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بیست جمله رهبر در مورد شب های قدر
در ماه رمضان - در همة  روزها و شبها - دلهایتان را هرچه می توانيد با ذکر الهی نورانيتر کنيد، تا برای ورود در ساحت مقدس ليلةالقدر آماده شوید.1۳۷۶/0۹/0۵ 

 شب قدر، شب عجيبی است؛ بهتر از هزار ماه، نه برابر آن؛ »خير من الف شهر«. هزار ماه زندگی انسان، چقدر می تواند برکات به وجود آورد و جلب رحمت و 
خير کند! این یک شب، بهتر از هزار ماه است. این، خيلی اهميت دارد. 1۳۷۵/11/1۲

شبی که فرشتگان، زمين را به آسمان متصل می کنند، دلها را نورباران و محيط زندگی را با نور فضل و لطف الهی منور می کنند. 1۳۷۶/0۹/0۵ 
 تنزل مالئکه ی الهی و تنزل روح در شب قدر اتفاق افتاده است یا می افتد. خوشابه حال کسانی که با فرود فرشتگان الهی توانستند روح خود را فرشته گون کنند. 

حضور مالئکه ی الهی در روی زمين و در ميان ما باید بتواند ما را به نزدیک شدن به خلق و خوی فرشته گون کمک کند. 1۳۸۳/0۸/1۵
 شب قدر، شبی است که خدای متعال آن را به عنوان سالم دانسته است. سالم، هم به معنی درود و تحيت الهی بر انسانهاست، هم به معنای سالمتی، صلح و 

آرامش، صفا ميان مردم، برای دلها و جانها و جسمها و اجتماعات است. 1۳۷۶/10/۲۶
 در حقيقت از شب قدر، انسان مومن روزه دار، سال نویی را آغاز ميکند. در شب قدر تقدیر او در دوران سال برای او از سوی کاتبان الهی نوشته ميشود. انسان 

وارد یک سال نو، مرحله ی نو و در واقع یک حيات نو و والدت نو ميشود. 1۳۸۸/0۶/۲۹
 روزه ی این ماه، عبادات این ماه، اعمال شبهای قدر در این ماه و تالوت قرآن، یکی از مهمترین آثارشان، این است که دل ما، دلهای پرهيزگار و با تقوا بشود. 

1۳۸۵/0۷/۲1
 شب قدر را قدر بدانيد و آن را به دعا و توجه و تفکر و تامل در آیات خلقت و تامل در سرنوشت انسان و آنچه که خدای متعال از انسان خواسته است و 

 بی اعتباری این زندگی مادی و این که همه ی این چيزهایی که می بينيد، مقدمه ی آن عالمی است که لحظه ی جان دادن، دروازه ی آن عالم است، بگذرانيد.
1۳۷۵/11/1۲

شبهای قدر را قدر بدانيد و برای مسائل کشور، مسائل خودتان، مسائل مسلمين و مسائل کشورهای اسالمی دعا کنيد. 1۳۷۶/10/۲۶ 
 شب قدر، فرصتی برای مغفرت و عذرخواهی است. از خدای متعال عذرخواهی کنيد. حال که خدای متعال به من و شما ميدان داده است که به سوی او برگردیم، 

طلب مغفرت کنيم و از او معذرت بخواهيم. 1۳۷۶/10/۲۶
 قدر ليله القدر را باید دانست، ساعات آن را باید مغتنم شمرد و کاری کرد که ان شااهلل قلم تقدیر الهی در شبهای قدر برای کشور عزیز و آحاد ملت ما تقدیری 

آن چنان که شایسته ی مردم مومن و عزیز ماست، رقم بزند. 1۳۸۲/0۸/۲۳
 ما باید اميدوار باشيم، دعا کنيم و بکوشيم از این شبها برای عروج معنوی خود استفاده کنيم؛ چون نماز معراج و وسيله ی عروج مومن است. دعا هم معراج 

مومن است، شب قدر هم معراج مومن است. 1۳۸۳/0۸/1۵
 کاری کنيم عروج کنيم و از مزبله مادی که بسياری از انسانها در سراسر دنيا اسير و دچار آن هستند، هرچه می توانيم، خود را دور کنيم. دلبستگی ها، 

 بدخلقی ها، روحيات تجاوزگرانه، افزون خواهانه و فساد و فحشا و ظلم، مزبله های روح انسانی است. این شبها باید بتواند ما را هرچه بيشتر از اینها دور و جدا
کند. 1۳۸۳/0۸/1۵

احيا برای دعا و توسل و ذکر است. نماز هم - که در شب های قدر یکی از مستحبات است - در واقع مظهر دعا و ذکر است. 1۳۸4/0۷/۲۹ 
در ساعت های کيميایی ليله القدر، بنده ی مومن باید حداکثر استفاده را بکند. بهترین اعمال در این شب، دعاست. 1۳۸4/0۷/۲۹ 

 اگر معانی دعاها را انسان بداند، بهترین کلمات و بهترین خواسته ها در همين دعاها و شبهای ماه رمضان و شبهای احياء و دعای ابی حمزه و دعاهای شبهای قدر 
است. اگر کسی معانی این دعاها را نميداند، با زبان خودتان دعا کنيد؛ خودتان با خدا حرف بزنيد. 1۳۸۷/0۶/۲۹

 مناسبت شب قدر، یکی مناسبت دعا و تضرع و توجه به پروردگار است که ماه رمضان بخصوص شبهای قدر، بهار توجه دلها و ذکر و خشوع و تضرع است. ثانيًا 
بهانه و مناسبتی است برای اینکه دلهایمان را با مقام واالی امير مؤمنان و سرور متقيان عالم قدری آشنا کنيم و درس بگيریم. 1۳۸۷/0۶/۲۹

 در شب قدر مشکالت عمومی مسلمين، مشکالت کشور، مشکالت شخصی تان و مشکالت دوستان و برادرانتان را با خدای خودتان مطرح کنيد. از خدای متعال 
توّجه بخواهيد؛ از خدای متعال مغفرت بخواهيد؛ از خدای متعال انابه و حال و توّجه بخواهيد. 1۳۷1/01/0۷

 شب قدر را قدر بدانيد. شب بسيار مهمی است؛ شب بسيار عزیزی است. به ولیّ عصر، ارواحنافداه، توّجه کنيد؛ به در خانه خدا - مسجد - بروید و به برکت امام 
زمان از خدای متعال خواسته هایتان را بگيرید. 1۳۷1/01/0۷

 کشورهای اسالمی چقدر مشکالت دارند! حّل آن مشکالت را از خدا بخواهيد. برای همه انسان ها دعا کنيد. برای هدایت انسان ها، برای خودتان، برای 
 زندگی تان، برای مسؤولين تان، برای کشورتان، برای گذشتگان تان و برای آن چيزی که ميخواهيد خدای متعال به شما بدهد، دعا کنيد. این ساعات و دقایق را

قدر بدانيد. 1۳۷۶/10/۲۶
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فضیلت شب قدر
َوَمآ أَْدَراَک َما لَيَلُة الَْقْدِر

 شب قدر، پرارجترین و پررمز و رازترین شبها در گردونه زمان است که قلمها در وصفش ميشکنند، زبانها از توصيفش قاصرند و عقل در فهم آن مبهوت و متحير
ميماند؛ شبی که به فرموده امام صادق عليهالسالم قلب رمضان به شمار مياید.1

 بهترین شب سال، شب قدر است که خداوند در قرآن کریم آن را شبی پربرکت دانسته۲ و ارزش آن را برتر از هزار ماه بيان کرده است.۳ ایا به راستی برکتی
باالتر از این هست که یک شب همتراز هزار ماه یعنی سی هزار شب یا ۸۳ سال و چهار ماه قرار گيرد؟

معنای شب قدر
 چرا این شب »شب قدر« ناميده شده است؟ چه اسراری در آن نهفته و چه وقایع و حوادثی در آن رخ داده و ميدهد؟ مفسران قرآن کریم با استفاده از قرآن

 و احادیث پيشوایان معصوم دین درباره علت نامگذاری این شب به »شب قدر« مطالب و دالیل زیادی آوردهاند. 4  شب قدر یعنی شب بزرگ و با عظمت؛
 زیرا در قرآن کریم »قدر« به معنای منزلت و بزرگی خدا آمده است. ۵ همه مقّدرات بندگان نيز در طول سال در این شب رقم ميخورد ۶ ؛ همچنانکه امام رضا
 عليهالسالم فرمودند: »خداوند در شب قدر آنچه را که از این سال تا سال بعد پيش خواهد آمد، مقّدر ميفرماید از زندگی یا مرگ، از خوب یا بد یا روزی. پس

آنچه خداوند در این شب مقرر ميکند، به حتم واقع خواهد شد.«۷

 البته این امر هيچگونه تضادی با آزادی اراده انسان و مسئله اختيار ندارد؛ زیرا تقدیر الهی به وسيله فرشتگان بر طبق شایستگيها و لياقتهای افراد و به اندازه
 ایمان، تقوا، پاکی نيت و اعمال آنهاست. بدون شک مفاهيمی چون: وعده و وعيد، انذار و بشارت، کيفر و پاداش، بدون برخورداری انسان از اراده و اختيار

 بيمعناست. حضور انسان در محافل شب قدر، عبادت و دعا و ... جلوههایی از حضور اراده و اختيار انسان است. بزرگترین اشتباه درباره حقيقت مشيت الهی این
 است که گروهی خود را صاحب همه چيز ميدانند و تصور ميکنند خداوند به صورت مطلق همه کارها را به بندگان خود واگذار نموده است؛ پس نه ثواب و عقاب

 در کار است و نه مسئوليت و اخالق. گروهی دیگر نيز فکر ميکنند انسان موجودی مجبور است که هيچ اختيار و آزادی ندارد و همه چيز با قضا و قدر تعيين
 ميشود؛ در حالی که حقيقت امری ميان این دو نظر است؛ یعنی نه جبر قضا و قدر و نه واگذاری مطلق به بندگان؛ چراکه بعضی از کارها را ما به خواست و اراده

 خودمان انجام ميدهيم؛ مثل خوردن، آشاميدن، رفتن، آمدن و ... و در بعضی دیگر از کارها همچون به دنيا آمدن، از دنيا رفتن و ... اراده و خواست ما مطرح
نيست.۸

 در شب قدر فرشتگان بسياری به زمين ميایند؛ بهطوری که زمين بر آنها تنگ ميشود. لذا آن را »شب قدر« ناميدهاند؛ زیرا یکی از معانی »قدر« به معنای ضيق
و تنگ است۹ و در این شب قرآن با تمام قدر و منزلتش به وسيله فرشته صاحب قدر بر پيامبر)ص( نازل گردید.10

پنهان بودن شب قدر
 اینکه شب قدر در ماه مبارک رمضان واقع شده است، مورد قبول همه مسلمانان است و هيچگونه شک و تردیدی در آن وجود ندارد؛ زیرا از سویی خداوند

 در قرآن ميفرماید: »ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن نازل شده است«11 و از سوی دیگر در آیه اول سوره قدر ميخوانيم: »ما آن )قرآن( را در شب قدر
فروفرستادیم«. با توجه به این دو آیه مبارکه، چنين نتيجهگيری ميشود که شب قدر خارج از ماه مبارک رمضان نيست و حتمًا در این ماه قرار دارد

 بنابر روآیات، خداوند اجابت را در ميان دعاها پنهان کرده است تا مؤمنان به همه دعاها روی آورند؛ همانگونه که وقت مرگ را پنهان کرده است تا مردم در
 همه حال پذیرای آن باشند. وقت قيامت و ظهور امام زمان)عج( الشریف را نيز مخفی کرده تا اهل معصيت آنها را دستاویزی برای نيل به مقاصد شوم خود

 قرار ندهند و در مقابل، مؤمنان در همه حال مراقبت بيشتری از خود نشان دهند.1۲ بر همين مبنا شب قدر مخفی است و زمان دقيق آن مشخص نيست. امام
 علی عليهالسالم دليل مخفی بودن شب قدر را در این ميداند که مؤمنان شبهای بيشتری را قدر بدانند و در آرزوی درک فضيلت آن به کارهای نيک و عبادت

بيشتری پرداخته، از معاصی و زشتيها دوری گزینند و در پرستش خداوند تالش بيشتری نمایند.1۳

 حکمت دیگر مخفی ماندن شب قدر آن است که اگر شب خاصی معين ميشد، برخی افراد بر اثر توفيق شبزندهداری و احيای آن به عجب و غرور مبتال ميشدند؛
 اما پنهان بودن آن باعث ميشود تا ملکات فاضله در مؤمنان راسختر شود و در نتيجه از برکات و فيوضات بيشتری در این شبها بهرهمند گردند. اگر این شب

معلوم بود، حرمت و عظمت در خور شأن را نداشت؛ زیرا مردم همواره برای امور پنهان، احترام بيشتری قائالند

فضایل شب قدر
عظمت و فضيلت این شب را بر سایر شبها از این امور ميتوان به دست آورد

 ز1. آمرزش گناهان: پيامبر خدا صلياللهعليهوآله در تفسير سوره »قدر« فرمودند: »هر کس شب قدر را احيا بدارد و مؤمن باشد و به روز جزا اعتقاد داشته باشد،
تمامی گناهانش آمرزیده ميشود.«14

 ز۲. قلب رمضان: امام صادق عليهالسالم فرمودند: »از کتاب خدا استفاده ميشود که شماره ماههای سال نزد خداوند، دوازده ماه است و سرآمد ماهها ماه رمضان
است و قلب ماه رمضان ليلة القدر است«.1۵

 ز۳. بهتر از هزار ماه: در فرهنگ غنی اسالم، همه چيز را با معيارهای الهی ميسنجند و بر همين اساس قرآن در مورد شب قدر ميفرماید: »لَيَلُة الَْقْدِر َخيٌر ِمّْن أَلِْف
 َشْهر« در دعای 44 صحيفه سجادیه نيز ميخوانيم: »)عبادت و بندگی در( شبی از شبهای آن، آن را برابر با )عبادت در( شبهای هزار ماه قرار داد )چون خيرات و

برکات و سودهای دینی و دنيوی در آن است( و آن را شب قدر ناميد«ی
 ز4. نزول قرآن: طبق روآیات، مجموع قرآن در شب قدر نازل شده است.1۶ این نزول دفعی و یکباره قرآن است، اما نزول تدریجی قرآن طی ۲۳ سال دوران نبوت

پيامبر گرامی صلياللهعليهوآله بهصورت الفاظ نازل شده است
 ز۵. نزول مالئکه: نزول مالئکه و روح در شب قدر نشانه شرافت آن بر هزار ماه است. امام باقر عليهالسالم فرمودند: »عمل صالح در شب قدر از قبيل نماز، زکات و

کارهای نيک دیگر بهتر است از عمل در هزار ماهی که در آن شب قدر نباشد.«1۷
 ز۶. عرضه اعمال بر حجت خدا: بنا بر روآیات و ظاهر آیت سوره قدر، شب قدر منحصر به زمان رسول خدا صلياللهعليهوآله نيست و فرشتگان در شب قدر

 مقّدرات یک سال را نزد »ولی مطلق زمان« ميآورند و بر او عرضه ميکنند.1۸ این واقعيت از روز نخستين وجود داشته است و تا قيامت هم ادامه خواهد یافت.
 از سویی نيز بنابر روآیات زمين از نخستين روز خلقت تا آخر فنای دنيا بيحّجت نخواهد بود1۹ چنانکه امام علی عليهالسالم فرمودند: »شب قدر در هر سالی

 هست، در این شب امور همه سال )و تقدیرها و سرنوشتها( فرو فرستاده ميشود. پس از درگذشت پيامبر صلياللهعليهوآله نيز این شب صاحبانی دارد«.۲0 حجت
 خدا در زمين در زمان حاضر وجود مقّدس و مبارک حضرت مهدی عجالللهتعاليفرجهالشریف است و اوست که حجت خدا و وصی اوصيا و خليفه رسول خدا صل

اهلل عليه وآله و معصوم از هر گناه و پليدی است و لذا صاحب شب قدر است

فرصت را غنيمت شمریم
 شب قدر فرصتی است زرین و طالیی برای شستوشوی آینه دل. آن شب بهترین فرصت است تا خوبيها را جایگزین بدیها، صلح و صفا را جایگزین اختالف و
 تفرقه، احسان و نيکی را جایگزین ظلم و ستم، احسان به والدین را جایگزین عاق والدین، و صله رحم را جایگزین قطع رحم نمایيم. نيکو و شایسته است با

 صدقات قدمی در جهت آبادانی خانه آخرت برداریم و با اعمال نيک و خير، ثواب دو چندان ببریم. در شب قدر که شبزندهداری ميکنيم، خداوند نام ما را در
 گروه نيکبختان ثبت ميکند و آتش جهنم را بر ما حرام ميسازد. ایا توفيقی باالتر از این هست که آتش جهنم بر ما حرام شود و به خدا نزدیک شویم؟ دعاهای
 شبهای رمضان مجموعهای است بصيرتبخش که با تکرار تالوت آنها به صورت هدفهایی برای ما در مياید. پس هنگام خواندن این ادعيه شایسته و بهتر است

مفهوم آنها را نيز همواره مدنظر داشته باشيم و با تالش و کوشش به سوی این هدفهای مطرح شده در دعاها گام برداریم

پی نوشتها
س1. بحاراالنوار، ج ۵۸، ص ۳۷۶

س۲. دخان/ ۳

س۳. قدر/ ۳

س4. تفسير الدرالمنثور، ج ۶، ص ۳۷1؛ تفسير نمونه، ج ۲۷، ص 1۸1؛ تفسير راهنما، ج ۲0، ص ۶۳0؛ تفسير الميزان، ج ۲0، ص ۵۵۹

س۵. حج/ ۷4

س۶. دخان/ 4

س۷. ثواب االعمال و عقاب االعمال، ص 1۳۳

س۸. تفسير نمونه، ج ۲۷، ص 1۸۷

س۹. طالق/ ۷

س10. تفسير راهنما، ج ۲0، ص ۶۳0

س11. بقره/ 1۸۵

س1۲. بحاراالنوار، ج ۶۸، ص 1۷۶

س1۳. همان، ج ۹4، ص ۵

س14. تفسير منهج الصادقين، ج 10، ص ۳0۸

س1۵. بحاراالنوار، ج ۵۸، ص ۳۷۶ ؛ امالی شيخ صدوق، مجلس، 1۵، ح 4

س1۶. اصول کافی، ج 1، ص ۳۶۲ ؛ امالی، مجلس 1۵، ح ۵

س1۷. ثواب االعمال و عقاب االعمال، ص 1۳۳

س1۸. تفسير نمونه، ج ۲۷، ص 1۹0؛ اصول کافی، ج 1، ص ۳۵۲

س1۹. اصول کافی، ج 1، ص ۲۵1

س۲0. همان، ج 1، ص ۳۶۳



 شب َقدر یا لَيَلُة الَقدر شب نزول قرآن و مقّدر شدن امور یک ساله انسان هاست. قرآن در سوره های قدر و دخان
 از این شب سخن گفته است. در قرآن و روایات ارزش شب قدر بيش از هزار ماه دانسته شده است. این شب

 بافضيلت ترین شِب سال و شب رحمت الهی و آمرزش گناهان است و در آن، فرشتگان به زمين می آیند و بنابر
 برخی از احادیث شيعه، مقدرات سال آینده بندگان را بر امام عرضه می کنند

 زمان دقيق شب قدر، روشن نيست، ولی بر اساس بسياری از روایات، در ماه رمضان واقع شده و به احتمال زیاد
 یکی از شب های 1۹، ۲1 و یا ۲۳ این ماه است. شيعيان بر شب ۲۳ رمضان و اهل سنت بر شب ۲۷ رمضان تاکيد

بيشتری دارند
 شيعيان در این شب ها با الگوگيری از معصومان)ع(، به شب زنده داری، خواندن قرآن، دعا و دیگر آیين ها و اعمال
 این شب می پردازند. ضربت خوردن و شهادت امام علی)ع( در این شب ها نيز به اهميت آن  نزد شيعيان افزوده و

سوگواری برای آن امام با آیين های شب قدر همراه شده است

نامگذاری

 ب»َقْدر« کلمه ای عربی به معنای اندازه، تقدیر و سرنوشت است.  درباره اینکه چرا این شب را »قدر« ناميده اند،
دالیلی ذکر شده است

 عده ای می گویند: چون مقدرات انسان ها و اندازه و قدر رویدادهای سال، در این شب تعيين می شود، آن را شب
 قدر می نامند.گروهی معتقدند اگر کسی این شب را احيا بدارد، صاحب قدر و منزلت می شود.گروهی دیگر نيز

 می گویند: علت نامگذاری، شرافت و قدر واالی این شب است از شب قدر به نام های »ليلة العظمه« و »ليلة الشرف«
نيز یاد شده است

جایگاه و اهميت

 شب قدر برترین و مهم ترین شب سال در فرهنگ اسالمی است.  بنابر روایتی از پيامبر)ص(، شب قدر از
 موهبت های خدا بر مسلمانان است و هيچ یک از امت های پيشين از این موهبت برخوردار نبوده اند در قرآن

 کریم، سوره ای کامل به توصيف و ستایش شب قدر اختصاص یافته و بدین نام )سوره قدر( خوانده شده است در
 این سوره، ارزش شب قدر بيشتر از هزار ماه دانسته شده است  آیات یکم تا ششم سوره دخان نيز به اهميت و

.رخدادهای شب قدر می پردازد
 در روایتی از امام صادق)ع( آمده است که بهترین ماه ، رمضان است و قلب ماه رمضان، شب قدر است.همچنين

 از پيامبر)ص( نقل کرده اند که شب قدر، َسرَور شب هاست.  بنابر منابع روایی و فقهی، روزهای قدر نيز همانند
 شب های آن گرانقدر و با فضيلت اند. در برخی از روایات آمده است که فاطمه)س( سّر شب قدر است و هر کس

 منزلت فاطمه)س( را درک کند، شب قدر را درک کرده است.وقوع برخی حوادث همانند شهادت امام علی)ع( در
 دهه سوم ماه رمضان، بر اهميت این شب ها، نزد شيعيان افزوده است و آنان در این شب در کنار اهتمام به اعمال

مستحب مخصوص این شب ها، برای آن امام نيز سوگواری می کنند

نزول قرآن

 آیه اول سوره قدر و آیه سوم سوره دخان، بيانگر نزول قرآن در شب قدر است محمد عبده معتقد است آغاز نزول
 تدریجی قرآن در ماه رمضان بوده است؛اما بيشتر مفسران معتقدند در این شب، قرآن به صورت یکباره از لوح

محفوظ به بيت المعمور یا قلب پيامبر)ص( نازل شده که به آن، نزول دفعی یا نزول اجمالی قرآن می گویند

وظيفه نفس زکيه
 بنابر آنچه از روایات و اخبار به دست می آید وظيفه
 نفس زکيه پيام رسانی برای امام است. پس از ظهور

 امام مهدی)عج( و اعالن جهانی این ظهور توسط صيحه
 آسمانی، ایشان به یارانشان می گوید مردم مکه مرا

 نمی خواهند در حاليکه برای هدایت فرستاده شده ام،
 شایسته است شخصی همچون من این مطالب را برای

 ایشان بگوید تا برای آنها حجت تمام شود. سپس یکی
 از یارانش را می طلبد و به ایشان می فرماید: نزد اهل مکه
 برو و به ایشان بگو من فرستاده فالنی هستم و او به شما

 می گوید: ما اهل بيت رحمت و معدن رسالت و خالفت
 هستيم و از ذریه محمد)ص( و سالله پيامبرانيم. ما مظلوم

 واقع شده ایم و مردم به ما ستم کرده اند و ما را آواره
 ساخته اند و از هنگام رحلت رسول خدا)ص( تا امروز حق

 ما غصب شده است. اکنون ما از شما چشم یاری داریم و از
 شما یاری می طلبيم. پس ما را یاری کنيد. وقتی او شروع
 به صحبت می کند مردم مکه بر او هجوم آورده و او را سر

می برند
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تقدیر امورشب قدر
 امام باقر)ع( در توضيح آیه چهار سوره دخان می گوید هر ساله در این شب، تقدیر سال آینده هر انسانی

 نوشته می شود.بر همين اساس در برخی از روایات، شب قدر به عنوان ابتدای سال دانسته شده است عالمه
 طباطبایی می گوید: »مراد از قدر، تقدیر و اندازه گيری است و خداوند در این شب، اموری از قبيل زندگی، مرگ،

 روزی، سعادت و شقاوت انسان ها را مشخص می سازد«.بر پایه برخی از روایات، والیت امام علی)ع( و سایر
اهل بيت)ع( نيز در همين شب، مقدر و امضاء گردیده است

آمرزش گناهان
 بنا بر منابع اسالمی، شب قدر شب ویژه رحمت الهی و آمرزش گناهان است و شيطان در این شب به غل و

 زنجير کشيده شده و درهای بهشت برای مؤمنان باز می شوند.  از پيامبر)ص( روایت شده است: »هر کس شب
 قدر را احيا کند و مؤمن باشد و به روز جزا اعتقاد داشته باشد، همه گناهانش بخشيده می شود«س

نزول فرشتگان
 بر اساس آیات سوره قدر، فرشتگان و روح در شب قدر بر زمين فرود می آیند و طبق برخی احادیث، برای

 ابالغ تقدیر سال آینده نزد امام می روند و آنچه مقدر شده را به او ابالغ می کنند. امام باقر)ع( در این باره گفته
 است: »در این شب، فرشتگان به دور ما طواف می کنند و ما بدین گونه متوجه شب قدر می شویم« در روایات

 دیگری به شيعيان توصيه شده که از این مسئله به عنوان استداللی برای اثبات ضرورت امامت و حقانيت شيعه
 استفاده شود؛ بدین ترتيب که در هر عصری باید امام معصومی وجود داشته باشد تا فرشتگان، مقدرات را به او

ابالغ کنند

آیين ها و مناسک
 شيعيان هر ساله در مساجد، تکيه ها، حرم امامان یا امامزادگان، حسينيه ها یا خانه های خود مراسم و اعمال

 شب قدر را به جا می آورند و از شب تا سحرگاه به احيا )شب زنده داری( و عبادت می پردازند.]۵1[ برگزاری
 مجالس سخنرانی علمای دینی، اقامه نماز جماعت، خواندن دعای افتتاح، ابوحمزه ثمالی، جوشن کبير و دعای

 قرآن به سر به صورت دسته جمعی نيز از مهم ترین اعمالی است که در این شب ها به صورت عمومی انجام
 می گردد.افطاری دادن، سحری دادن، ادای نذر و خيرات برای درگذشتگان، اطعام فقرا و آزاد کردن زندانيان نيز

از آیين های جانبی این شب است

 به دليل وقوع شهادت امام علی)ع( در دهه سوم ماه رمضان، شيعيان در این شب ها به سوگواری می پردازند.در
 فرهنگ بعضی از شهرهای ایران، در شب ۲۷ رمضان که شب قصاص قاتل امام علی)ع(، ابن ملجم مرادی است،

بيشتر مردم آن شهر »کله پاچه« می خورند و بر قاتل امام علی)ع( لعنت می فرستند

شب قدر در ادبيات فارسی
 شب قدر مورد توجه شاعران و ادیبان فارسی قرار گرفته است. سعدی در کتاب گلستان درباره شب قدر

 می گوید: »اگر شبها همه قدر بودی، شب قدر بی قدر بودی«؛ در کتاب بوستان سعدی نيز ابياتی در مورد این
شب ذکر شده است حافظ ناصر خسرو،  اوحدی  و دیگران نيز درباره این شب، اشعاری سرودند. حافظ می گوید

 سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود  در شب قدر ار صبوحی کرده ام عيبم مکن
آن شب قدر که آن تازه براتم دادند  چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی
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اعمال شب های قدر دو نوع است

اعمالی که در هر سه شب انجام می شود و به اعمال مشترک معروف است
اعمالی که مخصوص هر یک از شب های نوزدهم، بيست و یکم و بيست و سوم است

غسل
 دو رکعت نماز، در هر رکعت بعد از حمد، هفت مرتبه سوره توحيد خوانده

می شود و نمازگزار بعد از اتمام نماز هفتاد مرتبه اَْسَتْغِفُر اهلّل َواَتُوُب اِلَيِه می گوید
احيا داشتن )بيدار ماندن و عبادت کردن( در این شب ها

صد رکعت نماز )هر دو رکعت به یک سالم(س
خواندن دعای »اَللهَمّ اِنّی اَمسيُت لََک َعبداً...«س

قرائت دعای جوشن کبير
زیارت امام حسين)ع(س

قرآن به سر گرفتن و خدا را به چهارده معصوم سوگند دادن

صد بار ذکر »اَسَتغِفُراهللَ َربّی و اَتوُب اِليِه«ی
صد بار ذکر »اَلّلُهَمّ الَعن َقَتَلَة اَميِرالُمؤِمنيَن«ی

ُر ِمَن االَْْمِر الَْمْحُتوِم...«ی دعای: »اَلّلُهَمّ اْْجَعْل فيما تَْقضی َوتَُقِدّ

 خواندن دعاهایی که مربوط به دهه آخر ماه رمضان است
دعای: یا ُمولَِج الَلّيِل ِفی الَنّهار

خواندن دعای »اَللهَمّ اِنّی اَمسيُت لََک َعبداً...«س

خواندن دعاهایی که مربوط به دهه آخر ماه رمضان است
خواندن سوره های عنکبوت، روم و ُدخان

هزار مرتبه خواندن سوره قدر
خواندن دعاهای جوشن کبير، مکارم االخالق و افتتاح

غسلی در ابتدای شب و غسلی در انتهای آن
دعای: اَلَلُّهَمّ اْمُدْد لِی ِفی ُعُمِری َو أَْوِسْع لِی ِفی ِرْزِقی

ُر ِمَن الْْمِر الَْمْحُتوِم دعای: اَلَلُّهَمّ اْجَعْل ِفيَما تَْقِضی َو ِفيَما تَُقِدّ
دعای: یا بَاِطنا ِفی ُظُهوِرِه َو یا َظاِهرا ِفی بُُطونِِه

خواندن دعای سالمتی امام زمان)عج(ی

اعمال شب های قدر

 اعمال مشترك

شب نوزدهم

 شب بیست و یکم

 شب بیست و سوم

8

 زمان
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در مورد اینکه شب قدر کدام یک از شب های سال است، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد
دیدگاه شيعه

 مفسران شيعه با استناد به ظاهر آیات سوره قدر معتقدند شب قدر اختصاص به شب نزول قرآن در عصر پيامبر)ص( ندارد، بلکه هر
 سال تکرار می شود. روایات بسياری نيز که به عقيده برخی در حد تواتر است، این مطلب را تأیيد می کند  با این حال، زمان دقيق
 شب قدر معلوم نيست و در آیات و روایات، تصریحی به اینکه شب قدر کدام یک از شب های سال است، وجود ندارد. ولی روایات

بسياری تاکيد می کند که شب قدر در ماه رمضان واقع شده است
 در روایات شيعه بر احيا گرفتن سه شب 1۹، ۲1 و ۲۳ ماه رمضان تاکيد بيشتری شده و از ميان این سه شب نيز اهتمام به شب
 بيست و سوم بيش از بقيه شب هاست.  بنابر روایتی دیگر، شب نوزدهم تقدیرها نوشته می شود و در شب بيست و یکم، إبرام

 )قطعی( می گردد در شب بيست و سوم امضای نهایی اتفاق می افتد  شب ۲۷رمضان و شب نيمه شعبان هم دو احتمال دیگر برای
 شب قدر است

دیدگاه اهل سنت

   بيشتر اهل سنت به استناد حدیثی نبوی معتقدند شب قدر یکی از ده شب آخر ماه رمضان است و احتمال شب قدر بودن ۲۷ رمضان
 بيشتر از بقيه شب هاست. بر این اساس، اهل سنت در این شب به دعا و شب زنده داری می پردازند  برخی از اهل سنت نيز معتقدند

 شب قدر تنها در زمان زندگی حضرت محمد)ص( هر ساله تکرار می شد، اما پس از آن دیگر شب قدری نيست.  به گفته برخی دیگر،
 شب قدر یک شب مشخص در سال نيست و در هر سال شبی نامعلوم است.  این عده معتقدند شب قدر، در

 سال بعثت، در ماه رمضان بوده ولی در سال های دیگر ممکن است در ماه های دیگر باشد
تفاوت افق ها و تعيين شب قدر

 فقط یکی از شب های هر سال، شب قدر است]۳۹[ اما مختلف بودن افق کشورها )مانند افق ایران و عربستان( باعث می شود که
 زمان آغاز ماه رمضان در مناطق مختلف، فرق داشته باشد و به تبع آن، زمان شب های 1۹، ۲1 و ۲۳ ماه رمضان نيز مختلف باشد.]40[

 فقها درباره این تعارض می گویند، تفاوت افق کشورها دليل بر تعدد شب قدر نيست و مردم هر یک از مناطق جهان باید شب قدر
 و سایر زمان های مقدس مانند عيد فطر یا عيد قربان را طبق افق خودشان تعيين کنند.]41[ بر اساس دیدگاه آیت اهلل مکارم، شب،

 همان سایه نيمی از کره زمين بر نيمه دیگر آن است و این سایه همراه گردش زمين در حرکت بوده و یک دوره کامل آن، ۲4 ساعت
 طول می کشد. بنابراین ممکن است شب قدر، یک دور کامل از حرکت وضعی زمين به دور خویش باشد؛ یعنی مدت ۲4 ساعت

 تاریکی که تمام نقاط زمين را زیر پوشش قرار می دهد. پس شب قدر از یک منطقه شروع می شود و تا ۲4 ساعت ادامه دارد و همه
 کره زمين شب قدر را درک می کنند

سيره معصومان

 در حدیثی از امام علی)ع( آمده است که پيامبر)ص( در دهه سوم ماه رمضان، رختخوابش را جمع می کرد و برای اعتکاف به مسجد
 می رفت و با وجود آنکه مسجد مدینه سقف نداشت، حتی در زمان بارندگی نيز مسجد را ترک نمی کرد. همچنين نقل شده است که

پيامبر)ص( در شب های قدر بيدار بود و به صورت افراد خواب آلود نيز آب می پاشيد

 روش فاطمه)س( این بود که شب قدر را تا صبح به عبادت می پرداخت و فرزندان و خانواده خود را نيز به بيدار ماندن و عبادت وادار
 می کرد و مشکل خواب آنها را با کمتر غذا خوردن و خوابيدن در روز برطرف می نمود.  معصومان)ع( در شب های قدر، حضور در

 مسجد و شب زنده داری را ترک نمی کردند؛  بر اساس روایتی، امام صادق)ع( در یکی از شب های قدر به شدت مریض بود، با این حال
از اطرافيانش خواست او را به مسجد ببرند تا در آنجا عبادت کند



 امام علی عليه السالم در سحرگاه نوزدهم ماه مبارک رمضان سال چهلم هجری با توطئه خوارج و به دست ابن
ملجم مرادی ملعون در مسجد کوفه مجروح، و در شب بيست و یکم ماه رمضان به شهادت رسيد

پيامبر اکرم صّلی اهلّل عليه و آله، امام را از این واقعه شوم خبر داده بود

 بعد از جنگ نهروان و شکست سخت خوارج در برابر امام علی عليه السالم بازماندگان آنها تا مدتی در مکه گرد
 هم می آمدند و برای کشتگان نهروان عزاداری کردند. در یکی از این جلسات سخن از امام علی عليه السالم و

 معاویه به ميان و آمد و اینکه فتنه و آشوب در ميان مسلمانان از سوی این دو نفر است و خوب است امت اسالم
 را از شر هر دو آسوده کنيم. مردی از قبيله اشجع گفت: به خدا قسم عمرو بن عاص هم کم از این دو نفر نيست،
 بلکه اصل و ریشه فتنه خود اوست. به این ترتيب سه نفر از خوارج برای ترور این سه شخصيت داوطلب شدند.
 ابن ملجم مرادی قتل اميرالمؤمنين را پذیرفت، حّجاج بن عبد اهلّل معروف به برک کشتن معاویه و عمرو بن بکر

تميمی کشتن عمرو عاص را بر عهده گرفت

 قرار بر این شد که هر سه نفر در شب نوزدهم ماه رمضان هنگام نماز صبح تصميم خود را عملی سازند. ابن ملجم
 به کوفه آمد و تا رسيدن روز موعود در محله بنی کنده که تعدادی از خوارج در آن زندگی کردند به سر برد. اما

 نيتش را پنهان کرد. ابن ملجم وقتی به دیدار یکی از دوستانش رفته بود، قطام دختر اخضر تيميه را دید و شيفته
 او شد و از او خواستگاری کرد. قطام که به دليل کشته شدن نزدیکانش در جنگ نهروان کينه امام را در دل

 داشت، شرط ازدواج با ابن ملجم را کشتن علی عليه السالم قرار داد. ابن ملجم که فهميد قطام در دشمنی با امام
 با او هم عقيده است راز حضورش در کوفه را افشا نمود. و قطام وردان بن مجالد و شبيب بن بجره را که از خوارج

 بود به یاری ابن ملجم فراخواند و آنها پذیرفتند در روزهای بعد اشعث بن قيس نيز از نيت ابن ملجم اطالع پيدا
 کرد و به او وعده همراهی داد. به این ترتيب جمع چهار نفره توطئه گران در سحرگاه نوزدهم ماه مبارک رمضان

در مسجد کوفه گرد آمدند تا امام را به شهادت برسانند

 امام علی عليه السالم به شبستان مسجد وارد شد و در حالی که مشغول تسبيح خداوند بود، کسانی که به خواب
 رفته بودند را بيدار فرمود. ابن ملجم ملعون به رو خوابيده بود. امام او را بيدار کرد و به او فرمود: برخيز از خواب

 برای نماز و چنين مخواب که این خواب شيطان است، بلکه بر دست راست بخواب که خواب مؤمنان است، و بر
 پشت خوابيدن خواب پيغمبران است.  امام سپس به ابن ملجم فرمود: قصد کاری داری که نزدیک است آسمان

 فروپاشد و زمين شکافته شود. اگر بخواهم می توانم خبر دهم که در زیر جامه ات چه داری
 ابن ملجم در نزدیکی امام به نماز ایستاد و هنگامی که اميرالمؤمنين سر از سجده اول برداشت ضربتی به سر

 ایشان زد که تا پيشانی امام را شکافت. در آن حال امام فرمود: »بسم اهلّل و باهلّل و علی مّلة رسول اهلّل«، و گفت:
 »فزُت َو رّب الکعبه«، به خدای کعبه قسم که رستگار شدم ابن ملجم در حال حمله شعار خوارج را فریاد می زد

که: »هلّل الحکم یا علّی، ال لک و ال لصحابک«ر
 البته در برخی نقل ها آمده که امام در حال بيدار کردن مردم برای نماز،]۷[ یا در مدخل ورودی مسجد مورد

حمله قرار گرفت
 اهل مسجد صدای حضرت را شنيدند و بسوی محراب دویدند، و اميرالمؤمنين علی عليه الّسالم را دیدند که در

 محراب خونين افتاده. حضرت را برداشتند، ردای مبارکش را بر سرش بستند، حضرت خون سر خود را بر محاسن
مبارکش کشيد و فرمود: این آن است که خدا و رسول مرا وعده داده بودند، راست گفتند خدا و رسول

 امام حسن و امام حسين عليهما السالم با اندوه زیاد نزد پدر آمدند. امير المؤمنين عليه الّسالم امام حسن عليه
 الّسالم را به جای خود گذاشت که با مردم نماز گزارد و خود با وجود زخم عميقی که در سر داشت نمازش را

نشسته تمام کرد و در هنگام نماز از شدت ضعف به چپ و راست متمایل می شد
 امام حسن عليه الّسالم پس از نماز سر پدر را در آغوش گرفت، و  گفت: ای پدر کمرم شکست، چگونه تو را در
 این حال ببينم. اميرالمؤمنين فرمود: ای فرزند! از این پس پدرت را رنجی نيست، اینک جّد تو محمد مصطفی

 -صلوات اهلّل عليه- و جّده تو خدیجه کبری، و مادرت فاطمه زهرا عليهماالسالم و حوریان بهشت حاضرند و
.انتظار پدر تو را دارند تو شاد باش و دست از گریستن بدار که گریه تو مالئکه آسمان را به گریه  در آورده است
 مردم ابن ملجم را دستگير کرده و دست بسته نزد امام آوردند. امام حسن عليه السالم به او فرمود: ای ملعون!
 آیا کسی را کشتی که به تو پناه داد و تو را بر دیگران اختيار کرد و بخشش های فراوان به تو فرمود؟ آیا او بد

 امامی بود برای تو؟ آیا عوض نيکی های او به تو این بود؟ ابن ملجم سر به زیر افکنده بود و چيزی نمی  گفت. آنگاه
 امام حسن عليه الّسالم به پدر عرض کرد: »این ابن ملجم دشمن خدا و رسول و دشمن شماست که نزد شما

 حاضر و اسير شماست«. امير المؤمنين عليه الّسالم به ابن ملجم نگاه کرد و فرمود: ای ابن ملجم جنایتی بزرگ
 کردی. آیا من برایت بد امامی بودم؟ آیا تو را مورد مرحمت قرار ندادم و بر دیگران برنگزیدم؟ با وجود اینکه می

 دانستم قاتل من خواهی بود به تو احسان کردم و بخششم به تو را افزون ساختم تا از راه گمراهی که برگزیده ای
 بازگردی، اما شقاوت بر تو غلبه کرد تا مرا بکشی، ای شقی  ترین اشقياء. ابن ملجم گریست و این آیه از قرآن را

خواند: »أ فأنت تنقذ من فی الّنار« آیا تو می توانی کسی را که جایگاهش دوزخ است نجات دهی
 آنگاه علی عليه السالم سفارش او را به امام حسن عليه الّسالم کرد و فرمود: فرزندم! با اسير خود مدارا کن، و

 با مهربانی و رحمت با او رفتار کن. آیا نمی  بينی چشمهای او را که از ترس چگونه گردش می  کند و دلش چگونه
 مضطرب است؟ ای فرزند! ما اهل بيت رحمت و مغفرتيم، پس بخوران به او از آنچه خود می  خوری، و بياشام او را
 از آنچه خود می  آشامی، پس اگر من از دنيا رفتم از او قصاص کن و او را بکش و جسد او را به آتش نسوزان و او
 را مثله مکن. )یعنی دست و پا و گوش و بينی و سایر اعضای او را قطع مکن( ... اگر زنده ماندم من خود داناترم
 که با او چه کار کنم، و من سزاوارترم به عفو کردن، زیرا ما اهل بيتی می  باشيم که با گناهکار در حّق ما جز به

عفو و کرم رفتار دیگر ننمایيم
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گاه با خود می گویم : ما را چه شده است ؟!غ
چه شده که از دردانه خود دور افتاده ایم ؟! غ

چه شده که با آشنای خود نا آشنایيم؟!غ
مگر نگارگر هستی نگاری زیبارو تر از تو آفریده که اینگونه مسخ دنيا گشته ایم؟!غ

چرا ظهور را به حضورت ترجيح داده ایم ؟!غ
آیا ارزش طلوع خورشيد را درک نکرده ایم؟!غ
سوال ها و جواب هایم در هم آميخته شده

دیگر نمی دانم به چه شوق می خندم و به چه سوگ می گریم 
شاید باید خود را به باد روزگار بسپرم تا مرا هرجا که می خواهد ببرد

اما نه ! اینبار نه !غ
من منتظرم ! منتظر طلوع خورشيد !غ

منتظر نوای )) هل ِمن ناِصٍر یَنُصرنِی (( !غ
منتظر اذان حجازی سحرگاه محشر !غ

کاش از خود بی خود می شدیم و در روح مقدست غرق می شدیم
کاش لحظه ای به حال پر دردت می نگریستيم و درد های بی ریشه خود را فراموش می کردیم

کاش مرگ را همراه تو به سخره بگيریم و شهادت را در رکاب تو برای تو ودر راه تو بيابيم
کاش آغوش بگشایی و ما را در بَرت بگيری که بسيار محتاج آغوش پدری دلسوز چون تو هستيم

ای پدر مهربان !ل
به ما بگو !ص

ما را چه شده است؟!ث

ادبيات مهدوي

نویسنده : مجيد دانش پژوه

 نویسنده : گمنام

نویسنده : حامد غفاری

 واقعه ی ظهور و ظفرمندی حق پيش از آنکه نمودی بيرونی باشد، یک
 تحّول سترگ درونی استحاصل یک کيمياگری الهی است که در نفس

اتفاق می افتد

چه هر موفقيتی در بيرون، الزمه اش موفقيت درونی است
 لذا عاشقان و منتظران راستين ظهور، کسانی اند که خود را از هر

آلودگی و شرکی پاک نموده و سراپا تسليم حق اند

 آنان که به تزکيه خود همت نگمارده و ُحّب دنيا را از دل بيرون
نينداخته اند، بدون شک از برکات ظهور بی بهره اند

 ظهور حق، جریانی نجات بخش است که از باطِن هستی سرچشمه
 گرفته و آنگاه تمامی ظاهر را در بر می گيرد و این چنين جهان غفلت

زده و ظلمانی را به نور حيات و آگاهی منّور می کند
چنين واقعه شکوهمندی برای سالکان حق یک فوز عظيم است

ميان عاشق و معشوق هيچ حائل نيست
تو خود حجاب خودی حافظ از ميان برخيز

آقا جان سالم
 خيلی فکر کردم که چه دل نوشته ای برای شما بنویسم اما دیدم اگر

 بخواهم با دلی که از انتظار شما هيچ غصه و غمی ندارد، با اعمالی که هيچ
 شباهتی به اعمال شما ندارد و سيرتی که هيچ سنخيتی با سيرت پاک شما

ندارد دل نوشته ای بنویسم چيزی جز خطا نخواهد بود
 اما چون ميدانم بر اساس فرمایش خودتان خدا ما را از باقيمانده ِگل شما

 خلق کرده است و به واسطه حضور شما به ما روزی می دهد جرات ميکنم
و این چند خط را می نویسم

 !ای موالی من! ای آقای من! ای سرور من
ميدانم که من خيلی بد هستم؛ گنه کارم و خطا کار

اما به واهلل شما را دوست دارم، و آرزو دارم شرمنده شما امام زمانم نباشم
 آقاجان دست ما را بگيرید ؛ برایمان دعا کنيد و از خدا بخواهيد چون
 کوفيان نباشيم که نامه برای امامشان فرستادند اما در زمان اجابت بر

امامشان پشت کردند
 ای موال و صاحب ما به فریادمان برسيد ما را دریابيد همين لحظه و همين

ساعت در این امر تعجيل کنيد
آمين یا رب العالمين

وصیت امام درباره تجهیز و تدفین

حاالت امام پیش از ضربت خوردن

سخنان امام پیش از شهادت
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خبردادن از شهادت علی علیه السالم

وصیت امام درباره فتنه های آینده

 سپس حضرت به فرزندان خود فرمود: »به زودی که فتنه  ها از هر سو رو به شما آورد و منافقان این اّمت کینه  های دیرینه خود را از شما طلب
نمایند و از شما انتقام بگیرند، پس بر شما باد به صبر که عاقبت صبر نیکو است«س

 سپس به امام حسن و امام حسین علیه السالم فرمود: »بعد از من به خصوص بر شما فتنه  های بسیار واقع خواهد شد از جهت های مختلف،
 پس صبر کنید تا خدا حکم کند میان شما و دشمنان شما، او بهترین حکم کنندگان است. پس رو کرد به امام حسین علیه الّسالم و فرمود: ای

ابو عبد اهلل توئى شهید این اّمت، پس بر تو باد به تقوی و صبر بر بال«.س

لحظه شهادت امام علیه السالم
 پس از این سخنان امام بیهوش شد، وقتى به هوش آمد فرمود: »در این وقت رسول خدا صلّى اهلّل علیه و آله و سلّم و عمویم حمزه و برادرم

 جعفر به نزد من آمدند گفتند که: زود بیا به نزد ما که ما مشتاقیم بسوی تو«. امام سپس به اهل بیت خود نظر کرد و فرمود: »همه را به خدا
مى  سپارم، خدا همه را به راه حّق درست بدارد و از شّر دشمنان حفظ نماید«س

 سپس گفت: »بر شما باد سالم ای رسوالن وحى پروردگار من« و این آیه را قرائت فرمود که: »لِِمْثِل هذا َفلْیْعَمِل الْعاِمُلوَن«]۲۲[ برای مثل این
 ثواب و منزلت باید که عمل کنند عمل کنندگان، و نیز این آیه را »إَِنّ اهلَلّ َمَع الَِّذیَن اتََّقْوا َو الَِّذیَن ُهْم ُمْحِسُنوَن«]۲۳[ یعنى به درستى که خدا

 با آنهاست که پرهیزکاری کردند و آنها که نیکوکار بودند. پس پیشانى مبارک امام در عرق نشست و مشغول ذکر خدا گردید، رو به قبله کرد
 و چشمان خود را بر هم گذاشت، دستها و پاهای مبارک خود را بسوی قبله کشید و شهادت به وحدانیت الهى و رسالت پیامبر داد و به لقاء

پروردگارش شتافت

 در کتاب کشف الغّمه و مناقب ابن شهرآشوب مذکور است که حضرت امیر المؤمنین علیه الّسالم را در کوفه عارضه  ای روی داد، جمعى به
 عیادتش رفتند و گفتند: یا امیر المؤمنین ما در این  عارضه بر تو مى  ترسیم، حضرت فرمود: و لیکن من بر خود نمى  ترسم زیرا که شنیده  ام از

پیغمبر صادق و مصّدق که فرمود: شقى  ترین اّمت جفت پى کننده ناقه صالح ضربتى بر سر من خواهد زد و محاسن مرا رنگین خواهد کرد
 در نقل دیگری آمده است: رسول خدا صلى اهلل علیه و آله به على ابن ابى طالب علیه الّسالم فرمود: یا ابا تراب! آیا تو را از شقى ترین مردم

 اطالع ندهم. على علیه السالم عرض کرد: آری من را از آن خبر دهید، پیغمبر فرمود: یکى از اشقیاء »احیمر« ثمود است که ناقه حضرت صالح
علیه السالم را پى کرد، و دیگری آن کس است که محاسنت را با خونت خضاب خواهد کرد

 أبو صالح حنفى از امام على علیه السالم نقل مى کند که فرمود: »خواب چشمم را ربود، رسول خدا بر من نمودار شد، عرض کردم: یا رسول اهلّل
 از دست اّمت، چه رنجها و خصومتها که دیدم، پیامبر فرمود: بر ایشان نفرین کن! من گفتم: خداوند بهتر از ایشان را عوض آنها به من مرحمت

 کند و بدتر از مرا به ایشان عوض دهد«  بد از این رؤیا بود که امام به شهادت رسید
 همچنین شیخ مفید و دیگران به سندهای معتبر روایت کرده  اند که هنگامى که حضرت امیر المؤمنین علیه الّسالم از مردم بیعت مى  گرفت،

 عبد الّرحمن بن ملجم مرادی آمد که با آن حضرت بیعت کند، اما امام بیعت او را قبول نفرمود. ابن ملجم سه مرتبه به خدمت امام آمد، در
 مرتبه سّوم با حضرت بیعت کرد. چون پشت کرد، حضرت بار دیگر او را طلبید و با او عهد کرد و سوگند داد که بیعتش را نشکند. هنگام رفتن

 دوباره او را طلبید و بر بیعتش تأکید کرد. ابن ملجم گفت: یا امیر المؤمنین چرا با من متفاوت از دیگران عمل کردی؟ حضرت شعری خواند
 که مضمونش این است که: من به او بخشش مى  نمایم و نیکى مى  کنم، و او اراده قتل من دارد، چه بد یاری است قبیله مراد. سپس فرمود:

 برو ای ابن ملجم به خدا سوگند مى  دانم که وفا به عهدهای خود نخواهى کرد، سپس امام اسب زیبایى به او بخشید. هنگامى که ابن ملجم بر
 اسب سوار شد، باز حضرت شعری با همان مضمون خواند. و فرمود: به خدا سوگند این ملعون کشنده من خواهد بود، گفتند: یا امیر المؤمنین

اجازه بده او را بکشیم، اما امام دستوری نداد

 منابع
جالء العیون، عالمه مجلسى

منتهى اآلمال، شیخ عباس قمى
اإلرشاد، شیخ مفید

أعیان الشیعة، سید محسن امین عاملى 
أنساب األشراف، البالذری
ینابیع المودة، القندوزی

إثبات الهداة، شیخ حر عاملى

 امام علی عليه السالم در این ماه یک شب در خانه امام حسن عليه الّسالم و یک شب در خانه امام حسين عليه الّسالم و یک شب
 در خانه زینب دختر خود که در خانه عبداهلل بن جعفر بود افطار می  نمود و بيش از سه لقمه طعام ميل نمی کرد. و درباره سبب این

 کارش می فرمود: امر خدا نزدیک شده است، یک شب یا دو شب بيش نمانده است، می  خواهم چون به رحمت حق واصل شوم شکم
من از طعام پر نباشد

 در تمام آن شب بيرون می  آمد به اطراف آسمان نظر می  کرد و می  فرمود: »به من دروغ نگفته اند و دروغ از رسول خدا صّلی اهلّل
 عليه و آله و سّلم نشنيده  ام، این شبی است که مرا وعده شهادت داده«، و شعری با این مضمون خواند: »کمر خود را برای مرگ

محکم ببند که مرگ البّته به تو خواهد رسيد، و جزع مکن از مرگ چون به وادی تو درآید«ب
 همچنين نقل شده است که حضرت در آن شب بسيار به درگاه خداوند تضرع می کرد و به درگاه خداوند دعا می کرد و عرضه می
 داشت: »الّلهّم بارک لی فی الموت«؛ خداوندا مبارک گردان برای من مرگ را، و بسيار می گفت: »انّا هلّل و انّا اليه راجعون«. و کلمه

مبارکه »ال حول و ال قّوة ااّل باهلّل العلّی العظيم« را بسيار ذکر می کرد و بسيار صلوات  می فرستاد و استغفار می کرد
 همچنين نقل شده است که امام در آن شب برای نماز شب به مسجد نيامد و در تمام آن شب بيدار و به عبادت حق تعالی مشغول

 بود. اّم کلثوم پرسيد: یا امير المؤمنين سبب بيداری و بی تابی شما چيست؟ امام فرمود: در صبح این شب شهيد خواهم شد. اّم
کلثوم گفت: پدر امشب شخص دیگری را برای نماز به مسجد بفرست. امام فرمود: از قضای الهی نمی  توان گریخت

 مشهور در ميان علمای شيعه این است که امام در سحرگاه نوزدهم ماه مبارک رمضان سال چهلم هجری ضربت خورد، و در شب
 بيست و یکم وقتی یک سوم از شب گذشته بود به شهادت رسيد. در این شب امام عليه السالم فرزندان و اهل بيت خود را جمع

کرد و با ایشان وداع کرد و فرمود: »خداوند پس از من نگهدار شما باشد. نيکو وکيلی است خداوند و همو مرا کفایت خواهد کرد«.س
 امام سپس فرزندان و اهل بيتش را به نيکيها وصيت فرمود. آن شب اثر زهر بر بدن امام عليه السالم ظاهر شده بود و هر خوردنی

 که برای امام آوردن تناول نفرمود و لبهایش فقط به ذکر خداوند مشغول بود و عرق از جبين مبارکش مثل مروارید می  ریخت. امام
 با دست مبارکش عرق پيشانی را پاک کرد و فرمود: »شنيدم از رسول خدا صّلی اهلّل عليه و آله و سّلم که چون نزدیک وفات مؤمن

 می  شود، عرق می  کند جبين او مانند مروارید تر، و ناله او ساکن می  شود«. همه به گریه افتادند. امام حسن عليه الّسالم گفت: »ای
پدر به گونه ای سخن می  گوئی که گویا از خود نااميد شده  ای«.س

 امام فرمود: »ای فرزند گرامی یک شب پيش از آنکه این واقعه بشود جّدت رسول خدا صّلی اهلّل عليه و آله و سّلم را در خواب دیدم،
 از آزارهای این اّمت به او شکایت کردم، گفت: نفرین کن بر ایشان، پس گفتم: خداوندا بجای من بدان را بر ایشان مسّلط گردان، و

 بدل ایشان بهتر از ایشان به من روزی کن، پس حضرت رسول فرمود که: خدا دعای تو را مستجاب کرد، بعد از سه شب تو را به نزد
من خواهند آورد، و اکنون سه شب گذشته است«.س

 سپس امام فرمود: »ای حسن! تو را وصيت می  کنم به برادرت حسين. شماها از منيد و من از شمایم«. سپس امام رو کرد به فرزندان
 دیگر که از همسران دیگر امام غير فاطمه بودند و ایشان را وصيت فرمود که با حسن و حسين عليهما السالم مخالفت نکنند، پس
 فرمود: »حق تعالی شما را صبر نيکو کرامت کند، امشب از ميان شما می  روم و به حبيب خود محّمد مصطفی صّلی اهلّل عليه و آله و

سّلم ملحق می  شوم، چنانچه مرا وعده داده است«.س

 سپس امام به فرزندشان امام حسن عليه السالم فرمود: ای حسن! وقتی از دنيا رفتم، مرا غسل ده و کفن کن و با بقيه حنوط رسول
 خدا صّلی اهلّل عليه و آله و سّلم که از کافور بهشت است و جبرئيل برای آن حضرت آورده بود حنوط کن. هنگامی که مرا برای

 تدفين روی تخت گذاشتيد جلوی آن را رها کنيد و فقط پشت تخت را بگيرید. مالئکه جلوی آن را خواهند گرفت و تخت حرکت
 خواهد کرد. به هر سو که تخت روان شد شما هم به همان سو حرکت کنيد و جایی که توقف نمود همانجا محل قبر من است. ... پس

 از اینکه بر من نماز خواندی جنازه را از موضع خود بردار و خاک را از آن موضع کنار بزن. در آنجا قبر کنده شده و لحد ساخته ای
 خواهی یافت که پدرم حضرت نوح عليه الّسالم برای من ساخته در آنجا گذاشته است، پس مرا بر روی آن تخته دفن کن، و هفت

 خشت ساخته در آنجا خواهی یافت از خشتهای بزرگ، آنها را بر روی من بچين، پس اندکی صبر کن و یک خشت را بردار و به قبر
 نگاه کن، مرا در آنجا نخواهی دید زیرا به جّد تو رسول خدا صّلی اهلّل عليه و آله و سّلم ملحق خواهم شد، بدان که هر پيغمبری
 بميرد اگر چه در مشرق مدفون شده باشد و وصّی او در مغرب باشد، حق تعالی روح و جسد او را با روح و جسد وصّی او خواهد

 پيوست، بعد از آن جدا می  شوند، باز هر یک به قبرهای خود برمی  گردند. سپس قبر مرا از خاک پر کن و محل قبر مرا پنهان
 کن. هنگام صبح تابوتی بر ناقه  ای ببند، و سر آن ناقه را به کسی بده که به جانب مدینه بکشد تا آنکه مردم ندانند که من در کجا

 مدفون شده  ام در بعضی از روایات معتبر از امام جعفر صادق عليه الّسالم روایت شده که حضرت امير المؤمنين عليه الّسالم فرزند
 خود امام حسين عليه الّسالم را امر کرد که برای ایشان چهار قبر در چهار محل ایجاد نماید: در مسجد کوفه و در رحبه و در نجف و

 در خانه جعدة بن هبيره، تا دشمنان امام از خوارج و بنی اميه محل قبر ایشان را نشناسند، مبادا که اراده کنند جسد مطهر امام را
خارج نمایند
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نيابت
 پس از درگذشت نایب دوم امام زمان در سال ۳0۵ق، حسين بن روح به مقام نيابت منصوب شد. وی پيش از آن، از کارگزاران مالی

مورد اعتماد و نزدیک محمد بن عثمان بود و محمد بن عثمان او را رابط خویش با دیگر وکال در بغداد قرار داد

 با اینکه وکالی نائب دوم در بغداد حدود ده نفر بودند، اما محمد بن عثمان در زمان بيماری، ابن روح را قائم مقام خود و سفير

 صاحب االمر خواند و از شخصيت های شيعه خواست پس از مرگش به او رجوع کنند.چنانکه عالمه مجلسی نوشته، روزی که نایب

 دوم درگذشت، حسين بن روح در منزل او جلوس کرد و خادم محمد بن عثمان صندوقچه ای را که ودایع امامت در آن بود، به

 حسين بن روح تحویل داد  پس از مدتی در ۶ شوال ۳0۵ق، اولين توقيع از سوی حضرت مهدی در تأیيد حسين بن روح صادر شد

 از برخی نقل ها چنين برمی آید که موقعيت ابن روح، بر عکس سفير اول و دوم، در بين اماميه آشکار بود و به همين دليل، عده ای از

شيعيان بر آن شدند تا وکالی نواحی خود را نادیده گرفته و مستقيما با سفير سوم در تماس باشند

نامه امام در تأیید حسین بن روح
 ما او )حسين بن روح( را می شناسيم، خداوند تمام خوبی ها و خوشنودی های خویش را به وی بشناساند و او را با عنایت خود«

 خرسند گرداند. از نامه او آگاه شدیم و در مسؤوليت واگذار شده به وی اطمينان داریم. او نزد ما دارای مقامی است که موجب

شادی وی خواهد شد. خداوند احسان خود را نسبت به وی زیاد گرداند.«س

وکال و کارگزاران

 حسين بن روح با همکاری ده وکيل در بغداد و دیگر وکال در سایر بالد اسالمی، فعاليت های خود را در سمت نيابت آغاز کرد. نام

برخی کارگزاران و وکالی او از این قرار است

.محمد بن نفيس در اهواز که اولين توقيع امام زمان در دوره حسين بن روح به دست او منتشر شد

 جعفر بن احمد بن متيل، قاسم بن عالء در آذربایجان، ابو عبداهلل کاتب، احمد بن متيل، احمد بن ابراهيم نوبختی ، حسن بن علی

 وجناء نصيبی در نصيبين، محمد بن همام اسکافی، محمد بن جعفر اسدی رازی در ری، محمد بن حسن صيرفی در بلخ، ابوسهل

نوبختی و محمد بن علی شلمغانی که بعدها دچار انحراف شد و از سمت وکالت عزل شد

زندگی نامه
 سال والدت حسين بن روح مشخص نيست. کنيه او ابوالقاسم است

 و در منابع، از او با القاب نوبختی، روحی  و قمی یاد شده است.
 قمی بودن او را به دليل سخن گفتن با گویِش فارسی اهالی آبه )نزدیک

 ساوه( و مناسبات نزدیکش با مردم آن جا احتمال داده اند،  اما در
 بيشتر منابع، مشهور به نوبختی است. گفته شده انتساب وی به

 خاندان نوبختی، از سوی مادرش بوده است  برخی نيز گفته اند او از
 شاخه بنونوبخت قم بوده و در زمان نایب اول به بغداد مهاجرت کرده

است
 ارتباط با امام عسکری

 اینکه حسين بن روح از یاران امام حسن عسکری )ع( بوده، مورد اختالف
 است. ابن شهرآشوب در المناقب وی را از اصحاب و همچنين دستيار

 خاص امام عسکری)ع( می داند،  اما دیگر علمای رجال، سخنی در این
 باره نگفته اند. برخی هم قائلند پذیرفتن این خبر مشکل است، چون امام

 عسکری)ع( در سال ۲۶0ق رحلت کرد و نوبختی در سال ۳۲۶ق درگذشت

ویژگی ها
 شيخ طوسی در کتاب الغيبة گفته است حسين بن روح از عاقل ترین مردم
 عصر خود بود و در معاشرت با مخالفان، تقيه می کرد؛]10[ تا آن جا که یکی

.از خدمتکارانش را به علت ناسزا گفتن به معاویه برکنار کرد
 به گفته جاسم حسين در کتاب تاریخ سياسی غيبت، آنچه حسين بن روح

 را به این مقام رساند، اوصاف، شایستگی ها و کارآیی های وی بود که او را
 مطلوب مقام نيابت ساخته بود ام کلثوم دختر محمد بن عثمان، درباره

 روابط حسين با پدرش می گوید حسين از خواص و نزدیکان او بود و پدرش
مسائل خصوصی زندگی اش را به ابن روح نوبختی می گفته است

 ابوسهل نوبختی درباره رازداری حسين بن روح گفته است اگر او امام را
 زیر دامن خود پنهان دارد و بدنش را با قيچی قطعه قطعه کنند تا او را نشان

دهد، هرگز چنين نخواهد کرد

وفات
 حسين بن روح نوبختی در 1۸ شعبان سال ۳۲۶ق از
 دنيا رفت. قبر او در محله نوبختيه در بازار عطاران یا
 شورجه بغداد قرار دارد که هم اکنون به مقام حسين

بن روح مشهور شده و زیارتگاه شيعيان است

ماجرای شلمغانی
 شلمغانی از عالمان شيعه در بغداد و از نزدیکان حسين بن روح

 بود. حسين بن روح پس از انتصاب به مقام نيابت، او را وکيل خود

 معرفی کرد و اداره امور شيعه را به دست او سپرد، تا جایی که در

 دوره زندگی مخفيانه حسين بن روح، توقيعات امام زمان توسط ابن

 روح و به دست شلمغانی صادر می شد اما وی، در ایام حبس حسين

 بن روح و با سوءاستفاده از موقعيت خود، ابتدا خود را به جای او

 باب معرفی کرد و بعدها مرتد شد و انحرافات عقيدتی پيدا کرد. با

 آشکار شدن انحراف وی، حسين بن روح که در حبس بود، شيعيان

 را از این امر آگاه ساخت و معاشرت با او را منع کرد تا اینکه در سال

۳1۲ق توقيعی از سوی حضرت مهدی)عج( در لعن او صادر شد

ضریح حسين بن روح

مرقد حسین بن روح

 نُّواب اَربَعه، به چهار نماینده یا نایب خاص امام مهدی )عج( در دوران غیبت صغری گفته مى شود که رابط میان شیعیان و امام بودند:
 عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح و على بن محمد َسُمری. نواب اربعه از اصحاب باسابقه و مورد اعتماد امامان بودند

 که یکى پس از دیگری از طرف امام زمان و با معرفى نایب پیش از خود شناخته مى شدند. این چهار نفر به مدت هفتاد سال، نیابت امام
 را عهده دار بودند و با داشتن وکالیى در دورترین شهرهای اسالمى، پیام ها و خواسته  های شیعیان را به امام و پاسخ های امام را به آنان

 مى رساندند. از دیگر وظایف نایبان خاص، این بود که تردیدها را درباره حضرت مهدی از بین ببرند و محل زندگى امام و مشخصات او را
پنهان دارند

 در دو شماره قبلى و شماره اینده قصد داریم به زندگى هر یک از این بزرگان بپردازیم در این شماه به زندگى نامه حسین بن روح
مى پردازیم

 حسین بن روح نوبختى )متوفای ۳۲۶ق(، سومین نایب از نواب اربعه امام مهدی)عج( است که به مدت ۲۱ سال )۳۰۵ - ۳۲۶ق( نیابت
 خاصه را بر عهده داشت. او از اصحاب امام عسکری)ع( و از یاران نزدیک نایب دوم در بغداد بود. محمد بن عثمان در واپسین روزهای
 حیات خود، حسین بن روح را به دستور امام زمان، جانشین خود کرد. پس از مدتى در ۵ شوال ۳۰۵ق، اولین توقیع از سوی حضرت

 مهدی در تأیید حسین بن روح صادر شد. حسین بن روح در ابتدای نیابت خود در دستگاه حاکم عباسى دارای موقعیت و احترام ویژه
 بود، اما بعدها دچار مشکل شد و مدتى زندگى مخفیانه داشت و سپس پنج سال زندانى شد. از مهمترین اتفاقات دوران حسین بن روح،

 ماجرای شلمغانى است که وکیل مورد اعتماد او بود، اما دچار انحراف عقیده گردید و توقیعى از جانب امام زمان)عج( در لعن او صادر شد.
 موقعیت علمى حسین بن روح نوبختى، به دلیل تألیف کتب فقهى و اشراف کافى در مناظرات علمى، ممتاز دانسته شده است. در منابع

روایى، کراماتى از او نقل شده است

 نُّواب َارَبعه، حسین بن روح
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معرفی کتاب : علی از زبان علی

در بخشی از این کتاب می خوانيم

 وقتی رسول خدا صلی اهلل عليه و آله به مدینه آمدند و مسجد مدینه را بنا نهادند، جمعی از مهاجران در اطراف
 مسجد خانه هایی ساختند و برای سهولت رفت وآمد به مسجد، دری از خانة خویش به مسجد باز کردند. چندی

 به این گونه گذشت تا اینکه دستور الهی نازل شد که همة این درها مسدود شود؛ اما تنها خانه ای که از این
دستور مستثنا بود، خانة من بود. این استثنا بر یاران رسول خدا صلی اهلل عليه و آله سنگين آمد

 در توضيح این مسئله رسول خدا صلی اهلل عليه و آله دست مرا گرفتند و فرمودند: موسی از خدا خواست که
 مسجد او به دست هارون تطهير شود. من نيز از خدا خواسته ام که مسجد مرا به دست تو و نسل تو تطهير

کند
 پس از این اقدامات رسول خدا صلی اهلل عليه و آله به اصحاب خویش چنين توضيح دادند: »من به ميل و

 خواست خویش ورودی خانه های شما را به مسجد نبستم و به خواست خودم اجازة باز بودن در خانة علی را
 صادر نکردم. این هردو دستور از جانب خداوند بود. )به نقل از کتب اهل سنت نظير مجمع الزوائد )اثر هيثمی(،

مناقب )اثر ابن مغازلی( و کنزالعمال )اثر متقی هندی( )ص ۶۳(س
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 کتاب علی از زبان علی از دقيق ترین و
 خواندنی ترین زندگی نامه ها درباره اميرالمؤمنين

 عليه السالم است که نویسنده با استفاده از منابع
 دست اول و مطمئن شيعه و اهل سنت به نگارش آن

.پرداخته است

 اميرالمومنين)ع( از هر نظر بی نظير است. در اوليا،
 اوصيا و بزرگان کسی را جز ایشان سراغ نداریم که

.خودش زندگی را از ابتدا تا انتها بيان کرده باشد

 کتاب علی از زبان علی دربردارنده گزارش های
 تاریخی و روایی براساس سير طبيعی گفتارهای

 اجتماعی و سياسی است و نه عهده دار بيان معارف
 عميق توحيدی.در واقع این کتاب از اول تا آخر از
 کالم حضرت علی)ع( است و پاورقی جزئی دارد.

 این کتاب از 10 فصل دوران مکه, دوران مدینه,
 دوران خلفا, دوران خالفت, دوران جنگ جمل,

 دوران جنگ صفين, دوران حکميت, دوران جنگ
 نهروان, دوران غارت ها و دوران شهادت تشکيل

.شده است

قیمت :۵۵ هزار تومان

پنهان شدن
 برخی منابع از پنهان شدن حسين بن روح، مدتی پس از انتصاب به نيابت امام زمان)ع( خبر داده اند. مدت این دوره

 دقيقا مشخص نيست و احتماالً بين سال های ۳0۶ تا ۳11ق، در دوران وزارت حامد بن عباس بوده است.  بنا به نوشته
 شيخ طوسی، در این دوران، محمد بن علی شلمغانی سفير و رابط او با مردم بود  اطالعات چندانی از این دوره در دست

نيست

زندانی شدن
 حسين بن روح نوبختی از سال ۳1۲ تا ۳1۷ق، در زندان مقتدر، خليفه عباسی حبس بود. در منابع شيعی دليلی برای

زندانی شدن او ذکر نشده اما برخی پژوهشگران بر اساس نقل اهل سنت، دو قول را گفته اند
خودداری حسين بن روح از پرداخت اموال به دیوان حکومت

 ارتباط با قرامطه که آن زمان بر بحرین مسلط بودند برخی از پژوهشگران معاصر، سبب حبس او را شهرتش در مقام
 نيابت، ارتباط با شيعيان و مقبوليت او در ساماندهی وضعيت آنان و جمع آوری نامه ها و وجوهات و تسليم آنها به حضرت

 مهدی دانسته اند  اما برخی نيز معتقدند دستگيری او به سبب دشمنی شلمغانی و به دست محسن بن علی بن فرات
 )پسر علی بن فرات وزیر و از طرفداران شلمغانی( در دوران وزارت علی بن فرات در سال های ۳11 ـ ۳1۲ق انجام شده
 است پس از آزادی او از زندان، به دليل وجود چهره های سرشناس از خاندان نوبخت در حکومت که جایگاه های مهمی

هم داشتند، دیگر کسی نتوانست مزاحمتی برای او ایجاد کند

مقام علمی و كرامات
 حسين بن روح کتابی در فقه به نام التأدیب تأليف کرد و آن را برای ارزیابی و اظهار نظر به حوزه حدیثی قم فرستاد و از
 علمای آن جا خواست تا مواردی را که برخالف نظر آنان است، یادآور شوند. علمای قم پس از ارزیابی محتوای کتاب، آن

.را جز در یک مورد تأیيد کردند و نزد وی بازفرستادند
 وی در دوران نيابت، مناظراتی هم داشته که به تفصيل در منابع روایی آمده است پاسخ هایی که حسين بن روح به

 سؤاالت مطرح شده در این گفتگوها داده، نشان از اشراف او بر مسائل دینی و همچنين مقام علمی اوست
او روایاتی هم نقل کرده است  شيخ طوسی، زیارت رجبيه را به نقل از حسين بن روح نوبختی آورده است

كرامات
 در برخی منابع، کراماتی از حسين بن روح نقل شده است. او گاه برای رفع تردید طرف مقابل و گاه برای تأیيد خودش،
 بعضی اسرار را فاش و برخی عالئم را آشکار می کرد. نامه علی بن بابویه )پدر شيخ صدوق( به نائب سوم برای فرزنددار

 شدن و درخواست دعای حضرت حجت)ع(،  یا نامه دیگری از ابن بابویه )پدر شيخ صدوق( برای تعيين تکليف خود برای
 سفر حج خبر از مرگ احمد بن اسحاق قمی،خبر از شمش طالی گمشده به محمد بن حسن صيرفی، و دیگر احادیث

نقل شده، از نمونه های آن است
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