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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 احادیث آفرینش ؛بیت ی مبحث اهل مهمقدّ

احادیث مربوط به وجود نوری  ؛آفرینشدر  بیت اهلجایگاه احادیث مربوط به  ها: کلیدواژه

نور  همان عالین هستند؛  بیت اهل بیت تسبیح آموختن مالئکه از اهل؛ بیت اهل

در وجود،  بیت سبقت اهل ؛خلقت مخلوقات از نور پیغمبراکرم ، اولین مخلوق؛پیامبراکرم

 .ایمان، علم و عبادت

دهد. را نشان می بیت که به ماجرای آفرینش اشاره دارد و جایگاه بلند اهل شویم میوارد روایاتی 

 کنم. نقل میرایتان ب بحاراألنوارپنجم  و روایات را از جلد بیست

ما  ،خدای متعال :فرمودند 1:لَِتْسِبیِحنااْلَمالِئَكُة   ْلِف عاٍم َفَسبَّْحنا َفَسبََّحتِ اَ ْلَفْي اَ نَّ اهلَل َخَلَقنا قَـْبَل اْلَخْلِق بِ اِ 

 هم سالال سبیت را دو هزار هزار سال، یعنی دو میلیون سال قبل از آفرینش مخلوقات آفرید. این  اهل

 یی زمینچون قبل از خلقت عالم، کره چهار ساعته نیست؛ و با روزهای بیست روز وپنج سیصدوشصت

وجود  هروز و شب و ماه و سال بخواهد بکه  یی نبودحرکت وضعی و انتقالی نبود؛ خورشیدی نبود؛

 اَْلفَ   َخْمِسینَ که اقلّش چقدر است؟  ؛های نوری است های زمینی نیست؛ از سالها از سالبیاید. این سال
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 ،روز آنیک هر  وقتی هاست.هزار سال ما زمینی ها، معادل پنجاهروز آن سالیک هر  2؛ونَ تـَُعد   ِمّما َسَنةٍ  

اینها را  تصوّر است. و تازه سال آن چقدر خواهد شد؟ اصالً غیرقابلدو میلیون  هزار سال است، هپنجا

ن سال دو میلیو ما را حد نیست. فرمودند: خدا الّاو که کثرت را نشان دهند؛ ندا ههم فقط برای این گفت

پس از آنکه مالئکه را آفرید، ما اْلَمالِئَكُة لَِتْسِبیِحنا:   َفَسبَّْحنا َفَسبََّحتِ  .قبل از خلقت مخلوقات آفرید

آنچه در بنابر  .و به تسبیح خدا پرداختندتسبیح گفتن را از ما آموختند  ،و مالئکه بیح خدا را گفتیمتس

ست، مالئکه عظمت ما را که دیدند، این نگرانی وجود داشت که ما را با خدا ابعضی از روایات دیگر 

 تاشروع به تسبیح خدا کردیم،  که ما خدا نیستیم، د؛ و برای اینکه مالئکه متوجّه شوندعوضی بگیرن

پس  3لذا آنها تسبیح کردن را از ما آموختند و تسبیح خدا گفتند.و آنها هم بفهمند خدا غیر ماست؛

 ال بود. این یک روایت، که در آن دو میلیون س

ی چون روایات طوالنی است. جمله خوانم؛است. من کلّ روایت را نمی روایت دیگر از امام صادق

  ْلفَ اَ ِبَخْمَسَة َعَشَر   آَدمَ   َيْخُلقَ   نْ اَ   قَـْبلَ   اهللَ   ُنَسبِّحُ   اْلَعْرشِ   نوٍر َحْولَ   ْشباحَ اَ ُكّنا خوانم. فرمودند: مورد نظرمان را می

هزار سال قبل از  و پانزده ا، حول عرش الهی بودیمدیی دور عرش خ اَشباح نورانی ،بیت ما اهل 4:عامٍ 

 گفتیم. بیت خدای متعال را تسبیح می البَشَر را بیافریند، ما اهل اینکه خدا آدم ابو

                                            

ْعُرجُ ی معارج:  سوره، 4ی  اشاره است به آیه. 5 َکةُ  تـَ لَ  الر وحُ  وَ  اْلَمالِئ ةٍ  َاْلفَ  نَ یْ َخْمسِ  ِمْقداُرهُ  کانَ  ْومٍ يَـ  ىفِ  هِ یْ ِا  .َسَن

فـََلّما شاَهُدوا َاْرواَحنا نُورًا َواِحدًا اْستَـْعَظُموا َاْمَرنَا  َاوََّل ما َخَلَق اهلُل َعزَّ َو َجلَّ َخْلُق َاْرواِحنا فَاَْنَطَقنا بِتَـْوِحیِدِه َو َتْحِمیِدِه ثُمَّ َخَلَق اْلَمالِئَكةَ ... . 3

ُدوا ِعَظَم َشْأنِنا َهلَّْلنا ُلوُقوَن َو اَنَُّه ُمنَـزٌَّه َعْن ِصفاتِنا َفَسبََّحِت اْلَمالِئَكُة بَِتْسِبیِحنا َو نـَزََّهْتُه َعْن ِصفاتِنا فـََلّما شاهَ اْلَمالِئَكُة اَنّا َخْلٌق َمخْ   َفَسبَّْحنا ِلتَـْعَلمَ 
و بحرانى،  2، ص 1الشّرایع، ج  ؛ صدوق، علل342، ص 11مجلسی، بحاراالنوار، ج  نّا َعِبید...:اَ اّل اهلُل َو اِ اْلَمالِئَكُة َاْن ال ِاٰلَه   ِلتَـْعَلمَ 
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ی و همه 5َدمَ وا ِل ُاْسُجدُ  :به مالئکه امر شد :فرمایدمی قرآن کریم در ماجرای خلقت حضرت آدم

ی مالئکه رتبهولی چون هم از جن بود؛ مَلَک نبود؛ 6:كاَن ِمَن اْلِجنِّ که  ،ِااّل ِاْبِلیسَ مالئکه سجده کردند، 

به ابلیس  فرمایداستکبار ورزید. قرآن می ؛شده بود، آن امر شامل حال او هم بود. ابلیس سر باز زد

بَِیَدیَّ َاْسَتْكبَـْرَت َاْم ُكْنَت  َاْن َتْسُجَد ِلما َخَلْقتُ   ما َمنَـَعكَ   يا ِاْبِلیسُ  سر باز زدی؟که ای ابلیس! چه شد گفتیم 

ان خودم او را آفریدم و برای موجودی که من با دستکه ای ابلیس! چه چیزی مانع شد  7:ِمَن اْلعالِینَ 

آیا استکبار ورزیدی؟ از سر تکبّر تن به سجده ندادی؟ یا از عالین بودی که  ؟سجده کنی ،خلق کردم

. شیخ صدوق استنقل کرده سعید خِدری  أبیرا ببینید! حدیث ن حاال ایاصالً مأمور به سجده نبودی؟ 

بحار هم از  ؛هست هم الفوائد جامع هم هست؛ در کنز مامةاال؛ در کتاباست آورده الشّیعةفضائلدر 

َبلَ اَ ْذ اِ  اهللِ   ولِ وسًا ِعْنَد َرسُ ُكّنا ُجلُ  گوید: می 8ی اینها نقل کرده است. همه نزد پیغمبر  : رَُجلٌ   لَْیهِ اِ   قـْ

ْخِبْرِنی َعْن قَـْوِل اهلِل َعزَّ َو َجلَّ اَ وَل اهلِل َفقاَل يا َرسُ  آمد.حضرت مردی به خدمت  شسته بودیم کهن خدا

 جلّاز سخن خدای عزّو آگاه کنرسول خدا! مرا ای  عرض کرد :«9ْم ُكْنَت ِمَن اْلعالِینَ اَ ْسَتْكبَـْرَت اَ »  ْبِلیسَ اِلِ 

وَل اهلِل الَِّذيَن ُهْم َمْن ُهْم يا َرسُ  یا از عالین بودی؟ تکبّر ورزیدی، آیا استکبار ورزیدی،که فرمود: ، به ابلیس

ی مقرّب بودند، چه کسانی از مالئکه ! آن عالین که اَعلیی رسول خدا: اَاْعلى ِمَن اْلَمالِئَكِة اْلُمَقرَّبِینَ 

َفَسَجَد اْلَمالِئَكُة   سجده کردند: مالئکهی همه ی مقرّب هم به آدم سجده کردند؛ هستند؟ چون مالئکه
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 ی مقرّب بودند؛ زیرا مأمور به سجده نبودند.پس آن عالین اَعلی از مالئکه 10.سَ ْبِلیاِ اّل اِ  وَن؛ْجَمعُ اَ   ُكل ُهمْ 

آن عالین  :فرمودند :اَنَا َو َعِلیٌّ َو فاِطَمُة َو اْلَحَسُن َو اْلُحَسْینُ  وُل اهللِ َفقاَل َرسُ  نها چه کسانی بودند؟آ

ُكّنا ِفی ُسراِدِق اْلَعْرِش ُنَسبُِّح اهلَل که مأمور به سجده نبودند، من، علی، فاطمه، حسن و حسین بودیم.

و مالئکه  در سُرادق عرش الهی بودیم؛ بعد تسبیح خدا گفتیم؛ما  11:(ُتَسبُِّح اْلَمالِئَكةُ )َفَسبََّحِت اْلَمالِئَكُة 

اهلُل َعزَّ َو َجلَّ  12)َخَلَق(َفَسبََّحِت اْلَمالِئَكُة بَِتْسِبیِحنا قَـْبَل َاْن َيْخُلقَ  د و تسبیح گفتند.تسبیح را از ما آموختن

، در سُرادق عرش تسبیح را بیافریند جلّ آدمکه خدای عزّوهزار سال قبل از این ما دو :آَدَم بِاَْلَفْی عامٍ 

فَـَلّما َخَلَق اهللُ َعزَّ َو َجلَّ آَدَم َاَمَر اْلَمالِئَكَة  ین ما هستیم.و مالئکه از ما تسبیح آموختند. آن عال خدا گفتیم

ید، به مالئکه امر را آفر جلّ آدمخدای عزّوکه هنگامی  :ْجِلناوِد ِااّل اِلَ وا بِالس جُ وا َو َلْم يـُْؤَمرُ َاْن َيْسُجدُ 

و اینکه نور ما در  ما، خاطر نشدند، مگر به به آدم و مالئکه مأمور به سجده سجده کنند؛ که کرد

ی همگپس مالئکه  :َاْن َيْسُجدَ  وَن ِااّل ِاْبِلیَس فَِانَُّه اَبىٰ َفَسَجَدِت اْلَمالِئَكُة ُكل ُهْم َاْجَمعُ  بود. صُلب آدم

ِاْبِلیُس ما َمنَـَعَك َاْن يا »  َلهُ  َفقاَل اهلُل تَباَرَك َو َتعالىٰ  سجده کردند، جز ابلیس که از سجده کردن اِبا کرد.

: ای ابلیس! چه رموددای تبارک و تعالی به او فخ: «13َتْسُجَد ِلما َخَلْقُت بَِیَدیَّ َاْسَتْكبَـْرَت َاْم ُكْنَت ِمَن اْلعالِینَ 

تو یدم، سجده کنی؟ آیا او را آفر من با دستان خودم، با قدرت خودم موجودی که هبکه چیز مانع شد 

 )اْلَخْمِس اْلَمْكُتوِب(ُؤالِء اْلَخْمَسِة اْلَمْكُتوبَِة َای ِمْن هٰ  الین بودی؟ تو که از عالین نبودی!یا از ع تکبّر ورزیدی

آیا تکبّر ورزیدی؟ یا از عالین بودی؟ یعنی از آن پنج نور مقدّسی که  :َاْسماُؤُهْم ِفی ُسراِدِق اْلَعْرشِ 

 فَـَنْحُن باُب اهلِل الَِّذی يـُْؤتىٰ فرمودند:  رسول خدارش نوشته شده است. بعد اسمائشان در سُرادِق ع
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ی همه :ونَ و بِنا يـَْهَتِدی اْلُمْهَتدُ  شود به خدا راه پیدا کرد.می آنکه از طریق  ما آن دَرِ خدا هستیم :ِمْنهُ 

، از مؤمنین و اهللمالئکة از انبیاء، از مُرسَلین، از ی ما هدایت یافتند. وسیله بهکه هدایت شدند،  کسانی

پس  :و َاْسَكَنُه َجنََّتهُ   َفَمْن َاَحبَّنا َاَحبَُّه اهللُ  ه است.ی ما هدایت یافتبه واسطههرکس هدایت شده، مؤمنات، 

و او را در بهشت  شوددار او میو دوست داردبیت را دوست بدارد، خدا او را دوست می هرکس ما اهل

َغَضنا  دهد.خود جای می َغَضُه اهلُل َو َاْسَكَنُه نارَهُ َو َمْن اَبـْ بیت را در دل  ی ما اهلکس بُغض و کینههر :اَبـْ

و او را در دوزخ خویش جای  و دشمن او خواهد بود ی او را خواهد داشتداشته باشد، خدا کینه

زاده کسی که حاللدارد، مگر بیت را دوست نمی و ما اهل 14: َو ال ُيِحب نا ِااّل َمْن طاَب َمْوِلُدهُ  خواهد داد.

  تواند ما را دوست بدارد.حرامزاده نمی ؛ی او از راه حالل منعقد شده باشدنُطفه باشد؛

  اهللِ   ولُ بـَْینا َرسُ گوید: مالک می بن األنوار است. اَنَس پنجم بحار و هم از همین جلد بیست روایت دیگر

 بودیم. پیغمبراکرم در محضر رسول خدا:  َتماِمهِ   یَكاْلَبْدِر فِ    هِ ِمْحرابِ   یفِ   اْسَتوىٰ   َصّلٰى َصالَة اْلَفْجِر ثُمَّ 

که مثل  حالی قامت در محراب عبادتشان ایستادند، در تمامت برگزار کردند. بعد نماز صبح را به جماع

فَاُوٰلِئَك َمَع »  قَـْوَلُه َتعالىٰ  ،يَةَ ْل ْن تـَُفسَِّر لَنا ٰهِذِه ااَ ْيَت ْن رَأَ اِ وَل اهلِل فَـُقْلنا يا َرسُ  درخشیدند. ماه شب چهارده می

يِقیَن َو الش َهداِء َو الّصاِلِحینَ اَ الَِّذيَن  َعَم اهلُل َعَلْیِهْم ِمَن النَِّبیِّیَن َو الصِّدِّ اهلل! اگر به  یا رسول عرض کردیم: «15نـْ

کسانی با آنها  :فرمایدکه خدای متعال می برای ما تفسیر کنید،موافقید، این آیه را  و آیدنظرتان می

آنها را اِنعام کرده و که خدا به آنها نعمت داده  و صالحان ءمبران و صدّیقان و شهداهستند از پیا

 من هستم؛فرمودند: مقصود از نبیّین در این آیه  پیغمبراکرم :انَ اَ وَن فَ مَّا النَِّبی  اَ  ی  َفقاَل النَّبِ است. 

يُقوَن فَـَعلِ اَ َو   :َحْمَزةُ  یمَّا الش َهداُء فَـَعمِّ اَ َو  است؛ ود از صدّیقین هم علیمقص :طاِلبٍ  یبِ اَ ْبُن  ی  مَّا الصِّدِّ

                                            

 .5، ص 52، ج االنوارو مجلسی، بحار 1صدوق، فضائل الشّیعة، ص  .14
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َنتِ مَّا الّصاِلحُ اَ َو  الشّهداء است؛ ی سیّدحمزه ،عموی من شُهَدا هممقصود از  فاِطَمُة َو َوَلداها اْلَحَسُن  یوَن فَابـْ

 هستند. دو پسرش حسن و حسین ، ودخترم فاطمه ،این آیهلحین در و امّا مقصود از صا :َو اْلُحَسْینُ 

ی مجلس، از از زاویه عموی پیغمبر ،عبّاس اینجا :لٰى بـَْیِن َيَدْيهِ اِ فَـنَـَهَض اْلَعّباُس ِمْن زاِويَِة اْلَمْسِجِد 

َو فاِطَمُة  یٌّ ْنَت َو َعلِ اَ ا َو نَ اَ َلْسُت اَ وَل اهلِل َو قاَل يا َرسُ  آمد. و پیشاروی پیغمبر بلند شد ی مجلسگوشه

حسن و  ،فاطمه ،علی ،شما ،اهلل! آیا من بّاس گفت: یا رسولع :وٍع واِحدٍ َو اْلَحَسُن َو اْلُحَسْیُن ِمْن يـَْنبُ 

َو ما َوراَء ٰذِلَك يا  قاَل  ایم؟ از یک نسل نیستیم؟ی واحد نشأت نگرفتهاز یک سرچشمه حسین

ت؟ معلوم است؛ تو عموی من خواهی بزنی، چیسفرمودند: پشت این حرفی که می پیغمبر :َعّماهْ 

ِحیَن ذََكْرتـَُهْم َو َلْم  ینََّك َلْم َتْذُكْرنِ اِلَ  قالَ  امّا پشت این حرفت چیست؟ ی ما از یک تباریم؛و همه هستی

تَـُهمْ  یُتَشرِّْفنِ  بردید، نامی از من نبردید، را م آنها که وقتی شما نا علّتش این است :عبّاس گفت :ِحیَن َشرَّفـْ

که  حالی در شرافتی برای من ذکر نکردید؛و مورد تشریف قرار دادید،  و وقتی آنها را شریف دانستید

 َو اْلَحَسُن َو اْلُحَسْیُن ِمنْ  یٌّ ْنَت َو َعلِ اَ نَا َو اَ ّما قَـْوُلَك اَ يا َعّماْه  وُل اهللِ َفقاَل َرسُ  من و شما از یک نژادیم.

 گفتی من و تو و علی و حسن و حسینکه فرمودند: ای عمو! این  پیغمبراکرم :وٍع واِحٍد َفَصَدْقتَ يـَْنبُ 

ا اهللُ َنْحُن َحْیُث ال َسماَء َمْبِنیََّة َو ال َو ٰلِكْن َخَلَقنَ  گویی.راست می گفتی؛ی واحدیم، درست از یک سرچشمه

من و تو از  بینیاین خلقت جسمانی ماست که می و لکن عمو! :َجنََّة َو ال نارَ ْرَض َمْدِحیََّة َو ال َعْرَش َو ال اَ 

رد که هنوز آسمانی بنا نشده بود، هنوز خلق ک جاییما انوار مقدّسه را  ،امّا خدای متعال یک نژادیم؛

 شی نبود، بهشتی نبود، دوزخی نبود،عرهنوز  زمینی به چرخش درنیامده بود و گسترانده نشده بود،

ُسُه ِحیَن ال تـَْقِديسَ  هنوز خلقتی بنا نهاده نشده بود. ی ما انوار مقدّسه :ُكّنا ُنَسبُِّحُه ِحیَن ال َتْسِبیَح َو نـَُقدِّ

کردیم ما خدا را تقدیس میکه هیچ تسبیحی وجود نداشت؛  هنگامیگفتیم تسبیح خدا می بیت اهل

َعِة فَـَتَق نُ  راَد اهللُ اَ فَـَلّما  که تقدیسی وجود نداشت. هنگامی وُر اْلَعْرِش ِمْن َفَخَلَق ِمْنُه اْلَعْرَش فَـنُ  یورِ َبْدَء الصَّنـْ

، آفرینش را آغاز کندگاه که خدا اراده فرمود که پس آن :ْفَضُل ِمَن اْلَعْرشِ اَ ا نَ اَ وِر اهلِل َو ِمْن نُ  یورِ َو نُ  یورِ نُ 
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، از نور وجود منِ عرش الهی این نورمن، عرش را خلق کرد. بنابر از نور ،نور من را شکافت. پس

 یبِ اَ وَر اْبِن ثُمَّ فَـَتَق نُ  .لمافض از عرش من نتیجهاز نور خداست. در اهلل و نور وجود منِ رسول اهلل است رسول

 یبِ اَ وُر اْبِن وِر اهلِل َو نُ طاِلٍب ِمْن نُ  یبِ اَ وُر اْبِن َو نُ   طاِلبٍ  یبِ اَ وِر اْبِن وُر اْلَمالِئَكِة ِمْن نُ طاِلٍب َفَخَلَق ِمْنُه اْلَمالِئَكَة فَـنُ 

مالئکه را  ،و از آن را شکافت علی ،طالب پسر ابیخدای متعال نور  ،پس از آن :ْفَضُل ِمَن اْلَمالِئَكةِ اَ طاِلٍب 

 از نور خداست؛ درنتیجه نور طالب است، و نور پسر أبی طالب از نور پسر ابی راین نور مالئکهآفرید. بناب

َنتِ َو فَـَتَق نُ  أفضل از مالئکه است. علی، طالب، یپسر اب وُر ْرَض فَـنُ فاِطَمَة ِمْنُه َفَخَلَق السَّماواِت َو ااْلَ  یوَر ابـْ

َنتِ ْرِض ِمْن نُ السَّماواِت َو ااْلَ  پس  :ْرضِ ْفَضُل ِمَن السَّماواِت َو ااْلَ اَ وِر اهلِل َو فاِطَمُة وُر فاِطَمَة ِمْن نُ فاِطَمَة َو نُ  یوِر ابـْ

ها و ها و زمین را خلق کرد. پس نور آسمانو از آن آسمان را شکافت گاه خدا نور دخترم فاطمهآن

فضل از ا از نور الهی است. درنتیجه فاطمه و نور دخترم فاطمه ،است از نور دخترم فاطمه زمین

ُثمَّ  والم هستی.روت و عَهای ملکوت و جبی آسمانآسمان دنیا! همه]فقط[ نه  ؛ها و زمین استآسمان

وِر اهلِل َو وُر اْلَحَسِن ِمْن نُ وِر اْلَحَسِن َو نُ وُر الشَّْمِس َو اْلَقَمِر ِمْن نُ وَر اْلَحَسِن َفَخَلَق ِمْنُه الشَّْمَس َو اْلَقَمَر فَـنُ فَـَتَق نُ 

آفرید.  خورشید و ماه را ،را شکافت و از آن گاه خدا نور حسن پس آن :ْفَضُل ِمَن الشَّْمِس َو اْلَقَمرِ اَ اْلَحَسُن 

ضل از خورشید و و حسن اف ؛و نور حسن از نور الهی است است، از نور حسن پس نور خورشید و ماه

وُر ْیِن َو نُ وِر اْلُحسَ اْلِعیِن ِمْن نُ  ورِ وُر اْلَجنَِّة َو اْلحُ وَر اْلِعیَن فَـنُ وَر اْلُحَسْیِن َفَخَلَق ِمْنُه اْلَجنََّة َو اْلحُ ثُمَّ فَـَتَق نُ  ماه است.

را شکافت و از  گاه خدا نور حسینپس آن :وِر اْلِعینِ ْفَضُل ِمَن اْلَجنَِّة َو اْلحُ اَ وِر اهلِل َو اْلُحَسْیُن اْلُحَسْیِن ِمْن نُ 

از نور  و نور حسین است، از نور حسین ینپس نور بهشت و حورالع العین را آفرید.بهشت و حور ،آن

َسحاِئِب  یْرَسَلها فِ انَّ اهلَل َخَلَق الظ ْلَمَة بِاْلُقْدرَِة فَ اِ ثُمَّ  ین است.افضل از بهشت و حورالع و حسین ؛پروردگار

َفقاَلِت  و آن را در ابرهای دیدگان فرستاد. گاه خدای متعال با قدرت خود ظلمت را آفریدپس آن :اْلَبَصرِ 

ه است پروردگار ما! سبّوح و د، گفتند: منزّن صحنه را که دیدنمالئکه ای :اوٌس رَبَّنوٌح ُقد  اْلَمالِئَكُة ُسب  

مالئکه این  :اّل َكَشْفَت ما نـََزَل بِنااِ ْينا ُسوءًا َفِبُحْرَمِتِهْم ْشباَح ما رَأَ ااْل ٰهِذِه ُمْذ َعَرْفنا  قدّوس است پروردگار ما!
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نوار از زمانی که ما این اشباح مقدّسه و ا :دند، خدا را تسبیح کردند و گفتندرا که دیتاریکی وحشتناک 

ت آنها، این تاریکی و پس خدایا به حرم ندیدیم.یی در عالم  را شناختیم، هیچ بدی بیت ی اهلمقدّسه

فَـُهناِلَك َخَلَق اهلُل َتعالٰى َقناِديَل الرَّْحَمِة َو َعلََّقها َعلٰى ُسراِدِق  برطرف کن! یی که بر ما فرود آمد را سیاهی

را از  های رحمت خود را آفرید و آنقندیل که خدای تعالی در این هنگام بود، در اینجا بود :ْلَعْرشِ ا

مالئکه گفتند: پروردگار  ،این هنگامدر : ْنوارُ اْلَ اْلَفِضیَلُة َو ٰهِذِه ا ٰهِذهِ ٰلَهنا ِلَمْن اِ َفقاَلْت  آویخت.عرش ق سراد

فاِطَمَة  یَمتِ اَ وُر َفقاَل ٰهذا نُ  جا را روشن کرد، متعلّق به کیست؟و این انوار مقدّسه که همه ما! این فضیلت

َیْت  ی زهرا است.فاطمه ،خدای تبارک و تعالی به مالئکه فرمود: این نور کنیز من :الزَّْهراءِ  َفِلٰذِلَك ُسمِّ

 :ورِها َظَهَرتْ َرِضیَن بِنُ ااْلَ نَّ السَّماواِت َو اِلَ  16خاطر کنیز من، زهرا نام گرفت. همین و به :الزَّْهراءَ ی َمتِ اَ 

َنُة نَِبیِّ  یَ َو هِ  درخشان و آشکار شد. به نور فاطمه هاها و زمینخاطر اینکه آسمان به َو  یَو َزْوَجُة َوِصیِّ  یابـْ

 یْشِهدُُكْم يا َمالِئَكتِ اُ و همسر وصیّ و حجّت من بر خلقم است.  و او دختر پیامبر من :یَعلٰى َخْلقِ  یُحجَّتِ 

ای مالئکه! من شما را  :لٰى يـَْوِم اْلِقیاَمةِ اِ ِة َو ِشیَعِتها َقْد َجَعْلُت َثواَب َتْسِبیِحُكْم َو تـَْقِديِسُكْم ِلٰهِذِه اْلَمْرأَ  ینِّ اَ 

 را اهللمالئکةهای شما  ی تقدیسرا، ثواب همهاهللمالئکةهای شما ی تسبیحکه ثواب همه گیرمشاهد می

طاِلٍب  یبِ اَ ْبِن  یِّ َعلِ  یٰ لاِ َفِعْنَد ٰذِلَك نـََهَض اْلَعّباُس  تا روز قیامت قرار دادم. شیعیان اوو برای این بانوی گرامی 

نَـْیِه َو قاَل يا َعلِ  ًة باِلَغًة َعَلى اْلِعباِد  ی  َو قَـبََّل ما بـَْیَن َعیـْ  صحبت پیغمبر 17:اْلِقیاَمةِ لٰى يـَْوِم اِ َلَقْد َجَعَلَك اهللُ ُحجَّ

و عرض کرد:  آمد و بین دو چشم او را بوسید طالب ابی بن سید، عبّاس بلند شد؛ پیش علیّکه ر به اینجا

این هم یک  .تا روز قیامت قرار داد خود ی بندگانی بر همهاای علی! خدای متعال تو را حجّت بالغه

 . بیت روایت از ماجرای خلقت اهل

                                            

 زهرا یعنی درخشان، درخشنده.. 16

 .16، ص 52، ج االنوار. مجلسی، بحار17
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اهلل  عبد بن باشیم. جابر ی داشتها به ماجرای خلقت اشاره الاقلّ امروز که یک روایت دیگر هم بخوانم

عرض کردم: یا  اکرمبه پیغمبر :ٍء َخَلَق اهللُ َتعالٰى ما ُهوَ  َشيْ  وَُّل اَ  وِل اهللِ قـُْلُت ِلَرسُ  گوید:انصاری می

 :فرمودند پیغمبر :َفقاَل نُوُر نَِبیَِّك يا جاِبرُ اهلل! اوّلین چیزی که خدای تعالی خلق کرد، چه بود؟  رسول

َخَلَقُه اهلُل ثُمَّ َخَلَق ِمْنُه ُكلَّ  من اوّلین موجودی بودم که خدا آفرید.یعنی من!  بود ای جابر! نور پیامبر تو

 :َء اهللُ ما شا  اْلُقْربِ   َمقامِ   یفِ   َيَدْيهِ   بـَْینَ   قاَمهُ اَ   ثُمَّ  آفرید. آنرا آفرید و سپس هر خیری را از  او]نور[ خدا  :َخْیرٍ 

زمانی که  تا پا نگاه داشت، رب اهلل را در پیشگاه خود، در مقام قُرب ، نور مرا، نور رسوللبعد خدای متعا

 :َفَخَلَق اْلَعْرَش ِمْن ِقْسمٍ  تقسیم کرد. هایی را به قسمنور بعد آن  :ْقساماً اَ ثُمَّ َجَعَلُه  ش تعلّق گرفت.مشیّت

و کُرسی را هم از قسمت  :ِمْن ِقْسمٍ  یَّ َو اْلُكْرسِ  خلق کرد؛ عرش را از یک قسمت نور وجود پیغمبر

داران کرسی الهی را هم از و حامالن عرش الهی و خزانه :ِمْن ِقْسمٍ  یِّ َو َحَمَلَة اْلَعْرِش َو َخَزنََة اْلُكْرسِ  دیگری؛

را  نور پیغمبر :َمقاِم اْلُحبِّ ما شاَء اهللُ  یقاَم اْلِقْسَم الّراِبَع فِ اَ َو  خلق کرد؛ بخشی از نور پیغمبر

 در مقام حبّمانده را تا زمانی که مشیّت الهی تعلّق گرفت،  چهارم باقی آن یک ه بود.چهار قسمت کرد

ا از قلم ر :َفَخَلَق اْلَقَلَم ِمْن ِقْسمٍ  هایی تقسیم کرد. قسمرا به  نآبعد دوباره  :ْقساماً اَ ثُمَّ َجَعَلُه نگهداری کرد. 

شت را به :َو اْلَجنََّة ِمْن ِقْسمٍ  و لوح را هم از یک قسم آن آفرید؛ :َو اللَّْوَح ِمْن ِقْسمٍ  یک بخش آن نور آفرید؛

قسمت چهار ]پس اصل را : َمقاِم اْلَخْوِف ما شاَء اهللُ  یقاَم اْلِقْسَم الّراِبَع فِ اَ َو  هم از یک قسم آن نور آفرید؛

تا زمانی که مشیّت الهی  [راچهارم  از آن یکچهارم  یکاینجا  نگه داشت. راچهارم از آن  و یک کرد

َفَخَلَق  بعد آن نور را به اجزایی تقسیم کرد. :ْجزاءً اَ ثُمَّ َجَعَلُه  تعلّق گرفت، در مقام خوف نگه داشت.

َو اْلَقَمَر َو  رشید را از یک قسم؛خو :َو الشَّْمَس ِمْن ُجْزءٍ  مالئکه را از یک قسم آن آفرید؛ :اْلَمالِئَكَة ِمْن ُجْزءٍ 

 :َمقاِم الرَّجاِء ما شاَء اهللُ  یقاَم اْلِقْسَم الّراِبَع فِ اَ َو . گان را هم از یک قسم آن نورماه و ستار :اْلَكواِكَب ِمْن ُجْزءٍ 

ثُمَّ َجَعَلُه  چهارم باقیمانده را تا زمانی که مشیّت الهی تعلّق گرفت، در مقام رجاء نگه داشت. و دوباره یک

َو اْلِعْلَم  نور، عقل را آفرید؛ از یک قسم آن: َفَخَلَق اْلَعْقَل ِمْن ُجْزءٍ  بعد آن را به اجزایی تقسیم کرد. :ْجزاءً اَ 
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و توفیق  عصمت :َو اْلِعْصَمَة َو التـَّْوِفیَق ِمْن ُجْزءٍ  لم را آفرید؛علم و ح ،از یک قسم دیگرش :َو اْلِحْلَم ِمْن ُجْزءٍ 

چهارمی که باقی یک :َمقاِم اْلَحیاِء ما شاَء اهللُ  یقاَم اْلِقْسَم الّراِبَع فِ اَ َو  ی را هم از یک قسم آن نور آفرید؛هال

 بعد خدا :لَْیِه ِبَعْیِن اْلَهْیَبةِ اِ ثُمَّ َنَظَر مقام حیاء نگه داشت. در  ،نی که مشیّت الهی تعلّق گرفتتا زما ماند را

ْربـََعٌة َو اَ ْلٍف َو اَ فَـَرَشَح ٰذِلَك الّنوُر َو َقَطَرْت ِمْنُه ِماَئُة  نظری افکند. نگاه هیبت، نگاهی به آن انداخت؛ هب

ر هیبت نگاه به نظ به آن نور که خدابعد از این :ولٍ َو َرسُ  ی  ْلَف َقْطَرٍة َفَخَلَق اهلُل ِمْن ُكلِّ َقْطَرٍة روَح نَبِ اَ ِعْشروَن 

هزار قطره چکید. گویا  چهار و بیست و صد ،رَشَحاتی بیرون آمد و از آن ترشّحاتی شد؛ ،از آن نور انداخت،

 هزار چهار و بیست و صدو  انداخت، عرق شرم بر آن نشست که خدا به نور پیغمبراکرم نگاه هیبتی از

های یک از آن قطره خدا از هر :َرسولٍ َو  ی  َفَخَلَق اهلُل ِمْن ُكلِّ َقْطَرٍة روَح نَبِ  قطره از وجودش جاری شد.

ْرواَح اَ ْنفاِسها اَ ْنِبیاِء َفَخَلَق اهلُل ِمْن اْلَ ْرواُح ااَ ثُمَّ تـَنَـفََّسْت  رسول را خلق کرد و آفرید. یک نبی و ، روحعرق

و  ء، ارواح اولیاءیاهای انبو خدا از آن نفس کردتنفّسی  ءبعد روح انبیا 18:ْولِیاِء َو الش َهداِء َو الّصاِلِحینَ ااْلَ 

 و صالحین را آفرید.  ءشهدا

اهلل در تفسیر این آیه که  عبد بن اش قشنگ است. باز جابرهمه را نقل نکنم؛ هاآید این روایتدلم نمی

َر اُمٍَّة  : یورِ َخَلَق اهلُل نُ وَُّل ما اَ  وُل اهللِ قاَل َرسُ  20گوید:می 19 وَن بِاْلَمْعروفِ ُمرُ ْخرَِجْت ِللّناِس تَأْ اُ ُكْنُتْم َخیـْ

َتَدَعُه ِمْن نُ  فرمودند: اوّلین چیزی که خدا آفرید، نور من بود. پیغمبراکرم که نور مرا هم از نور : ورِهِ ِابـْ

را از جالل عظمت خودش ن و خدای متعال نور م :َو اْشتَـقَُّه ِمْن َجالِل َعَظَمِتهِ خودش آفرید و ایجاد کرد. 

َبَل َيطوُف بِاْلُقْدرَِة َحّتٰى َوَصَل اَ فَ  مشتق کرد. و با قدرت  رو آورد بعد :ْلَف َسَنةٍ اَ َثمانِیَن  یلٰى َجالِل اْلَعَظَمِة فِ اِ قـْ

ثُمَّ َسَجَدِ هلِل  کرد.هشتاد هزار سال این طواف را می کرد؛ تا اینکه به جالل عظمت رسید.طواف می

                                            

 . 55، ص 52، ج االنوار. مجلسی، بحار11

 . 115ی عمران، آیهی آلسوره .11

 . 53-55، ص 52. مجلسی، بحاراالنوار، ج 55
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وَر فَـَفَتَق ِمْنُه نُ  یم و بزرگداشت، در پیشگاه الهی سجده کرد.در مقام تعظ بعد نور پیغمبراکرم :تـَْعِظیماً 

 ی  وُر َعلِ ُمِحیطًا بِاْلَعَظَمِة َو نُ  یورِ َفكاَن نُ  شد و بیرون آمد. هشکافت طالب ابی بن نور علیّ ،از آن :ی  َعلِ 

بر قدرت  و نور علی هلل بر عظمت پروردگار احاطه داردا درنتیجه نور منِ رسول :ُمِحیطًا بِاْلُقْدرَةِ 

ْبصاِر َو اْلَعْقَل َو اْلَمْعرَِفَة َو وَر ااْلَ ثُمَّ َخَلَق اْلَعْرَش َو اللَّْوَح َو الشَّْمَس َو َضْوَء النَّهاِر َو نُ  پروردگار محیط است.

بعد خدای متعال عرش و لوح و  :ورِهِ ُمْشَتقٌّ ِمْن نُ  یورِ َو نُ  یورِ وبـَُهْم ِمْن نُ ْسماَعُهْم َو قـُلُ اَ ْبصاَر اْلِعباِد َو اَ 

خورشید و نور روز و نور دیدگان و اندیشه و عقل و معرفت و دیدگان بندگان و شنواییشان و 

وَن َو وَّلُ فَـَنْحُن ااْلَ شده از نور خداست.  و نور من هم مشتق اهلل خلق کرد، هایشان را از نور منِ رسول قلب

که آفرینش با  ؛ و آخرون هم ماییم،نخستین هستیم ،که در آفرینش اییم،ها م نپس اوّلی :ونَ ِخرُ ْل َنْحُن ا

َو َنْحُن  21.َيْخِتمُ  َو ِبُكْم   اهللُ  فَـَتَح  ِبُكْم  :که خوانیدی کبیره می در زیارت جامعه) .شودما ختم می

ر وجودمان سبقت د م؛ی مخلوقات سبقت دارییها بر همهی فضیلتماییم که در همه 22:ونَ الّساِبقُ 

هایمان. ی فضیلتدر همه دتمان، در تسبیحمان، در تقدیسمان،داریم؛ در علممان، در ایمانمان، در عبا

بیح کرد، از وجود ما ماییم. هر موجودی تس ،کنندگان حقیقی پروردگارو تسبیح: ونَ َو َنْحُن اْلُمَسبِّحُ 

َو َنْحُن َكِلَمُة بیت هستیم.  گان، ما اهلکنندشفاعت :ونَ الّشاِفعُ َو َنْحُن  و به او سرایت کرد. تسبیح آموخت

سپردگان دوستان و دل :ِحّباُء اهللِ اَ َو َنْحُن  ماییم. ،ویژگان خدا :َو َنْحُن خاصَُّة اهللِ  ماییم. ،ی خداکلمه: اهللِ 

َو َنْحُن  ماییم. ،پروردگارپهلوی  :َو َنْحُن َجْنُب اهللِ  ماییم. ،وجه پروردگار :َو َنْحُن َوْجُه اهللِ  ماییم. ،به خدا

 امانتی ،ی خلقتماییم. همه ،داران خداامانت: اهللِ َو َنْحُن اَُمناُء  ماییم. ،دست راست پروردگار :َيِمیُن اهللِ 

داران وحی ما خزانه :اهللِ  یِ َو َنْحُن َخَزنَُة َوحْ  و در اختیار ماست. است که خدا به دست ما سپرده است

 :ِويلِ َو َمْعَنى التَّأْ  َو َنْحُن َمْعِدُن التـَّْنزِيلِ  ما حاجبان و دربانان غیب الهی هستیم. :نَُة َغْیِب اهللِ َو َسدَ  پروردگاریم.
                                            

 کبیره. جامعه الجنان، زیارت قمی، مفاتیح ثو محدّ 111الکبیر، ص  مشهدی، مزار ؛ ابن 315، ص 1. کلینی، کافی، ج 51

 .624ص  امالی، الحسن، محمّدبنو طوسی،  63، ص 1؛ صفّار، بصائرالدّرجات، ج 55، ص 52. مجلسی، بحاراالنوار، ج 55
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َرئِیلُ اَ  یَو فِ  آیات الهی ماییم. و معنای تأویل معدن آیات الهی ماییم، های جبرئیل در خانه :ْبیاتِنا َهَبَط َجبـْ

َو َنْحُن  ماییم. ،های قدس پروردگارمحل :َو َنْحُن َمحال  ُقْدِس اهللِ  و فرود آمد.کرد بیت هبوط  ما اهل

کلیدهای رحمت  :َو َنْحُن َمفاتِیُح الرَّْحَمةِ بیت هستیم.  ، ما اهلهای حکمتچراغ :َمصابِیُح الِحْكَمةِ 

، وجود ما گاردمت پرورهای نع ها و سرچشمهچشمه :النـِّْعَمةِ َو َنْحُن يَنابِیُع  یم.هست بیت ، ما اهلپروردگار

َو َنْحُن  یم.هست بیت بخشد، ما اهلچیزی که به این امّت شرافت می :مَّةِ َو َنْحُن َشَرُف ااْلُ بیت است.  اهل

َو  ماییم. ،ناموس روزگاران :َو َنْحُن َنواِمیُس اْلَعْصرِ  هستیم.ما  ،رهبران الهی سروران و آقایان :ِئمَّةِ ااْلَ ساَدُة 

ماییم  ساقیان معارف الهی؛ماییم  ماییم حامیان دین خدا؛ :الس قاُة َو الر عاُة َو َطرِيُق النَّجاةِ اْلُحماُة َو 

َو َنْحُن السَِّبیُل َو  ماییم راه نجات. ندگان الهی؛کنندگان حال ب وق پروردگار، و رعایتکنندگان حق مراعات

َو ماییم.  ،راه استوار آن :َو َنْحُن النـَّْهُج اْلَقِويمُ  ماییم.ی بهشتی سلسبیل و چشمه راه ماییم؛ : السَّْلَسِبیلُ 

که به ما ایمان آورد، ایمان به خدا هر :َمْن آَمَن بِنا آَمَن بِاهللِ  ماییم. ،راه مستقیم الهی و :الطَّرِيُق اْلُمْسَتِقیمُ 

و مردود  و رد کند، خدا را انکار کرده است،ر و کسی که ما را انکا :َو َمْن َردَّ َعَلْینا َردَّ َعَلى اهللِ  آورده است.

َو است.  قامات ما شک کند، در خدا شک کردهکه در ما و مهر :اهللِ  یَو َمْن َشكَّ ِفینا َشكَّ فِ  الهی است.

کند، به خدا معرفت پیدا کرده  بیت معرفت پیدا و به ما اهل هرکس که ما را بشناسد :َمْن َعَرَفنا َعَرَف اهللَ 

و به خدا پشت گرداند، از خدا رو برگردانده بیت رو بر و هرکه از ما اهل :َمْن تـََوّلٰى َعّنا تـََوّلٰى َعِن اهللِ َو  است.

َو  است. جا آورده بیت فرمان ببرد، اطاعت خدا را به هرکس از ما اهل :طاَع اهللَ اَ طاَعنا اَ َو َمْن است.  کرده

ما عامل اتّصال به  هستیم؛ما سوی خدا  ی رفتن بهوسیله :اهللِ لٰى ِرْضواِن اِ َلى اهلِل َو اْلُوْصَلُة اِ َنْحُن اْلَوِسیَلُة 

 خالفت بیت است؛ متعلّق به ما اهل عصمت :َو لََنا اْلِعْصَمُة َو اْلِخالَفُة َو اْلِهدايَةُ  رضوان الهی هستیم.

ُة َو اْلَواليَُة َو ااْلِ . یت استب متعلّق به ما اهل هدایت بیت است؛ متعلّق به ما اهل در  نبوّت :ماَمةُ َو ِفیَنا الن بُـوَّ

َو َنْحُن َمْعِدُن اْلِحْكَمِة َو  قرار دارد. بیت در ما اهل امامت؛ داردار والیت در ما خاندان قر ما خاندان است؛

، درِ رحمت پروردگاریم؛ ما بیت اهلهستیم؛ ما  بیت ما اهل ،معدن حکمت :باُب الرَّْحَمِة َو َشَجَرُة اْلِعْصَمةِ 
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ُة اْلُعْظمٰى َو اْلُعْرَوُة اْلُوثـْقَ َو َنْحُن َكِلَمُة التـَّْقوٰى َو اْلَمَثُل ااْلَ  درخت عصمت الهی هستیم. ،بیت اهل ى ْعلٰى َو اْلُحجَّ

 ت بزرگ پروردگار؛عالی الهی؛ ماییم حجّماییم مَثَل ا تقوا؛ی ماییم کلمه 23:َمْن َتَمسََّك ِبها َنجا یالَّتِ 

 یابد. ماییم آن ریسمان محکمی که اگر کسی به آن چنگ بزند و متمسّک شود، نجات می

من و  خواهدشرح می یاین روایات، جلسات متعدّداز  جمله اینها چند تا روایت بود. گرچه هر

 که اگر پیغمبر و امام را بفهمیمخواهم این امّا فقط می کنم،کنم و عبور مینداده ترجمه می شرح

، دو تا دست دارند، دو تا پا دارند، دو تا چشم دارند، یک بینی دارند، سرشان مو دارد، مثل من و شما

ی آنها پایهخود را همو نگاشتن او آنها را چون خویش  اهر را دیدنواین ظ د؛دست و پایشان ناخن دار

نه فقط از ؛ ی مخلوقات جداستاز همه ،آفرینشپنداشتن، اشتباه بسیار عظیمی است. حساب آنها در 

ابشان جداست. ی آنها حساز همه ،ی مقرّبظام، از مالئکهپیامبران اولوالعزم، از انبیای عمن و شما، از 

 بیت ی ما اهلخانه درِ مالئکه نوکرخدمتکارند؛  24؛فرمودند: مالئکه، خدّام ما و خدّام محبّین ما هستند

 یعنی چه، که ائمّه بویی ببریم الاقلّ !ستند. بشناسیمبیت ه داران ما اهلدوستی خانه و نوکر درِ

حساب آنها، حساب که بفهمیم  .یعنی چه انو خاندانش پیغمبر یعنی چه، بیت اهل

ی هکه آنها را هم مانند بقیّ سازی نرویم،دنبال همسان ،با این عقل کوتاه بشری خودمان است! دیگری

و  ی بشری را بر تن پوشیدندآنها فقط برای دستگیری و هدایت ما بود که این جامه م!مردم تلقّی کنی

یرند و راهنمایی و هدایت نشستند تا دست من و شما را بگ کنار من و شماو آمدند  در عالم خاک

این  ؛دانمپاک؟! البتّه میاک را چه به عالم خ 25:ْربابِ َربِّ ااْلَ و  رابِ ت  لما لِ االّ آنها را کجا به اینجا؟!  و کنند؛

                                            

 . 53-55، ص 52. مجلسی، بحاراالنوار، ج 53
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کنم، احتماالً خوانم و ترجمه میبند روایت می وقتی من یک هرحال به و هم هم ثقیل است ،روایات

کنم.  من با علم به این موضوع، این کار را می آورد.پیش می عزیزانهم خستگی ذهنی برای  مقداری

 همیم، عیبی ندارد؛فنمیاگر ویم. نبش اقلّد؛ الخورده باش به گوش ما خواهم این حقایق نورانی الاقلّمی

-که خدای ناکرده منکر نباشیم. اگر نمی به گوشمان آشنا باشد، الاقلّ رسیم، عیبی ندارد؛نمیاگر 

غیر این چیزهایی است  بیت امّا بدانیم که مقامات اهل ؛فهمیم نمی بگوییم فهمیم، سکوت کنیم!

 بریم. که من و شما از بشر عادی گمان می

ایات برداریم. رو های دیگری را در این بابقدم ی آینده جلسه تا اگر خدا خواست، باشد؛ جا تا همین

ی شاگرد در خانه هستند؛ جبرئیل اهللمالئکةی معلّم همه بیت ببینیم که اهل

است. ببینیم که مقامات  و خودش اعتراف کرد که شاگرد امیرالمؤمنین است امیرالمؤمنین

شاید به چه چیزهایی عالمند. و  و چه اقسامی دارد بیت کجاست، علوم اهل بیت می اهلعل

کنند، چه و چه می ی هستی هستندکارهکه آنها چو این بیت به قدرت اهل کردیم اشاراتی هم

ببینیم چیست. در  یعت و دینی اختیارات آنها را در شرو بعد هم حیطه قدرتی در وجودشان هست؛

که وارد فصل تا بعد وقتی کنیم؛ت زده باشیم، این مرور را میاحدّ اینکه سَری به بعضی از روای

 کنیم. به چه کسانی صحبت می راجع داریم م، مؤدّب وارد شویم؛ بدانیمشوی می بیت اهل

چه هر طهارتبیت عصمت و  اهل فت و محبّتنوار معرقلوب ما را به ا امیدواریم خدای متعال

 ی و پیروی از آن انوار مقدّسه رابرو فرمان بیت توفیق تقرّب و نزدیکی به اهلو  تر بگرداندروشن

  !برکت صلوات بر محمّد و آل محمّد به ی ما نصیب بفرماید!به همه
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