيُت  فيو وىو أصغر عمراً 

 -وحاشاه  -٣تانب للحكمة  Xؽ، وإال لو مل تكن كذلك لكاف ٖتذير النيب يعقوب ا١تصدا
 .فهو نيب كرًن من أنبياء ا سبحانو، واٟتكمة من لواـز النبوة و٥تتصاهتا

، وكادوا Xبأمر الرؤيا فعلوا ما حذر منو يعقوب  Xولذلك ١تا علم أخوة يوسف 
وأرادوا أف يقتلوه، فلو مل تكن الرؤيا لديهم حجة ودليل على أف الوالية ستنتقل من  Xليوسف 
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؟؟ و١تاذا كادوه بعدما ٝتعوا X ، ما مربر كيدىم ليوسف Xإىل يوسف  Xأبيهم يعقوب 
؟؟ كل ىذه األسئلة ال  ؟؟ و١تاذا حرصوا على القضاء عليو واجتهدوا يف التدبَت لذلك برؤياه

علموا من خالؿ رؤياه أف الوالية ستنتقل من أبيهم يعقوب  Xأخوة يوسف جواب ٢تا غَت أف 
X  إىل يوسفX  ولكن ا سبحانو أ٧تاه بلطفو  ،مع أخيهم( نو الع)فنهجوا هنج قابيل

 .وعنايتو

من ذلك يتبُت للباحث أف الرؤيا بذاهتا ىي حجة وال اختالؼ يف حجيتها بكوف الرائي نيب 
، وكذلك ىي X، وكاف النيب ىو يعقوب ١تا رأى الرؤيا كاف صغَتاً  Xأو غَت نيب، فيوسف 

وعرؼ منها أف الوالية ستنتقل منو إىل ولده  Xبالنسبة للمتلقي، حيث تلقاىا النيب يعقوب 
ولذا  ،Xالفهم نفسو الذي فهمو يعقوب  X، وكذلك فهم منها أخوة يوسف Xيوسف 

بذاهتا بغض النظر عن رائيها ومتلقيها، ومن فال اختالؼ يف حجيتها بلحاظ ا١تتلقي، فهي حجة 
يقوؿ غَت ذلك فعليو أف يأٌب بالدليل على جعل حجية الرؤيا متعلقة بالرائي ا١تعُت أو ا١تتلقي 

 .دونو خرط القتاد -كما يقوؿ العرب   -ا١تعُت، وىذا 

 اآلَخرُ  َوقَالَ  َخْمراً  َأْعِصرُ  َأرَاِني ِإنِّي َأَحُدُىَما قَالَ  فَ تَ َيانَ  السِّْجنَ  َمَعوُ  َوَدَخلَ ﴿ :قاؿ تعاىل
رُ  تَْأُكلُ  ُخْبزاً  رَْأِسي فَ ْوقَ  َأْحِملُ  َأرَاِني ِإنِّي َنا ِمْنوُ  الطَّي ْ ، (ٔ)﴾اْلُمْحِسِنينَ  ِمنَ  نَ َراكَ  ِإنَّا بَِتْأِويِلوِ  نَ بِّئ ْ

من  Xعلى علم حجة ا سبحانو، فشهادة الفتيُت أف يوسف  وىنا الرؤيتاف ستكوناف دليالً 
من السماء غَت  اسنُت تكشف عن أهنما رأيا فيو سيماء الصاٟتُت، ولكن حجيتو كونو مبعوثاً 

وصدؽ  Xفكاف حدوث الرؤيا وطلب تأويلها ىو موقف إ٢تي إلثبات حجية يوسف  ،ثابتة
ىذا ا١توقف اإل٢تي لبياف أحقيتو  Xستثمر يوسف من السماء، ولذا ا مبعوثاً  دعوتو كونو نبياً 

وحقيقة دعوتو، فراح يدعوىم إىل عبادة ا الواحد األحد الذي بعثو وىو من علمو تأويل 
 .األحاديث

ا َذِلُكَما يَْأتِيُكَما َأن قَ ْبلَ  بَِتْأِويِلوِ  نَ بَّْأُتُكَما ِإالَّ  تُ ْرزَقَانِوِ  َطَعامٌ  يَْأتِيُكَما الَ  قَالَ ﴿: قاؿ تعاىل  ِممَّ
 ِملَّةَ  َوات َّبَ ْعتُ  #َكاِفُروَن  ُىمْ  بِاآلِخَرةِ  َوُىم بِالّلوِ  يُ ْؤِمُنونَ  الَّ  قَ ْومٍ  ِملَّةَ  تَ رَْكتُ  ِإنِّي رَبِّي َعلََّمِني
 الّلوِ  َفْضلِ  ِمن َذِلكَ  َشْيءٍ  ِمن بِالّلوِ  ن ْشِركَ  َأن لََنا َكانَ  َما َويَ ْعُقوبَ  َوِإْسَحاقَ  ِإبْ َراِىيمَ  آبَآِئي
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َنا  م تَ َفرُِّقونَ  َأَأْربَابٌ  السِّْجنِ  َصاِحَبيِ  يَا #َيْشُكُروَن  الَ  النَّاسِ  َأْكثَ رَ  َوَلِكنَّ  النَّاسِ  َوَعَلى َعَلي ْ
رٌ   أَنَزلَ  مَّا آؤُُكمَوآبَ  َأنُتمْ  َسمَّْيُتُموَىا َأْسَماء ِإالَّ  ُدونِوِ  ِمن تَ ْعُبُدونَ  َما #اْلَقهَّاُر  اْلَواِحدُ  الّلوُ  َأمِ  َخي ْ
 َأْكثَ رَ  َوَلِكنَّ  اْلَقيِّمُ  الدِّينُ  َذِلكَ  ِإيَّاهُ  ِإالَّ  تَ ْعُبُدواْ  َأالَّ  َأَمرَ  ِلّلوِ  ِإالَّ  اْلُحْكمُ  ِإنِ  ُسْلطَانٍ  ِمن ِبَها الّلوُ 

لبياف اٟتق وداعيو، وفرصة  ، فكاف طلب تأويل الرؤيا من الفتيُت سبيالً (ٔ)﴾يَ ْعَلُمونَ  الَ  النَّاسِ 
ف ما شاىدوه من سيماء اسنُت ىو إلتبليغ الناس ْتقيقة دعوتو، و  Xإ٢تية أتيحت ليوسف 

بُتَّ كذلك أف أحد٫تا رأى  Xعائد إىل ىذا األمر الذي ىو مكلف بتبليغو للناس، كما أنو 
فلزمو تأويل ما اختلق،  ير حقاً  ٢تا لو وىو الساقي، أما الثاين فإ٪تا اختلق الرؤيا وملوأوّ  رؤيا حقاً 

، ومن اختلق الرؤيا ليعلم الناس أف ا١تلكوت حق ٤تض وال وٖتقق كال التأويلُت؛ من رأى فعالً 
 .ألنو سيلزمو ما اختلقو وسيفتضح ٔتا اختلقو ؛وينسبو إىل ا١تلكوت ينبغي ألحد أف ٮتتلق شيئاً 

 َسْبعٌ  يَْأُكُلُهنَّ  ِسَمانٍ  بَ َقَراتٍ  َسْبعَ  َأَرى يِإنِّ  اْلَمِلكُ  َوقَالَ ﴿: حيث قاؿ تعاىل ،رؤيا ا١تلك
ُتوِني اْلَمألُ  َأي  َها يَا يَاِبَساتٍ  َوُأَخرَ  ُخْضرٍ  ُسنُبَلتٍ  َوَسْبعَ  ِعَجافٌ   ِللر ْؤيَا ُكنُتمْ  ِإن رُْؤيَايَ  ِفي َأف ْ
وعلى الرغم من ، ومن ا١تعلـو أف ا١تلك مل يكن موحدًا بل كاف على عبادة الشرؾ، (ٕ)﴾تَ ْعبُ ُرونَ 

ذلك أراه ا سبحانو رؤيا نقلت لو خرب ما سيكوف يف ملكو، وقد أتت ىذه الرؤيا على ىيأة 
للملك كي يعرؼ تأويلها وتعبَتىا، وىذا يعٍت أف خرب السماء ٭تفز دافعية  رموز شكلت دافعاً 

 .فطرية يف اإلنساف للمعرفة بغض النظر عن كوف ذلك اإلنساف موحد أو مشرؾ، نيب أو ليس بنيب

حسب، فهذا  وىنا يندفع إشكاؿ الذين يقولوف أف الرؤى الصادقة ىي رؤى األنبياء 
 ن ِمد   ُكلًّ ﴿: ن موحداً ولكن أراه ا سبحانو رؤيا صادقة، قاؿ تعاىلبل مل يك ا١تلك مل يكن نبياً 

، فالرؤيا عطاء إ٢تي يشمل كل (ٖ)﴾َمْحُظوراً  رَبِّكَ  َعطَاء َكانَ  َوَما رَبِّكَ  َعطَاء ِمنْ  َوَىُؤالء َىُؤالء
يف منامو الناس، وال ٮتتص بفئة دوف أخرى، ىذا جانب، واٞتانب اآلخر ىو إف ا١تلك عّد ما رآه 

على الرغم من أف ا١تأل الذين كانوا حولو عملوا جاىدين على هتوين  ،يستلـز البياف أمرًا عظيماً 
وىذه الصفة اليت أطلقوىا على رؤيا ا١تلك كاف  ،(أضغاث أحالـ)أمر ما رآه، ووصموه بأنو 

ك ا١تأل الذين ىم الداعي إليها إصرار ا١تلك على تعبَت تلك الرموز اليت رآىا يف منامو، وعجز أولئ
 :علماء البالط عن تعبَت الرؤيا، وىذا ا١توقف بُت ا١تلك وا١تأل يكشف عن أمرين مهمُت
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 .أف الرؤيا عطاء إ٢تي شامل ٚتيع خلقو من دوف استثناء: أو٢تما

 أف تعبَت الرؤيا ىو أمر منوط ٓتاصة خلق ا سبحانو وىم اٟتجج ا١تعصوموف : وثانيهما
فاستحقوا بذلك أف  ،وا أف يكونوا ُمَعلػَّمُت من ا سبحانو دوف سائر ا٠تلقألهنم ىم الذين قبل

 .ينمازوا عن باقي ا٠تلق بتلك ا١تيزة اليت ينكشف من خال٢تا حقهم وعلمهم ومقامهم

ولذا على القارئ أف يلتفت إىل أف كوف الرؤيا عطاء إ٢تي عاـ، وتأويلها ال يؤتى إال إىل 
دليل على أف الرؤيا سبيل من سبل  ،انو وىم اٟتجج ا١تعصوموف ا٠تواص من عباد ا سبح

االعًتاؼ بأهنا سبيل ١تعرفة اٟتق دوف مصداقو، كما أنو  معرفة اٟتق ومصداقو، وليس صحيحاً 
من مل يكلف بتعبَتىا من واىبها، ويف ىذا اٟتاؿ ينكشف زيف أولئك  أف يعربىا ليس صحيحاً 

ألهنم كلفوا أنفسهم ما مل ُيكلفوا، وتسقط حجة من يقوؿ  ؛الذين يدعوف أهنم يعرفوف تعبَت الرؤى
 .، وكأهنا عطاء ٩تبويأف الرؤى الصادقة ىي حصر على األولياء واألنبياء 

فات إليو، وىو ما ٭تاوؿ الناس إثارتو بوجو ىذا السبيل ويف رؤيا ا١تلك جانب ثالث علينا االلت
فاستباف من رؤيا ا١تلك أهنا !!  أف الرؤيا حجة على صاحبها وغَت ملزمة لغَته ،ا١تعريف اإل٢تي مفاده

بدليل أف الناس كلهم راحوا يعملوف ٔتقتضاىا، والذين حاولوا  ،ملزمة للجميع وحجة على اٞتميع
وعملوا ٔتا يرونو ىم، وكوف ىذه الرؤيا غَت  -أي ا١تأل  -فاؼ هبا التشكيك ْتجيتها واالستخ

ملزمة ٢تم وليست حجة عليهم، حصدوا نتيجة ىذا الفعل حيث اهنار معبد الكهنة وافتضح 
، ولو كاف الرؤيا حجة على من يراىا Xباطلهم، واستباف اٟتق الذي ٭تملو نيب ا يوسف 

كاملة بأىلها وأرضها، ولذا ١تن كاف يريد معرفة اٟتق عليو   حسب ١تا لـز تغيَت سياسة اقتصاد بالد
َرةٌ  َقَصِصِهمْ  ِفي َكانَ  َلَقدْ ﴿: حيث قاؿ اٟتق سبحانو ،أف ال يتجاىل عرب السابقُت ُْوِلي ِعب ْ  ألِّ

 َوُىًدى َشْيءٍ  ُكلَّ  َوتَ ْفِصيلَ  َيَدْيوِ  بَ ْينَ  الَِّذي َتْصِديقَ  َوَلِكن يُ ْفتَ َرى َحِديثاً  َكانَ  َما األَْلَبابِ 
وتلك القصص ىي الرؤى اليت يراىا الناس فيقصوهنا ابتغاء معرفتها  ،(ٔ)﴾يُ ْؤِمُنونَ  لَِّقْومٍ  َورَْحَمةً 

وتأويلها، وكذلك كوف أف ىذه القصص غَت منقطعة أو ٥تتصة بزماف دوف آخر فهي بوجودىا 
ىا، ؤتا أف التعبَت أمر خاص ْتجج ا ا١تع صومُت، استدعى ذلك أف ال تستلـز وجود من يعربِّ
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، وا٠تايف ا١تستور تدؿ عليو (ظاىر مشهور أو خاؼ مستور)ٮتلو الزماف من حجة  سبحانو 
 خافياً مستوراً، فما الذي بُتَّ أمره ؟؟يف بدء أمره كاف  Xفيوسف  ،تلك الرؤى

يف ىذا البياف، ففي البداية استباف  كانت الرؤيا عامالً   Xيف كل مراحل التعريف بيوسف 
أف الوالية من بعده  Xفعرؼ يعقوب  ،عندما قص عليو ما رأى Xأمره ألبيو يعقوب 

ليوسف  Xولذلك أمره بكتماف ما رأى عن إخوتو، وأمر يعقوب  ،Xستكوف البنو يوسف 
X  ؼ منها بكتماف ما رأى وهنييو إياه أف يقص عليهم رؤياه يدلل على أف تلك الرؤيا سيعر

٦تا  ،وليس يف أحد منهم Xأف الوالية من بعد أبيهم ستكوف يف يوسف  Xأخوة يوسف 
يدؿ  ألف ٭تسدوا أخاىم ويعملوا على التخلص منو، ومن ٍب لو أف الرؤيا ليست دليالً  يكوف باعثاً 

بل وسيكوف  ،ال مربر لو من جهتهم Xعلى ا١تصداؽ لكاف ما فعلو أخوة يوسف بيوسف 
حيث أهنم ١تا ٝتعوا برؤيا يوسف  وواقع حا٢تم يكشف عكس ذلك ٘تاماً  ،لغايةعبث خاؿ من ا

X  عمدوا إىل اإلسراع يف التخلص منو حىت ال يتحقق األمر الذي عرفوه من الرؤيا، واٟتاؿ أف
غَت معصومُت، ولكنهم عرفوا أف ىذه الرؤيا تنبئ بأمر عظيم تتبخر ْتصولو   Xأخوة يوسف 

، ١تا استباف ٢تم من بعد أبيهم أف Xولذلك فعلوا ما فعلوا بيوسف كل أحالمهم و٥تططاهتم، 
 .Xالوالية عليهم ستكوف ليوسف 

على  Xوىم األمة األوىل اليت عمل يوسف  -للسجناء  وا١ترحلة الثانية كانت الرؤيا دليالً 
رسوؿ من السماء ويدعو  Xيف معرفة كوف يوسف  -تربيتها كي تكوف نواة األمة ا١توحدة 

ولذلك راحوا يستمعوف إليو ويتعلموف منو تعاليم  ،آبائو إبراىيم وإسحاؽ ويعقوب  بدعوة
 .دين التوحيد

 كانت الرؤيا عامالً   أيضاً  ،Xوا١ترحلة الثالثة وىي ا١ترحلة ا١تهمة والكبَتة يف مسَتة يوسف 
 .يف تغيَت دين العباد وسياسة البالد، وفضح باطل الكهنة واهنيار عبادة األوثاف مهماً 

، ويف ا١ترحلتُت الثانية والثالثة كاف الراؤوف ليسو أنبياء وال معصومُت، بل وغَت موحدين أصالً 
١تعرفة اٟتق وصاحبو، وكذلك وضحت للناس  قوياً  ولكن الرؤيا أخذت بأعناقهم وشكلت حافزاً 

لخاص من ، فأمر التأويل غَت متيسر إال لأف الرؤيا ال يعرؼ تأويلها إال من كاف حجة  معصوماً 
 .العباد وىم حجج ا سبحانو



 :املبحح الجالح

 الرؤيا يف الكتاب املقدس

 :رؤيا يوحنا انالهوتي
ىذه الرؤيا من الشهرة ٔتكاف ال ٮتفى، ولكن ما خفي على الناس تعبَتىا ومعرفة أسرارىا اليت 

عليو، وحجة لو  إىل صاحبها كي تكوف دليالً  بقيت حبيسة، وادخرىا ا١تعصوموف السابقوف 
 بن أٛتد)حيث ورد عن  ،يصرحوف بذلك على ا٠تلق، ولذا كاف الطاىروف من آؿ ٤تمد 

 ،عٍت فأمسك الرؤيا، عن X الرضا موسى بن علي اٟتسن أبا سألت: قاؿ نصر، أيب بن ٤تمد
 .(ٔ)(األمر ىذا صاحب برقبة وأخذ لكم، شراً  كان تريدون ما أعطيناكم أنا لو: قاؿ ٍب

أف الرؤيا من األمور ا١تدخرة لصاحب األمر، وأهنم  Xوىذا التصريح من اإلماـ الرضا 
ألف كشف ذلك يف غَت زمانو وأوانو سيكوف شراً ألتباع  ؛أمسكوا عن اٟتديث عنها وبياف أسرارىا

ألهنا ستبُت أمره وتكشفو للناس،  ؛يف األخذ برقبة صاحب الرؤيا ، ويكوف سبباً أىل البيت 
وكشف ىذا األمر يف غَت أوانو سيكوف بو إعانة للطواغيت على أىل اٟتق، ولكن ١تا جاء أوانو 

عن العبارة الواردة يف زيارة أـ  Xراحت أسراره العظيمة تتكشف، فأحدىم يسأؿ اليماين 
؟؟  ورد نعتها يف اإل٧تيلأين  ،(السلم عليك أيتها المنعوتة في اْلنجيل) :وىي القائم 

 اإلصحاح: الالىوٌب يوحنا رؤيا" : القائم أـ وصف ىو ىذا): قائالً ( سالـ ا عليو)فيجيب 
 :عشر الثاين

 رأسها وعلى رجليها ٖتت والقمر بالشمس متسربلة امرأة السماء يف عظيمة آية وظهرت ٔ
 أخرى آية وظهرت ٖ. لتلد ومتوجعة متمخضة تصرخ حبلى وىي ٕ. كوكباً  عشر اثٍت من إكليل

 ٗ. تيجاف سبعة رؤوسو وعلى قروف وعشرة رؤوس سبعة لو أٛتر عظيم تنُت ذا ىو. السماء يف
 حىت تلد أف العتيدة ا١ترأة أماـ وقف والتنُت. األرض إىل فطرحها السماء ٧تـو ثلث ٬تر وذنبو
. حديد من بعصا األمم ٚتيع يرعى أف عتيداً  ذكراً  ابناً  فولدت ٘. ولدت مىت ولدىا يبتلع

 لكي ا من معد موضع ٢تا حيث الربية إىل ىربت وا١ترأة ٙ. عرشو وإىل ا إىل ولدىا واختطف
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 حاربوا ومالئكتو ميخائيل. السماء يف حرب وحدثت ٚ يوماً  وستُت ومئتُت ألفا ىناؾ يعولوىا
 فطرح ٜ. السماء يف ذلك بعد مكاهنم يوجد فلم يقووا ومل ٛ. ومالئكتو التنُت وحارب التنُت
 األرض إىل طرح كلو العامل يضل الذي والشيطاف إبليس ا١تدعو القدٯتة اٟتية العظيم التنُت

 وقدرتو إ٢تنا خالص صار اآلف السماء يف قائالً  عظيماً  صوتاً  وٝتعت ٓٔ. مالئكتو معو وطرحت
 إ٢تنا أماـ عليهم يشتكي كاف الذي إخوتنا على ا١تشتكي طرح قد ألنو مسيحو وسلطاف وملكو

 من ٕٔ. ا١توت حىت حياهتم ٭تبوا ومل شهادهتم وبكلمة ا٠تروؼ بدـ غلبوه وىم ٔٔ. وليالً  هناراً 
 نزؿ إبليس ألف والبحر األرض لساكٍت ويل. فيها والساكنوف السموات أيتها افرحي ىذا أجل

 اضطهد األرض إىل طرح أنو التنُت رأى و١تا ٖٔ قليالً  زماناً  لو أف عا١تاً  عظيم غضب وبو إليكم
 إىل الربية إىل تطَت لكي العظيم النسر جناحي ا١ترأة فأعطيت ٗٔ. الذكر االبن ولدت اليت ا١ترأة

 وراء فمها من اٟتية فألقت ٘ٔ. اٟتية وجو من زماف ونصف وزمانُت زماناً  تعاؿ حيث موضعها
 وابتلعت فمها األرض وفتحت ا١ترأة األرض فأعانت ٙٔ. بالنهر ٖتمل لتجعلها كنهر ماء ا١ترأة
 نسلها باقي مع حربا ليصنع وذىب ا١ترأة على التنُت فغضب ٚٔ. فمو من التنُت ألقاه الذي النهر
 .(ٔ) ("........وعندىم ا وصايا ٭تفظوف الذين

هبذه  Xيف اإل٧تيل، واليماين  وقبل ذلك ما كاف أحد يعرؼ أف نعت السيدة نرجس 
ٖتٍد كبَت ال مناص  أماـعلمو ومعرفتو ويضع علماء النصارى  اإلجابة يكشف للمسلمُت عموماً 

٢تم من مواجهتو، فكل الذين قاربوا اإل٧تيل من ا١تسلمُت رد عليهم النصارى ونقضوا عليهم، ذلك 
أوكل أمر  من اإل٧تيل وإشاراتو وغابت عنهم أشياء كثَتة، حيث ألف أولئك ا١تسلمُت عرفوا شيئاً 

لوجو أماـ اٟتقيقة اليت حاولوا  بياهنا لصاحب ىذا األمر، وىا ىو اليـو يتحداىم ويضعهم وجهاً 
 Xسًتىا عن الناس من خالؿ التغييب ا١تتعمد للوعي، وهبذا البياف الذي ذكره ٯتاين آؿ ٤تمد 

نصارى الذين يدعوف أو ال ،التوراةيف سواء ا١تسلمُت الذين مل ٭تيطوا ٔتا جاء  تبُت للناس عموماً 
كوهنا امل الطاىر لنور ا   أمرًا استخفوا بو الناس ٞتهلهم، حقيقة ذكر السيدة نرجس 

على ا١تسلمُت والنصارى بياف  ولذا صار اليـو لزاماً  ،ا١تخلص للبشرية من ظالـ األنا وظلمها
قد ألقى يف طريقهم ، وىو Xموقفهم حياؿ ىذه اٞتوىرة اليت أخرجها إىل العلن ٯتاين آؿ ٤تمد 

، ال سبيل ٢تم لتجاوزه إال ببياف موقفهم، وىذا من سبل كشف ىروهبم عن مناظرتو علناً  امتحاناً 
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وطريق لكشف عجزىم وإفالسهم، وإال فكلماتو موجودة ومثبتة وسبيل الرد عليها ما زاؿ 
 .من الفضيحة إال أف يكوف عجزاً وخوفاً !! ؟؟ ، فلماذا ىذا الصمتمفتوحاً 

لنفسو وقرأ  يف رؤيا يوحنا بصورة واضحة ١تن كاف منصفاً  Xك تبينت قضية القائم وكذل
يف رسالة  X أسرار بعض مقاطع ىذه الرؤيا ٯتاين آؿ ٤تمد عن اٟتق واٟتقيقة، حيث بُّت  ْتثاً 

 من النصوص، بعض وىذه): وفيها ،وجهها إىل ٚتاعة من األخوة األنصار يعيشوف يف أسًتاليا
  :اٟتق وصاحب اٟتق تبُت ىوٌب،الال يوحنا رؤيا

 الذي األوؿ والصوت السماء يف مفتوح باب وإذا نظرت ىذا بعد -ٔ) :الرابع اإلصحاح يف
 وللوقت ٕ. ىذا بعد يصَت أف بد ال ما فأريك ىنا إىل اصعد: قائالً  معي يتكلم كبوؽ ٝتعتو
 ا١تنظر يف اٞتالس وكاف ٖ. جالس العرش وعلى السماء يف موضوع عرش وإذا الروح يف صرت

 أربعة العرش وحوؿ ٗ. الزمرد شبو ا١تنظر يف العرش حوؿ قزح وقوس والعقيق اليشب حجر شبو
 وعلى بيض بثياب متسربلُت جالسُت شيخاً  وعشرين أربعة العروش على ورأيت.  عرشا وعشروف
  .(...وأصوات ورعود بروؽ ٮترج العرش ومن ٘. ذىب من أكاليل رؤوسهم

 ومن داخل من مكتوباً  سفراً  العرش على اٞتالس ٯتُت على ورأيت ٔ) :ا٠تامس ويف اإلصحاح
 يفتح أف مستحق ىو من عظيم بصوت ينادي قوياً  مالكاً  ورأيت ٕ. ختـو بسبعة ٥تتوماً  وراء

 يفتح أف األرض ٖتت وال األرض على وال السماء يف أحد يستطع فلم ٖ. ختومو ويفك السفر
 السفر يفتح أف مستحقاً  أحد يوجد مل ألنو كثَتاً  أبكي أنا فصرت ٗ. إليو ينظر أف وال السفر
 من الذي األسد غلب قد ذا ىو. تبك ال الشيوخ من واحد يل فقاؿ ٘. إليو ينظر أف وال ويقرأه
 العرش وسط يف فإذا ورأيت ٙ السبعة ختومو ويفك السفر ليفتح داود أصل يهوذا سبط

 ىي أعُت وسبع قروف سبعة لو مذبوح كأنو قائم خروؼ الشيوخ وسط ويف األربعة واٟتيوانات
 و١تا ٛ. العرش على اٞتالس ٯتُت من السفر وأخذ فأتى ٚ. األرض كل إىل ا١ترسلة ا أرواح سبعة
 واحد كل و٢تم ا٠تروؼ أماـ شيخا والعشروف واألربعة اٟتيوانات األربعة خرت السفر أخذ

 جديدة ترنيمة يًت٪توف وىم ٜ. القديسُت صلوات ىي ٓتوراً  ٦تلوة ذىب من وجامات قيثارات
 قبيلة كل من بدمك  واشًتيتنا ذْتت ألنك ختومو وتفتح السفر تأخذ أف أنت مستحق قائلُت
 وٝتعت ونظرت ٔٔ. األرض على فسنملك وكهنة ملوكا إل٢تنا وجعلتنا ٓٔ وأمة وشعب ولساف
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 ألوؼ وألوؼ ربوات ربوات عددىم وكاف والشيوخ واٟتيوانات العرش حوؿ كثَتين مالئكة صوت
 والقوة واٟتكمة والغٌت القدرة يأخذ أف ا١تذبوح ا٠تروؼ ىو مستحق عظيم بصوت قائلُت ٕٔ

 البحر على وما األرض وٖتت األرض وعلى السماء يف ٦تا خليقة وكل ٖٔ. والربكة واجملد والكرامة
 أبد إىل والسلطاف واجملد والكرامة الربكة وللخروؼ العرش على للجالس. قائلة ٝتعتها فيها ما كل

 وسجدوا خروا والعشروف األربعة والشيوخ. آمُت تقوؿ األربعة اٟتيوانات وكانت ٗٔ. اآلبدين
  .(اآلبدين أبد إىل للحي

 مائة ومعو صهيوف جبل على واقف خروؼ وإذا نظرت ٍب)  :عشر الرابع ويف اإلصحاح
 .(... جباىهم على مكتوباً  أبيو اسم ٢تم ألفاً  وأربعوف وأربعة

 !!!  ؟  X ا١تهدي اإلماـ ذرية من ا١تؤمنُت أوؿ غَت أبيو أنصار ٬تمع الذي ىو فمن

 !!!  ؟  عشر االثٍت وا١تهديُت عشر االثٍت األئمة غَت والعشروف األربعة الشيوخ ىم ومن

 !!! ؟ ختومو ويفك السفر، يفتح والذي داود أصل يهوذا سبط من الذي األسد ىو ومن
 … وبدر وحنُت واحد خيرب يف  X علي مع كر الذي األسد غَت

 ىو ومن.  ا١تهدي اإلماـ أـ( نرجس) إسرائيل بٍت من أمو ألف ؛يهوذا سبط من وىو
 ىم أعُت، وسبعة قروف سبعة ٭تمل وىو( مذبوح كأنو قائم خروؼ) بأنو وصف الذي ا٠تروؼ

 األوؿ ا١تهدي غَت.  واألئمة واٟتسُت واٟتسن وفاطمة وعلي ٤تمد عشر األربعة ا١تعصوموف
 .X عيسى ورسوؿ ا١تهدي اإلماـ رسوؿ واليماين

 ملوؾ، عشرة ىي رأيت اليت القروف والعشرة ٕٔ ...) :عشر السابع اإلصحاح يوحنا ويف رؤيا
 ٢تم ىؤالء ٖٔ. الوحش مع واحدة ساعة كملوؾ سلطاهنم، يأخذوف لكنهم بعد ملكاً  يأخذوا مل

 يغلبهم، وا٠تروؼ ا٠تروؼ، سيحاربوف ىؤالء ٗٔ. وسلطاهنم قدرهتم الوحش ويعطوف واحد، رأي
 .(...ومؤمنوف و٥تتاروف مدعووف معو والذين ا١تلوؾ، وملك األرباب، رب ألنو

 سلطاف لو السماء من نازالً  آخر مالكاً  رأيت ىذا بعد ٍب ٔ) :عشر الثامن ويف اإلصحاح
 بابل سقطت سقطت قائالً  عظيم بصوت بشدة وصرخ ٕ. هبائو من األرض واستنارت عظيم

 أي) و٦تقوت ٧تس طائر لكل و٤ترساً  ٧تس روح لكل و٤ترساً  لشياطُت مسكناً  وصارت العظيمة



 62 ..............................................................األحالم 

 
 

 األرض وملوؾ األمم ٚتيع شرب قد زناىا غضب ٜتر من ألنو ٖ(. األمريكية اٟتربية الطائرات
 اخرجوا قائالً  السماء من آخر صوتاً  ٝتعت ٍب ٗ. نعيمها وفرة من استغنوا األرض وٕتار معها زنوا
 السماء ٟتقت خطاياىا ألف ٘. ضرباهتا من تأخذوا ولئال خطاياىا يف تشًتكوا لئال شعيب يا منها

 الكأس يف. أعما٢تا نظَت ضعفاً  ٢تا وضاعفوا جازتكم أيضاً  ىي كما جازوىا ٙ. آثامها ا وتذكر
 عذاباً  أعطوىا ذلك بقدر وتنعمت نفسها ٣تدت ما بقدر ٚ. ضعفاً  ٢تا امزجوا فيها مزجت اليت

 يف ذلك أجل من ٛ. حزناً  أرى ولن أرملة ولست ملكة، جالسة أنا قلبها يف تقوؿ ألهنا. وحزناً 
 ٜ. قوي يدينها الذي اإللو الرب ألف بالنار وٖتًتؽ وجوع وحزف موت ضرباهتا ستأٌب واحد يـو

 ٓٔ. حريقها دخاف ينظروف حينما معها وتنعموا زنوا الذين األرض ملوؾ عليها وينوح وسيبكي
 يف ألنو. القوية ا١تدينة بابل العظيمة ا١تدينة. ويل ويل قائلُت عذاهبا خوؼ ألجل بعيد من واقفُت
 يشًتيها ال بضائعهم ألف عليها وينوحوف األرض ٕتار ويبكي ٔٔ. دينونتك جاءت واحدة ساعة
 واٟترير واألرجواف والبز واللؤلؤ الكرًن واٟتجر والفضة الذىب من بضائع ٕٔ. بعد ما يف أحد

. وا١ترمر واٟتديد والنحاس ا٠تشب أٙتن من إناء وكل العاج، من إناء وكل ثيٍت، عود وكل والقرمز
 وأجساداً  ومركبات وخيالً  وغنماً  وهبائم وحنطة وٝتيذاً  وزيتاً  وٜتراً  ولباناً  وطيباً  وٓتوراً  وقرفة ٖٔ

 ولن وهبي، مشحم ىو ما كل عنك وذىب نفسك، شهوة جٌت عنك وذىب ٗٔ. الناس ونفوس
 خوؼ أجل من بعيد من سيقفوف منها استغنوا الذين األشياء ىذه ٕتار ٘ٔ. بعد ما يف ٕتديو
 وقرمز وأرجواف ببز ا١تتسربلة العظيمة ا١تدينة. ويل ويل ويقولوف ٙٔ وينوحوف يبكوف عذاهبا

 رباف وكل. ىذا مثل غٌت خرب واحدة ساعة يف ألنو ٚٔ.  ولؤلؤ كرًن وحجر بذىب وا١تتحلية
 نظروا إذ وصرخوا ٛٔ. بعيد من وقفوا البحر عماؿ وٚتيع وا١تالحوف السفن يف اٞتماعة وكل

 باكُت وصرخوا رؤوسهم على تراباً  وألقوا ٜٔ. العظيمة ا١تدينة مثل مدينة أية قائلُت حريقها دخاف
 من البحر يف سفن ٢تم الذين ٚتيع استغٌت فيها اليت العظيمة ا١تدينة. ويل ويل قائلُت ونائحُت
 واألنبياء القديسوف والرسل السماء أيتها ٢تا إفرحي ٕٓ. خربت واحدة ساعة يف ألهنا نفائسها

 البحر يف ورماه عظيمة كرحى حجراً  قوي واحد مالؾ ورفع ٕٔ دينونتكم داهنا قد الرب ألف
 الضاربُت وصوت ٕٕ. بعد ما يف توجد ولن العظيمة، ا١تدينة بابل سًتمى بدفع ىكذا قائالً 

 لن صناعة صانع وكل. بعد ما يف فيك يسمع لن بالبوؽ والنافخُت وا١تزمرين وا١تغنُت بالقيثارة
 فيك يضئ لن سراج ونور ٖٕ. بعد ما يف فيك يسمع لن رحى وصوت. بعد ما يف فيك يوجد
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. األرض عظماء كانوا ٕتارؾ ألف. بعد ما يف فيك يسمع لن وعروس عريس وصوت. بعد ما يف
 (.األرض على قتل من وٚتيع وقديسُت أنبياء دـ وجد وفيها ٕٗ. األمم ٚتيع ضلت بسحرؾ إذ

 والفنت ا١تالحم فكل. الزمن ذلك يف العراؽ عاصمة كانت بابل ألف ؛العراؽ إىل تشَت وبابل
 .العراؽ أرض وعلى العراؽ يف ٕتري

 .وبالفنت العامل دوؿ من تأتيها اليت بالرايات  ذكروه بغداد وخراب

 جماء، وتتركها الفتن تخربها وسخطو اهلل لعنة في ...) :بغداد عن X الصادؽ قاؿ
 الجزيرة يجلب ومن المغرب، ورايات الصفر، الرايات من الويل كل بها ولمن لها فالويل

 ما العذاب صنوف من بها لينزلن واهلل. بعيد أو قريب كل من إليها تسير التي الرايات ومن
 رأت عين ال ما العذاب من بها ولينزلن آخره، إلى الدىر أول من المتمردة األمم بسائر نزل
 فإن مسكناً  بها اتخذ لمن فالويل بالسيف، إال أىلها طوفان يكون وال بمثلو سمعت أذن وال

 . اهلل برحمة منها والخارج لشقائو، يبقى بها المقيم

 ىي وقصورىا دورىا وإن الدنيا، ىي إنها: يقال حتى الدنيا في أىلها من ليبقى واهلل
 رزق يقسم لم اهلل أن وليظنن الولدان، ىم ولدانها وإن العين، الحور ىن بناتها وإن الجنة،
 كتابو، بغير والحكم ، رسولو وعلى اهلل على االفتراء من فيها وليظهرن بها، إال العباد
 ال ما الدماء وسفك السحت وأكل الفجور،[ إتيان] و الخمور وشرب الزور، شهادات ومن

 عليها ليمر حتى الرايات، وتلك الفتن بتلك اهلل ليخربها ثم دونو، إال كلها الدنيا في يكون
  .(ٔ) (الزوراء كانت ىهنا: فيقول المار

 جاء قد ا٠تروؼ عرس ألف اجملد ونعطو ونتهلل لنفرح ٚ ...) :عشر التاسع ويف اإلصحاح
 وقاؿ ٜ. القديسُت تربرات ىو البز ألف هبياً  نقياً  بزاً  تلبس أف وأعطيت ٛ. نفسها ىيأت وامرأتو

 ٔٔ… . الصادقة ا أقواؿ ىي ىذه وقاؿ. ا٠تروؼ عرس عشاء إىل للمدعوين طوىب اكتب يل
 ٭تكم وبالعدؿ وصادقاً  أميناً  يدعى عليو واٞتالس أبيض فرس وإذا مفتوحة السماء رأيت ٍب

 إال يعرفو أحد ليس مكتوب اسم ولو كثَتة تيجاف رأسو وعلى نار كلهيب وعيناه ٕٔ. و٭تارب
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 السماء يف الذين واألجناد ٗٔ. ا كلمة اٝتو ويدعى بدـ مغموس بثوب متسربل وىو ٖٔ. ىو
 .(... ماض سيف ٮترج فمو ومن ٘ٔ. ونقياً  أبيض بزا البسُت بيض خيل على يتبعونو كانوا

 ٛ. نفسها ىيأت وامرأتو جاء قد ا٠تروؼ عرس ألف اجملد ونعطو ونتهلل لنفرح ٚ ...)
 للمدعوين طوىب اكتب يل وقاؿ ٜ القديسُت تربرات ىو البز ألف هبياً  نقياً  بزاً  تلبس أف وأعطيت

 عشاء إىل وا١تدعووف .(……. الصادقة ا أقواؿ ىي ىذه وقاؿ. ا٠تروؼ عرس عشاء إىل
 .(اليماين األوؿ ا١تهدي أنصار: )ىم ا٠تروؼ عرس

 ٭تكم وبالعدؿ وصادقاً  أميناً  يدعى عليو واٞتالس أبيض فرس وإذا مفتوحة السماء رأيت ٍب)
 إال يعرفو أحد ليس مكتوب اسم ولو كثَتة تيجاف رأسو وعلى نار كلهيب وعيناه ٕٔ. و٭تارب

 يركب الذي وىذا .(..... .ا كلمة اٝتو ويدعى بدـ مغموس بثوب متسربل وىو ٖٔ. ىو
  .اليماين األوؿ ا١تهدي ىو الرؤيا ىذه يف الفرس

 ٍب ٙ. وأمنية صادقة األقواؿ ىذه فإف اكتب يل وقاؿ ...) :والعشروف اٟتادي ويف اإلصحاح
. ٣تاناً  اٟتيوة ماء ينبوع من العطشاف أعطي أنا. والنهاية البداية والياء األلف ىو أنا. ًب قد يل قاؿ
 والنهاية والبداية والياء واأللف .(...ابناً  يل يكوف وىو إ٢تاً  لو وأكوف شيء كل يرث يغلب من ٚ

 ا١تهدي وىو الرؤيا أوؿ يف يغلب الذي األسد نفسو ىو يغلب والذي ،X ا١تهدي اإلماـ ىو
 .واليماين األوؿ

 إال وينكرين و٭ترفها ينكرىا ال. جداً  كثَتة فهي النصوص استقصاء أردًب إذا يطوؿ واألمر
 (.ا لعنهم) الباطل وطالب الباطل أىل

 ،السماوات ملكوت من واٝتعوا السماوات ملكوت يف وانظروا ا إىل وسَتوا ا أطيعوا
 ولكن بعيد زمن منذ شي كل يف الناس مع يتكلم فهو ا واٝتعوا أنفسكم وطهروا الطُت اغسلوا
 ال آَذانٌ  َوَلُهمْ  ِبَها يُ ْبِصُرونَ  ال َأْعُينٌ  َوَلُهمْ  ِبَها يَ ْفَقُهونَ  ال قُ ُلوبٌ  َلُهمْ  ...﴿ :يسمعوف ال الناس

  .(ٔ)﴾ ...ِبَها َيْسَمُعونَ 
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 اٟتق، إىل الناس وادعوا باٟتق، الناس عرِّفوا السماوات ملكوت يف وتروف تسمعوف ٔتا اشهدوا
 يطيلوف أهنم يظهروف من إليها ٭تضر لن فرٔتا السماء، من نزلت اليت ا١تائدة إىل اٞتميع وادعوا
 بُعثت، أنا ٢تذا ا، إىل فيتوبوا وا٠تاطئوف ا٠تمر وشاربو الزناة إليها ٭تضر بل والدعاء، الصالة

 .يب يعثر ال ١تن طوىب .ا٠تروؼ عرس مائدة إىل وحضروا تابوا إف ٢تم طوىب. ىؤالء إلصالح

 ٕ. قائالً  بأمثاؿ أيضا يكلمهم يسوع وجعل -ٔ) :والعشروف الثاين اإلصحاح مىت يف إ٧تيل
 إىل ا١تدعوين ليدعوا عبيده وأرسل ٖ. البنو عرساً  صنع ملكاً  إنساناً  السموات ملكوت يشبو

 غدائي ذا ىو للمدعوين قولوا قائالً  آخرين عبيداً  أيضاً  فأرسل ٗ. يأتوا أف يريدوا فلم العرس
 ومضوا هتاونوا ولكنهم ٘. العرس إىل تعالوا. معد شيء وكل ذْتت قد ومسمناٌب ثَتاين. أعددتو
 ٝتع فلما ٚ. وقتلوىم وشتموىم عبيده أمسكوا والباقوف ٙ. ٕتارتو إىل وآخر حقلو إىل واحد
 العرس أما لعبيده قاؿ ٍب ٛ. مدينتهم وأحرؽ القاتلُت أولئك وأىلك جنوده وأرسل غضب ا١تلك

 وجد٘توه من وكل الطرؽ مفارؽ إىل فاذىبوا ٜ. مستحقُت يكونوا فلم ا١تدعووف وأما فمستعد
 أشراراً  وجدوىم الذين كل وٚتعوا الطرؽ إىل العبيد أولئك فخرج ٓٔ. العرس إىل فادعوه

 مل إنساناً  ىناؾ رأى ا١تتكئُت لينظر ا١تلك دخل فلما ٔٔ. ا١تتكئُت من العرس فامتأل. وصاٟتُت
 لباس عليك وليس ىنا إىل دخلت كيف صاحب يا لو فقاؿ ٕٔ. العرس لباس البساً  يكن

 الظلمة يف واطرحوه وخذوه ويديو رجليو اربطوا للخداـ ا١تلك قاؿ حينئذ ٖٔ. فسكت. العرس
 (.... ينتخبوف وقليلُت يدعوف كثَتين ألف ٗٔ. األسناف وصرير البكاء يكوف ىناؾ. ا٠تارجية

 القيامة وأياـ عودتو أياـ أهنا ويعلموف األياـ ىذه X عيسى ينتظروف النصارى من كثَتوف
 الذي( ا١تعزي) والرسوؿ عودتو، وكذلك ا١تشرؽ يف كاف X عيسى بعث إف فنبهوىم ،الصغرى

 الزماف آخر يف ا١تالحم إف بل الشرؽ، يف سيكوف سَتسلو عيسى وأف اإل٧تيل يف عنو أخرب
 (.العظيمة بابل) العراؽ وٝتت يوحنا رؤيا ذكرت كما با٠تصوص العراؽ ويف الشرؽ يف ستكوف

. ختومو ويفك السفر ليفتح غلب قد داود أصل يهوذا سبط من الذي األسد أف أخربوىم
  .(يختمو والقائم إال سر من وما أفتحو، وأنا إال علم من ما) :X علي قاؿ
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 أصل يهوذا سبط من الذي األسد غلب قد ذا ىو ...) :ا٠تامس اإلصحاح يوحنا رؤيا ويف
 ويف األربعة واٟتيوانات العرش وسط يف فإذا ورأيت ٙ السبعة ختومو ويفك السفر ليفتح داود

 .(... مذبوح كأنو قائم خروؼ الشيوخ وسط

 واحداً  وٝتعت السبعة ا٠تتـو من واحداً  ا٠تروؼ فتح ١تا ونظرت -ٔ) :السادس ويف اإلصحاح
 عليو واٞتالس أبيض فرس وإذا فنظرت ٕ. وانظر ىلم رعد كصوت قائالً  اٟتيوانات األربعة من
  .(...  ٖ يغلب ولكي غالباً  وخرج إكليالً  أعطي وقد قوس معو

 ليطهر فليفعل بدمو ثيابو يغسل أف شاء فمن ،جاء قد( ا١تذبوح القائم ا٠تروؼ) أف أخربوىم
 .(ٔ)( السماوات ملكوت يف ولَتى السماوات ملكوت يف نصيب لو ويكوف ويتقدس

اٟتق عن طريق ملكوت ا لعل يف ىذا البياف كفاية ١تن طلب اٟتق، وأراد معرفة داعي 
 .سبحانو وتعاىل

* * * 
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x  الرؤيا في السنة المطهرة لمحمد وآل محمد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :املبحح األوه

 األحالً وأقساووا

 ،لعل من اإلشكاالت الكثَتة اليت ٭تاوؿ الفقهاء اليـو إثارهتا بوجو الدعوة اليمانية ا١تباركة
 من قاؿ أف الذي رأيتو يف ا١تناـ ىو رؤيا صادقة وليس إلقاء شيطاف أو حديث نفس؟؟: إشكاؿ

ىذا اإلشكاؿ إىل ما اتبعوه من هنج يف إبعاد الناس عن القراءة والتدبر والعمل يستندوف يف إثارة 
على التفقو يف الدين بوصف أف التفقو يف الدين ىو أمر ضروري، ولكن أولئك الفقهاء أبعدوا 
الناس عن الدين بدعوى أف التفقو يف الدين ىو واجب كفائي ال واجب عيٍت، ويتخذوف من هنج 

 .يف ٘ترير ىذه الفرية على ا سبحانو وعلى دينو ا١تغالطة سبيالً 

فمسألة التفقو يف الدين ىي واجب عيٍت على كل الناس، وىو ٮتتلف عن األمر بالنفرة الذي 
 ِفْرَقةٍ  ُكلِّ  ِمن نَ َفرَ  فَ َلْوالَ  َكآفَّةً  لَِينِفُرواْ  اْلُمْؤِمُنونَ  َكانَ  َوَما﴿: ىو لطائفة من ا١تؤمنُت، قاؿ تعاىل

هُ  ، (ٔ)﴾َيْحَذرُونَ  َلَعلَُّهمْ  ِإلَْيِهمْ  َرَجُعواْ  ِإَذا قَ ْوَمُهمْ  َولِيُنِذرُواْ  الدِّينِ  ِفي لَِّيتَ َفقَُّهواْ  طَآئَِفةٌ  مْ مِّن ْ
فالكفائية ىنا واقعة يف النفرة ال يف التفقو يف الدين، وتلك الطائفة عندما تنفر تعود لتفقو الناس  

الذي نفرت إليو حكراً عليها، أو أهنا تضعو يف ٩تبة من  Xكلهم، وال ٕتعل ما تلقتو من اإلماـ 
 .الناس حسب، ذاؾ أف أمر الدين يتعلق بالناس كلهم، وىم ٤تاسبوف أماـ ا سبحانو عليو

ىكذا عائمة من دوف بياف أو ٖتديد، ولكن  فمسألة الرؤيا يف ا١تناـ مل يًتكها الطاىروف 
فقهاء آخر الزماف عملوا على ٕتهيل الناس، وخداعهم والتمويو عليهم أف الدين أمر ٗتصصي،  

ف إحيث  ،بل العكس ىو الصحيح ككل األمور التخصصية يف اٟتياة، وىذا غَت صحيح ٘تاماً 
ولوال ذاؾ فلماذا كاف ىناؾ سن  ،الدين تكليف إ٢تي يشمل كل الناس الذين ىم يف سن التكليف

كما يقولوف   -ٔتعٌت لو كاف التفقو بالدين أمراً ٗتصصياً وىو واجب كفائي !!! ؟؟؟ ٤تدد للتكليف
إذا قاـ بو أفراد يسقط عن اآلخرين لكاف ٖتديد سن للتكليف ىو أمر خاؿ من اٟتكمة، فهل  -

كمة؟؟ مع االلتفات أف ٖتديد يقوؿ أولئك الفقهاء أف ٖتديد سن التكليف ىو أمر خاؿ من اٟت
 .سن التكليف ىو أمر شرعي وليس اجتهادياً 
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على بياهنا وإسقاط كل حجة ٖتاوؿ أف  والرؤيا أمر من أمور الدين اليت عمل أىل البيت 
 معرفياً  ومن ٍب تكوف الرؤيا عدوًا ٭تارب وال تكوف سبيالً  ،تلبس أمرىا على الناس وٕتهلهم أمرىا

فيكتفي الفقهاء يف ٕتهيل الناس بأمر  ،(الناس أعداء ما جهلوا) :قاعدة القائلةُيسلك استنادًا لل
ويف  من األمور اإل٢تية ليوضع ىذا األمر يف خانة العداوة بالنسبة للناس، غَت أف الطاىرين 

ٯتكن لفقهاء السوء أف ينفذوا من خاللو إال وأحكموا  مل يًتكوا منفذاً  مقدمهم رسوؿ ا 
يف كل أمور الدين  وىهم، وبقي على الناس مسؤولية متابعة ما قاؿ الطاىروف إغالقو بوج

بذاتو، ومل يقولوا أف  مستقالً  مل يقولوا أف الرؤيا دليالً  ومنها الرؤيا لَتوا أف ٤تمدًا وآؿ ٤تمد 
على الناس أف تأخذ دينها من الرؤى، بل أكدوا على أف الرؤيا سبيل من سبل ا١تعرفة وىي ٔتقاـ 

شهادة اإل٢تية على أمر من األمور، فهل ٬توز للعبد أف يرد شهادة ا سبحانو وىو يراىا يف ال
 !!؟؟ ملكوتو

أف يعرض صاحب الرؤيا نفسو على القرآف إف   وحىت تكوف الرؤيا ٤تكمة أمر رسوؿ ا 
أف العرض  كانت الرؤيا شهادة من ا سبحانو ٗتصو، وكذلك يفهم من حديث الرسوؿ 

( وىو عامل متشاهبات أيضاً ) ،ألف الرؤيا قادمة من عامل ا١تلكوت ؛القرآف ىو سبيل إحكاـعلى 
 نفسو فيعرض ولكن لو، ترى أو يراىا بالرؤيا أحدكم ال يغترنَّ :  الرسوؿ عن)حيث ورد 

 من إنها فليعلم ذلك غير كان وإن فليفرح، بو عاملً  كان فإن 8 اهلل كتاب على
 .(ٔ)(الشيطان

فهو ا١تيزاف كي يعرؼ الرائي أف رؤياه من  ،يبُتِّ أف الرؤيا ٖتكم بالقرآف فهنا رسوؿ ا 
بو  فعليو أف يعرض نفسو على القرآف فإف كاف عامالً  ،(نو الع)الرٛتن سبحانو أو من الشيطاف 

كذلك   وقد يُفهم منو قد يتبادر منو العرض على القرآف الصامتىنا  فليفرح، وقوؿ رسوؿ ا 
كونو   عرض نفسو على القرآف الناطق يف زمنوب ألف بياف اٟتاؿ يكوف، العرض على القرآف الناطق

، وا١ترء ال يعتصم بالكتاب وإ٪تا يعتصم ٔتعلم ، والعمل بو تدؿ على التمسك واالعتصاـىو ا١تيزاف
 أمور يف مرأ يف أتوه قوماً  أف عليو ا صلوات علي عن)الكتاب بوصفو الكتاب الناطق، ورد 

 صلوات إليهم فنظر ا١تؤمنُت، أمَت يا شيعتك من ٨تن: قالوا بأف فيو إليو فتوسلوا يسألونو، الدنيا
 باهلل آمن من شيعتنا إنما تقولون، مما أثراً  عليكم أرى وال أعرفكم ما: قاؿ ٍب طويالً  عليو ا
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 رعاة شيعتنا إليو، ودعونا بو، أمرنا فيما وأطاعنا معاصيو، واجتنب بطاعتو، وعمل ورسولو،
 في الرىبانية تعرف بطونهم، خمص شفاىهم، ذبل شيعتنا والنجوم، والقمر الشمس

 ليس ما تناول من وال الناس، ظلم من وال حقو، غير أخذ من شيعتنا من ليس وجوىهم،
صرح بأنو ىو القرآف الناطق وىو الفيصل ليس الكتاب الصامت،  X، وأمَت ا١تؤمنُت (ٔ)(لو

إذا كاف القرآف الصامت ىو الفيصل، : ومن يقوؿ غَت ذلك فعليو أف ٬تيب على السؤاؿ اآلٌب
؟؟؟ ولذلك قوؿ أمَت  ، وكتاهبم واحدصو٨تال إذف ١تاذا تفرؽ الناس فيو وصاروا طوائف وملالً 

، Xم شيعتو إنو ال يعرفهم، وال يرى عليهم أثر أتباعو ألولئك الذين ادعوا أهن Xا١تؤمنُت 
باللساف حسب بل البد من أثر يصدؽ القوؿ وىو  ولذلك علم أولئك أف ا١تسألة ليست قوالً 

 .، فعرفوا من ا١تيزاف أهنم ليسوا كما يقولوفXالعمل بعمل علي 

٬تب أف تعرض ىذه الرؤيا على القرآف وبعرضها عليو  إذف على وفق ما قالو رسوؿ ا 
، وهبذا البياف يتوضح (نو الع)من الشيطاف  من الرٛتن، أو باطالً  يستبُت أمرىا إف كانت حقاً 

ليس مطلق الرؤيا يف ا١تناـ، بل الرؤيا اليت يتبُت حا٢تا من خالؿ عرضها  للناس أف ما يعد حقاً 
 .ا١تعصـو يف كل زمافعلى القرآف الناطق، وىو اٟتجة 

بالتفصيل فيها أكثر  Xللرؤيا، يقـو اإلماـ الصادؽ  بعد ىذا البياف من رسوؿ ا 
أو  ْتيث مل يُبق تج حجة، حىت أف الرائي ىو بذاتو ٯتكن أف يعلم إف كاف ما رآه يف منامو حقاً 

 :وجوه ثلث على الرؤيا) :Xالصادؽ  إلقاء شيطاف، أو أضغاث أحالـ، حيث ورد عن
وىذه الرواية الشريفة  .(ٕ) (أحلم وأضغاث الشيطان، من وتخدير للمؤمن، اهلل من بشارة

 :قسمت الرؤيا إىل ثالث أقساـ ىي

 السَّْمعَ  ِإنَّ  ِعْلمٌ  ِبوِ  َلكَ  لَْيسَ  َما تَ ْقفُ  َوالَ ﴿: قاؿ تعاىل ،لو للمؤمن  بشارة من اؿ :أوالً 
، فالسمع ُيسأؿ عما ٝتع، والبصر ُيسأؿ عما (ٖ)﴾َمْسُؤوالً  َعْنوُ  َكانَ  ُأولِئكَ  ُكل   َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ 

أبصر، والفؤاد ُيسأؿ عما وعى، ومثلما يكوف السؤاؿ عما ٝتع العبد وأبصر ووعى يف ىذا العامل  
بل لعل السؤاؿ عن ذلك العامل  ،كذلك ىو مسؤوؿ عما يسمع ويرى ويعي يف عامل ا١تلكوت
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ما يسمعو ويراه ويعيو اإلنساف يف ذاؾ العامل ىو الصدؽ اض وال ٮتالطو  ألف ؛أوكد وأشد
ألنو ٝتع ورأى ووعى يف عامل مل يعص ا سبحانو فيو طرفة عُت، ورٔتا سؤالو عن  ؛الباطل أبداً 

عامل ا١تلك يكوف أخف من سؤالو عن عامل ا١تلكوت كوف ىذا العامل الدنيوي مل ينظر إليو ا 
يعصى فيو ا سبحانو، والصدؽ فيو أمر نسيب، بينما الصدؽ يف  خلقو، وكونو عا١تاً سبحانو منذ 

عامل ا١تلكوت ىو أمر ثابت ال يتغَت وال يتبدؿ، وما تتلقاه تلك األوعية الثالثة من عامل ا١تلكوت 
علم، ومسؤوليتها ىي يف شهادهتا  ىو العلم، ولذا فهي مسؤولة حُت يقفوا اإلنساف ما ليس لو بو

عليو كونو أعرض عما نقلتو إليو من عامل الصدؽ والطاعة، و٘تسك فيما مل تنقلو لو، بل ىو ماؿ 
 .إليو هبواه ورغبتو على الرغم من خلوه من العلم، وليس فيو غَت الزخرؼ

بنقلو من  وما تنقلو تلك األوعية الثالثة ىو شيء واحد وكل وعاء منها ينقل ما ىو مكلف
أجزاء العلم، فالسمع ينقل الصوت، والبصر الصورة، والفؤاد ينقل ا١تعٌت أو حقيقة ما ٝتع ورأى، 
وهبذا النقل الثالثي األبعاد يستبُت لإلنساف العلم ا١تنقوؿ من ذلك العامل، ويستفيد من العلم 

معرفة التوحيد، وال  ا١تنقوؿ يف تكييف مسعاه بإتاه ىدفو الذي من أجلو خلقو ا سبحانو وىو
شك يف أف نقل العلم من عامل ا١تلكوت إىل ىذا العامل يعد من ا١تبشرات والنعم العظيمة اليت ال 
طاقة للعبد على شكرىا بوصف ذلك العلم ا١تنقوؿ طهر النفس اإلنسانية من ظلمة اٞتهل، 

بة متأخرة إىل مرتبة عن نقلو إياىا من مرت ، ىذا فضالً صحيحاً  وجعلها تسعى بإتاه اٟتق سعياً 
 .متقدمة يف مسار ا١تعرفة الطويل

فالعلم ا١تنقوؿ من عامل ا١تلكوت إىل ىذا العامل ىو لوف من ألواف البشرى، وىناؾ لوف آخر 
 اْلَحياةِ  ِفي اْلُبْشَرى َلُهمُ  #يَ ت َُّقوَن  وََكانُواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ ﴿: يتعلق باإلنساف نفسو، قاؿ تعاىل

نْ َيا  فقد ورد يف بياهنا عن ،(ٔ)﴾اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  ُىوَ  َذِلكَ  الّلوِ  ِلَكِلَماتِ  تَ ْبِديلَ  الَ  اآلِخَرةِ  ِفيوَ  الد 
 َلُهمُ ﴿ :8 اهلل قول في:  اهلل لرسول رجل قال): قاؿ ،X جعفر أيب عن جابر،

نْ َيا اْلَحياةِ  ِفي اْلُبْشَرى  .(ٕ) (دنياه في بها فيبشر المؤمن يرى الحسنة الرؤيا ىي: قال ،﴾الد 
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يعٍت . ىل من مبشرات): أنو إذا أصبح قاؿ ألصحابو وقد كاف من سنة الرسوؿ 
، وىذا إف دؿ على شيء إ٪تا يدؿ على مدى أ٫تية الرؤيا كوهنا رافدًا من روافد ا١تعرفة (ٔ)(الرؤيا

الزمان إذا اقترب ): قاؿ ا١تهمة، فهي تعد من وسائط نقل خرب السماء، حيث ورد عن النيب 
لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً، ورؤيا المسلم جزء من خمس 

منها  ،الستباف منو ٚتلة من األمور ولو تأملنا قوؿ الرسوؿ ، (ٕ)(... وأربعين جزءًا من النبوة
 :على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر

باب ا١تلكوت وسَتى اقًتاب الزماف أي وصولو إىل آخره، أي يف آخر الزماف سيفتح 
ا١تسلموف يف ملكوت السماوات ما يد٢تم على سبيل اٟتق، ذاؾ أف اقًتاب الزماف ىو موعد 

، وىذا يعٍت أف الناس يف تيو عظيم وال منجي من ىذا التيو إال امتالء األرض جورًا وظلماً 
عبده، ولذا  بالتمسك بدليل ا١تتحَتين وىو ا جل جاللو، والتوجو إليو وىو سبحانو ال يضيع

فسيكلمو الرب سبحانو ويهديو سواء السبيل، وا سبحانو يكلم عباده بطرؽ ذكرىا ىو بقولو 
 فَ ُيوِحيَ  َرُسوالً  يُ ْرِسلَ  َأوْ  ِحَجابٍ  َورَاء ِمن َأوْ  َوْحياً  ِإالَّ  اللَّوُ  ُيَكلَِّموُ  َأن لَِبَشرٍ  َكانَ  َوَما﴿ :تعاىل
، ومن ىذه الطرؽ ىي الرؤيا حيث يوحي إليو يف منامو ما (ٖ)﴾َحِكيمٌ  َعِلي   ِإنَّوُ  َيَشاءُ  َما بِِإْذنِوِ 

نستنتج أف الرؤيا يف آخر  يهديو سواء السبيل وينقذه من حَتتو وتيهو، ومن قوؿ الرسوؿ 
 .الزماف ال سبيل للتشكيك فيها كوهنا طريق ىداية للناس من مضالت الفنت

أي إهنا قريبة جداً من  ،على أف الرؤيا عند اقًتاب الزماف تكاد ال تكذب يؤكد رسوؿ ا 
الصدؽ كأهنا صادقة، وجعلها قريبة من الصدؽ وليست ىي الصدؽ لكي يعرؼ الناس إف الرؤيا 

كذلك فما   ،وإف كانت قادمة من عامل ا١تلكوت وىو عامل الصدؽ والطاعة إال إنو عامل متشاهبات
ال يقع كونو من لوح او واإلثبات أو أنو يقع ولكن على احتماالت كثَتة، يراه اإلنساف فيو قد 

أف البد ١تا يراه ا١تسلم من تأويل كي  وىنا هبذه اإلشارة ا١تهمة يريد أف يقوؿ لنا رسوؿ ا 
تستبُت رؤياه وٖتكم، وىذا األمر يتطلب أف يكوف يف ذلك الزماف من أوٌب علم التأويل، ومن 

ا العلم ىو علم إ٢تي ال يتحصل بالتعلم، بل ىو من خصائص الراسخُت يف العلم، الثابت أف ىذ
حصرًا وٗتصيصاً، وبذلك نفهم أف البد يف ذلك الزماف  والراسخوف يف العلم ىم آؿ ٤تمد 
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٭ُتكم تلك الرؤى  الذي يفتح بو باب ا١تلكوت على الناس من وجود حجة من آؿ ٤تمد 
 .ؤى ىي دالة على اٟتقاليت تكاد ال تكذب، وىذه الر 

ويف آخر الزماف ْتسب ما ذكرت الروايات عن الطاىرين ىناؾ حجتاف سيظهراف، اٟتجة 
، والناس ٖتتاج (ملك يـو الدين)األوؿ يكوف ظهوره للتمهيد واإلعداد، والثاين ىو اٟتاكم العادؿ 

مهد ١تلك يـو الدين ولذا فالذي سيؤوؿ ٢تا تلك الرؤى ىو اٟتجة ا١ت واستعداداً  ا١تلكوت إعداداً 
بأنو أوؿ ا١تؤمنُت، وأف لو ثالث أسامي؛ اسم كاسم رسوؿ  وىو الذي ذكرتو وصية رسوؿ ا 

 ولذا ففي قوؿ الرسوؿ  .(ٔ) واسم أبيو وىو عبد ا وأٛتد واالسم الثالث ا١تهدي ا 
إىل ساحة ( تكاد ال تكذب)إشارة واضحة إىل وجود دليل حاكم للرؤيا كي ينقلها من ساحة 

 .اإلحكاـ يف أف يبينها ويؤ٢تا

يدلل على أف الذي يرى يف ا١تلكوت  (وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا) :وقوؿ الرسوؿ 
ىذا  رسوؿ أموراً تتحقق على أرض الواقع تكوف رؤاه تلك شاىدة لو بصدؽ اٟتديث، وقوؿ ال

يؤكد على أف صدقها دليل على  رد على القائلُت أف الرؤيا حجة على صاحبها، فالرسوؿ 
صدؽ حديث رائيها، واٟتديث الصادؽ ا١تقطوع بصدقو ىو شهادة ال سبيل إىل ردىا إال بالطعن 

، ويف حاؿ حدوث ذلك ٮترج صاحبو من ا١تلة، فصاحب الرؤيا يف حديث رسوؿ ا 
 صادؽ اٟتديث وشهادتو معتربة وال سبيل لردىا، إال بالتمرد على قوؿ رسوؿ ا الصادقة ىو 

 .الذي ىو سنة ملزمة لكل مسلم

وكوف الرؤيا جزء من ٜتس وأربعُت جزء من النبوة فهذا دليل على أف ا١تنقوؿ من ا١تلكوت ىو 
ل ال سبيل للطعن وحي ومن ٍب فهو كالـ ا سبحانو، وما الرائي سوى ناقل للحق، وىذا الناق

ألف ا١تنقوؿ ىو من أجزاء النبوة، ومن يطعن يف جزء من أجزاء النبوة فقد طعن بالنبوة كلها  ؛عليو
 .ويكوف بذلك قد خرج من دين ا سبحانو

فهذا اٟتديث الشريف يبُت للقارئ أ٫تية الرؤيا وخاصة إذا اقًتب الزماف، أي إذا بلغ الناس 
ويظن الطواغيت أهنم ٧تحوا يف قطع الصلة بُت  ،وجوراً  األرض ظلماً آخر الزماف الذي فيو ٘تتلئ 

السماء واألرض، ويتو٫توف أنو ال سبيل لتقويض ملكهم فيأتيهم ا سبحانو من حيث ال 
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٭تتسبوف بفتح باب ا١تلكوت وإصالح ما حاوؿ أولئك ٗتريبو، ىذا من جهة، ومن جهة أخرى 
ا٠تبيث من الطيب، و٭تِت من حي عن بينة، ويهلك من ىلك عن  بفتح باب ا١تلكوت ينماز

 .بينة

وكوهنا مبشرة ٖتتمل أف تكوف كاشفة عن مقاـ العبد عند  ،(الرؤيا) وىذا القسم ىو ا١تسمى بػ
 َأرَادَ  َوَمنْ ﴿ :حيث يقوؿ عز من قائل ،ربو الذي ٖتصلو بالسعي اٞتاد بإتاه رضا ا سبحانو

ولعل داللة الشكر  ،(ٔ)﴾مَّْشُكوراً  َسْعيُ ُهم َكانَ  فَأُولَِئكَ  ُمْؤِمنٌ  َوُىوَ  َسْعيَ َها اَلهَ  َوَسَعى اآلِخَرةَ 
اإل٢تي تستبُت من خالؿ رؤيا مبشرة يراىا ا١تؤمن أو ُترى لو تطمئنو أنو سائر باالٕتاه الصحيح ٨تو 
الغاية ا١ترجوة، وقد يكوف التبشَت بالتحذير فمن ٤تبة ا سبحانو لعبده أف ٭تذره يف نومو أف يف 

أف ٭تذر وينتبو ويؤوب إىل سبيل سعيو الذي ىو منهمك فيو ما يصرفو عن الغاية اٟتق فعليو 
اٟتق، وىذا اإلنذار ىو نوع من التبشَت كوف العبد سائرًا إىل الغاية اٟتق ولكنو يف مرحلة من 
ا١تراحل غفل أو قصر، وبة ا سبحانو لو ٭تذره يف منامو من مغبة ذلك التقصَت والغفلة، 

باه أكثر كي ال ينحرؼ العبد يف سعيو للعمل اٞتاد وبدقة ووعي وانت فيكوف ذلك التحذير حافزاً 
 .عن جادة الصواب

رأي المؤمن : سمعتو يقول): قاؿ ،X وكذلك ورد عن ىشاـ بن سامل، أيب عبد ا
وىذه الرواية الشريفة تشَت إىل  ،(ٕ) (ورؤياه في آخر الزمان على سبعين جزءًا من أجزاء النبوة

أي إهنما  ،ال وىو جعل الرأي والرؤيا يف ميزاف واحد وىو ميزاف الصدقيةأأمر ىو غاية يف األ٫تية 
مفاده؛ أ  من أجزاء النبوة، وىذا الصدؽ يثَت سؤاالً  ولوال صدقهما ١تا كانا جزءاً  ،صادقاف ٘تاماً 

 ؟؟ ىذا الصدؽ ذاٌب أي من ذات ا١تؤمن أو أنو من فعل عامل خارجي

اتو وىذا ال يقوؿ بو أحد ال من قبل وال من بعد، والقوؿ بأنو ذاٌب يستلـز عصمة ا١تؤمن ذ
ذلك أف ىناؾ الكثَت من ا١تؤمنُت كانوا قبل آخر الزماف ومل يكن رأيهم ورؤياىم كحا٢تا يف آخر 

؟؟ أو أف يف آخر الزماف يكوف ىناؾ عاصم يعصم  الزماف، فلماذا ىذا اٟتصر ٔتؤمٍت آخر الزماف
بصَتة من أمره ويرى بنور ا، وا١تعلـو أف نور ا ىو  ا١تؤمن يف رأيو ورؤياه فيكوف بذلك على

بعاصم ٬تعل من رأيو  اٟتجة ا١تعصـو يف كل زماف، فمؤمن آخر الزماف البد أف يكوف معتصماً 
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ورؤياه من أجزاء النبوة، وكذلك ىناؾ أمر آخر يعزز تلك ا١تيزة ١تؤمٍت آخر الزماف كوف اٟتجة 
وىذا يعٍت أف من يلحق  -  سب ما ورد يف وصية رسوؿ اْت -العاصم ٢تم ىو أوؿ ا١تؤمنُت 

، ولوال وجود Xويصدؽ على رأيو ورؤياه ما قالو اإلماـ الصادؽ  بأوؿ ا١تؤمنُت يكوف مؤمناً 
اٟتجة العاصم ١تا كاف لرأي ا١تؤمن ورؤياه ميزة ينماز هبا عن غَته من ا١تؤمنُت الذين مل يكونوا يف 

على أف الرؤيا ٢تا جهة اختصاص  ورؤياىم بتلك الصفة، فضالً  آخر الزماف ومل يوصف رأيهم
 ومالزمة مع صاحب األمر يف آخر الزماف كوهنا عالمة دالة عليو، ومبينة ألمره، ولذلك ورد عن

 الرؤيا، عن X الرضا موسى بن علي اٟتسن أبا سألت): قاؿ نصر، أيب بن ٤تمد بن أٛتد
 ىذا صاحب برقبة وأخذ لكم، شراً  كان تريدون ما أعطيناكم أنا لو: "قاؿ ٍب عٍت فأمسك

 . (ٔ)( "األمر

( نو الع)الشك يف أف عمل الشيطاف (: نو الع)التحزين أو التخدير من الشيطاف  :ثانياً 
يًتكز يف قطع سبيل ا بوجو العباد وصرفهم عن الغاية اٟتق من خالؿ التزيُت وسياسة الًتغيب 

ا١تناـ مل يعد ٢تا شغل مع اٞتسد، وىي ال تناـ فتتوجو بإتاه ا١تلكوت  والًتىيب، ؤتا أف النفس يف
 .ويستوفيها ا سبحانو إىل ملكوتو كي تتزود بزاد ا١تعرفة اٟتق

األوىل عند عروجها عندما يصرفها عن عامل ا١تلكوت ويقطع  :وللشيطاف معها ٤تاولتاف
لة فهو يًتصدىا عن عودهتا فيقطع عليها طريقها ويريها ما ٮتدرىا، وإذا مل يفلح يف ىذه ااو 

، ومن يف حزهنا فيسمى إلقاؤه ٖتزيناً  الطريق بأف يلقي فيما ٛتلت من ا١تلكوت ما يكوف سبباً 
ا١تعلـو أف ما يلقيو الشيطاف سواء يف طريق عروج النفس أو عودهتا ىو ال ٮترج عن دائرة السفو، 

نو لع)أي الشيطاف  -ملكوت السموات، فهو وليس غايتو منو إال تشكيك الرائي فيما رأى يف 
ألنو سبيل  ؛يعلم علم اليقُت أف ال حيلة يف قطع سبيل ا١تلكوت، وال ٯتكنو ذلك أبداً  -( ا

فال أقل من أف يقـو بتلك األعماؿ اليت من شأهنا أف ٕتعل  ،ا٢تداية بُت الرب سبحانو وعباده
ويف تلك اللحظات من الغفلة يلقي  ،يلالنفس يف عروجها أو عودهتا تلتفت فتغفل عن السب

ٗتريب ىذا العطاء وإفساده، ولكن ا سبحانو حريص على  الشيطاف يف عطاء ا١تلكوت ٤تاوالً 
عباده وقد كفل ٢تم سبل ا٢تداية والعصمة، وىذه العصمة إما أف تكوف مباشرة منو عندما يكوف 

، ومثاؿ على( نو الع)إلقاء الشيطاف  وبينو  ذلك ما حصل لرسوؿ ا  يف سبيل ا١تعصـو
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 ،عن معٌت اإللقاء يف اآلية الكرٯتة Xعندما توجو أحدىم بسؤالو  Xاإلماـ أٛتد اٟتسن 
 :Xفأجاب 

 َأْلَقى َتَمنَّى ِإَذا ِإالَّ  نَِبيٍ  َوال َرُسولٍ  ِمنْ  قَ ْبِلكَ  ِمنْ  َأْرَسْلَنا َوَما﴿: تعاىل قاؿ: ٕٗ /سؤاؿ)
 # َحِكيمٌ  َعِليمٌ  َواللَّوُ  آيَاتِوِ  اللَّوُ  ُيْحِكمُ  ُثمَّ  الشَّْيطَانُ  يُ ْلِقي َما اللَّوُ  فَ يَ ْنَسخُ  ُأْمِنيَِّتوِ  ِفي الشَّْيطَانُ 

َنةً  الشَّْيطَانُ  يُ ْلِقي َما لَِيْجَعلَ   َلِفي الظَّاِلِمينَ  َوِإنَّ  قُ ُلوبُ ُهمْ  َواْلَقاِسَيةِ  َمَرضٌ  قُ ُلوِبِهمْ  ِفي لِلَِّذينَ  ِفت ْ
 . (ٔ)﴾بَِعيدٍ  ِشَقاقٍ 

 ؟ النيب أمنّية يف الشيطاف إلقاء معٌت ما

 - (ٖ) ٤تدثوف وىم ،(ٕ)(٤تدث ال) و البيت أىل وعن - نيب وال رسوؿ من ما :الجواب
 بعض يف إٚتاالً  ولو حصو٢تا ا من علم اليت ا٠تَت أمور من أمر حصوؿ رجا أي - و٘تٌّت 

 يتوىم كما ورغباهتا النفس ىوى من أهنا ال سبحانو، ا أمر من متأتية أمنيتو أفّ  أي األحياف،
 نبياً  أـ رسوالً  كاف سواء) الرسوؿ يبدأ أف بعد أي﴾ ُأْمِنيَِّتوِ  ِفي الشَّْيطَانُ  َأْلَقى﴿ - الناس بعض

 صدور يف الباطل بإلقاء الشيطاف يقـو دعوتو، يف تابعوه الذين للناس رجائو بإظهار( ٤تدثاً  أـ
 . بعضها أظهر أو ٢تم أظهرىا اليت الرسوؿ أمنية حوؿ الناس ىؤالء بعض

 اٟتق الناس ىؤالء بعض صدور يف يلقوف مالئكة بإرساؿ﴾ الشَّْيطَانُ  يُ ْلِقي َما اللَّوُ  فَ يَ ْنَسخُ ﴿
 . بعضهم صدور يف الشيطاف ألقى ما باطل يبُت الذي

 والوقار والسكينة الطمأنينة بإلقاء آياتو ا ٭تكم﴾ َحِكيمٌ  َعِليمٌ  َواللَّوُ  آيَاتِوِ  اللَّوُ  ُيْحِكمُ  ُثمَّ ﴿
 ألقاه ما ليس اٟتق بأفّ  سبحانو منو العلم قلوهبم يف ألقى أف بعد آمنوا، الذين قلوب يف واليقُت
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 يف بالوسوسة يكوف الشيطاف وإلقاء. الرسوؿ إليو يدعو ما ىو بل بعضهم، قلوب يف الشيطاف
، يف أو اليقظة يف ا٠تبيثة باإلراءة أو القلب،  أنفسهم عليهم ىيمنت الذين ألوليائو يلقي وىو النـو
 . ا٢توى واتباع الباطلة والرئاسة والقيادة والظهور( األنا) وحب

 السَّْمعَ  يُ ْلُقونَ  # َأثِيمٍ  َأفَّاكٍ  ُكلِّ  َعَلى تَ ن َزَّلُ  # الشََّياِطينُ  تَ ن َزَّلُ  َمنْ  َعَلى أُنَ بُِّئُكمْ  َىلْ ﴿
  .(ٔ)﴾َكاِذبُونَ  َوَأْكثَ ُرُىمْ 

 ويكلموف اٟتق، ا ألولياء يوحوف مالئكة بإرساؿ فيكوف الشيطاف يلقي ١تا ا نسخ أما
 وأفّ  ا١تستقيم، الصراط بو يعلموف ما واليقظة ا١تناـ يف ويروهنم اٟتق، ويعرفوهنم قلوهبم، يف ا١تؤمنُت

 ٢تم فتنة وىو الشيطاف إلقاء اتبعوا الذين وأفّ  وتعاىل، سبحانو ا من ا١تبُت اٟتق ىو الرسوؿ اتباع
 ريبهم يف وىم قاسية، وقلوهبم مرض قلوهبم يف منافقُت كانوا بل السابق، يف مؤمنُت يكونوا مل

 . يًتددوف وشكهم

ْعَلمَ  # َبِعيدٍ  ِشَقاقٍ  َلِفي الظَّاِلِمينَ  َوِإنَّ ﴿  فَ يُ ْؤِمُنوا رَبِّكَ  ِمنْ  اْلَحق   َأنَّوُ  اْلِعْلمَ  ُأوُتوا الَِّذينَ  َولِي َ
 الَِّذينَ  يَ َزالُ  َوال # ُمْسَتِقيمٍ  ِصَراطٍ  ِإَلى آَمُنوا الَِّذينَ  َلَهادِ  اللَّوَ  َوِإنَّ  قُ ُلوبُ ُهمْ  َلوُ  فَ ُتْخِبتَ  ِبوِ 

 لِلَّوِ  يَ ْوَمِئذٍ  اْلُمْلكُ  # َعِقيمٍ  يَ ْومٍ  َعَذابُ  يَْأتِي َُهمْ  َأوْ  بَ ْغَتةً  السَّاَعةُ  تَْأتِيَ ُهمُ  َحتَّى ِمْنوُ  ِمْريَةٍ  ِفي َكَفُروا
نَ ُهمْ  َيْحُكمُ    .(ٕ)﴾النَِّعيمِ  َجنَّاتِ  ِفي الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا فَالَِّذينَ  بَ ي ْ

 أي :﴾بغتة الساعة تأتيهم حتى﴿ ٟتظة آخر إىل شك يف بالرسالة والكافروف ا١تنافقوف ويظل
 من سنة مثلو تلد مل لو مثيل ال أي: ﴾عقيم يوم عذاب يأتيهم أو﴿ ،X القائم قياـ حىت

 ىذا يف اٟتاكم ا١تلك ألف ؛ ا١تلك اليـو ىذا ويف. X القائم قياـ يـو وىو السابقة السنُت
 .(ٖ)( X ا١تهدي اإلماـ ىو اليـو

 اليت ذكرناىا سابقاً  -ومن أمثلة اإللقاء؛ إلقاء الشيطاف يف رؤيا سيدة نساء العا١تُت لتحزينها 
كوهنا معصومة   أف يلقي يف رؤيا الزىراء ( نو الع)وقد يقوؿ قائل كيف يتمكن الشيطاف  -

؟؟؟ ىذا القوؿ صحيح ولكن ليس على إطالقو، فهو ال  والشيطاف ال سبيل لو على ا١تعصومُت
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ْتجة  سبيل لو على ا١تعصـو اٟتجة ا١تكلف بقيادة الناس وىدايتهم، أما إذا كاف ا١تعصـو ٤تجوجاً 
 كاف العاصم ٢تا الرسوؿ   فالعاصم لو ا سبحانو واٟتجة الذي عليو، ولذلك الزىراء 

وهبذا اإلحكاـ  ،(نو الع)فسرعاف ما بُت ٢تا أف اٞتزء ازف يف رؤياىا إ٪تا ىو من إلقاء الشيطاف 
 بن علي تفسَت حيث ورد عن. وفضحو( نو الع) وأخزى ا الشيطاف  عصمها رسوؿ ا

 عمَت، أيب بن ٤تمد عن أيب، حدثٍت ،(ٔ)﴾الشَّْيطَانِ  ِمنَ  النَّْجَوى ِإنََّما﴿ :تعاىل قولو يف: إبراىيم
 :قاؿ X ا عبد أيب عن بصَت، أيب عن

 أن ىمّ   اهلل رسول أن منامها في رأت  فاطمة أن اآلية ىذه نزول سبب كان)
 من جاوزوا حتى فخرجوا المدينة، من  والحسين والحسن وعلي وفاطمة ىو يخرج
 إلى بهم انتهى حتى اليمين ذات  اهلل رسول فأخذ طريقان، لهم فتعرض المدينة حيطان
 نقط أذنيها إحدى في التي وىي كبراء شاة  اهلل رسول فاشترى وماء، نخل فيو موضع
 تخبر فلم ذعرة باكية فاطمة فانتبهت مكانهم، في توا ما أكلوا فلما بذبحها فأمر بيض،
 .بذلك اهلل رسول

 أمير يخرج أن وأمر  فاطمة عليو فأركب بحمار  اهلل رسول جاء أصبحت فلما
 خرجوا فلما. نومها في  فاطمة رأت كما المدينة من  والحسين والحسن المؤمنين

  فاطمة رأت كما اليمين ذات اهلل رسول فأخذ طريقان، لو عرض المدينة حيطان من
 فاطمة، رأت كما كبراء شاة  اهلل رسول فاشترى وماء، نخل فيو موضع إلى انتهوا حتى
 تبكي منهم ناحية وتنحت فاطمة قامت أكلها أرادوا فلما وشويت، فذبحت بذبحها فأمر

 يا شأنك ما: فقال تبكي، وىي عليها وقع حتى  اهلل رسول فطلبها يموتوا، أن مخافة
 رأيتو كما أنت فعلت وقد نومي في وكذا كذا رأيت[ إني] اهلل، رسول يا :قالت بنية؟

 فنزل ربو، ناجى ثم ركعتين فصلى  اهلل رسول فقام. تموتون أراكم فل عنكم فتنحيت
 ىذه فاطمة أرى الذي وىو الدىار، لو يقول شيطان ىذا محمد، يا: فقال جبرئيل عليو

  اهلل رسول إلى بو فجاء جبرئيل فأمر بو، يغتمون ما نومهم في المؤمنين ويؤذي الرؤيا
 بزقات، ثلث عليو فبزق محمد، يا نعم: فقال ؟ الرؤيا ىذه فاطمة أريت أنت: لو فقال

                                                             

 .0 : اٌّدبدٌخ - 



 84 ..............................................................األحالم 

 
 

 شيئاً  منامك في رأيت إذا محمد يا قل: لمحمد جبرئيل قال ثم. مواضع ثلث في فشجو
 وأنبياؤه المقربون اهلل ملئكة بو عاذت بما أعوذ: فليقل المؤمنين، من أحد رأى أو تكرىو،

 ىو وقل والمعوذتين الحمد وتقرأ رؤياي، ومن رأيت ما شر من الصالحون وعباده المرسلون
 :رسولو على اهلل وأنزل رأى، ما يضره ال فإنو تفلت، ثلث يسارك عن وتتفل أحد اهلل
  .(ٔ)( - اآلية - ﴾الشَّْيطَانِ  ِمنَ  النَّْجَوى ِإنََّما﴿

ليؤذي الزىراء ( نو الع)٧توى من الشيطاف  ويستفاد من ىذا ا٠ترب أف ما رأتو الزىراء 
إذ ال سبيل لو عليها إال باألذى والتحزين، وىذه العالمة األوىل اليت ٕتعل ا١تؤمن عندما يرى  

فعليو أف ينتبو أف ىذه  فالتحذير غَت التحزين ،غَت ما ٭تذره وينبهو ما ٭تزنو ويؤذيو وىو قطعاً 
 .(نو الع)٧توى من الشيطاف 

الرؤيا نفسها ليس فيها رسالة تنقل أمرًا من ا١تلكوت فيو إخبار أو بشرى أو  :والعالمة الثانية
ٖتذير، وإ٪تا ىي فقط تراتب أحداث الغاية منها إحداث اٟتزف، وحىت وقوع ىذه األحداث يف 

ي ىو حق النطباؽ ما رآه من أحداث على أرض الواقع ىكذا الواقع ال يدؿ على أف ما رآه الرائ
حسب بل البد أف يكوف من انطباؽ ىذه األحداث رسالة من ا١تلكوت كأف تكوف إخبار بأمر 

تراتب أحداث ال يُقرأ فيو شيء سوى  وما حدث مع الزىراء  ،سيقع أو بشرى أو ٖتذير
يبُت أف ما يراه النائم ينبغي أف ال  ا  ، واألمر ا١تهم يف ىذه الرؤيا ىو أف رسوؿٖتزينها 

، ففي ىذا لكل مرئي ٗتر٬تاً  يُتغافل عنو بل على الرائي االستبانة، ومن ٍب جعل رسوؿ ا 
أدب التعامل مع مثل تلك الرؤى، ومل  يعلمنا رسوؿ ا  اٟتدث الذي حصل مع الزىراء 

ال اعتبار لو، بل بُتَّ أف ما يلقي الشيطاف  كذبوىا وأعرضوا عنها، وما يراه النائم  يقل لنا 
سفو، والغاية من ىذا اإللقاء ىو لتشكيك الرائي بسبيل  يف مناـ النائم ىو دائماً ( نو الع)

 االتصاؿ بالغيب من جهة، ومن جهة أخرى إدخاؿ اٟتزف والغم على نفسو، وبياف رسوؿ ا 
ذا األمر بعمومية يصادروف من خال٢تا رؤيا لكي ال يأخذ الناس ى ٘تاماً يف ىذا األمر كاؼ 

، فالرؤيا بينة، و٧توى الشيطاف بينة (نو الع)ا١تلكوت ْتجة احتماؿ أف تكوف ٧توى من الشيطاف 
 .وال تداخل بينهما
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أف ما يفعلونو ال يعدو أف  على الرغم من أف الذين ٭تاولوف التلبيس يف أمر الرؤيا يعلموف ٘تاماً 
كي تنجح يف حجب اٟتقيقة أطوؿ وقت   ٘تطر ما يتمنوف وال تبقى طويالً  يكوف سحابة صيف ال

٦تكن، فالرؤيا من مراتب ا١تعرفة، بل لعل موقعها الوسطي يف نقل ا١تعرفة ٬تعل ٢تا أ٫تية كبَتة جدًا، 
باعتبار أهنا تنقل من واقع ىو مهيمن على واقع اٟتياة الدنيا، ولذلك فهي إخبار إ٢تي عما سيقع، 

بحانو من أعماؿ ترتقي بصاحبها فَتيو ا سبحانو يف أو ىي بياف إ٢تي ٟتقيقة ما ارتفع إليو س
ا١تلكوت ما يبشره، أو أعماؿ تزري بصاحبها فَتيو ما ٭تذره كي يعمل على ٤تاسبة نفسو ومراقبة 
فعلو، وليس ىناؾ أحد من الناس يتجاىل إخبار ا١تلكوت بغض النظر عن كوف الرائي من عامة 

ن غَت ا١تتعلمُت، فالرؤيا تأخذ بو ويسعى جادًا ليجد الناس أو من خاصتهم، من ا١تتعلمُت أو م
ىا إليو، أما ما نصطدـ بو اليـو من إنكار الناس وخاصة الفقهاء على صاحب الدعوة  من يعربِّ
اليمانية والتشكيك بالرؤيا كوهنا شهادة قادمة من عامل ال يعصى ا فيو طرفة عُت وىو ا١تهيمن 

جعلوا أمر الرؤيا مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بعصر  آباءه الكراـ  على عامل ا١تلك، على الرغم من أف
 علي اٟتسن أبا سألت): قاؿ نصر، أيب بن ٤تمد بن أٛتد حيث ورد عن ،الظهور وما يتعلق بو

 شراً  كان تريدون ما أعطيناكم أنا لو: "قاؿ ٍب عٍت فأمسك الرؤيا، عن X الرضا موسى بن
 .(ٔ)( "األمر ىذا صاحب برقبة وأخذ لكم،

عن اإلجابة وتعليلو ذلك األمر كونو يتعلق برقبة صاحب األمر  Xفإمساؾ اإلماـ الرضا 
وبشيعتو يكشف عن خطورة ىذا السبيل ا١تعريف كونو ناقاًل للمعرفة اٟتق اليت ال سبيل لردىا، 

على أف الروايات اليت ٖتدثت عن الصيحة السماوية تعد دالة داللة قطعية أف تلك الصيحة  فضالً 
السماوية ىي صيحة ملكوتية، ومن سبل اتصاؿ ا١تلكوت بعامل ا١تلك؛ الرؤيا، فبأي لساف ينكر 
اليـو الفقهاء غَت العاملُت ومقلديهم شهادة ا١تلكوت، ويقبلوف الشهادة يف عامل ا١تلك، على 

م من أف عامل ا١تلكوت ىو عامل الصدؽ والطاعة والعامل الذي ٮتلو من ا١تعصية خلوًا تامًا، الرغ
بينما عامل ا١تلك ىو عامل ٮتتلط بو الكذب بالصدؽ والطاعة با١تعصية، كونو عا١تًا لالبتالء 

 .واالختبار ليحِت من حيَّ عن بينة، ويهلك من ىلك عن بينة

* * * 
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 :املبحح الجاٌي

 أركان الرؤيا

ثالثة منها ظاىرة ورابع يكوف غيباً، وأعٍت بتلك ا١تعرفة ىي  :تبتٌت كل معرفة على أركاف أربعة
ا١تعرفة اإل٢تية، بل أكاد أجـز حىت ا١تعرفة البشرية ىي كذلك بوصفها فرع على ا١تعرفة األصل 

وأركاهنا مستمدة منها، ورٔتا تتشابو أركاف ا١تعرفة فيهما ظاىراً، ولكن ما ورشحة من رشحاهتا، 
٬تعل الفرؽ بينهما يبدو واضحًا ىو كوف الركن الرابع الغييب يف ا١تعرفة البشرية متعلقًا بالفكر 
البشري والعقل البشري بوصفو مصنع األفكار غَت ا١ترئي وغَت اسوس، ولعل مشكلة ىذا الركن  

 ، أي أف الناس اعتربوه ركناً وليس حقيقياً  اعتبارياً  جهة التلقي اليت يتلقى منها بوصفو ركناً  كائنة يف
وحقيقتو ال ترقى إىل ذلك إال بتعلقو بالغيب اٟتق ومن ٍب يكوف الركن ىو الغيب اٟتق وليس عقل 
اإلنساف، بل إف عقل اإلنساف كمالو وسالمتو مرىونة بتمسكو بالغيب اٟتق، أما إذا ٘تسك ّتهة 

 .أخرى فهنا يقع الوىم يف تصوره ركنا غيبيا وىو ليس كذلك

 :رة ىيأركاف ا١تعرفة اإل٢تية الظاى

، ؤتا أف الرؤيا سبيل من سبل ا١تعرفة اإل٢تية  (ا١تعلم)اإلنساف : الزماف، ثالثاً : ا١تكاف، ثانياً : أوالً 
كاف البد من توفر تلك األركاف فيها، كما أف وجود تلك األركاف كاشف عن أف ىذا السبيل ىو 

ا غَت حقيقية ومن ٍب ال سبيل معرفة، وفقداف أي ركن من تلك األركاف ٬تعل ا١تعرفة ناقصة أو رٔت
 رسول دخل): قاؿ ،X موسى اٟتسن نفع فيها، ومن أمثلة ا١تعرفة غَت النافعة ما ورد عن أيب

 وما: قال علمة،: فقيل ؟ ىذا ما: فقال برجل أطافوا قد جماعة فإذا المسجد  اهلل
 والعربية، واألشعار الجاىلية وأيام ووقائعها العرب بأنساب الناس أعلم: لو فقالوا ؟ العلمة

:  النبي قال ثم. علمو من ينفع وال جهلو، من يضر ال علم ذاك:  النبي فقال: قاؿ
 . (ٔ) (فضل فهو خلىن وما قائمة، سنة أو عادلة، فريضة أو محكمة، آية: ثلث العلم إنما

 ؛ولكن ىذا العلم ال ينفع من عرفو، وال يضر من جهلو ٝتاه علماً  فنلحظ أف رسوؿ ا 
ألنو معرفة غَت حقيقية، بينما ا١تعرفة اٟتقيقية ىي اآلية اكمة، أو الفريضة العادلة، أو السنة 
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القائمة، ذلك ألف ىذه األقساـ الثالثة تتوفر فيها أركاف ا١تعرفة اٟتق؛ ا١تكاف والزماف واإلنساف 
لرسوؿ ا١تبعوث فيها، أما علم األنساب واألياـ واألشعار فهو علم ال ا١تمثل للغيب، بوصفو ا

 .ارتباط لو بالغيب، وإ٪تا غاية ما يرتبط بو ىو ما ينتجو وىم الناس

، وىذه ا١تعرفة ستغلق الباب إ٢تياً  معرفياً  التعرؼ على أركاف الرؤيا بوصفها سبيالً  ويعد ضرورياً 
ذا السبيل، من دوف أف يلتفتوا إىل أف التشكيك حسب بوجو الذين ٭تاولوف جاىدين التشكيك هب

ىو دليل على جهل ا١تتشكك، وال يعد طعنا با١تشكك بو، فكيف والدليل قائم على حجية 
 :وأركاف الرؤيا ىي!! ؟؟ الرؤيا

أي الساحة اليت تقع فيها الرؤيا، وميداف حضورىا، وبعد أف استباف يف ا١تبحث  :المكان
األوؿ أقساـ الرؤيا، وعرفنا أف الرؤيا اٟتق ميداهنا ا١تلكوت وىذا العامل ىو عامل الصدؽ والطاعة 

امل ٦تا ٮتل بالصدؽ، ومربأ عما ٮتل بالطاعة، ولذا ما يُرى يف ىذا الع ا١تطلقة، وىو عامل خاؿ ٘تاماً 
ال سبيل للتشكيك فيو، وال يشكك فيو إال من ال يؤمن بو، والذي ال يؤمن بعامل ا١تلكوت يشهد 

، فهو ٦تا ال يقع يف ذاكرتو، وانتفاء ذلك العامل من ذاكرة نفسو أنو ال حظ لو يف ذلك العاملعلى 
امتحاف ا١تكلف يدلل على أف ىذا ا١تكلف ىو من منكري ذلك العامل يف االمتحاف األوؿ وىو 

االختيار الذي فيو اختار الناس كلهم مقاماهتم، وما وجودىم يف عامل ا١تلك إال لتأكيد ذلك 
يف ا١تلكوت رأى وصدؽ ما يرى يف ذلك العامل، والذي  االختيار بالتذكر، فمن تذكر أف لو قدماً 

اف أعرض ألنو يف ذاؾ االمتح ؛ال قدـ لو يف ذلك العامل فحىت لو رأى فيو ما رأى فهو سينكره
، ولذا فهو ينكر ما يراه يف (واإلنساف عدو ما ٬تهل)عن ا١تلكوت وجهل ما فيو من حق ومعرفة 

 .ذلك العامل ويعرض عنو وال يقيم لو وزنا

ىذا الركن وأحكموه  وىو الركن الثاين من أركاف الرؤيا، ولقد بُت الطاىروف : الزمان
: X ا عبد أليب: قلت): قاؿ بصَت، أيب للناس حىت ال يبقى تج حجة، فقد ورد عن

 الكاذبة أما صدقت،: قاؿ ؟ واحد موضع من ٥ترجهما والكاذبة الصادقة الرؤيا فداؾ جعلت
 يخيل شيء ىي وإنما الفسقة، المردة سلطان في ليلة أول في يراىا الرجل فإن مختلفة[  ال]

 مع الليل من الثلثين بعد رآىا إذا الصادقة وأما فيها، خير ال مخالفة كاذبة وىي الرجل إلى
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 أو جنباً  يكون أن إال اهلل شاء إن تخلف ال صادقة، فهي السحر قبل وذلك الملئكة حلول
 .(ٔ)(صاحبها على وتبطئ تختلف فإنها ذكره حقيقة 8 اهلل يذكر ولم طهور غير على ينام

الفسقة إ٪تا ىي خياالت يبُّت أف ما يراه النائم يف أوؿ الليل يف سلطاف ا١تردة  Xفاإلماـ
يلقيها أولئك ا١تردة يف ساحة النائم وىي كاذبة ٥تالفة، ووصفها بالكاذبة كوهنا ال ٖتمل معرفة 

 .حقيقية، ووصفها با١تخالفة كوف رموزىا تأٌب متعارضة مشتتة ال ٖتمل رسالة معينة للنائم

ف رموزىا دالة على ومن ا١تعلـو أف الرؤيا الصادقة ىي رسالة من ا١تلكوت فالبد أف تكو 
اٟتكمة وتكوف مؤتلفة دالة على أمر معريف فيو ىداية للرائي، أما زمن الصادقة فهي تلك اليت 

 ،يراىا النائم يف الثلث األخَت من الليل أي عند اقًتاب السحر واختالؼ ا١تالئكة على األرض
ففي ىذا  ،فهذا الوقت يبدأ مالئكة الليل بالرحيل إىل السماء وينزؿ مالئكة النهار إىل األرض

ٮترب عن أف أنفس النائمُت واقعة يف سلطاف ا١تالئكة الصادقُت ولذا ما  Xالوقت كأف اإلماـ 
ـ على يرونو يف منامهم ىو رؤى صادقة، وال ٗتتلف ٔتشيئة ا إذا كاف النائم طاىرًا أي أنو نا

طهور ومل ٬تنب، وناـ وىو ذاكر  سبحانو، أما إذا سقط أحد ىذه الشرائط فإهنا قد ٗتتلف 
وتبطئ على صاحبها، وما يفهم من ىذه الرواية الشريفة أف زمن الرؤيا ركن مهم يكشف عن 

 .مدى صدؽ ما يرى النائم، مع توفر شرائط الطهارة يف النائم

ولعل ا١تراد بأسرعها . (ٕ)(القيلولة رؤيا تأويالً  أسرعها): وورد عن اإلماـ الصادؽ أنو قاؿ
على الواقع ا٠تارجي، ووقت القيلولة ىو الساعة من النهار اليت تسبق  أسرعها انطباقاً  ؛تأويالً 

تدبر ، وا١تالزواؿ، والرؤيا يف تلك الساعة ثابتة ٤تكمة ال تتخلف ْتسب ما يذكر أىل البيت 
يف أوقات الرؤيا يلحظ بوضوح أف الرؤيا كلما اقًتبت من انتشار النور كانت أثبت وأصدؽ وأسرع 

مع توفر شروط الطهارة يف الرائي، وكلما اقًتب وقتها من الظلمة واشتدادىا كانت الرؤيا  تأويالً 
للرائي كي يتأكد ٥تالفة وكاذبة كوهنا تقع يف سلطاف ا١تردة الفسقة، ولعل يف ىذا التوضيح عالمة 

أي وقوعها يف الواقع  -أف رؤياه اليت تقع يف أوقات اإلشراؽ والنور ىي رؤيا من ا١تلكوت وتأويلها 
، وأف ما يراه يف أوؿ الليل وعند اشتداد الظلمة إ٪تا سلطاف ا١تردة الفسقة يأٌب سريعاً  -ا٠تارجي 

متخلفاً، فيعرؼ أف ما يراه يف ذلك الوقت ليس بذي شيء إال أف يكوف فيو ما  عليو ٬تعلو كاذباً 
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فهذا أمر  كأف التكوف الرؤيا ٔتعصـو من ا١تعصومُت   ،يدفع عنو سلطة ا١تردة الفسقة
، بل وجود ا١تعصـو Xاستثنائي، وأولئك ا١تردة الفسقة ال سلطاف ٢تم على ملكوت فيو ا١تعصـو 

X تأويلو فيو كاؼ لعصمتو وسرعة. 

ولكن ىناؾ ركن إذا توفر فيها  ،وما ينبغي علينا االلتفات إليو ىو أف ركن الزماف مهم يف الرؤيا
ٮتتزؿ كل األركاف، أو بعبارة أخرى ال يكوف لركن الزماف أ٫تية كاليت تكوف يف غياب ذلك الركن، 

يكوف للزمن اعتبار فعندىا ال  وىو ركن اإلنساف، فإذا رأى النائم يف منامو أحد ا١تعصومُت 
 قاؿ... )سواء كانت الرؤيا يف أوؿ الليل أو يف آخره، فهذه الرؤيا صادقة قطعاً، استنادًا إىل ما 

 رسوؿ: فقاؿ ؟ قالوا ٔتا ا٠تمسة ىؤالء عن X ا١تؤمنُت أمَت حدث تراه من: مد فقلت: سليم
 فإف واليقظة، اٟتياة يف إياه حديثو مثل ا١تناـ يف إياه وحديثو ليلة، كل منامو يف يراه وإنو ، ا

 وال نوم في بي يتمثل ال الشيطان فإن رآني، فقد المنام في رآني من": قاؿ  ا رسوؿ
 حدثك من: بكر أيب بن مد فقلت: سليم قاؿ. "القيامة يوم إلى أوصيائي من بأحد وال يقظة
 . (ٔ)( ...أنت ٝتعت كما منو أيضاً  ٝتعتو وأنا: فقلت. X علي: قاؿ ؟ هبذا

على صدقها، والبد من التنبيو على  ٢تا، ودليالً  يف الرؤيا يكوف عاصماً  Xفوجود ا١تعصـو 
ٖتديدًا رؤية ٤تكمة ال يرى شخصًا ٍب إذا استيقظ ويراجع  أف الرائي يرى أحد ا١تعصومُت 
تأٌب كفلق الصبح فال ٣تاؿ فيها  Xألف الرؤيا با١تعصـو  ؛Xنفسو يقوؿ كأين رأيت ا١تعصـو 

 قطعاً  Xللتكهن والتصور والظن، ودخوؿ الظن على الرؤيا دليل على أف الرائي مل ير ا١تعصـو 
 بػ ، ويف الواقع ىو مل ير غَت ما عرب عنو أىل البيت بل هتيأ لو ذلك أو ظن أنو رأى معصوماً 

 بن جربئيل ٓتط وجدت: الكشي رجاؿ)، وفيما ٮتص ا١تتكوف ما ورد يف (ا١تذىب)أو ( ا١تتكوف)
 قاؿ: قاؿ ،زرارة عن ،عثماف بن ٛتاد عن ،اٟتكم بن علي عن ،عيسى بن ٤تمد حدثٍت ،أٛتد
 ما واهلل كذب :قاؿ نعم،: قلت ؟ آتيو أبي أن يزعم أ حمزة عن أخبرني: X ا عبد أبو

 صورة أي في الناس يأتي المتكون،: لو يقال شيطاناً  سلط إبليس إن المتكون، إال يأتيو
 في يجئ أن يستطيع ما واهلل وال صغيرة، صورة في شاء وإن كبيرة صورة في شاء إن شاء،
 . (ٕ) (X أبي صورة
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أ يزعم ) :Xبدليل قوؿ اإلماـ الصادؽ  Xلذا ما كاف يراه ٛتزة ىذا ليس ىو اإلماـ 
يأتيو إ٪تا ىو زعم وليس حقيقة، ورٔتا كاف ىذا اآلٌب يأتيو  Xفادعاؤه أف اإلماـ الباقر  ،...(

وىو ليس كذلك، ولذلك بُتَّ اإلماـ الصادؽ  يف صورة كبَتة يتو٫تها الرائي إف ىذا اآلٌب معصوماً 
X ىذا : حقيقة ما كاف يرى ٛتزة الكذاب، ورٔتا ٬تدىا البعض ىنا فسحة لإلشكاؿ ويقوؿ

؟؟؟ ورٔتا يكوف ىذا  وليس ا١تتكوف Xونو ىو ا١تعصـو فمن قاؿ أف الذي تر  ،األمر ٮتصكم
أف الرؤيا تستلـز : ، ىذا أواًل، وثانياً اإلشكاؿ واردًا لو أف الرائي يدعي أمرًا ٓتالؼ الثابت شرعاً 

وليس غَته،  Xوجود معصـو يبينها، ولذا من حكم على كذب الرائي ىو اإلماـ الصادؽ 
؛ فما يرونو ىو مطابق للثابت شرعاً  وىذا األمراف غَت متوفراف يف ما يراه فهو يستند  الناس اليـو

إىل أمر شرعي ثابت بالنص، وما ا١تلكوت غَت شاىد للثابت نصًا كي يستيقن الرائي وال ٮتاٞتو 
الشك، ولذا فمن يتوفر لو اليقُت بالداعي استنادًا إىل النص فهو ال ٭تتاج إىل أف يرى شهادة 

وف هنج الرؤى على سبيل التبشَت أو التحذير يف حاؿ حدوث ما ا١تلكوت للداعي، بل رٔتا سيك
 .٬تعل ا١تؤمن يقصر يف أمر أراد لو ا سبحانو بلوغو

٭تمل ىذا : ، ىذا أواًل، وثانياً إذف فهذا ا١تتكوف ىو ال يأٌب بصورة نيب وال وصي نيب قطعاً 
ولذلك الكثَت من الذين ا١تتكوف ما يكوف الثابت الشرعي خالفو، وىنا ينكشف كذبو واختالفو، 

 Xيأتوف ليحتجوا على األتباع بالرؤيا زاعمُت أهنم رأوا ا١تعصـو  ينصبوف العداء لألولياء 
وىو كذا وكذا، ولذا فهؤالء يزعموف أف الذي رأوه ىو ا١تعصـو  وأخربىم أف ىذا الداعي ليس حقاً 

X في المنام ككلمنا في كلمنا ): بدليل أف ا١تعصومُت قرروا حقيقة ثابتة حينما قالوا
، بل يأٌب نفسو ٘تاماً  ،(اليقظة فيكوف ما يف  ٔتعٌت أف ما ٮتربوف بو يف اليقظة ال ٮتتلف يف النـو

، وما يف النـو مثبتاً  اليقظة معززاً  أف الداعي : يف اليقظة، فكيف يقوؿ ا١تعصوموف  ٔتا يف النـو
عصـو يف ا١تناـ لينقض ما ىو ثابت ؟؟؟ ٍب يأٌب ا١ت حق الذي ٭تتج عليكم بوصية رسوؿ ا

ولذلك فأولئك الزاعمُت ٢تذا األمر سرعاف ما ينكشف ٢تم قبل غَتىم أهنم ما !!!! ؟؟؟ يف اليقظة
 .وىي ليست كذلك رأوا معصوماً أبداً، بل ما رأوا من صورة رٔتا كانت كبَتة ٗتيلوىا معصوماً 

 ،مسعود بن ٤تمد: الكشي رجاؿ)وكذلك ىناؾ شيطاف آخر يسمى ا١تذىب، حيث ورد يف 
 ،عقبة بن علي عن ،نصر أيب ابن عن ،عيسى بن ٤تمد بن أٛتد عن ،يزيد بن ٤تمد بن علي عن
 مجلسك في وكان: يل فقاؿ ،وجلست فسلمت X ا عبد أيب على دخلت: قاؿ ،أبيو عن
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 أال: لهم فقلت فرحمتهم شيئاً، منهم يتألم إليهم كلو رجلً  سبعون ومعو الخطاب أبو ىذا
 من: قلت. فداك جعلت بلى: قال إال أصغرىم أحسب فل المسلم ؟ بفضائل أخبركم
 وفلن ورع، من حظ ذو وفلن ،8 اهلل لكتاب قارئ فلن: لو يقال أن المسلم فضائل
 رأس المسلمون إنما وللرياسات لكم ما المسلم، فضائل فهذه لربو، عبادتو في يجتهد
 شيطاناً  إن: يقول X أبي سمعت فإني مهلكة، للرجال الرجال فإن والرجال إياكم واحد،

 أحسبو وال نبي وصى وال نبي صورة في يأتي ال أنو إال صورة كل في يأتي المذىب، لو يقال
 . (ٔ)( فاحذروه لصاحبكم تراءى وقد إال

 -الذي ىو ْتسب ما يعرفو  - فقد يرى الرائي فالناً  ،ىذه الرواية ٖتكم أمر ا١ترئي يف ا١تناـ
فعلى الرائي أف ال  ،الورع اجملتهد يف العبادة وٮتربه بأمر من األمور، كأف يشهد لو يف ذلك األمر

الورع يف ا١تلكوت ْتسب ما رأى، فهذه  ألنو شهد لو فالناً  ؛يتخذ تلك الشهادة حجة ودليالً 
ٟتًا ىو يف صا الرؤيا متشاهبة البد من وجود معصـو ٭تكمها، فلعل ا١ترئي الذي يظنو الرائي رجالً 

حسن ظن الرائي بفالف فيأتيو ( ا١تذىب)حقيقتو ليس كذلك، ولذلك يستغل ىذا الشيطاف 
فإن ) :Xالضالؿ، ولذلك قاؿ اإلماـ  ساحةبصورتو ليخربه ٔتا يبعده عن اٟتق، ويزج بو يف 

 ، ولكن ٯتتنع على ىذا ا١تذىب أف يأٌب يف صورة نيب أو وصي نيب، ١تاذا(الرجال للرجال مهلكة
ألهنا   ؛؟؟؟ ألف النيب ووصي النيب ٫تا كلمة ا اليت ٭تتج هبا على خلقو، وكلمة ا تامة ٤تكمة

وىو ليس بنيب وال وصي،  كلمة ىداية وعصمة من الضالؿ، لذا فليحذر الرائي عندما يرى فالناً 
وال يأخذ ما يراه منو من قوؿ أو فعل حجة يتمسك هبا، إال بعد أف يستحصل اإلحكاـ من 

 .X ا١تعصـو اٟتجة

وكذلك ٦تا يتعلق بركن الزماف يف الرؤيا اختصاص الرؤيا بآخر الزماف وكأف ذلك الزماف 
يستبُت من  ستكوف الرؤيا دالة على إٯتاف ا١ترء بالغيب و٘تسكو بو، وستكوف الرؤيا بذلك ميزاناً 

 اقترب إذا): قاؿ ، النيبخاللو ا١ترء مدى ارتباطو بالغيب، وحقيقة إٯتانو، ولذا ورد عن 
 من جزء المؤمن ورؤيا حديثاً، أصدقكم رؤيا وأصدقكم تكذب، المسلم رؤيا تكن لم الزمان
 .(ٕ) (النبوة من جزءاً  وأربعين خمسة

                                                             

 .5 1 – 6 1ص 6 ج: ٌٍّدٍغٟ – ا٤ٔٛاسثسبس  - 
 .415ص   ج: اٌىبفٟ ٌٍّبصٔذسأٟ أطٛيششذ  - 
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أي اقًتاب الزماف من هنايتو، فعند ذلك الزماف  ،إف اقًتاب الزماف ىو كناية عن آخر الزماف
ألهنا شهادة قادمة من عامل ا١تلكوت، وربط  ؛أي ا١تصدؽ بالغيب رؤيا صادقة ،تكوف رؤيا ا١تسلم

صدؽ حديث ا١تسلم بصدؽ رؤياه، فمن كانت نفسو ساحة للملكوت فال شك  رسوؿ ا 
يف أف لسانو سيكوف معربًا عما انطبع يف صفحتو ٦تا أتى من ا١تلكوت، فيصطبغ لسانو بالصدؽ 

استحالت صفحة للملكوت، وال يأٌب من عامل ا١تلكوت غَت الصطباغ صفحتو بالصدؽ كوهنا 
ألف ما ينقلو بلسانو ٦تا  ؛بالنبوة الصدؽ، واصطباغ صفحة ا١تسلم بصبغة ا١تلكوت ٕتعلو موصوفاً 

انطبع يف صفحة وجوده من ا١تلكوت ىو إخبار بالغيب، والنبوة ىي إخبار بالغيب غَت أف ىذا 
ومعلـو أف االتصاؼ  ،عن ا١تلكوت إال إنو ال يسمى نبياً ا١تسلم وإف اتصف بالنبوة فيما ينقل 

أي ال  بالنبوة ىو غَت التسمي هبا، فكل من ينقل من ا١تلكوت ىو متصف بالنبوة ولكنو ليس نبياً 
بل  ،، ولكن ختم االسم ال يعٍت ختم الصفةختمت ٔتحمد  -اٝتاً  -ألف النبوة  ؛يسمى نبياً 

وخاصة فيما ٮتص الرؤيا، فكوف الرؤيا  الطاىرين ىي مستمرة كما أخربت بذلك روايات 
من النبوة يكشف عن أف ما يتصف بو الكل ىو واقع على كل  جزء من ٜتسة وأربعُت جزءاً 

أجزائو، فاتصاؼ كل طرؽ االتصاؿ الغيب بأهنا نبوة داؿ على أف وصف النبوة شامل للرؤيا  
 عن سامل، بن ىشاـ عن عمَت، أيب ابن عن أبيو، عن إبراىيم، بن كذلك، وكذلك ورد عن علي

 جزءاً  سبعين على الزمان آخر في ورؤياه المؤمن رأى: يقوؿ ٝتعتو): قاؿ X ا عبد أيب
 . (ٔ)( النبوة أجزاء من

أي ا١تصداؽ الكامل لإلنسانية ا١تتمثل ْتجة ا يف كل زماف، وىذا اٟتجة رؤيتو يف  :اْلنسان
وشهادتو يف ا١تلكوت ىي ذاهتا شهادتو يف ا١تلك،  ،ا١تلكوت ىي ىي فال يتمثل الشيطاف بو

ولذلك يوجو ىذا اإلنساف ا١تكلفُت بطاعتو إىل سؤاؿ الغيب كي يتوضح ٢تم صدؽ ما يدعوىم 
إليو، وأف أمره ٢تم وتكليفو إياىم ليس لرغبة يف نفسو أو ىوى يف سلطة كما يتوىم السواد 

اف إال ألنو مكلف بذلك من ا فما دعوة ذلك اإلنس ،-ولألسف  -األعظم من الناس 
أماـ ربو سبحانو  سبحانو، وأي تقصَت يف تبليغ الناس يعرض ذلك اإلنساف إىل الوقوؼ طويالً 

للحساب، ولذا يستبُت للناس ١تاذا ىذا اإلصرار واالجتهاد يف التبليغ على الرغم من أف ما جاء 
لواقع الناس، ولذا يرى الناس يف ىذا ١تا ىو سائر ومسَت  يبلغ بو ىذا ا١تبعوث ىو بالضد ٘تاماً 

                                                             

 .اٌّظذس ٔفغٗ - 
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ا١تبعوث ناقوس خطر يقرع بساحتهم فيتو٫توف أف حضوره بُت ظهرانيهم سيجلب ٢تم ا٢تالؾ 
والشقاء، ويستغل ىذا الوىم الطواغيت بعد أف يعمل فقهاء السوء يف نفخ ىذا الوىم وتضخيمو 

 .غَته حىت يوصلونو إىل أف يكوف ىو اٟتقيقة يف أنفس الناس وال حقيقة

فيهرع الناس إىل معاداة ذلك ا١تبعوث اإل٢تي، وبداعي الرٛتة بالناس وتقديرًا لال٨تراؼ ا٢تائل 
الذي أحدثو العلماء غَت العاملُت، وٗتريبهم للسبيل ( الدين)الذي حصل يف سبيل ا١تعرفة اٟتق 

هم أهنم ىم بُت الناس وبُت رهبم سبحانو، وحرفهم لذلك السبيل بعد ٗتريبو ليجعلوا من أنفس
غاية السبيل وعندىم ٤تط رحاؿ ا٠تلق، ويعتاد الناس على ىذا اٟتاؿ حىت يصلوا إىل مرحلة 

فيكوف كالـ العلماء مصدقاً حىت وإف كاف ظاىر البطالف إذا ما وزف ٔتيزاف ا سبحانو  ،الالعودة
، وال يبقى للداعي وىو القرآف، ويرد كالـ داعية اٟتق على الرغم من انطباقو بل و٘تاىيو بالقرآف

إال توجيو الناس إىل الغيب وطلب الشهادة منو، وليس ىناؾ من سبيل عاـ شامل يتصل بو كل 
الناس بالغيب غَت سبيل الرؤيا با١تلكوت، باعتبار أف كل ا٠تلق قادموف من ذاؾ العامل بوصفو 

لكن ماذا يفعل عامل االمتحاف األوؿ، وكلهم عارؼ أف ذاؾ العامل ىو عامل الصدؽ والطاعة، و 
علماء السوء ليقطعوا ىذا السبيل على الناس، وإف مل يستطيعوا قطعو فال أقل من تشكيكهم بو 
ؤتا يرد عنو من خالؿ التلبيس والتدليس عليهم، فبالتلبيس ٮتلطوف ما ىو عامل ا١تلكوت ٔتا ىو 

 واؿ الطاىرين ، وبالتدليس يأتوف بأق(نو الع)من العامل السفلي أو من إلقاء الشيطاف 
  ،و٬تروهنا يف غَت ٣تراىا عندما يفًتضوف افًتاضات تستفز مشاعر الناس وتنفرىم من ىذا السبيل

وىم !! ؟؟؟ إذا رأيت يف ا١تناـ أنك تؤمر بقتل أبيك فهل ستقـو بقتلو): - مثالً  -كأف يقولوا ٢تم 
 .(ال: يعلموف أف اٞتواب سيكوف بػ

من ذلك يدؿ أف األمر يف الرؤيا غَت ملـز وال  :لناسومن ىذا اٞتواب يدخلوف فيقولوف ل
وىم بذلك يهيئوف ذىن الناس إىل رفض شهادة ا١تلكوت للداعي باٟتق ورفض !!!  اعتبار لو

األمر بطاعتو، أو يقوموف باالستشهاد بنصوص من خالؿ اقتطاعها من سياقها حىت يبدو للقارئ 
يتعلق بشخص الرائي، وأف ما يراه حجة  ىامشياً  ا١تتأمل أف سبيل الرؤيا ال يعدو أف يكوف سبيالً 

 .تلزمو ىو وال تلـز سواه، وما رآه من شهادة ملكوتية ال تلـز غَته
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وىذا العمل الذي يقـو بو فقهاء الضاللة يؤخر الكثَت من الناس ويعطلهم عن اكتشاؼ 
من سلطة الفقهاء اٟتقيقة، ولذا فامتحاف الناس ْتجة ا يف زماهنم يتطلب منهم أف يتحرروا 

وينظروا يف أدلتو اليت يقدمها ٢تم وىي ال شك يف أهنا أدلة من عا١تي الغيب والشهادة، وأكثر أدلة 
، فهذا الدليل دليل قاطع وبرىاف ساطع ال (الوصية)الشهادة إحكاما ىو النص على الداعي 

 .ط القتاديكوف بقوتو، ودوف ذلك خر  -ال أقل  -سبيل إىل رده إال بدليل نصي ينقضو 

ولكي ٖتيط اٟتجة بالناس يستدؿ الداعي على حقو بشهادة ا١تلكوت، ويطلب شهادة ا 
سبحانو لو يف ذاؾ العامل، ويكلف الناس طلب تلك الشهادة اليت من أظهر طرقها وأبينها وىو 

مسألة بياف كل ما يف أمر  على إيكاؿ طريق الرؤيا، ومن ىنا نفهم ١تاذا حرص آؿ ٤تمد 
لو كانوا قد بينوا للناس أسرارىا  الرؤيا إىل زماهنا وىو زماف صاحب األمر لتعلقها بو، وألهنم 

لكاف يف ذلك عوف للطواغيت وفقهاء السوء يف اإلعداد واالستعداد والعمل على ٗتريب ىذا 
، فأولئك ىم من 8ضلو ومنو السبيل وحرماف الناس من رٛتة ا النازلة من عامل ا١تلكوت بف

 .(ٔ) (مائلً  قائم ولكل ،باطلً  حق لكل أعدوا قد) :Xقاؿ عنهم أمَت ا١تؤمنُت 

عن البياف وإحاطتهم ألمر الرؤيا بالسرية سبيل مباغتة ألولئك  فكاف إعراض الطاىرين 
حيث أهنم يف زماف انفتاح على ا١تلكوت على عامل ا١تلك ال يكوف بُت أيديهم  ،الفقهاء الضالُت

ما يستطيعوف بو قطع ذلك السبيل، ويكوف ىو سبب فضحهم وخزيهم، وبا١تقابل الشهادة 
 .لصاحب اٟتق باٟتق، واألمر بطاعتو

رة، والركن إف من ا١تعلـو لدى الناس أف ا١تعرفة اٟتق ال تكتمل إال باستبانة أركاف ثالث ظاى
الرابع يكوف ركن اإلٯتاف بالغيب، ومن خالؿ استبانة تلك األركاف يكوف ٘تسك العبد بالركن الرابع 

اإلنساف  :وىي ،مستنداً إىل ا١تعرفة، وىذه األركاف ىي ا١تتنافيات ا١تكونة لعامل الوجود ٘تسكاً يقينياً 
ؼ سرعة العمل واٟتركة، وا١تكاف بوصفو ا١تكلف با١تعرفة، والزماف بوصفو عنصر السباؽ وبو تعر 

بوصفو ميداف السباؽ والعمل، ويكوف الركن الرابع ىو ركن التعلق بالغيب استنادًا إىل ا١تعرفة 
ا١تتحصلة من سعي اإلنساف بالزمن ا١تناسب يف ا١تكاف ا١تناسب، وكلما تناسبت تلك ا١تتغَتات  

وملتصق بو، وإذا ما حصل العكس كانت ا١تعرفة ا١تتحصلة بدرجة ٕتعل اإلنساف الحق بالغيب 
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أي تنافرت يكوف اإلنساف بذلك مبتعدًا عن ساحة الغيب، و١تا كاف الغيب حريصًا على ىداية 
ا١تخلوؽ إليو وتقريبو منو زوده بكل ما ٯتكنو من ٖتقيق ذلك القرب، فبُّت لو ا١تكاف ا١تناسب 

ف غَت التمسك بتلك ا١تتناسبات للقرب، والزماف ا١تناسب، والرجل ا١تناسب، ومل يبق على ا١تكل
على وفق ا١تنهج اإل٢تي، وعليو أف يستفيد من كوهنا مراقَي إىل الغيب توصلو إىل الغاية اليت من 

 .أجلها خلق

العامل الذي ال  -كما ذكرنا   -وىو  ،ولعل ا١تكاف استباف للقارئ كوف الرؤيا مكاهنا ا١تلكوت
ا١تكاف ا١تناسب ٘تاما لتحصيل معرفة تدفع با١تكلف  يُعصى ا سبحانو يف طرفة عُت، ومن ٍب ىو

 .إىل األماـ وترتقي بو إىل مراد خالقو منو، ويأٌب بعد معرفة ا١تكاف، معرفة الزماف

* * * 

 

 

 

 

 

 



 :وبحح
 تعمق الرؤيا بصاحب األور

أف الرؤيا ىنا قناة اتصاؿ ملكوٌب ينقل من خال٢تا خرب السماء إىل  بعد أف تعرفنا ٦تا مر سابقاً 
أىل األرض، وىي يف آخر الزماف يكوف ٢تا حضور بارز كوهنا تعرب عن اتصاؿ عامل ا١تلكوت بعامل 
ا١تلك اتصااًل وثيقًا، وبدء التمهيد للعودة إىل عامل النشأة األوىل، العامل الذي تقرر فيو من ٤تض 

، ومن ٤تض الكفر ٤تضاً، وتأكد ىذا األمر يف ىذا العامل، لذا فستكوف العودة اإلٯتاف ٤تضاً 
بشارة أخرى تضاؼ إىل بشارة قياـ دولة العدؿ اإل٢تي يف ىذا العامل اليت بقيامها رغم أنف 

 .ا١تشركُت وقهروا

وتلك البشارة الثانية ىي انتصاؼ أىل اٟتق من أىل لباطل، ولذا يفهم من ذلك أي من 
ب عامل ا١تلك من ا١تلكوت وإعادة التواصل بينهما يف آخر الزماف أف أمة ىناؾ ُىيئت ٢تذا اقًتا

األمر العظيم وصارت قادرة بفضل ا ورٛتتو على احتماؿ عطاء ا١تلكوت الذي أعرض عنو 
 .الناس طواؿ ىذه ا١تسَتة الواسعة ا١تساحة للحياة البشرية على األرض

ت تعاجل معرفة اٟترفُت من العلم، إىل أف وصل الزماف إىل قائم فالبشرية على طوؿ مسَتهتا كان
ويضم اٟترفُت إليهم ليكمل السبع والعشرين،  آؿ ٤تمد الذي سيقـو بنشر ا٠تمسة والعشرين حرفاً 

وىذا األمر لو انتبهنا ىو الغاية من ا٠تلق، أي ا١تعرفة، وا١تعرفة ال تتم إال بتماـ حروفها، والسبعة 
من العلم ىي ليست حضورًا عرضيًا حسب بل حضور ارتقائي يرتقي ٔتعرفتها  والعشروف حرفاً 

العارؼ إىل ا١تقامات القادرة ىذه السبعة والعشرين حرفًا على إيصالو ٢تا، وىذا واضح حىت يف 
وجود ظالؿ ىذه األحرؼ، وأعٍت أحرؼ اللغة الثماين والعشرين، ومنازؿ القمر الثماين والعشرين، 

ثماين والعشرين بعقدىا وتشكيلها وتأليفها يستبُت ما كاف يف صفحة الغيب فأحرؼ اللغة ال
، وكذلك بتصفح مراتب القمر الثماين والعشرين يبدأ التدرج من الظلمة ا١تشوبة بنور حىت وصفاً 

يصل إىل النور ا١تشوب بظلمة يف ليايل التشريق، وٍب يعود إىل الظلمة ا١تشوبة بنور حىت يغيب 
بعض يـو ويف غيابو داللة العجز عن ا١تعرفة، وكأف ٔتسَتة القمر نبدأ من ظلمة النور يف يـو و 

 ،الوجود أي من العامل اٞتسماين ومن ٍب نرتقي بإتاه النور حىت بلوغ ليلة اكتماؿ البدر و٘تامو
وفيها داللة على حصوؿ االكتماؿ وسد النقص يف صفحة وجود اإلنساف، ومن ٍب نشرع يف 
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ة مرة أخرى، وىذه الظلمة ىي ليست كالظلمة األوىل بل ىذه الظلمة اليت تدلل العودة إىل الظلم
على بياف حقيقة ا٠تلق، واألوىل كانت لبياف حقيقة اٟتق، فاليت كانت لبياف حقيقة اٟتق أوصلتنا 
ٔتسَتىا إىل النور الكامل التاـ ا١تمكن للخلق معرفتو، واليت ىي لبياف حقيقة ا٠تلق كشفت عن 

 .ا١تخلوؽ وأنو لوال النور ما قامت لو قائمة ليعرؼ أف ال حوؿ وال قوة إال با سبحانو حقيقة فقر

، ﴾نَ ْعُبدُ  ِإيَّاكَ ﴿: ولعل التحوؿ من الظلمة إىل النور يف األوىل يبينو اٞتزء األوؿ من قولو تعاىل
فبنورؾ عرفناؾ، وبنورؾ قمنا ونستقيم ولواله  ﴾َنْسَتِعينُ  وِإيَّاكَ ﴿: وا١ترحلة الثانية يبينو قولو تعاىل

عدنا عدماً، وىذه الصورة النورانية اليت تشَت ٢تا حركة القمر ٔتنازلو على األرض ىي ذاهتا ا١تسَتة 
اليت على ا٠تلق أف يعرفوىا ويعملوا على السعي فيها، وحىت األحرؼ اللغوية ىي كذلك صورة 

تاج الناطق إىل عدد من األحرؼ واٞتمل والًتاكيب أخرى لبياف حقيقة سبيل ا١تعرفة، حيث ٭ت
والعبارات يؤلفها وينظمها إلظهار فكرة ما من ساحة الغيب إىل ساحة اٟتضور ليشرع القارئ بعد 
ذلك لالستعانة هبا إلنارة فكره وإزاحة ما ٯتكن إزاحتو من اٞتهل، ولذلك ٝتيت ىذه األحرؼ 

الذي بو تنزاح الظلمة عن سبيل البشرية، وبو تستعُت  ألهنا اٟتامل للنور اإل٢تي ؛بأحرؼ العلم
 .البشرية على العمل والقياـ ٔتهامها من بعد ما استبانت ٢تا الغاية اٟتق

و١تا كاف على العبد أف يرتقي يف سلم ا١تعرفة، وأف ىذا العامل اٞتسماين ىو نقطة شروع، وعليو  
ىو عامل ا١تلكوت الذي منو يكوف كي يشرع يف سبيل ا١تعرفة من الوصوؿ إىل خط الشروع و 

التزود با١تعرفة، أي سد النقص وٖتصيل الكماؿ، وال يسد النقص و٭ُتصَّل الكماؿ إال ٔتعرفة 
، ومن أحرؼ العلم السبعة والعشرين وىي األحرؼ ا١تمكن معرفتها للعباد غَت آؿ ٤تمد 

الة، ومن خالؿ ىذه ا١تعرفة خالؿ ىذه ا١تعرفة ٯتكن للعبد أف يعرؼ معٌت الوالية استنادًا للرس
 .ٯتكنو أف يكوف صورة ا١تعرفة اليت أرادىا ا سبحانو، وىي الصورة اليت صنعها

 َعُدو   يَْأُخْذهُ  بِالسَّاِحلِ  اْلَيم   فَ ْليُ ْلِقوِ  اْلَيمِّ  ِفي فَاْقِذِفيوِ  التَّابُوتِ  ِفي اْقِذِفيوِ  َأنِ ﴿: قاؿ تعاىل
، وكذلك ليكوف العبد العارؼ (ٔ)﴾َعْيِني َعَلى َولُِتْصَنعَ  مِّنِّي َمَحبَّةً  َعَلْيكَ  َوَأْلَقْيتُ  لَّوُ  َوَعُدو   لِّي

 .أماـ ا سبحانو وتعاىل شهادة للمعلم الويل 
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، (ٔ)﴾َبِصيرٌ  تَ ْعَمُلونَ  ِبَما ِإنَّوُ  َتْطَغْواْ  َوالَ  َمَعكَ  تَابَ  َوَمن ُأِمْرتَ  َكَما فَاْسَتِقمْ ﴿: قاؿ تعاىل
قد أحرز ىذه الدرجة  ؤتا أف ا١تطلوب من ا١تعرفة ىو أف يكوف العبد صورة لسيده، وا١تعلم 

ولذلك بعثو ا سبحانو معلماً، ولكن االمتحاف ىو يف صنع تائبُت على صورة ا١تعلم، ولذلك 
ر ورٔتا يذىب فك ،(ٕ) (لنا صنائع بعد والناس ربنا صنائع فإنا) :ورد عنهم صلوات ا عليهم

القارئ إىل الصنع ا١تادي، وإف كاف ىذا ولكن الصنع ا١تقصود ىو الصنع ا١تعريف، أي جعل العباد 
 .يتخلقوف بأخالؽ ا سبحانو، كما ٗتلق ا١تعلم

، وتلك ا١تكاـر (ٖ) (إنما بعثت ألتمم مكارم األخلق: )أنو قاؿ ورد عن رسوؿ ا 
يكوف ٘تامها با١تعرفة، وىذه ا١تعرفة ال تتحصَّل من ىذا العامل، بل ٖتصيلها يكوف من عامل 
ا١تلكوت باعتباره خط الشروع للمعرفة، أما ىذا العامل فهو عامل اإلعداد والتهيئة واالنطالؽ إىل 

طاقة ألحد غَتىم ، إذ ال خط الشروع ذاؾ، وىذه ا١تهمة العظيمة أنيطت ٔتحمد وآؿ ٤تمد 
 خاًب األنبياء وا١ترسلُت بوصفو ا١تتمم ١تكاـر األخالؽ، وبو  على ٛتلها، ولذا كاف ٤تمد 

 .ًب نزوؿ تلك ا١تكاـر من عليائها إىل ىذا العامل كي يتخلق الناس هبا

كلما بعث منهم أحد عرضها   Xحىت القائم  منذ رسوؿ ا  ولقد كاف آؿ ٤تمد 
 ،٤تمد بن ا عبد: )ها نفر قليل ويعرض عنها معظم الناس، ولذلك ورد عنعلى الناس، فيقبل

 ،X جعفر أيب عن ،مشر بن عمرو عن ،ىاشم أيب بن الرٛتن عبد عن ،اٟتسُت بن ٤تمد عن
 شيئاً  منو سمعتم فإذا كريم، شريف وعر ذكوان أجرد مستصعب، صعب حديثنا إن :قاؿ

 إلى فردوه تطيقوه ولم تحتملوه لم وإن عليو، اهلل واحمدوا فاحتملوه قلوبكم لو والنت
 :قاؿ ٍب ىذا، كان ما واهلل يقول الذي الهالك الشقي فإنما ، محمد آل من العالم اْلمام

 . (ٗ) (العظيم باهلل الكفر ىو اْلنكار إن ،جابر يا

 أيب عن ،جبلة بن عثماف عن ،مهزيار بن إٝتاعيل عن ،إبراىيم بن أٛتد) :وكذلك ورد عن
 ذكى ذكوان كريم شريف مستصعب صعب حديثنا إن :X ا عبد أبو :قاؿ ،الصامت

 جعلت ٭تتملو فمن :قلت .ممتحن مؤمن وال مرسل نبي وال مقرب ملك يحتملو ال وعر
                                                             

 .   : ٘ٛد - 
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 من أفضل ىم عباداً   أف فظننت :الصامت أبو قاؿ ،الصامت أبا يا شئنا من :قاؿ ؟فداؾ
 . (ٔ) (الثالثة ىؤالء

إىل صعوبة حديثهم واألمر بالصرب عليو، فلعل قوؿ  ففي الرواية األوىل يرشد الطاىروف 
أي ال تصربوا عليو، كما ٭تدثنا بذلك اٟتق سبحانو يف قصة موسى ( ال تطيقوه) Xا١تعصـو 
X َصْبراً  َمِعيَ  َتْسَتِطيعَ  َلن ِإنَّكَ  قَالَ ﴿ :مع العبد الصاحل يف قولو تعاىل﴾(ٕ). 

 .(ٖ)﴾َصْبراً  َمِعيَ  َتْسَتِطيعَ  َلن ِإنَّكَ  َأُقلْ  َأَلمْ  قَالَ ﴿ :تعاىلوقاؿ 

 .(ٗ)﴾َصْبراً  َمِعي َتْسَتِطيعَ  َلن ِإنَّكَ  لَّكَ  َأُقل َأَلمْ  قَالَ ﴿ :وقاؿ تعاىل

 وََكانَ  َأِعيبَ َها َأنْ  فََأرَدت   اْلَبْحرِ  ِفي يَ ْعَمُلونَ  ِلَمَساِكينَ  َفَكاَنتْ  السَِّفيَنةُ  َأمَّا﴿: وقاؿ تعاىل
 يُ ْرِىَقُهَما َأن َفَخِشيَنا ُمْؤِمنَ ْينِ  َأبَ َواهُ  َفَكانَ  اْلُغَلمُ  َوَأمَّا #َغْصبًا  َسِفيَنةٍ  ُكلَّ  يَْأُخذُ  مَِّلكٌ  َورَاءُىم
 َفَكانَ  اْلِجَدارُ  َوَأمَّا #ًا رُْحم َوَأق َْربَ  زََكاةً  مِّْنوُ  َخْيراً  رَب  ُهَما يُ ْبِدَلُهَما َأن فََأرَْدنَا #وَُكْفرًا  طُْغَياناً 

ُلَغا َأنْ  رَب كَ  فََأرَادَ  َصاِلحاً  َأبُوُىَما وََكانَ  لَُّهَما َكنزٌ  َتْحَتوُ  وََكانَ  اْلَمِديَنةِ  ِفي يَِتيَمْينِ  ِلُغَلَمْينِ   يَ ب ْ
ُىَما  َتْسِطع َلمْ  َما تَْأِويلُ  َذِلكَ  َأْمِري َعنْ  فَ َعْلُتوُ  َوَما رَّبِّكَ  مِّن رَْحَمةً  َكنَزُىَما َوَيْسَتْخرَِجا َأُشدَّ

  .(٘)﴾َصْبراً  عََّلْيوِ 

ولعل القارئ يلتفت إىل أف سبب عدـ الصرب منشؤه ىو االلتفات إىل األنا يف كل مقاـ، ذاؾ 
أف الصرب يعٍت أف العبد إذا ُعرض عليو أمر ال يطيقو يتوجو إىل ا سبحانو ويبقي نفسو ٤تبوسة 
على ما يأٌب من ربو وىذا اٟتبس طالت مساحتو أو قصرت ىو قهر لألنا وقتل ٢تا، وإحياء 

فس بو سبحانو وىذا ىو ا١تطلوب من ا١تعرفة، فما داـ لكل سؤاؿ جواب عند العبد فال شك للن
أما إذا عرض عليو ما ال جواب لديو عنو فسيتوجو إىل الغٍت و٭تبس  ،(أنا) وال ريب سيقوؿ دائماً 

نفسو عليو بغض النظر عن حصولو على اٞتواب أو ال ليعلم أنو مهما بلغ من العلم وا١تعرفة فال 
فصرب عند  :سبيل لو إال العجز، وأعلى مراتب التعبَت عن العجز ىو الصرب، وللصرب ٘تثالت
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العطاء، وصرب على البالء، وصرب عند ا١تنع، حىت يصل العبد أف من فضل ا عليو سبحانو أف 
عبد  أوجده من العدـ وشرفو بأف استعملو وصَته عبدًا لو، ومن ىنا نفهم كيف كاف ٤تمد 

 . يوصف من دونو بعبد ا حىت يكوف صورة منو ا، وال

ىو كي تظهر بُت يديو ثلة من ا١تؤمنُت  Xلعل امتداد ساحة االبتالء حىت زمن القائم 
، فاالعًتاض على ويل ا ىو Xقادرين على أف يطيقوا ىذا األمر، ويعتربوا من موقف موسى 

 عن نقص يف معرفة العجز عن ا١تعرفة، ٤تبط للصرب، ومن ٍب يقلل من درجة العبد، أو ىو تعبَت
فا١تعرفة أمر مطلق كوهنا متعلقة با١تطلق فال بدء ٢تا وال منتهى، ولذلك عند وصوؿ العبد إىل مرتبة 
الكماؿ يتوضح لو ىذا األمر جليًا، حيث تستبُت لو حقيقتو أنو فقَت وال غٌت لو عن الغٍت، ولذا 

نور حق معرفتو ال يسعو إال أف يأنف من الظلمة، سيكوف تعلقو بو تعلق العشق، فمن يعرؼ ال
ألنو  ؛ويتمسك بالنور ٘تسك ا١تستوثق، ويستشعر حقيقة ا٠توؼ من أف ٮترج من ساحة النور

 .يعلم ٘تاـ العلم ليس خارج ساحة القدس تلك إال الظلمة وا٢تالؾ

على تلك األمة اليت  ومن خالؿ ىذا الفهم ا١تتقدـ نستشعر مدى حرص الطاىرين 
 Xتكوف يف آخر الزماف، وعنواهنا صاحب األمر، بل ىو رأسها، حيث نلحظ أف اإلماـ الرضا 

 وعنو): وىو ا١تعلم مع أحب أتباعو ال يسعو إال اإلمساؾ عن بياف الرؤيا وتفصيالهتا، حيث ورد
 الرؤيا، عن X الرضا موسى بن علي اٟتسن أبا سألت: قاؿ نصر، أيب بن ٤تمد بن أٛتد عن

 ىذا صاحب برقبة وأخذ لكم، شراً  كان تريدون ما أعطيناكم أنا لو: "قاؿ ٍب عٍت فأمسك
 .(ٔ)( "األمر

بياف، حيث يكشف ىذا ا٠ترب الشريف عن أ٫تية الرؤيا  Xوليس بعد بياف اإلماـ الرضا 
وكوهنا مبينة ٟتالو وألمره، وحالو وأمره سّر من سّر ا سبحانو ائتمن عليو  Xوارتباطها بالقائم 

أولياءه فامتحنهم باإلمساؾ، وامتحن شيعتهم بالصرب، حىت يبلغ الكتاب أجلو، فالروايات الواردة 
اليت تعطي عالمات لصاحب األمر يعرفها الناس من خالؿ الرؤيا، ومسألة الرؤيا  عنهم 

تعلقًا كبَتاً، ولذا ٭تتاج الناس إىل أف يعرفوا معٌت اإلٯتاف بالغيب حىت يفقهوا سبلو، متعلقة بالغيب 
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وكي تكوف تلك ا١تعرفة البد أف يكوف ىناؾ مبعوث من الغيب ٯتتحن الناس بو، وىذا ا١تبعوث 
 .ىو الذي يدعو الناس إىل ىذا األمر، كي تنكشف معرفتهم بالغيب ومدى إٯتاهنم بو

ىي الغيب ا١تقصود، وال أحد ينكر إمامتو خاصة  Xهدي ٤تمد بن اٟتسن فغيبة اإلماـ ا١ت
فكيف يكوف الكشف عن حقيقة ىذه ا١تودة  ،من أولئك الذين ينتحلوف مودة آؿ ٤تمد 

؟؟ يكوف ٔتبعوث من اإلماـ الغائب، ويأٌب ىذا ا١تبعوث ٤تتجًا بكل سبل االحتجاج اليت  وبياهنا
، ولعل من أىم ىذه السبل اليت ىي كاشفة عن وا١ترسلُت احتج هبا من سبقو من األنبياء 

حقيقة اإلٯتاف ىو سبيل الرؤيا ألنو عالقة مباشرة مع الغيب، ومن خال٢تا يتم معرفة ا١تبعوث 
والشهادة لو يف عامل ما عصي ا سبحانو فيو، وىو عامل ا١تلكوت، وإىل ذلك أشارت عدد من 

 :األخبار منها

x فبيناىم يبايعوف ١تن وينظروف فيجتمعوف :قاؿ أرطاة، عن جراح، فأخربين) :الوليد قاؿ 
 خليفة ولكنو ذو وال ذي من ليس باٝتو فالناً  بايعوا جاف وال إنس قالو ما صوتاً  ٝتعوا إذ كذلك

 . (ٔ)( ٯتاين

ٝتعوا صوتًا ما قالو إنس وال جاف، أي ىذا الصوت ىو ليس من فعل اإلنس وىنا إشارة 
لطيفة إىل أف ٯتكن لإلنس أف يصدروا صوتًا يصل لكل األٝتاع ٔتا ٯتتلكوف من تقنيات يف زمن 
ذلك الصوت، وال قالو جاف حىت يقاؿ عنو أنو ال حقيقة لو وال اعتبار بو، وإنو سحر وما إىل 

؟؟ مل يبق غَت  تقوالت، إذف من يبقى من ا١تخلوقات اليت ٢تا ذلك غَت اإلنس واٞتافذلك من ال
ا١تالئكة وا١تالئكة صوهتا من ا١تلكوت، وىذا الصوت ا١تسموع ومن ا١تلكوت سبيلو الرؤيا، 

وىذا يعٍت أنو أمر إ٢تي فا١تالئكة ال تنطق با٢توى، وىل يأمر ا سبحانو  ،(بايعوا فالناً ) :وكذلك
: حاشا  سبحانو، ولعل سائل يسأؿ!! ؟؟ وىو ليس من اٟتجج ا١تنصوص عليهم( فالف)ببيعة 

؟؟ وجواب ىذا  ومل يصرح باٝتو( بايعوا فالناً )إذا كاف من اٟتجج ومنصوص عليو إذف ١تاذا 
ليس من ذي ) :، وقوؿ ا٠تربعن إعطاء كل ما يتعلق بالرؤيا Xاـ الرضا السؤاؿ يف إمساؾ اإلم

وىذا النفي يبُت أف ىذا ا٠تليفة ليس من أىل ذي وال ذو أي ليس من أىل ذلك ( وال ذو
 حدثنا ٖٓٔص: ٛتاد ابن روىاللساف، وإ٪تا أصلو منهم ورٔتا ىو يسكن يف غَت ديارىم، حيث 
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 من إال ا١تهدي ما) :قاؿ ،كعب عن عبيد، بن ريحش عن صفواف، عن القدوس، وعبد بقية
 . (ٔ) (اليمن يف ونسباً  أصالً  لو أف غَت فيهم إال ا٠تالفة وما قريش،

إذف ىذا ا٠تليفة اليماين ْتسب ىذا ا٠ترب ىو ا١تهدي ولو أصل ونسب يف اليمن، وىذا األمر 
يف ا١تتشاهبات اٞتزء الرابع يف اٟتديث عن حدود شخصية اليماين  Xبيَّنو ٯتاين آؿ ٤تمد 

ىو صاحب راية  ا١توعود ١تن شاء االستزادة، واليماين ْتسب ما بينت روايات الطاىرين 
ا٢تدى، والراية ىي الدعوة إىل ا٢تدى وىذه الدعوة الشك يف أنو مسؤولية أوؿ ا١تؤمنُت بإمامة 

اليت أمالىا ليلة وفاتو على  ، وبالعودة لوصية رسوؿ ا يف آخر الزماف Xاإلماـ ا١تهدي 
 .وىو خليفة ا١تهدي، (ٕ)تتبُت لنا شخصية أوؿ ا١تؤمنُت صاحب راية ا٢تدى  Xعلي 

x  عن قالبة، أيب عن زيد، بن علي عن شريك، عن وكيع، حدثنا :مسنده يف أٛتدورد يف 
 على حبواً  ولو فأتوىا خراسان من أقبلت قد السود رأيتم إذا):  ا رسوؿ قاؿ ثوباف،
 . (ٖ) (المهدي خليفة فيها فإن الثلج،

x عمرو حدثنا: قاؿ التيملي، اٟتسن بن علي حدثنا: قاؿ سعيد، بن ٤تمد بن أٛتد أخربنا 
 ا عبد أيب عند كنت: قاؿ): قاؿ سناف، بن ا عبد عن ٤تبوب، بن اٟتسن عن عثماف، بن
X أف تزعموف إنكم: لنا ويقولوف يعَتونا، العامة ىؤالء إف: لو يقوؿ ٫تداف من رجالً  فسمعت 
 ترووه ال: قاؿ ٍب وجلس، فغضب متكئاً  وكاف األمر، ىذا صاحب باسم السماء من ينادي منادياً 
: يقول X أبي سمعت قد أني أشهد ذلك، في عليكم حرج وال أبي، عن وارووه عني،
 آيَةً  السََّماء مِّن َعَلْيِهم نُ نَ زِّلْ  نََّشأْ  ِإن﴿ :يقول حيث لبين 8 اهلل كتاب في ذلك إن واهلل

 لها رقبتو وذلت خضع إال أحد يومئذ األرض في يبقى فل ،(ٗ)﴾َخاِضِعينَ  َلَها َأْعَناقُ ُهمْ  َفظَلَّتْ 
 X طالب أبي بن علي في الحق إن أال: السماء من الصوت سمعوا إذا األرض أىل فيؤمن

 ثم األرض أىل عن يتوارى حتى الهواء في إبليس صعد الغد من كان فإذا: قاؿ ،وشيعتو
 فيثبت: قال بدمو، فاطلبوا مظلوماً  قتل فإنو وشيعتو عفان بن عثمان في الحق إن أال: ينادي
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 قلوبهم في الذين يومئذ ويرتاب األول النداء وىو الحق على الثابت بالقول آمنوا الذين اهلل
 األول المنادي إن: فيقولون ويتناولونا، منا يتبرأون ذلك فعند عداوتنا، واهلل والمرض مرض،
 آَيةً  يَ َرْوا َوِإن﴿: 8 ا قوؿ X ا عبد أبو تال ٍب البيت، ىذا أىل سحر من سحر

 . (ٕ)( (ٔ)﴾م ْسَتِمر   ِسْحرٌ  َويَ ُقوُلوا يُ ْعِرُضوا

x أبو يعقوب بن يوسف بن أٛتد حدثٍت: قاؿ عقدة، بن سعيد بن ٤تمد بن أٛتد أخربنا 
 أيب بن علي بن اٟتسن حدثنا: قاؿ مهراف، بن إٝتاعيل حدثنا: قاؿ كتابو، من اٞتعفي اٟتسن
 ،(السالـ عليهما) علي بن ٤تمد جعفر أيب عن بصَت، أيب عن حفص، بن ووىيب أبيو عن ٛتزة،

 فتوقعوا سبعة أو أيام ثلثة تطلع العظيم الهردي شبو المشرق من ناراً  رأيتم إذا): قاؿ أنو
 في إال تكون ال الصيحة: قاؿ ٍب حكيم، عزيز اهلل إن 8 اهلل شاء إن  محمد آل فرج
 الخلق، ىذا إلى جبرائيل صيحة ىي فيو والصيحة اهلل، شهر رمضان شهر ألن رمضان؛ شهر

 ال بالمغرب، ومن بالمشرق من فيسمع X القائم باسم السماء من مناد ينادي: قاؿ ٍب
 ذلك من فزعاً  رجليو على قام إال قاعد وال قعد، إال قائم وال استيقظ، إال راقد يبقى

 جبرئيل صوت ىو األول الصوت فإن فأجاب، الصوت بذلك اعتبر من اهلل فرحم الصوت،
 ثلث ليلة جمعة ليلة في رمضان شهر في الصوت يكون: X قاؿ ٍب .X األمين الروح

 إبليس الملعون صوت النهار آخر وفي وأطيعوا، واسمعوا ذلك، في تشكوا فل وعشرين
 شاك من اليوم ذلك في فكم ويفتنهم، الناس ليشكك مظلوماً  قتل فلناً  إن أال: ينادي اللعين
 صوت أنو فيو تشكوا فل رمضان شهر في الصوت سمعتم فإذا النار، في ىوى قد متحير

 العذراء تسمعو حتى (السلم عليهما) أبيو واسم القائم باسم ينادي أنو ذلك وعلمة جبرئيل،
 خروج قبل الصوتين ىذين من بد ال: وقاؿ الخروج، على وأخاىا أباىا فتحرض خدرىا في

 ،أبيو واسم األمر ىذا صاحب باسم جبرئيل صوت وىو السماء من صوت: X القائم
 يريد مظلوماً، قتل أنو فلن باسم ينادي اللعين إبليس صوت ىو األرض من الثاني والصوت

 .(ٖ)( بو تفتنوا أن واألخير وإياكم األول الصوت فاتبعوا الفتنة، بذلك
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 X استباف اآلف للقارئ مدى تعلق الرؤيا بصاحب األمر كوهنا عالمة من عالمات ظهوره
أف يعطوف من يسأ٢تم كل ما يتعلق  ولذلك أمسك الطاىروف  ،وىي دالة عليو ومعرفة بو

 X، وكذلك لتتم حجة ا سبحانو على ا٠تلق يف أنو Xبالرؤيا خوفًا على صاحب األمر 
 عن مسكاف، بن ا عبد عن سناف، ىو من يدعو الناس إليو و٭تتج عليهم، فقد ورد عن ابن

 ليس اليت بالصفة األمر ىذا صاحب نصف إنا: X جعفر أليب قلت: قاؿ): قاؿ اٞتهٍت، مالك
 عليكم يحتج الذي ىو يكون حتى أبداً  ذلك يكون ال واهلل، ال: فقاؿ. الناس من أحد هبا

 . (ٔ) (إليو ويدعوكم بذلك

يف إعطاء كل ما يتعلق بالرؤيا ألصحاهبم قبل ٣تيء  ولعل من أسباب إمساؾ الطاىرين 
صاحب األمر كوف صاحب األمر ىو باب ملكوت ا سبحانو الذي يفتح بأمر أبيو اإلماـ 

وىو ملك  -ْتسب ما يسميها أىل الكتاب  -كونو صاحب دولة ملكوت ا   Xا١تهدي 
على  يـو الدين، واٟتديث عنها قبل أواهنا يكشف الباب للناس الذي حرص أىل البيت 

 .إخفاء اٝتو

: قاؿ ٫تاـ، بن ٤تمدوورد يف ذلك روايات دلت على ضرورة إخفاء اٝتو، حيث ورد عن 
 حدثنا: قاؿ ىالؿ، بن أٛتد حدثنا: قاال اٟتمَتي، جعفر بن ا وعبد مابنداذ بن أٛتد حدثنا
 صماء فتنة سيكون - حسن يا - إنو: X الرضا يل قاؿ): قاؿ الزراد، ٤تبوب بن اٟتسن
 وذلك ،- وبطانة وليجة كل فيها يسقط: رواية ويف - وبطانة وليجة كل فيها يذىب صيلم

 مؤمن من كم والسماء، األرض أىل لفقده يحزن ولدي، من الرابع الشيعة فقدان عند
 سمي وأمي بأبي: وقاؿ رأسو رفع ٍب أطرؽ ٍب لفقده، حزين حيران متلهف متأسف ومؤمنة
 القدس ضياء شعاع من يتوقد النور، جيوب عليو عمران، بن موسى وشبيو وشبيهي جدي،

 يكون بالقرب، من يسمعو كما بالبعد من يسمعو نداء نودوا قد كانوا، ما آيس بو كأني
: قاؿ ؟ النداء ذلك وما أنت، وأمي بأيب: فقلت .الكافرين على وعذاباً  المؤمنين على رحمة
 معشر يا اآلزفة أزفت: والثاني ،(الظالمين على اهلل لعنة أال: )أولها: رجب في أصوات ثلثة

 على فلناً  بعث قد اهلل أن أال: ينادي الشمس قرن مع بارزاً  يداً  يرون: والثالث المؤمنين،
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 غيظ ويذىب صدورىم، اهلل ويشفي الفرج، المؤمنين يأتي ذلك فعند ،الظالمين ىلك
 . (ٔ)(قلوبهم

 بن ٤تمد حدثنا: قاؿ مالك، بن ٤تمد بن جعفر حدثنا: قاؿ ٫تاـ، بن ٤تمدعن  وورد أيضاً 
: قاؿ الرقي، كثَت ابن داود عن سناف، بن ٤تمد عن أسباط، بن علي حدثنا: قاؿ ا١تديٍت، أٛتد

 ومتنا قلوبنا ضاقت حىت علينا األمر ىذا طاؿ قد فداؾ، جعلت: X ا عبد أليب قلت)
 باسم السماء من مناد ينادي غماً، وأشده منو يكون ما آيس األمر ىذا إن: فقاؿ. كمدا
 اسم أبيو واسم نبي، اسم اسمو: فقاؿ ؟ اٝتو ما فداؾ، جعلت: لو فقلت .أبيو واسم القائم
 .(ٕ) (وصي

 ،الكويف ا عبد أيب بن ٤تمد حدثنا: قاؿ ،عنو ا رضي موسى بن أٛتد بن عليوروي عن 
 عن سناف، بن ٤تمد عز مالك، بن إٝتاعيل حدثنا: قاؿ ،الربمكي إٝتاعيل بن ٤تمد حدثنا: قاؿ
: قاؿ ، جده عن أبيو، عن الباقر، علي بن ٤تمد جعفر أيب عن ا١تنذر، بن زياد اٞتارود أيب
 أبيض الزمان آخر في ولدي من رجل يخرج): - ا١تنرب على وىو - X ا١تؤمنُت أمَت قاؿ

 بظهره المنكبين، مشاش عظيم الفخذين، عريض البطن، مبدح بالحمرة، مشرب اللون،
 يخفى اسم: اسمان لو ، النبي شامة شبو على وشامة جلده، لون على شامة: شامتان

 بين ما لها أضاء رايتو ىز إذا فمحمد، يعلن الذي وأما فأحمد يخفى الذي فأما يعلن، واسم
 زبر من أشد قلبو صار إال مؤمن يبقى فل العباد رؤوس على يده ووضع والمغرب، المشرق
 الفرحة تلك عليو دخلت إال ميت يبقى وال رجًل، أربعين قوة تعالى اهلل وأعطاه الحديد،

 اهلل صلوات القائم بقيام ويتباشرون قبورىم، في يتزاورون وىم قبره، في وىو( قلبو في)
 .(ٖ) (عليو

وروايات أخرى كثَتة وردت يف ىذا السياؽ تؤكد على إخفاء اسم صاحب األمر حىت يأٌب 
 زمنو ويكوف ىو من ٭تتج على الناس ويدعوىم إليو، ويقيم عليهم اٟتجة بأدلة األنبياء وا١ترسلُت
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بصاحب اٟتق كما ورد يف  معرفاً  اليت منها دليل الرؤيا يف ا١تلكوت حيث ثبت كوهنا سبيالً  
 .١تا رأى الرؤيا X البنو يوسف X قولو تعاىل حكاية عن يعقوب

 الشَّْيَطانَ  ِإنَّ  َكْيداً  َلكَ  فَ َيِكيُدواْ  ِإْخَوِتكَ  َعَلى رُْؤيَاكَ  تَ ْقُصصْ  الَ  بُ َنيَّ  يَا قَالَ ﴿ :قاؿ تعاىل
 X ينهى ابنو يوسف X أف يعقوب، ومن يتدبر سياؽ اآلية يلحظ (ٔ)﴾م ِبينٌ  َعُدو   ِلإِلنَسانِ 

فما ا١تنكر !! عن قص رؤياه على إخوتو، والنهي ال يقع من حجج ا سبحانو إال على أمر منكر
يف   Xأف ىؤالء لو ٝتعوا ٔتا رأى يوسف X ؟؟ بينو يعقوب الذي سيكوف بقص الرؤيا

وليس ألحد  X ىو ليوسف X ملكوت السماوات سيتبُت ٢تم أف األمر من بعد أبيهم
كي يقتل ( نو الع)حضوره القدًن عندما وسوس لقابيل( نو الع)منهم، وىنا سيكوف للشيطاف

 .X ألف األمر جاء من ا سبحانو أنو وصي أبيو آدـ ؛ Xىابيل

 َوَلمْ  َأَحِدِىَما ِمن فَ تُ ُقبِّلَ  قُ ْربَاناً  قَ رَّبَا ِإذْ  بِاْلَحقِّ  آَدمَ  ابْ َنيْ  نَ َبأَ  َعَلْيِهمْ  َواْتلُ ﴿: قاؿ تعاىل
تُ َلنَّكَ  قَالَ  اآلَخرِ  ِمنَ  يُ تَ َقبَّلْ   َيَدكَ  ِإَليَّ  َبَسطتَ  لَِئن #اْلُمتَِّقيَن  ِمنَ  الّلوُ  يَ تَ َقبَّلُ  ِإنََّما قَالَ  أَلَق ْ

 تَ ُبوءَ  َأن ُأرِيدُ  ِإنِّي #اْلَعاَلِميَن  َربَّ  الّلوَ  َأَخافُ  ِإنِّي أَلَقْ تُ َلكَ  ِإلَْيكَ  َيِديَ  بَِباِسطٍ  َأنَاْ  َما لِتَ ْقتُ َلِني
 قَ ْتلَ  نَ ْفُسوُ  َلوُ  َفَطوََّعتْ  #الظَّاِلِميَن  َجَزاء َوَذِلكَ  النَّارِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  فَ َتُكونَ  َوِإْثِمكَ  بِِإْثِمي
َلوُ  َأِخيوِ   .(ٕ)﴾اْلَخاِسرِينَ  ِمنَ  فََأْصَبحَ  فَ َقت َ

كاشفة عن   -أي الرؤيا  -حجة ا فهي  وبذلك يتبُت أف الرؤيا سبيل بياف يعرؼ بو
ا١تصداؽ بصورة ال شك فيها وال ريب، ويف ىذا رد واضح على تقوالت فقهاء السوء غَت العاملُت 
الذين ٭تاولوف أف يلبسوا على الناس أمر الرؤيا وكوهنا دلياًل لتعيُت ا١تصداؽ اٟتق، وكذلك يتبُت 

الطاىرين ا١تطهرين بنص  وصف آؿ ٤تمد  وصفهم ٢تا بالسحر، بل أف اٟتاؿ يصل هبم إىل
القرآف بذلك، وما يدفعهم إىل ىذا التسافل ا١تخزي ىو كي ال يسلموا إىل صاحب األمر الذي 

 ِمن َأْرَسْلَنا َوَلَقدْ ﴿: بعثو ا سبحانو ٢تم علمًا وىاديًا ومنقذًا من الضالؿ، وا سبحانو يقوؿ
 َنْسُلُكوُ  َكَذِلكَ  #َيْستَ ْهزُِئوَن  ِبوِ  َكانُواْ  ِإالَّ  رَُّسولٍ  مِّن يَْأتِيِهم َوَما #اأَلوَّلِيَن  ِشَيعِ  ِفي قَ ْبِلكَ 
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 مِّنَ  بَاباً  َعَلْيِهم فَ َتْحَنا َوَلوْ  #اأَلوَّلِيَن  ُسنَّةُ  َخَلتْ  َوَقدْ  ِبوِ  يُ ْؤِمُنونَ  الَ  #اْلُمْجِرِميَن  قُ ُلوبِ  ِفي
 .(ٔ)﴾مَّْسُحورُونَ  قَ ْومٌ  َنْحنُ  َبلْ  َأْبَصارُنَا ُسكَِّرتْ  ِإنََّما َلَقاُلواْ  # يَ ْعُرُجونَ  ِفيوِ  َفظَل واْ  السََّماءِ 

الكرٯتة تبُت أف اٟتق سبحانو لو فتح عليهم بابًا من السماء وىو باب ا١تلكوت  ىذه اآليات
حقائق األشياء، فسيكوف رد أولئك على ىذه  فظلوا يف ىذا الباب يعرجوف إىل ا١تلكوت ويروف بو

النعمة اإل٢تية العظيمة ليس الشكر ومعرفة اٟتق بل إنكار تلك اٟتقائق اليت رأوىا يف عامل الطهارة 
والصدؽ بل األنكى أهنم سيجحدوهنا بوصمها بالسحر، وبذلك يدخلوف الشك يف قلوب 

 .السامعُت الذين يسمعوف ما يقولو أولئك الراؤوف

 بن عمرو حدثنا: قاؿ التيملي، اٟتسن بن علي حدثنا: قاؿ سعيد، بن ٤تمد بن أٛتد ناأخرب 
 X ا عبد أيب عند كنت: قاؿ): قاؿ سناف، بن ا عبد عن ٤تبوب، بن اٟتسن عن عثماف،

 منادياً  أف تزعموف إنكم: لنا ويقولوف يعَتونا، العامة ىؤالء إف: لو يقوؿ ٫تداف من رجالً  فسمعت
 ترووه ال: قاؿ ٍب وجلس، فغضب متكئاً  وكاف األمر، ىذا صاحب باسم السماء من ينادي
: يقول X أبي سمعت قد أني أشهد ذلك، في عليكم حرج وال أبي، عن وارووه عني،
 آَيةً  السََّماء مِّن َعَلْيِهم نُ نَ زِّلْ  نََّشأْ  ِإن﴿ :يقول حيث لبين 8 اهلل كتاب في ذلك إن واهلل

 رقبتو وذلت خضع إال أحد يومئذ األرض في يبقى فل ،(ٕ)﴾َخاِضِعينَ  َلَها َأْعَناقُ ُهمْ  َفظَلَّتْ 
 طالب أبي بن علي في الحق إن أال: السماء من الصوت سمعوا إذا األرض أىل فيؤمن لها
X ،األرض أىل عن يتوارى حتى الهواء في إبليس صعد الغد من كان فإذا: قاؿ وشيعتو 

: قاؿ بدمو، فاطلبوا مظلوماً  قتل فإنو وشيعتو عفان بن عثمان في الحق إن أال: ينادي ثم
 في الذين يومئذ ويرتاب األول النداء وىو الحق على الثابت بالقول آمنوا الذين اهلل فيثبت
 إن: فيقولون ويتناولونا، منا يتبرؤون ذلك فعند عداوتنا، واهلل والمرض مرض، قلوبهم

 َوِإن﴿ :8 ا قوؿ X ا عبد أبو تال ٍب البيت، ىذا أىل سحر من سحر األول المنادي
   .(ٗ)( (ٖ)﴾م ْسَتِمر   ِسْحرٌ  َويَ ُقوُلوا يُ ْعِرُضوا آَيةً  يَ َرْوا

* * * 
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 اخلامتة

تبُت للقارئ الكرًن من خالؿ ىذا البحث أف الرؤيا ىي طالئع الوحي اإل٢تي وىي جزء من 
، والرؤيا ىي وإف كانت من األحالـ ولكنها ٗتتلف  أجزاء النبوة ْتسب ما ورد عن الطاىرين 

كوهنا القسم األثبت واألقدر على نقل اٟتقيقة من عامل ا١تلكوت، وما تلك ااوالت اليت ٭تاو٢تا 
قهاء السوء الضالوف ا١تضلوف اليت يريدوف من خال٢تا خلط األوراؽ وتلبيس األمور على الناس، ف

واالستمرار يف استجها٢تم بشأف دينهم وعقيدهتم حيث ٬تعلوف األحالـ والرؤى كلها يف كفة 
 .ميزاف واحد ليختلط على الناس اٟتابل بالنابل

بينت بشكل  ئو لروايات الطاىرين وحقيقة األمر اليت بينها البحث من خالؿ استقرا
 واضح وجلي أف الرؤيا ىي قسم من األحالـ، فمن األحالـ ما ىو حديث نفس وىو ا١تسمى بػ

الغاية منو ٖتزين ا١تؤمن وٗتدير الضاؿ كي ( نو الع)، ومنها ما ىو إلقاء من الشيطاف (األضغاث)
سبيل اٟتق ١تعرفة اٟتق، وىو ناقل  يبقى على ضاللو، ومنها ما ىو من ا١تلكوت وىو حق، بل ىو

للمعرفة اٟتق من عامل مل يعص فيو ا سبحانو، ولذا فال سبيل إلنكاره والطعن فيو، ومن يفعل 
ذلك يكوف قد شهد على نفسو برد شهادة ا سبحانو وإنكار جزء من أجزاء النبوة، ومن أنكر 

لتصديق هبا ىو شعبة من شعب اإلٯتاف جزءًا فقد أنكر الكل، وىو كافر، وكذلك فأمر الرؤيا وا
 .الكاشفة عن تعلق العبد بالغيب

وا١تؤمن  ،(ٔ)﴾يُنِفُقونَ  َرزَقْ َناُىمْ  َوِممَّا الصَّلةَ  َويُِقيُمونَ  بِاْلغَْيبِ  يُ ْؤِمُنونَ  الَِّذينَ ﴿ :قاؿ تعاىل
على تصديقها، قاؿ  Xهبا ٦تدوح بنص كتاب ا سبحانو فقد امتدح ا سبحانو نبيو إبراىيم 

وٝتاه من اسنُت لتصديقها،  ،(ٕ)﴾اْلُمْحِسِنينَ  َنْجِزي َكَذِلكَ  ِإنَّا الر ْؤيَا َصدَّْقتَ  َقدْ ﴿ :تعاىل
فأىن يكوف لفقهاء الضاللة إنكار ىذه اٟتقيقة الواضحة البينة بياف الشمس يف رابعة النهار، 
وألهنم ال يستطيعوف ذلك تروهنم يهرعوف إىل التلبيس والتدليس حيث يسموف الرؤيا باسم اٟتلم، 

وال غطاء ٢تم إال بالتلحف مع أف األمر واضح وبُت، ولكن ىؤالء يفتضحوف بانكشاؼ اٟتق 
عاذراً لسقطاهتم، ولكن  -حاؿ أحدىم  Xكما وصف أمَت ا١تؤمنُت   -بالشبهات كي ٬تعلوىا 

ىيهات، فقد حضر باب ملكوت ا وبو استباف اٟتق من الباطل، وأشرؽ الصبح لذي عينُت، 
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ء الضاللة وما عادت تنطلي على طالب اٟتق تلك األباطيل اليت سوقها ومازاؿ يسوقها فقها
الذين جعلوا أنفسهم كالصخرة يف فم النهر فال ىي  - ْتسب وصف رسوؿ ا  -ا٠تونة 

كذلك، ولعل من   Xتشرب وال تًتؾ ا١تاء ٮتلص إىل الزرع، بذلك الوصف وصفهم عيسى 
 :النافع إٚتاؿ نتائج البحث بنقاط ىي

وباٟتلم ٘تتلئ النفس  وأنو داللة امتالء، -لغويًا  -تبُت من خالؿ البحث معٌت اٟتلم  �
سبيل النور وىو سبيل ا١تلكوت، ويسمى اٟتلم عندىا : اإلنسانية من سبيلُت ال ثالث ٢تما، و٫تا

لتخدير الضاؿ كي يبقى على ( لعنو ا)إلقاء الشيطاف : رؤيا، أو سبيل الظلمة وىو يتفرع إىل
 .ضاللتو ما داـ ىو ٥تتاراً ٢تا، ولتحزين ا١تؤمن

وقد تبُت أف ىذه  ،(أضغاث األحالـ) ىو حديث النفس أو ما يسمى بػ :والفرع الثاين
األضغاث ال تكوف حاملة لعلم أو معرفة إ٪تا ىي تنفيس عما تعرضت لو النفس البشرية من قمع 
يف واقعها اٟتياٌب ا١تعاش، ولذا كاف تركيزنا على الرؤيا الناقلة ٠ترب ا١تلكوت وىي معرفة حق ال سبيل 

 .ها بعد البياف والتشخيصإىل التلبيس علي

ن طرؽ الوحي اإل٢تي، وىي داللة على مدى تعلق العبد بالغيب وإٯتانو طريقاً متعد الرؤيا  �
بو، ولذا فهي كاشفة عن إٯتاف ا١تؤمن، وكذلك ىي شهادة لو من الغيب أنو على الصراط الذي 

 .يرتضيو رب العزة واٞتالؿ

٤تسناً؛ ألنو صدؽ بالرؤيا  Xنبيو إبراىيم  امتدح اٟتق سبحانو من يصدؽ بالرؤيا وٝتى �
 .8وسعى إىل العمل هبا ْتسب ما أمره ا 

شكلت الرؤيا سبياًل لبياف صاحب اٟتق للناس ومن خال٢تا ٯتكن أف يتحدد ا١تصداؽ،  �
من قص الرؤيا على إخوتو؛ ألهنم  Xإىل هني يوسف  Xوىذا ما دفع نيب ا يعقوب 

 .Xىو خليفة أبيو يعقوب  Xأف يوسف  - وىم ليسوا أنبياء -سيعلموف 

وتوضح من خالؿ البحث كيف أف الرؤيا ناقلة ٠ترب ا١تستقبل من األياـ حيث كانت رؤيا 
أربعة )يوحنا مبينة ألحداث ستقع يف آخر الزماف، كما أهنا بينت حجج ا األربعة والعشرين 

وىو إخبار غييب   ٤تمد ، والشيخ اٞتالس على العرش وىو رسوؿ ا(وعشروف شيخًا جالساً 
حيث  Xاليت أمالىا ليلة وفاتو على علي  ٖتقق يف أرض الواقع وذكرتو وصية رسوؿ ا 
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٦تا  ،(ٔ)...(مهدياً  عشر اثنا بعدىم ومن إماماً  عشر اثنا بعدي سيكون إنو علي، يا: )قاؿ لو
يدلل على أف الرؤيا ضرورة ١تعرفة اٟتق ال غٌت عنها مطلقاً، بل عدـ وجودىا ىو داللة انقطاع ىذا 

ألف ذلك يعٍت أف ال  ؛العامل عن عوامل النور، ولو انقطع ىذا العامل عن عوامل النور يسيخ بأىلو
 .حجة فيو

الزماف ويف صاحب واألمر األىم يف ذلك البحث ىو أف الرؤيا ٢تا تعلق وارتباط بآخر  �
ففتح باب ا١تلكوت ألىل آخر الزماف ىو  Xاألمر بوصفها عالمة من عالمات ظهور القائم 

، واستباف ذلك األمر من القرآف Xداللة على وجود رسوؿ، وعالمة على ظهور اإلماـ ا١تهدي 
اليت ذكرناىا من سورة اٟتجر، وكذلك الروايات الواردة عن ( ٘ٔ - ٓٔ)الكرًن يف اآليات 

يف ىذا السياؽ، اليت بينت أف الصيحة ىي أمر ملكوٌب وصوت ما قالو إنس وال  الطاىرين 
جاف يعٍت ىو صوت مالئكة، وال يكوف صوت ا١تالئكة إال من ا١تلكوت، ومن ٍب فهذه الصيحة 

 .فال معٌت ٢تا ىي من مصاديق الرؤيا، ولو مل تكن كذلك

ويف ختاـ القوؿ أسأؿ ا سبحانو بربكة أحبائو وأصفيائو وأوليائو سادٌب وقادٌب ٤تمد وآؿ 
أف ٬تعل ىذا اٞتهد وىو أقل القليل يف ساحة نظره،  ٤تمد األئمة وا١تهديُت الطيبُت الطاىرين 

بربكة ٤تمد وآؿ ٤تمد وأف ينفع بو كاتبو وقارئو فكل ما فيو من نافع فهو بتوفيق ا سبحانو و 
باب ملكوت ا  X، وىو ما عرفو الباحث من رشحات مواله اإلماـ أٛتد اٟتسن 

هيئ وا١تعد وا١تؤسس لقياـ دولة اٟتق والعدؿ والرٛتة، دولة ملكوت ا يف ىذا العامل، 
ُ
والرسوؿ ا١ت

ة بعينو ووعاؤه وما فيو من خطل وعثرات فهو من صاحب البحث كونو ينظر إىل نور اٟتق واٟتقيق
بقدره ال بقدرىا، ولذا فأستغفر ا سبحانو وأستقيلو العثرات والزالت، واستميح وليو األعظم 

، وىم الكرماء اٟتلماء، لعذر عن التقصَت فضال على القصورووصيو ورسولو إىل الناس كافة ا
 .والعذر عند كراـ الناس مقبوؿ، ومن ىو أكـر من آؿ ٤تمد 

 .لعا١تُت وصلى ا على ٤تمد وآؿ ٤تمد األئمة وا١تهديُت وسلم تسليماً واٟتمد  رب ا

 األستاذ زكي األنصاري                                                                                                                                                                   
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