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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 1(2بر دیدار ظاهری آن حضرت ) فداهحنااروابرتری دیدار باطنی حضرت مهدی

 حضرت را دید و که کسی  ست.ا زمانچیز غیر از امام خواهیم چیزی ببینیم.ما می

  خواهد چیز ببیند.را مشاهده کرد، دیگر نمی جمال حضرت

 هی محدود به یک چیز نیست؛اللّوجهی آن جنبهالرّبی، یل یجنبهآن  خدا،حقیقت نورانی حجّت آن

ِالَّتا ِب ِ خوانیم:عالم را پر کرده است. در دعای کمیل میی همه ِ ْسمائ ک  ِم ل  ِی ِش یِْاِ ْت ُِکلِّ خدا را  ؛2ءِ ِرْکان 

چه کسانی  اسماءاهلل چیز را پر کرده است.آن اسماء ارکان همه کهبه اسماء خدا دهیم قسم می

ِِِن ْحنُِ ؛اللِ ِْسماءُِا ِِِن ْحنُِ فرمودند: ؟ ائمههستند ِاْلُحْسنىِ و الل  عالم، محضر حجّت  یهمه ؛3ِْاال ْسماُء

عالم  یهمه خداست؛ تی عالم محضر حجّهمه عالم محضر خداست، یکه همهطورهمان خداست؛

 یهحقیقت نورانیّآن دیگر  ،ی چیزها جدا کنیخواهی یک چیز را از بقیّهمی تو وقتی تجلّیگاه خداست.

عالم محضر و منظر آن حقیقت  یهمه .است عالم را پر کرده یهمه حقیقت نورانیّهآن . حضرت نیست

-این عالم را پر کرده است. یوجه خدا و اسم خدا همه .اهلل استاسم واست. ااهلل او وجه ه است.نورانیّ

او را  بخواهی وبگذاری حجّت خدا  اسمش راباشد بخواهی چیزی جدای از عالم یک طوری نیست که 

این  غیر از دیدن دیدن حقیقت نورانیّه امّا ؛دارند هم در عالم خاکتجلّی جسمانی حضرت  ،بلهببینی. 
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 ه است.حقیقت نورانیّ دیدن دیدن حقیقی، و عالم خاک است؛ تجلّی جسمانی حضرت در عالم طبیعت

ِعِ : ندفرمود ای که امیرالمؤمنینههمان حقیقت نورانیّ ِالل  ِم ْعر ف ُة ِب الّنورانيَّة  لَِّزَّوِ م ْعر ف تی ِالل ِِِج  ِم ْعر ف ُة و 

ِوِ ع زَِّ لَّ ما را متوّجه به وجه  یخدای متعال همه شاءاهللنا دیدن آن حقیقت است.ِ.4يَّةِ ب الّنورانِیم ْعر ف تج 

 به هر که بینایی را به ما بدهد ادگی وآم ت واین ظرفیّ که وجود مقدّس حجّت خداست و کند خودش

جایی حضرت را که یک گردند مردم عادی می ،ماهگفتقبالً  آن ببینیم. چه نگاه کردیم وجه خدا را در

جای خالی پیدا کنند که حضرت یک  که گردندامّا عارفان باهلل هر جا می؛ ببینندپیدا کنند و ایشان را 

جایی پیدا کنند که حضرت دیده یک  گردندکنند. مردم عادی میپیدا نمی آنجا نباشد و دیده نشود،

 چون ؛شودپیدا نمی آنجا ،جایی پیدا کنند حضرت دیده نشودکه یک  گردندرفان باهلل میعا شود؛

لِّ .اهلل استوجه حضرت  راه پیدا کرد. باید بیناییبه آن به آن بیداری و ابراین بن ؛5اللِ ِِواِف  ث مَِّو ْجهُِف ا يْ ن ماِتُ و 

 

 

ٍد َو  ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ مْ َاللّهُّم َصّلِ عیَٰل ُمَحمَّ ْل فََرََجُ  َعِّ
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