
 م دادندمرا تعلی قنوتدر خواب ذکر 

 

ستم که ی در خواب دیدم در باغ 1پیش حقیر چند روزِ شرو آن مکان بود و من وارددر آن اطاقی ه  ؛را دیدم شدم. جوانی خو

سم  !؟ گفت من پسر عمویت هستمدپرسیدم شما کیستی ؟گوییچه می نمازت در قنوت  :از من سؤال کردبی مقدمه  پرسیدم ا

 .من رعد هستم ؟یه اشما چیست؟ گفت رعد هستم، پرسیدم رعد چیست؟ گفت رعد و برق نشنید

ست. کتاب را باز کردم دیدم با فلز زرد قالب شده  در آن حال دیدم کنار من کتابی ا ست  وسازی  شته ا صلی علی »نو اللهم 

  ، و من این ذکر شریف را در پاسخ به او گفتم.«محمد و آل محمد

؛ پس گفتم نام موالیمم علیدیدم با همان فلز نوشتتتته  ؛را باز کردم آنبار دیگر و کتاب را بستتتتم یگر چه می گویی؟ گفت د

 2را به زبان می آورم. امیرالمؤمنین علی علیه السالم

شته ذکر مذکور رای گفت دیگر چه می گویی؟ برای مرتبه  ستم و باز کردم دیدم نو  الْعَظِیمُ  الْعَلِیُ إِلَّا اللَّهُ لَهَلَا إِ :دیگر کتاب را ب

بْلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْ مَاوَاتِ السَّ بْعِ وَ )مَا فِیهِنَّحَلِیمُ الْکَرِیمُ ُسبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّ ِضینَ السَّ  نَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ( وَ مَا بَیْنَهُعِ وَ رَبِّ الْأَرَ

صلّ سخ دادم. له الطاهرین؛ من هم همین را بی اهلل عل محمّد و آوَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ. و  سیار خوبگفت ه او پا و دیگر  ب

 سوالی نپرسید.

خاتم االنبیا  سعالوه بر نام مقد، آن است که در صلوات که صلوات سیر سعودی بدون حدّ می دهد علت آن :او گفتمبه سپس 

سلم ضرت نام  ،صراحت بدون صلی اهلل علیه و آله و  سالمیرالمؤمنین امامام ح شمنانِبه آن خاطر  اما مدهنیز آ علیه ال  که د

وجود مقدس  یامبر اکرم صلی اهلل علیه و آلهپ نفس 3به صراحت قرآنآشکار نیست؛ چرا که  طاقت شنیدنش را ندارند حضرت

                                                            
سیدمجتبی خردمند در  -1 شوال مرحوم  ش هجری قمری 1419ماه  شکول سنده با تنظیم این مطلب را در ک شته اند که به احترام نوی ان نو

 جمالت و عدم تصرف در اصل نقل این مطلب را می آوریم.
بر  امیرالمؤمنین علی علیه الستتالمامی از ن( گفته بودند: من نمازی نمی خوانم که در آن خردمندها به بنده )ستتیدمحمدمرحوم پدرم بار -2

 زبانم نیاورم.
نَا فَمَنْ حَاجَّک فِیهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَک مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَکمْ وَنِستتتَاءَنَا وَ »آیه ی کریمه ی مباهله  -3 نِستتتَاءَکمْ وَأَنفُستتتَ

کمْ مُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل )در باره مستتی ( به تو رستتیده، )باز( کستتانی با تو به  هرگاه بعد از علم و دانشتتی که؛ لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَی الْکاذِبِینَوَأَنفُستتَ



سالم ستند امیرالمؤمنین علی علیه ال سلمو آمدن نام پیامبر رحمت  ه صل  صلی اهلل علیه و آله و  شاره به وجود خلیفه ی بالف ا

 ایشان نیز دارد.

 را ترک گفتم.  آن اتاقتصدیق نمود و من  رعد سخنم را شنید و

 

                                                            

بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شتتتما هم فرزندان خود را؛ ما زنان خویش را دعوت »ها بگو:  محاجّه و ستتتتیز برخیزند، به آن

نیم؛ و لعنت خدا را بر دروغگویان گاه مباهله کنماییم، شتتما هم زنان خود را؛ ما از نفوس خود دعوت کنیم، شتتما هم از نفوس خود؛ آن

 (۶1،سوره آل عمران. )قرار دهیم
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