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این گفتار مروری بر معارف شب قدر برگرفته از آیات قرآن و سنت معترب است و شامل یک مقدمه، یک 

سال؛ و  ۲۳خاتمه و دو مبحث به رشح زیر است: قرآن یک نزول بیشرت نداشته است، آن هم تدرییج در طول 

 دیگر مباحث مرتبط با شب قدر. 

 مقدمه

اطالاعت ما از شب قدر برگرفته از آن چزیی است که خداوند متعال در قرآن جمید در سوره های قدر، 

به  Theodor Nöldekeدخان و بقره معریف کرده است. ترتیب نزول این سه سوره بنا به حتقیق تئودر نودلکه 

 است.  ۹۱و  ۵۳، ۱۴ترتیب 

رِ  الف. َاُه ِِف ََلنلَِة النَقدن نَزْلن
َ
ر   إِنَّا أ لنِف َشهن

َ
نن أ ٌ مِّ ِر َخْين ِر ََلنلَُة النَقدن دنَراَك َما ََلنلَُة النَقدن

َ
ُل  َوَما أ نَماَلئَِكةُ  تَََنَّ وحُ  ال  َوالرُّ

ن َربِِّهم بِإِذننِ  ِفیَها ر   ُكِّ  مِّ من
َ
ى  ِهَ  َساَلمٌ  أ لَعِ  َحّتَّ رِ  َمطن همانا ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. ( »۹۷: ۵-۱)قدر  النَفجن

داین که شب قدر چیست؟ شب قدر بهرت از هزار ماه است. در آن شب فرشتاگن و روح به اذن و تو چه یم

 « اش سالمت است.آیند. آن شب تا طلوع فجر، همهپرورداگرشان برای هر اكری فرود یم
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نُمِبيِ  حم ب. َاهُ  نَّاإِ  َوالنِكتَاِب ال نَزْلن
َ
َباَرَكة   أ َرُق  ِفیَها ُمنِذِرینَ  ُکنَّا إِنَّا ِِف ََلنلَة  مُّ ر   ُكُّ  ُيفن من

َ
ًرا َحِكیم   أ من

َ
نن  أ  إِنَّا ِعنِدنَا مِّ

َةً  ُمرنِسِليَ  ُکنَّا ن رَْحن بَِّك  مِّ ِمیعُ  ُهوَ  إِنَّهُ  رَّ کتاب روشنگر، که ما حا، میم. سوگند به این ( »۴۴: ۶-۱)دخان  النَعِلیمُ  السَّ

یابد، ای فیصله یمایم. در آن شب هر اكر حكیمانهآن را در شیب مبارك نازل کردیم، که ما پیوسته اخطاركننده بوده

گمان، ما فرستنده ]پیامربان[ هستیم. که رْحّت از سوی پرورداگر توست، به یقي اوست اكری که از نزد ماست. یب

 «که شنوای داناست.

قَانِ  َشهنرُ  ج. نُهَدىى َوالنُفرن َن ال ِّلنَّاِس َوَبیِّنَات  مِّ آُن ُهًدى ل نِزَل ِفیِه النُقرن
ُ
ِي أ آن روزهای ]»( ۱۸۵:۲ بقره) َرَمَضاَن اَّلَّ

برشمرده[ ماه رمضان است، مایه که قرآن در آن نازل شده است؛ ]کتایب[ که راهنمای مردم و ]دربردارنده[ 

 « از باطل است.های روشن هدایت و جدایی حق  دَلل

از این آیات حداقل چهار نكته استفاده یم کنیم: اول. شب قدر شیب بسیار گرانقدر و مبارک، بهرت از هزار 

ماه، و شیب آکنده از رْحت و سالمت است؛ دوم. یكی از شبهای ماه رمضان است؛ سوم. قرآن در آن شب نازل 

 ه دادن هر اكر حكیمانه ای فرود یم آیند. شده است؛ چهارم. فرشتاگن و روح در آن شب برای فیصل

اینكه شب قدر دقیقا چه شیب است در قرآن تعیي نشده است. این امر در روایات حبث شده و دیداگه شیعه 

و اهل سنت در تعیي آن متفاوت است. مطابق توصیه روایات در شب قدر بیدار یم مانیم و با تالوت قرآن، تهجد، 

 عرفت و ذکر از خدا یم خواهیم ما را از مشموالن رْحت و مغفرت خود قرار دهد. داع و برگزاری جمالس م
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 سال ۲۳قرآن یک نزول بیشرت نداشته است، آن هم تدرییج در طول  مبحث اول.

 

این مهمرتین مبحث امشب است و شامل یک مقدمه و پنج حبث به رشح زیر است: رشوع نزول قرآن در 

َللة القدر، انزال و تَنیل یعین مطلق نزول، سه معین بعثت، افسانه نزول دفیع قرآن به بیت املعمور سماوی! و 

 نقد نظریه نزول دفیع بسیط تمام قرآن بر قلب پیامرب در شب قدر.  

 در این مقدمه به سه نكته یم پردازم: پرسش اصیل حبث، منابع اصیل و فایده حبث.  مقدمه:

پرسش اصیل: مراد از نازل شدن قرآن در شب قدر نزول تمام قرآن یا خنستي آیات آن است؟ بنا بر  الف.

احتمال اول، با توجه به اینكه قرآن در طول بیست و سه سال تدرجیا بر قلب پیامرب نازل شده است، آیا عالوه بر 

 ۲۷حتمال دوم با توجه به اینكه شیعه آن نزول دیگری به صورت دفیع در اكر بوده است؟ به چه دَلل؟ بنا بر ا

رجب را به عنوان عید مبعث جشن یم گْيد، خنستي آیات قرآن چه زماین نازل شده است؟ بنابراین مباحث 

مهیم مثل اینكه قرآن یک یا دو نزول داشته، اماکن عقیل این نزول دفیع، تعیي روز مبعث، و آچنه از قرآن در 

 مهم این مبحث است. شب قدر نازل شده از موضواعت 
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پژوه معارص ایراین استفاده کرده ام و برای قدرشنایس در پاسخ به این سوال مهم من از حتقیقات دو قرآن ب.

از ایشان مشخصات دو منبع مورد استفاده ام را در صدر حبث نقل یم کنم. یكی نعمت اهلل صالیح جنف آبادی 

( ۱۳۹۰تفسْيی )تهران: کویر،  مقاهل چهار همراه به ابلیان جممع تفسْي در خیایل هایحدیث کتاب ،(۱۳۰۳-۱۳۸۵)

(، جمموعه ۱۳۸۵-۱۳۰۹؛ و دیگری حممدهادی معرفت )۳۴۶-۳۰۹مقاهل سوم: دو نزول یا یک نزول برای قرآن؟! ص

-۱۳۵، اجلزء االول(، حبث نزول القرآن، ص۱۳۹۰القرآن، )قم: دار اتلعارف للمطبواعت،  علوم یف ده جدلی اتلمهید

. هر دو حمقق به نزول واحد تدرییج قرآن باور دارند و نزول دفیع را فاقد دَلل دانسته اند. من نزی به همي ۲۵۴

قول قائلم. ابلته گروه قابل توجیه از علمای اهل سنت و شیعه به دو نزول قائلند که مهمرتینشان در ادامه معریف 

این زمینه مهمرتین مقاهل حبث نزول قرآن حداقل در  یم شوند. در حد اطالع من مقاهل صالیح جنف آبادی در

 زبانهای فاریس و عریب است. 

این حبث چه فایده ای دارد؟ اینكه قرآن یک بار بیشرت نازل نشده و نزول دفیع فاقد دَلل معترب قرآین،  ج.

آن و تفسْي آن روایی است بلكه اصوال عقال ممكن نیست، از زمره مباحث اعتقادی و قرآین است و در علوم قر

تاثْي جدی دارد. حذف قول نزول دفیع بار معارف اسالیم را سبک یم کند، فهم آیات متعدد قرآن خصوصا آیات 

مرتبط با شب قدر را تصحیح یم کند، روایات جمعویل که باعث چني قول عجییب بوده را افشا یم کند، در نتیجه 

 حیث شایسته است انتظار داشته باشیم.    فایده ای معرفّت دارد. فایده ای که از چني مبا
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 حبث اول. رشوع نزول قرآن در َللة القدر 

 

 

قبل از هجرت(  ۱۳بنا به قول حق و صحیح نزول قرآن در شب قدر در ماه رمضان سال اول بعثت ) الف.

تر شب قدر و ماه رمضان آاغز شده است، نه اینكه تمام قرآن در چني شیب نازل شده باشد. به عبارت دقیق

َاهُ ِِف ََلن  نَزْلن
َ
ِر معنایش این نیست که سالگرد تودل قرآن است. اینكه در سوره قدر گفته شده إِنَّا أ « تمام قرآن»لَِة النَقدن

در چنان شیب نازل شده است. « گروه خنست آیات قرآن»را در آن شب نازل کردیم، بلكه معنایش این است که 

است، نه جمازی و نیازی به تقدیر گرفنت « اطالق حقییق»اطالق واژه قرآن به یک آیه قرآن یا دسته ای از آیات 

 «. یف َللة القدر آیات منهاالقرآن او  بعضانا انزْلا »ندارد تا گفته شود لکمه بعض هم 

الک زمان امور تدرییِج مهم زمان رشوع آنهاست، و این امری اكمال متعارف در همه زبانهاست. به این  ب.

مثال توجه کنید: کیس مشغول حفر قنات است و بعد از مدتها حفاری در یک روز مجعه قنات به آب یم رسد، با 

مد، معنایش رشوع به آب رسیدن هایش اعالم یم کند که آب قنات روز مجعه بْيون آخوشحایل به هم والیّت

قنات در این روز است، نه اینكه همه آب قنات آن روز بْيون آمد و قنات بعدش یم خشكد! اطالق آب قنات به 
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آیب که روز مجعه درآمده حقیقت است نه جماز. مثال دیگر اگر در روز اول ماه رمضان بگوییم رمضان داخل شد، 

 روز است، نه حتقق تمام ماه در این روز! که امری حمال است. معنایش رشوع شدن ماه رمضان در آن 

این مطلب در همه امور تدرییج صادق است. در مورد قرآن هم برای هماگن معلوم بوده که نزول قرآن  پ.

تدرییج بوده است و آیه سوره قدر یعین رشوع نزولش در شب قدر بوده، بدون جماز و تقدیر بعض، نه چزی دیگر. 

)اولي گروه آیات نازل شده قرآن( حقییق است. معین آیه سوره قدر این یم شود: « بعض قرآن»آن هم به اطالق قر

نزول قران از شب قدر آاغز شده است. معنای آیات ابتدایی سوره دخان هم این است: ما خنستي آیات قران را در 

 ز نزول قرآن درماه رمضان بوده است. شب مبارک )قدر( نازل کردیم. معین آیه سوره بقره هم این است که آاغ

سوره  ۱۸۵آیه اول سوره قدر نیست. وقّت آیه « شب قدر»آیه دوم سوره دخان چزیی جز « شب مبارک» ت.

بقره نازل شد مسلمانان به سادیگ آن شب مبارک قدر را بر ماه رمضان تطبیق کردند، یعین شب قدر یكی از 

با مقدمات زیر در ذهنشان تشكیل شده بود: مقدمه اول. قرآن در  شبهای ماه رمضان است. در حقیقت قیایس

شب قدر نازل شده است. مقدمه دوم. قرآن در ماه رمضان نازل شده است. نتیجه: شب قدر یكی از شبهای ماه 

رمضان است. ظهور َللة القدر یا َللة مباركة در یک شب است نه در چند شب یا یس شب مگر با تكلف. 

 د از قرآن در قیاس مذکور دسته اول آیات قران است نه تمام قرآن. واضح است مرا

ِي َخلََق  ث. ِم َربَِّك اَّلَّ  بِاسن
ن
نَسانَ  َخلََق  چه آیایت خنستي آیات نازل شده بوده است: اقنَرأ ِ

  َعلَق   ِمنن  اْلن
ن
 َوَربَُّك  اقنَرأ

َرمُ  کن
َ ِي اْلن نَسانَ  َعلَّمَ  بِالنَقلَمِ  َعلَّمَ  اَّلَّ ِ

لَمن  اْلن . آفرید[ را هسّت جهان] که پرورداگرت نام به خبوان»( ۹۶: ۵-۱) َما لَمن َيعن

 به و. داد آموزش قلم ۀوسیل به که همان. است ترینگرایم تو پرورداگر و خبوان،. آفرید بسته خوین از را انسان

ثِّرُ ه است: بود آیات این هم نازهل آیات دسته دومي «.دانستنیم که داد آموزش چزیهایی انسان نُمدَّ َها ال يُّ
َ
 ُقمن  یَا أ
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نِذرن 
َ
ن  َوَربََّك  فَأ رن  َوِثیَابََك  فََكربِّ زَ  َفَطهِّ ُجرن  َوالرُّجن ِثُ  َتمنُن  َواَل  فَاهن تَكن رِبن  َولَِربَِّك  تَسن -۷ :۷۴( »ای جامه بر ۱ مدثر) فَاصن

خود کشیده، به پا خزی و اخطار كن. و پرورداگرت را بزرگ بدار. و جامههای خویش پاکزیهدار. و از ناپایك 

دوری گزین. و من ت منه که زیاده خبشیدهای. )یا: خبشش نكن آنگونه که چشمداشت زیادهخوایه داشته 

 بایش( و برای رضای پرورداگرت صرب پیشه كن.«

(، قریش ۱۱۱(، مسد )۷۴(، مدثر)۹۶در ترتیب نودلکه خنستي آیات نازل شده به ترتیب ذیل است: علق )

( ردیف سوم را دارد. حتقیق در ۱(. در ترتیب حمققان مسلمان سوره ْحد یا فاحتة الكتاب )۱۰۸( و کوثر )۱۰۶)

 ترتیب نزول سوره ْحد جمایل دیگر یم طلبد.          

 حبث دوم. انزال و تَنیل یعین مطلق نزول

 

انزال و تَنیل به حلاظ لغوی هر دو از باب إفعال و تفعیل هستند و به رصف نزول داللت دارند، دفیع بودن 

یا تدرییج بودن برگرفته از قرائن بْيوین است، و ارتبایط به این دو باب ندارند، درست مثل إکرام و تكریم که 

 هر دو به یک معین هستند. 
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َاز این ریشه در یک آیه استفاده شده است. شاهد اول: وَ در بریخ آیات از هر دو باب ا الف. نَزْلن
َ
َر  أ کن إََِلنَك اَّلِّ

َ لِلنَّاِس َما  َل تِلُبَيِّ ُرونَ  نُزِّ و این قرآن را به سوی تو نازل کردیم تا برای مردم ( »۴۴-۴۳: ۱۶)حنل  إََِلنِهمن َولََعلَُّهمن َيتََفكَّ

بنتَِِغ َحَكًما « ان کین، و باشد که آنان بیندیشند.آچنه را که به سویشان نازل شده است بی
َ
ِ أ َ اَّللَّ َفَغْين

َ
شاهد دوم: أ

ِي  نَزَل َوُهَو اَّلَّ
َ
اًل  أ ینَ  إََِلنُكُم النِكتَاَب ُمَفصَّ ِ نَّهُ  َيعنلَُمونَ  النِكتَاَب  آتَیننَاُهمُ  َواَّلَّ

َ
ٌل  أ َقِّ  ُمََنَّ بَِّك بِاحلن ن رَّ تَُكوَننَّ ِمَن  فاََل  مِّ

یَن )انعام  رَتِ نُممن که اوست که قرآن را به تفصیل به سوی بگو:[ پس آیا جز خدا داوری جبویم، در حایل( »]۶:۱۱۴ال

دانند که آن از جانب پرورداگرت به حق  نازل شده است؛ ایم یمکه کتابشان دادهشما نازل کرده است؟ و کساین

در آیه اخْي تفصیل کتاب در باب انزال بكار رفته است. به این نكته « پس هرگز از تردیدکننداگن مباش.

 بازخواهم گشت. 

اینكه پنداشته شده انزال خمتص نزول دفیع و تَنیل متعلق به نزول تدرییج است، نادرست است. شاهد  ب.

اَل  یَن َكَفُروا لَون ِ َل اول: َوقَاَل اَّلَّ آُن  نُزِّ لَِك  مُجنلًَة َواِحَدةً َعلَینِه النُقرن ِتیاًل  َوَرتَّلننَاهُ  فَُؤاَدكَ  بِهِ  ِْلُثَبَِّت  َکَذى ( ۳۲:۲۵ فرقان) تَرن

 یم نازل تدریج به را قرآن] گونهاین است؟ نشده نازل او بر یكباره قرآن چرا: گفتند ورزیدند كفر که آنان و»

ترین مدرک در ابطال این رصیح« م.ایبرخوانده تدریج به و شمرده را آن و گردانیم، استوار آن با را دلت تا[ کنیم

َا ِمَن انتساب تَنیل به نزول تدرییج و انزال به نزول دفیع است. در آن گفته نشده لوال انزل! شاهد دوم:  ْلن َونَزَّ

بَاَركً  َماِء َماًء مُّ َِصیِد )ق  السَّ نبَتننَا بِِه َجنَّات  وََحبَّ احلن
َ
 ۀبركت نازل کردیم، پس به وسیلو از آسمان، آیب با ( »۵۰:۹فَأ

َماِء َماًء  «.رویانیدیم کردین درو هایدانه و هاباغ آن نَزَل ِمَن السَّ
َ
( نزول ۲:۲۲)بقره « و از آسمان آیب نازل کرده»َوأ

 باران تدرییج است و با هر دو لفظ استعمال شده است. 

َاُه آیه ای که نزول تدرییج قرآن را ترصیح کرده است:  ج. ْلن ث  َونَزَّ ى ُمكن ُه لََعَ اْلَّاِس لََعَ
َ
َرأ نَاُه تِلَقن آنًا فََرقن َوقُرن

ایم تا آن را با درنگ بر مردم و آن را قرآین خبش خبش )آیه به آیه و سوره به سوره( کرده( »۱۷:۱۰۶)ارساء  تََِنیاًل 
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یت و روشین بر شهود عیین مسلمانان از نزول این آیه به شفاف« که باید به تدریج نازل کردیم.خبواین، و آن را چنان

تدرییج قرآن در طول بیست و سه سال منطبق است. بنابراین نیم توان با تمسک به آیه ذیل و مشابه آن رصفا بر 

َل َعلَینَك اساس باب افعال و تفعیل نتیجه گرفت نزول قرآن دفیع و نزول تورات و اجنیل تدرییج بوده است:  نَزَّ

َقِّ النِكتَاَب  َ یََدینِه  بِاحلن َِّما بَين قًا ل جِنیَل ُمَصدِّ ِ
نَزَل اتلَّونَراَة َواْلن

َ
 ۀکننداین کتاب را که تصدیق ( »۳:۳)آل عمران  َوأ

 «رستادیم.ف فرو[ نزی] را اجنیل و تورات و کرد، نازل تو بر حق   به است، آن از پیش آسماین هایکتاب

  حبث سوم. سه معین بعثت

 

به این دو رجب است وقّت خنستي آیات در شب قدر و ماه رمضان نازل شده است؟  ۲۷چگونه بعثت روز 

اگرچه این قول  ،با نزول قرآن رشوع شده باشد )ص( قطیع نیست که نبوت پیامربگزاره توجه کنید: گزاره اول: 

بوده باشد بلكه احتمال دارد در رجب  ۲۷در پیامرب اسالم )ص( قطیع نیست که بعثت  . گزاره دوم:مشهور است

سه معین به اكر برده اند: احتمال اول. نزول بعثت را به توضیح هر دو نكته: مورخان اما باشد.  بوده ماه رمضان

احتمال دوم.  به این معین که همزمان با اولي ویح قرآین ایشان پیامرب شده باشد. اولي ویح قرآین به ایشان،

، به این معین که جربئیل پیامرب را در این زمان آاگه یم کند که قرآین قبل از نزول قرآن اعطای نبوت با ویح غْي

احتمال سوم. مبعوث شدن و ماموریت علین کردن  پیامرب شده است، اما ویح قرآن مدیت بعد صورت یم گْيد.
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لكه زمان علین شدن ، به این معین که بعثت زمان خنستي ویح قرآین و زمان انتصاب به نبوت نبوده، بدعوت

  ماموریت تبلیغ به اسالم بوده که سه سال بعد از انتصاب به نبوت صورت گرفته است.   

قطعا بعثت در ماه رمضان و شب قدر بوده است. این احتمال  )رشوع پیامربی با ویح قرآین( بنابر احتمال اول

در علل الرشایع صدوق. این )ع( مام رضا موید به بریخ روایات شییع است از مجله روایت فضل بن شاذان از ا

عیدی  ،قدر نزد ایشان چندان روشن نیست خایص به عنوان شبتعیي قول در اهل سنت قول اصیل است، و چون 

به عبارت دیگر عید مبعث همانند عید غدیر بنام مبعث هم در فرهنگ ایشان به رسمیت شناخته نشده است. 

( احتمال مبعث در ماه رمضان علین پیامرب آاغز دعوتبعثت یعین ل سوم )بنا بر احتماخم ماهیت شییع دارد. 

و سوم )مبعث یعین آاغز نبوت و نه آاغز ویح قرآین( دوم  ایبنا بر احتماهلاما ابلته سه سال بعد منتیف نیست. 

یع االول )یعقویب دهم رب در منابع شییع دیده یم شود: درباره مبعثاین اقوال ( علین پیامرب آاغز دعوتبعثت یعین )

و مسعودی در اتلنبیه واْلرشاف(، بیست و پنجم رجب )صدوق در املقِنع( و بیست و هفتم رجب )شیخ طویس 

 و فت ال نیشابوری در روضة الواعظي( است.  االحاکمدر تهذیب 

 نیم هر یک از این احتماالت مؤیدایت دارند و به شلک قطیعیک از این احتماالت اصح و اقوی است؟ کدام

خمتار ( ۴۶۰-۳۸۵)انست. از زمان شیخ الطایفه شیخ طویس دتوان یكی را قول صحیح و دو احتمال دیگر را باطل 

ان هم این روز عید و تعطیل رسیم ایردرآمده است و در  در مورد مبعث به عنوان قول رسیم شیعه رجب ۲۷ ایشان

، اما به حلاظ علیم مطلب همي است که است بیشک اكر خویباست. بزرگداشت یک روز به نام مبعث پیامرب 

قرآن نزول  پیامربی با بنابراین رشوع نزول قرآن در شب قدر ماه رمضان با مبعث به معنای رشوع .گذشت

علین )احتمال  یا آاغز دعوت قرآین )احتمال دوم(ویح غْي آاغز همراه بوده، اما با مبعث به معین  )احتمال اول(

رجب( بوده باشد و  ۲۵ربیع االول یا  ۱۰رجب )یا  ۲۷مبعث در روزی مانند یم تواند همراه نبوده باشد و  سوم(
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رشوع نزول قرآن همچنان در شب قدر ماه رمضان رخ داده باشد. در نهایت من احتمال اول در مورد مبعث را 

 ماه رمضان اتفاق افتاده است.  اقوی و در نتیجه متمایل به این قول هستم که شب قدر و مبعث همزمان در

 میالدی( ۵۶۹اعم الفیل )آوریل  دوازدهم ربیع االول :الزم به ذکر است که مطابق حتقیقایت که منترش کرده ام

 ۲۶، پیامرب )ص( روز میالد. )به عنوان روز میالد رسول خدا بر أساس مدارک موجود تارییخ اقرب به واقع است

آخرین روزهای پیامرب ) هم دوشنبه دوم ربیع االول سال یازدهم هجری بوده است. پیامربروز وفات  (۱۳۹۸آبان 

 (۱۳۹۶دی  ۵، ۱-)ص( 

 حبث چهارم. افسانه نزول دفیع قرآن به بیت املعمور سماوی!

 

 

 قول به نزول دواگنه قرآن و ادهل نزول دفیع یم اندازم. امجاال سه دسته آیه اصیل حبثاما نظری امجایل به 

تدرییج ندارند. در اینكه قرآن در طول بعثت پیامرب  وظهوری در دو نزول دفیع  بقره( ۱۸۵)قدر، اوایل دخان و 

آیات نزول آن به ماه رمضان  تردیدی نیست، اما با توجه به اینكه در اینهم تا زمان وفات ایشان نازل شده است 

https://kadivar.com/17515/
https://kadivar.com/16331/
https://kadivar.com/16331/
https://kadivar.com/16331/
https://kadivar.com/16331/
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یا شب قدر نسبت داده شده این نظر برای بریخ پیدا شده که باید نزول دیگری در اكر باشد و آن نزول دفیع بوده 

 است.   

و  (۷۷۴-۷۰۱) ابن کثْي(، ۶۷۱)م. از مجله قرطیب  ،اهل سنت استبزرگ امجاال این قول مشهور مفرسان 

در رساهل اعتقادات و بریخ مفرسان ( ۳۸۱-۳۰۶) حمدثان مثل شیخ صدوق . در شیعه بریخ(۹۱۱-۸۴۹) سیویط

در تفسْي املزیان به دو نزول قائل شده اند. یک نزول ش( ۱۳۶۰-۱۲۸۱)حكیم مانند سید حممد حسي طباطبایی 

 دفیع در شب قدر در ماه رمضان و یک نزول تدرییج در طول بیست و سه سال. به بریخ آیات و روایت استشهاد

نزول و قرآن  ریشه روایی افسانه بیت املعمور سماویاین حبث را در ضمن دو مطلب برگزار یم کنم: کرده اند. 

 را تایید نیم کند.دفیع 

 . ریشه روایی افسانه بیت املعمور سماوی مطلب اول

شب قدر همان شب مبارک است و در رمضان قرار دارد، »در تفسْي طربی از ابن عباس نقل شده:  الف.

به بیت املعمور نازل شد و بیت املعمور مواقع ستاره ها در آسمان دنیاست همان « زبر»قران مجلیگ به طور دفیع از 

حممد )ص( نازل شد که حاوی امر جا که قرآن فرود آمد، پس از ان قران در قسمتهای گوناگون قطعه قطعه بر 

در تفسْي ابن کثْي ابوهریره به پیامرب نسبت داده است: « و نیه است ودرباره مسائل جنگها سخن یم گوید.

درآسمان هفتم بیّت است بنام بیت املعمور در مقابل کعبه، و در آسمان چهارم نهری است بنام نهر حیوان. »

ین یم کند و بْيون یم آید و باهلای خود را یم تكاند و از باهلایش هفتاد جربئیل روزی یک نوبت در آن نهر آب ت

هزار قطره آب یم چكد و از هر قطره ای یک فرشته خلق یم شود و این هفتاد هزار فرشته مامور یم شوند به بیت 

 ....« املعمور در آسمان هفتم بروند و در آجنا نماز خبوانند 
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این مطلب اختالیف نیست که قرآن از لوح حمفوظ در شب قدر مجلیگ  در»قرطیب مفرس بزرگ قرن هفتم: 

نهادند که در آسمان دنیاست و پس از آن جربئیل پاره  [بیت املعمورهمان یعین ]نازل شد و آن را در بیت العزة 

« م رسید.پاره آن را در اوامر و نوایه و اسباب نزول دیگر نازل یم کرد و این نزل تدرییج در بیست سال به اجنا

یعین از قرن دوم که کتابت احادیث رشوع شد این دو نزول فكر مسلط شد. جالل ادلین سیویط در اتقان گفته 

روایات فراواین که اکثشان صحیح است بر همي امر داللت »به نظر وی  «اصح اقوال و اشهرشان است. این»

این قول و دفیع قرآن به بیت املعمور بوده اند،  زولن نروات متعددی از مجله ابوهریره از قرن دوم ناقال. «دارند

توسط صحابه و تابعي به قول مسلط تبدیل شده است. باور کرده اند قرآن دو نزول داشته است. نزول دفیع در 

نزول ماه رمضان به آسمان و نزول تدرییج به زمي به قلب پیامرب. رشوع دویم در ماه رجب یا ربیع االول بوده و 

 اول در ماه رمضان. 

از اینجا بیت املعمور با مفهویم مبهم و غْيقابل تشخیص وارد فرهنگ ما مسلمانان شده است. بریخ آنرا  ب.

ورِ  ُطور   با ابلیت املعمور در سوره طور یكی گرفته اند. َوالطُّ سن نُشور   َرق   ِِف  َوِكتَاب  مَّ َینِت  مَّ ُمورِ  َوابلن نَمعن : ۵۱)طور  ال

 آباد ۀای گشوده، و سوگند به این خانسوگند به ]کوه[ طور، و سوگند به کتایب نوشته شده، در صفحه( »۱-۳

ُمُر خوانده شده چون با زائرانش آباد یم شده است: )خانه آباد( املعمور  ابلیت کعبه که حایل در «(.کعبه) َما َيعن إِنَّ

 ِ ِ َمنن آَمَن بِاَّللَّ َ َمَساِجَد اَّللَّ اَكةَ َولَمن ََينَش إاِلَّ اَّللَّ اَلةَ َوآیَت الزَّ قَاَم الصَّ
َ
ِخِر َوأ ِم اْلن َون مساجد خدا را تنها ( »۹:۱۸)توبه   َواَلن

دهند و جز از خدا دارند و زكت یمکنند که به خدا و روز بازپسي ایمان دارند و نماز بر پا یمکساین آباد یم

چنان شاخ و بریگ  عموراحلرام و ابلیت العتیق. به تدریج نزول قرآن به بیت امل نامهای دیگرش ابلیت« ترسند.نیم

اكیف است به تفسْي طربی و ابن کثْي و ادلر املنثور سیویط رسی بزنیم تا ببینیم  .در اهل سنت پیدا کرده دیدین

ناهماهنگ هستند و ادبیات ساخته و پرداخته عرص اموی و عبایس چه کرده است. این روایات با هم متعارض و 
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املعمور سوره طور باید اینجای آسماین باشد که افضل از کعبه زمیین  ابلیتپس  معریف شده است. افضل از کعبه

 است. 

در این خبیش از ادبیات ساخته و پرداخته عرص اموی و عبایس است که به علوم اسالیم حتمیل شده است. 

تفاسْي اهل سنت گفته ابوهریره قول مسلط بوده است چرا که توسط فردی مورد ْحایت حكومت ترویج یم شده 

 هارون حمدیث در حضور»به این نقل تاریخ اخللفای سیویط توجه کنید: است و کیس جرأت خمالفت نداشته است. 

یكی از « دم و مویس با هم حماجه کردند.آ»الرشید حدیثش را به رسول خدا )ص( نسبت داد که در آن آمده بود: 

بزراگن قریش که حارض بود گفت: مویس در کجا با آدم مالقات کرد؟! هارون به غضب آمد و گفت: این زندیق 

به حدیث پیامرب طعن یم زند. شمشْي و سفره چریم بیاورید و گردن او را بزنید. آن حمدث با اتلماس و احلاح زیاد 

آنها که اینها را به نام خِمیال مسلمانان و پدیدارشنایس  «آن بزرگ قرییش منرصف کرد. هارون را از فكر کشنت

تارییخ مرجع داوری خود درباره پیامرب و اسالم قرار داده اند چگونه از مصنواعت خلفای اموی و عبایس اغفل 

 مانده اند.  

، و قبل از آن و مهمرت را ببینیمطربیس  این روایات بعد هم به تشیع رسایت یم کند. اكیف است جممع ابلیان ج.

اعتقاد ما درباره قرآن این است که قرآن در ماه رمضان در شب قدر »رساهل اعتقادات شیخ صدوق:  ۳۱باب  از آن

به طور اكمل به بیت املعمور نازل شده است، سپس در مدت بیست سال از بیت املعمور ]به قلب پیامرب نازل شده 

همي قول را  االنوار جملیس در حبارحممد باقر « ل علم ]به قرآن[ را مجلیگ اعطا کرده بود.است[ و خدای عز و ج

 .برگزیده است
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آچنه شیخ صدوق گفته »شیخ مفید در رساهل تصحیح االعتقاد نظر استادش را قاطعانه مردود شمرده است: 

داود بن سلیمان  این است:روایت مورد حبث « است اصلش خرب واحدی است که موجب علم و عمل نیم شود.

نِزَل ِفیِه 
ُ
ِي أ ُر َرَمَضاَن اَّلَّ منقری از حفص بن غیاث از امام صادق یم پرسد: قول خداوند در سوره بقره که َشهن

آنُ  ن در ماه رمضان نازل شده در حایل که قرآن در مدت بیست سال از اول تا آخرش نازل شده آچطور قر النُقرن

مجلیگ و یكپارچه در ماه رمضان به بیت املعمور نازل شد، سپس در مدت بیست  پاسخ داد: قرآنامام است؟ 

این ( ۵ح ۱۵و صدوق در امایل جملس  ۶۲۸ص ۲فرود آمد.  )اصول اكیف ج ]بر قلب پیامرب[ سال از بیت املعمور

 (۲۴۳م) داود منقریبن سلیمان  آن را بشناسید. دو راوی اصیل متصلحدیث قابل انتساب به امام صادق نیست. 

قایض  (۱۹۴م. )کذاب و جعال حدیث معریف شده است. حفص بن غیاث و  ،در رجال اهل سنت تفسیق شده

، و فظهضعیف احلا: مدل س، کثْي الغلط، بوده، در رجال اهل سنت اینگونه تضعیف شده است هارون الرشید

صدوق شیخ حدیث مزبور اكمال یب اعتبار است. چرا بدون هیچ تردیدی حدیث منفرد او قابل قبول نیست. 

هیچ حدیث معتربی در مورد نزول دفیع به بیت املعمور در منابع عالوه بر نقل به مدلول آن معتقد شده است؟! 

اعتبار هم هیچكدام از احادیث بیت املعمور در اهل سنت  شییع موجود نیست. به حتقیق صالیح جنف آبادی

 به بیت املعمور همیگ یب اعتبارند.دفیع قرآن  نزولروایات  ن نتیجه گرفتیم تواسندی ندارند. 
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 را تایید نیم کندنزول دفیع قرآن . مطلب دوم

 

شیخ صدوق به دو آیه برای تایید قولش استشهاد کرده است: آیا نزول دفیع قرآن مستند یا شاهد قراین دارد؟ 

آِن ِمن َقبنِل  یُهُ َواَل َتعنَجلن بِالنُقرن ََضى إََِلنَك وَحن ن ُيقن
َ
و در خواندن قرآن، پیش از آنكه ویح آن بر تو ( »۲۰:۱۱۴)طه  أ

َجَل بِهِ  «پایان یابد، شتاب مكن. آنَهُ َعلَ  إِنَّ  اَل حُتَرِّكن بِِه لَِسانََك تِلَعن نَاهُ  فَإَِذا  یننَا مَجنَعُه َوقُرن
ن
آنَهُ  فَاتَِّبعن  قََرأ -۱۶)قیامت  قُرن

ای پیامرب،[ زبان خود را به ]قرائت[ قرآن حركت نده که در ]حفظ[ آن عجله کین، زیرا گردآوری و ( »]۷۵: ۱۸

شیخ صدوق  «ل كن.دنبا را آن خواندن خواندیم، را آن ما کههناگیم پس. ماست ۀخواندن آن تنها برعهد

امرب قبل از نزول تدریج آیات از مفاد آنها مطلع بوده و استدالیل اقامه نكرده اما پنداشته بر اساس این دو آیه پی

 از تالوت انها نیه شده است.  

اما وجه دوم وقّت جربئیل آیه را  داللت این آیات را بر داللت دفیع به دو وجه مردود شمرده است.شیخ مفید 

آن را لکمه به لکمه یم خواند. پس امر شد که  حرص بر ضبط و حفظشبه نازل یم کرد قبل از پایان ادا پیامرب 
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ن كن. چطور پیامرب قبل از ویح به سماء رابع علم داشت آبگذار الکم جربئیل تمام شود آناگه رشوع به تالوت 

 شیخ مفید رفته است.   راهبه در پاسخهایش در مسائل طرابلسیات سید مرتَض هم  !تا نیه شود؟

این همه آیات قران که ناظر به قضایایی است که در زمان »شنیدین است:  به نزول دفیعشیخ مفید  دیگرنقد 

آیات خالف رصیح حدیث مذکور گونه شده است؟ این یم  فهومپیامرب رخ داده است چطور قبل از وقوع ویح م

تَِِك إِ  َل الَِِّت ُُتَاِدلَُك ِِف َزونِجَها َوتَشن ُ قَون َمُع حَتَاُوَرُكَماو نزول دفیع است. مثال قَدن َسِمَع اَّللَّ ُ یَسن ِ َواَّللَّ َ  إِنَّ  یَل اَّللَّ  َسِمیعٌ  اَّللَّ

 شاکیت خدا به و کردیم وچراچون تو با همرسش ۀگمان، خدا سخن آن زن را که درباریب»( ۵۸:۱ جمادهل) بَِصْيٌ 

مربوط به مدینه است چطور سزیده « شنید. همانا خدا شنوای بیناست.یم را شما وگویگفت خدا و شنید؛ بردیم

 یم شود؟! الفاظ قالوا و قال و جاءوا و جاء به لفظ مایض و نزی ناسخ و منسوخ ینسال قبل از هجرت در مكه مع

ب مشبهه . این به مذهبودسازاگر نیست در حایل که هیچكدام از اینها هنوز رخ نداده  یكپارچهاینها با نزول 

شیخ مفید « !اشبه است که پنداشتند قرآن قدیم است و از ازل متلکم بوده و با لفظ اكن از سیكون خرب داده است

 ،نزول چند آیه ابتدایی در شب قدر مشیلک ندارد اما نزول تمام قرآن در شب قدر با ظاهر قرآن»نتیجه یم گْيد که 

پس اداعی شیخ صدوق که شیعه « ئشان بسیار بعید است.اخبار متواتر و امجاع علما علْيغم اختالف آرا

  اعتقادش دو نزول قرآن است دقیق نبوده و قول به دو نزول چني خمالفان قوی هم دارد. 

 حبث پنجم. نزول دفیع بسیط تمام قرآن بر قلب پیامرب در شب قدر

با سه تغیْي جدی نزول دفیع را بازسازی کرده: اول حذف نزول قرآن به بیت املعمور  صاحب املزیان الف.

سماوی، دوم تبیي فلسیف نزول دفیع به نزول بسیط فرازماین فراماکین، سوم نزول دفیع به قلب پیامرب. به خالصه 

در ماه رمضان و در شیب معنای آیایت که یم گویند قرآن »سوره بقره توجه کنید:  ۱۸۵سخن ایشان در ذیل آیه 
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در آن مرحله ای که در لوح حمفوظ و در کتاب  حقیقت قرآنمبارک و در شب قدر نازل شده این است که 

نازل شده است و این  بر قلب رسول خداو تدرج و تغْي یم باشد  دور از کثتو  ،مكنون و در ام  الكتاب است

و قرآن در این مرحله لَع  و حكیم و نزد نجد گات نیم در قالب الفاظ و عباراست که  مرحله قبل از تفصیل

خداست و دور از درک عقول یم باشد و جزءبه جزء و آیه آیه نیست و در صقع ربویب قرار دارد. در این مرحله 

ن به طور دفیع بر قلب پیامرب نازل شد ویل اجازه نداشت چزیی از آن را بر زبان بیاورد. در این مرحله آحقیقت قر

و رسالت رسیم برای وی وجود ندارد، چون قرآین که در قالب الفاظ و عبارات بگنجد نازل نشده است تا  بعثت

ن است نه الفاظ آن. آناگه آآن را بر مردم خبوانند و با خواندن ان تبلیغ رسالت کند و آچنه نازل شده حقیقت قر

پایان بعثت به تدریج در قالب الفاظ و  از هناگم رشوع بعثت آن حرضت قران کریم در طول بیست و سه سال تا

عبارات بر قلب رسول خدا نازل شده است. پس قرآن دو نزول بر قلب رسول خدا داشته یكی دفیع که مربوط 

به حقیقت قرآن و در مرحله لوح حمفوظ قبل از تفصیل و دور از کثت و تدرج و دور از عقول که در ماه رمضان 

دیگری نزول تدرییج قرآن که در قالب الفاظ و عبارات و آیه آیه و سوره سوره  و در شب قدر واقع شده است. و

 « رجب رشوع شده بعثت رسیم رسول خدا آاغز یم شود. ۲۷و قابل فهم مردم است. و با این نزول دوم که در 

ء  إاِلَّ ِعنَدنَا َخَزائِنُُه  آقای طباطباییتكیه  ب. ن ََشن عنلُوم  َومَ به آیات زیر است: َوإِن مِّ هُلُ إاِلَّ بَِقَدر  مَّ  حجر) ا نََُنِّ

 للُِکِّ  «.فرستیمنیم معیین ۀانداز به جز را آن و ماست، نزد آن هایخزانه اینكه مگر نیست چزیی هیچ و»( ۱۵:۲۱

َجل  
َ
ُحو ِکتَاٌب  أ ُ  َيمن مُّ النِكتَاِب  َوُیثنِبُت  یََشاءُ  َما اَّللَّ

ُ
یت حكیم مكتوب است. برای ( »۳۹-۳۸: ۱۳د رع) وَِعنَدُه أ هر مد 

ُمبِيِ  َوالنِكتَاِب  حم «ها فقط نزد اوست.کند، و اصِل نوشتهخدا هرچه را خبواهد حمو و ]یا[ اثبات یم
ن  َجَعلننَاهُ  إِنَّا ال

آنًا ِقلُونَ  لََّعلَُّكمن  َعَربِیًّا قُرن مِّ النِكتَاِب  َتعن
ُ
نَا لََعِِلٌّ َحِكیٌم )زخرف َوإِنَُّه ِِف أ ين حا، میم. سوگند به این کتاب ( »۴-۱ ۴۳ دَلَ

روشنگر. که ما آن را قرآین ]به زبان[ عریب قرار دادیم، باشد که عقل خود را به اكر گْيید. و همانا، آن در اُمُّ 
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آٌن َکِریمٌ  «.است آمزیحكمت ۀالكتاب )لوح حمفوظ( که نزد ما است، بلندمرتب نُون   ِکتَاب   ِِف  انَُّه لَُقرن كن هُ  الَّ  مَّ  َيَمسُّ

ُرونَ  إاِلَّ  نُمَطهَّ ن تََِنیٌل  ال که به راسّت این قرآین است ارمجند. در کتایب پوشیده ( »۸۰-۷۷: ۵۶)واقعة  النَعالَِميَ  رَّبِّ  مِّ

« کنند. ]این قرآن[ نازل شده از جانب پرورداگر جهانیان است.شداگن، آن را مس  نیم)لوح حمفوظ(، که جز پاکزیه

َةً جِ َولََقدن  ى ِعلنم  ُهًدى َورَْحن لننَاهُ لََعَ ِمنُوَن )اعراف  ئننَاُهم بِِكتَاب  فَصَّ م  یُؤن و همانا ما کتایب برایشان آوردیم ( »۷:۵۲لَِّقون

ِكَمتن  الر« آورند.ایم؛ تا هدایت و رْحّت باشد برای مردیم که ایمان یمکه آن را از روی علم تفصیل داده حن
ُ
ِکتَاٌب أ

نن َحِكیم  آیَاتُُه ُثمَّ  ُ لَتن ِمن دلَّ  آاگه حكیم جانب از آیاتش که است کتایب[ این. ]راء الم، الف،»( ۱:۱۱ هود) َخِبْي    فُصِّ

این آیات امجاال وجود قبیل قرآن در ام الكتاب و لوح حمفوظ  را خاطرنشان « .است یافته تفصیل آناگه گشته، استوار

 یم سازد که خمزن آن نزد خداوند است و بعد از إحاکم تفصیل یافته است.  

  های روزه و شب قدرزیبایئ الزم به ذکر است که من در گذشته رای ایشان را صائب یم دانستم. بنگرید به

 )۱۳۹۲آبان  ۲۷(

  :مبنای املزیانمناقشه در . ج

سنت بر مداعی هیچ دَلل عقیل یا نقیل از قرآن یا  مقام )رْحة اهلل علیه(این متفكر بزرگ و مفرس اعیل اوال

به شلک مشخص اینكه حقیقت قرآن به صورت وحدت قبل  نیاورده و به استحسان و ذوق اکتفا کرده است. خود

از کثت و بدون درآمدن به قالب الفاظ و عبارات مشخصا بر قلب پیامرب نازل شده است مبتین بر کدام دَلل 

حقیقت ك قرآن بر قلب پیامرب در دست داریم؟  قرآین و روایی است؟ کدام دَلل عقیل بر اماکن انزال بسیط

متاسفانه هیچیک از آیات استشهادی ایشان نكات فوق را پشتیباین نیم کند. اینكه فرضا در صقع ربویب حقیقت 

 بسیط قرآن قبل از پوشیدن بلاس الفاظ وجود داشته دَلل نزول آن به قلب پیامرب نیم شود. 

https://kadivar.com/12891/
https://kadivar.com/12891/
https://kadivar.com/12891/
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آُن ُهًدى  :است معریف شده ه هدایت مردموسیل ۲:۱۸۵قرآن در این آیه  ثانیا نِزَل ِفیِه النُقرن
ُ
ِي أ ُر َرَمَضاَن اَّلَّ َشهن

قَانِ  نُهَدىى َوالنُفرن َن ال ِّلنَّاِس َوَبیِّنَات  مِّ آن روزهای برشمرده[ ماه رمضان است، مایه که قرآن در آن ]»( ۱۸۵ بقره) ل

 «های روشن هدایت و جدایی حق  از باطل است.[ دَللنازل شده است؛ ]کتایب[ که راهنمای مردم و ]دربردارنده

. در این صورت در قالب الفاظ و عبارات نیم گنجد مطابق تبیي ایشان این نزول دفیع قبل از رسالت است، که

  چطور چني وجود بسیط فراتر از لکمات و الفاظ مایه هدایت و فارق حق و باطل است؟ 

در این حقیقت قرآن در لوح حمفوظ برتر از زمان و ماکن است. نزول دفیع به فرموده صاحب املزیان در  ثاثلا

  آیا این تناقض نیست؟   چطور در ماه رمضان و شب قدر نازل شده است؟!صورت این امر فرازماین 

تَنیل واژه و  ،انزال برای نزول دفیع بسیط فرازماینواژه به  استاد اساتید من )رضوان اهلل علیه(تمسک  رابعا

ِکتَاٌب  شاهد اول: برای نزول تدرییج تفصییل در طول بیست و سه سال خالف آیات متعددی است از مجله:

بَُّروا آیَاتِهِ  َدَّ َاُه إََِلنَك ُمبَارٌَك َلِّ نَزْلن
َ
َاِب  أ بلن

َ ولُو اْلن
ُ
َر أ این[ کتایب مبارك است که آن را به سوی ( »]۳۸:۲۹)ص  َوَِلَتََذکَّ

ر یابند.تو نازل کردیم تا در  حقیقت منبسط در نزول دفیع که هنوز به  «آیات آن بیندیشند و تا خردمندان تذک 

َا َعلَینَك ِکتَابًا ِِف قِرنَطاس   قالب لکمات درنیامده قابل تدبر نیست! شاهد دوم: ْلن یَن  َولَون نَزَّ ِ ینِدیِهمن لََقاَل اَّلَّ
َ
َفلََمُسوُه بِأ

ٌر  ِبيٌ َكَفُروا إِنن َهىَذا إاِلَّ ِسحن  هایدست با را آن و کردیمیم نازل تو بر اكغذی در را اینوشته اگر و»( ۶:۷ انعام) مُّ

این آیه حبث از إنزال دفیع « .نیست آشاکر جادویی جز این: گفتندیم اندورزیده كفر که آنان کردند،یم ملس خود

ِي شاهد سوم:  انزال یم آمد نه تَنیل!مورد تقاضای خمالفان قرآن است که بنا بر قاعده ایشان باید با لفظ  ُهَو اَّلَّ

نَزَل َعلَینَك النِكتَاَب 
َ
َخُر ُمتََشابَِهاٌت )آل عمران  أ

ُ
مُّ النِكتَاِب َوأ

ُ
نَكَماٌت ُهنَّ أ اوست که این کتاب را ( »۳:۷ِمننُه آیَاٌت حمُّ

انزال  «اند.بند، و خبیش دیگر متشابهکه خبیش از آن، آیاِت حمكمند که آنها اصِل این کتابر تو نازل کرد، در حایل

 کتاب که متعلق به نزول دفیع حقیقت بسیط قران است با تفصیل آیات حمكم و متشابه ناسازاگر است. 
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: علْيغم جاللت مقام مرحوم طباطبایی در تفسْي و حكمت متاسفانه مبنای ایشان درباره نزول دفیع نتیجه

 قرآن قابل پذیرش نیست. 

 

 دیگر مباحث مرتبط با شب قدرمبحث دوم. 

 

 

در این مبحث به شش حبث دیگر مرتبط با شبهای قدر به اختصار به رشح ذیل اشاره یم کنم: شب تقدیر یا 

 بركت، مراد از عظمت،شب قدرت؟ مالئكه و روح تنها عوامل فیصله دادن حكیمانه امور ساالنه در شب قدر؛ 

؛ تفاوت اهل سنت و تشیع در تعیي شب و ائمه در مراسم شب قدرسْيه عمیل پیامرب  شب قدر؛رْحت و سالمت 

 قدر؛ و ادعیه معترب یا بدون اشاکل شبهای قدر.

 

 شب تقدیر یا شب قدرت؟ حبث اول.
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و نمایش اقتدارگرایی  night of powerآیا شب قدر شب تقدیر و فیصله امور است، یا شب قدرت 

 :قدرت و قو ت، قادر از این معین است. دوماول: سه معین یم تواند داشته باشد:  از ریشه واحدواژه قدر خداوند؟

. (۹۶:۱۶و فجر  ۶۵:۷)مثال در آیات طالق  تنگ گرفنت در رزق :اندازه و مقدار، تقدیر از این معین است. سوم

 کرده اند: در حد اطالع من واژه َللة القدر را سه گونه معین انلگییس آن را زبان مرتمجان قرآن به 

. از مجله این مرتمجان: معین کرده اند Night of Power «شب قدرت»به معنای اول به دسته اول: آن را 

Arberry, Daryabandi, Maududi, Yusef Ali, Nasr 

دسته دوم: آن را به معنای شب تقدیر، رسنوشت، تعیي و حكم )معنای دوم( با الفاظ خمتلف ترمجه کرده 

 استفاده کرده ام.   تَنیلاند. )نام مرتمجان در پرانزت آمده است( اکث قریب به اتفاق این ترمجه ها را از وبسایت 

Night of Destiny (Ahmed Reza Khan, Asad, Sarwar, Wahiduddin Khan)  

Night of Decree (Haliali & Khan, Itami, Shih International)   

Night of Determination (Ahmed Ali)  

Night of Predestination (Pickthal)  

Night of Ordainment (Qarai)  

اصال ترجیح داده اند آن  شب بزرگ، یا : افتخار، جالل گرفته اندیمبه معین سودسته سوم از مرتمجان آن را 

 را ترمجه نكنند:

The Night of Honor (Qaribullah & Darwish)  

The Night of Glory (Abdel Hakeem)  

The grand night (Shakir)  

https://tanzil.net/#97:3
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 زی چني کرده اند. یک مرتجم هم ترجیح داده اصال ترمجه نكند! همه مرتمجان فاریس قرآن ن

The Night of Al-Qadr (Mubarkpuri)  

به معنای شب قدر نزدیكرت باشد. در عي حال حّت اگر قدر )رسنوشت و تقدیر( به نظرم ترمجه دسته دوم 

خداوند ندارد.  authoritaranismبگْيیم ارتبایط با اداعی اقتدارگرایی )قدرت خدا( را به معین قدرت 

 استعمال این واژه اكمال منیف درباره خدا و پیامرب نادرست است. 

 مالئكه و روح تنها عوامل فیصله دادن حكیمانه امور ساالنه در شب قدر حبث دوم.

مراد از تدبْي امور یا فیصله یافنت حكیمانه آنها در شب قدر چیست؟ از فرشتاگن و روح چه یم دانیم؟ آیا 

 شتاگن و روح کس دیگری اعم از پیامرب یا ائمه در این تدبْي نقیش دارند؟ به چه دَلل؟ غْي از فر

ر   یم دانیم که در این شب امور آن سال به شلک حكیمانه ای فیصله یم یابند. الف. من
َ
َرُق ُكُّ أ ِفیَها ُيفن

ًرا َحِكیم   من
َ
نن  أ یم « یابد، اكری که از نزد ماست.ای فیصله یمدر آن شب هر اكر حكیمانه( »۴۴:۳)دخان  ِعنِدنَا مِّ

نَماَلئَِكُة دانیم که فرشتاگن و روح به اذن خداوند در این فیصله حكیمانه و تدبْي مدبرانه نقش دارند.  ُل ال تَََنَّ

ر   من
َ
ن ُكِّ أ وُح ِفیَها بِإِذنِن َربِِّهم مِّ آن شب فرشتاگن و روح به اذن پرورداگرشان برای هر اكری فرود در ( »۴)قدر  َوالرُّ

وِح درباره روح در این حد است: ما دانش « آیند.یم لُونََك َعِن الرُّ
َ
أ وحُ  قُِل  َویَسن رِ  ِمنن  الرُّ من

َ
وتِیتُم َوَما َرّبِّ  أ

ُ
نَ  أ لنِم النعِ  مِّ

 دانش از شما به و است، من پرورداگر امر از روح: بگو پرسند،یم روح ۀو از تو دربار( »۱۷:۸۵)ارساء  إاِلَّ قَِلیاًل 

اینكه تقدیر و فیصله حكیمانه امور چگونه صورت یم گْيد؟ حقیقتا این از امور  «.است نشده داده اندیك جز

 غییب است و هیچ نیم دانیم. 
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اما اینكه تقدیر اعلم در شب قدر به غْي ایشان مثال ائمه تفویض شده است قول غالت مفوضه است و  ب.

الاکیف، کتاب بنگرید به روایایت که حّت یكی از انها هم از اعتبار سندی برخوردار نیست همي را یم گویند. 

. برای یب اعتباری سندشان بنگرید به یثحد ۹حاوی . : یف شأن انا انزْلاه یف َللة القدر وتفسْيها۴۱احلجة، باب 

رسیدن  آنهابه حساب تقدیر و فیصله دادن حكیمانه امور بنداگن و . مرأة العقول جملیس و صحیح الاکیف بهبودی

 و خبیش از والیت تكویین ائمه در این رویكرد است.  یَضدر شب قدر از مجله امور تفو

 ﴿اغشیة ِحَساَبُهم ورد رسیدیگ قرار یم گْيد: ُثَم  إَِن  َعلَیننَاحساب آدیم توسط خود خداوند مبه ترصیح قرآن 

ى  إاَِل   ِحَساُبُهمن  إِنن « ماست. ۀسپس حسابشان هم تنها بر عهد»﴾ ۸۸:۲۶ ُعُرونَ  لَون  َرِّب   لََعَ ( ۲۶:۱۱۳ ﴿شعراء تَشن

امر هیچ دخالّت ندارند: و احدی حّت پیامرب در این « .کنید درك اگر نیست، پرورداگرم ۀحساب آنان جز بر عهد»

َاَلُغ وََعلَیننَا َما َعلَینَك ابلن َِساُب  فَإَِن   حساب و است، رساین پیام تنها تو ۀجز این نیست بر عهد» ﴾۱۳:۴۰ ﴿الرعد احلن

حساب اخروی و تقدیر دنیوی شب قدر از یک مقوهل هستند. کیس که این دو را متفاوت « .ماست ۀعهد بر[ آنان]

 با حساب و تقدیر تفاوت ماهوی دارد.  ابلته شفاعتیم داند یم باید اقامه دَلل کند. 

ی مسلم دیین که از لوازم توحید است هستند اخبار آحاد فاقد اعتبار زیارات و روایایت که خالف این قاعده

ند س و نیست اعتنایی آحاد اخبار ظنون به اعتقادی مسائل در بودند معترب هم سندا اگر حّت. باشند دی یمسن

متواتر و داللت نص مورد نیاز است. از سوی دیگر روایت در صوریت معترب است که با نص کتاب اهلل خمالف 

توسط خداوند است و الغْي. نتیجه: در ی آدمیان و تقدیر اكرشان نباشد. نص کتاب احنصار رسیدیگ به پرونده

شب قدر و غْي آن حساب آدمیان توسط خداوند تقدیر و ارزیایب یم شود و هیچ برشی از مجله امام زمان در این 

 امر الیه دخالّت ندارد.
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  شب قدررْحت و سالمت  بركت، مراد از عظمت،. حبث سوم

 آچنه دراین باره یم دانیم از آیات زیر است: 
َ
ر  َوَما أ لنِف َشهن

َ
نن أ ٌ مِّ ِر َخْين ِر ََلنلَُة النَقدن  َساَلمٌ  ... دنَراَك َما ََلنلَُة النَقدن

ى  ِهَ  لَعِ  َحّتَّ رِ  َمطن داین که شب قدر چیست؟ شب قدر بهرت از هزار ماه است. آن و تو چه یم( » ۵و ۳-۲)قدر  النَفجن

ادراک استفهام انكاری و مبي حْيت و تعجب است یعین  ماو« »اش سالمت است.شب تا طلوع فجر، همه

درک عظمت شب قدر آنقدر زیاد است که درک اكمل آن ممكن نیست، این پرسش بالیغ نیازمند پاسخ نیست 

ماه هم از باب تمثیل  رهزا« بلكه فقط وجه پرسیش را جایگزین وجه اخباری یم کند تا تاثْي الکم را بیشرت کند.

 .  و عدد کثت است

بَاَرَكة    َاهُ ِِف ََلنلَة  مُّ نَزْلن
َ
َرُق  ِفیَها ... إِنَّا أ ر   ُكُّ  ُيفن من

َ
ًرا َحِكیم   أ من

َ
نن  أ َةً  ُمرنِسِليَ  ُکنَّا إِنَّا ِعنِدنَا مِّ ن رَْحن بَِّك  مِّ -۲)دخان  رَّ

ای فیصله ایم. در آن شب هر اكر حكیمانهما آن را در شیب مبارك نازل کردیم، که ما پیوسته اخطاركننده بوده( »۶

شب « گمان، ما فرستنده ]پیامربان[ هستیم. که رْحّت از سوی پرورداگر توست.یابد، اكری که از نزد ماست. یبیم

 یم یابد، ان هم از جانب خداوند و بارش رْحت از جانب خداوند. مباریك که در آن هر اكر حكیمانه ای فیصله 

در روایات عظمت آن از مجله به این دانسته شده که هر اكر خْيی از مجله عبادات در آن رضیب بسیار باال 

ی بایق مانده است، راز« راز»دارد. به نظر یم رسد عظمت آن باید بیش از اینها باشد. در هر حال اینها به صورت 

 فراوان است.  ابلته و همي هم  ،بیش از این چزیی نیم دانیمبزرگ. 

 سْيه عمیل پیامرب و ائمه در مراسم شب قدر حبث چهارم.

از سْيه عمیل پیامرب و ائمه در مراسم شب قدر چه یم دانیم؟ آیا روایت یا روایات معتربی درباره شب قدر در 

 روایت یا روایات معترب چه نكایت بر نكات قرآین یم افزاید؟منابع سین و شیعه یافت یم شوند؟ مفاد این 
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روایات معتربی که حاوی نكته ای اضایف بر نكات قرآین باشند بسیار اندک هستند. امجاال احیای  الف.

گفته شده پیامرب به عبادت، غسل، تهجد، تالوت قرآن، و داع و مناجات را یم توانیم از روایات استفاده کنیم. 

  . به سند معترب تقریبا چزیی نیم دانیم جز همي عبادات مستحبماه رمضان را اعتاکف یم کرد.  دهه آخر

ام. در این زمان بالی کرونا اگر در ُتمع بنام  اینكه مراسم احیاء مجیع بوده من دَلل معتربی بر آن نیافته ب.

احیای شب قدر که امری مستحب است باعث رسایت بیماری به دیگران شویم رشاع و اخالقا ضامن هستیم. 

 .  ارضار به غْي و خود قطعا حرام است. به نیت اجنام مستحب حرام مرتكب نشویم

 تفاوت اهل سنت و تشیع در تعیي شب قدر حبث پنجم.

 ب قدر در اهل تسن و شیعیان از حیث تعیي زمان چه فرقهایی دارد؟ ش

به عنوان َلایل حمتمل قدر معریف  نوزدهم، بیست یكم و بیست و سوم ماه رمضانشبهای شیعه در  الف.

 شدیدتر است. بسیار و احتمال سویم  ،احتمال دو مورد اخْي بیش از اویل است شده اند.

تمام ماه رمضان  :شب مشخص عدم تعیياقوال دسته اول  :است احتمالچند شب قدر نزد اهل سنت  ب.

دسته  .وسط یكی از شبهای دهه ؛دهه سوم هایشبیكی از  (؛دهه آخر موكدتر است، و در َلایل وتر شدیدتر)

بیست و یكم، بیست و اول، هفدهم، نوزدهم،  هایمشهورترینشان: شب ،دوم: اقوایل که روزی را معي کرده اند

. فرصت حتقیق عمیق در این زمینه را نداشته ام. امجاال با ابهام در تعیي شب قدر کوشش بیست و هفتم سوم و

 شده که مومنان را به عبادت و ُتهد در همه شبهای ماه رمضان تشویق کنند.

   در حقیقت هیچ علم قطیع بر مشخص بودن شب قدر نداریم.  

 شبهای قدرادعیه معترب یا بدون اشاکل  .ششمحبث 
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سوایل کدامیک از داعها و مراسم شب قدر قابل انتساب به پیامرب یا ائمه است یا حداقل بدون اشاکل است؟ 

تأمیل در ادعیه مشهور ماه که فراوان از من پرسیده شده است. خالصه اچنه قبال پاسخ داده ام اینجا یم آورم: 

  (۱۳۹۵تْي  ۲) رمضان

داعهایی که انتسابشان به پیامرب یا ائمه قابل اثبات نیست، اما به حلاظ حمتوا اعوجایج ندارند،  دسته اول. 

 تعاریض با قران ندارند و قرائت آنها مفید است:  

ُن یا رَحیُم یا کَ داعی جوشن کبْي ). ۱  ُ یا رَْحن ِمَك یا اَّلَل  ئَلَُك بِاسن از قرن دهم پیدا ( …ریُم یا ُمقیُم اَلل ُهمَّ ایِن  اَسن

ی مضمون داعی جوشن کبْي نواع برگرفته از آیات قرآن و روایات معترب است و از احادیث موضوعهشده است. 

غالت نزی نیست. روح توحید بر رسارس آن حاكم است و و با توجه به نظم خاصش از قرن دهم به شدت در 

به رایج ترین داعی شبهای قدر تبدیل شده است. اگرچه اعتبار سندی آن میان شیعیان جای خود را باز کرده و 

 مبهم است اما علو  مضمون آن ما را جماز به قرائتش یم کند.

َواِب بَِمنِّکَ داعی افتتاح ). ۲ ٌد لِلصَّ ننَت ُمَسدِّ
َ
ِدَك َوأ فنتَتُِح اثلَّنَاَء حِبَمن

َ
از قرن پنج در منابع شییع ( …اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

 استثنای به –نقل شده است. فاقد سند معترب است و انتساب آن به امام زمان قابل اثبات نیست. به حلاظ داللت 

 .است قرآین مسلم معارف از برگرفته – آن اواخر

از قرن هفتم به بعد دیده شده است. انتساب آن به ( …امهلل إین أسألک من بهائک بأبهاه داعی سحر ) .۳

 اعوجایج ندارد و با معارف مسلم قرآین سازاگر است. آناما مضمون امام باقر قابل اثبات نیست، 

از پیامرب نقل شده است. داع به حلاظ  از قرن دهم بدون سند« امهلل ادخل لَع اهل القبور الرسور »داعی  .۴

 داللت مشیلک ندارد.

https://kadivar.com/12442/
https://kadivar.com/12442/
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از امام  از قرن هفتم« یا لَع  یا عظیم یا غفور یا رحیم انت الرب العظیم اَّلی لیس کمثله یشء»اعی د .۵

 صادق )ع( و امام اكظم )ع( نقل شده است. داع به حلاظ داللت مشیلک ندارد.

است. داللت داع بدون  شدهاز امام زمان نقل  از قرن دهم« امهلل ارزقنا توفیق الطاعة وبُعد املعصیة»داعی  .۶

 اشاکل است.

یَن َوَما َُيَ »داعی نرش قرآن  .۷ ُسن َماؤَُك احلن سن
َ
کنرَبُ َوأ

َ ُمَك اْلن ِل َوَما ِفیِه َوِفیِه اسن َ نُمَنن لَُك بِِكتَابَِك ال
َ
أ سن

َ
اُف اللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

یَج   و قابل عمل است. داردمشیلک نمنتسب به امام باقر )ع( سندا ضعیف است، اما به حلاظ مضمون « َویُرن

بهذا القرآن وحبق من أرسلته به، وحبق ك مؤمن مدحته فیه، وحبقک علیهم »داعی قرآن به رس  دسته دوم.

ی وهن داعی قرآن به رس شبهای قدر از جمعوالت غالت کذاب و مایه از قرن پنجم به بعد رایج شده است....« 

مذهب است. بسیار مستبعد است که امام جعفر صادق )ع( به اصحابش فرموده باشد در شب قدر جبای خواندن 

خدایی که از رگ گردن به شما نزدیكرت است، برای برآوردن حاجتتان ده بار بگویید الیه جبعفر بن حممد. 

راز اول هر یک از ائمه بعد از امام ششم از امام بعدی خرب نداشتند و به همي دَلل فرق فراواین از اصحاب ط

قبیل واقفیه و فطحیه و غْي ایشان در میان اصحاب ائمه پدیدار شد. یقینا در زمان امام صادق )ع( اسم شش 

ی بعدی اطالع ب ایشان از نام ائمهامام بعدی غْي از امام اكظم )ع( بر زبان ایشان رانده نشده است و اصحا

 گونهاین. اند نفرموده اعالم یقینا را( ع) طالب ایب بن لَع از غْي عرش اثین یائمه اسایم( ص)پیامرب نداشته اند.

ی بعدی ساخته و به پیامرب )ص( نسبت داده شده وایات همانند روایات خلفای راشدین همیگ در ازمنهر

. اند کرده نقل مستفیضا نزی سنت اهل حّت که است دیگری موضوع حممد آل قائم و دوازده عدد از حبث است.

عین بعدا ساخته و به ساحت ائمه م این خمالف روایات. است نكرده ترصیح خود از بعد امام نام به جز امایم هیچ
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نسبت داده شده اند. قرآن را باید تالوت کرد، در آن تدبر نمود و به تعاَلمش عمل کرد. گذاشنت جسمش بر رس 

 خاصیّت ندارد. 

ضمنا از داعهای عمویم داعهای کمیل، ابوْحزه، عرفه و مناجات شعبانیه اعَلة املضامي هستند همینطور 

 سجادیه و از همه باالتر داعهای قرآین. اکث داعهای صحیفه 

 

 خاتمه

شب مناجات و داعست. سخنم را با چند داعی زیبای قرآین به پایان یم برم. خدایا تو گفته ای که: َوقَاَل 

تَِجبن لَُكمن )اغفر  سن
َ
و پرورداگرتان گفته است: مرا خبوانید، ]تا داعی[ شما را اجابت ( »۴۰:۶۰َربُُّكُم ادنُعوِِن أ

لََك ِعبَاِدي َعِّنِّ فَإِِّنِّ قَِریٌب « کنم.
َ
ِجیُب  و اطمینان داده ای که َوإَِذا َسأ

ُ
َوةَ  أ اِع  َدعن تَِجیبُوا َداَعنِ  إَِذا ادلَّ ِمنُوا ِل  فَلنیَسن ُؤن  َوَلن

گمان، من :[ یبوبگ دور؟ یا نزدیكم که] برپسند من ۀو هراگه بنداگنم از تو دربار»( ۲:۱۸۶ بقره) یَرنُشُدونَ  لََعلَُّهمن  ِب 

کنم. پس باید مرا اجابت کنند، و به من ایمان آورند، نزدیكم، داعی داعکننده را وقّت که مرا خبواند اجابت یم

 «باشد که به رشد خود برسند.
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ِخَرِة َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب اْلَّارِ  ننیَا َحَسنًَة َوِِف اْلن پرورداگرا، در دنیا به ما خْيی و در »( ۲:۲۰۱ بقره) َربَّنَا آتِنَا ِِف ادلُّ

 «آخرت ]نزی[ خْيی ده، و ما را از عذاب آتش حمفوظ بدار.

ِم الناَکفِِرینَ  نَا لََعَ النَقون قنَداَمنَا َوانرُصن
َ
ًا َوَثبِّتن أ فنِرغن َعلَیننَا َصربن

َ
پرورداگرا، صربی ]عظیم[ بر ( »۲:۲۵۰)بقره  َربَّنَا أ

 «ا ثابت بدار، و ما را بر گروه اكفران پْيوز كن.هایمان رما فرو ریز، و قدم

نَا
ن
َطأ خن

َ
ون أ

َ
َِّسینَا أ نَا إِن ن ا َعلَیننَا حَتنِملن  َواَل  َربَّنَا َربَّنَا اَل تَُؤاِخذن ً ینَ  لََعَ  َْحَلنتَهُ  َکَما ِإرصن ِ لنَنا َما  َقبنِلنَا ِمن اَّلَّ َربَّنَا َواَل حُتَمِّ

ُف  اَل َطاقََة َْلَا بِهِ  ِفرن  َعنَّا َواعن نَت  َوارنَْحننَا َْلَا َواغن
َ
اَلنَا أ نَا َمون مِ  لََعَ  فَانرُصن پرورداگرا، اگر »( ۲:۲۸۶ بقره) الناَکفِِرینَ  النَقون

 کهچنان مگذار، ما ۀفراموش نمودیم یا خطا کردیم ما را مؤاخذه مكن. پرورداگرا، و هیچ تكلیف سخّت بر عهد

 حتمیل ما بر نداریم را آن طاقت ما که را آچنه و پرورداگرا،. گذاشّت بودند ما از پیش کهکساین ۀعهد بر را آن

 «.گردان پْيوز اكفران گروه بر را ما پس ما، موالی تویی كن؛ رحم ما بر و بیامرز، را ما و بگذر، ما از و مكن،

نَك  ُ َد إِذن َهَدینتَنَا َوَهبن َْلَا ِمن دلَّ َةً َربَّنَا اَل تُِزغن قُلُوَبنَا َبعن نَت  إِنََّك  رَْحن
َ
اُب  أ نَوهَّ پرورداگرا، پس »( ۳:۸ عمران آل) ال

گمان، تو خود هایمان را منحرف مكن، و از نزد خود رْحّت به ما ببخش، یباز آنكه ما را هدایت کردی دل

 «ای.بسیار خبشنده

ِفرن َْلَا َوتَرنَْحننَا  َّمن َتغن نُفَسنَا َوإِن ل
َ
نَا أ یَن )اعراف َربَّنَا َظلَمن َارِسِ پرورداگرا ما به خود ستم ( »۷:۲۳َْلَُكوَننَّ ِمَن اخلن

 «کردیم، و اگر بر ما نبخشایی و به ما رحم نكین، قطعاً از زیانكاران خواهیم بود.

یَِِّت  اَلِة َوِمن ُذرِّ َعلنِِّن ُمِقیَم الصَّ ِفرن ِل َولِوَ  ُداَعءِ  َوَتَقبَّلن  َربَّنَا رَبِّ اجن َِساُب َربَّنَا اغن َم َيُقوُم احلن ِمنَِي یَون يَّ َولِلنُمؤن ادِلَ

را بپذیر.  داعیم و پرورداگرا،. نزی فرزندانم از و ده قرار نماز ۀپرورداگرا، مرا بر پا دارند( »۱۴: ۴۱-۴۰)ابراهیم 

 «شود، بیامرز.پرورداگرا، مرا و پدر و مادرم و مؤمنان را در روزی که حساب برپا یم
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َعلننَا لِلنُمتَِّقَي إَِماًما )فرقان  َربَّنَا َهبن  ُي  َواجن عن
َ
َة أ یَّاتِنَا قُرَّ زنَواِجنَا وَُذرِّ

َ
پرورداگرا، از همرسان ما و ( »۲۵:۷۴َْلَا ِمنن أ

 «روشین به ما عطا فرما و ما را پیشوای تقواپیشاگن قرار ده.فرزندانمان چشم

ی ِ َوانِنَا اَّلَّ ِفرن َْلَا َوِْلِخن یَن آَمنُوا َربَّنَا إِنََّك رَُءوٌف رَِّحیمٌ َربَّنَا اغن ِ َِّّلَّ یَماِن َواَل َُتنَعلن ِِف قُلُوبِنَا ِغالًّ ل ِ
 حرش) َن َسبَُقونَا بِاْلن

هایمان به آنان اند ببخشای، و در دلپرورداگرا، بر ما و بر آن برادرانمان که در ایمان بر ما پییش گرفته»( ۵۹:۱۰

 «ای قرار نده. پرورداگرا، همانا تو مهرورز مهرباین.اند کینهکه ایمان آورده

در این ایام بالی کرونا داعی ما برای همه انسانهای بیمار خصوصا مبتال به کرونا: امهللَ اشِف كَّ مریض 

 « خدایا همه بیماران را شفا عنایت فرما»

صِلحن كَّ فاس
َ
خداوندا همه فاسدان »د ِمنن أمور املسلمي در دوران ابتال به استبداد دیین و والیت جائر: امهللَ أ

 «در امور مسلمانان را اصالح بفرما

َعل َعواقَب أموِرنا خْيا  خداوندا پایان »و برای خودم و تک تک حارضان در این جملس روحاین: امهللَ اجن

 «.اكرهایمان را به خْي ختم بفرما

 آمي یا رب  العاملي

 ۱۴۰۰هشت اردیب ۱۱، ۱۴۴۲ماه رمضان  ۱۸شنبه 

 مجیع از دانشاگهیان مقیم آمریكای شمایل
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منت کتیب این گفتار در شب بیست و یكم ماه رمضان و ایام شهادت امْي مؤمنان امام لَع بي ایب طالب 

، یدوُر َمَعُه َحیثُما داَر.  پیامرب خدا )ص( »)ع( منترش یم شود. قال رسول اَّلل  )ص(: لََعِ َمَع احلَقِّ َواحلَقُّ َمَع لََعِ

 «فرمود: لَع با حق است و حق با لَع. حق بر مدار او یم گردد.
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