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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

  

 (8ف  872 – 3ف  872ص ) بیت مبحث اهلالهدی،  شرح مصباح

 بیتمعیّتاهلیهستی؛درهمه بیتحضوراهل ؛بیتیوجودیاهلسعه ها: کلیدواژه

همه با سیریموجوداتدرکماالت؛ منیّتیعنیوسلوک، تالشبرایپاککردنخطوطهویّتو

اهلیموجوداتبهکمالنهاییازطریقالحاقبهانسانکامل؛رسیدنهمهسالک؛  بیتتنزّل؛

آیینهحقیقتاهلل؛وجه بیتاهل؛خداهایخزانه صفاتحقّ؛یتمامروح و یگانگینمایاسماء

حقیقتقرآنوامام.



ی وجودی دارند و های کاملی هستند که به ماسِوی احاطه و سِعهانسانبیت اهل

یرند. در دعای ماه گمی ی ذرّات و موجودات از شعاع وجودی آن بزرگواران نور وجودهمه

ها و زمینت پس آسمان1:ِإالَّ َأْنتَ  * ال ِإَلهَ   َظَهَر َأنْ  َحّتیٰ   َو َأْرَضكَ   َسماَءكَ   َمََلْتَ   َفِبِهمْ  رجب آمده است:

ی که آشکار شد که خدایی جز تو نیست. و نیز در زیارت جامعهتا این را از آنها پر کردی

ِفی   ِذْكرُُكمْ ی وجودی آن حَضَرات است: گر عظمت و سِعهکه بیانکبیره هفت فقره وجود دارد 

ُفُسُكْم فِ اْْلَْرو ادُُكْم ِفی اْْلَْجساِد َو َأْرواُحُكْم ِفی َو َأْجساِء اْْلَْسم  ِفی  اؤُُكمْ َأْسمَو   الّذاِكرِينَ  ی النـُُّفوِس َو اِح َو أَنـْ
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ها و های شما در نامیاد شما در وجود یادکنندگان است و نام 2:ُبورِ اِر َو قـُُبورُُكْم ِفی اْلقُ ی اْْلثارُُكْم فِ آث

ها و آثار شما های شما در نفسها و نفسهای شما در روحجسدهای شما در جسدها و روح

 در اثرها و قبرهای شما در قبرهاست.

هستند.آنهاکمالرابیتبزرگوارشانپیغمبراکرمواهل،حقیقیکلمهوانسانکاملبهمعنایاَتَمّ

ایازشعاعوجودیآنهاستشُعبه،ایازکمالکههرموجوددارداند،بهرهگونهتمامهدارندوچوناینب

یاشیاءباآنهاهستنددرکمالهمهبیتوجودتابیدهوجاریشدهاست.درواقعاهلمکهدرآن

محدودیّ و نقص در ازو آنچه نیستند. آنها با اشیاء ت وجودی کمال موجود هر مال،داردکه

َأْشَرَقِت استوآنموجودایجادشدهاست؛ست؛ازشعاعوجودآنهابهآنموجودتابیدهابیتاهل

زمینبهنورربّخودروشنشد.ایننوروجوداستکهازخورشیدوجودپیغمبرو3:اْْلَْرُض بُِنوِر رَبِّها

ایازهستیوکمالکند.لذابهرهبخشدوموجودمینورهستیمیتابدوموجوداترامیبیتاهل

تونقصاسیرمحدودیّبیتاهلولیدرآنحضوردارند؛بیتاهل،ستاکهدرهرموجود

نیستند.موجودات

مثال مثالدربه است. یک،زنمهاییکهمیآوردناینحقیقتدشوار از جهتکمیذهنراشاید

تختهنزدیککند؛ است. متفاوت حقیقت آن با فراوانی جهات از ولی ای بگیرید؛ نظر در مثلرا

شمارویفرضکنیمهایسفیدیکهایناواخرهست.هاهست،یاتختههاییکهسرکالسسیاهتخته

؛کشیدهاییرامیهایمخصوصشکلباماژیک،اگرسفیداستوباگچسیاهاستاگرتخته،اینتخته
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درگوشهدایرهمییکدریکگوشهمثالً اَثمییدیگریکمثلّکشید؛ -شکالمختلفیمیکشید؛

استاینمثلّکشید. آنبرخوردار از آنسطحیکه آنتخته،ثدر امّا آنتختهمشترکاست؛ با

استکهشکلکوچکی،بزرگاستواینمثلثیعنیآنمثلثراندارد.تخته]شکل،[محدودیتآن

سطحمثلّ است. اینکهداخلاینتختهکشیدهشده چیزدیگرینیست. ثهمانسطحتختهاست؛

همانحدّیاستکهبرایاینسطحمشخّصخاطربه،مثلثدرآمدهیکبهشکلومتعیّنشدهاست

سهخطّکرده مثلثشدهاست؛ایدمتقاطعکشیدهاید. عمودبرهمکشیدهآنطرفچهار، ،دایخطّ

هاراپاککنید،اینخطاگردایرهشدهاست.،ایدآنجایکخطّمنحنیبستهکشیدهمربّعشدهاست؛

همانهستیتخته.شودمی،هستیآندایرهومثلثومربّع

پاککردناینخطاست؛برای،هایسالکتمامسِیروسلوک:وجودداردیظریفیهماینجانکته

ازماهحدٰ  تماست؛خطّیکهیکهستیعلییّنیّتماست؛خطّیکههواینخطّیکهمپاککردن

اگروهایسالکبرایایناستکهاینخطراپاککند؛کند.درسِیروسلوک،تمامتالشتعریفمی

آنهستیوصلمی به پاککرد، میاینخطرا دریا به اینقطره محدودیّشود؛ و تقطرهپیوندد

بودنش بینمیدیگر هماز شاید مثالدرستینیست. دریا و مثالقطره گرچه نمثالتختهارود.

باالخرهمقداریآباست.آبدریاغیرازآبایناترباشد؛چونقطرهوقتیجداقشنگ زدریاست،

اید،سطحولیشکلیکهشمارویآنتختهکشیدهشود؛ملحقمیدریاآناینآببهوقطرهاست

سطحا هستیعلیهمانتختهاست؛ینشکلدقیقاً آنحدهاصالً شکلرویچیزیکهبهایندارد.

اید.ستکهشمابهآنتحمیلکردهییاهاهاست؛همانمحدودیتتختهتعیّنیدادهاست،همانخط

تعیّناوست؛آنخط ماهیّ؛تاوستهویّها قولفالسفه هستیشهمانبه واالّ چیستیاوست؛ تو

یعنیآنچیزیکههاپاکشود؛.واگراینخطردایازخودندادهحهستیعلیهستیتختهاست؛
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آنچیزیکهانّ انانیّتماستمنیّتماست، ،یّتو غیریوجوددیگر؛حقیقتاستدیگرپاکشود،

ندارد.

استوحیاتیمایعیانساناوّلبچّه.شودیقوسنزولشروعمیتریننقطهازپایینانسانهستی

-کمرشدمیشودوکمکمبهنطفهتبدیلمیکند.بعدکمندارد.بعداینمایعمقداریحیاتپیدامی

می کمکندوحیاتنباتیپیدا بعدها ازمادرشمتولّدمیرسحیاتحیوانیمیبهکمکند. شود.دو

میهمان که طور همهبچّهبینید، از ضعیفیانسان بچّهیحیواناتدیگر است. حیواناتتر یسایر

بچّه از یعنیتوانمندتر پایینانسانیانساناست. پایینترینمرتبهمیبه از بعد، ترینمرتبهآیدو

موجودسمتباالکندبهشروعمی هر مُلحَقمییحرکتکردن. او موجوداتبه شوداز ملحقو با

کند.درهرشود؛یعنیقوسصعودراطیمیملمیرودومتکااهاینانسانباالمیرهم،شدنبهاو

یکموجوداتآنعالمبهاوملحقمی،ایازقوسصعودپلّه آیندبهاوملحقجاجماداتمیشوند.

ملحقمیشوند؛می او به گیاهان ملحقمیشوند؛یکجا او حیواناتبه مثالًیکجا طعامیکهشوند.

،یکخوریدایکهمیجماداست؛سبزیومیوهیک،خوریدخورد؛نمکطعامکهشمامیانسانمی

آیندبهشماملحقیآنهامیحیواناست؛همهیک،خوریدگیاهاست؛کبابوغذایگوشتیکهمی

باشوند،میملحقشماهدرواقعوقتیب،شوندودراینسیرکمالیبرایرسیدنبهکمالنهاییمی

ند.رسمیییآیندوبهآنکمالنهامیشما

درسِیرانسانباملحقشدنبههم مالئکةاهللاست.گونهحتّیبعدازسِیرازعالمطبیعتهمهمین

خودمالئکههمازراهانسانکاملبهکمالنهایینائلشوند.بهکمالنهایینائلمیستکهاوصعودی

امّاوقتیبهانسانتوانندباالتربروند؛ازیکحدّینمیایدارند؛خودشاناُفُقوسطحبستهشوند.می

می شدند، همهملحق مورد در کنند. عروج شوند؛ نائل کمال به انسان همراه موجوداتتوانند ی

بیتعصمتیموجوداتهمنوروجودشانراازحقیقتانسانکاملکهوجوداهلگونهاست.همهاین
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گرفتهأجمعینعلیهماهللصلواتوطهارت آنهاستکهبهکمالمیااست، با بدونآنهاندوهمهمراه رسند.

؛ َفكاَن قاَب قَـْوَسْیِن َأْو َأْدنیٰ  ؛ ثُمَّ َدنا فَـَتَدّلىٰ بهآنینهاییکمالبرسد.محالاستکسیبتواندبهآننقطه

دنتوانمیبیتبزرگوارشاناهلوبهآنجافقطپیغمبرخاتم4، اْلَعِلیِّ اْْلَْعلىٰ   ُدنـُّوًا َو اْقِترابًا ِمنَ 

می.دنبرس آنهاستکه ملحقشدنبه کمالبرسند.دیگرانبا به معانیشفاعتهمتوانند یکیاز

توانیمبهعوالمباالراهپیداکنیم.نمی،همیناست.شَفعیعنیجُفت.تاماباآنهاجُفتنشویم

یم.اهنهابهماتابیدهاستکهماهستشدنورهستیآتوجودآنهادرظرفوجودیماهست؛حقیق

 گویاست: عباراتخیلی همین :ِفی الّذاِكرِينَ   ِذْكرُُكمْ لذا است. ذاکرین در شما آنهاذکر و ظرفیم ما

همینمظروفند اسماءشمادرهایدرعبارتمضمون. بعدیهمهست: اجساداسماءاست؛ درشما

 است. جلسهاجساد یکیدو روحاهلشروایاتیقبل، خواندیمکه مالحقیقتبلندیبیترا

اهل جسم طینتعلّبیتاست. از اهلکه شیعیان و دوستان روح است، آنبیتیینی از

ادُُكْم ِفی َأْجساست:بیتیعنیآنچیزیکهروحماستکهدرجسدماست،جسداهلجنساست؛

ُفُسُكْم فِ  اِح وَ اْْلَْرو َأْرواُحُكْم ِفی  .اْْلَْجسادِ  گونهوچوناین5؛اِر َو قـُُبورُُكْم ِفی اْلُقُبورِ ی اْْلثارُُكْم فِ ی النـُُّفوِس َو آثأَنـْ

.پرکردیباآنهاآسمانهاوزمینرا :َو َأْرَضكَ   َسَماَءكَ   َمََلْتَ   َفِبِهمْ یهستیحضوردارند.درهمه،است

زمینخالیاستآسمان و است؛توخالیاست؛اجوفاست؛ها هستکرده را اینها ،آنچیزیکه

است اهل،پرشانکرده اهل؛استبیتوجود وجود آمدهندستهآنها؛استبیتنور اندکه
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پرکرده .6:َأْنتَ  ِإالَّ  * ال ِإَلهَ   َظَهَر َأنْ  َحّتیٰ   َو َأْرَضكَ   َسَماَءكَ   َمََلْتَ   َفِبِهمْ  .نداهستیدادهبهاینها؛ندا اینهارا

توانشاهدبود.وبهموجوداتمیبیتباتابیدهشدننوروجوداهلدرواقعراهِإالَّ اللّٰ   ال ِإَلهَ ظهور

شود.گونهظاهرمیاین

هایی دارد که از اوّل خلقت های خدا هستند و خداوند خزانهخزانه بیت پیامبر و اهل

(68:31)تا به حال کسی به آنها دست نیافته است. 

بهاینآیهاشارهکردمکه ٍء ِإالَّ ِعْنَدنا َخزائُِنُه َو ما  ِإْن ِمْن َشيْ خداوندمتعالفرمود:درجلساتگذشته،

،نهخَزینه.آنهمخَزائنآندرنزدماست؛کهخَزائِننیستمگراینهیچچیز7:نـُنَـزِّلُُه ِإالَّ ِبَقَدٍر َمْعُلومٍ 

َو ما نـُنَـزِّلُُه ِإالَّ  :یمقدّرومشخّصاکنیممگربهاندازهرانازلنمیخَزائنآنچیزدرنزدماستوماآن

ایکههستیهمهآنخزانه.ِبَقَدٍر َمْعُلومٍ  آننازلشده از یچیزها اهلاست، است.بیتوجود

پیغمبراکرمبهراجع یخدایحیّیکهخزانه8:ال َيُموتُ   الَِّذی  َخزانَُة اْلَحیِّ اینتعبیرآمدهاست:

معنایضعیفشدن است.تَنَزُّلهمبههرچیزبهقدرمعلومنازلشدهاستکهمیرد.ازآنخزانهنمی

رقیقشدناست. غلیظیدارید؛و چیز شما رقیقمیکنیبهآنآباضافهمیبرایمثال، شود.دو

آنمرتبه یشدّتمطلقخودضعیفمیهستیهموقتیاز مُاینشود، با نعَیِّتَضعیفشدنتوأم

مُتَ الزمهترمیضعیف،پذیردچهتَعَیُّنمییعنیهرکَثِّرشدناست؛شدنو نهمتکثّرویّیتعشود.

عدّداضافهوبرتشوندشوند،ازهمجدامیترمیترومشخّصهامتعیّنچهپدیدهیعنیهرداست؛تعدّ

چهازمقامیاتاوهرتاست،هیچتعدّدیوجودندارد.تجلّشود.درالتعیّنیمطلقکهمقاماحدیّمی
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میاحدیّ تعیّنمیتتَنزیلپیدا دائماً میپذیرد.کند، ایجاد تعدّد کرد، اینوقتیتعیّنپیدا و شود؛

شودومرتبهبهمرتبهشود؛یعنیمراتبهستیآنهاضعیفمیفشدنمیدّدمنجربهضعیعتعیّنوت

گذارد؛هاراکنارمیاینتعیّنمرتّباًگردد،میقوسنزولاست.امّاوقتیبرمربوطبهآید.اینپایینمی

 استو کرده جدا هم از موجوداترا می،اینحدهاییکه مباحثتوحیدیبرداشته در قبالً شود.

تَعَدُّدیاضافهمییادادهتوضیح درهمینجلسهمکههرتعیّن، مثالً هایلباستفاوتیکه،یماکند.

شمایکدستهای  یرنگراحذفکنید،لباسخاطررنگآنهاست.اگرشماپدیدهبه،باهمداردشما

رنگیهرقطعهازلباسشمااینکهخاطربهکند؛نمودپیدامیشکلچندهشود.اآلنلباسشمابمی

یجنسراحذفکنید،شود.بعدپدیدهتکّهویکپارچهمییرنگراحذفکنید،یکاگرپدیدهدارد.

هرتعیّنراکهازآنهابگیرید،ازتعدّدکاستهوتهرهویّ،طورشود.وهمینبیشترمییکپارچگیباز

تَعَیُّناترود.لذادرقوسصعود،سمتوحدتمیشودوبهمی شوندوازشوند،حذفمیرهامیمرتّباً

-میشود؛ازرقیقهبهحقیقتبریشدّتوقوّتنائلمییضعفبهمرتبهکَثرتبهوحدتوازمرتبه

شود.ترمیگرددوقوی

امامسجّادنهخزیبیتاهل از لذا هایپروردگارهستند.   َنْحنُ روایتشدهاستکهفرمودند:

خزانه9:هِ اللّٰ   ُخّزانُ  پروردگاریم.دارانما همینزیارتجامعهیا در هست: شما10: اْلِعْلمِ   ُخّزانَ یکبیره

َأحاَط ِبُكلِّ :احاطهداردیموجوداتبههمهدانید،علمخداطورکهمیوهماند.یدارانعلمهستخزینه

ماسِویاحاطه،دارعلماستکهخزانههملذاکسی11.ٍء ِعْلماً  َشيْ  ازامامباقربهکلّ روایتدارد.

                                            

 .437 ص ،5 ج البراعة،منهاج خوئی، و 152 ص ،1 ج رالدّرجات،ئبصا صفّار، ؛159 ص ،46 ج ،االنواربحار مجلسی،. 5

 الجنان، مفاتیح قمی، محدث و 615 ص ،4 ج الفقیه، یحضره ال من صدوق،؛ 56، ص 6االحکام، ج  الحسن، تهذیب بن طوسی، محمد .15

 یره.کب ی جامعه زیارت

 .14ی ی طالق، آیهسوره. 11
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ْنیا َو ْاْلِخَرةِ   ِفی هِ اللّٰ   ُخّزانُ   َنْحنُ فرمودند:کهداریم دردنیاوآخرت،دریمدارانپروردگارماخزانه12:الدُّ

ظاهرودرباطن،درغیبودرشهود.

هایی دارد که از اوّل خلقت تا به های خدا هستند و خداوند خزانهخزانه بیت پیامبر و اهل

کهکسیبیتیعنیآنمراتبیازکمالپیغمبرواهلحال کسی به آنها دست نیافته است.

 بهآنراهپیدانکردهاست.

هایی که خداوند اذن داده است نامش از در خانه 13:ُه َأْن تـُْرَفَع َو يُْذَكَر فیَها اْسُمهُ بـُُیوٍت َأِذَن اللّٰ  فی

آسمان و  است که اهل بیت ی اهلخانهها،  خانها باال رود و ذکر شود. مقصود از این آنج

 در آغاز ما خدا را تسبیح نمودیم، :اْلَمالِئَكةُ   َسبَّْحنا َفَسبََّحتِ  ذکر را از آنها یاد گرفتند.مالئکةاهلل 

 (62:67) سپس مالئکه به تسبیح خدا پرداختند.

؛ذکرراازآنهایادگرفتندمالئکةاهلل استکهاهلآسمانوبیتیاهلها،خانهمقصودازاینخانه

،نآهاییهستندکهاذندادهشدهکهازاینهاخانه:ُه َأْن تـُْرَفَع َو يُْذَكَر فیَها اْسُمهُ بـُُیوٍت َأِذَن اللّٰ  فیچون

اززمینبهگویندغیرعادیمیچیزدرموردایدکهدیدهنامپروردگارباالرودوذکرالهیمنتشرشود.

-ولیواقعیتایناستکهاززمینبهآسمانمیشود؛گونهنمیگوینداینیعنیمیبارد؟آسمانمی

اهلبارد؛ از آسمان اهل روایاتبیتیعنی خواندیمشگرفتند. فراوان آغاز؛را در فرمودند: که

خلقکردیمتعالخدا،خلقت را ،ما حالیکه مخلودر ههیچ مَلَکی، هیچ نبود؛ وقی آسمان یچ

هیچچیزینبود؛ تسبیحمیزمینی، را خدا ما ماو نور از مالئکهرا بعدکهخدا اینکردیم. آفرید،

                                            

 .156، ص 46، ج االنوار و مجلسی، بحار 159، ص 1صفار، بصائر الدّرجات، ج . 14

 .36ی ی نور، آیهسوره. 13
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گونهتعبیرکردکهگویابهشگفتآمدند.شایدبشودازمضموناینروایاتاین،مالئکهماراکهدیدند

 آنها خدا با را ما گرفتاشتباه نایبودند؛ه لذا دیدند. ما در جالل و عظمت   َفَسبَّْحنا َفَسبََّحتِ قدر

ماشروعکردیمبهتسبیحخداگفتنتامالئکهبفهمندکهماخدانیستیم؛خدااعظماست.14:اْلَمالِئَكةُ 

گرفتندوشروعآنموقعمالئکههمتسبیحکردنراازمایاد:اْلَمالِئَكةُ   َفَسبََّحتِ ؛ماتسبیحخداکردیم

ها،ازاززمینیهماهلآسمانوباردکهاززمینبهآسمانمیدیدیدکردندبهتسبیحخداگفتن.پس

ند؟بهرهبرداالرضفی خلیفةاهلل

روایتُه َأْن تـُْرَفعَ بـُُیوٍت َأِذَن اللّٰ  فیبهاینراجع مقصودازاروایاتقشنگیهست.  فیستکهفرمودند:

درهمینزیارتامامهادی15است.هایپیغمبراست؛خانهبُیوُت النَِّبیِّ ،ُه َأْن تـُْرَفعَ بـُُیوٍت َأِذَن اللّٰ 

رادربیتشمااهل16:أِذَن اهلُل أْن تـُْرَفَع َو يُْذَكَر ِفیَها اْسُمهُ   بُیوتٍ   ِفی  َفَجَعَلُكمْ یکبیرهفرمودند:جامعه

نبُیوتیآ17:ِئمَِّة اْلُهدىٰ َو اْلُحَكماِء َو أَ   ْنِبیاِء َو الرُُّسلِ اْْلَ   بُیوتُ   ِهيَ فرمودند:باقرآنبُیوتقرارداد.امام

یهابرود،خانهجاباالبرود،ذکرپروردگارازآنجابهآسمانگارازآندکهخدااجازهدادهاستنامپرور

بازدرروایتدیگریامامباقریهدیپیامبرانورسوالنوحُکَماوائمّه   ِهیَ فرمودند:است.

                                            

 .142، ص 2اللئالی، ج  جمهور، عوالی ابی ابنو  51؛ مفید، اختصاص، ص 1، ص 49مجلسی، بحاراالنوار، ج  .12

ْنَطَقنا بِتَـْوِحیِدِه َو َتْحِمیِدِه ثُمَّ َخَلَق اْلَمالِئَكَة فَـَلّما شاَهُدوا َاْرواَحنا َاوََّل ما َخَلَق اهلُل َعزَّ َو َجلَّ َخْلُق َاْرواِحنا فَاَ ...
 اْلَمالِئَكُة اَنّا َخْلٌق َمْخُلوُقوَن َو اَنَُّه ُمنَـزٌَّه َعْن ِصفاتِنا َفَسبََّحِت اْلَمالِئَكةُ   نُورًا َواِحدًا اْستَـْعَظُموا َاْمَرنَا َفَسبَّْحنا لِتَـْعَلمَ 

 اْلَمالِئَكُة َاْن ال ِاٰلَه ِااّل اهلُل َو اَنّا َعِبید...:  بَِتْسِبیِحنا َو نـَزََّهْتُه َعْن ِصفاتِنا فَـَلّما شاَهُدوا ِعَظَم َشْأنِنا َهلَّْلنا ِلتَـْعَلمَ 
 .358، ص 4، ج  االبرار حلیة،  هاشم و بحرانى، سید 9، ص 1الشّرایع، ج  ؛ صدوق، علل329، ص 18مجلسی، بحاراالنوار، ج 

 .334، ص 43و مجلسی، بحاراالنوار، ج  331، ص 8کلینی، کافی، ص  .19

الزیارات،  قولویه، کامل و ابن 613، ص 4؛ صدوق، من ال یحضره الفقیه، ج 58، ص 6االحکام، ج  تهذیبالحسن،  بن طوسی، محمد .16

 .92ص 

 .123، ص 4منهاج البراعة، ج خویی،  و هاشمی 95، ص 11، ج االنوار ی، بحارمجلس ؛142، ص 1حرّ عاملی، اثبات الهداة، ج  .17
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هاییکهخدااذندادهاستنامشازآنجاباالآنخانه18:ِمْنها طاِلبٍ  یاِء َو بـَْیُت َعِلیِّ ْبِن َأِبیْنبِ اْْلَ   بُیوتُ 

بهآسمان ازآنجا ذکرخدا برود،خانهرود، وخانهیپیامبرانها ازطالبأبیبنیعلیّاست،

روایتدیگرییآنخانهجمله در اهاست. همینپیغمبراکرم: هِ قَـَرَأ َرُسوُل اللّٰ : ستآمده

  يا َرُسولَ   ِذهِ هٰ   بـُُیوتٍ   َأیُّ   َفقالَ   َرُجلٌ   ِإلَْیهِ   َفقامَ راخواندند؛19ُه َأْن تـُْرَفَع َو يُْذَكَر فیَها اْسُمهُ بـُُیوٍت َأِذَن اللّٰ   یفِ یآیه

اهلل!اینکدامخانهاستکهخدااذندادهنامشازآنجاباالیارسول:مردیبرخاستوسؤالکرد:هِ اللّٰ 

ازآنجابهآسمانهابرود یفرمودند:اینخانهپیغمبراکرم:ْنِبیاءِ وُت اْْلَ َفقاَل: بـُیُ ؟برودوذکرخدا

َو َأشاَر  ؟َذا اْلبَـْیُت ِمْنهاِه هٰ َأبُو َبْكٍر َفقاَل يا َرُسوَل اللّٰ َفقاَم ِإلَْیِه حاضربود.است.ابوبکرهمآنجاپیغمبران

عرضکرد،اشارهمییعلیوفاطمهبلندشدودرحالیکهبهخانه: بـَْیِت َعلیٍّ َو فاِطَمةَ  ِإلىٰ 

رسول یا جملهاهللکرد: از هم خانه این آیا خانه! آن ی 20:قاَل نـََعْم ِمْن َأْفَضِلهاهاست؟

بلهپیغمبراکرم پساینخانهازبرترینآنخانهیعلیوفاطمهخانه؛فرمودند: ،هاست.

آموزند.هاهمازآنجاذکرخدارامیایاستکهاهلآسمانخانهبیتیاهلیعنیخانه

اهلل تماس گرفتند و در نتیجه  خدا را مالقات کردند و با وجه محمّد و آل محمّد

 (83:32) ند.دنمایش خدا را دا ،اهلل شدند و در بین خلق خودشان وجه

اشارهکرده   نـََفْختُ حقیقتروح،آنروحیکهگفتیم21.همنوشتهشدشرابطهورکتابایم.درقبالً

  نـََفْختُ نفرمود:؛،نهتمامیتآنروحدرآدمدمیدهشدآنروحازروحکهآنحقیقت22؛یُروحِ   ِمنْ   یهِ فِ 

                                            

 .314، ص 43و مجلسی، بحاراالنوار، ج  73، ص 2؛ بحرانی، البرهان، ج 152، ص 4تفسیر، ج الابراهیم،  بن قمی، علیّ .18

 .36ی ی نور، آیهسوره .15

 .349، ص 43و مجلسی، بحاراالنوار، ج  76، ص 2بحرانی، البرهان، ج  .45

 .61-69صص  طهور،  ب، شرامهدی طیب .41
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آن؛ایازآنروحدرآدمدمیدهشدینازلهیعنیمرتبهِمنْ  این؛ یُروحِ   ِمنْ   یهِ فِ   نـََفْختُ فرمود:؛یُروحِ   فیهِ 

ترینموجودبهپروردگاراست؛حقیقتیاستکهبینآنوحقّمتعالهیچحجابیحقیقتروح،مقرّب

راآنحقیقتروحست.صفاتالهیایاسماءوگاههمهتجلّیاواهللاست.وناظربهوجها.وجودندارد

گوییمروحمن.شودکهمینهآنچیزیکهاآلندرمنوشماپیدامی؛راآنتمامیتروحگوییم؛می

می،اینروحنه؛روحاین استداندچقدرحجابخدا شده استتا طیکرده را چهحُجُبها این؛

مانیراطیکردتابهلظحجابانیوهفتادهزارهفتادهزارحجابنوروچهحجبظلمانیّه!نورانیّه

رسید.موقعیتاین

دراگردرخشد،باتمامیتخودمیکهخورشیدگفتیمنوشتیم.همشرابطهوردرکتابراینمثالا

عنوانمانعندارد؛فقطمقدارهاییکهچیزیبهپنجرهوهاقاببگذاریم؛هاییهاوپنجرهقاب،برابرآن

؛ترتنگ،سومینقابشود؛ترمیتنگقاب،دومیند؛گذرازاوّلیمیکند،قابلورودرامحدودمینور

بهجایی؛ترتنگ،قابنچهارمی باالخره میتا رسد. ایننور از بیشتریاز[هرچه هاقاباین]تعداد

مانندیهایشیشههصفحهبعدازاینها،تازهایننورب.کندعبورمیازایننورکمتریمقدارعبورکند،

یخورشیدکرانه.آننوربیشوندمیتروکدرترماتآیند،ترمیجلوچههرهاییکهشیشهبه؛تابدمی

-میترهایماتوکدرهمبگذرد.هرچهپایین؛بعدبایدازاینشیشهمحدودشدهانقابآدراوّل

شیشه آییم، کدرتر ها آخرمیهم در خورشید،شوند. از شیشهنوری از آخرکه میی ،کندعبور

اینکجاو،امّابهیکمعنانوربهیکمعناهماننورخورشیداست؛کورسویضعیفیازنوراست.این

نورخورشیدهماناستکهقبلاز،نهنورخورشید.نورخورشیداست  ِمنْ ،نور!این؟نورخورشیدکجا

هابود؛آنتمامیت.قابهاوقبلازایناینشیشه

                                                                                                                              

 .45ی ی حجر، آیهسوره .44
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کندوازجهتیشایدنزدیککند.آنحقیقتاینیکمثالاست.مثالازهزارجهتانسانرادورمی

خودماناحساسمی در ما اینروحیاستکه از غیر آنتمامیتروح، همهروح، وکنیم. یسیر

کند.سلوک -حُجُبظلمانیهراپشتسرمیهاهمبرایایناستکهانسانبهآنتمامیتراهپیدا

یکیبعدازدیگریبایدهایکدررااینشیشههفتادهزارالیهرابایدطیکند؛یکبهیکاین؛گذارد

هرچهباالتر هرشیشهمیبشکند. کهمیآید، وقتیشکند،یکمرتبهایننورشدیدترمیایرا شود.

بهحجبنورانیه،اینحُجُبظلمانیهطیشد در.رسدمیتازه همبایدطیکند. را حُجُبنورانیه

 یٰ َو أَِنْر َأْبصاَر قـُُلوبِنا ِبِضیاِء َنَظرِها ِإلَْیَك َحتّ   ِإلَْیكَ   ااِلْنِقطَاعِ   ِلی َكمالَ   َهبْ  ِهیِإلٰ :داردعرضهمیمناجاتشعبانیه

دل :َق أَْبصاُر اْلُقُلوِب ُحُجَب النُّورِ رِ َتخْ  چشم حجابتا ها بشکافدهای هم را َمْعِدِن  فَـَتِصَل ِإلیٰ ؛نورانی

یاینکارهابرایایناستکهبهتمامیّتروحراههمهواصلشود.بهمعدنعظمتوبعد23:اْلَعَظَمةِ 

شناسیم.عنوانروحانسانمیغیرازچیزیاستکهمااآلنبه،آنحقیقتباتمامیتخودپیداکند.

 که آیگفتیم تمامنهیروح صفاتحقّی و اسماء مقرّبنمای است؛ همتعال است؛ موجود یچترین

اهللدراوتجلّیکردهاست؛تمامیتاسماءوصفاتحقّلذاتمامیتوجهاهللنیست؛حایلیبیناوووجه

نمایاسماءوصفاتالهیاست.یتمامنهیاوآیمتعالدراوتجلّیکردهاست؛

تعبیرحایل،برزخ،واسط.مثالً؛شودکردهممیی.تعبیردیگربودتعبیرهایکهاوشیشهتعبیرپنجره

داخلاتاقهستیدتابدمیداردطرفخورشیدازیک شیشهوشما واسطبینخورشیدیپنجره. ای،

است آندرخشندگیوشما اینحایلمییدداخلاتاقکهبا باشدکهتوانداوّلسنگکِدِرسیاهی.

کمترشود،کمتروصافلطیفمرتّباًکامالًکدروظلمانی.اگراینسنگکند؛نعبورنمیاصالًنورازآ

کممی عبوردهد؛ را نور تواندمقداریاز عبوردهد؛ بیشتریرا کمنور عبوردهد؛ بیشتریرا تانور

                                            

الجنان، مناجات  قمی، مفاتیح و محدث 55، ص 51؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج 687، ص 4سیّد بن طاووس، اقبال االعمال، ج  .43
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تمامیتنورخورشیدکهحاالایوجودندارد.قدرشفّافشودکهگویااصالًشیشهتواندآنجاییکهمی

توانیدازنوروشمامیایکموکاست،بدونذرّهتابدوبهداخلاتاقمی،شیشهاستاینآنطرف

حایلبینماوروحاست.،مندشوید.اینحایلرااگربهنفسانسانتعبیرکنیم،نفسگرمایآنبهره

چهازکدورتبیرونشبیاوریم.هرافکنیم؛شفّیعنیاینحایلرایعنیهمین؛ینفستهذیبوتزکیه

-مندمیشود؛بیشتربهرهدروجودماظاهرمیبیشترنورخورشیدروحترشود،آثارشفافاینحایل

عیاراست؛ینفسیعنیاین.روحنقصندارد.روحکاملوتمامتزکیهشویم.تهذیبنفسیعنیاین؛

ردکهتکمیلشکنیم.روحکاملاست؛تکمیلکنیم؛نقصینداهیچعیبیندارد.مانیازنداریمروحرا

اکمکردهاست؟همینحایلوواسط؛مندیرمندیماازروحکماست.چهچیزیاینبهرهبهرهمنتها

یبذتهاگرنفساینماواسطاست.یعنینفسماکهبینماوروحهمینبرزخیکهاینوسطاست؛

شود.خورشیدروحبیشترمییماازوتزکیهشود،بهره

نقطهیتمامکهآیینهبیتاهل ترینموجودکدر،یمقابلشاننمایاسماءوصفاتالهیهستند،

آنهایمقابلند.ترینموجوداتخلقتند.آنهانقطههستندکهشقیبیتاستکهسراندشمناناهل

شجر خبیثهاصل ی اهلهماناند، که طهارتطور و عصمت شجرهبیت طیّبهاصل آنهااند.ی

بنابراین،دیگر25.نورٍ    نوٌر َعلىٰ یمصداقآیهائمّههستندو24بـَْعضٍ   بـَْعُضها فَـْوقَ   ظُُلماتٌ یمصداقآیه

هایظلمانییشیشههمههاشکستهشدهاست؛اهللروشناست.درموردآنهاتمامپنجرهمعنایوجه

هایمحدودکنندهیقابوهمه وخدایمتعالهیچحجابی؛برداشتهشدهاستبرایآنها بینآنها

واسطه هیچ تمامنیست؛ آنها لذا نیست. هستند؛ای آیینهنما تمامآنها وجهی لذااهللهستند؛نمای

                                            

 .25ی ی نور، آیهسوره .42

 .39ی ی نور، آیهسوره .49
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َنما تـَُوّلوا فَـَثمَّ فَأَ یاهللهستند.ذیلهمینآیهخودشانوَجه ائمّهکهروایاتفراوانیداریم26،اهللِ   َوْجهُ   يـْ

وَجه باقربیتاهللاهلفرمودند: امام هستند. همانجهو27َ:اهللِ   َوْجهُ   َنْحنُ فرمودند: اهللماییم؛

هیکهازهرطرفاللّآنوجه؛ستابازهمرویتانبهآن،اللّهیکههرطرفرویتانرابرگردانیدوجه

برگردانی بهطرفدیگر هموَجه،رویترا می آنطرفدیگر اینحضوراهللرا اهلبیتیم. ما بینی،

هستینوروجودآنها،یعالمخلقتاصالًبههمه؛یهستیاستدرهمهبیتفراگیرهستیاهل

ایکهثیادایرهولیآنشکلمثلّبُردرابردارید؛سیاهیاوایتتختهآنشودمگرمی؛دادهاست.گفتم

باشد،ایدرویشکشیده مانده هستیا؟باقی اینها است. داده هستی اینها به آنها هستی ازصالً یی

هند.اللّ وجهآنهااستکهبهمخلوقاتهستیدادهاست.بیتخودشانندارند.نورهستیاهل

ازطریقآنفردآنوَجهخداکه28:ِمْنهُ  يـُْؤتىٰ  الَِّذی  هِ اللّٰ   َوْجهُ   َنْحنُ بازبنابهنقلفرمودند:امامصادق

-آنوَجهخداکههالکونابودنمی29:ال يـُْهَلكُ   الَِّذی  هِ اللّٰ   َوْجهُ   ْحنُ نَ ماییم.،رودبسمتخداتواندبهمی

،شود قرآنفرمود: اهلبیتیم. وَجهخدایم30: اّل َوْجَههُ إِ   ٍء هاِلكٌ َشیْ   ُكلُّ ما هالکجز تعالهمهچیز

  رَبِّكَ   َوْجهُ   َو يـَْبقىٰ .یافرمود:اهللکههالکنیستآنوجهییمفرمودند:مابیتاهلواست؛فانیاست

باید،برگرددخواستبهربّ.اگرمینهبهربّ،گرددمیاینذوالجاللبهوَجهبر31.ْكرامِ اْلَجالِل َو الِْ  وذُ 

ُذو پس.ْكرامِ رَبَِّك ُذو اْلَجالِل َو الِْ   َوْجهُ   ْبقىٰ َو يَـ ولیفرمود:؛ْكرامِ ِذی اْلَجالِل َو الِْ   رَبِّكَ   َوْجهُ   َو يـَْبقىٰ شد:می

                                            

 .119ی ی بقره، آیهسوره .46

 .116، ص 42و مجلسی، بحاراالنوار، ج  61، ص 1صفار، بصائرالدّرجات، ج  ؛123، ص 1کافی، ج کلینی،  47

 .9، ص 2االنوار، ج  و مجلسی، بحار 66، ص 1صفار، بصائرالدّرجات، ج ؛ 191صدوق، توحید، ص  .48

 .126، ص 2حویزی، نور الثقلین، ج  عروسی و 6، ص 2، ج االنواربحار ،یمجلس؛ 195صدوق، توحید، ص  .45

 .88ی ی قصص، آیهسوره .35

 .47ی ی الرّحمن، آیهسوره .31



 

 

 

 

15 

دنیماناوباقی،استْكرامِ ُذو اْلَجالِل َو الِْ جهیکهآنوَ.،نهصفتربّجهاستصفتوَْكرامِ اْلَجالِل َو الِْ 

ائمّه است. فرمودند: وَجهماییم می آن ندبه دعای در اهلل. ُه إِ  ِه الَِّذیاَْيَن َوْجُه اللّٰ خوانید: لَْیِه يـَتَـَوجَّ

خدالّهیکهاولیاءالوَجهآن؛dامامعصربهکنید؟راجعچهکسیداریدصحبتمیبه راجع32.اءُ ْولِیاْْلَ 

درایناگرنمایخداهستند.یتمامچونآیینهند.پساینهانمایشخدارادارند؛بهآنمتوجّههست

نهیرویآیهینهکهازخودششکلوصورتیندارد.آنکسیکهروبیبینی؟آچهمی،نهنگاهکنییآی

ایستادهاست اگراینهاآیینهینهمییدرآرا متعالهستندیتمامبینی. به،نمایاسماءوصفاتحقّ

شوددرخدارامییخدانماهستند؛بینی.اینهاآیینهاسماءوصفاتخدارامی،کنینگاهمیکهاینها

د.آنهادی

و قرآن که ما می هستند. آنچه از امام 33 اْلعاَلِمینَ   َربِّ   ِمنْ   تـَْنزيلٌ و قرآن هر دو امام-

 (31:83)ی حقیقت آنهاست. یافتهتنزیل ،شناسیمبینیم و می

ضعیفشدهاست.ونشده،رقیقشده،تَنَزُّلیافتهمعنایمتعیّ فهمیدیم.تنزیلبهکهتنزیلرامعنی

برساند؟ حقیقتقرآنایناست؛چون اْلعاَلِمینَ   َربِّ   ِمنْ   تـَْنزيلٌ قرآنبهچهتعبیریبگوییمکهمعنیرا

 نیست. باالتربروییکاگرصورتمکتوبرویکاغذها به،مرتبهازاینصورتمکتوبرویکاغذها

واژه زبانجاریمیهاییمیالفاظو به رسیکه باالتر یکمرتبه آنمفاهیمی،برویشود. به چه؟

امّاشود؛یّنآنکممیعت،مرتبهبهمرتبهباالبرویاگرطورکهدراذهانوجوددارد.همینرسیمی

برسیبهجاییکهدیگرهیچتعیّنینداردشود؛ترمیشدّتهستیدرآنقوی َزْلناهُ نّا أَ إِ :تا « هُ » 34.نـْ

نهجای نهقرآناست، هیچیاستکهاسمندارد؛ نهکتابحکیماست؛ نّا إِ چیزنیست؛فرقاناست،
                                            

 دبه.الجنان، دعای ن قمی، مفاتیح ثو محدّ 157، ص 55االنوار، ج  مجلسی، بحار ؛457، ص 1االعمال، ج  طاووس، اقبال بن . سیّد34

 .85ی ی واقعه، آیهسوره .33

 .1ی ی قدر، آیهسوره. 32
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َزْلناهُ أَ  التمی؛نـْ مرتبهی آن به همانعرسد یّنی. که َزْلنانّا أَ إِ طور َلِة اْلَقْدرِ  ِفی  هُ نـْ َزْلنانّا أَ إِ 35،لَیـْ َلٍة   ِفی  هُ نـْ لَیـْ

ناتوضعفیتعیّبهمرتبهیشدّتهستیونبودتعیّنطورکهنزولقرآنازآنمرتبههمان36،ُمبارََكةٍ 

میدرهستیرسید؛ اینکتابیکهما امروز صورتتَنزیلاینمراتبطیشدو یقرآنیافتهبینیم،

حقیقتقرآناست؛37ونَ الَّ اْلُمَطهَّرُ ِكتاٍب َمْكنوٍن؛ ال َيَمسُُّه إِ    یفِ کهحقیقتقرآنهحقیقتقرآن؛ن،است

مطهّرکسیاستکهاآن نقصهیچویوبههیچمحدودیتیبهلوثهیچعالمکثرتوجوداوست.

ونَ الَّ اْلُمَطهَّرُ ال َيَمسُُّه إِ کند.معنیمطهّریعنیاین.مطهّرایننیستکهگناهنمی؛آلودهنیستیتعیّنات

غبارعالمکثرتبردامنوجوداوننشستهاست. ایننیستکهوضودارد.مطهّریعنیکسیکهاصالً

طورکهسّکنند.همانتوانندحقیقتقرآنرامَولذاآنهامی؛اندتندکهباحقیقتقرآنیگانهآنهاهس

هماینمراتبراطیکردهاست.آنچیزیکهمادراینقرآناینمراتبراطیکردهاست،امام

چه؟ازربُّاست.هردوتنزیلهستند.ازیامامیافتهیتنزیلمرتبه،بینیممیعالمازامام

،هایشقرآنشدکهبنابهنقلعالمینتنزیلیافتویکیازتنزیلبِّر. اْلعاَلِمینَ   َربِّ   ِمنْ   يلٌ تـَْنزِ ؛العالمین

خدادرکالمخودشتجلّیکردهاست.پس38:ِلَخْلِقِه ِفی َكاَلِمهِ   اللّٰهُ   َلَقْد َتَجلَّىفرمودند:امامصادق

  اْلعاَلِمینَ   َربِّ   ِمنْ   يلٌ تـَْنز هماماموجودطور؛همهمینخداست؛تنزیلاست.امامگاهقرآنتجلّی

راجع 39یِه ِمْن ُروحيفِ   نـََفْختُ مثلفکرکنید. اْلعاَلِمینَ   َربِّ   ِمنْ   تـَْنزيلٌ بهاست. معنایشاست. آنجاچطور

 کمیجرأتکردم آنجا کردم؛کردم؟ باز معنایعبارترا جرأتنمیو اینجا امّا   َربِّ   ِمنْ   تـَْنزيلٌ کنم.
                                            

 همان. .39

 .3ی ی دخان، آیهسوره .36

 .75و  78 تی واقعه، آیاسوره .37
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 اْلعاَلِمینَ  ببینیدبامعنایاینآیهچهبابیازحقیقتتوحیدبازمیفکرکنیدوآنگاه. آیاببینیدشود!

؟یانهماندغیریدرهستیباقیمی

آشناتربگرداند.بیتامیدواریمخدایمتعالماراباحقایقمقاماتاهل
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