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 میِبسِم اهلل الرَّحَمِن الرَّح

 السَّاَعِه َهِذِه یِف آباِئِه یَعل و ِهیعَل َصَلواُتَک الَحَسن بِن الُحَجِه َکیِّاللَُّهمَّ ُکْن ِلَوِل

 َأْرَضَک ُتْسِکَنُه َحتَّى نًاْیَع َو ًلایَوَدِل َناِصرًا َو َقاِئدًا َو َحاِفظًا َو ًاّیَوِل َساَعٍه ُکلِّ یِف َو

 الیَطِو َهایِف ُتَمتَعُه َو َطْوعًا

 یَو َبلِّْغِن یِجْسِم یَو َأِصحَّ ِل یِرْزِق یِف یَو َأْوِسْع ِل یُعُمِر یِف یاللَُّهمَّ اْمُدْد ِل

 ُقْلَت َفِإنََّک السَُّعَداِء ِمَن یاْکُتْبِن َو اِءَیاْلَأْشِق ِمَن یَفاْمُحِن اِءَیَو ِإْن ُکْنُت ِمَن اْلَأْشِق یَأَمِل

 آِلِه َو ِهْیَعَل َصَلَواُتَک اْلُمْرَسِل َکیَِّنِب َعَلى اْلُمْنَزِل ِکَتاِبَک یِف

 1اْلِکَتاِب ُأمُّ ِعْنَدُه َو ْثِبُتُی َو َشاُءیَ َما اللَُّه ْمُحویَ 

 

 میالرَّج طاِنیأعوُذ ِباهلل ِمَن الشَّ

 میِبسِم اهلل الرَّحَمِن الرَّح



 

 ًایُمتَجلِّ إطالِقِه، یف سرَمدًا ِتِه،یِِّبأَبِد ًاّیأزل هو ِته،یَّبأزل ًاّیالَحمُد ِلّله َحمدًا أبد

 األکوان أِب ر،یالمن السراج و ریالنذ ریالبش یعل السالم و الصالة ثم اته،یآ ایَمرا

 لواء صاحب ،یالقرش ّیالّطحاّم ّیاألّم ّیالّنب الرسول ة،ّیبقابل اإلمکان أمِّ و ةّیبفاِعل

 نیبیالّط آله یعل و المحمود دیالحم ُمَحّمٍد القاسم یأب المحمود، المقام و الحمد

 نیالد ومی یال َنیأجَمع أعداِئِهم یَعَل اللعنة و ن،یالمکرم نیالمصوم نیالّطاهر

 

 وجود عوالم به صفات و اسماء مراتب از پروردگار امر نزول تیفیک

* ِإنَّا  ِبسِم اهلل الّرحمن الّرحيم * حم * َو اْلِكتاِب اْلُمبين :کتابه یف یتعال اهلل قال

* ِفيَها ُيفَرُق ُكلُّ َأمٍر َحِكيٍم * أمرًا مِّن ِعنِدَنا ِإنَّا  ُمْنِذرينَلْيَلٍة ُمباَرَكٍة ِإنَّا ُكنَّا   َأْنَزْلناُه في

  2 ُكنَّا ُمرِسِليَن

 یصلوات ظاهر و باطن ظهور السالم، هیعل زمان امام ظهور در لیتعج جهت

 .دیکن ختم



 

نزول امر پروردگار از مراتب اسماء و صفات و  تیفیک فهیشر اتیآ نیا در

 ِتْلَکشده است.  انیب یامکان ناتّیبه عوالم وجود و تع یو اراده ازل تیعالم مش

 و کننده آشکارکه است  یکتاب اتیقرآن، آ اتیآ،  اتیآ نیا:  َاْلُمِبيِن َاْلِکتٰاِب آيٰاُت

 عالم و یهست عالم قیحقا کننده  انیب انسان، مصالح کننده  انیب واقع، کننده  انیب

 .است وجود

 ، ُمبٰاَرَکٍة َلْيَلٍة ِفي َأْنَزْلنٰاُه ِإّنٰا : میفرستاد فرو یمبارک شب در را کتاب نیا ما

 .میفرستاد فرو ما یمبارک شب در را کتاب نیا

 مفصل، و جدا جدا امور تمام مبارک شب نیا در:  َحِکيم َأْمٍر ُکلُّ ُيْفَرُق ِفيهٰا

 .شوند یم فرستاده فرو وجود عالم بر استوار و محکم

 عالم در که ماست طرف از و ماست جانب از امور نیا :ا ِعْنِدنٰ ِمْن َأْمرًا

 دایپ لیتفص و شود یم میتقس و شود یم عیتفر و کند یم دایپ گسترش وجود

 .دیآ یم در بروز و ظهور منصه به اجمال مقام از و کند یم



 

 خود به یخارج تیهو و تیموجود صورت وجود عالم در که چه هر

ماء و صفات پروردگار اس از صفت کی ای اسم کی تیمظهر ءیش نیا رد،یگ یم

در عالم  هیو صفات کل هیمتعال به واسطه اسماء کل یخدا رایز ؛را واجد است

را  یعالم ما علم نی. اگر در اپردازد یبه بروز و ظهور م اتیو در عالم ماه انیاع

علم پروردگار  یعلوم نزول اسم کل نیا ایعلم  نیدر فنون مختلف، ا مینیب یم

 ریقد یانواع و انحاء، نزول اسم کل عیبه جم مینیب یم یاست؛ اگر ما در عالم قدرت

. اگر کند یم دایوجودات مختلف بروز و ظهور پ یاست که به صور مختلف برا

 م،یکن یو استمرار بقاء را مشاهده م اتیما ح ،یعوالم وجود ریعالم و سا نیدر ا

 اتیبه صورت ح ،ّیاست که تراوشات آن اسم ح ّیح یبه واسطه نزول اسم کل

 .کند یم دایعالم تحقق پ نیموجودات در ا

 وجود عالم، نیا در یاعل مبدأ آن و یِعّل مبدأ هیناح از که یحوادث نیا تمام

 علم صورت به پروردگار علم در کرد، خواهد دایپ و کند یم دایپ و است کرده دایپ

 عرصه به پا ما نکهیا از قبل یعنی. داشتند یخارج تیهو و ینیع وجود یحضور



 

 منصه به است ماده عالم نیهم که ُملک عالم و شهادت عالم در و میبگذار وجود

 قتیحق که نشود تصّور. میداشت ینیع وجود ما پروردگار علم در م،یبرس ظهور

است که ما در  یوجود علم مانند ،پروردگار و عینی اشیاء برای یعلم وجود

نحوه از وجود و تصّور، فقط صورت  نی. امیدار اءینفوس خود نسبت به اش

 یاما خود وجود خارج کند؛ یم یاز صورت خارج تیاست که حکا اءیاش یعلم

 یخودشان وجود مستقل دارند، صورت یبرا اءی. اشستیدر نفوس ما ن گرید اءیاش

 .بندد یدر ذهن و در نفس ما نقش م یخارج تیاز آن هو

. کند یدر مورد پروردگار مسأله فرق م ست،ین طور نیدر مورد پروردگار ا اما

آنها به صورت  یخارج نّیکه دارد قبل از تع یعالم وجود با تمام مراتب قیحقا

داشته است و آنچه  یوجود اصل ،یو به عنوان جنبه ِعّل یو جنبه ربط یجنبه تعّلق

 یو وجود تبع یوجود ظّل میکن یو در عالم خارج ما مشاهده م انیرا که در عالم اع

آن  قتیوجودات خود ما و حق قتیحق اء،یاش قتیحق گریاست. به عبارت د

 به که یچشم پلک آن م،یکن یم که یصحبت یحت م،یده یرا که ما انجام م یاعمال



 

 شد و آمد حال در روز هر ما نفس در و ما تصور در که یخاطرات آن م،یزن یم هم

 نیهم از یحت وجودش یعنی دارد، یعّل وجود پروردگار علم در نهایا تمام است،

 .است تر یقو مینیب یم االن میدار ما که یوجود

 یکس و میکن یم احساس را خود وجود ما نجایا در االن نکهیا چطور

 و میکن یم مشاهده را خود اعمال خارج عالم در ما چطور و کند انکار تواند ینم

 علم در ما کردارو اعمال  طور  نیهم ماند، ینم یباق ب یانکار یجا چیه

 که نیا نه است، تر یقو یحت میکن یم مشاهده ما االن که یا نحوه نیا از پروردگار

تصور  کیفقط  که نیاست، نه ا رخطو کی فقط که نیا نه است، صورت کی فقط

در علم پروردگار  یو نفس اعمال خارج یخارج یها دهیاست، بلکه نفس پد

 وجود دارد.

 و یربوب جهات و ندارد راه مکان و زمان عالم آن در که ییجا آن از یمنته

 یائیاش بودن یمکان و بودن یزمان جنبه است، مکان و زمان مافوق یربوب مراتب

 ضیف آن نزول استمرار و جیتدر به ازین کنند، دایپ تحقق مکان و زمان در دیبا که



 

 و روز چند و ماه چند و سال ده در دیبا شخص کی دیکن فرض اگر یعنی. دارد

 شخص آن االن بگذارد وجود عرصه به پا خارج عالم نیا در گرید ساعت چند

 ،یماد صورت نه دارد یخارج صورت واقعا شخص آن االن است، موجود واقعا

 مرتبه به هنوز یمنته دارد، وجود االن او قتیحق ،ینیع یخارج صورت بلکه

 .است امدهین ظهور و بروز

 کینوار،  نیضبط شود، االن در ا درست مثل سخنانی که در یک نوار

 ینوار گنجانده شده؛ اما برا نیساعت مطلب در ا کیساعت صحبت ضبط شده، 

نوار گفته شده  نیکه در ا ییها و از صحبت مینوار را بشنو نیا میما بتوان نکهیا

و آن دستگاه شروع به گردش کند،  میقرار بده یاو را در دستگاه دیبا میمطلع شو

 جیبه صورت تدر طور نیکلمه اول، کلمه دوم، کلمه سوم، پس از کلمه اول و هم

 نینوار گردش کند تا آن مطالب به گوش ما برسد. امکان ندارد شما ا نیا دیبا

ما مرتبه تمام آن مطالب دفعتًا ّما به گوش ش کیو  دینوار را در دستگاه قرار بده



 

به زمان دارد و هم گوش  اجیمطلب احت انیب یبخورد. چرا؟ چون هم آن نوار برا

 به زمان دارد. درست شد؟ اجیاستماع مطالب آن نوار احت یما برا

که در  یلحظه تمام مطالب کیبتواند در  لهیباشد که آن وس یا لهیاگر وس اما

مافوق  گرید لهیو آن وس شود یقاعده خارج م نینوار است منتقل کند، از تحت ا

باشد که آن  یدستگاهاگر زمان است، البته به عنوان مثال من عرض کردم. 

 گر،یدستگاه د کیساعت مطلب را منتقل کند به  کی، همه مرتبه  کیدستگاه 

قاعده  نیآن از تحت ا گر،یلحظه منتقل کند به نوار د کیساعت مطلب را در  کی

 یمطالب بر یگرید اشراف با و یگرید دیدبا  میتوانست. حال اگر ما دیآ یم رونیب

 و ماده نیقوان و قانون تحت از آنگاه م،یکن دایپ اطالع است نوار نیا در که

 شد؟ درست. میشو یم خارج مکان و زمان و صورت

 یعنی. است قاعده نیهم مشمول افتد یم اتفاق عالم نیا در که آنچه تمام

 موجود پروردگار علم و یربوب علم در آنها اء،یاش تیواقع آن و اءیاش ِیانیاع صوِر

 و گرید چشم با که یافراد یبرا اما. دارد زمان به ازین یخارج وجود یبرا است،



 

 گرید دارند اطالع و اشراف ملکوت عوالم بر خود سّر و قلب با و گرید ادراک با

 االن ما که یطور همان نندیب یم را عیوقا آنها ست،ین مطرح مکان و زمان آنها یبرا

 م؛یکن یم مشاهده االن ما که یطور همان کنند یم مشاهده را حوادث آنها م؛ینیب یم

 به نسبت االن ما که یطور همان دارند اشراف ندهیآ و حال و گذشته به نسبت آنها

 چرا؟. میدار اشراف موجود وضع

 یزمان نشیب گرید نشیکرده است، آن ب دایتفاوت پ دید نیبا ا دیآن د چون

. شود یاز گوش و چشم و حواس استفاده نم نشیآن ب در گرید ست،ین یو مکان

 ایآ د؟ینیب ینم ای دینیب یخودتان را در خواب م ایآ دیکه در خواب هست یشما وقت

 به شب که است یچشم نیهم دینیب یمبا آن که در خواب خودتان را  یآن چشم

و  دیشنو یکه در خواب م یبا آن گوش ایآ ست؛ین طور نیا؟ دیگذار یم هم یرو

. دارد  تیاست که واقع یمسائل ست،یـ و دروغ هم ن دیکن یرا احساس م یمسائل

 گوش نیا است؟ گوش نیهم گوش آن ایآ ـ افتاده اتفاق بارها دیشا ما همه یبرا

با  دیکن یکه در خواب م یصحبت ایاست، آ فیضع اریقدرتش بس ،کند ینم کار که



 

من  مییگو یزبان که بسته است. پس چطور ما فردا م نیا ؟زبان است نیهم

را  نیصورت من ا :مییگو یچرا نم ؟!و آن را نگفتمرا گفتم  نیدر خواب ا شبید

 چرا؟ ؟خود من نبودم یگفت ول

آن  رد،یگ یدر کالبد و قالب ماده قرار نم ،خود وجوِدو  قتیحق چون

مافوق نزول و تجّسد او در ماده و  تیآن خود م،یده یکه از او خبر م یتیخود

آن شخص  دمیشما را در خواب د شبید :مییگو یعالم مثال است، فلهذا م

 دم،ید خواب در را شما:  مییگو یبودم، م دهیمن که در منزل خود خواب دیگو ینم

 .دمید خواب در را شما عکس مییگو ینم

در عالم خواب و در  ایآ بندد یکه عکس بر صفحه کاغذ نقش م یطور همان 

! عکس در صفحه کاغذ است. اما ریاست؟ نخ نیچن نیا یو برزخ یصور مثال

 است. یخارج ءیآن ش تیواقع مینیب یرا که ما در خواب م یصورت

دارد که در عالم خواب به  یصورت مثال کیدو صورت دارد،  تیواقع آن

دارد که در عالم ماده به صورت ماده  یصورت ماد کی شود، یلباس مثال ممثل م



 

 یمختلف صور به انسان آن و روح آن و شخص آن است ممکنو  شود یممثل م

 قانون تحت در را ماده و کند دایپ بروز و ظهور ماده عالم در ای مثال عالم در یحت

 .بدهد قرار خود تیوال و طرهیس و

 و السالم هیعل باقر امام سّر صاحب و خاص اصحاب از یجعف دیزی  بن جابر

در خدمت امام باقر  یالسالم بود. روز مهیعل صادق امام و سجاد حضرت

 السالم هینشسته بود، اصحاب آن حضرت در حضور امام باقر عل السالم هیعل

جابر  شبیکه د یزیآم حتیو کلمات نص وایش اناتیصحبت از مکارم اخالق و ب

 در شبید جابر: گفتند که  گرید یا هآوردند. دست انیبا آنها کرده بود سخن به م

ما  یبرا اوو  میدر همان وقت ما در کنار جابر  بود :گفتند گرید دسته بود، ما منزل

داشته  ینیدر آن واحد در چند جا حضور ع شانی. مشخص شد اکرد یصحبت م

به جابر و او  کنند یرو م السالم هیاست. امام باقر عل کرده یو با همه افراد صحبت م

 ست؟یچ یبرا نی. اکنند یم یکارها نه نیرا از ادامه ا



 

 کند، مجّسم و مجّسد یخارج ماده در را خود نازله وجود تواند یم روح

 تحقق یمثال صور و قالب مافوق گنجد، ینم قالب کی در روح که یطور همان

 مافوق او یملکوت جنبه آن که دارد یملکوت جنبه کی طور نیهم دارد، یخارج

 :دیفرما یم که فهیشر هیآ و معناست مافوق تر قیدق یعبارت با بلکه. است صورت

که آن وجود پروردگار  کند یم یفیظر کتهن از تیحکا ،3یروح من هیف ونفخت

که تمام صور و  طیکه مافوق صورت و ماده و ما فوق معناست، بلکه آن وجود بس

بروز  قتیروح انسان از آن حق ،را در خود دارد یمختلفه وجود یها مواد و جلوه

 کرده است. دایو ظهور پ

 سبقت مدت، و ماده بر قیحقا ریسا طور نیهم و انسان قتیحق،  نیبنابرا

 در میکن یم مشاهده خارج عالم در ما که را آنچه. دارند یطبع سبقت دارند، یرتب

 در که دیکن فرض کنم یم عرض مثال باب من. است داشته وجود یربوب علم

موجب سهولت امر مومن در  برای مومن ، نماز شب اول قبر :است آمده اتیروا

که من  دیو منکر بدهد. خب حاال فرض کن ریبه نک دیاست که با یسوال و جواب



 

اگر دو شب  میبرود و او را دفن کنند، چرا دار ایاز دن یشخص کیباب مثال اگر 

الدفن بخواند،  لةیهفته بعد شخص مطلع بشود و نماز ل یبعد سه شب بعد، حت

 لةینماز در شب ل نیا نکهیچرا؟ با ا ؟خواهد افتاد دیاو مف یالدفن برا لةینماز ل نیا

 نکرده است. دایپ یالدفن صورت خارج

 نیاست که در عالم معنا و در عالم مثال زمان راه ندارد. ا نیا هیقض جهت

 مومن آن فوت از بعد، سال  کیماه،  کیهفته،  کیمومن  نیکه ا ینماز

 نّینماز در عالم ملکوت و در عالم برزخ و مثال متع نیا یوجود خارج ،خواند یم

الدفن نماز بخواند  لةیکه انسان در شب ل کند یو محّقق بوده است، پس چه فرق م

به اندازه سر  ؟بخواند نماز یمتوف آن یبرا سال کیاز مطلع شود و بعد  نکهیا ای

 شود، یانجام م یآن متوف یکه برا یشینماز نسبت به آن گشا نیا ریدر تاث یسوزن

مالئکه و پرداختن به سوال و و صور  ستیعالم زمان ن ،تفاوت ندارد. آن عالم

اگر  یقرار ندارد. لذا در شب اول حت اتیو منکر در زمان و زمان رینک جواب

و منکر خواهد شد. چون در  ریو جواب نک را دفن نکنند، مشمول سوال یمتوف



 

است، نه مسأله گذشت شب  یشب برزخ کیآن شب اول مسأله مسأله گذشت 

و  نیو ستاره و زم دیماه و خورش گرید یاست. در شب برزخ یخارج یزمان

 راه ندارند. اراتیس

 ـ هیعل اهلل رضوان ـ آقا مرحوم که را یکالم میشو یم متوجه ما جا نیا از و

 مرحوم قبر ارتیز یبرا حداد مرحوم یوقت که کردند ذکر مجرد روح کتاب در

 فرمودند آقا مرحوم به را یا جمله بود، رفته شانیا مزار سر بر یبهار محمد خیش

 و تشرف یبرا یانصار جواد محمد خیش مرحوم بودم دهیشن من: بود نیا آن و

 و رفت نجایا به ادیز یبهار محمد خیش مرحوم منّور مرقد تیروحان از استفاده

 هیقض نیا تیواقع اکنون شد، منکشف میبرا مسئله نیا قتیحق اکنون کند، یم آمد

 شود، یم مشخص ما یبرا مسأله میا آمده نجایا در ما که امروز شد، آشنا من یبرا

 قتیحق آن است کرده دایپ یخارج صورت خارج در که یوجود نیا چون چرا؟

 به نسبت و اتیزمان به نسبت دارد علت جنبه که او یِعّل قتیحق آن و او یعلم

 بقعه نیا انوار از نفس استفاده چون؛آن قبال وجود داشته  ،یخارج صورت نیا



 

 و زمان با یارتباط گونه چیه و است یملکوت و یمثال و یبرزخ استفاده مبارکه

 .ندارد خارج عالم در اتیزمان

رفت و آمد  جا نیانوار در ا نیاستفاده از ا بخاطرآن شخص بزرگ  لذا

انوار، البته برکات مضاعف  نیبرکات و ا نیاست که ا نموده یو تصور م کرده یم

ـ موجب برکات و  هیـ رضوان اهلل عل یمحمد بهار خیخود قبر مرحوم ش نکهینه ا

 و جالل آثار و خداست اءیاول از، است  یمرد بزرگ شانیا ارینبوده است. بس نهایا

 آن اما. است مشهود یخوب به مزار آن از تینوران و تیروحان و بهاء و عظمت

 نظر نقطه از دیشا که است یگرید یول قدوم واسطه به مسأله نیا بر زائد جهات

 شانیا از یربوب انوار ابراز و اظهار و جذب در وسعت نظر نقطه از و یوجود سعه

 شد؟ درست. است بوده تر یقو

 برد؟ بهره آن از توانیم چگونه و است یشب چه قدر شب

.  خلقت از قبل آنها ثبوت تیفیک و است اءیاش یخارج وجود قتیحق نیا

آن شب چه  م،ینازل کرد یقرآن را در شب مبارک نیما ا :دیفرما یم فهیشر هیآ در



 

مبارکة، در شب مبارک ما قرآن را  لةیل یکه ف یاست؟ آن امشب است! شب یشب

 خلق را قرآن نیا شب همان در که است نیا نه. میکرد نازل غمبریپدفعتا بر قلب 

 اگر داشت وجود یربوب علم در قرآن نیا. نداشت وجود قرآن نیا قبال و میکرد

 یوقت تولد هنگام السالم هیعل نیرالمؤمنیأم رو چه از پس نداشت وجود قرآن نیا

 به حضرت کرد شروع دادند اکرم غمبریپ دست به را حضرت آن قنداقه که

 :خواند غمبریپ یبرا را نیمومن سوره و قرآن خواندن

 میالرح الرحمن اهلل بسم

 َاللَّْغِو َعِن ُهْم َالَِّذيَن َو*  خٰاِشُعوَن َصالِٰتِهْم ِفي ُهْم َالَِّذيَن*  َاْلُمْؤِمُنوَن َأْفَلَح َقْد

شب قدر،  نیاز سوره را خواند. اگر قرآن در ا یآخر تا حدود یال 4ُمْعِرُضوَن

سوره را از کجا خواند؟ اگر  نیا السالم هیعل نیرالمؤمنیخلق الساعه شده بود أم

قرآن اطالع  نیا ورسنسبت به  غمبریقرآن خلق الساعه شده بود، پس چطور پ نیا

نازل شده بود، چطور امام زمان  غمبریقرآن بر قلب پ نیداشت؟ از کجا؟ اگر ا

 خود مادر شکم از که یوقت -حضرت است  امشب متعلق به آن که- السالم هیعل



 

 که یا هیآ آن و گذارد یم سجده به سر شود یم متولد خاتون نرجس حضرت

 ِفي ُاْسُتْضِعُفوا َالَِّذيَن َعَلى َنُمنَّ َأْن ُنِريُد َو :است حضرت آن ظهور به مربوط

 ایدن به تازه که یطفل آنرا میخواند؟  ،5 َاْلوٰاِرِثيَن َنْجَعَلُهُم َو َأِئمًَّة َنْجَعَلُهْم َو َاْلَأْرِض

 او ندارد، یاطالع خودش بر و دور از هنوز او داند، ینم قرائت هنوز او آمده،

 !است نکرده معلومات کسب هنوز

را  هیآ نیا یا از چه مرتبه کند یقرائت م السالم هیکه امام زمان عل یا هیآ نیا

 دایپ هیآ نیاطالع بر ا ،یا و با اتصال به چه مرتبه یا از چه مرحله کند؟ یم یتلق

ک صورت عینی در ی، قرآن  یصورت خارج نیاست که ا نیاز ا ریغ نیا کند؟ یم

 دایاطالع پ ها یصورت دارند، حاال بعض اءیآنجا تمام اش در؟! علم الهی حق دارد

تحقق  یبرا و کنند، ینم دایپ اطالع ما مثل ها یبعض شوند؛ یم متوجهو  کنند یم

 به مرور زمان و گذشت زمان و تبدل مکان است. اجیآنها احت یخارج

اکرم وجود  غمبریکه وجودش بر پ یطور قرآن همان نیکل حال ا یعل

بوده است. آن  یهم داشته که آن وجود وجود دفع یوجود کیبوده،  یجیتدر



 

مکان  از زمان و خارج، مرتبه ]نازل شده است[ آن وجود  کیکه  یوجود دفع

 بسمرا دارد که اولش سوره علق است ،  یحکم آن نوار یجیاست؛ آن وجود تدر

غار  در 6َعَلق ِمْن َاْلِإْنسٰاَن َخَلَق*  َخَلَق َالَِّذي َربَِّك ِباْسِم ِاْقَرْأ م،یالرح الرحمن اهلل

اکرم آن  غمبریپ اتیآخر ح یدر روزها نهیو در مد شود یحراء از اول شروع م

دارد  یوجود کیاست. اما  یجیوجود وجود تدر نیا شود، یتمام م گرینوار د

و  ردیگ یقرار م غمبریلحظه در نفس پ کینوار دفعة واحدة و در  نیکه تمام ا

شب  نیآن شب و آن لحظه هم کند، یم دایاطالع پ اتیآ نیاکرم بر تمام ا غمبریپ

 نازل اکرم غمبریپ وجود بر مرتبه کی قرآن که است امشب در است سوم ستیب

 .شود یم

 خصوصیات شب قدر

 یامشب چه خواص ست؟یامشب چ اتیاز خصوص َحکيٍم َأْمٍر کلُّ ُيْفَرُق ِفيهٰا

در مقام قضا و قدر ثبت  و ریتقد لوح در،  یعلم ربوب درکه دارد؟ تمام امور 

 ُيْفَرُق کلُّ ِفيهٰا .شود یم یریگ اندازه و ریتقد یوجود خارج یاست، در امشب برا



 

 زوال قابل است، استوار ست،ین آن در یشک است، میحک که یامر هر َحکيٍم َأْمٍر

 امشب در آنها تمام ،یخارج اعمال از و یخارج حوادث از است محکم ست،ین

سال ما  کی یکه از امشب برا ی. علومشود یجدا جدا م ،شود یم قیتفر

 در ؟شود یم ما بینص علم از مقدار چه ندهیآ سال کی نیا درکه  دیایب خواهد یم

 نیا در ؟محقق میشود ما وجود در توان و قدرت از مقدار چه ندهیآ سال کی نیا

 یبرا یمقدار چه تا صحت ؟شود یم ما متوجه مرض چقدر ندهیآ سال کی

 بینص موت ندهیآ سال کی نیا در ایآ ماست؟ یبرا یمقدار چه تا توان ماست؟

 طول در ما یبرا که یمسائل و ایقضا کند؟ یم دایپ استمرار اتیح ای شد خواهد ما

 .القدر لةیل در یعنی دیآ یم امشب در نهایا تمام است، سال کی نیا

و  نیشب توز زان،یشب سنجش، شب م ،یریگ شب اندازه یعنیالقدر  لةیل

امشب را  ست،ین یپس امشب شب آسان ست؟یرزق ما در امشب چ .میشب تقس

منظور از رزق نان  ؟از پروردگار میما دار یدر امشب چه رزق م،یریسهل بگ دینبا



 

 ریتقد ما یبرا وجود نیا از که است یبینص آن رزقاز منظور  ست،یو آب ن

 .دیآ یم امشب دررزق  نیاست، ا نیمنظور ا .شود یم

 :ندیفرما یم قدر سوره ریتفس در السالم هیصادق عل امام

 :میالرح الرحمن اهلل بسم

 َو َاْلَمالِٰئَكُة َتَنزَُّل*  َشْهٍر َأْلِف ِمْن َخْيٌر َاْلَقْدِر َلْيَلُة*  َاْلَقْدِر َلْيَلِة ِفي َأْنَزْلنٰاُه ِإّنٰا

  7َاْلَفْجِر َمْطَلِع َحّتٰى ِهَي َسالٌٰم*  َأْمٍر ُكلِّ ِمْن َربِِّهْم ِبِإْذِن ِفيهٰا َالرُّوُح

 .میفرستاد قدر شب در را قرآن نیا ما

که  یهزار ماه، دارد  یامشب از هزار ماه برتر : َشْهٍر َأْلِف ِمْن َخْيٌر َاْلَقْدِر َلْيَلُة

 در آن شب قدر نباشد.

و مالئکه از هر  روح : َأْمٍر ُکلِّ ِمْن َربِِّهْم ِبِإْذِن ِفيهٰا َالرُّوُح َو َاْلَمالِٰئکُة َتَنزَُّل

عالم و علم امسال را بر  نیدر ا ندیآ یمالئکه علم امشب م ند،یآ یجهت امشب م

مالئکه قدرت  دارد؛ یبعد، بر او عرضه م میکن یکه حاال عرض م یآن وجود

کواکب،  ارات،یرا که در عالم وجود از کرات، س  و آنچه ندیآ یامشب م



 

 دارند الزم اتیح استمرار یبراماده آنچه را که  وان،یها، انسان، جماد، ح کهکشان

 .آورند یم امشب رزق مالئکه د،آورن یم امشب اتیح مالئکه ،

 طور نیهم امشب در پروردگار رحمت و سالم:  َاْلَفْجِر َمْطَلِع َحّتٰى ِهَي َسالٌٰم

 .صبح دهیسف طلوع هنگام تا کند یم دایپ تنازل

 ندهیتا سال آ راتیدر امشب تمام تقد» :که دیفرما یم السالم هیعل صادق امام

 یچه مسائل شود، یم نییاز امشب تع ؟کرد میما از فردا چه خواه 8«خورد، یرقم م

 . درست شد؟ شود یم نییامشب تع ؟داشت میرو خواه شیدر پ

کند که یابن  خطاب به آن شخصی که از آن حضرت سوال میحضرت  لذا

 دادم حیتوض تو یبرا من که یوقت» : ندیفرما یم ما در امشب چه کنیم؟ !رسول اهلل

 عبادت به امشب در که مقدار هر «!یبدان دیبا خودت گرید را امشب اتیخصوص

 آن نیب و خودت نیب که مقدار هر و یباش داشته توسل که مقدار هر و یبپرداز

 در مالئکه باشد، صاف دل آن که مقدار هر به ،یکن برقرار خلوص و صفا مبدأ

 خواهم یم چه دیشد متوجه. کنند یم نازل تر میمستق و تر صاف راتیتقد بر نزول



 

 سال یبرا دیبا امشب که یرزق آن از باشد تر صاف دل نیا چه هر کنم؟ عرض

 .ردیگ یم بهره شتریب دل نیا شود گرفته توشه ندهیآ

 ینه دایشد! میبخواب آفتاب طلوع تا را امشب ما که است شده ینه دایشد

 دایپ غفلت که یا لحظه همان چون! شود متوجه غفلت امشب در که است شده

 دارد را یوجود جهات از جنبه کی که یا مالئکه آن از یکی دیشا شود یم

 غافل اگر لحظه کی. داریب و قظیمست قلب به نه بخورد غافل قلب به آنجا آورد یم

 لذا. شود یم شیتشو دستخوش شود، یم نوسان دستخوش نزول تیفیک آن میباش

 «.میباش داریب امشب در که است مناسب چقدر» :دیفرما یم حضرت

 قدر شب کمی و ستیب شب ایآ !اهلل رسول ابنی حضرت از کند یم سوال

 گفتم تو به من که آنچه قبال در»  :دیفرما یم حضرت سوم؟ و ستیب شب ای است

 است آمده خبر :دیگو یم دارد؟ یارزش« ! یریبگ ایاح را شب دو است کم چقدر

 نه؟ ای است قدر شب امشب ایآ که میدان ینم ما و دندید را ماه جا فالن از که

 آن قبال در ایآ! باش داریب را شب چهار دارد اشکال چه»  :دیفرما یم حضرت



 

 چهار ایآ است؟ مهم بودن داریب شب چهار ایآ دارد تو یبرا امشب االن که یتیاهم

 هیقض نیا یبرا ست؟یچ یبرا نهایا 9«دارد؟ اشکال است، صعب بودن داریب شب

 است.

پروردگار دارد نزول  هیکه از ناح یبّط آن حکم»  :که ندیفرما یحضرت م بعد

آدم  یبن یبرا و در امشب قرار دارد اش یریگ و اندازه ریتقد ،آن حکم کند یم دایپ

 را علم آن هستند علم بر موکل که یا مالئکه «.شود یم ریتقدکه هستند  یو افراد

 حال در زمان بستر در که انسان یملکوت و یمثال وجود با خواهند یم و آورند یم

 در را او سرنوشت گرید عبارت به کنند، مخلوط کنند، نیعج او با است حرکت

 .بدهند دستش به امشب

 امشب نندیبب کنند یم نگاه! ؟کنند بینص خواهند یم علم از مقدار چه خب

 بینص بود خوب حالش ،دارد قرار یتیوضع چه در امشب ،چگونه است حالش

 را معلول و علت سلسله. کنند یم کم را بینص نبود خوب حالش کنند، یم ادیز را

 حوادث نکهیا یبرا ندهیآ سال در. کنند یم نییتع امشب مسببات و اسباب عالم در



 

 مسببات و سبب به اجیاحت است، معلول و علت به اجیاحت ردیبگ انجام مسائل و

 تیعّل سلسله دستخوش نهایا تمام میدار شیپ در ندهیآ سال ما که یمسائل. است

 نیا از و برساند مثبت نقطه نیا به را ما که تیعّل سلسله نیا بیترت تیفیک. است

 در حوادث چطور که. شود یم یریگ اندازه امشب در کند دور منحرف نقطه

 نجایا در ما یپا نگذارد ببرد، سمت آن به سمت نیا از را ما و دیایب شیپ امسال

 حرام نیا مرتکب نجایا در نگذارد شود، خطا نیا متوجه ما ذهن نگذارد بلغزد،

 که تیعّل سلسله نیا د،فتیب اتفاق ما یبرا خطا مسأله نیا نجایا در نگذارد م،یشو

 ریتقد امشب در تّیعل سلسله نیا کند، یم باز را ما راه و را ما کند یم هیتوج

 .است یزیر برنامه شب امشب است، امشب در یزیر برنامه شود، یم

 که میباش متوجه که است نیا است مهم ما یبرا که آنچه حساب نیا یرو

 میدار دهیعد اتیروا. است یمهم شب،  شب یلیخ م،یبگذران چطور را امشب

 زمان امام به مالئکه را سال و سنه اعمال نامه که است یشب القدر لةیل نکهیا بر

 زمان در دارد،را  خودش به خاص زمان امام یزمان هر.  کنند یم عرضه عصر



 

 و سال آن اعمال السالم هیعل یمجتب امام زمان در ،آن سال اعمال نیرالمؤمنیام

 .طور نیهم

به حضرت  رسد، یم السالم هیخدمت امام رضا عل اتّیعبداهلل بن ابان ز

من  تیمن و اهل ب ی! ـ برایتیو الهل ب یرسول اهلل: ادع ل ابنی دارد یعرضه م

کار را انجام  نیمن ا ایـ آ افعل؟ لست و أ: دیفرما یـ حضرت م دیدعا کن

 العباد اعمال إّن،  یدان ینم ؛ تعلم؟ ال و أ ؟یکن یاز من درخواست م ؟دهم ینم

بندگان در هر روز و در هر شب به  عیاعمال جم؛ لةیل و ومی کل یف نایعل لتعرض

 . شود یما عرضه م

 یا نشسته در هر لحظه السالم هیامام رضا عل یعنی ؟!است یچه حرف دیدان یم

 یدان ینم ای. آیاحاطه حضور ،یعالم وجود احاطه دارد نه احاطه صور عیبر جم

ان اعمال العباد لتعرض  ؟!شود یکه اعمال عباد در هر روز و شب بر ما عرضه م

زده  شگفت یلیخو  پندارد یم بیعج یلیشخص خ نیا .لةیو ل ومیکل  یف نایعل

 ندارد تعجب» : ندیفرما یم. حضرت کند یتعجب م شمارد، یبزرگ م شود، یم



 

 ؛َاْلُمْؤِمُنوَن َو َرُسوُلُه َو َعَمَلُكْم َالّلُٰه َفَسَيَرى ِاْعَمُلوا ُقِل َو: ینخواند قرآن در مگر
 را شما یکارها مومنون و رسول و خدا دیبده انجام دیخواه یم یکار هر10

 طالب یأب بن یعل: ندیفرما یم حضرت هستند؟ که مومنون از مقصود نند،یب یم

 11«.نیرالمؤمنیأم

 را ما اعمال تمام که هستند یافراد،  او اوالد و السالم هیعل نیرالمؤمنیام

 زمان امام به توسل و. است السالم هیعل زمان امام شب امشب لذا. کنند یم مشاهده

 دیبا عالم در که یامور آن تمام. است کارسازتر زیچ همه از امشب در السالم هیعل

 .افتد یم اتفاق زمان امام نفس چهیدر از دفتیب اتفاق

 باشدیم السالم هیعل زمان امام به توسل قدر شب در عمل نیموثرتر

 داشتند یدوست ـ هیعل اهلل رضوان ـ آقا مرحوم آمد ادمی به یا هیقض کی االن

 دّیس مرحوم نام به یاسالم مطبعه نیهم صاحب بود، یعابد و صالح مردم اریبس

 و بود صلحا از بود، اریاخ از. بود آقا مرحوم سابق دوستان از ،یکتابچ محمد

 شخص نیا. بود نینازن افراد از آقا مرحوم عبارت قول به و بود نیمتق از واقعا



 

 او فرزندان و او زن کنند، یم یبستر و برند یم مارستانیب به را او شود یم ضیمر

 یمطالب شود، یم میوخ او حالکه  کنند یم مشاهده مرتبه کی،  هستند او بر و دور

 مرحوم یبرا و کرده ضبط نوار در شانیا خود را مطالب نیا کنم یم عرض که را

 .بود فرستاده آقا

نسبت به حال من نگران هستند. دکتر  نجایزن و بچه من ا دمید :دیگو یم

از دست من  یکار گرید :دیگو یکرده و به آنها م دیقطع ام گریآمده و د

بدن تعلق  نیمن به ا گریلحظه احساس کردم د کی: در گفت ی. مدیآ یبرنم

کنار رفت و من از سقف گذشتم و پرواز  مارستانیندارم، حرکت کردم سقف ب

زن و بچه من از اتاق بلند شد، پرستارها آمدند دکترها  هیناله و گر یکردم. صدا

د به عبور دادن ،من را عبور دادند طور نیکار تمام است، هم گرید :آمدند گفتند

از من استقبال کردند، به آسمان دوم  دمیدر آنجا مالئکه را د دمیآسمان اول رس

به آنجا که  ،آسمان پنجم  ایبه آسمان چهارم  دمیرسو تا رفتم  طور نیهم دمیرس

اکرم حضور دارد، ائمه  غمبریهمه حضور دارند، پ السالم همیائمه عل دمید دمیرس



 

حضور دارد، من آمدم در کنار  هایحضور دارند، حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل عل

همه  !یبود ـ فرزندم خوش آمد دیمرا در آغوش گرفتند ـ س غمبریآنها نشستم، پ

شد چنان به وجد آمده  دایکه پ یحالت نی! من از ادندیاحترام کردند! همه مرا بوس

ما  ؟کجاست نجایبودم ا مارستانیمن ب ایخدا. شناختم یز پا نمبودم که اصال سر ا

مالئکه آمدند  .آمد یا نامه کیموقع  نیدر ا ؟!میحاال در کجا هست میدر کجا بود

 نیا. دیکن امضا دیبا شما را نامه نیا :گفتند و اکرم غمبریپنامه را دادند به دست  و

 غمبریپ. عالم آن به عالم نیا از بوده او خروج جواز نامه نیا .بود خروج نامه نامه

 امضا، آن حضرت هم  نیرالمؤمنیام دست به دهند یمو  کنند یم امضا را نامه

)ایشان میگوید : خودم  - کنند یم امضا را نامه السالم همیعل ائمه تمام و کنند یم

 که نیهم السالم هیعل زمان امام دست به رسد یم تا ، -نمیخواستم به دنیا برگردم(

 چرا کنم، ینم امضا را نامه نیا من :ندیفرما یم کنند یم نامه به ینگاه کی حضرت

 به متوسل او الیع االن :که دارند یم عرضه و غمبریپ به کنند یم رو ؟دیکن ینم امضا

 را نامه آن. کنم رد را او حاجت توانم ینم مناو و  یشفا یبرا شده ما

 .آورند یم نییپا را من دوباره مالئکه آن و مالئکه دست دهند یم و گردانند یبرم



 

 شدم بلند و هستم مارستانیب در که کردم احساس مرتبه کی: گفت یم

 معجزه شده؟ چه دکترها،،  آمدند انیاطراف از ،شد بلند صدا مرتبه کی نشستم،

 چرا الم،یع به کردن پرخاش به کردم شروع من بعد. بود کرده فوت که نیا شده

 است، اتیواقع نهایا! ؟محروم کردی سعادت آن از را من چرا ؟!یکرد جدا را من

و این  ،می کنند انیب ما یبرا ندیآ یمو  نندیب یم روند یم که است یحقائق نهایا

  م،یه ادیشن ما که را آنچه بااست  منطبقمطالب 

 م؟یبکن تقاضا دیبا را ییدعا چه خداوند از قدر شب در

وقت  ؟میامشب بکن دیبا ییاست. چه دعا السالم هیشب امام زمان عل امشب

 یدعا برا م؟یبکن دیبا ییچه دعا م،یبگو خواستم یم یلیگذشته است، مطلب خ

تمام بشود،  ریحال ما به خ ر،یاختتام به خ یوجود آن حضرت اوال و بعد برا

 به اختتام یدعا واقعا نیا ،رایخ امورنا عواقب اجعل اللهمباشد!  ریعاقبت امر ما خ

 ما به وقت هر که بده قرار آنچنان را ما راه و را ما ایخدا! است یمهم یدعا، ریخ



 

 م،یباش آماده شهیهم م،ینکن صبر گرید م،ینشو معطل گرید !دییبفرما :گفتند

 .میکن حرکت شیشاپیپ خودمان اصال م،یباش حاضر شهیهم

 مشکالت به آخر در بعد و بودند صالح اول درکه  بودند یافراد اریبس چه 

 بر قت،یحق عالم بر را بتیمص نیا که یمراد جملم بن عبدالرحمان نیهم افتادند،

 نیا نمود عزادار را عالم تمام و کرد وارد االمر، نفس عالم بر واقع، عالم

 بود؟ طور نیهم هم اولاز  ایآ بود؟ که عبدالرحمان

 منیحکومت  یرا برا یشخص کی، او در زمان عثمان  میدار خیدر تار

و تا آخر حکومت عثمان  رود یبن منتخب، آن شخص م بیبه نام حب فرستد یم

همان  درپس از کشته شدن عثمان او را  السالم هیعل نیرالمؤمنی. أمماند یم یهم باق

و بر  بوسد یم رسد یبه او م نیرالمؤمنیبود، نامه أم یخوبمرد  کنند، یجا ابقا م

منبر و خبر قتل عثمان را به گوش مردم  یباال رود یم.  گذارد یچشمش م

. مردم ده نفر را از ردیگ یم عتیب نیرالمؤمنیخالفت أم یو از آنها برا رساند یم

 نهیو به سمت مد نندیگز یبرم السالم هیعل نیرالمؤمنیبا أم عتیخود به عنوان ب انیم



 

شان و از خود یایبود، از اتق یعبدالرحمان ملجم مراد نهایا سی. رئکنند یروانه م

 .خودشان و از عالمان خودشان اءیکزا

 السالم هیعل نیرالمؤمنیو بر أم نجایدر ا ندیآ یمو ده نفر  نیا کنند، یحرکت م 

حمد و ثنا کردن، در آخر که نوبت  کند یشروع م نهای. هر کدام از اشوند یوارد م

آن  کماالت و اوصاف بیان  به کند یشروع مو  کند یبلند م رسد یبه ابن ملجم م

 السالم تمام، البدر هایا کیالسالم عل ،العادل االمام هایا کیعل السالم، حضرت

 کنند، یم نیاو را تحس یلیحضرت خ شمارد، ی... اوصاف آن حضرت را مکیعل

اسم من عبدالرحمان است،  کند یعرض م ست؟یاسمت چ :دنیگو ی! بعد میلیخ

! حضرت یملجم مراد: دیگو یم ست؟یپدرت ک :که ندیفرما یحضرت م

 انا و هلل انا: ندیفرما یحضرت م نجایبله! ا :دیگو یم ؟یتو هست یمراد:  ندیفرما یم

 چه کنند یم تعجب همه. میالعظ یالعل باهلل اال قوة ال و حول ال و راجعون هیال

 چرا نیا. دیگو یم لّله انا کند، یم استرجاع شنود یم را یمراد اسم حضرت! ؟شد

 بشود؟ طور نیا دیبا چرا شد؟ طور نیا



 

 و اتهیح دیار :دیفرما یم حضرت بعد. است غفلت خاطر به اش همه نهایا

به دنبال کشتن من است. حرکت  واما ا خواهم یرا م وا یمن زندگ !یقتل دیری

و  دیآ یم ا،یدوباره ب :دیگو یاو را و م زند یحضرت صدا م روند یم نهایو ا کنند یم

دوبار حضرت صدا ،  رود یم کند، یم عتیب !کن عتیبا من ب :ندیفرما یحضرت م

حضرت  ؟یکن یم طور نی! چرا با من ایعل ای :دیگو یم کند یشک م زند، یم

 یتو بر عالم به وجود خواه یبتیکه چه مص دید یخواه بیعن قر ندیفرما یم

 آورد.

 وجود عالم بر آن ریتاث و السالم هیعل نیرالمونیام شهادت

که ابن ملجم پدرم را ضربت زد حال  ی: وقتدیفرما یم السالم هیحسن عل امام

شد، همه ما را  نیپدرم بود، حالش سنگ اتیشد، ساعات آخر ح میپدرم وخ

گاه  کرد آن حضرت که در نهج البالغه موجود است، آن یتیجمع کرد و وص

که جان از بدنم مفارقت کرد مرا  یحسن! وقت ای :خطاب کرد به من و فرمود

و  یکه جدت رسول خدا را حنوط کرد یغسل بده و حنوط کن با همان حنوط



 

آورده بود. و مرا در کفن بگذار و  غمبریپ یآن حنوط را از بهشت برا لیجبرئ

و شما عقب جنازه  دارند یبرم لیکائیو م لیجنازه را جبرائ یجنازه مرا بردار، جلو

فرود آمد در آنجا شما هم به  نیو هر جا جنازه به زم دیت کنو حرک دیرا بردار

 یلحد آماده، یلحد دیکن یم برخورد یلحد به دیکن حفر را جا آن. دیبگذار نیزم

 و بود کنده را قبر نیا من یبرا طوفان از قبل سال هفتصد نوح حضرت پدرم که

 در را ها خشت و دیبگذار لحد در مرا دیکن نگاه بعد. بود کرده آماده را لحد نیا

 جدت به من. دید دینخواه مرا و دیبردار را خشت کی گاه آن دیده قرار هم کنار

 .میشوم ملحق خدا رسول برادرم و

 عالم از یا نقطه هر در ینب هر اگر که است نموده ادی قسم متعال خداوند

 به را انبدنش و روح او وفات از بعد هست که یا نقطه هر در را او ّیوص باشد،

 خود یجا به را آنها دوباره یمدت از پس آنگاه و کند یم جمع و ملحق هم

 .گرداند یبرم



 

 آن بدن ما! رفت خدا رحمت به پدرم :دیگو یم السالم هیعل یمجتب امام

 که دمید قسم خدا به :دیگو یم هیحنف محمد. میکرد غسل و میبرداشت را حضرت

 غسل را حضرت آن بدن حسن امام و ختیر یم آب السالم هیعل نیحس امام

 حرکت و نمود یم گردش طرف آن و طرف نیا به خود به خود بدن نیا و داد یم

 از که یحنوط آن! نبیز خواهرم یا: فرمود السالم هیعل یمجتب امام. کرد یم

 آن که یوقت. اوریب را آن مانده یباق زهرا فاطمه مادرت و خدا رسول جدت

. بود شده معطر کافور و حنوط آن یبو از کوفه تمام کردند باز را حنوط

 به شب یها مهین و گذاشتند ریسر در و کردند کفن را السالم هیعل نیرالمؤمنیأم

 خودش جنازه یجلو کردند، حرکت سّر و خاص اصحاب از یجمع اتفاق

 قسم خدا به :دیگو یم هیحنف محمد. بودند گرفته را او پشت نهایا کرد، یم حرکت

 مقام در او نکهیا اال نکرد عبور یوارید  و عمارت هر از و درخت هر از پدرم بدن

 .پرداخت السالم هیعل نیرالمؤمنیأم قبال در خشوع و تواضع به و شد خم خضوع



 

گذاشتند، قبر را حفر کردند  نیبر زم یمکان فعل نیرا آوردند تا در هم جنازه

که  افتندیدر آن قبر  یلوح، فرموده بود  السالم هیعل نیرالمؤمنیو مطابق آنچه که أم

 یعل قبر هذا،  میالرح الرحمن اهلل بسمنوشته شده بود:  یانیدر آن لوح به زبان سر

 مائة بسبع یالنب نوح حفره یالذ آله و هیعل اهلل یصل اهلل رسول یوص طالب یأب بن

 یو وص نیرالمؤمنیأم طالب یبن أب یعل یاست برا یقبر نیا ؛طوفان قبل من عام

او آماده کرده  یهفتصد سال قبل از طوفان برا یآخر الزمان، که نوح نب غمبریپ

طبق فرموده آن حضرت لحد را قرار . است. بدن آن حضرت را در قبر گذاشتند 

 دیخشت برداشت، د کی ،لحد از آنها برداشت کی السالم هیعل یامام مجتب .دادند

آن حضرت در  دندیدوباره د یپس از مدت ست،یدر قبر ن السالم هیعل نیرالمؤمنیأم

 قبر قرار دارد.

آن حضرت نماز خواند،  تیطبق وص السالم هیعل یهنگام امام مجتب نیا در

 زد،یقبر بر یها را به رو خاک که نیبعد از نماز نگاه کرد به قبر آن حضرت قبل از ا

و  پارچه آن یباال. نده اانداخت حضرت بدن بر سبز سندساز  یا پارچه دید



 

 حضرت و آدم حضرتو  اند نشسته اکرم غمبریپ دید زد، باال راآن  سر قسمت

 نیحس امام. کنند یم صحبت حضرت آن با السالم ماهیعل لیخل میابراه

 و هایعل اهلل سالم زهرا فاطمه مادرش دید زد، باال را نییپا قسمت السالم هیعل

 قبر بر را ها خاک کنند، یم ییسرا نوحه حضرت آن بر میمر و هیآس و حوا حضرت

 .ختندیر

 خاک از یمشت السالم هیعل نیرالمؤمنیأم اصحاب از صوحان بن صعصعة

 تو بر باد گوارا نیرالمؤمنیأم ای داشت عرضه و ختیر خود سر بر و برداشت

 خدا راه در و بود پاک مولدت و یبود پاک که خدا به قسم! یاله یها نعمت

 .بود میقد صبرت و یکرد جهاد

 فرزندان ریسا و الشهدا دیس و السالم هیعل یمجتب امام به خطاب گاه آن

 سمت به کنند یم حرکت دهد، یم تیتسل یعظم بتیمص نیا بر را آنها و کند یم

 در رسند یم کوفه ظهر به که یهنگام است مذکور خیتوار از یبعض در کوفه،

 نندیب یم،  کنند یم حرکت ناله آن سمت به شنوند، یم را یا ناله یصدا یا خرابه



 

 یکس یا: کند یم زمزمه خود با و کند یم هیگر دائما و است نشسته نایناب یرمردیپ

! یداد یم قرار خود ترحم و تلطف مورد مرا و یآمد یم من سراغ به شب هر که

 امام! ؟ییآ ینم من سراغ به گرید و یبرگرداند یرو من از که است شده چه

 در شب هر من :دیگو یم ؟ییگو یم چه رمردیپ یا :ندیفرما یم السالم هیعل یمجتب

 من احوال از و آورد، یم خرما و نان من یبرا و آمد یم او بودم، یکس منتظر نجایا

 عرضه ؟یدار سراغاز او  یاتیخصوص و آثار ایآ :ندیگو یم او به. نمود یم تفقد

 از من گذاشت یم مکان نیا به پا وقت هر که بود نیا او اتیخصوص از دارد یم

 و حیتسب یصدا بود نجایا در که ییها زهیر سنگ و ذرات و وارید و در تمام

 یمجتب امام. شدم یم مشغول سیتقد و حیتسب به آنها با همراه و دمیشن یم سیتقد

 به قبل شب سه که بود ما پدر او! رمردیپ یا: فرمود و داد یتسّل را او السالم هیعل

 .گفت وداع را یفان دار ظلم غیت دست



 

 احساس را السالم هیعل نیرالمؤمنیأم یمعنو حضور جا نیا در ما االن

 ارتباط در عالم ذرات تمام با است، وجود عالم قلب السالم هیعل امام. میکن یم

 .است همه یبرا بتیمص او بتیمص است،

شدن که بعداز کشته  کند یم تیروا السالم هیاز امام صادق عل یثمال ابوحمزه

آن  ریدر ز داشتند یبرم نیرا از زم یهر سنگ، تا سه روز  السالم هیعل نیرالمؤمنیأم

المقدس از آسمان خون  تیاز نقاط من جمله ب یاریخون تازه بود و در بس

است. قلب عالم از عالم ُملک به عالم ملکوت رفته است،  تیواقع نیا د،یبار یم

 نیرالمؤمنیأم که یشب در مگر. است داده قرار تحّول دستخوشرا  عیتمام وقا

: زد یم ادیفر آسمان و نیزم انیم لیجبرئ که نفرمودند زدند ضربت را السالم هیعل

َتَهدََّمْت َوالَلِه َأْرکاُن اْلُهَدى َو اْنَطَمَسْت َوالَلِه ُنُجوُم السََّمآِء َو َأْعَلاُم التَُّقى َو 

َعمِّ اْلُمْصَطَفى، ُقِتَل اْلَوِصىُّ اْلُمْجَتَبى، ُقِتَل  اْنَفَصَمْت َوالَلِه اْلُعْرَوُة اْلُوْثَقى؛ ُقِتَل اْبُن

خدا قسم ارکان  به 12.َعِلىٌّ اْلُمْرَتَضى، ُقِتَل َوالَلِه َسيُِّد االْوِصَيآِء؛ َقَتَلُه َأْشَقى االْشِقَيآِء

را  یمرتض یاز هم گسست، عل یاله یوثقال ةروعو  ختیو آسمان درهم ر نیزم



 

به آن  ایدن نیاو را از ا ظالم ، اول و آخر ،ظالم اول ،اءیاالشق یاشق قتلهکشتند و 

 نیدارد و همه به ا انیدر همه عوالم وجود جر قتیحق نیا .رهسپار کرد ایدن

 غمناک هستند. بتیمص نیاطالع دارند و از ا بتیمص

 ماه کمی و ستیب شب درکه  یاناتیجر آناز افراد نقل کردند که  یاریبس

وجود  قیحقا نیند و هنوز هم اه ارمضان اتفاق افتاده بود را مشاهده کرد مبارک

 اهلل رضوان ـ یمرحوم کمپان بایوجود دارد. چقدر خوب و ز بتیمص نیدارد و ا

 :کند یم انیب یرا در ضمن اشعار بتیمص نیحاالت ا ـ هیعل

 

ــم ــردوِن ُخ ــلبر دون، گ  زی

ــون  اســــــــت خــــــ

 

به کام باده نوشـان واگگـون    

 اســــــــــــــــــــــت

 

 قـربش  باشـد  که هر بینص

ــزون  افـــــــــــــــــــ

 

ــاز ا  ــایم نی  یجــام غــم ین

ــزون ــت فــــــ  اســــــ

 

ـ  یصهبا مجلس فیحر  یب

 چــــــــــــــــــــــون

 

 چون و چند یب غصه بیقر 

 اســــــــــــــــــــــت

 

 بـال  جاِم نینه انجام است ا

 را

 

تـاکنون   یکه از آغـاز هسـت   

 اســــــــــــــــــــــت

 

اسـت دوران   یعجب رسم

 َفلــــــــــــــــــــک را

 

که جـور و دور او از حـدّ بـرون     

ــت  اســــــــــــــــــــ

 

ــرا ا ــم ــش نی ــاگون نق  گون

 گــــــــــــــــــــردون

 

ــت     ــگ محنـ ــه رنگارنـ بـ

ــت ــون اســـــ  رهنمـــــ

 

اسـت در ملـک    یهر آشوب

ــهادت  شـــــــــــــــــ

 

ـ ز شور عـالم غ    مصـون  بی

 اســــــــــــــــــــــت

 

ــور ــر ش ــل  یاگ ــدارد عق ن

ــر  رهبــــــــــــــــــــ

 

دشت جنـون   چرا سرگشته 

ــت؟  اســــــــــــــــــ

 

ـ مگر بـاال بلنـد را   ـ د تی  نی

 

 سـرنگون  ملجـم  ابـن  غیز ت 

ــت؟  اســــــــــــــــــ

 

ز خون، محراب و مسـجد اللـه  

ــون  ــتگـــــــ  اســـــــ

 

 خـون  غرقاب نیرالمؤمنیمأ 

 اســــــــــــــــــــــت

 



 

ـ چرا نبود رع ـ رعا را تی  تی

 

ــت از م   ــر رف ــمگ ــاه انی  ش

ــوال  ت؟یـــــــــــــــــ

 

ــمل     ــد ش ــفته ش ــرا آش چ

ــتیحق  قـــــــــــــــــ

 

مگر حق را نگونسار اسـت   

ــرا  ت؟یــــــــــــــــــ

 

 الصـنم  تیچرا از نو حرم ب

ــد  شـــــــــــــــــــــ

 

ــر و  ــمگ ــد رانی ــان ش  ارك

ــدا  ت؟یهــــــــــــــــ

 

 غربـت  ز نالد یچرا اسالم م

 

ــّل     ــر ظ ــتش ز س ــر رف مگ

 ت؟یــــــــــــــــــحما

 

سوز و ساز  نیقر قرآنچرا 

 اســـــــــــــــــــــت 

 

شـد محـو و    سورهمگر هر  

ــر  ــآهـــــــ  ؟تیـــــــ

 

 سر و نهیچرا سنت زند بر س

 

 ت؟یمگر از حادثى دارد روا 

 
 رهیــت دیخورشــ نــهییچــرا آ

ــت؟  اســــــــــــــــــ

 

اى دارد  مگــــر از قصــــه  

 ت؟یــــــــــــــــــحكا

 

ــه مــ  ــرا خوناب ــارد یچ  ز ب

 گــــــــــــــــــــردون

 

ــه   ــر از غصــ اى دارد  مگــ

 ت؟یشــــــــــــــــــكا

 

 جـان  قتـل  ز جان یجهان ب

ــان  جانـــــــــــــــــــ

 

 نیا از داد و جور نیفغان ز 

 تیــــــــــــــــــــجنا

 

ــجد    ــراب و مس ــون، مح ز خ

ــه ــون  اللـــ ــتگـــ  اســـ

 

 خـون  غرقاب نیرالمؤمنیأم 

 اســــــــــــــــــــــت

 

 

 محمد آل و محمد یعل یصل اللهم
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واألرزاق وما يكون الى مثلها في قابل؛ فاطلبها في ليلة إحدى وعشرين وثالث وعشرين وصّلِّ في كّلِّ واحدة منهما 

http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87


 

                                                                                                                                                                          

: قلت: فإن لم أقدر على ذلك وأنا قائم؟ قال: فصّلِّ وأنت مائة ركعة وأحيهما إن استطعت الى النور واغتسل فيهما، قال

جالس، قلت: فإن لم أستطع؟ قال: فعلى فراشك، ال عليك أن تكتحل أوّل الليل بشيء من النوم، إنَّ أبواب السماء 

 تفتح في رمضان وتصّفد الشياطين وتقبل أعمال المؤمنين؛ نعم الشهر رمضان كان يسّمى على عهد رسول هللا صلى

التي جاء ذكرها في الرواية فيتضح من  بليلة الجهني [ و أّما المراد155ص 31هللا عليه وآله المرزوق. ] وسائل الشيعة ج

ْعُت أَبَا َجْعَفٍر عليه السالم  دِّ ْبنِّ ُيوُسَف َعْن أَبِّيهِّ َقاَل َسمِّ يَسى َعْن ُمَحمَّ ادِّ ْبنِّ عِّ يَُقوُل إِّنَّ اْلُجَهنِّيَّ الرواية التالية َعْن َحمَّ

بُّ أَْن تَْأُمَرنِّي بِّلَْيلٍَة أَْدُخُل فِّيَها أَتَى النَّبِّيَّ صلى هللا عليه وآله وسلم َفَقاَل يَا َرُسوَل اللَّهِّ  إِّنَّ لِّي إِّبِّالا َوَغَنماا َوَغلَّةا َفُأحِّ

َفَكاَن اْلُجهنِّيُّ إَِّذا  َفأَْشَهُد الصَّاَلَة َوَذلَِّك فِّي َشْهرِّ َرَمَضاَن َفَدَعاُه َرُسوُل اللَّهِّ صلى هللا عليه وآله وسلم َفَسارَُّه فِّي ُأُذنِّهِّ 

. و اسم الجهني عبد الرحمن بن أنيس األنصاري َكاَن لَْيلَ  هِّ َواْهلِّهِّ إِّلَى َمَكانِّهِّ ْشرِّيَن َدَخَل بِّإِّبِّلِّهِّ َوَغَنمِّ وسائل ، ُة ثاََلثٍ َوعِّ

 .161ص  31الشيعة ج 
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علي، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن الزيات، عن عبدهللا بن أبان الزيات وكان مكينا عند الرضا )عليه السالم(  .11

قال: قلت للرضا )عليه السالم(: ادع هللا لي وألهل بيتي فقال: أولست أفعل؟ وهللا إن أعمالكم لتعرض علي في كل 

أ كتاب هللا عزّ وجّل: " وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم و رسوله يوم وليلة، قال: فاستعظمت ذلك، فقال لي: أما تقر

 .991والمؤمنون "؟ قال: هو وهللا علي بن أبي طالب عليه السالم. الكافي الجزء األول ص 

 .673ص ،9بحاراألنوار، ج  ـ12


