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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

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

 

 ها و زمین مبدأ و منشأ نور آسمان کربال

ذکرر، امرءاح حر  ،    ، حضرر  ههررا  ، بیت ی اهل ی نور، رجال، خانه آیهکربال، کلمات کلیدی: 

 حساب. مصباح، مِشکا ، آمءان و همین، رهق بی

  ِاز آنجها ذکهر خهدا بهه     کهه  هایی که خداوند اذن فرموده  در خانهِ:تُور ف و ِ ِنِ ا ِِاللُِِذ نِ ا ِِبُويُوت ِ ِیف

 1 .آرتزین است. کربال یکی از آنهاستها مثل چاه ها باال رود. این خانهآسمان

مرتفع امت و شءا در بین این دو در یک مکران   ی امت که دو منبع آب در دو نقطه جاییچاه آرتزین 

بدون نیاه بره هری     ، آب با فشارچون این دو منبع مسل ط بر این چاه هستند .هنیدتر یک چاه میپایین

ها مثهل چهاه آرتهزین اسهت.     این خانهرود. به آمءان میریزد. آب هند و بیرون می اره میپءپی فوّ

 کربال یکی از آنهاست.

ِنِ ا ِ ذ ن ِاللُِا ِِبُويُوت ِ یِف و ؛آخرین فراه راجع به هءین آیه بودمصباح  872ی ، صفحهبیتدر مبحث اهل

وُه ُِِتُور ف   ِوِ   ْ و ِا ِف يه  للُِنُوتُُِاِ : ی نرور امرت  خود آیه آن،ی نور امت. قبل اه ی مبارکهاین آیه در موره .يُذ ك ر 

ِوِ السَّه ِو ِ ِا   م ث وُلِ ؛خدا خودش نور امرت  مثال نور خدا؛ :م ث ُلِنُتُ هِ  ها و همین امت.خدا نور آمءان :ُ ضِ ال 

که خاطرتان هست امت،  ی کبری صدّیقه ،ل نورِ نور. در دعای نور که اه حضر  ههراثَمَ یعنی نُوتُ هِ 
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پیردایت   ؛نیسرتی  د:فرمودن و او را دیدند حضر  امیر ، تب کرده بود،شده بودملءان فارمی بیءار 

الءرممنین  یرا امیرر   :عرض کرد ای.چند روه امت نیامده گرفت؛مراغت را می ی ههرا فاطءه ؛نیست

 بره هرر حرال حضرر  ههررا      :حقیقتش این امت که بیءارم و تب شدیدی دارم. حضر  فرمودنرد 

و گفت که این رنگ هرد و ایرن حرال نرزار     آمد ههرا نش. خدمت حضر دلتنگ تومت؛ برو به دید

ا را بخروان  این دعر  :فرمودند ند ویک دعا به او یاد داد تب شدیدی امت که مرا گرفته؛ حضر من مال 

مِ : این دعا هءان دعای نور امت رود.تب اه وجود  می ِاللِ ِ؛الل ِالنُّتُِ  ب س  م  قرآن هم  نور!نورِ  8؛النُّتُِ  نُتُِ  ب س 

و  ةِ تِ ك ه ش كل نورِ نور. ثَیعنی مَ ؛م ث ُلِنُتُ هِ فرماید:  می ثل یک چراغدان امت که درونش چررا   مِ : حِ ف يه ِم ص 

و ِ زُجِیل ه ص   ُحِفِ اِ امت.  ِكِ لزُّجاِ ای امرت.  خود آن چرا  هم داخل یک حباب شیشره  : ج  وُ  ُِ  ِ  ج  ُِر ِك ت ك و   ِیِ نَّهو 

ر ة ِمُِيُتق ُدِم نِ  َ و ُُتن وش  و  ِز يو  ُ ك  َ ر ب يولِ  ِوِ وَِّش ر ق يول  ِ   ووَِّ ُُهو ُِي   وُ ِنوُِءِوِ ی  ِي كو ُرِز يو  س س  ِت ه  ِل وم  ُِ ل وت  )حبراب   آن شیشره  : 

ی هیترونی کره نره شررقی     ی مبارکهی درخشان امت که اه شجرهمثل یک متاره (ی این چرا ا شیشه

قدر ناب و قروی امرت کره     روغن این چرا  آن و افروخته امت.گیرد امت و نه غربی نور و روشنایی می

نروری برا ی نرور     :نُوتُِ ِىِ تُ ِع لونُوخواهد نور بدهد. بعد فرمرود:  بدون اینکه آتش به آن برمد خودش می

دِ دیگر.  -یت مری را که بخواهرد هردا   اهلل که خودش نور امت، با نور خود هرکس : ءُِي شِِل ُنتُ ه ِم نِ اللُِِیيو ه 

ِ ِوِ کند. را بخواهد هدایت می با آن نورِ نور هرکسکند.  ِل لن وي   ر ُبِاللُِال   َ ثو  وِوِ ِ سِ م  و  3:ء ِع ل ويمِ یِ اللُِب ُكول ِش 

بره روایراتی کره تفامریر ذیرل ایرن آیره اه         اگرداند. چیز را می و خدا هءه هندمثال می خدا برای مردم

ی به وجرود مقردّح حضرر  صردّیقه    بینید که این آیه  مراجعه کنید، می اند،نقل کرده معصومین

اشراره   ی هدیهو ائءّ اهللو رمول ح امیرالءممنینو وجود مقدّ ی ههرا کبری فاطءه
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اینکره اه نرور مرخن     و پرس اه . کند اشاره می بیتبه اهلاین آیه  4؛مو مِ ا ِِدِ ع وبوِ ِم مِ ا ِِ:تُِ ُنِِلیِ تُ ِعِ نُِدارد؛ 

یِف وید ایرن نرور کجامرت     فرمامخن گفت، می ُتُنِِلیِ تُ ِعِ نُِاه  و النُُّت نُتُِ اه  مخن گفت، للُِنُُتاِ اه  ،گفت

ِ وُه ُِِتُور ف   ِوِ ِنِ ا ِ ذ ن ِاللُِاِ بُوُيت    ْ و ِا ِف يه   ،امکران داده هایی امت که خردای متعرال   این نور خدا در خانه :يُوذ ك ر 

ِهرا   ی رفعت پیدا کنند. و در این خانره خیل مرتفع باشند؛و که اینها خیلی بلند  رخصت داده واذن  يُوذ ك ر 

ُه ُِ  ْ نره ذا    ، نه خود حضر  ح  ،شود. امم حضر  ح   ها یاد می در این خانه امم حضر  ح   :ف يه  ِا

نىِ ت. ائءّه فرمودند: الوهیّ ه ُءِال ُحس   ْ ِالل ِال   ُنِو  امرت  هرایی   خانه نماییم! پس ایامءاح حسنای خدا  5!ِن ح 

یا علی! یا حسرین! یرا ههررا! یرا      ،گویند یایی که در آنها مه خانه شوند؛ یاد می بیت که در آنها اهل

 !الحسن بن اهلل! یا حجّترمول

َِ صوال ِِوِ ِ ِب  ل غُوُدوِ ُحِل ُ ِف يهُيس  ِ  شرود. بعرد   ها انجام مری صبحگاهان و شامگاهان تسبیح خدا در آن خانه 6: 

َِ ُ جکنند  کسانی تسبیح میفرمود چه  ان و شامگاهان تسربیح  ها کسانی صبحگاهدر داخل این خانه ! 

 ؛ یعنی مررد میردان؛ کسرانی کره    معنی مذک ر نیست ...! مردان و رجال هم اینجا بهمردانى کنند؛خدا می

 جزح رجرال نیسرت  هینرب کبرری     ی ههرارجالند. فاطءه بیتی اهلمردانگی دارند. هءه

طور برا تیرر    نی شش ماهه را آنهایی که بچّهی مقابل چه  آنها مردند  آجزح رجال نیست  و در جبهه

و ! اینها نامردند!هنند مردند مه شعبه می ِتَ  ويه م  ِلِتُول ه   َ ُ ة ِوِ ُ جو  ور ِاللِ ِِبو ي و  ِع ونِ لِ  ِا ِِوِ ِذ ك  ِالصَّوِة ِو  ء ِ يُواِ قو م 

داشرتن نءراه و    پرا  ، آنان را اه یاد خدا و برر ی و هی  خرید و فروشیرتکه هی  تجامردان مردی  :الزَّك ةِ 

تجار  بهشت، تجار   هی  تجارتی، اعم اه تجار  دنیا و تجار  آخر ! کند.غافل نءیپرداخت هکا ، 

کنرد. گفتریم عاشر  اصرال      نءی شانهای فاخر بهشتی، آنها هم غافلحور و غلءان، تجار  قصور و جامه
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مد نیست. او فقط دنبرال هزینره   عاش  دنبال درآ . عاش  پاکباه امت؛ کامب نیست.اهل تجار  نیست

لذا هی  تجرارتی او را اه یراد    ش را فدای معشوق و محبوب خود کند؛خواهد هءه چیز. میکردن امت

م ًِتو ُو ق لَُّ ِف ي  ِال ُقُلتُبِوِ ي خکند. محبوب غافل نءی ِ ِ ُفتن ِيو ت  ُُِب صوال  ترمرند   مرد اه روهی مری و این مردان  7: 

  کننرد خدا را مری ذکر امءاح برای چه  و ایشان .گردد میبرشود و ها و دیدگان هءه واژگونه می که دل

ز يو ُهُمِاللُِ  َ ِمواِ ل ي  س ن  لُوتاح  ُُمِ ِوِ ِ ِع ه  وِي ز يود  ول   ِوِ ِنِ م  سو ي شوِِيو ور ُزُمِم ونِ اللُِِف    ن اهرل  آن پاکبراهی، آ  2: بِ ُءِب غ ي ور ِح 

و ایرن دل   ،این یاد خدا و به پا داشتن نءراه و ادای هکرا    ،این ذکر امءاح حضر  ح   ،نبودن تجار 

وز يو ُهُمِ اش چیست  جزای الهی امرت.  روه حضور در محضر پروردگار، ثءرهخداترح و دل ترمنده اه   َ ل ي 

ِمواِ اللُِ س ون  لُوتاح   آنهرا هرچره داشرتند در راه خردا    دهد.  ، به ایشان میاند بهتر اه آنچه آنها کردهخدا  : ِع ه 

ی خرداییش را بره ایشران    هءره  دانیم!، نءیکندآید. چه میبه میدان می نا؛ خدا روی دمت ایشدادند

وز يو ُهُمِاللُِدهرد.   ن میای کءا تش را به ایش هءه ،ی علءش رای قدرتش را، هءهدهد؛ هءه می  َ ِاِ ل ي  س ون  ح 

ُلتا ُُمِ ِوِ ِم ِع ه  وِي ز يود  وِنِ م  دهرد، بلکره اه فضرل     آنها را بهترین اعءالشان قرار مینه تنها مالک پاداش  :ل  ِ ف   

س ي شِِيو ر ُزُمِم نِ اللُِِوِ بخشد. تر به آنها می اضافهخودش چیزی هم  و خدا هررکس را بخواهرد    : بِ ُءِب غ ي ر ِح 

 دهد.حساب روهی می بی

صرر  حدّ و ح این امت که هیاد و بی ب را هم در مبحث رهق مصباح گفتیم که یک معنایشحسا رهق بی

فردای قیامرت محامربه    کشد؛نی اه آنها حساب نءییع دهد؛ حساب به آنها می یکی هم اینکه بی امت.

دهد. معنای دیگر هم این امرت کره خودشران هرم چنرین      شان رهق میای بدون حساب به خداندارند. 

دهنرد کره خودشران    یز بزرگی به آنها میقدر چ حسابی نداشتند که چنین چیزی به آنها داده شود. آن
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معانی لطیر  دیگرری    نین چیزی به آنها داده شود.چکردند که کردند. حساب نءیهم تصوّرش را نءی

 تواند داشته باشد.  هم می

ِیِفِ بنابراین  ُه ُِِتُور ف   ِوِ ِنِ ا ِ ذ ن ِاللُِاِ بُوُيت    ْ ِف يه  ِا داده که رفعرت   هایی امت که خداوند اذناینها خانه :يُذ ك ر 

خواندیم کره   بیتشود. روایاتش را در مبحث اهلها امم پروردگار یاد میپیدا کنند و در این خانه

هرا  ن خانره هم هءرا  بیتلذا حرم اهلو 9امت؛ بیتی اهلها خانهمقصود اه این خانه :فرمودند

به عررش الهری   و  کربال هءان چاه آرتزینی امت که به آمءان 10مت.ترینِ آنها امت و کربال اه برجسته

 دهد.نور می

نیسرت. نرور فیزیکری    نور فیزیکی که چیرزی   شود. نه این نور فیزیکی؛گرفته میها اه اینجا نور آمءان 

ن ي ِب زِ   ن ِاِ مت. مال مءاح دنیا  ا هست آمرءان دنیامرت؛  هایی که متارهتا آنج 11؛ين   ِال ك تاك و ِ ز يوَّنَّ ِالسَّه ء ِالدُّ

هرای معنرا اه   مت. نرور آمرءان  های معناکه آنها آمءان آمءان اوّل امت. شش آمءان با ی این امت

هءیشره اه   ،گوینرد میمثل اینکه رود.  کند و به آمءان میرود. مثل چاه آرتزین نور فوران می کربال می

! اه حالی که بله یعنی امری نشدنی امت. در !باردبه آمءان می حا  اه همین ؛دیبارآمءان به همین می

 برارد. ییم کره اه همرین بره آمرءان مری     توانیم بگومی به شکل روند عادی هم د!بار همین به آمءان می

  اه همین بخرار شرده و برا  رفتره    هایی امت که   مگر غیر آبکه در آمءان امت اه کجا آمده ابرهایی

                                            

کیوفی،   عقیده  و ابین  119، ص 2؛ کلینیی، کیافی، ج   828؛ کیوفی، تفسییرفرات، ص   104، ص 4ابراهیم، التّفسییر، ج   بن قمّی، علیّ .9

         .199، ص امیرالمؤمنین فضائل

قلیوب دوسیتان    گیر ید انیخداست. به ب ی خانه تیب است؛ چنانکه قلوب اهل تیب اهل ی خانه تیب قلوب دوستان اهل. 10

ِ نیاست. بنابرا تیب قلوب اهل لیتنز تیب اهل و ِِتُور ف   ِوِ ِنِ ا ِ ذ ن ِاللُِاِ بُوُيت   ِف يه  وُه ُِيُذ ك ر   ْ بیه   تیوان معنیا کیرد.    یرا در دو مرتبه م ا

 د.نشو در آن یاد می بیت اهلی مؤمنان که  شود و به معنای دیگر خانه می یادکه خدا در آن  بیت اهل ی یک معنا خانه
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هرا  بعضی وقت مپس اه آمءان به همین باریده امت!باریده و  بینید که اوّل اه همین به آمءان پس می

در  !خیلری عجیرب امرت    رود. افترد و بره آمرءان مری    هایی در دریرا راه مری  ی گردبادعجیبطره  بههم 

 .رودمری  مرءت آمرءان   بهباد داند چه قطر عظیءی اه آب با این گردخدا می ،های خیلی بزرگاقیانوح

  ... .امدیده هامت،که در اقیانوحرا غریبی و عجیب  بسیارم این گردبادهای فیل دانیم!، نءیرودکجا می

 بیرت ی اهرل گیرند. عرش خردا اه خانره  نور می بیتی اهلاهلل اه خانه ئکۀی مالهءههرحال،  به

ایرن  اه رود. کند و برا  مری  مثل چاه آرتزین که فوران می بارد!گیرد! اه همین به آمءان میت مینورانیّ

ها و همین . نور آمءانرودمی نور به آمءانو کند طور فوران می هءین بیتهای اهلخانهاه بیو ، 

شراحاهلل خردا حضرور در کرربالی     مرت. ان تررین آنها امرت و کرربال اه برجسرته    بیتی اهلاه خانه

وصری  امرت.   برل ت کره غیرقا را روهی کنرد  در کرربال   ر اباعبرداهلل و هیار  مرقد مطهّ اباعبداهلل

   غیرقابل توصی  امت!

ِص لَّىِِع ل ي كِ ِِاللُِِِص لَّى ِص لَّىِِع ل ي كِ ِِاللُِِِي ِا ب ع   د الل ِو  12ِي ِا ب ع   د اللِ ِِع ل ي كِ ِِاللُِِِي ِا ب ع   د الل ِو 
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