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 احللقة السادسة

 ةِاملالئك فَومُختَل عنىم
 

 صيوات ا هل ُُمَمَّد رآل   َحمَّدمُ ل  رالء  ر  أساد ا هل أيًمم  رمألهً ُحبًَّ   ، م ليكم  يمكاً  رحةم  ا هل رركاًه السال
يف يو م غد لكُد مولد سكد الشهداء صيوات ا هل رسالم  ليك  حزقنً ا هل  ،رهً حنن ناكش أيً م أفكاحه  ،ليكه 

يق  احل ،رلرته   الطًهكة َحمَّدرشفًلتُ  يف الدنكً راآلخكة بُ  هاًىل رإيًا  زيًحهُ  من قكيٍب رمن راكد رخدمت ُ 
دِّث حَ الـمُ  نًن لشكخنًاجلًب مفًهكح رال زلت أقكأهً من ات ،ًما  المبريةاجلالسًدس  من ركنًجمنً الزيًحة 
  .القمي حضوان ا هل هاًىل ليك 

ةِ   الُم َعَلْيُكْم يا أْهَل بَ ْيِت النُّبُ وَّ هذه الابًئك الشكيف  من الزيًحة يف  المال مُ   مَ دَّ قَ هَـ  - الرِّسالَةِ  َوَمْوِضعَ  اَلسَّ
الُم َعَلْيُكْم يا أْهَل بَ ْيِت  ،الِئَكةِ لمَوُمْختَ َلَف ا -ديث إىل قول الزيًحة احلالكو م رصل  ،ًما  المبريةاجل اَلسَّ

ِة، َوَمْوِضَع الرِّساَلِة، َوُمْختَ َلَف ا   يمالئم  امليف اتَ خمخ  ؟الئم ملد من خمتيف اكاملمً ا - الِئَكةِ لمالنُّبُ وَّ
ً  مليف لغ  الاكب هاين ايف تَ خخ الـمُ   النيبلن ديُث احلرمن هنً جًء  ،مًن الذي يرتدد إلك  دائمً  جكئ   رذهًر

رال امً يفسكهً راض  ،خًلفونملال امً يفسكهً ا ،يت حةم مَّ اختالف أُ  ي األلظ  صيى ا هل ليك  رآل  رس
  مهذا االختالف هل أُم كنً ر  أ !!؟! اكف يـُاخَقُل أن اختالف األُمَّ  حةم !خًلفنييمرإهبًلً  ل الشكا  هقيكدا  

 فمكف ينهًنً البًحي سبحًن  رهاًىل لن هذا االختالف! إذا قًل القًئل رأننً أُم كنً هبذا االختالف !ُُنكنً لن 
صيى ا هل ليك  اذٍب رافرتاء ليى حسول ا هل  ! هذا ُمضُ ؟رإذا ُُنكنً لن  فمكف يمون حةم    ؟النيبرينهًنً 

هكدده  الدائ  اكف ياكفوا حقًئق  ،األُمَّ  إلك  رإىل أهل ركت    ءجيـياين مإمنً قًل اختالف أُمَّيت حةم   ،رآل 
ً   ليك  جكئ    كاد اختالف أُمَّيت حةم  أي أُن  يرتددرنملهذا ا ،من حسول ا هلالدين  يف هو تَ خخ الـمُ  ،رذهًر

حكنمً أقول اختيفت ما  فهذا  ،ياين اهكدد ليك  دائمً  حني أقول اختيفت إلك   ،الذي ُيرتدُد ليك  مًنملا
ً  مًن الذي ُيرتدد إلك  دائمً  مليف هو اختَ الـمُ  ،التنًفكر  ماىن االختالف الزيًحة ختًطبه  رأُن   ،جكئ   رذهًر

هطوف حول فنًئه  الشكيف صيوات ا هل  ،   غًدي   حائح ،جًئك   الئم  ذاهب   ملالئم  ياين أن املاخمتيف 
ةِ  -رسالم  ليكه  أيماني  الُم َعَلْيُكْم يا أْهَل بَ ْيِت النُّبُ وَّ  - الِئَكةِ لمَوُمْختَ َلَف ا ،َوَمْوِضَع الرِّساَلةِ  ،اَلسَّ

كح   صحون صوحة  ممن ال مييم شًهدينملً هنً  الميري من افهذا حديٌث طويل رحبالئم  ملديُث لن ااحلأمً 



  6ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

6 

رالسبب يف ذلك هو االرتاًد لن حديث أهل البكت بهم  يف الغًلب مييك النًس صوحة مُ  ،الئم مللن ا
ً  يملذا نتجول الكو م يف حيًض ا ،صيوات ا هل رسالم  ليكه  أيماني ًت أهل ركت الاصم  اي نستجيي شكئ
  صيوات ا هل رسالم  الئم  ألهل ركت الاصمملالئم  رلن اختالف املمن حديٍث أر من ماكفٍ  لن ا

  .ليكه 
الئم  قدحاهت  ملار  ،الئم  أصنًفه  رمكاهبه  ايرية جدا  ملار  ،الئم  أايك خيٍق خيقُ  ا هل سبحًن  رهاًىلملا

ا هل سبحًن   ،الئم  ينًمون إذ مً من خميوٍق إال رهو ينً مملا ،كاهبملينٌ  فكمً رني هذه ابًرقًريكًهت  لظكم  رمت
نٌ  رال نو مرهاًىل هو رحدُه الذ  ،كواناحلاتمًثك اإلنسًن ر الئم  ال يتزارجون رال يتمًثكرن  ملا ،ي ال هأخذه س 

يتنسمون نسك  الاكش فهذا هو طاًمه  رسك  ،التسبكحر  إمنً طاًمه  التنزي الئم  ال يأايون رال يشكرون ملا
رراضً  من اًين مللنستجيي راضً  من اسنتجول يف حرايًت أهل ركت الاصم   ،ره  ليى مكاهب ،حكًهت 

هًحة   ،الئم مليف أدلك  أهل البكت هنً  حديث لن ا ،الئم  رلن اختالفه  إىل أهل البكتملاكف  لن املا
كري لن ملرهو الدلًء ا ،يًل ميال  مً جًء يف دلًء أ م داردملليى سبكل ا ،رشمٍل جممل رهًحة  رشمٍل مفصل

ديث لن دلًء أ م دارد رقدح مً أحيد احلاكرف  رال أحيد رقصتُ  م ،إمًمنً الصًدق صيوات ا هل رسالم  ليك 
نًن اجلرل  هفصكل مذاوح رهً أين أقكأُه من مفًهكح يُقكأ يف شهك حجب هذا الدلًء  ،أن أهنًرل سطوحا  

 اللَُّهمَّ صلي على جبرئيل أمينك على وحيك :جًء يف هذا الدلًء ،لشكخنً القمي حضوان ا هل هاًىل ليك 
اللَُّهمَّ صلي على  -الئم  رلن راٍض من شؤرنًهت  ملديث هنً لن أصنًف من ااحل - القوي على أمركو 

تحمل ال مُ  طاِع في سماواتك ومحاِل كراماتكلمُ او  القوي على أمركو  جبرئيل أمينك على وحيك
خلوق لماو  لك رحمتكاللَُّهمَّ صلي على ميكائيل مَ  ،دمر ألعدائكال مُ  اتك الناصر ألنبيائكلملك

اللَُّهمَّ صلي على إسرافيَل حامل عرشك وصاحب الصور  ،عين ألهل طاعتكال مُ  ستغفرلماو  لرأفتك
اللَُّهمَّ صلي على َحَملة العرش الطاهرين وعلى السفرة  ،شفق من خيفتكلمنتظر ألمرك الوجل الما

ن وَملك نان وَخَزنة النيراالجالكرام البررة الطيبين وعلى مالئكتك الكرام الكاتبين وعلى مالئكة 
لن الدلًء هنً حتدََّث  - الل واإلكرامالجيا ذا  - وتملاأللوان ألوان ميك ا - األعوانو  وتلما

ً  لن راٍض من رظًئفه  ملأصنًف رلن مكاهب من ا   .رلن راٍض من قدحاهت الئم  مشريا  رمتحدث
طاِع في لمُ او  مركالقوي على أو  اللَُّهمَّ صلي على جبرئيل أمينك على وحيك :قًل جربئكلفحني ذاك 

ال لبًحة من هذه   - دمر ألعدائكال مُ  اتك الناصر ألنبيائكلمتحمل لكال مُ  سماواتك ومحاِل كراماتك
ال يسمح رذلك ل ذا أاتفي قً م ملحبًج  إىل شكٍح رإىل ركًن رلمن االابًحات ال رصف من هذه األرصًف 

ًج إىل  اللَُّهمَّ صلي على  -ديث لن مكمًئكل احلرحني رصل  ،ركًنفقط رإيكاد النصوص رأرني مً حيت
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انوي ملدد املياين أن ا - عين ألهل طاعتكال مُ  ستغفرلماو  خلوق لرأفتكلماو  ميكائيل ملك رحمتك
 اللَُّهمَّ صلي على ميكائيل ملك رحمتك -النًزل إىل أهل طًل  ا هل إمنً هو ُيشك ُق من جه  مكمًئكل 

من  - اللَُّهمَّ صلي على إسرافيَل حامل عرشك ،طاعتك عين ألهللمستغفر الماو  خلوق لرأفتكلماو 
الصوح هو قكن اليوح  ،يف األصل يف لغ  الاكبهو يف أصي   الصوح  - وصاحب الصور -يمي  ةَمَي  الاكش 

المال م ر  ،قكرن اليريان المبريةالبوق يف شمي  القدمي اًنوا يصناون  من  ،المبري الذي يُنفخ فك  رهو البوق
اللَُّهمَّ  ،شفق من خيفتكلمنتظر ألمرك الوجل الموصاحب الصور ا -التشبك  ر  كل المنًي هنً ليى سب

هذا  - وعلى السفرة الكرام -الئم  ملهذا صنف من أصنًف ا - صلي على َحَملة العرش الطاهرين
مكا م الئم  الملرهؤالء ا ،هذا صنٌف آخك - البررة الطيبين وعلى مالئكتك الكرام الكاتبين -صنٌف آخك 

رمنه  من ه  يف  ،سنًت رالسكئًتاحلمنه  من هو يف األحض الذين يكافقون اإلنسًن مالئم  المًهبون 
يك ملر  - األعوانو  وتلمنان وَخَزنة النيران وَملك االجوعلى مالئكة  -يمتبون شؤرن السمًء السمًء 

من  م لند هذه األصنًف رال يقف المال ،ه  ألوان  يف خطف األحراح رقبضهًالئم  ملوت جكوش من املا
  .الئم ملحتدث لن راض أصنًف من اإمنً هذا الدلًء دلًء أ م دارد  ،الئم ملا

ث القمي لن دِّ حَ الـمُ  الدلًء الذي يكري  ،قدس ملكري لن النًحك  املهنً  صنٌف آخك جًء ذاكُه يف الدلًء ا
ًح ا من أصول اتب األدلك  حراُه لن تهجد رهو ملالشكخ الطوسي رالشكخ الطوسي حرى هذا الدلًء يف مصب

جًء يف هذا  ،ليك ليمًن الامكي حضوان ا هل هاًىل رن  ُُمَمَّدلن الشكخ المبري أيب جافك النًئب اليًين 
 - الدلًء إىل أن يقول - الة أمركاللَُّهمَّ إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به و  :الدلًء الذي أرل ُ 

دلي على صكل معلوم   لموعايا قيوم ديموم يا حتجبين لمتجبين وبشرك انلموعلى عبادك اوآله  ُمَحمَّ
 قربينلمومالئكتك ا -الئم  ملرهذه من أليى دحجًت ا - افينالحهم الصافين قربين والبُ لمومالئكتك ا

 ه  ياين الذراتالبُ  - افينالحهم الصافين البُ  -قكرني ره  ملالئم  املمن ارهنً  مالئم  أليى  -
حىت  ،ًلنسب  إلكنًر رإال حىت الئم ملا ملقكرني رًلنسب  لاًملالئم  املرًإذا مً قكست  اليتات الذر  ،بهم الـمُ 

رًلنسب  لنً رلمن هذه مكهب  من أليى مكاهب قكرني هي أيضً  ذرات مبهم  ملالئم  املفإن ارًلنسب  لنً 
هم الصافين قربين والبُ لمالئكتك اوم -الئم  ملا ملالايوي  همون مبهم   حىت رًلنسب  لاً ملالئم  يف الاواملا

ًج إىل رقٍت طويليمأشكح ال المأنً قيت ال أستطكع أن  - افينالح أنً أحيد  ،ًت رًلتفصكل ألن ذلك حيت
َليَّين رحدت يف حرايًت أهل البكت صيوات ا هل رسالم  ليكه  أيماني  اليتجمي  مـلاطوط الاًم  اخلرني أن أ

ً  ممً قًل  أهل البكت ملاشًهدين ر ملأن أرصل إىل اأستطكع   -ضًمني ملاًين ريف هذه امليف هذه اشًهدات شكئ
ةِ  الُم َعَلْيُكْم يا أْهَل بَ ْيِت النُّبُ وَّ يف الصحكف  السجًدي   - الِئَكةِ لمَوُمْختَ َلَف ا ،َوَمْوِضَع الرِّساَلةِ  ،اَلسَّ
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يف الصالة ليى ةَمَي  انون مللًء االد ،هنً  دلًء يف أرائل الصحكف يف صحكف  إمًمنً السجًد  ،بًحا ملا
من أصنًف رمن مكاهب اك فكهً أصنًفً  ايرية ذَ  اليتبسوط  ملمكي  ااجلمن األدلك  َمَيٍك ُمقكَّب  لِّ راُ الاكش 

ًمس من هذا اخلريف الكو م  ؟مًذا قًل إمًمنً السجًد ليك  السال م ،الئم ملرمً ه  أليى حهب   من االئم  ملا
 إمًمنً السجًد يقول:  ،صيوات ا هل رسالم  ليك سكمون لكد مولده  شابًن  الشهك الشكيف من شهك

 كاد يفرترن ياين هصكبه  الفرتةملا - اللَُّهمَّ وَحَملة عرشك الذين ال يفترون من تسبيحك وال يسأمون
كبه  ال يص ،ياين ال يصكبه  المسل - اللَُّهمَّ وَحَملة عرشك الذين ال يفترون -هو االنقطًع الفرتة ر 

ال  - اللَُّهمَّ وَحَملة عرشك الذين ال يفترون من تسبيحك وال يسأمون -يل ملال يصكبه  ا ،االنقطًع
 ،الميل هو التابر  ونيستحسكرن ياين يمي   - من تقديسك وال يستحسرون - التابر يل مليصكبه  ا

اللَُّهمَّ وَحَملة  - يلملار  الميلر  من التابيستحسكرن إمنً هي مكاهب  ،يسأمون ،اًين يفرترنملرال هذه ا
اللَُّهمَّ وَحَملة عرشك الذين  -الئم  ه  ةَمَي  الاكش ملمن مكاهب ارهذه مكهب   - عرشك الذين ال يفترون

التقصير  ن من عبادتك وال يؤثرونال يفترون من تسبيحك وال يسأمون من تقديسك وال يستحسرو 
 ،إلككهون ـرال  فه   ،لن الول  إلككهصكبه  الغفي   ال - وال يغفلون عن الوله إليك د في أمركالجعلى 

مً قًل الدلًء رال يغفيون لن  - وال يغفلون عن الوله إليك -ريف حًل  الاشق إلكك رية احلفه  يف حًل  
إذا اًن إمنً قد يصكب اإلنسًن الول  يف الشيء  ،ررني الول  إلك رهنً  فًحٌق رني الول  يف الشيء  ،الول  فكك

  ً ً  فإن  يصكبُ  الول  إلك  ملأمً إذا  ،ذلك الشيءللًحف لذلك  ؟الئم  هل ميمنهً أن هاكف ا هلملا ،يمن لًحف
الشاخص الذي وال يغفلون عن الوله إليك وإسرافيل صاحب الصور  -سبحًن  رهاًىل يصكبهً الول  إلك  

 اه عندكالجئيُل ذو وميكا ،وحلول األمر فيُنبُِّه بالنفخة صرعى رهائن القبورينتظر منك اإلذن 
 كين لديكلماطاع في أهل سماواتك ال مُ  وجبرئيل األمين على وحيك ،كان الرفيع من طاعتكلماو 

والروح الذي هو  -الئم  ملهذا أليى من ا - ُجبالحُ لروح الذي هو على مالئكة وا ،َقرَُّب عندكال مُ 
  .كشجربئكل مكمًئكل إسكافكل إمنً ه  درن الا - ُجبالحُ على مالئكة 

 ملاًلاًرًلسمًرات ربً درن السمًرات  كط حملا ملالمكسي هو الاًر  ،كط رًلمكسيحملا ملرقينً الاكش هو الاً
رهي من أليى دحجًت رلُيُحجب مالئم  الاكش  ملُجب فهي فوق لًاحلأمً  ،األخكى ملالاوار  األحضي

ُجب والروح الذي الحمالئكة والروح الذي هو على  -هنً  الكرح ُجب احلرلمن فوق مالئم  الئم  ملا
هذا هو الكرح الذي يتنزَُّل يف لكي   ،ُجباحلُ رهذا أليى من الكرح الذي هو ليى مالئم   - أمرك من هو

رهذا هو  ،من أمك ا هل - والروح الذي هو من أمرك - {}وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيالقدح 
 - والروح الذي هو أمرك -األرىل قًئق القًدس  احلمكاهب من جتيكًت  ،الايوي  ملالاوا يفألظ  المًئنًت 
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 -قكق  الفًطمك  احلً هو من جتيكًت أن هذا الكرح إمنرأنُ  يُفه  من الكرايًت رقد مكَّت اإلشًحة إىل ذلك 
دك والروح الذي َقرَُّب عنال مُ  كين لديكلمطاع في أهل سماواتك اال مُ  وجبرئيل األمين على وحيك

رهذا ألظ   - أمرك من والروح الذي هو -الئم  ملرهو خيٌق ألظ  من ا - ُجبالحُ هو على مالئكة 
وأهل األمانة من ُسكان سماواتك  الئكة الذين من دونهملماللَُّهمَّ فصلي عليهم وعلى ا -ممن سبقُ  

 أمٌة من دؤوب وال إعياٌء من لغوبوالذين ال تدخلهم س -الذين يُكسيون إىل األنبكًء  - على رساالتك
السأم   - والذين ال تدخلهم سأمٌة من دؤوب - الدؤرب هو االستمكاح يف الاملر  ،اليغوب التاب -
حلدث ذلك الئم  مللو أصًب ا - وال إعياٌء من لغوب -من استمكاح الامل من استمكاح الطًل  يل ملا

صيوات همذا ركنت لنً حرايًت أهل البكت الئم  ملنظمُ  اإمنً هو هألن المون رمل ذحاه    ،فسًٌد يف المون
والذين ال تدخلهم سأمٌة من دؤوب وال إعياٌء من لغوب وال فتور وال  -ا هل رسالم  ليكه  أيماني 

ُع األبصار الخوال يقطعهم عن تعظيمك سهو الغفالت وات تشغلهم عن تسبيحك الشه فال يرومون شَّ
ُع األبصارلخا إليك النواكس األذقانالنظر  هؤالء ال يكرن لذراهت  من منزلٍ  رمن دحجٍ  أن يكفاوا  - شَّ

ُع األبصار فال يرومون النظر إليكالخ -أرصًحه  إىل األليى  رإمنً ال يطمحون يف ذلك ال يكرمون  - شَّ
ُع األبصار فال يرومون النظر إليك النواكس األذقانالخ -ذلك  درنيكرن حقًئقه  رذراهت    اكف  - شَّ

النواكس األذقان الذين قد طالت رغبتهم فيما لديك  -مً أنزل رجه  رأنزل حأس  كء ذقن  إذا مليُنمُِّس ا
ً  ولاون الذين ملا ،ولانيممستهرترن ياين  - ستهترون بذكر آالئكلما إال هت  ايف قيوهب  يف ذر ال جيدرن شكئ

وجالل  تواضعون دون عظمتك لماو  ستهترون بذكر آالئكلما -ذاك نام   رذاك آيًه   ذاك آالئ   
سبحانك ما عبدناك حق والذين يقولون إذا نظروا إلى جهنم تزفر على أهل معصيتك كبريائك 

سبحانك ما عبدناك  -سبحًن  رهاًىل همذا خيًطبون البًحي الئم  هبذه األرصًف ملهؤالء ا - عبادتك
هذه شاوب رأم   ،  أخكىرهذه طبق - وعلى الروحانيين من مالئكتكحق عبادتك فصلي عليهم 

ال الغيب -الئم  ملمن اأخكى   - فصلي عليهم وعلى الروحانيين من مالئكتك وأهل الزلفة عندك وُحمَّ
ال الغيب إلى ُرُسلك -الئم  ملرأهل الزلف  طبق  أخكى من ا وقبائل ؤتمنين على وحيك لماو  وُحمَّ

 - بتقديسك - ؟رأي شيءٍ  - ابوالشر الئكة الذين اختصصتهم لنفسك وأغنيتهم عن الطعام لما
ليى أحجًء  - جائهار والذين على أبطون أطباق سماواتك وأسكنتهم  -رالتسبكح طاًمه  التقديس 

 - بتمام وعدكوالذين على أرجائها إذا نزل األمر  -النواحي ر  هًتاجلليى أحجًءهً األحجًء  ،الوجود
  ؟مىت ينزل األمك رتمً م رلده  

الئم  الذين ملا - طرلمُخزَّان او  -رالولد اليًين يف يو م القكًم   ،ً م زمًننًالولد األرل لند ظهوح إم
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وإذا الرعود  رُيسمع زجزواجر السحاب والذي بصوت زجرِه و  طرلمُخزَّان او  -طك ملرظكفته  ُخزَّاُن ا
 طرلمالهابطين مع قطر او  وُمشّيعي الثلج والبَ َردألتمعت صواعق البروق سبحت به حفيفة السحاب 

رأنُ  مً الكرايًت هقول  - طر إذا نزللمالهابطين مع قطر او  -ًلوب ًحلًلوب مً يسمى راحلالبَـَكد هو  -
 ،مًن الذي جيب أن هصل إلك  هيم  القطكةملَمَيٌك موال هبً يوصيهً إىل امن قطكة مطٍك إال رينزل ماهً 

 ،القوام على خزائن الرياحو  ،طر إذا نزللمالهابطين مع قطر او  -رهذا مع ال شيٍء إمنً هذا ميًل 
وكيل ما تحويه  -ميًقكل ياين أرزان  - ياهلموالذين عرَّفتهم مثاقيل ا ،بال فال تزولالجوكلين بلماو 

ومحبوب إلى أهل األرض بمكروه ما ينزل من البالء الئكة لموُرُسلك من ا ،هاالجوعو لواعج األمطار 
رومان و  وُمنكٍر ونكيروت وأعوانه لمَوَمَلك ام الكاتبين َفظة الكراالحَ و والَسَفرة الِكرام البررة الرخاء 

َزن  ياين اخلر  رمًلكٍ  - نانالجَسَدنة و  َزنة ورضوانالخو  عمور ومالكٍ لمفتان القبور والطائفين بالبيت ا
هذا  - نان والذين ال يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونالجَسَدنة و  ورضوان -َخَزن  النريان 
 -هذا صنٌف آخك  - عقبى الدار بما صبرتم فنعموالذين يقولون سالٌم عليكم  -الئم  ملصنٌف من ا

ومن أوهمنا  ،يُنظروه لمو حيم صلوه ابتدروه ِسراعًا الجالزبانية الذين إذا قيل لهم خذوه فغلوه ثم و 
لق الخاء ومن منهم على لماو  مكانه منك وبأي أمٍر وكلتُه وُسكان الهواء واألرض لمنع لمو ذكره 

 -الئم  ملأيضً  من أصنًف االشهكد ر  رالسًئق - فصلي عليهم يوم تأتي كل نفٍس معها سائٌق وشهيد
  .إىل آخك الدلًء الشكيف - على كرامتهم وطهارًة على طهارتهموصلي عليهم صالًة تزيدهم كرامًة 

ً  رقبًئل هذا الدلًء ذاك لنً  ألرصكًء يف ُنج البالغ  سكد ا ،الئم ملرأنواع من ارجممولًت رمكاهب أصنًف
طب  اخليف ًه   صيوات ا هل رسالم  ليك  يممن ا أشري إىل راضٍ  ،الئم ملالشكيف أيضً  حتدث ايريا  لن ا

  .الئم ملاألرىل من خطب ُنج البالغ  الشكيف رهو يتحدث لن خيق ا
هلذا ن  رهاًىل تحدث لن خيق ا هل سبحًرهو ي - ثم فتق ما بين السماوات العلى :يقول سيد األوصياء

 - ثم فتق ما بين السماوات العلى فمألهنَّ أطوارًا من مالئكته منهم سجوٌد ال يركعون -الوجود 
هذا صنٌف آخك  - ال ينتصبون ركوعٌ و  منهم سجوٌد ال يركعون -الئم  ملديث هنً لن راض أحوال ااحل
هنً هشبكهً   - سهو العقول والزايلون ومسبحون ال يسأمون ال يغشاهم نوم العيون وصافون ال يت -

ياين ال  - ال يغشاهم نوم العيون -  الذي ينًسبهُ نولً  من أنواع النو م الئم  يمإال فإن لر رًإلنسًن 
امً أن طاًمه  التسبكح  ،ًصاخلامً أن هل  طاًمه  ًص  اخليصكبه  النو م اًلنو م البشكي رإمنً هل  نومه  

ألُن  أسًسً  ال  - األبدان م العيون وال سهو العقول وال فترةال يغشاهم نو  -فيه  حنٌو من أحنًء النو م 
   ً ً  ااكوننً مييمون أردان ثم فتق ما بين السماوات العلى فمألهنَّ أطوارًا من  -اأرداننً رال مييمون لكون
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ال يكااون لن مكهب  هؤالء ديث هنً سجوٌد احلر  - وركوٌع ال ينتصبونسجوٌد ال يركعون مالئكته منهم 
 ،رأقكبرمكهب  السجود أليى ه  يف مكهب  الكاوع  - وركوٌع ال ينتصبون -م  فه  يف مكهب  السجود ئالملا

رأظهك مظًهك  ،رذلت يف حًل هواضا   رخشول   أقكب مً يمون الابد فك  إىل ا هل  ،السجود هو أقكب إىل ا هل
 منهم سجوٌد ال يركعون -اب هو يف سجود الابد ليى الرت رالذل   هل سبحًن  رهاًىل التواضع ر  شوعاخل

 -أليى حهب   من أرلئك الصًفني  رالذين ه  يف مقً م الكاوع - ركوٌع ال ينتصبون وصافون ال يتزايلونو 
ومسبحون ال يسأمون ال يغشاهم نوم  -قً م فصفَّ قدمك  صًفون اًلذي يُقًل  - وصافون ال يتزايلون

وألسنٌة إلى ٌرسله ومنهم أمناء على وحيه ة النسيان وال غفلوال فترة األبدان العيون وال سهو العقول 
  ؟إىل من خيتيفون ،رصًلدرن رنًزلونخمتيفون ياين ذاهبون  - وأمره ومختلفون بقضائه

هذا  ،لكس فقط يف لكي  القدحهذا التنزل  {لَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَامل}تَنَزَّلُ اخيتيفون إىل أريل األمك يف األحض 
 القضًء رأريل إىل أريل ؟نمل - ومختلفون بقضائه وأمره -فه  خمتيفون إىل أريل األمك ً  زل متصل دائمنالت

َفظَة لعباده والَسَدنَُة الحومختلفون بقضائه وأمره ومنهم  - ؟القضًء رأريل األمك رمن ه  أرلوا ،األمك
من السماء العليا  -  ًحجاخلياين  - ارقةلمواأقدامهم ومنهم الثابتة في األرضين السفلى ألبواب جنانه 

حتمل  اليتأيُّ أاتًٍف هذه  - ناسبة لقوائم العرش أكتافهملماو  أركانهمارجة من األقطار الخأعناقهم و 
 مليف لًرالذي همون فك  السمًرات راألحض  ،احيقٍ  إىل فالتالمكسي   ملفك  لًالاكش الذي يمون 
من أقطًح  - ارجة من األقطار أركانهمالخو  -راسا   احيقٍ  ألقكت يف فالتٍ  ،فالتالمكسي احيقٍ  إىل 

متلفعون تحته  ،ناكسٌة دونه أبصارهم ،ناسبة لقوائم العرش أكتافهملماو  -راألحض ياين السمًرات 
ه  أقل  درُن  من مضكرر  ركنه  ررني من - مضروبٌة بينهم وبين من دونهم ُحُجب العّزة ،بأجنحتهم

وال يجرون عليه صفات  ،ال يتوهمون ربهم بالتصويردرة ُحُجب العّزة وأستار الق -حهب   منه  
لن أصنًف من األمري هنً يتحدث  - وال يشيرون إليه بالنظائروال يحدونه باألماكن صنوعين لما
راذلك  ،الئم ملفكمً رني ةَمَي  الاكش ررني سًئك احتول  اليتالازة فهنً  ُحُجب  ،رلن مكاهب لًلك الئم  ملا

رهنً  الكرح الذي هو من  ،ب امً مكَّ ليكنًجُ احلُ مالئم  رهنً  الكرح الذي فوق ب جُ احلُ هنً  مالئم  
الذي جًء لن أهل ركت جمل مـلإال هذا الشيء احنن ال ناكف لن حقًئق   مللً ،أمك ا هل سبحًن  رهاًىل

  .صيوات ا هل رسالم  ليكه  أيمانيالاصم  
ئ  من ُنج البالغ  الشكيف فمًذا يقول سكد ملني راد االيمًنر  طب  اليًنك اخليف هنً  رصٌف يمكٌل جدا  

يستطكع أن خطًب ليذي يتصوح رأن   - تكلف لوصف ربكال مُ  إن كنت صادقًا أيها :يقول ؟األرصكًء
 الئكةلملوصف ربك َفِصف جبريل وميكائيل وجنود ا فُ لِّ كَ تَ ال مُ  إن كنت صادقًا أيها -يصف حر  
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الئكة لموجنود ا -جربيل رمكمًئكل ا هل َفص ف لنً ليى األقل هصف  إذا انت قًدحا  أن - قربينال مُ 
َفِصف جبريل وميكائيل  -الئم  ملنًزل الاًلك  هلؤالء املحجكات القدس ا - في حجرات الُقدسقربين لما

القًدس   مليف الاوايتواصيون فكهً  اليتجكات احلهذه  - قربين في حجرات القدسلمالئكة الموجنود ا
أن يحدوا أحسن في حجرات القدس ُمْرَجحّنيّن متولهًة عقولهم  -ذا يصفه  سكد األرصكًء همالايكً 

ً  مكجحنني ياين اًلذي يصاد يف األحجوح   - ُمْرَجحّنينّ  -رصف يف غًي  الدق   - القينالخ ميكل ميكن
هذا  ،الاًلك  الئم  يف هذه الكَُهبملهؤالء ا ،رمن حريهت  يف حجكات القدسهؤالء من هوهله   ،رمشًال  

همذا يصفُ  سكد األرصكًء الايكً  ملريف الاواالسمًرات  ملطًع يف لًملهذا جربئكل ا ،جربئكل القوي األمني
قربين في حجرات القدس ُمْرَجحّنيّن متولهًة لمالئكة المَفِصف جبريل وميكائيل وجنود ا -يقول 

ً  رمشًال   - عقولهم سبحًن  رمن ثقل الول  إىل ا هل اكف  ملمن ثقل ا ُمكخَجحن ني ياين اأُن  يتأحجحون ميكن
صيوات ا هل رسالم  لمن همذا قًهلً سكد األرصكًء  ،حقًئق ماًنكهًًٌت أحددهً درن أن أفه  يما ،رهاًىل
  .ليك 

اًين ملرال مكادي أيضً  ا ،اًين اليغوي  راضح ملا ،اًين اليغوي ملرحني أقول إين ال أفه  ماًنكهً لكس مكادي ا
رإمنً أقصد حقكق  ماًين هذه  ،اًينملهوضح هذه استأهكنً حرايًت  ،ميمن أن هشكحهً حرايًٌت أخكى اليت
 !؟قكرني ُمكخَجحن ني  متوهل   لقوهل ملاالئم  ملكاد من أن هؤالء املمً ا ،ًتيماىن الدقكق هلذه المملا ،ًتيمالم

ثُنً لن ألظ صيوات ا هل رسالم  ليك  أيضً  سكد األرصكًء  هنً  َمَيٌك هو ألظ   ،الئم ملَمَيٍك من ا حيدِّ
الئم  ملألظ  ا ،ديث لنه احلالذين متَّ الئم  ملغري إسكافكل غري هؤالء اغري جربئكل غري مكمًئكل الئم  ملا

ك  سكد األرصكًء يف خطبت   اليًن ،ي س حسول ا هل صيى ا هل ليك  رآل هو خًد م  ؟هو َمَيٌك مً هي رظكفت ُ 
مًذا يقول سكد األرصكًء  ،طب  القًصا ًخلاكرف  رملطب  ااخل ،ئ  صيوات ا هل رسالم  ليك ملراد ارالتساني 

  ؟حسول ا هلرهو يتحدث لن 
ولقد قَرن اهلل به  -ياين منُذ طفولت    - من لدن أن كان فطيماً به صلى اهلل عليه وآله ولقد قَرن اهلل 

 مليف لًالئم  ملخمتيف اأهل البكت  ،الدنكً ملًهذا يف ل - صلى اهلل عليه وآله من لدن أن كان فطيماً 
الاكش  ملمً فوق لً مليف لوا ،الاكش رمً درن الاكش مليف لً ،الايوي  مليف الاوا ،اآلخكة مليف لً ،الدنكً

 ،ملذلك الاًيتنًسب مع  ملمن هذه الاوا ملفأهل البكت هل  رجوٌد يف ال لً ،ختتيف ألهل البكت  الئمملا
ه  خمتيف حكنمً نقول رأن أهل البكت  ،الئم مله  خمتيف ا ملهذه الاوامن  ملل لًرأهل البكت يف ا

 -الئم  مله  خمتيف اهذا الوجود قٍ  من طبقًت بفحسب رإمنً يف ال طاألحضي  مللكس يف الاًالئم  ملا
طريق  يسلك بهَمَلٍك من مالئكته  أعظم ولقد قَرن اهلل به صلى اهلل عليه وآله من لدن أن كان فطيماً 
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الئم  يف ملرال ارجربئكل اًن يف خدمت    ،ي صيى ا هل ليك  رآل  رساًن يف خدم  حسول ا هل   - كارملما
صيوات اصومني ملًت ايماىن راضٌح يف املهذا ا ،ُخد امنً رُخدا م شكاتنًالئم  ملرل يف الكرايًت إن ا ،خدمت 

الئم  ملألظ  ا ،ألظ  َمَيٍك من مالئمت ؤمنني مليك همذا يصفُ  أمري املهذا ا ،ا هل رسالم  ليكه  أيماني
ولقد قَرن اهلل به صلى اهلل  -منُذ أن اًن حسول ا هل فطكمً  لينيب األلظ  صيى ا هل ليك  رآل  هو خًد ٌم 

إىل آخك اال م  - كارملمَمَلٍك من مالئكته يسلك به طريق ا أعظم عليه وآله من لدن أن كان فطيماً 
  .رسالم  ليك  سكد األرصكًء صيوات ا هل

هذاك لنً ال  ملرأيدينً  اليتايرية جدا  رالكرايًت الشكيف  الئم   ملقيت يف أرل حدييي من أن أصنًف ا
ديث احلفمًن  ،الئم يملرظًئف ر  رقبًئل ريموع راختصًصًترإمنً ذاكت لنً أصنًف الئم  ملأصنًف ا

ثُ هنً  حرايٌ  حتُ  ،مل ال رًلنحو التفصكييجملفكهً رًلنحو ا الئم  رهبني لنً جوانب من أرصًف مللن انً دِّ
اقتطفتهً من أحًديث أهل  اليتجممول  من الكرايًت سأهيو ليى مسًمام  جممول  من األحًديث  ،الئم ملا

ً  مً صوحة لًهُقكِّ  اليتالبكت  لن صًدق الارتة صيوات ا هل رسالم  هذه حرايٌ  منقولٌ   ،الئم ملا ملب لنً شكئ
 الئكةلمخلق اهلل ا -ًج  احلموطن  ،الكراي  طويي  ،منهًأقكأ سطوحا   ؟مًمنً الصًدقمًذا يقول إ ،ليك 

ينزل هبً إىل األحض فإن  اليتصوحه   ال يف حآُه  - جبرئيلوقد رأى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله مختلفة 
رهو دحكً المييب يف صوحة  النيبجربئكل اًن ينزل ليى  ،جربئكل ألظ  من األحض ،األحض ال همفي جربئكل

ً  مً اًن يغكب اًن يامل يف   دين ملٌن من أهل اسَ شًٌب يمكٌل رسكٌ  حَ  فمًن ينزل  ،يف التجًحةالتجًحة رغًلب
ني يكرن  يمسملمن افحكنمً اًن ينزل راًن الميري  ،رقد ينزل رصوحٍة أخكىجربئكل رصوحة دحكً المييب 

ئكة مختلفة وقد رأى رسول اهلل صلى اهلل عليه اللمخلق اهلل ا -دحكً المييب هو يتصوحرن رأن هذا 
ًح - وآله جبرئيل وله ستمئة جناح مْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ احل}اآلي  القكآنك   ،ل  ستمئ  جن

أن هلً ميىن من الئم  هبذا الادد ملاأصنًف  اآلي  هنً ال حُتدد {لَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَملا
ًعاألجنح   ً يما ،جنحتهً خمتيف رًختالف مكاهبهًالئم  لدد أملإمنً هكيد أن هشري إىل أن ا ،رُثالث رحُر

هصل إلكهً  اليتكاهب مليشري إىل زيًدة ازيًدة لدد األجنح   ،ً زاد لدد أجنحتهًيماالئم   ملدحجًت ا احهقت
وقد رأى رسول اهلل صلى اهلل عليه  - يقوللن جربئكل رمن هنً اإلمً م حيدثنً  ،الئم ملرهكهقي إلكهً هذه ا

على ساقِه الدُر مثُل القطر  -السًق رهو الكجل  ،ليى سًق    - وآله جبرئيل وله ستمئة جناح على ساقهِ 
  ؟ا جيدمًذيكيد أن جيتين البقل حكنمً يأيت الفالح لند الصبًح ضكرات اخلالبقل ياين هذه  - على البقل

فًإلمً م  ،ليى أرحاقهًمن الندى جيد قطكات من الندى  ،مً يسمى رقطك الندى ،جيد قطكات من قطك الندى
رالُدح  ،يموتملا ملالُدح الذي هو من لً ،الُدح السمًري ،هذا الدح ،هنً يصف جربئكل أن الدح رأيُّ الدح
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الدُر مثُل القطر على البقل قد مأل ما بين  على ساقهِ  -رإىل اإلحًط  رإىل النقًء فك  إشًحة إىل الصفًء 
ليسمًء حؤيتك ر  ختتيف لن حؤييتليسمًء راألحض  النيبحؤي  ر  ،حآه همذا النيب - السماء واألرض

لقد رأى  -اإلمً م يقول  ،ال يشًهبُ  رصكيف حده   ريف اهسًل   صيى ا هل ليك  رآل   َُممَّدفبصُك  ،راألحض
إىل  - قد مأل ما بين السماء واألرضطر على البقل ساقه الُدر مثل القَ على  ،جبرئيل وله ستمئة جناح

هنًسل هوالد ال يوجد هنً  هزارج  - وال ينكحونوال يشربون الئكة ال يأكلون لمإن ا -أن يقول اإلمً م 
 ،يتنسمون نسك  الاكش ،الئم ملهذه طبق  من طبقًت ا - وإنما يعيشون بنسيم العرش -الئم  ملرني ا

  ؟نسك  الاكش رمً هو
الئكة ال يأكلون وال يشربون وال لمإن ا -رمتيكيك  الابًحات هنً ايهً هقكيبك   ،شيٌء ال نُدح  مانًه

مكَّ هذا يف اال م سكد  - ينكحون وإنما يعيشون بنسيم العرش وإن هلل مالئكًة رُّكعًا إلى يوم القيامة
قال  -صيوات ا هل ليك  مث قًل إمًمنً الصًدق  - وإن هلل مالئكًة ُسجدًا إلى يوم القيامة -األرصكًء 

وإنه ليهبط في كل يوٍم وفي  الئكة لمأكثر من امن شيٍء خلقُه اهلل  ما :رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
فيطوفون به ثم يأتون رسول اهلل  -ياين يف مم   - رامالحفيأتون البيت سبعون ألف َملك كل ليلة 

ون لمفُيس -النجف  - ؤمنين عليه السالملمأمير اثم يأتون  -دين  ملاياين يف  - صلى اهلل عليه وآله
فيقيمون عنده فإذا   -سني احلأايك إقًمته  لند  - فيقيمون عندهسين في كربالء الحثم يأتون عليه 

سني مث احلهؤالء حيجون ريقكمون لند  - ثم ال يعودون أبداً ُوِضع لهم معراٌج إلى السماء  كان الَسَحر
الئم  إىل ملاختالف ا ،الئم ملحكا  اجه  من جهًت  ،رهذا مظهكيو م رلكي  رهذا يف ال  ،رن أردا  ال ياود

إىل اختالفه   ،الئم ملهذا مظهك من مظًهك اختالف ا ،ال ميمن أن أحصكُه يف مظهٍك راحدأهل البكت 
ر ُوِضع لهم معراٌج إلى إذا كان الَسحَ ف -سني فكقكمون لنده احلإىل ُحسنٍي مث يأهون  ،إىل النجف ،النيب

يف الئم  خيتيفون إىل أهل البكت ملرا ،رال انقطًع ألفواجه هأيت أفواٌج رأفواٌج  - السماء ثم ال يعودون أبداً 
ً  من اأنً قيت أقتطف  ،ال حصك هلً رال َلد  هلًمظًهك رمكاهب  ب قكِّ هُ  اليتاًين ملمن الكرايًت مً يبني لنً شكئ

  .الئم ملا مللنً صوحة لً
حيىي رهو رن  هذه الكراي  يكريهً أرو خمنف لوطحضوان ا هل هاًىل ليك  حرايٌ  أخكى ينقيهً شكخنً الصدرق 

من  ،رال امً يُقًل ريُقًل لنه األاًذيب الميرية ال امً هُنسب إلكه  ناتمد أحًدييه  من الكراة الذين 
بن  ى عن أبي منصور عن زيديحيبن  عن أبي مخنف لوط -حيىي رن  لوطوثوقني ملمؤحخي الشكا  ا

وأثنى عليه السالم عن قدرة اهلل جلت عظمته فقام خطيبًا َفَحَمد اهلل ؤمنين لموهب قال: ُسئل أمير ا
أن َمَلكًا منهم هبط إلى األرض ما وسعتُه لعظم خلقه لو إن هلل تبارك وتعالى مالئكة  :ثم قالعليه 
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وُحسن لُبعد ما بين مفاصله أن يصفوه ما وصفوه س ن واإلنالجومنهم من لو ُكلِّفت  ،وكثرة أجنحته
ؤمنني أن حيدث  لن قدحة ا هل ملهنً  من سأل أمري ا ،كفق الكاب  مفًصل البدنملفًصل املا - تركيب صورتهِ 
يوقًت األنسًن ال خمهذه  ،الئم ملديث لن ااحلاألمري صيوات ا هل رسالم  ليك  ردأ  ،جيت لظمت ُ 

إن هلل تبارك وتعالى مالئكة لو أن َمَلكًا منهم هبط إلى األرض ما وسعتُه  -يستطكع أن يُدح  لظمتهً 
ن اجلديث لن احل - ن واإلنس أن يصفوه ما وصفوهالجلعظم خلقه وكثرة أجنحته ومنهم من لو ُكلِّفت 

 ن طباً  ألداده  أضاًفاجلن اذلك ر اجلر  ،يق إىل ُنًي  خيق ه اخلمنُذ رداي  راإلنس ياين يمكع اإلنس 
ن واإلنس أن الجومنهم من لو ُكلِّفت  -حدثتنً الكرايًت همذا  ،مضًلف  أايك من اإلنسأضاًف 

ياين   - وكيف يُوصف -ياين يمًل   - وُحسن تركيب صورته لُِبعد ما بين مفاصله يصفوه ما وصفوه
ياين مً  نمب هو هذاملا - من سبعمئة عام ما بين منكبيه وشحمة أذنه من مالئكتهُ  -اكف يوصف ا هل 

وكيف يُوصف من مالئكتُه من سبعمئة عام ما بين  -مسًف  سبامئ  لً م نمب رشحم  األذن ملرني ا
ومنهم من في  ،دون ِعظم يديهمن أجنحتِه  بجناحٍ ومنهم من يسد األفق  ،منكبيه وشحمة أذنه

ًان الاًلك  احلر  ،إىل ُحجزة ا هل - إلى ُحجزتهالسماوات  حبً يأهكنً  ،لسًمق اجزة اإلهلك  هذا من األم
نهم من وم ،ومنهم من في السماوات إلى ُحجزته -جزة اإلهلك  احلج  لن احللن ديث لن ُحجزة ا هل احل

 ومنهم من لو ألقي في نُقرة إبهامه ،الهواء األسفل واألرضون إلى ركبتيه قدمه على غير قراٍر في جو
هذه  ،هي هذهكاد من نُقكة اإلهبً م ملإمً اإلهبً م ياين نُقكة ا ؟نُقكة اإلهبً م أين هي - ياه لوسعتهالمجميع ا

هو هذه كاد من الُنقكة ملرإمً ا ،كاد من الُنقكة هي هذهملا ،صًرعمن األرني القطاتني رني السالمكتني وجودة ملا
ياه لمومنهم من لو ألقي في نُقرة إبهامه جميع ا -وجودة يف أليى اإلهبً م ملالتجاكدات اوجودة ملطوط ااخل

فتبارك اهلل أحسن لجرت دهر الداهرين ومنهم من لو ألقيت السفن في دموع عينيه  ،وسعتهال
  .الئم ملرمن أرصًف االئم  ملرنًت الن جًنب من شؤ هذه الكراي  أيضً  حدثتنً  - القينالخ

ء سألت أبا عبد اهلل عليه السالم هل في السما :قال -ُدحَّاج رن  لن يمكلحرايٌ  أخكى هذه الكراي  
البًقك أخربين أيب  :إمًمنً الصًدق يقول - بحار؟ قال: نعم أخبرني أبي عن ابيه عن جده عليهم السالم

صلى اهلل عليه : قال رسول اهلل قال -ياين لن سكد األرصكًء  لن أرك  السجًد لن جده ليكه  السال م
 مق أحدها مسيرة خمسمئة عاملِبحارًا عُ  -الايوي   مليف الاوا - إن في السماوات السبع لبحاراً  :وآله

 - اء إلى رُكبهملموامنُذ خلقهم اهلل عزَّ وجل فيها مالئكٌة قيام  -الايوي   ملحبًح هتنًسب مع الاوا -
اهلًئل يصل إىل ًء اي  هبذا الامق ملرمسرية مخسمئ  لً م هذا ا ،  لً ملمقهً مسرية مخسمئياين هذه البحًح 

ت السبع لبحارًا ُعمق أحدها مسيرة خمسمئة عام فيها مالئكٌة إن في السماوا -الئم  ملهؤالء احاب 
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إال وله ألف وأربعمئة جناح في كل وليس منهم َمَلك اء إلى رُكبهم لموامنُذ خلقهم اهلل عزَّ وجل قيام 
وال لسان وال فم إال وهو يسبح ليس فيها جناح وال وجه في كل وجه أربعة ألسن أربعة وجوه جناح 

ديث هنً لكس لن احلر ل  هسبكح ل  شأن ياين ال لسًن  - نوٌع منه صاحبهيٍح ال يشبُه تعالى بتسباهلل 
ديث هنً احلر  ،ضكات القًدس  األرىلاحلهي من جتيكًت  اليتالئم  ملديث هنً لن هذه ااحل ،صوحة رشكي 

 سبحًن  أردلهً ا هل اليتالقًريكًت ر  الطًقًتر  القدحات رهذه األلسن  لن رهذه الوجوهلن هذه األجنح  
  .الئم مليف هؤالء ارهاًىل 

رهؤالء صنٌف  - إن الكروبيين -حرايٌ  أخكى يكريهً صًحب البصًئك لن إمًمنً الصًدق ليك  السال م 
راك ريب، املَيك المك ريب هذه الميم   - إن الكروبيين قوٌم من شيعتنا -أليى من أصنًف املالئم  املقكرني 

 - إن الكروبيين قوٌم من شيعتنا من الخلق األول -من الرتاث السرييًين  لكست لكرك  هذه الميم  رحثنًهً
من اخليق األرل ياين من املكاهب األرىل من املالئم  الذين اشُتقوا من أنواح أهل البكت، مك ليكنً يف احليقًت 

تق  من نوح النيب السًرق  حراي  منقول  لن حسول ا هل صيى ا هل ليك  رآل ، الكراي  اليت حتدثت أن الاكش اش
صيى ا هل ليك  رآل  رأن املالئم  اشتق وا من نوح ليٍي صيوات ا هل رسالم  ليك ، فهؤالء املالئم  المكرركون 
ه  املكاهب األرىل اليت اشتق ت رجتيت من نوح ليٍي صيوات ا هل رسالم  ليك ، ال حيدث اشتبًه يف اخليط 

سأستامل اصطالح اخليُق األرل رألين ر  احلقًئق القًدس  األرىل رني مً ذاكهُ  يف احليقًت املًضك  من أنين 
اليت اشتق  ا هل منهً يمكع المًئنًت، راخليق اليًين هو يمكع المًئنًت اليت اشتق هً ا هل من اخليق األرل، أمً 

صيوات ا هل هنً المال م لن اخليق األرل املكاد املكاهب األرىل من املالئم  اليت جتيت من نوح أمري املؤمنني 
إن الكروبيين قوٌم من شيعتنا من الخلق األول جعلهم اهلل  -رسالم  ليك  يف مكاهب  القًدس  الاًلك  

هؤالء أحقى من املالئم  املقكرني، املالئم  املقكرون ه  الذين حيفون رًلاكش ره  الذين  - خلف العرش
م نور واحٍد  -حيميون الاكش  ياين  - منهم على أهل األرض لكفاهمجعلهم اهلل خلف العرش لو ُقسِّ

َم نور واحٍد منهم على أهل األرض لكفاهم ثم  -َلَمً احتًجوا إىل الشمس رإىل أي ضوٍء أخك  لو ُقسِّ
ا -إمًمنً يقول  - قال كروبيين فتجلى من ال أن سأل ربه ما سأل َأَمَر واحداً  إن موسى عليه السالم َلمَّ

ً  أَمَك راحد - اً للجبل فجعلُه دكَّ  يف راض الكرايًت أن النوح  - ا  من المكرركني فتجيى ليجبل فجايُ  داَّ
الذي أشكق ليى جبل موسى اًن بقداح  فتح  اخلًمت، بقداح فتح  اخلًمت ياين هذا املكاد من اخلًمت هو 

ُُمَمَّد  هذا، أن هذا النوح أشكق من ذلك امليك المكريب رهذا امليك المكريب إمنً ه  من شكا  ُُمَمَّد رآل
إن الكروبيين قوٌم من شيعتنا من الخلق األول جعلهم اهلل خلف العرش لو  -همذا قًل إمًمنً الصًدق 

ا أن سأل ربه ما  م نور واحٍد منهم على أهل األرض لكفاهم، ثم قال: إن موسى عليه السالم َلمَّ ُقسِّ
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اً  سأل َأَمر واحداً  كرايًت هقول رأن جبل موسى حتول إىل رال - من الكروبيين فتجلى للجبل فجعلُه دكَّ
ذح، هذا الذح الذي نكاُه يتحك  يف أشا  الشمس الداخي  من النوافذ رالشبًركك، الكرايًت هقول هذه رقًيً 
ً  رنوٍح من ميٍك اكريب هو من شكا  ليٍي رآل ليي، حبً الباض يستصاب هذه  جبل موسى الذي ُد َّ دَاَّ

 ،أر حبً يسخُك منهً رياتربهً جمكد خكًالت رجمكد أرهً م ال شأن لنً بً يقولوناملاًين رال يقبل هذه املاًين 
المال ُم اال ُم أهل البكت راملنًزُل منًزهل  راملقًمًُت مقًمًهت  رمن منًَّ ياكُف قدح أهل البكت صيوات ا هل 

قدٍح من ميل هذه محظوظ منًَّ من استطًع أن يستمع رأن يقكأ رأن حيفظ أارب ـرسالم  ليكه  أيماني، ال
محظوظ منًَّ من رفق ألن يطيع ليى ميل هذه األحًديث، هذا حٌظ لظك ، هذا اال ُم أهل ـاألحًديث، ال

البكت صيوات ا هل رسالم  ليكه  أيماني، ررا هل إين لكصكبين األسف الشديد ليى أن هنً  الميري من ُميب 
ميُل هذه الميمًت، رمن هنً ناكف الفًحق  أهل البكت رمن املخيصني ألهل البكت ال هصل إىل مسًماه 

إن  -المبري رني اخليق األرل راخليق اليًين فإن األنبكًء راألرصكًء راملالئم  ايه  من مكهب  اخليق اليًين 
ا أن سأل ربه ما سأل َلمًَّ أحاد أن ينظك، َلمًَّ سأل رطيب أن  أحاد أن ينظك إىل  - موسى عليه السالم َلمَّ

ً  ا هل سبحًن  ر    .هاًىل جتيى ل  نوح هذا المكريب من شكا  ليٍي رآل ليي فصًح اجلبُل داَّ
قال لي بعض أصحابنا  :فرقد قالبن  عن داود - حرايٌ  أخكى يكريهً شكخنً الصدرق يف اتًر  اإلامًل

النَّهَارَ لَا }يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَ :يقول اهلل عز وجل :فقال ،ال أدري :قلتُ  ؟الئكة أينامونلمأخبرني عن ا

ال أطرفك عن أبي عبد  -مث قًل  ،يلملالفرتة هو الناًس هو الميل ا ،ياين ال هصكبه  الفرتة - يَفْتُرُونَ{
ً  طكيفً   - اهلل ال أطرفك عن أبي عبد اهلل عليه السالم  -ال أهديك ياين  ،أطكفك ياين أنقُل إلكك شكئ

ن حٍي إال وهو ينام خال اهلل وحدُه عز وجل فقلُت: بلى، فقال: سئل عن ذلك فقال: ما م ؟بشيء
 فقال: أنفاسهم تسبيح }يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ{والمالئكُة ينامون فقلُت: يقول اهلل عز وجل 

أنفًسه  اليت هتنًسب ماه  رهسبكحه  الذي يتنًسب ماه ، الكرايًُت ايريٌة لن أهل ركت الاصم   -
  رسالم  ليكه  أيماني. صيوات ا هل

أرو ذح  ،ي رهذه حرايٌ  ينقيهً أرو ذٍح الغفًحي حضوان ا هل هاًىل ليك  لن حسول ا هل صيى ا هل ليك  رآل  رس
صيى  ُُمَمَّدقبل قيكل قيت رأن رصك  - إني أرى ما ال ترون :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله -يقول 

إني أرى ما  -رال يف قوه  رال يف دميومت  رال يف سطول  رال يف اهسًل   ا هل ليك  رآل  ال ابصكنً ال يف شده 
السماء وحق لها أن تأطَّ ما فيها  أطَّت - ؟فمًذا يقول حسول ا هل - ال ترون واسمع ما ال تسمعون

 ،أطَّت أطكطً   ،أطَّت السمًء راًدت أن هأط   - موضع أربع أصابع إال وملٌك واضٌع جبهتُه هلل ساجداً 
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أشب  المال م ميال   ،طكط مً هو؟ األطكط يف لغ  الاكب يقولون هو صوت األقتًب إذا مً جيست ليكهًاأل
رالشيء الطبكاي  ،شباخلقاد ليك  أحيم  مصنول  من لو اًن هنً  منضدة أر لو اًن هنً  ميال  ممًن يُ 

حيدث هنً  صوت ألُنً أن جييس ليى هذه األحيم  ميال  ثالث  أنفًح فجيس ليكهً مخس  أر ست  أر سبا  
يقًل  ،شب يقًل ل  أطكطاخلهذا الصوت الذي حيدث من خالل اليقل الواقع ليى  ،همًد أن هتمسك

فإذا مً صًح ليك  اليقل أايك  ،شباخلمل ريصنع من اجلالقتب هو هذا الذي يوضع ليى  ،أطكُط األقتًب
ً  يقًل ل  أطكُط القتب يكريهً أرو ذٍح الغفًحي حضوان ا هل هاًىل ليك   اليتهنً يف الكراي   ًلنيبف ،يصدُح صوه

 النيبقًحر  ملاًدت من أفاًل ا  ،اًدت ياين أُنً مً أطَّت ،الئم مليقول اًدت السمًء أن هأط أطَّكطً  لميكة ا
رهذي  ،الئم ملالئم  لدده  ايري جدا  رأن السمًرات مزدةمٌ  رًملصيى ا هل ليك  رآل  يكيد أن يقول أن ا

 ،الئم ملإىل خمتيف ا ؟نمل ،غًديٌ  حائح  ،هذه ذاهبٌ  جًئك  ،ا  هي  ي ال نا اليتالئم  ملًئي  من ااأللداد اهل
فبدايته  من أين اشتقوا؟  ،صيوات ا هل رسالم  ليكه  أيماني مَّدُمَُ رآل  َُممَّد ؟الئم مله  خمتيف ا من

الئم  اشتقوا من نوح ليٍي راًنوا ليى ملصيى ا هل ليك  رآل  رأن ا النيباشتقوا من نوح ليٍي همذا حدثنً 
كه  يالقيكل يف حديث أهل البكت صيوات ا هل رسالم  ل كاهب مً رصل إلكنً منهً إالملذه امكاهب ره

  .مي فه  حدثونً بً ينًسُب الفه  الذي حن ،أيماني
  طويي  أقتطف منهً حرايٌ  يكريهً الشكخ اجمليسي يف حبًح األنواح رهذا هو اجلزء السًدس رالاشكرن، الكراي

موطن احلًج ، الكراي  منقول  لن إمًمنً الكضً صيوات ا هل رسالم  ليك ، ينقيهً لن آرًئ  الطًهكين لن سكد 
 -األرصكًء لن حسول ا هل، المال م اال م حسول ا هل أخذ موطن احلًج  رإال الكراي  طويي  رفكهً هفصكل ايري 

حواء وال الجنة وال النار وال السماء وال األرض فكيف ال نكون يا علّي لوال نحُن ما خلق اهلل آدم وال 
احلديث هنً لن مقًمًٍت من مقًمًت أهل  - أفضل من المالئكة وقد سبقناهم إلى معرفة ربنا وتسبيحه

فكيف ال نكون أفضل من المالئكة وقد سبقناهم إلى  -البكت صيوات ا هل رسالم  ليكه  أيماني 
ليله وتقديسه ألن أول ما خلق اهلل عز وجل خلق أرواحنا فأنطقنا بتوحيده معرفة ربنا وتسبيحه وته

ا شاهدوا أرواحنا نورًا واحدًا استعظموا أمرنا استاظموا أمكنً ألُن   - وتحميده ثم خلق المالئكة فلمَّ
ثم خلق المالئكة فلما  -أسًسً  اشتقوا من أنواحه ، فًستاظموا األمك هصوحرا رأن  ال شيء فوقه  

إشًحة فكهً إىل رسكط حقكقته  يف الاوامل  رنوحا  راحدا   - اهدوا أرواحنا نورًا واحدًا استعظموا أمرناش
أن   - استعظموا أمرنا فسبحنا لتعلم المالئكة أنَّا خلٌق مخلوقون وأنه ُمنزٌه عن صفاتنا -القًدس  الايكً 
تاظموا هذا النوح فظنوا أن هذا النوح هو ألن املالئم  اس - فسبحت المالئكُة بتسبيحنا -سبحًن  رهاًىل 

ا شاهدوا أرواحنا نورًا واحدًا استعظموا أمرنا فسبحنا  -النوح الذي ال فوق  نوح  ثم خلق المالئكة فلمَّ
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لتعلم المالئكة أنَّا خلٌق مخلوقون وأنه سبحانه وتعالى منزٌه عن صفاتنا فسبحت المالئكُة بتسبيحنا 
ا  شاهدوا ِعَظَم شأننا هللنا لتعلم المالئكة أن ال إله إال اهلل وأنَّا عبيد ولسنا ونزهتُه عن صفاتنا فلمَّ

فلما  -هذي جتيكًت، هذا جتٍل أخك  - فلما شاهدوا عظم شأننا -ألن املالئم  ظنوا أُن  آهل   - بآلهة
أن نعبد معه أو  شاهدوا عظم شأننا هللنا لتعلم المالئكة أن ال إله إال اهلل وأنَّا عبيد ولسنا بآلهة يجب

ا شاهدوا ِكَبر محلنا كبرنا لتعلم المالئكة أن اهلل أكبر من أن يُنال ِعَظم  دونه فقالوا ال إله إال اهلل، فلمَّ
ا شاهدوا ما جعلُه لنا من العز والقوة قلنا ال حول وال قوة إال باهلل لتعلم المالئكة  المحل إال به، فلمَّ

ا شاهدوا ما أنعم اهلل به علينا وأوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا  أن ال حول لنا وال قوة إال باهلل، فلمَّ
الحمد هلل لتعلم المالئكة ما يحق هلل تعالى ذكره علينا من الحمد على نعمه فقالت المالئكة الحمد 
هلل، فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد اهلل وتسبيحه وتهليله وتحميده وتمجيده، ثم إن اهلل تبارك وتعالى 

هذا جتيي أخك، يف ال مكحيٍ  من مكاحل الوجود هنً  جتيي ألهل البكت،  - ق آدم فأودعنا صلبهخل
رالكراي  هنً هتحدث لن جتيكًت ألهل البكت يف لًمل التوحكد، يف لًمل التسبكح، يف لًمل التهيكل، ريف لًمل 

  .التحمكد، ريف لًمل التمجكد
هذه مكهب  من املكاهب رهنً جتيي ألهل البكت يف مكهب   - بحنااستعظموا أمرنا فس -حكنمً هقول الكراي  هنً 

ا شاهدوا ِعظم شأننا -التسبكح، حكنمً هقول الكراي   حكنمً هقول الكراي   - هللنا -هذا جتٍل أخك  - فلمَّ
ا شاهدوا ِكَبر محلنا - ا شاهدوا  -  كرايحكنمً هقول ال - كبرنا -هذا جتيي أخك مكهب  أخكى  - فلمَّ فلمَّ

هذي مكهب  أخكى رهمذا، التوحكد،  - ما جعلُه لنا من العز والقوة قلنا ال حول وال قوة إال باهلل
ثم إن اهلل تبارك وتعالى خلق آدم  -التسبكح، التهيكل، التحمكد، التمجكد، إىل أن يمون هنً  جتٍل أخك 

اًن هاظكمً  لتيم  األنواح اليت السجود   - فأودعنا ُصلبه وأمر المالئكة بالسجود له تعظيمًا لنا وإكراماً 
وأمر المالئكة بالسجود له تعظيمًا لنا وإكراماً، وكان سجودهم هلل عز وجل عبودية  -أشكقت يف آد م 

وآلدم إكرامًا وطاعة لكوننا في صلبه فكيف ال نكون أفضل من المالئكة وقد سجدوا آلدم كلهم 
اتفي رًلقدح الذي اقتطفت  من هذه الكراي  الشكيف  الكراي  طويي  فكهً هفًصكل ايرية لمنين أ - أجمعون

راليت هتحدث لن مكهب  من مكاهب اختالف املالئم  ألهل البكت، هذي مكهب  من مكاهب اختالف 
املالئم ، فه  قد اختيفوا إلكه  فتايموا التسبكح رالتنزي  رالتقديس رالتحمكد رالتمبري رالتمجكد الذي مك يف 

خيتيفون إىل أهل البكت صيوات ا هل رسالم   خيتيفون إىل أهل البكت ألي شيٍء؟ هذه الكراي ، املالئم ُ 
ً  ألرامكه  ،ليكه  أيماني خيتيفون إلكه  لبًدة  طًل    لون سئو ملالئم  ه  املا ،رخيتيفون إلكه  لبودي   إذلًن

هنً   ،ي  القدحالئم  من ال أمك يف لكملشكف ليى هنظكم  الذي هتنزل ليك  امللن هنظك  هذا المون را
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الئم  ملهنً  قدحٌة إهلك  هتجيى يف أهل البكت صيوات ا هل رسالم  ليكه  أيماني را ،هنً  سكطكةٌ  ،إشكافٌ 
ديُث قد يطول ريطول رنً ايريا  لمنين مع ذلك أقتنُص احلالكرايًت ايريٌة يف هذا الشأن ر  ،خدامه  يف ذلك

  .راضً  من هذه الكرايًت
أيب رن  لصدرق يف ليل الشكائع رهذا هو ليُل الشكائع يف اجلزء األرل الكراي  لن ُُمَمَّدحرايٌ  يذاكهً الشكخ ا

عن  -لمري حضوان ا هل هاًىل ليك  من أجي  أصحًب إمًمنً الصًدق، من أجي  أصحًب إمًمنً المًظ  
د أتى النبي  جميع عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال: كان جبرئيل إذابن  أبي عمير عن عمربن  ُمَحمَّ

مك ليكنً قبل قيكل يف  - صلى اهلل عليه وآله قعد بين يديه قعدة العبد وكان ال يدخل حتى يستأذنه
إن اهلل سبحانه وتعالى جعل أعظم ملٍك من مالئكته خادماً  -حراي  ُنج البالغ  يف حديث ُنج البالغ  

هبً جربئكل مع النيب صيى ا هل ليك  رآل   الكراي  هنً هتحدث لن الطكيق  اليت اًن يتاًمل - لسيد المرسلين
امً قيُت قبل قيكل إن   - كان جبرئيل إذا أتى النبي صلى اهلل عليه وآله قعد بين يديه قعدة العبد -

املالئم  إمنً يألفون أهل البكت رإمنً خيتيفون إلكه  لبًدة  رلبودي  ، لبًدة  فه  منه  هايموا التحمكد رالتهيكل 
ري، هايموا لبًدهت  من أهل البكت، فه  يقدمون إىل أهل البكت خيتيفون إىل أهل البكت يف  رالتسبكح رالتمب

ال مكهب  من مكاهب هذا الوجود لالستفًض  منه  رلالستفًدة منه  ريف نفس الوقت يقدمون لبودي  ، 
نً  لبودي ، خضولً  امً سجدرا آلد م السجود آلد م إمنً اًن لألنواح اليت اًنت يف آد م، فهنً  لبًدة ره

رهذه الابًدة رالابودي  إمنً هي حقكقُ  الابًدة رالابودي   هل سبحًن  رهاًىل، الابًدُة رالابوديُ  هي خمتصٌ  رً هل 
سبحًن  رهاًىل لمن هلذه الابًدة رهلذه الابودي  مظًهك، امً أمك ا هل سبحًن  رهاًىل أن يسجدرا آلد م، 

ه الابًدة لبًدٌة  هل، إمنً سجدرا آلد م طًل    هل رالطًل  هي السجود آلد م اًن مظهك الابًدة  هل، رهذ
ً  رالتزامً  رأمك ا هل، إذلًُن  رالتزامه  رأمك ا هل هو هذا لبًدة ا هل، لمن  الابًدة، املالئمُ  سجدرا آلد م إذلًن

ظهك من السجود آلد م هو م ،مظهكهً السجود آلد م الابوديُ  آلد م هذه الابًدة هلً مظهك، مً هو مظهكات؟
صيى ا هل ليك  رآل   النيبرلذلك لندنً يف الكرايًت أن  ،مظهك من مظًهك الطًل  راالنقكًد ،مظًهك الابودي 

الئم  ال نتقد م ليى ملربئكل هقد م يقول إين ال أهقد م ليكك إنً ماشك اًالت يقول جلاحلاكاج يف راض مليف ا
دمكني فإين ال أهقد ُم ليكك ألننً ال نتقد م ليى اآل ،يف هذا إشًحة لمكق  جدا   ،اآلدمكني منذ أن سجدنً آلد م

فهذا االختالف فك  ماىن الابًدة فك  ماىن الابودي  رمهً يف حقكقتهمً  ،آلد م الئم  منذ أن سجدنًملماشك ا
  . هل سبحًن  رهاًىل  هل رلبودي لبًدٌة 

هذا هو اجلزء األرل رًب أن األئم  حرايٌ  يذاكهً الشكخ الميكين حضوان ا هل هاًىل ليك  يف المًيف الشكيف ر 
أبي حمزة عن أبي بن  عن علي -هدخل املالئم  ركوهت  رهطُأ رسطه  رهأهكه  رًألخبًح الكراي  الكارا  
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ما من ملٍك يُهبطه  :قال: سمعته يقول -ياين لن إمًمنً المًظ  صيوات ا هل رسالم  ليك   - الحسن
فعرض ذلك عليه وإن مختلف المالئكة من عند اهلل تبارك وتعالى  اهلل في أمٍر ما يُهبطه إال بدأ باإلمام

احلسن صيوات ا هل رن  إىل اإلمً م املاصو م، ياين إىل إمً م زمًننً، إىل احلج  - إلى صاحب هذا األمر
ما من ملٍك يهبطه اهلل في أمٍر ما  - رسالم  ليك ، حراي  جدا  مهم  هذه، لن اإلمً م المًظ  مًذا يقول؟

الئكة من عند اهلل تبارك وتعالى إلى صاحب لم بدأ باإلمام فعرض ذلك عليه وإن مختلف ايهبطه إال
إال بأمٍر من اإلمام  ما من ملٍك يخطوا قدمًا عن قدم :الكرايًت صكحي يف نصوٍص أخكى  - هذا األمر

يكنً قبل رمك ل ،يف ال خطوة يف ال حكا  يف ال أمٍك الرد من الكجوع إىل صًحب هذا األمك - عصوملما
  ؟الئم  من هوملقيكل رأن ألظ  ا

مك ليكنً يف دلًء الصحكف  السجًدي  رحنن نقكُأ صيوات اإلمً م السجًد راد  ،هو الكرح الذي من أمك حيب
والروح الذي  :قال ،بجُ الحُ والروح الذي هو على مالئكة  -أن ذاك إسكافكل مكمًئكل جربئكل رذاك 

لَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ ملتَنَزَّلُ ا}بًحا  مليف سوحة القدح ا هذا الذي جًء مذاوحا   - هو من أمرك

فهذا الكرح الذي هو من أمك  ،اصو م صيوات ا هل رسالم  ليك ملهتنزُل ليى اإلمً م ا ؟ليى من هتنزل {أَمْر
هو الذي يتنزُل ليى اإلمً م  جب هذااحل ملطيق  حىت فوق لًملحيب هذا هو صًحب السيط  التنظكمك  ا

هذا أمٌك  ،ألننً ال نستطكع أن نتصوحه أر أن نتخكي  ،أمً اكفك  التنزل فذلك شيٌء ال شأن لنً ر  ،اصو مملا
رنحٍو من  ،رنحٍو من المنًيًت ،إمنً حتدثنً الكرايًت رنحٍو من اإلشًحة من راكد ،خًحج لن حدرد مداحانً

فإن األميي   ،اًينملرلو ذهبنً ماهً من جه  أخكى لبادت لنً ا ،من جه  اًينملقد هقكب لنً ا اليتاألميي  
ًت أهل البكت صيوات ا هل رسالم  ليكه  أيماني ايريٌة يف هذه يمرا ،هقكب من رج  رهباد من رجٍ  أخك

  .ضًمنيملرايريٌة يف هذه ا اًينملا
نًت ر الئم  لن شيء من شؤ ملهب االئم  لن مكاملأنً ألتقد اآلن أصبحت لدينً صوحة جممي  لن أصنًف ا

 -قكأُ يف الزيًحة لذلك حني ن ،رلو رشمٍل جممل رشمٍل خمتصك النيبرآل  ًلنيبالئم  رملالئم  رلن لالق  املا
ِة، َوَمْوِضَع الرِّسالَِة، َوُمْختَ َلَف ا الُم َعَلْيُكْم يا أْهَل بَ ْيِت النُّبُ وَّ هذه كاد طباً  ألمق من الـمُ  - الِئَكةِ لماَلسَّ

 ،الئم  رأهل ركت الاصم ملهنً  أشكًء أخكى سأهنًرهلً رهي هتحدُث لن لالق  ا ،أشكُت إلكهً اليتاًين ملا
نً ملالئم  يف لًملالايوي رلن لالق  ا ملالئم  يف الاًملهنً  ماًٍن ذاكهتً الكرايًت هتحدث لن لالق  ا

 ،زء اليًين من اتًب ليل الشكائعاجلأرل  ميال  هنً  حراي  مفصي  يذاكهً الشكخ الصدرق رهي يف ،األحضي
قكق  هي حبًج  إىل شكح لمنين ال احلالكراي  يف  ،جًءت يف رًب  ليل الوضوء راألذان رالصالة اليتالكراي  

ً  لشكحهً أرحد الكراي  زني لما عن الصباح -الكراي   ،واطن الغًمض  جدا  أشري إىل ماًنكهًملفقط ا ،أجد رقت
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دالصيرفي و ني وسدير زَ لمأو ا عن  -سمى بؤمن الطًق يرهذا الذي  - النعمان األحولبن  ُمَحمَّ
دزني وسدير الصيرفي و لما الصباح هؤالء ايه  يكررن لن  - أذينهبن  النعمان األحول وعمربن  ُمَحمَّ

 بن يا عمر :فقال -ًحا  لنده ض  اًنوا حُ   - أنهم حضروه - ليك  السال م إمًمنً الصًدق لن أيب لبد ا هل
رال نكيد أن نقف لند هذه  ،خًلفني يف قضك  هشكيع األذانملرهو حيدث ارن أذين  لن دلوى ا - أذينه

  مًذا قًل؟ ،النقط  إمنً ندخل يف مً قًل  اإلمً م صيوات ا هل رسالم  ليك 
ً مَّ لَ  طباً   ،ياين سبع مكات - بنبيه صلى اهلل عليه وآله إلى سمائه سبعاً  بار عرجالجإن اهلل العزيز  :قال

إال لندنً حرايًت ر اكاج ملنوع من أنواع ااكاج اًن سباً  فهذا مللن أن ا هأيت هنً ميل هذه الكراي  رهتحدث
اًين ملهذي ا ،رلندنً حرايًت هقول رأن  ياكج ر  يف ال لكي  يما  ،كج ر  مئ  رلشكين مكةهقول أن  لُ 

 - إلى سمائه سبعًا أما أولهن بار عرج بنبيهجالإن اهلل العزيز  -اكاج ملهذي مكاهب من ا ،موجودة لندنً
أما أولهن فبارك  -يتحدث لنهً اإلمً م يف هذه الكراي   ملاًحج ملا أمً رقك  ،اكاج األرل رسكتحدثملا اهذ

 - أما أولهن فبارك عليه والثانية -اكاج األرل أن ا هل رًحا  ملياين ا - ُه فيها فرضهلمعليه والثانية ع
ُه فيها فرضه فأنزل اهلل ملَّ عَ والثانية  -يمن اإلمً م قد ذاكهً  ملاًحج ملا رقك  - ُه فيهاملّ عَ  -اكاج اليًين ملا

من أنواع النور كانت محدقة حول عرشه تبارك  ذراعاً بار عليه محماًل من نور فيه أربعون الجالعزيز 
من نوح فك  أحراون نوع من أنواع ياين ا هل سبحًن  رهاًىل أنزل لنبك  ُممال   - وتعالى تغشي أبصار الناظرين

 -ًمت اخل النيبل فك  حمل الذي ةم  مـلهذه األنواح اًنت ُمدق  راكش ا هل أنزهلً إىل األحض يف هذا ا ،النوح
واحٌد منها أحمر فمن و  ،فأصفر فمن أجل ذلك أصفرت الصفرة -من هذه األنواح  - منها دٌ أما واح

والباقي على عدد سائر  ،ض فمن أجل ذلك أبْ يََّض البياضواحٌد منها أبيو  ،مرةالحأجل ذلك أحمرت 
طباً  هذه ايهً  - سالسل من فضة فجلس عليهو  حمل حلقٌ لماأللوان في ذلك او  لق من األنوارما خُ 

 ،ر فمن أجل ذلك أصفرت الصفرةأما واحُد منها فأصفّ  -ً يقول مَّ لَ هذه األلوان  ،فكهً إشًحات رحموز
 واحٌد منها أبيض فمن أجل ذلك أبْ يََّض البياضو  ،مرةالحأجل ذلك أحمرت ر فمن واحٌد منها أحمَّ و 
أل ملا ملرالصفكة إشًحة إىل لً ،الاًلك  ملرالبكًض إشًحة إىل الاوا ،الطبكاك  ملمكة هنً إشًحة إىل الاوااحل -

بكًض من خصًئص  امً ألن ال ،السًفي  ملالاًلك  جدا  رفكمً رني الاوا ملفكمً رني الاوا اليت ملالاوا ،األليى
ًذا مل ،نتهى هنً  حيرُي البصكملرية رمك ليكنً يف الكرايًت أنُ  لند سدحة ااحل مللوا ،يقًل لن  رأن  مفكُق البصك

  ؟نتهىملمسكت رسدحة ا
 ملالايوي  أليى الاوا ملالاوا ،التشتترية ر احلدح هو دح هنً  رالسَ ألن البصك يصكب  السَ  نتهىملمسكت رسدحة ا

يتشتُت فكهً الاقل يتفكُق فكهً نوُح  اليتالبكضًء  ملب هي الاواجُ احلُ  ملي  مً راد الاكش مً راد لواالايو 
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كاحة أشري إلكهً احل ملالطبكا  رهي لً ملهي لً اليت ملأمً الاوا ،رهذي انًيًت رإشًحات ،البصك رنوح الاقل
كاحي  هو هذا احلكاحة رلون الطًق  احلالطًق  لون  كاحة لوناحلكاحة رلوُن احلاليون األةمك هو لون  ،رًليون األةمك

هنً  لندنً حراي  لن إمًمنً  ،كوانك احلكًة احلالطبكا   ملأركز مً يف لً ،الطبكا  مللً ملإشًحة فك  إىل هذا الاً
 -فضل يسأُل اإلمً م لن النريان رلن أنواع النريان إمًمنً الصًدق يقول ملالصًدق صيوات ا هل رسالم  ليك  ا

وناٌر ال تأكُل وال  ،وناٌر تشرُب وال تأكل ،وناٌر تأكُل وال تشرب ،ناٌر تأكُل وتشرب :النيراُن أربعة
ديث رلتنويع المال م حىت ال حيدث ميل من الرتاكز ليى موضوٍع احلأنً أشري إلكهً هنً لتنويع  - تشرب

جميع و  وتشرب هي ناُر اإلنسانِ تأكُل  التيالناُر  -اإلمً م يبني راد ذلك قًل  ،راحد أر مسألٍ  راحدة
ميال   ،ياين اآلن ميال  اكف هامل األحشًء الداخيك  ،وجودة لند اإلنسًنملكاحة الغكيزي  ااحلياين  - يوانالح
  جلس  اإلنسًن مً األحشًء الدخيك ،المبد ،األماًء ؟ادة اكف هاململاآلن ا ؟هًز اهلضمي اكف ياملاجل

 أنواعنوع من  اإلنسًينداخل البدن يف نً  طًق  اهكرًئك  صحكح ه ؟كاهًحت اليتجودة فكهً و ملهي الطًق  ا
  ؟الطًق  المهكرًئك  لمن منشأ هذه الطًق  المهكرًئك  من أين يأيت

ياين لو افرتضنً أن أحدا  يستطكع أن يفصل  ،س  البشكياجلداخل يف وجودة ملكاحة الغكيزي  ااحليأيت من 
فيذلك مقصود اإلمً م أن هنً  نًُح هأال  ،كا احلن هتوقف األحشًء لن كاحة الداخيك  لن ردن اإلنسًاحل

تأكل وال النار  التي  - أمً قًل لن ،س  البشكياجل رًطنودل  يف ملكاحة الغكيزي  ااحلرهشكب الطًق  ياين 
 قال هي ناُر الشجر وال تأكل تشرب التيوالنار  ،طبالحتأكل  التيواقد لميشير إلى نيران ا تشرب

ًء رهشكُب مً يأيت ملهشكُب ا اليتوجودة يف الشجك ر ملالطًق  ا ،وجودة يف الشجكملُح الشجك ياين الطًق  انً -
وناُر ال تأكل وال تشرب  -قًل  ،وجودة يف الشجكةملكًة ااحلياين طًق   ،وجودة يف الرتابملمونًت املمن ا

هستامل مً  اليتالقداح  هي  ،جكاحلهصنع من  تاًن  ياين القداح  - باحبالحقال هي ناُر القداحة و 
بًحب يف لغ  الاكب هو اسٌ  لنوع من احل ،بًحباحلرنًح  ،لقدح النًح قًل هذه نًح ال هأال رال هشكب

اًت نًحي  أثنًء مل ،هتطًيك يف اليكل فتخكج منهً أنواح فسفوحي  اليتشكات احلأنواع الذرًب أر نوع من أنواع 
ريقًل لن  ،بًحباحلبًحب أر أ م احلشكات يف لغ  الاكب رأرو احلن هسمى ياين هذي األنواع م ،طرياُنً

  حجل اًن يسمى حبًحب راًن خبكال  جدا  فمًن يف اليكل حكنمً يمبًحب يف أصيهً يف أصل هذه الماحل
هذه التسمك   فًنتقيت ،يكيد أن يسكج نًحا  يسكج نًح قيكي  جدا  حىت ال يكاهً الضكوف فكأهون ليى نًح داحه

اأُنً ياين شكاح ر  هصدح منهً أنواح فسفوحي  يف اليكل الطًئكة اليت شكاتاحلفكقًل ميال  هلذه  ،ان الصغريةلينري 
هأيت من قدح   اليتريقًل اذلك ليشكاحات  ،شكاتاحلبًحب لن هذه احلبًحب أر أرو احلنًحي يقًل هلً أ م 

الكراي  هنً  ،وضوعملكرج لن هذا اخلاليى أي حًل ال أحيد  ،بًحب أيضً  ًحلكول رًلصخوح هسمى راخلحوافك 
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كاحة لون النًح ألن النًح يف احلرقيت رأن اليون األةمك رهو لون  ،ودل  يف اإلنسًنملأشًحت لن النًح الطًق  ا
حبً خيًلط النًح السواد حكنمً  ،نا  إذا أصًهبً النقًء هتحول إىل اليون األزحق ،حًلتهً األصيك  لوُنً أةمك

إذا  ،فتحمك ،د فكهً يسوُد لون النًحو وجملا ً رنقًئهً فبسبب التيوثتادت لن حًل  صفًئههمون النًح قد ار
ا  يغكُب لوُنً رلذلك يف راض الكرايًت ، إذا ازدادت صفًءا  ختضكإذا ازدادت صفًء ،ا  هزحقازدادت صفًء

نًح جهن  راض مكاهب  ،جهن  ليى طبقًت رمكاهب ،هتحدث لن راض مواطن جهن  أن  ال لون هلً اليت
درد فال احلالنًح الدنكوي  إذا مً أصًهبً النقًء إىل أراد  ،همون يف الدنكً رهذي النًح ميمن حىت ،ال لون هلً

  ؟قد هسألين اكف ،يمون هلً لون
ً  اهل ىأقول لك امً ميمن أن نك   اهلواء يف هأيني ،إذا ميال  هنً  قمنً رتجكر  أر راميك  هأيني اهلواء واء متأين

اىن ميال  حكنمً ننظك ملقكب ايحبً أأيت بيًل  ،ال لون هلً اليتهأين اهلواء هو أشب  رًلنًح البكضًء النًح  ،ختربملا
ً  ميل السكاب حول هذه احلدن يف األيً م مللًدة  همون خًحج ار  خطوط الضغط الاًيل إىل ًحة هكرن شكئ

هأين  ط الاًيل ليطًق  المهكرًئك  لميك دث هنً رسبب الضغحت ،أسال  الضغط الاًيل ،مشوف ملاألسال  ا
ادنك  هوضع فكمً رني هذه األسال  ألجل ملالمكات ا ،ون هنً  نوع من أنواع المكةلذلك هالحظر  ،يف اهلواء

هذا لكس موضولنً لمن مقصودي من أن النًح ميمن ليى أي حًل  ،هشتكت األيونًت ،هشتكت هذا التأين
لمن اليون األصيي لينًح يف  ،اد م لوُنً امً يف رصف راض الكرايًت لباض مكاهب جهن أن هصل إىل أن ين

قد همون النًح أيضً  يف دحجٍ  من دحجًهتً رًليون  ،الطبكاي هو اليون األةمك ليى اختالف مكاهب  ملالاً
من أن صفكاح ممصفك راد اخضكاحهً رراد اإلاألصفك ياين هي يف البداي  حتمَّك مث هزحق مث ختضك ميمن أن ه

 ملفًليون األةمك هو إشًحة إىل لون الاً ،ليى أي حًلٍ  ،هتحول إىل لون راأن  ال لون هلً ايون اهلواء ميال  
ياين اأن اليون األصفك  ،همون فكمً رني اليون األةمك اليت ملالطبكاي أمً اليون األصفك فهو إشًحة إىل الاوا

طباً  هنً  دالالت أخكى  ،ركزخي ملألصفك جًء مزجيً  ياين هو لًاأن اليون ا  ،جًء مزجيً  من ةمكٍة رركًض
 اًينمللمنين قيت راض ا ،وان رأنً هنً ال أحيد أن أقف يف ال هذه التفًصكل ليى هذه الكراي له األذهل

هبذا  النيباألحضي فاكج  ملياين خكج من الاً - ثم عرج إلى السماء الدنيا -أركنهً أحًرل أن  بهم الـمُ 
ً رصل مَّ لَ الئم  نفكت ملا - الئكة إلى أطراف السماءلمفنفرت ا -مل النوحي إىل السمًء الدنكً حمـلا
  ؟ًذا نفكتمل - الئكة إلى أطراف السماءلمفنفرت ا -حمل إىل السمًء الدنكً مـلا

ئم  الملقصود هنً هنفك امً مكَّ ليكنً قبل قيكل من رصف املا ،هذا النوح جايهً هنفك ،ألُنً قد حأت نوحا  
ً  رمشًال  رَ ال الئكة لمفنفرت ا -ؤمنني صيوات ا هل رسالم  ليك  ملامً رصفه  أمري ا  هً  ـلَ ذين يتأحجحون ميكن

ما أشبه هذا  ،الئكة والروحلمرب او  سبوٌح قدوس ربنا :جدًا فقالتإلى أطراف السماء ثم خرت سُ 
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هذا نفس المال م الذي مكَّ ليكنً  ،الئم يملنوحي جتيى لحمل امـليف هذا ا ،هذا نوح ُُمَمَّدٍ  - النور بنور ربنا
وه  التسبكح يمالئم  التسبكح رالتهيكل رإمنً لملوا امي  حتدثت لن أُن  ه  الذين ل اليتقبل قيكل يف الكراي  

هذي مكهب  من مكاهب  ،كاهبملهذي مكهب  من ا ،الئم  ألُن  استاظموا النوحملسبحوا فسبحت ا ،رالتهيكل
مً خكت آلد م ا  - جداً الئكة سُ لمت اثم خرَّ  -صيى ا هل ليك  رآل   النيبنوحي يف حًل  ماكاج الصاود ال

الئكة والروح لمجدًا فقالت: سبوٌح قدوس ربنا ورب اثم خرت سُ  - هلذا النوح أيضً  لذلك النوح خكت 
 الئكةلمتت افسك ،اهلل أكبر ،اهلل أكبر :فقال جبرئيل عليه السالم ،ما أشبه هذا النور بنور ربنا

ظوا هذه احل ،ظوا ذاك لييٍّ يف األذاناحل ،ظوا هذه الكراي احل ،هذا هشكيع األذان - فُِتحت أبواب السماءو 
ظوا ذاك لييٍّ يف احل ،رإن اًن هذه مسأل  خًحج  لن موطن البحث لمن ليفًئدة انتبهوا ليكراي  ،اليتالكراي  

 الئكة وفُِتحت أبواب السماءلمفسكتت ا ،اهلل أكبر اهلل أكبر :فقال جبرئيل -حراي  هشكيع األذان 
  ؟ًذاملراد أن نفكت نفكت  - الئكةلماجتمعت او 

سبوٌح قدوس ربنا ورب  :وخروا سجدًا وهم يقولون -تجيي الـمُ  لاظم  هذا النوحمن شدة حريهتً نفكت 
الئكة ثم لماهلل أكبر اهلل أكبر فاجتمعت ا :جبرئيل قال ،الئكة والروح ما أشبه هذا النور بنور ربنالما

خكة يف األحض يف تيفون إلك  يف الدنكً يف اآله  خي - صلى اهلل عليه وآله النبيت على لمجاءت فس
  .الايوي  ملسفيك  يف الاواال ملالسمًء يف الاوا

ِة، َوَمْوِضَع الرِّسالَِة، وَ  الُم َعَلْيُكْم يا أْهَل بَ ْيِت النُّبُ وَّ ت على لمثم جاءت فس - الِئَكةِ لمُمْختَ َلَف ااَلسَّ
د كيف أخوك :أفواجًا ثم قالت النبي ع كِّ اآلن يف موضع هشكيع التمبري ارب جربئكل رهنً شُ  - ؟يا ُمَحمَّ

التمبري يف األذان فسألوه لن لييٍّ فاييٌّ حًضٌك يف ال فصٍل من فصول األذان يف ال فصٍل من فصول 
د كيف أخوكيا ُمحَ  :ثم قالت -الوجود  أشهد  - منا السالم فإن أدركته فاقرأه :قالت ،بخير :قال ؟مَّ

ً  ريلُّ ا هل  نعرفه وقد أخذ اهلل عز  لمكيف   :فقالوا ؟أتعرفونه :صلى اهلل عليه وآله النبيفقال  -أن ليك
  النيبمل زاد ُم - وجل ميثاقك وميثاقه منا وإنا لنصلي عليك وعليه ثم زاده أربعين نوعاً من أنواع النور

األحراون نوع من أنواع النوح ضجت ألجيهً  - ثم زاده أربعين نوعاً  -اي يكهقي إىل السمًء اليًنك  
ال يشبه شيٌء منه ذلك  -اآلن زاده ا هل سبحًن  رهاًىل أحراني نولً  من أنواع النوح  ،مالئم  السمًء الدنكً

يق احلألن  ،مًلاجلشًحة إىل زيًدة حيق رسالسل إ - زاده في محمله حلقًا وسالسلو  النور األول
ا قَ ُرب من لمَّ ثم عرج به إلى السماء الثانية ف -سن  مل هزيد من يمًل  رحُ حملرالسالسل حكنمً همون يف ا

مً استطًلوا مً  - إلى أطراف السماء وخرت سجداً  - لشدة النوح - الئكةلمباب السماء تنافرت ا
الئكة لمسبوٌح قدوس رب ا :وقالت -ن لن  رخكرا سجدا  حتميوا هذا النوح السًطع فتنًفكرا مبتادي
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هؤالء مالئم  السمًء اليًنك  أحقى دحج   من مالئم  السمًء األرىل  - شبه هذا النور بنور ربناأوالروح ما 
أشهد أن ال إله إال اهلل أشهد أن ال إله إال  :شبه هذا النور بنور ربنا فقال جبرئيل عليه السالمما أ -

يا جبرئيل من هذا الذي معك؟ فقال: هذا  :قالتو  فُِتحت أبواب السماءو  الئكةلمتمعت ااهلل فاج
د قالوا  - عانيقلمقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله: فخرجوا إليَّ شبه ا ،وقد بُِعث؟ قال: نعم :ُمَحمَّ

وا علّي وقالوا: اقرأ ملعانيق فسلمفخرجوا إليَّ شبه ا -همون ألنًقهً طويي   اليتمكي  اجلكول اخلاًنكق ملا
لند التمبري ذُا َك لييٌّ رلند الشهًدة األرىل أشهد  ،شهد أن ال إل  إال ا هلد أذاك لييٍّ لن - أخاك السالم

 ،وا علّي وقالوا: اقرأ أخاك السالملمعانيق فسلمفخرجوا إليَّ شبه ا -أن ال إل  إال ا هل ذُا َك لييٌّ 
ال نعرفه وقد أخذ اهلل ميثاقك وميثاقه وميثاق شيعته إلى يوم فقلت: هل تعرفونه؟ قالوا: نعم وكيف 

هؤالء الذين   ،الئم  يف السمًء الدنكًملالحظوا هؤالء أايك ماكف   رلمقً  يف االمه  من ا - القيامة علينا
  .يسألون لن أخبًحه ؟اكف أخو   :اًنوا يف السمًء الدنكً سألوه

هذي هبذا النحو ر  ي جكى هبذه الصوحةياين لكس الذ ، قضًيً هقكيبك رهذه هذي ايهً قكائن رإشًحاتر 
اقكأ أخً   :مبًشكة  قًلوا ؟يف السمًء اليًنك  مً سألوا اكف أخو  ،ماًين هقكيبك  هقكب لنً مًذا جكى هنً 

قالوا: نعم وكيف ال  -رمكيًق سكد األرصكًء  النيبليى مكيًق  ًق أيضً  مكيًق شكات  ُأضكفكيملار  ،السال م 
إنّا لنتصفح وجوه شيعته في  و  د أخذ اهلل ميثاقك وميثاقه وميثاق شيعته إلى يوم القيامة علينانعرفه وق

ثم زادني ربي  :لمقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس -يانون يف ال رقت صالة  - كل يوٍم خمساً 
النوح ردأ  أن زاده ياين - ل وزادني حلقًا وسالسلوَ تعالى أربعين نوعًا من أنواع النور ال تشبه األنوار األُ 

ثم عرج بي إلى  - السمًء اليًلي  بً يتنًسبإىل السمًء اليًلي  ردأت أنواح َُممَّد هتجيى  ،يتجيى أايك
ألُن  مً استطًلوا مواجه  هذا  ؟ًذاملالئم  نفكرا إىل أطكاف السمًء ملا - الئكةلمالسماء الثالثة فنفرت ا

 ؟الئكة والروح ما هذا النور الذي يشبه نور ربنالمقدوس رب ا سبوحٌ  :جدًا وقالتثم خرت سُ  -النوح 
دًا رسول اهلل :فقال جبرئيل عليه السالم دًا رسول اهلل ،أشهد أن ُمَحمَّ فاجتمعت  ،أشهد أن ُمَحمَّ

هؤالء أايك  - اشرالحمرحبًا باألخر ومرحبًا بو  مرحبًا باألول :قالتو  تحت أبواب السماءالئكة وفُ لما
اشر الحمرحبًا باألخر ومرحبًا بو  مرحبًا باألول :فقالوا -الئم  هنً أحقى ملالسمًء اليًلي  ا هذه ،ماكف 

د خاتم  رشمٍل أرضح لند ر  ذاك لييٍّ هنً أيضً   - ين وعليٌّ خير الوصيينالنبيومرحبًا بالناشر ُمَحمَّ
د خاتم اشر ومرحبًا بالحمرحبًا باألخر ومرحبًا بو  مرحبًا باألول -الشهًدة اليًنك   ين النبيالناشر ُمَحمَّ

 :وا علّي وسألوني عن عليٍّ أخي فقالملّ سَ  :فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ،وعليٌّ خير الوصيين
 عمور في كل سنة مرةلمقد نحج البيت او  قالوا: نعم وكيف ال نعرفه ؟تعرفونهي أو هو في األرض خليفت
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سجد ملكا م ااحل ماب رمً ال - عمورلموقد نحج البيت ا -ارا  اموح هو ركت ا هل يف السمًء الك ملالبكت ا -
 ،امً قيت مكاحا  رهمكاحا  رأن  هنً  رجوٌد هلذه المًئنًت ،األحضي ملاموح يف الاًملكا م إال صوحة ليبكت ااحل

عمور في كل سنة مرة وعليه لموقد نحج البيت ا - ملوجودات يف ال طبق  من طبقًت هذا الاًملهلذه ا
دَرٌق أب د -حق ياين اتًب  - يض فيه اسم ُمَحمَّ سن الحعلي و و  وعليه َرٌق أبيض فيه اسم ُمَحمَّ

ثم زادني ربي تعالى  ،إنا لنبارك على رؤوسهم بأيديناو  شيعتهم إلى يوم القيامةو  سين واألئمةالحو 
 ،جتيكًت - زادني حلقًا وسالسلو  أربعين نوعًا من أنواع النور ال تشبه شيئًا من تلك األنوار األول

الئكة لمتقل ا لمثم عرج بي إلى السماء الرابعة ف -مًل يف نبكنً صيى ا هل ليك  رآل  اجلر  جتيكًت النوح
تحت أبواب السماء وخرجت إليَّ معانيق فُ الئكة فلماجتمعت او  نه في الصدورسمعت دويًا كأو  شيئاً 

 ،حيَّ على الفالح ،يَّ على الفالحح ،حيَّ على الصالة ،حيَّ على الصالة :فقال جبرئيل عليه السالم
د تقوم الصالة :الئكة صوتين مقرونينلمفقالت ا   .رذاك لييٍّ هنً أيضً   - بعليٍّ الفالحو  بُمَحمَّ

الئكة صوتين لمفقالت ا -ؤمنني همذا قًل سكد األرصكًء ملأنً صالة ا ،الصالة لييٌّ ر  الفالح لييٌّ 
د تقوم الصالة :مقرونين إذا قيت  ال إل  إال  ،ذاك َُممَّد مع ذاك لييٍّ يقكن دائمً   ،ماً  مقكرنني  - بُمَحمَّ

د تقوم الصالة :الئكة صوتين مقرونينلمفقالت ا -ا هل ُُمَمَّد حسول ا هل فقولوا لييٌّ ريلُّ ا هل  بعليٍّ و  بُمَحمَّ
حظون هال - هي لشيعته :الئكةلمفقالت ا ،قد قامت الصالة ،الفالح فقال جبرئيل: قد قامت الصالة

ً  ريل ا هل موجودة يفشًحت إىل حيَّ ليى خري الامل ر الكراي  مً أ  هشكيع فكهً إشًحة إىل أن  أشهد أن ليك
ً  ريل ا هل شًحة راضح  يف اإل ،األذان ميل مً اإلمً م مً ذاك حيَّ ليى خري الامل ليتقك  مً ذاك أشهد أن ليك

 ،حيَّ ليى الصالة ،أيمانييوات ا هل رسالم  ليكه  رهذه الكراي  من جيكل حرايًت األئم  ص ،هذه الكراي 
رهنً يكيد اإلمً م أن يشري إىل أن  ،حيَّ ليى خري الامل رهي جزٌء راجب مً ذاكر  حيَّ ليى الفالح

يف لشكات ر  ن أحاد أن يتبصك يف ميل هذه الكراي ملرهذا راضح  ،جزء من أجزاء األذانأيضً  الشهًدة اليًلي  
قد  ،قد قامت الصالة :فقال جبرئيل -سأل  ملوقف ايريا  يف هذه املحيد أن أُطكل ارال أ ،من الكرايًت

الئكة فقالوا لمهي لشيعته أقاموها إلى يوم القيامة ثم اجتمعت ا :الئكةلمفقالت ا ،قامت الصالة
قالوا: نعم فأتعرفونه؟  :فقال لهم -ذاك لييٍّ يف ال ممًن  - أين تركت أخاك؟ وكيف هو؟ :للنبي

من نور فيه اسم  عمور لرقًا من نور فيه كتابٌ لما إن في البيتو  فه وشيعته وهو نوٌر حول عرش اهللنعر 
د وعلي د وعليّ  -حق ياين جيد  - ُمَحمَّ ياين فك  اتًب  - لرقًا من نور فيه كتابًا من نور فيه اسم ُمَحمَّ

فيه من نور  - اتًر   فك  ياين ياين الكق هو اتًب فك  اتًب - رٌق من نور فيه كتاب -فك  اتًر  ياين 
د وعلي و  إنه  ،األئمة وشيعتهم ال يزيد فيهم رجل وال ينقص منهم رجلو  سينالحسن و الحاسم ُمَحمَّ
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د ،فسجدت هلل شكراً  ،قرأ علينا في كل يوم جمعةإنه ليُ و  ،يثاقنا الذي ُأخذ علينالم  - فقال: يا ُمَحمَّ
مً  - جب قد رُِفعتالحو  أطناب السماء قد ُخرِقتفإذا  ،فرفعت رأسي ،ارفع رأسك -ا هل خيًطب  

 طأطأ :ثم قال لي ،ب قد رُِفعتجُ الحُ و  فإذا أطناب السماء قد ُخرِقت -رقى ركن  ررني ا هل حجًب 
إىل ركتم  هذا ياين  - حرمكم هذاو  رأسي فنظرت إلى بيتكم هذا انظر ماذا ترى؟ فطأطأتو  رأسك
يتقابل لو  -اموح ملياين البكت ا - هو مثل حرم ذلك البيتوحرمكم هذا فإذا  -كا م احلسجد ملإىل ا

اموح يف ملإن الماب  هي يف مقًرل البكت ا :الكرايًت هقول - يقع إال عليه لمألقيت شيئًا من يدي 
د هذا  :فقال لي ،يقع إال عليه لملو ألقيت شيئاً من يدي  -السمًء الكارا    رامالحأنت و  رمالحيا ُمَحمَّ

 ثم قال لي ربي تعالى ،لكل مثٍل مثال ،رامالحرم وأنت الحهذا  -قدس ملك م ااحلقدس ملا أنت الوجود -
  .شًء ا هل يف رقٍت أخك أشكح مانًهً   إنيمرهذي الم -

هو  ،  لمكق  جدا  رهذه أليى حهبٍ  لينيب صيى ا هل ليك  رآل  يف ماكاج يمهذي ا ،كا ماحلك م رأنت احلهذا 
 اليتحقكق  ُُمَمَّد  فًطم  ،مًن الذي ال يُوصل إلك ملكا م هو ااحل ،هصل إلكهً ذات ال اليتياين الذات  ،كا ماحل

 حأهت  نوحا  راحدا   الئم ملنوٌح راحد قبل قيكل ا ،ُحك مت الاقول اليتُُمَمَّد الذات ر  ُفط مت الاقول لن ماكفتهً
 ال باىن هادد القدمًء أر مللاًاهتنًسب مع ذلك  اليتالبسًط   ،ملإشًحة إىل مكهب  البسًط  يف هيم  الاوا

ًت أهل ركت الاصم  صيوات ا هل يماىن رإمنً حبسب مً ُهشري إلك  إشًحات رحموز املهادد البسكط ال هبذا ا
د :فقال لي -رسالم  ليكه  أيماني  ثم قال لي ربي  ،لكل مثٍل مثال ،رامالحرم وأنت الحهذا  يا ُمَحمَّ

د ُمدَّ يدك فيتل :تعالى اء لمفنزل ا - ؟مًٍء هذا أيُّ  - يسيل من ساق العرش األيمن اً قاك ماءيا ُمَحمَّ
د خذ ذلك ا ،فتلقيته باليمين فمن أجل ذلك صار أول الوضوء اليمنى اء فاغسل لمثم قال: يا ُمَحمَّ

فإنك تريد أن تنظر إلى  -يمي  من أسكاح الوضوء  هذه - به وجهك فإنك تريد أن تنظر إلى عظمتي
امسح و  ،ثم اغسل ذراعيك اليمين واليسار فإنك تريد أن تتلقى بيديك كالميأنت طاهر و  عظمتي

أبارك و  مسح رأسكيك إلى كعبيك وقال: إني أريد أن أاء رأسك ورجللمبفضل ما في يديك من ا
يطأه أحدًا من قبلك وال يطأه أحٌد  لمسح على رجليك فإني أريد أن ُأوطئك موطئًا لمفأما ا ،عليك

هذه  ،َحمَّدمُ ل  َحمَّد رضوئنً مُ ل  صالهنً  ،َحمَّدمُ ل  الوضوء راألذان إذا  ال مً لندنً هو فهذه لي   - غيرك
د استقبل  -صيى ا هل ليك  رآل   َحمَّدمُ ل  اينً  ،َحمَّدمُ ل  حموٌز ألشكًء اًنت  جر الحثم قال: يا ُمَحمَّ

ًج إىل شكحالكراي ،الوقت طًل رنً ايريا   ،الكراي  طويي  رالمال م طًل رنً - األسود  ،ركًنر    الزالت طويي  حتت
 ًء ا هل يف منًسب  أخكى أمت  قكاءةش إن ،هنً  مطًلب أخكى الرد من شكحهً إذا مً قكأُت رقك  الكراي 

  .الئم  بَُحمَّد رآل ُُمَمَّدملالكراي  لمن من جممل الكراي  هتضح لنً لالق  ا
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 اًينملال هذه ا  ،اًين هي نفسهً ثًرتٌ  آلل  األطهًحملذه اه ،صيى ا هل ليك  رآل  النيبمً ذُا َك من ماًٍن لن 
حبًج  إىل شكح ررقي ر  قكق  من أيمل الكرايًتاحلالكراي  طويي  هذه يف  ،حتدثنً لنهً اليتقًئق احلال هذه ر 

لمن مضى جزء ابري من الوقت رهنً  رقك  الرد أن أمت المال م خبصوصهً حىت نصل إىل  ،قسٌ  ابري منهً
هتحدث لن جًنٍب  ي سسول ا هل صيى ا هل ليك  رآل  ر هي منقول  لن ح ر  ذاكهتً اليتفهذه الكراي   ،خالص 

هؤالء ه   ،مً أشب  هذا النوح رنوح حرنً :ً حأره خكرا سجدا  رقًلوايمَّ فم ،النيبرآل  ًلنيبالئم  رملمن لالق  ا
فمً رًلك يف  ،األحضي ملي  رهو يف الاًالئم  الذين يقادرن رني يدملهؤالء ه  ار  ،الئم  يف ال مكاهبه ملا

  .الايكً حني هتجيى حقكق  َُممَّد هنً  ملالاوا
اىن الذي أشًحت إلك  مللذلك هنً  ماىن هذا ار  ،األحضي جييسون ريقادرن رني يدي  قادَة الابد مليف الاً

صاوده  ملمَّد يف لًرآل ُمَُ  َحمَّدمُ ل  الئم  ملالئم  راختالف املحراي  ليل الشكائع حتدثت لن حارط  ا
ال حدرد رال  اليتاًحج ملقًمًت راملُُمَمَّد هو صًحب ا ،هنً  ماكاٌج مسًري رهنً  ماكاٌج أحضي ،اكاجيملا

ألكدهً ألُنً  ،ًضك مليقًت ااحلقكأهتً ليى مسًمام  فكمً مكَّ من ر  الكراي  هذه يف هفسري الربهًن ،انتهًء هلً
لن الشكخ  ،زء اليًمن من هفسري الربهًناجللسكد هًش  البحكاين رهذا هو هتايق هبذا البحث الكراي  ينقيهً ا

 -لن سنده ياين لن حجًل   -السكوني قال:  عجالنبن  عن رجاله عن عبد اهلل ليك  الطوسي حةم  ا هل
 حجرة رسول اهلل ةبيت عليٍّ وفاطم :السكوني قال: سمعت أبا جعفٍر يقول عجالنبن  عن عبد اهلل

ديث هنً ال لن احل - في قعر بيوتهم فرجٌة مكشوطٌة إلى العرشو  ينلمعرش رب العا سقف بيتهمو 
رحسٍن  رلييٍّ رفًطم  لن حقًئق َُممَّد يب حسول ا هل لن قيب لييٍّ رفًطم ديث لن قاحلالبكوت الطكنك  

ٌة في قعر بيوتهم فرجو  ينلمسقف بيتهم عرش رب العاو  حجرة رسول اهلل بيت عليٍّ وفاطمة -رحسني 
 لكج إلكه  ره  ياكجون إلك  النيب ،الئم  هاكج إلكه ملا - الئكةلممكشوطٌة إلى العرش معراج الوحي وا

هذا لكس رحي  - الئكة تنزل عليهم بالوحي صباحًا ومساءلممعراج الوحي وا -  األحضي ملهو يف لًر 
لمن لكس هو رحي  ،نا  ؟هل اًن ينزل الوحي ليى األئم  ،رحي النبوة مكهب  من مكاهب الوحي ،النبوة

ِة، َوَمْوِضَع  -رمهبط الوحي ن سنقكأ يق  اآلهك  حناحلشًء ا هل يف  النبوة إن الُم َعَلْيُكْم يا أْهَل بَ ْيِت النُّبُ وَّ اَلسَّ
حني نصل  ،لمن الوحي ليى مكاهبر  ه  مهبط الوحي - يالِئَكِة، َوَمْهِبَط اْلَوحْ لمالرِّساَلِة، َوُمْختَ َلَف ا

كل و  ل عليهم بالوحي صباحًا ومساءزّ تن َ  -يق  القًدم  نشكح ماىن الوحي هنً  احلذه الفقكة يف إىل ه
 ،الئم  رال طكف  لنيملاًحج إلكه  نًزل  ياين ه  القبي  الايكً فتاكج إلكه  ال املياين ا - طرفة عينو  ساعة

اىن ملهو هذا ا - الِئَكةِ لمْختَ َلَف اَومُ  -حكنمً نقول  ،الئم ملهذا هو ماىن اختالف ا ،الكراي  لمكق  جدا  
  ؟لمن أي ماكاج - الئكةلمفي قعر بيوتهم فرجٌة مكشوطٌة إلى العرش معراج الوحي واو  -
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تنزل عليهم بالوحي صباحًا ومساء وكل ساعة وطرفة عين  -ماكاٌج ياكجون إىل ُُمَمَّد، ياكجون إىل ليي  
وإن اهلل تبارك وتعالى كشف  -رخمتيف املالئم   - والمالئكة ال ينقطع فوجهم فوٌج ينزل وفوٌج يصعد

هذا ميًل ليتقكيب رإال ُُمَمَّد إمنً هو يف مكهبٍ  ال هقًس هبً مكهب  إركاهك  ليك  السال م، إركاهك   - إلبراهيم
 وإن اهلل تبارك وتعالى كشف إلبراهيم -أرو األنبكًء لمن مكهبت  ال هقًس بكهب  ُُمَمَّد صيى ا هل ليك  رآل  

عليه السالم عن السماوات حتى أبصر العرش وزاد اهلل في قوة ناظره، وإن اهلل زاد في قوة ناظر 
د د وعليٍّ وفاطمة والحسن  -قيت رأن نًظك ُُمَمَّد ال انواظكنً  - ُمَحمَّ وإن اهلل زاد في قوة ناظر ُمَحمَّ

فبيوتهم مسقفة بعرش الرحمن والحسين وكانوا يبصرون العرش وال يجدون لبيوتهم ُسُقفًا غير العرش، 
فوٌج بعد فوج ال انقطاع لهم وما من بيٍت من  -الكرح الذي هو من أمك حيب  - ومعارج المالئكة والروح

}تَنَزَّلُ امللَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ  بيوت األئمة منا إال وفيه معراج المالئكة، لقول اهلل عز وجل:

هذا هو  - قال: نعم ؟قال: بكل أمر فقلت: هذا التنزيل !قال: قلت: من كل أمر؟ سَلَامٌ{ أَمْرٍ*
  .َحمَّد رآل ُُمَمَّدمُ ل  الئم  ملاختالف ا

رودي لو يستمك ر  إىل ركًن لمنين ااتفي بً ذاكت فقد طًل الوقت رنً ايريا  ر  رهذه الكراي  حبًج  إىل شكحٍ 
يق  أر يف احلت طويال  يف هذه يمشًهدين فقد همملهاب اني أُ ستماملهاب االوقت لمنين أخًف من أن أُ 

لكض رني أيديم  مً أمتمن من لكض  من حديث أهل البكت صيوات لمنين أحًرل أن أر  ًضك مليقًت ااحل
ً  من حدييه  إىل مسًمام  المكمي  ،ا هل رسالم  ليكه  أيماني هبذا يتضح لنً  ،ليين أمتمن أن أُرصل شكئ

ِة، َوَمْوِضَع الرِّساَلِة، َوُمْختَ َلَف ا -ة المكمي  ماىن قول الزيًح  الُم َعَلْيُكْم يا أْهَل بَ ْيِت النُّبُ وَّ  - الِئَكةِ لماَلسَّ
مًن الباكد أُرج  سالمي إىل سكد الشهداء صيوات ا هل رسالم  ليك  ملهذه األيً م أيً م أهل البكت من هذا ا

  فأقول:
سني الوجك  رليى جده احلالسال م ليى ، الئم ملالكسًل  رخمتيف ا السال م ليكم  يً أهل ركت النبوة رموضع

سني رليى حًمل لواء احلالسال م ليى  ،اصومني من ذحيت  ررنك  رحةم  ا هل رركاًه ملالتسا  ار  أم  رأخك ر  رأرك 
ليى السال م  ،سنياحلالسال م ليى أصحًب  ،حةم  ا هل رركاًه ر  ؤمننيملأمري ارن  سني أيب الفضل الابًساحل

 السال م ليى مالئم  ا هل ،سنياحلالسال م ليى زراح  ،سنياحلوحاء شقكق  احلالسال م ليى ، سنياحللكًل 
حةم  ا هل ر  سني مً رقكت ررقي اليكل رالنهًحاحلسني رليى آل احلالسال م ليى  ،سنياحلحدقني حبك م الـمُ 

 يف أمًن ا هل.ر  أسألم  الدلًء يمكاً   .رركاًه 



 
 
 
 
 
 
  

 :وفي الختام 
ال بُ  ّد م  ن التنبي  ه ال  ى أنّن  ا حاولن  ا نق  ل نص  وي البرن  امج كم  ا ه  ي وه  ذا المطب  وع ال 
يخل  و م  ن أخط  اء وهف  وات فم  ن أراد الدقّ  ة الكامل  ة علي  ه مراجع  ة تس  جيل البرن  امج 

 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زهرائيون.
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