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 مقدمة

 مالحظة

وذلك لتعدد مواضع االستشهاد ربام نورد الرواية الواحدة يف عدة مواضع 

اد كل الرواية الواحدة ألجل صريورة القارئ والباحث يف وقد نضطر إلير،  فيها

وربام نضطر اىل ،  جو الرواية ووصوله اىل ظاهر موضع وحمل االستشهاد فيها

فليس التكرار ألجل زيادة ،  تكرار الفقرة الواحدة من الرواية ألجل ذلك أيضا

قد املاثل ؤدي النواحلوالة الت،  بل ملا ذكرنا من احلاجة،  حجم صفحات الكتاب

 .  امام القارئ

  



  



 والروح واالظلة العرش:  الفصل العاشر

 
 
 

  والعرش الرجعة
  واألشباح االظلة

 الروح طبقات
 



  



 

 

 

 قاعدة ِفي تعدد النفخ بتعدد طبقات الرُُّوح

 تعدد طبقات املوت واحلياة بتعدد النفخ 

نينيويف الكايف َعْن الزّيات والبصائر يفي مرفوعة الزيّ  :  َقاَل ×  ات َعْن أمري املُْؤمي

وأنَّ َعََل حافتي ،  إنَّ هلل هنرًا دون عرشه ودون النهر الذي دون عرشه نور ِمْن نور »

وإنَّ هلل عرش طينات مخسة ِمْن ،  ُرُوح الُقُدس وروح ِمْن أمره:  النهر روحني خملوقني

ما ِمْن نبي وال ِمْن :  ثمَّ َقاَل ،  ـ ْرضففّّس اجلنان وفّّس األـ ،  اجَلنّة ومخسة ِمْن األْرض

ِمْن إحدى ’  ملك ِمْن َبْعَد خلقه إالَّ نفخ فيه ِمْن إحدى الروحني وجبل اْلنَّبِّي 

اخللق غرينا أهل البيت َفإنَّ اهلل  »:  َقاَل ؟  ما اجلبل،  قلُت أليب احلسن«  الطينتني

 .  ( )« روحني مجيعًا فأطيبهام طيباً خلقنا ِمْن العرش الطينات مجيعًا ونفخ فينا ِمْن ال

طني اجلنان جنّة عدن وجنّة املأوى والنعيم  »:  َقاَل ،  َوَرُوى غريه َعْن أيب الصامت

ة واملدينة والكوفة وبيت املقدس واحلائر،  الفردوس واخللد  .  ( )« وطني األْرض َمكَّ

ْن األُُمور ْن َهَذا احلديث مجلة مي  :  وُيستفاد مي

ْن  روحهطبقات أبدان اإلنسان وتعّدد طبقات  تعّدد ـ1 ال سياّم املعصوم مي

َوَلَعلَّ يفي احلديث إشارة إىل أنَّ أصناف ،  َفإنَُّه يصل إىل عرش طبقات أهل البيت

                                         
/ خلق أبدان األئمة/ 103ص ، 1ج:  الكايف ؛ 08/1ح 11ب ، 55ص ، 1ج:  بصائر الدرجات( 1)
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 .  الناس أقلَّ أو خمتلفة تعدادا  

َقْد مر يفي شأن مسجد الكوفة والسهلة أنَّ فيه طينة َقْد خلق اهلل َتَعاىَل منها  ـ 

 .  النبيني

تيي  ـ1 ْن العوامل الَّ تعّدد طبقات عامل األظيلَّة واألشباح بحسب تعّدد الطينات مي

 .  أنشأ منها طبقات روح اإلنسان يفي العوامل السابقة

إنَّ اإلنسان َكاَم تتعّدد طبقات األرواح لديه تتعّدد طبقات األبدان  ـ4

األرواح مخس وطبقات طينة  وظاهر الروايتني أنَّ طبقات طينة،  األرضية لديه

 .  األْرض البدنية مخسة

إنَّ الظاهر تعّدد النفخ يفي اإلنسان بحسب تعّدد األرواح فيه َفإنَّ ُكّل روح  ـ5

ْن طبقة عليا تنفخ يفي طينة سفىل وهلم جرا فىل املحياة تنفخ ،  مي ثمَّ تكون الطينة السُّ

تيي أسفل  .  كروح يفي الطينة الَّ

وُ  ـ6 ا يفي اإلنسان أو إنَّ الرُّ ح األمرية وإْن كانت دون ُرُوح الُقُدس إالَّ أَّنَّ

ْن طبقات اجلنان  .  امللك أعىل مي

ظاهر الروايتني تشابه طينة طبقات خلقة املالئكة يفي األرواح َمَع خلقة  ـ7

 .  اإلنسان

ْن بيت املقدس واحلائر َليَْس خصوص بيت أو مسجد  ـ0 الظاهر أنَّ املُراد مي

تيي أمر اهلل بتقديسها وتعظيمها ورفعتها يفي قوله تََعاىَل ،  رةالصخ :  َبْل مطلق البيوت الَّ

ذيَن  }
َ
يالُْغُدوِّ وَاآلَصال اهللِفي ُبُيوٍت أ ن تُْرَفَع َويُْذَكَر فييَها اْسُمُه يَُسبُِّح ََلُ فييَها ب

َ
،  ( ){ أ

فلسطني وإن اشتهر ذلك بل قد مر يف املعراج أن بيت املقدس ال يطلق عىل الذي يف 

واملسجدين  بل يطلق عىل مراقد اهل البيت،  يف لسان النصاري واليهود والعامة
                                         

 .  16اآلية :  سورة النُّور( 1)
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 .  وعىل البيت املعمور وكل بيت قدسه اهلل تعاىل يف السموات واألرضني

ْن أفاضلها بيت  ت يفي روايات الفريقني بمطلق بيوت األنبياء وأنَّ مي َوَقْد فَّسَّ

نَّ ؛  عيل وفاطمة أعظم بيوت األنبياء بيوت َسيِّد األنبياء فتشمل ُكّل بيوت أهل ألي

أنَّ فوق جهة :  َوَردَ  َقدْ  وكذلك عنوان احلائر فأنه،  ومراقدهم املطّهرة البيت

أّي مقّدسة َكاَم َوَرَد أنَّ «  الرأس ِمْن مرقد ُكّل إمام حائر وروضة ِمْن رياض اجَلنّة

َي طينات مواضع قبورهمأنزل طينة بدنية خلق منها بدن املع َوُهَو «  صومني هي

 .  مطابق هلاتني الروايتني

ْن  ـ3 إنَُّه َمَع تعّدد النفخ تتعّدد طبقات احلياة واملوت َفإنَُّه َقْد َمرَّ إنَّ ُكّل روح مي

َفإنَّ َهَذا النفخ إحياء لتلك ،  عامل أعىل إَذا نفخت يفي طينة العامل الذي دوَّنا تعاقبا  

تيي أسفل منها يفي عامل الطينة السف ُوح للطينة الَّ لية ثمَّ تلك الطينة املحياة بمثابة الرُّ

فتتعدد ،  فإذا نفخت فيه يكون إحياء للطينة الثانية سفال  وهلم جرا نزوال  ،  الحق

طبقات اإلحياء واحلياة بمقتىض تعّدد طبقات النفخ َوُمْقتىََض َذليَك تعّدد طبقات 

 .  املوت واإلماتة

 إنَّ اهلل راّد ُكّل طينة إىل معدهنا طبقات املعاد تعدد

هي َعْن إبراهيم بن سوقة َعْن أيب عبداهلل  ،  × ما رواه يفي بصائر الدرجات بيَسنَدي

وخلق شيعتنا ،  إنَّ اهلل خلقنا ِمْن طينة عّليني وخلق قلوبنا ِمْن طينة فوق عّليني »:  َقاَل 

ا وخلق قل،  ِمْن طينة أسفل ِمْن َذلَِك  وهبم ِمْن طينة عّليني فصارت قلوهبم حتّن إلينا ألهنَّ

وإنَّ ،  وخلق قلوهبم ِمْن طينة أسفل ِمْن سّجني،  وخلق عدونا ِمْن طينة سّجني،  مّنا

 .  ( )« ورادهم إىل سّجني،  فراّدهم إىل عّليني،  اهلل راّد ُكّل طينة إىل معدهنا

                                         
 (  10ـ  73 )ح / 11ب ، 1ج:  بصائر الدرجات( 1)
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َواَية دالة عىل  :  و الرِّ

هي قاعدة عاّمة ،  نى العام وعودة ُكّل طينة إىل معدَّناالرجعة باملع ـ1 وأنَّ َهذي

ثمَّ طبقها َعىَل طينة «  وإنَّ اهلل راّد ُكّل طينة إىل معدهنا »:  × َكاَم ُهَو مفاد قوله

ْن ،  عّليني وطينة سّجني ْن َذليَك فلو قّرر أنَّ ُهنَاك طينة أعىل مي َوإنَّ القاعدة أعم مي

هي القاعدةعّليني أو أعىل مي  ْد َوَرَدْت يفي َوقَ ،  ْن أعىل عّليني إلنطبقت َعَليَْها َهذي

طينات عامل األظيلَّة أنَّ َبْعض مراتب طينة أجسام األظيلَّة فوق روايات الطينة و

َذليَك حتت العرش نظري أظّلتهم الَّتيي حول العرش أو يعرجون هبا إليه ليلة اجلمعة 

نَْد قوائم العرش ،  فادها أنَّ ُهنَاك عوامل جسامنية فوق اجلَنّة األبديةَفإنَّ م،  عي

ابيعية إىل ما دون   بحث تعداد عوامل ما فوق السامء السَّ
كالذي استعرضناه يفي

 .  العرش

كون قلبه وروحه من فاضل (  منّا أهل البيت ) أن معنى كون الشخص ـ 

 .  طينة أبداَّنم

األبدياة ضالاال     ّناة اجَلاألجساا  دون   ِمْنالقيامة درجتها طبقة 

 عما ضوقها

:  َقاَل ،  × موّثقة بن فّضال َعْن أبيه َعْن أيب احلسن عيل بن موسى الرضا

ين َيُوم ال مالك غريه(  نم ) ... »  ويقول اهلل َعزَّ َوَجلَّ ،  فامليم ُملك اهلل َيُوم الدِّ

َِّمني  } ي  }:  فيقولون،  ثمَّ تنطق أرواح أنبيائه ورسله وحججه { لُْك اْْلَوْمَ المُ ل ه ّلِلي
دي الَْقههار يَما َكَسَبْت الَ ُظلَْم  } فيقول َجلَّ َجالَلهُ  { الْوَاحي اْْلَوَْم ُُتَْزى ُُكُّ َنْفٍس ب

ينه  يَساب اهللاْْلَوَْم إ
ْ

يُع اْل  .  ( )« ( ){ ََسي
                                         

 .  هلا صلة 60اآلية :  سورة الزمر( 1)

ُدوق(  )  .  باب تفسري حروف املعجم   باب  ،  1 ص ، توحيد الصَّ
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َواَية   :  وظاهر الرِّ

لسموات واألرض َوُمْقتىََض مفادها أنَّ املوت واإلماتة األخرية ألهل ا ـ1

َي فوق السموات  تيي هي َي طبقة األجسام الَّ َليَْس شامال  ليُكلِّ طبقات األرواح َوهي

بع يفي درجة الّلط فَإنَّ القيامة ال ،  احلججافة وهي أرواح األنبياء والرسل والسَّ

كام مر أن اإلماتة يف النفخ .  تستلزم إماتة تلك الطبقات من األرواح بتلك األبدان

وكذلك حال العقل فإنه ملك ،  عقة غري شاملة للوح والقلم مع أَّنام ملكانوالص

 .  روحاين

ْن أرواح األنبياء واألوصياء احلجج هي بتلك األبدان ـ   َوَلَعلَّ املقصود مي

تيي هلم بطينة عّليني وما فوقها َوَقْد تنقح أنَّ عاملا من األظيلَّة واألشباح ،  اللطيفة الَّ

نْ   .  العرش فوق عامل اجلَنّة فضال  َعْن عامل القيامة الذي ُهَو دون اجلَنّة أوما فوقها مي

نظري ما َقْد َمرَّ يفي بحث الرجعة واملعاد واألجسام واجلسم يفي املعاد أنَّ  ـ1

َي أحوال ومراحل ،  القيامة وأحواهلا واحلرش والنرش والبعث والرصاط إنَّام هي

ُوح الَّتيي هي جتري َعىَل البدن والطبقة النازلة  ْن الرُّ
ُوح ال الطبقات العليا مي ْن الرُّ

مي

َكاَم َمرَّ بحث ،  يفي األصل كينونتها يفي اجلَنّة وما فوقها أو يفي النَّار وما ورائها

 .  الكينونة السابقة لألرواح يفي اجلَنّة

 :  الرُُّوحنفس ضيها  كلِّلاملوت 

نُعّزيه ×  ىَل أيب عبداهللدخلنا عَ :  َقاَل ،  ويف صحيحة يعقوب األمحر

،  نفسه×  إنَّ اهلل ـ َعزَّ َوَجلَّ ـ نعى إىل نبيه »:  ثمَّ َقاَل ،  فرتحم َعَليْهي ،  بإسامعيل

يِّتُون }:  َفَقاَل  ينهُهم مه ينهَك َميٌِّت َوإ يَقُة  }:  َوَقاَل  { إ ثمَّ أنشا  { ْوتي المَ ُُكُّ َنْفٍس َذآئ

ُه يموت  »:  حيدث َفَقاَل  امء ،  أهل األْرض َحّتى ال يبقى أحدأنَّ ثمَّ يموت أهل السَّ
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:  َقاَل «  × وجربئيل وميكائيل،  ومحلة العرش،  َحّتى ال يبقى أحد إالَّ ملك املوت

َمْن بقي ـ َوُهَو :  َفُيَقال لَهُ ،  َحتّى يقوم بني يدي اهلل َعزَّ َوَجلَّ ×  فيجيء ملك املوت

ْ يبَق :  فيقول؟  أعلم  وجربئيل وميكائيل،  إالَّ ملك املوت ومحلة العرشيا رب ََل

،  فتقول املالئكة ِعنَْد َذلَِك يا رّب ،  قل جلربائيل وميكائيل فليموتا:  َفُيَقال لَهُ 

ُوح املوت:  فيقول؟  رسوليك وأمينيك  .  إِّنِّ َقْد قضيت َعََل ُكّل نفٍس فيها الرُّ

َوُهَو ؟  َفُيَقال لَُه َمْن بقي،  زَّ َوَجلَّ ثمَّ جييء ملك املوت َحّتى يقف بني يدي اهلل عَ 

ْ يبَق إالَّ ملك املوت:  فيقول،  أعلم قل حلملة :  فيقول،  ومحلة العرش،  يا رّب ََل

؟  َمْن بقي:  َفُيَقال،  ثمَّ جييء كئيبًا حزينا ال يرفع طرفه:  َقاَل ،  فليموتوا:  العرش

 .  فيموت،  ُمت يا ملك املوت:  َفُيَقال لَهُ ،  تََلْ يبَق إالَّ ملك املو،  يا رّب :  فيقول

أين الَِّذْيَن كانوا يدعون معي :  ثمَّ يأخذ األْرض بيمينه والساموات بيمينه ويقول

 .  ( )« ؟ أين الَِّذْيَن كانوا جيعلون معي إهلًا آخر؟  رشيكاً 

َواَية دالٌّ َعىَل ُأُمور  الرِّ
هي  :  ومفاد َهذي

ل يَقُة  } اآليةإنَّ مفاد :  األوَّ َواَية { ْوتي المَ ُُكُّ َنْفٍس َذآئ ِّنِّ َقْد إ » ومفاد الرِّ

ُوح املوت ُوح«  قضيت َعََل ُكّل نفٍس فيها الرُّ ،  إنَّ املوت يطرأ َعىَل النفس دون الرُّ

أي عىل كل تعلق للروح باألبدان يطلق عليه نفس إىل أن ينتفي هذا العنوان 

فليس كل تعلق للروح .  لروح بتلك األبدانوالوصف وهو النفس عن تعلقات ا

بل إذا اشتدت اللطافة للبدن فال يكون تعلق ،  بالبدن اللطيف يطلق عليه نفس

 .  الروح نفسا

ُوح بل عىل التعّلق :  وبعبارة ُأخرى إنَّ املوت إنَّام يطرأ َعىَل البدن ال َعىَل الرُّ

                                         
حسني بن  ، كوىف االهوازىال.  باب النوادر ، كتاب اجلنائز ؛ 5 ح ، 56 ص ، 1ج:  الكايف( 1)
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ُوح والبدن املُسّمى َذليَك التع ُوح جسٌم ،  ّلق بالنفساجلوهري بني الرُّ َمَع أنَّ الرُّ

َم أنَّ َهَذا اجلسم الرقيق َكاَم يفي رواية االحتجاج ذو ،  رقيق يلج يفي البدن َوَقْد َتَقدَّ

ََذا اللحاظ تكون األرواح طبقات يلج األرّق منها يفي ما دونه مما ُهَو ،  طبقات َوهبي

 .  أكثف

َواَية:  الثاِّن أنَّ حد عنوان األنفس يطلق عىل تعلق  الظاهر بحسب اآلية َوالرِّ

الساموية دون ما تصاعد منها َعْن اجلسم ألرواح بطبقات األجسام األرضية وا

كام هو احلال ،  وال يطلق َعىَل تعّلقها بتلك األجسام الفوقية نفس،  الساموي

نُْه كاجلسم الظيّل  يف ٍأصل تعّلق النُّور بالروح يفي جسمها العريش أو ما قرب مي

َبْل جسم اجلَنّة ُهَو فوق ،  َوُكّل ما ُهَو فوق اجلسم الذي من طينة اجلَنّة،  النوري

ْن ثمَّ تسّمى تلك األرواح باألنوار بالقياس إىل ما دوَّنا
َوَقْد ،  جسم القيامة َومي

ْوَرَثنَا }:  ولعل من ذلك ما يف قوله تعاىل،  تسّمى باحلجب
َ
رَْض  َوأ

َ
  األ

ُ
 مينَ  نَتَبَوهأ

 .  فوقها ملا أرض فاجلنة { نََشاء َحْيُث  نهةي الَ 

ْن َهَذا الفصل أنَّ املعاد طبقات َوُمْقتىََض :  الثَّالث إنَُّه َقْد مر يفي مواضع مي

ْن املعاد والعود إىل عامل األظيلَّة  روايات الطينة َواألظيلَّة واألشباح تقّرر نمط مي

د بن س،  واجلسم العريش  رواية حُممَّ
وإنَّ اهلل راّد  ... »×  وقة َعْن أيب عبداهللَكاَم يفي

 .  ( )« وراّدهم إىل سّجني،  فراّدهم إىل عّليني،  ُكّل طينة إىل معدهنا

َقْد تقّرر يفي مباحث َهَذا الفصل بحسب الروايات أنَّ ُهنَاك طبقات :  الرابع

ْن املالئكة بحسب طبقات أرواحهم كاملالئكة الروحانيني والكروبيني ومح لة مي

واإلماتة يفي صعقة  َوَليَْس يعتور املوت،  العرش واملُقّربني ومحلة الكريس وغريهم

َبْل يطرأ َعىَل محلة العرش واملقربني ومالئكة الساموات َكاَم ُهَو ،  القيامة مجيعهم
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َواَية بخالف من هم أعىل منهم طبقات  الرِّ
هي كاللوح والقلم حيث قد ،  مفاد َهذي

وكروح القدس والروح ،  وكالعقل الذي ورد أنه ملك روحاين،  ورد أَّنام ملكان

ة وإليه اإلشار،  األمري الذي هو حقيقة القرآن والذي هو مع العرتة الطاهرة

وقد مر يف موثق بن ،  وجه الرب بحسب أرواحهم العالية أَّنمويبقى وجه ربك و

اخلالئق هو أرواح األنبياء بعد هالك  { اّلِلُّ الَْواحيُد الَْقههار } فضال أن املجيب بـ

 .  أي الطبقة العالية منها،  والرسل واحلجج

 الفوارق بين النفس والروح

الرواية أن كل نفس فيها الروح آلية واملعادلة الكلية التي تبينها ا:  اخلامس

فذكر املوضوع ههنا النفس وليس البدن وال الروح وأوقع ،  يقىض عليها باملوت

اي فلو كانت روح بال بدن فال موت هلا كام لو كانت ،  والروحاملغايرة بني النفس 

وكذلك يف ،  وإنام احلرص يف النفس متوت ال الروح.  روح بال نفس فال موت هلا

يَقُة  } اآليات نُفَس حينَي َمْوتيَها اهلل } { وْتي المَ ُُكُّ َنْفٍس َذائ
َ
َوَما  } { َيَتَوَّفه األ

ْرٍض 
َ
يِّ أ

َ
يأ  .  { َتُموُت تَْدريي َنْفٌس ب
أن مقتىض ذلك أن روح القدس اليموت والروح األمري ال :  السادس

ومن ثم قسم املالئكة اىل الروحانيني والسامويني .  يموتان لعدم وصفهام بالنفس

 (  واألرضيني

 جزاءان فوق الجنة والنار

 َوُوفِّيَْت ُُكُّ  } قد ورد أن اجلزاء والكسب واهلدى للنفس الللروح:  السابع
يَوَْم  } { ُثمه تَُوَّفه ُُكُّ َنْفٍس مها َكَسَبْت  }،  { َنْفٍس مها َكَسبَْت َوُهْم الَ ُيْظلَُمون

لَْت مين ُسَوءٍ  ََْضًا َوَما َعمي ن تُبَْسَل َنْفٌس  } { َُتيُد ُُكُّ َنْفٍس مها َعميلَْت ميْن َخْْيٍ ُّمُّ
َ
أ

يَما َكَسبَْت  يَك َتْبلُو ُُكُّ َنفْ  } { ب  إيََل ُهَنال
واْ ْسلََفْت َوُردُّ

َ
ا أ قِّ اْلَ َمْوالَُهُم  اهللٍس مه
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َْجزيي اّلِلُّ ُُكه َنْفٍس مها َكَسبَْت إينه اّلِله ََسييُع  } { َوَضله َعْنُهم مها ََكنُواْ َيْفََتُون ْلي
يَساب

ْ
ُب ُُكُّ َنْفٍس  } { اْل َ  } { َيْعلَُم َما تَْكسي يَما ت ُْجَزى ُُكُّ َنْفٍس ب  { ْسَع ِلي
ئْنَا آلتَيَْنا ُُكه َنْفٍس ُهَداَها } َ لَُهم } { َولَْو شي ْخِفي

ُ
وغريها ،  { فَالَ َتْعلَُم َنْفٌس مها أ

ومقتضاه أن جزاء اجلنة أو النار هو للنفس ال للروح ،  من اآليات الدالة عىل ذلك

ة بنمط اللعناألعىل من ذلك فاجلزاء بالرمحة ووأما ،  بالدرجات األعىل من ذلك

واجلهل وما وراءه من بحر ،  آخر كام ورد يف شأن العقل وما فوقه من بحر العذب

 .  كام سيأيت،  األجاج

مقتىض بيان الرواية ومجلة أخرى من الروايات أن ما دون حجب :  الثامن

بخالف العرش فام فوقه أو ما قرب منه مما ،  العرش هو من األرواح ذات النفوس

القلم وقد مر أن اللوح و،  ب كروح القدس والروح األمريهو دونه وفوق احلج

وأنه من ،  ال بالصعقةالصور وال يموت بنفخ ،  والعقل ونحوهم ملك روحاين

تكليف بالدين كام ورد يف لكنه حمل حماسبة و،  ال هيلكوجه الرب الذي ال يفنى و

مما مها أعظم حماسبة العقل واجلهل بل البحرين العذب واألجاج الذين خلقا منهام 

 .  مها جزاءان فوق اجلنة والنارو،  اللعنةوأن هلام جمازاة بالرمحة و،  خلقة منهام

َوَنَفْخُت  } قد اسند النفخ اىل الروح ال اىل النفس يف عملية اإلحياء:  التاسع
وحي  نَا } { فييهي مين رُّ وحي فس مما يبني الفرق بينهام وأن الن،  { َفَنَفْخنَا فييَها مين رُّ

 .  هي حالة اإلتصال بني الروح والبدن فهي التي يطرأ عليها املوتان

يَْلَْها  } قد يطلق الروح عىل امللك ذي النفس والروح:  العارش ْرَسلَْنا إ
َ
فَأ

ولعل هذا االستعامل إضايف بلحاظ أنه ألطف من  { ُروَحَنا َفَتَمثهَل لََها بَََشًا َسوييًّا

 .  البدن األريض

وَح  } اإللقاء امللكويت اسند اىل الروح ال اىل النفس:  احلادي عرش يُلِْقي الرُّ
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ي  بَاديه ْمريهي لََعَ َمن يََشاء ميْن عي
َ
 وكذلك القيام اسند اىل الروح واملالئكة معا { ميْن أ

وُح وَ  } ا اله َيتَََكهُمونَ المَ يَوَْم َيُقوُم الرُّ يَكُة َصفًّ ُل  }،  { الَئ يَكَة المَ ُيََنِّ وحي آلئ يالْرُّ ب
ي  َباديه ْمريهي لََعَ َمن يََشاء ميْن عي

َ
يَْلْهي ِفي يَْوٍم ََكَن المَ َتْعُرُج  }و،  { ميْن أ وُح إ يَكُة َوالرُّ الَئ

لَْف َسَنة
َ
نَي أ وحي  } ولعل قراءة اآلية { ميْقَدارُهُ ََخْسي يالْرُّ يف مقابل تنزهلا  { ب

 .  بالروح فإن املقابلة كذلك يف العروج

لُونََك َعني  } وصفت الروح أَّنا من عامل األمر دون النفس:  عرشالثاِّن 
َ
َويَْسأ

ْمري َرّبِّ 
َ
وُح ميْن أ وحي قُلي الرُّ ولعله هبذا ،  وال يوصف عامل األمر باملوت { الرُّ

وأن ما هو ساموي فهو ،  اللحاظ كتب املوت عىل كل خملوق هو ما دون العرش

فال حمالة يطرأ املوت عىل اجلناوي فضال نفساين وإذا كانت اجلنة مأوى للنفوس 

عن الناري السيام وأن القيامة هي للسامويني ولألرضيني ألَّنا عامل ما دون اجلنة 

نعم قد تقدم أن نفخ الصور هو بلحاظ ما دون العرش بام ،  والنار واليتناوهلام

 .  يشمل اجلنة والنار

معنى محل العرش وأن  ومفاد هذه الرواية يؤكد ما ذكرناه من:  الثالث عرش

 .  حامل العرش دون العرش

أن املوت شامل لكل طبقات األجسام الساموية بل ملا فوقها من :  الرابع عرش

وهل املوت .  عوامل جسامنية مما هو دون حجب العرش من مالئكة محلة العرش

املتصاعد اىل ما دون العرش يتناول طبقات اخلالئق الباطنة املتصاعدة من 

كام يدعمه طّي الساموات فضال عن ما فيها من ،  م اىل األظلة واألشباحأرواحه

بعد دخول اجلنة ،  بل ما فوقها مما خلق من طينة اجلنة والنار،  طبقات الساموات

فالبعث سيكون لكل طبقات األرواح للمخلوق .  والنار يف طّي السموات

 .  الواحد
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ْرُض ََجييًعا  اهللوا َوَما قََدرُ  }:  وهوما يشري اليه قوله تعاىل
َ
َحقه قَْدريهي َواأل

ا يَُْشيُكون ماَواُت َمْطوييهاٌت بيَيميينيهي ُسْبَحانَُه َوَتَعاََل َعمه يَاَمةي َوالسه   { َقْبَضُتُه يَوَْم الْقي

َل َخلٍْق نُّعييدُ  }  وه
َ
نَا أ

ْ
يلُْكتُبي َكَما بََدأ لِّ ل جي َماء َكَطيِّ السِّ هُ َوْعًدا يَوَْم َنْطويي السه

ليني ينها ُكنها فَاعي   { َعلَْينَا إ

 تعدد طبقات املعاد

َوُمْقتىََض تعدد املوت واإلماتة بَْعَد تعّدد احلياة واإلحياء ُهَو تعّدد طبقات  

 .  املعاد

د بن سوقة َعْن أيب عبداهلل  َعْن حُممَّ
هي ،  × وقد مرت رواية البصائر بيَسنَدي

 .  ( )« فراّدهم إىل عّليني وراّدهم إىل سّجني ... ِمْن طينةإنَّ اهلل خلقنا  »:  َقاَل 

 طبقة روح أئمة اهلدى وأئمة الالالل

والخيفى انه تكرر ان قلوب أئمة الضاللة والرش خلقت من طينة أسفل من 

ولعله إشارة اىل طينة عامل اجلهل الذي هو أسفل من (  أسافل جهنم ) سجني

 أخبار يف تقدم أنه كام.  ه من طينة البحر األجاجالسجني والنار أو ملا هو أسفل من

والظاهر أنه إشارة (  أعايل اجلنة ) من طينة أعىل من عليني الطينة أن قلوب األئمة

اىل طينة العقل وطينة روح القدس والروح األمري بل ورد فيام سبق أن روحهم 

 .  فوق ذلك وفوق روح العرش

ِِّن َعْن َمَلِك  ... : بن سالم عن أسئلة’  وروى املجليس أجوبة النبي َفَأْخرِبْ

ُروٌح  ٌء َلهُ  ََلْ َيْبَق َشْ اَلئَِق وَ اخَل  اهللَأَماَت ْوَت َأْم اَل َقاَل َيا اْبَن َساَلٍم إَِذا املَ ْوِت َهْل َيُذوُق املَ 

ْعَلُم َفَيُقوُل َيا َربِّ َأْنَت ُهَو أَ ْن َأْبَقْيَتُه ِمْن َخْلِقي وَ ْوِت مَ املَ َجلَّ َيا َمَلَك َعزَّ وَ  اهللَيُقوُل 
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ِعيُف َمَلُك املَ َقْد َذاَق َخْلِقَك َما َخْلٌق إاِلَّ وَ  َأْعَلُم ِمنِّي باَِم َبِقَي ِمْن  ْوَت إاِلَّ َعبُْدَك الضَّ

ْوَت املَ َوُرُسِِل  لَِيائِيَأوْ ْوِت َأَذْقَت ِعَباِدي َوَأْنبَِيائِي وَ املَ  َجلَّ َيا َمَلَك َعزَّ وَ  اهللْوِت َفَيُقوُل املَ 

ُم اْلُغُيوِب َأنَّ ُكلَّ َشْ بََق ِِف ِعْلِمَي اْلَقِديِم وَ َقْد َس وَ  َهِذِه ٍء َهالٌِك إاِلَّ َوْجِهي وَ  َأَنا َعالَّ

ي وَ  ُه َضِعيٌف َفَيُقوُل املَ َسيِِّدي اْرَحْم َعبَْدَك َمَلَك َنْوَبُتَك َفَيُقوُل إهَِلِ َلُه  َجلَّ َعزَّ وَ  اهللْوِت َفإِنَّ

َك ااملَ َيا َمَلَك  َت َخدِّ ْبُن  اهللُمْت َقاَل َعْبُد نَِّة َوالنَّاِر وَ اجَل أْلَْيَمِن َبنْيَ ْوِت َضْع َيِميَنَك حَتْ

ي َيا َرُسوَل   النَّاِر َقاَل َمِسرَيُة َثاَلثنَِي َأْلَف َسنٍَة ِمْن نَِّة وَ اجَل َوَكْم َبنْيَ  اهللَساَلٍم بَِأِِب َأْنَت َوُأمِّ

ْنَيا َفَيْضَطِجُع َملَ  ( ) ِسننِيِ  ِه اأْلَْيَمِن َيَضُع َيَدُه اْلُيْمنَ ْوِت َعََل َيِمينِِه وَ املَ ُك الدُّ َت َخدِّ ى حَتْ

اَمَل َعََل َوْجِهِه وَ َيَد وَ  َخًة َفَلوْ ُه الشَّ ُخ ََصْ اَمَواِت وَ  َيْْصَ اُتوا اأْلَْرِض َأْحَياًء ملََ َأنَّ َأْهَل السَّ

ِة ََصْ  ِِّن َما َيْصنَُع  ...  َختِهلِِشدَّ نَِّة ِِف اجلَ ُل ْوِت َقاَل َيا اْبَن َساَلٍم إَِذا اْستََوى َأهْ املَ بِ  اهللَفَأْخرِبْ

ُه َكْبٌش َأْمَلُح َفيُ املَ َأْهُل النَّاِر ِِف النَّاِر ُأِِتَ بِ نَِّة وَ اجلَ   النَّاِر َفُيَقاُل أِلَْهلِ نَِّة وَ اجلَ وَقُف َبنْيَ ْوِت َكَأنَّ

ْم َنْذَبُحُه َفَيُقولُوَن َنَعْم َيا املَ َهَذا  اهللنَِّة َيا َأْولَِياَء اجلَ  ْوُت َأ َتْعِرُفوَنُه َفَيُقوُلوَن َنَعْم َفَيُقوُلوَن هَلُ

نَا اْذَبُحوُه َحتَّى اَل َيُكوَن َمْوٌت َأَبدًا َفَيُقوُلوَن أِلَْهِل النَّاِر َيا َأْعَداَء  ْوُت املَ َهَذا  اهللَماَلئَِكَة َربِّ

نَا اَل َتْذَبُحوُه اَلئَِكُة َنْذَبُحُه َفَيُقوُلوَن َيا َماَلئِكَ املَ َهْل َتْعِرُفوَنُه َفَيُقوُلوَن َنَعْم َفَتُقوُل  َة َربِّ

يَح َقاَل النَّبِيُّ املَ َيْقِِض َعَلْينَا بِ  اهللَدُعوُه َلَعلَّ وَ  نَِّة جلَ اْوُت َبنْيَ املَ  ُيْذَبُح وَ ’  ْوِت َفَنْسََتِ

نَِّة لِْلُخُلوداجلَ َتْطَمئِنُّ ُقُلوُب َأْهِل ُروِج ِمنَْها وَ اخلُ اِر ِمَن النَّاِر َفَيْيَأُس َأْهُل النَّ وَ 
( )  

اية الشتهارها بني توضيح إنام أوردت هذه الرو:  قال املجليس يف ذيل الرواية

بأسانيدهم  ثر أجزائهاوغريه من أصحابنا أك & ذكر الصدوقو،  العامةاخلاصة و

ملناسبة أكثر أجزائها  إنام أوردهتا يف هذا املجلدو،  قد مر بعضهايف مواضع و

أخربه ’  إما حممولة عىل أنه،  يف بعضها خمالفة ما لسائر األخبار فهيألبوابه و

                                         
 .  ( خ )سنى ( 1)

 .  50 ص  57ـ ج (  بريوتـ  ط )بحار األنوار (  )
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حامل التي املأو غري ذلك من الوجوه و  إلسالمهموافقا ملا يف كتبهم ليصري سببا 

بعضها تصحيفات نرجو من اهلل الظفر بنسخة أخرى  يفتظهر للناقد البصري و

  ( ). لتصحيحها

 :  ومفادها

أن إماتة املوت يف اآلخرة األبدية يغاير إماتة ملك املوت بعد النفخ يف  ـ1

 .  ؟ ثم هل حقيقة املوت تغاير ملك املوت كام هو ظاهر العنوان أم متحدة،  الصور

خ الصور والصعقة بسبب ذلك يظهر من مجلة الروايات السابقة أن نف ـ 

 .  ض لألرواح عند الصعقة هو عزرائيلوالنافخ إرسافيل لكن القاب

فإن الروح ال تتالشى كام مر ،  ثم مع قبض عزرائيل هلا اىل اين يودعها ـ1

وأن القابض يأخذ ،  وهذا مامل يكشف عنه النقاب بعد يف لسان األدلة،  مرارا

عله يظهر منها أنه يذهب هبا اىل الصور وهو ول،  الروح املقبوضة اىل اي عامل

مدته كام يف بعض الروايات ألرواح يف سباهتا بني النفختني وموجود خيتزن فيه ا

وأما يف ،  نعم يف اإلماتة األوىل من دار الدنيا يذهب هبا اىل الربزخ،  أربعامئة سنة

ملالئكة نفخ الصور فتنزع الروح من كل طبقات األجسام الساموية لإلنسان وا

فتبقى الروح خمزونة يف األجسام العالية عن السامء السابعة فلعل كينونتها يف وعاء 

أو أن الصور هو حجاب ملا فوقه من عامل علوي فيه باب لكل روح ،  هو الصور

املعرب عنه يف الروايات أنه فيه ثقوب ،  األرضيةاىل العوامل الساموية و يف التنزل

واإلنس واجلن واحليوان وغريهم من الكائنات  ئكةالأرواح امل،  بعدد األرواح

 .  ذات األراوح

إال ،  أن عزرائيل رغم قدرته عىل قبض األرواح لكل املخلوقات املتنوعة ـ4

                                         
 .   6 ص  57ـ ج (  بريوتـ  ط )بحار األنوار ( 1)
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أي أنه ال يستوعب هذا العبأ ،  حزن من كل ذلكأنه يصيبه هول وفزع وكآبة و

والظاهر من ،  رسافيلهّتيب إو،  كام مر بكاء جربئيل وميكائيل عند موهتام،  كله

هذه الرواية والرواية اآلتية وغريمها من الروايات أن صيحة عزرائيل تشري اىل مدى 

 .  ل من ذاق املوت عىل يد ملك املوتاملرارة التي يكابدها وأَّنا بقدر مرارات ك

أن ماذكر من مقدار البعد بني اجلنة والنار من ثالثني ألف سنة يقابله  ـ5

 سني ألف سنة وأَّنا مقدار عقبات الرصاط حسبام ورد يفمقدار العروج مخ

 .  الروايات مما يوضح ما يف اآليات

أنه مع إماتة املوت بعد دخول أهل اجلنة هلا إال أنه ذكر موتان طيور اجلنة  ـ6

فضال عام ورد يف ،  لألكل وإحيائها مرة أخرى وهو نمط آخر من اإلماتة

ئر اخلالئق ثمة م إفاقته منها بل موت ساعندما رفع اىل حجب النور ث’  غشوته

 .  يف رواية املعراج’  كام يف قوله

 ومحلة السرادقات والكروبيني 

  عن،  ’ كان الناس يسألون رسول اهلل:  قال حذيفة:  ( بستان الواعظني ) 

يكون ِف آخر الزمان فتن كقطع  »:  ’ فقال النبي،  كنت أسأله عن الرشو،  اخلري

تعاىل إرسافيل أن أمر اهلل سبحانه و،  فإذا غضب اهلل عَل أهل األرض،  الليل املظلم

،  فمن الناس من هو ِف وطنه،  فينفخ عَل غفلة من الناس،  ينفخ نفخة الصعق

منهم و،  منهم من هو ِف سفرهو،  منهم من هو ِف حرثهو،  منهم من هو ِف سوقهو

منهم من حيدث صاحبه فال و ، يصعقيرفع اللقمة إىل فيه حتى خيمد و من يأكل فال

قطع إرسافيل ال يو،  فتموت اخلالئق كلهم عن آخرهم،  يتم الكلمة حتى يموت

،  بحارهاباهلا وجصيحته حتى تغور عيون األرض وأهنارها وبناؤها وأشجارها و

فمنهم من ،  َصعىوالناس مخود و،  يدخل الكل بعضهم ِف بعض ِف بطن األرضو
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منهم من هو َصيع عَل و،  من هو َصيع عَل ظهره منهمو،  هو َصيع عَل وجهه

فام ،  منهم من تكون اللقمة ِف فيه فيموتو،  منهم من هو َصيع عَل خدهو،  جنبه

فتسوى باألرض ،  وتنقطع السالسل التي فيها قناديل النجوم،  أدرك به أن يبتلعها

والصافون ومتوت مالئكة الساموات السبع واحلجب والّسادقات ،  من شدة الزلزلة

ويبقى ،  الكروبيونوأهل رسادقات املجد و،  الكريسواملسبحون ومحلة العرش و

 .  ملك املوتجربئيل وميكائيل وإرسافيل و

فيقول ملك ،  هو أعلمو؟  يا ملك املوت من بقي:  فيقول اجلبار جل جالله

وبقي ،  بقي ميكائيلو،  بقي جربئيلو،  بقي إرسافيل،  مواليسيدي و:  املوت

قد ذهبت نفسه لعظم ما ،  هو خاضع خاشع ذليلبدك الضعيف ملك املوت وع

؛  انطلق إىل جربئيل فاقبض روحه:  تعاىلفيقول اجلبار تبارك و،  عاين من األهوال

ما أغفلك :  فيقول له،  راكعافيجده ساجدا و،  × فينطلق ملك املوت إىل جربئيل

لدنيا واألرض والطيور والسباع قد مات بنو آدم وأهل ا،  عام يراد بك يا مسكني

سكان سدرة واهلوام وسكان الساموات ومحلة العرش والكريس والّسادقات و

يقول و،  × ذلك يبكي جربئيل فعند.  قد أمرِّن املوىل بقبض روحكو،  املنتهى

فيضمه ملك املوت ضمة ،  هّون عِل سكرات املوت،  يا اهلل:  مترضعا إىل اهلل تعاىل

 .  منها ميتا َصيعا×  فيخر جربئيل،  يقبض فيها روحه

يا :  فيقول،  هو أعلمو؟  من بقي يا ملك املوت:  فيقول اجلبار جل جالله

عبدك الضعيف ملك بقي ميكائيل وإرسافيل و،  موالي أنت أعلم بمن بقيسيدي و

فينطلق ملك ؛  انطلق إىل ميكائيل فإقبض روحه:  فيقول اجلبار جل جالله.  املوت

،  فيجده ينظر إىل املاء يكيله عَل السحاب،  كام أمره اهلل تعاىل،  ميكائيلاملوت إىل 

ما بقي لبني آدم رزق وال لألنعام وال ،  ما أغفلك يا مسكني عام يراد بك:  فيقول له

قد مات أهل الساموات وأهل األرض وأهل احلجب ،  ال للهوامللوحوش و
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جد والكروبيون والصافون والّسادقات ومحلة العرش والكريس ورسادقات امل

رضع إىل يتفعند ذلك يبكي ميكائيل و.  قد أمرِّن رِب بقبض روحكو،  املسبحونو

يضمه ضمة و،  فيحتضنه ملك املوت،  هيّون عليه سكرات املوت  يسأله أناهلل تعاىل و

 .  فيخر َصيعا ميتا ال روح فيه،  يقبض فيها روحه

موالي :  فيقول،  هو أعلمو؟  وتمن بقي يا ملك امل:  جلفيقول اجلبار عز و

فيقول ،  عبدك الضعيف ملك املوتبقي إرسافيل و،  أنت أعلم بمن بقي،  سيديو

فينطلق ملك املوت إىل ،  انطلق إىل إرسافيل فاقبض روحه:  تعاىلاجلبار تبارك و

قد مات ،  ما أغفلك يا مسكني عام يراد بك:  فيقول له،  كام أمره اجلبار،  إرسافيل

:  فيقول إرسافيل.  موالي أن أقبض روحكوقد أمرِّن رِب و،  الئق كلهماخل

موالي هّون عِل :  ثم يقول،  سبحان من تفرد بالبقاء،  سبحان من قهر العباد باملوت

،  موالي هّون عِل مرارة املوت،  موالي هّون عِل سكرات املوت،  سكرات املوت

 .  ميتا َصيعافيخر ،  فيضمه ملك املوت ضمة يقبض فيها روحه

أنت :  فيقول،  هو أعلمو؟  من بقي يا ملك املوت:  فيقول اجلبار جل جالله

:  فيقول اجلبار.  بقي عبدك الضعيف ملك املوت،  موالي بمن بقيأعلم يا سيدي و

فينطلق ،  متانطلق بني اجلنة والنار و،  جاليل ألذيقنك مثل ما أذقت عباديوعزِت و

تعاىل أمات اخلالئق ملاتوا عن فلو ال أن اهلل تبارك و،  صيحةالنار فيصيح بني اجلنة و

،  فتبقى الساموات خالية من أمالكها،  فيموت،  آخرهم من شدة صيحة ملك املوت

وتبقى األرض خالية من إنسها وجنها وطريها وهوامها وسباعها ،  ساكنة أفالكها

،  فال يرى أنيس،  النهارل والواحد القهار الذي خلق اللي يبقي امللك هللو،  أنعامهاو

وخلت من ،  مخدت األصواتو،  قد سكنت احلركات،  ( ) ال حيس حسيسو

 .  السامواتسكاهنا األرض و
                                         

 .  « 131:  1ـ  حسسـ  أقرب املوارد ».  الصوت اخلفي:  احلسيس( 1)
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أين و،  أين أشجاركو،  أين أهنارك،  يا دنيا:  تعاىل للدنياثم يقول اهلل تبارك و

أبناء رة وأين اجلباب،  أين أبناء امللوكو،  أين امللوكو،  أين عامركو،  سكانك

؟  ملن امللك اليوم،  عبدوا غرييوتقلبوا ِف نعمتي وأين الذين أكلوا رزقي ،  اجلبابرة

 .  هلل الواحد القهار:  فيقول اهلل تعاىل.  فال جييبه أحد

ما شاء اهلل من ،  ال من يتنفسفتبقى األرضون والساموات ليس فيهن من ينطق و

  ( )، مقدار ما بني النفختني هووـ  تبقى أربعني يوما:  قد قيلوـ  ذلك

 :  ما مر وحاصل

قد سبقت مجلة من الروايات هبذا املضمون من املصادر األصلية يف كتب  ـ1

ة تضمنت موت سكان سدرة وهذه الرواي،  احلديث وتأيت مجلة أخرى أيضا

الشمول  السيام أن موت كل املالئكة ظاهره،  ربام يراد هبم سكان اجلنةاملنتهى و

فضال عمن هو دوَّنام من مالئكة اجلنة ،  خازن اجلنة ومالك خازن النارلرضوان 

 .  األرضنينة والنار تطويان بطي الساموات والسيام مع كون اجل،  والنار

مل يذكر ضمن من يموت القلم واللوح مع أَّنام ملكان كام ورد بيان النص  ـ 

وحانيا مالئكيا كام وكذلك مل يتناول النص العقل مع كونه ملكا وخلقا ر،  بذلك

وغريها من املخلوقات ذات وكذلك املشيئة واحلجب ،  يف أحد النصوص

والظاهر أن ،  والظاهر أَّنا أرفع من نفخ الصور ومن قبض الروح،  األرواح

املالئكة أو األرواح الذين هم حمو يف األسم اإلهلي أو يف الصفة اإلهلية اليعرتهيم 

فكل منها متحض يف اإلسم  » بقاء وجه الرب املوت وال صعق النفخ ويندرج يف

َويَْبََق وَْجُه  ُُكُّ َمْن َعلَْيَها فَان } ال الفناءفة اإلهلية ال يتصور له الزوال وأو الص
يٌك إياله وَْجَههُ  }،  { َربَِّك  ٍء َهال   { ُُكُّ ََشْ

                                         
 .  60الربهان يف تفسري القرآن ـ سورة الزمر اآلية  ، اشم بن سليامنالسيد ه ، بحرانىال( 1)
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إذا كانت ليلة القدر :  قال’  ويف جممع البيان روى عن ابن عباس عن النبي

  ( ) منهم جربئيلاملنتهى وسدرة   نزل امللئكة الذين هم سكانت

قد ورد يف بعض روايات املعراج أن احلد الذي يصل اليه جربئيل هو حمل 

 .  وهو يصدق عليه عنوان عند سدرة املنتهى،  دون سدرة املنتهى

 ... : قال×  بسنده عن رشيح القايض عن أمرياملؤمننيوروى يف االمايل 

بُ وَ  االمَ وََجاء َربَُّك وَ  }،  وا لِْلِحَساِب َفْردًا َفْرداً ُقرِّ ا َصفًّ ْم َعامَّ َعِمُلوا ،  { لَُك َصفًّ َيْسَأهُلُ

بَْصاُرُهمْ  }،  َء هِبِْم ُعَراَة اأْلَْبَدانِ  َفِجي،  َحْرفًا َحْرفاً 
َ
ًعا أ َساُب ،  { ُخشه ،  َأَماَمُهُم احْلِ

يهيْم َجَهنهمُ  }وَ  َفَلْم جَيُِدوا َناَِصاً ،  َيَرْوَن َسِعرَيَهاوَ ،  ْسَمُعوَن َزفرَِيَهايَ ،    { مين َورَائ

لِّ وَ  اعًا إىَِل َمَواقِِف ،  اَل َولِّياً جُيرُِيُهْم ِمَن الذُّ ،  ُيَساُقوَن َسْوقاً ،  رْشِ احلَ َفُهْم َيْعُدوَن رِسَ

ماَواُت َمْطوييهاٌت بيَيميينيهي  } َف  لِّ  } { َوالسه جي يلُْكُتبي  َكَطيِّ السِّ اْلِعَباُد َعََل وَ ،    { ل

اِط َوِجَلْت ُقُلوهُبُمْ  َ ُْم اَل َيْسَلُمونَ ،  الْصِّ ،  َفَيَتَكلَُّمونَ    { َوالَ يُْؤَذُن لَُهمْ  }،  َيُظنُّوَن َأهنَّ

ُرون }  اَل ُيْقَبُل ِمنُْهمْ وَ  يهيْم  } اْسُتنْطَِقْت وَ ،  َقْد ُختَِم َعََل َأْفَواِهِهمْ ،    { َفَيْعَتذي يْدي
َ
أ

يَما ََكنُوا َيْعَملُون رُْجلُُهم ب
َ
ا ِمْن َساَعٍة َما َأْشَجى َمَواقَِعَها ِمَن اْلُقُلوِب ِحنَي .  { َوأ َيا هَلَ

عيْيالَ فَرييٌق ِفي  }!  ِميَز َبنْيَ اْلَفِريَقنْيِ    ( ){ نهةي َوفَرييٌق ِفي السه
 :  وظاهر الرواية بل اآلية

مطوية حال عامل يوم القيامة والعباد يكونون حينئذ أن السموات تكون  ـ1

طي اجلنة والنار بطي الساموات  إال أن ما يف بعض الروايات من.  عىل الرصاط

ألن طي ،  ترصدها هلماد من ترائي جهنم ألهل القيامة ويتناىف بظاهره مع هذا املف

لتنايف بأن ويمكن دفع ا،  السموات واألرضني ينطوي عىل طي اجلنة والنار أيضا

                                         
 .  738تأويل اآليات الظاهرة سورة القدر ص ـ  جممع البيان سورة القدر( 1)

 .  651ـ ص (  للطويس )األمايل (  )
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 .  الطي يف بدأ القيامة

ويمكن تصوير احلال أن الرصاط باب وحمور تطوى حوله الساموات ـ  

الرصاط املستقيم  نعم ما ورد يف اآليات ظاهره مغايرة،  وتقبض إليه األرض

فهل مها رصاطان يسري عليهام ،  لرصاط اجلحيم املذكور يف سورة الصافات

 .   شعبتنيالفريقان أم هو رصاط يؤدي اىل

:  × ويف مرفوعة الديلمي اىل سلامن يف حديث اسئلة النرصاين ألمرياملؤمنني

ْيني َعْن َقْوليهي َتَعاىَل َجلَّ َثنَاُؤهُ  ْرضي يَوَْم ُتبَ  } ـ َقاَل َفَأْخربي
َ
ْرُض َغْْيَ األ

َ
ُل األ مَجييعا   { ده

ماَواُت مَ  } [ َقبَْضتُهُ ]قبضت  َياَمةي َوالسه ا يَوَْم الْقي ينيهي ُسْبَحانَُه َوَتَعاََل َعمه ْطوييهاٌت بيَيمي
اَمُء وَ  { يَُْشيُكون اَم َقاَل َفَدَعا النَّاُر فِيهِ نَُّة وَ اجلَ َفَأْيَن َتُكوُن  ُقبَِضِت اأْلَْرُض َفإَِذا ُطِوَيِت السَّ

اِِّنِّ وَ دَ ْرَطاَس وَ َر ُثمَّ َدَرَج اْلقِ النَّانََّة وَ اجلَ مَّ َكَتَب فِيِه قِْرَطاٍس ثُ بَِدَواةٍ وَ  َقاَل َلُه َأ َفَعُه إىَِل النَّْْصَ

َل َهْل َتَرى آَيَة النَّاِر لَْيَس َقْد َطَوْيُت َهَذا اْلِقْرَطاَس َقاَل َنَعْم َقاَل َفاْفَتْحُه َقاَل َفَفَتْحتُُه َقا

ا َطيُّ اْلِقْرَطاِس َقاَل اَل َقاَل َفَهَكَذا اجَل آَيَة وَ  اَمَواُت  اهللِِف ُقْدَرةِ نَِّة َأ ََمَاُُهَ إِْذ ُطِوَيِت السَّ

آَيَة النَّارنَِّة وَ اجَل اْلكَِتاِب آَيَة  النَّاُر َكاَم ََلْ ُيْبطِْل َطيُّ َهَذانَُّة وَ اجَل ُض ََلْ َتْبُطِل ُقبَِضِت اأْلَرْ وَ 
( )  

وظاهر الرواية أن اجلنة والنار حاهلام حال السموات تطوى واألرض 

،  اخلالئق وهذا دال عىل أن اجلنة والنار هلام منتهى كام هلام مبدأ مقبوضة بعد موت

وإن كان ظاهر آية سورة الزمر أن النفخ ،  كام تشري إليه آية سورة األنبياء املتقدمة

مجع  بعد طّي السموات ولعل الرتتيب يف السورة ليس عىل التنزيل بل من ترتيب

 .  القرآن

ِّ ْبني وَعْن ُثَوْيري ْبني أيَبي َفاخي 
ُسئيَل َعني النَّْفَختنَْيي َكْم   َقاَل ×  َسنْيي احلُ تََة َعْن َعيلي

ْيني َيا اْبَن َرُسولي ،  اهللَما َشاَء :  َبيْنَُهاَم َقاَل  يَل َلُه َفأَْخربي
:  َكيَْف ُينَْفُخ فييهي َفَقاَل  اهللَفقي

                                         
 .  118ص   ـ ج (  للديلمي )إرشاد القلوب إىل الصواب  ، حسن بن حممد ، ديلمىال( 1)
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ا النَّْفَخُة اأْلُوىَل َفإِنَّ  افِ  اهللَأمَّ ورُ َفَيْهبُِط إىَِل اأْلَْرِض وَ  يَل َيأُْمُر إرِْسَ وِر ـ  َمَعُه الصُّ َولِلصُّ

اَمِء وَ َبنْيَ َطَرِف ُكلِّ َرْأٍس ِمنْ َرْأٌس َواِحٌد َوَطَرَفاِن وَ  َفإَِذا :  َقاَل ـ  اأْلَْرضِ ُهاَم َما َبنْيَ السَّ

ْنَيا وَ اَل املَ َرَأِت  افِيَل َوَقْد َهَبَط إىَِل الدُّ وُر َقالُواَمَعُه ائَِكُة إرِْسَ ِِف َمْوِت  اهللَقْد َأذَِن :  لصُّ

اَمءِ َأْهِل اأْلَْرِض وَ  افِيُل بِ :  َقاَل ،  ِِف َمْوِت َأْهِل السَّ ْقِدِس املَ َحظرَِيةِ َبْيِت َفَيْهبُِط إرِْسَ

،  َأْهِل اأْلَْرضِ  ِِف َمْوِت  اهللَقْد َأذَِن :  َيْسَتْقبُِل اْلَكْعَبَة َفإَِذا َرَأْوُه َأْهُل اأْلَْرِض َقالُواوَ 

ْوُت ِمَن الطََّرِف الَِّذي َيِِل َأْهَل اأْلَْرضِ ـ  َفَينُْفُخ فِيِه َنْفَخةً :  َقاَل  َفاَل َيبَْقى ـ  َفَيْخُرُج الصَّ

ْوُت ِمَن الطََّرِف الَِّذي َيِِل َأْهَل وَ ،  َماَت ْرِض ُذو ُروٍح إاِلَّ َصِعَق وَ ِِف اأْلَ  ُرُج الصَّ خَيْ

اَمَواِت  اَمَواِت ُذو ُروٍح  السَّ افِيُل َفَيْمُكثُوَن ِِف إاِلَّ َصِعَق وَ ـ  َفاَل َيبَْقى ِِف السَّ َماَت إاِلَّ إرِْسَ

افِيَل  اهللَفَيُقوُل :  َقاَل ـ  اهللَذلَِك َما َشاَء  رْسَ افِيُل :  ِِلِ افِيُل ُمْت َفَيُموُت إرِْسَ َيا إرِْسَ

اَمَواِت َفتَُموُر وَ  اهللُثمَّ َيأُْمُر  ـ اهللَفَيْمُكُثوَن ِِف َذلَِك َما َشاَء  َباَل َفَتِسريُ السَّ ُهَو وَ ـ  َيْأُمُر اجْلِ

َماء }:  َقْوُلهُ  يَباُل َسْْيًا َمْورًا يَوَْم َتُموُر السه
ْ
ُْي ال ُل اأْلَْرُض َيْعنِي َتْبُسُط وَ  { َوتَسي ُتَبدَّ

ْ ُتْكَسْب َعلَ ـ  َغرْيَ اأْلَْرضِ  ُنوُب َباِرَزةً َيْعنِي بَِأْرٍض ََل اَل َلْيَس َعَليَْها ِجَباٌل وَ ـ  ْيَها الذُّ

ةٍ  َل َمرَّ َل َمرَّ ـ  اءِ املَ ُيِعيُد َعْرَشُه َعََل وَ ـ  َنَباٌت َكاَم َدَحاَها َأوَّ ةٍ ُمْسَتِقالا بَِعظََمتِِه َكاَم َكاَن َأوَّ

َمُع َيْس ـ  اَللُُه بَِصْوٍت ِمْن قِبَلِِه َجُهوِري  بَّاُر َجلَّ جَ اجلَ َفِعنَْد َذلَِك ُينَادِي :  َقاَل ،  ُقْدَرتِهِ وَ 

اَمَواِت وَ  َِّمني  } اأْلََرِضنيَ َأْقَطاُر السَّ يٌب  { لُْك اْْلَوْمَ المُ ل َفِعنَْد َذلَِك َيُقوُل ـ  َفاَل جُيِيبُُه ُُمِ

يباً لِنَْفِسهِ اجلَ  ُهْم وَ خلَ اْرُت َأَنا َقهَ وَ  { اّلِلُّ الَْواحيُد الَْقههار } بَّاُر ُُمِ   إِِّنِّ ـ  َأَمتُُّهمْ اَلئَِق ُكلَّ

نَا  }
َ
نَا اهللأ

َ
يََلَ إياله أ  إ

يَك يِل وَ   َوْحِدي { الَ َخْلِقي بِيَِدي َأَنا َخَلْقُت وَ ـ  اَل َوِزيَر يِل اَل رَشِ

ورِ بَّ اجلَ َفَينُْفُخ :  َقاَل «  َأَنا ُأْحيِيِهْم بُِقْدَرِِت وَ ـ  َأَنا َأَمتُُّهْم بَِمِشيَّتِيوَ  ـ  اُر َنْفَخًة ِِف الصُّ

اَمَواِت  ْوُت ِمْن َأَحِد الطََّرَفنْيِ الَِّذي َيِِل السَّ اَمَواِت َأَحٌد إاِلَّ ـ  َفَيْخُرُج الصَّ َفاَل َيبَْقى ِِف السَّ

رَضُ ـ  َحيِيَ  َلُة الَْعْرِش َوحُتْ رَشُ نَُّة َوالنَّاُر وَ اجلَ َوَقاَم َكاَم َكاَن َوَيُعوُد مَحَ اَلئُِق اخلَ حُتْ

َيبْكِي ِعنَْد َذلَِك ُبَكاًء َشِديدا×  َسنْيِ احلُ َفَرَأْيُت َعِِلَّ ْبَن :  َقاَل ،  لِْلِحَساِب 
( )  

                                         
 .   5 ص   ج.  67تفسري القمي ـ سورة الزمر اآلية  ، عىل بن ابراهيم ، ىقمال( 1)
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 :  وظاهر الرواية

أن آخر من يبقى هو إرسافيل وهو املميت للخالئق ثم يميته اجلبار بينام  ـ1

نعم ،  افيلالروايات األخرى أن املميت للكل هو عزرائيل وهو الذي يميت إرس

 ويمكن محلها.  أن أول من حيييه اجلبار هو إرسافيل ال عزرائيل يف روايات أخرى

عىل أن إرسافيل يميت اخلالئق ثم يبقى طبقات ـ  ىل االحتامل السابقمضافا اـ 

ووصف ،  املالئكة العليا من املقربني ومحلة العرش وآخر من يبقى هو عزرائيل

ويدل عىل ،  ى نسبي بلحاظ السموات واألرضإرسافيل ههنا بأنه آخر من يبق

 .  ذكرناهاهذا احلمل عدة روايات أخرى 

ظاهر الرواية إسناد النفخ الثاين اىل إسم اجلبار ال اىل إرسافيل ولكن يف  ـ 

ويمكن اجلمع بينهام بتقدم ،  بعض الروايات إسناد النفخ الثاين أيضا اىل إرسافيل

 .  الباقي إحياء إرسافيل ثم يقوم هو بإحياء

عىل الصعقة األوىل (  النفخ ) إنه إطلق يف اآليات والروايات عنوانـ 1

كام اطلق عنوان النفخ عىل اإلحياء للخالئق يف النفخة ،  واإلماتة لكل اخلالئق

مع أن ظاهر كثري من إستعامل اآليات اطالق القبض عىل اإلماتة حتى ،  الثانية

 .  خ خمتص باإلحياءوان النف،  عىل موطن النفخة األوىل

ظاهر احلديث أن اإلماتة أسندت اىل املشيئة وكأنه قطع للفيض فأسند اىل  ـ4

وأما اإلحياء فأسند اىل ،  التي هي نظري تقدير وقدر ال قدرة وإجيادو،  جمرد املشيئة

 .  بينام ذكر فيها أن اخللق هو بيديه وهو عنوان مستعمل يف القدرة،  القدرة

ماتة الشاملة لكل أهل الساموات واألرض شاملة للموتى الخيفى أن اإل ـ5

تعدد األبدان فألهل وذلك بحسب طبقات الروح و،  يف الربزخ أي إماتة للموتى

وهكذا بلحاظ أهل كل سامء ،  األرض سبع موتات وألهل السامء ست موتات

 .  وما فوقهم من أجسامهم الساموية
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 تعدد طبقات املوت واملعاد

د بن العباس بن ماهيارَرُوى العالم   كشف اليقني َعْن تفسري حُممَّ
،  ة يفي

هي املُتّصل َعْن عيسى بن داود النّجار َعْن  َواَية أيضا  بيَسنَدي  الرِّ
هي َوَرُوى يفي املحترض َهذي

 يفي قوله َتَعاىَل ـ  يفي حديث املعراجـ  أيب احلسن موسى بن جعفر َعْن أبيه َعْن جده

دْ  } يْذ َيْغََش السِّ ،  ملا ُأرسي به إىل ربه َجلَّ َوَعزَّ  »:  ’ َفإنَّ اْلنَّبيّي  { َرةَ َما َيْغََش إ

وقف ِب جربائيل ِعنَْد شجرة عظيمة ََلْ أَر مثلها َعََل ُكّل ُغصٍن منها ملك َوَعََل :  َقاَل 

،  َوَعزَّ َوَقْد كّللها نور ِمْن نور اهلل َجلَّ ،  كل ورقٍة منها ملك َوَعََل ُكّل ثمرة منها ملك

ثمَّ ال جُياوزوهنا ،  َهِذهِ سدرة املنتهى َكاَن ينتهي األنبياء ِمْن قبلك إليها:  َفَقاَل جربئيل

َوَأْنَت جتوزها إنَّ شاء اهلل لرييك ِمْن آياته الكربى فإطمئن أّيدك اهلل بالثبات َحتّى 

ش فديلَّ تستكمل كرامات اهلل وتصري إىل جواره ثمَّ صعد ِب َحّتى َصت حتت العر

يل رفرف أخرض ما احسن وصفه فرفعني الرفرف بإذن اهلل إىل رِب فْصت [ فدنى]

وذهبت عني املخاوف والروعات ،  عنده وانقطع َعنْي أصوات املالئكة ودوهّيم

َوََلْ ،  وهدأت نفيس واستبرشت وظننت أنَّ مجيع اخلالئق َقْد ماتوا أمجعني[ النزعات]

َتكني ما شاء اهلل ثمَّ رّد عِّل روحي فأفقت َفَكاَن توفيقًا ِمْن أَر عندي أحدًا ِمْن خلقه ف

رِب َعزَّ َوَجلَّ أْن غمضت عيني َوكّل بْصّي وُغيش عني النظر فجعلت أبْصبقلبي 

لََقْد  َما زَاَغ اْْلَََصُ َوَما َطَغ  } َبْل أبعد وأبلغ َفَذلَِك قوله َجلَّ َوَعزَّ ،  َكاَم أبْص بعيني
ى ميْن آ

َ
ثمَّ أمرِّن رِب بأمور وأشياء أمرِّن أْن أكتمها َوََلْ  ... { يَاتي َربِّهي الُْكْْبَىَرأ

[ فتناولني]ثمَّ هوى ِب الرفرف فإذا أنا بجربئيل ،  يؤذن يل ِِف إخبار أصحاِب هبا

 .  احلديث ( )« فتناقلني ِمنُْه َحّتى َصت إىل سدرة املنتهى

                                         
نيني( 1) اليقني .  137إىل ص ، 135ص ، 10ج:  البحار ؛ 03ص:  كشف اليقني يفي إمرة أمري امُلْؤمي

 .  686تأويل اآليات الظاهرة ص .  30 ص×  بإختصاص موالنا أمرياملؤمنني
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َواَية الرشيفة بيان  الرِّ
هي   : ويف َهذي

ْن  ـ1 أنَّ ُهنَاك موضع حتت العرش فوق سدرة املنتهى ال يتمّكن جربئيل مي

ْن َذليَك املوضع بالرفرف’  َوإنَّام ُصعد بالنبي،  جتاوزه َذليَك املوضع الذي ،  مي

 .  حتت العرش

بقوله لو ]َوَذليَك املوضع َقْد وصفه جربائيل يفي روايات معراجية أُخرى  ـ 

هي [ اقَتبت أنملة الحَتقت واإلحرتاق يعطي نفس مفاد الوصف املذكور يفي َهذي

َواَية ْن اخلالئق[ أنَّ مجيع اخلالئق َقْد ماتوا]َوُهَو ،  الرِّ  .  وال يرى أحد مي

ْن املوت ال حياة فيها ألي كائن  ـ1 َوَهَذا يعطي أنَّ َذليَك املوطن طبقة عليا مي

 .  َحتّى األنبياء واملُرسلني إالَّ َسيِّد األنبياء

أن صعوده بالرفرف كان نحو (  ثم رد عِل روحي فأفقت:  ’ ظاهر قوله ـ4

يَله  }:  من التويف نظري قوله تعاىل يِّنِّ ُمَتَوفِّيَك َورَافيُعَك إ يََس إ لكن مع فارق  { يَاعي

 .  كبري بني املوطنني كام ال خيفى

 .  إنَّ يفي َذليَك املوضع وما فوقه تتجىّل فيه اآليات الكربى ـ5

َوُهَو رواية عبداهلل بن ،  َقْد وصف َذليَك املوطن يفي َبْعض روايات املعراج ـ6

هي إليه ’  عباس َعْن اْلنَّبيّي  ُدوق بيَسنَدي تيي رواها صاحب كتاب املحترض َعْن الصَّ الَّ

وختّلف عنّي مجيع َمْن َكاَن معي ِمْن مالئكة السموات  » ـ:  َقاَل ’  َعْن اْلنَّبيّي 

واملالئكة املُقّربني ووصلُت إىل حجب رِب دخلُت سبعني ألف ×  وجربائيل

حجاب بني ُكّل حجاب إىل حجاب ِمْن حجب العزة والقدرة والبهاء والكرامة 

َحّتى وصلت إىل حجاب اجلالل ،  والكربياء والعظمة َوالنُّور والظلمة والوقار

ثمَّ  ... مت بني يديهفكشف يل َعْن حجاب اجلالل وناجيت رِب ـ َعزَّ َوَجلَّ ـ وق

انْصفت فجعلت ال أخرج ِمْن حجاب ِمْن حجب رِب ذي اجلالل واِلكرام إالَّ 
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 .  احلديث ( )« فلام وصلت إىل املالئكة جعلوا هينئوِّن ِف الساموات ... سمعت النداء

ْن  وإطالق احلجب َعىَل ذلَك املوطن أو ما فوقه َقْد َوَرَد يفي رواية أُخرى مي

د بن عباس روايات املع  كشف اليقني َعْن تفسري حُممَّ
راج كالذي رواه العاّلمة يفي

هي َعْن عيل بن أيب طالب  .  ’ َعْن رسول اهلل×  بن مروان بيَسنَدي

د تقّرب إىل ربك َفَقْد وطئت اليوم  ... »’  قولهـ 7 ثمَّ َقاَل يل جربئيل يا َُممَّ

ه قط ولوال كرامتك ألحرقني َهَذا النُّور مكاناً بكرامتك َعََل اهلل َعزَّ َوَجلَّ ما وطئت

 .  ( )« َقاَل فتقّدمت فكشف يل َعْن سبعني حجاباً ،  الذي بني يدي

هي َعْن يونس بن عبدالرمحن ُدوق بيَسنَدي قلُت أليب :  َقاَل :  ويف رواية توحيد الصَّ

ام:  × احلسن موسى بن جعفر ومنها ،  ءألّي عّلة عرج اهلل َعزَّ َوَجلَّ بنبيّه إىل السَّ

ومنها إىل حجب النُّور وخاطبه وناجاه ُهنَاك واهلل ال يوصف ،  إىل سدرة املنتهى

َواَية عىل َذليَك املوطن حجب النُّور،  احلديث؟  بمكان  الرِّ
هي   ( )فأطلق يفي َهذي

،  السرتـ  وقد ورد يف بعض الروايات أن احلجب فوق العرش وفوق احلجب

وال بد من التنبه اىل أن احلجب ،  ىل ما دون العرشكام أنه ورد إطالق احلجب ع

 .  تطلق عىل طبقات عوامل عديدة

 :  اإلماتة واإلحياء كيفية وحقيقة

َهان العقيل يقتيض أنَّ القابض املبارش املميت مللك املوت فضال  َعْن  إنَّ الرُبْ

ة جسامنية َمَع جسم عزرائيل الُبدَّ أْن يكون جسمه وَ ،  غريه الُبدَّ أْن يكون َلُه ُمبَارَشَ

                                         
 .  488ص ، 10ج:  ارالبح ؛ كشف اليقني للعاّلمة( 1)

نيني(  )  51 ص:  املحترض ؛ 131ص ، 10البحار ج ؛ 03ـ  01ص:  × كشف اليقني يفي أمري امُلْؤمي

 .  141ح

د ، 5ح/ 175ص:  التوحيد( 1) ْن عبيد حُممَّ
 .  71ص:  باب معنى أنا عبد مي



 11  .................................................................................................  العرش واالظلة والروح: الفصل العاشر 

ْن جسم عزرائيل َكاَم أنَّ جسم عزرائيل ُهَو أكثر شّفافية ،  أكثر لطافة  وشفافية  مي

ْن جسم إرسافيل وميكائيل وجربائيل كي يتسنّى َلُه قبض أرواحهم ؛  ولطافة مي

ا جسم رق ْن َحيُْث أَّنَّ
ُوح عبارة َعْن قبض جسامين للروح مي نَّ قبض الرُّ يق َوَذليَك ألي

ْن اجلسم الغليظ فالقابض لألرواح الُبدَّ أْن يسانخ جسمه جسم ،  ونزعها مي

ْن ناحية اجلسم الرقيق الّلطيف قال تعاىل ُوح املقبوضة مي يذي  }:  الرُّ َولَْو تََرى إ
يُموَن ِفي َغَمَراتي  ال نُفَسُكُم اْْلَ المَ ْوتي وَ المَ الظه

َ
ْخريُجواْ أ

َ
يهيْم أ يْدي

َ
ُطواْ أ يَكُة بَاسي وَْم آلئ

 .  { ُُتَْزْوَن َعَذاَب الُْهوني 
ُوح يفي   األجسام ُهَو الدافع لذلك اجلسم الرقيق للرُّ

َكاَم أنَّ النافخ لألرواح يفي

ُوح ،  اجلسم الغليظ  الّلطافة اجلسامنية بدرجة لطافة جسم الرُّ
والُبدَّ أْن يكون يفي

 .  الرقيق

يَد  يِّ َعْن أيَبي َجْعَفرٍ اجلُ وروى يف اإلختصاص عن َجابيري ْبني َيزي
إَِذا :  َقاَل ×  ْعفي

ي َفإِِّنِّ َقِد ْوِت اْنَطلِْق َأْنَت وَ املَ  َقبَْض ُروِح اْلَكافِِر َقاَل َيا َمَلَك  اهللَأَراَد  َأْعَواُنَك إىَِل َعُدوِّ

اَلِم َفأَ ُتُه َفَأْحَسنُْت اْلَباَلَء وَ اْبتََليْ   َأْن َيْشتَِمنِي َوَكَفَر ِِب َوبِنِْعَمتِي َبى إاِلَّ َدَعْوُتُه إىَِل َداِر السَّ

ْوِت بَِوْجٍه املَ َشَتَمنِي َعََل َعْرِش َفاْقبِْض ُروَحُه َحتَّى َتُكبَُّه ِِف النَّاِر َقاَل َفيَِجيُئُه َمَلُك وَ 

ِق َكِريٍه َكالٍِح َعيْ  ْعِد اْلَقاِصِف َلْوُنُه كَ اطِِف وَ اخلَ نَاُه َكالرَْبْ ْيِل َصْوُتُه َكالرَّ ْظلِِم املُ ِقَطِع اللَّ

ْنَيا َوِرْجٌل ِِف  َنَفُسُه َكَلَهِب النَّاِر َرْأُسهُ  اَمِء الدُّ ِق َوِرْجٌل ِِف املَ ِِف السَّ َقَدَماُه ِِف ْغِرِب وَ املَ رْشِ

ودٌ  َواِء َمَعُه َسفُّ َعِب َمَعُه مَخُْساِمَئِة َمَلٍك َمَعُهْم ِسَياٌط ِمْن َقلْ  ( )اهْلَ ِب َجَهنََّم َكثرُِي الشُّ

َياُط وَ  ِب َجَهنََّم َوَمَعُهْم ِمْسٌح َأْسَوُد وَ  ِهَي ِمنْ َتْلَتِهُب تِْلَك السِّ َرٌة ِمْن مَجِْر َجَهنََّم ُثمَّ هَلَ مَجْ

َبًة ِمَن النَّاِر اَل َيزَ  اِن َجَهنََّم ُيَقاُل لَُه َسْحَقطَائِيُل َفَيْسِقيِه رَشْ اُل َيْدُخُل َعَلْيِه َمَلٌك ِمْن ُخزَّ

ُه وَ املَ ِك ِمنَْها َعْطَشاناً َحتَّى َيْدُخَل النَّاَر َفإَِذا َنظََر إىَِل َملَ  َطاَر َعْقُلُه َقاَل ْوِت َشَخَص َبَْصُ

                                         
 .  حديدة يشوى هبا اللحم: ـ  بالفتح و تشديد الفاءـ  السفود( 1)
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يلَُها }  ْوِت املَ ْوِت اْرِجُعوِن َقاَل َفَيُقوُل َمَلُك املَ َيا َمَلَك  ينهَها ََكيَمٌة ُهَو قَائ  إ
َقاَل  { لََكه

ْنيَا ْهِِل َوُوْلِدي َوَعِشرَيِِت وَ أَ َفإىَِل َمْن َأَدُع َمايِل وَ  ْوِت املَ َلَك َفَيُقوُل َيا مَ  َما ُكنُْت فِيِه ِمَن الدُّ

َك َواْخُرْج إىَِل النَّاِر وَ فَ  َبًة َفاَل َيْبَقى ِمنُْه ُشْعبٌَة َيُقوُل َدْعُهْم لَِغرْيِ  ََضْ
ودِ فُّ ُبُه بِالسَّ َقاَل َفَيرْضِ

ِذُبُه َجْذَبًة َفَيُسلُّ ُروَحُه ِمْن َقَدَميِْه َبْسطًا َفإَِذا وَ  ( ) ِِف ُكلِّ ِعْرٍق  إاِلَّ َأْنَشَبَها َمْفِصٍل ُثمَّ جَيْ

بًا ُثمَّ َيْرَفُعُه عَ  َياِط ََضْ  َأَمَر َأْعَواَنُه َفَأَكبُّوا َعَلْيِه بِالسِّ
ْكَبَتنْيِ نُْه َفُيِذيُقُه َسَكَراتِِه َبَلَغِت الرُّ

َب بَِأْلِف َسْيٍف َفَلوْ  َغَمَراتِهِ وَ  اَم ََضَ نَّ
نِّ وَ  َقْبَل ُخُروِجَها َكأَ ُة اجْلِ ْنِس َكاَن َلُه ُقوَّ اِْلِ

َعِب ُأْلِقَي َعََل ُصوٍف ُمْبَتل  ُثمَّ  ودٍ َكثرِِي الشُّ اَلْشتََكى ُكلُّ ِعْرٍق ِمنُْه َعََل ِحيَالِِه بَِمنِْزلَِة َسفُّ

ُقهُ  ْفِس الَْكافِِر ِمْن ِعْرٍق َوُعْضٍو ٍء إاِلَّ اْنَتَزَعُه َكَذلَِك ُخُروُج نَ  ََل َشْ َفَلْم َيأِْت عَ  ( ) ُيَطوِّ

يَذا بَلََغتي  } َف  َشْعَرةٍ َوَمْفِصٍل وَ     قِيَل اَلئَِكُة َوْجَهُه َوُدُبَرُه وَ املَ َبِت ََضَ  { لُْقوماْلُ إ
نُفَسُكُم اْْلَْوَم ُُتَْزْوَن َعَذاَب الُْهو }

َ
ْخريُجواْ أ

َ
يَما ُكنتُْم َتُقولُوَن لََعَ أ َغْْيَ  اهللني ب
ُوناْلَ  يَكَة الَ المَ يَْوَم يََرْوَن  } َذلَِك َقْوُلهُ وَ    { قِّ َوُكنتُْم َعْن آيَاتيهي تَْسَتْكْبي الَئ

ُْجورًا ى يَْوَمئيٍذ لِّلُْمْجريمينَي َويَُقولُوَن حيْجرًا ُّمه نَُّة اجلَ  َفَيُقولُوَن َحَرامًا َعَليُْكمُ  ( ){ بَُْشَ

ماً وَ  ُرُج ُروُحُه َفَيَضُعَها َمَلُك َُمَرَّ ْفَضُخ َأْطَراَف ِسنَْداٍن َفيَ ْوِت َبنْيَ ِمطَْرَقٍة وَ املَ  َقاَل خَتْ

اَمِء ُكلُّ  ( ) آَخُر َما ُيْشَدُخ ِمنُْه اْلَعْينَانِ َأَناِملِِه وَ  ا ِريٌح ُمنْتٌِن َيتََأذَّى ِمنُْه َأْهُل السَّ ُهْم َفُيْسَطُع هَلَ

 ُمنْتِنٍَة َخَرَجْت ِمَن الدُّ  اهللَأمْجَُعوَن َفَيُقوُلوَن َلْعنَُة 
 اهللْنيَا َفَيْلَعنُُه َعَلْيَها ِمْن ُروٍح َكافَِرةٍ

اَمِء َذلَِك وَ  ْنيَا ُأْغلَِقْت َعنُْه َأْبَواُب السَّ اَمِء الدُّ ِعنُوَن َفإَِذا ُأِِتَ بُِروِحِه إىَِل السَّ   َقْوُلهُ َيْلَعنُُه الالَّ

َماء َوالَ يَْدُخلُوَن  } بَْواُب السه
َ
يَياطي الَ نهَة َحَّته يَليَج الَ الَ ُتَفتهُح لَُهْم أ

ْ
َمُل ِفي َسمِّ اْل

يَك ََنْزيي  ْيِه َفِمنَْها َخَلْقُتُهْم َوفِيَها ُأِعيُدُهْم ُردُّوَها َعلَ  اهللَيُقوُل    { ْجريمينيالمُ َوَكَذل

ْخَرى }  مْ ِمنَْها ُأْخِرُجهُ وَ 
ُ
َياطنُِي َفإَِذا اْنَتَهْوا    { تَاَرةً أ َلْت َنْعَشُه الشَّ يُرُه مَحَ َفإَِذا مُحَِل رَسِ

                                         
 .  و منه أنشب البازى خماليبه ، كذا أي علقه و أعلقه أنشب يف( 1)

 .  « يدار فيه »لعل الصحيح (  )

 .  4 :  الفرقان( 1)

 .  الكَّس:  الفضخ و الشدخ( 4)
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ِه َقاَلْت ُكلُّ ُبْقَعٍة ِمنَْها  َعْلُه ِِف َبْطنِي َحتَّى ُيوَضَع ِِف اللهبِِه إىَِل َقرْبِ ْفَرةِ الَّتِي احلُ مَّ اَل جَتْ

  ( )اهللَقَضاَها 

 :  ومفادها

 (  ثم جيذبه جذبة فيسل روحه من قدميه بسطا )×  قوله ـ1

،  داللة عىل أن الروح جسم ألطف من البدن الغليظ يسل من البدن إنسالال

امليض :  االنساللو.  إخراجك الشعر من العجني ونحوه من األشياء:  السلولغة 

تْني َرمَ  ».  من غمده فانسل السيف سللتو.  اخلروج من بني مضيق أو زحامو

لَّةُ املََصْت وأي اْنَفَلتَْت و«  اْنَسلَّْت بدائها و َذَهَب :  فالٌن بكذااْسَتلَّ اخلُْفيَُة و:  السَّ

 .  به ُخْفيَة  

(  كذلك خروج نفس الكافر من عرق وعضو ومفصل وشعرة )×  قولهـ  

أي بسبب إنشاب السفود يف كل جسم تكاد روحه خترج من كل نقطة من جسمه 

تييهي  }:  قوله تعاىلنظري ما يف 
ْ
يُغُه َويَأ ْوُت مين ُُكِّ َمََكٍن المَ َيَتَجرهُعُه َوالَ يََكاُد يُسي

يهي َعَذاٌب َغلييظ يَميٍِّت َومين َوَرآئ  .  { َوَما ُهَو ب
نُفَسُكمُ  }:  قوله تعاىلـ 1

َ
ْخريُجواْ أ

َ
ته يفيد أن بعد زهوق النفس بداي { أ

لك خروج الروح يكون إختياريا بقدرة أعوانه لكن بعد ذبتوسط ملك املوت و

 .  املحترض نفسه

ُرُج ُروُحُه َفَيَضُعَها َمَلُك :  × قولهـ 4 ْفَضُخ ِسنَْداٍن َفيَ ْوِت َبنْيَ ِمْطَرَقٍة وَ املَ  خَتْ

دال عىل أن الروح ذات جسم لطيف (  آَخُر َما ُيْشَدُخ ِمنُْه اْلَعْينَانِ َأْطَراَف َأَناِملِِه وَ 

 .  أو ثوابا بآليات من نمط لطافة ذلك اجلسم الربزخيفتعالج عذابا 

اَمِء َذلَِك :  × قوله ـ5 ْنَيا ُأْغلَِقْت َعنُْه َأْبَواُب السَّ اَمِء الدُّ َفإَِذا ُأِِتَ بُِروِحِه إىَِل السَّ
                                         

 .  ق 1411 ، اول:  چاپ ، قم ؛ ايرانـ  اإلختصاص ، حممد بن حممد ، مفيد( 1)
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َماء }  َقْوُلهُ  بَْواُب السه
َ
مقتىض املستفيض من الروايات أن روح  { الَ ُتَفتهُح لَُهْم أ

يعرج هبا اىل السامء واىل السموات أو ما فوقها كاجلنة وما فوقها بحسب امليت 

و نص اآلية وال يدخل هبا إال أن روح الكافر ال تفتح هلا أبواب السامء كام ه،  رتبته

 .  اآلية بلحاظ وقت خروج روح امليت أناجلنة و

 .  وأن روح الكافر تسجن يف األرض ألن طينتها أرضية من سجني ـ6

حديث األرض أو بقاعها لروح الكافر مقتضاه أَّنا ذات روح وإدراك  أنـ 7

جود كام أن ما يف الرواية من حديث روح الكافر مع ملك املوت هو و،  بحسبها

 .  احلوارلغة مشرتكة يتم هبا الكالم و

قال ـ  عن خلقة العواملـ  وروى البكري يف أنوار مولد النبي يف حديث

اءَ  آَدمَ  خَيُْلَق  َأنْ  َتَعاىَل  اهلل ادَ َأرَ  َفَلامَّ  ... : × عيل  َبرَشاً  خالٌِق  إِِّنِّ  اَلئَِكةُ املَ  إىَِل  َأْوَحى َوَحوَّ

ْيتُهُ  َفإِذا طنِيٍ  ِمنْ   اَلئَِكةُ املَ  إِنْ  ُثمَّ  َقاَل   ساِجِدينَ  لَهُ  َفَقُعوا ُروِحي ِمنْ  فِيهِ  َوَنَفْخُت  َسوَّ

ُلوا  َينْتَظُِرونَ  اَلئَِكةُ املَ وَ  ُروَح  باَِل  َجَسدِ  َوُهوَ  نَّةِ اجلَ  َباِب  َعََل  َوَوَضُعوهُ ×  آَدمَ  َجَسدِ  مَحَ

ُجودِ  ُيْؤَمُرونَ  َمَتى  اَلئَِكةُ املَ  تعاىل  اهلل َأَمرَ  الظُّْهرِ  َبْعَد  ُمَعةِ اجلُ  َيْومُ  َكانَ  َفَلامَّ  َقاَل  بِالسُّ

ُجودِ  وُح  لَِك ذَ  َبْعَد  َخَلَق  ُثمَّ  إِْبلِيَس  إاِلَّ  َفَسَجُدوا بِالسُّ  َسدِ اجلَ  َهَذا ِِف  اْدُخِِل  َوَقاَل  الرُّ

وُح  َفَرَأِت  ا َفَقاَل  َفَوَقْفُت  ِضيقاً  َمْدَخاًل  الرُّ  ُثمَّ :  َقاَل  َكْرهاً  َواْخُرِجي َكْرهاً  اْدُخِِل  هَلَ

وُح  َدَخْلُت   اَلئَِكةُ املَ  َتْسبِيِح  َوَيْسَمعُ  َنْفِسهِ  إىَِل  َينْظُرُ  آَدمَ  َفَجَعَل  َواْلَعنْيِ  ْيُشومِ اخلَ  ِِف  الرُّ

 ْمدُ احلَ  َوَقاَل  ْمدِ احلَ بِ  َتَعاىَل  اهلل فأنطقه َقاَل ×  آَدمَ  َعطََس  َياِشيمَ اخلَ  إىَِل  َوَصَلْت  َفَلامَّ  َقاَل 

 ُقْلُت  ِمْثَلاَم  َقاُلوا إِنْ  َبْعَدكَ  ِمنْ  لُِوْلِدكَ  َوَهَذا َخَلْقُتَك  َفلَِهَذا آَدمَ  َيا اهلل يرمَحَُك  له  َفَقاَل  هللَِِّ

 ْ  َمْكُتوباً  َرَأى َعْينَيْهِ ×  آَدمَ  َفتََح  َفَلامَّ  َقاَل  الَْعاطِسِ  َتْسِميِت  ِمنْ  َأَشدُّ  إِْبلِيَس  َعََل  َيُكنْ  َوََل

دٌ  اهلل إاِلَّ  إَِلهَ  اَل  الَْعْرشِ  َعََل  وُح  َوَصَلْت  َفَلامَّ  َقاَل  اهلل َويِلُّ  َعِِلي ’  اهلل َرُسوُل  َُمَمَّ  إىَِل  الرُّ

 َتَعاىَل  اهلل َقاَل  َفلَِذلَِك  النُُّهوَض  ُيطِِق  َفَلمْ  َقَدَمْيهِ  إىَِل  ُتَصلِّ  َأنْ  َقْبَل  َيُقومَ  َأنْ  َأَرادَ  اَقْيهِ َس 
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ْنسانُ   َخَلَق    ( )... َعُجوال اِْلِ

وقبل األرحام ،  قبل نفخها يفي األجسامـ  َوَقْد مرت رواية أنَّ األرواح

ْن عامل ـ  واألصالب امء تنّزلت مي ْن السَّ
األظيلَّة إىل جسم ساموي هلا يف اهلواء مي

ْن ثمَّ تقدّر يفي األصالب واألرحام،  األوىل الدنيا
  ( ). َومي

َأُكوَن َشْيئًا َمْذُكوراً  اْبَتَدْأَتنِي بِنِْعَمتَِك َقْبَل َأنْ :  × و يف دعاء عرفة قوله

اِب ُثمَّ َأْسَكنَْتنِي اأْلَ وَ  َ ُهوِر َفَلْم نُوِن وَ املَ آِمنًا لَِرْيِب  ْصاَلَب َخَلْقَتنِي ِمَن الَتُّ اْختاَِلِف الدُّ

اِم َأَزْل َظاِعنًا ِمْن ُصْلٍب إىَِل َرِحٍم ِِف َتَقادُ    ( )الَِيةِ اخلَ اْلُقُروِن اِضَيِة وَ املَ ِم اأْلَيَّ

،  وهي قبل الشيئية املذكورة له،  وفيه إشارة اىل كون لإلنسان وهي الشيئية له

وقبل إسكانه لألصالب ،  لق لالنسان من تراب طور الحق لذلكأن اخلو

 .  وأن اخللق من تراب عام لكل البرش وليس خمتصا بآدم أيب البرش،  رحامواأل

و َرُوى يفي عيون املعجزات للحسني بن عبدالوهاب املتويف يفي القرن اخلامس 

ملا ’  ُسُول اهللبإسناده إىل عاّمر يفي حديث رَ (  × دالئل فاطمة ) حتت عنوان

روى بعده ،  ( يفي حديث اخللقة النورية للخمسة أصحاب الكساء ) دخل العباس

َوَقْد ولج َعىَل ×  نعم شهدت عيل بن طالب:  بإسناده َعْن عاّمر أيضا َقاَل 

وما ََلْ يكن إىل ،  ُاْدن ألحدثك بام َكاَن وما ُهَو كائن » فلاّم برصت به نادت÷  فاطمة

،  يرجع القهقري×  فرأيت أمري املُْؤِمننِي:  َقاَل ،  ة حني تقوم الساعةَيُوم القيام

فلام اطمئن ×  ادن يا أبا احلسن:  َفَقاَل َلهُ ،  ’ فرجعت برجوعه إذ دخل َعََل اْلنَّبِّي 

َفَقاَل َكأِّنَّ ،  َفَقاَل احلديث منك يا َرُسُول اهلل،  َقاَل َلُه حتدثني أم أحدثك،  به املجلس

نور :  × َفَقاَل عِل،  فرجعت،  وقالت كيت وكيت،  ْد دخلت َعََل فاطمةبك َوقَ 

                                         
 .  16للبكري ص ’  أنوار مولد النبي( 1)

 .  16ـ  14ص /  6النبي للبكري املتويف القرن  أنوار مولد(  )

 .  148ص  1ج  ـ(  القديمةـ  ط )إقبال األعامل  ، ابن طاووس( 1)
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َقاَل عاّمر ،  أو ال تعلم فسجد عِّل شكرًا هلل َتَعاىَل ’ :  َفَقاَل ،  ِمْن نورنا÷  فاطمة

:  وقالت،  وخرجت بخروجه فولج َعََل فاطمة ووجلت معه×  فخرج أمري املُْؤِمننِي

،  ÷ َقاَل َكاَن َكَذلَِك يا فاطمة،  ربته بام قلته لكفأخ’  َكأنََّك رجعت إىل أِب

اعلم يا أبا احلسن إنَّ اهلل َتَعاىَل خلق نوري َوَكاَن يسّبح اهلل َجلَّ َجاللَُه ثمَّ :  فقالت

إىل اجَلنّة أوحى اهلل تعاىل إليه ’  فلام دخل أِب،  أودعه شجرة ِمْن شجر اجَلنّة فأضائت

ْن تلك الشجرة وأدرها ِِف هلواتك ففعل فأودعني اهلل َتَعاىَل إهلاما أْن اقتطف الثمرة مِ 

اعلم ما َكاَن ،  صلب أِب ثمَّ أودعني خدجية بنت خويلد فوضعتني وأنا ِمْن َذلَِك النُّور

 .  ( )« املؤمن ينظر بنور اهلل تعاىل،  وما يكون وما ََلْ يكن يا أبا احلسن

واألرحام بل يف خصوص صلب مل جتر يف األصالب ÷  وظاهر احلديث أَّنا

ولعله لذلك وصفت يف لسان األحاديث أَّنا حوراء ،  ÷ ورحم خدجية’  النبي

 .  ’ أي أصل بدَّنا طينة اجلنة ثم طرأ عليها الطينة اإلنسية من النبي،  إنسية

فإذا  ... : قالـ  حديث عن نفخ إرسافيلـ  يف’  روى حذيفة عن النبيو

فتنترش بني السامء ،  ت األرواح من أنقاب الصورخرج،  نادى إرسافيل ِف الصور

فأرواح ،  ال خيرج من ذلك النقب غريهو،  األرض كأهنا النحل خيرج من كل نقبو

أرواح الكفار و،  بنور أعامهلا الصاحلةمن أنقاهبا نائرة بنور اِليامن واملؤمنني خترج 

د انترشت ما بني رواح قاألو،  إرسافيل يديم الصوتو،  خترج مظلمة بظلمة الكفر

تدخل كل روح إىل جسدها و،  ثم تدخل األرواح إىل األجساد،  األرضالسامء و

فتدب األرواح ِف األجساد كام يدب السم ِف امللسوع حتى ،  الذي فارقته ِف دار الدنيا

فإذا ،  ثم تنشق األرض من قبل رؤوسهم،  ترجع إىل أجسادها كام كانت ِف دار الدنيا

ال ،  ينادي هبذا النداء×  إرسافيلو،  طوامهاإىل أهوال القيامة و قيام ينظرونهم 

النريان تسوق اخلالئق إىل و،  اخلالئق يتبعون صوتهو،  يمده مدايقطع الصوت و

                                         
 .  املتويف يفي القرن اخلامس ، 47ص:  عيون املعجزات للحسني بن عبدالوهاب( 1)
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  ( )... أرض املحرش

وظاهرها أن اإلحياء هو دخول اجلسم اللطيف وهو الروح يف اجلسم الغليظ 

 .  وهو البدن الدنيوي

 وساكان سادرة املنتاه     وت اىل محلاة العار   تصاعد طبقات املا 

 حقيقة النفخ يف الصورو ومحلةالكرسي

هل هو إيقاع صوت متناسب مع لطافة أجساد األرواح دافع هلا جتاه ـ 1

وقد اطلق عىل حركة األرواح من الصور من خالل ،  ونحو األجساد الغليظة

 .  أنقابه أنه خروج هلا من األنقاب التي يف الصور

 .  ان نزوعها من األجساد الغليظة دخول يف الصوروهل ك ـ 

 .  ؟ ثم ملاذا هي جمتمعة يف الصور ـ1

 .  ؟ وكيفية ذلك ـ4

ثم ما الفارق بني هذا اإلجتامع هلا وبني اإلجتامع هلا يف األظلة والطني  ـ5

 .  ؟ الظيل أو يف عامل األشباح

ب آدم أو من الطني ثم ما الفارق بني إنتشار األرواح يف الذر سواء من صل ـ6

السيام وأن بعض عوامل األظلة هو من دون اجلنة ؟  مع اإلنتشار من أنقاب الصور

ال سيام .  وبعضها من فوق اجلنة من عليني،  ومن األجسام الساموية أو من سجني

وأن بعد النفخ يف الصور وهو إجتامع األرواح يف الصور تكون الساموات 

رواح يف الصور متناسب مع حالة الطّي فهي واألرضون مطويات فإجتامع األ

 .  ليست منترشة بل مطوية يف الصور

  
                                         

 .  67ية تفسري الربهان للسيد هاشم البحراين عن بستان الواعظني يف ذيل سورة الزمر اآل( 1)



 

 

 

 طبقات املالئكة واألرواح

 :  ( الروحانيني ) املالئكة

ويظهر من مجلة من الروايات أن املالئكة األرضيني فوقهم السامويون 

لكل  والروحانيون وصف نسبي،  وفوقهم الروحانيون وفوقهم املالئكة األنوار

 .  طبقة منهم فوق األخرى تكون مثابة الروح ملا دوَّنا

ثمَّ خلق املالئكة روحانيني هلم  ... »:  × قصص الراوندي َعْن أيب جعفر

فأسكنهم فيام بني أطباق الساموات يقّدسونه ِف ،  أجنحة يطريون هبا َحْيُث يشاء اهلل

ثمَّ خلق َعزَّ َوَجلَّ ِِف ،  واصطفى منهم إرسافيل وميكائيل وجربئيل،  الليل والنهار

 .  األْرض اجلّن روحانيني هلم أجنحة

فخلقهم دون خلق املالئكة وحفظهم أْن يبلغوا مبلغ املالئكة ِِف الطريان وغري 

بع وفوقهنَّ يقدسونه اهلل الليل والنهار ال  َذلَِك فأسكنهم ِِف ما بني أطباق األرضني السَّ

 .  ( )احلديث«  يفَتون

 :  فة السجاديةوِف الصحي

ومُحّال ،  فصل َعَلْيِهم َوَعََل الروحانيني ِمْن مالئكته وأهل الزلفة عندك ... » 

وقبائل املالئكة الَِّذْيَن اختصصتهم ،  َواملُْؤمتِننِي َعََل وحيك،  الغيب إىل رسلك

                                         
 .  5ح ،   1ص ، 54ج:  البحار ، 15ص ـ  1قصص األنبياء ف( 1)
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 بالقبائل وتوصيفهم،  ( )« ... وأغنيتهم َعْن الطعام والرشاب بتقديسك،  لنفسك

ىل أن حياة ونشأة املالئكة إجتامعية بالطبع وإن إرتقوا عن اجلن وعن اإلنس دال ع

 .  يف مجلة من خواص بدَّنم

 مالئكة روحانيون ضوق إسراضيل

َوَذلَِك أنَّ خلق جربئيل عظيم َفُهَو ِمْن  ... »×  قوله الصدوق وروى

َفَقاَل رسول  ... الروحانيني الَِّذْيَن ال يدرك خلقهم وصفتهم إالَّ اهلل رب العاملني

َوِمْن أين يأخذه :  َفَقاَل ،  آخذه ِمْن إرسافيل:  َفَقاَل ؟  َفِمْن أين تأخذ الوحي’  اهلل

َفِمْن أين يأخذه َذلَِك :  َقاَل ،  يأخذه ِمْن ملك فوقه ِمْن الروحانيني:  َقاَل ؟  إرسافيل

 .  ( )« ... اهلل َعزَّ َوَجلَّ  َوُهَو كالم،  يقذف ِِف قلبه قذفًا َفَهَذا وحيٌ :  َقاَل ؟  امللك

،  ويف بعض الروايات أن القلم يبلغ الوحي للوح واللوح يبلغه إلرسافيل

ويف الرواية إشارة اىل طبقات ومراتب من ،  وقد ورد أن القلم واللوح ملكان

والخيفى ،  وال يعمهم نفخ الصور،  املالئكة روحانيني فوق طبقة املالئكة املقربني

روحانيني عليهم بلحاظ ما دوَّنم من املالئكة املقربني ومحلة العرش أن إطالق ال

وهذه الطبقةمن املالئكة مل يتسموا ،  أن ما فوقهم بالنسبة إليهم كالروح للجسد

 .  بأسامء خاصة هلم

 :  املالئكة ِمْنأطوار 

 فمألهّن أطوارًا ِمنْ ،  ثمَّ فتق ما بني السموات الُعال ... » : وِف هنج البالغة

،  وصافون ال يتزايلون،  وركوع ال ينتصبون،  مالئكته منهم سجود ال يركعون

                                         
الة َعىَل محلة العرش َوُكّل ملك ُمقّرب×  دعاؤه ، الصحيفة السجادية( 1)  .  يفي الصَّ

ُدوق(  )  .  0ح ، 57 ص ، 10البحار ج ؛ 5ح:  باب الرّد َعىَل الثنوية والزنادقة:  توحيد الصَّ
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وال فَتة ،  وال سهو العقول،  ال يغشاهم نوم العيون،  ومسبحون ال يسأمون

وألسنة إىل رسله وخمتلفون ،  ومنهم ُأمناء َعََل وحيه،  وال غفلة النسيان،  األبدان

َوِمنُْهم الثابتة ِِف ،  ده والسدنة ألبواب جنانهَوِمنُْهم احلفظة لعبا،  بقضاءه وأمره

امء العليا أعناقهم واخلارجة ِمْن األقطار ،  األرضني السفَل أقدامهم واملارقة ِمْن السَّ

ون حتته أركاهنم واملناسبة لقوائم العرش أكتافهم ناكسة دونه أبصارهم متلفع

تار القدرة ال يتوُّهون بني من دوهنم ُحجب الِعّزة وأسبأجنحتهم مرضوبة بينهم و

رهبم بالتصوير وال جيرون َعَلْيِه صفات املصنوعني وال حيّدونه باألماكن وال ُيشريون 

 .  ( )« ... إليه بالنظائر

فوصف قسام من املالئكة بعدم السؤم وعدم طرو النوم عىل عيوَّنم وعدم  

عاظم أحجامهم ومنهم املهولة ت،  الغفلة ومنهم الذين استأمنوا عىل إيصال الوحي

 .  أن بينهم وبني من دوَّنم حجب العزة والقدرة

ٍد َقااحلَ وَعْن  يمَ َسني ْبني َراشي ْعُت أََبا إيْبَراهي َعبُْد  اْحتََفَر َلـامَّ   َيُقوُل ×  َل َسمي

ائَِحٌة ُمنْتِنٌَة اْنَتَهى إىَِل َقْعِرَها َخَرَجْت َعَلْيِه ِمْن إِْحَدى َجَوانِِب اْلبِْئِر رَ طَّلِِب َزْمَزَم وَ املُ 

ْيُل َأَتاُه ِِف َمنَ  ...  َأْفَظَعْتُه َفَأَبى َأْن َينَْثنِي ةٍ ِمْن ِرَجاٍل وَ َفَلامَّ َأْن َكاَن اللَّ ِصبْيَاٍن َفَقاُلوا اِمِه بِِعدَّ

يُوُف َلْيَسْت لَ ُه َنْحُن َأْتبَاُع َولَِدَك وَ لَ  ادَِسِة السُّ اَمِء السَّ اِن السَّ ْج ِِف َك تَ َنْحُن ِمْن ُسكَّ َزوَّ

ْب َبْعُد ِِف ُبطُوِن الَْعَرِب خَمُْزوٍم َتْقَو وَ  ْ َيُكْن َمَعَك َماٌل َفَلَك َحَسٌب َفاْدَفْع  ( ) اَْضِ َفإِْن ََل

َسْيٌف لََك وَ ،  اَل ُيَباُن َلَك َأْكَثَر ِمْن َهَذاوَ ،  ْخُزوِميَّةِ املَ َهِذِه الثَّاَلَثَة َعرَشَ َسيْفًا إىَِل َوَلِد 

َكَذا َفَيُكوُن ِمْن َيْسَتِجنَُّه َجبَُل َكَذا وَ  ِمنَْها َواِحٌد َسَيَقُع ِمْن َيِدَك َفاَل جَتُِد َلُه َأَثرًا إاِلَّ َأنْ 

                                         
 .  اخلطبة األوىل:  َّنج البالغة( 1)

أي تزوج يف أي بطن منهم شئت و احلاصل أنك ال بّد لك أن تتزوج من بنى خمزوم ليحصل والد (  )

و حيتمل أن  ، النبّي و األوصياء صلوات اهللّ عليهم و يرثوا السيوف و اما سائر القبائل فاالمر إليك

 (  ت العقولمرآ . ) يكون املراد جاهد بطون العرب و قاتلهم و األول أظهر
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دٍ  اِط َقائِِم آِل َُمَمَّ ُيوُف َعََل َرَقَبتِهطَّلِِب َواْنَطَلَق وَ املُ ْنَتبََه َعبُْد َفا،  َعَلْيِهموَ ’  َأرْشَ   ( ) السُّ

من جنس ك بل هنااملالئكة  يقترص عىل اله أن سكان السموات ومفاد 

كام أن لدهيم ،  ثم هم من أتباع سيد األنبياء،  خملوقات فيه رجال وصبيانغريهم 

والظاهر أن من وظائف سكان ،  وظيفة مرتبطة بالوحي والقضاء والقدر

 السموات واألرضني هو كوَّنم ضمن طواقم الدولة اإلهلية التي 

كام نص القرآن الكريم عىل سجود ،  يف األرض خليفة اهلل تعاىليرأسها 

 .  وطاعة املالئكة كلهم أمجعني خلليفة اهلل تعاىل

مي َعبُْد  َثنيي أَبُو اْلَقاسي يُّ  اهللوروى ُفَراٌت َقاَل َحدَّ وري ٍم الدُّ
دي ْبني َهاشي ْبُن حُمَمَّ

ٍّ َعْن آَبائي 
دي ْبني َعيلي ئِيُل :  َقاَل [ ×  ]هي ُمَعنَْعنا  َعْن حُمَمَّ ’  َعََل النَّبِيِّ ×  َهَبَط َجرْبَ

ابَِعِة جُيَادِلُوَن [  َمنِْزلِ ]ُهَو ِِف َبْيِت وَ  اَمِء الرَّ ُد إِنَّ َمأَلً ِمْن َماَلئَِكِة السَّ ُأمِّ َسَلَمَة َفَقاَل َيا َُمَمَّ

َداُل فِيِه وَ  ٍء َحتَّى َكثُرَ  ِِف َشْ  نِّ ِمْن َقْوِم إِْبلِيَس الَِّذيَن َقاَل  ُهْم ِمنَ َبْينَُهُم اجْلِ ِِف  اهللاجْلِ

ْمري َربِّهي  }  كَِتابِهِ 
َ
ينِّ َفَفَسَق َعْن أ

ْ
اَلئَِكِة َقْد املَ إىَِل [  َتَعاىَل ] اهللَفَأْوَحى    { ََكَن ميَن ال

اَضْوا بَِحَكٍم ِمَن اآْلَدِميِّنَي حَيُْكُم َبيْنَُكْم  ِة َكُثَر ِجَداُلُكْم َفََتَ َقالُوا َقْد َرِضينَا بَِحَكٍم ِمْن ُأمَّ

ٍد  دٍ [  َفَمنْ ]إَِلْيِهْم بَِمْن  اهللَفَأْوَحى [  ’  ]َُمَمَّ ِة َُمَمَّ َرِضينَا [ َقدْ ]َقاُلوا [ َتْرَضْوَن ِمْن ُأمَّ

ْنيَا بِبَِساٍط َساَمِء اَمَلكًا ِمْن َماَلئَِكِة  اهلل[ فهبط]َفَأْهَبَط [  ×  ]بَِعِِلِّ ْبِن َأِِب َطالٍِب  لدُّ

ُه بِالَِّذي َجاَء فِيِه َفَدَعا النَّبِيُّ [  ’  ]النَّبِيِّ [  إىَِل ]َعََل [ فأهبط]َأِريَكَتنْيِ َفَهَبَط وَ  َفَأْخرَبَ

َدُه َوَأْقَعَدُه َعََل اْلبَِساِط وَ [  ×  ]بَِعِِلِّ ْبِن َأِِب َطالٍِب [  ’  ] بِاأْلَِريَكَتنْيِ [  وسداه]َوسَّ

َتَك َبنْيَ َعْينَْيَك ُثمَّ ُعِرَج َقْلَبَك وَ  اهلل[  َثبَّتََك ]َتَفَل ِِف فِيِه ُثمَّ َقاَل َيا َعِِلُّ َثبََّت  ُثمَّ  َ ُحجَّ َصريَّ

اَمِء  ُد [  َفَقاَل ]َقاَل [  َفإَِذا َنَزَل ]بِِه إىَِل السَّ اَلَم وَ  اهلل[  إِنَ ]َيا َُمَمَّ   َيُقوُل لََك ُيْقِرُئَك السَّ

هَشاء إينه َربهَك َحكييٌم َعلييمنَ  }   ( ).   { ْرَفُع َدرََجاٍت مهن ن
                                         

 .  8  ص  4الكايف ج ، حممد بن يعقوب ، كلينىال( 1)

 .  133ـ ص  76يوسف اآلية تفسري فرات الكويف ـ سورة  ، فرات بن ابراهيم ، كوىفال(  )
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 :  ويف الرواية ترصيح مقارب للسابقة

أن من سكان السموات كالرابعة منها من املالئكة من جنس اجلن وكان  ـ1

 .  إبليس قبل عصيانه يف األصل منهم

أمورهم ورضوا بأن وأن اهلل تعاىل يوحي إليهم وأَّنم إختصموا يف أمر من  ـ 

مما يدلل عىل أن سكان ،  يكون عليا أمرياملؤمنني حكام بينهم ليفصل بينهم

السموات يضطرون اىل من هيدهيم اىل تدبري شؤوَّنم لئال يقع بينهم كقوى يف 

وهذا متطابق مع نص القرآن بسجود وطاعة املالئكة ،  املنظومة اإلهلية تدافع

 .  كلهم أمجعني خلليفة اهلل تعاىل

يف الوحي نظري  وتوسطه×  الرواية العروج اجلسامين ألمرياملؤمنني ويفـ 1

ألنه توسط باإلضافة للمراتب النازلة ’  مع كوَّنام دون مقام النبي×  جربئيل

 .  ’ من النبي

ُل َيا َمْواَليَ املُ َقاَل  ... : يف اهلدايةاخلصيبي وروى  َأَو لَْيَس ُيَقاُل إِنَّ إِْبلِيَس :  َفضَّ

ُل ُهَو ِمَن ،  اَلئَِكةِ املَ ِمَن  وَحانِيَِّة وَ ،  اَلئَِكةِ املَ َقاَل َبََل َيا ُمَفضَّ اَل وَ ،  اَل النُّوَرانِيَّةِ اَل الرُّ

اَمَواِت  اِن السَّ ُف َفُهَو َمَلٌك َوَمالٌِك وَ َمْعنَى َماَلئَِكٍة ُهَو اْسٌم َواحِ وَ ،  ُسكَّ ََمُْلوٌك ٌد َفُيْْصَ

ُه اْسمٌ  يْذ قُلْنَا  }:  َتَعاىَل  اهللَكاَن َأْماَلَك اأْلَْرِض َأَما َسِمْعَت َقْوَل وَ ،  َواِحٌد  َهَذا ُكلُّ َوإ
ْمري َربِّهي 

َ
ينِّ َفَفَسَق َعْن أ

ْ
يبْلييَس ََكَن ميَن ال  إ

يَكةي اْسُجُدوا آلَدَم فََسَجُدوا إياله يلَْمالَئ  { ل
ُمومآنه َخلَْقَناهُ الَ وَ  }:  َقْوَلُه تََعاىَل وَ    يَاَمْعََشَ  }:  َقاَل وَ    { مين َقبُْل مين نهاري السه

ْرضي فَانُفُذوا الَ 
َ
َماوَاتي َواأل ْقَطاري السه

َ
ن تَنُفُذوا ميْن أ

َ
نسي إيني اْسَتَطْعتُْم أ ينِّ َواإلي

ْ
ال

يُسلَْطان  ب
نهُه اْسَتَمَع َنفَ  }:  َقْوَلهُ وَ  { تَنُفُذوَن إياله

َ
يَله أ َ إ وحي

ُ
ينِّ َفَقالُوا قُْل أ

ْ
ٌر مَِّن ال

َحًدا
َ
يَربِّنَا أ َْشيَك ب

ُّ يهي َولَن ن ي إيََل الرُّْشدي فَآَمنها ب ْعنَا قُْرآنًا َعَجبًا َيْهدي ينها َسمي   ( ){ إ
                                         

 .  417ص ـ  اهلداية الكربى ، حسني بن محدان ، صيبىاخل( 1)
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 :  ومفاده

تقسيم من يف السامء اىل مالئكة روحانيني ومالئكة نورانيني وسكان ـ 1

 .  للساموات

د احد املعاين الثالثة احدها املعنى املنسبق املعهود أن املالئكة قد يطلق ويراـ  

والثاين ،  من العباد املكرمون الذين ال يعصون اهلل ما أمرهم وهم بقوله يعملون

 .  سيطر عليه من املخلوقاتوالثالث امل،  الوارث تكوينا منه تعاىل مكانا من العوامل

ويف ،  ال خصوص االول وأن املراد من آية االستخالف كال املعاين الثالثة ـ1

عدة من الروايات الواردة يف االستخالف ما يشري اىل عموم من خوطب باالمر 

 .  بالسجود

وأن توصيف إلرادة التعميم باالستثناء يف آية االستخالف ×  استشهدـ 4

 .  إبليس بأنه من اجلن ليس حرصا به بل يشري اىل ان من خوطب شامل للجن ايضا

انه قال يف ×  جات بسنده عن ايب بصري عن ايب عبداهللى يف بصائر الدرورو

إِْن َأْوَسْعُت َعَلْيِهْم ِمْن ْن َعاَداَك َأَشدَّ َعَذاِِب وَ مَ ـ  حديث عن شأن االمام أول تولده

يلَـَه إياله  } نَادِي َأَجاَبُه الَْوِصُ املُ َسَعِة ِرْزقِي َفإَِذا اْنَقََض َصْوُت   إ
نهُه الَ

َ
ُهَو  َشهيَد اّلِلُّ أ

يلَـَه إياله ُهَو الَْعزييُز المَ وَ   إ
يالْقيْسطي الَ يَماً ب ْولُواْ الْعيلْمي قَآئ

ُ
يَكُة َوأ إىَِل آِخِرَها    { كييماْلَ الَئ

ا َأْعَطا ِل َوِعْلَم اآْلِخِر وَ  اهللُه َفإَِذا َقاهَلَ وِح ِعْلَم اأْلَوَّ ِِف َلْيَلِة الَْقْدِر   اْسَتْوَجَب ِزَياَدَة الرُّ

وُح   ُقْلُت ُجِعْلُت فَِداَك َلْيَس  ئِيَل   الرُّ وُح َخْلٌق َأْعظَُم اَلئَِكِة وَ املَ ِمَن   ئِيُل َفَقاَل َجرْبَ   َجرْبَ الرُّ

ُل  }  َيُقوُل  اهلل  اَلئَِكِة َأ َلْيَس املَ ِمَن  وحُ المَ َتََنه يَكُة َوالرُّ ده التقابل بني ومفا ( ){ الَئ

التقابل وصفي وإضايف نظري التقابل بني القدر وهذا ،  عنوان الروح واملالئكة

 .  وليس علام عىل مصداقني بعينهام،  والقضاء

                                         
 .   44ص  1ئر الدرجات جبصا( 1)
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َثنَ :  ئروفی البصا ُد ْبُن َحدَّ ِّ ْبني أَْسبَاٍط َسنْيي وَ احلُ ا حُمَمَّ
يَسى َعْن َعيلي ُد ْبُن عي حُمَمَّ

ْسَكافي َقاَل احلُ َعني   َعْن َسْعٍد اإْلي
ي
ٌل َعِِلَّ ْبَن َأِِب َأَتى َرُج :  َسنْيي ْبني أيَبي اْلَعاَلء

ئِيَل َفَقاَل َلُه َعِِلي ×  َطالٍِب  وِح َأ لَيَْس ُهَو َجرْبَ اَلئَِكةِ املَ ئِيُل ِمَن َجرْبَ ×  َيْسَألُُه َعِن الرُّ

ئِيَل وَ  وُح َغرْيُ َجرْبَ ُجِل َفَقاَل َلُه لََقْد ُقْلَت َعظِياًم ِمَن َوالرُّ َر َذلَِك َعََل الرَّ اْلَقْوِل َما َأَحٌد َكرَّ

ئِيَل َفَقاَل لَُه َعِِلي  وَح َغرْيُ َجرْبَ اَل ×  َيْزُعُم َأنَّ الرُّ ِل َيُقوُل إِنََّك َضالي َتْرِوي َعْن َأْهِل الضَّ

ْمُر  }  ’  َتَعاىَل لِنَبِيِّهِ َتَباَرَك وَ  اهلل
َ
ََت أ

َ
ا  اهللأ لُوهُ ُسبَْحانَُه َوَتَعاََل َعمه فاَلَ تَْسَتْعجي

 ُ وحي المَ ُيََنُِّل  َْشيُكوني يالْرُّ يَكَة ب وُح َغرْيُ وَ    { آلئ ومفاده مقارب .  ( )( اَلئَِكةِ املَ الرُّ

 .  للحديث السابق

يِّ   ـ  ى رواها يف البصائرروايات اخر ةومجلـ  وفی صحيح َحْفصي ْبني اْلبَْخرَتي

ْعُت أََبا َعبْدي  لُونََك  }  َيُقوُل ×  اهللَقاَل َسمي
َ
ْمري َويَْسأ

َ
وُح ميْن أ وحي قُلي الرُّ َعني الرُّ

ئِيَل  َقاَل َمَلٌك    { َرّبِّ  َّْن َمََض َغرْيِ وَ   َأْعظَُم ِمْن َجرْبَ ْ َيُكْن َمَع َأَحٍد َِم ِميَكائِيَل ََل

دٍ   .  ( )( ُكلَّاَم ُطلَِب ُوِجَد   َلْيَس وَ ’  َُمَمَّ

 .  ومفاده يؤكد ان عنوان امللك وصفي اضايف

 روبيون املالئكة الك

إن الكروبيني قوم ِمْن  »:  َقاَل ،  × روى يف البصائر مرفوعا  إىل أيب عبداهلل

ل جعلهم اهلل خلف العرش لو ُقّسم نور واحد منهم َعََل أهل ،  شيعتنا ِمْن اخللق األوَّ

أمر واحدا ِمْن ،  ملا سأل رّبه ما سأل×  إنَّ موسى »:  ثمَّ َقاَل «  األْرض لكفاهم

 .  ( )« تجَّل للجبل فجعله دكاً الكروبيني ف

                                         
 .  74 ص  1الكايف ج ، 464ص  1ئر الدرجات جبصا( 1)

 .  461ص  1ئر الدرجات ج بصا(  )

 .   باب نادر ـ ح ، 145ص ، 1ج:  بصائر الدرجات( 1)
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 :  ومفاده 

وصف الكروبيني باخللق األول قد حيمل عىل نمط من اخللق سابق عىل  ـ1

 .  النسناس واجلن أو عىل دورات اآلدميني السابقة

الرواية دالة عىل أن خلقهم وواليتهم صلوات اهلل عليهم ليس خمتصا هبذه  ـ 

 .  الدورة اآلدمية

ادَِسِة َفإَِذا فِيَها َخَلَق  ... : اج للروانديويف رواية املعر اَمِء السَّ   ُثمَّ َصِعَد ِِب إىَِل السَّ

ابَِعةِ َبْعُضُهْم ِِف َبْعٍض وَ   ُموُج َكثرٍِي يَ  اَمِء السَّ  فِيَها اْلَكُروبِيُّوَن َقاَل ُثمَّ َصِعَد ِِب إىَِل السَّ

ُت فِيَها َخْلقاً وَ    ( )َماَلئَِكةُ َفَأْبَْصْ

ر من بعض روايات املعراج تواجد خالئق مع املالئكة يف كل سامء من ويظه

 .  السبع

 :  ( الروحانيني ا الكروبيني ا محلة العر  ) أقسا  للمالئكة

ِِف ثواب ِمْن ’  للراوندي َعْن أيب املحاسن َعْن رسول اهلل:  كتاب النوادر

ابِع والعرشين ِمْن رجب ،  ق إَذا صامه العبد واألمةوالذي بعثني باحل ... »:  صام السَّ

امء وقطر ،  وقام ليله غفر اهلل ذنوبه فيام بينه وبني ربه وإْن َكاَن ذنوبه بعدد نجوم السَّ

وجيعل اهلل َلُه نصيبًا ِِف ثواب جربئيل وميكائيل ،  وورق الشجر وأيام الدهر،  املطر

رش والذي بعثني ومحلة الع،  وملك املوت والروحانيني معه والكروبيني،  وإرسافيل

                                         
و روي (  01 : ) برقم ، ( 176ـ  175/ 10 )بحار األنوار  ، 5 1قصص األنبياء للراوندي ص ( 1)

يف ص ×  هللّعن العّيايش مرسال عن أيب بصري عن ايب عبد ا(  أعني حديث املعراج )صدره 

و رواه مسندا عنه (  106ـ  105 )يف ص ×  و أيضا عنه عنه(  187 : ) برقم ، ( 484ـ  481 )

عن أمايل الّشيخ الطويّس و ال يبعد إرجاع مراسيله عن أيب بصري إىل هذا (  100 )يف ص ×  عنه

 .  6 1قصص العلامء للراوندي ص  ، املسند بسبك فنّي يعرفه أهله
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 .  ( )« . . باحلق جيعل اهلل لَُه نصيباً ِِف عبادة مالئكة سبع سموات

ومفاده رصيح يف جمازاة املالئكة املقربني بل الرواية تشري اىل طبقات كثري من 

وهذا املضمون ،  ن بالدين وإن مل يكلفوا بالرشيعةاملالئكة عىل أعامهلم وأَّنم مكلفو

الئكة عىل أعامهلم نظري لسان أن من املالئكة يسبحون أو مستفيض وهو جمازاة امل

 .  يذكرون اهلل وجيعل اهلل ثوابه لذلك اإلنسان اآليت بالفعل الراجح املعني

 :  الروحانيني ِمْنجربئيل 

نيني:  االحتجاج  :  × يفي خرب الزنديق الذي سأل أمري املُْؤمي

ا قوله ... »    } وأمَّ
ُ
ْدَرةي َولََقْد َرآهُ نَْزلًَة أ نَد سي يعني  { ْنتََه المُ ْخَرى عي

َحْيُث ال جياوزها خلق ِمْن خلق اهلل َعزَّ ،  حني َكاَن ِعنَْد سدرة املنتهى’  َممداً 

ى ميْن آيَاتي َربِّهي  } وقوله ِِف آخر اآلية.  َوَجلَّ 
َ
َما َزاَغ اْْلَََصُ َوَما َطَغ لََقْد رَأ

ة ُأخرى:  مرتني ِِف صورته×  رأى جربئيل { الُْكْْبَى  املرة َوَمرَّ
َوَذلَِك أنَّ ،  َهِذهِ

خلق جربئيل عظيم َفُهَو ِمْن الروحانيني الَِّذْيَن ال يدرك خلقهم وصورهتم إالَّ رب 

ان روحانيا بالنسبة اىل ومفاده أن اجلسم اللطيف كلام إزداد لطافة ك.  ( )« العاملني

ور بصور يف العوامل اجلسامنية ومع ذلك يتنزل ويتص،  ال تدرك صورتهالغليظ و

 .  النازلة

 :  املالئكة املقربون

إنَّ أمركم َهَذا :  َقاَل  » : × بصائر الدرجات موثق سدير َعْن أيب عبداهلل

َفَلْم يقّربه إالَّ ،  وعرض َعََل األنبياء،  َفَلْم يقّر به إالَّ املقربون،  ُعرض َعََل املالئكة

                                         
 .  48ح ، 51ص ، 34ج:  البحار( 1)

 .  3ح ، 11ص ، 4ج:  البحار(  )
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 :  ومفاد احلديث.  ( )« ِمننِي َفَلْم يقّربه إالَّ املمتحنونوعرض َعََل املُؤْ ،  املرسلون

سبب إصطفاء اهلل تعاىل املقربني من بني املالئكة واملرسلني من بني األنبياء  ـ1

ن مصطفون إال أن اإليامن مع أن كل املالئكة مطهرو،  واملمتحنني من بني املؤمنني

وأن ،  ذلك احلال يف األنبياءك،  إصطفاء مضاعف متعايل والوالية ألهل البيت

 .  السبب هو املسارعة لإلقرار واملعرفة بأهل البيت

النبوة العامة ويفضل من  يفضل من جهة أن اإليامن والوالية ألهل البيتـ  

كام اشري اىل ذلك يف روايات مستفيضة كام يف ،  جهة الرتبة العقلية يف املالئكة

 اخلطب االوىل لنهج البالغة

 .  واإلقرار بواليتهم عظيم للمعرفة بأهل البيت وهذا مقام

اَل ُيِقرَّ بِِه إاِلَّ ْمَرَنا َهَذا اَل َيْعِرُفُه وَ إِنَّ أَ :  َقاَل ×  اهللوروى اْلُفَضيْلي َعْن أيَبي َعبْدي  

ٌب َأْو َنبِيي ُمْصَطًفى َأْو َعْبٌد اْمتََحَن    ( ). نِ َقْلَبُه لِْْلِياَم  اهللَثاَلَثٌة َمَلٌك ُمَقرَّ

رُي  نينيَ املُ وروى ُسَليْمي ْبني َقيٍْس َقاَل َقاَل أَمي  إِنَّ َأْمَرَنا َأْهَل اْلَبْيِت َصْعٌب   ×  ْؤمي

ٌب َأْو َنبِيي ُمْرَسٌل َأْو ُمْؤِمٌن َنِجيٌب اْمَتَحَن ُمْسَتْصَعٌب اَل َيْعِرُفُه وَ  اَل ُيِقرُّ بِِه إاِلَّ َمَلٌك ُمَقرَّ

  ( ) ياَمنَقْلَبُه لِْْلِ  اهلل

ْعُت أََبا َجْعَفرٍ  ِّ َقاَل َسمي َأْمُرَنا َصْعٌب ُمْسَتْصَعٌب   َيُقوُل ×  و َعْن أيَبي مَحَْزَة الثُّاَميلي

ٌب َأْو َنبِيي ُمْرَسٌل َأْو َعْبٌد اْمتََحَن  َتِمُلُه إاِلَّ َثاَلٌث َمَلٌك ُمَقرَّ َقْلَبُه لِْْلِياَمِن ُثمَّ َقاَل َيا  اهللاَل حَيْ

َزَة َأ َلْسَت َتْعَلُم ِِف  بنَِي وَ املَ  َأَبا مَحْ بنَِي وَ َغرْيَ مُ اَلئَِكِة ُمَقرَّ  النَّبِيِّنَي ُمْرَسلنَِي َوَغرْيَ ِِف َقرَّ

 َغرْيَ َُمْتََحننَِي ُقْلُت َبََل َقاَل َأ اَل َتَرى إىَِل ِصَفِة َأْمِرَنا إِنَّ ْؤِمننَِي َُمَْتَحننَِي وَ املُ ِِف ُمْرَسلنَِي وَ 

                                         
د ما خّص اهلل به األئمة ، 7باب (  73  ) 4ح ، 141ص:  بصائر الدرجات( 1) ْن آل حُممَّ

’  مي

 .  ووالية املالئكة

 .  7 ص  1ج ـ  بصائر الدرجات يف فضائل آل حمّمد صىّل اهلل عليهم ، حممد بن حسن ، صفارال(  )

 .  7 ص  1ج ـ  بصائر الدرجات يف فضائل آل حمّمد صىّل اهلل عليهم ، حممد بن حسن ، صفارال( 1)
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بنَِي وَ املَ  اْخَتاَر َلُه ِمنَ  اهلل   ( ). ْؤِمننَِي َُمَْتَحننِيَ املُ ِمَن يِّنَي ُمْرَسلنَِي وَ ِمَن النَّبِ اَلئَِكَة ُمَقرَّ

 :  ( األنوار ا الروحانيني ا األبرار ) املالئكة

د َعْن آبائه َعْن أمري  مروج الذهب للمسعودي َعْن أيب عبداهلل جعفر بن حُممَّ

وأراهم ما خّصه به ،  فلام خلق اهلل آدم أبان لَُه فضله للمالئكة »:  َقاَل ×  نينياملُْؤمي 

فجعل اهلل آدم ،  ِمْن َحْيُث عّرفهم ِعنَْد استنبائه إياه أسامء األشياء،  ِمْن سابق العلم

 .  ( )« ... َمراباً وكعبة وقبلة أسجد إليها األنوار والروحانيني واألبرار

ووجه ،  كة األنوار أعىل طبقة من املالئكة الروحانينيومفادها أن املالئ

التسمية والتوصيف بالنور واضح فأنه أشد لطافة من الروحانيني كام أن 

 .  الروحانيني أكثر لطافة من سائر طبقات املالئكة

هي املُتّصل َعْن   وهذا التقسيم ذكر يف رواية احلضيني يفي اهلداية الكربى بيَسنَدي

نَْدَما سأله وـ  # يفي حديث طويل َعْن اإلمام املهديـ  املفضل بن عمر فيه عي

:  َقاَل ؟  ـ يا موالي أوليس ُيَقال أنَّ إبليس َكاَن ِمْن املالئكة:  َقاَل املفضل،  املفضل

ومعنى ،  بَل يا مفضل ُهَو ِمْن املالئكة ال الروحانية وال النورانية وال سكان السموات

،  َهَذا كله اسم واحد،  َفُهَو ملك ومالك وَملوك،  فمالئكة ُهَو اسم واحد فيْص

ا سمعت قول اهلل َتَعاىَل  يَكةي اْسُجُدوا  }:  َوَكاَن أمالك األْرض أمَّ يلَْمالَئ يْذ قُلْنَا ل َوإ
ْمري َربِّهي 

َ
ينِّ َفَفَسَق َعْن أ

ْ
يبْلييَس ََكَن ميَن ال  إ

 وقوله َتَعاىَل  { آلَدَم فََسَجُدوا إياله

ُمومالَ وَ  } يني  }:  َوَقاَل  { آنه َخلَْقَناهُ مين َقبُْل مين نهاري السه نسي إ ينِّ وَاإلي
ْ
يَاَمْعََشَ ال

ْرضي فَانُفُذوا الَ تَنُفُذوَن إياله 
َ
َماَواتي وَاأل ْقَطاري السه

َ
ن تَنُفُذوا ميْن أ

َ
اْسَتَطْعُتْم أ

يُسلَْطان نه  } وقوله َتَعاىَل .  { ب
َ
يَله أ َ إ وحي

ُ
ينها قُْل أ ينِّ َفَقالُوا إ

ْ
ُه اْسَتَمَع َنَفٌر مَِّن ال

                                         
 .  0 ص  1بصائر الدرجات يف فضائل آل حمّمد صىّل اهلل عليهم ـ ج  ، حممد بن حسن ، صفارال( 1)

 .  101ح ،  1 ص ، 54ج:  البحار ؛ 10ـ  17ص ، 1ج:  مروج الذهب(  )
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َحًدا
َ
يَربَِّنا أ َْشيَك ب

ُّ يهي َولَن ن ي إيََل الرُّْشدي فَآَمنها ب ْعنَا قُْرآنًا َعَجبًا َيْهدي   ( ){ َسمي

×  ويف كشف الغمة َعْن كتاب كفاية الطالب يفي مناقب عيل بن أيب طالب

األفيح :  مجع الروحانيني والكروبيني ِِف وادٍ ُيَقال لَهُ َوَقْد  ... »:  للكنجي الشافعي

 .  ( )« ... حتت شجرة طوبى

د ... » َقاَل صاحب املناقب َعْن أيب جعفر اهلنداوين فسمعت ’  َقْد أقبل َُممَّ

صهيل اخليل وقعقعة الّسالح َمَع جربئيل وميكائيل وإرسافيل والكروبيني 

 .  ( )« ... والروحانيني واملُقّربني

 وطبقة من املالئكة  حقيقة العقل ملك روحاين

ُدوق يفي علل الرشائع َعْن عمر بن عيل بن أيب طالب َعْن أمري   َوَرُوى الصَّ

نيني خلقه :  َقاَل ؟  سئل َما خلق اهلل َجلَّ َجالَلُه العقل’  أنَّ اْلنَّبِيّ  »:  × املُْؤمي

َلق إىل َيُوم القيامة َولُِكلِّ رأس وجه ملك َلُه رؤوس بعدد اخلالئق مْن ُخلِق َوِمْن خُي 

واسم َذلَِك اِلنسان َعََل وجه َذلَِك الرأس ،  َولُِكلِّ آدمي رأس ِمْن رؤوس العقل

مكتوب وَعََل كل وجه سَت ملقى ال يكشف َذلَِك السَت ِمْن َذلَِك الوجه َحّتى يولد 

َذلَِك السَت فيقع ِِف  فإذا بلغ كشف،  َهَذا املولود ويبلغ حد الرجال أو حد النساء

أال ومثل العقل ِِف ،  فيفهم الفريضة والسنة واجليد والرديء،  قلب َهَذا اِلنسان نور

 .  ( )« القلب كمثل الّساج ِِف وسط البيت

َواَية  :  وبيان مفاد الرِّ

وحُيتمل ،  حُيتمل كون أنَّ العقل هو ملك َلُه رؤوس بعدد رؤوس اخلالئق ـ1

                                         
ابيع عرشالباب ا ، اهلداية الكربى( 1)  .  417ص:  لرَّ

 .  15ح ، 113ص ، 41ج:  البحار(  )

 .  6 1ص ، 45ج:  البحار( 1)

ُدوق ، علل الرشائع( 4) ْيخ الصَّ  .  153ص ، 01باب :  الشَّ
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ْن امللك وأنَّ النُّور ُهَو العقلأْن ُيراد أنَّ ا بل يف  يفي ُكّل إنسانـ  لعقل منشأ خلقه مي

ْن َذليَك امللكـ  كل خملوق ملكا كان أو جنا أو غريهم  .  مي

ثم إن العقل اذا كان ملكا فامذا عن حقيقة جوهر اجلهل وكذلك ما هي  ـ 

 .  حقيقة جوهر البحرين اللذين نشأ منهام العقل واجلهل

ِِّن َكيَْف مَتُرُّ  ... : ’ عباس مسائل بن سالم وأجوبة النبي بن وروى َفَأْخرِبْ

اِط َقاَل َيا اْبَن َساَلٍم َيْكُسو اخلَ  َ ا ُنوُر اَلئَِق ُنورًا فَ اخلَ  اهللاَلئُِق َعََل الْصِّ ُنوُر ْسلِِمنَي وَ املُ َأمَّ

 ُيْطَفُأ ُنوُرُهْم نَِّة َفاَل اجلَ ُنوِر يِسِّ وَ ُنوِر الُْكرْ اَلئَِكِة ِمْن املَ ُنوُر ننَِي َفِمْن ُنوِر اْلَعْرِش وَ ْؤمِ املُ 

ا الْ َأَبدًا وَ  اِط َكافُِروَن َفِمَن اأْلَْرِض وَ َأمَّ َ ِل َمْن جَيُوُز َعََل الْصِّ ِِّن َعْن َأوَّ بَاِل َقاَل َفَأْخرِبْ
اجْلِ

ُد َفِصْف يِل َذلَِك َقااملُ َقاَل  ْؤِمننَِي َمْن جَيُوُز املُ َل َيا اْبَن َساَلٍم ِِف ْؤِمنُوَن َقاَل َصَدْقَت َيا َُمَمَّ

ُم  هُلُ يَن َعاماً َفإَِذا َبَلَغ َأوَّ اِط ِعرْشِ َ اِط َحتَّى إَِذا اجلَ َعََل الْصِّ َ اُر َعََل الْصِّ نََّة َتْرَكُب اْلُكفَّ

ُطوا َأْطَفَأ  انُظُرونَا َنْقتَبيْس مين  }  ِمننِيَ ؤْ املُ ُنوَرُهْم َفَيْبَقْوَن باَِل ُنوٍر َفُينَاُدوَن بِ  اهللَتَوسَّ
ْم َأ لَ    { نُّوريُكمْ  ْ َنُكْن ْيَس فِيُكُم اأْلَْنبِيَاُء َواأْلَْصَحاُب َواِْلِْخَوُة َفَيُقوُلوَن َأ وَ َفُيَقاُل هَلُ ََل

ْنَيا نُفَسُكْم َوتََربهْصتُ  } َمَعُكْم ِِف َداِر الدُّ
َ
نهُكْم َفتَنتُْم أ ْم َواْرتَبْتُْم قَالُوا بَََل َولَكي

ْمُر 
َ
ُّ َحَّته َجاء أ َماِّني

َ
تُْكُم األ ي  اهللَوَغره ُكم ب فَاْْلَوَْم الَ يُْؤَخُذ مينُكْم  الَْغُرور اهللَوَغره

يئَْس  َ َمْوالَُكْم َوب َواُكُم انلهاُر ِهي
ْ
ييَن َكَفُروا َمأ ْيالمَ فيْديٌَة َوالَ ميَن اَّله ْأُمُر َفيَ  ( ){ صي

النَّاِر َحَياَرى َنادِِمنَي َجَهنََّم َفَتِصيُح هِبِْم َصْيَحًة َعََل ُوُجوِهِهْم َفَيَقُعوَن ِِف  َجلَّ َعزَّ وَ  اهلل

َكِة  ( ) ْؤِمننِيَ املُ َينُْجو وَ    ( ) َعْونِهوَ  اهللبرَِبَ

 :  ومفاده

أن نور املؤمنني من نور العرش أعىل من نور املالئكة الذين هم من نور ـ 1

                                         
 .  15ـ  14:  احلديد( 1)

 .  « و ينجى املؤمنني »أو  « و ينجو املؤمنون »و الصواب  ، يف مجيع النسخ ، كذا(  )

 .  61 ص  57ـ ج (  بريوتـ  ط )بحار األنوار  ، حممد باقر بن حممد تقى ، جلسىامل( 1)
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 .  جلنةالكريس ومن نور ا

كام أن نورهم هذا أعىل من النور الذي هلم من العقل ألن العقل خلقته  ـ 

 .  دون العرش بل دون الكريس

 .  نعم نور العقل فوق نور اجلنةـ 1

كام أن نور الكريس أعىل ،  فللمؤمن نور عريش وهو أعىل من نوره العقيل ـ4

 .  من النور العقيل

 .  وبالتايل األنوار طبقاتـ 5

  كام أن النور األسامئي أعىل من النور العريش ومن نور الكريس ـ6

حيث إشتقوا من نور  كام هو احلال يف نور أهل البيت،  فضال عن النور العقيل

كام أن نور األسامء هو ،  بل هم األسامء يف طبقات ذواهتم النورية العليا،  األسامء

 .  عىل طبقات

 اللوح والقلم ملكان

بل قد يستظهر من ،  من الروايات ةعىل العقل حسب مجل ومها أسبق خلقة

 .  عدة من الروايات أن القلم متقدم خلقة عىل العرش

يِّ َقاَل 
يَم اْلَكْرخي دٍ :  وروى الصدوق بسنده َعْن إيْبَراهي ×  َسَأْلُت َجْعَفَر ْبَن َُمَمَّ

ْوحِ   َعنِ  ا َمَلَكانِ   اللَّ   ( ). َواْلَقَلِم َفَقاَل ُُهَ

مفاد احلديث أن حقيقة امللك تطلق عىل طبقات خمتلفة واذا اطلقت  ومقتىض

أو ،  عىل الطبقة النازلة فالطبقة العالية يطلق عليها األنوار إن كان التفاوت كبريا

 .  يطلق عليها األرواح األمرية إن كان التفاوت متوسط

                                         
 .  18ص ـ  معاين األخبار ، حممد بن عىل ، ابن بابويه( 1)
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ل سألت رسو:  قال،  جابر بن عبد اهللّ :  وروى الديلمي يف غرر األخبار

،  أّول ما خلق اهللّ نور نبّيك،  يا جابر »:  فقال،  عن أّول ما خلق اهللّ تعاىل’  اهللّ 

فقسم اهللّ ،  فسجد هلا،  فأقبل ذلك النور يَتّدد حّتى حلق بالعظمة،  اشتّقه من نوره

من الثاِّن و،  فخلق من اجلزء األّول العرش،  تعاىل ذلك النور عَل أربعة أجزاء

 :  قال؛  اكتبدر حول العرش و:  للقلمقال و،  القلم

ال إله :  كتبفدار و،  فضل نبّيي َمّمدو،  توحيدي:  قال؟  ما أكتبو،  يا رّب 

أجر :  قال للقلمو،  خلق من الثالث اللوحو؛  عِّل ويّل اهللّ ،  َمّمد رسول اهللّ ،  إاّل اهللّ 

ما أنا خالقه و،  خلقي علمي ِف:  قال؟  ما أكتبو،  يا رّب :  قال،  اكتبو  ِف اللوح

بقي اجلزء الرابع يَتّدد و؛  ( ذلك عَل اللوح ) كتبفجرى القلم و؛  إىل يوم القيامة

  ( ). لذلك تسجد أّمتي إىل يوم القيامةو،  حّتى حلق بالعظمة فسجد للعظمة

وقد يظهر من الرواية تأخر القلم عن العرش السيام وأنه يدور حول  

 .  وهيمنة القلم عليه اللوح ويظهر منها تأخر،  العرش

 ... : ’ وروى يف اإلختصاص مسائل عبداهلل بن سالم وأجوبة النبي 

ِِّن َعْن َأْرَبَعِة َأْشَياَء َخَلَقُهنَّ  َنَصَب َجنَّاِت َعْدٍن بَِيِدهِ وَ  اهللبَِيِدهِ َقاَل َخَلَق  اهللَفَأْخرِبْ

َكتََب التَّْوَراَة بِيَِدِه َقاَل َصَدْقَت َيا بَِيِدِه وَ ×  َدمَ َخَلَق آنَِّة بَِيِدهِ وَ اجلَ وَبى ِِف َشَجَرَة طُ 

ْن َقاَل َعْن ِميَكائِيَل َقاَل  ئِيُل َعمَّ ئِيُل َقاَل َجرْبَ َذا َقاَل َجرْبَ َك هِبَ ُد َقاَل َفَمْن َأْخرَبَ َُمَمَّ

ْن َقاَل  افِيُل َعمَّ افِيَل َقاَل إرِْسَ ْن َقاَل َعْن إرِْسَ ْوحِ   َعنِ  ِميَكائِيُل َعمَّ ْوُح املَ   اللَّ ْحُفوِظ َقاَل اللَّ

د ْن َقاَل َعْن َربِّ الَْعاملنََِي َقاَل َصَدْقَت َيا َُمَمَّ ْن َقاَل َعِن اْلَقَلِم َقاَل اْلَقَلُم َعمَّ َعمَّ
ـ  ... ( )

ِِّن َما َخَلَق صفة القلم وـ  وِف ن  }  َبْعَد َذلَِك َقاَل  اهللاللوح املحفوظ َقاَل َفَأْخرِبْ
                                         

 .  136:  ص ، غرر األخبار( 1)

 .  45ص ـ  اإلختصاص ، حممد بن حممد ، مفيد(  )
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ْحُفوُظ َواْلَقَلُم ُنوٌر املَ وُن اللَّْوُح َقاَل النُّ    { ن َوالَْقلَمي  } َما َتْفِسريُ َقاَل وَ  { َوالَْقلَمي 

ِِّن َقاَل َصَدْقَت َيا َُمَ  ( ) { ن َوالَْقلَمي َوَما يَْسُطُرون }  َذلَِك َقْولُهُ َساطٌِع وَ  ُد َقاَل َفَأْخرِبْ مَّ

َعْرُضُه َقَلِم مَخُْس ِماَئِة َسنٍَة وَ َأْيَن َُمَْراُه َقاَل ُطوُل الْ ُه َوَما ِمَداُدُه وَ َوَما ُطوُلُه َوَما َعْرُض 

ْوِح  ُرُج املَِْداُد ِمْن َبنْيِ َأْسنَانِِه جَيِْري ِِف اللَّ ْحُفوِظ املَ َمِسرَيُة َثاَمننَِي َسنًَة َلُه َثاَمُنوَن ِسنًّا خَيْ

ِِّن َعنِ ُسْلَطانِِه َقاَل وَ  اهللبِأَْمِر  ُد َفَأْخرِبْ ْوحِ   َصَدْقَت َيا َُمَمَّ َّا ُهَو َقاَل ِمْن املَ   اللَّ ْحُفوِظ َِم

ِِّن َكْم  ُد َقاَل َفَأْخرِبْ مْحَُة َقاَل َصَدْقَت َيا َُمَمَّ ْؤلُُؤ بَِطاَنُتُه الرَّ اَء َأْجَواُفُه اللُّ  َخرْضَ
َدةٍ ُزُمرُّ

ْوِح  َظًة لَِربِّ اْلَعاملنََِي ِِف اللَّ َظةً يَْلٍة َقاَل َثاَلُثاِمَئٍة وَ لَ ْحُفوِظ ِِف ُكلِّ َيْوٍم وَ املَ  حَلْ ِستُّوَن حَلْ
( ) 

  ( ) َيْرَفعُيْمِِض وَ 

أن خلق ما بعد ذلك أي ما فوق ة يف مراتب خلقة املالئكة وومفاد الرواي

ثم القلم يف السورة هي صعودا ومن ثم القلم (  ن ) املالئكة املقربني فالبدء بـ

السيام ما فوق ـ  والظاهر أن مجلة من املالئكة،  يان الرواية الرشيفةبحسب ب

ولعل ذلك إشارة اىل ،  أشكاهلم يف لطافة األجسام واملواد كاجلامداتـ  املقربني

ومن ثم مل يذكر موتان لألرض ،  تفاين ذواهتم يف احلكاية األسامئية اآليتية

نحو ،  لعله نحو موتان هلانعم هي تطوى و،  وللساموات مع أَّنا ذوات أرواح

 .  دكدكة اجلبال وتناثرها

ُل َمْن ُيْدَعى لِْلُمَساَءلَِة  ... : × و يف صحيح رضيس عن ايب جعفر َقاَل ُثمَّ َأوَّ

مُ   اْلَقَلمُ   اآْلَدِميِّنيَ  اهللَفَيِقُف َبنْيَ َيَدِي ،  َقاَل َفَيَتَقدَّ
 َهْل َسَطْرَت ِِف  اهللَفَيُقوُل ،  ِِف ُصوَرةِ

ْمُتَك وَ  ْوِح َما َأهْلَ َيا َربِّ َقْد َعلِْمَت َأِّنِّ َقْد ـ  َنَعمْ   َأَمْرُتَك بِِه ِمَن اْلَوْحِي َفَيُقوُل الَْقَلمُ اللَّ

                                         
 .   :  القلم( 1)

:  هذه القطعة من الكتاب أعنى من قوله 38ن البحار ص يف املجلد الرابع عرش م & نقل املجليّس (  )

 .  إىل هنا « قال ن و القلم ؟ فاخربنى ما خلق اهللّ بعد ذلك:  قال »

 .  43ص ـ  اإلختصاص ، حممد بن حممد ، فيدامل( 1)
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ْوِح َما َأَمْرَتنِي وَ َسطَْرُت ِِف  ْمَتنِي بِِه ِمْن َوْحيَِك َفَيُقوُل  اللَّ ،  َفَمْن َيْشَهُد َلَك بَِذلَِك  اهللَأهْلَ

كَ وَ ـ  َيا َربِّ  َفَيُقوُل  َك َخْلٌق َغرْيُ َلَع َعََل َمْكنُوِن رَسِّ َأْفَلَحْت  اهللَقاَل َفَيُقوُل َلُه ،  َهِل اطَّ

ُتَك   اآْلَدِميِّنيَ ،  ُحجَّ
ُم ِِف ُصوَرةِ ْوِح َفَيَتَقدَّ ،   َحتَّى َيِقَف َمَع اْلَقَلمِ ـ  َقاَل ُثمَّ ُيْدَعى بِاللَّ

ْمتُُه وَ   اْلَقَلمُ  يَك َفَيُقوُل َلُه َهْل َسَطَر فِ  ْوُح َنَعْم َيا ،  َأَمْرُتُه بِِه ِمْن َوْحيِيَما َأهْلَ َفَيُقوُل اللَّ

افِيَل وَ  َربِّ  ْغُتُه إرِْسَ ُم َمعَ فَ ،  َبلَّ  اآْلَدِميِّنيَ اْلَقَلِم وَ   َيَتَقدَّ
ْوِح ِِف ُصوَرةِ َهْل  اهللَفَيُقوُل ،  اللَّ

ْوُح َما َسطََر فِ  َغَك اللَّ ئِيَل َفُيْدَعى ي َفَيُقوُل َنَعْم َيا َربِّ وَ يِه اْلَقَلُم ِمْن َوْحيِ َبلَّ ْغُتُه َجرْبَ َبلَّ

افِيَل َفَيُقوُل  ُم َحتَّى َيِقَف َمَع إرِْسَ ائِيَل َفَيَتَقدَّ افِيُل َما ُبلِّغَ  اهللبَِجرْبَ َغَك إرِْسَ َفَيُقوُل ـ  َهْل َبلَّ

ْغُتُه مَجِيعَ َنَعْم َيا َربِّ وَ  ْيُت وَ ـ  َأْنَفْذُت إَِلْيِهْم مَجِيَع َما اْنتََهى إيَِلَّ ِمْن َأْمِركَ وَ ـ  َأْنبَِيائَِك  َبلَّ َأدَّ

  ( )...  َرُسوٍل َرُسولَتك َ إىَِل َنبِي  َنبِي  وَ ِرَسالَ 

 :  ومفاده

متثل امللك الذي هو القلم بصورة اآلدميني يف عرصة املحرش وكذلك ـ 1

ويف مجلة من الروايات واآلية متثل الروح األمري ،  حال امللك الذي هو اللوح

،  األعظم الذي هو القرآن وقيامه مع املالئكة صفا صفا يتمثل يف صورة اآلدميني

كام هو حال ،  بل ظاهر الرواية متثل إرسافيل وجربائيل أيضا يف صورة اآلدميني

وهذا التمثل ليس ،  األصفياءاآلدميني عند جميئهم لألنبياء و تنزل املالئكة يف صور

وهذا نحو ،  للناظرين بصورة يف أذهاَّنم من دون صورة جسامنية خارجية ختييال

 .  تشكل للمالئكة يف مستوى األجسام السفلية

ال يبعد التالزم بني التمثل بصورة اآلدميني ونحوها من صور األجسام  ـ 

م واللوح امللكان ولعله ألجل ذلك حياسب القل،  األرضية وقيام املحاسبة اإلهلية

 .  لكنهام مأموران بوظائف إهلية،  مع كوَّنام ممن ال يموت عند النفخ والصعقة

                                         
 .  131ص  1ج  ، 113ـ  183تفسري القمي سورة املائدة اآلية  ، عىل بن ابراهيم ، قمىال( 1)
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روج منها نعم قد ورد اجلزاء والثوب يتصاعد اىل الدخول يف الرمحة واخلـ 1

 .  بل البحرين الذين مها فوقهام،  كذلك اجلهليف العقل الذي هو ملك و

 الطاعة  َعَل جبل املالئكة 

إنَّ ،  ُجعلُت فداك:  × قلُت أليب عبداهلل:  َقاَل ،  العيّايش َعْن أيب واّلد روى 

الة إنَّ طائفة ِمْن املالئكة عابوا ولد :  ثمَّ َقاَل  ... رجاًل ِمْن أصحابنا ورعًا مسلاًم كثري الصَّ

ِمْن  فأنف اهلل للمؤمنني:  َقاَل ،  أعني لكم احلالل ليس احلرام،  آدم ِِف الّلذات والشهوات

فألقى اهلل ِِف ُهم أولئك املالئكة الّلذات والشهوات :  َقاَل ،  ولد آدم من تعيري املالئكة هلم

،  فلاّم أحّسوا َذلَِك ِمْن ُهمهم عّجوا إىل اهلل ِمْن َذلَِك :  َقاَل ،  كي ال يعيبون املُْؤِمننِي

فإّنا نخاف أْن ،  َعَليْهِ [ تناأجرب] ربنا عفوك عفوك رّدنا إىل ما خلقتنا لَُه وأخَتتنا:  فقالوا

فإذا َكاَن َيُوم القيامة وصار :  َقاَل ،  فنزع اهلل َذلَِك ِمْن ُهمهم:  َقاَل ،  نصري ِِف أمر مريج

أهل اجَلنّة ِِف اجَلنّة استأذن أولئك املالئكة َعََل أهل اجَلنّة فيؤذن هلم فيدخلون َعَليِْهم 

تُمْ َسالَ  } فيسلمون َعَليِْهم ويقولون هلم يَما َصَْبْ ْنيَا َعْن الّلذات  { ٌم َعلَيُْكم ب ِِف الدُّ

 .  ( ( )والشهوات احلالل

ْن :  ومفاده إنَّ جبل املالئكة َعىَل الطاعة ليس بمعنى اجلرب لكنَُّه أقل اختيارا  مي

ْهَوة تيي تكابد مواجهة قوة الغضب َوالشَّ ْن القدرة الَّ ْعل االختياري الناشئ مي .  الفي

ْن اختيار بني آدمأي أن إ  .  ختيار املالئكة أقل درجة وقوة مي

كام فيام رواه يفي العيدد القّوية ويف حتف العقول يفي جواب اإلمام احلسن بن 

 .  َعْن سؤال احلسن البرصي حول القدر×  عيل

ُه َمْن ََلْ يؤمن بالقدر خريه ورّشه  ... »:  × َقاَل  فاتبع ما كتبت إليك ِِف القدر َفإنَّ

                                         
 .  41ح ، 11 ص ،  ج.  . . سورة الرعد ا ، ايشالعيّ ( 1)



 أخرى وعوالم الرجعة  .................................................................................................................................. 11

إنَّ اهلل َعزَّ َوَجلَّ ال ُيطاع بإكراه وال ،  َوَمْن محل املعاص َعََل اهلل َفَقْد فجر،  َقْد كفرفَ 

امللكة ولكنَُّه املالك ملا ملكهم والقادر َعََل ما [ ِف]يعىص بغلبة وال هيمل العباد ِمْن 

عصية فشاء أْن حيول أقدرهم فإْن ائتمروا بالطاعة َل يكن عنها صاّدًا مثبطاً وإنَّ ائتمروا بامل

ْ يفعل َفَلْيَس ُهَو محلهم َعَليَْها وال كّلفهم إياها ،  بينهم وبني ما ائتمروا به فعل وإْن ََل

َبْل متكينه إياهم وإعذاره إليهم طرقهم ومّكنهم فجعل هلم السبيل إىل أخذ ما ،  جرباً 

 .  ( )« انة والسالمالزمووضع التكليف َعْن أهل النقصان وأمرهم به وترك ما هناهم عنه 

د ،  ويف صحيح عبداهلل بن سنان  َقاَل سألت أبا عبداهلل جعفر بن حُممَّ

اديق َقاَل أمري املُْؤِمننِي  »:  َفَقاَل ؟  املالئكة أفضل أم بني آدم:  فقلت،  ‘ الصَّ

 إنَّ اهلل َعزَّ َوَجلَّ ركَّب ِِف املالئكة عقاًل بال شهوة وركب ِِف :  × عِل بن أِب طالب

ورّكب ِِف بني آدم كليهام َفـَمْن غلب عقله شهوته َفُهَو خري ،  البهائم شهوة بال عقل

 .  ( )« ِمْن املالئكة َوَمْن غلبت شهوته عقله َفُهَو رّش ِمْن البهائم

ُدوق بإسناده يرفعه إىل  َوَرُوى االسرتابادي يفي تأويل اآليات الظاهرة َعْن الصَّ

يقول افتخر إرسافيل َعََل ’  سمعت َرُسُول اهلل »:  َل َقا،  أيب ذر ريض اهلل عنه

 ؟  َفَقاَل ولـَِم َأْنَت خري ِمنِّي،  أنا خري منك:  َفَقاَل ،  جربئيل

ور وأنا :  َقاَل  ألِّنِّ صاحب الثامنية محلة العرش وأنا صاحب النفخة ِِف الصُّ

:  َفَقاَل لَُه إرسافيل،  أنا خري منك:  َفَقاَل لَُه جربئيل،  أقرب املالئكة إىل اهلل َعزَّ َوَجلَّ 

ِلِّنِّ أمني اهلل َعََل وحيه ورسوله إىل األنبياء واملرسلني :  َقاَل ؟  وبامذا َأْنَت خري ِمنِّي

ة ِمْن األمم إالَّ َعََل يدي  .  وأنا صاحب اخلسوف والقرون وما أهلك اهلل ُأمَّ

اسكتا فو عّزِت وجاليل لََقْد :  ى إليهامفاختصام إىل اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىَل فأوح:  َقاَل 

يا ربِّ وختلق َمْن ُهَو خري منّا ونحن خلقتنا ِمْن :  قاال،  خلقت َمْن ُهَو خري منكام

                                         
 .  113ص ، 18:  البحار.  14العدد القوية ص ( 1)

ل:  اخلصال(  )  .  1ح ، 6باب  ، 4ص:  املجلد األوَّ
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فانكشفت فإذا َعََل ،  انكشفي:  نعم وأوحى إىل حجب القدرة:  َفَقاَل اهلل؟  نور

د َرُسُول اهلل ) ساق العرش مكتوب وعِل وفاطمة واحلسن واحلسني  ال إله إالَّ اهلل َُممَّ

،  يا ربِّ فأسألك بحّقهم عليك أْن جتعلني خادمهم:  َفَقاَل جربئيل(  خري خلق اهلل

 .  ( )« َقْد فعلت فجربئيل ِمْن أهل البيت َوأنَُّه خلادمنا:  َفَقاَل اهلل َتَعاىَل 

 :  ومفاده

كون  ولعل تفسريه،  ‘ قد ورد يف روايات عديدة كون جربئيل منهمـ 1

 .  خلقته من طينة النور التي خلقوا منها

اإلختصام بني امللكني املقربني وإن كان يف اخلري نظري ما ورد يف ليلة املبيت ـ  

يفيد تصاعد التقابل وإن كان بنحو لطيف ـ ‘  عىل الفراش بني جربئيل وميكائيل

،  ري والرششفاف بخالف التقابل بني حقيقة العقل واجلهل الذي هو تقابل بني اخل

 .  بل نظري ما هو أعىل لطافة منه وهو التكثر يف األسامء الذي يغاير الوحدة يف املسمى

 :  درجات تويل وتربي املالئكة

 :  ( العود ) حديث حنني اجلذع 

َكاَن خيطب باملدينة إىل ’  فَإنَّ َرُسُول اهلل،  ’ وأمَّا حنني العود إىل َرُسُول اهلل

يا َرُسُول اهلل إنَّ الناس َقْد :  َفَقاَل َلُه بَْعض أصحابه،  جدهاجذع نخلة يفي صحن مس

ُم حيبون النظر إليك إَذا خطبت فلو أذنت يفي أْن نعمل لك منربا  َلُه مراق ،  كثروا َوأَّنَّ

.  فلام َكاَن َيُوم اجلمعة َمرَّ باجلذع.  فأذن يفي َذليَك ،  ترقاها فرياك الناس إَذا خطبت

وأّن ،  فلام استوى َعَليْهي حّن إليه َذليَك اجلذع حنني الثكىل،  نرب فصعدهفتجاوزه إىل امل

فإرتفع بكاء الناس وحنينهم وأنينهم وارتفع حنني اجلذع وأنينه يفي حنني ،  أنني احلبىل

                                         
 .  081ص ، االسرتابادي ، تأويل اآليات الظاهرة( 1)
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َذليَك نزل َعْن املنرب وأتى اجلذع ’  فلام رأى َرُسُول اهلل،  الناس وأنينهم ارتفاعا  بيّنا  

وال ،  هتاونا  بك’  اسكن فام جتاوزك َرُسُول اهلل:  َوَقاَل ،  سح َعَليْهي يدهفاحتضنه وم

استخفافا  بحرمتك ولكن ليتّم لعباد اهلل مصلحتهم ولك جاللك وفضلك إْذ ُكنْت 

د َرُسُول اهلل :  ثمَّ َقاَل ،  َعىَل املنرب’  فهدأ حنينه وأنينه وعاد َرُسُول اهلل،  مستند حُممَّ

وحيزن لبعده عنه وِف عباد اهلل ،  لمني َهَذا اجلذع حيّن إىل َرُسُول رّب العاملنيمعارش املس »

ولوال أِّنَّ ما .  أو َبْعَد ’  قرب ِمْن رسول اهلل:  ـ الظاملني أنفسهم ـ ِمْن ال يبايل

إىل َيُوم القيامة وإنَّ (  وأنينه ) ومسحت يدي َعَليِْه ما هدأ حنينه،  احتضنت َهَذا اجلذع

د َرُسُول اهلل َوإىل عِّل ويّل اهلل كحنني َهَذا اجلذعِمْن  ،  عباد اهلل وإمائه لِـَمْن حيّن إىل َُممَّ

د وعِل وآهلام الطَّيْبنِي الطَّاِهرين منطوياً  ،  وحسب املؤمن أْن يكون قلبه َعََل مواالة َُممَّ

د رسول اهلل د َرُسُول اهلل كيف هدأ ملا اح؟  أرأيتم شّدة حنني َهَذا اجلذع إىل َُممَّ تضنه َُممَّ

،  والذي بعثني باحلّق نبياً :  ’ َقاَل َرُسُول اهلل،  قالوا بَل يا َرُسُول اهلل؟  ومسح يده َعَلْيهِ 

إنَّ حنني خّزان اجلنان وحور عينها وساير قصورها ومنازهلا إىل َمْن يتوىل َممدًا وعِّل 

حنني َهَذا اجلذع الذي رأيتموه إىل َرُسُول اهلل  وآهلام الطَّيْبنِي ويربأ ِمْن أعدائهم ألشّد ِمنْ 

ما يرّد َعَليِْهم ِمْن صالة أحدكم ـ معارش شيعتنا ـ َعََل ،  وإنَّ الذي يسكن حنيهم وأنينهم

د وآله الطَّيْبنِي وإنَّ عظيم ما يسكن حنيهم ،  أو صوم أو صدقة،  أو صالته هلل نافلة،  َُممَّ

د وعِل ما يتصل ومعونتهم هلم َعََل ،  هبم ِمْن إحساهنم إىل أخواهنم املُْؤِمننِي إىل شيعة َُممَّ

ال تستعجلوا صاحبكم فام يبطي عنكم إالَّ :  يقول أهل اجلنان بعضهم لبعض،  دهرهم

للزيادة ِِف الدرجات العاليات ِِف َهِذِه اجلنان بإسداء املعروف إىل إخوانه املُْؤِمننِي وأعظم 

نني سّكان اجلنان وحورها إىل شيعتنا ـ ما يعرفهم اهلل ِمْن صرب ِمْن َذلَِك ـ َما يسكن ح

شيعتنا َعََل التقيّة واستعامهلم التورية ليسلموا هبا ِمْن كفرة عباد اهلل وفسقتهم فحيئنٍذ يقول 

َكاَم يصربون َعََل سامع (  وحنينا ) لنصربّن َعََل شوقنا إليهم:  خّزان اجلنان وحورها

َوَكاَم يتجّرعون الغيظ ويسكتون َعن إظهار احَلّق ملا ،  وأئمتهم املكروه ِِف ساداهتم
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يا :  َفِعنَْد َذلَِك ينادهيم ربنا َعزَّ َوَجلَّ ،  يشاهدون ِمْن ظلم َمْن ال يقدرون َعََل دفع مرضته

ولكن ،  سّكان جناِّن ويا خّزان رمحتي ما لبخل أّخرت عنكم أزواجكم وساداتكم

واألخذ بأيدي امللهوفني ،  امتي بمواساهتم إخواهنم املُْؤِمننِيليستكملوا نصيبهم ِمْن كر

َحتّى إَذا ،  وبالصرب َعََل التقيّة ِمْن الفاسقني والكافرين،  والتنفيس َعْن املكروبني

استكملوا أجزل كراماِت نقلتهم إليكم َعََل أرّس األحوال وأغبطها فإبرشوا َفِعنَْد َذلَِك 

 .  ( )« يسكن حنينهم وأنينهم

 :  ومفاده

وإن كانت أرواحهم ليست مفعلة نشطة ،  كون اجلامدات ذات أرواح ـ1

 .  كحال اإلنس واجلن واحليوانات

عدة ح يرصفيه وت شهرة حديث حنني اجلذع وأقوال علامء الفريقني خيفى والـ  

هلا بابا عدة من املحدثني واملتكلمني عقد وقد  بالتواتر ة وأن نقلهاأَّنا معجزمنهم 

 .  اجلذع حنني حدث خطورة تبني عىل فقرات خطرية اشتملت الرواياتو فصالو

ووالء امللك للمؤمن أو ،  أن احلنني والشوق املتعلق باإليامن يستجاب لهـ 1

عث من الوالء هلل املؤمن للمؤمن او للملك أو للحور أو ألهل اجلنان يندرج وينب

 .  أهل البيتتعاىل ورسوله و

حديثا يفي أحوال الكافر ُمنُْذ ـ ×  د اجلعفي َعْن ايب جعفروروى جابر بن يزي 

َا امللك :  إقرأ كتابك قال:  ثمَّ ُيَقال لهـ  قبض روحه إىل دخوله جهنّم وفيه فيقول أهيُّ

دّق عنقه وأكّس صلبه وشّد ناصيته إىل :  َقاَل فيقول اهلل،  كيف أقرأ وجهنّم أمامي

َل فيبتدره لتعظيم قول اهلل سبعون ألف ملك غالظ َقا،  ثمَّ يقول خذوه فغلوه،  قدميه

ا ترمحوِّن،  فمنهم ِمْن ينتف حليته َوِمنُْهم ِمْن حيطم عظامه،  شداد َقاَل ،  َقاَل فيقول أمَّ

                                         
 .  حديث حنني العود ، 100ص:  × تفسري اإلمام العسكري( 1)
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:  أفيؤذيك َهَذا َقاَل فيقول،  فيقولون يا شقي كيف نرمحك وال يرمحك أرحم الرامحني

َقاَل فيدفعه امللك ِِف ،  َقْد طرحناك ِِف النَّارأشّد األذى َقاَل فيقولون يا شقي وكيف لو 

يا ليتنا أطعنا اهلل وأطعنا :  َقاَل فيقولون،  صدره دفعة فيهوي سبعني ألف عام

َقاَل فيقرن معه حجر َعْن يمينه وشيطان َعْن يساره حجر كربيت ِمْن نار ،  الرسوال

ظته أربعون ذراعاً بذراع امللك يشتعل ِِف وجهه وخيلق اهلل لَُه سبعني جلدًا ُكّل جلد غل

وبني اجللد إىل اجللد أربعون ذراعاً وبني اجللد إىل اجللد حّيات ،  الذي يعّذبه

وفخذاه مثل جبل ورقان ،  وعقارب ِمْن نار وديدان ِمْن نار رأسه مثل اجلبل العظيم

َوُهَو جبل باملدينة مشفره أطول ِمْن مشفر الفيل فيسحبه سحبا وأذناه عضوضان 

بينهام رسادق ِمْن نار تشتعل َقْد اّطلعت النَّار ِمْن دبره َعََل فؤاده فال يبلغ درين سامها 

  ... سلسلة للسلسلة سبعون ذراعاً  َحّتى يبدل َلُه سبعون[ دوين بنياهنام]

ثمَّ ذكر أنواع وألوان ِمْن العذاب والرواية َقْد اشتملت َعََل مقدار ست  ) 

 .  ( صفحات ِمْن أنواع العذاب

فتدخل النَّار أدبارهم فتطلع َعََل األفئدة تقلص الشفاه وتطري اجلنان وتنضخ اجللود 

يا ملك قل هلم ذوقوا فلن نزيدكم :  فيقول،  ويغضب احلّي القيّوم،  وتذوب الشحوم

يا مالك سّعر سّعر َقْد اشتّد غضبي َعََل َمْن شتمني َعََل عرش واستخف ،  إالَّ عذابا

ْنيَا :  فينادي مالك،  مللك اجلّباربحقي وأنا ا يا أهل الضالل واالستكبار والنعمة ِِف دار الدُّ

َقْد انضّجت قلوبنا وأكلت حلومنا وحّطمت :  فيقولون:  َقاَل ،  كيف جتدون مّس سقر

وعّزة رِب ال أزيدكم إالَّ :  فيقول مالك:  َقاَل ،  َفَلْيَس لنا مستغيث وال لنا معني،  عظامنا

فيقول مالك فاعَتفوا بذنبهم فسحقًا :  َقاَل ،  فيقولون إنَّ عذبنا رّبنا ََلْ يظلمنا شيئاً عذابًا 

فيقول يا مالك ،  ثمَّ يغضب اجلّبار،  يعني ُبعدًا ألصحاب السعري،  ألصحاب السعري

  ... سّعر سّعر فيغضب مالك فيبعث َعَليِْهم سحابة سوداء
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يت ِمْن حديد النَّار بعضها ِمْن َبْعض فال ثمَّ جيعل ُكّل رجل منهم ِِف ثالث تواب

،  يسمع هلم كالمًا أبدًا إالَّ أنَّ هلم فيها شهيق كشهيق البغال وزفري مثل هنيق احلمري

صم بكم عمي َفَليَْس هلم فيها كالم إالَّ أنني فيطبق َعَلْيِهم ،  وعواء كعواء الكالب

،  روح أبدا وال خيرج منهم الغم أبداً أبوابًا ويسد َعَلْيِهم عمدها فال يدخل َعَلْيِهم 

وهي َعَلْيِهم مؤصدة يعني مطبقة لَيَْس هلم املالئكة شافعون وال ِمْن أهل اجَلنّة صديق 

فال يذكرون أبدا فنعوذ باهلل ،  محيم وينساهم الرب ويمحو ذكرهم ِمْن قلوب العباد

ِحيم ِمْن النَّار وما فيها َومِ  محن الرَّ ْن ُكّل عمل يقّرب ِمْن النَّار إنَُّه العظيم الغفور الرَّ

 .  ( )غفور رحيم جواد كريم

َواَية إشارة إىل  :  ويف الرِّ

ْت اإلشارة إليه يفي ترتيب جمموع ،  أنَّ عامل احلجب دون العرش ـ1 َكاَم َمرَّ

 .  وإْن َكاَن ُهنَاك عامل للحجب أيضا  آخر فوق العرش،  العوامل

لوب العباد يشري اىل أن الذكر يف القلوب أن حمو ذكر املعذبني من قـ  

 .  والعلقة فيها من أسباب الرمحة وعالئق األرواح وهو مما يوجب أبواب الرمحة

الخيفى أن شدة العذاب هو يف منتهى احلكمة والرمحة وذلك لكون نفوس  ـ1

اولئك العصاة والكفار قد بلغت من العتو والطغيان والعناد واللجاج ما ال تنكَّس 

هبذا القدر من الشدة من العذاب كي ينكَّسوا بالذل والتذلل لعظمة رب  إال

 .  العاملني واخلضوع له تعاىل هو كامل املخلوق

وآل  ُمحمَّاد أعاداء   ِمانْ وخازهنا مالك أعظام االالئات تربياا      النار

 :  ُمحمَّد

إَذا  »:  يقول’  َقاَل َكاَن اْلنَّبيّي ،  َعْن ايب سعيد اخلدري:  َرُوى يفي البصائر
                                         

 .  153ص:  االختصاص( 1)
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ِهَي  »:  َفَقاَل ،  َعْن الوسيلة’  فسألنا اْلنَّبيّي :  َقاَل «  سألتم اهلل فأسألوه الوسيلة يل

ا َفِرْضَواُن َخاِزُن  ... درجتي ِِف اجَلنّة َوِهيَ  ا َأَحُدُُهَ  َقْد َأْقَباَل إيَِلَّ َأمَّ
،  نَّةِ اجلَ إَِذا بَِمَلَكنْيِ

ا اآْلَخُر َفاَملٌِك َخازِ وَ  ُم َعَِلَّ وَ  ُن النَّارِ َأمَّ اَلُم َعَلْيَك َيا :  َيُقوُل َفيَْدُنو إيَِلَّ ِرْضَواُن َوُيَسلِّ السَّ

اَلَم َفَأُقوُل !  اهللَرُسوَل  َا :  َفَأُردُّ َعَليِْه السَّ يُح املَ َأهيُّ َسُن اْلَوْجُه اْلَكِريُم احلَ َلُك الطَّيُِّب الرِّ

نَِّة اجلَ نَِّة َأَمَرِِّن َرِبِّ َأْن آتَِيَك بَِمَفاتِيِح اجلَ َخاِزُن   َأَنا ِرْضَوانُ :  ُل َمْن َأْنَت َفَيُقوـ  َعََل َربِّهِ 

دُ  ،  ْمُد َعََل َما َأْنَعَم بِِه َعَِلَّ احلَ َفَلُه ـ  َفَأُقوُل َقْد َقبِْلُت َذلَِك ِمْن َرِبِّ !  َفُخْذَها َيا َُمَمَّ

 .  َيْرِجُع ِرْضَوانُ َفَيْدَفُعَها إىَِل َعِِل  وَ ،  َطالٍِب اْدَفْعَها إىَِل َأِخي َعِِلِّ ْبِن َأِِب 

ُم َعَِلَّ وَ ُثمَّ َيْدُنو َمالٌِك َخاِزُن  اَلُم َعَلْيَك َيا َحبِيَب :  َيُقوُل النَّاِر َفيَُسلِّ !  اهللالسَّ

َا :  َفَأُقوُل لَهُ  اَلُم َأهيُّ :  ْقَبَح َوْجَهَك َمْن َأْنَت َفَيُقوُل أَ َما َأْنَكَر ُرْؤَيَتَك وَ ـ  َلُك املَ َعَلْيَك السَّ

َقْد َقبِْلُت َذلَِك ِمْن :  َفأَُقوُل ،  َأَنا َمالٌِك َخاِزُن النَّاِر َأَمَرِِّن َرِبِّ َأْن آتَِيَك بَِمَفاتِيِح النَّارِ 

َلنِي بِهِ بِِه َعَِلَّ وَ  ْمُد َعََل َما َأْنَعمَ احلَ َفَلُه ـ  َرِبِّ  ،   َأِخي َعِِلِّ ْبِن َأِِب َطالٍِب اْدَفْعَها إىَِل ـ  َفضَّ

َمَقالِيُد النَّاِر َحتَّى نَِّة وَ اجلَ َوَمَعُه َمَفاتِيُح ×  ُثمَّ َيْرِجُع َمالٌِك َفُيْقبُِل َعِِلي ،  َفَيْدَفُعَها إَِلْيهِ 

َها وَ ُخَذ ِزَماَمَها بَِيِدهِ َوَقْد َعاَل َزفرُِيَها َواْش َيأْ ِقَف َعََل َشِفرِي َجَهنََّم وَ يَ  َكُثَر تَدَّ َحرُّ

ُرَها رَشَ
 :  فتنادي جهنّم ( )

خذي هذا ]قّري يا جّهنم :  فيقول هلا عِل،  جزِّن يا عِل َفَقْد أطفأ نورك هلبي

فلجهنّم يومئٍذ :  َقاَل ،  ذري َهَذا وليّي وخذي هذا عدوي[ عدوي واتركي هذا وليي

فإْن شاء ذهب هبا يمنه ،  اشّد مطاوعة لعِل بن أِب طالب ِمْن غالم أحدكم[ أطوع]

فيام يأمرها ِمْن ×  وجلهنّم يومئٍذ أطوع لعِل بن أِب طالب،  وإْن شاء ذهب هبا يّسة

 .  ( )« مجيع اخلالئق

                                         
 .  4 ـ  1 سورة ق اآلية  ، 5 1ص   جـ  تفسري القمي ، عىل بن ابراهيم ، قمىال( 1)

 .  754ص/ 18/  1440ح ، 10ب ، 0اجللد الثاين جزء :  بصائر الدرجات(  )
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 :  ومفادها

وهي أطوع من ،  يف أعدائه×  وصف جهنم بأَّنا أشد مطاوعة لعيل ـ1

أعداءه تربيا وغيضا  فال جتد خملوق أشد عىل،  مجيع اخلالئق يف ما يأمرها يف أعدائه

كل يوم غضبا ويف الرواية اآلتية أن مالك خازن النار يزداد ،  منها والعموم شامل

 .  أهل جهنموغيضا ألعداء اهلل و

مالك خازن النريان شديد القبح وكريه املنظر ويف بعض روايات ـ  كونـ  

اهره اليتناقض مع الينايف أنه من مالئكة النور ومن املقربني فظـ  املعراج نتن الريح

 .  باطنه

َفاَم َلِقيَنِي  ... ـ يف حديث املعراجـ ×  ويف صحيح هشام بن سامل عن ايب عبداهلل

ََلْ َأَر َأْعظََم َخْلقًا ِمنُْه َكِريَه ـ  اَلئَِكةِ املَ َمَلٌك إاِلَّ َكاَن َضاِحكاً ُمْستَبرِْشًا َحتَّى َلِقَينِي َمَلٌك ِمَن 

َعاءِ ،  َغَضِب نَْظِر َظاِهَر الْ املَ  ُه ََلْ َيْضَحْك ـ  َفَقاَل يِل ِمْثَل َما َقالُوا ِمَن الدُّ فِيِه ِمَن  ََلْ َأرَ وَ ـ  إاِلَّ َأنَّ

َّْن َضِحَك ِمَن ااِلْستِبَْشاِر وَ  ئِيُل َفإِِّنِّ َقْد َفِزْعُت ،  اَلئَِكةِ املَ َما َرَأْيُت َِم َفُقْلُت َمْن َهَذا َيا َجرْبَ

نَا َنْفَزُع ِمنُْه َهَذا َمالٌِك َخاِزُن النَّاِر ََلْ َيْضَحْك َقطُّ وَ ،  ْن َتْفَزَع ِمنْهُ َفَقاَل جَيُوُز أَ  ََلْ َيَزْل وَ ـ  ُكلُّ

ُه   اهللَفيَنَْتِقُم ـ  َأْهِل َمْعِصَيتِهِ وَ  اهللَعََل َأْعَداِء ـ  َغْيظاً َضبًا وَ َجَهنََّم َيْزَداُد ُكلَّ َيْوٍم غَ  اهللُمنُْذ َوالَّ

َلكِنَُّه َبْعَدَك لََضِحَك إَِليَْك وَ  َأْو َكاَن َضاِحكًا أِلََحدٍ ـ  َلْو َضِحَك إىَِل َأَحٍد َقْبَلَك وَ ـ  ِمنُْهمْ  بِهِ 

ْمُت َعَليِْه َفَردَّ ،  اَل َيْضَحُك  اَلَم وَ  َفَسلَّ ِِّن بِ َعَِلَّ السَّ َ نَّةِ اجلَ َبرشَّ
 ( )  

 :  ومفاده

منذ واله اهلل جهنم يزداد كل يوم ومل يزل  ) فوصف مالك خازن النار ـ1

فإزدياده غضبا (  فينتقم اهلل به منهمـ  أهل معصيتهعىل أعداء اهلل وـ  غضبا وغيظا

وأنه ،  كامل إختص به من بني املخلوقاتـ  عىل اعداء اهلل والعاصنيـ  وغيضا

                                         
 .  1سورة اإلرساء اآلية  ، 5ص   تفسري القمي ـ ج ( 1)
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 .  ينتقم اهلل به منهم

والظاهر أن توليتها ،  أنه تويل مالك للنار حادث بعد خلق النار وبعد مدةـ  

فإنه يوم القيامة سيحمله بدل مالئكة محلة ،  نظري محل العرش،  كانت بيد غريه

 .  العرش ثامنية من البرش

ثالث خصال ملالك خازن النار ختتلف مع غالب صفات ’  كام ذكر ـ1

املالئكة منها أنه كريه املنظر ومنها إستشعار الغضب والغيض من وجهه ومنها 

 .  مع أن الوقار والسكينة هي األثر املستشعر من غالب املالئكة الفزع منه

اعلمتم أنَّ مالكًا إَذا غضب َعََل النار حّطم بعضها :  × ويف َّنج البالغة قوله

  ( ). بعضا لغضبه وإذا زجرها توثبت بني أبواهبا جزعاً ِمْن زجرته

.  أعداء اهللداللة عَل أشدية غضب مالك عَل غضب النار عَل ×  وِف كالمه 

ييَن َكَفُروا ُينَاَدْوَن لََمْقُت  }:  وغضب اهلل فوق ذلك كام يشري اليه قوله تعاىل إينه اَّله
يَماني َفَتْكُفُرون اهلل يََل اإلي يْذ تُْدَعْوَن إ نُفَسُكْم إ

َ
ْكَْبُ مين مهْقتيُكْم أ

َ
فمقت اهلل  { أ

بل هو ألجل ،  هلل الواسعةوهذا اليناِف رمحة ا،  أكرب من مقت الكافرين ألنفسهم

الرمحة ألن غّي وعتو الكافرين مبعد هلم عن الرمحة فمقت هذا املانع هو ألجل إبعاد 

 .  املانع هلم عن الرمحة

 خلت اهلل أرواح املالئكة قبل أبداهنا

 عموم قاعدة خلق األرواح قبل األبدان لكل ذي روح

ْن األُُمور  :  َوَيُدّل َعَليْهي مجلة مي

ل إنَّ عموم القاعدة الواردة يفي األرواح خلق اهلل األرواح قبل األبدان :  األوَّ

                                         
 .  101َّنج البالغة اخلطبة ( 1)
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عمومه شامل للمالئكة واجلّن ولكل ذي روح َوَليَْس خاّصا ،  بألفّي عام

َهَذا َمَع تفاوت ،  َبْل شامل ليُكلِّ كائن ذي روح،  َبْل يعّم احليوانات،  باإلنس

 .  طبقات األرواح

َوُهَو ما رواه العاّلمة يفي كشف اليقني َعْن ،  يفي روايات املعراجما َوَرَد :  الثَّاِِّن 

هي املُتّصل إىل عبداهلل بن عباس وكذلك ما رواه صاحب املُحترض ،  ابن بابويه بيَسنَدي

ْن حديث طويل يفي خطبة اْلنَّبيّي  هي أيضا  مي ُدوق بيَسنَدي ’  َعْن كتاب املعراج َعْن الصَّ

د »:  وقوله َتَعاىَل ،  ديس الذي فيهحول املعراج واحلديث الق إنَّك ’  يا َُممَّ

رسويل إىل مجيع خلقي وإنَّ عليًا وليّي وأمري املُْؤِمننِي َوَعََل َذلَِك أخذت ميثاق 

مالئكتي وأنبيائي ومجيع خلقي َوُهْم أرواح ِمْن قبل أْن أخلق خلقاً ِِف سامئي 

 .  ( )« وأريض

ق الشامل للمالئكة وهم أرواح قبل أن وظاهره عود الضمري اىل مجيع اخلل

 .  خيلق هلم أجساد ساموية أو أرضية

وبحق املالئكة  ... مَّ يا شاهد ُكّل نجوىالله »:  وَوَرَد يفي دعاء ليلة عرفة

 .  ( )« املُقّربني والروحانيني والكروبيني واملسّبحني لك بالليل والنهار ال يفَتون

ة أقسام املالئكة وقد ورد ذلك كثريا يف وفيه مقابلة بني الروحانيني وبقي

مما يبني أن نسبة بعض املالئكة اىل بقية ،  الروايات من األدعية وبقية املعارف

األقسام كنسبة الروح اىل اجلسد ومن ثم كان هذا الوصف نسبي أي أن كل طبقة 

كام أن ما فوقها إليها ،  ألطف من املالئكة بالقياس اىل ما دوَّنا هي روحانية

 .  روحاين وهي جسدانية لطيفة
                                         

 ، 54 ص:  املحترض ؛ 168ـ  157ص:  كشف اليقني يفي إمرة أمري املؤمنني ، 10ج:  البحار( 1)

 .  َعْن املعراج’ :  حديث اْلنَّبيّي  ؛ 141ح

 .  58ص   إقبال األعامل ج (  )
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نَْد أيب عبداهلل:  ويف موّثقة سامعة ـ4 ْن مواليه ×  ُكنْت عي وعنده مجاعة مي

َقاَل «  اعرفوا العقل وجنوده هتتدوا »:  × َفَقاَل ،  فجرى ذكر العقل واجلهل

 إنَّ اهلل »:  × َفَقاَل أبو عبداهلل،  ال نعرف إالَّ ما عرفتنا،  ُجعلُت فداك:  سامعة

ل خلق ِمْن الروحانيني َعْن يمني العرش ِمْن نوره ،  َعزَّ َوَجلَّ خلق العقل َوُهَو أوَّ

خلقتك خلقاً :  َفَقاَل اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىَل ،  اقبل فأقبل:  ثمَّ َقاَل لَهُ ،  ادبر فأدبر:  َفَقاَل 

 .  ( )« ... عظيامً 

َواَية ـ1 يفي  ( )َم يفي مرسلة جامع األخبارحُمتمل تفسريه بام َتَقدَّ :  ومعنى الرِّ

ْن املعنيني املتقّدمني أّي كون العقل روحانيا أّي أنَّه من أعىل األرواح ،  البحار مي

َي روح العقل وألطفها شفافية يفي قوالب اجلسم الشّفاف أو أنَّ املُراد أنَّ العقل  هي

ْن عامل النُّور أقرب األجسام متعّلقا   ُوح األمرية أّي  املُجّرد َعْن اجلسمية مي َي الرُّ
له هي

وإن كان الصحيح أن وصفه بالنور اضايف كام مر ،  من َّنايات التشفف اجلسامين

 .  يف عامل األمر ال وصف مطلق حقيقي كام يف عامل األسامء

امء والعامل باب حقيقة  & َقْد أدرج املجليس:  ملحوظة  كتاب السَّ
يفي البحار يفي

ُوح َمة ثمَّ أردفها بروايات الطّينة َوُهَو يفي أخرج ،  النفس والرُّ  الروايات املُتََقدِّ
هي َهذي

ُوح بإختالف طبقات ؛  حمله َي طينة طبقات الرُّ
نَّ روايات الطّينة َكاَم عرفت هي ألي

 .  األجساد َغرْي املرئية املتفاوتة شّفافية ولطافة

ْن الروحانيني أنَّ  ـ  ل خلق مي طبقات اإلجياد  إنَّ ُمْقتىََض كون العقل أوَّ

ثمَّ عامل األرواح وأوائل األرواح العقل ،  للُممكنات أّوهلا النُّور من عامل األسامء

،  ثمَّ النفوس ثمَّ األبدان األرضية،  أو مافوقه من عامل العرش وفوقه من احلجب

ْن العقل،  َوَقْد َمرَّ أنَّ العرش ُهَو اآلخر فوق العقل ،  َوُهَو أيضا  روحاين ألطف مي
                                         

 .  14ح:  كتاب العقل واجلهل ، 1ج:  الكايف( 1)

ُوح ، 50ج:  البحار(  )  .  41ص ، 10ح:  باب حقيقة النفس والرُّ
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 .  بل مر وجود أرواح نورية فوق العرش خلق منها العرش

مما يشري ،  َكاَم أنَّ املُراد بشامله سفله،  املُراد بيمني العرش اجلانب العلوي ـ1

الرجعة ومقاماهتم .  َبْل روح علوّية عرشيّة،  إىل أنَّ خلق العقل كروح عرشيّة

 العوامل كل يفي  السالم عليهم

َيُوم القيامة أو يفي اجلَنّة أكمل مما كانا َعَليْهي بنحو ×  والويص’  ظهور اْلنَّبيّي 

نيني،  جيهلهام املالئكة املقربني واألنبياء واملرسلني وَهَذا ،  فضال  َعْن سائر املُْؤمي

 .  يدلِّل عىل أنَّ املعرفة الكاملة هبم يف العوامل النازلة مَلْ تتم هلم

إَذا :  يقول’  َكانَ  »:  ’ دري َعْن اْلنَّبيّي روى يفي البصائر َعْن أيب سعيد اخل

ُأقبل أنا يومئٍذ ُمئتزرًا بريطة ِمْن نور  »:  ’ َفَقاَل  ... سألتم اهلل فاسألوه الوسيلة يل

َوُهَو لواء ،  أمامي ولوائي بيده×  عِّل تاج امللك وأكليل الكرامة وعِل بن أِب طالب

املفلحون ُهْم الفائزون باهلل فإذا مررنا بالنبيني (  ال إله إالَّ اهلل ) مكتوب َعَلْيهِ ،  احلمد

[ نبيان مرسالن]َهَذان :  قالوا،  وإذا مررنا باملالئكة،  هذان ملكان مقّربان:  قالوا

ْ نرُها وإذا مررنا باملؤمنني ْ نعرفهام َوََل َل نرُها وَل ]َهَذا نبيان :  قالوا،  ملكان ََل

 .  ( )« ... مرسالن َحتّى[ نعرفهام

  

                                         
 .   1ح ، 0جزء/ 18ـ  1440ح ،  75املجلد الثاين ص:  البصائر( 1)
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  ِمْن األرضني السبع الرجعة وجمموع العوامل
 وما بينهما وما فوقهما عوامل جسمانية السبع والسموات 

 قائمة مبجموع العوامل

نَْد أيب عبداهللُكنْ :  َقاَل ،  روى يفي املحترض يرفعه إىل أيب بصري ـ 1 ×  ُت عي

:  َقاَل ،  ’ مسألة يا بن رسول اهلل:  َقاَل ،  فدخل َعَليْهي املفضل بن عمر

ولقد سألت ،  َقْد سألت جسمياً  »:  َقاَل ؟  ما منتهى علم العامل:  قال«  ؟ َسْل  »

امء الثانية إالَّ كحلقة درع ملقات ِِف ،  عظيامً  ْنَيا ِِف السَّ امء الدُّ ،  أرض فالة ما ِِف السَّ

امء السابعة ِعنَْد الظلمة وال الظُّلمة ِعنَْد ،  وكذلك ُكّل سامء ِعنَْد سامء ُأخرى وكذا السَّ

وال مثل َذلَِك كله ِِف ،  النُّور وال َذلَِك كله ِِف اهلواء وال األرضني بعضها ِِف َبْعض

ملاء َحتّى إَذا اختلط علم العاَل يعني اِلمام مثل مد ِمْن خردل دققته دّقاً ثمَّ َضبته با

وال علم العاَل ِِف علم اهلل إالَّ مثل مّد ِمْن خردل ،  ورغا أخذت ِمنُْه لعقة بإصبعك

ثمَّ «  دققته دّقاً ثمَّ َضبت باملاء َحّتى إَذا اختلط ورغا انتهزت ِمنُْه برأس ابرة هنزة

 .  ( )« ر تصيبيكفيك ِمْن َهَذا البيان بأقّله َوَأْنَت بأخبار األُُمو »×  َقاَل 

سبعة وعرشين عاملا جسامنيا بضميمة الروايات اآلتية ما يقرب وقد تضمنت 

 .  السموات السبع واألرضني والظلمة والنور واهلواء

                                         
/ 5 ج:  البحار ، 157احلديث  147املحترض من نوادر احلكمة للشيخ حسن بن سليامن احليل ص ( 1)

 .  41ح/ 105ص:  غرائب أفعاهلم ؛ 11ب
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 :  ةجسمانيالالم وعنوعا من المجموع العوالم ستة وعشرين 

×  ـ روى يفي الكايف بسنده إىل احلسني بن زيد اهلاشمي َعْن أيب عبداهلل  

وكانت تبيع منهن ،  وبناته’  جاءت زينب العطّارة احلوالء إىل نساء اْلنَّبِيّ  »:  اَل قَ 

:  فقالت،  إَذا أتيتنا طابت بيوتنا:  َفَقاَل ،  َوِهَي عندهم’  فجاء اْلنَّبِيّ ،  العطر

ُه أتقى :  َقاَل ،  بيوتك برحيك أطيب يا رسول اهلل إَذا بعتي فأحسني وال تغيّش َفإنَّ

ام أتيت أسألك َعْن ،  لاملوأبقى ل فقالت يا رسول اهلل ما أتيت بيشء ِمْن بيعي َوإنَّ

إنَّ :  ثمَّ َقاَل ،  َجلَّ جالل اهلل سأحدثك َعْن َبْعض َذلَِك :  َفَقاَل ؟  عظمة اهلل َعزَّ َوَجلَّ 

ن بام فيهام وهاتا،  كحلقة ملقاة ِِف فالة قِي   َهِذِه األرض بَِمْن َعَلْيَها ِعنَْد الَّتِي حتتها

 َوِمْن عليهام ِعنَْد الَّتِي حتتها كحلقة ُملقاة ِِف فالة قي والثالثة َحّتى انتهى إىل السابعة

ْرضي ميْثلَُهنه  } وتال َهِذِه اآلية
َ
والسبع األرضني ،  { َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت َوميَن األ

جناح ؛  ديك َلُه جناحانبَِمْن فيهّن َومْن عليهّن َعََل ظهر الديك كحلقة فالة قي وال

والديك بَِمْن فيه َوَمْن عليه ،  ِِف املرشق وجناح ِِف املغرب ورجاله ِِف التخوم السبع

والصخرة بَِمْن فيها َوَمْن َعَلْيَها َعََل ظهر ،  َعََل الصخرة كحلقة ُملقاة ِِف فالة قي

يك والصخرة واحلو بع والدِّ ت بَِمْن فيه َوَمْن احلوت كحلقة ُملقاة ِِف فالة قي والسَّ

َعَليِْه َعََل البحر املظلم كحلقة ُملقاة ِِف فالة قِي  والسبع والديك والصخرة واحلوت 

والسبع والديك ،  كحلقة ُملقاة ِِف ُفالة قيّ  والبحر املظلم َعََل اهلواء الذاهب

تال هذه  ثمَّ ،  كحلقة ِِف فالة قيّ  والصخرة واحلوت والبحر املظلم واهلواء َعََل الثرى

َى } اآلية ْرضي َوَما بَيَْنُهَما َوَما ََتَْت الَّثه
َ
َماَواتي َوَما ِفي األ ثم انقطع ،  { ََلُ َما ِفي السه

اخلرب َعنْد الثرى والسبع والديك والصخرة واحلوت والبحر املُظلم واهلواء والثرى 

امء األوىل ْنيَا بَِمْن ،  ة قيكحلقة ِِف فال بَِمْن فيه َوَمْن َعَلْيِه ِعنَْد السَّ ُه وسامء الدُّ َوَهَذا ُكلَّ

،  َوَمْن فيهام،  وهاتان السامءان،  فوقها كحلقة ِِف فالة قي َعَلْيَها َوَمْن فيها ِعنَْد الَّتِي

وهّن َوَمْن ،  َحّتى انتهى إىل السابعة،  كحلقة فالة قي َوَمْن عليهام ِعنَْد الَّتِي فوقهام
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وهذه ،  كحلقة ِِف فالة قيّ  عن أهل األرض نَْد البحر املكفوففيهّن َوَمْن عليهنَّ عِ 

ََلُ َما  } وتال َهِذِه اآلية،  كحلقة ِف فالة قيّ  السبع والبحر املكفوف عند جبال الربد
َى ْرضي َوَما بَيْنَُهَما َوَما ََتَْت الَّثه

َ
َماَواتي َوَما ِفي األ َوَهِذهِ السبع والبحر ،  { ِفي السه

وهذه ،  الذي حتار فيه القلوب كحلقة ِف فالة قي ( )بال الربد عند اهلواءاملكفوف وج

ويف رواية ]السبع والبحر املكفوف وجبال الربد واهلواء ِعنَْد حجب النور كحلقة 

َي سبعون ألف حجاب يذهب نورها :  التوحيد للصدوق زيادة عبارة َوهي

فوف وجبال الربد واهلواء وحجب َوَهِذهِ السبع والبحر املك،  ِِف فالة قي[ باألبصار

ْرضي َطوًًْع َوَكْرًها  } تال َهِذهِ اآليةثمَّ ،  كحلقة ِِف فالة قي النور ِعنَْد الكريس
َ
َواأل

يَْلْهي يُرَْجُعون عَ ېئ  َوإ يُّهُ  وَسي ماواتي  ُكرْسي ْرَض  وَ  السه
َ
ْفُظُهما يَُؤُدهُ  ال وَ  اأْل ُّ  ُهوَ  وَ  حي  الَْعلي

يمُ  هي  {الَْعظي السبع والبحر املكفوف وجبال الربد واهلواء وحجب النور  َوَهذي

عَ  } وتال َهِذهِ اآلية،  ِِف فالة قي والكريس ِعنَْد العرش كحلقة يُّهُ  َوسي ماواتي  ُكرْسي  السه
ْرَض  وَ 

َ
ُّ  ُهوَ  وَ  حيْفُظُهما يَُؤُدهُ  ال وَ  اأْل يمُ  الَْعلي ويف رواية احلسن احلجب .  « { الَْعظي

كتاب التوحيد  اختلفت نسخة الكايف َعنْ .  حتار فيه القلوب قبل اهلواء الذي

ر حجب النور َعىَل اهلواء عكس ما يفي التوحيد  بتقّدم اهلواء َعىَل حجب النور وتأخُّ

 .  وأيضا  يفي التوحيد زيادة اهلواء قبل الثرى

هي عوامل جسامنية تتفاوت يفي اللّطافة والكثافة ورواية ،  َوَعىَل أّي تقدير َفُكّل َهذي

ثابة الظاهر أَّنا ما فوق العرش وبميد اآلتية يف احلجب والَّسادقات والتوح

 .  السيام وأَّنا تقرب أن تكون تبيان لعامل األسامء اإلهلية،  التتميم ملا بقي من العوامل

َعني ×  ُسئيَل امرياملومنني:  َوروی الصدوق بسنده عن زيد بن وهب قالـ 1

                                         
واء اختلفت نسخة الكايف عن التوحيد بتقديم اهلواء عىل حجب النور وتأخر حجب النور عىل اهل( 1)

 .  وايضا يف التوحيد زيادة اهلواء قبل الثرى ، عكس ما يف التوحيد
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ُل ُجبي َفَقاَل احلُ  ُجِب َسْبَعٌة ِغَلُظ ُكلِّ ِحَجاٍب َمِسرَيُة مَخِْساِمَئِة َعاٍم َبنْيَ ُكلِّ احلُ  َأوَّ

َجاُب الثَّالُِث ِسرَيُة مَخِْساِمَئِة َعاٍم وَ ِحَجاَبنْيِ ِمنَْها مَ  َسْبُعوَن ِحَجابًا َبنْيَ ُكلِّ ِحَجاَبنْيِ  ( ) احْلِ

ُساِمَئِة َعاٍم َحَجَبُة ُكلِّ ِحَجاٍب ِمنَْها َسْبُعوَن َألَْف ُطوُلُه مَخْ ِسرَيُة مَخِْساِمَئِة َعاٍم وَ ِمنَْها مَ 

ُة ال ُة ُكلِّ َمَلٍك ِمنُْهْم ُقوَّ ثََّقَلنْيِ ِمنَْها ُظْلَمٌة َوِمنَْها ُنوٌر َوِمنَْها َناٌر َوِمنَْها ُدَخاٌن َمَلٍك ُقوَّ

ْعٌد َوِمنَْها َضْوٌء َوِمنَْها َرْمٌل َوِمنَْها َجَبٌل َوِمنَْها َبْرٌق َوِمنَْها َمَطٌر َوِمنَْها رَ  ِمنَْها َسَحاٌب وَ 

ِهَي ُحُجٌب خُمَْتلَِفٌة ِغَلُظ ُكلِّ ِحَجاٍب َمِسرَيُة َوِمنَْها َعَجاٌج َوِمنَْها َماٌء َوِمنَْها َأهْنَاٌر وَ 

ادِقاً ِِف ُكلِّ اَلِل وَ اجلَ ادَِقاُت َسْبِعنَي َأْلَف َعاٍم ُثمَّ رُسَ  ادٍِق َسْبُعوَن  ِهَي َسْبُعوَن رُسَ رُسَ

ادٍِق وَ َأْلَف مَ  ادُِق َلٍك َبنْيَ ُكلِّ رُسَ ادُِق اْلِعزِّ ُثمَّ رُسَ ادٍِق َمِسرَيُة مَخِْساِمَئِة َعاٍم ُثمَّ رُسَ رُسَ

ادُِق  ادُِق اْلُقْدِس ُثمَّ رُسَ ادُِق اْلَعظََمِة ُثمَّ رُسَ َياِء ُثمَّ رُسَ
ادُِق ااجلَ اْلكرِْبِ وِت ُثمَّ رُسَ  لَْفْخرِ رَبُ

ادُِق اْلَوْحَدانِيَِّة وَ  ُثمَّ النُّوُر اأْلَْبَيُض ُثمَّ ـ  ُهَو َمِسرَيُة َسبِْعنَي َأْلَف َعاٍم ِِف َسْبِعنَي َألَْف رُسَ

َجاُب اأْلَْعََل وَ  َعامٍ  َوَسَكَت َفَقاَل لَُه ُعَمُر اَل َبِقيُت لَِيْوٍم اَل ×  اْنَقََض َكاَلُمهُ ُثمَّ احْلِ

  ( ). َسنِ احلَ َيا َأَبا  َأَراَك فِيهِ 

 دقرسا ومفاد الرواية يف احلجب والَّسادقات ثم النور األبيض ثم 

وأسامء الَّسادقات هي العّز والكربياء والعظمة ،  احلجاب األعىل دانية ثمالوح

والقدس واجلربوت والفخر والنور والوحدانية وهي األسامء العليا ثم احلجاب 

بناءا عىل إستظهار كون هذه احلجب والَّسادقات فوق  ولعل هبذا الرواية،  األعىل

اآلتية يف وجود حجب قبل خلق  ( )ويعضده رواية الصدوق يف املعاين،  العرش

نعم احلجب كام مر مرارا عنوان يطلق كوصف عىل كل عامل فوقي ،  العرش

 ومن ثم يطلق عىل عوامل دون السامء الدنيا وعىل ما فوق،  حيجب ما فوقه عام دونه

                                         
 .  « الخـ  و احلجاب الثاين »:  ففيه(  و )هكذا يف النسخ اال يف نسخة ( 1)

 .  70 ـ ص (  للصدوق )التوحيد  ، حممد بن عىل ، ابن بابويه(  )

تيي أكرم هبا نبيه:  معاين الصدوق( 1)  .  1ح/ 187ص : معنى األشياء الَّ
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كام ،  ولعله هذا إطالق للعنوان عىل ما فوق العرش،  السامء السابعة دون العرش

أن الَّسادق كذلك عنوان وصفي يطلق عىل كل عامل يكون بمثابة بوابه لعامل 

وتتسق منظومة اخللقة ملافوق العرش بناءا ،  فيطلق عىل رسادقات العرش،  فوقه

 .  نعم بتبيان إمجايل،  ون العرشعىل أحد اإلحتاملني والرواية السابقة ملا د

يَم ْبني َعبْدي ـ 4 ْن أَْصَحابينَا ُيَكنَّى احلَ والكلينی بسنده َعْن إيْبَراهي يدي َعْن َشيٍْخ مي مي

َت   ُعنُُقهُ َتَعاىَل َخَلَق دِيكاً َأْبَيَض َتَباَرَك وَ  اهللإِنَّ :  َقاَل ×  َسني َعْن أيَبي َجْعَفرٍ احلَ َأَبا    حَتْ

ابَِعِة وَ   اْلَعْرشِ  وِم اأْلَْرِض السَّ ِق وَ املَ لَُه َجنَاٌح ِِف ِرْجاَلُه ِِف خُتُ ْغِرِب اَل املَ َجنَاٌح ِِف رْشِ

ُيوُك َحتَّى َيِصيَح َفإَِذا َصاَح َخَفَق بَِجنَاَحيِْه ُثمَّ َقاَل ُسبَْحاَن   اهللُسبَْحاَن  اهللَتِصيُح الدُّ

ثْليهي  } اْلَعظِيِم الَِّذي ءٌ لَيَْس َكمي َتَعاىَل َفَيُقوُل اَل حَيْلُِف َتبَاَرَك وَ  اهلليُِجيُبُه َقاَل فَ  { ََشْ

  ( ). ِِب َكاذِبًا َمْن َيْعِرُف َما َتُقوُل 

عرض  اهلليا عِّل اّن :  × قال لعيلّ ’  اهللوعن ابن عبّاس أّن رسول ـ 5

ء الّسابعة فزّينها ّساممنها ال  أجاب  من  األرض فأّولّدتنا أهل البيت عَل الّساموات ومو

ثّم سامء الّدنيا فزّينها ،  ثّم الّسامءالّرابعة فزّينها بالبيت املعمور،  الكريّس بالعرش و

ثّم أرض الّشام فرّشفها ببيت ،  فرّشفها بالبيت احلرام ( )ثّم أرض احلجاز،  بالنّجوم

ا عِّل ثّم أرض كوفان فرّشفها بقربك ي،  ثّم أرض طيبة فرّشفها بقربي،  املقّدس

قرب بظاهرها فتال بني الغرّيني ت؛  نعم:  فقال لهـ ؟  أ قرب بكوفان العراق:  فقال

يقتلك أشقى هذه األّمة عبد الّرمحن بن ملجم أدنى أهل ،  ( ) الّذكوات البيضو

                                         
تفسري القمی سوره ـ  7  ثواب اآلعامل صـ  110املحاسن ص ـ  417ص  7الكايف ج ( 1)

 ـ  17االرساء

بعد نقل مثله عن مناقب  « ما أقر من اجلامدات بواليتهم »يف سابع البحار يف باب  & قال املجليس(  )

و  اهللهبات التي ال يعلم تأويلها اال هذه االخبار و أمثاهلا من املتشا:  أقول »ابن املغازيل ما نصه 

فخاض يف بيان  )و يمكن ان يقال  ، الراسخون يف العلم و ال بد يف مثلها من التسليم و تأويلها اليهم

 .  « 8 4ـ  413ص  ؛ فمن أراده فلرياجع سابع البحار ، له طويل

اللغة اجلمرة امللتهبة فيمكن أن يكون  الذكوة يف »:  ( 10ص  )يف مزار البحار يف بيان له  & قال املجليس( 1)
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يا عِّل ،  فو اّلذي بعثني باحلّق نبيّا ما عاقر ناقة صالح بأعظم عقابا منه اهللالنرّيان لعنه 

  ( ). ن العراق مائة ألف سيفينْصك م

َضااحلَ َسنْيي ْبني َخاليٍد َعْن أيَبي احلُ وفی صحيح  ـ6 :  َقاَل ُقلُْت َلهُ   ×  َسني الرِّ

ِِّن َعْن َقْوِل  َماء َذاتي  }  اهللَأْخرِبْ ََمُْبوَكٌة إىَِل اأْلَْرِض :  َفَقاَل ِهيَ ،  { ُبكاْلُ َوالسه

 .  َشبََّك َبنْيَ َأَصابِِعهِ وَ 

يَغْْيي  }  َيُقوُل  اهللوَ ـ  َكيَْف َتُكوُن ََمُْبوَكًة إىَِل اأْلَْرضِ :  ُقْلُت فَ  َماَواتي ب َرَفَع السه
يَغْْيي َعَمٍد تََرْوَنَها }  َيُقوُل  اهللَأ َلْيَس !  اهللُسبَْحاَن :  َفَقاَل  { َعَمٍد تََرْوَنَها َفُقْلُت  { ب

ُه ـ  فَِداكَ  اهللُقْلُت َكْيَف َذلَِك َجَعَلنَِي ـ  َتَرْوهَنَا َلكِْن اَل َفَقاَل َثمَّ َعَمٌد وَ ـ  َبََل  َفَبَسَط َكفَّ

ى ُثمَ  ْنيَا وَ :  َوَضَع الْيُْمنَى َعَليَْها َفَقاَل   اْلُيّْسَ  َأْرُض الدُّ
ْنَيا َعَليَْها َفْوَقَها ُقبَّةٌ َهِذهِ اَمُء الدُّ  السَّ

اَمِء وَ ـ  ْنيَااأْلَْرُض الثَّانِيَُة َفْوَق السَّ اَمُء الثَّانَِيُة َفْوَقَها ُقبَّةٌ وَ ـ  الدُّ اأْلَْرُض الثَّالَِثُة َفْوَق وَ ـ  السَّ

اَمِء الثَّانِ  اَمُء الثَّالَِثُة َفْوَقَها ُقبَّةٌ َيِة وَ السَّ اَمِء الثَّالَِثةِ وَ ـ  السَّ ابَِعُة َفْوَق السَّ اَمُء وَ ـ  اأْلَْرُض الرَّ السَّ

ابَِعُة َفْوَقَها قُ  ابَِعةِ اخلَ اأْلَْرُض وَ ـ  بَّةٌ الرَّ اَمِء الرَّ اَمُء وَ ـ  اِمَسُة َفْوَق السَّ  اِمَسُة َفْوَقَها ُقبَّةٌ اخلَ السَّ

اَمِء وَ ـ  ادَِسُة َفْوَق السَّ ادَِسُة َفْوَقَها ُقبَّةٌ وَ ـ  اِمَسةِ اخلَ اأْلَْرُض السَّ اَمُء السَّ اأْلَْرُض وَ ـ  السَّ

اَمءِ  ابَِعُة َفْوَق السَّ ادَِسةِ  السَّ ابَِعُة َفْوَقَها ُقبَّةٌ وَ ـ  السَّ اَمُء السَّ مْحَِن َتبَاَرَك وَ ـ  السَّ  اهللَعْرُش الرَّ

ابَِعةِ  اَمِء السَّ ْرضي ميثْلَُهنه  } اهللُهَو َقْوُل وَ ـ  َفْوَق السَّ
َ
يي َخلََق َسْبَع َسَماوَاٍت َوميَن األ اَّله

ْمُر بَيْنَُهنه 
َ
ُل األ  .  { يَتَََنه

                                         
شبها لضيائها و توقدها عند رشوق الشمس عليها ملا ×  املراد بالذكوات التالل الصغرية املحيطة بقربه

مجع دكاء و هو التل  « دكاوات »و ال يبعد أن يكون تصحيف  ، فيها من الدراري املضيئة باجلمرة امللتهبة

بالراء املهملة فيحتمل أن يكون املراد هبا غدرانا و حياضا كانت  « ركواتال »و يف بعض النسخ  ، الصغري

تكررت الذكوات و احتملها  »:  ( 51ص  )و يف النسخة املطبوعة من فرحة الغري بالنجف  « حوله

و اّلذي يقرب  ، و احتملها أيضا دكاوات مجع دكاء و كالمها بعيد ، املجليس مجع ذكاة بمعنى اجلمرة

 .  « كام يف اخلطوط القديمة « ربوات »تصحيف  « ذكوات »

  7 فرحه الغری ص ـ  044ص  ج(  احلديثةـ  ط )الغارات ( 1)
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َقائٌِم ُهَو ’  اهللاْلَوِصُّ َبْعَد َرُسوِل وَ ’  اهللا َصاِحُب اأْلَْمِر َفُهَو َرُسوُل َفَأمَّ 

اَمءِ ـ  َعََل َوْجِه اأْلَْرضِ  ُل اأْلَْمُر إَِليِْه ِمْن َفْوِق السَّ اَم َيَتنَزَّ اَمَواِت ـ  َفإِنَّ ِمْن َبنْيِ السَّ

تَنَا إاِلَّ :  ُقْلُت ـ  اأْلََرِضنيَ وَ  تَ :  َفَقاَل ـ   َأْرٌض َواِحَدةٌ َفاَم حَتْ إِنَّ نَا إاِلَّ َأْرٌض َواِحَدٌة وَ َما حَتْ

نَّ َفْوَقنَا تَّ هَلُ   ( ). السِّ

ت فاملقعر سامء ظاهر الصحيحة تداخل األرضني الست مع السموات الس

الظاهرة يف كون ـ  ولعله حيمل يف مقابل الروايات الكثرية،  املحدب فوق أرضو

أن ـ  السامء الدنياع كلها دون السامء الدنيا بل دون عوامل هي دون األرضني السب

ليس املراد و،  املراد هو أن لكل أهل سامء أرض وهم سكان السموات السبع

ن إطالق األرضني السبع عىل أو أ،  األرضني السبع يف مقابل السموات السبع

وهم ،  عنينيأما كون األرضني الست فوقنا فهو حاصل عىل كال املو،  نحوين

العوامل التي بني السيام وأن ،  والبد من التدبر أكثر،  علم بذلكعليهم السالم أ

السامء الدنيا هي ست فقد تكون أرضني بلحاظ آخر ال سيام أن األرض األرض و

 .  التحليل واسعوجمال التتبع والتدبر و،  مستقرة عليها

 :  اجلسمانية العوامل جمموع

 :  دمه يتحصل جدوال كالتالیبحسب الروايات املتق

  األرضني السبع 7ـ  1

  الديك 0

  الصخرة 3

  احلوت 18

                                         
 0 1ص   ج 51تفسري القمي سوره الذاريات االيه ( 1)
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  البحر املظلم 11

  اهلواء الذاهب  1

  الثرى 11

  الساموات السبع 8 ـ  14

  البحر املكفوف 1 

  جبال الربد   

  اهلواء 1 

 حجب النور 4 

 (  فوق احلجب السبعة فوقها رسادقات اجلالل )

أخرها رسادق الوحدانية  ( )ستني رسداقا  َكاَم يفي رواية اخلصال ) 

العرش وإال فهناك حجب ورسادقات فوق  عىل أَّنا دون

  ( العرش

  الكريس 5 

  العرش 6 

 .  اهلواء ـ القلم ـ النور ـ احلجب 3 ـ  0 ـ  7 

  ( َكاَم يفي رواية القّمي والتوحيد )

 احلجب  18

  ( ة كفاية األثر للخّزازَكاَم يفي رواي )

                                         
 481ص ُ 183اخلصال للصدوق احلديث ( 1)
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ا َقَراُر َهِذِه اأْلَْرِض اَل َيُكونُ  ... : × ويف رواية العلل قوله إاِلَّ َعََل َعاتِِق  َأمَّ

الثَّْوُر َقَوائُِمُه َعََل َظْهِر ْخَرُة َعََل َقْرِن َثْوٍر وَ الصَّ َلِك َعََل َصْخَرةٍ وَ املَ َك َقَدَما َذلِ َمَلٍك وَ 

َما اْلَعِقيِم َواْلَعِقيُم َعََل الثََّرى وَ   لظُّْلَمُة َعََل ااأْلَْسَفِل َواْليَمُّ َعََل الظُّْلَمِة وَ مِّ وِت ِِف اْليَ احلُ 

َت ا   ( ) َجلَعزَّ وَ  اهلللثََّرى إاِلَّ َيْعَلُم حَتْ

من ذلك ما ورد و.  . : × قوله د يف كتاب التفسريما ور:  ويف رواية املشارق

يس لعنه اهللّ ِف الرابعة جعل عرش إبلهللّ خلق األرضني السبع وري أن اِف كتاب التفس

كان ِف يده ملك السامء ن جنوده بعد أن كان خازن اجلنة ومسكمنها وفيها مسكنه و

،  اجلان هم الذين يصوغون احلِل ألهل اجلنّةو،  إبليس ابن اجلانو،  الرابعة

،  راحته أربعون عاماامه وارياكيل بني مفصل إهباألرض السابعة عَل ملك يقال له و

،  سبعامئة ألف قرن مشتبكة إىل العرشصورة ثور له أربعون ألف قائمة و هو ِفو

احلوت ِف و،  الصخرة عَل جناحي حوتو،  هو عَل صخرة من زمردة خرضاءو

والثرى ،  البحر عَل الثرىو،  األرضعمقه عمق الّساموات و،  بحر يقال له عقيوس

جهنم عَل جهنم و  والظلمة عَل،  الظلمة  اهلواء عَلو،  اهلواء الريح عَلعَل الريح و

ِف الرب و:  قال،  ما وراء ذلك ال يعلمه إاّل اهللّ و،  الطمطام حتت احلوتو،  الطمطام

خلف أن اهللّ َل خيلق ِف الّساموات واألرض غريهم لكثرهتم وثامنية عرش ألف عاَل ك

 أرض من فضة بيضاء ال تقطعها الشمس البحر السابع قوم يقال هلم الروحانيون ِف

  ( ). إاّل ِف كل أربعني يوما

َلُك املَ َأْسَألَُك بِاْسِمَك الَِّذي ُيَسبُِّح َلَك بِِه وَ :  ويف مصباح الكفعمي الدعاء

ْفََل َفَيْثُبُت َعَلْيَها بَِذلَِك ااِلْسِم َفُهوَ   حَتَْت اأْلََرِضنَي السُّ
ْخَرةِ ُيَسبُِّحَك بِِه  اْلَقائُِم َعََل الصَّ

َأْسَأُلَك بِاْسِمَك الَِّذي َأْثَبتَّ بِِه اأْلََرِضنَي َعََل وَ  اهللاِمِه َفيَْهلَِك َيا َخْشَيَة َأْن َيْسُقَط ِمْن َمقَ 

                                         
 .  .  ص ؛ 1 جعلل الرشائع  ، حممد بن عىل ، ابن بابويه( 1)

 .  65ص ؛ × اليقني يف أرسار أمري املؤمننيمشارق أنوار (  )
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ِة َذلَِك  ْخَرةِ بَِأْمِرَك َفُهَو ُيَسبُِّحَك بَِذلَِك ااِلْسِم َدائاًِم اَل املَ َهامَّ َُتُ ِمَن َيفْ َلِك اْلَقائِِم َعََل الصَّ

ا وَ التَّ التَّْسبِيِح َلَك وَ  َأْسَأُلَك بِاْسِمَك وَ  اهللَيمِّ َفَيْهلُِك َيا إاِلَّ َيْسُقُط ِِف الْ ْقِديِس لَِيُدوَم ُثبُوهُتَ

َها َفَجعَ  ْفََل ُكلِّ ِت اأْلََرِضنَي السُّ ْخَرَة ِمْن َجنَِّة الِْفْرَدْوِس إىَِل حَتْ ْلتََها الَِّذي َأْهَبْطَت بِِه الصَّ

ِهَي بُِّح َلَك بَِذلَِك ااِلْسِم وَ َلِك َيِقُف َعَلْيَها بُِقْدَرتَِك َفُهَو ُيَس املَ َأَساساً لَِقَدَمْي َذلَِك 

 اهللَدةِ اْلُعظَْمى َيا ُمَسبَِّحٌة َلَك بِِه اَل َتْفَُتُ ِمَن التَّْسبِيِح َلَك لَِئالَّ َتَقَع ِِف اْلَيمِّ اأْلَْكرَبِ َعََل اْلرَبْ 

وِت َفَثَبَتْت َعَلْيَها احلُ َأْسَأُلَك بِاْسِمَك الَِّذي َأْثَبتَّ بِِه َقَوائَِم الثَّْوِر َعََل َشْوَكٍة ِمْن َظْهِر وَ 

َظًة َخْوفاً َأْن  اهللَقَوائُِمُه بُِقْدَرتَِك َيا  َفُهَو ُيَسبُِّح َلَك بَِذلَِك ااِلْسِم اَل َيْفَُتُ ِمَن التَّْسبِيِح حَلْ

َدةِ وَ  اهللَيمِّ َفَيْهلَِك َيا َع ِِف الْ َيقَ  َأْسَأُلَك بِاْسِمَك الَِّذي َأْثَبتَّ بِِه اْلَيمَّ اأْلَْكرَبَ َعََل اْلرَبْ

َأْسَأُلَك بِاْسِمَك الَِّذي وَ  اهللُه َأَبدًا َيا اْلُعْظَمى َفُهَو ُيَسبُِّح َلَك بَِذلَِك ااِلْسِم اَل َيْفَُتُ ِمنْ 

َدَة ُمْطبَِقًة َعََل النَّاِر بُِقْدَرتَِك َفِهَي ُمَسبَِّحٌة َلَك بَِذلَِك ااِلْسِم اَل َأْثَبتَّ بِِه ا  َتْفَُتُ ِمَن ْلرَبْ

ى َيا التَّْسبِيِح وَ  َأْسَأُلَك بِاْسِمَك وَ ،   اهللالتَّْقِديِس َخْشَيَة َأْن َتُذوَب ِمْن َوَهِج النَّاِر اْلُكرْبَ

ْت َعَلْيِه بُِقْدَرتَِك الَِّذي َأْثَبتَّ بِِه َجَهنَّ  يِح َفاْسَتَقرَّ َم بَِجِميِع َما َخَلْقَت فِيَها َعََل َمْتِن الرِّ

ا الرِّ  َتْفَُتُ ِمَن التَّْسبِيِح وَ َفِهَي ُمَسبَِّحٌة َلَك بَِذلَِك ااِلْسِم اَل  َق هِبَ ََتِ يُح التَّْقِديِس لَِئالَّ خَتْ

ْت لَِعظََمِة َأْسَأُلَك بِاْس وَ  اهللَفَتْذِرهَيا َيا  ُموِم َفاْسَتَقرَّ يَح َعََل السَّ ِمَك الَِّذي َأْقَرْرَت بِِه الرِّ

التَّْقِديِس َخْشَيَة َأْن  َتْفَُتُ ِمَن التَّْسبِيِح وَ َذلَِك ااِلْسِم َفِهَي ُمَسبَِّحٌة َلَك بَِذلَِك ااِلْسِم اَل 

ِرَقَها َشمُّ تِْلَك السَّ  ُموَم َعََل وَ  اهللُموِم َفَتْهلَِك َيا حُتْ َأْسَأُلَك بِاْسِمَك الَِّذي َأْقَرْرَت بِِه السَّ

ْت َعَلْيِه بِأَْمِرَك بِ  النُّوَر  َأْسَأُلَك بِاْسِمَك الَِّذي َأْثَبتَّ بِهِ وَ  اهللَذلَِك ااِلْسِم َيا النُّوِر َفاْسَتَقرَّ

َواِء َفاْستََقرَّ َذلِ   الظُّْلَمَة َعََل َعََل الظُّْلَمِة وَ   اهللَذلَِك ااِلْسِم َيا َك َعََل الثََّرى بُِقْدَرتَِك بِ اهْلَ

ْلَت بِِه الثََّرى َعََل َحْرَفنْيِ وَ  اَل َيْعَلُم َما ْخُزوِن وَ املَ ِمْن كَِتابَِك  َأْسَأُلَك بِاْسِمَك الَِّذي مَحَ

َت الثَّرَ  الَِّذيَن َحْوَل  اَلئَِكةُ املَ َك بِِه َأْسَأُلَك بِاْسِمَك الَِّذي ُتَسبُِّح لَ وَ  اهللى إاِلَّ َأْنَت َيا حَتْ

اَلئَِكُة الَِّذيَن َخَلْقَتُهْم املَ َأْسَأُلَك بِاْسِمَك الَِّذي ُتَسبُِّح َلَك بِِه وَ  اهللاْلَعْرِش َواأْلََرِضنَي َيا 

ئَِكُة الَِّذيَن اَل املَ َأْسَأُلَك بِاْسِمَك الَِّذي ُتَسبُِّح َلَك بِِه وَ  اهللَذلَِك ااِلْسِم َيا  ِمْن ِضَياءِ 
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ِة َيا َخَلْقَتُهْم  مْحَ اَلئَِكُة الَِّذيَن َخَلْقَتُهْم املَ َأْسَأُلَك بِاْسِمَك الَِّذي ُيَسبُِّح َلَك بِِه وَ  اهللِمَن الرَّ

ِمَن  مْ اَلئَِكُة الَِّذيَن َخَلْقَتهُ املَ َأْسَأُلَك بِاْسِمَك الَِّذي ُيَسبُِّح َلَك بِِه وَ  اهللِمَن الظُّْلَمِة َيا 

دِ َيا اَلئَِكُة الَِّذيَن َخَلْقَتُهْم ِمَن اْلرَبْ املَ َأْسَأُلَك بِاْسِمَك الَِّذي ُيَسبُِّح َلَك بِِه وَ  اهللاْلَعَذاِب َيا 

َخَلْقَتُهْم ِمَن الثَّْلِج َوالنَّاِر  اَلئَِكُة الَِّذينَ املَ َأْسَأُلَك بِاْسِمَك الَِّذي ُيَسبُِّح َلَك بِِه وَ  اهلل

 اهللاَل ُيْطِفُئ الثَّْلُج النَّاَر َيا  ُتِذيُب النَّاُر الثَّْلَج وَ َألَّْفَت َبْينَُهْم بَِعظََمِة َذلَِك ااِلْسِم اَل وَ 

اَلئَِكُة الَِّذيَن َخَلْقَتُهْم ِمَن النُّوِر َفَيْخُرُج ِمْن َأْفَواِهِهُم املَ َأْسَأُلَك بِاْسِمَك الَِّذي ُيَسبُِّح بِِه وَ 

بِِه ْن َتْسبِيِح َذلَِك ااِلْسِم وَ َأْسَأُلَك بِاْسِمَك الَِّذي َخَلْقَتُه مِ وَ  اهللَذلَِك ااِلْسِم َيا ُر بِ النُّو

ُرُج ِمْن َأْفَواِهِهْم تسبيحا  ُلُق ِمنْهُ [  َتْسبِيٌح ]خَيْ ُسوَنَك  خَتْ َماَلئَِكًة ُيَسبُِّحوَنَك َوُيَقدِّ

ُوَنَك وَ  ُلوَنَك َوُيَكربِّ ُدوَنَك بَِذلَِك ااِلْسِم إىَِل َيوْ يُ َوهُيَلِّ َأْسَأُلَك وَ  اهللِم اْلِقَياَمِة َيا َمجِّ

َعَفاَء ِمْن  بِاْسِمَك الَِّذي َخَلْقَت بِِه َماَلئَِكًة ِمْن َرمْحَتَِك َفُهْم بَِذلَِك ااِلْسِم َيْرمَحُوَن الضُّ

مْحَِة َلْقَت َأْسَألَُك بِاْسِمَك الَِّذي َخ وَ  اهللِقَك َيا َرِحيُم َيا َخلْ  ْأَفِة َوالرَّ بِِه َماَلئَِكَة الرَّ

نَْتُهْم بَِرْأَفتَِك َفُهْم َيَتَحنَّنُوَن بَِذلَِك ااِلْسمِ وَ  َأْسَأُلَك بِاْسِمَك الَِّذي وَ  اهللَعََل ِعَبادَِك َيا  َزيَّ

َأْسَأُلَك وَ  اهللملَِْن َعَصاَك َيا  َجَعْلَتُهْم بَِذلَِك ااِلْسِم َعُدّواً ِه َماَلئَِكًة ِمْن َغَضبَِك وَ َخَلْقَت بِ 

َّْن َتَشاُء ِمْن َخْلِقَك َسَخطَِك وَ  بِاْسِمَك الَِّذي َخَلْقَت بِِه َماَلئَِكًة ِمنْ  َجَعْلَتُهْم َينَْتِقُموَن َِم

  ( ) اهللَيا 

يف األخبار أَّنا آخر املخلوقات األرضية ففي :  أقول:  قال املجليس يف املرآة

،  هي عىل احلوتو،  هو عىل الصخرةو،  ضني السبع عىل الديكبعضها أن األر

:  يف بعضهاو،  اهلواء عىل الثرىو،  البحر عىل اهلواءو،  احلوت يف البحر املظلمو

الثور و،  هي عىل قرن ثورو،  قدماه عىل صخرةو،  األرض عىل عاتق ملك

الظلمة و،  لمةاليم عىل الظو،  احلوت يف اليم األسفلو،  قوائمه عىل ظهر احلوت

ويف ،  ما يعلم ما حتت الثرى إال اهلل تعاىلو،  العقيم عىل الثرىو،  العقيم  عىل
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يف بعضها عند ذلك و،  عند ذلك انقىض علم العلامءبعضها بعد ذكر الثرى و

واحلجة البالغة ،  يف اخلرب يف وصف األئمة عليهم السالمو،  فصل علم العلامء

  ( ) ثرىمن حتت العىل من يف األرض و

 :  ومفاد الدعاء

 .  أن دور األسامء يف خلق العوامل عظيم جدا ـ1

أن املالئكة خلقت من مناشئ شتى فمنها ما خلقت من العذاب ومنها ما  ـ 

من الرأفة ومنها ما خلقت من السخط ومنها ما خلقت من الرمحة وخلقت من 

وهذا حيتاج اىل ،  منهامأو  الظلمة ومنها ما خلقت من الربد أو الثلج أو من النار

 .  كام هو احلال يف خلق النور من الظلمة،  مزيد من التدبر

أن ظاهره أن هناك عذاب فوق النار وهو الريح وفوقها عذاب السموم ـ 1

وهو مطابق ملا تقدم يف مجلة من الروايات من خلق ،  مع أن السموم خلق من النور

و أعظم من النار خلق من البحر كام أن اجلهل وه » النار من البحر األجاج

 .  األجاج

 إالهلل تعاىل وال تفرت من التسبيح وأن كل تلك املخلوقات العظيمة تسبح ا ـ4

 .  فهي مظاهر عظمته وتنزهه عن صفات املخلوقني،  لتهاوت

ما حيمل من عوامل خملوقة مستقر عىل حرفني من كتابه أن الثرى و ـ5

 .  املخزون

،  د العوامل ما دون السامء الدنيا وأعظم من األرضنيأن الصخرة وهي أح ـ6

 .  نة الفردوس وهي من أعايل اجلنانقد أهبطت من ج
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 ما بني السماء السابعة والعر 

ة هذه الرواية فأوردهتا أقول وجدت يف بعض الكتب القديم:  قال يف البحار

األشجار َّنار وهتا أيضا يف كتاب ذكر األقاليم والبلدان واجلبال واألوجدبلفظها و

بعضها يف سياق  تباين كثري يف األلفاظ أرشت إىلتالف يسري يف املضمون ومع اخ

 :  هي هذهالرواية و

ُه النَّبِيُّ ْبِن َساَلٍم وَ  اهللَعْبِد  َمَسائُِل  َعِن اْبِن ،  اهللَعْبَد ’  َكاَن اْسُمُه إِْساَمِويَل َفَسامَّ

اِر َوإىَِل  َأَمَر َعلِّياً َأْن َيْكُتَب ’   ُبِعَث النَّبِيُّ ـامَّ لَ :  َعنُْه َقاَل  اهللَعبَّاٍس َريِضَ  كَِتابًا إىَِل اْلُكفَّ

ئِيُل َعََل النَّبِيِّ النََّصاَرى وَ   َفَكَتَب كَِتاباً َأْماَلُه َجرْبَ
 اهللِمْسِب  }  َفَكتََب ’  إىَِل اْلَيُهودِ

يم ـَني الرهحي ٍد َرُسوِل    { الرهْْح ا َبْعُد  هللاِمْن َُمَمَّ  َخْيرَبَ َأمَّ
رَْض  } َف  إىَِل هَيُودِ

َ
إينه األ

 ِّ يلُْمتهقيني } { ... ّلِلي بََع الُْهَدى } { َوالَْعاقيبَُة ل الَُم لََعَ َمني اته اَل َواَل َحْوَل وَ    { َوالسه

َة إاِلَّ بِ  إىَِل هَيُودِ َخْيرَبَ َفَلامَّ َوَصَل اْلكَِتاُب  َأْرَسَلهُ ُثمَّ َخَتَم الْكَِتاَب وَ «  اْلَعِِلِّ اْلَعظِيمِ  اهللُقوَّ

ٍد إَِلْيَك َفاْقَرْأُه عَ  َلْينَا إَِلْيِهْم َأَتْوا إىَِل َشيِْخِهْم اْبِن َساَلٍم َفَقاُلوا َيا اْبَن َساَلٍم َهَذا كِتَاُب َُمَمَّ

ْم َما ُترِ  َقْد َأَرى فِيِه َعاَلَماٍت َوَجْدَنا ِِف وَ  يُدوَن ِمْن َهَذا اْلَكاَلمِ َفَقَرَأُه َعَلْيِهْم َفَقاَل هَلُ

َنا بِِه ُموَسى ْبُن ِعْمَراَن فَ  َ  َأنَّ َهَذا الَِّذي َبرشَّ
ُم َعَلْينَا َما َقالُوا َينَْسُخ كَِتاَبنَا وَ التَّْوَراةِ حُيَرِّ

ُتمُ  ْم اْبُن َساَلٍم َيا َقْوِم اْخََتْ اْلَعَذاَب َعََل ْنيَا َعََل اآْلِخَرةِ وَ الدُّ  َأَحلَّ َلنَا ِمْن َقْبُل َفَقاَل هَلُ

ِه فَ املَ  ٌد َعََل دِينِنِا َلَكاَن َأَحبَّ إَِلْينَا ِمْن َغرْيِ  َفَقالُوا َيا اْبَن َساَلٍم َلْو َكاَن َُمَمَّ
َقاَل َأَنا ْغِفَرةِ

ْيُت دِْيَن نَْها َدَخْلُت ِِف دِينِِه وَ عَ َأْسَأُلُه َعْن َأْشيَاَء ِمَن التَّْوَراةِ َفإِْن َأَجاَبنِي َأُروُح إَِلْيِه وَ  َخلَّ

َأْرَبَع َج ِمنَْها َأْلَف َمْسَألٍَة َوَأْرَبَعاِمَئِة َمْسَأَلٍة وَ اْستَْخرَ َوَقاَم َوَأَخَذ التَّْوَراَة وَ ،  اْلَيُهودِيَّةِ 

ٍد وَ  َسائِلِ املَ َمَسائَِل ِمْن َغاِمِض  ا إىَِل َُمَمَّ   ( ) ِِف َمْسِجِده ُهوَ َفَأَخَذَها َوَأَتى هِبَ

الرواية الشتهارها  توضيح إنام أوردت هذه:  وقال يف البحار يف ذيل الرواية
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غريه من أصحابنا أكثر أجزائها بني اخلاصة والعامة وذكر الصدوق ره و

د ملناسبة أكثر إنام أوردهتا يف هذا املجلوقد مر بعضها و،  بأسانيدهم يف مواضع

’  فهي إما حممولة عىل أنه،  خمالفة ما لسائر األخباريف بعضها أجزائه ألبوابه و

ل املحامأو غري ذلك من الوجوه و  إلسالمهأخربه موافقا ملا يف كتبهم ليصري سببا 

يف بعضها تصحيفات نرجو من اهلل الظفر بنسخة التي تظهر عىل الناقد البصري و

  ( )أخرى لتصحيحها

ِِّن َكْم ُطوُل الَْقَلِم َوَكْم َعْرُضُه ْخ َفأَ :  ’ قال بن سالم للنبي:  ويف الرواية رِبْ

ُرُج املَِْداُد ِمْن ْلَقَلِم مَخُْساِمَئِة َعاٍم وَ َكْم َأْسنَاُنُه َقاَل َيا اْبَن َساَلٍم ُطوُل اوَ  لَُه َثاَلُثوَن ِسنًّا خَيْ

وْ نَانِِه وَ َبنْيِ َأْس  َعزَّ  اهللاَمِة بَِأْمِر ائٌِن إىَِل َيْوِم الِْقيَ َما ُهَو كَ ْحُفوِظ َما َيُكوُن وَ املَ ِح جَيِْري ِِف اللَّ

ُد وَ  َظًة هللَِِّ َعزَّ َوَجلَّ ِِف ُكلِّ َيْوٍم وَ  َجلَّ َقاَل َصَدْقَت َيا َُمَمَّ َلْيَلٍة َقاَل َيا اْبَن َساَلٍم َكْم حَلْ

ظًَة َيْمِِض َوَيْقِِض َوَيْرَفُع َوَيَضُع َوُيْس  ِعُد َوُيْشِقي َوُيِعزُّ َوُيِذلُّ َوُيْعِِل َثاَلُثاِمَئٍة َوِستُّوَن حَلْ

ِِّن َما َخَلَق َوَيْقَهُر َوُيْغنِي وَ  ُد َفَأْخرِبْ َتَعاىَل َبْعَد َذلَِك َقاَل َيا  اهللُيْفِقُر َقاَل َصَدْقَت َيا َُمَمَّ

ابِ  اَمَء السَّ َّا َيِِل اْلَعْرَش وَ اْبَن َساَلٍم السَّ َلَق إىَِل َمَكاهِنَا َفاْرَتَفَعْت ُثمَّ َخ  َأَمَرَها َأْن َتْرَتِفعَ َعَة َِم

تََّة اْلَباقِيََة وَ  َها السِّ ُد َفلَِم َسامَّ ْت َقاَل َصَدْقَت َيا َُمَمَّ َأَمَر ُكلَّ َساَمٍء َأْن َتْسَتِقرَّ َمَكاهَنَا َفاْسَتَقرَّ

نْ  ِِّن َما َباُل َساَمِء الدُّ ْت َساَمًء َقاَل اِلْرتَِفاِعَها َقاَل َفَأْخرِبْ اُء َقاَل َيا اْبَن َساَلٍم اْخرَضَّ يَا َخرْضَ

ِِّن ِممَّ ُخلَِقْت َقاَل ُخلَِقْت ِمْن َمْوٍج َمْكُفو ُد َفَأْخرِبْ ٍف ِمْن َجَبِل َقاٍف َقاَل َصَدْقَت َيا َُمَمَّ

اأْلَْصُل  ( ) َكاَنِت َقائٌِم اَل اْضطَِراَب َلُه وَ  ْكُفوُف َقاَل َيا اْبَن َساَلٍم َماءٌ املَ ْوُج املَ َما َقاَل وَ 

ا َأْبَواٌب قَ  اَمَواِت َأ هَلَ ِِّن َعِن السَّ ُد َفَأْخرِبْ ا َأْبَواٌب ُدَخانًا َقاَل َصَدْقَت َيا َُمَمَّ ِهَي وَ   اَل َنَعْم هَلَ

ا َمَفاتِيُح وَ ُمغْ  ِِّن َعْن َأْبَواِب َلَقٌة َوهَلَ ُد َفَأْخرِبْ اَمِء َما ِهَي ِهَي خَمُْزوَنٌة َقاَل َصَدْقَت َيا َُمَمَّ السَّ

ا َقاَل ِمْن ُنوٍر َقاَل َفَمَفاتِيُحَها َقاَل بِْسِم  اْلَعظِيِم َقاَل َصَدْقَت  اهللَقاَل َذَهٌب َقاَل َفاَم َأْقَفاهُلَ
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ُد َفَأْخرِبْ  اهُنَا َقاَل َيا اِِّن َعْن ُطوِل ُكلِّ َساَمٍء َوَعْرِضَها َوَكْم اْرتَِفاُعَها وَ َيا َُمَمَّ ْبَن َما ُسكَّ

َساَمٍء مَخُْساِمَئِة  َبنْيَ ُكلِّ َساَمٍء إىَِل َساَمٍء مَخُْساِمَئِة َعاٍم َوَعْرُضَها َكَذلَِك وَ  َساَلٍم ُطوُل ُكلِّ 

اُن ُكلِّ َساَمٍء ُجنٌْد ِمَن َعاٍم وَ  َتَعاىَل َقاَل َصَدْقَت َيا  اهللاَلئَِكِة اَل َيْعَلُم َعَدَدُهْم إاِلَّ املَ ُسكَّ

ُد  ِِّن َُمَمَّ ُد َفَأْخرِبْ َّا ُخلَِقْت َقاَل ِمَن اْلَغاَمِم َقاَل َصَدْقَت َيا َُمَمَّ اَمِء الثَّانِيَِة َِم ِِّن َعِن السَّ َفَأْخرِبْ

ابَِعُة َقاَل ِمْن َذَهٍب َأمْحَرَ  اَء َقاَل َفالرَّ  َخرْضَ
اَمِء الثَّالَِثِة ِممَّ ُخلَِقْت َقاَل ِمْن َزَبْرَجَدةٍ  َعِن السَّ

ُد فَ َقاَل  ٍة َبْيَضاَء اخلَ َصَدْقَت َيا َُمَمَّ ادَِسُة َقاَل ِمْن فِضَّ اِمَسُة َقاَل ِمْن َياُقوَتٍة مَحَْراَء َقاَل َفالسَّ

ابَِعِة َقاَل  اَمِء السَّ ِِّن َما َفْوَق السَّ ُد َفَأْخرِبْ ابَِعُة َقاَل ِمْن َذَهٍب َقاَل َصَدْقَت َيا َُمَمَّ َقاَل َفالسَّ

اِن َقاَل َفاَم َفْوَقُه َقاَل َبْحُر الظُّْلَمِة َقاَل َفاَم َفْوَقُه َقاَل َبْحُر النُّوِر َقاَل َفاَم َفْوَقُه َقاَل يَوَ احلَ َبْحُر 

ْأَوى َقاَل املَ نَْتَهى َقاَل َجنَُّة املُ نَْتَهى َقاَل َفاَم َفْوَق ِسْدَرةِ املُ ُجُب َقاَل َفاَم َفْوَقُه َقاَل ِسْدَرُة احلُ 

ْمِد احلَ ْجِد َقاَل ِحَجاُب املَ ْجِد َقاَل َفاَم َفْوَق ِحَجاِب املَ ْأَوى َقاَل ِحَجاُب املَ ْوَق َجنَِّة َفاَم فَ 

وِت َقاَل َفاَم َفْوَق ِحَجاِب اجلَ ْمِد َقاَل ِحَجاُب احلَ َقاَل َفاَم َفْوَق ِحَجاِب  وِت َقاَل اجلَ رَبُ رَبُ

الِْعزِّ َقاَل ِحَجاُب اْلَعظََمِة َقاَل َفاَم َفْوَق ِحَجاِب ِحَجاُب اْلِعزِّ َقاَل َفاَم َفْوَق ِحَجاِب 

َياِء َقاَل اْلُكْريِسُّ َقاَل َصَدْقَت 
َياِء َقاَل َفاَم َفْوَق ِحَجاِب اْلكرِْبِ اْلَعَظَمِة َقاَل ِحَجاُب اْلكرِْبِ

ُد َقاَل َقْد أُ  لنَِي َواآْلِخِريَن وَ َيا َُمَمَّ قِّ اْلَيِقنِي َقاَل َفاَم َفْوَق احلَ َك َلَتنْطُِق بِ إِنَّ وتِيَت ُعُلوَم اأْلَوَّ

َت َتَعاىَل َوُهَو َفْوَق اْلَفْوِق وَ  اهللَقاَل   اْلَعْرشِ   اْلُكْريِسِّ َقاَل اْلَعْرُش َقاَل َفاَم َفْوَق  ِعْلُمُه حَتْ

ِِّن َهْل َيْستَِوي خَمْلُ  ُد َقاَل َفَأْخرِبْ  اهللوٌق َعََل َعْرِشِه َقاَل َمَعاَذ التَّْحِت َقاَل َصَدْقَت َيا َُمَمَّ

د َيا اْبَن َساَلٍم َقاَل َصَدْقَت َيا َُمَمَّ
َتَها َثْور  ( )  اأْلَْرِض َقاَل حَتْ

َت َهِذهِ ِِّن َما حَتْ َقاَل َفَأْخرِبْ

ِِّن ُهَو َقائٌِم َعََل َصْخَرةٍ َبيَْضاَء قَ ٍم لَُه َأْرَبُع َقَوائَِم وَ َقاَل َيا اْبَن َساَل  ِصَفُتهُ  َما   اَل َفَأْخرِبْ

ِق َوَذَنُبُه بِ املَ ُه بِ َأْرَبُعوَن ِسنّاً َرْأُس ٍم لَُه َأْرَبُعوَن َقْرناً وَ ِصَفُتُه َقاَل َيا اْبَن َساَل  ُهَو ْغِرِب وَ املَ رْشِ

َأْلَف َسنٍَة َقاَل  َساِجٌد هللَِِّ َتَعاىَل إىَِل َيْوِم اْلِقيَاَمِة ِمَن اْلَقْرِن إىَِل اْلَقْرِن َمِسرَيُة مَخِْسنيَ 

َتَها َجَبٌل يُ   َقاَل حَتْ
ْخَرةِ ِِّن َما حَتَْت الصَّ ُد َفَأْخرِبْ ُعوُد َقاَل وَ َصَدْقَت َيا َُمَمَّ ملَِْن َقاُل لَُه الصُّ
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ُكواملُ َبُل َقاَل أِلَْهِل النَّاِر َيْصَعُدُه اجلَ َذلَِك  َسنٍَة  ُهَو َمِسرَيُة َأْلِف َن إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة وَ رْشِ

ُبوا بَِمَقاِمَع َفَيْسُقُطوَن إىَِل َأْسَفلِِه َفُيْسَحبُونَ اجلَ َحتَّى إَِذا َبَلُغوا َأْعََل َذلَِك  َعََل  ( ) َبِل َُضِ

َت َذلَِك  ِِّن َما حَتْ ُد َفَأْخرِبْ ُمَها َما اْس َبِل َقاَل َأْرٌض َقاَل وَ اجلَ ُوُجوِهِهْم َقاَل َصَدْقَت َيا َُمَمَّ

تََها َقاَل َبْحٌر َقاَل وَ َما ِرَيٌة َقاَل وَ َقاَل َجا ُد َقاَل حَتْ َما اْسُمُه َقاَل َسَهٌك َقاَل َصَدْقَت َيا َُمَمَّ

َت َذلَِك  َتَها َقاَل َبْحٌر َقاَل َما ُمَها َقاَل َناِعَمُة َقاَل وَ َما اْس اْلَبْحِر َقاَل َأْرٌض َقاَل وَ َفاَم حَتْ حَتْ

تَُه َقاَل َأْرٌض َقاَل وَ  َمااِخُر َقاَل وَ ُمُه َقاَل الزَّ َما اْس وَ  َما اْسُمَها َقاَل َفِسيَحُة َقاَل َفِصْف حَتْ

ْمِس َوِرحُيَها َكاملِْْسِك يِل َهِذِه اأْلَْرَض َقاَل َيا اْبَن َساَلٍم ِهَي  َأْرٌض َبْيَضاُء َكالشَّ

ْعَفَراِن حيرشونَوَضْوُؤَها َكاْلَقَمِر وَ  ا َكالزَّ تَُّقوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة َقاَل املُ َعَلْيَها [ حُيْرَشُ ] ( ) َنَباهُتَ

ِِّن َأْيَن َتُكوُن َهِذهِ اأْلَْرُض الَّتِي َنْحُن َعَلْيَها اْلَيْوَم َقاَل  ُد َقاَل َفَأْخرِبْ َصَدْقَت َيا َُمَمَّ

َها َقاَل َصَدقْ ’  النَّبِيُّ  ُل َهِذِه اأْلَْرُض َغرْيَ َت َيا اْبَن َساَلٍم ُتبَدَّ ِِّن َما حَتْ ُد َفَأْخرِبْ َت َيا َُمَمَّ

َما وُت َقاَل وَ احلُ ا فِيِه َقاَل مَ ُه َقاَل اْلَقْمَقاُم َقاَل وَ َما اْسمُ وَ  تِْلَك اأْلَْرِض َقاَل اْلَبْحُر َقاَل 

ُد َقاَل َفِصْف يِلَ [ هبموت]  اْسُمُه َقاَل هيموت َن وَت َقاَل َيا ابْ احلُ َقاَل َصَدْقَت َيا َُمَمَّ

ِق وَ املَ اَلٍم َرْأُسُه بِ َس   َظْهِرِه َقاَل اأْلَْرُض َواْلبَِحاُر َوالظُّْلَمُة ْغِرِب َقاَل َفاَم َعََل املَ َذَنُبُه بِ رْشِ

َباُل َقاَل َفاَم َبنْيَ َعْينَيِْه َقاَل َسْبَعُة َأْبُحٍر ِِف ُكلِّ َبْحٍر َسْبُعوَن َأْلَف َمِدينٍَة ِِف ُكلِّ َمِدينَ وَ   ةٍ اجْلِ

َت ُكلِّ لَِواٍء َسْبُعوَن َأْلَف َمَلٍك َقاَل َفاَم َيُقولُوَن َقاَل َيُقوُلوَن اَل إَِلَه إاِلَّ   اهللَأْلُف لَِواٍء حَتْ

ي َويُمييُت  } { ْمدُ اْلَ لُْك َوََلُ المُ ََلُ  } { الَ ََشييَك ََلُ  } َوْحَدهُ  ُهَو َحيي وَ    { ُُيْيـي

ير } رْيُ اخلَ اَل َيُموُت بِيَِدِه  ٍء قَدي ِِّن َما  { َوُهَو لََعَ ُُكِّ ََشْ ُد َفَأْخرِبْ َقاَل َصَدْقَت َيا َُمَمَّ

َت الظُّْلَمِة َقاَل  يِح َقاَل الظُّْلَمُة َقاَل َفاَم حَتْ َت الرِّ َت الثََّرى َقاَل اَل   حَتْ الثََّرى َقاَل َفاَم حَتْ

دُ َجلَّ َقاَل َصَدْقَت َعزَّ وَ  اهللَلُمُه إاِلَّ َيعْ  َيا َُمَمَّ
( )  

                                         
 .  و الصواب ما يف املتن موافقا لنسخة خمطوطة « فيسبحون »النسخ  يف أكثر( 1)

 .  « حيرش »كذا و الظاهر (  )
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ى َألَْف َسنٍَة ِمْن ِسننِيَ   ( ) َو َلْو َأنَّ َطائِرًا َيطرُِي ِمْن ُأُذِن َأَحِدِهُم الْيُْمنَى إىَِل اْلُيّْسَ

ْ َيْبُلْغ إىَِل اأْلُُذِن اآْلَخِر َحتَّى َيُموَت َهَرماً َأْي َشيْخا ْنَيا ََل ُد  الدُّ َقاَل َصَدْقَت َيا َُمَمَّ

ِِّن  ْنيَا ِِف َأيِّ َمْوِضٍع ُهَو قَ   َفَأْخرِبْ َل أِلَنَّ َكْيَف َذلَِك َقاْقِدِس َقاَل وَ املَ اَل َبْيُت َعْن َوَسِط الدُّ

اَط وَ املَ ْحرَشَ وَ املَ فِيِه  َ   ( ) املِْيَزاننرَْشَ َوالْصِّ

 :  ومفاده

أن أرض القيامة التي للمتقني هي األرض الرابعة أو ما ورائها من ـ  1

حُيَها َاملْيْسكي َوَضْوُؤَها  َأْرٌض َبيَْضاءُ  ) ي املسامة بالفسيحةاألرضني ه ْمسي َوري َكالشَّ

ْعَفَراني حيرشونَكاْلَقَمري وَ  يَاَمةي املُ َعَليَْها [ حُيْرَشُ ]  َنبَاهُتَا َكالزَّ  .  ( تَُّقوَن َيْوَم اْلقي

كام هو ،  التعداد بالسنني يف آيات وروايات املعارف ليس بسنني الدنياـ   

مفاد هذه الرواية وكام هو مقتىض قاعدة إختالف الزمان بحسب إختالف 

بل الثابت علميا وعقليا ،  األجسام يف الكثافة واللطافة واحلجم والَّسعة

إختالف زمان األجسام املتحدة يف الرتبة والنشأة وأن لكل جسم زمن وعمر 

كثافة واللطافة والطاقة فكيف باألجسام املختلفة يف النشأة من جهة ال،  خاص به

 :  كام يشري إليه قوله تعاىل،  والقدرة

يالَْعَذابي َولَن ُُيْليَف  }  لُونََك ب لْفي  اهللَويَْسَتْعجي
َ
نَد َربَِّك َكأ ينه يَْوًما عي َوْعَدهُ َوإ

ون ا َتُعدُّ مه ْرضي  }:  وقوله تعاىل { َسنٍَة مِّ
َ
يََل األ َماء إ ْمَر ميَن السه

َ
ُثمه َيْعُرُج  يَُدبُِّر األ
ون ا َتُعدُّ مه لَْف َسَنٍة مِّ

َ
يَْلْهي ِفي يَوٍْم ََكَن ميْقَدارُهُ أ  .  { إ

ويف كثري من الروايات إشارة اىل ذلك نظري ما روي عن احلسن بن  

ا َصاَلُة وَ  ... : × عيل اَعةُ املَ َأمَّ َجلَّ فِيَها َعََل َعزَّ وَ  اهللالَّتِي َتاَب  ْغِرِب َفِهَي السَّ

                                         
 .  ( خ )سنى ( 1)
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َجَرةِ وَ  َكاَن َبنْيَ وَ ×  َدمَ آ ٍة ِمْن َجلَّ َعَليِْه َثاَلُثاِمَئِة َسنَ َعزَّ وَ  اهللنْيَ َما َتاَب بَ َما َأَكَل ِمَن الشَّ

ْنيَا وَ  اِم الدُّ اِم اآْلِخَرةِ َيْومٌ َأيَّ لْفي َسنَةٍ  }  ِِف َأيَّ
َ
َما َبنْيَ اْلَعْْصِ إىَِل اْلِعَشاءِ  { َكأ

قال (  ( )

بني  ما » قولهو،  الظاهر أن املراد بالعشاء هو املغرب:  اب الفقيهبعض رشاح كت

 قولهو.  « بني ما تاببني ما أكل من الشجرة و » بيان لقوله«  العْص اىل العشاء

مجلة معرتضة فائدهتا توضيح أن املراد من «  ىف أّيام اآلخرة يوم كألف سنة »

فان يوم اآلخرة كألف سنة من أّيام ثالثامئة سنة من أّيام الدنيا ال أّيام اآلخرة 

هلذا كانت ما بني عرصه اىل املغرب الذي هو قريب اىل ثلث اليوم ثالثامئة و،  الدنيا

وعىل ضوء ذلك فإن املقادير الزمنية .  سنة التي هي قريب من ثلث االلف

 .  املذكورة للنشآت األخرى ليس بمعدل زمان دار الدنيا وأجسام األرض

وارد يف األرضني أَّنا حتت بعضها البعض بخالف الساموات فإن التعبري الـ 1

والتحتانية يف األرضني هو تقوم كل بام ،  التعبري الوارد هو فوق بعضها البعض

األسفل منها  األرضنيو،  ات فإنه هيمنة األعىل عىل األسفلدونه بخال ف السامو

أشد قل كثافة ولطف وأوالعكس يف الساموات فإن األعىل منها أ،  أشفألطف و

 .  قوة وطاقة

حيث ،  ثم إنه ال منافاة بني ما تقدم يف مجلة من الروايات املستعرضة للعوامل 

جتعل األرض أنزل العوامل ثم تستعرض البقية مما بينها وبني السامء األوىل بينام هذه 

 ووجه عدم التنايف هو أن التحتانية،  الرواية جتعل هذه البقية حتت األرض األوىل

بلحاظ التقويم وفوق بلحاظ  انیحتتساس أم هو واملقوّ ،  ههنا بمعنى التقوم

حلاظان متعاكسان البد من اإللتفات إليهام يف لسان األدلة  نوهذا،  اللطافة والقوة

 .  الواردة يف تعداد العوامل
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كلام بلغوا ،  أن ألهل النار جبل يقال له الصعود يصعدونه اىل يوم القيامةـ 4

ْخَرةِ  ) بوا وأسقطوا اىل أسفله مسرية ألف سنة والظاهر كونهقمته رض َت الصَّ َما حَتْ

تََها َجَبٌل يُ  ُعوُد َقاَل وَ َقاَل حَتْ ُكوَن املُ َبُل َقاَل أِلَْهِل النَّاِر َيْصَعُدُه اجلَ ملَِْن َذلَِك َقاُل َلُه الصُّ رْشِ

ُبوا بَِمَقاِمَع اجلَ َحتَّى إَِذا َبَلُغوا َأْعََل َذلَِك  ُهَو َمِسرَيُة َأْلِف َسنَةٍ يَاَمِة وَ إىَِل َيْوِم اْلقِ  َبِل َُضِ

أي أنه واقع بني األرض األوىل (  َعََل ُوُجوِهِهمْ  ( ) َفَيْسُقُطوَن إىَِل َأْسَفلِِه َفُيْسَحُبونَ 

ما بني جنة جب حتوجد إنه ثم ،  أن جنة املأوى فوق سدرة املنتهى.  5.  والثانية

 .  كريس والعرشاملأوى وبني ال

َة َعََل مَخَْسةِ َخَلَق اأْلَْنبِيَاَء وَ  اهللإِنَّ   ×  وعن َجابيٍر َقاَل َقاَل أَُبو َجْعَفرٍ   اأْلَئِمَّ

ياَمِن َوُروِح  ةِ َوُروِح اِْلِ ْهَوةِ َياةِ وَ احلَ َأْرَواٍح ُروِح الُْقوَّ ُروُح ُروِح اْلُقُدِس فَ وَ ُروِح الشَّ

ُ َدَثاِن فَ احلَ ائُِر َهِذهِ اأْلَْرَواِح ُيِصيُبَها َس وَ  اهللاْلُقُدِس ِمَن  ُروُح الُْقُدِس اَل َيْلُهو َواَل َيَتَغريَّ

َت الثََّرى  الَْعْرشِ   بُِروِح اْلُقُدِس َعلُِموا َيا َجابُِر َما ُدونَ َواَل َيْلَعُب وَ  وهذا  ( ). إىَِل َما حَتْ

لمهم بام دون العرش هو بتوسط ال حيرص علمهم بام دون العرش إال أنه يبني أن ع

 .  روح القدس

َكذلَِك ُنِري وَ   ×  اهللْبني ُمْسَكاَن َقاَل َقاَل أَُبو َعبْدي  اهللوفی صحيح َعبْدي 

امواِت َواأْلَْرِض وَ إِْبر ْبَراِهيَم   وقِننِيَ املُ لَِيُكوَن ِمَن اِهيَم َمَلُكوَت السَّ َقاَل ُكِشَط ِِلِ

ْبُع  اَمَواُت السَّ ى َرَأى َما ِِف ُكِشَط َلُه اأْلَْرُض َحتَّ وَ   الَْعْرشِ   إىَِل َما َفْوَق َحتَّى َنظََر السَّ

َواِء وَ  دٍ اهْلَ َة ِمْن َبْعِدِه َقْد ُفِعَل ِمْثُل َذلَِك َوإِِّنِّ أَلََرى َصاِحَبُكْم وَ ’  ُفِعَل بُِمَحمَّ اأْلَئِمَّ

دوَّنا مما تتقوم هي به وهو اهلواء  ومعنى كشط األرض لرؤية ما ( ). هِبِْم ِمْثُل َذلَِك 

 .  الذي هو دون السامء األوىل

                                         
 .  و الصواب ما يف املتن موافقا لنسخة خمطوطة « فيسبحون »يف أكثر النسخ ( 1)

 .  454بصائر الدرجات يف فضائل آل حمّمد صىّل اهلل عليهم ـ ص (  )

 .  187ص  1اهلل عليهم ـ ج بصائر الدرجات يف فضائل آل حمّمد صىّل ( 1)
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َا
مهي رٍي َعْن َأَحدي يبْرَاهييَم  }  ُقْلُت لَهُ :  َقاَل ×  وفی صحيح أيَبي َبصي يَك نُريي إ َوَكَذل

رْضي 
َ
َماَواتي َواأل اَمَواُت َواأْلَْرُض َحتَّى َرآهَ   ُكِشَفْت َقاَل    { َملَُكوَت السه ا َوَرَأى َلُه السَّ

ٌد ِمْثَل َما ُأوِِتَ َما فِيَها َواْلَعْرَش وَ   إِْبَراِهيُم َقاَل َنَعْم َمْن َعَلْيِه َقاَل ُقْلُت َفُأوِِتَ َُمَمَّ

  ( ). َصاِحُبُكْم َهَذاوَ 

لي ْبني ُعَمَر َقاَل املُ وعن  يَبي َعبْدي :  َفضَّ َمامي بي ×  اهللُقْلُت ألي ْلمي اإْلي  يفي اَم َسأَْلتُُه َعْن عي

ُه َفَقاَل أَْقَطاري اأْلَْرضي وَ  رْتُ
ى َعَليْهي سي َتَعاىَل َجَعَل َتَباَرَك وَ  اهللُل إِنَّ َيا ُمَفضَّ ُهَو يفي َبيْتيهي ُمْرخ 

 َفبِِه َدبَّ َوَدَرَج وَ احَل وَح مَخَْسَة َأْرَواٍح رُ ’  لِلنَّبِيِّ 
ِة َفبِِه هَنََض َوَجاَهَد وَ رُ َياةِ َح ُرووَح اْلُقوَّ

َب وَ ا ْهَوةِ َفبِِه َأَكَل َورَشِ ياَمِن َفبِِه َأَمَر َوَعَدَل وَ ُرواَلِل وَ احلَ ى النَِّساَء ِمَن َأتَ لشَّ ُروَح َح اِْلِ

ةَ  َماِم َوُروُح اْنَتَقَل ُروُح اْلقُ ’  َفإَِذا ُقبَِض النَّبِيُّ ،  اْلُقُدِس َفبِِه مَحََل النُُّبوَّ ُدِس َفَصاَر ِِف اِْلِ

َبَعُة اأْلَْرَواُح َتَناُم َوَتْلُهو َوَتْغُفُل اأْلَرْ َينَاُم َواَل َيْغُفُل َواَل َيْلُهو َواَل َيْسُهو وَ  اْلُقُدِس اَل 

َها وَ ُروُح اْلُقُدِس َثابٌِت َيَرى بِ َوَتْسُهَو وَ  ا َوَبرِّ ِق اأْلَْرِض َوَغْرهِبَ ُقْلُت ،  َبْحِرَهاِه َما ِِف رَشْ

َماُم َما بَِبغْ ُجِعْلُت فَِداَك َيَتنَاَوُل    ( ).  اْلَعْرشِ   َما ُدونَ َداَد بِيَِدِه َقاَل َنَعْم وَ اِْلِ

دي ْبني ُمْسليٍم َعْن أيَبي َجْعَفرٍ  اَل وَ   الَْعْرشِ   وا ِِف َما ُدونَ َتَكلَّمُ :  َقاَل ×  وعن حُمَمَّ

ُموا ِِف َما َفْوَق الَْعْرِش َفإِنَّ َقْوماً تَ  ُموا ِِف َتَكلَّ ُجُل َعزَّ وَ   اهللَكلَّ َجلَّ َفَتاُهوا َحتَّى َكاَن الرَّ

  ( ). ُينَاَدى ِمْن َخْلِفِه َفُيِجيُب ِمْن َبنْيِ َيَدْيهِ ْيِه َفُيِجيُب ِمْن َخْلِفِه وَ ُينَاَدى ِمْن َبنْيِ َيَد 

ْن َحدَّ اخلَ وروی فی اخلصال بسنده عن اْلُعبَّاُد ْبُن َعبْدي   َعمَّ
 َثُه َعْن أيَبي َعبْدي اليقي

َساَمَواٍت  َعاََلٍ ُكلُّ َعاََلٍ ِمْنُهْم َأْكرَبُ ِمْن َسْبعِ   َعرَشَ َأْلَف   َجلَّ اْثنَيْ إِنَّ هللَِِّ َعزَّ وَ :  َقاَل ×  اهلل

ُهْم وَ َسْبِع َأَرِضنَي َما َتَرى َعاََلٌ وَ  ُة َعَلْيِهمْ احلُ َأَنا ِمنُْهْم َأنَّ هللَِِّ َعزَّ َوَجلَّ َعامَلاً َغرْيَ   ( ). جَّ

                                         
 .  180ص  1بصائر الدرجات يف فضائل آل حمّمد صىّل اهلل عليهم ـ ج( 1)

 .  454ص 1جـ  بصائر الدرجات يف فضائل آل حمّمد صىّل اهلل عليهم(  )

 .  455ـ ص (  للصدوق )التوحيد ( 1)

 .  613ص  1جـ  اخلصال ، حممد بن عىل ، ابن بابويه( 4)
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َفَدَخَل َعَليِْه َرُجٌل ×  اهللُكنُْت ِعنَْد َأِِب َعبِْد :  أََباني ْبني َتْغليَب َقاَل  وفی صحيح

ِمْن َأْهِل اْلَيَمِن َفَقاَل َيا َأَخا َأْهِل اْلَيَمِن ِعنَْدُكْم ُعَلاَمُء َقاَل َنَعْم َقاَل َفاَم َبَلَغ ِمْن ِعْلِم 

×  اهللَيْقُفو اأْلََثَر َفَقاَل َأُبو َعْبِد ْهَرْيِن َيْزُجُر الطَّرْيَ وَ ْيَلٍة َمِسرَيَة َش َعاملُِِكْم َقاَل َيِسرُي ِِف لَ 

 ُ ِ املَ َعاَِل ِدينَِة َقاَل َيِسرُي ِِف َساَعٍة ِمَن املَ ِدينَِة َأْعَلُم ِمْن َعاملُِِكْم َقاَل َفاَم َبَلَغ ِمْن ِعْلِم َعاَِل

ْمِس َس  ِمْثَل َعاملَُِكْم َهَذا َما َيْعَلُموَن َأنَّ   َعرَشَ َأْلَف   نًَة َحتَّى َيْقَطَع اْثنَيْ النََّهاِر َمِسرَيَة الشَّ

َض عَ َلَق آَدَم وَ َخ  اهلل اَءَة َلْيِهْم إاِلَّ َواَلَيَتنَا وَ اَل إِْبلِيَس َقاَل َفيَْعِرُفوَنُكْم َقاَل َنَعْم َما اْفََتَ اْلرَبَ

َنا   ( ). ِمْن َعُدوِّ

وحينئذ فهذا ،  ألثني عرش ألف عاملا عىل املتقدم يف رواية اخلصالقد ينطبق او

دس اىل عوامل أكرب من الساموات يقرب عروجهم الروحي بتوسط روح الق

وينطبق هذا عىل ما تقرر من علمهم بكل ما دون العرش بتوسط روح ،  األرضو

بالقياس اىل  وينطبق عىل ما إستفاض من كون السامء السابعة كحلقة يف فالة،  القدس

،  وهكذا سلسلة العوامل املتصاعدة تعاظام كل بالقياس اىل ما فوقه،  ما فوقها من عامل

فتكون السموات السبع كقطرة فيام ال يتناهى من العوامل اجلسامنية األلطف 

 .  أو عوامل أخرى فلها يف عرضها ما الحيىص من نشأة سموات وأرضني،  ففواألش

ْعتُُه َيُقوُل ×  َمدي َعْن أيَبي َجْعَفرٍ الصَّ  وفی صحيح َعبْدي  إِنَّ ِمْن َوَراءِ   َقاَل َسمي

َهِذِه َأْرَبِعنَي َعنْيَ َشْمٍس َما َبنْيَ َشْمٍس إىَِل َشْمٍس َأْرَبُعوَن َعاماً فِيَها َخْلٌق َكثرٌِي َما 

َهَذا َأْرَبِعنَي َقَمرًا َما َبنْيَ َقَمٍر   ِء َقَمِرُكمْ إِنَّ ِمْن َوَراآَدَم َأْو ََلْ خَيُْلْقُه وَ  َخَلَق  اهللَيْعَلُموَن َأنَّ 

ْ خَيُْلْقُه َقْد  اهللإىَِل َقَمٍر َمِسرَيَة َأْرَبِعنَي َيْومًا فِيَها َخْلٌق َكثرٌِي َما َيْعَلُموَن َأنَّ  َخَلَق آَدَم َأْو ََل

َمِت ا ُموا َكاَم ُأهْلِ ِل وَ ُأهْلِ َل هِبِْم لِّ َوْقٍت ِمَن اأْلَْوَقاِت وَ ِِّن ِِف كُ الثَّالنَّْحُل َلْعنََة اأْلَوَّ َقْد ُوكِّ

ُبوا ا ُعذِّ   ( ). َماَلئَِكٌة َمَتى َما ََلْ َيْلَعنُوُُهَ
                                         

 .  481ص  1رجات يف فضائل آل حمّمد صىّل اهلل عليهم ـ جبصائر الد( 1)

 .  1وح 3ح 14ب 431ص  1بصائر الدرجات يف فضائل آل حمّمد صىّل اهلل عليهم ـ ج(  )
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،  َعْن الرضا َعْن آبائه،  ـ روي يفي العيون بسنده َعْن ابن عامر الطائي َعْن أبيه

امِِف جامع الكوفة إْذ قام إليه رجل مِ ×  َكاَن عِل »:  َقاَل  :  َفَقاَل ،  ْن أهل الشَّ

ل ما خلق اهلل :  َقاَل ؟  َقاَل فمّم خلقت الساموات.  َقاَل خلق النور.  أخربِّن َعْن أوَّ

فمّم خلقت :  َقاَل ،  ِمْن زبد املاء:  َقاَل ؟  َقاَل فمّم خلقت األرض،  ِمْن بخار املاء

 .  ( )« ( اخلرب ) َقاَل ِمْن األمواج؟  اجلبال

 ته َعْن قول اهلل َعزَّ َوَجلَّ َقاَل سأل×  ْن جابر َعْن أيب جعفروفی البصائر عَ 

َُكوَن ميَن  } ْرضي َوْلي
َ
َماوَاتي وَاأل يبْرَاهييَم َملَُكوَت السه يَك نُريي إ  { وقينينيالمُ َوَكَذل

ثمَّ َقاَل يل ارفع رأسك فرفعت رأيس ،  ُكنُت ُمطرقًا إىل األرض فرفع يده إىل فوقوَقاَل 

،  َقْد انفرج َحتّى خلص بْصی إىل نور ساطع حار بْصي دونه،   السقففنظرُت إىل

،  رأى إبراهيم ملكوت السموات واألرض هكذا ثمَّ َقاَل يل اطرق:  ثمَّ َقاَل يل:  َقاَل 

ثمَّ أخذ :  َقاَل ،  فأطرقت ثمَّ َقاَل يل ارفع رأسك فرفعت رأيس فإذا السقف َعََل حاله

بيت الذي ُكنْت فيه وأدخلني بيتًا آخر فخلع ثيابه الَّتِي كانت بيدي وقام وأخرجني ِمْن ال

ال تفتح :  َوَقاَل يل،  ثمَّ َقاَل يل غّض بْصك فغضضت بْصي،  َعَليِْه ولبس ثياباً غريها

َأْنَت :  َفَقاَل يل،  ُجعلُت فداك؟  قلت ال؟  َقاَل يل أتدري أين َأْنَت ،  عينك فلبثت ساعة

َفَقاَل ؟  فقلُت لَُه ُجعلُت فداك أتأذن أْن أفتح عيني،  سلكها ذو القرنني ِِف الظُّلمة الَّتِي

،  ففتحت عيني فإذا أنا ِِف ُظلمة ال أبْص فيها موضع قدمي،  افتح َفإنَّك ال ترى شيئاً :  يل

َأْنَت واقف َعََل :  َقاَل ؟  قلت ال؟  َفَقاَل يل َهْل تدري أين َأْنَت ،  ثمَّ سار قلياًل ووقف

فخرجنا ِمْن َذلَِك العاَل إىل عاَل آخر فسلكنا فِيه ×  احلياة الَّتِي رشب منها اخلرض عني

ل ،  فرأينا كهيئة عاملنا َهَذا ِِف بنائه ومساكنه وأهله ثمَّ خرجنا إىل عاَل ثالث كهيئة األوَّ

ْ :  ثمَّ َقاَل يل:  َقاَل ،  والثاِّن َحتّى وردنا مخسة عواَل يرها  َهِذِه ملكوت األرض َوََل

َوإنَّام رأى ملكوت الساموات َوِهَي إثنا عرش عاَل ُكّل عاَل كهيئة ما رأيت ُكّلام ،  إبراهيم
                                         

 .  باب حدوث العامل وبدء اخللقة ، 71ص 54ج:  البحار ؛ 48 ص ، 1ج:  العيون( 1)
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مَض منّا إمام سكن أحد َهِذِه العواَل َحّتى يكون آخرهم القائم ِِف عاملنا الذي نحن 

 ثمَّ أخذ بيدي فإذا نحن ِِف ،  ثمَّ َقاَل يل غّض بْصك فغضضت بْصی:  َقاَل ،  ساكنوه

البيت الذي خرجنا ِمنُْه فنزع تلك الثياب ولبس الثياب الَّتِي كانت َعَليِْه وعدنا إىل 

 ( ))«  ثالث ساعات×  َقاَل ؟  فقلت جعلت فداك كم مَض ِمْن النهار ساعة،  ُملسنا

 تقدر بفئة األلف لكن مل،  الرواية أن األثني عرش عاملا هي ملكوت للسموات ظاهر

أن مفادها أن سفرة ذي القرنني ساموية اىل عامل الظلمة وهو من  كام،  ولعلها مغايرة

 .  العوامل التي تقع بني األرض والسامء الدنيا

ا اأْلَْرَبَعَة َعرَشَ َفَأْرَبَعَة َعرَشَ قِنِْدياًل ِمنَ وَ :  × روی عن امرياملؤمننيو النُّوِر   َأمَّ

َقًة بَ  ابَِعِة وَ ُمَعلَّ اَمِء السَّ ُج بِنُوِر ُج احلُ نْيَ السَّ إىَِل َيْوِم اْلِقيَاَمة اهللِب ُتّْسَ
( )  

امء السابعة فوقها قبة ... : َقاَل :  × القمي َعْن أيب احلسن وروى ،  َوالسَّ

امء السابعة مْحَن تبارك اهلل فوق السَّ وعرش الرَّ
( )  . 

امء السابعة حظرية ُيَقال هلا »:  × َعْن عيل كنز العاّمل ويف ة حظري:  فوق السَّ

 .  ( )« القدس

امء السابعة إىل كرسيّه سبعة  »:  َعْن بن عباس َقاَل :  الدّر املنثوروفي بني السَّ

 .  ( )« آالف نور

ْن نور وال يعلم ما فوق َذليَك :  وروى امء السابعة صحارى مي إنَّ ما فوق السَّ

 .  ( )إالَّ اهلل

                                         
 .  4ـ  1483ح ، 0ج/  1ب:  البصائر( 1)

 .  104ص   ـ ج (  البن شهرآشوب )يب طالب مناقب آل أ(  )

 .  75ص ، 1ح ، 11ب ، 57ج:  البحار( 1)

 .  1473ح ، 418ص ، 0ج:  كنز العاّمل( 4)

 .  0ح ، 5ب ، 55ج:  البحار( 5)

 .  184ص ، 18ح ، 55ج:  بحار األنوار ؛ 44ص ، 1ج:  الدّر املنثور( 6)
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َماء ريْزقُُكْم وَ  }:  وقيل يف قوله تعاىل  نَّ اجلنّة فوق  { َما تُوَعُدونَوِفي السه ألي

امء السابعة السَّ
( )  . 

أن  وأما مكاَّنام فقد عرفت أن األخبار تدل عىل:  قال املجلسی فی البحار

 .  ( )النار يف األرض السابعة وعليه أكثر املسلمنيالساموات السبع و  اجلنة فوق

اديقو   ... × قرب احلسني إَذا أردت زيارة »:  × جاء يفي الزيارة َعْن الصَّ

 .  ( )« وبكاك َمْن دون سدرة املنتهى إىل الثرى جزعاً عليك

 خلت نور اْلنَِّبّي قبل الكرسي

اديق َعنْ :  وروى يفي املعاين  إنَّ اهلل  »:  َقاَل ×  َعْن أمري املؤمنني×  الصَّ

دَتَباَرَك َوَتَعاىَل خلق نور   شواألرض والعرقبل أْن خيلق الساموات ’  َُممَّ

وقبل أْن خيلق آدم ونوحا وإبراهيم ،  والكريس واللوح والقلم واجلنّة والنار

وقبل األنبياء كّلهم ،  وإسامعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى وداود وسليامن

.  وخلق َعزَّ َوَجلَّ معه اثنى عرش حجاباً ،  بأربعامئة ألف سنة وعرشين ألف سنة

 ةحجاب القدرة وحجاب العظمة وحجاب املنّ 

وحجاب  وحجاب الكرامة.  وحجاب الرمحة وحجاب السعادة وحجاب املنّة

وحجاب .  وحجاب النبوة وحجاب الرفعة وحجاب اهليبة.  املنزلة وحجاب اهلداية

 .  اهليبة وحجاب الشفاعة

د ثمَّ أظهر  ...ِِف حجاب القدرة اثنى عرش ألف سنة و’  ثمَّ سبح نور َُممَّ

ثمَّ أظهره َعََل العرش َفَكاَن ،  اللوح منورًا أربعة آالف سنةاسمه َعََل اللوح َفَكاَن 

                                         
 .   13ص ،  ج:  اخلصال للصدوق( 1)

 .  85 / 0نوار األبحار (  )

 .  483ص/ 1 [ 613]ح / 73ب:  كامل الزيارات( 1)
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.  ( )« ... َعََل ساق العرش مثبتًا سبع آالف سنة إىل أْن وضعه ِِف صلب آدم ثمَّ نقله

عىل أن من العوامل املخلوقة قبل العرش مايسمى باحلجب  دالة الرواية وهذه

أطلق عليها  ام أن هذه احلجبك،  ’  أيضا وأن ما قبلها نور النبياألثني عرش

كام يظهر ،  وقد يستظهر منها تقدم رتبة اللوح عىل العرش،  البحور بحر العز ووو

 .  من روايات اخرى تقدم خلق القلم قبل العرش

ِّ ْبني أيَبي طَاليٍب 
هي َعْن َعيلي  َعْن َجدِّ

اديقي َعن َأبييهي ٍد الصَّ ×  وَعْن َجْعَفري ْبني حُمَمَّ

دٍ   َتَعاىَل َخَلَق َتَباَرَك وَ  اهلل إِنَّ :  َقاَل  اَمَواِت َواأْلَْرَض َقبْ ’  ُنوَر َُمَمَّ َل َأْن َخَلَق السَّ

ْوَح َواْلَقَلَم وَ  نََّة َوالنَّاَر َوَقْبَل َأْن َخَلَق آَدَم َوُنوحاً َوإِْبَراِهيَم اجلَ َواْلَعْرَش َواْلُكْريِسَّ َواللَّ

َعزَّ  اهلللَّ َمْن َقاَل كُ ْعُقوَب َوُموَسى َوِعيَسى َوَداُوَد َوُسَلياَْمَن وَ َوإِْساَمِعيَل َوإِْسَحاَق َويَ 

لَُكًّ َهَدْينَا َونُوًحا َهَدْينَا مين َقبُْل َومين  َوَوَهبَْنا ََلُ إيْسَحَق َويَْعُقوَب  }  َجلَّ ِِف َقْولِهِ وَ 
يُّوَب َويُوُسَف َومُ 

َ
يهتيهي َداُووَد وَُسلَيَْماَن وَأ يَك ََنْزيي ُذرِّ نيني المُ وََس َوَهاُروَن َوَكَذل ْحسي

يْسَماعييَل َوالْيََسَع َويُونَُس  يني َوإ اْلي َن الصه يْْلَاَس ُُكٌّ مِّ يََس َوإ يها َوَُيََْي وَعي َوَزَكري
ْم َوا يهي يْخَوان يهيْم َوإ يهات ْم َوُذرِّ يهي لَْنا لََعَ الَْعالَميني َوميْن آبَائ ْجتَبَْينَاُهْم َولُوًطا َولُُكًّ فضه

َاٍط مُّْسَتقييم يََل ِصي ْم بَِأْرَبِعاِمَئِة َأْلٍف َوَأْرَبٍع َقْبَل َأْن َخَلَق اأْلَْنبِيَاَء ُكلَّهُ وَ    { َوَهَدْيَناُهْم إ

يَن َألَْف َسنٍَة َوَخَلَق  ابًا ِحَجاَب اْلُقْدَرةِ َجلَّ َمَعُه اْثنَْي َعرَشَ ِحَج َعزَّ وَ  اهللَوِعرْشِ

َعاَدةِ َوِحَجاَب اْلَكَراَمِة َوِحَجا ِة َوِحَجاَب السَّ مْحَ َب اْلَعَظَمِة َوِحَجاَب املِْنَِّة َوِحَجاَب الرَّ

ْفَعِة وَ املَ َوِحَجاَب   َوِحَجاَب الرِّ
ةِ َداَيِة َوِحَجاَب النُّبُوَّ

يْ نِْزَلِة َوِحَجاَب اهْلِ بَِة ِحَجاَب اهْلَ

َفاَعِة ُثمَّ َحبََس ُنووَ  دٍ ِحَجاَب الشَّ اْثنَْي َعرَشَ َأْلَف َسنٍَة ِِف ِحَجاِب اْلُقْدَرةِ ’  َر َُمَمَّ

َ اأْلَْعََل وَ ُهَو َيُقوُل وَ  ُهَو َيُقوُل َأَحَد َعرَشَ َأْلَف َسنٍَة وَ  ِِف ِحَجاِب اْلَعظََمةِ ُسبَْحاَن َرِبِّ

 ِّ ِ وَ ُسْبَحاَن َعاَِلِ الّسِّ َة آاَلِف َسنٍَة ِِف ِحَجاِب املْ ْن ُهَو َقائٌِم اَل ُهَو َيُقوُل ُسْبَحاَن مَ وَ نَِّة َعرْشَ

مْحَ َيْلُهو وَ  فِيِع اأْلَْعََل وَ ُهَو َيُقوُل ُسبْ ِة تِْسَعَة آاَلِف َسنٍَة وَ ِِف ِحَجاِب الرَّ ِِف َحاَن الرَّ
                                         

تيي أكرم هبا نبيه:  معاين الصدوق( 1)  .  1ح/ 187ص:  معنى األشياء الَّ
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َعاَدةِ َثاَمنَِيَة آاَلِف َسنَةٍ  ِِف ِحَجاِب و وَ ْن ُهَو َقائٌِم اَل َيْسهُ ُهَو َيُقوُل ُسْبَحاَن مَ وَ  ِحَجاِب السَّ

ِزلَِة نْ املَ ِِف ِحَجاِب ُهَو َغنِيي اَل َيْفَتِقُر وَ  ُهَو َيُقوُل ُسبَْحاَن َمنْ اَمِة َسْبَعَة آاَلِف َسنٍَة وَ اْلَكرَ 

َ اْلعَ ِستََّة آاَلِف َسنٍَة وَ  دَ ِِلِّ اْلَكِريِم وَ ُهَو َيُقوُل ُسْبَحاَن َرِبِّ  اَيِة مَخَْسَة آاَلِف ِِف ِحَجاِب اهْلِ

يم } ُهَو َيُقوُل ُسبَْحانَ َسنٍَة وَ  ةِ َأْرَبَعَة آاَلِف ِِف ِحَجاِب النُُّبوَّ وَ  ( ) { َربُّ الَْعْرشي الَْعظي

ُفون } ُهَو َيُقوُل ُسْبَحانَ َسنٍَة وَ  ا يَصي ةي َعمه فْ وَ  { َربِّ الْعيزه َعِة َثاَلَثَة آاَلِف ِِف ِحَجاِب الرِّ

ْيَبِة َأْلَفْي َسنٍَة وَ  ِِف ِحَجاِب َلُكوِت وَ املَ ْلِك وَ املُ ذِي  وُل ُسبَْحانَ ُهَو َيقُ َسنٍَة وَ  َو َيُقوُل هُ اهْلَ

َفاَعِة َأْلَف َسنٍَة وَ  ِِف ِحَجاِب َوبَِحْمِدِه وَ  اهللُسْبَحاَن  َ اْلَعظِيِم ُهَو َيُقوُل الشَّ ُسْبَحاَن َرِبِّ

ْوِح وَ لَّ اْسَمُه َعََل الَج ْمِدِه ُثمَّ َأْظَهَر َعزَّ وَ بَِح وَ  رًا َأْرَبَعَة آاَلِف َسنٍَة لَّ َكاَن َعََل اللَّْوِح ُمنَوَّ

 اهللَأْن َوَضَعُه  ُثمَّ َأْظَهَرُه َعََل اْلَعْرِش َفَكاَن َعََل َساِق الَْعْرِش ُمْثَبتًا َسْبَعَة آاَلِف َسنٍَة إىَِل 

  ( )  ... َجلَّ ِِف ُصْلِب آَدمَعزَّ وَ 

ل النور النبوي عبارة عن ظهور اسمه يف العوامل ويف هذه الرواية بيان أن تنز

وأن التعبري يف هذه الرواية وكثري ،  النازلة عنه سواء العرش أو اللوح أو غريمها

املراد هو مراتب النازلة من النور التي هي عبارة عن ’  من الروايات بتنزل نوره

نعم ،  نورهويف هذه الرواية ايضا قدم اللوح عىل العرش يف ظهور ،  ظهوراته

 .  ال قبل أعاليه،  التقديم ههنا رصح فيه ان اللوح قبل ساق العرش

 عامل االنوار  اء يفيانوار االنب عبة لطوافكقبلة و نور النيب

يْخ عبداحلسن البكري أنَُّه روى َعْن و روى املجليس َعْن كتاب االنوار للشَّ

  لهمثله اال ان فی ذي،  × أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

د »:  َقوله ِِف ُكّل ،  عرشين بحرًا ِمْن نور’  ثمَّ إنَّ اهلل َتَعاىَل خلق ِمْن نور َُممَّ

                                         
 .  « سبحان ذى العرش العظيم »يف بعض النسخ ( 1)

 .   40ص   ج–اخلصال  ، حممد بن عىل ، ابن بابويه(  )
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د،  بحر علوم ال يعلمها إالَّ اهلل َتَعاىَل  ،  إنزل ِِف بحر العّز فنزل:  ’ ثمَّ َقاَل لنور َُممَّ

ثمَّ ،  ِِف بحر الرضا ثمَّ ،  ثمَّ ِِف بحر التواضع،  ثمَّ فی بحر اخلشوع،  ثمَّ ِِف بحر الصرب

ثمَّ ِِف بحر اخلشية ثمَّ ِِف بحر ،  ثمَّ ِِف بحر التقى،  ثمَّ ِِف بحر احللم،  ِِف بحر الوفاء

ثمَّ ِِف بحر ،  ثمَّ ِِف بحر اهلدى،  ثمَّ ِِف بحر املزيد،  ثمَّ ِِف بحر العمل،  اِلنابة

فلام خرج ِمْن آخر ،  بحراً َحّتى تقّلب ِِف عرشين ،  ثمَّ ِِف بحر احلياء،  الصيانة

ل خملوقاِت ويا آخر رسِل َأْنَت ،  َقاَل اهلل َتَعاىَل يا حبيبي ويا سيد رسِل،  األبحر ويا أوَّ

ثمَّ قام فقطرت ِمنُْه قطرات َكاَن عددها مائة ،  الشفيع َيُوم املحرش فخر النور ساجداً 

قطرة ِمْن نوره نبيًا ِمْن  ألف وأربعة وعرشين ألف قطرة فخلق اهلل َتَعاىَل ِمْن ُكّل 

د،  األنبياء َكاَم تطوف ’  فلام تكاملت األنوار صارت تطوف حول نور َُممَّ

ُسْبَحان َمْن ُهَو  » احلّجاج حول بيت اهلل احلرام َوُهْم يسبحون اهلل وحيمدونه ويقولون

فناداهم «  يفتقرُسْبَحان َمْن ُهَو غني ال ،  عاَل ال جيهل ُسْبَحان ِمْن ُهَو حليم ال يعجل

د؟  تعرفون َمْن أنا:  اهلل َتَعاىَل  َأْنَت اهلل  »:  قبل األنوار ونادى’  فسبق نور َُممَّ

فإذا بالنداء «  الذي ال إله إالَّ َأْنَت وحدك ال رشيك لك رب األرباب وملك امللوك

ة أخرجت أّمتك خري أمّ ،  وخري خلقي،  َوَأْنَت حبيبي،  َأْنَت صفيّي:  ِمْن قبل احَلّق 

د،  للناس فنظر إىل القسم ،  وقّسمها قسمني،  جوهرة’  ثمَّ خلق ِمْن نور َُممَّ

ل بعني اهليبة فصار ماءًا عذباً  ونظر إىل القسم الثَّاِِّن بعني الشفقة فخلق منها ،  األوَّ

فخلق الكريس ِمْن نور العرش وخلق ِمْن نور ،  العرش فاستوى َعََل وجه املاء

فبقي القلم ،  اكتب توحيدي:  َوَقاَل لَهُ ،  وخلق ِمْن نور اللوح القلم ، الكريس اللوح

؟  يا رب وما أكتب:  فلام أفاق َقاَل اكتب َقاَل ،  ألف عام سكران ِمْن كالم اهلل َتَعاىَل 

د رسول اهلل » َقاَل اكتب د خرَّ ساجداً «  ال إله إالَّ اهلل َُممَّ ،  فلام سمع القلم اسم َُممَّ

ثمَّ رفع رأسه ِمْن السجود ،  ُسبَْحان العظيم األعظم،  بَْحان الواحد القّهارَوَقاَل ُس 

د رسول اهلل،  ال إله إالَّ اهلل »:  وكتب د الذي قرنت «  َُممَّ ثمَّ َقاَل يا رب َوَمْن َُممَّ
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وال ،  يا قلم فلواله ما خلقتك:  َقاَل اهلل َتَعاىَل لَهُ ،  اسمه باسمك وذكره بذكرك

َفِعنَْد َذلَِك ،  َفُهَو بشري ونذير ورساج منري وشفيع وحبيب،  ي إالَّ ألجلهخلقت خلق

د الُم عليك يا رسول اهلل:  ثمَّ َقاَل القلم’  انشّق القلم ِمْن حالوة ذكر َُممَّ ،  السَّ

الُم سنة :  َفَقاَل اهلل َتَعاىَل  الُم مني ورمحة اهلل وبركاته فألجل َهَذا صار السَّ وعليك السَّ

،  ثمَّ َقاَل اهلل َتَعاىَل اكتب قضائي َوَقدري وما أنا خالقه إىل َيُوم القيامة،  لرّد فريضةوا

د د وآل َُممَّ ،  ويستغفرون ألمته إىل َيُوم القيامة،  ثمَّ خلق اهلل مالئكة يصّلون َعََل َُممَّ

د لتعظيم واجلاللة ا:  اجلنّة وزّينها بأربعة أشياء’  ثمَّ خلق اهلل َتَعاىَل ِمْن نور َُممَّ

ثمَّ نظر إىل باقي اجلوهرة بعني ،  وجعلها ألوليائه وأهل طاعته،  والسخاء واألمانة

فلام خلق اهلل ،  َوِمْن زبدها األرضني،  فخلق ِمْن دخاهنا الساموات،  اهليبة فذابت

ثمَّ خلق ،  فخلق اهلل اجلبال فأرساها هبا،  َتَباَرَك َوَتَعاىَل األرض متوج بأهلها كالسفينة

ثمَّ ََلْ يكن لقدمي امللك قرار ،  ملكًا ِمْن أعظم ما يكون ِِف القوة فدخل حتت األرض

ثمَّ ََلْ يكن للصخرة قرار فخلق ،  فخلق اهلل صخرة عظيمة وجعلها حتت قدمي امللك

ْ يقدر أحد ينظر إليه لعظم خلقته وبريق عيونه َحتّى لو وضعت ،  هلا ثورًا عظياًم ََل

فدخل ،  ها ِِف إحدى منخريه ما كانت إالَّ كخردلة ُملقاة ِِف أرض ُفالةالبحار كل

ْ يكن ،  واسم َذلَِك الثور هلوتا،  الثور حتت الصخرة ومحلها َعََل ظهره وقرونه ثمَّ ََل

 .  واسم َذلَِك احلوت هبموت،  لذلك الثور قرار فخلق اهلل لَُه حوتاً عظيامً 

فاألرض كلها ،  قر الثور َعََل ظهر احلوتفدخل احلوت حتت قدمّي الثور فاست

،  والثور َعََل احلوت،  والصخرة َعََل الثور،  وامللك َعََل الصخرة،  َعََل كاهل امللك

ثمَّ انقطع علم اخلالئق عام ،  واهلواء َعََل الظلمة،  واملاء َعََل اهلواء،  واحلوت َعََل املاء

،  أحدُها الفضل والثاِّن العدل:  ش ِمْن ضياءينثمَّ خلق اهلل َتَعاىَل العر،  حتت الظلمة

العقل واحللم والعلم :  فخلق منهام أربعة أشياء،  ثمَّ أمر الضياءين فانتفسا بنفسني

،  َوِمْن احللم املودة،  وخلق ِمْن العلم الرضا،  ثمَّ خلق ِمْن العقل اخلوف،  والسخاء
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دثمَّ عجن َهِذِه األشياء ،  َوِمْن السخاء املحبة ثمَّ خلق ِمْن بعدهم ’  ِِف طينة َُممَّ

د ة َُممَّ ثمَّ خلق الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار ،  ’ أرواح املؤمنني ِمْن ُأمَّ

د فلام تكاملت األنوار سكن نور ’  والضياء والظالم وسائر املالئكة ِمْن نور َُممَّ

د حتت العرش ثالثة وسبعني ألف عام ه إىل اجلنّة فبقي سبعني ألف ثمَّ انتقل نور،  َُممَّ

امء ،  ثمَّ انتقل إىل سدرة املنتهى فبقي سبعني ألف عام،  عام ثمَّ انتقل نوره إىل السَّ

امء السادسة،  السابعة امء اخلامسة،  ثمَّ إىل السَّ امء الرابعة،  ثمَّ إىل السَّ ثمَّ إىل ،  ثمَّ إىل السَّ

امء الثالثة امء الثا،  السَّ ْنَيا،  نيةثمَّ إىل السَّ امء الدُّ ْنَيا إىل ،  ثمَّ إىل السَّ امء الدُّ فبقي نوره ِِف السَّ

بِ ×  أْن أراد اهلل َتَعاىَل أْن خيلق آدم ئِيُل َأْن هَيْ ِمنَْها َقْبَضًة   َيْقبُِض وَ   ُط إىَِل اأْلَْرضِ َفأََمَر َجرْبَ

ُلَق ِمنَْك َخْلقًا َتَعاىَل ُيِريُد  اهللَقاَل إِنَّ إىَِل اأْلَْرِض وَ  اهللنَُه َفنََزَل َفَسَبَقُه إِْبلِيَس َلعَ  َأْن خَيْ

ْبُه بِالنَّاِر َفإَِذا َأَتاَك وَ  ِمْنَك إِْن َأَخَذْت ِمنِّي َشْيئًا َيُكوُن لِلنَّاِر فِيِه  اهلللِِك َفُقويِل َأُعوُذ بِ املَ ُيَعذِّ

ئِيُل َقاَلْت املَ َنِصيٌب َقاَل َفَلامَّ َأَتاَها  الَِّذي َأْرَسَلَك بَِأْن اَل َتْأُخُذ ِمنِّي  اهللإِِّنِّ َأُعوُذ بِ  لِِك َجرْبَ

 ْ َقاَل َيا َربِّ استعاذت بَِك  َيْقبُِض ِمنَْها َشْيئًا وَ َشيْئًا َيُكوُن فِيِه َنِصيٌب لِلنَّاِر َقاَل َفَرَجَع َوََل

ُتَها َفَبَعَث ِميَكائِ  ْ يَ َفَرمِحْ َبَعَث َقاَل َكَذلَِك ُثمَّ ْأُخْذ َشْيئًا وَ يَل فأقسمت َعَليِْه َفَرَجَع َوََل

افِيَل َفَرَجَع وَ  ِمنَْك َأْن َتْأُخُذ ِمنِّي  اهللََلْ َيْأُخْذ َشْيئًا ُثمَّ َبَعَث َعْزَرائِيَل َفَقاَلْت َأُعوُذ بِ إرِْسَ

ا إىَِل ا َفَقَبَض ِمنَْها َقْبَضًة وَ َشيْئًا َفَلْم َيْلَتِفْت إَِلْيهَ  اْسُمُه ُخْذ ِمْن َجلَّ  اهللَفَقاَل  اهللَرَجَع هِبَ

َك َأْنَعَمَها َفلَِذلِ َشنَِها وَ َأْخ َأْعاَلَها َوَأْدَناَها َوأبيضها َوأسودها َوأمحرها َوأصفرها وَ 

َتَعاىَل  اهلل اأْلمَْحَِر ُثمَّ َقاَل ُهْم َفِمْنُهْم اأْلَْبَيِض َواأْلَْسَودِ َواأْلَْصَفِر وَ َأْخاَلقَ اْخَتَلَفْت َألَْواهُنُْم وَ 

ُذ اأْلَْرِض ِمنَْك ِِب  ْ َتَتَعوَّ ْ َأْلَتِفَت إَِلْيَها أِلَنَّ َطاَعتَِك َأْوىَل َقاَل َبََل وَ ؟  لعزرائيل َأ ََل َلكِنِّي ََل

ا َفَقاَل  تِي هَلَ ِهْم وَ َتَعاىَل اْعَلْم َأِّنِّ  اهللِمْن َرمْحَ نَي َوَغرْيِ ْجَعْلَك أَ  سأخلق ِمنَْها َأْنبَِياِء َوَصاحِلِ

َقاَل إَِذا ُكنَْت َكَذلَِك كرهوِّن َرائِيَل ملَِا َسِمَع َذلَِك وَ َأْرَواَحُهْم َقاَل َفَبَكى َعزْ   َتْقُبْض 

ْم علال ينسبون  اهللاَلئِِق َفَقاَل اخلَ  ْف َفإِِّنِّ َأْخَلَق هَلُ  اهللْوِت إَِلْيَها َقاَل ُثمَّ إِنَّ املَ َتَعاىَل اَل خَتَ

ئِ  ئِيُل َأَمَر َجرْبَ َمَعُه وَ ×  يُل بَِأْن َيْأتِيِه بِاْلَقْبَضِة اْلَبْيَضاِء الَّتِي َكاَنْت َأْصاًل َفَأْقَبَل َجرْبَ
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’  َسبُِّحوَن ُثمَّ َقَبَضَها ِمْن َمْوِضٍع َضيح النَّبِيِّ املُ اَلئَِكِة َوالصافون وَ املَ بِيُّوَن ِمْن اْلَكُرو

َماٍء َماٍء التَّْعظِيِم وَ َعَرَج باَِمِء التَّْسنِيِم وَ ِمْن بَِقاِع اأْلَْرِض فَ ِضيَئِة املختارة املُ ِمْن اْلُبْقَعِة 

َضا وَ  مْحَِة َوَماٍء الرِّ  َتَعاىَل ُسْبَحاَنُه وَ  اهللَخَلَق  َماٍء اْلَعْفِو ُثمَّ التكريم َوَماٍء اْلَكْوَثِر َوَماٍء الرَّ

َفَقِة َقْلبِ  ْيَبَة َرْأَسُه َوِمْن الشَّ رْبُ ُفَؤادِِه وَ ِمْن اهْلَ ْيِه َوِمْن الصَّ َخاُء َكفَّ ِة َفْرَجُه مِ ِه َوِمْن السَّ ْن اْلِعفَّ

ِف َقَدَمْيِه َوِمَن اْلَيِقنِي َقْلبِِه وَ  َ ُه بطينة آَدَم َقاَل َوِمْن الرشَّ ِمْن الطِّيِب َنْفِسِه ُثمَّ َخَلَط َذلَِك ُكلُّ

ُلَق  اهللَفَلامَّ َأَراَد  اَء َأْوَحى إىَِل آَدَم وَ  َتَعاىَل َأْن خَيْ ْن طنٍِي َفإِذا اَلئَِكُة إِِّنِّ خالٌِق َبرَشًا مِ املَ َحوَّ

ْيُتُه وَ  اَلئَِكُة مَحَُلوا َجَسِد املَ َقاَل ُثمَّ إِْن   َنَفْخُت فِيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه ساِجِدينَ َسوَّ

اَلئَِكُة َينَْتظُِروَن َمَتى ُيْؤَمُروَن املَ اَل ُروَح وَ نَِّة َوُهَو َجَسِد بِ اجلَ ُعوُه َعََل َباِب َوَض وَ ×  آَدمَ 

 َقاَل َفَلامَّ َكاَن َيْوُم 
ُجودِ ُجودِ َفَسَجُدوا املَ تعاىل   اهللُمَعِة َبْعَد الظُّْهِر َأَمَر اجلُ بِالسُّ اَلئَِكُة بِالسُّ

وُح وَ إاِلَّ إِْبلِيَس ُثمَّ َخ  وُح َمْدَخاًل اجَل  َهَذا َقاَل اْدُخِِل ِِف َلَق َبْعَد َذلَِك الرُّ َسِد َفَرَأِت الرُّ

ا اْدُخِِل َكْرهًا وَ ِضيقًا َفَوَقْفُت فَ  وُح ِِف ُثمَّ َدَخلْ :  َقاَل   اْخُرِجي َكْرهاً َقاَل هَلَ ْيُشوِم اخَل ُت الرُّ

َياِشيَم اخَل َلامَّ َوَصَلْت إىَِل اَلئَِكُة َقاَل فَ املَ َيْسَمُع َتْسبِيِح َدَم َينُْظُر إىَِل َنْفِسِه وَ اْلَعنْيِ َفَجَعَل آوَ 

َك   ْمُد هللَِِّ َفَقاَل احلَ َقاَل ْمِد وَ احلَ َتَعاىَل بِ  اهللَقاَل فأنطقه ×  َعَطَس آَدمَ  ا آَدَم يَ  اهللله يرمَحُ

ْبلِيَس َأَشدُّ ِمْن ََلْ َيُكْن َعََل إِ ْن َقاُلوا ِمْثَلاَم ُقْلُت وَ َهَذا لُِولِْدَك ِمْن َبْعَدَك إِ َفلَِهَذا َخَلْقُتَك وَ 

 اهللَعيْنَْيِه َرَأى َمْكتُوبًا َعََل اْلَعْرِش اَل إَِلَه إاِلَّ ×  َتْسِميِت اْلَعاطِِس َقاَل َفَلامَّ َفَتَح آَدمَ 

ٌد َرُسوُل  وُح إىَِل َساَقيِْه َأَراَد َأْن َيُقوَم قَ  اهللَعِِلي َويِلُّ ’  اهللَُمَمَّ َأْن  ْبَل َقاَل َفَلامَّ َوَصَلْت الرُّ

ْنساُن َعُجوال  َتَعاىَل َخَلَق  اهللإىَِل َقَدَمْيِه َفَلْم ُيطِِق النُُّهوَض َفلَِذلَِك َقاَل  تَصل  ( )( ... اِْلِ

 .  ( )« ورواه يف البحار عنه مع اختالف يسري يف األلفاظ

نُْه ُأُمورو  :  احلديث يستخلص مي

ل الً فخلق ِمنُْه اثني :  × قوله:  األوَّ ِف رواية البكري ِف أنوار  عرش حجاباً أوَّ

                                         
 .  16ـ  11ص – 6املتوىف ق ’  األنوار يف مولد النبّي  ، امحد بن عبد اهلل ، بكرىال( 1)

 .  40ح:  ، باب بدء خلقه وما يتعّلق به:  ’ تاريخ نبينا ؛ 6 ص ، 15ج:  البحار(  )
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عن ×  عن أِب عبداهلل:  وِف رواية اخلصال.  ثم خلق البحور منه’  مولد النبي

دٍ   َتَعاىَل َخَلَق َتبَاَرَك وَ  اهللإِنَّ .  . : × جده امرياملؤمنني َل َأْن َخَلَق َقبْ ’  ُنوَر َُمَمَّ

اَمَواِت َواأْلَْرَض وَ  ْوَح َواْلَقَلَم وَ اْلُكرْ الَْعْرَش وَ السَّ  ...  َقْبَل َأننََّة َوالنَّاَر وَ اجلَ يِسَّ َواللَّ

هُ وَ  يَن َأْلَف َسنٍَة َوَخَلَق َقْبَل َأْن َخَلَق اأْلَْنبَِياَء ُكلَّ َعزَّ  اهللْم بَِأْرَبِعاِمَئِة َألٍْف َوَأْرَبٍع َوِعرْشِ

 َوِحَجاَب اْلَعَظَمِة َوِحَجاَب املِْنَِّة َوِحَجاَب َجابًا ِحَجاَب اْلُقْدرَ َعرَشَ حِ   َجلَّ َمَعُه اْثنَيْ وَ 
ةِ

َعاَدةِ َوِحَجاَب اْلَكَراَمِة َوِحَجاَب  ِة َوِحَجاَب السَّ مْحَ َداَيِة َوِحَجاَب املَ الرَّ نِْزَلِة َوِحَجاَب اهْلِ

ْفَعِة وَ   َوِحَجاَب الرِّ
ةِ يْ النُُّبوَّ َفاَعِة ُثمَّ َبِة وَ ِحَجاَب اهْلَ دٍ  ِحَجاَب الشَّ ِِف ’  َحَبَس ُنوَر َُمَمَّ

 اْثنَْي َعرَشَ َأْلَف َسنَة
َفاَعِة َأْلَف َسنٍَة وَ  ثم فی حَجاِب  ... ِحَجاِب اْلُقْدَرةِ ُهَو َيُقوُل الشَّ

َ اْلَعظِيِم وَ  ْوِح وَ َجلَّ اْسَمُه ْمِدِه ُثمَّ َأْظَهَر َعزَّ وَ بَِح ُسْبَحاَن َرِبِّ ْوِح َعََل اللَّ َكاَن َعََل اللَّ

رًا َأْرَبَعَة آاَلِف َسنٍَة ُثمَّ َأْظَهَرُه َعََل الَْعْرِش َفَكاَن َعََل َساِق اْلَعْرِش ُمْثَبتًا َسْبَعَة آاَلِف  ُمنَوَّ

  (  ... َجلَّ ِِف ُصْلِب آَدمَعزَّ وَ  اهللَأْن َوَضَعُه  َسنٍَة إىَِل 

د:  ثانياً  ْن نور حُممَّ
ْن نور يفي ُكّل  عرشين’  ثمَّ أنَّ اهلل َتَعاىَل خلق مي بحرا  مي

 .  بحر علوم ال يعملها إالَّ اهلل َتَعاىَل 

يظهر من الرواية أن أنوار األنبياء خلقت قبل العرش من نور :  ثالثا 

 .  ’ النبي

ومرتبة األنوار فوق ’  حول نور النبي نبياءإن طواف أنوار األ:  رابعا

دة اىل درجة إعتربت مرتبة العرش وإن مل تتجرد عن أصل اجلسمية اللطيفة الشدي

وقد مر أن كل ألطف بشدة بالقياس ،  نورية باإلضافة اىل العرش فضال عام دونه

فعي بالقياس اىل الغليظ مما اىل ما دونه يعد نورا من جهة لطافته وجودا وأثرا كأنه د

عىل أن أركان الدين من  وعىل أي تقدير فإن طواف األنوار حول نوره دال،  دونه

،  فضال عن التكليف باإلعتقادات،  مةالتكليف قائم ث من احلج وغريهو الصالة

العهد عليه جتاه التوحيد وهكذا احلال فيام ذكرت الرواية يف شأن القلم وأخذ 
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،  مالئكة هو القلل يوم القيامة من املاءلرواية أن أول ما يسوقد تعرضنا ،  والنبوة

،  عام دال عىل جزاء ونعيم ملا فوق اجلنةكام أن سكر القلم من كالم اهلل تعاىل ألف 

وإن كان الروح جسم ،  وأن النعيم الروحي أعظم من النعيم اجلسامين يف اجلنة

،  لطيف فيتبني أن نعيم اجلسم األلطف أعظم كامال ولذة من نعيم اجلسم الغليظ

كذلك احلال يف إنغامس ،  ’ وكذلك إنشقاق القلم من حالوة ذكر إسم النبي

 .  فإنه تكامل ونعيم يفوق نعيم اجلنان اجلسامنية،  يف بحور احلجب’  بينور الن

ال تدافع بني ما ورد يف هذه الرواية وروايات عديدة أخرى من خلق :  خامسا

وبني غمس نوره فيها أو إسكانه يف اجلنة أو غريها ’  بحور احلجب من نور النبي

والوجه ،  فرع لههو األصل بام  إذ كيف يتكامل من العوامل مما دون العرش ليتكامل

يف رفع التدافع هو أن املراد تكامل الطبقات النازلة من النور بخالف النور املبدأ 

وكذلك احلال فيام ورد ،  للعرش وملا دونه فإن املراد منه الطبقات الصاعدة من النور

 .  من خلق العرش من نوره وعكسه من خلق طينته من حتت العرش

أحدُها الفضل :  ثمَّ خلق اهلل َتَعاىَل العرش ِمْن ضياءين×  قوله:  سادسا

كام أن ،  دال عَل تأخر خلق العرش عن عاَل األسامء والصفات ... والثاِّن العدل

وأن شأن خلقة األربعة دون شأن ،  خلق العقل والعلم واحللم والسخاء بعد العرش

ِف اِلنشاء من فعل الضيائني  وتنفس الضيائني لعله إشارة اىل رتبة أقل،  خلق العرش

ثم إن ما ورد من أن العرش خلق من اهلواء ،  بخالف فعلهام ِف مقام خلق العرش

العدل فإنه يمكن أن يكون اخللق هذا املضمون من خلقه من الفضل و اليناِف ما ِف

نظري ما ورد أن العرش خملوق ،  من اهلواء كامدة واخللق من اِلسمني كجهة فاعلية

 .  لكذائيباِلسم ا

انتقل اىل حتت العرش ثم اىل ما دونه من العوامل اىل أن ’  أن نوره:  سابعا

إذ األرواح ،  انتقل اىل السامء الدنيا وبقي فيها اىل أن خلق آدم وأودع يف صلبه
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وقد ورد نزول األرواح من عامل األظلة واألشباح اىل ،  خملوقة قبل األبدان

ل أن تودع يف األصالب واألرحام ثم تنفخ يف السموات واىل السامء الدنيا قب

 .  األبدان

’  أن أول ما كتب القلم هو التوحيد ثم اإلقرار برسالة النبي حممد:  ثامنا

 .  ثم القضاء والقدر وما هو كائن اىل يوم القيامة

تعظيام نظري ’  قد سجد القلم عند بدأ خلقته لذكر أسم حممد:  تاسعا

ثم ،  والسجود عنوان للخضوع التام،  ليفة اهلل تعاىل خلنيسجود املالئكة أمجع

 .  وسلم عليه،  كتب اإلقرار به بعد التوحيد

قد رصح يف هذا احلديث كالذي ورد يف مجلة من أحاديث الفريقني :  عارشا

×  كام ورد يف خطاب اهلل تعاىل مع النبي آدم،  ’ أن غاية اخللقة هو النبي

 .  يث ترصيح بغائيته لكل عوامل اخللقةإال أن يف هذا احلد،  × وعيسى

أن اهلل تعاىل زين اجلنة بالتعظيم واجلاللة والسخاء ×  قوله:  عرش حادى

والصفتان األولتان مرتبطتان باملعرفة ،  بيان للمعاَل التكوينية لعاَل اجلنة،  واألمانة

 .  واألخريتان مرتبطة باجلسم والتكليف واملسؤولية

ة إبليس اللعني ألوامر اهلل تعاىل قبل خلق آدم وقبل إن مشاغب:  ثاِّن عرش

×  كام أن سبقه جربئيل،  مما ينبه عىل طينة التمرد فيه،  عصيانه للسجود آلدم

يْذ قَاَل َربَُّك  } لألرض وبخفاء دال عىل إحتياج املالئكة املقربني إلمام َوإ
ْرضي َخلييَفةً 

َ
ٌل ِفي األ يِّنِّ َجاعي يَكةي إ يلَْمالَئ وحي  } { ل يُْتُه َوَنَفْخُت فييهي مين رُّ يَذا َسوه فَإ

ين دي نَد ذيي الَْعْرشي  } هيدهيم ويعصمهم رغم متكينهم { َفَقُعواْ ََلُ َساجي ةٍ عي ذيي قُوه
ميني َمكيني

َ
ورغم أن املالئكة املقربني معصومون مهتدون  { ُمَطاٍع َثمه أ

تيلَْك  }:   ذلك قوله تعاىلإال أن للعصمة مراتب متفاوتة كام يشري اىل،  مكرمون
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لْنَا َبْعَضُهْم لََعَ َبْعٍض  يَكةي رُُسالً َوميَن المَ يَْصَطِفي ميَن  اهلل } { الرُُّسُل فَضه الَئ
 .  { انلهاسي 

 إن املالئكة املقربني الثالثة رجحوا تعظيم اهلل بالرتحم عىل:  ثالث عرش

بينام رجح عزرائيل طاعة اهلل ،  األرض إلستعاذهتا باهلل عىل طاعة أمر اهلل تعاىل

وبنّي تعاىل سداد فعل عزرائيل ،  عىل التعظيم إلسمه تعاىل بالرتحم عىل األرض

أن ختوف و،  لق منها األنبياء وصاحلني وغريهمبتبيان احلكمة يف أمره تعاىل أنه خي

ل عىل ذلك بأن جعله قابض وأن اهلل كافئ عزرائي،  األرض لكذب إبليس عليها

وألن هذا العمل حيتاج اىل اإلنضباط أكثر وعدم التخلف وعدم ،  األرواح

ثم قام جربئيل بإقتفاء عزرائيل يف ،  الرمحة لظاهر أحوال يف املخلوقاتاإلنفعال ب

 .  نعم خوّله اهلل قبض أرواحهم دون نفخ األرواح يف األجساد وإحيائها،  ذلك

،  ب قبض أرواحهمأن عزرائيل خيش من كراهة اخللق منه بسب:  رابع عرش

مما يبني أن املحبة كامل والكراهة يف اليشء الذي ،  فضمن له تعاىل إبعاد ذلك عنه

 .  يكره نقص

طينات متعددة طوال بحسب العوامل التي تنزل ’  إن للنبي:  خامس عرش

وقد إنتخب اهلل تعاىل له أفضل بقاع األرض إضاءة ،  إليها وآخرها األرض

مما يشري اىل أن طينة أبناء آدم قد ،  خلطت طينته بطينة آدم ثم إنه،  وطهارة ورشفا

فخلط الطينة األرضية للكل يف عرض ،  خلطت بطينته قبل تسوية خلقته البدنية

 .  زمني واحد

قال اكتب توحيدي فبقي القلم ألف عام سكران من  »×  قوله:  سادس عرش

ملك كام روايات أخرى من أنه تصوير سكر القلم مع «  كالم اهلل تعاىل فلام أفاق

،  مقتضاه أن اللذائذ الروحية أعظم شأنا من لذائذ اجلنة اجلسامنية،  عامل فوق اجلنة

،  وأَّنا بدرجة من النورية توجب فقد الروح االرتباط بالبدن اللطيف ثم اإلفاقة
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فَتكني ما شاء اهلل ثمَّ رّد عِّل روحي  » ونظري ذلك ورد يف روايات املعراج كثريا

ثمَّ ،  َهِذهِ سدرة املنتهى َكاَن ينتهي األنبياء ِمْن قبلك إليها:  َفَقاَل جربئيل )«  أفقتف

ال جُياوزوهنا َوَأْنَت جتوزها إنَّ شاء اهلل لرييك ِمْن آياته الكربى فإطمئن أّيدك اهلل 

بالثبات َحّتى تستكمل كرامات اهلل وتصري إىل جواره ثمَّ صعد ِب َحّتى َصت حتت 

يل رفرف أخرض ما احسن وصفه فرفعني الرفرف بإذن اهلل إىل [ فدنى]فديلَّ  العرش

وذهبت عني املخاوف ،  رِب فْصت عنده وانقطع َعنْي أصوات املالئكة ودوهّيم

وهدأت نفيس واستبرشت وظننت أنَّ مجيع اخلالئق َقْد ماتوا [ النزعات]والروعات 

ْ أَر عندي أحدًا ِمْن خلقه فَت،  أمجعني كني ما شاء اهلل ثمَّ رّد عِّل روحي فأفقت َوََل

َفَكاَن توفيقاً ِمْن رِب َعزَّ َوَجلَّ أْن غمضت عيني َوكّل بْصّي وُغيش عني النظر 

َما زَاَغ  } َبْل أبعد وأبلغ َفَذلَِك قوله َجلَّ َوَعزَّ ،  فجعلت أبْصبقلبي َكاَم أبْص بعيني
ى ميْن آيَ  اْْلَََصُ َوَما َطَغ 

َ
ثمَّ أمرِّن رِب بأمور وأشياء  ... { اتي َربِّهي الُْكْْبَىلََقْد َرأ

ْ يؤذن يل ِِف إخبار أصحاِب هبا ثمَّ هوى ِب الرفرف فإذا أنا ،  أمرِّن أْن أكتمها َوََل

 .  احلديث ( )« فتناقلني ِمنُْه َحّتى َصت إىل سدرة املنتهى[ فتناولني]بجربئيل 

عامل اجلسامين األعظم خلقة من إن ما يف الرواية من تأخر ال:  عرش سابع

إذ يمكن محله ،  اليتناىف مع قاعدة تقدم األرشف عىل األدنىـ  األدنى رتبة لتقويمه

يف  يف عوامل األجسام املتقاربة عرضا أو أن ذلك،  عىل التقدير ال التقدم يف اخللقة

الطبقة أن الطبقة النازلة من كل عامل أعىل متقاربة مع  رتبة اجلسامنية ولو بلحاظ

 .  الصاعدة من األدنى

بحسب طبقاته النازلة من أنوار ’  إن ظاهر الرواية خلق النبي:  عرش ثامن

وهذا ،  ’ أرواح لهوبمثابة ،  الكامل فوق العرش فهي بمثابة الغرائز الروحية له

                                         
نيني( 1) اليقني .  137إىل ص ، 135ص ، 10ج:  البحار ؛ 03ص:  كشف اليقني يفي إمرة أمري امُلْؤمي

 .  686تأويل اآليات الظاهرة ص .  30 ص×  بإختصاص موالنا أمرياملؤمنني
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 .  مما يبني مدى عظمة خلقته واختالفها عن خلقة اآلخرين

ُه ملا  »:  لعيل’  َقاَل رسول اهلل:  َقاَل ،  وَعْن سعيد بن جبري َعْن بن عباس  إنَّ

امء السابعة   ( )« ... ومنها إىل حجب النور،  ومنها إىل سدرة املنتهى،  عرج ِب إىل السَّ

والظاهر كام أرشنا يف مواضع أن ،  ومفاده أن فوق سدرة املنتهى حجب النور

وقي حيجب إصطالح احلجب وكذا النور عنوان عام يطلق عىل كل موجود ف

بلحاظ ألطفيته مما  ويقال له النور،  ل له حجاب وحجبمادونه عام فوقه فيقا

وهو بلحاظ املعنى ،  وسيأيت أن احلجب يطلق عىل ما فوق العرش أيضا،  دونه

العام كام يطلق عىل ما فوق سدرة املنتهى مما هو ما دون العرش ويطلق عىل مراتب 

 .  أخرى كثرية

ْن كتاب املعراج بإسناد ُمتّصل وروى يفي كتاب املحت رض للحسن بن سليامن مي

امء  »:  ’ َقاَل رسول اهلل:  َقاَل ،  َعْن سلامن رضوان اهلل َعَليْهي  ملا عرج ِب إىل السَّ

ْنَيا امء السابعة ... الدُّ فّسنا َفَلْم نزل ندفع ِمْن نور إىل ظلمة َوِمْن  ... فلام َصت إىل السَّ

وما  ... ينْصف×  فإذا جربائيل،  ت َعََل سدرة املنتهىظلمة إىل نور َحّتى وقف

زلت واقفاً َحّتى قذفت ِِف بحار النور َفَلْم تزل األمواج تقذفني ِمْن نور إىل ظلمة َوِمْن 

ظلمة إىل نور َحّتى أوقفني رِب املوقف الذي أحب أْن يقفني عنده ِمْن ملكوت 

مْحَن َفَلْم تزل االمواج تقذفني َحّتى تلقاِّن ،  رقذفت ِِف بحار النو ... انْصفت ... الرَّ

 .  ( )« ... جربائيل ِِف سدرة املنتهى

وهذه الرواية تبني أن ما قبل وما فوق سدرة املنتهى توجد بحور من نور 

 .  وبحور من ظلمة طبقات مرتاكبة مرتاتبة

:  وصيّته يلأنَُّه َقاَل يفي ’  َعْن اْلنَّبيّي ×  يفي اخلصال َعْن عيل بن أيب طالبو 
                                         

 .  158ـ  140:  املحترض.  188أمالی الصدوق ص ( 1)

 .  1ب 111ص  11بحار االنوار ج.  115املحترض ص (  )
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إِّنِّ ملا :  يا عِل إِّنِّ رأيت اسمك مقرونًا بأسمي ِِف أربعة مواطن فأنست بالنظر إليه »

امء وجدت َعََل صخرهتا مكتوبًا ال إله إالَّ اهلل  بلغت بيت املقدس ِِف معراجي إىل السَّ

د رسول اهلل أيدته بوزير َقاَل فَ ؟  فقلت جلربائيل َمْن وزيري،  ونْصته بوزير،  َُممَّ

فلام جاوزت السدرة انتهيت إىل ،  فلام انتهيت إىل سدرة املنتهى،  عِل بن أِب طالب

وظاهر .  ( )« ... فلام رفعت رأيس وجدت َعََل بطنان العرش،  عرش رب العاملني

 .  الرواية كظاهر مستفيض الروايات إنتهاء املعراج اىل بعض مراتب العرش

اديق ويف صحيحة عاصم الشمس جزء ِمْن سبعني جزء  »:  َقاَل ،  × َعْن الصَّ

والعرش جزء ِمْن ،  ِمْن نور الكريس والكريس جزء ِمْن سبعني جزء ِمْن نور العرش

 .  ( )« ... واحلجاب جزء ِمْن سبعني جزء ِمْن نور السَت،  سبعني جزء ِمْن نور احلجاب

جاب وفوق العرش احل،  وهذه الصحيحة تبني أن فوق الكريس رتبة العرش

وكذلك احلال يف ،  وال خيفى أن احلجاب عوامل ومراتب،  وفوق احلجاب السرت

 .  السرت

َقاَل جربائيل ِِف ليلة ’  َقاَل رسول اهلل »:  َقاَل ،  × وَعْن أيب عبداهلل 

ألف حجاب وأقرب اخللق إىل اهلل أنا [ سبعني]إنَّ بني اهلل وبني خلقه تسعني:  املعراج

وحجاب ،  نه أربعة حجب حجاب ِمْن نور وحجاب ِمْن ظلمةوإرسافيل وبيننا وبي

ويف الرواية إشارة اىل تكثر عوامل احلجب .  ( () )« ... وحجاب ِمْن ماء،  ِمْن الغامم

والظاهر أن عنوان احلجب استعمل يف مطلق العامل الفوقي ،  يف سلسلة اخللقة

 .  بإعتباره حاجب ما دونه عام فوقه

                                         
ْيخ الصدوق ، األمايل( 1)  .  176:  الشَّ

ْيخ الصدوق ، اخلصال.  30ص ـ  1الكافی ج (  )  .  87 :  الشَّ

 .  64:  التوحيد الصدوق( 1)

 .  171:  17تفسري القمي لعيل بن إبراهيم سورة االرساء االية ( 4)
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ْعُت َرُسوَل :  َقاَل ،  اْلَعبَّاسي  ْبني  اهللوعن َعبْدي   اهللَأْعَطاِِّن :  َيُقوُل ’  اهللَسمي

َأْعَطى َعلِيّاً وَ ،  َأْعَطاِِّن َجَواِمَع اْلَكلِمِ :  َأْعَطى َعلِيًّا مَخْساً وَ ،  مَخْساً (  َتَعاىَل َتَباَرَك وَ  )

ْلَسبِيَل وَ ،  َأْعَطاِِّن اْلَكْوَثرَ وَ ،  َجَعَلُه َوِصيّاً َوَجَعَلنَِي َنبِّياً وَ ،  َجَواِمَع اْلِعْلمِ  ،  َأْعَطاُه السَّ

امَ وَ ،  َأْعَطاِِّن اْلَوْحيَ وَ  هْلَ ى ِِب إَِليْهِ وَ ،  َأْعَطاُه اِْلِ اَمِء وَ َفتَ وَ ،  َأرْسَ ُجِب احلُ َح لَُه َأْبَواَب السَّ

ه إشارة اىل علو وفي ( )... [حتی نظر الی مانظرت اليه]هِ َحتَّى َنظََر إيَِلَّ َفنََظْرُت إَِليْ 

 .  وأن هلا أبواب كام لكل سامء أبواب،  احلجب عَل السموات

قلت :  َقاَل ،  روى الصدوق يفي التوحيد بسنده َعْن يونس بن عبد الرمحن

امء’  ألي عّلة عرج اهلل بنبيه×  أليب احلسن موسى بن جعفر ومنها ،  إىل السَّ

طبه وناجاه ُهنَاك واهلل ال يوصف وخا،  ومنها إىل حجب النور،  إىل سدرة املنتهى

لكن الرواية ،  وفيه تبيان لثالثية تقسيم العوامل فيام دون العرش.  ( )( ... ؟ بمكان

وأن سدرة ،  اآلتية دالة عىل مرحلة رابعة يف املعراج وهي من احلجب اىل العرش

 سدرة السيام وأن الساموات كنقطة يف بحور بالقياس لعامل،  املنتهى عامل ذو مراتب

 .  وهكذا ما بني السدرة وحجب النور،  املنتهى

وروى يفي املحترض َعْن كتاب املعارج َعْن الصدوق َعْن ابن الوليد َعْن 

الصّفار َعْن الربقي َعْن أبيه َعْن أمحد بن النرض َعْن ابن شمر َعْن جابر اجلعفي َعْن 

امء السابعة  ملا عرج »:  ’ َقاَل رسول اهلل:  َقاَل ،  جابر األنصاري ِب إىل السَّ

د رسول اهلل عِل بن أِب طالب  وجدت َعََل ُكّل باب سامء مكتوباً ال إله إالَّ اهلل َُممَّ

ال إله إالَّ :  أمري املؤمنني وملا َصت إىل حجب النور رأيت َعََل ُكّل حجاب مكتوباً 

د رسول اهلل عِل بن أِب طالب أمري املؤمنني وملا َصت إىل العرش وجدُت َعََل  اهلل َُممَّ

د رسول اهلل عِل بن أِب طالب أمري :  ُكّل ركن ِمْن أركانه مكتوباً  ال إله إالَّ اهلل َُممَّ

                                         
 .  15\161ح  4املجلس  185ص(  للطويس )األمايل  ، 131اخلصال للصدوق ص ( 1)

 .  175ص:  توحيد الصدوق(  )
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ولو بلحاظ تعدد مرات ودفعات  والرواية مفادها أن منتهى املعراج.  ( )« املؤمنني

 .  هو العرش ال ما يظهر من كثري من الروايات من أن منتهاه حجب النور املعراج

 ما دون البحر املكفوف 

إنَّ هلل َعزَّ َوَجلَّ اثني عرش ألف عاَل  »:  َقاَل ،  × َعْن أيب عبداهلل:  اخلصالـ 1

عاَل منهم أنَّ هلل [ يرى] ُكّل عاَل منهم أكرب ِمْن سبع ساموات وسبع أرضني ما ترى 

 .  ( )« َعزَّ َوَجلَّ عاملاً غريهم وأنا احلّجة عليهم

َثنَا َُمَ ـ    ُد ْبُن ُموَسى ْبِن َحدَّ ِل َريِضَ املُ مَّ ُد ْبُن َأِِب َعبِْد  اهللَتَوكِّ َثنَا َُمَمَّ َعنُْه َقاَل َحدَّ

اِزيِّ َعْن َأِِب َجْعَفٍر احلَ اْلُكوِِفُّ َعْن َسْهِل ْبِن ِزَيادٍ َعِن  اهلل َسِن ْبِن َعبَّاِس ْبِن َجِريٍش الرَّ

ِد ْبِن َعِِلِّ ْبِن ُموَسى بْ  ِد ْبِن َعِِلِّ ْبِن َُمَمَّ ِن َعِِلِّ ْبِن أَِِب َسنْيِ بْ احلُ ِن َجْعَفِر ْبِن َُمَمَّ

هِ ×  َطالٍِب  ادُِق ×  َعْن َأبِيِه َعْن َجدِّ َما َقَرأَ   َيُقوُل ×  َسِمْعُت َأِِب ×  َقاَل َقاَل الصَّ

ا َأْنَزلْنَاُه َألَْف  ْثننَْيِ وَ َعْبٌد إِنَّ ةٍ َيْوَم اِْلِ َتَعاىَل وَ  َتَباَركَ  اهللِميِس إاِلَّ َخَلَق اخلَ ةٍ َيْوَم َأْلَف َمرَّ َمرَّ

َسبِْع َأَرِضنَي ِِف َمْوِضِع ُكلِّ َساَمَواٍت وَ   َسْبعِ   َراَحُتُه َأْكرَبُ ِمنْ  ( ) ِمنَْها َمَلكًا ُيْدَعى اْلَقِويَ 

ةٍ ِمْن َجَسِدِه َأْلُف َشْعَرةٍ ِِف ُكلِّ َشْعَرةٍ َأْلُف لَِساٍن يَ  ةِ َذرَّ نْطُِق ُكلُّ لَِساٍن لُِقوَّ
َأْلِسنَِة  ( )

ةٍ  َيْسَتْغِفُر لَِقاِرهَيا وَ الثََّقَلنْيِ  بُّ َتَعاىَل اْستِْغَفاَر َأْلَفْي َسنٍَة َأْلَف َمرَّ   ( ). ُيَضاِعُف الرَّ

ومفاد الرواية أن ثواب عمل أكرب من الساموات فكيف بالفاعل لذلك 

 .  العمل

                                         
 .  184ص ، 10ج:  البحار ؛  14ص:  املحترض( 1)

 .  613ص/14ح:  ثني عرش ألف عاملما روي أنَّ هلل َعزَّ َوَجلَّ ا:  ب ،  ج:  اخلصال(  )

 .  يدعى الكلويس العرى:  يف نسخة مكتبة كاشف الغطاء( 1)

 .  بقوة:  يف نسخة مكتبة كاشف الغطاء( 4)

 .  117فضائل األشهر الثالثة ـ ص  ، حممد بن عىل ، ابن بابويه( 5)
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َعْن :  × َقاَل سألت أبا جعفر،  ْن جابر بن يزيدعَ :  اخلصال والتوحيدـ 1

ي  }:  ول اهلل َعزَّ َوَجلَّ َفَقاَل ق َفَعيييَنا ب
َ
لي بَْل ُهْم ِفي لَبٍْس مِّْن َخلٍْق اْلَ أ وه

َ
لْقي األ

يد يا جابر تأويل َذلَِك إنَّ اهلل َعزَّ َوَجلَّ إَذا أفنى َهَذا اخللق َوَهَذا  »:  فقال،  ( ){ َجدي

 ... وأسكن أهل اجلنّة اجلنة وأهل النّار النارجّدد اهلل َعزَّ َوَجلَّ عاملاً َغرْي َهَذاالعاَل 

اَم َخَلَق  اهللَلَعلََّك َتَرى َأنَّ  َ الَْواِحَد وَ  إِنَّ ْ  اهللَتَرى َأنَّ َهَذا اْلَعاََل ُكمخيْ ََل بَل   ُلْق َبرَشًا َغرْيَ

ألف ألف آدم َوَأْنَت ِِف آخر تلك ألف ألف عاَل واَرَك َوَتَعاىَل واهلل َلَقْد خلق اهلل َتبَ 

 .  ( )« العواَل وأولئك اآلدمني

  

                                         
 .  15:  ق( 1)

 .  1ح/ 1 1ص/ 54ج:  البحار(  )



 

 

 

 أجزاء جمموع العوامل
 مواقع اجلّنة والنار وشؤوهنما ِضي أجزاء وعوامل االلقة

ْبَعَة َعرَشَ َفَسْبَعَة َعرَشَ وَ  )×  يف رواية مسائل ما روي عن امرياملؤمنني ا السَّ َأمَّ

َقْت َمْن ِِف النَّاِر َلْو اَل َذلَِك َلزَفَرْت زْفَرًة َأْحرَ نَِّة وَ اجلَ ْكتُوَبًة َبنْيَ مَ  اهللَأْساَمِء  اْساًم ِمنْ 

اَمَواِت وَ  ومفادها اطالق االسم اإلهلي عىل املخلوقات دون العرش (  ( ) اأْلَْرضالسَّ

هبا كام حرر يف  واملراد،  عم كتابة اإلسم تغاير اإلسم نفسهن،  اإلهلي بل دون اجلنة

 .  هذه املباحث جتيل نازل لذلك اإلسم

:  قاال،  وزيد بن عيل،  ويف اليقني بسندين ُمتّصلني َعْن عيل بن أيب طالب

ثمَّ ارتفعنا  ... ـ ِِف حديث املعراج ـ وصعود بالسالَل إىل ُكّل سامء’  َقاَل رسول اهلل »

فإذا بصوت وصيحة ،  ة بإذن اهللإىل الثالثة والرابعة واخلامسة والسادسة والسابع

د َهَذا صوت :  َفَقاَل يل؟  يا جربئيل ما َهَذا الصوت:  قلُت :  َقاَل ،  شديدة يا َُممَّ

قال ثم .  طوبى َقْد اشتاقت إليك قال فقال رسول اهلل فغشيني عند ذلك خمافة شديدة

 اهلل عز قال يل جربئيل ياَممد تقرب اىل ربك فقد وطئت اليوم مكانا بكرامتك عَل

قدمت وجل ماوطئته قط ولوال كرامتك ألحرقني هذا النور الذي بني يدي قال فت

يف مجلة من الروايات أن هذه احلجب بعد .  ( )« ... فكشف يل عن سبعني حجابا

                                         
  ـ ج (  البن شهرآشوب )مناقب آل أيب طالب  ، حممد بن عىل ، نىابن شهر آشوب مازندرا( 1)

 .  104ص

 .  38 بإمرة املؤمنني ص ×  اليقني بإختصاص موالنا عيل ، 131ص 10بحار األنوارج (  )
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 .  وإن كانت هناك حجب أيضا دون سدرة املنتهى،  سدرة املنتهى وبعد اجلنة

 خوف النار ِمْن مالك  

ُه َلْيَس هلذا اجللد  »:  × ـ َقاَل أمري املؤمنني:  ةويف َّنج البالغ واعلموا أنَّ

ْنَيا فرأيتم  الرقيق صرب َعََل النّار فارمحوا نفوسكم فإنَّكم َقْد جربتموها ِِف مصائب الدُّ

فكيف إَذا َكاَن بني طابقني ،  جزع أحدكم ِمْن الشوكة تصيبه والعثرة والرمضاء حترقه

ن شيطان اعلمتم أنَّ مالكًا إَذا غضب َعََل النار حطّم ِمْن نار ضجيع حجر وقري

َا الفني ،  بعضها بعضا لغضبه وإذا زجرها توثبت بني أبواهبا جزعاً ِمْن زجرته أهيُّ

لقتري كيف َأْنَت إذا التحمت أطواق النار بعظام األعناق ونشبت االكبري الذي َقْد هلزه 

هلل معرش العباد وأنتم ساملون ِِف الصّحة فاهلل ا،  اجلوامع َحّتى أكلت حلوم السواعد

قبل السقم وِف الفسحة قبل الضيق فاسعوا ِِف فكاك رقابكم ِمْن قبل أْن تغلق 

مع أن يف بعض ،  ومفاده شدة وزيادة قوة مالك عىل قوة النار.  ( )« ... رهائنها

قرب ملولعله بلحاظ سلب قوة امللك ا،  الروايات خوف املالئكة املقربني من النار

 .  بلحاظ ذلك التقدير واخلوف،  لو قدر دخوله النار

 طبقات النار

يْخ املفيد يفي االختصاص  بسنده َعْن جابر اجلعفي َعْن أيب :  وروى الشَّ

يا ملك املوت انطلق َأْنَت :  َقاَل ،  إَذا أراد اهلل قبض روح الكافر »:  َقاَل ،  × جعفر

بقيت العظام عوارى ِمْن اللحوم اشتّد غضب اهلل فإذا  ... وأعوانك إىل عدّوي َفإِّنِّ 

فيقول يا مالك اسجرها َعَلْيِهم كاحلطب ِِف النار ثمَّ يرضب أمواجها أرواحهم 

                                         
/  ج/ 101َّنج البالغة خطبة  ، كتاب العدل واملعاد/ 60ح/ 180ص/ 0ج:  البحار( 1)

 .   11ص
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 .  ( )« ... سبعني خريفاً ِِف النار ثمَّ يطبق َعَلْيِهم أبواهبا

 :  ومفاده

 اشتداد غضب اهلل عىل أهل النار أو مجاعة منهم بعد حلول أنواع من ـ1

ولعله لبقاء عنادهم ،  فغضبه يشتد بعد ذلك بدل أن يتخفف،  العذاب عليهم

 .  رغم حلول أنامط من العذاب عليهم

نار اهلل  ) ولعله طبقة من النار نظري،  وأن أمواج جهنم ترضب أرواحهمـ  

مما يشري اىل أن النار (  املوقدة التي تطلع عَل األفئدة إهنا عليهم مؤصدة ِف عمد مددة

 .  وهو وصف للحطمة،  بقات بعضها جيانس األرواحط

روى الصدوق بسند معترب َعْن اإلمام احلسن العسكري َعْن جده اإلمام  ـ4

اديق للمؤمن كأطيب ريح يشّمه فينعس  »:  قال؟  صف لنا املوت:  قييَل ‘  الصَّ

 .  شدّ وللكافر كلسع األفاعي ولدغ العقارب وأ،  لطيبه وينقطع التعب واألَل كله عنه

ُه أشّد من نرش باملناشري وقرض باملقاريض ورضخ :  َفإنَّ قوماً يقولون:  قِيَل  إنَّ

َكَذلَِك ُهَو َعََل َبْعض :  َقاَل ؟  باألحجار وتدوير قطب األرحية َعََل األحداق

فذلكم الذي ُهَو أشّد ؟  الكافرين والفاجرين أال ترون منهم مْن يعاين تلك الشدائد

ْنيَاِمْن َهَذا األ ُه أشّد ِمْن عذاب الدُّ  .  مر عذاب اآلخرة َفإنَّ

فام بالنا نرى كافرًا يسهل َعَلْيِه النزع فينطفي َوُهَو حيدث ويضحك :  قِيَل 

وِف املؤمنني أيضًا من يكون َكَذلَِك وِف املؤمنني والكافرين ِمْن يقايس ِعنَْد ،  ويتكّلم

َكاَن ِمْن راحة للمؤمن ُهنَاك َفُهَو تعجيل ما :  َفَقاَل ،  سكرات املوت َهِذِه الشدائد

وما َكاَن من شديد فتمحيصه ِمْن ذنوبه لريد اآلخرة نقّياً نظيفًا مستحقاً ،  ثواب

                                         
 صفات النار ـ أعاذنا اهلل منها ـ  باب ، 164ص:  االختصاص( 1)
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وما َكاَن ِمْن سهولة ُهنَاك َعََل الكافر فليوِف أجر ،  للثواب األبد ال مانع لَُه دونه

ْنيَا لريد اآلخرة َولَيَْس َلُه إالَّ  وما َكاَن ِمْن شّدة ،   ما يوجب َعَليِْه العذابحسناته ِِف الدُّ

َوقِيَل :  َقاَل ،  َعََل الكافر ُهنَاك َفُهَو ابتداء عذاب اهلل لَُه ذلكم بأنَّ اهلل عدل ال جيور

،  عذاب اهلل لقوم ورمحة آلخرين:  َفَقاَل ؟  أخربنا َعْن الطاعون:  × للصادق

ا تعرفون أنَّ نريان جهنم عذاب َعََل :  َقاَل ،  وكيف تكون الرمحة عذاب:  قالوا أمَّ

وموضع الشاهد يف .  ( )« الكافرين وخزنة جهنم معهم فيها َوِهَي رمحة عليهم

فرغم كون النريان ،  الرواية ذيلها وإنام نقلناها بطوهلا ليتضح مفاد الذيل أكثر

،  ملالئكةإال أن النريان نفسها رمحة خلزنة جهنم من ا،  عذاب شديد عىل أهل النار

يبَْراهييم } نظري  إ
وهذا يفيد طابع آخر للحقائق ،  { يَانَاُر ُكوِني بَْرًدا َوَسالًَما لََعَ

:  ومنها النار أَّنا يف عرض واحد ذات حقايق وطبايع فضال عن طبقاهتا نظري قوله

ُة َوظاِهُرُه ِمْن قِ  مْحَ َب َبْينَُهْم بُِسوٍر َلُه باٌب باطِنُُه فيِه الرَّ  .  «  بَلِِه اْلَعذابَفرُضِ

 لطافة عالم الجّنة

ـ روى يفي االحتجاج َعْن هشام بن احلكم يفي حديث سؤال الزنديق أبا  5

؟  َقاَل أليس يأكلون ويرشبون وتزعم أنَُّه ال تكون هلم احلاجة ... »:  × عبداهلل

َعْن و ) ... عرقَبْل خيرج ِمْن أجسادهم بال،  بَل أِلنَّ غذائهم رقيق ال ثفل لَهُ :  َقاَل 

َفِهَي تلبس سبعني حّلة ويرى زوجها مخ ساقها ِمْن وراء حللها (  احلور العني

نعم َكاَم يرى أحدكم الدراهم إَذا ألقيت ِِف ماٍء صاٍف قدره قدر :  َقاَل ،  وبدهنا

وهو معنى وصفه ،  عن الثفلومفاده لطافة األكل يف اجلنة .  احلديث ( )« ... رمح

 .  افة أنامط ودرجات يف األجساموللط،  بالرقة

                                         
 .  باب كيفية االحتضار ، 43 ص ، 3ح ، 1ج:  عيون األخبار( 1)

اديق َعىَل الزنديق/ 33ص ،  ج:  االحتجاج(  )  .  احتجاج الصَّ



 001  ...................................................................................  ع العوالمالرجعة ومجمو: الفصل الحادي عشر 

 موقع الجنة والنار وشؤونهما

يْخ الصدوق بسنده َعْن   يا بن  ... : × قلُت للرضا:  َقاَل ،  اهلرويوروى الشَّ

وإنَّ رسول ،  نعم »:  َفَقاَل ؟  رسول اهلل أخربين َعْن اجلَنّة َوالنَّار أمها اليوم خملوقتان

امءَقْد دخل اجَلنّة ورأى النَّ ’  اهلل إنَّ قوما  :  فقلُت َلهُ :  َقاَل «  ار ملا عرج به إىل السَّ

ام اليوم مقدرتان َغرْي خملوقتني هم منّا وال نحن [ أولئك]ال  »:  َفَقاَل ؟  يقولون أَّنَّ

وكّذبنا َوَلْيَس ِمْن واليتنا عَل ’  َمْن أنكر خلق اجَلنّة َوالنَّار َفَقْد كّذب النبي،  منهم

يَها  }:  َقاَل اهلل َتَعاىَل ،  نار جهّنمشء وخيّلد ِِف  ُب ب
هي َجَهنهُم الهِتي يَُكذِّ  ْجريُمونالمُ َهذي

امء أخذ بيدي  »:  ’ َوَقاَل اْلنَّبِّي ،  { َيُطوفُوَن بَيْنََها َوَبنْيَ َْحييٍم آن ملا عرج ِب إىل السَّ

،  َك نطفة ِِف صلبيفأدخلني اجَلنّة فناولني ِمْن رطبها فأكلته فتحّول َذلِ ×  جربائيل

ففاطمة حوراء أنسية ÷  فلام هبطت اىل األرض واقعت خدجية فحملت بفاطمة

ومفاده أن إنكار .  ( )« ÷ َفُكّلام اشتقت إىل رائحة اجَلنّة شممت رائحة ابنتي فاطمة

وإن اعتقد ،  الوجود الفعيل للجنة والنار هو إنكار هلام وموجب للخلود يف النار

 التي استعرضنا عدة منها بل الروايات املستفيضة،  عند يوم القيامةبأَّنام سيخلقان 

 .  يف بدء اخللقة وخلقة الطينات أَّنام خملوقتان قبل خلق عامل الدنيا

د بن مسلم ـ6 :  يقول×  سمعت أبا جعفر:  َقاَل ،  اخلصال بسنده َعْن حُممَّ

ولد آدم خلقهم  عاملني لَْيَس ُهمْ َلَقْد خلق اهلل َعزَّ َوَجلَّ ِِف األرض منذ خلقها سبعة  »

ثمَّ خلق اهلل َعزَّ َوَجلَّ آدم ،  ِمْن أديم األرض فأسكنهم فيها واحدًا َبْعَد واحد َمَع عامله

ته ِمنُْه وال واهلل ما خلأبا َهَذا البرش وخلق ذُ  ،  ملُْؤِمننِي ُمنُْذ خلقهااجَلنّة ِمْن أرواح ا تَريَّ

ُكم ترون أنَُّه ،  لُكّفار َوالُعَصاة ُمنُْذ خلقها َعزَّ َوَجلَّ النَّار ِمْن أرواح ا توال خل َلَعلَّ

َكاَن َيُوم الِقيَاَمة َوَصريَّ اهلل أبدان أهل اجَلنّة َمَع أرواحهم ِِف اجَلنّة َوَصريَّ أبدان أهل 

خلقًا يعبدونه بالده وال خيلق  إنَّ اهلل َعزَّ َوَجلَّ ال يعبد ِِف ،  النَّار َمَع أرواحهم ِِف النَّار
                                         

 .  . تفسري النظر إىل وجه اهلل َتَعاىَل  ؛ 1ج/ 186ص/ 1ج:  × عيون أخبار الرضا( 1)
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دونه ويعظمونهو بَل واهلل ليخلقن اهلل خلقاً ِمْن َغرْي فحولة وال إناث يعبدونه ؟  يوحِّ

ْرُض  } ويوّحدونه ويعظمونه وخيلق هلم أرضًا أليس اهلل عز وجل يقول
َ
ُل األ يَوَْم ُتَبده

َماَواُت  ْرضي َوالسه
َ
ي  } وقال اهلل عزوجل،  { َغْْيَ األ َفَعييينَا ب

َ
لي بَْل ُهْم ِفي اْلَ أ وه

َ
لْقي األ

يد   ( )« . { لَبٍْس مِّْن َخلٍْق َجدي
 :  ومقتىض مفادها 

،  ل آدمنا مل يكونوا عىل هذه األرضأن ألف ألف آدم الذين خلقهم اهلل قب ـ1

بل عىل أرضني أخرى ال سيام أنه ذكر يف تلك الروايات املتضمنة لذلك أنه تعاىل 

 .  نا هذاق ألف ألف عامل يغاير عاملخل

أرواح من وَل ختل النار ،  أن اجلنة َل ختل من أرواح املؤمنني:  × قوله ـ 

أم ُها طبقات فيكونا ،  فهل ُها ظرف لألرواح أم ظرف لألبدان،  الكفار منذ خلقهام

ثم ظاهر الرواية أن األبدان إنام تصري اىل اجلنة أو ،  ظرفا لكل من األرواح ولألبدان

وماذا عن األرواح فهل هي كانت فيهام أم تصري اليهام يوم ،  يامةاىل النار يوم الق

القيامة كاألبدان وأن األرواح التي َل ختل اجلنة والنار منها هي أرواح لعاملني سابقني 

 .  نعم قد مر ِف روايات الطينة شواهد عَل اِلحتامل األول،  علينا

رسول اهلل عن  سئل : بن رشيك العامري عن أيب عبداهللويف صحيح عبداهلل 

فذكر كرامات حرش املتقني وسبق ـ  ... حرش املتقني اىل الرمحن وفداتفسري قوله يوم ن

اَلئَِكُة إىَِل املَ َتُسوُقُهُم  ... ـ دخوهلم اجلنة عَل سائر الناس وأهنم عندما يدخلون اجلنة

يراً احلَ اَلئَِكُة املَ ُبوا ََضَ ـ  نَِّة اأْلَْعَظمِ اجلَ نَِّة َفإَِذا اْنَتَهْوا إىَِل َباِب اجلَ  َبًة َفَتِْصُّ ََصِ ْلَقَة ََضْ

يِرَها ُكلَّ َحْوَراءَ  َن إَِذا َسِمْعَن وَ  اهللَخَلَقَها ـ  َفَيْبُلُغ َصْوُت ََصِ َها أِلَْولِيَائِِه َفَيَتَبارَشْ َأَعدَّ

يَر  ُم الْبَاُب ـ  اهللُء َيُقوُل َبْعُضُهنَّ لَِبْعٍض َقْد َجاَءَنا َأْولَِياوَ ـ  َلَقةِ احلَ ََصِ َفُيْفَتُح هَلُ

                                         
 .  153ص/ 45ح:  َعىَل النجايش’  كرب اْلنَّبيّي  ، اخلصال( 1)
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ُف َعَلْيِهْم َأْزَواُجُهمْ اجلَ َفَيْدُخُلوَن  اآْلَدِميِّنَي َفَيُقْلَن َمْرَحباً وِر اْلِعنِي وَ احلُ ِمَن ـ  نََّة َفُيرْشِ

نَّ َأْولِيَاُء وَ ،  بُِكْم َفاَم َكاَن َأَشدَّ َشْوَقنَا إَِلْيُكمْ  َمْن :  × َفَقاَل َعِِلي ،  ِمْثَل َذلَِك  اهللَيُقوُل هَلُ

[  لَِواَلَيتَِك ]ْخلُِصوَن املُ ِشيَعتُنَا َعِِلُّ َهُؤاَلِء ِشيَعُتَك وَ  َيا:  ’ َفَقاَل  اهللَهُؤاَلِء َيا َرُسوَل 

يََل الرهْْحَني َوفًْدا َونَُسوُق المُ يَْوَم ََنَُْشُ  }:  اهللُهَو َقْوُل وَ ـ  َأْنَت إَِماُمُهمْ وَ  تهقينَي إ
  ( ){ ْجريمينَي إيََل َجَهنهَم ويْرًدالمُ ا

هلم وأن تلك األزواج هن  وقد تضمن مفادها انتظار أزواج أصحاب اجلنة 

سبق  وهذا العطف للفظة اآلدميني يقتيض،  من احلور العني ومن اآلدميني

أن و ألزواج من اآلدميني كاحلور استقرارا يف اجلنة قبل دخول وفد املتقنيا

 .  اب اجلنة هم صنفان من احلور العني ومن اآلدمينياألزواج ألصح

 خلت السماوات واألرض قبلية خلت اجَلّنة َوالنَّار َعَل 

قبلية خلق األرواح قبل األجسام  فیالتعبري يفي القبلية بعني ما َوَرَد ورد و

 .  بألفّي عام

هي َعْن جابر  مكتوب  »:  ’ َقاَل رسول اهلل:  َقاَل ،  وروى يفي اخلصال بيَسنَدي

د َرُسُول اهلل قبل أْن خيلق اهلل الساموات واألرض ’  َعََل باب اجَلنّة ال إله إالَّ اهلل َُممَّ

 .  ( )« بألفي عام

وهذا ،  ومفاد احلديث خلق اجلنة بألفي عام قبل خلق الساموات واألرض

عىل مما ينبه ،  القدر من القبلية بعينها ورد يف تقدم خلق األرواح قبل األجساد

هذا وقد ورد أن اجلنة ،  األرواح مع خلقة اجلنةطبقات تزامن رتبة خلقة طبقة من 

 .  ويمكن محله عىل بعض مراتبهام،  والنار خلقتا بعد الساموات واألرض
                                         

 .  05سورة مريم اآلية  54ص  تفسري القمي ـ ج ، عىل بن ابراهيم ، قمىال( 1)

دوق(  )  .  147ص ،  ج:  اخلصال للصَّ
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أربعة ُأُتوا سمع  »:  َقاَل ،  × ويف اخلصال َعْن عائذ األمحيس َعْن أيب عبداهلل

إالَّ بلغه ’  اجَلنّة َوالنَّار فام ِمْن عبٍد ُيَصِلِّ َعََل اْلنَّبِيّ وحور العني وَ ’  اخلالئق اْلنَّبِيّ 

:  اللهم زوجني من احلور العني إال سمعنه وقلن:  َذلَِك وسمعه وما من أحد قال

وما من أحد يقول اللهم أدخلني اجلنة إال ،  ياربنا إن فالنا قد خطبنا إليك فزوجنا منه

:  وما من أحد يستجري باهلل من النار إال قالت النار،  اللهم أسكنه ِفّ :  قالت اجلنة

رغم كوَّنا من ـ  ومفادها إرتباط اجلنة والنار واحلور العني،  ( )« . يارب أجره مني

 .  بالبرش يف دار الدنياـ  خملوقات اآلخرة

هي إىل ابن عباس   ... قدم هيوديان »:  َقاَل ،  وروى الصدوق يفي اخلصال بيَسنَدي

ا اجَلنّة  ... ، فقاال أين تكون اجَلنّة وأين تكون النَّار ... × ري املُْؤِمننِيفسأال أم َفَقاَل أمَّ

امء وأما النَّار ففي األرض املراد باألرض السابعة كام يف  ولعل.  ( )« ... ففي السَّ

 .  بعض الروايات

ْيني َعني :  ’ ويف مسائل بن سالم للنبي  اهلليَّتَُهاَم َخَلَق النَّاري أَ نَّةي وَ اجلَ أَْخربي

َلَق الَْعَذاَب اجلَ لَْو َخَلَق النَّاَر َقْبَل نََّة َقْبَل النَّاِر وَ اجلَ  اهللَيا اْبَن َساَلٍم َخَلَق :  َقاَل .  َقبُْل  نَِّة خَلَ

ِِّن َعِن  مْحَِة َقاَل َفأَْخرِبْ ابَِعِة  نَِّة َأْيَن ِهَي َقاَل اجلَ َقْبَل الرَّ اَمِء السَّ وِم اأْلَْرِض وَ ِِف السَّ النَّاُر ِِف خُتُ

د ْفََل َقاَل َصَدْقَت َيا َُمَمَّ السُّ
ي َيا َرُسوَل وَ  ْبُن َساَلٍم بِأَِِب َأْنَت  اهللَقاَل َعبُْد  ... ( ) َوَكْم  اهللُأمِّ

 موقع اجلنة ومفادها يف ( )( )  يالنَّاِر َقاَل َمِسرَيُة َثاَلثنَِي َألَْف َسنٍَة ِمْن ِسننِينَِّة وَ اجلَ َبنْيَ 

السّجني األْرض  »:  َقاَل ،  × َعْن أيب جعفر والنار مطابق لرواية ايب اجلارود

                                         
 .  610ص ، 11ح ، ما وجد يفي ساق العرش:  اخلصال( 1)

 .  أربع أشياء ُأعطيت سمع اخلالئق ، 17ح ،  8 ص:  اخلصال(  )

 .  57 ص  57ـ ج (  بريوتـ  ط )بحار األنوار  ، حممد باقر بن حممد تقى ، جليسامل( 1)

 .  ( خ )سنى ( 4)

 .  50 ص  57ـ ج (  بريوتـ  ط )بحار األنوار  ، حممد باقر بن حممد تقى ، املجليس( 5)
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ابِِعة ابِِعة،  السَّ امء السَّ وكون اجلنة يف السامء السابعة إما حيمل عىل .  ( )« وعّليون السَّ

 ، جتاه العلو بإعتبار أن سدرة املنتهى عندها جنة املأوى أعىل من السامء السابعة

أو بلحاظ أن يف كل سامء جنة برزخية ،  أو بلحاظ أن اجلنان األخروية طبقات

 .  نة الرجعةاحلال يف جنة الربزخ األرضية وج تناسبها كام هو

 أرضع وأعل  درجات اجَلّنة

إَذا سألتم  »:  يقول’  َقاَل َكاَن اْلنَّبيّي ،  َعْن أيب سعيد اخلدري:  ويف البصائر

ِهَي درجتي ِِف :  َفَقاَل ،  َعْن الوسيلة’  فسألنا اْلنَّبِيّ :  َقاَل ،  يل اهلل فاسألوه الوسيلة

إىل مرقاة ،  إىل مرقاة زبرجدة،  ا بني املرقاة إىل املرقاة جوهرةاجَلنّة َوِهَي ألف مرقاة م

إىل مرقاة فضة فيؤتى هبا َيُوم القيامة َحتّى ،  ياقوتة إىل مرقاة لؤلؤة إىل مرقاة ذهبة

درج النبيني َفِهَي ِِف درج النبيني كالقمر بني الكواكب فال يبقى يومئٍذ نبي  تنصب َمعَ 

املجيئ .  ( )« ... طوبى لِـَمْن َهِذِه الدرجة درجته:  وال صّديق وال شهيد إالَّ َقاَل 

ونصبها هناك إما بمعنى  بالدرجة التي هي من اجلنة يف يوم القيامة يف عامل القيامة

ا ثمة أو لتقرر مثال للجنة والنار يف ما دوَّنام من العوامل كعامل نحو ظهور هلجتليها و

 .  القيامة وعامل كل سامء

 آلهالنيب والقيامة واجَلّنة أعظم ملك 

َفَقاَل َرُسُول  ... »:  يقول’  َكاَن اْلنَّبيّي :  أنَُّه َقاَل ،  ويفي الرواية املتقدمة ـ 1

ِمْن نور عِلَّ تاج امللك وإكليل الكرامة وعِل بن أقبل أنا يومئٍذ ُمئتزرًا بريطة :  ’ اهلل

 .  ( )« ... أِب طالب أمامي ولوائي بيده َوُهَو لواء احلمدُ 
                                         

 .  10سورة املطففني اآلية  ، 66/5احلديث  47ص   تفسري القمي ج( 1)

 .  10ـ ب  751ص  0جزء ـ  18/  1440ح:  البصائر(  )

 .  10ب/ 754ص ، 18ـ  1440ح ، 0ج:  البصائر( 1)
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 وبراءة من أعداء علي النار أشد الخالئق تبريا 

فبينا أنا َكَذلَِك إْذا ملكان  ... »:  يقول’  َكاَن اْلنَّبيّي :  َقاَل ،  ـ وفييها أيضا  

ا أحدُها فرضوان خازن اجَلنّة؛  َقْد أقبال عِلَّ  ا اآلخر فاملك خازن النَّار فيدنو ،  أمَّ وأمَّ

الُم عليك يا َرُسُول اهلل:  رضوان ويسلِّم فيقول الُم َوَأُقُول:  َقاَل ،  السَّ :  فأرد َعَلْيِه السَّ

ام امللك الطيب الريح احلسن الوجه الكريم َعََل ربه َمْن َأْنَت  ضوان أنا ر:  فيقول؟  أهيُّ

َقْد :  خازن اجَلنّة أمرِّن رِب أْن آتيك بمفاتيح اجَلنّة فأدفعها إليك فخذها يا أمحد َفَأُقُول

قبلت َذلَِك ِمْن رِب َفَلُه احلمد َعََل ما أنعم به عِلَّ ادفعها إىل أخي عِل بن أِب طالب 

الُم عليك يا:  فيدفعها إىل عِل فريجع رضوان ويدنو امللك اآلخر فيقول حبيب  السَّ

َا امللك ما أنكر رؤيتك وأنتن رحيك وأقبح وجهك:  اهلل َفَأُقُول الُم أهيُّ ،  عليك السَّ

أنا مالك خازن النَّار أمرِّن رِب أْن آتيك بمفاتيح النَّار فخذها يا :  فيقول؟  َفـَمْن َأْنَت 

أدفعها إىل أخي ،  نيَقْد قبلت َذلَِك ِمْن رِب َفَلُه احلُمد َعََل ما فّضل:  أمحد َفَأُقُول لَهُ 

ثمَّ يرجع مالك خازن النَّار فيقبل عِّل وبيده ،  فيدفعها إليه×  عِل بن أِب طالب

مفاتيح اجَلنّة ومقاليد النَّار حتى يقف عَل عجزة جهنم فيأخذ أزمتها بيده وقد عال 

فلجهنم يومئذ اشد مطاوعة لعِل بن أِب طالب من غالم  ... زفريها وإشتد حرها

وجلهنم يومئذ أطوع لعِل ،  ن شاء ذهب هبا يمنة وإن شاء ذهب هبا يّسةأحدكم فإ

 .  ( )« بن أِب طالب فيام يأمرها من مجيع اخلالئق

 :  ومفادها

ملفاتيح اجلنة والنار وهو متلك ’  بتبع ملك النبي×  متلك أمري املؤمنني ـ1

 .  وملك تكويني وليس اعتباريا

 .  نارأن مفاتيح النار تغاير أزمة الـ  

                                         
 .  10ب/  75ص/ 18ـ  1440ح ، 0ج:  البصائر( 1)
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أن رضوان خازن اجلنان ومالك خازن النار ينتهي واليتهام أو استقالهلام ـ 1

 .  عليهام

نعم قد ،  هو يف التربي من أعدائه×  أشدية مطاوعة النار ألمرياملؤمننيـ 4

 .  ورد يف رواية أخرى أن مالك أشد غضبا عىل األعداء من النار

رائحته ال تنايف قدسية  أن قباحة وجه مالك ونكراء صورته ونتانةـ 5

ريان النار أن ن مرّ نظري ما ،  ىض مأموريته اإلهليةبعد كون ذلك مقت،  مالئكيته

 .  رمحة عىل املالئكة املوكلني هباعذاب عىل أهل النار و

 مادة وجسم اجلنة  ُكّل موجودات اجَلّنة حّية ناطقة

مْحَن يفي قول روى يفي ذيل سورة:  ـ تفسري الُقّمي 1 فييهينه َخْْيَاٌت  } ه َتَعاىَل الرَّ
َسان جواري نابتات َعََل شّط الكوثر ُكّلام أخذت منها واحدة نبتت :  َقاَل  { حي

فاد يف روايات اجلنة مما يدلل عىل أن مادة وقد تكثر مثل هذا امل،  ( )مكاهنا ُأخرى

طينة أن وكام ورد يف مستفيض روايات ال،  اجلنة تنشأ منها احلياة ملثل احلور العني

 .  أرواح املؤمنني خلقوا من طينة اجلنة

د بن عيل َعْن فاطمة بنت :  كشُف اليقنيـ    روى َعْن بكر بن أمحد َعْن حُممَّ

أخربنا أمري املُْؤِمننِي عِل بن أِب  »:  قاال احلسني َعْن أبيها وعّمها احلسن بن عيل

نّة رأيت الشجرة حتمل احلِّل ملا دخلت اجلَ :  ’ َقاَل َرُسُول اهلل:  َقاَل ،  × طالب

يا :  قلت،  واحللل أسفلها خيل بلق وأوسطها احلور العني وِف أعالها الرضوان

،  َقاَل َهِذِه البن عمك أمري املُْؤِمننِي عِل بن أِب طالب؟  جربائيل لِـَمْن َهِذهِ الشجرة

َحّتى ينتهي هبم إىل بدخول اجَلنّة ُيؤتى بشيعة عِل بن أِب طالب [ اخلليقة]فإَذا أمر اهلل

                                         
 .   7سورة الرمحن اآلية  ،  ج ، 146ص:  الُقّمي( 1)
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َهِذِه الشجرة فيلبسون احلِل واحللل ويركبون البلق وُينادي ُمنادٍ هؤالء شيعة عِّل 

ْنيَا َعََل األذى فُحبوا َهَذا اليوم  .  ( )« صربوا ِِف الدُّ

تي َوَتُقوُل َهْل  } وله َتَعاىَل روى يفي ق:  الُقّميـ  1
ْ
ََهنهَم َهلي اْمَتأل يَوَْم َنُقوُل لي

:  ُهَو استفهام ِِلنَّ اهلل وعد النَّار أن يمألها فتمتلئ النَّار فيقول هلا:  َقاَل  { مين مهزييد

:  َقاَل ،  َعََل حدِّ االستفهام أّي َلْيَس ِِفَّ مزيد،  وتقول َهْل ِمْن مزيد؟  َهْل امتألِت 

ألِّن َوَقْد مألت فتقول اجَلنّة يا رب وعدت النَّار أْن متألها ووعدتني أْن متألِّن فبم مت

طوبى  »:  × َفَقاَل أبو عبداهلل،  هبم اجَلنّة فيخلق اهلل يومئٍذ خلقًا يمأل:  قال؟  النَّار

ْنَيا وغمومها  .  ( )« هلم إهنم ََلْ يروا ُهوم الدُّ

نيني 4  إنَّ للَجنّة  »:  × ـ روى ابن شهرآشوب يفي املناقب َعْن أمري املُْؤمي

ِمْن سبعني منها شيعتي وأهل بيتي َوِمْن باٍب واحد سائر إحدى وسبعني بابًا يدخل 

 .  ( )« الناس

ْن اآليات والروايات أنَّ للجنة ثامنية أبواب َفإنَُّه َقْد 
وال يتناىف َمَع ما َدلَّ مي

 .  حيمل َذليَك َعىَل مراتب األبواب أو أبواب السموات

نعنا  َعْن أيب جعفر عن إسامعيل بن إبراهيم الفاريس مع:  ُفرات الكوِفـ  5

د بن عيل امء ’  َقاَل َرُسُول اهلل »:  َقاَل ،  َعْن آبائه‘  حُممَّ ملا ُأرسي ِب إىل السَّ

ْ أَر شجرة  امء السادسة فإذا أنا بشجرة ََل ْنَيا َحّتى َصت ِِف السَّ امء الدُّ فْصُت ِِف السَّ

هذه :  َقاَل ؟  ِه الشجرةيا حبيبي ما َهذِ :  فقلُت جلربائيل،  أحسن منها وال أكرب منها

َهَذا صوت :  َقاَل ،  ما َهَذا الصوت العايل اجلهوري:  فقلُت :  َقاَل ،  طوبى يا حبيبي

وا شوقاه إليك يا عِل بن أِب :  يقول:  َقاَل ؟  أّي شء يقول:  قلُت ،  طوبى

                                         
 .  14ح ، 51 كشف اليقني ص .  51ح ، 113ص ، باب اجلَنّة ونعيمها ،  ج:  البحار( 1)

 .  17ح ، 146ص ، 54ج:  البحار ؛ 146ص /  ج:  يالُقمّ (  )

 .  113ص ، 0ج:  بحار األنوار.  155ص   املناقب البن شهر آشوب ج ( 1)
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إما حيمل عىل التمثل ومظاهرها وكون طوبى يف السامء السادسة .  ( )« × طالب

وعىل أية حال فإن ،  وإما بمعنى اإلجتاه أي ما فوقها أو هو وهم من الراوي،  فيها

 .  مفادها حياة تلك الشجرة ونطقها

أكثر أهنار اجَلنّة الكوثر تنبت الكواعب األتراب  »:  ’ َقاَل َرُسُول اهلل ـ6

د َرُسُول خطيب أهل اجَلنّة أنا َُم :  × َفَقاَل ،  َعَليِْه يزوره أولياء اهلل َيُوم القيامة مَّ

 .  ( )« ’ اهلل

ْدَرةي  }:  قوله َتَعاىَل :  الُقمي ـ7 نَد سي ْخَرى عي
ُ
:  َقاَل  { ْنتََه المُ َولََقْد َرآهُ نَْزلًَة أ

ا الَرّد َعىَل َمْن أنكر خلق اجلَنّة َوالنَّار فقوله ة وأمَّ
ابيعي امء السَّ  السَّ

ْدَرةي  } يفي نَد سي عي
نَدَها َجنهةُ المُ  َوىالمَ  ْنتََه عي

ْ
امء  { أ  السَّ

نَْد سدرة املنتهى فسدرة املنتهى يفي أّي عي

ابيعية وجنة املأوى عندها السَّ
( ) )  . 

ومفادها وإن أوهم كينونة اجلنة يف السامء السابعة كام ذهب اليه مجاعة أخذا  

املعراج من كون  تإال أن الصحيح ما دلت عليه مستفيض روايا،  هبذا الظاهر

والروايات يفَّس بعضها ،  فوق السامء السابعة كام أن اجلنة فوقها سدرة املنتهى

أي الذي يأيت بعد سدرة ،  ولعل التعبري بالعندية للقرب والرتتيب الرتبي،  بعضا

ال ،  كذلك الذي يأيت بعد السابعة هو سدرة املنتهى،  املنتهى هو جنة املأوى

 .  يوهذا اصطالح يف الفاظ الوح،  بمعنى الكينونة فيها

نورا و،  من يّتق اهللّ جيعل له خمرجا من الفتن:  × ويف َّنج البالغة قولهـ 0

منزلة الكرامة عنده ِف دار اصطنعها   ينّزلهو،  خيّلده فيام اشتهت نفسهو،  من الظّلم

فبادروا ،  رفقاءها رسلهو،  زّوارها مالئكتهو،  نورها هبجتهو،  ظّلها عرشه،  لنفسه

                                         
 .  151ص ، 00ح ، 0ج:  البحار.  04 احلديث  3 تفسري فرات الكويف سورة الرعد اآلية ( 1)

 .  147ص ،  7ح ، 0ج:  البحار.  6 1جامع األخبار ص (  )

 .  15سورة النجم اآلية  ، 115ص ،  ج:  ّميالقُ ( 1)
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يرهقهم و،  فإّن النّاس يوشك أن ينقطع هبم األمل،  الجالسابقوا او،  املعاد

ظلها عرشه مقتضاه تصاعد طبقات ×  وقوله.  ( )يسّد عنهم باب التّوبةو،  األجل

وهذه حقيقة عظيمة ِف كون ظل ،  وأن درجاهتا متصاعدة اىل ذلك،  اجلنة اىل العرش

 .  أو سقف اجلنة هو العرش

َوَذلَِك َقْولُُه  ... : َقاَل ×  عن ايب جعفروروى حممد بن إسحاق املدين  ـ3

ُهَو فِيِه ِمَن َما وَ  اهللنِي بَِذلَِك َويِلَّ َيعْ  ( )ُمْلكًا َكبرِياً َرَأْيَت َنِعياًم وَ   ْيَت َثمَ إِذا َرأَ وَ ـ  َعزَّ َجلَّ وَ 

ِِف ]َعزَّ ذِْكُرُه َيْسَتْأذُِنوَن  اهللُرُسِل  اَلئَِكَة ِمنْ املَ ْلِك اْلَعظِيِم اْلَكبرِِي إِنَّ املُ اْلَكَراَمِة َوالنَِّعيِم وَ 

ُخولِ  اأْلهَْنَاُر الَْعظِيُم الَْكبرُِي َقاَل وَ  ْلُك املُ َعَليِْه َفاَل َيْدُخُلوَن َعَلْيِه إاِلَّ بِإِْذنِِه َفلَِذلَِك [  الدُّ

ِري ِمْن حَتِْت  تِِهُم اأْلهَْنارُ جَتْ   َجَل َعزَّ وَ  اهللَقْوُل   َوَذلَِك   نِِهمْ َمَساكِ   جَتْ ِري ِمْن حَتْ
لثِّاَمُر اوَ  ( )

ِمْن  ( )ُذلَِّلْت ُقُطوُفها َتْذلِياًل َودانَِيًة َعَلْيِهْم ظاِلهُلا وَ ـ  َجلَّ َدانِيٌَة ِمنُْهْم َوُهَو َقْولُُه َعزَّ وَ 

ا ِمنُْهْم َيَتنَاَوُل  إِنَّ اأْلَْنَواَع اَمِر بِِفيِه َوُهَو ُمتَّكٌِئ وَ يِه ِمَن الثِّ ْؤِمُن ِمَن النَّْوِع الَِّذي َيْشَتهِ املُ ُقْرهِبَ

ِمٍن َلْيَس ِمْن ُمؤْ َتْأُكَل َهَذا َقْبِِل َقاَل وَ ُكْلنِي َقْبَل َأْن  اهللَيا َويِلَّ  اهللِمَن اْلَفاكَِهِة َلَيُقْلَن لَِويِلِّ 

نطق الفاكهة  دهومفا ( ) ْعُروَشاتَغرْيُ مَ نَاٌن َكثرَِيٌة َمْعُروَشاٌت وَ َلُه جِ نَِّة إاِلَّ وَ اجلَ ِِف 

وهو يعطي إحتياج بدن اجلنة للمدد ،  وشوقها بأن تتكون يف بدن املؤمن

وهو القاعدة العقلية التكوينية العامة يف كل األجسام ،  والوقود والتكامل

من إحتياجها اىل مادة ومدد وقوة تقوى هبا مهام فرض لطافتها وشفافيتها 

ومن ثم ورد يف شأن العرش كذلك مدده ،  ة والصورةلفرض تكوَّنا من املاد

 .  من أنوار فوقه كل حني
                                         

 .  الوصية بالتقوى:  َّنج البالغة اخلطبة( 1)

 .  8 :  اإلنسان(  )

 .  11:  الكهف( 1)

 .  14:  اإلنسان( 4)

 .  33/ 0الكايف  ، حممد بن يعقوب ، كلينىال( 5)
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َنْحَو َما ُيوَصُف لََك   َفَلْو َرَمْيَت بَِبَْصِ َقْلبَِك :  × ويف َّنج البالغة قولهـ 18

ا َوَلذَّ ِمنَْها َلَعَزَفْت َنْفُسَك َعْن َبَدائِِع َما ُأْخِرَج إىَِل  ْنَيا ِمْن َشَهَواهِتَ ا َوَزَخاِرِف الدُّ اهِتَ

غيَِّبْت ُعُروُقَها ِِف ُكْثَباِن  اْصطَِفاِق َأْشَجارٍ [  اْصطَِفاِف ]َلَذِهَلْت بِاْلِفْكِر ِِف َمنَاظِِرَها وَ 

ْؤُلؤِ وَ املسك عَل َسَواِحِل َأهْنَاِرَها  ْطِب ِِف َعَسالِيِجَها وَ  ِِف َتْعلِيِق َكَبائِِس اللُّ  َأْفنَاهِنَاالرَّ

َعََل ُمنَْيِة ُُمَْتنِيَها  ِمْن َغرْيِ َتَكلٍُّف َفَتأِِْت   ْلَك الثِّاَمِر خُمْتَلَِفًة ِِف ُغُلِف َأْكاَمِمَها جتنَىُطُلوِع تِ وَ 

ا ِِف َأْفنَِيِة ُقُصوِرَها بِ وَ  اهِلَ َقِة وَ املُ اأْلَْعَساِل ُيَطاُف َعََل ُنزَّ ْ َتَزِل املُ ُموِر اخلُ َصفَّ َقِة َقْوٌم ََل َروَّ

َا ى َحلُّوا َداَر اْلَقَراِر وَ َمُة َتتاََمَدى هِبِْم َحتَّ اْلَكَرا َأِمنُوا ُنْقَلَة اأْلَْسَفاِر َفَلْو َشَغْلَت َقْلَبَك َأهيُّ

َنْفُسَك َشْوقاً  ونَِقِة َلَزِهَقْت املُ نَاظِِر املَ ْسَتِمُع بِاْلُوُصوِل إىَِل َما هَيُْجُم َعَلْيَك ِمْن تِْلَك املُ 

ْلَت ِمْن َُمْليِِس َهَذا إىَِل ُُمَاَوَرةِ َأْهِل اْلُقبُوِر اْستِْعَج َلتَ إَِلْيَها وَ  ا َجَعَلنَا َحمَّ اُكْم وَ  اهللااًل هِبَ إِيَّ

َّْن َيْسَعى بَِقْلبِِه إىَِل َمنَاِزِل اأْلَْبَراِر بَِرمْحَتِه ده امكانية رؤية اجلنة ههنا ببصائر ومفا ( ) َِم

،  رة قلبي اىل منازهلا وهو جسم لطيفوأن السعي اىل األخ،  وبرص القلب

نعم األعامل البدنية ،  كام يف تعريف الروح الذي مر بنا مرارا يف الروايات

 .  الزمة ممهدة معدة حلاالت الروح والقلب

َثنِي  ـ11 َعنُْه َعْن  اهللَسنْيُ ْبُن َسِعيٍد ُمَعنَْعناً َعِن اْبِن َعبَّاٍس َريِضَ احلُ ُفَراٌت َقاَل َحدَّ

ِِف [ َقاَل َشَجَرٌة فشجرة]   { ُطوََب لَُهْم وَُحْسُن َمآب }  ِِف َقْولِِه َتَعاىَل   ’  اهللُسوِل رَ 

َأْفَواهِ  الثِّاَمَر ُمَتَدلَِّيًة َعََل َلَل وَ احلُ ِِلَّ وَ احلُ ُتنْبُِت   ُروِحهِ َنَفَخ فِيِه ِمْن وَ   بَِيِدهِ   اهللَغَرَسَها نَِّة اجلَ 

ِِف َمنِْزِل َعِِلِّ ْبِن َأِِب [  ِهيَ ]نَِّة وَ اجلَ ْن َوَراِء ُسوِر إِنَّ َأْغَصاهَنَا َلَُتَى مِ نَِّة وَ اجلَ َأْهِل 

َرَمَها َولِيُُّه وَ ×  َطالٍِب  هُ لَْن حُيْ ا َعُدوُّ   ( ). لَْن َينَاهَلَ

ونفخ فيه من روحه أي هي موجود جسامِّن حي دبت فيه روح :  ’ وقوله

ينه  }:  كام ِف قوله تعاىل،  عظم من روح حياة الدنيااحليوان األخروي التي هي أ َوإ
                                         

 .  165بة ـ اخلط(  للصبحي صالح )َّنج البالغة  ، حممد بن حسني ، رشيف الريضال( 1)

 .  3 سورة الرعد اآلية  ، تفسري فرات الكويف ، فرات بن ابراهيم(  )
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 َ َرةَ لَِهي اَر اآلخي  .  { َيوَانُ اْلَ ادله
يف حديث –قال :  × وروى عبدامللك بن هارون عن ايب عبداهلل ـ 1

ْؤِمننَِي َأْيَن َتُكوُن املُ ُثمَّ َسَأَلُه َعْن َأْرَواِح  ... × مسائل ملك الروم للحسن بن عيل

تَِمُع ِعنَْد َصْخَرةِ َبْيِت :  َماُتوا َقاَل  إَِذا اأْلَْدَنى   اهلل  ُهَو َعْرُش ِِف ُكلِّ َلْيَلِة مُجَُعٍة وَ  ْقِدسِ املَ جَتْ

اَمءِ وَ ـ  ْحرَشُ املَ ِمنَْها َوإَِلْيَها َيطِْوهَيا وَ ـ  اأْلَْرَض  اهللِمنَْها َبَسَط  ـ  ِمنَْها اْسَتَوى َربُّنَا إىَِل السَّ

اَمِء وَ اْستَ  َأِي  تَِمُع َقاَل ،  اَلئَِكةِ املَ ْوىَل َعََل السَّ اِر َأْيَن جَتْ َتِمُع :  ُثمَّ َسَأَلُه َعْن َأْرَواِح اْلُكفَّ جَتْ

َمْوَت َوَراِء َمِدينَِة الْيََمِن ُثمَّ َيْبَعُث  ي َحرْضَ
ِق املَ َنارًا ِمَن  اهللِِف َوادِ  ْغِرِب املَ َنارًا ِمَن وَ ـ  رْشِ

ْقِدِس َفيُْحرَشُ َأْهُل املَ َفُيْحرَشُ النَّاُس ِعنَْد َصْخَرةِ َبيِْت ـ  اَم بِِرحَينْيِ َشِديَدَتنْيِ ُيْتبُِعهُ وَ ـ 

ْخَرةِ َوُيْزَلُف املِْيَعاُد وَ نَّ اجلَ  وِم ِة َعْن َيِمنِي الصَّ ْخَرةِ ِِف خُتُ َتِصرُي َجَهنَُّم َعْن َيَساِر الصَّ

ابَِعةِ  ُق اْلَفَلُق وَ  َوفِيَهاـ  اأْلََرِضنَي السَّ نُي َفَتَفرَّ جِّ ْخَرةِ اخلَ السِّ َفَمْن ـ  اَلئُِق ِمْن ِعنِْد الصَّ

نهةي الَ فَرييٌق ِفي  } َذلَِك َقْوُلهُ وَ ـ  َمْن َوَجَبْت لَُه النَّاُر َدَخَلَهاوَ ـ  نَُّة َدَخَلَهااجلَ َوَجَبْت َلُه 
عيْي  .  ( ){ َوفَرييٌق ِفي السه

 :  ادهومفا

 .  ة مفصل مهم ألحداث تكوينية هامة فاصلةأن الصخر ـ1

أن بيت املقدس الذي فيه الصخرة عرش اهلل األدنى مما يدلل عىل وجود ـ  

 .  مراتب للعرش ومنه ما هو اعىل وعايل واوسط ووسط

قد تقدم يف بحث املعراج أن بيت املقدس هو البيت املعمور يف السامء  ـ1

،  باألنبياء’  ليه اإلرساء وصىل فيه النبيوهو املسجد األقىص الذي ا،  الرابعة

نعم قد مر ايضا رواية مسجد السهلة أن فيه الصخرة اخلرضاء وهي الصخرة 

لكن ما ورد يف هذه الرواية من كون يسار الصخرة األرضني السابعة ،  املعهودة

                                         
 .  7ـ  5تفسري القمي سورة الشورى اآلية  ، عىل بن ابراهيم ، قمىال( 1)



 011  ...................................................................................  الرجعة ومجموع العوالم: ي عشر الفصل الحاد

ويمينها مستقر أهل اجلنة يف ابتداء املحرش يتبني أن هذه الصخرة حتيط باألرضني 

السيام وأنه ورد أن البيت املعمور وهو البيت املقدس وهواملسجد ،  لسمواتوا

فعىل هذا يكون ،  صىل باألنبياء يف السابعة’  يف السامء السابعة وأنه األقىص

ويناسبه التفريع أن اإلستيالء ،  البيت املقدس الذي فيه الصخرة حميطا بالسموات

 .  عىل السموات واملالئكة نشأ منها

بسط األرض من الصخرة وإليها تطوى األرض عند طيها وطوي  أنـ 4

 .  السموات

 .  أن املحرش اىل الصخرة كام يف روايات كثريةـ 5

وبداية القيامة واملعاد بحسب ما ،  أَّنا َّناية دار الدنيا األوىل واآلخرةـ 6

 .  فوقها

 .  أَّنا نقطة حتكم يف السموات ويف املالئكةـ 7

 .  يها أن نفخ الصور عندها أيضاأن الصخرة ورد فـ 0

للجنة هي الصخرة  اجلنةدخول أهل ومبدأ الظاهر من الرواية أن بوابة ـ 3

ومن ذلك يتبني أن لصخرة بيت املقدس شأن ،  وكذلك دخول أهل النار للنار

 .  عظيم يف عامل القيامة

 ... : قال’  روى يف العلل بسنده عن بن عباس يف حديث عن النبي ـ11

اَمِء الرَّ َلـامَّ  ئِيُل وَ  ُعِرَج ِِب إىَِل السَّ َن َجرْبَ ُد َفُقْلُت َأَقاَم ِميَكائِيُل ُثمَّ قِيَل يِل اْدُن َيا َُمَ ابَِعِة َأذَّ مَّ

ُم وَ  ئِيُل َقاَل َأَتَقدَّ ِِت َيا َجرْبَ َل َأْنبِيَاَءُه َعزَّ وَ  اهللَنَعْم إِنَّ  َأْنَت بَِحرْضَ ََل ْرَسلنَِي عَ املُ َجلَّ َفضَّ

بنَِي وَ املُ اَلئَِكتِِه مَ  يُْت َقرَّ ًة َفَدَنْوُت َفَصلَّ َلَك َأْنَت َخاصَّ ابَِعِة ُثمَّ الْتََفتُّ   بِأَْهلِ   َفضَّ اَمِء الرَّ السَّ

َقِد اْكَتنََفَها مَجَاَعٌة ِمَن نَِّة وَ اجلَ َضٍة ِمْن ِرَياِض ِِف َروْ ×  َعْن َيِمينِي َفإَِذا َأَنا بِإِْبَراِهيمَ 

ُت إِ املَ  اَمِء اَلئَِكِة ُثمَّ إِِّنِّ َِصْ ُد نِْعَم اِمَسِة وَ اخلَ ىَل السَّ ادَِسِة َفنُودِيُت َيا َُمَمَّ ِمنَْها إىَِل السَّ
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ُت إىَِل اأْلَُب َأُبوَك إِْبَراِهيُم وَ  ئِيُل احلُ نِْعَم اأْلَُخ َأُخوَك َعِِلي َفَلامَّ َِصْ ×  ُجِب َأَخَذ َجرْبَ

ِِلَّ َفُقْلُت احلُ َلَل وَ احلُ َكاِن َيطِْوَياِن نََّة َفإَِذا َأَنا بَِشَجَرةٍ ِمْن ُنوٍر َأْصُلَها َملَ اجلَ  بَِيِدي َفَأْدَخَلنِي

َجَرُة َفَقاَل َهِذِه أِلَِخيَك  ئِيُل ملَِْن َهِذِه الشَّ  َلَكانِ املَ َهَذاِن َعِِلِّ ْبِن َأِِب َطالٍِب وَ  َحبِيبِي َجرْبَ

ْمُت َأَماِمياحلُ وَ  ِِلَّ احلُ َيْطِوَياِن لَُه   .  ( ) َلَل إىَِل َيْوِم الِْقَياَمِة ُثمَّ َتَقدَّ

 فوصفت الشجرة وهي شجرة طوبى أَّنا من النور وقد تقدم يف الروايات اَّنا

 .  هلا صوت تنادي واشوقاه إليك ياعيل بن ايب طالب أننفخ فيها من روحه و

 هنر الكوثر ِضي الرجعة ويف اجَلّنة

أكثر أهنار اجَلنّة الكوثر ُتنبت  »:  × َقاَل :  مع األخبارروى يفي جاـ 1 

 .  ( )« الكواعب األتراب َعَليِْه يزوره أولياء اهلل َيُوم القيامة

×  سألت أبا عبداهلل:  َقاَل ،  ويف معتربة ابن أعنُي أخي مالك بن أعنُي  ـ 

إن  »:  × عبداهلل َفَقاَل أبو؟  جزاك اهلل خريا  ما يعني به:  َعْن قول الرجل للرجل

َعَلْيِه منازل ،  والكوثر خمرجه ِمْن ساق العرش،  خريا هنر ِِف اجَلنّة خمرجه ِمْن الكوثر

َعََل حافتي َذلَِك النهر جواري نابتات ُكّلام قلعت واحدة نبتت ،  األوصياء وشيعتهم

فإذا َقاَل  { فييهينه َخْْيَاٌت حيَسان } ُأخرى سمي بذلك النهر َوَذلَِك قوله َتَعاىَل 

جزاك خريًا َفإنَّام يعني بذلك تلك املنازل الَّتِي َقْد أعدها اهلل َعزَّ :  الرجل لصاحبه

 .  ( )« َوَجلَّ لصفوته وخريته ِمْن خلقه

:  × قال يل ابوعبداهلل:  وروى مسمع بن عبدامللك كردين البرصي قال ـ1

يده عصا ِمْن عوسج حيطم هبا وِف ×  وإنَّ َعََل الكوثر أمري املُْؤِمننِي ... »

                                         
 .   احلديث  104ص /1علل الرشائع ـ ج  ، حممد بن عىل ، ابن بابويه( 1)

 .  6 1ص:  جامع األخبار(  )

 .  30 ح ، 11 ص ، 0ج:  الكايف( 1)
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 .  ( )« ... أعداؤنا

 ... »:  يقول’  بسنده عن بن عباس قال سمعت رسول اهلل:  اخلصال ـ4

وجعلني نبيًا وجعله وصيًّا وأعطاِّن الكوثر وأعطاه السلسبيل وأعطاِّن الوحي 

 .  ( )« ... وأعطاه اِلهلام

إنا ’  َعََل َرُسُول اهلل ملا نزل »:  أمايل الطويس بسنده عن بن عباس قال ـ5

؟  ’ يا َرُسُول اهلل،  ما ُهَو الكوثر:  × َقاَل لَُه عِل بن أِب طالب،  أعطيناك الكوثر

.  إنَّ َهَذا النهر رشيف فانعته لنا يا َرُسُول اهلل×  َقاَل عِل،  هنر أكرمني اهلل به:  َقاَل 

اىَل ماؤه أشّد بياضاً ِمْن اللبن نعم يا عِّل الكوثر هنر جيري حتت عرش اهلل َتعَ :  َقاَل 

 .  ( )« ... وأحَل ِمْن العسل وألني ِمْن الزبد حصاه الزبرجد

نيني:  الكاِف ـ6 هي َعْن عيل بن رئاب رفعه إىل أمري املُْؤمي إنَّ هلل  »:  َقاَل ،  × بيَسنَدي

.  ( )« ... وإن ِف حافتي النهرهنرًا دون عرشه ودون النهر الذي دون عرشه نور نّوره 

طني اجلنان جنّة عدن وجنّة املأوى  »:  َقاَل ،  ـ تتمة– وروى غريه َعْن أيب الصامت

ة واملدينة وبيت املقدس واحلائر  .  ( )« وجنّة النعيم والفردوس واخُللد وطني األْرض َمكَّ

هي َعْن جابر َعْن أيب جعفر:  البحار ـ7 إنَّ اجلنان أربع  »:  َقاَل ،  × بيَسنَدي

يَمْن َخاَف َمَقاَم َربِّهي َجنهتَان } قوله َتَعاىَل  َوَذلَِك  َوُهَو الرجل هيجم َعََل شهوة  { َول

ْنيَا َوِهَي معصيةِمْن  َفَهِذِه اآلية فيه ،  فيذكر مقام ربه فيدعها ِمْن خمافته،  شهوات الدُّ

 .  فهاتان جنّتان للمؤمنني والسابقني

                                         
 .  6ح ، 85 ص ،  1باب :  كامل الزيارات( 1)

 .  57ح ، 31 ص:  اخلصال(  )

 .   18ح ، 63ص:  أمايل الطويس( 1)

 الكايف ( 4)

 .  باب التسليم وفضل املسلمني ، 138ص ، 1ح ، 1ج:  الكايف( 5)
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ا قولهو َما َجنهتَان } أمَّ يهي ِمْن دوهنام ِِف الفضل َوَلْيَس ِمْن دوهنام ِِف  { مين ُدون

ا ألصحاب اليمني َوِهَي جنّة النعيم وجنّة املأوى وِف َهِذِه اجلنان األربع ،  القرب َوُُهَ

َوَعََل َهِذهِ اجلنان األربع حائط ،  فواكه ِِف الكثرة كورق الشجر والنجوم

 .  ( )« ... َميط

 الصراط

َاَط الُمسَتقييم }:  اَل َتَعاىَل قَ :  الْصاط املستقيم ـ1 نَــــا الَصِّ َاَط  اهدي ِصي
نَعمَت َعلَيهيمْ 

َ
ييَن أ   ( ){ اَّله

 {  ِّ َاٍط مُّْسَتقييمالمَ َْشيُق وَ المَ قُل ّلِلِّ ي َمن يََشاء إيََل ِصي   ( ){ ْغريُب َيْهدي
َاٍط مُّْستَقييم }  يََل ِصي ي َمن يََشاء إ   ( ){ َواّلِلُّ َيْهدي
َاٌط مُّْسَتقييمَهـذَ  }    ( ){ ا ِصي
ي  }  م ب َاٍط مُّْسَتقييم اهللَوَمن َيْعتَصي َي إيََل ِصي   ( ){ َفَقْد ُهدي
فَاْهُدوُهْم إيََل  } { الرهْْحَني الرهحييم اهللِمْسِب  }:  َقاَل َتَعاىَل :  َصاط اجلحيم ـ 
َاطي  يمالَ ِصي  .  ( ){ حي
 :  األعراف َصاط بني اجَلنّة َوالنَّار ـي1

هي َعْن بريد العجيل:  بصائر الدرجات َعْن ×  لت أبا جعفرسأ:  َقال،  بيَسنَدي

                                         
 .  . . باب أنَّ أهل اجلَنّة حييون ، 8  ص ، 0ح ، 0ج:  البحار( 1)

 .  7اآلية :  ورة احلمدس(  )

 .   14اآلية :  سورة البقرة( 1)

 .  11 اآلية :  سورة البقرة( 4)

 .  51اآلية :  سورة آل عمران( 5)

 .  181اآلية :  سورة آل عمران( 6)

 .  1 اآلية :  سورة الصافات( 7)
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يَماُهمْ  }،  قول اهلل يسي  ب
ْعَرافي ريَجاٌل َيْعريفُوَن لَُكًّ

َ
أنزلت ِِف َهِذهِ  »:  َقاَل  { َولََعَ األ

د ة والرجال ُهْم األئمة ِمْن آل َُممَّ بني اجَلنّة  َصاط:  َقاَل ؟  فاألعراف:  قلت،  األُمَّ

 .  ( )« َوالنَّار َفـَمْن شفع لَُه األئمة منّا ِِف املُْؤِمننِي املذنبني نجا َوَمْن ََلْ يشفعوا َلُه هوى

 البحر املسجور

يفي دعاء العهد رواه يفي مصباح املتهجد َعْن الناحية املقدسة إىل حممد بن  ـ1

الرفيع ورب البحر املسجور  رب النور العظيم ورب الكريسمَّ الله »:  الصلت القمي

 .  ( )« ومنزل التوراة واِلنجيل ورب الظل واحلرور ومنزل الزبور والقرآن العظيم

 .  َمَع اختالف يفي َبْعض الفقرات ( )َيُوم اخلميس وأورده أيضا  يفي صالة احلج

ورواه ابن طاووس يفي إقبال األعامل يفي أبواب آداب الصائم استحباب 

عاء به قب  .  ( )ل اإلفطار َمَع اختالف يفي َبْعض الفقراتالدُّ

نيني ـ  نَْد استقبال ×  وروى ابن مزاحم يفي كتاب صفني خطبة ألمري املُْؤمي عي

مَّ رب السقف املحفوظ املكفوف الذي جعلته مغيظاً الله »:  أهل الشام َفَقاَل 

 وجعلت فيه ُمرى الشمس والقمر ومنازل الكواكب،  لليل والنهار[َميطا]

حاب  ... وجعلت سكانه سبطا ِمْن املالئكة ال يسأمون العبادة،  والنجوم ورب السَّ

امء واألرض ورب البحر املسجور املحيط بالعاملني  .  ( )« املسخر بني السَّ

 .  [املحيط بالعامل] ويف نسخة بدل 

                                         
 .  516ص ، باب أنَّ األئمة يعرفون أهل اجلَنّة َوالنَّار ، 5ح ، 3ج ، 16ب:  البصائر( 1)

 .  661ص:  الباب اخلامس 0ورواه املشهدي يفي املزار ـ القسم .  74/116ج:  مصباح املتهّجد(  )

 .  11/174:  مصباح املتهّجد( 1)

اديس ـ الفصل اخلامس ، 13 ص1ج:  إقبال األعامل( 4)  .  الباب السَّ

 .   1 ص:  كتاب صّفني ـ البن مزاحم( 5)
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×  ُمفاخرة عيل،  وروى شاذان بن جربئيل الُقّمي يفي الفضائل ـ1

وأنا الكتاب :  قالت فاطمة،  وأنا الطور ... »:  × َقاَل عيل َحيُْث ÷  وفاطمة

َقاَل ،  وأنا البيت املعمور:  قالت فاطمة،  وأنا الرق املنشور:  َقاَل عِل،  املسطور

 .  ( )« ... وأنا البحر املسجور:  قالت فاطمة،  وأنا السقف املرفوع:  عِل

امء األُوىل ومفاد الرواية كون البحر املسجور يفي قيبال ال سقف املرفوع دون السَّ

ْنيَا َكاَم أنَّ ،  َكاَم أنَّ البيت املعمور يفي قيبال الرّق املنشور يفي وسط الساموات،  الدُّ

 .  الكتاب املسطور يفي قيبال الطور

 ... » دعاء ويف وسطهـ   اإلقبال يفي أعامل َيُوم عرفةروى ابن طاووس يفي  ـ4

رب الشفع والوتر ورب البحر املسجور والبيت املعمور مَّ رب النور العظيم والله

 .  ( )« ... ورب التوراة واِلنجيل ورب الُقرآن الَعظِيم

ََذا اللفظ،  ورواه أيضا  يفي أعامل َيُوم الغدير مَّ رب الساموات الله »:  دعاء هبي

ورّب الشفع الكبري ورّب ،  ورب البحر املسجور،  واألرض ورّب النور العظيم

ل التوراة واِلنجيل والزبور َوالُقرآن العظيمالو  .  ( )« ... تر الرفيع سبحانك منزِّ

 البيت املعمور والسقف املرضوع

الُم َعىَل َرُسُول :  قلت أليب عبداهلل:  َقاَل ،  رواية داوود الرّقي ما معنى السَّ

ّيه وابنته وابنيه ومجيع إنَّ اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىَل ملا خلق نبيّه ووص »:  َفَقاَل ؟  ’ اهلل

وخلق شيعتهم أخذ َعَلْيِهم امليثاق وأْن يصربوا ويصابروا ويرابطوا وأْن يّتقوا ،  األئمة

وأْن ينزل هلم البيت ،  اهلل ووعدهم أْن يسلِّم هلم األْرض املباركة واحلرم اآلمن

                                         
 .  661ص:  ئيل الُقّميالفضائل ـ شاذان بن جرب( 1)

 .  16 ص ،  إقبال األعامل ـ ابن طاووس ـ ج(  )

 .  03 ص ،  ج:  إقبال األعامل ـ أبن طاووس( 1)
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يبدهلا اهلل ويظهر هلم السقف املرفوع ويرحيهم ِمْن عدّوهم واألرض الَّتِي ،  املعمور

الُم ويسلم ما فيها هلم ال شيَة فيها ال خصومة فيها لعدوهم وأْن يكون :  َقاَل ،  ِمْن السَّ

 ( )َعََل مجيع األئمة وشيعتهم امليثاق بذلك’  وأخذ َرُسُول اهلل،  هلم فيها ما حيّبون

الُم َعَلْيِه تذكرة نفس امليثاق وجتديد َلُه َعََل اهلل ام السَّ ُه أْن يعجله َعزَّ َوَجلَّ َلعَ ،  َوإنَّ لَّ

الُم لكم بجميع ما فيه ل السَّ  .  ( )« ويعجِّ

،  ور اىل األرض يف الرجعة للمؤمننيويف الرواية وعد بنزول البيت املعم

والظاهر أَّنا ممتدة ،  يف الرجعة’  اهلل يف دولة رسول ويظهر هلم السقف املرفوع

 .  اىل السامء الرابعة أو لكل السموات السبع

قِّيِّ َقاَل   َداُوَد الرَّ
دي ْبني اْلَفْضلي ْبني بينْتي وروى يف التهذيب بسنده اىل حُمَمَّ

اديُق  ْت   ×  َقاَل الصَّ اَم الطُّوَفاِن َقاَل اْلَبْيُت ـ  ِمَن الَْغَرِق   اهلل  إىَِل   َأْرَبَعُة بَِقاٍع َضجَّ َأيَّ

ورواه ِف الغارات وجامع .  ( ) ُطوسَوَكْرَباَلُء وَ  ِريُّ الْغَ إَِليِْه وَ  اهللَفَرَفَعُه  ْعُمورُ املَ 

  ( )األخبار

  

                                         
ة وشيعتنا امليثاق بذلك )ويف نسخة ( 1)  .  ( عيل مجيع اأُلمَّ

 .  451ص 1ب:  أبواب التاريخ ، 1ج:  الكايف(  )

 .   136/1احلديث  ، 118ص  6كام جهتذيب األح ، حممد بن احلسن ، طوسىال( 1)

 .  4 جامع األخبار ص .  051ص   الغارات ج( 4)



  



 ...  العرش معرفة وعظمة الرجعة:  الفصل الثاين عشر

 
 
 

  العرش معرفة وعظمة الرجعة
 حتته وما فوقه وما

  



  



 

 

 

  توقيتية املعرفة ملا فوق العرش:  قاعدة
 (  ىالمنته ) لم عما فوق العرشكالنهي عن الت

  ( () )«  العرش  سلوِّن عاّم دون »:  × قال أمري املؤمنني

  ( ) عام فوق العرش  سلوِّن  قال×  و إن موالنا أمري املؤمنني

  ( ). سلوِّن عام حتت العرش سلوِّن قبل أن تفقدوِّن:  وقال

َت   ِقُدوِِّن َسُلوِِّن َقْبَل َأْن َتفْ   َسُلوِِّن :  ْحتَرَضُ بِإِْسنَادِِه عن َمْواَلَنا َعِِلي َقاَل املُ  َعامَّ حَتْ

  ( )وعام فوقه اْلَعْرش

ٍء ُدوَن اْلَعْرِش  َفَقاَل َسُلوِِّن َفإِِّنِّ اَل ُأْسَأُل َعْن َشْ ×  ْؤِمننِيَ املُ َخَطَب َأِمرُي :  َقاَل و

  ( )فِيهِ   إاِلَّ َأَجبُْت 

ِ :  َوفی الفقه الرضوی ُموا فِياَم   ×  َأْرِوي َعِن اْلَعاَِل َفإِنَّ َقْوماً   الَْعْرشِ    ُدونَ َتَكلَّ

ُموا ِِف تَ  َعزَّ َفَتاُهواَجلَّ وَ  اهللَكلَّ
( ) .( )  

                                         
 .   باب ـ  06 :  بصائر الدرجات( 1)

 .  8 1الثاقب يف املناقب ـ ص ، حممد بن عىل ، ابن محزه طوسى(  )

 .  117الفضائل البن شاذان ص( 1)

 .  110ص–(  البن شاذان القمي )ائل الفض ، أبو الفضل شاذان بن جربئيل ، ابن شاذان قمى( 4)

الروضة يف فضائل أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب  ، أبو الفضل شاذان بن جربئيل ، ابن شاذان قمى( 5)

 .  16 ـ ص (  البن شاذان القمي )

 .  بحار األنوار.  عن كتاب اخلطب لعبدالعزيز اجللودی 160احلديث  150املحترض ص ( 6)

 .  110:   تفسري القمي  ، 11 / 10 :  املحاسن ، 7/ 455:  التوحيد( 7)

 .  104ص ـ  الفقه الرضوی( 0)
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.  أن التكلم فيام فوق العرش بمثابة التكلم ِف اهلل تعاىل اتومفاد هذه الرواي

ويمكن تفسري النهي عن التكلم بمعنى توقيت وتوقيف القول ِف املعرفة فيام فوق 

َكاَم   وِف الدعاء املروي َأْنَت ،  ال ِف معرفة اهلل تعاىل باألسامءكام هو احل،  العرش

قُّ َتَباَرْكَت َوَتَعاَلْيَت َوُقْلَت احلَ ْوُلَك قَ وَ   َنْفَسَك ِِف كَِتابَِك َوَعََل لَِساِن َنبِيَِّك   ْفَت َوَص 

امواِت وَ  اهللـ  قُّ احلَ َقْوُلَك وَ   .  ( )اأْلَْرِض َمثَُل ُنوِرهُنوُر السَّ

يََل َربَِّك  } فقولهـ  جلعىل من وصف اهلل عز ووروی القمی أما الرد  نه إ
َ
َوأ

  ( ) { نتََه المُ 
ـ  َفَأْمِسُكوا اهللاْلَكاَلُم إىَِل   إَِذا اْنَتَهى  َقاَل ×  اهللوفی صحيح مَجِيٍل َعْن َأِِب َعْبِد  

ُموا فِياَم ُدونَ وَ  ُموا فِيوَ   َعْرشِ الْ   َتَكلَّ ُموا فِياَم َفْوَق ،  اَم َفْوَق الَْعْرشِ اَل َتَكلَّ َفإِنَّ َقْومًا َتَكلَّ

ُجَل َكاَن ُينَاَدى ِمْن َبنْيِ َيَدْيهِ  ْم َحتَّى إِنَّ الرَّ َفُيِجيُب ِمْن َخْلِفهِ ـ  اْلَعْرِش َفَتاَهْت ُعُقوهُلُ

  ُينَاَدى ِمْن َخْلِفِه َفيُِجيُب ِمْن َبنْيِ َيَدْيهِ وَ 

 َوَصَف َجلَّ إاِلَّ باَِم َعزَّ وَ  اهللَفاَل ُيوَصُف ـ  ُه َمْن َتَعاَطى َما َثَمًة َهَلَك إِنَّ ×  َو َقْولُهُ 

  ( ) َجلبِِه َنْفَسُه َعزَّ وَ 

ومفاد هذه الرواية ان النهی عن التكلم عام فوق العرش هو بمعنی النهی عن 

بالساحة واَّنا ملحقة .  التوصيف بغري التوقيت وبغريالتوقيف الوارد من الوحی

 .  الربوبية فی كونه من عامل االسامء اإلهلية للصفات الفعلية

ِد ْبِن ُمْسلٍِم َعْن َأِِب َجْعَفرٍ و اَل وَ   اْلَعْرشِ   وا فِياَم ُدونَ َتَكلَّمُ :  َقاَل ×  مصحح َممَّ

ُموا ِِف  ُموا فِياَم َفْوَق اْلَعْرِش َفإِنَّ َقْومًا َتَكلَّ ُجُل ُينَاَدى ِمْن َفَتاُهوا َحتَّ  اهللَتَكلَّ ى َكاَن الرَّ

                                         
 .  116ص  1مصباح املتهّجد و سالح املتعّبد ـ ج ، حممد بن احلسن ، طوسىال( 1)

  4النجم (  )

 .  6 ص  1تفسري القمي ـ مقدمه املصنف ج( 1)
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  ( ).  َبنْيِ َيَدْيِه َفُيِجيُب ِمْن َخْلِفهِ 

ِ وَ   َعزَّ َجلَّ وَ  اهللَكلَُّموا ِِف َفإِنَّ َقْومًا تَ   اْلَعْرشِ   َتَكلَُّموا فِياَم ُدونَ   ×  َأْرِوي َعِن اْلَعاَِل

  ( () )َفَتاُهوا

 :  ويستفاد من هذه الضابطة قواعد معرفية

وذلك إلستصعاب املعرفة ،  أن ما فوق العرش معرفته توقيتية وتوقيفية ـ1

 .  بام ثمة

سامء أمن ثم كانت املخلوقات فيام فوق العرش ليست هلا تسمية خلقية بل  ـ 

 .  واإلسامء اإلهلية معرفتها توقيفية وتوقيتية،  إهلية

ات ذات إن عرشية العرش تأخذ هلا معنى آخر بأن يكون منتهى للمخلوق ـ1

وبداية للمخلوقات ذات الطابع املاحي للامهية املندك يف ،  الطابع املاهوي اخللقي

 .  اإلنيات احلاكية لعظمة الفعل اإلهلي وهو حقيقة اإلسم

اَمِء َما لَـامَّ :   َيُقوُل ’  اهللَقاَل َسِمْعُت َرُسوَل َعِن اْبِن َعبَّاٍس و َي ِِب إىَِل السَّ  ُأرْسِ

َحتَّى َظنَنُْت َأنَّ اْسَم ×  اَلئَِكِة إاِلَّ َسَأُلوِِّن َعْن َعِِلِّ ْبِن َأِِب َطالٍِب املَ  ِمَن َمَرْرُت بَِمَْلٍ 

اَمِء ِمِن اْسِمي اَمءَ  ( ) َعِِل  َأْشَهُر ِِف السَّ َفَلامَّ َبَلْغُت السَّ
ابَِعَة َفنَ  ( ) َظْرُت إىَِل َمَلِك الرَّ

ُد َيا َُمَ  ( )( َفَقاَل يِل  )×  ْوِت املَ  ؟  ِمْن َأْيَن َتْعِرُف َعلِّياً َعِِلي ُقْلُت َيا َحبِيبِي وَ  َما َفَعَل ]مَّ

ُد وَ  ُه بَِيِدي َما َخاَل َأْنَت َأَنا َأْقبُِض ُروَح َتَعاىَل َخْلقاً إاِلَّ وَ  اهللَما َخَلَق  ( )[َقاَل َيا َُمَمَّ

                                         
 .  455التوحيد للصدوق ص .  10ٍ ص  1املحاسن ـ ج ، امحد بن حممد بن خالد ، ربقىال( 1)

 .  110:   تفسري القمي  ، 11 / 10 :  املحاسن ، 7/ 455:  التوحيد(  )

 .  104ـ ص ×  الفقه املنسوب إىل اإلمام الرضا( 1)

 .  ىف األرض:  « أ »أضاف يف نسخة ( 4)

 .  بلغت اىل السامء:  « ب »يف نسخة ( 5)

 .  فقال:  يف الكنز و ، قال يل:  « ب »يف نسخة ( 6)

 .  و املطبوع « ب »ليس يف نسخة ( 7)
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ُت ،  ُه َيْقبُِض َأْرَواَحُكاَم بُِقْدَرتِهِ َجلَّ َجاَللُ  اهللَفإِنَّ ×  َعِِلُّ ْبُن َأِِب َطالٍِب وَ   ( ) َفَلامَّ َِصْ

َت  َت َعْرِش َرِبِّ َفُقْلُت ×  إَِذا َأَنا بَِعِِلِّ ْبِن َأِِب َطالٍِب  ( )[ َنظَْرُت ]  الَْعْرشِ   حَتْ َواقٌِف حَتْ

ئِيُل  ُد  ( ) َيا َعِِلُّ َسَبْقَتنِي َفَقاَل يِل َجرْبَ ُمهُ َمِن الَّذِ  ) َيا َُمَمَّ ُقْلُت َهَذا َأِخي َعِِلُّ  ( )( ي ُتَكلِّ

ُد لَيَْس َهَذا َعلِّياً بِنَْفِسهِ  ( ) ْبُن َأِِب َطالٍِب َفَقاَل يِل   ( )اَلئَِكةِ املَ َلكِنَُّه َمَلٌك ِمَن وَ  ( ) َيا َُمَمَّ

 َعِِلِّ ْبِن َأِِب َطالٍِب  اهللَخَلَقُه 
اَم اْشَتْقنَا املُ َكُة اَلئِ املَ َفنَْحُن ×  َتَعاىَل َعََل ُصوَرةِ ُبوَن ُكلَّ َقرَّ

 اهللٍب َعََل َلَك لَِكَراَمِة َعِِلِّ ْبِن َأِِب َطالِ املَ ُزْرَنا َهَذا ×  ِه َعِِلِّ ْبِن َأِِب َطالٍِب إىَِل َوْج 

  (  ). ( () ) لِِشيَعتِهِ  اهللَنْسَتْغِفُر ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل وَ 

 كينونة ُكّل األشياء ِف العرش

مْحَُن َعََل اْلَعْرِش اْسَتَوى }    (  ){ الرَّ

اٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعََل الَْعْرِش  }  اَمَواِت َواألَْرَض َوَما َبْينَُهاَم ِِف ِستَِّة َأيَّ الَِّذي َخَلَق السَّ

مْحَُن َفاْسأَْل بِِه َخبرًِيا   (  ){ الرَّ

                                         
 .  حرضت:  « أ »يف نسخة ( 1)

 .  من املطبوع و الكنز و البحار(  )

 .  صلصائيل:  « أ »يف نسخة ( 1)

من هذا :  و يف خ ل ؟ من هذا الذي يكلمك:  و املطبوع و الكنز و البحار « ب »يف نسخة ( 4)

 .  ؟ يكلمك

 .  جربئيل « أ »نسخة  أضاف يف( 5)

 .  « أ »من نسخة ( 6)

 .  مالئكة الرمحن:  و املطبوع و الكنز و البحار « ب »يف نسخة ( 7)

 .  « أ »من نسخة ( 0)

 .  403ح  175:  و ، 484ح  141:  عنه مدينة املعاجز( 3)

 .  1ح  188/ 10:  عنه البحار ، عن ابن شاذان 53 :  و رواه الكراجكّي يف كنزه

 .  11ص –مائة منقبة من مناقب أمري املؤمنني و األئمة  ، حممد بن امحد ، ابن شاذان( 18)

 .  5اآلية :  سورة طه( 11)

 .  53اآلية :  سورة الفرقان(  1)
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اَمَواِت َواألَْرَض ِِف ِستَّ  }  اٍم َوَكاَن َعْرُشُه َعََل َوُهَو الَِّذي َخَلق السَّ   ( ){ اءاملَ ِة َأيَّ
وَح ِمْن َأْمِرهِ َعََل َمن َيَشاء ِمْن ِعَبادِِه لُِينِذَر  }  َرَجاِت ُذو اْلَعْرِش ُيْلِقي الرُّ َرفِيُع الدَّ

  ( ){ َيْوَم التَّاَلق
ِْم َوُقِِضَ َبْينَُهم اَلئَِكَة َحافِّنَي ِمْن َحْوِل الَْعْرِش ُيَسبُِّحوَن بَِح املَ َوَتَرى  }  ْمِد َرهبِّ

  ( ){ ْمُد هللَِِّ َربِّ الَْعاملنَِياحلَ قِّ َوقِيَل احلَ بِ 
ِْم َوُيْؤِمنُوَن بِهِ  }  الَِّذيَن حَيِْمُلوَن الَْعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبُِّحوَن بَِحْمِد َرهبِّ

ِذيَن آَمنُوا َربَّنَا َوِسْعَت ُكلَّ  َبُعوا  َوَيْسَتْغِفُروَن لِلَّ ِذيَن َتاُبوا َواتَّ ًة َوِعْلاًم َفاْغِفْر لِلَّ مْحَ ٍء رَّ َشْ

 .  ( ){ ِحيماجلَ َسبِيَلَك َوقِِهْم َعَذاَب 

هي َعْن املفضل بن عمر َقاَل  1 ُدوق يفي معاين األخبار بيَسنَدي سألت :  ـ َرُوى الصَّ

ِِف وجه ُهَو مجلة العرش  »:  َفَقاَل ؟  َعْن العرش والكريس ما مُها × أبا عبداهلل

وِف وجه آخر العرش ُهَو العلم الذي أطلع اهلل َعَليِْه أنبيائه ،  اخللق والكريس وعاؤه

والكريس ُهَو العلم الذي ََلْ يطلع اهلل َعَليِْه احدًا ِمْن أنبيائه ورسله ،  ورسله وحججه

 .  ( )« وحججه

ُدوق يْخ الصَّ لة مجيع اخللق والعرش يفي اعتقادنا يفي العرش أنَُّه مج:  َقاَل الشَّ

 .  ( )وجه آخر ُهَو العلم

فاعلم أنَّ العرش َقْد يطلق َعىَل اجلسم العظيم الذي أحاط :  َقاَل املجليس 

                                         
 .  7اآلية :  سورة هود( 1)

 .  15اآلية :  سورة غافر(  )

 .  75اآلية :  سورة الزمر( 1)

 .  7اآلية :  سورة غافر( 4)

 .  باب معنى العرش والكريس ، 3 ص:   األخبارمعاين( 5)

 .  45ص ، 14ب/ االعتقاد بالكريس ، االعتقادات( 6)
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َوَقْد يطلق َعىَل العلم أيضا  ،  َوَقْد ُيطلق َعىَل مجيع املخلوقات،  بسائر اجلسامنيات

 .  ( )َكاَم َوَرَدْت به األخبار الكثرية

 :  ة ِلُكلَّ شيء ِفي العرشالكينون

د َعْن أبيه :  َقاَل ،  ـ َوَرُوى ابن فتال يفي روضة الواعظني  َرُوى جعفر بن حُممَّ

ِِف العرش متثال مجيع ما خلق اهلل فی الرب والبحر َوَهَذا تأويل قوله :  أنَُّه َقاَل  َعْن جّده

يُنهُ  }:  َتَعاىَل  نَدنَا َخزَائ ٍء إياله عي ين مِّن ََشْ وإنَّ بني القائمة ِمْن قوائم العرش  ( ){ َوإ

الَْعْرُش ُيْكَسى ُكلَّ َيْوٍم َسْبِعنَي وَ  والقائمة الثانية خفقان الطري املّسع مسرية ألف عام

َها ِِف وَ  اهللَخْلٌق ِمْن َخْلِق  َأْلَف َلْوٍن ِمَن النُّوِر اَل َيْسَتطِيُع َأْن َينُْظَر إَِلْيهِ  اأْلَْشَياُء ُكلُّ

  ( )« ... َعْرِش َكَحْلَقٍة ِِف َفاَلةالْ 

 كينونة علوية فی العرش وهی متثال له أی وجود  
ٍ
ومفاده أنَّ ليُكلِّ يشء

أَّنا فی  روحی ألطف الوجودات الروحية ويمكن إنطباقه علی األظلة بناء علی

وسيأيت ،  تأويله بكينونة فوق كينونة األظّلةبل ،  العرش أی فی جوف العرش

قي  } لكاملني يفي كينونة ا
فُ
ُ
َوُهی كينونة بني يدي العرش دونه َكاَم فييام  { بينيالمُ األ

نْ  َوَهَذا (  اجعل روحي يفي عليني أو يفي السعداء ) أو(  اكتبني يفي عليني ) َوَرَد مي

ْن كينونة ُكّل يشء أو متثال ُكّل يشء يفي العرش يقتيض كون املشيئة دون  املعنى مي

 .  العرش َكاَم سيأيت

نيني:  ( جمموعة وّرام ) ـ وَرُوى يفي تنبيه اخلواطر1 َعىَل ×  يفي رّد أمري املُْؤمي

ْ يزل ربنا ُمقتدرًا َعََل ما يشاء َُميط بُكلِّ األشياء » ... كالم كعب األحبار ثمَّ ،  َوََل

                                         
 .  110ص ، 14ب ، 1ج:  البحار( 1)

 .  1 اآلية :  سورة احلجر(  )

 .  46ص:  روضة الواعظني( 1)
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ُه َعزَّ  َوَجلَّ كّون ما أراد بال فكرة حادثة أصاب وال شبهة دخلت َعَليِْه فيام أراد َوإنَّ

خلق نورًا ابتدعه ِمْن َغرْي شء ثمَّ خلق ِمنُْه ظلمة َوَكاَن قديرًا أْن خيلق الظلمة ال ِمْن 

ثمَّ خلق ِمْن الظلمة نورًا وخلق ِمْن النور ياقوتة ،  شء َكاَم خلق النور ِمْن َغرْي شء

رت ثمَّ زجر الياقوتة فامعت هليبته فصا،  غلظها كغلظ سبع ساموات وسبع أرضني

ماء مرتعدًا وال يزال مرتعدًا إىل َيُوم القيامة ثمَّ خلق عرشه ِمْن نوره وجعله َعََل املاء 

وللعرش عرشة آالف لسان يسّبح اهلل ُكّل لسان منها بعرشة آالف لغة َلْيَس فيها لغة 

 َوَكاَن العرش َعََل املاء ِمْن دونه حجب الضباب َوَذلَِك قوله َتَعاىَل ،  تشبه األُخرى

يا كعب وحيك إْن من كانت البحار تفلته َعََل قولك .  ( ){ اءالمَ َوََكَن َعْرُشُه لََعَ  }

ُه حلَّ  َكاَن أعظم ِمْن أْن حتويه صخرة بيت املقدس أو حتويه اهلواء الذي أرشت إليه أنَّ

َهَذا ُهَو األمر وهكذا يكون العلم ال يكون :  َوَقاَل ،  فضحك عمر بن اخلّطاب؟  فيه

 .  ( )ال عشت إىل زمان ال أرى فيه أبا حسن؟  ك يا كعبكعلم

هي الرواية  :  مفاد َهذي

ال سيام َمَع ما يفي رواية ،  َوَليَْس جامدا،  إنَّ العرش جوهر شاعر حّي  ـ1 

ل خلق  ْن أنَّ العقل خلقه بَْعَد العرش وأنَّ العقل أوَّ الكايف يفي موّثقة سامعة مي

ل خلق إنَّ اهلل عزوج » الروحانيني ـ [ خلقه ِمْن الروحانيني]ل خلق العقل َوُهَو أوَّ

نُْه ،  احلديث ( )« َكاَم ِِف الربقي ـ ِمْن الروحانيني َعْن يمني العرش ِمْن نوره مما يظهر مي

ا كون العرش بلحاظ أعاله أنَُّه موجود جوهر  بل،  ُهَو العقل الُكيّل الروحاين إمَّ

                                         
 .  7اآلية :  سورة هود( 1)

 38ص 54و ج 181ص/6ح/ 10ب ، 18ج:  البحار.  5 1ـ  4 1ص ،  ح:  تنبيه اخلواطر(  )

باب :  واملحاسن ؛ 78ب ، 11ح 503ص:  واخلصال ؛ 1ج/14ح:  باب العقل واجلهل:  الكايف( 1)

 .  18ح/36ب:  وعلل الرشايع ؛ 136ص ،   العقل حديث 
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ْن العقل َكاَم ُهَو مقتىض ْن نور «  ِمْن نوره »:  × قوله أكمل مي أّي العقل مي

ْن .  العرش ْن كتاب األنوار أنَّ العقل خلقه مي ْن رواية البكري مي وكذلك ما يأيت مي

َوَقْد أرشنا يفي .  ل الضمري يرجع إىل اهلل َتَعاىَل نعم َعىَل االحتامل األوَّ ،  نور العرش

نة لك ون العقل َمَلٌك َلُه رؤوس بعدد مبحث حقيقة الروح إىل رواية العلل املتضمِّ

ْن رؤوس العقل،  َوليُكلِّ رأس وجه،  اخلالئق َوأنَُّه يقع يفي ،  َوليُكلِّ آدمي رأس مي

ْن َذليَك الرأس وسيأيت أيضا  صحيحة أبی الطفيل .  ( )قلب ُكّل إنسان نور مي

نة لتعدد ألسن العرش  .  املتضمِّ

 .  بيح والتقديس لرب العاملنين العرش خملوق روحي ملكي يقوم بالتسإ ـ 

َوََكَن َعْرُشُه  }:  قتىض قوله تعاىلن العرش أعىل رتبة يف اخللقة من املاء بمإ ـ1
النور  طبقات العليا من لكنه دون،  فهو مستويل ومهيمن عىل املاء،  { اءالمَ لََعَ 

 .  الظلمة بحسب هذه الروايةالطبقات العليا من ولعله دون 

 :  خلقة العرش تأخر العقل َعْن

للعقل يفي موثَّق سامعة دالٌّ َعىَل تأّخر (  َعََل يمني العرش ) إنَّ التعبري ـ 4

ْن ثمَّ التعبري بأنه،  العقل َعْن العرش
ل خلق ِمْن الروحانيني ) َومي َي أوليّة (  أوَّ هي

ل خلق الروحانيني َذليَك َبْعَدَما َكاَم أنَّ أّولية املشيئة كَ ،  نسبيّة أّي َبْعَد العرش أوَّ

ر املشيئة َعْن العرش ْن تأخُّ  .  سيأيت مي

 الظلة االالراء ضوق العر 

يف كتاب رياض اجلنان لفضل اهلل بن حممود الفاريس بإسناده مرفوعا  إىل جابر 

د بن عيل الباقر:  َقاَل ،  بن يزيد اجلعفي يا جابر َكاَن اهلل  »:  × َقاَل أبو جعفر حُممَّ

                                         
 .  06باب  ، 153ص:  علل الرشايع( 1)
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ل ما ابتدأ ِمْن خلق خلقه أْن خلق ،  معلوم وال ُمهول وال شء غريه وال فأوَّ

فأوقفنا أظلة خرضاء بني ،  وخلقنا أهل البيت معه ِمْن نوره وعظمته’  َممداً 

َحْيُث ال سامء وال أرض وال مكان وال ليل وال هنار وال شمس وال قمر يفصل ،  يديه

ده ُنسبِّ ،  نورنا ِمْن نور ربنا كشعاع الشمس ِمْن الشمس سه وُنحمِّ ح اهلل َتَعاىَل وُنقدِّ

وكتب َعََل ،  ثمَّ بدا هلل َتَعاىَل َعزَّ َوَجلَّ أْن خيلق املكان فخلقه،  وُنعبِّده حق عبادته

د َرُسُول اهلل عِل أمري املُْؤِمننِي ووصّيه،  املكان ال إله إالَّ اهلل ،  به أّيدته ونْصته،  َُممَّ

ثمَّ خلق اهلل الساموات ،   رسادقات العرش مثل َذلَِك ثمَّ خلق اهلل العرش فكتب َعََل 

ثمَّ خلق ،  ثمَّ خلق اجَلنّة َوالنَّار فكتب َعَلْيَها مثل َذلَِك ،  فكتب َعََل أطرافها مثل َذلَِك 

امء ثمَّ ترائى هلم اهلل َتَعاىَل وأخذ َعَلْيِهم امليثاق َلُه بالربوبية ،  املالئكة وأسكنهم السَّ

 .  ( )« ... بالوالية×  نبوة ولعِلّ بال’  وملحمد

 :  والرواية دالة

 .  عىل تقدم عامل النور عىل املكان ـ1

 .  وتقدم املكان أي منتهى عامل األجسام عىل العرشـ  

 .  اىل كون العرش من عامل الروح وهو مما يشري ـ1

انية توصيف النور يف الرواية باألظلة اخلرضاء هو اآلخر يشري اىل مرتبة روحـ 4

من عامل  مرّ  وإن كان ما،  حسب تعريف األظلةغري جمردة عن لطافة اجلسم هذا ب

كام مر من تعدد ،  إال أن يراد بالعرش مرتبة أخرى منه،  األظلة هو دون العرش

 هر منه ههنا هو املرتبة املعهودةوإن كان الظا،  العرش عىل مراتب من العوامل إطالق

                                         
 .  11ح:  نتهم وأرواحهمباب بدء خلقهم وطي ، كتاب اإلمامة ؛ 17ص ، 5 ج:  بحار األنوار( 1)
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 العر  واملاء  

 .  ( ){ اءالمَ ْرُشُه لََعَ َوََكَن عَ  } 
يَها َوَُيْميُل َعْرَش َربَِّك فَْوَقُهْم يَْوَمئيٍذ َثَمانيَيةالمَ وَ  }  رَْجائ

َ
 .  ( ){ لَُك لََعَ أ

ل املُعترب َعْن   ُدوق بالتوحيد بإسنادمها امُلتَّصي َوَرُوى الُكليني بالكايف َوالصَّ

َوََكَن َعْرُشُه لََعَ  } وله َعزَّ َوَجلَّ َعْن ق×  اهللَقاَل سألت أباعبد،  داوود الرّقي
يقولون إنَّ العرش َكاَن َعىَل املاء :  قلُت «  ما يقولون ِِف َذلَِك  »:  َفَقاَل يل،  { اءالمَ 

ب فوقه َفَقْد صرّي اهلل َمموالً ووصفه بصفة ،  َمْن زعم َهَذا،  كذَبوا »:  َفَقاَل ،  والرَّ

،  بنيِّ يل ُجعلُت فداك:  ُقلُت «  حيمله أقوى ِمنْهُ اليشء الذي  أن ولزمه،  نياملخلوق

إنَّ اهلل َعزَّ َوَجلَّ مّحل دينه وعلمه املاء قبل أْن يكون أرض أو سامء أو جّن أو  »:  َقاَل 

َفَقاَل هلم َمْن ،  فلام أراد اهلل أْن خيلق اخللق نثرهم بني يديه،  إنس أو شمس أو قمر

ل ِمْن نطق[ َفَكانَ ]ربكم  ،  َأْنَت ربنا:  فقالوا،  واألئمة َرُسُول اهلل وأمري املُْؤِمننِي فأوَّ

لهم العلم والدين  .  ( )« ... فحمَّ

ُدوق بعنوان معنى قوله َعزَّ َوَجلَّ  َوََكَن َعْرُشُه لََعَ  } َوَهَذا الباب عقده الصَّ
َواَية داّلتان َعىَل أنَّ العرش ُمهيمن َعىَل امل { اءالمَ  نظري  اء وحُميط بهواآلية َوالرِّ

 .  { الرهْْحَُن لََعَ الَْعْرشي اْستََوى } املعنى املراد من استعامل

 بدء خلت العامل اجلسماين 

ْن آل أيب طالب ) َرُوى الكليني بسند ُمتّصل َعْن أمحد بن عيل الطالبي َعْن (  مي

                                         
 .  7اآلية :  سورة هود( 1)

 .  17اآلية :  سورة احلاّقة(  )

 .  3ح/ 54ب:  التوحيد ؛ باب البداء ، 140ص/ 16ح ، 1ج:  الكايف( 1)
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املكان وخلق نور إنَّ اهلل َكاَن إْذ ال َكاَن فخلق الكان و »:  َقاَل ،  × أيب عبداهلل

األنوار الذي نّورت ِمنُْه األنوار وأجرى فيه ِمْن نوره الذي نّورت ِمنُْه األنوار َوُهَو 

فلم يزاال نورين أولني إْذ ال شء ُكّون ‘  النور الذي خلق ِمنُْه َممدًا وعلياً 

أن ×  رياض اجلنان عن جابر اجلعفي عنهرواية  احلديث وقد مر ( )« ... قبلهام

 .  النور قبل خلق املكانخلق 

َواَية  الرِّ
هي َوحُيمل بعدية ،  يفي صدد بيان بدء خلقة العامل اجلسامين:  ومفاد َهذي

د َعْن اجلسم الغليظ’  اخللقة النورية للنبي  َعىَل الوجود الروحاين النوري املُجرَّ

َواَية تسميةـ  لو أريدت البعدية من الرتتيب الذكريـ   الرِّ
ل  ولكن أهُبم يفي أوَّ

 .  خملوقات العامل اجلسامين

 حقيقة محل العر  والعلم 

يهاٍم َوََكَن َعْرُشُه لََعَ  } قوله َتَعاىَل 
َ
تهةي أ ْرَض ِفي سي

َ
َماَواتي َواأل يي َخلَق السه َوُهَو اَّله

 .  ( ){ اءالمَ 
ُدوق بإسناٍد ُمْعترََب َعْن داود الرّقي َعْن ×  َقاَل سألُت أبا عبداهلل،  َرُوى الصَّ

إنَّ اهلل َعزَّ َوَجلَّ  »:  × َفَقاَل  ... ، { الرهْْحَُن لََعَ الَْعْرشي اْسَتَوى } قوله َعزَّ َوَجلَّ 

،  محَّل علمه ودينه املاء قبل أْن تكون أرٌض أو سامٌء أو جني أو إنٌس أو شمٌس أو قمرٌ 

ل من نطق َفَقاَل هلم َمْن رب،  فلام أراد أْن خيلق اخللق نثرهم بني يديه كم َفَكاَن أوَّ

لهم :  فقالوا،  َرُسُول اهلل وأمري املُْؤِمننِي واألئمة صلوات اهلل َعَلْيِهم َأْنَت ربنا فحمَّ

ين هؤالء محلة علمي وديني وأمنائي ِِف خلقي َوُهْم :  ثمَّ َقاَل للمالئكة،  العلم والدِّ

                                         
 .  441ص ، 1ج:  الكايف( 1)

 .  7اآلية :  سورة هود(  )
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 :  ومفاد الرواية.  ( )« ... املسؤولون

الً  وفيها بيان جنبة أُخرى ،  د تفسري وبيان كون العرش َعىَل املاءيفي صد:  أوَّ

ْن معنى االستعالء ْن الروايات ُبيِّنت اجلنبة األوىل لالستعالء،  مي
،  ففي مجلة مي

َي إحاطة العرش باملاء وأنَّ فوقيته فوقية قدرة وإحاطة  .  َوهي

ْن االستعالء َواَية بيان اجلنبة األُخرى مي  الرِّ
هي  َعَليْهي َوُهَو أنَّ املُستعىل،  ويف َهذي

َكاَم تومّهه ،  فاحلمل ُهنَا محل العلم َوَليَْس محل جسٌم جلسمٍ ،  حامٌل لعلم املُستعيل

نَّ ؛  ( املاء ) حييط باحلامل(  العلم ) َبْل احلمل ُهنَا املحمول،  املشبّهة واملُجّسمة ألي

لم َوُهَو نظري تأييد ُرُوح الُقُدس احلمل َكاَم ذكرنا يفي محل املالئكة للعرش محل للع

ْن األنبياء لعلم الكتاب  .  فحقيقة احلمل عكس االستعالء.  لألنبياء َفإنَُّه محل مي

َواَية أنَّ العرش َعىَل املاء:  ثانياً   اآلية َوالرِّ
املاء  فاحلامل لعلم العرش ُهوَ ،  إنَّ يفي

َفَلَعلَّ محل .  ( ){ ْوَقُهْم يَْوَمئيٍذ َثَمانيَيةَُيْميُل َعْرَش َربَِّك فَ  } بينام يفي آية ُأخرى

َواَية إىل أنَّ   الرِّ
هي املالئكة لعلم العرش بواسطة املاء ال بدون واسطة َكاَم ُتشري َهذي

ْن بعده محّ 
ال  ُهَو املاء ثمَّ مي ين املرتبة الذي حيمل علم العرش أوَّ َك العلم والدِّ

ل َذلي

ْن اْلنَّبيّي   .  ألئمةوا’  النازلة مي

وكذلك يفي محل املالئكة لعلم العرش إنَّام ُهَو بتوّسط املاء أّي علمهم باملاء 

 .  علم بالعرش

ال خيفى أنَّ املُراد باملاء َكاَم َتمَّ بيانه يفي َغرْي موضع منطبق َعىَل املشيئة َكاَم :  ثالثاً 

ْن مَ  اهية منطبقة َعىَل شيئية امله ـ ومائية ـ ووَ ُهَو ُمْقتىََض أصل االشتقاق اللغوي مي

 .  اليشء واألشياء

                                         
 .  العرش والكريس 1ب:  الكايف ؛ 1ح ، 43ب:  التوحيد( 1)

 .  17اآلية :  رة احلاّقةسو(  )
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ْن األرواح :  رابعاً  ْن روحية العرش يتبنيَّ أنَّ عامل املشيئة مي َم مي ُمْقتىََض ما َتَقدَّ

دا حمضا   نَّ املشيئة َكاَم َمرَّ يفي اآلية والروايات دون عامل العرش فال تكون جُمَرَّ
،  ألي

ْن ا كذلك املاء الذي و،  ذات األجسام اللطيفة جدا  ألرواح َوَعىَل َذليَك فاملشيئة مي

 .  عليه عرش الرمحن

ين ُهَو املاء يفي عوامل :  خامساً  َواَية أنَّ بدء حتميل العلم والدِّ إنَّ ُمْقتىََض ظاهر الرِّ

ْن أنَّ اهلل محّ 
ََذا املضمون مي  .  ل علمه ودينه املاءاخللقة َوَقْد َوَرَدْت روايات عديدة هبي

ين ُهَو وجوومعنى حتم لة َعنه ءد التكليف بالعلم وبالدين واملسايل العلم والدِّ

َواَية َك ذيل الرِّ
ثمَّ َقاَل للمالئكة هؤالء محلة علمي وديني وُأمنائي ِِف  » َكاَم بنيَّ َذلي

 .  « خلقي َوُهْم املسؤولون

ين ُيغاير التكليف بالرشيعة الذي ُهَو خمتٌص بأهل  والتكليف بالعلم وبالدِّ

ين لعموم خلقة عوامل األرو َي َعىَل ااألْرض وهو دال عىل عمومية الدِّ تيي هي ح الَّ

ْن األجسام الّلطيفة الرقيقة املختلفة لطافة  ورّقة  وشفافيّة  ،  طبقات ،  َوالتي هي مي

ين يصّح يف ُكّل ع عامل األجسام واألرواح  بام فيهاامل اخللقة وَبْل الصحيح أنَّ الدِّ

ْن عوامل ال نَُّه ناموس نظام العالقة بني اخلالق واملخلوق؛  نورمي
 .  إلي

باري تعاىل املاء الذي محلهام الـ (  العلم والدين ) أن الظاهر أن نفس:  سادسا

ممادون العرش لكنهام فوق روح (  مها من األرواح العالية ) ـ ثم أهل البيت

 .  وفوق العلم هباماملشيئة واملاء 

سأل املأمون أبا :  َقاَل :  عبدالسالم بن صالح اهلروي ويفي رواية أيب الصلت

هي اآلية×  احلسن عيل بن موسى الرضا ،  ـ { اءالمَ َوََكَن َعْرُشُه لََعَ  } ـ َعْن َهذي
إنَّ اهلل َتبَاَرَك َوَتَعاىَل خلق العرش واملاء واملالئكة قبل خلق السموات  »:  َفَقاَل 

ثمَّ ،  فسها وبالعرش واملاء َعََل اهلل َعزَّ َوَجلَّ وكانت املالئكة تستدّل بأن،  واألرض
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ُه َعََل ُكّل شٍء قدير ،  جعل عرشه َعََل املاء ليظهر بذلك قدرته للمالئكة فيعلموا أنَّ

ثمَّ رفع العرش بقدرته ونقله فجعله فوق السموات السبع وخلق السموات واألرض 

ولكنَُّه ،  قادرًا َعََل أْن خيلقها ِِف طرفِة عنيٍ  َوَكانَ ،  ِِف ستة أيام َوُهَو ُمستوٍل َعََل عرشه

وتستدل ،  َعزَّ َوَجلَّ خلقها ِِف ستِة أياٍم لُِيظِْهر للمالئكة ما خيُلقُه منها شيئًا َبْعَد شءٍ 

ْ خيلق اهلل العرش حلاجٍة به ،  بحدوث ما حيدُث َعََل اهلل َتَعاىَل ذِكرُه مرًة َبْعَد مرةٍ  َوََل

 .  ( )« ... ُه غنّي َعْن العرش َوَعْن مجيع ما خلقِِلنَّ ؛  إليه

 اهلواء عدة عوامل

 :  يظهر من الروايات الواردة أن اهلواء يطلق عىل عدة عوامل خملوقة

 .  منها مادون السامء األوىل ـ1

 .  ومنها ما فوق السامء السابعة دون املاء الذي دون العرشـ  

 .  التی فوق العرش لظلمةومنها ما هو فوق العرش ولكن دون اـ 1

 .  ومنها ما هو فوق الظلمة فضال عن العرشـ 4

ـَني الرهحييم اهللِمْسِب  }:   دعاء ليلة اخلميس:  وروى الكفعمي    { الرهْْح
نَا وَ  ْمُد َأْنَت الَِّذي بَِكلَِمتَِك َخَلْقَت مَجِيَع َخْلِقَك َفُكلُّ َمِشيَّتَِك احلَ َلَك ُسْبَحاَنَك َربَّ

ْ ُغوٍب َأْثَبتَّ َمِشيََّتَك وَ َتْتَك باَِل لُ أَ  ْ َتَأنَّ فِيَها ملَِئُوَنٍة وَ  ََل ٍة وَ  ََل اَن َعْرُشَك كَ َتنَْصْب فِيَها ملََِشقَّ

َواِء وَ املَ َعََل  َعْرَش النُّوِر َواْلَكَراَمِة  اَلئَِكُة حَيِْمُلوَن َعْرَشَك املَ اِء َوالظُّْلَمُة َعََل اهْلَ

اَل ى فِيِه ُنوٌر إاِلَّ ُنوُرَك وَ ْلُق ُمطِيٌع َلَك َخاِشٌع ِمْن َخْوفَِك اَل ُيرَ اخلَ بَِحْمِدَك وَ  َوُيَسبُِّحونَ 

ْدَت ُمْبتَدِ ْلِق وَ اخلَ الَّ َلَك َخالُِق ُيْسَمُع فِيِه َصْوٌت إاِلَّ َصْوُتَك َحِقيٌق باَِم اَل حَيِقُّ إِ  ُعُه َتَوحَّ

ْدَت بُِمْلكَِك  تَِك  بِأَْمِرَك َوَتَفرَّ ْطَت بُِقوَّ وتَِك َوَتَسلَّ ْزَت بَِجرَبُ َيائَِك َوَتَعزَّ
َوَتَعظَّْمَت بِكرِْبِ

                                         
 .   ح/ 43ب:  التوحيد( 1)
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اَمَواِت الُْعََل َكْيَف اَل َيْقُْصُ دُ املَ َتَعاَلْيَت بُِقْدَرتَِك َفأَْنَت بِ وَ  وَنَك نْظَِر اأْلَْعََل َفْوَق السَّ

ُة َأْحَصْيَت َخلْ َلَك الْ ِعْلُم اْلُعَلاَمِء وَ  ِل َما َجلَّ ِمْن َمَقادِيَرَك ملَِا َجلَّ ِمْن َجاَل َقَك وَ ِعزَّ

َا اْرَتَفَع ِمْن َرفِيِع َما اْرَتَفَع ِمْن ُكْرِسيَِّك َعَلْوَت َعََل ُعُلوِّ َما اْسَتْعََل ِمْن ذِْكِرَك وَ 
ملِ

َيِصُف اْلَواِصُفوَن َأْمَرَك  اَل ِدُر اْلَقادُِروَن َقْدَرَك وَ َمَكانَِك ُكنَْت َقْبَل مَجِيِع َخْلِقَك اَل َيقْ 

َهاِن َعظِيُم  َرفِيُع اْلُبنَْياِن ُمِِض  يُط الِْعْلِم َلطِيُف املَ اَلِل َقِديُم اجلَ ُء اْلرُبْ [ اخلرب]رْيِ اخلَ ْجِد َُمِ

ةِ َعظَمَ َتَولَّْيَت الْ ٍء ُسْلَطاُنَك وَ  َر ُكلَّ َشْ َقهَ نُْعَك وَ َحكِيُم اأْلَْمِر َأْحَكَم اأْلَْمَر ُص  َة بِِعزَّ

َياَء بِِعظَِم َجاَللَِك ُثمَّ َدبَّْرَت اأْلَ ُمْلكَِك وَ  َها بُِحْكِمَك َوَأْحَصْيَت َأْمَر اْلكرِْبِ ْشَياَء ُكلَّ

ْنَيا وَ  َها بِِعْلمالدُّ   ( )اآْلِخَرةِ ُكلِّ

 :  دهومفا

كام أن العرش مستعيل ،  أن طبقة من الظلمة مستعلية عىل طبقة من اهلواءـ 1

ويف بعض الروايات اآلتية أن عاملا من اهلواء خلق منه العرش وخلق ،  املاءعىل 

 .  منه الظلمة

 .  أن االسامء اإلهلية طرا فوق عوامل اخللقة العليا ـ 

َي اأْلَ :  ويف تفسري القمي ْيني  اهللَفَقاَل َيا َأَبا َعبْدي :  × اهللْبَرُش أََبا َعبْدي َفَلقي َأْخربي

ْرَض ََكَنَتا َرْتًقا  } اهللَعْن َقْولي 
َ
َماَواتي َواأل نه السه

َ
ييَن َكَفُروا أ َولَْم يََر اَّله

َ
أ

َيا َأْبَرُش ُهَو :  × اهللَفَقاَل أَبُو َعبْدي ـ  بياَم َكاَن َفتُْقُهاَم َفبياَم َكاَن َرْتُقُهاَم وَ  { َفَفتَْقَناُهَما

َواءِ   اُء َعََل املَ وَ  { اءالمَ َوََكَن َعْرُشُه لََعَ  }  َكاَم َوَصَف َنْفَسهُ  َواُء اَل حُيَدُّ وَ ـ  اهْلَ ََلْ َواهْلَ

ا وَ َيُكْن يَ  ُُهَ َفَلامَّ َأَراَد َأْن خَيُْلَق اأْلَْرَض َأَمَر ـ  اُء َيْوَمئٍِذ َعْذٌب ُفَراٌت املَ ْوَمئٍِذ َخْلٌق َغرْيُ

َياَح  َبِت ـ  الرِّ   ( )ـ اَء َحتَّى َصاَر َمْوجاً املَ َفرَضَ

                                         
 .  111البلد األمني و الدرع احلصني ـ ص ( 1)

 .  18سورة اإلنبياء اآلية  ، 63ص   ج –تفسري القمي  ، عىل بن ابراهيم ، قمىال(  )
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 :  دهومفا

 .  اهلواء واستعالء العرش عىل املاءعامل من عوامل استعالء املاء عىل  ـ1

تقدم الثالثة عىل خلقة بقية االشياء لكن يف روايات أخرى ذكر أمور  ـ 

 .  أخرى مع الثالثة فالبد من اكتشاف النسق بني الدالالت

نه ضد كام أن اجلهل مع كو،  وأن املاء العذب متقدم عىل املاء األجاج ـ1

 .  العقل لكن العقل متقدم خلقة ورتبة عىل اجلهل

أن اهلواء رغم تأخره عن املاء رتبة يف اخللقة إال أن الريح التي من اهلواء ـ 4

 .  بقة النازلة من املاءطولعله بلحاظ ال،  تؤثر يف املاء

ْرَض  }:  وقوله:  ويف تفسري القمي
َ
َماَواتي َواأل يي َخلَق السه تهةي َوُهَو اَّله ِفي سي

يهاٍم َوََكَن َعْرُشُه لََعَ 
َ
تعاىل خلق إن الرب تبارك و،  ذلك ِف مبتدأ اخللقو { اءالمَ أ

كائن ثم  فقال يا رب بام أجري فقال بام هوـ  فأمره أن جيري  القلم  ثم خلقـ  اهلواء

ش وخلق العرـ  خلق املاء من اهلواءوـ  خلق النور من اهلواءخلق الظلمة من اهلواء و

خلق وـ  خلق النار من اهلواءوـ  هو الريح الشديدمن اهلواء وخلق العقيم من اهلواء و

ـ  فسلط العقيم عَل املاء فرضبتهـ  التي خلقت من اهلواءـ  اخللق كلهم من هذه الستة

الذي أراد قال فلام بلغ الوقت ـ  جعل يثور دخانه ِف اهلواءوـ  الزبدفأكثرت املوج و

جعل املوج جباال وـ  فجعل الزبد أرضاـ  قال للموج امجد فجمدللزبد امجد فجمد و

فسويا ـ  القدرة سويا عرش إىل السامءفلام أمجدها قال للروح وـ  روايس لألرض

األرض فناداها و ( )قال للدخان امجد فجمد ثم قال له ازفر فزفروـ  عرشه إىل السامء

 .  يت تفسري احلديثوسيأ ( )مجيعا

                                         
 ز.  ج.  أخرج نفسه و املراد هنا إخراج الصوت من أعامق النفس:  زفر زفريا  ( 1)

 .  7سورة هود اآلية  ، 1 1ص  1تفسري القمي ـ ج  ، عىل بن ابراهيم ، قمىال(  )
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َشامٍ  ُل َما َخَلَق   َقاَل ×  اهللَعْن أيَبي َعبْدي  وفی صحيح هي اْلَقَلُم َفَقاَل لَُه  اهللَأوَّ

  ( )َما ُهَو َكائٌِن إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمةوَ ـ  اْكُتْب َفَكَتَب َما َكانَ 

 َربِّهي َقاَل َسمي ة األثر بسنده وفی كفاي
ٍّ احلُ ْعُت َعْن ُموَسى ْبني َعبْدي

×  َسنْيَ ْبَن َعيلي

 النَّبييِّ قُ يَ 
دي ٍّ وَ ’  وُل يفي َمْسجي

ْعُت َرُسوَل ×  َذليَك يفي َحيَاةي أَبييهي َعيلي ’  اهللَسمي

ُل   َيُقوُل  ٌد َرُسوُل  اهللَجلَّ ُحُجُبُه َفَكَتَب َعََل َأْرَكانِِه اَل إَِلَه إاِلَّ َعزَّ وَ   اهلل  َما َخَلَق   َأوَّ  اهللَُمَمَّ

ٌد َرُسوُل  اهللالَْعْرَش َفَكَتَب َعََل َأْرَكانِِه اَل إَِلَه إاِلَّ َعِِلي َوِصيُُّه ُثمَّ َخَلَق  ُه  اهللَُمَمَّ َعِِلي َوِصيُّ

ٌد َرُسوُل  اهللُثمَّ َخَلَق اأْلََرِضنَي َفَكَتَب َعََل َأْطَوادَِها اَل إَِلَه إاِلَّ  َعِِلي َوِصيُُّه ُثمَّ َخَلَق  اهللَُمَمَّ

ْوَح َفَكَتَب َعََل  ٌد َرُسوُل  اهللُحُدودِهِ اَل إَِلَه إاِلَّ  اللَّ   ( )ديثاحل.   َعِِلي َوِصيُّه اهللَُمَمَّ

 :  ومفاد احلديث

وإن كان من عوامل احلجب ما ،  من عوامل احلجب فوق العرش وقبله أنـ 1

سابعة ومنها ومنها ما هو دون سدرة املنتهى فوق السامء ال،  هو دون العرش

 .  غريها فيام دون ذلك

ومجلة من العناوين كعنوان النور وعنوان الروح ـ  مر أن عنوان احلجب ـ  

لعامل عنوان إضايف وليس اسام ـ  خرى الواردة يف لسان الوحي يف باب املعارفاأل

وهو .  أي أنه يف األحرى عنوان وصفي لعوامل اخللقة ال علام لعامل واحد،  واحد

 .  قه من العوامل عام دونهحجبه ملا فوإنام يطلق عىل عامل بلحاظ 

يف كثري من الروايات قد ذكر فيها خلق اللوح متأخرا عن األرضني مع أن ـ 1

 .  أن خلقه قبلها السموات واألرضني

                                         
 .  130ص   ج /  18ـ  1سبأ اآلية  تفسري القمی سور( 1)

 .  171كفاية األثر ص (  )
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 :  أربعة أمالك مدبرات هم محلة العر  أو الكرسي

اديق ُدوق يفي اخلصال َعْن الصَّ إنَّ محلة العرش  »:  َقاَل ،  × َفَقْد َرُوى الصَّ

والثاِّن َعََل صورة الديك ،  نية أحدهم َعََل صورة ابن آدم يسَتزق اهلل لولد آدمثام

ابِع َعََل ،  َوالثَّالِث َعََل صورة األسد يسَتزق اهلل للسباع،  يسَتزق اهلل للطري  َوالرَّ

،  ونّكس الثور رأسه ُمنُْذ عبد بنو إرسائيل العجل،  الثور يسَتزق اهلل للبهائم صورة

َكاَم ،  َبْل الكريس،  ومفادها أَّنم محلة العرش ( )« َيُوم القيامة صاروا ثامنية فإذا َكانَ 

ي والعيّايش  رواية الُقمِّ
 .  ُهَو األصّح َكاَم يفي

 :  ومفاده

 .  أن تدبري أرزاق وتنمية املخلوقات يدار من قبل محلة العرش ـ1

 .  وهذا تدبري يفوق تدبري املالئكة املقربني وفوقهـ  

وهذا أصل ،  وهذا يبني أن التدبري طبقات ومراتب يف األفعال اإلهليةـ 1

 .  عظيم معريف يف باب األفعال اإلهلية

ي يفي تفسريه َعْن األصبغ بن نباتة أنَّ عليا   قول  سئل َعنْ ×  فقد َرُوى الُقمِّ

ْرَض  } اهلل َتبَاَرَك َوَتَعاىَل 
َ
َماَواتي َواأل يُُّه السه َع ُكرْسي الساموات  »:  َقاَل  { َوسي

،  َوَلُه أربعة أمالك حيملونه بإذن اهلل،  واألرض وما فيهام ِمْن خملوق ِِف جوف الكريس

ا ملك منهم فِفي صورة اآلدميني َوِهَي أكرم الصور َعََل اهلل َوُهَو يدعو اهلل ،  َفأمَّ

َوُهَو  ثوروامللك الثَّاِِّن ِِف صورة ال،  ويترّضع إليه ويطلب الشفاعة والرزق لبني آدم

،  سّيد البهائم َوُهَو يطلب إىل اهلل ويترّضع إليه ويطلب الشفاعة والرزق جلميع البهائم

َوُهَو يطلب إىل اهلل ويترّضع إليه ،  وامللك الثَّالِث ِِف صورة النّس َوُهَو سيِّد الطيور

ابِع ِِف صورة األسد َوُهوَ ،  ويطلب الشفاعة والرزق جلميع الطري َسيِّد  وامللك الرَّ

                                         
دوق( 1)  .  487ص:  اخلصال للصَّ
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باع باع َوُهَو يرغب إىل اهلل ويطلب الشفاعة والرزق جلميع السُّ  .  ( )« السُّ

 قول اهلل َعزَّ َوَجلَّ ×  بداهللـ ويف التوحيد موّثقة حفص بن غياث َعْن ايب ع

رَْض  }
َ
َماَواتي َواأل يُُّه السه َع ُكرْسي ،  ففَّسَّ الكريس بالعلم.  ( )َقاَل علمه { َوسي

،  هر حّي شاعر َوَليَْس عرضا جامداهو جوـ  ّل موجود ملكويتَوكُ ـ  والعلم

 .  فحمله كحمل األصفياء لروح الُقُدس

نَاٍن َعْن أَيبي َعْبدي  اهللوروى َعْبدي  َع  } ـ َجلَّ َعزَّ وَ  اهللِِف َقْوِل   ×  اهللْبني سي َوسي
رَْض 

َ
َماَواتي َواأل يُُّه السه اَمَواُت وَ    { ُكْرسي َبْينَُهاَم ِِف اْلُكْريِسِّ َما اأْلَْرُض وَ َفَقاَل السَّ

  ( ) اَل َيْقِدُر َأَحٌد َقْدَره  الَِّذي  اْلَعْرُش ُهَو اْلِعْلمُ وَ 

نينيُسئل أم:  َقاَل ،  ويف تفسري العيّايش َعْن األصبغ  َعْن قول اهلل×  ري املُْؤمي

ْرَض  }
َ
َماَواتي َواأل يُُّه السه َع ُكرْسي امء واألرض وما فيهام ِمْن  »:  َفَقاَل    { َوسي إنَّ السَّ

  ( ). « َوَلُه أربعة أمالك حيملونه بإذن اهلل،  خلق خملوق ِِف جوف الكريس

َذ َعِِلَّ ْبَن :   ×  اهللْبني َمْسُعودٍ َقاَل َقاَل َرُسوُل  اهللو َعْن َعبْدي  َ ُل َمِن اختَّ َأوَّ

اَمِء   َأخًا ِمنْ ×  َأِِب َطالٍِب  افِيُل ُثمَّ مِ َأْهِل السَّ ئِيُل وَ إرِْسَ ُل َمْن َأَحبَُّه ِمْن يَكائِيُل ُثمَّ َجرْبَ َأوَّ

اَمِء مَحََلُة اْلَعْرِش ُثمَّ ِرْضَواُن َخاِزُن   ( )[ ْوِت املَ َو إِنَّ َمَلَك ]ْوِت املَ نَِّة ُثمَّ َمَلُك اجلَ َأْهِل السَّ

ُم َعََل  حَّ بِّي]َيََتَ
  ( ). × كام يَتحم عَل األنبياء  الِبَعِِلِّ ْبِن َأِِب طَ  ( )[ َُمِ

                                         
ي( 1)  .  1 ص 55ح:  بحار األنوار ؛ 05ص 1ح:  تفسري الُقمِّ

 .   5ب ، 7 1ص:  التوحيد(  )

 .  7 1ص  ـ(  للصدوق )التوحيد  ، حممد بن عىل ، ابن بابويه( 1)

 .  55 اآلية  ، سورة البقرة ، تفسري العيايش( 4)

 .  « أ »ليس يف نسخة ( 5)

 .  « ب »ليس يف نسخة ( 6)

 .  111ص  64منقبة مائة منقبة من مناقب أمري املؤمنني و األئمة ـ  ، حممد بن امحد ، ابن شاذان( 7)
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 .  لتفرقة بني إختاذ األخوة واملحبةويف الرواية ا

 روح العر  والكرسي من أرواحهم

َواَية الطويل  الرِّ
ة ـ َرُوى يفي اهلداية الُكربى بيَسنٍَد ُمتّصٍل َعْن املفضل بن عمر يفي

اديقـ  # حول اإلمام املهديـ  املعروفة َقاَل أمري :  َقاَل  ـ:  × َعْن الصَّ

نيني سُيؤخذ لنا بالقصاص مْن عرف غيبتنا ثمَّ شهدنا نحن القدرة .  . : × املُْؤمي

د العرش عرش اهلل َعََل اخلالئق،  ونحن العروة الوثقى،  ونحن اجلانب ونحن ،  َُممَّ

األْرض وفصل القضاء أنا باب املقام وُحّجة اخلصام ودابة  ... الكريس وأصول العلم

إستعمل  ههنا والعرش.  ( )« ... وسدرة املنتهى وسفينة النجاةحب العصا وصا

لعرش العديدة لوهذا أحد معاين ،  بمعنى األعىل خلقة ورتبة عىل كل اخلالئق

هو العرش بعد كون ’  وحيتمل أن أحد أرواح النبي،  التي يستعمل فيها

هلم أعىل من  فتكون هذه األرواح،  وكذلك كوَّنم الكريس،  احي االعرش روح

رواح فوق ذلك وهي التي فوق كام أن هلم أ،  روح القدس والروح األمري

 .  العرش

يا عاّمر  »:  أنه قال،  يف كتاب الواحدة×  ام رواه عاّمر عن أمري املؤمننيكام في

وأنا ،  وأنا اللوح،  وباسمي دعا سائر األنبياء،  باسمي تكّونت الكائنات واألشياء

،  وأنا األسامء احلسنى،  وأنا الّساموات السبع،  وأنا الكريس،   لعرشوأنا ا،  القلم

 «  ( )والكلامت العليا

 :  ومفاده

                                         
 .  3  ص:  معاين األخبار (1)

 .  51 مشارق أنوار اليقني ص .  134ح  85 :  جامع األرسار(  )
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كام حيمل الروح األمري الذي هو حقيقة القرآن فيكون من هويته ×  أنه ـ1

ومن أرواحه التي تشكل بعض مراتب ذاته كذلك ملا يكون حامال لروح العرش 

 .  وروح القلموح الكريس وروح اللوح ور

أعايل هي من والكلامت العليا واألعظم أن حقيقة االسامء املخلوقة  ـ 

 .  مراتب ذاته

بعد كون ،  ثم إنه اشار اىل انه بإسمه تكونت الكائنات واسمه دون مسامهـ 1

 .  كام سيأيت،  يف اشارة للطبقات يف االسامء االهلية،  مسامه اسام هلل تعاىل

 ي العر األضت املبني بني يد

د بن محزة َعْن أيب   املعاين واخلصال وثواب األعامل معتربة حُممَّ
َرُوى يفي

ة »:  َقاَل ،  × عبداهلل استغفر اهلل ال إله  » مْن َقاَل ِِف ُكّل َيُوم ِمْن شعبان سبعني َمرَّ

ِحيم احلّي القيّوم وأتوب إليه مْحَن الرَّ وما :  قال قلت،  كتب ِِف األُفق املُبنيـ  إالَّ ُهَو الرَّ

الِقْدحان عدد  قاع بني يدي العرش فيه أهنار تطرد فيه من:  َقاَل ،  األُفق املبني

 .  ( )« النجوم

دال عىل (  بني يديه ) ـ إنَّ األفق املُبني دون العرش وكونه 1:  ومفادها

 .  احتواء العرش َلُه يفي رتبة أمامية

 كتاب الشخص ِفي اأُلفق المبين أو في عليين 

ر ثواب تكامل للقارئ (  ُكتيب الشخص يفي األُفق املُبني ) ـ تفسري   أّي تقرَّ

 .  وكينونة روحية َلُه يفي مرتبة األُفق املُبني

ْن طلب  كام َوَرَد يفي كثري من األدعية َولعل َهَذا مقام فوق عليني أو ُهَو نفسه مي
                                         

 .  66ح/  54ص/ 14ب:  اهلداية الكربى( 1)
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 .  من كتاب األشقياء وحموه«  مَّ اكتب اسمي ِِف علينيالله » الكتابة يفي عليني

رأيُت كتابا  َعْن احلسن بن احلسني :  َقاَل ،  و َرُوى الثقفي الكويف يفي الغارات

َرُوى اخللف َعْن السلف َعْن ابن عباس أنَّ َرُسُول :  َقاَل ،  بن طحال املقدادي

رض يا عِل إنَّ اهلل عرَض مودتنا أهل البيت َعََل السموات واأل »:  َقاَل لعيلّ ’  اهلل

ابِِعة فزّينها بالعرش والكريس امء السَّ ل َمْن أجاب منها السَّ ابعة ،  فأوَّ امء الرَّ ثمَّ السَّ

ْنَيا فزّينها بالنجوم،  فزّينها بالبيت املعمور احلديث ورواه ابن  ( )« ثمَّ سامء الدُّ

فرحة الغري  ويف،  عن كتاب النرش والطي×  اإلقبال عن الرضا طاووس يفي 

 .  أيضا  

د بن احلسن ور  البحار َعْن كتاب تاريخ قم للحسن بن حُممَّ
واه املجليس يفي

هي َعْن أنس بن مالك ي املعارص للصدوق بيَسنَدي الُقمِّ
( )  . 

 :  ومفادها

امء ـ 1 امء الفوقية والسقف املرفوع فوق السَّ أنَّ العرش والكريس بمثابة السَّ

ابيعية امء  نعم حيتمل العكس،  وجعل زينة هلا،  السَّ  جوف السَّ
باعتبار أنَّ النجوم يفي

ْنيَا  .  الدُّ

وكذلك احلال يف البيت املعمور ففي بعض الروايات كينونته يف الرابعة ـ  

أي أنَّ البيت املعمور كالسامء للسامء ،  ويف بعضها اآلخر يف السامء السابعة أيضا

ابعة أّي أعىل يشء فيها ضا  وهيون احلال أنَّ واالحتامل اآلخر وارد ههنا أي.  الرَّ

َواَية طريقها عاّمي  .  الرِّ

                                         
 ،  4وح ، 01 ص ، 7 ج:  بحار األنوار ؛ 56ص:  فرحة الغري ؛ 044ص  ج:  الغارات( 1)

 .  137ص

 .  84 ص ، 18ج:  ُمستدرك الوسائل ؛  1 ص ، 57ج:  بحار األنوار(  )
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من البحارين األجاا     العقل واجلهل خلت روحاين خلت البحرين

 ومهاخلت روحاين أعظم  العذب الفراتو

ىل املاء مستعليا مستوليا مبحث العرش واملاء وأن العرش كان ع تقدم

وأن هلل ،  واألرض واتثم خلق السام،  اهلواء طبقة من وأن املاء فوق،  مهيمنا

وأن النار ،  رض كام يف رواية اخلصالتعاىل إثني عرش عاملا أكرب من السموات واأل

أي مل ،  ق السموات واألرض كان عذبا فراتاوأن املاء قبل خل،  خلقت من اهلواء

 .  املتقدمة كام يف رواية تفسري القمي،  ألجاجيكن املاء ا

 البحور قبل البحرين

يْخ عبداحلسن البكري أنَُّه روى َعْن وروى املجليسـ 1  َعْن كتاب االنوار للشَّ

 :  َقوله:  مواضع منهمثله اال ان فی ،  × أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

 اْثنَْي َعرَشَ  اهللشعاعه َفَخَلَق َواْرَتَفَع َشْأنِِه وَ  اهللفتألأل ُنوٍر َرُسوُل 
َتَعاىَل ِمْن ُنوِرهِ

ا ِحَجاباً  هُلَ يْبََة ُثمَّ  َأوَّ  ُثمَّ ِحَجاٌب اهْلَ
ةِ  ُثمَّ ِحَجاٌب الَْعَظَمِة ُثمَّ ِحَجاٌب الِْعزَّ

ِحَجاٌب اْلُقْدَرةِ

َياُء ُثمَّ ِحَجاٌب اجلَ ِحَجاٌب   ُثمَّ ِحَجاٌب اْلكرِْبِ
ةِ مْحَِة ُثمَّ ِحَجاٌب النُّبُوَّ رَبُوِت ُثمَّ ِحَجاٌب الرَّ

ْفعَ املَ  َفاَعِة ُثمَّ َأَمَر نِْزلَِة ُثمَّ ِحَجاٌب الرِّ  ُثمَّ ِحَجاٌب الشَّ
َعاَدةِ َتَعاىَل ُنوٍر  اهللَة ُثمَّ ِحَجاٌب السَّ

دِ  ثمَّ إنَّ اهلل َتَعاىَل خلق ِمْن ،  ... ُهَو َيُقولِحَجاٌب اْلُقْدَرةِ َفَدَخَل وَ َأْن َيْدُخَل ِِف ’  َُمَمَّ

د ثمَّ َقاَل ،  ال يعلمها إالَّ اهلل َتَعاىَل  ِِف ُكّل بحر علوم،  عرشين بحرًا ِمْن نور’  نور َُممَّ

د ثمَّ ِِف ،  ثمَّ فی بحر اخلشوع،  ثمَّ ِِف بحر الصرب،  إنزل ِِف بحر العّز فنزل:  ’ لنور َُممَّ

ثمَّ ِِف بحر ،  ثمَّ ِِف بحر احللم،  ثمَّ ِِف بحر الوفاء،  ثمَّ ِِف بحر الرضا،  بحر التواضع

ثمَّ ِِف ،  ثمَّ ِِف بحر املزيد،  ثمَّ ِِف بحر العمل،  ثمَّ ِِف بحر اِلنابة ثمَّ ِِف بحر اخلشية،  التقى

فلام ،  َحتّى تقّلب ِِف عرشين بحراً ،  ثمَّ ِِف بحر احلياء،  ثمَّ ِِف بحر الصيانة،  بحر اهلدى

ل خملوقاِت ويا،  َقاَل اهلل َتَعاىَل يا حبيبي ويا سيد رسِل،  خرج ِمْن آخر األبحر آخر  ويا أوَّ
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د،  ... ، رسِل َأْنَت الشفيع َيُوم املحرش فخر النور ساجداً  ’  ثمَّ خلق ِمْن نور َُممَّ

ل بعني اهليبة فصار ماءًا عذباً ،  وقّسمها قسمني،  جوهرة ونظر إىل ،  فنظر إىل القسم األوَّ

 ِمْن فخلق الكريس،  القسم الثَّاِِّن بعني الشفقة فخلق منها العرش فاستوى َعََل وجه املاء

ثمَّ خلق اهلل ،  ... وخلق ِمْن نور اللوح القلم،  نور العرش وخلق ِمْن نور الكريس اللوح

د د وآل َُممَّ ثمَّ خلق اهلل ،  ويستغفرون ألمته إىل َيُوم القيامة،  مالئكة يصّلون َعََل َُممَّ

د ،  لة والسخاء واألمانةالتعظيم واجلال:  اجلنّة وزّينها بأربعة أشياء’  َتَعاىَل ِمْن نور َُممَّ

فخلق ِمْن ،  ثمَّ نظر إىل باقي اجلوهرة بعني اهليبة فذابت،  وجعلها ألوليائه وأهل طاعته

فلام خلق اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىَل األرض متوج ،  َوِمْن زبدها األرضني،  دخاهنا الساموات

 .  ( ( )فخلق اهلل اجلبال فأرساها هبا،  بأهلها كالسفينة

 :  يظهر الرواية هذه ويف

لكن سيأيت أن العرش متقدم  العذب إما خلق قبل العرش أو معه أن املاء ـ1

 .  ( املشية ) عىل املاء

وات بعد العرش السام خلق قبل أن ذيلها دال عىل خلق ماء آخركام  ـ 

وات سامخلقت ال املاء الثاين ومن،  شيئة والعقل وبعد العوامل دوَّناوالكريس وامل

كام مر طبقات من اهلواء ،  يدلل عىل طبقات يف خلق املاء ومفاده،  واألرضني

 .  ومن احلجب

فهذه ،  قبل املاء العذبـ  بعد احلجب(  عرشين بحرا ) ـ بل خلق البحور ـ1

 .  هو قبل العرش وقبل املاء األجاج البحور قبل بحر املاء العذب الذي

 كام هو احلال يف،  عرش واملاءجتيل إهلي قبل الوعني الشفقة أن عني اهليبة ـ 4

                                         
:  البحار.  16ـ  11ص – 6املتوىف ق ’  األنوار يف مولد النبّي  ، امحد بن عبد اهلل ، بكرىال( 1)

 .  40ح:  ، باب بدء خلقه وما يتعّلق به:  ’ تاريخ نبينا ؛ 6 ص ، 15ج
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 .  ’ البحور ونور النبي احلجب ثم

،  واملفروض تقدم املاء عىل العرش،  أن العقل اذا خلق من نور العرشـ 5

متقدم عىل (  العلم ) وسيأيت أن العرش.  فيتقدم خلق طبقة من املاء عىل العقل

 .  ثم تأيت نوبة العقل(  املشية ) املاء

 .  اسامئية(  علوم ) حور مشيئات اسامئية يتقدمها عروشاليبعد أن البـ 6

ْهَراَن َقاَل ـ   ٌة ِمْن َمَوالِ وَ ×  اهللُكنُْت ِعنَْد َأِِب َعبِْد :  موثق َساَمَعَة ْبني مي يِه ِعنَْدُه ِعدَّ

ُجنَْدُه هَتْتَُدوا َل وَ هْ اجلَ اْعِرُفوا الَْعْقَل َوُجنَْدُه َواْعِرُفوا ×  ْهِل َفَقاَل اجلَ َفَجَرى ذِْكُر الَْعْقِل وَ 

ْفتَنَ  َخَلَق  اهللنَّ إِ ×  اهللا َفَقاَل َأُبو َعبِْد َقاَل َساَمَعُة َفُقْلُت ُجِعْلُت فَِداَك اَل َنْعِرُف إاِلَّ َما َعرَّ

وَحانِيِّنَي َعْن َيِمنِي الَْعْرِش ِمْن ُنوِرِه َفَقاالَْعْقَل وَ  ُل َخْلٍق َخَلَقُه ِمَن الرُّ َل لَُه َأْدبِْر َفَأْدَبَر ُهَو َأوَّ

َأْكَرْمتَُك َعََل مَجِيِع َخْلِقي َخَلْقتَُك َخْلقاً َعظِياًم وَ  َجلَّ لَهُ َعزَّ وَ  اهللُثمَّ َقاَل لَُه َأْقبِْل َفأَْقَبَل َفَقاَل 

َفَأْدَبَر ُثمَّ َقاَل لَُه َأْقبِْل َفَلْم ُيْقبِْل ِمَن الَْبْحِر اأْلَُجاِج الظُّْلاَمِِّنِّ َفَقاَل لَُه َأْدبِْر   ْهَل اجلَ   َقاَل ُثمَّ َخَلَق 

َت َفَلَعنَه اهللَفَقاَل  ْهُل َما اجلَ َسبِْعنَي ُجنْدًا َفَلامَّ َرَأى َجَعَل لِْلَعْقِل مَخَْسًة وَ  ُثمَّ ،   لَُه اْسَتْكرَبْ

ا َخْلٌق ِمثِِْل َخَلْقتَُه ْهُل َيا َربِّ َهَذ اجلَ َل َما َأْعَطاُه َأْضَمَر لَُه الَْعَداَوَة َفَقابِِه الَْعْقَل وَ  اهللَرَم َأكْ 

ُه وَ َكرَّ وَ  ْيتَُه َوَأَنا ِضدُّ َة يِل بِِه َفَأْعطِنِي ِمَن ْمتَُه َوَقوَّ نِْد ِمثَْل َما َأْعطَيْتَُه َفَقاَل َنَعْم َفإِْن اجلُ اَل ُقوَّ

َسبِْعنَي َرِضيُت َفَأْعَطاُه مَخَْسًة وَ اَل َقْد ُجنَْدَك ِمْن َرمْحَتِي قَ َبْعَد َذلَِك َأْخَرْجتَُك وَ  َعَصيَْت 

َّا َأْعطَ  بِْعنَي ْمَسِة وَ اخلَ ى الَْعْقَل ِمَن ُجنْدًا َفَكاَن َِم  .  احلديث«  ( )نْداجلُ السَّ

َي دالَّة َعىَل    :  َوهي

َكاَم أنَّ البحر األُجاج أيضا  خلق ،  نَّ اجلهل موجود روحاين ظلامين عظيمـ 1 

ْن اجلهل وخلق منه اجلهل والنار وأهلهاروحاين ألط نعم يبقى ،  ف أعظم مي

وقد ،  الكالم يفي رتبة خلق البحر األُجاج الظلامين يفي قيبال البحر العذب الفرات

                                         
 .  136ص  1املحاسن ـ ج ، امحد بن حممد بن خالد ، ربقىال( 1)
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 .  مر أنه متأخر عن البحر العذب

وال خيفى أن الدليل والربهان عىل كون اجلهل روحانيا هو تركيب  ـ 

 .  سواها فأهلام فجورها وتقواها وماونفس ـ  األرواح من جنوده

ال جيمع هذه اخلصال كلها التي  ) يف ذيل حديث جنود العقل واجلهلوـ 1

فأما ،  هي جنود العقل اال نبي أو ويص نبي أو مؤمن قد امتحن اهللّ قلبه لاليامن

ساير املؤمنني فال خيلو أحدهم من بعض هذه اجلنود للخري حتى اذا استكمل 

رفة العقل تدرك مع.  هل كان يف الدرجة العليا مع األنبياءوصفا من جنود اجل

 .  ( ). جنودهوجنوده بمجانبة اجلهل و

بجنود اجلهل املركبة يف هو خروج التعلقات الروحية (  صفا ) بـ فالتعبري ـ4

 .  األرواح

مما يبني أن ،  ومعنى تركب األرواح منها هو رسياَّنا لطافة يف األرواح ـ5

فضال عن نفس اجلهل الذي ،  اهر روحانية مخسة وسبعني روحاجنود اجلهل جو

هو بنوبته يَّسي كجوهر روحاين ألطف يف تلك األرواح فضال عن نفس البحر 

األجاج الذي هو جوهر روحاين ألطف من اجلهل يَّسي يف روح اجلهل وروح 

 .  النار وروح أهلها

ك روحاين ربط اهلداية والضالل بمعرفة العقل الذي هو مل×  أنهـ 6

مخسة وسبعني ،  وهي أيضا جواهر روحانية أقل لطافة منه وبمعرفة جنوده

وكذلك بمعرفة اجلهل والذي هو أيضا جوهر روحاين مظلم وبمعرفة ،  روحا

وكأن معرفة العقل ،  جنوده وهي األخرى جواهر روحانية مظلمة أقل لطافة منه

 .  نب وتربي منه ومن جنودهجت دهوجنو ومعرفة اجلهل،  تويل له وجلنوده هوجنود

                                         
 . ـ  اثبات الوصية ، نيعىل بن حس ، سعودىامل( 1)
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كذا إختالط الطينتني و،  األجاجورد من إختالط البحرين العذب و ماـ 7

ح جنوده وروح يمكن محله عىل رسيان روح العقل وأروا،  املخلوقتني منهام

َوَنْفٍس َوَما َسوهاَها  } مفاد قوله تعاىلهو ولعله ،  يف األرواح اجلهل وأرواح جنوده
لَْهَمَها 

َ
والتصفية التي مرت هي نحو من التمحيص للطينة ،  { فُُجوَرَها َوَتْقَواَهافَأ

 .  الطيبة عن اخلبيثة الذي ورد حصوله باإلمتحانات

بل ،  ذلك أرواح جنوده مل تسم بإسم ذاتكام مر ملك روحاين وك العقل ـ0

واحلال ،  بإسم اإلفعال فيظن من ذلك أَّنا أعراض أفعال أو األحوال أو صفات

ومع ،  وإنام وظيفتها الوجودية أداء هذه األفعال،  َّنا أرواح جوهرية روحانيةأ

ذلك قد ورد أن هلا نحو من احلساب واجلزاء والدخول يف الرمحة أو الطرد عن 

 .  وهو فوق اجلنان والنريان،  الرمحة والدخول يف اللعنة

ملخلوقات املنازعة بني اجلهل وبني العقل وبني جنودمها هو يف أرواح اـ 3

 .  النازلة

األنس بل رواح ال تقترص عىل أرواح اجلن ووالظاهر أن دائرة تلك األ ـ18

،  شاملة جلملة املالئكة املقربني والكروبني ومحلة العرش وسكان سدرة املنتهى

ـ  ملك روحاين كام ورد يف الرواياتوالذي هو ـ  وكل ما هو دون خلق العقل

 .  بالدين وبالطاعةملالئكة ممتحنون السيام وأن ا

د اجلهل كام ركب فيهم جنود غاية األمر أن املالئكة مركب فيهم بقية جنو 

أي مل يركب فيهم الشهوة والغضب ولكن ركب فيهم غريمها بنحو ،  العقل

كام هو مفاد مجلة من اإلشارات ،  ألطف وأخف درجة مما لدى اجلن واإلنس

 .  كان بدرجة خفيفة كالسخط والتَّسع وإن،  القرآنية والروائية

وعدم العلم ولو بلحاظ ×  كام يف إعرتاض بعضهم عىل إستخالف آدم 
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ين ُكنتُْم  } املراتب العالية منه كام يشري إليه قوله تعاىل ْسَماء َهـُؤالء إ
َ
يأ نبيُئوِني ب

َ
أ

نَت  َصاديقيني
َ
ينهَك أ لَْم نَلَا إياله َما َعلهْمتَنَا إ  { كييماْلَ الَْعلييُم  قَالُواْ ُسْبَحانََك الَ عي

والطمع واحلرص وإن كان بنحو شفيف ال ،  فإعرتاضهم مل يكن صادقا علميا

،  يف التفاخر بني جربئيل وإرسافيل كام ورد،  بنحوالشدة التي لدى اجلن واألنس

 .  ’ أو التجاذب يف البقاء أكثر بني جربئيل وميكائيل ليلة املبيت عىل فراش النبي

ئفةمن املالئكة ملعايص بني آدم كام يف رواية العيايش املتقدمة ونظري تعيري طا 

وما ورد مستفيضا أن أمرهم ،  ونظري قصة فطرس،  ئكة عىل الطاعةل املالبْ يف جَ 

وغريها من املوارد التي تندرج يف ترك األوىل ال ،  ال حيتمله املالئكة غري املقربني

،  يان جنود اجلهل والبحر األجاجرس ولكنها متولدة من،  املعايص املنزهون عنها

والظاهر أن إختالط الطينة الينحرص باإلنس واجلن بل شامل لكل املخلوقات 

 .  رواح التي تصعق بالنفخ يف الصورذات األ

اجلهل أنه من  وصف العقل أنه عن يمني العرش أي أعىل مراتبه مقابل ـ11 

 .  الشامل أي أدنى وأسفل مراتبه

قبال خلق اجلهل  الرواية أن العقل خلق من نور العرش يفأنه قد بني يف ـ  1

وسيأيت يف الرواية الالحقة خلق العقل من نور مكنون خمزون ،  من البحر األجاج

وهو قابل لإلنطباق عىل العرش ألنه العلم اإلهلي املكنون ،  يف العلم السابق

 .  بالملك مقربـ الذي مل يطلع عليه نبي مرسل والباطن فمن ثم يوصف 

نه رغم كون اجلهل من أضداد العقل ورغم إصابته باللعنة األوىل إـ 11

إن و،  نده من رمحة اهلل تعاىل إستئصاالهو وج إال أنه مل يطرد،  للعصيان األول

ألوىل بل يف أول اخللقة مل يلعن باللعنة ا،  بذلك عىل تقدير عصيانه مرة ثانياإنذر 

ترويضه يعطي أن اجلهل وجنوده باإلمكان وهذا ،  أي مل يبعد من الرمحة أصال

شتهر يف إوإن ،  ت بدرجة دون العقل وجنودهإن كانعىل سنخ الرمحة العالية و
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 .  جنوده ال كينونة له إال ملعونة بالبعد عن الرمحةاألذهان أن ذات اجلهل و

هذا ونسخة لفظ احلديث يف إثبات الوصية فقال له ادبر فلم يدبر ثم قال ـ 14

األمرين يف  أي أنه عىص يف كال ( ) قال له استكربتفلم يقبل فلعنه و له اقبل

 .  اإلدبار ويف اإلقبال

فوق اجلنة هذا مما يسرتعي البحث عن املوازين للجزاء يف عامل ما و ـ15

يام هو فوق عامل اجلنة كام أنه يقتيض وجود التكليف ف،  والنار مما دون العرش

البحرين العذب واألجاج الذين منهام خلق  بل مقتىض طاعة وعصيان،  والنار

وهذا يفتح ،  العقل واجلهل يبني وجود التكليف فيام هو فوق عامل العقل واجلهل

السيام ،  قلية يف التكليف واحلساب واجلزاءبابا اىل موازين أعىل من املوازين الع

ب وقبل قبل املاء العذ(  عرشين بحرا ) وقد تقدم يف مجلة روايات أن خلق البحور

 .  خلق العرش فضال عن خلق البحرين

قي اىل ما فوق عامل يرتعامل اخللقة واملخلوقات يتصاعد ون التضاد يف إ ـ16

أي اىل عامل العقل واجلهل بل ملا فوقهام من البحرين العذب ،  اجلنة والنار

 .  واألجاج

امل أسامء اجلعامل  اىل التضاد اللطيف األلطف ءإرتقابل ممكن تصوير  ـ17

،  ومن ثم يأيت دور الشفاعة كرضورة توازن وموازنة بني األسامء،  واجلالل

 .  وتكون الشفاعة جتيل عظيم للتوحيد يف عامل األسامء

،  اد يف العوامل اجلسامنية النازلةنعم هذا التضاد هو نمط يتلطف عن التض ـ10

الكثرة  كام أن التضاد اذا تلطف اىل مطلق الكفؤ والرشيك فهو يشمل مطلق

فيها ال من جهة الوحدة يف املوجودة يف األسامء اإلهلية من جهة وحيثية الكثرة التي 

                                         
 .  6 14/  1104 ، سوم:  چاپ ، قم ؛ ايرانـ  اثبات الوصية ، عىل بن حسني ، سعودىامل( 1)
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أسم املهيمن التوحيد فضال عن ،  د فيها ولو بتوسط الشفاعةوهو التوحي املسمى

 .  ( هو ) أو(  اهلل ) نظري

م ألمر باإلدبار ثاإلمتحان اإلهلي سواء للعقل أو للجهل إبتدء با أول نإ ـ13

واجلهل سواء هو القرب  وهذا مما يفيد أن الكينونة األوىل للعقل،  األمر باإلقبال

 .  ن يف اإلمتحان يؤدي اىل اإلبتعادإال أن اخلَّسا،  كل بحسبه

يُد ْبُن ـ   َثنيي ُموَسى ْبُن َجْعَفٍر احلَ وروى الصدوق بسنده عن َيزي َسني َقاَل َحدَّ

 َجْعَفري ْبني حُمَمَّ 
ِّ ْبني َعْن أَبييهي

ٍّ َعْن أَبييهي َعيلي
دي ْبني َعيلي  حُمَمَّ

َسنْيي َعْن أَبييهي احلُ ٍد َعْن أَبييهي

ريي احلُ  ٍّ َعْن أَبييهي أَمي
ِّ ْبني أيَبي طَاليٍب املُ َسنْيي ْبني َعيلي

نينَي َعيلي إِنَّ   ’  اهللَقاَل َقاَل َرُسوُل  ْؤمي

ْع َعَليِْه َنبِيي ٍر خَمُْزوٍن َمْكنُوٍن ِِف َسابِِق ِعْلِمِه الذي ََلْ َيطَّلِ ِمْن ُنو  اْلَعْقَل   َجلَّ َخَلَق َعزَّ وَ  اهلل

ٌب ُمْرَسٌل وَ  ْهَد َرْأَسُه َفَجَعَل الِْعْلَم َنْفَسُه َواْلَفْهَم ُروَحُه وَ  اَل َمَلٌك ُمَقرَّ َياَء َعْينَيِْه احلَ وَ الزُّ

ُه وَ  ْأَفَة َُهَّ اُه بَِعرَشَ َة َقْلبَُه ُثمَّ َحَشاُه وَ مْحَ الرَّ َواحِلْكَمَة لَِساَنُه َوالرَّ ياَمِن َقوَّ ةِ َأْشَياَء بِاْلَيِقنِي َواِْلِ

ْفِق َواْلَعطِيَِّة وَ  كِينَِة َواِْلِْخاَلِص َوالرِّ ْدِق َوالسَّ ْكِر ُثمَّ ِع َوالتَّْسلِيِم وَ اْلُقنُوَوالصِّ َقاَل  الشُّ

ْم َفَقاَل  َأْدبِْر َفَأْدَبَر ُثمَّ َقاَل  َجلَّ َعزَّ وَ   الَِّذي لَيَْس لَُه ْمُد هللَِِّاحلَ َلُه َأْقبِْل َفَأْقَبَل ُثمَّ َقاَل َلُه َتَكلَّ

 ٍء لَِعَظَمتِِه َخاِضٌع َذلِيٌل  اَل ِمْثٌل الَِّذي ُكلُّ َشْ ِضدي َواَل نِدي َواَل َشبِيٌه َواَل ُكْفٌو َواَل َعِديٌل وَ 

بُّ َتَباَرَك وَ  ِِت وَ  َتَعاىَل َفَقاَل الرَّ ْقُت َخْلقًا َأْحَسَن ِمنَْك َواَل َأْطَوَع يِل َجاَليِل َما َخلَ َوِعزَّ

َف ِمنَْك وَ  بَِك ُأَؤاِخُذ َوبَِك ُأْعطِي َوبَِك اَل َأَعزَّ ِمنَْك ِمنَْك َواَل َأْرَفَع ِمنَْك َواَل َأرْشَ

ُد َوبَِك ُأْعبَُد َوبَِك ُأْدَعى َوبَِك ُأْرجَتَى َوبَِك أُ  ْبَتَغى َوبَِك ُأَخاُف َوبَِك ُأْحَذُر َوبَِك ُأَوحَّ

َفَقاَل  َساِجدًا َفَكاَن ِِف ُسُجودِهِ َألَْف َعامٍ َخرَّ اْلَعْقُل ِعنَْد َذلَِك بَِك اْلِعَقاُب فَ الثََّواُب وَ 

بُّ َتَباَرَك َوَتَعاىَل اْرَفْع َرْأَسَك َوَسْل ُتْعَط وَ  ْع َفَرَفَع اْلَعقْ الرَّ ُل َرْأَسُه َفَقاَل إهَِلِي اْشَفْع ُتَشفَّ

َعنِي فِيَمْن َخَلْقَتنِي فِيِه َفَقاَل  َجلَّ َجاَلُلُه ملاََِلئَِكتِِه ُأْشِهُدُكْم َأِّنِّ َقْد  اهللَأْسَأُلَك َأْن ُتَشفِّ
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ْعُتُه فِيَمْن َخَلْقتُُه فِيهِ    ( ). َشفَّ

 :  ومفاده

لواردة مستفيضا وأهل بيته ا’  صفات العقل مع الصفات للنبي تطابقـ 1

من كونه أحسن اخللق وأطوعهم هلل تعاىل وأرفعهم ،  يف اآليات والروايات

،  أنه ويل احلساب من قبل اهلل تعاىل به يثيب وبه يعاقبو،  أعزهم عليهوأرشفهم و

،  وبه يعبد اهلل وبه يوحد،  اىل اهلل تعاىل وبه هيتدى اليه تعاىلويتوسل وبه يتوجه 

 .  وأنه الشافع

أن مقام الشافع ونحوها من مقامات الكرامة واإلكرام اإلهلي هو سنخ  ـ 

املوت ونمط الثواب واجلزاء اإلهلي للمالئكة الروحانيني الذين ال يعرتهيم 

جزاؤهم وثواهبم هبذا النمط و،  اليتصفون وال تتصف أرواحهم بعنوان النفسو

 .  فيهماإلهلية تتجىل األوصاف أن توصيف باألسامء اإلهلية والتحيل والهو 

هم وثواهبم وكامهلم من هذا النمط هو إنعدام حد ئا كون جزوالسبب يف ـ1

فال تكون اللذائذ ،  النفس عن ذواهتم ومن ثم ال يطرأ عليهم املوت كام مر

 .  النفسانية كامال هلم وال املشتهيات النفسانية مناسبة لذواهتم

،  لتمكني وهي الرمحة اإلهليةكام أن عقوبتهم بطردهم عن هذه املقامات وا ـ4

 .  بالطرد عن هذه املقامات هوواللعنة ههناك 

ل عىل أن شفاعة العقل فيمن خلق العقل فيه هو نمط الثواب واجلزاء للعق ـ5

 .  طاعته هلل تعاىل كام تقدم

إذ ال ريب ،  فيقع البحث يف معنى خلق العقل يف املخلوقني الذين هم دونه ـ6

فام الذي يعني خلق العقل فيام دونه ،  املخلوقات التي دونهأن العقل خلق قبل 
                                         

ـ ج  ، حممد بن عىل ، ابن بابويه( 1)  .   54ص  ، 1/ 1164امايل الطويس احلديث . ـ  7 4ص   اخلصال 
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الئكة املذوات املخلوقات بام فيها اإلنس والبد أنه بمعنى تعلق العقل بأرواح وف

وهذا يعطي أحد معاين ،  اجلن وغريهم من املخلوقات التي هلا تعلق بالعقلو

ديث أن سؤال العقل ومن النفيس يف مفاد احل،  ( وأرواحكم يف األرواح ) الزيارة

وهو طلب الشفاعة فيمن خلق فيهم ’  وطلبه ودعاؤه هو عني سؤال سيد األنبياء

يف الباطن أحد مراتب ’  مما ينبه أن النبي،  ألمته’  نظري طلب شفاعة النبي

كذلك أرسل يف ،  كام أرسل يف الظاهر للكائنات’  وأنه،  وجوده هو العقل نفسه

اىل األرواح يف عامل امليثاق ’  نحو بعثة لسيد األنبياء وهو،  بواطن األرواح اليها

باطنة العميل يف اإلنسان نبوة ومن ثم يتبني أن العقل النظري و،  وعامل األظلة

ًة َظاِهَرًة وَ إِنَّ هلِلَِّ َعََل النَّاِس ُح :  × وهو مفاد قوله،  إمامة باطنةو َتنْيِ ُحجَّ ًة جَّ ُحجَّ

ُسُل َواأْلَْنبَِياُء وَ ا الظَّاهِ َباطِنًَة َفَأمَّ  ةُ َرُة َفالرُّ ا اْلَباطِنَُة َفاْلُعُقوُل وَ  اأْلَئِمَّ   ( )( َأمَّ

 خلق النار وأهلها من الماء األجاج خلق الجنة وأهلها من الماء العذب

ْلِق اخلَ َلْو َعلَِم النَّاُس َكْيَف اْبتَِداُء :  َقاَل ×  ُزَراَرَة َعْن أَيبي َجْعَفرٍ صحيح  ـ1

ُلَق  اهللاْختََلَف اْثنَاِن إِنَّ َما  بًا َأْخُلْق ِمنَْك ْلَق َقاَل ُكْن َماًء َعْذ اخلَ َعزَّ َوَجلَّ َقْبَل َأْن خَيْ

ا اجًا َأْخُلْق ِمنَْك َناِري وَ ُكْن ِمْلحًا ُأجَ َجنَّتِي َوَأْهَل َطاَعتِي وَ  َأْهَل َمْعِصَيتِي ُثمَّ َأَمَرُُهَ

ْؤِمَن ُثمَّ َأَخَذ طِينًا ِمْن َأدِيِم املُ ْؤِمُن الَْكافَِر َواْلَكافُِر املُ اَر َيلُِد َفاْمَتَزَجا َفِمْن َذلَِك َص 

  ( )اأْلَْرِض َفَعَرَكُه َعْركاً َشِديد

والخيفى أنه مع مالحظة ماورد أن العقل خلق من املاء العذب واجلهل 

تقدمة يف بدء امعة املبحكم املقابلة خلق من املاء األجاج كام يف ترصيح موثقة س

نة والنار فضال عن أهل كل والعقل واجلهل أسبق خلقة من اجل،  خلقة العقل

                                         
 .  16ص  1الكايف ج ( 1)

 .  6ص ـ ج(  اإلسالميةـ  ط )ايف الك ، حممد بن يعقوب ، كلينىال(  )
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نعم مر أن خلق ،  األشياء فالعرش استوى عىل املاء وخلق املاء قبل خلق،  منهام

هذا فضال عن ،  قبل العرش ومنه بعده قبل العقل ومنه بعده املاء طبقات فمنه

 .  تداء خلق النور قبل العرشالبحور العرشين التي خلقت يف اب

  در للطينةمص نئيإمتزاج الما

األشباح ولعوامل ة األصلية لألظلة ود مجلة هذه الروايات أن املاءين مها الطينومفا

 .  وهو وجه إرتباط عامل الطينة بام فوقها،  وأن الطينة طبقات وعوامل،  الطينة

َتَعاىَل َتَباَرَك وَ  اهللإِنَّ :  َقاَل ×  ْعَفرٍ حمسنة ُزَراَرَة َعْن مُحَْراَن َعْن أَيبي جَ ـ 4

اَءاِن َفَأَخَذ طِينًا ِمْن َأدِيِم املَ َماًء َماحِلاً ُأَجاجًا َفاْمتََزَج وَ ْلَق َخَلَق َماًء َعْذبًا اخلَ َحْيُث َخَلَق 

رِّ َقاَل أِلَْصَحاِب اْلَيِمنِي وَ اأْلَْرِض َفَعَرَكُه َعْركاً َشِديدًا فَ  نَِّة بَِساَلٍم اجلَ إىَِل  َيِدبُّونَ  ُهْم َكالذَّ

اَمِل إىَِل النَّاِر وَ َقاَل أِلَْصَحاوَ    ( ) اَل ُأَبايِل ِب الشِّ

وخلقت طينة أهل ،  اء العذباملده أن أهل اجلنة خلقت طينتهم من ومفا

 .  األجاجالنار من املاء 

نَاٍن َعْن أيَبي َعبْدي  اهللمصحح َعبْدي  ـ5 ِل َما َسَأْلتُُه َعْن َأوَّ :  َقاَل ×  اهللْبني سي

ٍء ُقْلُت  َجلَّ َما َخَلَق ِمنُْه ُكلَّ َشْ َعزَّ وَ  اهللَل َما َخَلَق َجلَّ َقاَل إِنَّ َأوَّ َعزَّ وَ  اهللَخَلَق 

ا َعْذٌب َأَحُدُُهَ   ْحَرْينِ اَء بَ املَ َتَعاىَل َخَلَق َتَباَرَك وَ  اهللاُء إِنَّ املَ َما ُهَو َقاَل ُجِعْلُت فَِداَك وَ 

َدْيَك َقاَل فِيَك َسعْ َيا َبْحُر َفَقاَل لَبَّْيَك وَ اآْلَخُر ِمْلٌح َفَلامَّ َخَلَقُهاَم َنظََر إىَِل اْلَعْذِب َفَقاَل وَ 

َجنَّتِي ُثمَّ َنظََر إىَِل اآْلَخِر َفَقاَل َيا َبْحُر َفَلْم َك َأْخُلُق َأْهَل َطاَعتِي وَ ِمنْ َبَرَكتِي َوَرمْحَتِي وَ 

اٍت َيا َبْحُر َفَلْم جُيِْب  َأْخُلُق َأْهَل  ِمنَْك َفَقاَل َعَلْيَك لَْعنَتِي وَ  جُيِْب َفَأَعاَد َعَلْيِه َثاَلَث َمرَّ

ُرُج َمْعِصَيتِي وَ  ا َفاْمتََزَجا َقاَل َفِمْن َثمَّ خَيْ ْؤِمُن ِمَن اْلَكافِِر املُ  َمْن َأْسَكنُْتُه َناِري ُثمَّ َأَمَرُُهَ

                                         
 .  0ص   ـ ج(  اإلسالميةـ  ط )الكايف  ، حممد بن يعقوب ، كلينىال( 1)
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  ( ). ْؤِمنِ املُ ِمَن  اْلَكافِرُ وَ 

 :  ومفاد احلديث

ألن  ن معصية البحر األجاج متقدمة عىل معصية اجلهل التي مر ذكرهاإـ 1

امعة فضال عن سجني والنار يف موثق س كام مر،  اجلهل خلق من البحر األجاج

 .  وأهلها

 وبـ،  يف رواية أخرى(  املر ) واملسمى بــ  ن معصية البحر األجاجإـ  

الظاهر أنه إشارة اىل معصيته ،  تكررت ثالث مراتـ  يف روايات أخرى(  الحامل )

 .  عىل طبقات أو عوامل ثالث

،  ن اللعنة سبقت البحر املالح األجاج املر قبل اللعنة التي نالت اجلهلإـ 1

وهذا مما يفتح آفاق من ،  يف نار جهنم بكل طبقاهتا الشديدةوهي قبل اللعنة التي 

تتضمن جزاء وعقاب ،  نة والنار من عوامل هائلة مهولةما وراء اجل املعرفة حول

 .  أخطر

كام أن هناك ضاللة وراء ،  إن هناك هداية وراء اجلنة وفوقها وهو العقل ـ4

البحر بل هناك هداية ونور فوق ووراء العقل وهو ،  النار وأشد منها وهو اجلهل

هل وأعظم منها وهو البحر ضاللة وظلمة أشد من اجل كذلكو،  العذب الفرات

ٍء َحي المَ وََجَعلَْنا ميَن  }(  املاء ) والبحران مرتبطان بخلق،  األجاج  .  { اء ُُكه ََشْ
بل وكذلك هناك هداية أعظم من ذلك تتصاعد بحسب تصاعد ورقي  ـ5

مراتب اخللقة يف الكامل كالعرش وما فوقه من عوامل النور والبحور العرشين التي 

والتي ادخل فيها نور  وفوقها احلجب االثنا عرش’  تعاىل فيها نور نبيه غمس اهلل

وما تشتمل عليه مما ال ،  وهلم صعودا بحسب طبقات عامل األسامء،  ’ النبي

                                         
 .  04ص  1ج  ، 6ح  77ب علل الرشائع ـ  ، حممد بن عىل ، ابن بابويه( 1)
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سواء من أسامء اجلامل أو ،  شؤون هيمنة وإشتقاق من بعضها البعضيتناهى من 

كسبق الرمحة ،  أسامء اجلالل إال أن أسامء اجلامل دوما مهيمنة عىل،  أسامء اجلالل

كام ،  للقهر والنقمة من أسامء اجلالل فالضالل جتيل،  اإلهلية عىل الغضب اإلهلي

أن القهر اإلهلي من أسامء اجلالل ال يقوم هلا خملوق وال تقاس بقهر جهنم وال 

بل التقاس باللعنة التي تصيب اجلهل بل وال ،  مالك املهيمن عىل قهر جهنم بقهر

 .  البحر األجاج تصيبالتي 

لعداوة إن العداوة والتضاد والتنافر واملنافرة بني املاءين قبل ومتقدمة عىل اـ 6

 اجلنة كام أن الذي بني العقل واجلهل قبل الذي بني،  والتضاد بني العقل واجلهل

 .  الذي بني أهلهامقبل والنار و

وق وقبل التي إن اللعن واللعنة التي كانت من نصيب املاء األجاج ف ـ7

فوق وقبل التي من  والتي كانت من نصيب اجلهل،  ب اجلهلكانت من نصي

 .  نصيب أهل جهنم

وقبل الرمحة التي من  كام أن الرمحة التي من نصيب املاء العذب الفرات فوق

،  فوق وقبل التي من نصيب أهل اجلنةالعقل نصيب والتي من ،  نصيب العقل

 .  انبني مما اليتناهى تصاعدا كام تقدمهذا فضال عام فوق ذلك من اجل

كام أن عامل العقل ،  سميه فوق وقبل عامل العقل واجلهلإن عامل املاء بق ـ0

شباح فوق كام أن عامل األظلة واأل،  واجلهل فوق وقبل عامل األظلة واألشباح

هذا فضال عام تقدم من تعدد طبقات املاء قبل العرش ،  وقبل عامل اجلنة والنار

 .  وقبل العقل وبعده،  عدهوب

يِّ َقاَل َقاَل َرُسوُل  ورد يف رواية اخلصالـ 3   ’  اهللَعْن أيَبي أَيُّوَب اأْلَْنَصاري
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ومفادها خلق اجلنة من نور ،  ( ) نََّة َخَلَقَها ِمْن ُنوِر الَْعْرشاجلَ َجلَّ َعزَّ و اهلل َخَلَق َلـامَّ 

وذلك بواسطة خلق املاء العذب ،  بالعرش مع ماورد أَّنا خلقت من البحر العذ

 .  من نور العرش كام مر

 والجهل ِفي مراتب الخلقة رتبة خلق البحر األجاج

إن اجلنة والنار خلقا بل ،  ويظهر من الروايات أن خلقتهام قبل اجلنة والنار

وال خيفى أن البحرين موجودان شاعران حيّان أعظم لطافة وروحا ،  من البحرين

النار بمقتىض قاعدة األرشف من أن كل موجود علوي هو أرشف  من اجلنة ومن

 .  وقد أشارت الروايات اىل شعور وحياة البحرين،  من السفيل

عقل واجلهل فضال عن بل مما تقدم من الروايات أن البحرين سابقان عىل ال 

بل إن العقل واجلهل سابقان عىل اجلنة والنار ومها ألطف خلقة من ،  اجلنة والنار

 .  عظم حياة وشعورا من اجلنة والناراجلنة والنار وأ

ْلِق اخلَ َلْو َعلَِم النَّاُس َكْيَف اْبتَِداُء :  َقاَل ×  صحيح ُزَراَرَة َعْن أَيبي َجْعَفرٍ  ـ6

ُلَق َعزَّ وَ  اهللاْثنَاِن إِنَّ َما اْختََلَف    ِمنَْك  َأْخُلْق  ْلَق َقاَل ُكْن َماًء َعْذباً اخلَ َجلَّ َقْبَل َأْن خَيْ

ا اجًا َأْخُلْق ِمنَْك َناِري وَ ُكْن ِمْلحًا ُأجَ ْهَل َطاَعتِي وَ أَ وَ   َجنَّتِي َأْهَل َمْعِصَيتِي ُثمَّ َأَمَرُُهَ

ْؤِمَن ُثمَّ َأَخَذ طِينًا ِمْن َأدِيِم املُ اْلَكافُِر ْؤِمُن الَْكافَِر وَ املُ لُِد َفاْمَتَزَجا َفِمْن َذلَِك َصاَر يَ 

رِّ َيِدبُّونَ  ( )َرَكُه َعْركاً َشِديداً اأْلَْرِض َفعَ   .  ( ( )... َفإَِذا ُهْم َكالذَّ

يْ ـ 7 َيَة ْبني رُشَ َجلَّ َأْجَرى َماًء َعزَّ وَ  اهللإِنَّ :  َقاَل ×  اهللٍح َعْن أيَبي َعبْدي َعْن ُمَعاوي

َجلَّ َأْجَرى َماًء َعزَّ وَ  اهللتِي َوإِنَّ َطاعَ َأْهَل بًا َأْخُلْق ِمنَْك َجنَّتِي وَ َلُه ُكْن َبْحرًا َعْذ :  َفَقاَل 

                                         
 .  100ص  1اخلصال ـ ج  ، حممد بن عىل ، ابن بابويه( 1)

 .  الدلك:  و العرك.  ظاهره و كذا السامء ، اديم األرض(  )

تفسري العيايش  ،  0 ص 1املحاسن للربقي ج ، 6ص  الكايف ج ، حممد بن يعقوب ، كلينىال( 1)

 .  7 سورة األنعام اآلية 
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َفِمْن َثمَّ ،  َأْهَل َمْعِصَيتِي ُثمَّ َخَلَطُهاَم مَجِيعاً وَ   َناِري  ًا َأْخُلْق ِمنَْك َفَقاَل لَُه ُكْن َبْحرًا َماحلِ 

ُرُج  ْ خَيْ وَ ْؤِمِن املُ خَيُْرُج اْلَكافُِر ِمَن ْؤِمُن ِمَن اْلَكافِِر وَ املُ  خَيْ ُرْج َلْو ََل ْ خَيْ ِمْن َهَذا إاِلَّ  لِْطُهاَم ََل

  ( ). ( اَل ِمْن َهَذا إاِلَّ ِمثُْلهُ ِمْثُلُه وَ 

كن :  إن اهلل قال للامء  وعن عثامن بن عيسى عن بعض أصحابه عنه قال ـ0

  قال للامء كن ملحا أجاجا أخلق منكو،  أهل طاعتيعذبا فراتا أخلق منك جنتي و

،  هي يمنيو ( ) ثم قبض قبضة هبذه،  جرى املاءين عَل الطنيفأ،  أهل معصيتيو  ناري

عليكم طاعتي قالوا ألست بربكم وـ  ثم أشهدهم عَل أنفسهم،  فخلقهم خلقا كالذر

فمنهم من أرسع ،  قعوا فيها:  قال هلموـ  فإذا نار تأجج،  كوِّن نارا:  فقال للنارـ  بَل

فلام وجدوا حرها رجعوا فلم ،  لسهمنهم من َل يربح ُمو،  منهم من أبطأ ِف السعيو

ثم ـ  ثم قبض قبضة هبذه فخلقهم خلقا مثل الذر مثل أولئك،  يدخلها منهم أحد

فمنهم ،  قعوا ِف هذه النار:  ثم قال هلم،  أشهدهم عَل أنفسهم مثل ما أشهد اآلخرين

:  فقال،  فوقعوا فيها كلهم،  منهم من مر بطرف العنيو،  [ و منهم من أرسع]أبطأ   من

يا ربنا أقلنا نفعل كام :  قال اآلخرونوـ  ء فخرجوا َل يصبهم ش،  أخرجوا منها ساملني

منهم من َل وـ  منهم من أبطأفمنهم من أرسع ِف السعي و،  قد أقلتكم:  قال،  فعلوا

يَما نُ  }:  فذلك قوله،  يربح ُملسه مثل ما صنعوا ِف املرة األوىل واْ لََعاُدواْ ل ُهواْ َولَْو ُردُّ
ينهُهْم لَََكذيبُون   ( ). ( ){ َعْنُه َوإ

بييعي َيْرَفَعانيهي َقاَل أََباني ْبني ُعثْاَمَن وَ ـ 3 َجلَّ َخَلَق َماًء َفَجَعَلُه َعزَّ وَ  اهللإِنَّ :  أيَبي الرَّ

ا َفاْختََلَطا َيتِِه ثُ َخَلَق َماًء ُمّرًا َفَجَعَل ِمنُْه َأْهَل َمْعِص َعَل ِمنُْه َأْهَل َطاَعتِِه وَ َعْذبًا َفَج  مَّ َأَمَرُُهَ

                                         
 .  01ص  1علل الرشائع ـ ج  ، حممد بن عىل ، ابن بابويه( 1)

 .  يأيت يف هذا املوضع و كذا فيام « هبذه »مكان  « بيده »و يف نسخة الربهان (  )

 .  71:  1البحار ج .    5:  1الربهان ج ( 1)

 .  150ص  1تفسري العّيايش ـ ج  ، حممد بن مسعود ، عياشىال( 4)
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  ( ). اَل اْلَكافُِر إاِلَّ َكافِراً ْؤِمُن إاِلَّ ُمْؤِمناً وَ املُ َلْو اَل َذلَِك َما َوَلَد وَ 

اٍل َعْن َبْعضي أَْصَحابي احلَ املوثق اىل  ـ18 ِّ ْبني َفضَّ
نَا َعْن أَيبي َعبْدي َسني ْبني َعيلي

َجَعَل َماًء ُمّراً َلَق ِمنُْه َأْهَل َطاَعتِِه وَ َجلَّ َخَلَق َماًء َعْذباً َفَخ زَّ وَ عَ  اهللإِنَّ :  َقاَل ×  اهلل

ا َفاْخَتَلطَا َفَلْو اَل َذلَِك َما َوَلَد  اَل ُن إاِلَّ ُمْؤِمنًا وَ ْؤمِ املُ َفَخَلَق ِمنُْه َأْهَل َمْعِصَيتِِه ُثمَّ َأَمَرُُهَ

  ( ). اْلَكافُِر إاِلَّ َكافِراً 

إنَّ  » يفي حديث ـ×  معتربة بن سنان َعْن أيب عبداهلل ويف علل الرشايع ـ11 

،  اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىَل ملا خلق الساموات واألرض خلق بحرين بحرا عذبًا وبحرًا ُأجاجاً 

«  ... ِمْن البحر العذب وشّن َعَلْيَها ِمْن البحر األُجاج×  فخلق تربة آدم

 .  ( )احلديث

البحر األُجاج فضال  َعْن اجلهل خلق ساموي روحاين مظلم  فيظهر منها أنَّ 

َحيُْث أنَّ اجلهل والبحر األُجاج ،  َوَليَْس فوق الساموات واالعتبار العقيل يعضده

ْن العوامل النورانية،  الظلامين ُيناسب العوامل النازلة ،  َوهَي الساموية ال ما فوقها مي

 .  خلق العقل وخلق اجلهل وبذلك يظهر فرق املراتب العظيمة بني

ولكن يمكن التوفيق بعدم املنافاة بني كون بحرين آخرين سامويني خلق منهام 

طينة آدم وبني كون بحرين سابقني عىل العقل واجلهل الروحانيني بعد تعدد 

 .  وتعدد الطينات التي خلق منها آدمالبحور 

أن اهلل   ×  روى العيايش عن عامر بن أيب األحوص عن أيب عبد اهلل ـ 1

 اآلخرو،    { َعْذٌب فَُراٌت  } أحدُها،  تعاىل خلق ِف مبتدإ اخللق بحرينتبارك و

                                         
 .  04ص  1علل الرشائع ـ ج  ، حممد بن عىل ، ابن بابويه( 1)

 .   0ص  1علل الرشائع ـ ج  ، حممد بن عىل ، ابن بابويه(  )

 .  5 4ص 161ب ،  ج:  علل الرشايع( 1)
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َجاجٌ  }
ُ
البحر  ثم أجراه عَل،  ثم خلق تربة آدم من البحر العذب الفرات ( ){ ميلٌْح أ

ثم قبض قبضة من كتف آدم األيمن ،  هو خلق آدمو ( )فجعله محأ مسنونا،   األجاج

ثم قبض قبضة من كتف آدم ـ  ال أبايلهؤالء ِف اجلنة و:  فقال،  صلب آدم فذرأها ِف

يل وال أسأل عام أفعل وـ  ال أبايلهؤالء ِف النار و:  األيّس فذرأها ِف صلب آدم فقال

فاحتج يومئذ :  قال أبو عبد اهلل ( ) هؤالء سيبتلونوِف هؤالء وـ  ِف هؤالء البداء بعد

أنت يا ربنا َل أوجبت لنا النار و:  فقالوا،  خالقهم هم ذر عَلوـ  أصحاب الشامل

وتبلونا بالرسل وتعلم طاعتنا لك ومعصيتنا ـ  احلكم العدل من قبل أن حتتج علينا

عليكم اآلن ِف الطاعة واملعصية ـ  فأنا أخربكم باحلجة:  تعاىلفقال اهلل تبارك و

  ( ). اِلعذار بعد اِلخبارو

والعصيان يف عامل الذر ومتامية احلجة هلل  ده حصول التكليف والطاعةومفا

 وإعطاء ملزيد من،  غاية األمر العوامل مراحل لتعدد اإلمتحانات،  تعاىل ثمة

 .  الفرصة أكثر للتكامل وللنجاة

ٌّ ـ 11
ُل َما  اَل َشْ َتَعاىَل وَ  اهللَكاَن :   ×  روى البكري بأسانيد َقاَل َعيلي َء َمَعُه َفأَوَّ

ُلَق قَ   بِيبِهِ َخَلَق ُنوٍر َح  نََّة َوالنَّاِر اجلَ اِء َواْلَعْرُش َواْلُكْريِسُّ َواللَّْوِح َواْلَقَلُم وَ املَ ْبَل َأْن خَيْ

َحاِب َوآَدَم وَ احلُ وَ  اِب َوالسَّ اَء بَِأْرَبَعِة آاَلِف َعامجَّ َتَعاىَل ِمْن ُنوِرهِ  اهللَفَخَلَق  ... ( ) َحوَّ

                                         
 .  املالح املر الشديد امللوحة:  و األجاج.  أعذب العذوبة:  الفرات( 1)

 :  املصور و قيل:  احلمأ مجع محائة و هو الطني األسود املتغري و املسنون(  )

 .  املصبوب املفرغ كأنه أفرغ حتى صار صورة

 .  « سيسألون »و يف نسخة الربهان ( 1)

احلديث  ،  10ص  1ج  ، 01تفسري العّيايش ـ سورة آل عمران اآلية  ، حممد بن مسعود ، عياشىال( 4)

70  . 

 .  0ـ ص’  األنوار يف مولد النبّي  ، امحد بن عبد اهلل ، بكرىال( 5)
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ةِ اْثنَْي َعرَشَ ِحَجابًا َأوَّ   ُثمَّ ِحَجاٌب اْلَعظََمِة ُثمَّ ِحَجاٌب اْلِعزَّ
ا ِحَجاٌب اْلُقْدَرةِ  ... ( )هُلَ

دِ  اهللإِنَّ :   ×  َقاَل َعِِلي وَ  يَن َبْحرًا وَ ’  َتَعاىَل َخَلَق ِمْن ُنوٍر َُمَمَّ بُِكلِّ َبْحٍر ُعُلوِم ِعرْشِ

ُهَو ِعْرَقاِن فقطرت ِمنُْه لنُّوِر َساِجدًا ُثمَّ َقاَم وَ ا َقاَل َفَخرَّ  ... ( ) َتَعاىَل  اهللاَل َيْعَلُمَها إاِلَّ 

يَن َألَْف َفَخَلَق اٌت َكاَن َعَدَدَها ِماَئَة َوَأْرَبَعٌة وَ َقَطرَ   َنبِيًّا ِمْن َأْنبِيَائِِه  اهللِعرْشِ
ِمْن ُكلِّ َقطَْرةٍ

َراِم َوُهْم احلَ  اهللبَِبيِْت  اجِّ احلَ ُف َقاَل َفَلامَّ َكَمَلْت َصاَرْت َتُطوُف َحْوَل ُنوِرهِ َكاَم َيُطو

ُسوَنُه وَ  اهللُيَسبُِّحوَن  ُثمَّ َخَلَق ِمْن ُنوٍر  ... ( ) َيُقوُلوَن ُسبَْحاَن َمْن ُهَو َغنِيَوُيَقدِّ

دِ  ِل بَِعنْيِ اهلَْ َجْوَهَرٌة وَ ’  َُمَمَّ اَر َماٍء َعْذباً ْيَبَة َفَص َقَسَمَها نِْصَفنْيِ َفنَظََر إىَِل الَْقْسِم اأْلَوَّ

َفَقِة فَ وَ  ْوِح َق ِمْن ُنوِرِه اْلُكْريِسِّ وَ َخلَ َخَلَق ِمنُْه الَْعْرِش وَ َنَظَر إىَِل اْلَقْسِم الثَّاِِّن بَِعنْيِ الشَّ اللَّ

ْوِح اْلَقَلم  .  ( ) ُثمَّ َخَلَق ِمْن ُنوٍر اللَّ

خلق وكذا خلق اللوح من نوره و،  خلق الكريس من نور العرش:  ومفاده

 .  وهم الروايد قالعكس و هالقلم من نور اللوح ولعل

ٍد ـ 14 يِّ َعْن َجْعَفري ْبني حُمَمَّ
ومثله ما رواه الصدوق بسنده َعْن ُسْفيَاَن الثَّْوري

ِّ ْبني أيَبي َطاليٍب 
هي َعْن َعيلي  َعْن َجدِّ

اديقي َعْن أَبييهي َتَعاىَل َتبَاَرَك وَ  اهللإِنَّ :  َقاَل ×  الصَّ

دٍ َخلَ  اَمَواِت وَ َقبْ ’  َق ُنوَر َُمَمَّ ْوَح اأْلَْرَض َل َأْن َخَلَق السَّ َوالَْعْرَش َواْلُكْريِسَّ َواللَّ

هُ وَ  ...  َقْبَل َأْن َخَلَق آَدموَ  النَّارَ نََّة وَ اجلَ َواْلَقَلَم وَ  ْم بَِأْرَبِعاِمَئِة َألٍْف َقْبَل َأْن َخَلَق اأْلَْنبَِياَء ُكلَّ

يَن َأْلَف َسنٍَة َوَخَلَق َوَأْرَبٍع َوعِ  ِحَجابًا ِحَجاَب اْلُقْدَرةِ َجلَّ َمَعُه اْثنَْي َعرَشَ َعزَّ وَ  اهللرْشِ

ْوِح وَ َج ُثمَّ َأْظَهَر َعزَّ وَ  ... ِحَجاَب اْلَعَظَمةوَ  رًا َأْرَبَعَة لَّ اْسَمُه َعََل اللَّ ْوِح ُمنَوَّ َكاَن َعََل اللَّ

َأْن  َعََل الَْعْرِش َفَكاَن َعََل َساِق اْلَعْرِش ُمْثبَتًا َسْبَعَة آاَلِف َسنٍَة إىَِل  آاَلِف َسنٍَة ُثمَّ َأْظَهَرهُ 

                                         
 .  3ـ ص ’  األنوار يف مولد النبّي  ، امحد بن عبد اهلل ، بكرىال( 1)

 .  18ـ ص’  األنوار يف مولد النبّي  ، امحد بن عبد اهلل ، بكرىال(  )

 .  18ص–’  األنوار يف مولد النبّي  ، امحد بن عبد اهلل ، بكرىال( 1)

 .  18ـ ص’  األنوار يف مولد النبّي  ، امحد بن عبد اهلل ، بكرىال( 4)
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د الرواية تقدم ومفا.  ( )وروى قريبا منه املعاِّن ( ) َجلَّ ِِف ُصْلِب آَدمَعزَّ وَ  اهللَوَضَعُه 

 مع أن،  أربعامئة ألف وأربع وعرشين ألف سنة عىل نور األنبياء’  نور النبي

 .  تقدم خلق األرواح عىل األبدان ألفي عام

 أقسا  وأنواع العر  

  ىالعرش األدن

عن ×  روی القمی بسنده عن عبدامللک بن هارون عن ابی عبداهلل

ْؤِمننَِي َأْيَن املُ ُثمَّ َسَألَُه َعْن َأْرَواِح  ...  سأل مل  الروم احلسن بن علیفيامآبائه قال 

تَِمُع ِعنَْد َصْخَرةِ َبيِْت :  َتُكوُن إَِذا َماُتوا َقاَل   اهللُهَو َعْرُش ِِف ُكلِّ َلْيَلِة مُجَُعٍة وَ   ْقِدسِ املَ   جَتْ

نَا إىَِل وَ ـ  ْحرَشُ املَ ِمنَْها َوإَِليَْها َيطِْوهَيا وَ ـ  اأْلَْرَض  اهللاأْلَْدَنى ِمنَْها َبَسَط  ِمنَْها اْسَتَوى َربُّ

اَمءِ  اَمءِ َأِي اْستَْوىَل َعََل ـ  السَّ د تقدم متام الرواية سابقا ورشح وق ( )« ، اَلئَِكةِ املَ وَ  السَّ

 .  بعض مفادها

فی حديث ـ :  قال’  اهلل روی فرات الكوفی عن ابی ذر عن رسولو

ذَِمٍة ِمَن  ... ـ املعراج ذَِمٍة َبْعَد رِشْ ُد َلنَا َقالُوا َيا َُمَ ئَِكِة َفَسلَُّموا َعَِلَّ وَ اَل املَ َأْقَبْلُت إىَِل رِشْ مَّ

َفاَعَة ِعنَْد َربِّ املَ َفَظنَنُْت َأنَّ  اهللإَِلْيَك َحاَجٌة َهْل َتْقِضيَها َيا َرُسوَل  اَلئَِكَة َيْسَأُلوَن الشَّ

َلنِي بِ  اهللاْلَعاملَنَِي أِلَنَّ  َفاَعِة َعََل مَجِيِع اأْلَْنبِيَاِء ُقْلُت َما َحاَجُتُكْم ْوِض وَ احلَ َفضَّ [ َيا]الشَّ

اَلَم إَِذا َرَجْعَت إىَِل اأْلَْرِض َفأَْقِرْئ َعِِلَّ ْبَن َأِِب  اهللئَِكَة َرِبِّ َقالُوا َيا َنبِيَّ َماَل   َطالٍِب ِمنَّا السَّ

وا َقالُ َماَلئَِكَة َرِبِّ َهْل َتْعِرُفونَّا َحقَّ َمْعِرَفتِنَا فَ [ َيا]َأْعلِْمُه بَِأْن َقْد َطاَل َشْوُقنَا إَِليِْه ُقْلُت وَ 

ُل َوَكْيَف اَل َنْعِرُفُكْم وَ  اهللَيا َنبِيَّ   ُنوٍر ِمْن ُنوٍر ِِف   َخَلَقُكْم َأْشَباَح  اهللَخَلَق [ َما]َأْنُتْم َأوَّ

                                         
 .   40ص   اخلصال ـ ج  ، حممد بن عىل ، ابن بابويه( 1)

 .  186ومعاين األخبار .   40ص   اخلصال ج (  )

 .  71 ص 1تفسري القمي ـ ج ، ابراهيم عىل بن ، قمىال( 1)
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ِه َوِمْن َسنَاِء ُمْلكِِه وَ  َجَعَل َلُكْم َمَقاِعَد ِِف ْن ُنوِر َوْجِهِه اْلَكِريِم وَ مِ ُنوٍر ِمْن َسنَاِء ِعزِّ

اَمُء َمْبنِيًَّة َواأْلَْرُض َمْدِحيًَّة َقْبَل َأْن تَ  { اءالمَ َعْرُشُه لََعَ  }انِِه وَ َمَلُكوِت ُسْلطَ  ُكوَن السَّ

اُه املَ ُهَو ِِف وَ  اَمَواِت وَ [  ينوي فيه بنوا فِيهِ ]ْوِضِع الَِّذي َيَتَوفَّ اأْلََرِضنَي ِِف ِستَِّة ُثمَّ َخَلَق السَّ

اٍم ُثمَّ َرَفَع الَْعْرَش إىَِل  ابِعَ َأيَّ اَمِء السَّ َماُم َعْرِشِه ُتَسبُِّحوَن َأْنُتْم إِ ِة َفاْسَتَوى َعََل َعْرِشِه وَ  السَّ

ُسوَن وَ  ُوَن ُثمَّ َخَلَق َوُتَقدِّ ْم ُكنَّا َنُمرُّ بِكُ َراَد ِمْن َأْنَواٍر َشتَّى وَ اَلئَِكَة ِمْن َبْدِو َما أَ املَ ُتَكربِّ

ُد  مِّ ُس َوَأْنُتْم ُتَسبُِّحوَن َوحُتَ ُسوَن َفنَُسبُِّح َوُنَقدِّ ُدوَن َوُتَقدِّ وَن َومُتَجِّ ُ ُلوَن َوُتَكربِّ لِّ وَن َوهُتَ

ُ َوهُنَلُِّل  ُد َوُنَكربِّ لِيلُِكْم َوَتْكبرِِيُكْم وَ   َوُنَمجِّ ِميِدُكْم َوهَتْ  َتْقِديِسُكمْ بَِتْسبِيِحُكْم َوحَتْ

َفِمْن ِعنِْدُكْم َفلَِم اَل َنْعِرُفُكْم  اهللَما َصِعَد إىَِل ُكْم وَ َفإَِليْ  اهللَل ِمَن َفاَم َنزَ  ( ) مَتِْجيِدُكمْ وَ 

اَلَم وَ  َأْقِرئْ  ُه َقْد َطاَل َشْوُقنَا إَِليْهِ َعلِّيًا ِمنَّا السَّ   ( )َأْعلِْمُه بَِأنَّ

 سبق عوالم جسمية روحية نورية على العرش

ْن أجوبة عيل بن ـ  َعْن أيب الطفيل َعْن أيب جعفريفي الصحيح  صدوقَرُوى ال مي

ا ما سأل عنه ِمْن العرش ممَّ خلق اهلل َفإنَّ اهلل  ... »:  احلسني َعْن أسئلة ابن عباس وأمَّ

والقلم والنُّور ثمَّ خلقه ِمْن ألوان ،  اهلواء:  خلقه أرباعًا ََلْ خيلق قبله إالَّ ثالثة أشياء

ت اخلرضة ونور أصفر ِمْنُه نور أخرض ومنه أخرّض :  أنوار خمتلفة وِمْن َذلَِك النور

َوِمْنُه ،  أصفّرت الصفرة ونور أمحر ِمنُْه أمحّرت احلمرة ونور أبيض َوُهَو نور األنوار

ثمَّ جعله سبعني ألف طبق غلظ ُكّل طبق كأّول العرش إىل أسفل ،  ضوء النهار

وألسنة َغرْي  السافلني ولَْيَس ِمْن َذلَِك طبق إالَّ يسبِّح بحمده ويقّدسه بأصوات خمتلفة

                                         
و أنتم تقدسون و هتللون و تكربون و تسبحون و متجدون فنسبح و نقدس و :  و يف أ.  كذا يف ر( 1)

و أنتم تكربون و تقدسون و هتللون :  و يف ب.  نمجد و َّنلل بتسبيحكم و تقديسكم و هتليلكم فام

ح و نمجد بتكبريكم و تقديسكم و هتليلكم و و تسبحون و متجدون فنكرب و نقدس و َّنلل و نسب

 .  تسبيحكم و متجيدكم فام

 .   17ص –تفسري فرات الكويف  ، فرات بن ابراهيم ، كوىفال(  )
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هلدم اجلبال واملدائن  فأسمع شيئًا َما حتته منها[ واحد]لو أذن للسان ،  مشتبهة

ُكّل عَل كل ركن  [حيمل]َلُه ثامنية أركان ،  هلك ما دونهف البحار وألخلسواحلصون و

 ، ال يفَتون،  والنهار ركن منها ِمْن املالئكة ما ال حييص عددهم إالَّ اهلل يسّبحون بالليل

 اِلحساسبينه وبني ،  شء َما فوقه ما قام لذلك طرفة عني [حس]ولو أحس 

اجلربوت والكربياء والعظمة والقدس والرمحة ثمَّ العلم
 .  ( )« َوَلْيَس وراءه مقال ( )

 :  ومفاد َهَذا الصحيح

ل خلق جسامين روحاين لطيف 1 ومنها َبْل قبله األنوار ،  ـ إنَّ العرش ليس أوَّ

التلوين فيها باأللوان األربعة وإْن كانت لطيفة فوق حّس الكروبيني إالَّ األربعة و

ا َغرْي مرئية للكرو ا مع كون صفتها جسامنية إال أَّنَّ  فكيف بام دوَّنم لكنّها،  بينيأَّنَّ

 .  يفي منتهى الّلطافة الروحانية باقيةهلا درجة من اجلسامنية

م للروحانيات اللطيفة َعىَل   العرش ُمطابق ملا يفي بَْعض الروايات  َوَهَذا التقدُّ

ْن نور اْلنَّبيّي  ْن خلق العرش مي ،  وإنَّ أحد طبقات روحه ونوره قبل العرش’  مي

رواية جامع كنز الفوائد وتأويل ستأيت و،  البكري يفي كتاب األنوار َكاَم يفي رواية

 .  اآليات الظاهرة أيضا  

ه ماال حيىص من املالئكة وهذا أن العرش له ثامنية أركان وكل ركن حيملـ  

ولعل األركان ،  محل للعرش بنمط يغاير نمط وحيمل عرش ربك يومئذ ثامنية

 .  فيكون محل مرتامي طويل للعرش،  الثامنية هم هؤالء املالئكة الثامنية

 أولغلظه وكل طبق مقدار ،  أن العرش طبقات تبلغ سبعني ألف طبقاـ 1

                                         
امء والعامل ، 55ج ، 5 ص:  القلم ، الليل( 1) د باقر املجليس ، بحار األنوار ؛ كتاب السَّ  .  حُممَّ

مْحَ  ، التوحيد للصدوق(  ) اإلختصاص للمفيد ص .  4 1ص:  ن استوى َعىَل العرشباب معنى الرَّ

 .  181اختيار معرفة الرجال للكيش احلديث .  71
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 .  العرش اىل أسفل السافلني

 وأنه مظهر االسم األعلى وخزائن ُكّل شيء كامل العرش العظيمت

اَلةِ َتَعاىَل ُيَقاُل ِِف اْفتَِتاِح وَ :  ديث رشائع الدينح وروى الصدوق يف الصَّ

كَعْرُشَك وَ    ( ) اَل ُيَقاُل َتَعاىَل َجدُّ

ٍد َعْن أَبييهي َعْن جَ  نَي َرَوى َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ
ظي هي ويف رْوَضُة اْلَواعي ِِف :  أَنَُّه َقاَل ×  دِّ

ٍء إياله  }  َهَذا َتْأِويُل َقْولِهِ َقاَل وَ  ( )اْلَبْحرِ ِمَن الرَْبِّ وَ  اهلل  َلَق َما َخ   اْلَعْرِش مِتَْثاُل  ين مِّن ََشْ َوإ
يُنهُ  نَدنَا َخزَائ نِيَِة َخَفَقاَن الطَّرْيِ اْلَقائَِمِة الثَّاِة ِمْن َقَوائِِم الَْعْرِش وَ إِنَّ َبنْيَ اْلَقائِمَ وَ  ( ){ عي

اْلَعْرُش ُيْكَسى ُكلَّ َيْوٍم َسْبِعنَي َأْلَف َلْوٍن ِمَن النُّوِر اَل َيْسَتطِيُع ِع َمِسرَيَة َأْلِف َعاٍم وَ ّْسِ املُ 

َها ِِف الْعَ وَ  اهللَخْلٌق ِمْن َخْلِق  َأْن َينْظَُر إَِليْهِ  إِنَّ هللَِِّ َتَعاىَل وَ ْرِش َكَحْلَقٍة ِِف َفاَلةٍ اأْلَْشَياُء ُكلُّ

نَاِح مَخُْساِمَئِة َعاٍم اجلَ نَاِح إىَِل اجلَ َمَلكاً ُيَقاُل َلُه خرقائيل لَُه َثاَمنِيََة َعرَشَ َألَْف َجنَاٍح َما َبنْيَ 

َكاَن لَُه ُأْخَرى فَ  َتَعاىَل ِمْثَلَها َأْجنَِحةً  اهللٌء َفَزاَدُه  َفَخَطر َلُه َخاطٌِر َهْل َفْوَق الَْعْرِش َشْ 

َا  اهللنَاِح مَخُْساِمَئِة َعاٍم ُثمَّ َأْوَحى اجلَ نَاِح إىَِل اجلَ َثاَلُثوَن َأْلَف َجنَاٍح َما َبنْيَ ِستي وَ  إَِلْيِه َأهيُّ

ْ َينَْل َرْأَس املَ  يَن َأْلَف َعاٍم ََل  َقائَِمٍة ِمْن َقَوائِِم اْلَعْرِش ُثمَّ  ( ) َلُك طِْر َفطَاَر ِمْقَداَر ِعرْشِ

ةِ وَ اجلَ لَُه ِِف  اهلل َضاَعَف  َأَمَرُه َأْن َيطرَِي َفَطاَر ِمْقَداَر َثاَلثنَِي َأْلَف َعاٍم ََلْ َينَْل َأْيضاً نَاِح َواْلُقوَّ

ا  اهللَفَأْوَحى  َ وِر َمَع َأْجنَِحتَِك وَ  َلُك َلْو طِْرَت إىَِل َنْفِخ املَ إَِلْيِه َأهيُّ ْ َتْبُلْغ إىَِل الصُّ تَِك ََل  ُقوَّ

َ اأْلَعْ املَ َفَقاَل  ( ) َساِق َعْرِش  َسبِّحي اْسَم َربَِّك  } َجَل َعزَّ وَ  اهللََل َفأَْنَزَل َلُك ُسبَْحاَن َرِبِّ

                                         
 .  684ص   اخلصال ـ ج  ، حممد بن عىل ، ابن بابويه( 1)

 .  ىف الرب و البحر:  يف املصدر(  )

 .  1 :  احلجر( 1)

 .  ( خ )راسه ( 4)

 .  إىل ساق العرش:  يف املصدر( 5)
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لَْعَ 
َ
  ( ). اْجَعُلوَها ِِف ُسُجودُِكمْ ’  َفَقاَل النَّبِيُّ    { األ

 :  ومفاد الرواية

ْن عوامل النور ـ1  من األربعة أو غريها  نهاوم إنَّ العرش يتكامل مما فوقه مي

 .  فيكسى ويكتسب منها عروجا  ولطافة أكثر،  عرشات آالف األنوار

تفوق عامل القيامة ـ  بحسب مدة طريان امللک حزقائيلـ  إنَّ مقادير العرشـ  

الذي ُهَو مخسون ألف سنة بأضعاف يكون َهَذا املقدار فيه كقطرة يفي بحار 

فكيف بقوائمه فضال  َعْن معاقد ،  اس بساق العرشوإنَّ َذليَك ال ُيق.  املحيطات

ْن العرش َبْل اجلَنّة دونه بعوامل خملوقة ال ،  وإنَّ عامل القيامة دون العرش،  العّز مي

 .  حتصی فكيف بعامل القيامة الذی هو دون اجلنة

فاملسري الی العرش غري متصور للمخلوقات دونه فكيف باملسري الی مافوق 

 .  األ سامءفكيف بعامل  واحلجبفضال عن البحور األنوار  العرش من عوامل

ساق وقوائم وذؤابة ومعاقد عّز وغريها و ـ إنَّ العرش طبقات رسادقات 1

ْن الطبقات واملراتب املذكورة يفي روايات الوحي اإلهلي وسيأتی تتمة فی ،  مي

 .  أقسام العرش

طباقه َعىَل العرش وحمتمل ـ إنَّ اسم الرّب األعىل فی ذيل الرواية حمتمل ان 4

نُْه العرش َوَعىَل أّي تقدير َفإنَّ سورة َسبِّحي اْسَم  } انطباقه َعىَل االسم الذي خلق مي
لَْعَ 

َ
 .  إشارة إىل عظمة خلقة اهلل بعظمة خلقة العرش   { َربَِّك األ

قول رسول :  × روى الطويس بسنده اىل األصبغ بن نباتة عن امرياملؤمننيو

ْن هِبَا ،  َيا َفاطَِمةُ  ... : ’ اهلل ْ ُيَزيِّ نَُه بِِزينٍَة ََل ُه َأْن ُيَزيِّ َأ َما َتْعَلِمنَي َأنَّ الَْعْرَش َشاٍك َربَّ

                                         
ـ  ط )بحار األنوار  ، حممد باقر بن حممد تقى ، جلسىامل.  46ص:  وضة الواعظني البن فتالر( 1)

 .  14ص  55ـ ج(  بريوت
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نَُه بِ ،  َبرَشًا ِمْن َخْلِقهِ  ُرْكٍن ِمْن :  ُرِويَ نَِّة وَ اجلَ  ِمْن َأْرَكاِن بُِرْكننَْيِ ،  َسنْيِ احلُ وَ   َسنِ احلَ َفَزيَّ

  ( ). ْرشِ َأْرَكاِن الْعَ 

 العرش هبام بلحاظ املراتب النازلة منهام صلوات اهلل نيوال خيفى أن تزي

 .  واما طبقات أنوارمها العلوية فهي فوق العرش،  عليهام

دي ْبني َمْرَواَن َعْن أيَبي َعبْدي و ×  اهللروی فی بصائر الدرجات بسنده عن حُمَمَّ

َر َخْلَقنَا ِمْن طِينٍَة خَمُْزوَنٍة َمْكنُوَنٍة مِ  اهللَخَلَقنَا   َسِمْعُتُه َيُقوُل َقاَل  ْن ُنوِر َعظََمتِِه ُثمَّ َصوَّ

ِت اْلَعْرِش َفَأْسَكَن َذلَِك النُّوَر فِيِه َفُكنَّا َنْحُن ُخلِْقنَا ِمْن حَتْ
 َْم جَيَْعْل ل ( ) ُنوَرانِيِّنيَ  ( )

َلَق َأْرَواَح ِشيَعتِنَا ِمْن َأْبَدانِنَاَخ ي َخَلَقنَا ِمنُْه َنِصيبًا وَ أِلََحٍد ِِف ِمْثِل الَّذِ 
َأْبَداهَنُْم ِمْن وَ  ( )

ْ جَيَْعِل َفَل ِمْن َذلَِك الطِّينَِة وَ َأْس  ( )طِينٍَة خَمُْزوَنٍة َمْكنُوَنةٍ  أِلََحٍد ِِف ِمْثِل َذلَِك الَِّذي  اهللََل

َنا َنْحُن َوُهُم النَّاَس وَ  ْرَسلنِيَ املُ ِصيباً إاِلَّ اأْلَْنبَِياَء وَ َخَلَقُهْم ِمنُْه نَ  َصاَر َسائُِر َفلَِذلَِك َِصْ

النَّاِس َهَجامً 
 .  ( ( ). إىَِل النَّارِ ِِف النَّاِر وَ [ َُهَجاً ] ( )

ده مرتبط مع الروايات السابقة الدالة عىل خلق االشياء كلها من املاء ومفا 

ا صدورا من املاء ومن أوائل املخلوقات كطينة أولية خللق األشياء عىل إختالفه

 .  والبحر العذب أو املاء والبحر األجاج

نيني وأسألك باسمك الذي خلقت به  »:  × ويف تعقيب صالة أمري املُْؤمي

                                         
 .  318/50احلديث  ، 14املجلس  ، 486ص  ـ(  للطويس )األمايل  ، حممد بن احلسن ، طوسىال( 1)

 .  هكذا يف نسخة البحار ، خلقا و برشا(  )

 .  و يف نسخة نريا( 1)

 .  يف نسخة البحار ، طينتنا( 4)

 .  من العرش اسفل ذلك الطينة ، هكذا يف البحار( 5)

 .  و يف نسخة مهجا( 6)

 .  8 ص  1بصائر الدرجات يف فضائل آل حمّمد صىّل اهلل عليهم ج ، حممد بن حسن ، صفارال( 7)
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عرشك الذي ال يعلم ما ُهَو إالَّ َأْنَت ـ إىل قوله ـ وأسألك يا اهلل باسمك الذي 

أسألك تضعضع به سكان سامواتك وأرض  واستقر به عرشك ـ إىل قوله ـ و

باسمك الذي أقمت به عرشك وكرسيك ِِف اهلواء ـ إىل قوله وأسألك باسمك الذي 

ومّحلتهم عرشك بذلك االسم يا اهلل الذي ،  دعاك به محلة عرشك فاستقرت أقدامهم

 .  ( )« ال يعلمه ملك مقرب وال حامل عرشك وال كرسيك إال ِمْن عّلمته ذلك

 :  ومفاد الرواية

يإنَّ للكريس محل ـ1 َك رواية أُخرى للُقمِّ
 .  ة َكاَم للعرش محلة َكاَم َدلَّْت َعىَل َذلي

م ـ  كي يكون ،  إنَّ محل العرش َكاَم سيأيت َليَْس محال  جسامنيا  َكاَم َقْد يتوهَّ

،  َبْل ُهَو بمعنى احلمل العلمي أّي العلم به،  احلامل فاعل واملحمول مفعول

ْن ،  دنيافاملحمول بمعنى املعلوم املعروف ل واحلامل عامل به كحمل روح القدس مي

نْهُ  د ويدرج فيه درجات وأشعة مي  .  قبل األنبياء واألوصياء أّي يؤيد به ويسدِّ

إن األسامء أعظم شأنا من العرش والكريس ومن كل املخلوقات دوَّنا كام ـ 1

 .  سيأيت يف مبحث عامل األسامء

ة منه قبل وأعظم من العرش إن اهلواء كام مر طبقات وعوامل وأن طبقـ 4

 .  والكريس

ا الثَّاَمنَِيَة َعرَشَ َفَثاَمنَِيَة َعرَشَ ِحَجابًا ِمْن وَ  )×  ويف املناقب عن امرياملؤمنني َأمَّ

َقًة َبنْيَ الَْعْرِش وَ ُنوٍر  َواِمُخ الُْكْريِسِّ َلْو اَل َذلَِك َلَذ ُمَعلَّ مُّ الشَّ َقِت   اَبِت الصُّ َواْحََتَ

اَموَ  وقد تقدم مرارا أن احلجب معنى (  ( ) َما َبْينَُهاَم ِمْن ُنوِر الَْعْرشاُت َواأْلَْرُض وَ السَّ

 .  عام يوصف به عوامل خمتلفة الرتبة وهو أشبه ما يكون عنوان وصفي
                                         

د ـ للشيخ الطويس( 1) نيني ، 36 ص:  مصباح املُتهجِّ  ؛ × عيل بن أيب طالب×  صالة أمري املُْؤمي

 .  53ح ، 16ص ، 55ج:  بحار األنوار

  105:  ص ،   ج ، مناقب آل أيب طالب ، حممد بن عىل ، ابن شهر آشوب املازندرانى(  )
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 (  العلم ) قة العرشيحق

ُّ :  وفی تأويل اآليات قالـ 1
يُْخ أَبُو َجْعَفٍر الطُّويسي َجاليهي  َعنْ  & َما َرَواُه الشَّ ري

ْعُت أََبا َجْعَفرٍ  اهللَعْن َعبْدي  ِّ َقاَل َسمي
ُكويني َبْيُت َعِِل    َيُقوُل ×  ْبني َعْجاَلَن السَّ

  ِِف َقْعِر ُبيُوهِتِمْ َعْرُش َربِّ اْلَعاملنََِي وَ  َسْقُف َبْيتِِهمْ وَ ’  اهللَفاطَِمَة ِمْن ُحْجَرةِ َرُسوِل وَ 

ْيِهْم بِاْلَوْحِي َصَباحاً اَلئَِكُة َتنِْزُل َعلَ املَ وَ  ْلَعْرِش ِمْعَراُج اْلَوْحِي ُفْرَجٌة َمْكُشوَطٌة إىَِل ا

َع َفْوُجُهم َفْوٌج َينِْزُل َوَفْوٌج َيْصَعُد اَلئَِكُة اَل َينَْقطِ املَ َوَمَساًء َوِِف ُكلِّ َساَعٍة َوَطْرَفِة َعنْيٍ وَ 

بْ َتَباَرَك وَ  اهللَوإِنَّ  اَمَوا×  َراِهيمَ َتَعاىَل َكَشَط ِِلِ  اهللَزاَد ِت َحتَّى َأْبَْصَ اْلَعْرَش وَ َعْن السَّ

ةِ َناَظِرهِ وَ  ٍد َوَعِِل  َوَفاطَِمَة وَ َزاَد ِِف  اهللإِنَّ ِِف ُقوَّ  َناظٍِر َُمَمَّ
ةِ ×  َسنْيِ احلُ َسِن وَ احلَ  ُقوَّ

وَن الَْعْرَش وَ كَ وَ  َفٌة َبَعْرِش َغرْيَ اْلَعْرِش َفُبُيوهُتُْم ُمَس  اَل جَيُِدوَن لُِبُيوهِتِْم َسْقفاً اُنوا ُيْبِْصُ قَّ

مْحَِن وَ  وِح َفْوٌج َبْعَد فَ اَلئَِكِة وَ املَ ُج ِمْعَراِج َمَعارِ الرَّ ْم وَ الرُّ َما ِمْن َبيٍْت ِمْن ْوٍج باَِل اْنِقَطاٍع هَلُ

ِة ِمنَّا إاِلَّ وَ  ُبُيوِت  ُل َج َعزَّ وَ  اهلل َقْولِ اَلئَِكِة لِ املَ فِيِه ِمْعَراُج اأْلَئِمَّ وُح فِيَها اَلئَِكُة وَ املَ لَّ َتنَزَّ الرُّ

ِْم بُِكلِّ َأْمٍر َساَلٍم َقاَل ُقْلُت  ْمر }  بِإِْذِن َرهبِّ
َ
َقاَل بُِكلِّ َأْمٍر ُقْلُت َهَذا التَّنِْزيُل  { مِّن ُُكِّ أ

  ( ) َقاَل َنَعم

 :  مفاد الرواية

بيوت أرواحهم وأن بيوهتم  ) بيتإن العرش روحانی مرتبط ببيوت أهل الـ 1

من طبقات أبداَّنم املختلفة سقفها ومنتهی أرواحهم  طبقاهتاو بيوت أرواحهم

وبيوهتم مسقوفة بعرش ،  الجيدون لبيوهتم سقفا غري العرش عرش الرمحن فهم

و أعىل منه من فليست أرواحهم مقترصة عىل روح القدس بل تشمل ما ه،  الرمحن

 .  وقد تقدم أَّنم العرش والكريس بلحاظ ذلك ، روح العرش والكريس

كام ورد مستفيضا وأَّنم ،  أَّنا من نور واحدبومقتىض ذلك احتاد هويتهم  ـ 

                                         
 .   73تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة ص  ، عىل ، سرتآبادىاال( 1)
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كام ورد أن ،  وأَّنم منه وهو منهم،  ’ متحدة هويتهم العليا بمحمد النبي

وكام ورد أن  وأَّنم الكريس،  × وورد أنه أمري املؤمنني’  العرش رسول اهلل

÷  وصف لفاطمة أنه ورد وكذلك أو أم الكتاب وصف لكل األئمةالكتاب 

وكذلك وصفهم بالبحر املسجور والبيت املعمور والكتاب املسطور واملكنون 

أَّنا حقيقة من وغري ذلك من احلقائق امللكوتية وصفوا هبا و،  والرق املنشور

و القرآن روح القدس أنه أحد أرواحهم وه ورد يف وهذا املفاد بعينه،  حقايقهم

والتفسري العقيل لذلك امجاال بعيدا عن ،  فمن ثم هو معهم وهم معه ال يفرتقا

وهم التناسخ أن أنوارهم مما فوق العرش وإن تعددت بلحاظ واحتدت بلحاظ 

فهي ايضا متحدة بلحاظ ثالث وهو اشتامل ذواهتم عىل ،  آخر وهو منشأها الفوقي

قوة الروحية الغرائزية اخلادمة الالعرش كروح من أرواحهم خادمة لذواهتم ك

،  وعىل الكريس كذلك وعىل بقية األرواح واملقامات امللكوتية،  للذات اإلنسانية

،  نعم قد ورد تفاوت درجات توفرهم عىل تلك األرواح بلحاظ نفوسهم النازلة

 .  وهذا أصل عظيم وباب كبري تنحل به عقد اإلهبام يف معرفتهم

 يفي َقْوليهي َتَعاىَل   ×  اهللاَل َقاَل أَبُو َعبْدي ني ُمْسَكاَن قَ بْ  اهللوروی َعبْدي  ـ 

ْرض }
َ
َماَواتي وَاأل يبْرَاهييَم َملَُكوَت السه يَك نُريي إ ْبَراِهيَم  اهللَقاَل َكَشَط  ( ){ مي َوَكَذل ِِلِ

اَمَواِت َحتَّى َنَظَر إىَِل َما َفْوَق  وِمه َحتَّ  اأْلَْرُض   لَهُ   ُكِشَطْت اْلَعْرِش وَ السَّ َت خُتُ ى َرَأى َما حَتْ

َواِء وَ  ( ) َما َفْوَق وَ  دٍ اهْلَ َة ِمْن َذلَِك َوإِِّنِّ أَلََرى َصاِحَبُكْم وَ   ِمْثَل ’  َفَعَل بُِمَحمَّ اأْلَئِمَّ

  ( ). ( ) َبْعِدِه َقْد َفَعَل هِبِْم ِمْثَل َذلَِك 
                                         

 .  75:  سورة األنعام( 1)

 .  م « رأى ما هو يف »(  )

ح  180و ص  ، هبذا االسناد  ح  187:  و رواه يف بصائر الدرجات.  8 1:  عنه خمترص البصائر( 1)

و ج  ، 10ح  146/ 17و ج  ، 10ح   7/  1:  عنه البحار ، × بإسناده اىل أيب عبد اهللّ 18

 .  1 ذ ح  116و ص  ، 15ح  114/ 6 
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يمي َعْن أيَبي َجْعَفرٍ  ـ1 حي  الرَّ
هي اآْلَيةي يفي   ×  وروی َعبْدي يَك نُريي  } َهذي َوَكَذل

َُكوَن ميَن  ْرضي َوْلي
َ
َماَواتي وَاأل يبَْراهييَم َملَُكوَت السه َعِن َقاَل ُكِشَط لَُه  ( ) { وقينينيالمُ إ

اَمِء   َعنِ اأْلَْرِض َحتَّى َرآَها َوَمْن فِيَها وَ   َلُك الَِّذي حَيِْمُلَهااملَ َحتَّى َرآَها َوَمْن فِيَها وَ السَّ

 (  ( ). َكَذلَِك ُأِرَي َصاِحُبُكمْ َواْلَعْرُش َوَمْن َعَلْيِه وَ 

يِّ َعْن َرُسولي  ـ4
 اهللَيا َعِِلُّ إِنَّ   اهللَقاَل َرُسوُل َقاَل ’  اهللوروی ُبَرْيَدَة اأْلَْسَلمي

ئِ املَ َأْشَهَدَك َمِعي َسْبَع َمَواطَِن َحتَّى َذَكَر  اَمءِ ْوطَِن الثَّاِِّنَ َأَتاِِّن َجرْبَ ى ِِب إىَِل السَّ يُل َفَأرْسَ

ْعتُُه َخْلِفي َقاَل َفَقاَل َفاْدُع  َيْأتِيَك بِِه َقاَل َفَدَعْوُت َفإَِذا  اهللَفَقاَل َأْيَن َأُخوَك َفُقْلُت َودَّ

ْبِع وَ عَ  ( ) َأْنَت َمِعي َفُكِشَط يِل  اَمَواِت السَّ ْبعِ ََل السَّ اهَنَا َحتَّى َرَأْيُت  اأْلََرِضنَي السَّ ُسكَّ

َرَها وَ  د وق ( ). َقْد َرَأْيَتُه َكاَم َرَأْيتُهُ ِمْن َذلَِك َشْيئًا إاِلَّ وَ  َمْوِضَع ُكلِّ َمَلٍك ِمنَْها َفَلْم َأرَ َوُعامَّ

إال أن يف املقام تبيان أن ملكوت ،  تقدم يف مبحث املعراج تفصيل رشح الرواية

 .  املتصاعدة طبقاتا اىل روح العرشالساموات واألرضني هو باألرواح املدبرة هلا 

َاوروی  ـ5
مهي رٍي َعْن أََحدي يبْرَاهييَم  }  ُقْلُت لَهُ :  َقاَل ×  أَبيو َبصي يَك نُريي إ َوَكَذل

رْضي 
َ
َماَواتي َواأل اَمَواُت َواأْلَْرُض َحتَّى َرآَها َوَرَأى   ُكِشَفْت َقاَل    { َملَُكوَت السه َلُه السَّ

ٌد ِمْثَل َما ُأوِِتَ َش وَ َما فِيَها َواْلَعرْ   إِْبَراِهيُم َقاَل َنَعْم َمْن َعَلْيِه َقاَل ُقْلُت َفُأوِِتَ َُمَمَّ

  ( )َصاِحُبُكْم َهذاوَ 
                                         

بصائر .  01احلديث  066ص  ج–اخلرائج و اجلرائح  ، سعيد بن هبة اهلل ، قطب الدين الراوندى( 1)

 .  414احلديث  87 ص   الدرجات ج

 .  األنعام(  75 )اآلية (  )

 87 ص   ج–بصائر الدرجات يف فضائل آل حمّمد صىّل اهلل عليهم  ، حممد بن حسن ، صفارال( 1)

 .  411احلديث 

 .  عن ، و يف نسخة بدله( 4)

 87 ص   بصائر الدرجات يف فضائل آل حمّمد صىّل اهلل عليهم ـ ج ، حممد بن حسن ، صفار( 5)

 .  415احلديث 

 87 ص  بصائر الدرجات يف فضائل آل حمّمد صىّل اهلل عليهم ـ ج ، حممد بن حسن ، صفارال( 6)
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مما ،  دها كمفاد الرواية الثانية السابقة أن رؤيتهم ملا هو فوق العرشومفا

هذا  أما إسناد،  يدلل عىل أن هلم من طبقات من األرواح مما فوق روح العرش

إما وهم من الراوي أو كون ما كشف إلبراهيم مما ×  املقام اىل النبي إبراهيم

 تورودوقد ،  ية عظمى يرى هبا ما فوقهافوق العرش بلحاظ أن العرش آ

 .  هيم مل يكشف له كل امللكوتروايات أخرى أن إبرا

ريي َعنْ و  يمي اْلَقصي حي  الرَّ
ٍم َعْن َعبْدي :  َقاَل ×  أيَبي َجْعَفرٍ  َعْن َمنُْصوري ْبني َحازي

ْرضي  }  َجَل َعزَّ وَ  اهللُه َعْن َقْوِل َسَأْلتُ 
َ
َماَواتي َواأل يبْرَاهييَم َملَُكوَت السه يَك نُريي إ َوَكَذل

َُكوَن ميَن  اَمَواُت َواأْلَْرُض َحتَّى َرآَها َوَما فِيَها َوَحتَّى  { وقينينيالمُ َوْلي َقاَل ُكِشَط السَّ

يمي وَ (  . اهللُفِعَل َذلَِك بَِرُسوِل وَ  ( )َمْن َعَلْيَهاوَ  َرَأى الَْعْرَش  حي ُفعيَل وَ  )  َرَوى َعبُْد الرَّ

بيُكمْ   .  ( َذليَك بيَصاحي

رٍي وَ َرَوى َأُبو وَ   بَُكْم إيالَّ وَ  ) َمنُْصورٌ َبصي  .  ( َقْد ُفعيَل بيهي َذليَك َواَل أََرى َصاحي

يُل َعْن َصْفوَ   َثنَا إيْساَمعي ريٍ وَحدَّ َواَل أََرى  ) اَن ْبني حَيْيَى َعْن أَيُّوَب َعْن أيَبي َبصي

بَُكْم إيالَّ وَ  َل بيهي َذليَك َصاحي   ( ). َقْد ُفعي

  

                                         
 .  417احلديث 

 .  عليه يف نسخة البحارـ ( 1)

 .  180ص  1ّمد صىّل اهلل عليهم ـ جبصائر الدرجات يف فضائل آل حم ، حممد بن حسن ، الصفار(  )



 

 

 

  قدم طبقة من روح النيب على العرشت

 خلت العر  ِمْن طبقة لروح اْلنَِّبّي

  تأخر خلق العرش والكرسي َعْن خلق نورهم

انا !  ؟ يا عمر بن اخلطاب أ تدري من أنا »:  ’ وروي أنه قال رسول اهللّ  ـ1

فاول ،  سبعامئة عام فسجد له فبقي ِف سجوده،  ء نوري الذي خلق اهللّ أول كل ش

الذي خلق اهللّ العرش  أنا؟  يا عمر أ تدري من أنا.  ال فخرسجد له نوري و ء كل ش

لقمر من اوالشمس و،  القلم من نوريمن نوري والكريس من نوري واللوح و

نور و،  العقل الذي ِف رءوس اخلالئق من نوريونور األبصار من نوري و،  نوري

  ( ). « ال فخرلوب املؤمنني من نوري واملعرفة ِف ق

هو مشهور و:  حديثا قال عنه،  َرُوى أبواحلسن البكري يفي كتابه األنواروـ   

ٌّ بيَحْذفي اأْلََسانييدي قَ   بني أهل العلم املقطوع بخربهم
نيني ( )اَل َعيلي  َقاَل ×  أمري املُْؤمي

ل ما خلق نور حبيبه ،  َكاَن اهلل وال شء معه د]فأوَّ قبل أن خيلق املاء [’  َُممَّ

واحلجاب ]واللوح والقلم َواجَلنّة َوالنَّار [ والسموات واألرض]والعرش والكريس 

ـ ثمَّ ام وآدم وحواء بأربع وعرشين وأربع مائة ألف ع[ واملالئكة[]والسحاب

ثمَّ خلق بحور ِمْن نوره ثمَّ خلق أنوار ’  خلق احلجب ِمْن نور اْلنَّبِيّ ـ ×  ذكر

                                         
 .  11/ 1:  و لوامع أنوار الكوكب الدري ، 43/ 1:  رشح الشامئل املحمدية( 1)

 .  ق 1411 ، ، قم.  طـ ’  األنوار يف مولد النبّي  ، امحد بن عبد اهلل ، البكرى(  )
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فلام تكاملت األنوار صارت تطوف حول نور  »:  × ـ َقاَل  األنبياء ِمْن نوره

د  ... َكاَم تطوف احلجاج حول بيت اهلل احلرام َوُهْم يسّبحون اهلل وحيمدونه’  َُممَّ

ل بعني اهليبة  د جوهرًة وقسمها قسمني فنظر إىل القسم األوَّ ثمَّ خلق ِمْن نور َُممَّ

فصار ماًء عذباً ونظر إىل القسم الثَّاِِّن بعني الشفقة فخلق ِمنُْه العرش فاستوى َعََل 

وجه املاء فخلق الكريس ِمْن نور العرش وخلق ِمْن نور الكريس اللوح وخلق ِمْن نور 

ا اْلَعْدِل وَ َتَعاىَل الَْعْرِش ِمْن  اهللُثمَّ َخَلَق  ... اللوح القلم الثَّاِِّن اْلَفْضِل ضياءين َأَحِدُِهَ

ْرَبَعُة َأْشَياَء اْلَعْقِل ِمنُْهاَم أَ  اهللَتَعاىَل تِْلَك الضياءين فانقسموا قِْسَمنْيِ َفَخَلَق  اهللُثمَّ َأَمَر 

ْلَم وَ  َخاُء ُثمَّ َواْلِعْلِم َواحْلِ َضا وَ اخلَ ىَل ِمْن اْلَعْقِل َتَعا اهللَخَلَق  السَّ ِمْن ْوِف َوِمَن اْلِعْلِم الرِّ

ةِ وَ املَ ُلَم احلُ  َخاُء َودَّ دِ املَ ِمْن السَّ نُوَن ْؤمِ املُ َوَأْهِل َبْيتِِه وَ ’  َحبََّة ُثمَّ َعَجنََها ُكلَِّها بطينة َُمَمَّ

ْمُس َوالَْقَمِر َوالنُُّجوِم وَ  َياِء َوالظَّاَلُم وَ ُثمَّ َخَلَق الشَّ ْيِل َوالنََّهاِر َوالضِّ اَلئَِكُة ُكلِّ َذلَِك املَ اللَّ

دِ   .  ( ) ’  ِمْن ُنوٍر َُمَمَّ

ِمْن عاَل إىل ’  خلق عواَل جسامنية عديدة ثمَّ ذكر تنّزل نور اْلنَّبِيّ ×  ثمَّ ذكر

 .  ( )عاَل َوِمْن سامء إىل سامء

هي عَ ـ 1 ُدوق بيَسنَدي د ْن ُسفيان الثَّوري َوَرُوى الصَّ َعْن جعفر بن حُممَّ

اديق نْهُ  َعْن آبائه َعْن عيل بن أيب طالب‘  الصَّ  .  ( )نظري َهَذا احلديث أو قريب مي

فاألرض ُكلََّها َعََل كاهل امللك وامللك َعََل  ):  ذيل احلديث برواية البحار ويف

َعََل املاء واملاء َعََل اهلواء الصخرة والصخرة َعََل الثور والثور َعََل احلوت واحلوت 

واهلواء َعََل الظلمة ثمَّ انقطع علم اخلالئق عاّم حتت الظلمة ثمَّ خلق اهلل َتَعاىَل العرش ِمْن 

أحدُها الفضل والثاِّن العدل ثمَّ أمر الضيائني فلتنفسا بنفسني فخلق منهام :  ضيائني

                                         
 .  18ـ ص’  األنوار يف مولد النبّي  ، امحد بن عبد اهلل ، بكرى( 1)

 .  11إىل ص ، 7 ص/ 15ج:  البحار(  )

 .  186ومعاين األخبار .   40ص   اخلصال ج ( 1)



 أخرى وعوالم الرجعة  ...............................................................................................................................  011

ِمْن العقل اخلوف وخلق ِمْن العلم  العقل واحللم والعلم والسخاء ثمَّ خلق:  أربعة أشياء

د،  َوِمْن احللم املوّدة َوِمْن السخاء املحبة،  الرضا ثمَّ ’  ثمَّ عجن َهِذهِ األشياء بطينة َُممَّ

د ة َُممَّ ثمَّ خلق الشمس والقمر والنجوم ’  خلق ِمْن بعدهم أرواح املُْؤِمننِي ِمْن ُأمَّ

دوالليل والنهار والضياء والظالم وسائر امل فَلامَّ تكاملت األنوار ’  الئكة ِمْن نور َُممَّ

د  .  ( )... حتت العرش ثالثة وسبعني ألف عام ثمَّ ’  سكن نور َُممَّ

 :  ومفاد احلديث

وهذا ،  خلق العرش من ضيائني مها العدل والفضل ومها اسامن إهليان ـ1

هلي وأنه املفاد مطابق جلملة من الروايات املتقدمة من خلق العرش باالسم اال

 .  خلق من ألوان أنوار خمتلفة فوقه متقدمة عليه يف اخللق

وعني الشفقة وعرشية ،  البد من التدبر يف املناسبة بني عني اهليبة واملاءـ  

 .  العرش والكريس

ذيل احلديث من كون األرض عىل كاهل ملك يف ـ  اإلستعالءالخيفى أن ـ 1

هو بمعنى ـ  لثور وهو عىل احلوتوالصخرة عىل ا،  وامللك عىل كاهل صخرة

احلمل اجلسامين ال احلمل العلمي وال بمعنى اإلستيالء فيكون احلامل ههنا بمعنى 

لكن هذه الطبقة من اهلواء هي ممادون ،  ون الظلمة ماسكة للهواءفتك،  املاسك

 .  قات العليا منه كالتي فوق العرشال الطب،  السامء الدنيا

لت سأ:  قال جابر بن عبد اهللعن :  األخبار وروى الديلمي يف غررـ 4

 :  فقال،  آله عن أّول ما خلق اهللّ تعاىلرسول اهللّ صىّل اهللّ عليه و

فأقبل ذلك النور يَتّدد ،  اشتّقه من نوره،  أّول ما خلق اهللّ نور نبّيك،  يا جابر » 

فخلق ،  ربعة أجزاءفقسم اهللّ تعاىل ذلك النور عَل أ،  فسجد هلا،  حّتى حلق بالعظمة

                                         
 .  11ـ  7 ص ، 11ح/ 15ج:  البحار( 1)



 011  ...................................................................  ... الرجعة وعظمة معرفة العرش: الفصل الثاني عشر 

؛  اكتبدر حول العرش و:  قال للقلمو،  من الثاِّن القلمو،  من اجلزء األّول العرش

ال :  كتبفدار و،  فضل نبّيي َمّمدو،  توحيدي:  قال؟  ما أكتبو،  يا رّب :  قال

:  مقال للقلو،  خلق من الثالث اللوحو؛  عِّل ويّل اهللّ ،  َمّمد رسول اهللّ ،  إله إاّل اهللّ 

ما أنا و،  علمي ِف خلقي:  قال؟  ما أكتبو،  يا رّب :  قال،  اكتبو  أجر ِف اللوح

بقي اجلزء و؛  ( )( ذلك عَل اللوح ) كتبفجرى القلم و،  خالقه إىل يوم القيامة

 .  لذلك تسجد أّمتي إىل يوم القيامةو،  الرابع يَتّدد حّتى حلق بالعظمة فسجد للعظمة

هو و،  سجد سجدتني(  فإّنه ) نت له سجدة واحدة إاّل نبّيكو ما من نبّي إاّل كا

،  القمرو،  الشمس:  فخلق من األّول،  فقسم سبحانه النور عَل أربعة أجزاء،  نور

؛  أسكنه الدماغو،  العقل:  خلق من الثاِّنو؛  اِلبصارو،  وضوء النهار،  النجومو

جلزء الرابع فقسمه عَل مخسة بقي او؛  أسكنها الصدرو،  املعرفة:  خلق من الثالثو

ما أسكن الدنيا و فأنا منهم عَل يمني العرش أسّبحه إىل أن خلق اهللّ تعاىل،  أجزاء

فرفعه ،  إّن إبليس كان من املجتهدين ِف األرضو،  خلق املالئكةو،  فيها من األمم

،  لمهبع  كان يزهو عليهمو،  فكان ِف صفوف املالئكة،  شّدة اجتهادهاهللّ لعبادته و

ألّن موسى زها بالتوراة ،  كام امتحن موسى باخلرض،  فامتحنه اهللّ تعاىل بآدم

هبط األمني ،  فلاّم لقي اخلرض،  قد علمت كّل علم:  فقال لبني إرسائيل،  األلواحو

ما و،  األلواحإّن مثل علمك ِف الصحف والتوراة و:  فقال،  جربئيل عليه الّسالم

،  ىل بحر زاخر تتالطم أمواجه فغمس خنْصه فيهعلمت منه كمثل رجل جاء إ

 .  الذي بيدك من العلم كذلكو

ْرضي َخلييَفةً  }:  ثّم إّن اهللّ تعاىل قال
َ
ٌل ِفي األ :  فقالت املالئكة { إيِّنِّ َجاعي

َك َوُنَقدِّ  } َْمدي َماء َوََنُْن نَُسبُِّح ِبي ُد فييَها َويَْسفيُك ادلِّ َُتَْعُل فييَها َمن ُيْفسي
َ
ُس لََك أ

                                         
 .  « س »ما بني القوسني من ( 1)
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ْعلَُم َما الَ َتْعلَُمون
َ
ما تريد أن :  َل تقل املالئكة »:  ’ قال النبيّ ؛  ( ){ قَاَل إيِّنِّ أ

فأفسدت ،  ذلك أهّنا كانت ِف األرض ذات أجسادو،  لكنّها استدّلت باجلنّ و؟  ختلق

،  فأرسل اهللّ عليهم املالئكة فاجتاحوهم عن وجه األرض،  سفكت الدماءفيها و

:  هو الذي ذكره اهللّ تعاىل ِف كتابه بقولهو،  ان فيهم نبّي يقال له يوسفلقد كو

ياْْلَيَِّناتي  } ،  فكان فيهم نبّيا مرسال فعصوه ( ){ َولََقْد َجاءُكْم يُوُسُف مين َقبُْل ب

 .  فأهلكهم اهللّ تعاىل

نبيُئوِني  }:  نحن عن يمني عرشه خماطبة ملالئكتهملّا خلق اهللّ آدم أشار إلينا وثّم 
َ
أ
لَْم نَلَا إياله َما َعلهْمتَنَا ين ُكنتُْم َصاديقيني قَالُواْ ُسْبَحانََك الَ عي ْسَماء َهـُؤالء إ

َ
يأ ،  ( ){ ب

يهيمْ  }:  فقال آلدم ْسَمآئ
َ
يأ نبيْئُهم ب

َ
،  هذا َمّمد:  فقال آدم،  فكان اِلشارة إلينا ( ){ أ

اْسُجُدواْ آلَدَم  }:  فقال اهللّ ؛  احلسنيهذا و،  هذا احلسنو،  هذه فاطمةو،  هذا عِلّ و
فََسَجَد  } فمن هناك فّضله عَل سائر األمم،  آلدم لفضل علمه { فََسَجُدواْ 

َْجَُعونالمَ 
َ
يَكُة َُكُُّهْم أ قال ،  كانت اِلشارة الثالثةو،  إاّل إبليس استكرب ( )آلئ

ْم ُكنَت ميَن الَْعاليني }:  ِلبليس
َ
ْسَتْكَْبَْت أ

َ
نحن عن يمني وكان ينظر إلينا و،  ( ){ أ

 .  كام ينظر أحدكم إىل الكوكب الدّرّي ِف أفق السامء،  العرش

،  اللوح من نور نبيّكو،  القلم من نور نبيّكو،  فالعرش من نور نبيّك،  يا جابر

  مشتّق من،  النجوم وضوء النهار وضوء اِلبصار من نور نبيّكوالشمس والقمر و

نحن و،  نحن الشافعونو،  نحن السابقونو،  فنحن األّولون،  هنور اجلّبار سبحان

                                         
 .  18:  (   )البقرة ( 1)

 .  14:  ( 48 )غافر (  )

 .   1ـ  11:  (   )البقرة ( 1)

 .  11:  (   )البقرة ( 4)

 .  71:  ( 10 )ص  ، 18:  ( 15 ) احلجر( 5)

 .  75:  ( 10 )ص ( 6)
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 .  ( )« اآلخرينت ال يقاس بنا أحد من األّولني ونحن أهل بيو،  املشّفعون

 :  دهومفا 

أن نوره حلق بالعظمة وسجد هلا مرتني وأنه لذلك اختص ’  قوله ـ1

،  ذ حكم املسمىوالعظمة اسم إهلي وأن االسم يأخ،  كعات الصالةبالسجدتني ِف ر

 .  وهذا شأن عظيم لالسم االهلي

اإلهلي مالزم له بل  والتكليف إن املخلوق مهام تكامل يبقى اإلمتحانـ  

وقد مر أن روح العقل وروح اجلهل ،  يشتد درجة اىل اخلواطر واحلاالت القلبية

 مراتب وأن اهلداية أو الغواية تتصاعدان اىل،  بام هلام من جنود ساريتان يف األرواح

وأن اهلداية بالعقل وجنوده أعظم من هداية اجلنة وكذلك ،  ما وراء اجلنة والنار

 .  غواية اجلهل وجنوده أشد من النار

فكذلك املعرفة خلق روحاين ،  أنه كام أن العقل خلق روحاين قبل اجلهلـ 1

 .  وقبل اجلهل

يَوَْم ُتْبََل  } لبومن ثم كان االمتحان يف القيامة وما فوقها عىل شؤون الق ـ4
ير َائ يهي اّلِلُّ  }و { الَّسه ْبُكم ب ْو ُُتُْفوهُ ُُيَاسي

َ
ُكْم أ نُفسي

َ
ين ُتْبُدواْ َما ِفي أ  { َوإ

ُكْم فَاْحَذُروهُ  }و نُفسي
َ
نه اّلِله َيْعلَُم َما ِفي أ

َ
يهي  }و { َواْعلَُمواْ أ َوَنْعلَُم َما تُوَْسويُس ب

ن املؤاخذة عىل الزهو الذي ابتيل به النبي نظري ما يف الرواية مو،  { َنْفُسهُ 

 كذلك،  وأنه كام أخذ عىل إبليس زهوه وامتحن وفشل يف االمتحان،  × موسى

 .  وامتحن باخلرض لكنه نجح يف االمتحان×  أخذ النبي موسى

 .  وأن ما أمر به موسى من إتباع اخلرض هو إمتحان ملوسى باخلرض ـ5

 .  حلجج بابتالء بعضهم بإتباع بعضهم اآلخرأن االمتحان يقع فيام بني ا ـ6
                                         

 .  133ـ  131غرر األخبار ص ( 1)
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قد ذكر يف الرواية أن السجود والذي يمثل الرشيعة يمتد اىل يوم وعامل ـ 7

،  أي شامل للربزخ والرجعة ومع دخول الغاية يف املغيى يدخل عامل القيامة،  القيامة

يُعونيَوَْم يُْكَشُف َعن َساٍق َويُْدَعْوَن إيََل السُّ  } كام هو مفاد قوله  ُجودي فاَلَ يَْستَطي
يُمون ُجودي وَُهْم َسال بَْصاُرُهْم تَْرَهُقُهْم ذيلهٌة َوقَْد ََكنُوا يُْدَعْوَن إيََل السُّ

َ
َعًة أ  .  { َخاشي
ذلك أهّنا كانت ِف األرض ذات و،  لكنّها استدلّت باجلنّ و : ) × وقوله ـ0

يهم املالئكة فاجتاحوهم عن فأرسل اهللّ عل،  سفكت الدماءفأفسدت فيها و،  أجساد

ذيل الفقرة الالحقة  أن اجتياحهم عن األرض وإهالكهم كام يف(  وجه األرض

بنزع اجلسد األريض عنهم فانتقاهلم اىل الربزخ مل خيرجهم عن احلياة األرضية فهم 

غاية األمر أن احلياة األرضية ،  لكنه مترصف يف األرض،  موجود الربزخي

 واما،  ق باجلسد الرتايب الطيني حياة عىل وجه األرضطبقات ودرجات فالتعل

 .  أي فاستجنوا أي إستخفوا،  احلياة الربزخية حياة بطن األرض

عن  »:  َرُوى الديلمي يفي إرشاد القلوب مرفوعا  َعْن سلامن الفاريسوـ 5

ال نار إنَّ اهلل َتَباَرَك خلقني وخلق عليًا وال سامء وال أرض وال جنّة و ... : ’ النبي

وال لوح وال قلم وملا أراد اهلل َتَعاىَل بدو خلقنا فتكّلم بكلمة فكانت نورًا ثمَّ تكلم 

بكلمة ثانية فكانت روحاً فمزج فيام بينهام فاعتدال فخلقني وعلياً منهام ثمَّ فتق ِمْن 

نوري نور العرش فأنا أجل ِمْن نور العرش ثمَّ فتق ِمْن نور عِل نور السموات فعِل 

ثمَّ فتق ِمْن نور احلسن نور الشمس َوِمْن نور احلسني نور ،  ِمْن نور السموات أجل

 .  ( )« ... القمر َفُهاَم أجل ِمْن نور الشمس ونور القمر

ْن الرواية أنَّ خلق الكلامت قبل عامل العرش فضال  َعْن خلق عامل  ويظهر مي

 .  األسامء َوُهَو قبل عامل الكلامت

                                         
 .  481ص ،  ج:  الديلمي ، إرشاد القلوب( 1)



 011  ...................................................................  ... الرجعة وعظمة معرفة العرش: الفصل الثاني عشر 

 على العرشحقيقة كتابة االسم 

عن آبائه عن عيل بن أيب ×  روى الصدوق بسنده عن الصادقـ 6

لَّ اْسَمُه َعََل َج ُثمَّ َأْظَهَر َعزَّ وَ  ... : ’ يف حديث عن خلق نور النبي×  طالب

ْوِح وَ  رًا َأْرَبَعَة آاَلِف َسنٍَة ُثمَّ َأْظَهَرُه َعََل اْلَعْرِش َفَكااللَّ ْوِح ُمنَوَّ َن َعََل َساِق َكاَن َعََل اللَّ

  ( ) َجلَّ ِِف ُصْلِب آَدمَعزَّ وَ  اهللَأْن َوَضَعُه  اْلَعْرِش ُمْثَبتاً َسْبَعَة آاَلِف َسنٍَة إىَِل 

‘  ادق عن ابيهوروى يف اهلداية الكربى عن املفضل بن عمر عن الصـ 7

َوَقْد علمتم مجيعًا خلقتي وأنَّ علياً ِمْن نوري ونوري  )’  يف حديث عن النبي

وكنّا َكَذلَِك نسّبح اهلل ونقّدسه ونحّمده وهنّلله ونكربه قبل أْن خيلق ،  ونوره واحد

املالئكة والسموات واألرضني واهلواء ثمَّ عّرش العرش وكتب أسامؤنا بالنور َعَليِْه 

 (  ( )... ثمَّ اسكننا صلب آدم

’  د احلديثني وغريمها من مستفيض الروايات يف كتابة اسم النبيومفا

وأَّنا بالنور والظاهر من كتابة االسم هو ،  أصحاب الكساء عىل العرش واسم

فليس املراد من كتابة االسم ،  وجود طبقة منهم هي بمثابة جتيل من طبقتهم العليا

فكتابة .  وجوداهتمنقش احلروف الكتابية بل جتيل خملوقي من درجة طبقاهتم 

 .  النازلة تنزل هلمها أن أحد شؤون العرش ااسمهم عىل العرش مقتض

يْخ ( )َوَرُوى يفي تأويل اآليات الظاهرةـ 0  َُه  عن الشَّ
ُّ َرمحي

 اهللأيَُب َجْعَفٍر الطُّويسي

 النَّبييِّ 
يثي ْصبَاحي اأْلَْنَواري َقاَل يفي َحدي  اْلَعبَّاسي ’  يفي كيتَابيهي مي

هي َعمِّ
َن اْلَقَراَبةي لي بيَمْشَهٍد مي

َحاَبةي َرَوى أَنَ وَ  اِم َصاَلَة ’  اهللَصَلَّ بِنَا َرُسوُل :  ُس ْبُن َماليٍك َقاَل الصَّ ِِف َبْعِض اأْلَيَّ

                                         
 .   40ص   اخلصال ـ ج ، حممد بن عىل ، ابن بابويه( 1)

 .  188ص   اهلداية الكربى الباب (  )

 .  11ـ  6 ص/ 15ج:  البحار ، 3 الفضائل البن شاذان القمي ص ( 1)

ين احلسيني     .  145ـ  141ص ، تأويل اآليات الظاهرة للسيد رشف الدِّ
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َ لَنَا َقْوَلُه  اهللاْلَفْجِر ُثمَّ َأْقَبَل َعَلْينَا بَِوْجِهِه اْلَكِريِم َفُقْلُت َلُه َيا َرُسوَل  ْن َرَأْيَت َأْن ُتَفّسِّ
إِ

ييَن  } َتَعاىَل  ْولَـئيَك َمَع اَّله
ُ
َهَداء فَأ يقينَي َوالشُّ دِّ ْنَعَم اّلِلُّ َعلَْيهيم مَِّن انلهبييِّنَي وَالصِّ

َ
أ

ولَـئيَك َرفييًقا
ُ
ينَي وََحُسَن أ اْلي ا النَّبِيُّوَن َفَأَنا وَ ’  َفَقاَل  { َوالصه ا الَأمَّ يُقوَن َفَأِخي َأمَّ دِّ صِّ

ا الصَّ َعِِلي وَ  ي مَحَْزُة َوَأمَّ َهَداُء َفَعمِّ ا الشُّ وَن َفاْبنَتِي َفاطَِمُة َوَأْواَلُدَها اَأمَّ َسنْيُ احُل َسُن وَ احَل حِلُ

َوَقاَل َأ َلْسَنا َأَنا َوَأْنَت ’  اهللَجَلَس َبنْيَ َيَدْي َرُسوِل ْلَعبَّاُس َحاَِضًا َفَوَثَب وَ َكاَن اَقاَل وَ 

َسنْيُ ِمْن َنْبَعٍة َواِحَدةٍ احلُ َسُن وَ احَل َوَعِِلي َوَفاطَِمُة وَ 
ُف َما َذاَك َيا َعمِّ َقاَل أِلَ َقاَل وَ  ( ) نََّك ُتَعرِّ

َم النَّبِيُّ احُل َسِن وَ احَل بَِعِِل  َوَفاطَِمَة وَ  ا َقْوُلَك َيا َعمِّ َأ َلْسنَا وَ ’  َسنْيِ ُدوَننَا َقاَل َفَتَبسَّ َقاَل َأمَّ

َسَن احلَ نِي َوَخَلَق َعلِّيًا َوَفاطَِمَة وَ َخَلقَ  اهللمِّ إِنَّ َلكِْن َيا عَ ْبَعٍة َواِحَدةٍ َفَصَدْقَت وَ ِمْن نَ 

ُلَق احُل وَ  َأْرٌض َمْدِحيٌَّة َواَل ُظْلَمٌة َواَل ُنوٌر  اَل نَي اَل َساَمٌء َمْبنِيٌَّة وَ آَدَم حِ  اهللَسنْيَ َقْبَل َأْن خَيْ

 اهللاَن َبْدُأ َخْلِقُكْم َيا َرُسوَل اَل َناٌر َفَقاَل اْلَعبَّاُس َفَكْيَف كَ َواَل َشْمٌس َواَل َقَمٌر َواَل َجنٌَّة وَ 

َم َكلَِمًة ُأْخَرى َفَخَلَق  اهلل َأَراَد َلـامَّ َفَقاَل َيا َعمِّ  ُلَقنَا َتَكلََّم َكلَِمًة َخَلَق ِمنَْها ُنورًا ُثمَّ َتَكلَّ   َأْن خَيْ

وِح َفَخَلَقنِي َوَخَلَق َعلِّياً ِمنَْها ُروحًا ُثمَّ َمَزَج النُّ  َسنْيَ َفُكنَّا احلُ َسَن وَ احلَ َوَفاطَِمَة وَ  وَر بِالرُّ

ُسُه ِحنَي اَل َتْقِديَس َفَلامَّ َأَراَد بُِّحُه ِحنَي اَل َتْسبِيَح وَ ُنَس  نَْعَة َفَتَق  اهللُنَقدِّ َتَعاىَل َأْن ُينِْشَئ الصَّ

ُنوِري َأْفَضُل ِمَن وَ  اهللْرَش َفالَْعْرُش ِمْن ُنوِري َوُنوِري ِمْن ُنوِر ُنوِري َفَخَلَق ِمنُْه الْعَ 

َعِِل  ِمْن ُنوِر  ُنورُ اَلئَِكُة ِمْن ُنوِر َعِِل  وَ املَ اَلئَِكَة فَ املَ الَْعْرِش ُثمَّ َفَتَق ُنوَر َأِخي َعِِل  َفَخَلَق ِمنُْه 

اَمَواِت َواأْلَْرَض  َخَلَق ِمنْهُ اَلئَِكِة ُثمَّ َفَتَق ُنوَر اْبَنتِي َفاطَِمَة فَ املَ َعِِلي َأْفَضُل ِمَن وَ  اهلل السَّ

اَمَواُت وَ   اْبنَتِي َفاطَِمةُ وَ  اهللَفاطَِمَة ِمْن ُنوِر ُنوُر اْبنَتِي ْن ُنوِر اْبَنتِي َفاطَِمَة وَ اأْلَْرُض مِ َفالسَّ

اَمَواِت وَ  ْمَس َوالْ احَل تََق ُنوَر َولَِدي اأْلَْرِض ُثمَّ فَ َأْفَضُل ِمَن السَّ َقَمَر َسِن َوَخَلَق ِمنُْه الشَّ

ْمُس وَ  َسُن َأْفَضُل ِمَن احَل وَ  اهللِمْن ُنوِر َسِن احَل ُنوُر َسِن وَ احَل ْن ُنوِر َوَلِدَي اْلَقَمُر مِ َفالشَّ

ْمِس وَ  وُر احُل نَُّة وَ اجَل وَر اْلِعنَي فَ احلُ نََّة وَ اجَل َفَخَلَق ِمنُْه  َسنْيِ احُل اْلَقَمِر ُثمَّ َفَتَق ُنوَر َولَِدَي الشَّ

َسنْيُ َأْفَضُل ِمَن احُل َوَلِدَي وَ  اهللُنوِر  َسنْيِ ِمنْ احُل ُنوُر َوَلِدَي َسنْيِ وَ احُل ُنوِر َولَِدَي  نْ اْلِعنُي مِ 

                                         
 .  هو من نبعة كريمة أي من أصل كريم:  يقال( 1)
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  ( )...  وِر اْلِعنياحُل نَِّة وَ اجلَ 

 :  ومفاد َهَذا احلديث

ْن أرواح اْلنَّبيّي  ـ1 نُْه فضال  خلقت قبل خلق العرش وأرف’  أنَّ طبقة مي ع مي

ْن نوره وأرواحه َبْعَد العرش،  ’ ورهَعْن طبقات ن  .  نعم ُهنَاك طبقات أُخرى مي

ل العوامل اجلسامنية الّلطيفة  ـ  َم أنَّ العرش َليَْس أوَّ م يعضد ما َتَقدَّ َهَذا التََقدُّ

َمة َعَليْهي كاألنوار َذاَت األلوان األربعة ،  الروحية َبْل قبله أيضا  عوامل روحية ُمتََقدِّ

 .  منها العرش الواردة يف أحاديث أخرى الَّتيي خلق

،  ظاهر مفاد احلديث أن خلقة العرش فام دونه يطلق عليه نشأة الصنعةـ 1

وخلق ،  اخللق التكلم بكلمة وخلق النور منهابينام ما فوقه مما قبله فيطلق عىل 

وال خيفى أن خلق الصنعة دون خلق التكلم بكلمة ألنه ،  الروح من كلمة أخرى

 .  بع عامل األسامءمن توا

ُدرِّ بحر املناقب ) يفي وـ 3 
مما :  ( شاذان بن جربئيل ) ويف روضة الفضائل،  ( )

يا َرُسُول :  فقلُت ،  ’ دخلت يوما  َعىَل َرُسُول اهلل:  َقاَل  ابن مسعودعبداهلل رواه 

علم إنَّ اهلل خلقني ا »:  َفَقاَل يل:  إىل أْن َقاَل ـ  [ألنظر إليه]اهلل أرين احلَّق َحتّى اتبعه 

إْذ ال تسبيح وال تقديس ،  قبل خلق اخللق بألفي عام[ قدرته]وعلياً ِمْن نور عظيم

،  ففتق نوري فخلق ِمنُْه السموات واألرضني وأنا واهلل أجّل ِمْن السموات واألرضني

[ واهلل]وفتق نور عِل بن أّي طالب فخلق ِمنُْه العرش والكريس وعِل بن أِب طالب 

ِمْن العرش والكريس وفتق نور احلسن فخلق ِمنُْه اللوح والقلم واحلسن واهلل  أفضل

ِمْن اللوح والقلم وفتق نور احلسني فخلق منه اجلنان واحلور واحلسني [ أفضل]أجل

                                         
 .  144تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة ـ ص  ، عىل ، سرتآبادىاال( 1)

 .  املخطوط 63ص (  )
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روحا ثم ]فتكلم اهلل جل جالله كلمة فخلق منها  ... اهلل أجل ِمْن اجلنان واحلورو

وأقامها مقام  فأضاف النور اىل تلك الروح [وراتكلم بكلمة فخلق من تلك الكلمة ن

واملغارب فهي فاطمة الزهراء ولذلك سميت الزهراء ألن  قرالعرش فزهرت املشا

 .  ( )« ... نورها زهرت به السموات

ـ  املزج بني النور والروحـ  ويف رواية مصباح األنوار للطويس املتقدمةـ 18

َأْن خَيُْلَقنَا  اهلل َأَراَد َلـامَّ َفَقاَل َيا َعمِّ  اهللْدُأ َخْلِقُكْم َيا َرُسوَل َفَقاَل اْلَعبَّاُس َفَكْيَف َكاَن بَ 

َم َكلَِمًة َخَلَق ِمنَْها ُنورًا ُثمَّ َتَكلََّم َكلَِمًة ُأْخَرى َفَخَلَق  وَر ِمنَْها ُروحاً ُثمَّ َمَزَج النُّ   َتَكلَّ

وِح َفَخَلَقنِي َوَخَلَق َعلِّياً َوَفا بُِّحُه ِحنَي اَل َتْسبِيَح َسنْيَ َفُكنَّا ُنَس احلُ َسَن وَ احلَ طَِمَة وَ بِالرُّ

ُسُه ِحنَي اَل َتْقِديَس وَ  ُنَقدِّ
( )  

،  واملزج واإلضافة متقاربان،  الديلمي مزج مابني النور والروح ويف مرسل

تقدير فإن التعبري ههنا باإلضافة واملزج خيتلف عن نفخ الروح يف  وعىل أية

وال يبعد أن يكون من قبيل اجلعل نظري ما ورد من قوله تعاىل أن نوره يف  ، اجلسد

واحلاصل أن النفخ للروح يف اجلسد هو اآلخر ،  وأنه جعلهم يف بيوت،  بيوت

إال جتنب التعبري عن ذلك بالنفخ دال عىل أن املراتب ،  مزج وإضافة وتركيب

 .  األلطف ال يكون بل مزج أو إضافة

ِّ رض َقاَل روى َمْرفُ وـ 11
ِعنَْد النَّبِيِّ ُكنُْت َجالِسًا :  وعا  إيىَل َسْلاَمَن اْلَفارييسي

مِ املُ  َم َفَردَّ النَّبِيُّ املُ إِْذ َدَخَل اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد ’  َكرَّ َب بِِه َفَقاَل َعَليِْه وَ ’  طَّلِِب َفَسلَّ َرحَّ

َل َعَلْينَا َعِِلُّ بْ  اهللَيا َرُسوَل  َعادُِن َواِحَدٌة َفَقاَل َلُه املَ َأْهَل اْلَبْيِت وَ ×  ُن َأِِب َطالٍِب بَِم ُفضِّ

َك َيا عَ املُ النَّبِيُّ  ُم إِذًا ُأْخرِبُ َتَباَرَك َوَتَعاىَل َخَلَقنِي َوَخَلَق َعلِّيًا َواَل َساَمَء َواَل  اهللمِّ َأنَّ َكرَّ

                                         
نينيالروضة يفي فضائل أمري( 1) ي ، ×  امُلْؤمي الفضائل له أيضا  ،  11ص:  شاذان بن جربئيل الُقمِّ

 .  3 1ص

 .  144تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة ص (  )
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بَِكلَِمٍة   َتَعاىَل َبْدَو َخْلِقَنا َفَتَكلَّمَ  اهللملََّا َأَراَد َلَم وَ َواَل قَ اَل َلْوَح َأْرَض َواَل َجنََّة َواَل َناَر وَ 

َم بَِكلَِمٍة َثانِيٍَة َفَكاَنْت ُروحًا َفَمَزَج فِياَم َبْيَنهُ  َعلِّيًا اَم َفاْعَتَداَل َفَخَلَقنِي وَ َفَكاَنْت ُنورًا ُثمَّ َتَكلَّ

َعْرِش َفَأَنا َأَجلُّ ِمْن ُنوِر اْلَعْرِش ُثمَّ َفَتَق ِمْن ُنوِر َعِِل  ُنوَر ِمنُْهاَم ُثمَّ َفتََق ِمْن ُنوِري ُنوَر الْ 

اَمَواِت ُثمَّ َفَتَق ِمْن ُنوِر  اَمَواِت َفَعِِلي َأَجلُّ ِمْن ُنوِر السَّ ْمِس وَ ×  َسنِ احلَ السَّ ِمْن ُنوَر الشَّ

ْمِس َوِمْن ُنوِر اْلَقَمِر وَ َأَجلُّ ِمْن نُ ُنوَر اْلَقَمِر َفُهاَم ×  َسنْيِ احُل ُنوِر  اَلئَِكُة املَ َكاَنِت وِر الشَّ

ُسُه وَ  اهللُتَسبُِّح  وٌس ِمْن َأْنَواٍر َما َأْكَرَمَها َعََل َوُتَقدِّ َتَعاىَل  اهللَتُقوُل ِِف َتْسبِيِحَها ُسبُّوٌح ُقدُّ

اَلئَِكُة املَ َسَل َعَلْيِهْم َسَحابًا ِمْن ُظْلَمٍة َفَكاَنِت اَلئَِكَة َأرْ املَ َجلَّ َجاَلُلُه َأْن َيْبُلَو  اهللَفَلامَّ َأَراَد 

ا ِمْن آِخِرَها وَ اَل َينْظُ  هَلَ ا َفَقالَ ُر َأوَّ هِلَ َنا وَ املَ ِت اَل آِخَرَها ِمْن َأوَّ َسيَِّدَنا ُمنُْذ ُخلِْقنَا َما اَلئَِكُة إهَِلَ

َتَباَرَك َوَتَعاىَل  اهللا َفَقاَل ِذهِ اأْلَْنَواِر إاِلَّ َما َكَشْفَت َعنَّ َرَأْينَا ِمْثَل َما َنْحُن فِيِه َفنَْسَأُلَك بَِحقِّ هَ 

ِِت وَ  َقُه ِِف ُقْرِط اْلَعْرِش َيْوَمئٍِذ َكاْلِقنِْديِل وَ ÷  َجاَليِل أَلَْفَعَلنَّ َفَخَلَق ُنوَر َفاطَِمةَ َوِعزَّ َعلَّ

ْبُع َواأْلََرُضوَن السَّ َفَزَهَرِت ا اَمَواُت السَّ ْهَراَء ِمْن َأْجِل َذلَِك ُسمِّ ْبُع وَ لسَّ َيْت َفاطَِمُة الزَّ

ِِت وَ  اهللُسُه َفَقاَل ُتَقدِّ وَ  اهللاَلئَِكُة ُتَسبُِّح املَ َكاَنِت وَ  َجاَليِل أَلَْجَعَلنَّ َثَواَب َعزَّ َوَجلَّ َوِعزَّ

َبنِيَها َقاَل َسْلاَمُن ْرَأةِ َوَأبِيَها َوَبْعلَِها وَ املَ  ِحبِّي َهِذهِ َتْسبِيِحُكْم َوَتْقِديِسُكْم إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة ملُِ 

ُه إىَِل َصْدِرِه َفَقبََّل َما َبنْيَ َعْينَْيِه َفَقاَل بَِأِِب ×  ْؤِمننَِي املُ َفَخَرَج اْلَعبَّاُس َفَلِقَيُه َأِمرُي  َفَضمَّ

ُة   (  ( ) هللاْصَطَفى ِمْن َأْهِل َبْيٍت َما َأْكَرَمُكْم َعََل املُ ِعَْتَ

كام يف اكامل الدين والعيون  ية اهلروي أن أرواحهم نورا واحداويف رواـ  1

ما خلق اهللّ خلقا أفضل ’  ال رسول اهللّ انه ق والعلل عن الرضا عن آبائه عن عيل

فقال يا عِل ؟  فقلت يا رسول اهللّ فانت أفضل او جربئيل،  مني وال اكرم عليه مني

مجيع النبيني واملرسلني  فضلني عَلمالئكته املقربني و ملرسلني عَلان اهللّ فضل انبيائه ا

،  خدام َمبيناوالفضل من بعدي لك يا عِل ولالئمة من بعدك وان املالئكة خلدامنا و

                                         
 .  481ص   ـ ج(  للديلمي )إرشاد القلوب إىل الصواب  ، حسن بن حممد ، ديلمىال( 1)
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يستغفرون للذين يسبحون بحمد رهبم ومن حوله الذين حيملون العرش و!  يا عِل

آدم وال حواء وال اجلنة وال النار وال  لو ال نحن ما خلق اهللّ!  آمنوا بواليتنا يا عِل

فكيف ال نكون أفضل من املالئكة وقد سبقناهم اىل معرفة رّبنا ،  ال األرضالسامء و

بتمجيده ثّم قنا بتوحيده وتقديسه الن اول ما خلق اهللّ خلق ارواحنا فانطوتسبيحه و

نا لتعلم خلق املالئكة فلام شاهدوا ارواحنا نورا واحدا استعظموا امرنا فسبح

 (  ( ). فسبحت املالئكة بتسبيحنا،  املالئكة

ملا دخل ’  يفي حديث لرسول اهلل ( )َوَرُوى احلسني بن عبدالوهابـ 11

د بام فّضلت علينا أهل بيتك:  العباس َقاَل  إليك يا عم ال  »:  ’ َفَقاَل ،  يا حُممَّ

ثمَّ فتق ِمْن نورنا سبطني ثمَّ فتق ِمْن  تقل هذا َفإنَّ اهلل َتبَاَرَك َوَتَعاىَل خلقني وعلياً نوراً 

نورنا نور العرش َوِمْن نور سبطّي نور الشمس والقمر كنّا نعّلم املالئكة التسبيح 

ثمَّ َقاَل اهلل َتَعاىَل للمالئكة وعّزِت وجاليل وجودي وارتفاعي ،  والتهليل والتمجيد

به السموات فسميت كالقنديل فزهرت ×  ألفعلنَّ فخلق ُسبَْحاَنُه نور فاطمة

 .  « ... ملا استنار بنورها األُفق÷  الزهراء

 قبل العرش  خلق اْلنَِّبّي

هي َعْن مرازم َعْن أيب عبداهللـ 14 َقاَل اهلل  »:  َقاَل ،  × َرُوى يفي الكايف بيَسنَدي

د إِّنِّ خلقتك وعِل نورًا يعني روحًا بال بدن قبل أنْ :  َتَباَرَك َوَتَعاىَل  أخلق  ـ يا َُممَّ

سامواِت وأريض وعرش وبحري َفَلْم تزل هتللني ومتجدِّن ثمَّ مجعت روحيكام 

فجعلتهام واحدة فكانت متجدِّن وتقّدسني وهتللني ثمَّ قسمتها ثنتني وقسمت الثنتني 

                                         
علل  ، 1 ب  55 ص  1الدين للصدوق ج كامل ، 6 ب  6 ص  1عيون أخبار الرضا ع ج ( 1)

 .  7ب 5ص  1الرشايع ج

 .  ÷ حتت عنوان دالئل فاطمة ، 51امُلتوىّف يفي القرن اخلامس يفي كتابه عيون املعجزات ص (  )
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د واحد وعِل واحد واحلسن واحد واحلسني ثنتان ثمَّ خلقت  ثنتني فصارت أربعة َُممَّ

 .  ( )« نوره فينا[ فأضاء]حاً بال بدن ثمَّ مسحنا بيمينه فأفَضفاطمة ِمْن نور ابتدأها رو

د وـ 15  عن سفيان الثوري َعْن جعفر بن حُممَّ
هي َرُوى يفي اخلصال بيَسنَدي

اديق َعْن أبيه َعْن جّده َعْن عيل بن أيب طالب إنَّ اهلل َتبَاَرَك َوَتَعاىَل  »:  َقاَل ،  × الصَّ

د ق الساموات واألرض والعرش والكريس واللوح قبل أْن خيل’  خلق نور َُممَّ

وقبل أْن خيلق آدم ونوح وإبراهيم وإسامعيل وإسحاق ،  والقلم َواجَلنّة َوالنَّار

ْم بَِأْرَبِعاِمَئِة َأْلٍف َوَأْرَبٍع َقْبَل َأْن َخَلَق اأْلَْنبِيَاَء ُكلَّهُ وَ  ... ويعقوب وموسى وعيسى

يَن َأْلَف َسنٍَة َوَخَلَق   .  ( )« …َعرَشَ ِحَجابا  َجلَّ َمَعُه اْثنَيْ َعزَّ وَ  اهلل َوِعرْشِ

هي َعْن املفضل بن عمر اجلعفي َعْن موالنا وـ 16 َرُوى يفي اهلداية الكربى بيَسنَدي

اديق دخل سلامن واملقداد بن األسود  »:  َقاَل ×  َعْن أبيه الباقر×  اإلمام الصَّ

رس وحذيفة بن اليامن وأبو اهليثم مالك الكندي وأبو ذر جندب الغفاري وعاّمر بن يا

فجلسوا بني يديه ’  بن التيهان وخزيمة بن ثابت وأبو الطفيل عامر َعََل اْلنَّبِيّ 

فديناك باآلباء واألُمهات يا َرُسُول اهلل إّنا :  فقالوا لَهُ ،  واحلزن ظاهر ِِف وجوههم

َفَقاَل َرُسُول ،  رّد َعَلْيِهمما حيزننا سامعه وإّنا نستأذنك ِِف ال×  نسمع ِِف أخيك عِل

يا َرُسُول اهلل يقولون أّي فضيلة :  فقالوا؟  وما عساهم يقولون ِِف أخي عِل’  اهلل

َفَقاَل َرُسُول ،  َوإنَّام أدركه اِلسالم طفاًل ونحن حيزننا َهَذا؟  َلُه ِِف سبقه إىل اِلسالم

أسألكم باهلل َهْل علمتم ِمْن :  َفَقاَل  ؟ نعم يا َرُسُول اهلل:  قالوا؟  َهَذا حيزنكم’  اهلل

،  َوَقْد علمتم مجيعًا خلقتي وأنَّ عليًا ِمْن نوري ونوري ونوره واحد ... الكتب األوىل

وكنّا َكَذلَِك نسّبح اهلل ونقّدسه ونحّمده وهنّلله ونكربه قبل أْن خيلق املالئكة 

ا بالنور َعَلْيِه ثمَّ اسكننا والسموات واألرضني واهلواء ثمَّ عّرش العرش وكتب أسامؤن

                                         
 .  1ح’  باب مولد اْلنَّبيّي  ، 44ج ص:  الكايف( 1)

 .  55ح  40ص:  اخلصال حديث اثنا عرش حجابا(  )
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 .  ( )« ... صلب آدم

ني أنَُّه :  َقاَل أبو احلسن البكري يفي كتاب األنوارـ 17
ني ـ َوَرُوى َعْن أمري املُْؤمي

د »:  َقاَل  قبل خلق املاء ’  َكاَن اهلل وال شء معه فأول ما خلق نور حبيبه َُممَّ

قلم َواجَلنّة َوالنَّار واملالئكة وآدم والعرش والكريس والسموات واألرض واللوح وال

 .  ( )« ... وحواء بأربعة وعرشين وأربعامئة ألف عام

بإسناده :  للطويس مصباح األنوارتأويل اآليات الظاهرة عن َرُوى يفي وـ 10

إنَّ اهلل خلقني وخلق عليًا وفاطمة واحلسن واحلسني  ... »:  ’ َعْن أنس َعْن اْلنَّبيّي 

َم َكلَِمًة  ملا أراد اهلل ... آدمقبل أْن خيلق  َم َكلَِمًة َخَلَق ِمنَْها ُنورًا ُثمَّ َتَكلَّ َأْن خَيُْلَقنَا َتَكلَّ

وِح َفَخَلَقنِي َوَخَلَق َعلِّياً َوَفاطَِمَة وَ ُأْخَرى َفَخَلَق ِمنَْها ُروحاً ُثمَّ َمَزَج النُّ  َسَن احلَ وَر بِالرُّ

ُسُه ِحنَي اَل َتْقِديسِحنَي اَل َتْسبِيَح وَ  بُِّحهُ َسنْيَ َفُكنَّا ُنَس احلُ وَ  ينشأ فلام أراد اهلل أن  ( ) ُنَقدِّ

خلقه فتق نوري فخلق ِمنُْه العرش فالعرش ِمْن نوري ونوري ِمْن نور اهلل [ الصنعة]

 .  ( )« ... عِل أخي ونوري أفضل ِمْن العرش ثمَّ فتق نور

يّد الريض:  ويف مدينة املعاجزـ 13  يفي كتاب املناقب الفاخرة يفي العرتة َعْن السِّ

دخلت يوما  َعىَل َرُسُول :  َقاَل ،  الطاهرة بطريقه َعْن عبد بن مسعود َعْن أبيه

يا بن مسعود إنَّ  ... »:  َفَقاَل ،  يا َرُسُول اهلل أرين احلَّق َحتّى اّتبعه:  فقلت’  اهلل

قبل اخللق بألفي عام [ قدسه]عظمته اهلل َتَعاىَل خلقني وعليًا واحلسن واحلسني ِمْن نور

حني ال تسبيح وال تقديس وفتق ِمْن نوري فخلق ِمنُْه السموات واألرض وأنا أفضل 

                                         
نيني ، 188ص:  اهلداية الكربى( 1)  .  × الباب الثَّايني باب أمري امُلْؤمي

 .  باب أوَّ ما خلق اهلل ، 145ح/ 54ج:  البحار(  )

 ، اول:  چاپ ، قم ؛ ايرانـ  تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة ، عىل ، اسرتآبادى( 1)

 .  ق1483

ْن األنوار اخلمسة ، 113ح/ 54ج:  البحار ، 141تأويل اآليات الظاهرة ص ( 4)  .  خلق األشياء مي
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وفتق نور عِل فخلق ِمنُْه العرش والكريس وعِل أفضل ِمْن ،  ِمْن السموات واألرض

 .  ورواه بن شاذان القمي يف الفضائل.  ( )« ... العرش والكريس وفتق

ل يشء خلق اهلل :  ’ قلت لرسول اهلل:  جابر بن عبداهلل َقاَل  روى ـ8  أوَّ

نور نبيك يا جابرخلقه اهلل ثمَّ خلق ِمنُْه ُكّل خري ثمَّ أقامه بني  »:  َفَقاَل ؟  َتَعاىَل ما ُهوَ 

فخلق العرش ِمْن قسم والكريس ،  يديه ِِف مقام القرب ما شاء اهلل ثمَّ جعله أقساماً 

ابِع ِِف مقام احلب ،  لعرش وخزنة الكريس ِمْن قسمومحلة ا،  من قسم وأقام القسم الرَّ

واللوح ِمْن قسم واجلنة ِمْن ،  ثمَّ جعله أقساماً فخلق القلم ِمْن قسم،  ما شاء اهلل

ابِع ِِف مقام اخلوف ما شاء اهلل ثمَّ جعله أجزاءا فخلق املالئكة ،  قسم وأقام القسم الرَّ

ابِع ِِف مقام ،  ء والقمر والكواكب ِمْن جزءِمْن جزء والشمس ِمْن جز وأقام القسم الرَّ

ثمَّ جعله أجزاءا فخلق العقل ِمْن جزء والعلم واحللم ِمْن جزء ،  الرجاء ما شاء اهلل

ابَِع ِِف َمَقاِم وَ  والعصمة والتوفيق ِمْن جزء  ُثمَّ َنَظَر إَِليْهِ  اهللَياِء َما َشاَء احلَ َأَقاَم اْلِقْسَم الرَّ

ْيبَ  وَن َأْلَف َقطَْرةٍ َئُة َألٍْف َوَأْرَبَعٌة وَ َقطََرْت ِمنُْه ِماِة َفَرَشَح َذلَِك النُّوُر وَ بَِعنْيِ اهْلَ ِعرْشُ

 ُروَح َنبِي  وَ ِمْن  اهللَفَخَلَق 
َسْت َأْرَواُح اأْلَْنبَِياِء َفَخَلَق ُكلِّ َقطَْرةٍ ِمْن  اهللَرُسوٍل ُثمَّ َتنَفَّ

َهَداِء وَ َها أَ َأْنَفاِس  نيْرَواَح اأْلَْولَِياِء َوالشُّ احِلِ وخلق ’  وقوله.  ( )احلديث«  ...  الصَّ

يتطابق مع مامر ،  منه كل خري قبل أن جيعله ِف مقام القرب وقبل أن خيلق منه العرش

وكل ذلك قبل خلق العرش ،  من الروايات أنه خلق منه حجبا ثم خلق منه بحورا

 .  والكريس منه

ينَا:  امع األخباريف جـ 1  ُنوراً  اهللَيا َعِِلُّ َخَلَق ×  َقاَل لَِعِِل  ’  َأنَّهُ  ُروِّ

                                         
الروضة يفي  ؛ 14ص  ح 1ب:  حلية األبرار ؛ 8  ص(  1ـ  013 )ح  1ج:  مدينة املعاجز( 1)

نيني  .  حديث فضيلة عيل ، 188ح ،  11ص:  الفضل بن شاذان ، فضائل أمري امُلْؤمي

مأبواب خلقتهم وطينتهم وأرواحهم صلوات  ،   ص ، 5 ج:  البحار(  ) عن كتاب  ، 1/اهلل َعَلْيهي

 .  رياض اجلنان لفضل اهلل بن حممود الفاريس
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َأهُ َفَج  نََّة ِمْن ُجْزٍء َواْلَكَواكَِب ِمْن ُجْزءٍ اجلَ َق اْلُكْريِسَّ ِمْن ُجْزٍء وَ َخلَ َفَخَلَق الَْعْرَش وَ   زَّ

َت ُبْطنَانِ ُجْزٍء وَ نَْتَهى ِمْن املُ َة ِسْدرَ اَلئَِكَة ِمْن ُجْزٍء وَ املَ وَ  الَْعْرِش  َأْمَسَك ُجْزءًا ِمنُْه حَتْ

ْزَء ِِف َجبِينِِه َفَكاَن َينْتَِقُل َذلَِك ِمْن َأٍب إىَِل َأٍب اجلُ َذلَِك  اهللَفَأْوَدَع ×  َحتَّى َخَلَق آَدمَ 

نِْصٌف إىَِل َأِِب وَ ’  َوالِِد النَّبِيِّ  اهللطَّلِِب ُثمَّ َصاَر بِنِْصَفنْيِ َفنُِقَل ُجْزٌء إىَِل َعبِْد املُ إىَِل َعبِْد 

َها ِمْن ُنوِري وَ َأْنَت ِمْن ُجْزٍء َفاأْلَ َفُخلِْقُت َأَنا ِمْن ُجْزٍء وَ َطالٍِب    ( ) ُنوِرَك َيا َعِِل ْنَواُر ُكلُّ

يَك  }  ×  اهللْبني ُمْسَكاَن َقاَل َقاَل أَُبو َعبْدي  اهللَعبْدي ويف صحيح ـ     َوَكَذل
َُكوَن ميَن نُري  ْرضي َوْلي

َ
َماَواتي َواأل يبْرَاهييَم َملَُكوَت السه َقاَل ُكِشَط  { وقينينيالمُ ي إ

ْبُع َحتَّى َنظََر إىَِل َما َفْوَق اْلَعْرِش َوُكِشَط َلُه اأْلَْرُض َحتَّى َرَأى  اَمَواُت السَّ ْبَراِهيَم السَّ ِِلِ

دٍ  َواِء َوُفِعَل بُِمَحمَّ َة ِمْن َبْعِدِه َقْد ِمثْ ’  َما ِِف اهْلَ ُل َذلَِك َوإِِّنِّ أَلََرى َصاِحبَُكْم َواأْلَئِمَّ

 .  ده وجود عوامل خملوقه فوق العرش وقبله متقدمة عليهومفا ( ) ُفِعَل هِبِْم ِمْثُل َذلِك

عن آبائه عن رسول ×  روى الصدوق يف العيون بسنده عن الرضاوـ 1 

اَء َواَل احلَ َواَل ×  آَدمَ  اهللْحُن َما َخَلَق َيا َعِِلُّ َلْو اَل نَ  ... : ’ اهلل نََّة َواَل النَّاَر َواَل اجلَ وَّ

اَمَء وَ  نَا َقْد َسَبْقنَاهُ اَلئَِكِة وَ املَ َأْفَضَل ِمَن اَل اأْلَْرَض َفَكيَْف اَل َنُكوُن السَّ ْم إىَِل َمْعِرَفِة َربِّ

لِيلِِه وَ  َل  َتْقِديِسِه أِلَنَّ َوَتْسبِيِحِه َوهَتْ َفَأْنَطَقَها بَِتْوِحيِدهِ  َجلَّ َأْرَواُحنَاَعزَّ وَ  اهلل  َما َخَلَق   َأوَّ

  ( )اَلئَِكةاملَ ُثمَّ َخَلَق  ( ) مَتِْجيِدهِ وَ 

 ََنا َأْشبَُه النَّاِس بِآَدَم أ  ’  اهللَقاَل َقاَل َرُسوُل  اهللَعْن َجابيري ْبني َعبْدي و ـ4 

ِِّنَ   ِِب   اسِ النَّ   َوإِْبَراِهيُم َأْشبَهُ  َة  اهللَخْلُقُه َوُخْلُقُه َوَسامَّ َعزَّ َوَجلَّ ِمْن َفْوِق َعْرِشِه َعرَشَ

 َ ِِّن َوَنرَشَ ِِف  اهللَأْساَمٍء َوَبنيَّ َ ِِب َعََل لَِساِن ُكلِّ َرُسوٍل َبَعَثُه إىَِل َقْوِمِه وَسامَّ َوْصِفي َوَبرشَّ

                                         
 .  16ـ ص (  للشعريي )جامع األخبار  ، حممد بن حممد ، شعرييال( 1)

 .  187ص 1بصائر الدرجات يف فضائل آل حمّمد صىّل اهلل عليهم ـ ج  ، حممد بن حسن ، صفارال(  )

 .  « حتميده »خ ل .  ( 7**)( 1)

 .   6 ص  1ـ ج ×  عيون أخبار الرضا ، حممد بن عىل ، ابن بابويه (4)
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وهذا ،  فوق العرش فوق العرش أي اسمهمن ’  وتسميته.  ( )(  التَّْوَراةِ اْسِمي

 .  ’ فضال عن مسامه وحقيقته

×  عن أبيه اإلمام الباقر،  × عن اإلمام جعفر الصادق،  عن أيب بصريوـ 5 

يَك الْكيتَاُب  }:  جّل يف قوله عّز و كتبه اهللّ ،  هو كتاب من نور:  × قال ( ) { الم َذل

ثّم رفعه ِف امللكوت ،  سطوره ضياءو،  نوركتابته من ،  بثامنني ألف سنة  العرش  قبل

،  من عرفكام عرفني،  سبقتام غضبي،  أنتم رمحتي،  يا عِلّ يا َمّمد و:  األعَل ثّم قال

وجعله ،  فلاّم أراد أن خيلق خلقه نسخ منه كتابا ساّمه لوحا َمفوظا،  من جهلكام جهلنيو

،  عرش سطرا لكّل إمام سطر كانت السطور اثناو،  املغربسبعة أسطر ما بني املرشق و

يإيَماميهيْم َفَمنْ  }:  ثّم تال هذه اآلية نَاٍس ب
ُ
َ كيتَابَُه بييَميينيهي  يَوَْم نَْدُعو ُُكه أ وِتي

ُ
 ( ){ أ

ْيًا } ورًا فََسْوَف ُُيَاَسُب حيَسابًا يَسي ْهليهي َمَّْسُ
َ
يََل أ  .  ( ){ َويَنَقليُب إ

 :  وائد نفيسةوهذه الرواية جوهرة يف املعارف وتتضمن ف

أن احلروف املقطعة يف اوائل السور التي تعقبها ذكر القرآن هي مقامات ـ  1

يف الصحيفة ×  نبوية تفوق مقام القرآن كام أشار إليه اإلمام زين العابدين

 .  ( )يف دعاء يوم الفطرالسجادية 

وهي اعظم من ’  انواع الوحي التي اوحيت إىل قلب النبي اىل×  شارأف

حيث ان يف مجلة من السور نجد قسم اهلل تعاىل باسم ،  فاظ القرآن الكريمنفس ال

قام فجعل القرآن تبعا  مل،  ومقاماته ثم عطفه بالقرآن الكريم’  من أسامء النبي

                                         
 .  5 4ص   اخلصال ـ ج  ، حممد بن عىل ، ابن بابويه( 1)

 .   و  1اآليتان  ، سورة البقرة(  )

 .  71اآلية  ، سورة اإلرساء( 1)

ص  41حلديث الكتاب العتيق ـ ا/ (  للعلوي )املناقب  ، حممد بن عىل بن احلسني ، علوىال( 4)

140  . 

  651:  ص ، ( جنة األمان الواقية )املصباح للكفعمي ( 5)
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ْيَتُه ِمَن اأْلَْساَمِء طه  : ) × قال’  للنبي وُقْلَت َجلَّ َقْوُلَك ِحنَي اْخَتَصْصَتُه باَِم َسمَّ

َسْت كِيِم واحلَ َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشقى وُقْلَت َعزَّ َقْوُلَك يس واْلُقْرآِن  ما َأْنَزْلنا ُقْلَت َتَقدَّ

ْكرِ ’  َأْساَمُؤكَ   واْلُقْرآِن ذِي الذِّ

ِجيِد َفَخَصْصَتُه َأْن َجَعْلَتُه َقَسَمَك ِحنَي املَ وُقْلَت َعُظَمْت آاَلُؤَك ق والُْقْرآِن 

ْلُقْرآَن بِِه َفاَم ِِف كَِتابَِك ِمْن َشاِهِد َقَسِم والُْقْرآُن ُمْرَدٌف بِِه إاِلَّ وُهَو َأْسَمْيتَُه وَقَرْنَت ا

ْفَتُه بِِه وَفْضٌل َبَعْثَتُه إَِليْهِ  ٌف رَشَّ وُقْلَت َتَباَرْكَت وَتَعاَلْيَت ِِف َغاَيِة  ... اْسُمُه وَذلَِك رَشَ

ةِ ] والر كِتاٌب َأْنَزلْناُه والر تِْلَك آياُت اْلكِتاِب   آياُتهُ  اْبتَِدائِِه الر كِتاٌب ُأْحكَِمْت [ َعامَّ

ا ِمْن ُسَوِر الطََّواِسنِي واملُ  َواِميِم ِِف ُكلِّ احلَ بنِِي واَل ذلَِك اْلكِتاُب ال َرْيَب فِيِه وِِف َأْمَثاهِلَ

َتُه لَِوْحيَِك واْسَتْوَدْعتَُه رِسَّ َذلَِك َبيَّنَْت بِاْلكِتَاِب َمَع اْلَقَسِم الَِّذي ُهَو اْسُم َمِن اْخَتَصْص 

وَط َفَرائِِضَك وَأَباَن َعْن َواِضِح ُسنَّتَِك وَأْفَصَح َلنَا َعِن  َغْيبَِك وَأْوَضَح لَنَا ِمنُْه رُشُ

ِت الظَّاَلِم وَجنََّبنَا ُرُكوَب اآْلَثاِم وَألَْزَمنَا الطَّاعَ احلَ اَلِل واحلَ  امَّ
َة وَوَعَدَنا َراِم وَأَناَر لَنَا ُمْدهَلِ

َفاَعةَ   .  ( )( ِمْن َبْعِدَها الشَّ

يف  املقطعة  التي هي اسامء احلروف’  فالحظ بيان هيمنة مقامات النبي

وهيمنتها عليه بكل درجاته الغيبية واملشهودة  هبا القرآن الكريم السور التي اردف

 .  من التنزيل

َه آَبائِي إِْبَراِهيَم َوإِْساَمِعيَل َيا إهَِلِي َوإِلَ  »×  ة لسيد الشهداءعرف دعاءوفی 

افِيَل وَ  ئِيَل َوِميَكائِيَل َوإرِْسَ ٍد َخاَتِم النَّ َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َوَربَّ َجرْبَ بِيِّنَي َوآلِِه َربَّ َُمَمَّ

ُبوِر وَ املُ  ْنِجيِل َوالزَّ  َواِْلِ
    َُمنِْزلوَ [  كِيمِ احلَ ]آِن الَْعظِيِم اْلُقرْ نَْتَجبنَِي َوُمنِْزَل التَّْوَراةِ

   ( )« { كييماْلَ يس َوالُْقْرآني  }وَ    { طه }وَ    { كهيعص }

                                         
 .  651:  ص ، ( جنة األمان الواقية )املصباح للكفعمي ( 1)

 .  158ص  1إقبال األعامل فصل دعاء يوم عرفة ج(  )
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وفيه إشارة واضحة عىل تباين احلروف املقطعة وإنزاهلا وتنزهلا عن إنزال 

 .  وأَّنا أعظم شأنا منه،  وتنزل القرآن العظيم احلكيم

َن  } تعاىل قولهكذا و  يمالمَ َولََقْد آتَيَْناَك َسبًْعا مِّ   { َثاِّني َوالُْقْرآَن الَْعظي
َثاِِّن الَّتِي املَ َنْحُن   َقاَل ×  َسْوَرَة ْبني ُكَليٍْب َعْن أيَبي َجْعَفرٍ صحح م ى القميروو

ا َفنَ َمْن َعرَ ـ  الَِّذي َنَتَقلَُّب ِِف اأْلَْرِض َبنْيَ َأْظُهِرُكمْ  اهللَنْحُن َوْجُه َتَعاىَل َنبِيَّنَا وَ  اهلل َأْعَطاَها

ِعريَفإَِماُمُه اْلَيِقنُي وَ  فرات الكويف يف تفسريه إال أن  ورواه(  . َمْن َجِهَلنَا َفإَِماُمُه السَّ

 (  من عرفنا فقد عرفنا ومن جهلنا فأمامه اليقني يعني املوت ) ذيله

ٍ ]َسُن احلَ َقاَل وَ :  × ويف التفسري املنسوب للعسكري َقاَل :  × [ ْبُن َعيلي

رُي  نينيَ ؤْ املُ َأمي ـَني الرهحييم اهللِمْسِب  }  إِنَ وَ   ×  مي ِة اْلكِتَاِب  { الرهْْح ِهَي وَ ،  آَيٌة ِمْن َفاحِتَ

يم اهللِمْسِب  } َسْبُع آَياٍت مَتَاُمَها ’  اهللَسِمْعُت َرُسوَل :  [ َقاَل ].    { الرهْْحـَني الرهحي

ُد َيا َُمَ :  َجلَّ َقاَل يِل َعزَّ وَ  اهللإِنَّ :  َيُقوُل  َن  } مَّ َثاِّني وَالُْقْرآَن المَ َولََقْد آتَيَْناَك َسْبًعا مِّ
يم ِة اْلكَِتاِب [  َعَِلَ ]َفَأْفَرَد ااِلْمتِنَاَن  ( ){ الَْعظي إِنَّ َزاِء الُْقْرآِن اْلَعظِيِم وَ َجَعَلَها بِإِ وَ ،  بَِفاحِتَ

ُف  َة اْلكَِتاِب َأرْشَ   . َما ِِف ُكنُوِز الَْعْرشِ  ( ) َفاحِتَ

سألت أبا   عن يونس بن عبد الرمحن عمن ذكره رفعه قالى العيايش روو 

َن  }:  عن قول اهلل×  عبد اهلل يمالمَ َولََقْد آتَيَْناَك َسبًْعا مِّ  { ثَاِّني َوالُْقْرآَن الَْعظي
 .   ×  السابع منها القائمو،  باطنها ولد الولدإن ظاهرها احلمد و:  قال

َولََقْد آتَيَْناَك  }:  عن قول اهلل×  أبا جعفر سألت  وقال حسان العامري 
يمالمَ َسبًْعا مَِّن  َولََقْد  } إنام هي،  ليس هكذا تنزيلها:  قال { َثاِّني َوالُْقْرآَن الَْعظي

يم } نحن هم { ثَاِّني المَ آتَيَْناَك َسبًْعا مَِّن   .  ولد الولد { َوالُْقْرآَن الَْعظي

                                         
 .  07:  احلجر( 1)

 .  ط ، ب « أعظم و أرشف ممّا »(  )
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َولََقْد آتَيَْناَك َسبًْعا  }:  يف قول اهلل  ×  فروعن القاسم بن عروة عن أيب جع 
َن  يمالمَ مِّ  .   ×  القائمسبعة أئمة و:  قال { ثَاِّني وَالُْقْرآَن الَْعظي

َن  }  ×  قال أبو احلسن:  عن سامعة قال  َثاِّني المَ َولََقْد آتَيَْناَك َسبًْعا مِّ
يم هم السبعة األئمة الذين و’  َممداَل يعط األنبياء إال :  قال { َوالُْقْرآَن الَْعظي

 .  ( ) ’  القرآن العظيم َممدو،  يدور عليهم الفلك

إىل ’  ثاين أي نحن الذين قرننا النبيقوله نحن امل:  أنه قال:  & عن الصدوقو

 .  أخرب أمته أنا ال نفرق حتى نرد حوضهو.  بناوأوىص بالتمسك بالقرآن و،  القرآن

عىل سبعة و عدوا سبعا  باعتبار أسامئهم فإَّنا إنام لعلهم:  & و قال الفيض

نية باعتبار تثنيتهم مع أن جيعل من التثو،  هذا فيجوز أن جيعل املثاين من الثناء

أن جيعل كناية عن عددهم األربعة عرش بأن جيعل نفسه واحدا  منهم القرآن و

 .  « انتهى » املعطى لهبالتغاير االعتباري بني املعطي و

لعل و،  هؤالء السبعة من مجلة االثني عرش : & ث احلر العاميلو قال املحد

عة منهم السب،  أعلم اهللازا  عىل الباقي من بعض اجلهات واخلصوصيات وهلم امتي

 .  « انتهى » أعلم بام أرادوا همغري منصوص عىل أعياَّنم و

ن ن هذه املقامات الغيبية من احلروف املقطعة كتب نورية أعىل من القرآإـ   

 .  كلها الكريم لكنها مل تتنزل

إن ما قبل العرش هو مجلة من املخلوقات والكتب وعوامل من الروح ـ  1

اجلسم األلطف بطبقات واسعة قدرهن بثامنني ألف سنة مع أن املقدر يف ذات 

العوامل النازلة خللق األرواح قبل األجساد بألفي عام بينام ههنا بثامنني ألف سنة مما 

 .  لعرشقبل افوق و

                                         
   5:  1إثبات اهلداة ج .  115:  7البحار ج .  154:   الربهان ج .  51 ص   تفسري العياشی ج ( 1)
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ينه  }:  الخيفى تفاوت العوامل يف التقدير الزماين كام يشري اليه قوله تعاىل ـ4 َوإ
ون ا َتُعدُّ مه لْفي َسنٍَة مِّ

َ
نَد َربَِّك َكأ  عىل األرواح خلق فاأللف يف قبلية { يَْوًما عي
 .  األلف يف قبلية الكتاب عىل العرش لعله ال يراد هبااألبدان بألفي عام 

سبق هذا الكتاب عىل العرش وفوقيته إال أن اهلل رفعه يف ملكوت رغم ـ  5

وهذا ممايشري اىل أن للعرش ،  ( امللكوت األعىل ) أعىل من ذلك يسمى بـ

 ويدلل عىل ،  وهو عىل طبقات اىل أن يصل اىل ملكوت أعىل،  ملكوت

حيتمل تفسري الكتاب لنفس القرآن ال للحروف املقطعة وأن الكتاب ـ  6

وهذا ،  يتلو مقام احلرف املقطع هو الذي كتب قبل العرش بثامنني ألف سنةالذي 

وإن كان هذا املقام دون مقام احلروف ،  الثانی شأن عظيم للقرآن عىل اإلحتامل

هذا مع أن يف كثري من اآليات والروايات تبيان حقيقة القرآن بروح ،  املقطعة

 .  القدس وسيأيت أنه دون العرش بكثري

يف هذا احلديث الرشيف تفسري احلديث القديس املستفيض بني أن ـ  7

الفريقني سبقت رمحتي غضبي وأن املراد به حممد وعيل وهذا بيان مقام عظيم 

وأَّنام الرمحة اإلهلية التي تعم كل ،  والويص صلوات اهلل عليهام وآهلامللنبي 

 .  ءاملخلوقات وكل الوجودات وأَّنام الرمحة العامة التي وسعت كل يش

أن يف هذا املقام للنبي والويص إشارة اىل كون احلروف املقطعة مقامات ـ  0

وهذا شأن ×  لكل من النبي والويص كام جاء ذلك يف عدة زيارات ألمرياملؤمنني

 .  ’ عظيم لتنزيله بمنازل نفس النبي

من (  اللوح املحفوظ ) أن ما يف ذيل الرواية من إستنساخ كتاب أنزل هوـ  3

آن وأن القر،  ب األسبق قد يكون قرينة عىل إرادة القرآن من اللوح املحفوظالكتا

 .  مستنسخ من كتاب أعىل من العرش
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والويص نورمها هو رمحة اهلل العامة ’  ية أن النبيإن تبيان الرواـ  18

أي باملعنى األعم ،  السابقة للغضب مقتضاه أن نورمها من أسامء اجلامل األوىل

فهام ،  أسامء اجلامل باملعنى األخص التي تقابل أسامء اجلالل املحيطة بكل من

ن نورمها قبل العرش فيتقرر من ذلك أ،  األسم اجلامع ومجع اجلوامع لعامل األسامء

 .  ء األوىل بل مها األسامء اإلهليةنوره من عامل األسامكيف ال و،  بعوامل عديدة

دي كرب ريض اهلل عنه قال عن املقدام بن معمستفيضا :  ةوفی روايات العام

أال إِّن أوتيت الكتاب ومثله معه أال ال يوشك شبعان عَل أريكته قال رسول اهلل 

  ( )( يقول عليكم بالقرآن فام وجدتم فيه حالال فأحلوه وما وجدتم فيه حراما فحرموه

،  فاستقر  العرش  عَل  أنا كتب اسمي ... : × روى سلامن وابوذر قولهـ 6 

عَل الربق و،  عَل الريح فذرتو،  عَل األرض ففرشتو،  وات فقامتعَل الّسامو

عَل الرعد و،  عَل السحاب فدمعو،  عَل النور فقطعو،  عَل الوادي فهمعو،  فلمع

داللة وتقريب ال.  ( )( ) تبّسموعَل النهار فأنار و،  أظلموعَل الليل فدجى و،  فخشع

 .  كام مر

 ن العرشع’  هروحمن و هتأخر طبقة من نور 

َ [  َعني ]روى فرات الكويف بسندهو 
ُكنُْت َمَع :  َعنُْه َقاَل  اهللاْبني َعبَّاٍس َريضي

                                         
والرتمذي رقم  ، باب يف لزوم السنة واللفظ له:  يف كتاب السنة(  4684 )رقم :  رواه أبو داود( 1)

 ،  1 )وابن ماجه رقم  ، ’ باب ما َّني عنه أن يقال عند حديث النبي:  كتاب العلم(  661  )

والسنن (  183ـ  180/  1 )واحلاكم وصححه (   11 ، 111/  4 )وأمحد  ، املقدمة(  11

والسنة (  اوتيت الكتاب ومايعدله )واللفظ فيه (  13343رقم احلديث  )الكربى للبيهقي 

 .  وغريهم(  1/71 )للمروزي 

 .  167:  باختصار يف عيون احلكم و املواعظ(  )

 ، 50 ـ ص ×  نوار اليقني يف أرسار أمري املؤمننيمشارق أ ، رجب بن حممد ، افظ الربسىاحل( 1)

 .  167عيون احلكم واملواعظ ص  ، 15 جممع النورين ص 
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ُد َأَمْرَتنَا   اْلِفْهِريُ   اِرِث احلَ   إِْذ َدَخَل َعَليْنَا َعْمُرو ْبنُ ’  اهللَرُسوِل  اَلةِ َقاَل َيا َأمْحَ بِالصَّ

َكاةِ َأ َفِمنَْك وَ  ُد قَ  َهَذا َأمْ [  َكانَ ]الزَّ َسالَِة اَل الَْفِريَضُة ِمْن َرِبِّ وَ ِمْن َربَِّك َيا َُمَمَّ َأَداُء الرِّ

ْيُت إَِلْيُكْم إاِلَّ َما َأَمَرِِّن َرِبِّ  َفَأَمْرَتنَا بُِحبِّ َعِِلِّ ْبِن َأِِب َطالٍِب [  َقاَل ]ِمنِّي َحتَّى َأُقوَل َما َأدَّ

ُه مِ  َلٍة َيْرُفُلوَن ِِف َعْرَصِة وَسى وَ نَْك َكَهاُروَن ِمْن مُ َزَعْمَت َأنَّ ِشيَعُتُه َعََل ُنوٍق ُغر  َُمَجَّ

َب وَ اْلِقَياَمِة َحتَّى َيأْ  َة وَ [  صح]ِقَي َيْس ِِتَ اْلَكْوَثَر َفَيرْشَ  اأْلُمَّ
َيُكوَن ُزْمَرًة ِِف َعْرَصِة َهِذهِ

اَمِء َأْم َكانَ احلُ اْلِقَياَمِة َأ هِبََذا  اَمِء ُثمَّ  بِّ َسبََق ِمَن السَّ ُد َقاَل َبََل َسَبَق ِمَن السَّ ِمنَْك َيا َُمَمَّ

َت الَْعْرِش َفَقاَل َعْمُرو ْبُن  اهللَكاَن ِمنِّي َلَقْد َخَلَقنَا  اِرِث اآْلَن َعلِْمُت َأنََّك احلَ ُنورًا حَتْ

ُد َأ َلْسُتاَم مِ  اٌب َيا َُمَمَّ ُنورًا حَتَْت   اهلل[  َخَلَقنِي]كِْن َخَلَقنَا لَ ْن ُوْلِد آَدَم َقاَل َبََل وَ َساِحُر َكذَّ

آَدَم َأْلَقى النُّوَر ِِف  اهللآَدَم بِاْثنَْي َعرَشَ َألَْف َسنٍَة َفَلامَّ َأْن َخَلَق  اهللاْلَعْرِش َقْبَل َأْن خَيُْلَق 

  ( ) ُصْلِب آَدَم َفَأْقَبَل َينْتَِقُل َذلَِك النُّوُر ِمْن ُصْلٍب إىَِل ُصْلب

ويف ’  َعْن عيل بن احلسني َعْن َرُسُول اهلل ( )َرُوى يفي املسائل العكربيةوَ 

نقل اهلل َتَعاىَل أرواحنا ِمْن ذروة العرش إىل ظهره أو  »:  ’ َعْن اْلنَّبيّي  ( )املحترض

ووقع نور أشباحنا ِمْن ظهر آدم َعََل ذروة ،  نقل أشباحنا من ذروة العرش اىل ظهره

 .  « العرش

 للطاضة وإدراك األجسا  قاعدة ا

ْن الروايات  َم يفي كيفية الروح طائفة مي َقْد َتَقدَّ
دالَّة َعىَل عروج األنبياء  ( )

نَْد  واألوصياء واملالئكة املقربني إىل العرش ليلة اجلمعة وطوافهم به وصالهتم عي

                                         
 .  1سورة املعارج اآلية  584تفسري فرات الكويف ـ ص  ، فرات بن ابراهيم ، كوىفال( 1)

 .  0 ص  1املسائل العكربية ج(  )

 .  8  كري ص التفسري املنسوب للعس.  75 ص  165املحترض ح ( 1)

/ 1ج:  ـ البصائر101ص ،  ح/ 0ب/ 1ج:  البصائر ، 101ص 1ح/ 0ب/ 1ج:  البصائر( 4)

 .  104ص/ 4ح/ 0ب
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َي  لطيف َوُمْقتىََض كون الروح َذاَت قالب جسامين رقيق.  قوائمه األربعة هي

لكن شدة لطافته ال تدرك بل ال ،  امنية العرش َوأنَُّه عرش عامل اجلسامنياتجس

وهذه قاعدة مطردة أخفق فيها البحث العقيل أن اللطيف ،  يدرك ألجل لطافته

 الحظف،  طافة أي األكثر كثافة فيحسب جمرداواأللطف ال يدرك من األقل ل

واخلارجة ِمْن األقطار  »:  ( خلق املالئكة ) يفي َّنج البالغة يفي خطبة×  قوله

ناكسٌة دونه أبصارهم متلِّفعون حتته ،  واملناسبة لقوائم العرش أكتاُفهم،  أركاهنم

بأجنحتهم مرضوبة بينهم وبني من دوهنم حجب العزة وأستار القدرة اليتوُهون 

والحيّدونه باألماكن [ املخلوقني]رهبم بالتصوير والجيرون عليه صفات املصنوعني 

 .  ( )« ... ريون إليه بالنظائرواليش

 :  × فبني 

مع ،  أنه هذا الصنف من املالئكة الذي هو أعظم من املالئكة املقربني األربعة ـ1

عزهتم  ) طافتهمشدة لل هإال أن،  كوَّنم جسامنيني مقاربني للطافة العرش وعظمته

 .  ا وستارا عمن دوَّنم أن يدركوهمحجابفتكون  قدرة وعظمتها(  تكوينا

وأن ،  وهذه ضابطة عظيمة يف عامل األجسام وادراكها ودرجات لطافتها ـ 

عن اإلدراك  وهذا اإلحتجاب والعجز،  األلطف حيتجب عن األكثف فال يدركه

 .  مطلقا أن املحتجب عنه جمرد عن اجلسمية(  األكثر كثافة ) يوهم األقل لطافة

د النفس أو الروح عن وهلذا ذهب الفالسفة ومجلة من املتكلمني اىل جتر ـ1

عن اجلسم مطلقا فضال عن العقل  املالئكةمطلق وكذلك جترد ،  اجلسم مطلقا

 .  فضال عن الكريس والعرش ونحوها من العوامل

ْن الطواف حول العرش ُهَو حمدودية مقدار  ـ4 هي الطائفة مي وُمْقتىََض ما يفي َهذي

                                         
 .  خلق املالئكة ، 41ص:  َّنج البالغة ـ حتقيق صبح الصالح( 1)
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ْن الروايات  َمَع أنَّ ،  العرش بالقياس إىل األرواح الطائفة به ُمْقتىََض كثري مي

وغريها ُهَو كون العرش أكرب العوامل ،  لرواية السابقة يف امللك خرقائيلكا

 .  ( قّي  ) اجلسامنية وأنَّ ُكّل ما دونه كحلقة يفي فالة

 .  إالَّ أْن حيمل الطواف بالعرش ونحوه عىل العروج إليه ـ5

لبيت املعمور أّي بيتا  عرشيا  يطاف َوَلَعلَّ ُهنَاك بيتا  يفي العرش بحذاء اـ 6

حوله ويصىّل عند قوائمه ال أنَّ الطواف بُكلِّ العرش َكاَم أنَّ الطواف يفي البيت 

ابعة َكَذلي  امء الرَّ  السَّ
العرش الطواف ب وَلَعلَّ املُراد بالطواف،  َك املعمور الكائن يفي

 .  ( يفي  ) بمعنى(  الباءف ) يفي عامل العرش

ْن حوم وتوّجه القلب  لطواف بالعرشلمعنى  قد وردو ـ7 يفي الروايات مي

:  وطبقات الروح العالية حول قطب مقام علوي كالروايات الواَردة يفي قوله َتَعاىَل 

َبادينَا } ييَن اْصَطَفْينَا ميْن عي ْوَرْثَنا الْكيَتاَب اَّله
َ
نْهم سابق باخلريات { ُثمه أ أن ،  ـ َومي

إلمام حيوم قلبه حول رّبه بخالف املقتصد َفإنَُّه حيوم حول السابق باخلريات ُهَو ا

فاحلوم والطواف حول العرش َليَْس بمعنى اإلحاطة والدوران اجلسامين ،  نفسه

ه  ْن بعيد نحو يشء ودوام التوجِّ لكن ،  يهلإَبْل بمعنى النظر والبرص والتوّجه مي

وهو العروج اىل مقام ،  معنى زيادة عىل ذلكله  العروج الروحي البد أن يكون

 .  يزداد فيه التوجه والنظر اىل العرش

دو ق جعفر بن حُممَّ
ادي أنَُّه سئل ‘  َرُوى بن بابويه بإسناد ُمتّصل إىل الصَّ

ْنُهْم  }:  َعْن قول اهلل َعزَّ َوَجلَّ  َبادينَا فَمي يَن اْصَطَفْيَنا ميْن عي ي َتاَب اَّله ْوَرْثَنا الْكي
َ
ُثمه أ

َفْ  يٌم نلِّ ي َظال يٌق ب ٌد َوميْنُهْم َساب ْقَتصي ْنُهم مُّ هي َومي يإيْذني اْلَ سي يَك ُهَو الَْفْضُل  اهللْْيَاتي ب َذل
واملقتصد حيوم حوم قلبه والسابق حيوم ،  َفَقاَل الظامل حيوم حوم نفسه { الَْكبيْي
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حوم ربَّه َعزَّ َوَجلَّ 
( )  . 

َ و  يَد َعْن أَيبي َجْعَفٍر حُم ٍّ َعْن َجابيري ْبني َيزي
دي ْبني َعيلي َقاَل َرُسوُل :  َقاَل ×  مَّ

اَمِء َقاَل يِلَ اْلَعِزيزُ لَـامَّ ’  اهلل َي ِِب إىَِل السَّ يَْلْهي مين  }  ُأرْسِ نزيَل إ
ُ
يَما أ آَمَن الرهُسوُل ب

بِّهي  اَلُم َمْن َخ    { ْؤميُنونَ المُ وَ  }  ُقْلُت   { ره ُد َعَليَْك السَّ تَِك َقاَل َصَدْقَت َيا َُمَمَّ ْفَت أِلُمَّ لَّ

ُد إِِّنِّ  َها أِلَْهلَِها َقاَل َعِِلَّ ْبَن َأِِب َطالٍِب ُقْلُت َنَعْم َيا َربِّ َقاَل َيا َُمَمَّ  ِمْن َبْعِدَك ُقْلُت َخرْيَ

َلْعُت َعََل  ُتَك ِمنَْها وَ اأْلَْرِض اطِّاَل [  إىَِل ]اطَّ ي اَل اْشتََقْقُت َلَك اْساًم ِمْن َأْساَمئِ َعًة َفاْخََتْ

َلْعُت الثَّانِيََة وَ [ ََمُْموٌد َأمْحَُد ]ُموٌد ُأْذَكُر ِِف َمَكاٍن إاِلَّ ُذكِْرَت َمِعي َفَأَنا ََمْ  ٌد ُثمَّ اطَّ َأْنَت َُمَمَّ

ُت َعلِيًّا وَ [ َعةً َثانِيًا اطِّاَل ] َيا  ُهَو َعِِلي ْساَمئِي َفَأَنا اأْلَْعََل وَ اْشتََقْقُت لَُه اْساًم ِمْن أَ َفاْخََتْ

ُد  َة ِمْن ُوْلِدهِ ]َسنْيَ احلُ َسَن وَ احلَ َعلِيًّا َوَفاطَِمَة وَ [  َو َخَلْقُت ]َخَلْقُتَك [  إِِّنِّ ]َُمَمَّ  ( )[ َو اأْلَئِمَّ

اَمَواِت َوَأْهلَِها َوَعََل اأْلََرِضنَي وَ َعَرْضُت َواَل َأْشَباَح ُنوٍر ِمْن ُنوِري وَ  َمْن َيَتُكْم َعََل السَّ

بنَِي وَ املُ ِعنِْدي ِمَن َقبَِل َواَلَيَتُكْم َكاَن [  َمنْ ]َمْن فِيِهنَّ فَ  َمْن َجَحَدَها َكاَن ِعنِْدي ِمَن َقرَّ

اِر  الِّنيَ ]اْلُكفَّ نِّ اْلَبايِل ُثمَّ [  الضَّ ُد َلْو َأنَّ َعبْدًا َعَبَدِِّن َحتَّى َينَْقطَِع َأْو َيِصرَي َكالشَّ َيا َُمَمَّ

ُد حُتِبُّ َأْن َتَراُهْم ُقْلُت َأَتاِِّن َجاِحدًا لِوَ  اَلَيتُِكْم َما َغَفْرُت َلُه َحتَّى ُيِقرَّ بَِواَلَيتُِكْم َيا َُمَمَّ

َعِِل  [  بِأَْشَباحِ ]َباِح َنَعْم َيا َربِّ َقاَل اْلَتِفْت َعْن َيِمنِي الَْعْرِش َفاْلَتَفتُّ َفإَِذا َأَنا بِاأْلَْش 

ِهمْ نْيِ وَ َس احلُ َسِن وَ احلَ َوَفاطَِمَة وَ  ِة ُكلِّ َساَلُمُه وَ  اهللْهِديَّ َصَلَواُت املَ   َحتَّى َبَلغَ  ( ) اأْلَئِمَّ

ُه َكْوَكٌب [  ِِف ]ْهِديُّ املَ ْن ُنوٍر قَِياٌم ُيَصلُّوَن وَ َعَلْيِهْم َأمْجَِعنَي ِِف َضْحَضاٍح مِ  َوْسطِِهْم َكَأنَّ

يي َفَقاَل يِل َيا َُمَ  ُد َهُؤاَلِء ُدرِّ ِِت وَ ُهَو الثَّائُِر مِ [ َهَذا]َجُج وَ احلُ مَّ تَِك َفَو ِعزَّ ُه ْن ِعَْتَ َجاَليِل إِنَّ

ٌة  جَّ ةٌ ]حَلُ   ( ). َأْعَدائِي[  ِمنْ ]َواِجبٌَة أِلَْولَِيائِي ُمنَْتِقٌم [ ُحجَّ
                                         

ّيد هاشم البحراين:  الرُبهان يفي تفسري الُقرآن( 1)  .  540ص 4ج:  السِّ

 .  اق كام سيأيت و هي موجودة يف الفرائدزيادة يقتضيها السيـ (  )

 .  األسامء مذكورة بالتفصيل يف رواية الفرائد و غريها.  (1)

 .  05 سورة البقرة اآلية  74ص تفسري فرات الكويف ـ  ، فرات بن ابراهيم ، الكوىف( 4)
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 ةبعده اهلواء ثالثو أول ما خلت اهلل جل جالله قبل العر 

 عوامل

 أول ما خلق اهلل الماء 

دي  ىرو يََّة َقاَل  حُمَمَّ
امِ   َأْهلِ   ِمنْ ×  َجاَء َرُجٌل إىَِل َأِِب َجْعَفرٍ :  ْبني َعطي ِمْن   الشَّ

َأِجَد َأَحدًا  ُعَلاَمئِِهْم َفَقاَل َيا َأَبا َجْعَفٍر ِجْئُت َأْسَأُلَك َعْن َمْسَأَلٍة َقْد َأْعَيْت َعَِلَّ َأنْ 

َها وَ  ُ ْصنَاٍف ِمَن النَّاِس َفَقاَل ُكلُّ ِصنٍْف ِمنُْهْم َشْيئًا َغرْيَ َقْد َسَأْلُت َعنَْها َثاَلَثَة أَ ُيَفّسِّ

نُْف اآْلَخُر َفَقاَل َلُه َأُبو َجْعَفرٍ  ِل َما ×  الَِّذي َقاَل الصِّ َما َذاَك َقاَل َفإِِّنِّ َأْسَأُلَك َعْن َأوَّ

َقاَل َبْعُضُهُم َوَقاَل َبْعُضُهُم اْلَقَلُم وَ َل اْلَقَدُر ِمْن َخْلِقِه َفإِنَّ َبْعَض َمْن َسَأْلُتُه َقا اهللَخَلَق 

وُح َفَقاَل َأُبو َجْعَفرٍ  َء  َتَباَرَك َوَتَعاىَل َكاَن َواَل َشْ  اهللَك َأنَّ ُأْخرِبُ ـ  َما َقاُلوا َشْيئاً ×  الرُّ

ُه َوَكاَن َعِزيزًا وَ  ِه وَ  اَل َغرْيُ ةي  ُسْبَحانَ  }  َذلَِك َقْوُلهُ َأَحَد َكاَن َقْبَل ِعزِّ َربَِّك َربِّ الْعيزه
ُفون ا يَصي ْ ْخُلوِق وَ املَ الُِق َقْبَل اخلَ َكاَن وَ  ( ) { َعمه ُل َما َخَلَق ِمْن َخْلِقِه اليشَّ َء  َلْو َكاَن َأوَّ

 ْ ُمُه وَ ٌء َلْيَس ُهَو يَ  َمَعُه َشْ إِذًا وَ  اهللََلْ َيَزِل ُكْن َلُه اْنِقَطاٌع َأَبدًا وَ ِء إِذًا ََلْ يَ  ِمَن اليشَّ َلكِنَُّه َتَقدَّ

ْذ اَل َشْ َكا
ُه وَ  َن إِ ْ َء َغرْيُ اُء الَِّذي َخَلَق املَ ُهَو مَجِيُع اأْلَْشَياِء ِمْنُه وَ  َء الَِّذي َخَلَق اليشَّ

َعْل لِْلاَم اِء وَ املَ ٍء إىَِل  ُكلِّ َشْ اأْلَْشَياَء ِمنُْه َفَجَعَل َنَسَب  ْ جَيْ َخَلَق وَ  ِء َنَسبًا ُيَضاُف إَِلْيهِ ََل

يَح ِمَن   .  ( ) (  ... اِء ُثماملَ الرِّ

 :  رتبة العرش ِفي المخلوقات

وأسألك باسمك الذي خلقت به  »:  × وِف تعقيب صالة أمري املُْؤِمننِي

عرشك الذي ال يعلم ما ُهَو إالَّ َأْنَت ـ إىل قوله ـ وأسألك يا اهلل باسمك الذي 

به عرشك ـ إىل قوله ـ وأسألك  تضعضع به سكان سامواتك وأرضك واستقر

                                         
 .  108:  الصاّفات( 1)

 .  34ص  0ج  ـ(  اإلسالميةـ  ط )الكايف  ، حممد بن يعقوب ، كلينىال(  )
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باسمك الذي أقمت به عرشك وكرسيك ِِف اهلواء ـ إىل قوله وأسألك باسمك الذي 

ومّحلتهم عرشك بذلك االسم يا اهلل الذي ،  دعاك به محلة عرشك فاستقرت أقدامهم

 .  ( )« ال يعلمه ملك مقرب وال حامل عرشك وال كرسيك إال ِمْن عّلمته ذلك

 :  ةومفاد الرواي

َمة َعىَل العرشأ ـ1 َوُهَو مقتىض األصول والضوابط يفي ،  نَّ األسامء ُمتََقدِّ

وأَّنا مما يستقر هبا ،  لعرشلا ممر ووسائط فيض وإفاضة َوأَّنَّ ،  قواعد املعارف

 .  العرش والكريس

َم اهلواء خلقة َعىَل العرش والكريس    الرواية َتَقدَّ
هي ْن َهذي حيث جعل  ـ يظهر مي

َمة ،  هامعليرارمها يف اهلواء وأنه ظرف هلام سابق استق ي املُتََقدِّ َوُهَو مفاد رواية الُقمِّ

ْن أنَّ قبل العرش ثالثة عوامل َوُمْقتىََض َذليَك أنَّ اهلواء (  اهلواء والقلم والنور ) مي

امء األولی ة َوالسَّ
ابيعي ني والثانی ما ب،  اسم لثالثة عوامل أحدها ما بني األْرض السَّ

ابيعة والعر امء السَّ  .  شَوالثَّاليث ُهَو ما فوق العر،  شالسَّ

  أعطانا اهللّ رّبنا من علمه:  ’ روى حممد بن صدقة عن سلامن وايب ذر قالو

ونعرج به ،  النارالساموات واألرض واجلنّة و ( )الذي لو شئنا خرقنا ( ) األعظم  االسم

ننتهي به إىل العرش فنجلس و،  نرّشقغّرب وون،  األرض ( ) هنبط به إىلإىل السامء و

وات واألرضني والشمس والقمر ء حّتى السام عليه بني يدي اهللّ تعاىل فيعطينا كّل ش

ّله باالسم أعطانا ذلك ك،  الناروالنجوم واجلبال والشجر والدواّب والبحار واجلنّة و

                                         
د ـ للشيخ الطويس( 1) نيني ، 36 ص:  مصباح املُتهجِّ  ؛ × عيل بن أيب طالب×  صالة أمري املُْؤمي

 .  53ح ، 16ص ، 55ج:  بحار األنوار

 .  ( قد أعطانا اهللّ رّبنا عّز و جّل علمنا لالسم األعظم : ) يف بحار األنوار(  )

 .  ( خرقت : ) نوارو يف بحار األ(  خلرجنا : ) « م »يف ( 1)

 .  يف بحار األنوار(  إىل )مل ترد ( 4)
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ميش ِف األسواق ومع هذا كّله نأكل ونرشب ون،  خّصنا بهاألعظم الذي عّلمنا و

هم ال يسبقونه بالقول ونحن عباد اهللّ املكرمون الذين ونعمل هذه األشياء بأمر رّبنا و

،  فّضلنا عَل كثري من عباده املؤمننيو،  جعلنا معصومني مطّهرينو،  بأمره يعملون

َهْ اْلَ  }:  ( )فنحن نقول هلذا يَهـَذا َوَما ُكنها نلي يي َهَدانَا ل ِّ اَّله ْن َهَدانَا ْمُد ّلِلي
َ
َي لَْوال أ َتدي

ْت ََكيَمُة الَْعَذابي لََعَ الََْكفيريين }و،  ( ){ اّلِلُّ  بكّل ما أعني اجلاحدين ،  ( ){ َحقه

  ( ). اِلحسانأعطانا اهللّ من الفضل و

 :  ومفاد الرواية

عظم وهيمنته عىل تقدم عامل األسامء عىل العرش والسيام األسم األـ  1

 .  العرش وما دونه

 .  اجللوس عىل العرش كناية عن اهليمنة عليهـ   

 .  قد يظهر من الرواية فوقية عامل األمر عىل العرشـ  1

 .  حقيقة واحدة ممتدة من النشأة األرضية اىل ما فوق العرش أَّنمـ  4

يِّ و َفاري
َ  َعْن أيَبي َذرٍّ اْلغي

َ ]َعنُْه  اهللَريضي
ِعنَْد َرُسوِل  ُكنُْت :  َقاَل [  َعَليْهي  اهلل ةَرمحي

ُثنِي وَ  اهللَعنَْها َوَرُسوُل  اهللَمَة َريِضَ َسلَ   ُأمِ   َذاَت َيْوٍم ِِف َمنِْزلِ ’  اهلل َأَنا لَُه ُمْسَتِمٌع حُيَدِّ

َق َوْجُهُه ُنوراً ’  بِِه النَّبِيُّ [ َأْبَْصَ ]َفَلامَّ َأْن َبُْصَ ×  إِْذ َدَخَل َعِِلُّ ْبُن َأِِب َطالٍِب  َأرْشَ

ِه َفَرحًا وَ وَ  ورًا بَِأِخيِه َواْبِن َعمِّ ُه إىَِل َصْدِرِه وَ رُسُ َقبََّل َبنْيَ َعْينَْيِه ُثمَّ اْلَتَفَت إيَِلَّ َفَقاَل ُثمَّ َضمَّ

اِخَل إَِلْينَا َحقَّ َمْعِرَفتِِه َقاَل َأُبو َذر  َيا  ْبُن ُهَو َأُخوَك َوا اهللَرُسوَل َيا َأَبا َذر  َتْعِرُف َهَذا الدَّ

َك وَ  َفَقاَل [ نَّةِ اجلَ ِِف ]نَِّة اجلَ َسنْيِ َسيَِّدْي َشَباِب َأْهِل احلُ َسِن وَ احلَ اطَِمَة َوَأُبو َزْوُج فَ َعمِّ

                                         
 .  يف بحار األنوار(  هلذا )مل ترد ( 1)

 .  41اآلية  ، سورة األعراف(  )

 .  71اآلية  ، سورة الزمر( 1)

 .  76الكتاب العتيق ـ ص / (  للعلوي )املناقب  ، حممد بن عىل بن احلسني ، علوىال( 4)
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َماُم اأْلَْزَهُر َوُرْمُح َيا َأَبا َذر  ’  اهللَرُسوُل  اأْلَْكرَبُ َفَمْن  اهللَباُب اأْلَْطَوُل وَ  اهللَهَذا اِْلِ

ابُّ َعْن َحِريِم الوَ  اهللالَْقائُِم بِِقْسِط  َيْدُخْل ِمَن اْلَباِب َيا َأَبا َذر  َهَذاَفلْ  اهللَأَراَد   اهللذَّ

ُة وَ  اهللَوالنَّاَِصُ لِِديِن  ٍة فِيَها َنبِي اهللُحجَّ َها ُكلُّ ُأمَّ [ َيا]ُقْلُت  ... َعََل َخْلِقِه ِِف اأْلَُمِم ُكلِّ

ُل َوَكيَْف اَل َنْعِرُفُكْم وَ  اهللَقالُوا َيا َنبِيَّ نَّا َحقَّ َمْعِرَفتِنَا فَ َماَلئَِكَة َرِبِّ َهْل َتْعِرُفو َأْنُتْم َأوَّ

ِه َوِمْن َسنَاِء ُمْلكِِه وَ َخَلَقُكْم َأْشَباَح ُنوٍر ِمْن ُنوٍر ِِف  اهللَخَلَق [ َما] ِمْن  ُنوٍر ِمْن َسنَاِء ِعزِّ

َعْرُشُه َعََل املْاِء َقْبَل َأْن َد ِِف َمَلُكوِت ُسْلَطانِِه وَ َمَقاعِ  َجَعَل َلُكمْ َكِريِم وَ ُنوِر َوْجِهِه الْ 

اَمُء َمْبنِيًَّة َواأْلَْرُض َمْدِحيًَّة وَ تَ  اُه املَ ُهَو ِِف ُكوَن السَّ [  ينوي فيه بنوا فِيهِ ]ْوِضِع الَِّذي َيتََوفَّ

اَمَواِت وَ  ابِعَ  اأْلََرِضنَي ِِف ِستَِّة َأيَّامٍ ُثمَّ َخَلَق السَّ اَمِء السَّ ِة َفاْسَتَوى ُثمَّ َرَفَع اْلَعْرَش إىَِل السَّ

ُسوَن وَ َأْنتُْم َعََل َعْرِشِه وَ  ُوَن ُثمَّ َخَلَق أَماُم َعْرِشِه ُتَسبُِّحوَن َوُتَقدِّ اَلئَِكَة ِمْن َبْدِو َما املَ ُتَكربِّ

 .  … ( ) َأَراَد ِمْن َأْنَواٍر َشتَّى

 :  د الروايةومفا

هذا مع اإللتفات اىل عنوان النور يطلق ،  نور عىل العرشوامل و ععلـ  1

فيطلق عىل ما دون ،  بمعنى عام شامل لكل عامل علوي باإلضافة اىل عامل سفيل

العرش مما فوق سدرة املنتهى باإلضافة اليها بلحاظ كوَّنا سفلية اىل ما فوقها 

 .  مماهو دون العرش

 .  ومن ثم هي فوق العرش،  ة لعامل األسامءهذه العوامل من نور تابعة خلقـ   

 .  أن وجهه الكريم يطلق عىل عوامل األسامءـ  1

لكنه يضاف حينئذ اىل ،  أن امللكوت يطلق عىل عوامل ما فوق العرشـ  4

 .  ( ملكوت سلطانه ) كام يف الرواية،  األسامء

كام حيتمل ،  عنوان أمام العرش حيتمل كونه بمعنى فوقه أو السابق عليهـ  5

                                         
 .  74سورة الزمر اآلية   17ـ  171ص ـ  تفسري فرات الكويف ، بن ابراهيمفرات  ، كوىفال( 1)
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 .  إرادة أعاليه

عن أّول ما خلق اهللّ ’  سألت رسول اهللّ :  قال،  وعن جابر بن عبد اهللّ 

فأقبل ذلك ،  اشتّقه من نوره،  أّول ما خلق اهللّ نور نبّيك،  يا جابر »:  فقال،  تعاىل

عة فقسم اهللّ تعاىل ذلك النور عَل أرب،  فسجد هلا،  النور يَتّدد حتّى حلق بالعظمة

در حول :  قال للقلمو،  من الثاِّن القلمو،  فخلق من اجلزء األّول العرش،  أجزاء

،  فضل نبّيي َمّمدو،  توحيدي:  قال؟  ما أكتبو،  يا رّب :  قال؛  اكتبالعرش و

،  خلق من الثالث اللوحو؛  عِّل ويّل اهللّ ،  َمّمد رسول اهللّ،  ال إله إاّل اهللّ:  كتبفدار و

علمي ِف :  قال؟  ما أكتبو،  يا رّب :  قال،  اكتبأجر ِف اللوح و:  قال للقلمو

؛  ( )( ذلك عَل اللوح ) كتبفجرى القلم و؛  ما أنا خالقه إىل يوم القيامةو،  خلقي

لذلك تسجد أّمتي إىل و،  بقي اجلزء الرابع يَتّدد حّتى حلق بالعظمة فسجد للعظمةو

اللوح من و،  القلم من نور نبّيكو،  من نور نبّيكفالعرش ،  يا جابر ... ( ). يوم القيامة

،  النجوم وضوء النهار وضوء اِلبصار من نور نبّيكوالشمس والقمر و،  نور نبّيك

،  نحن الشافعونو،  نحن السابقونو،  فنحن األّولون،  نور اجلّبار سبحانه  مشتّق من

 .  ( )« اآلخرين وت ال يقاس بنا أحد من األّولنينحن أهل بيو،  نحن املشّفعونو

 :  د الروايةومفا

وهو حلوق تلك الطبقة من نور  تقدم عامل األسامء اإلهلية عىل عامل اخللقةـ 1

 .  بالعظمة’  النبي

 إشارة اىل املرتبة اخللقية من نوره تعاىل’  شتقاق نور النبيبإ التعبريأن ـ  

                                         
 .  « س »ما بني القوسني من ( 1)

 .  137ـ  135غرر األخبار ـ ص  ، حسن بن حممد ، ديلمىال(  )

و مجيع املصادر ترجع أصله إىل مصنّف عبد  ، روي هذا اخلرب بطوله متفّرقا يف كثري من الكتب( 1)

 .  ، لكنّي مل أجد فيه شيئا ممّا ذكر ، الرّزاق
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 .  من النور ما بعد عامل األسامء

 .  مما هو فوق العرش’   األسامء هو نور النبيبعد عامل لوقخمن أول إـ 1

مقتىض مفادها أن القلم متأخر عن العرش واللوح متأخر يف رتبة اخللق  ـ4

 .  عن القلم

،  ’ خلق اهللّ تعاىل نور َمّمد »:  ’ قال رسول اهللّ :  وعن ابن عبّاس قال

ففتق النور ،  هللّ  فإذا وصل إىل العظمة سجد هلا تعظيام،  بالقدرة  فكان النور يطوف

نور و،  فكان نور َمّمد حييط بالعظمة،  الثاِّن عِلّ و،  فكان الفتق األّول َمّمدا،  فتقني

:  فخلق من اجلزء األّول،  ثّم قسم نور َمّمد عَل أربعة أقسام،  عِّل حييط بالقدرة

،  جزاءثّم قسم الرابع أربعة أ؛  احلجب:  من الثالثو،  اجلنان:  من الثاِّنو،  العرش

،  العلماملعرفة و:  من الثالثو،  األرواح:  من الثاِّنو،  العقل:  فخلق من األّول

إرشاق ومنه ضوء النهار و،  قلوهبموالرابع رّكبه ِف أبصار العباد وأسامعهم و

إىل ملكوت الساموات والعرش وأدخله ’  بذلك عرج َمّمدو،  القمرو الشمس

،  هيتدى لْليامنوبه يعقل دين اِلسالم و،  تأللئةخرق به احلجب املاجلنّة ِف الدنيا و

علوم ذوي و،  منه تتشّعب معارف ذوي األلبابو،  ثّبت األرواح ِف األجسامو

أكرمهام ،  عيلّ فكّل ذلك نور حمّمد و.  ( )« فهموهوسمعوا احلّق و،  األذكار

كر خلق العامل يف الذّ  ذكرمها يف الكتاب املكتوب الذي كتبه قبلورّشفهام و

  ( ). العلم املنصوباملكتوب و

 :  ةالرواي دومفا

يف ،  أسبقية نورمها صلوات اهلل عليهام عىل العرش والعقل وما دوَّنامـ 1

                                         
 .  50ـ  56:  مشارق أنوار اليقني:  انظر( 1)

 .  130غرر األخبار للحسن بن حممد الديلمي ص (  )
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 .  حني تأخر هذه الرتبة من نورمها عن األسامء

 .  ظاهر مفادها تأخر العقل عن العرش كام هو مفاد روايات اخرىـ  

 .  بكون رتبة نوره أسبق منها والعرشتعليل متكن عروجه اىل الساموات  ـ1

 .  العروج هو العرش ولو بلحاظ أحد شؤونه أو اجزائهأن غاية  ـ4

 .  أن األرواح األمرية هي دون العقل يف رتبة اخللقـ 5

إِّّن خلقت نور  »:  إّن اهللّ قال ملوسى بن عمران:  قال،  عن كعب،  وعن مهام

يشّم و،   خزانة قديس يرتفع ِف رياض مشيئتيجعلته ِفو،  قبل خلق األنوار  َمّمد من

يشاهد أقطار ملكوِت حّتى إذا شئت و،  يتطّلع عَل مكنون علميو،  من روح جربوِت

آله فإّنه متّسك بذكر َمّمد والصلوات عليه و،  يا ابن عمران،  جعلته بني يدي مشيئتي

لعله ناظر اىل  دهاومفا ( ). ( )« رمحتيومعدن نوري و،  عيبة حكمي،  خزانة علمي

وأما ،  بذلك العامل قبل بقية األنوار املخلوقة منه’  عامل األسامء وتعلق نوره

بل بلحاظ  ارتفاعه يف رياض املشيئة والتطلع واملشاهدة فليس بلحاظ عامل األسامء

 .  ما دون العرش

انا الذي !  ؟ يا عمر بن اخلطاب أ تدري من أنا »:  ’ قال رسول اهللّ :  يورو

ول كل أف،  عامفسجد له فبقي ِف سجوده سبعامئة ،  ء نوري كل ش  أول  اهللّ   خلق

الذي خلق اهللّ العرش من  أنا؟  يا عمر أ تدري من أنا.  ال فخرء سجد له نوري و ش

،  القمر من نوريوالشمس و،  القلم من نورينوري والكريس من نوري واللوح و

عرفة ِف نور املو،  رءوس اخلالئق من نوريالعقل الذي ِف ونور األبصار من نوري و

يامن روح مغاير لروح ده أن نور اإلومفا ( )« ال فخرقلوب املؤمنني من نوري و

                                         
 .  عن وهب بن منّبه ، عن مهام بن احلرث:  و فيه ، 48:  مقتضب األثر:  انظر( 1)

 .  133غرر األخبار ـ ص  ، حسن بن حممد ، ديلمىال(  )

 (  11/ 1:  و لوامع أنوار الكوكب الدري ، 43/ 1:  رشح الشامئل املحمدية**)( 1)
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كام يظهر منها تأخر روح ،  العقل كام هو مفاد مجلة اخرى من الروايات واآليات

وهو من تأخر عامل األمر واألرواح ،  العقل وروح اإليامن عن العرش والكريس

 .  مرية عن عامل العرشاأل

،   آَدمَ    َخَلَق لَـامَّ َتَعاىَل  اهللإِنَّ :  َقاَل ×  ويف التفسري املنسوب للعسكري

اهُ وَ  َمُه َأْساَمَء ُكلِّ َشْ وَ ،  َسوَّ يَكةي المَ َعَرَضُهْم لََعَ  }ٍء وَ  َعلَّ دًا َوَعلِيّاً ،  { الَئ َجَعَل َُمَمَّ

ُء ِِف  َكاَنْت َأْنَواُرُهْم ُتِِض وَ ،  َأْشَباحاً مَخَْسًة ِِف َظْهِر آَدمَ  َسنْيَ احلُ َسَن وَ احلَ َة وَ َفاطِمَ وَ 

اَمَواِت وَ  ِمنَ ـ  اآْلَفاِق  نَاِن َواْلُكْريِسِّ وَ احلُ السَّ
اَلئَِكَة املَ َتَعاىَل  اهللَفأََمَر ،  اْلَعْرشِ ُجِب َواجْلِ

ُجودِ آِلَدمَ  ُه َقْد َفضَّ ،  بِالسُّ الَّتِي َقْد َعمَّ ـ  َلُه بَِأْن َجَعَلُه ِوَعاًء لِتِْلَك اأْلَْشبَاِح َتْعظِياًم لَُه َأنَّ

  ( ) َأْنَواُرَها اآْلَفاق

 :  ومفاد الرواية

يشري اىل اجلسامنية أن العرش أفق من اآلفاق وكذلك الكريس وهو  ـ1

 .  دت لطافته غايتهوإن اشت اللطيفة هلام

هي ويفوق العرش فضال األرواح لبعض أهل األرض يضا أن ملكوتـ  

 أن يكون حتت الكساء مع اخلمسة ألنه×  ومن ثم رغب جربئيل،  عام دونه

 .  تنزل عليهم من الرمحة اخلاصة التي ال جيدها يف مقامه من ملكوت السامواتت

 .  أن كينونة األشباح متتد اىل األصالب ـ1

سألت :  لقا،  بإسناده عن جابر بن عبد اهللّ األنصاري:  عن أيب خمنفو

سألت عجيبا عن خري ،  يا جابر:  قال،  ـ×  ـ عن مولد عيلّ ـ ’  ـ رسول اهللّ

ء خلق  قبل كّل ش،  ـ×  ـ خيلق علّيا تعاىل مّلا أراد أن خيلقني واعلم أّن اهللّ،  مولود

،  ثّم إّن اهلّل تعاىل استودعنا ِف تلك الدّرة،  دّرة عظيمة أكرب من الدنيا عرش مّرات

                                         
 .  13 ـ ص ×  التفسري املنسوب إىل اإلمام احلسن العسكري( 1)
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فلاّم أراد إجياد املوجودات نظر إىل ،  نقّدسهائة ألف عام نسّبح اهللّ تعاىل وفيها م فمكثنا

فجعلني رِّب ِف النصف الذي احتوى ،  انفجرت نصفنيفذابت و،  الدّرة بعني التكوين

 ثّم خلق اهللّ .  ِف النصف الذي احتوى عَل اِلمامةـ ×  ـ جعل علّياو،  عَل النبّوة

الساموات   نوري  من  تعاىل خلقثّم إّن اهللّ .  ( )... مائة بحر تعاىل من تلك الدّرة

،  احلجب والسحابواجلنّة والنار والكوثر والْصاط والعرش والكريّس واألرض و

ـ ×  ـ النجوم قبل أن خيلق آدممن نور عِل ابن أِب طالب الشمس والقمر وخلق و

  ( ). بألفي عام

 :  دهاومفا

’  من املاء قبل طبقة من نور النبيية والدرة اإلهلية أن عني التكوين اإلهل ـ1

 .  وقبل العرش والكريس

لكن هذه البحور منسوبة لألسامء ،  أن طبقات من املاء سابقة عىل العرشـ  

 .  كبحر القدرة ونحوها،  اإلهلية

تهةي  }  قولهو يف تفسري القمي  ْرَض ِفي سي
َ
َماَواتي َواأل يي َخلَق السه يهاٍم َوََكَن  َوُهَو اَّله

َ
أ

ثم ـ  تعاىل خلق اهلواءإن الرب تبارك و،  اخللق أذلك ِف مبتدو { اءالمَ َعْرُشُه لََعَ 

كائن ثم خلق الظلمة من  أجري فقال بام هو فقال يا رب بامـ  خلق القلم فأمره أن جيري

وخلق وخلق العرش من اهلواء ـ  خلق املاء من اهلواءوـ  اهلواء  خلق النور مناهلواء و

خلق اخللق كلهم من وـ  خلق النار من اهلواءوـ  هو الريح الشديدالعقيم من اهلواء و

فأكثرت املوج ـ  فسلط العقيم عَل املاء فرضبتهـ  التي خلقت من اهلواءـ  هذه الستة

الذي أراد قال للزبد امجد فجمد فلام بلغ الوقت ـ  جعل يثور دخانه ِف اهلواءوـ  الزبدو

ـ  جعل املوج جباال روايس لألرضوـ  فجعل الزبد أرضاـ  د فجمدقال للموج امجو

                                         
 .  ق 1411 ، قم:  طبعـ  مدينة معاجز األئمة اإلثني عرش ، سيد هاشم بن سليامن ، بحرانىال( 1)

 .  160ص   ج ـ  مدينة معاجز األئمة اإلثني عرش ، سيد هاشم بن سليامن ، بحرانىال(  )
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 .  ( )ـ فسويا عرشه إىل السامءـ  القدرة سويا عرش إىل السامءفلام أمجدها قال للروح و

،  ولية عليهطبقة من الروح فوق العرش ومست أن هناكـ 1:  مفاد الروايةو

 .  إن كانت دون األسامءو

مي ْبني مُحَ  وصحيح 
×  اهللَذاَكْرُت َأَبا َعْبِد :  َقاَل ×  اهلليٍْد َعْن أيَبي َعبْدي َعاصي

ْمُس ُجْزٌء ِمْن َسبِْعنَي ُجزْ   ِمنَ   فِياَم َيْرُوونَ  ْؤَيِة َفَقاَل الشَّ اْلُكْريِسُّ ءًا ِمْن ُنوِر اْلُكْريِسِّ وَ الرُّ

ًا ِمْن ُنوِر ْزٌء ِمْن َسْبِعنَي ُجْزءاْلَعْرُش ُج ُجْزءًا ِمْن ُنوِر اْلَعْرِش وَ ُجْزٌء ِمْن َسْبِعنَي 

َجاِب وَ  َْتِ َفإِْن َكاُنوا َصادِقنَِي َفْلَيْمَلئُوا احْلِ َجاُب ُجْزٌء ِمْن َسْبِعنَي ُجْزءًا ِمْن ُنوِر السِّ
احْلِ

ْمِس َلْيَس ُدوهَنَا َسَحاٌب    ( ). َأْعُينَُهْم ِمَن الشَّ

للفعل اإللهي  حل السبعةإلهية قبل العرش ومقارنتها للمراجملة أفعال 

  دون العرش

ا  ... ـ‘  زواج عيل وفاطمةـ  يف حديث:  ويج النورينزمنها ت َفَقاَل هَلَ

َجِك  اهللاَل َتبْكنِِيَّ َفَو ’  النَّبِيُّ  ْجُتِك َحتَّى َزوَّ ْشَهَد بَِذلِِك أَ وَ   َعْرِشهِ   َفْوِق   ِمنْ  اهللَما َزوَّ

ئِيَل وَ    ( )ِميَكائِيَل َجرْبَ

يا فاطمة والذي بعث أباك :  ’ فقال هلا النبي ... :  رواية رشح األخبارويف

  ( )عرش  فوق  اصطفاه بالرسالة ما زّوجتك عليا حتى زّوجك اهللّ إياه منباحلق و

رٍي َعْن أيَبي َعبْدي :  ءومنها الندا َتَباَرَك  اهللإِنَّ :  أَنَُّه َقاَل ×  اهللَرَوى أَُبو َبصي

يِْل إىَِل آِخِرهِ َأ اَل َعبٌْد ُمْؤِمٌن   َعْرِشهِ   َفْوِق   نَادِي ُكلَّ لَيَْلِة مُجَُعٍة ِمنْ َتَعاىَل َليُ وَ  ِل اللَّ ِمْن َأوَّ

                                         
 .    1ص  1ج  ، 11ـ  1سورة هود اآلية –تفسري القمي  ، عىل بن ابراهيم ، قمىال( 1)

 .  180التوحيد للصدوق ص  ، 30ص  1ج –(  اإلسالميةـ  ط )الكايف (  )

 .  413ـ ص (  للصدوق )األمايل ( 1)

 .  176ص   رشح األخبار يف فضائل األئمة األطهار ـ ج  ، ىنعامن بن حممد مغرب ، ابن حيون( 4)
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  ( ) َيْدُعوِِّن 

َمْن َزاَر َقرْبَ :  َقاَل ×  اهللُيوُنَس ْبني ظَبْيَاَن َعْن أيَبي َعبْدي  ىرو:  ةومنها التزكي

اُه املَ َقاَلِت وَ  ( )... له اهللَتَب َيْوَم َعَرَفَة كَ ×  َسنْيِ احلُ  يٌق َزكَّ   ِمنْ  اهللاَلئَِكُة ُفاَلٌن ِصدِّ

َي ِِف اأْلَْرِض َكُروباً وَ   َعْرِشهِ   َفْوِق    ( ). ُسمِّ

َمْن َأَراَد   ’  اهللَقاَل َقاَل َرُسوُل ×  جابيٍر َعْن أيَبي َجْعَفرٍ ى رو:  ةومنها املحب

َك بُِعْرَوةِ  َعِِلَّ ْبَن َأِِب [  َفْلَيتََوَل ]َتَعاىَل ِِف كَِتابِِه َفْليَُواِل  اهللاْلُوْثَقى الَّتِي َقاَل  اهلل َأْن َيَتَمسَّ

  ( ).  َعْرِشهِ   َفْوِق   حُيِبُُّهاَم ِمنْ  اهللَفإِنَّ ×  َسنْيَ احلُ َسَن وَ احلَ ٍب وَ َطالِ 

تََة قَ ى رو:  اإلرشاف للمحاسبةومنها  ْعُت َعِِلَّ ْبَن َسمِ :  اَل ُثَوْيري ْبني أيَبي َفاخي

ُث ِِف َمْسِجِد َرُسوِل ×  َسنْيِ احلُ  ُه َسِمَع َأَباهُ ـ ’  اهللحُيَدِّ َثنِي َأِِب َأنَّ َعِِلَّ ـ  َقاَل َحدَّ

ُث النَّاَس َقاَل إَِذا َكاَن َيْوُم اْلِقَيامَ ×  ْبَن َأِِب َطالٍِب  َتَعاىَل َتَباَرَك وَ  اهللِة َبَعَث حُيَدِّ

اًم ُجْردًا ُمْردًا ِِف َصِعيٍد َواِحدٍ  النَّاَس  ِمْن ُحَفِرِهْم ُعْزاًل هُبْ
َمُعُهُم َيُسوُقُهُم النُّوُر وَ  ( ) جَتْ

َكُب املَ الظُّْلَمُة َحتَّى َيِقُفوا َعََل َعَقَبِة  َيْزَدمِحُوَن ُدوهَنَا َبْعُضُهْم َبْعضًا وَ ْحرَشِ َفرَيْ

                                         
 .  8 4ص  1ج ـ  من ال حيرضه الفقيه ، ابن بابويه( 1)

 .   17ص  1ج ـ  كامل الزيارات ، ابن قولويه(  )

 .   17ص ـ  كامل الزيارات ، ابن قولويه( 1)

 .  51ص ـ  كامل الزيارات ، ابن قولويه( 4)

أي ليس  « هبام » ، مجع أعزل و كذلك أخواتهـ  بضم العني و سكون الزاىـ  مال سالح هل:  عزال( 5)

 ، ال ثياب هلم « جردا » ، ء يعنى أصحاء ال آفة هبم و ال عاهة و ليس بيش:  ء و قيل معهم يش

ليس هلم حلية و هذه كلها كناية عن جتردهم عام يباينهم و يغطيهم و خيفى حقائقهم ممّا كان  « مردا »

أي نور االيامن و الرشع فانه سبب ترقيهم طورا بعد طور و يف  « يسوقهم النور » ، يف الدنيامعهم 

أى نار التكاليف فان التكليف بالنسبة إىل بعض املكلفني نار و باإلضافة إىل [ بالنار]  بعض النسخ

نهم املوجب أي ما يمنعهم من متام النور و االيقان فانه سبب تباي « جيمعهم الظلمة »آخرين نور 

لكثرهتم التي يتفرع عليها اجلمعية و حيتمل أن يكون املراد كلام أضاء هلم مشوا فيه و إذا اظلم عليهم 

 .  يف الوايفـ  رمحه اهللّـ  و هذا كالم الفيض.  قاموا و املعنيان متقاربان
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َيْشَتدُّ َأْنَفاُسُهْم َوَيْكُثُر َعَرُقُهْم َوَتِضيُق هِبِْم ُأُموُرُهْم وَ  َفَتْشَتدُّ  ِِضِّ املُ َفُيْمَنُعوَن ِمَن 

ْم َقاَل وَ تَ وَ  ( ) َضِجيُجُهمْ  ُل َهْوٍل ِمْن َأْهَواِل َيْوِم اْلِقَياَمِة ْرَتِفُع َأْصَواهُتُ ُهَو َأوَّ

ُف َفيُ  َقاَل  َفَيْأُمُر  ( )اَلئَِكةِ املَ ِِف ظِاَلٍل ِمَن   َعْرِشهِ   ِق َفوْ   َتَعاىَل َعَلْيِهْم ِمنْ بَّاُر َتَباَرَك وَ اجلَ رْشِ

َكِة َفُينَادِي فِيِهماملَ َمَلكًا ِمَن 
  ( ) اَلئِ

َقاَل َرُسوُل :  ُثمَّ َقاَل  ... : × فی التفسري املنسوب للعسكریف:  الذكرومنها 

ٍد وَ ُطوَبى لِْلُمَوالنَِي عَ :  ’ اهلل ُرُهُم َتْصدِ لِّياً إِياَمنًا بُِمَحمَّ  اهلليقًا ملََِقالِِه َكيَْف ُيَذكِّ

ْكِر ِمْن َفْوِق َعْرِشهِ  ِف الذِّ ْيِهْم َماَلئَِكُة الَْعْرِش َواْلُكْريِسِّ َكْيَف ُيَصِلِّ َعلَ وَ .  بَِأرْشَ

اَمَواِت َواأْلَْرِض وَ احلُ وَ  َواءِ ُجِب َوالسَّ تََها إىَِل الثَّرَ َوَما َبنْيَ َذلَِك وَ ،  اهْلَ   ( ) ىَما حَتْ

ٍد وَ اْلَوْيُل لِْلُمَعانِِديَن وَ :  روى يف التفسري:  منها اللعنو َتْكِذيباً َعلِيًّا ُكْفرًا بُِمَحمَّ

ْعِن ِمنْ  اهللبَِمَقالِِه َكيَْف َيْلَعنُُهُم  َلُة الَْعْرِش َكيَْف َيلْ وَ .   َعْرِشهِ   َفْوِق   بِأَْخَزى اللَّ َعنُُهْم مَحَ

اَمَواِت َواأْلَْرِض وَ ُج احلُ َواْلُكْريِسِّ وَ  َواءِ ِب َوالسَّ َتَها إىَِل وَ ،  َما َبنْيَ َذلَِك وَ ،  اهْلَ َما حَتْ

  ( ). الثََّرى

  َفْوِق   َجلَّ ِمنْ َعزَّ وَ  اهللَقاَل   ×  َقاَل َعِِلي :  روى يَف التفسري:  منها الكالمو

َفإِِّنِّ َأْعَلُم ،  اَل ُتَعلُِّموِِّن َما ُيْصلُِحُكمْ وَ ـ  هِ َيا ِعَبادِي اْعُبُدوِِّن فِياَم َأَمْرُتُكْم بِ  »:   َعْرِشهِ 

ُكمْ وَ ،  بِهِ    ( ). اَل َأْبَخُل َعَلْيُكْم بَِمَصاحِلِ

َفَقاَل َرُسوُل ]:  سكرييف التفسري املنسوب للع:  ةمنها الصلوات والرمحو

                                         
 .  أي صياحهم و اصواهتم( 1)

إىل حماسبتهم فاالرشاف يف حقه جماز و يف املالئكة  يمكن أن يكون إرشاف اهللّ تعاىل كناية عن توجهه(  )

 (  مرآت العقول للمجلسی . ) حقيقة

 .  184ص  0ج  ـ(  اإلسالميةـ  ط )الكايف  ، كلينىال( 1)

 .  616ـ ص ×  التفسري املنسوب إىل اإلمام احلسن العسكري( 4)

 .  616ص ـ  × التفسري املنسوب إىل اإلمام احلسن العسكري( 5)

 .  7 1ص ـ  × التفسري املنسوب إىل اإلمام احلسن العسكري( 6)
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بَ [ :  ’ اهلل اَمَواِت وَ َفَتَعجَّ ْت وَ  ( )، فِْعلِهِ اأْلَْرِض ِمْن ْت َماَلئَِكُة السَّ َتَعاىَل  اهللىَل إي  ( ) َعجَّ

َفَأْبرِشْ َيا َأَبا :  ’ َقاَل .  َتَتَواىَل َعَليْهِ   َعْرِشهِ   ِمْن َفْوِق  اهللَفَصَلَواُت ،  بِالثَّنَاِء َعَليْهِ 

،  ْقُتولنَِي ِِف ََمَبَّتِهِ املَ ِمَن وَ َأَفاِضِل َأْهِل َواَلَيتِِه ِمْن وَ ،  اْلَيْقَظاِن َفإِنََّك َأُخو َعِِل  ِِف دَِياَنتِهِ 

ْنَيا َضَياٌح ،  َتْقُتُلَك الِْفَئُة اْلَباِغيَةُ    ( ) ِمْن َلَبن ( ) َوآِخُر َزادَِك ِمَن الدُّ

امي َقاَل :  منها احلضور والقربو حَّ ا مَ ×  اهللُقْلُت أِلَِِب َعبِْد :  روى َزْيٍد الشَّ

  ( )  يَعْرِشه  َجلَّ َفْوَق َعزَّ وَ  اهللَكَمْن َزاَر  َقاَل ’  اهللملَِْن َزاَر َرُسوَل 

ُهَو بِاْلَيَمِن َخرَبُ ُزْبيَةٍ وَ ×  ُثمَّ ُرفَِع إَِليْهِ :  روى يف اإلرشاد:  ءمنها القضاو
( ) 

ْبَيةِ  َرُجٌل َفَزلَّْت  ُحِفَرْت لأِْلََسِد َفَوَقَع فِيَها َفَغَدا النَّاُس َينْظُُروَن إَِلْيِه َفَوَقَف َعََل َشِفرِي الزُّ

َق اآْلَخُر بَِثالٍِث وَ تَ َقَدُمُه َفَتَعلََّق بِآَخَر وَ  ابِِع َفَوَقُعوا ِِف الزُّ َعلَّ ُهُم َتَعلََّق الثَّالُِث بِالرَّ ْبيَِة َفَدقَّ

َل َفِريَسُة اأْلََسِد وَ َأنَّ اأْلَ ×  َهَلُكوا مَجِيعاً َفَقََض اأْلََسُد وَ  َيةِ  َعَليْهِ وَّ َعََل لِلثَّاِِّن وَ  ُثُلُث الدِّ

يَ  ابِِع َفاْنتََهى ِة لِلثَّالِِث وَ الثَّاِِّن ُثُلَثا الدِّ َيُة َكاِمَلًة لِلرَّ رَبُ بَِذلَِك إىَِل َرُسوِل اخلَ َعََل الثَّالِِث الدِّ

  ( ) َعْرِشهِ   َجلَّ َفْوَق َعزَّ وَ  اهللِهْم بَِقَضاِء َسِن فِياحلَ َفَقاَل َلَقْد َقََض َأُبو ’  اهلل

ومقتضاه حتقق ،  مستفيض(  قضاء اهلل تعاىل فوق عرشه ) ولفظ احلديث

 .  القضاء اإلهلي فوق العرش

                                         
 .  ط ، ب « قلبه »ص  ، أ « قيله ».    :  البحار « قبله »( 1)

 .  صاح و رفع صوته(  )

 .  الّلبن الّرقيق الكثري املاء:  و الّضياح.  البحار « صاع ».  أ « صياع »( 1)

 .  05ص ـ  × يالتفسري املنسوب إىل اإلمام احلسن العسكر( 4)

.  70 ص  410ح  كامل الزيارات ب .  505ص  4الكايف ج  ، حممد بن يعقوب ، كلينىال( 5)

 .  46ص  6التهذيب ج 

 .  « 166 :  6ـ  زبىـ  الصحاح ».  حفرة حيفروَّنا يف مكان عال ليصطادوا هبا األسد:  الزبية( 6)

:  املقنعة ، 351/ 13 :  18األحكام هتذيب  ، 70 / 06:  4الفقيه  ، 1/ 06 :  7الكايف ( 7)

.  باختالف يسري ، 170و  ، 154:   مناقب آل أيب طالب  ،  10:  مصباح األنوار ، 758

 .  136ص  1ج اإلرشاد 
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 اهللُسْبَحاَن  { َربِّ الَْعالَميني اهللُسْبَحاَن  }:  روى التهذيب:  منها السمعو

ِميِع الَِّذي لَيَْس َشْ  َت َسبِْع َأَرِضنيَ مَ   َعْرِشهِ   ٌء َأْسَمَع ِمنُْه َيْسَمُع ِمْن َفْوِق  السَّ  ا حَتْ

ْكَوى وَ  َيْسَمعُ وَ  ه  } َيْسَمعُ َما ِِف ُظُلاَمِت اْلرَبِّ َوالْبَْحِر َوَيْسَمُع اأْلَننَِي َوالشَّ الَّسِّ
ْخَف 

َ
ُدوِر وَ يَ وَ    { َوأ اَل ُيِصمُّ َسْمَعُه َصْوٌت َثانِيَهاْسَمُع َوَساِوَس الصُّ

( )  

ى َعاَنَقُهاَم ُثمَّ َبَكى َفَأْقَبَل النَّبِيُّ َحتَّ :  طفىروى يف بشارة املص:  ومنها الترشيف

ا ُثمَّ مَحََل وَ  َسنْيَ َعََل َعاتِِقِه اأْلَْيَّسِ َقاَل َفَلامَّ َخَرَج احلُ َعََل َعاتِِقِه اأْلَْيَمِن وَ  َسنَ احلَ َأَخَذُُهَ

َبا َبْكٍر اْلُغاَلَمنْيِ َأمْحُِلُه َعنَْك َفَقاَل َيا أَ  َأْعطِنِي َأَحَد  اهللظرَِيةِ َقاَل َأُبو َبْكٍر َيا َرُسوَل احلَ ِمَن 

ا َأْفَضُل ِمنُْهاَم ُثمَّ َقاَل ُعَمُر ِمْثَل َما َقاَل َأُبو َبْكٍر ْحُمواَلِن وَ املُ اِمُل َونِْعَم احلَ نِْعَم  َأُبوُُهَ

َفُكاَم  اهللوَ  بِيُّ ِمْثَل َما َقاَل أِلَِِب َبْكٍر ُثمَّ َقاَل النَّ ’  َفَقاَل النَّبِيُّ  ُفُكاَم َكاَم رَشَّ ِمْن  اهللأَلرَُشِّ

  ( ) َعْرِشه  َفْوِق 

 َكاَنْت َلْيَلُة لَـامَّ ’  اهللَقاَل َرُسوُل :  قالأََنٌس  ىورو:  الةوالص ءمنها الثنا

َت الَْعْرِش َأَماِمي َفإَِذا َأَنا بَِعِِلِّ ْبِن َأِِب َطالٍِب َقائِ  َت املِْْعَراِج َنظَْرُت حَتْ اْلَعْرِش  اًم َأَماِمي حَتْ

َك اْعَلْم وَ  اهللُيَسبُِّح  ئِيُل َسَبَقنِي َعِِلُّ ْبُن َأِِب َطالٍِب َقاَل اَل َلكِنِّي ُأْخرِبُ ُسُه ُقْلُت َيا َجرْبَ ُيَقدِّ

ُد إِنَّ َيا َُمَ   َعََل َعِِلِّ ْبِن أَ لَّ ُيْكثُِر ِمَن الثَّنَاِء وَ َج َعزَّ وَ  اهللمَّ
اَلةِ   َفْوَق ×  ِِب َطالٍِب الصَّ

َلَك َعََل ُصوَرةِ َعِِلِّ املَ َتَعاىَل َهَذا  اهللَفاْشَتاَق الَْعْرُش إىَِل َعِِلِّ ْبِن َأِِب َطالٍِب َفَخَلَق   َعْرِشهِ 

َت َعْرِشِه لَِينْظَُر إَِلْيِه اْلَعْرُش َفَيْسُكَن َش ×  ْبِن َأِِب َطالٍِب  ا َل َتْسبِيَح َهذَ َجعَ ْوُقُه وَ حَتْ

ُد َلِك َوَتْقِديَسُه وَ املَ    ( ). رَبَ اخلَ مَتِْجيَدُه َثَواباً لِِشيَعِة َأْهِل َبْيتَِك َيا َُمَمَّ

 :  دهومفا

إذ الشوق انام يفرض ،  عىل نور العرش×  أفضلية نور أمري املؤمنني ـ1

                                         
 .  116ص  1ـ ج (  حتقيق خرسان )هتذيب األحكام  ، حممد بن احلسن ، طوسىال( 1)

ـ  ط )بشارة املصطفى لشيعة املرتىض  ، أيب القاسمعامد الدين أيب جعفر حممد بن  ، طربى اآلمىلال(  )

 .  114ص (  القديمة

 .  11 ص   ـ ج (  البن شهرآشوب )مناقب آل أيب طالب  ، ابن شهر آشوب املازندرانى( 1)
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 .  عىل اجلنة×  فال يقترص الشوق ألمري املؤمنني،  للكامل وما هو أكمل

كام ورد ،  شوق كام ورد اهتزازه من مجلة من معايص للعباد أن للعرشـ  

وغري ذلك من ،  كتنور الساموات‘  تنوره بأنوار اخلمسة أصحاب الكساء

 .  األوصاف الدالة عىل روحانيته ولطافة مقاديره وأبعاده

ي َفأَ وَ  ... : ’ وروى الصدوق قوله ُل امْحُِلوِِّن َحتَّى َتَضُعوِِّن َعََل َشِفرِي َقرْبِ وَّ

ئِيُل َوِميَكائِيُل وَ   َعْرِشهِ   بَّاُر َجلَّ َجاَللُُه ِمْن َفْوِق اجلَ َمْن ُيَصِلِّ َعَِلَّ  افِيُل ِِف ُثمَّ َجرْبَ إرِْسَ

اُن احلَ َجلَّ ُثمَّ َعزَّ وَ  اهللَدُهْم إاِلَّ اَلئَِكِة اَل حُيْيِص َعَد املَ ُجنُودٍ ِمَن  افُّوَن بِالَْعْرِش ُثمَّ ُسكَّ

ُموَن ْقَرُبوَن ُيوُموَن إِياَمًء وَ نَِسائِي اأْلَْقَرُبوَن َفاأْلَ ُثمَّ ُجلُّ َأْهِل َبْيتِي وَ  َساَمٍء َفَساَمءٍ  َأْهلِ  ُيَسلِّ

ة]اَل مزنة بَِصْوِت َنادَِيٍة وَ [  ُذوِّنِّ اَل ُيؤْ ]َتْسلِياًم اَل ُتْؤُذوِّنِّ    ( )[ُمِرنَّ

ٌء َأْبَْصَ ِمنُْه ُيْبِْصُ ِمْن  الَِّذي لَيَْس َشْ  اْلَبِصريِ  اهللُسْبَحاَن  روی:  ومنها البرص

َت َسبِْع َأَرِضنَي وَ   َعْرِشهِ   َفْوِق  اله تُْدريُكُه  } اْلَبْحرِ َما ِِف ُظُلاَمِت الرَْبِّ وَ  ُيْبِْصُ َما حَتْ
يُف  بَْصاَر َوُهَو اللهطي

َ
بَْصاُر َوُهَو يُْدريُك األ

َ
[  يشِّ ُتغَ [ ] يِش ُتغْ ]اَل َتْغَشى وَ  { بيْياْلَ األ

ُه الظُّْلَمُة وَ  َبري َواَل [  ِمنْهُ ]ِغيُب َعنُْه اَل يَ  ُيْسَتََتُ ِمنُْه بِِسَْتٍ َواَل ُيَواَرى ِمنُْه ِجَداٌر وَ اَل َبَْصَ

َيْسَتَِتُ ِمنُْه  اَل ِِف َأْصلِِه َواَل َقْلٌب َما فِيِه َواَل َجنٌْب َما ِِف َقْلبِِه وَ اَل ُيكِنُّ ِمنُْه َجَبٌل َما َبْحٌر وَ 

ٌء ِفي  }اَل َيْسَتْخِفي ِمنُْه َصِغرٌي لِِصَغِرهِ وَ َصِغرٌي َواَل َكبرٌِي وَ  إينه اّلِله الَ َُيَْفَ َعلَْيهي ََشْ
َماء ي ْرضي َوالَ ِفي السه

َ
يلَـَه إياله ُهَو  األ  إ

رَْحامي َكيَْف يََشاء الَ
َ
ُرُكْم ِفي األ يي يَُصوِّ ُهَو اَّله

  ( ) الثَّاليث { كييماْلَ  الَْعزييزُ 

يِّ َقاَل َقاَل َرُسوُل  اهللَجابيري ْبني َعبْدي :  يةومنها التسمي ا َأْشبَُه َأنَ   ’  اهللاأْلَْنَصاري

ِِّنَ ْشَبُه النَّاِس ِِب َخْلُقُه َوُخُلُقُه وَ إِْبَراِهيُم أَ النَّاِس بِآَدَم وَ  َة   َعْرِشهِ   ِمْن َفْوِق  اهللَسامَّ َعرَشَ

                                         
 .  614ص  ـ(  للصدوق )األمايل  ، حممد بن عىل ، ابن بابويه( 1)

 .  34ص  1ـ ج (  القديمةـ  ط )إقبال األعامل  ، عىل بن موسى ، ابن طاووس(  )
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َ َأْس  َ ِِب َعََل لَِساِن ُكلِّ َرُسوٍل َبَعَثُه إىَِل َقْوِمهَوْصِفي وَ  اهللاَمٍء َوَبنيَّ   ( ) َبرشَّ

ٍد َقاَل  وروى ُ :  ُمَعىلَّ ْبني حُمَمَّ َقاَل َعلَِم َوَشاَء َوَأَرادَ   اهلل  ْلمُ عِ   َكيَْف ×  ُسئَِل اْلَعاَِل

َر َوَقََض َوَأْمََض َفَأْمََض َما َقََض  َر وَ َوَقدَّ َر َما َأَراَد َفبِعِ  َوَقََض َما َقدَّ ِشيئَُة املَ ْلِمِه َكاَنِت َقدَّ

َراَدُة وَ بَِمِش وَ  َقَضائِِه َكاَن بِ تَْقِديِرِه َكاَن اْلَقَضاُء وَ بِ التَّْقِديُر وَ  بِإَِراَدتِِه َكانَ يَئتِِه َكاَنِت اِْلِ

ْمَضاُء وَ  ٌم َعََل اْلِعْلُم مُ اِْلِ َراَدُة َثالَِثٌة وَ املَ وَ  ِشيَئةِ املَ َتَقدِّ التَّْقِديُر َواقٌِع َعََل ِشيَئُة َثانَِيٌة َواِْلِ

ِه َتبَاَرَك َوَتَعاىَل اْلَبَدا ْمَضاِء َفلِلَّ فِياَم َأَراَد لَِتْقِديِر اأْلَْشَياءِ ُء فِياَم َعلَِم َمَتى َشاَء وَ اْلَقَضاِء بِاِْلِ

ْمَضاِء    ( )َفاَل َبَداءَفإَِذا َوَقَع اْلَقَضاُء بِاِْلِ

ْعُت  ىورو  َربِّهي َقاَل َسمي
ٍّ احلُ ُموَسى ْبني َعبْدي

دي يَ ×  َسنْيَ ْبَن َعيلي ُقوُل يفي َمْسجي

ٍّ وَ ’  النَّبييِّ 
ْعُت َرُسوَل ×  َذليَك يفي َحيَاةي أَبييهي َعيلي ُل   َيُقوُل ’  اهللَسمي   َما َخَلَق   َأوَّ

ٌد َرُسوُل  اهللََل َأْرَكانِِه اَل إَِلَه إاِلَّ َجلَّ ُحُجُبُه َفَكَتَب عَ َعزَّ وَ  اهلل َعِِلي َوِصيُُّه ُثمَّ  اهللَُمَمَّ

ٌد َرُسوُل  اهللَخَلَق الَْعْرَش َفَكَتَب َعََل َأْرَكانِِه اَل إَِلَه إاِلَّ  َعِِلي َوِصيُُّه ُثمَّ َخَلَق  اهللَُمَمَّ

ٌد َرُسوُل  اهللَه إاِلَّ اأْلََرِضنَي َفَكَتَب َعََل َأْطَوادَِها اَل إِلَ  ْوَح  اهللَُمَمَّ َعِِلي َوِصيُُّه ُثمَّ َخَلَق اللَّ

ٌد َرُسوُل  اهللَفَكَتَب َعََل ُحُدودِهِ اَل إَِلَه إاِلَّ  َعِِلي َوِصيُّهُ  اهللَُمَمَّ
( )  . 

 :  ومفاده 

أن قسام من احلجب خلقت قبل العرش وأن املقدار من العوامل املخلوقة  ـ1

بل هي ،  احلجب األوىل وبني العرش بمقدار العوامل بني العرش واألرضنيبني 

 .  أعظم

وعىل هذا التقسيم يكون العرش وسطا بني نمطني من عوامل اخللقة ـ  

                                         
 .  51ص ـ  معاين األخبار ، حممد بن عىل ، ابن بابويه( 1)

 .  143ص  1ـ ج (  اإلسالميةـ  ط )الكايف  ، حممد بن يعقوب ، كلينىال(  )

 .  171كفاية األثر يف النّص عىل األئمة اإلثني عرش ـ ص  ، عىل بن حممد ، زاز الرازىاخل( 1)
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من جهة حمو العوامل ما فوق العرش عن بروز إنية وماهية املخلوق ،  اإلهلية

 .  بخالف ما دون العرش

ون العرش هي مفصل بني ما فوقها وبني ما كام أن سدرة املنتهى مما د ـ1

 .  دوَّنا

ُل إِنَّ :  قوله×  ويلة عن الصادقيويف رواية املفضل الط ُسْبَحاَنُه  ) اهللَيا ُمَفضَّ

ُل (  َتَعاىَل وَ  ُّ ،   َما َخَلَق   َأوَّ َّا َخَلَقهُ وَ :  ُقْلُت ،  النُّوُر الظِِّلِّ  َخَلَقُه ِمْن َمِشيَئتِِه ُثمَّ :  َقاَل ؟  َِم

ًة َأ ََلْ َتْسَمْع َقْوَل  له َولَْو َشاء  }:  ( َتَعاىَل  ) اهللَقَسَمُه َأظِلَّ لَْم تََر إيََل َربَِّك َكْيَف َمده الظِّ
َ
أ

ْيًا يَْلَْنا َقبًْضا يَسي الً ُثمه َقَبْضَناهُ إ ْمَس َعلَيْهي َدْلي َخَلَقُه  { َلََعلَُه َساكينًا ُثمه َجَعلْنَا الشه

ُة َبْعُضَها إىَِل ْن خَيُْلَق َساَمًء َوَأْرضاً َوَعْرشاً وَ َقْبَل أَ  ًة َفنََظَرِت اأْلَظِلَّ َمُه َأظِلَّ َماًء ُثمَّ َقسَّ

ُنو ُْم ُكوِّ ْ َيُكوُنوا وَ َبْعٍض َفَرَأْت َنْفَسَها َفَعَرَفْت َأهنَّ ُموا ِمَن ا َبْعَد َأْن ََل ْعِرَفِة َهَذا املَ ُأهْلِ

ْ املِْْقَداَر وَ  ِّ ُثمَّ إِنَّ رْيِ وَ اخلَ ٍء ِسَواُه ِمَن  ُيْلَهُموا َمْعِرَفَة َشْ ََل هَبُمْ  اهللالرشَّ َكيَْف :  َقاَل ،  َأدَّ

هَبُمْ  ُدوُه وَ مَحَّ بََّح َنْفَسُه َفَسبَُّحوُه وَ َس :  َقاَل ؟  َأدَّ ْ َد َنْفَسُه َفَحمَّ  َيُكْن َأَحٌد لَْو اَل َذلَِك ََل

ةُ ْيَف ُيْثنِي َعَليِْه وَ ِري كَ اَل َيْد َيْعِرُفُه وَ  َمُدُه وَ  َيْشُكُرُه َفَلْم َتَزِل اأْلَظِلَّ ُلهُ حَتْ َفَمَكُثوا َعََل ،  هُتَلِّ

ابَِعةَ  اهللُر كشَسْبَعَة آاَلِف َسنٍَة فَ  َذلَِك  اَمَء السَّ ْم َفَخَلَق ِمْن َتْسبِيِحِهُم السَّ  .  َذلَِك هَلُ

َة َأْشبَاحًا وَ ُثمَّ َخ  ِة وَ َجعَ َلَق اأْلَظِلَّ َجاَب َلَها لَِباساً لأِْلَظِلَّ َخَلَق ِمْن َتْسبِيِح َنْفِسِه احْلِ

ن يَُكلَِّمُه  } اأْلَْعََل ُثمَّ َتاَل 
َ
ََشٍ أ

يبَ َجاٍب  اهللَوَما ََكَن ل ْو مين َورَاء حي
َ
 ( ) { إياله وَْحًيا أ

َة َأْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب َيْعنِي ا ِة اْلَوْحُي َيْعنِي اأْلَظِلَّ أْلَْشَباَح الَّتِي ُخلَِقْت ِمْن َتْسبِيِح اأْلَظِلَّ

ابَِعَة وَ اجلَ ُم ُثمَّ َخَلَق هلَُ  اَمَء السَّ ابَِعَة َوالسَّ نَاِن ثُ نََّة السَّ َل َوَأَخَذ ِهَي َأْعََل اجْلِ مَّ َخَلَق آَدَم اأْلَوَّ

تِهِ َعَليِْه املِْيثَاَق وَ  يَّ مْ ،  َعََل ُذرِّ ُكم َمنْ :  َفَقاَل هَلُ  .  ( ) َربُّ

                                         
 .  51 : سورة الشورى( 1)

 .  410ص  66ح  14اهلداية الكربى ـ ب  ، حسني بن محدان ، صيبىاخل(  )
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 :  مفادهو

لكن خلق املشيئة تقدم ،  تقدم خلق أصل طينة عامل األظلة عىل العرشـ 1

 .  ما يشعر بتقدم العرش عىل املشيئةمع أنه قد ورد ،  عليه حيث أنه خلق هبا

 .  فإما يكون بلحاظ تعدد عامل املشيئة أو تعدد عامل العرش ـ 

بالعرش أخرى األدنى وتارة ب بعد ترصيح الروايات بوصف العرش ـ1

كام وصف يف احلديث .  ومقتىض الوصفني أن بينهام عروش عديدة األعىل

 .  احلجاب باألعىل ايضا

،  نَْتَهىاملُ إىَِل ِسْدَرةِ وَ ،  اهللنَْقَلُب إىَِل املُ  ََنا اأْلََجُل وَ د:  َقاَل ’  كام روی عنه ـ4 

 .  ( )( نَْتَهىاملُ اْلَعْيِش وَ ،  اْلَكْأِس اأْلَْوىَف وَ ،   ََل اأْلَعْ   الَْعْرشِ وَ ،  أَْوىاملَ َجنَِّة وَ 

رة بيت املقدس ِف كل ليلة عند صخ ) قوله×  احلسن املجتبىوروی عن 

 .  ( )( إليها املحرشومنها يبسط اهللّ األرض وإليها يطوهيا و  األدنى  مجعة وهي العرش

 تعدد معاين االسم والعنوان الواحد:  قاعدة

يف اآليات  وين للعوامل والنشآتأن االسامء والعناد من االلتفات اىل الب ـ5

والنور والعرش والكريس واملشية  ر واهلواء واملاءووالبح من احلجب والروايات

أحدمها وصفي عام والثاين  تطلق عىل معنيني هاوالروح وغري واألظلة واألشباح

العنوان الواحد يطلق عىل وبذلك يتقرر ان االسم و،  َعَلم لعامل معني بخصوصه

إن هذا الشأن يستظهر من بل ،  معاين ومراتب وطبقات من وجود النشآت

وعىل ضوء ،  اآليات والروايات الواردة يف األسامء االهلية وعامل األسامء أيضا

                                         
 .  80 أمايل الطويس ص ( 1)

 .116مشارق آنوار اليقني ص (  )
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ذلك البد من التنبه اىل املعنى املراد من االسم والعنوان الواحد يف كل موضع 

بل هذا الشأن نجده يف اسامء النشآت النازلة مادون ،  بحسب القرائن والشواهد

 .  ونحوهاالسابقة كاحلوض والكوثر 

عنوان العرش تارة يستعمل بمعنى وصفي عام اسم ومقتىض ذلك أن وـ 6

عناوين عوامل اخللقة أسامء وخاص ككثري من  عىل درجات ومراتب وأخرى َعَلم

عنوان األظلة ان الروح وعنوان النور وعنوان احلجاب واحلجب وعنواسم وك

 .  غريهاواألشباح و

َي َعني اْلبَاقيري  ًة   َمْن َقَرَأ ُسوَرَة اْلَقْدِر ِحنيَ :  أَنَُّه َقاَل ×  َو ُروي َة َمرَّ َينَاُم إِْحَدى َعرْشَ

َواِء َعْرضاً وَ َلُه ُنورًا َسَعتُ  اهللَخَلَق  َواُه َسَعُة اهْلَ ِء إىَِل ُحُجِب النُّوِر ُطواًل َُمْتَّدًا ِمْن َقَراِر اهْلَ

َفْوَق الَْعْرِش ِِف ُكلِّ َدَرَجٍة ِمنُْه َألُْف َمَلٍك لُِكلِّ َمَلٍك َأْلُف لَِساٍن لُِكلِّ لَِساٍن َأْلُف ُلَغٍة 

ْيِل ُثمَّ َيَضُع  َيْوِم  َذلَِك النُّوَر ِِف َجَسِد َقاِرئَِها إىَِل  اهللَيْسَتْغِفُروَن لَِقاِرئَِها إىَِل َزَواِل اللَّ

 .  العرش النور عىلومفاده تقدم وعلو حجب  ( )اْلِقَياَمة

  العرش  عام فوق  سلوِّن  قال×  إن موالنا أمري املؤمننيو:  وروى بن شاذان

  ( ). سلوِّن عام حتت العرش سلوِّن قبل أن تفقدوِّن

َياِء َقاَل اْلُكْريِسُّ َقاَل َصَدْقَت  
ُد َقاَل َقْد أُ  َقاَل َفاَم َفْوَق ِحَجاِب اْلكرِْبِ وتِيَت َيا َُمَمَّ

لنَِي َواآْلِخِريَن وَ  َك َلَتنْطُِق بِ ُعُلوَم اأْلَوَّ قِّ اْلَيِقنِي َقاَل َفاَم َفْوَق الُْكْريِسِّ َقاَل الَْعْرُش احلَ إِنَّ

لتَّْحِت َقاَل َصَدْقَت ِعْلُمُه حَتَْت اَق اْلَفْوِق وَ ُهَو َفوْ َتَعاىَل وَ  اهللَقاَل   ْرشِ الْعَ   َقاَل َفاَم َفْوَق 

ِِّن َهْل َيْسَتِوي خَمُْلوٌق َعََل َعْرِشِه َقاَل َمَعاَذ  ُد َقاَل َفَأْخرِبْ َيا اْبَن َساَلٍم َقاَل  اهللَيا َُمَمَّ

                                         
 .   11ص  03ـ ج (  بريوتـ  ط )بحار األنوار  ، حممد باقر بن حممد تقى ، جملسى( 1)

 .  10ـ  17ـ ص (  البن شاذان القمي )الفضائل  ، أبو الفضل شاذان بن جربئيل ، ابن شاذان قمى(  )
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د َصَدْقَت َيا َُمَمَّ
( )  

يمي َعْن أيَبي َجْعَفرٍ ى ورو حي  الرَّ
هي اآْلَيةي   ×  َعبْدي يبْ  } يفي َهذي يَك نُريي إ رَاهييَم َوَكَذل

َُكوَن ميَن  ْرضي َوْلي
َ
َماَواتي َواأل َعِن اأْلَْرِض َقاَل ُكِشَط َلُه  ( ) { وقينينيالمُ َملَُكوَت السه

اَمِء َحتَّى َرآَها َوَمْن فِيَها وَ عَ َحتَّى َرآَها َوَمْن فِيَها وَ    ي حَيِْمُلَها َواْلَعْرُش َلُك الَّذِ املَ ِن السَّ

  ( ). َك ُأِرَي َصاِحُبُكمْ َكَذلِ َعَلْيِه وَ   َوَمنْ 

يبْرَاهييَم  }  ×  اهللْبني ُمْسَكاَن َقاَل َقاَل أَبُو َعبْدي  اهللَعبْدي  ىورو يَك نُريي إ َوَكَذل
َُكوَن ميَن  ْرضي َوْلي

َ
َماَواتي َواأل اَمَواُت  { وقينينيالمُ َملَُكوَت السه ْبَراِهيَم السَّ َقاَل ُكِشَط ِِلِ

ْبُع َحتَّى َنظَرَ  ُفِعَل َواِء وَ ُكِشَط َلُه اأْلَْرُض َحتَّى َرَأى َما ِِف اهلَْ إىَِل َما َفْوَق الَْعْرِش وَ  السَّ

دٍ  َة ِمْن َبْعِدِه َقْد ُفِعَل هِبِْم ِمْثُل ِمْثُل َذلَِك َوإِِّنِّ أَلََرى َصاِحبَُكْم وَ ’  بُِمَحمَّ اأْلَئِمَّ

 ما عند العر  ومعه 

،  ِِف ُوُجوهِ اْلَقْومِ ’  اهللَفنَظََر َرُسوُل :  × للعسكریاملنسوب  ويف التفسري

ورًا وَ  ُيِّسُّ ،  َتْكِذيباً ا َما َتَعبََّس َشّكاً فِيِه وَ فِيهَ وَ ،  َو َتْصِديقاً [ بِهِ ]فِيَها َما َيَتَهلَُّل رُسُ

مْ   نَافُِقونَ املُ  ٌد َعََل َهَذا:  إىَِل َأْمَثاهِلِ َعَفاَء ـ  ِديِث احلَ  َهَذا َقْد َواَطَأُه َُمَمَّ لَِيْخَتِدَع بِِه الضُّ

اَل اجلُ  َم َرُسوُل .  هَّ نْتُُه َأَنا وَ ـ  لَئِْن َشَكْكتُْم َأْنُتْم فِيهِ :  َقاَل وَ ’  اهللَفَتَبسَّ َصاِحبَِي َفَقْد َتَيقَّ

ِف ـ  اْلَكائُِن َمِعي  ُطوُف بِِه َمِعي ِِف َأهْنَارِ املَ وَ ،  بَّارِ اجلَ   لِِك املَ   َحالِّ ِمْن َعْرشِ املَ  ( ) ِِف َأرْشَ

ُد َمِعي ِِف املُ وَ ،  الَِّذي ُهَو َتْلِوي ِِف قِيَاَدةِ اأْلَْخَيارِ وَ ،  يََواِن ِمْن َداِر اْلَقَرارِ احلَ  دِّ ََتَ

                                         
 .  40 ص  57ج  ـ(  بريوتـ  ط )بحار األنوار  ، حممد باقر بن حممد تقى ، جلسىامل( 1)

 .  األنعام(  75 )اآلية (   )

 1ج ، قم ؛ ايرانـ  بصائر الدرجات يف فضائل آل حمّمد صىّل اهلل عليهم ، حممد بن حسن ، صفارال( 1)

 .  186ص 

 .  187ص  1ج ـ  بصائر الدرجات يف فضائل آل حمّمد صىّل اهلل عليهم ، صفارال( 4)

 .  أ « أرشاف »( 5)
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اكَِياِت  اكُِض َمِعي ِِف وَ ،  َتَقلُِّب َمِعي ِِف اأْلَْرَحاِم الطَّاِهَراِت املُ وَ ،  اأْلَْصاَلِب الزَّ الرَّ

ْلِم َواْلَعْقِل وَ   ا ُكِسيتُهُ الَِّذي ُكيِسَ مَ وَ ،  الِِك اْلَفْضلِ َمَس  َشِقيِقَي الَِّذي ِمَن الِْعْلِم َواحْلِ

ِِف اْقتِنَاءِ  َعِديِِل وَ ،  ُصْلِب َأِِب َطالٍِب وَ  اهللىَل ُصْلِب َعْبِد إِ ـ  ُروِج اخلُ اْنَفَصَل ِمنِّي ِعنَْد 

  ( )× ْبُن َأِِب َطالٍِب نَاقِِب َعِِلُّ املَ َحاِمِد وَ املَ 

ا عاّمر ي »:  أنه قال،  يف كتاب الواحدة×  وما رواه عاّمر عن أمري املؤمنني

أنا و،  أنا اللوحو،  باسمي دعا سائر األنبياءو،  األشياءباسمي تكّونت الكائنات و

 ، أنا األسامء احلسنىو،  أنا الّساموات السبعو،  أنا الكريسو،   أنا العرشو،  القلم

  ( )، ( )الكلامت العلياو

 :  دهومفا

 العرش والكريس والساموات واألسامء احلسنى والكلامت العليا×  كونه ـ1

 وهونظري النعت الوارد،  يف روايات مستفيضة هبذا املضمونهذه النعوت قد ورد 

 .  « أنا القرآن الناطق »

كقوة  ذواهتم يفـ  حقيقة القرآنالذي هو ـ  روح األمريالأن قيام  ووجهه ـ 

وَْحْينَا  } ىلكام يشري اليه قوله تعا،  من قواهم الروحية كبقية القوى يف ذواهتم
َ
أ

نَا ْمري
َ
ْن أ يَْلَْك ُروًحا مِّ َبادينَا ... إ هَشاء ميْن عي يهي َمْن ن ي ب ن َجَعلْنَاهُ نُورًا نهْهدي  { َولَكي

ْمريهي لََعَ َمن يََشاء مينْ  }و
َ
وَح ميْن أ ي  يُلِْقي الرُّ بَاديه  .  { عي

ومن هذا القبيل كوَّنم األسامء احلسنى وهي أعىل مرتبة يف ذواهتم فضال  ـ1

 .  وهذه األسامء مملوكة هلل تعاىل،  عام دوَّنا فهي مراتب نازلة يف ذواهتم

                                         
 .  101ـ ص ×  التفسري املنسوب إىل اإلمام احلسن العسكري( 1)

 .  134ح  85 :  جامع األرسار(  )

 ، 51 ـ ص ×  مننيمشارق أنوار اليقني يف أرسار أمري املؤ ، رجب بن حممد ، افظ الربسىاحل( 1)

 .  4 1ص  13منهاج الرباعة يف رشح َّنج البالغة ج 
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ُّ ْبُن 
َثنيي أيَبي َعْن أَبييهي :  × َسنْيي احلُ َو َقاَل َعيلي :  َقاَل ]’  اهللَعْن َرُسولي ،  َحدَّ

َقْد َنَقَل  اهللإِْذ َكاَن ،   َرَأى النُّوَر َساطِعًا ِمْن ُصْلبِهِ لَـامَّ إِنَّ آَدَم  اهللَيا ِعَباَد :  َقاَل [ 

ِ اأْلَْشَباَح وَ ،  َرَأى النُّورَ ،  إىَِل َظْهِرهِ   َأْشَباَحنَا ِمْن ذِْرَوةِ الَْعْرشِ   .  ََلْ َيَتَبنيَّ

َنَقْلُتُهْم ِمْن ـ  َأْنَواُر َأْشَباٍح :  َجلَّ َعزَّ وَ  اهللَل َقا.  يا رب ما هذه األنوار:  قال آدم

ِف بَِقاِع َعْرِش إىَِل َظْهِركَ  ُجودِ لََك املَ لَِذلَِك َأَمْرُت وَ ـ  َأرْشَ إِْذ ُكنَْت ِوَعاًء ،  اَلئَِكَة بِالسُّ

اْنظُْر َيا آَدُم إىَِل :  َجلَّ َعزَّ وَ  اهللاَل ا يِل َفقَ َيا َربِّ َلْو َبيَّنَْتهَ :  َفَقاَل آَدمُ .  لِتِْلَك اأْلَْشَباحِ 

َفاْنَطبََع ،  َظْهِر آَدَم َعََل ذِْرَوةِ اْلَعْرشِ   ُنوُر َأْشَباِحنَا ِمنْ   َوَقعَ وَ ،  َفنََظَر آَدمُ .  ذِْرَوةِ الَْعْرشِ 

افَِيِة َفَرَأى  َكاَم َينَْطبُِع َوْجهُ ـ  فِيِه ُصَوُر َأْنَواِر َأْشبَاِحنَا الَّتِي ِِف َظْهِرهِ   الصَّ
ْنَساِن ِِف املِْْرآةِ اِْلِ

  ( ). َأْشَباَحنَا

 :  دهومفا

،  هو نور منبثق من أشباحهم ال من أظلتهم×  أن النور الذي رآه آدمـ 1

 .  فضال عن أنوارهم التي هي فوق ظالهلم

 .  وأن الذي انطبع يف ذروة العرش صور منعكسة عن ذلك النور ـ 

 .  لو طبقة من أظلتهم وظالهلم عىل العرشوهذا يبني ع ـ1

أحدمها ،  وكام مر أن مجلة من أسامء وعناوين النشآت تطلق بمعنيني ـ4

فهكذا احلال يف عنوان ،  وصفي عام عىل درجات ومراتب واآلخر علمي خاص

 .  األظلة واألشباح

يف حديث معراج :  × صحيح هشام بن سامل عن ايب عبداهللويف  

َر بِِه َعََل َما َأَراَدُه ُسْبَحاَنُه وَ  اهللي َخَلَق َرَأْيُت ِمَن اْلَعَجائِِب الَّتِ َقاَل وَ  ... ’ النبي َسخَّ

ابَِعةِ ـ  دِيكاً  وِم اأْلََرِضنَي السَّ  اهللَمَلكًا ِمْن َماَلئَِكِة وَ   َوَرْأُسُه ِعنَْد الَْعْرشِ ـ  ِرْجاَلُه ِِف خُتُ

                                         
 .  13 ـ ص ×  التفسري املنسوب إىل اإلمام احلسن العسكري( 1)
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َواءِ  َكاَم َأَراَد ِرْجاَلهُ ـ  َخَلَقهُ  ابَِعِة ُثمَّ َأْقَبَل ُمْصِعدًا َحتَّى َخَرَج ِِف اهْلَ وِم اأْلََرِضنَي السَّ ِِف خُتُ

ابَِعةِ  اَمِء السَّ ُهَو ُنُه إىَِل ُقْرِب الَْعْرِش وَ اْنَتَهى فِيَها ُمْصِعدًا َحتَّى اْسَتَقرَّ َقرْ وَ ـ  إىَِل السَّ

َلُه َجنَاَحاِن وَ ـ  اَل َتْدِري َأْيَن َربَُّك ِمْن ِعَظِم َشأْنِهِ  ـ ُسبَْحاَن َرِبِّ َحْيُث َما ُكنَْت :  َيُقوُل 

ا َجاَوَزا إَِذا َنرَشَ ـ  ِِف َمنْكَِبْيهِ  َق وَ املَ ُُهَ   ( ) ْغِرباملَ رْشِ

 حمدقني بالعر  أمامه 

 ينََتُكْم َواِحَدٌة َطاَبْت طِ َوَأنَّ َأْرَواَحُكْم َوُنوَرُكْم وَ :  ويف رواية الزيارة اجلامعة

َخَلَقُكْم َأْنَوارًا َفَجَعَلُكْم بَِعْرِشِه َُمِْدقنَِي َحتَّى َمنَّ    { َبْعُضَها مين َبْعٍض  }  َطُهَرْت وَ 

ذيَن  }  اهللَعَليْنَا َفَجَعَلُكُم 
َ
ن تُْرَفَع َويُْذَكَر فييَها اْسُمهُ  اهللِفي ُبيُوٍت أ

َ
 .  ( ) { أ

َأْشَباَحُكْم َوَسنَاَءُكْم َوظاَِلَلُكْم َوَأْرَواَحُكْم َأنَّ َأْنَواَرُكْم وَ  ) ة الكفعميوفی رواي

َسْت َوَطاَبْت وَ طِ وَ  َطُهَرْت َبْعُضَها ِمْن ينََتُكْم َواِحَدٌة َجلَّْت َوَعظَُمْت َوُبوِرَكْت َوُقدِّ

 ْ اُفونَ لَ وَ  ( ) ِعنَْدُه ِِف َمَلُكوتِِه َأْنَوارًا َتْأُمُرونَ وَ  اهللَتَزالُوا بَِعنْيِ  َبْعٍض ََل اُه ُتَسبُِّحوَن   ُه خَتَ َوإِيَّ

  ( )( بِِه َحافُّوَن َحتَّى َمنَّ بُِكْم َعَلْينَا َفَجَعَلُكمْ َوبَِعْرِشِه َُمِْدُقوَن وَ 

 وعن بن األعرايب ومن،  نى حافني حمدقنيعن الزجاج جاء يف التفسري معو

حلجارة كالمهم أتيته فوجدت الناس حوله كاحليلة أي حمدقني كإحداق تلك ا

 .  باجلبل

َعزَّ َوَجلَّ َخَلَقنِي َوَعلِّيًا َوَفاطَِمَة  اهللإِنَّ :  َقاَل  اهللَعْن ُمَعاذي ْبني َجبٍَل أَنَّ َرُسوَل و

                                         
 1حماسن الربقي ج ، 18ص  1ج  ، 1تفسري القمي ـ سورة اإلرساء اآلية  ، عىل بن ابراهيم ، قمىال( 1)

 .  ( كاذباعقاب من حلف باهلل  ) 61ب  0 1احلديث  110ص

 30ص  6التهذيب  ، 75 ص   ج ـ  عيون أخبار الرضا عليه السالم ، حممد بن عىل ، ابن بابويه(  )

 .  683ص   من الحيرضه الفقيه ج  ، 46ب 

 .  « بأمره تأمترون:  الظاهر »يف هامش الطبعة احلجرية (  6**)( 1)

 1 4:  ص ، 18 ج ، مستدرك الوسائل و مستنبط املسائل( 4)
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ْنيَ احلُ وَ  نَ َس احلَ وَ   اهللبَِسْبَعِة آاَلِف َعاٍم ُقْلُت َفَأْيَن ُكنْتُْم َيا َرُسوَل ا َسنْيَ َقْبَل َأْن خَيُْلَق الدُّ

امَ َقاَل  ُسُه وَ َتَعاىَل وَ  اهللُنَسبُِّح   الَْعْرشِ   ُقدَّ ُدُه ُقْلُت َعََل َأيِّ ِمَثاٍل َقاَل َنْحَمُدُه َوُنَقدِّ ُنَمجِّ

َنا َعُموَد ُنوٍر ُثمَّ َقَذَفنَا ِِف َعزَّ وَ  اهللإَِذا َأَراَد  َأْشَباِح ُنوٍر َحتَّى َ ُلَق ُصَوَرَنا َصريَّ َجلَّ َأْن خَيْ

َهات ُصْلِب آَدمَ   .  ( () )(  ُثمَّ َأْخَرَجنَا إىَِل َأْصاَلِب اآْلَباِء َوَأْرَحاِم اأْلُمَّ

ئِيُل  ) ى بن فتال عنهمورو  ِمْن ×  َمْن َصاَم َثاَلثنَِي َيْوماً ِمْن َشْعبَاَن َناَداُه َجرْبَ

امِ  َم ِمْن َفَقْد ُغفِ َيا َهَذا اْستَْأنِِف الَْعَمَل َعَماًل َجِديدًا   الَْعْرشِ   ُقدَّ َر َلَك َما َمََض َوَتَقدَّ

  ( )(  َجَل لِيُل َعزَّ وَ اجلَ ُذُنوبَِك وَ 

هي  }  َتَعاىَل آَدمَ  اهلل َخَلَق َلـامَّ :  َعني اْبني َعبَّاٍس َقاَل و وحي َعطََس    { َوَنَفَخ فييهي مين رُّ

َمُه  ي َربِّ الَْعالَمينياْلَ  } َأْن َقاَل  اهللَفَأهْلَ ه َك َفَلامَّ َأْسَجَد َلُه  اهللاَل َفقَ  { ْمُد ّلِلي َيْرمَحَُك َربُّ

اَلئَِكَة َتَداَخَلُه اْلُعْجُب َفَقاَل َيا َربِّ َخَلْقَت َخْلقًا ُهَو َأَحبُّ إَِلْيَك ِمنِّي َفَلْم جُيِْب َفَقاَل املَ 

لَْواَلُهْم َما َحاَنُه َوَتَعاىَل َنَعْم وَ ُسبْ  اهللَقاَل  َفَلْم جُيِْب َفَقاَل الثَّالَِثَة َفَلْم جُيِْب ُثمَّ  الثَّانَِيةَ 

ُجَب َفَلامَّ ُرفَِعْت احلُ ُجِب اْرَفُعوا احلُ إىَِل َماَلئَِكِة  اهللَخَلْقُتَك َفَقاَل َيا َربِّ َفَأِرنِيِهْم َفَأْوَحى 

امَ  ٌد َنبِيِّي َوَهَذا َيا آدَ َفَقاَل َيا َربِّ َمْن َهُؤاَلِء َقاَل   الَْعْرشِ   َفإَِذا بَِخْمَسِة َأْشَباٍح ُقدَّ ُم َهَذا َُمَمَّ

ِه َوَوِصيُُّه وَ  ا وَ احلُ َسُن وَ احَل َفاطَِمُة اْبنَُة َنبِيِّي َوَهَذاِن  َهِذهِ َعِِلي اْبُن َعمِّ َوَلَدا َنبِيِّي َسنْيُ اْبنَاُُهَ

َف  ٍد طِيََّة َقاَل َيا خَل اُثمَّ َقاَل َيا آَدُم ُهْم ُوْلُدَك َفَفِرَح آَدُم بَِذلَِك َفَلامَّ اْقََتَ َربِّ َأْسَأُلَك بُِمَحمَّ

َفَتلََقه آَدُم  }  ُهَو َقْولُُه َتَعاىَل ا َغَفْرَت يِل َفَغَفَر َلُه وَ َسنْيِ إاِلَّ مَ احُل َسِن وَ احلَ َوَعِِل  َوَفاطَِمَة وَ 
ينهُه ُهَو اِلهوهاُب الرهحييم بِّهي ََكيَماٍت َفَتاَب َعلَْيهي إ   ( ). ( ) { مين ره

                                         
 ص ؛ 1 ج ؛ علل الرشائع( 1)

دالئل اإلمامة ص .  11احلديث  156ب  83 ص  1جـ  علل الرشائع ، حممد بن عىل ، ابن بابويه(  )

 .  78/1احلديث  ، 157

 484ص ؛   ج ؛ ( القديمةـ  ط )روضة الواعظني و بصرية املتعظني ( 1)

 .  18ص :  عن كشف اليقني 5 1ص  6 ج :  البحار(  1**)( 4)

 .  51 ،  5تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة ـ ص  ، عىل ، اسرتآبادى (5)
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مَّ إِنَّ ُكلَّ َمْعبُودٍ ِمْن اللهـ  ُثمَّ َتْسُجُد َفَتُقوُل ِِف ُسُجودِكَ  ) وروى الكليني عنهم

َك َأْنَت   َعْرِشَك   َلُدنْ  نُي اْقِض يِل بِ املُ قُّ احلَ  اهللإىَِل َقَراِر َأْرِضَك َفُهَو َباطٌِل ِسَواَك َفإِنَّ

اَعَة السَّ    ( ). ( ُتلِحُّ فِياَم َأَرْدَت اَعَة وَ َحاَجَة َكَذا َوَكَذا السَّ

مَّ إِِّنِّ ُأْشِهُدَك َوَكَفى بَِك َشِهيدًا َوُأْشِهُد َماَلئَِكتََك الله ) ى الطويس عنهمورو

اَن َساَمَواتَِك وَ مَحَ وَ  َك َأْنَت َلَة َعْرِشَك َوُسكَّ ْعُبوُد املَ الَِّذي اَل إَِلَه إاِلَّ َأْنَت  اهللَأْرِضَك بِأَنَّ

إىَِل َقَراِر َأْرِضَك َمْعُبوٌد ُيْعبَُد ِسَواَك إاِلَّ َباطٌِل ُمْضَمِحلي   َعْرِشَك   الَِّذي لَيَْس ِمْن َلُدنْ 

املُِوَن ْعبُوُد َفاَل َمْعُبوَد ِسَواَك َتَعاَلْيَت َعامَّ َيُقوُل الظَّ املَ َغرْيُ َوْجِهَك اْلَكِريِم اَل إَِلَه إاِلَّ َأْنَت 

داً ريًا وَ ُعُلّوًا َكبِ  َعَليِْه  اهللَأْشَهُد َأنَّ َعلِّياً َصَلَواُت َعْبُدَك َوَرُسولَُك وَ ’  َأْشَهُد َأنَّ َُمَمَّ

نَا إِنَّ ْؤِمننَِي َوَولِيُُّهْم وَ املُ َأِمرُي  ْقنَا نَا َسِمْعنَا بِالنَِّداِء وَ َمْواَلُهْم َربَّ ’  اهللنَادَِي َرُسوَل املُ َصدَّ

َغ َما َأْنَزْلَت إِلَْيِه ِمْن َواَلَيِة َويِلِّ َأْمِركَ إَِذا َناَدى بِنَِد   اٍء َعنَْك بِالَِّذي َأَمْرَتُه بِِه َأْن ُيبَلِّ

ْرَتُه وَ  ْ ُيبَ َفَحذَّ ْغ َأْن َتْسَخَط َعَلْيِه وَ َأْنَذْرَتُه إِْن ََل َغ ِرَساالتَِك َعَصْمتَُه ِمَن النَّاِس لِّ ُه إِْن َبلَّ َأنَّ

ِِلي َمْن ُكنُْت َولِيَُّه َفعَ ْواَلُه َفَعِِلي َمْواَلُه وَ ِرَساالتَِك َأاَل َمْن ُكنُْت مَ غًا َوْحَيَك وَ َفنَاَدى ُمَبلِّ 

نَا َفَقْد َأَجْبنَا َداِعيََك َولِيُُّه وَ   .  ( )(  َمْن ُكنُْت َنبِيَُّه َفَعِِلي َأِمرُيُه َربَّ

  َعْرشِ   ْلِق ِمنْ اخلَ ِشيَعُتنَا َأْقَرُب   ×  اهلل أيَبي مَحَْزَة َقاَل َقاَل أَُبو َعْبدي  موثقويف 

  ( )َيْوَم اْلِقَياَمِة َبْعَدَنا  اهلل

َعزَّ  اهلل َأَمَر لَـامَّ :  َقاَل ×  اهللمعتربة َيْعُقوَب ْبني ُشَعيٍْب َعْن أَيبي َعْبدي وفی 

 اآْلَياِت َأْن هَيْبِطَْن إىَِل اأْلَْرِض َتَعلَّْقنَ وَ 
ُقْلَن َأْي َربِّ إىَِل َأْيَن وَ  ( ) بِاْلَعْرشِ   َجلَّ َهِذهِ

                                         
 .  477ص  1ـ ج(  اإلسالميةـ  ط )الكايف  ، حممد بن يعقوب ، كلينىال( 1)

 144ص ؛ 1 ج ؛ ( حتقيق خرسان )هتذيب األحكام (  )

بتفصيل تفسري فرات الكويف ومثله .   10ص  1ج –املحاسن  ، امحد بن حممد بن خالد ، برقى( 1)

 .  14 ص  0الكايف ج .  5ـ   سورة الغاشية اآلية 

هذا اما كناية عن تقدسهن و بعدهن عن دنس اخلطايا أو املراد تعلق املالئكة  « تعلقن بالعرش »( 4)

املوكلني هبن او أرواح احلروف كام أثبتها مجاعة و احلق أن تلك األمور من ارسار علومهم و غوامض 
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بُِطنَا إىَِل َأْهِل  نُ َطاَيا وَ اخلَ هُتْ ِِت َجلَّ إِلَيِْهنَّ َعزَّ وَ  اهللوِب َفَأْوَحى الذُّ َأِن اْهبِطَْن َفَو ِعزَّ

ٍد وَ  َجاَليِل اَل َيْتُلوُكنَّ وَ  ْضُت َعَليِْه ِمَن ِشيَعتِِهْم ِِف ُدُبِر َما افْ َأَحٌد ِمْن آِل َُمَمَّ ْكتُوَبِة ِِف املَ ََتَ

َنْظَرةٍ  ِِف ُكلِّ َيْوٍم َسْبِعنَي َنظَْرًة َأْقِِض َلُه ِِف ُكلِّ  ( )ْكنُوَنةِ املَ ُكلِّ َيْوٍم إاِلَّ َنظَْرُت إَِلْيِه بَِعْينَِي 

نهُه الَ  } ـتَاِب وَ ِهَي ُأمُّ اْلكِ َعاِص وَ املَ  َما فِيِه ِمَن َقبِْلُتُه َعََل َسْبِعنَي َحاَجًة وَ 
َ
َشهيَد اّلِلُّ أ

يلَـَه إياله ُهَو وَ  ْولُواْ الْعيلْمي المَ إ
ُ
يَكُة َوأ   ( ). ْلِك املُ آَيُة َوآَيُة اْلُكْريِسِّ وَ  { الَئ

ِِّن احلَ َفَقاَل َكْعٌب َيا َأَبا  ) ى فرات الكويف يف تفسريهورو  اهلل َعْن َقْوِل َسِن َأْخرِبْ

ْحَسُن َعَمالً المَ َوََكَن َعْرُشُه لََعَ  } [  ِِف كَِتابِهِ َتَعاىَل ]َجلَّ َعزَّ وَ 
َ
يُُّكْم أ

َ
َْبلَُوُكْم أ  { اء ْلي

ِحنَي اَل َأْرٌض اِء املَ   َعََل   َنَعْم َكاَن َعْرُشهُ ×  [ ْبُن َأِِب َطالٍِب ]َعِِلُّ [  ْؤِمننِيَ املُ َأِمرُي ]َقاَل 

ٌب َواَل َنبِيي ُمْرَسٌل َعنْيٌ َتنُْبُع وَ  اَل َصْوٌت ُيْسَمُع وَ َمْدِحيٌَّة َواَل َساَمٌء َمْبنِيٌَّة َواَل  اَل َمَلٌك ُمَقرَّ

ي َواَل َقَمٌر جَيِْري َواَل َشْمٌس ُتِِض  اِء َغرْيَ ُمْسَتْوِحٍش إىَِل املَ َعْرُشُه َعََل ُء وَ  َواَل َنْجٌم َيّْسِ

ُد َنْفَسُه وَ  َأَحٍد ِمنْ  ُسَها كَ َخْلِقِه ُيَمجِّ ْلَق اخلَ ُثمَّ َبَدَأ َأْن خَيُْلَق [  َكانَ ]اَم َشاَء َأْن َيُكوَن ُيَقدِّ

َب َبَزاِرَخ اْلُبُحور َفرَضَ
( )  

 املشيئة(  املاء ) أول االلت:  بعد العر 

  َواْعَلْم َأنَ  ... : ) قوله×  ى الصدوق بسنده عن اهلاشمي عن الرضاورو

ْبَداعَ  ُل إِْبَداِعِه َوإَِراَدتِِه َأْس نَاَها َواِحٌد وَ َراَدَة َمعْ اِْلِ ِشيََّة وَ املَ وَ   اِْلِ اَمَءَها َثاَلَثٌة َوَكاَن َأوَّ

ُمْدَرٍك َوَفاِصاًل لُِكلِّ   َدلِياًل َعََل ُكلِ ٍء وَ  َها َأْصاًل لُِكلِّ َشْ ُروَف الَّتِي َجَعلَ احلُ َمِشيَّتِِه وَ 

 َباطٍِل َأْو فِْعٍل َأْو َمْفُعوٍل َأوْ َحق  وَ ِن اْسِم مِ  ( )ءٍ  ُروُف َتْفِريُق ُكلِّ َشْ احلُ تِْلَك ُمْشكٍِل وَ 

                                         
 .  ( آت )كمهم و نحن مكلفون بالتصديق هبا إمجاال و عدم التفتيش عن تفصيلها و اهللّ يعلم ح

 .  ( آت )أي االلطاف اخلاّصة كذا افيد ( 1)

 .  8 6ص  1ـ ج (  اإلسالميةـ  ط )الكايف  ، حممد بن يعقوب ، كلينىال(  )

  . 104تفسري فرات الكويف ـ ص  ، فرات بن ابراهيم ، الكوىف( 1)

و تلك  »(  ج )و يف نسخة  « ء و بتلك احلروف تفريق كل يش »(  و )يف البحار و يف نسخة ( 4)
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َها وَ َعَلْيَها اْج َمْعنًى َأْو َغرْيِ َمْعنًى وَ  ا تََمَعِت اأْلُُموُر ُكلُّ ْ جَيَْعْل لِْلُحُروِف ِِف إِْبَداِعِه هَلَ ََل

َا ُمبَْدَعةٌ  ( )اَل ُوُجودَ رْيَ َأْنُفِسَها َيتَنَاَهى وَ َمْعنًى غَ  ْبَداعِ  أِلهَنَّ  .  بِاِْلِ

ُل فِْعِل املَ النُّوُر ِِف َهَذا وَ   امواِت َواأْلَْرضِ الَّ  اهللْوِضِع َأوَّ ُروُف احلُ وَ   ِذي ُهَو ُنوُر السَّ

َعزَّ  اهللالِْعَباَراُت ُكلَُّها ِمَن الَّتِي َعَلْيَها اْلَكاَلُم وَ ُروُف احلُ ِهَي ْفُعوُل بَِذلَِك اْلِفْعِل وَ املَ ِهَي 

َمَها َخْلَقُه َوِهَي َثاَلَثٌة وَ  َوَجلَّ  وَن َحْرفاً َتُدلُّ َعََل ْرفاً َفِمنَْها َثاَمنِيٌَة وَ َثاَلُثوَن حَ َعلَّ  ِعرْشُ

يَن اْثنَاِن وَ  َغاِت اْلَعَربِيَِّة َوِمَن الثَّاَمنِيَِة َواْلِعرْشِ َغاِت اللُّ وَن َحْرفًا َتُدلُّ َعََل اللُّ ِعرْشُ

 ْ انِيَِّة وَ َيانِيَِّة َوالْ الّسُّ َفٍة ِِف َسائِِر اللَُّغاِت ِمَن اْلَعَجِم أِلَ ِعرْبَ َقالِيِم ِمنَْها مَخَْسُة َأْحُرٍف ُمتََحرِّ

َغاِت ُكلَِّها وَ  َفْت ِمَن الثَّاَمنَِيِة وَ ِهَي مَخَْسُة َأْحُرٍف حَتَ اللُّ يَن رَّ  ( ) ْرَف ِمَن اللَُّغاِت احلَ اْلِعرْشِ

ا ًة وَ ُروُف َثاَلثَ احلُ َصاَرِت فَ  اَل جَيُوُز ذِْكُرَها  ( ) ْخَتلَِفُة َفبُِحَججٍ املُ ْمَسُة اخلَ َثاَلثنَِي َحْرفًا َفَأمَّ

َّا َذَكْرَناُه ُثمَّ َجَعَل  ا فِْعاًل ِمنُْه َكَقْولِ وَ  ( )ُروَف َبْعَد إِْحَصائَِهااحلُ َأْكَثَر َِم هِتَ ِه َعزَّ إِْحَكاِم ِعدَّ

 .  ْصنُوعُ املَ َما َيُكوُن بِِه ْن ِمنُْه ُصنٌْع وَ َوكُ   ُكْن َفَيُكونُ ـ  َجلَّ وَ 

ُل ِمَن ْلُق ااخلَ فَ   ْبَداُع اَل َوْزَن لَُه َواَل َحَرَكَة وَ َجلَّ َعزَّ وَ  اهللأْلَوَّ اَل َسْمَع َواَل لَْوَن اِْلِ

ا وَ احلُ ْلُق الثَّاِِّن اخلَ َواَل ِحسَّ وَ  َمْوُصوَفٌة َغرْيُ  ةٌ ِهَي َمْسُموعَ اَل َلْوَن وَ ُروُف اَل َوْزَن هَلَ

 .  َمنُْظوٍر إَِلْيَها

ا َذْوِق َمنْظُورًا إَِليِْه ْلُق الثَّالُِث َما َكاَن ِمَن اأْلَْنَواِع ُكلَِّها ََمُْسوسًا َمْلُموسًا ذَ اخلَ وَ  

                                         
(  ه )و يف نسخة  « و تلك احلروف تفريق كل معني »(  ط )و يف نسخة  « احلروف تفرق كل معنى

 .  « ء تعرف كل يش »:  و يف هامشه « ء و تلك احلروف تعريف كل يش »

و ال  »:  و يف البحار ، عطف عىل معنى « و ال وجود »:  و قوله ، صفة ملعنى « يتناهى »:  قوله( 1)

 .  ، « الخـ  وجود هلا ألَّنا

 .  « من الثامنية و العرشين حرفا »(  ج )يف نسخة (  )

 .  « فحجج »(  و )يف البحار و يف نسخة ( 1)

 .  « بعد اختصاصها »(  ب )و حاشية نسخة (  د )يف نسخة ( 4)
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ُه َلْيَس َقْبَلُه َعزَّ َوَجلَّ َشْ َتَعاىَل َسابٌِق لِْْلِْبَداِع أِلَ َتبَاَرَك وَ  اهللوَ  ٌء  َواَل َكاَن َمَعُه َشْ  ءٌ  نَّ

 .  ُروُف اَل َتُدلُّ َعََل َغرْيِ َأْنُفِسَهااحلُ ْبَداُع َسابٌِق لِْلُحُروِف وَ اِْلِ وَ 

َضاـ   َأْنُفِسَهاَكيَْف اَل َتُدلُّ َعََل َغرْيِ أُْموُن وَ املَ َقاَل   َتَعاىَل اَل َتَباَرَك وَ  اهللأِلَنَّ ×  َقاَل الرِّ

يْئًا لَِغرْيِ َمْعنًى َأَبدًا َفإَِذا َألََّف ِمنَْها َأْحُرفاً َأْرَبَعًة َأْو مَخَْسًة َأْو ِستًَّة َأْو َأْكثََر ِمْن جَيَْمُع ِمنَْها َش 

 .  ََلْ َيُك إاِلَّ ملَِْعنًى َُمَْدٍث ََلْ َيُكْن َقْبَل َذلَِك َشيْئاً َؤلِّْفَها لَِغرْيِ َمْعنًى وَ َذلَِك َأْو َأَقلَّ ََلْ يُ 

َضاَقا  ا ×  َل ِعْمَراُن َفَكْيَف لَنَا بَِمْعِرَفِة َذلَِك َقاَل الرِّ ُه نٌ ايبَ ْعِرَفُة َفَوْجُه َذلَِك وَ املَ َأمَّ

َك َتْذُكُر  ا َغرْيَ َأْنُفِسَها  ( ) ُروَف احلُ َأنَّ ا َفْردًا َفُقْلَت إَِذا ََلْ ُتِرْد هِبَ أ ب ت ث ج ح خ  َذَكْرهَتَ

ا َمْعنًى َغرْيَ َأنْ َتْأِِتَ َعََل آِخرِ  َحتَّى ُفِسَها َفإَِذا َألَّْفَتَها َومَجَْعَت ِمنَْها َأْحُرفاً َها َفَلْم جَتِْد هَلَ

َوْجِه َما َعنَْيَت َكاَنْت َدلِيَلًة َعََل َمَعانِيَها َداِعَيًة إىَِل َفًة ملَِْعنَى َما َطَلْبَت وَ ِص َوَجَعْلَتَها اْساًم وَ 

ا َأ َفِهْمتَ املَ   .  ُه َقاَل َنَعمْ ْوُصوِف هِبَ

َضا  ُه اَل َيُكووَ ×  َقاَل الرِّ ُن ِصَفٌة لَِغرْيِ َمْوُصوٍف َواَل اْسٌم لَِغرْيِ َمْعنًى َواَل اْعَلْم َأنَّ

َفاُت وَ اَحدي لَِغرْيِ ََمُْدودٍ وَ  اَل َتُدلُّ َعََل َها َتُدلُّ َعََل اْلَكاَمِل َواْلُوُجودِ وَ اأْلَْساَمُء ُكلُّ لصِّ

َح  بِيُع َوالتَّثْلِيُث وَ ُدواحلُ اَطِة َكاَم َتُدلُّ َعََل اِْلِ ْ  الَّتِي ِهَي الَتَّ
َعزَّ َوَجلَّ  اهللِديُس أِلَنَّ التَّْس دِ

َس ُتْدَرُك َمْعرِ وَ  َفاِت َواأْلَْساَمِء وَ َتَقدَّ ُك بِالتَّْحِديِد بِالطُّوِل َواْلَعْرِض اَل ُتْدرَ َفُتُه بِالصِّ

ِة َواْلَكثْ  َس َشْ َجلَّ وَ  اهلليَْس حَيُلُّ بِ لَ َرةِ َواللَّْوِن َواْلَوْزِن َوَما َأْشَبَه َذلَِك وَ َواْلِقلَّ ٌء ِمْن  َتَقدَّ

وَرةِ الَّتِي َذَكْرَنا ُ َذلَِك َحتَّى َيْعِرَفُه َخْلُقُه بَِمْعِرَفتِِهْم َأْنُفَسُهْم بِالرضَّ
( )  . 

ُيْستََدلُّ َعَلْيِه بَِخْلِقِه َحتَّى َفاتِِه َوُيْدَرُك بِأَْساَمئِِه وَ َعزَّ َوَجلَّ بِِص  اهللُيَدلُّ َعََل  َلكِنْ وَ  

اَل إَِحاَطٍة َتاُد إىَِل ُرْؤَيِة َعنْيٍ َواَل اْستاَِمِع ُأُذٍن َواَل ملَِْس َكف  وَ رْ املُ اَل حَيْتَاَج ِِف َذلَِك الطَّالُِب 

 .  بَِقْلٍب 

                                         
 .  « و بيانه أنك تذكر احلروف »(  ه )و (  ج )يف البحار و يف نسخة  (1)

 .  « بالصورة التي ذكرنا »(  ج )يف نسخة (  )
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ْلِق اخلَ ْعَلَمُة ِمَن املَ اَمُؤُه اَل َتْدُعو إَِليِْه وَ َأْس اَل َتُدلُّ َعَلْيِه وَ  نَاُؤهُ َفَلْو َكاَنْت ِصَفاُتُه َجلَّ ثَ  

َأنَّ َذلَِك  ِصَفاتِِه ُدوَن َمْعنَاُه َفَلْو اَل ْلِق أِلَْساَمئِِه وَ اخلَ ِمَن َكاَنِت اْلِعَباَدُة  ( ) اَل ُتْدِرُكُه ملَِْعنَاهُ 

ُه َأ َفِهْمَت َقاَل َنَعْم َيا َتَعاىَل أِلَنَّ ِصَفاتِِه وَ  اهللُد َغرْيَ َوحَّ املُ ْعبُوُد املَ َكَذلَِك َلَكاَن  َأْساَمَءُه َغرْيُ

 .  َسيِِّدي ِزْدِِّن 

َضا  اِل َأْهِل اْلَعَمى وَ اجلُ  َقْوَل إِيَّاَك وَ ×  َقاَل الرِّ اَلِل الَِّذيَن َيزْ هَّ  اهللُعُموَن َأنَّ الضَّ

َس َمْوُجوَعزَّ َوَجلَّ وَ  ِِف  َلْيَس بَِمْوُجودٍ ِِف اآْلِخَرةِ لِْلِحَساِب َوالثََّواِب َوالِْعَقاِب وَ  دٌ َتَقدَّ

َجاِء وَ  ْنَيا لِلطَّاَعِة َوالرَّ  هللَِِّ َعزَّ وَ َلْو َكاَن الدُّ
ْ يُ ْقٌص وَ َجلَّ نَ ِِف اْلُوُجودِ وَجْد ِِف اْهتَِضاٌم ََل

 َأَبدًا َوَلكِنَّ اْلَقْوَم َتاُهوا َوَعمُ 
وا َعِن وا وَ اآْلِخَرةِ ِمْن َحْيُث اَل َيْعَلُموَن َوَذلَِك  قِّ احلَ َصمُّ

َضلُّ َسبييال } ـ َجلَّ َقْوُلُه َعزَّ وَ 
َ
ْعََم َوأ

َ
َرةي أ ْعََم َفُهَو ِفي اآلخي

َ
ي أ ه  ( ){ َوَمن ََكَن ِفي َهـذي

 .  ْوُجوَدةِ املَ َقائِِق احلَ َيْعنِي َأْعَمى َعِن 

َذ َمْن َأَخ ُكوُن إاِلَّ باَِم َهاُهنَا وَ ِب َأنَّ ااِلْستِْداَلَل َعََل َما ُهنَاَك اَل يَ َقْد َعلَِم َذُوو اأْلَلَْباوَ  

ْ َيْزَدْد ِمْن ِعْلِم َذلَِك إاِلَّ ِعْلَم َذلَِك بَِرْأيِِه َوَطَلَب ُوُجوَدُه وَ  َها ََل
إِْدَراَكُه َعْن َنْفِسِه ُدوَن َغرْيِ

 .  َيْفَهُمونَ ًة ِعنَْد َقْوٍم َيْعِقُلوَن َوَيْعَلُموَن وَ َعَل ِعْلَم َذلَِك َخاصَّ َجلَّ َج َعزَّ وَ  اهللْعدًا أِلَنَّ بُ 

َضا  ْبَداِع َخْلٌق ُهَو َأْم َغرْيُ َخْلٍق َقاَل الرِّ ِِّن َعِن اِْلِ رِبُ ×  َقاَل ِعْمَراُن َيا َسيِِّدي َأ اَل خُتْ

ُكوِن وَ َبْل َخْلٌق َساكِ  اَم ٌن اَل ُيْدَرُك بِالسُّ ُه َشْ  َصاَر َخْلقاً  إِنَّ َدَثُه الَِّذي َأْح  اهللٌء َُمَْدٌث وَ  أِلَنَّ

ا َفاَم َخَلَق ُقُه اَل َثالَِث َبيْنَُهاَم وَ َخلْ َعزَّ َوَجلَّ وَ  اهللَفَصاَر َخْلقًا لَُه َوإِنَّاَم ُهَو  ُُهَ  اهللاَل َثالَِث َغرْيُ

ْ َعزَّ وَ  كًا َوخُمَْتلِفًا َوُمْؤَتلِفاً اخلَ َيُكوُن  َقْد َيْعُد َأْن َيُكوَن َخْلَقُه وَ َجلَّ ََل ْلُق َساكِنًا َوُمَتَحرِّ

 .  ( ) (  َجلَعزَّ وَ  اهللَفُهَو َخْلُق  ُكلُّ َما َوَقَع َعَليِْه َحدي َوَمْعُلوماً َوُمتََشاهِباً وَ 

                                         
 .  « ال تذكر بمعناه »(  و )يف نسخة ( 1)

 .   7:  اإلرساء(  )

 .  471ص  1ج ×  عيون أخبار الرضا.  415ص ـ (  للصدوق )التوحيد  ، حممد بن عىل ، ابن بابويه( 1)
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 :  ومفاده

لروايات أن املشية تغاير أن مفاد كثري من ا إالوحدة اإلرادة واملشية  ـ1

 .  ولعله بلحاظ تعدد طبقات اإلرادة،  رادةاإل

هي األخرى تطلق عىل مراتب وطبقات ،  كام أن تقدم العرش عىل املشية ـ 

لكن حيث كان العرش بمعنى العلم والعلم ذو طبقات وهو مقدم عىل ،  عديدة

كام أن الكريس ،  فلكل مشية عرش فوقها وإن تعددت فالعرش متعدد أيضا،  املشية

 .  وبالتايل فاملشية متعددة دد العرش حسبام يظهر من بعض الرواياتمتعدد بتع

 .  اطالق اإلبداع عىل املشية وهو أصل معريف عظيم ـ1

 .  وهي أول ما أبدع،  وأن احلروف أول خملوق من بعد اإلبداع ـ4

 .  وأن الكالم والكلامت إنشأت بعد احلروف ـ5

ملتحرك يشري اىل كونه غري ُمرد اِلبداع بأنه ساكن ِف مقابل ا×  توصيفهـ 6

 .  عن املقدار وغري ُمرد عن األبعاد

بيان لكون عنوان واسم النور بمعنيني (  والنور ِف هذا املوضع )×  قوله ـ7

 .  وصفي عام ذو طبقات ومراتب وآخر علم

يْقَدادي ْبني َقيٍْس َعْن َسْلاَمَن َوأيَبي َذرٍّ وَ  ُسَليْمي  ىروو نَافِِقنَي املُ ِمَن إِنَّ َنَفرًا املْ

دًا لَ  َنا َعِن اْجَتَمُعوا َفَقالُوا إِنَّ َُمَمَّ َأْهِل النَِّعيِم أِلَْولَِيائِِه وَ  فِيَها ِمنَ  اهللَما َأَعدَّ نَِّة وَ اجلَ ُيْخرِبُ

َواِن أِلَْعَدائِِه وَ  اهللَما َأَعدَّ َعِن النَّاِر وَ َطاَعتِِه وَ   ْهِل َمْعِصَيتِِه َفَلوْ أَ فِيَها ِمَن اأْلَْنَكاِل َواهْلَ

َهاتِنَا َوَمْقَعِدَنا ِِف  َنا َعْن آَبائِنَا َوُأمَّ النَّارِ نَِّة وَ اجلَ َأْخرَبَ
َعاِجِل َفَعَرْفنَا الَِّذي ُيْبنَى َعَلْيِه ِِف الْ  ( )

اَلَة َجاِمَعًة فَ َفأََمَر باَِلاًل َفنَاَدى بِ ’  اهللاآْلِجِل َفبََلَغ َذلَِك َرُسوَل وَ  اُس اْجَتَمَع النَّ الصَّ

ُرْكَبتِِه َحتَّى ًا َحارِسًا َعْن ذَِراَعْيِه وَ َتَضاَيَق بِأَْهلِِه َفَخَرَج ُمْغَضبْسِجُد وَ املَ َحتَّى َغصَّ 

َا النَّاُس وَ  اهلل َفَحِمَد َصِعَد املِْنرَْبَ  ْثلُُكمْ  }  َأْثنَى َعَليِْه ُثمَّ َقاَل َأهيُّ نَا بَََشٌ مِّ
َ
 َأْوَحى إيَِلَّ  { أ

                                         
 .  فلو أخربنا بآبائنا و اّمهاتنا و مقعدنا من اجلنّة و النار:  خ ل « الف »( 1)
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تِِه وَ  َرِبِّ  نِي بِِرَساَلتِِه َواْصَطَفاِِّن لِنُُبوَّ ِ َفاْخَتصَّ َلن َأْطَلَعنِي َعََل َما ي َعََل مَجِيِع ُوْلِد آَدَم وَ َفضَّ

ِه َرُجٌل ِمنُْكْم َعْن َأبِيَشاَء ِمْن َغْيبِِه َفاْسَأُلوِِّن َعامَّ َبَدا َلُكْم َفَو الَِّذي َنْفيِس بَِيِدِه اَل َيْسأَُلنِي 

ِه وَ  ِِّن َعْن َرِبِّ نَِّة وَ اجلَ َمْقَعِدِه ِمَن  َعنْ َوُأمِّ ئِيُل َعْن َيِمينِي خُيْرِبُ ُتُه َهَذا َجرْبَ  َأْخرَبْ
النَّاِر إاِلَّ

َقنْيِ َيا َعِِلُّ ُخلِْقُت َأَنا وَ  َفَقاَل  ( ) َفاْسَأُلوِِّن  ِت   َأْنَت ِمْن َعُموَدْيِن ِمْن ُنوٍر ُمَعلَّ ِمْن حَتْ

َساِن اْلَعرْ  َلَق  ( ) لَِك املَ ِش ُيَقدِّ ْلُق بَِأْلَفْي َعاٍم ُثمَّ َخَلَق ِمْن َذْينَِك اخلَ ِمْن َقْبِل َأْن خُيْ

إىَِل اْلَعُموَدْيِن ُنْطَفَتنْيِ َبيَْضاَوْيِن ُمْلتَِوَيَتنْيِ ُثمَّ َنَقَل تِْلَك النُّْطَفتَنْيِ ِِف اأْلَْصاَلِب اْلَكِريَمِة 

 َحتَّى َجَعَل نِْصَفهَ اأْلَْرَحاِم الزَّ 
نِْصَفَها ِِف ُصْلِب َأِِب وَ  اهللا ِِف ُصْلِب َعْبِد كِيَِّة الطَّاِهَرةِ

يي َخلََق ميَن  } ـ َجلَّ َعزَّ وَ  اهللا َوُجْزٌء َأْنَت َوُهَو َقْوُل َطالٍِب َفُجْزٌء َأنَ  اء المَ َوُهَو اَّله
ْهرًا َوََكَن رَ  ا فََجَعلَُه نََسًبا َوصي يرًابَََشً   ( ){ بَُّك قَدي

َقنِي َوَعلِّيًا َوَفاطَِمَة َجلَّ َخلَ َعزَّ وَ  اهللإِنَّ :  َقاَل  اهللَعْن ُمَعاذي ْبني َجبٍَل أَنَّ َرُسوَل و

ْنيَ  َسنْيَ احلُ َسَن وَ احلَ وَ   اهللبَِسْبَعِة آاَلِف َعاٍم ُقْلُت َفَأْيَن ُكنْتُْم َيا َرُسوَل ا َقْبَل َأْن خَيُْلَق الدُّ

امَ قَ  ُسُه وَ  اهللُنَسبُِّح   الَْعْرشِ   اَل ُقدَّ ُدُه ُقْلُت َعََل َأيِّ ِمَثاٍل َقاَل َتَعاىَل َوَنْحَمُدُه َوُنَقدِّ ُنَمجِّ

َنا َعُموَد ُنوٍر ُثمَّ َقَذَفنَا ِِف َعزَّ وَ  اهللإَِذا َأَراَد  َأْشَباِح ُنوٍر َحتَّى َ ُلَق ُصَوَرَنا َصريَّ َجلَّ َأْن خَيْ

َهاِت وَ َدَم ُثمَّ َأْخَرَج ُصْلِب آ ِك اَل يُ نَا إىَِل َْصاَلِب اآْلَباِء َوَأْرَحاِم اأْلُمَّ ْ ِصيُبنَا َنَجُس الرشِّ

 .  ( )( اَل ِسَفاُح اْلُكْفروَ 

َت اْلَعْرِش َفَقاَل  اهللَلَقْد َخَلَقنَا :  ’ وروى فرات فی تفسريه قوله ُنورًا حَتْ

ُد َأ َلْسُتاَم ِمْن ُولِْد اِرِث اآْلَن َعلِ احلَ َعْمُرو ْبُن  اٌب َيا َُمَمَّ آَدَم َقاَل َبََل ْمُت َأنََّك َساِحُر َكذَّ

ُلَق   الَْعْرشِ   ُنورًا حَتَْت   اهلل[  َخَلَقنِي]َلكِْن َخَلَقنَا وَ  آَدَم بِاْثنَْي َعرَشَ َألَْف َسنَةٍ  اهللَقْبَل َأْن خَيْ

نُّوَر ِِف ُصْلِب آَدَم َفَأْقَبَل َينَْتِقُل َذلَِك النُّوُر ِمْن ُصْلٍب إىَِل آَدَم َأْلَقى ال اهللَفَلامَّ َأْن َخَلَق 

                                         
 .  051ص   ج ، قم ؛ ايرانـ  كتاب سليم بن قيس اهلاليل( 1)

 .  أي اهللّ تعاىل(  )

 .  054ص   ج ، قم ؛ ايرانـ  كتاب سليم بن قيس اهلاليل ، سليم بن قيس ، هالىل( 1)

 .  83 ص  1علل الرشائع ـ ج ، حممد بن عىل ، ابن بابويه( 4)
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ْقنَا ِِف ُصْلِب َعْبِد  َأِِب َطالٍِب َفَخَلَقنَا َرِبِّ ِمْن َذلَِك طَّلِِب وَ املُ ْبِن َعْبِد  اهللُصْلٍب َحتَّى َتَفرَّ

 .  ( ) (  اَل َنبِيَّ َبْعِدي[  َلكِنْ ]النُّوِر َلكِنَُّه 

ْسلِِمنَي املُ ْنَت إَِماُم َيا َعِِلُّ أَ ×  لَِعِِل   اهللاَل َرُسوُل قَ :  َعني اْبني َعبَّاٍس َقاَل و

لنَِي وَ املُ ُد اْلُغرِّ َقائِ ْؤِمننَِي وَ املُ َوَأِمرُي  ُة َحجَّ ْلِق َأمْجَِعنَي َوَسيُِّد اخلَ َعََل  َبْعِدي اهللُحجَّ

ُه َوِصُّ َسيِِّد ااْلَوِصيِّنَي وَ  ابَِعِة وَ  ُعِرَج ِِب إِ لَـامَّ لنَّبِيِّنَي َيا َعِِلُّ إِنَّ اَمِء السَّ إىَِل ِسْدَرةِ  ِمنَْهاىَل السَّ

ُد ُقْلُت َأْكَرَمنِي َرِبِّ َجلَّ َجاَللُُه بُِمنَاَجاتِِه َقاَل يِل َيا َُمَمَّ نَْها إىَِل ُحُجِب النُّوِر وَ مِ نَْتَهى وَ املُ 

ُهَو وَ   َأَطاَعنِي  لِّيًا إَِماُم َأْولَِيائِي َوُنوٌر ملَِنْ َتَعاَلْيَت َقاَل إِنَّ عَ َدْيَك َتَباَرْكَت وَ َلبَّْيَك َرِبِّ َوَسعْ 

ُه بَِذلِك َمْن َأَطاَعُه َأَطاَعنِي وَ تَِّقنيَ املُ اْلَكلَِمُة الَّتِي َألَْزْمُتَها  ْ  .  ( )(  َمْن َعَصاُه َعَصاِِّن َفَبرشِّ

يِّ َعْن أيَبي َجْعَفرٍ بْ  اهللَعْن َعبْدي و ري
يٍك اْلَعامي َبْينَا َرُسوُل :  َقاَل ×  ني رَشي

َفَقاَل خَيُْرُج َقْوٌم ِمْن ُقُبوِرِهْم ×  ْم َعِِلُّ ْبُن َأِِب َطالٍِب ِِف َنَفٍر ِمْن َأْصَحابِِه فِيهِ ’  اهلل

َبِن َعَلْيِهْم نَِعاٌل ِمْن ُنوٍر ُوُجوُهُهْم َأَشدُّ َبَياضًا ِمَن اْلَقَمِر َعَلْيِهْم ثِيَاٌب َأَشدُّ  َبيَاضًا ِمَن اللَّ

ُكَها ِمْن َذَهٍب َفُيْؤَتْوَن بِنََجائَِب ِمْن ُنوٍر َعَلْيَها َرَحائُِل ِمْن ُنوٍر َأِزمَّ  ُتَها َساَلِسُل ِمْن رُشُ

َكُبوَن َعَليَْها َحتَّى َيِصرُيوا َأَمامَ َذَهٍب وَ  وَن وَ   اْلَعْرشِ   ُرُكُبَها ِمْن َزَبْرَجٍد َفرَيْ النَّاُس هَيْتَمُّ

وَن َوحَيَْزُنوَن َوُهْم َيْأُكُلوَن وَ  ُبوَن َفَقاَل َعِِلي َوَيْغَتمُّ َفَقاَل  اهللَمْن ُهْم َيا َرُسوَل ×  َيرْشَ

  ( ). ( ) َأْنَت إَِماُمُهمْ ُأوَلئَِك ِشيَعُتَك وَ 

                                         
 .  584تفسري فرات الكويف ـ ص  ، فرات بن ابراهيم ، كوىفال( 1)

 .  188ـ ص (  للصدوق )األمايل  ، حممد بن عىل ، ابن بابويه(  )

قائال بعد (  0 و  5 و  8 س  ، 45 ص  ) « باب أحوال املتقني و املجرمني يف القيامة » ، 1ج (  1)

و كذا الركب  ، و هو سري النعل ، ككتب مجع الرشاك بالكَّس « الرشك »ـ  بيان »:  ديث األخرياحل

 .  « و هو ما يوضع فيه الرجل عند الركوب ، بضمتني مجع الركاب

 .  173ص  1املحاسن ـ ج  ، امحد بن حممد بن خالد ، ربقىال( 4)
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 معىن محل العر  والطواف حوله 

َقاَل َرُسُول  »:  َقاَل :  × لإلمام العسكري ُروي يفي التفسري املنسوبو 

،  ِستِّنَي َأْلَف ُرْكنٍ َخَلَق َلُه َثاَلَثاِمَئٍة وَ   اْلَعْرَش    َخَلَق لَـامَّ َجلَّ َعزَّ وَ  اهللإِنَّ :  ’ اهلل

 ( )[َف ]أِلَْصَغِرِهْم َتَعاىَل  اهللَلْو َأذَِن ،  ِستِّنَي َأْلَف َمَلٍك ُكلِّ ُرْكٍن َثاَلَثاِمَئٍة وَ  َخَلَق ِعنَْد وَ 

اَمَواِت  ْبَع وَ   اْلَتَقَم السَّ ْبعَ السَّ َواتِهِ ـ  اأْلََرِضنَي السَّ ْمَلِة ِِف  ( ) َما َكاَن َذلَِك َبنْيَ هَلَ إاِلَّ َكالرَّ

مْ ]َتَعاىَل  اهللَفَقاَل .  َفاَزةِ اْلَفْضَفاَضةِ املَ  َتَعاَطْوُه فَ ،  امْحُِلوا َعْرِش َهَذاـ  َيا ِعَبادِي:  [ هَلُ

َلُه وَ  ( )َفَلْم ُيطِيُقوا ِريَكهُ مَحْ َفَلْم ،  َتَعاىَل َمَع ُكلِّ َواِحٍد ِمنُْهْم َواِحداً  اهللَفَخَلَق .  اَل حَتْ

ةً  اهللَيْقِدُروا َأْن ُيَزْعِزُعوُه َفَخَلَق  ُكوُه ،  َمَع ُكلِّ َواِحٍد ِمنُْهْم َعرْشَ رِّ َفَلْم َيْقِدُروا َأْن حُيَ

ُكوهُ ـ  ِمْثَل مَجَاَعتِِهمْ ،  بَِعَددِ ُكلِّ َواِحٍد ِمنُْهمْ [  َتَعاىَل  اهلل] َفَخَلَق    ( ). ( َفَلْم َيْقِدُروا َأْن حُيَرِّ

ِميِعِهمْ َعزَّ وَ  اهللَفَقاَل  ْوهُ .  بُِقْدَرِِت  ( ) َخلُّوُه َعَِلَّ ُأْمِسْكهُ :  َجلَّ جِلَ َفَأْمَسَكُه ،  َفَخلَّ

ََلْ ُنطِْقُه ـ  َربَّنَا[ َيا]:  َفَقاُلوا.  امْحُِلوُه َأْنتُمْ :  ُثمَّ َقاَل لِثاََمنَِيٍة ِمنُْهمْ .  ُقْدَرتِهِ َجلَّ بِ َعزَّ وَ  اهلل

:  َجلَّ َعزَّ وَ  اهللهَنُْم َفَقاَل َفَكْيَف ُنطِيُقُه اآْلَن ُدو،  مُّ اْلَغِفريُ اجلَ ْلُق اْلَكثرُِي وَ اخلَ َنْحُن َوَهَذا 

 إِِّنِّ 
ُب لِْلَبِعيدِ املُ  اهللَأَنا  ( ) ِديدِ املُ وَ  ( )َذلُِّل لِْلَعنِيدِ املُ وَ ،  َقرِّ ُف لِلشَّ ُل لِْلَعِسريِ املُ وَ ،  َخفِّ ،  َسهِّ

ا َعَلْيُكمْ ،  َما ُأِريدُ [ ِب ]َأْحُكُم َأْفَعُل َما َأَشاُء وَ  ْف هِبَ ُمُكْم َكلاَِمٍت َتُقولُوهَنَا خُيَفَّ .  ُأَعلِّ

                                         
 .  ل:  و يف ص ، من البحار( 1)

فام زلت  »و يف حديث الّشاة املسمومة :  104ـ  4:  قال اجلزرّي يف النّهاية.  ط ، س ، ب « هلاته »(  )

 .  و هي الّلحامت يف سقف أقىص الفم ، مجع هلاة « ’ أعرفها يف هلوات رسول اهللّ

 .  ط ، س ، ب « يستطيعوا »( 1)

 .  146ق ص  1483 ، قم ؛ ايرانط ـ ×  التفسري املنسوب إىل اإلمام احلسن العسكري( 4)

 .  ط « حّتى أمسكه »( 5)

 .  املصادر « إلين »( 6)

 .  البحار « للعبيد ».  أ « للعبد »( 7)
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نَا َقاَل َما ِهَي يَ وَ :  َقاُلوا يم اهللِمْسِب  }:  َتُقوُلونَ :  ا َربَّ اَل َواَل َحْوَل وَ    { الرهْْحَني الرهحي

َة إاِلَّ بِ  ٍد وَ  اهللَصَلَّ اْلَعِِلِّ اْلَعظِيِم وَ  اهللُقوَّ َفَحَمُلوُه ،  َفَقاُلوَها.  آلِِه الطَّيِّبنِيَ َعََل َُمَمَّ

َجلَّ َعزَّ وَ  اهللَفَقاَل .  َقِوي   ( )َنابَِتٍة َعََل َكاِهِل َرُجٍل َجْلدٍ  َكَشْعَرةٍ ـ  َخفَّ َعََل َكَواِهلِِهمْ وَ 

ُطوُفوا لَِيْحِمُلوُه وَ   َهُؤاَلِء الثَّاَمنَِيِة َعْرِش [  َكَواِهلِ ] ( ) َخلُّوا َعََل :  لَِسائِِر تِْلَك اأْلَْماَلكِ 

ُس َوَسبُِّحوِِّن َوَُمُِّدوِِّن وَ ،  َأْنُتْم َحْولَهُ  [ َأَنا]وَ ـ  اْلَقادُِر َعََل َما َرَأْيتُمْ  اهللَفإِِّنِّ َأَنا ،  وِِّن َقدِّ

  ( ). ( )ٍء َقِديرٌ  َعََل ُكلِّ َشْ 

هي الروايةو  :  مفاد َهذي

بل هو نظري حتّمل العلم ،  ـ إنَّ احلمل َكاَم َمرَّ َليَْس كحمل جسم جلسم 1

ْن ،  لروح القدس وتأييدهم به وحتمل األنبياء واألوصياء بمعنى جعل مرتبة مي

والتحريك يفي الرواية .  مراتبه يفي أرواحهم كغريزة وقوة نفسانية أو روحية خادمة

ْن لفظ املعصوم ْن تعبري الراوي َفاملُراد به تفعيله كقوة يفي ×  َعىَل تقدير كونه مي ال مي

 .  أرواحهم

لطواف ـ إنَّ الطواف حول العرش َليَْس بمعنى اإلحاطة والدوران به كا  

وإن كانت الروح ،  معنى التوّجه القلبي الروحي نحوهَبْل ب،  حول الكعبة مثال  

يفي ذيل قوله َتَعاىَل يفي  مستفيضا نظري ما َوَردَ ،  من شؤون اجلسم اللطيف الشفيف

ْنُهْم َظ  } سورة املطففني بَادينَا فَمي ييَن اْصَطَفْيَنا ميْن عي َتاَب اَّله ْوَرْثَنا الْكي
َ
يٌم ُثمه أ ال

                                         
 .  من اجلالدة و الّصالبة( 1)

 .  يعتمد:  خيلو:  خال و أخىل و قيل:  يقال.  تركه:  خىّل األمر و ختىّل منه و عنه ، الّتأويل « عن »(  )

و  ، 51ح  11ـ  50و ج  ، 68صدر ح  37ـ  7 :  و البحار ،  1ح   46ـ   :  عنه تأويل اآليات ( 1)

 .  قطعة  1ح  131ـ  01ج 

 ، قم ؛ ايرانـ  × التفسري املنسوب إىل اإلمام احلسن العسكري ، × امام يازدهم ، حسن بن عىل( 4)

 .  140ص ـ  ق 1483 ، اول:  ط
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ي  يٌق ب ٌد َوميْنُهْم َساب هي َوميْنُهم مُّْقَتصي َْفسي يإيْذني اْلَ نلِّ يَك ُهَو الَْفْضُل الَْكبيْي اهللْْيَاتي ب  { َذل
ْن التعلَّق واالرتباط  أنَّ السابق باخلريات يطوف قلبه حول ربه َوُهَو نحٌو مي

  . الروحي األدنى بالروح واألرواح العالية األعظم لطافة ووجودا  

ُل َمِن :   ’  اهللٍد َقاَل َقاَل َرُسوُل ْبني َمْسُعو اهللَعْن َعبْدي وروى بن شاذان  َأوَّ

َذ َعِِلَّ ْبَن َأِِب َطالٍِب  َ افِيُل ُثمَّ مِ ×  اختَّ اَمِء إرِْسَ ئِيُل وَ َأخاً ِمْن َأْهِل السَّ ُل يَكائِيُل ُثمَّ َجرْبَ َأوَّ

اَمِء  َلُة الَْعْرِش ُثمَ َمْن َأَحبَُّه ِمْن َأْهِل السَّ  َخاِزُن   ِرْضَوانُ   مَحَ

ُم َعََل  ( )[ ْوِت املَ َو إِنَّ َمَلَك ]ْوِت املَ نَِّة ُثمَّ َمَلُك اجلَ  حَّ بِّي]َيََتَ
َعِِلِّ ْبِن َأِِب  ( )[ َُمِ

ُم َعََل اأْلَْنبَِياءِ ×   َطالٍِب  حَّ  .  ( () )(  ×  َكاَم َيََتَ

يْخ الربيس يفي مشاو  ملا  »:  أنَُّه َقاَل ’  ـ َعْن اْلنَّبيّي :  رق األنوارَرُوى الشَّ

طوفوا بعرش النور :  َوَقاَل هلم،  خلق سبعني ألف ملك،  خلق اهلل العرش

،  وأرادوا أْن حيلموا العرش فام قدروا،  فطافوا وسبّحوا،  وسبحوِّن وامحلوا عرش

د حبيبي وامحلوا ،  يلفصّلوا َعََل نور جال،  طوفوا بعرش النور:  َفَقاَل هلم اهلل َُممَّ

د،  فطافوا بعرش اجلالل،  عرش ،  ومحلوا العرش فأطاقوا محله’  وصلوا َعََل َُممَّ

                                         
 .  « أ »ليس يف نسخة ( 1)

 .  « ب »ليس يف نسخة (  )

عنه مناقب ابن شهر  ، بإسناده اىل ابن شاذان 13/ 1:  و يف املقتل ، 11:  رواه اخلوازمى يف املناقب( 1)

ح  508:  و غاية املرام ، 181/ 1:  و كشف الغّمة ، 111:  و ينابيع املودة ،  1/  :  اشوب

 عن 18ضمن ح  115/ 10:  و أخرجه يف البحار.  ( خمطوط ) 61:  و مصباح األنوار ، 6 

:  و أخرجه يف غاية املرام.  عن كشف الغّمة 17ح  118/ 13و يف ج .  مناقب ابن شهر اشوب

:  و أخرجه يف إحقاق احلّق .  عن كتاب فتح املبني يف كشف اليقني يف رشح دوحة املعارف 4ح   66

فی سند هذه املنقبة متحد مع سند املنقبة األوىل .  6 5:  عن أرجح املطالب لالمر تَّسى 111/ 6

 .  الكتاب باختالف

 ، اول:  ط ، قم ؛ ايرانـ  مائة منقبة من مناقب أمري املؤمنني و األئمة ، حممد بن امحد ، ابن شاذان( 4)

 .   11ص ـ  ق1487
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ربنا أمرتنا بتسبيحك وتقديسك ثم أمرتنا أن نصِل عَل نور جاللك َممد :  فقالوا

حبيبي إَذا صّليتم َعََل ،  يا مالئكتي:  َفَقاَل هلم اهلل،  فتنقص من تسبيحك وتقديسك

د  .  ( )« َفَقْد سبحتموِّن َوقدستموِّن وهللتموِّن،  َُممَّ

 :  ومفاد الرواية

َوَقْد َمرَّ أنَّ محل ،  بيان االرتباط بني الطواف بالعرش ومحل العرش ـ1

العرش َليَْس محال  جسامنيا  َبْل ُهَو بمعنى محل العلم فكذلك الطواف ُهنَا طواف 

ْن ثمَّ 
َوَهَذا ما سيأيت ،  َقْد قيّد أو وصف العرش بالنور روحي أو قلبي بالعرش َومي

يفي الرواية الالحقة أنَّ للروح يف مرتبة القلب طواف متناسب َمَع مرتبة اجلسم 

 .  اللطيف لتلك الروح

إنَّ العرش يفي بدء خلقه كانت احلملة له سبعني ألف ملك َوَلَعلَّ َذليَك ال  ـ 

إمَّا الختالف املراحل للنشأة الوجودية أو  يتعارض َمَع كون محلة العرش ثامنية

 .  لكون السبعني ألف َليَْسوا يفي طبقة واحدة فحملهم َلُه َعىَل طبقات ومراتب

إنَّ أمر املالئكة بالصالة َعىَل نور اْلنَّبيّي واستعدادهم بذلك حلمل العرش  ـ1

ْن نور اْلنَّبيّي َمَع أنَّ  ْن طبقة شاهد َعىَل كون العرش درجة وطبقة مي العرش خلق مي

ْن نور اْلنَّبيّي  ْن نور ’  َوَمَع أنَّ طبقة ثالثة من نورههذا ،  ’ عليا مي خلقت مي

 .  العرش

بإسناد  ( )بإسناده إىل أِب عبداهلل الكوِف العلوي الفقيه بفرغانة وروى الصدوق

د ق جعفر بن َُممَّ
ادِ ُه سئل َعْن قول اهلل َعزَّ وَ ‘  ُمّتصل إىل الصَّ ُثمه  }:  َجلَّ أنَّ

                                         
ْن  ، مستدرك الوسائل ، للشيخ رجب حافظ الربيس:  مشارق أنوار اليقني( 1) باب استحباب اإلكثار مي

د وآل حُم  الة َعىَل حُممَّ دالصَّ  .  41 ص مَّ

مدينة وكورة واسعة بام وراء النهر :  َوَبْعَد األلف نون ، بفتح ثمَّ السكون وعني معجمة:  فرغانة(  )

 .  متامخة لبالد تركستان
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ٌد  هي َوميْنُهم مُّْقَتصي َْفسي يٌم نلِّ ْنُهْم َظال بَادينَا فَمي ييَن اْصَطَفْينَا ميْن عي َتاَب اَّله ْوَرْثنَا الْكي
َ
أ

ي  يٌق ب يإيْذني اْلَ َوميْنُهْم َساب واملقتصد حيوم ،  الظاَل حيوم حوم نفسه:  َفَقاَل ،  { اهللْْيَاتي ب

رّبه َعزَّ َوَجلَّ  والسابق حيوم حوم،  حوم قلبه
( )  . 

هي الرواية ترصيح بأنَّ الدوران والطواف َقْد يكون قلبيا  ونفسانيا  :  ويف َهذي

ْن األجسام الرقيقة ،  وروحيا  وال يقترص َعىَل البدن وإن كانت تلك مراتب مي

 .  اللطيفة املختلفة لطافة ورّقة  

ُدوق بإسناده يرفعه إىل َوَرُوى االسرتبادي يفي تأويل اآليات الظاهرة َعْن  الصَّ

يقول افتخر إرسافيل َعََل ’  سمعت َرُسُول اهلل »:  َقاَل ،  أيب ذر ريض اهلل عنه

 ؟  َفَقاَل ولـَِم َأْنَت خري ِمنِّي،  أنا خري منك:  َفَقاَل ،  جربئيل

ور وأنا :  َقاَل  ألِّنِّ صاحب الثامنية محلة العرش وأنا صاحب النفخة ِِف الصُّ

 .  ( )( الئكة إىل اهلل َعزَّ َوَجلَّ احلديثأقرب امل

اَلُم َعََل َماَلئَِكِة  ... : × وروى يف املزار زيارة ألمرياملؤمنني  اهللالسَّ

بنِيَ املُ  اَلُم َعََل َماَلئَِكِة ،  َقرَّ َلِة اْلَعْرشِ ،  ْردِفنِيَ املُ  اهللالسَّ اَلُم َعََل مَحَ ،   اْلَكُروبِيِّنيَ   السَّ

اَلُم  اَلُم َعََل َماَلئَِكِة ،  نْتََجبنِيَ املُ  اهللَعََل َماَلئَِكِة السَّ ِمنيَ املُ  اهللالسَّ اَلُم َعََل ،  َسوِّ السَّ

  ( ). ( ُمِقيُمونَ  اهللَرِم بِإِْذِن احلَ الَِّذيَن ُهْم ِِف َهَذا  اهللَماَلئَِكِة 

 والعالقة بني العر  واملشايئة  وصفاته(  العلم ) حقيقة العر 

 (  ءاملا )

هي َعْن حنان بن سديرو  ×  سألت أبا عبداهلل:  َقاَل ،  َرُوى يفي التوحيد بيَسنَدي

                                         
ُدوق ، معاين األخبار( 1)  .  184ص:  باب معاين الظامل لنفسه واملقصد والسابق:  للشيخ الصَّ

 .  0ـ  1البينة اآلية  تأويل اآليات لإلسرتابادي سورة(  )

 .  يف رجب×  الزيارة السادسة ألمرياملؤمنني ، 7  ص  ـ(  البن املشهدي )املزار الكبري ( 1)
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إنَّ للعرش صفات كثرية خمتلفة َلُه ِِف ُكّل سبب  »:  َفَقاَل ،  َعْن العرش والكريس

يم }:  فقوله،  وضٍع ِِف الُقرآن صفٌة َعََل حدةٍ  يقول امللك  { َربُّ الَْعْرشي الَْعظي

َوَهَذا ملك ،  يقول َعََل امللك احتوى { الرهْْحَُن لََعَ الَْعْرشي اْستََوى } ولهالعظيم وق

ام بابان ِمْن أك الكيفوفية ِِف األشياء ثمَّ العرش ِِف الوصل متفرد ِمنْ   ربالكريس ألهنَّ

ا ِِف الغيب مقرونان أِلنَّ الكريس ُهَو الباب ،  أبواب الغيوب ا مجيعًا غيبان َوُُهَ َوُُهَ

َهاالبدع َوِمنُْه األشياء ] البدعلظاهر ِمْن الغيب الذي ِمنُْه مطلع ا والعرش ُهَو ،  ُكلَّ

والكون والقدرة واحلّد واألين واملشيئة [ الباب الباطن الذي يوجد فيه علم الكيف

َفُهاَم ِِف [ البداء]البدء اظ واحلركات والَتك وعلم العود ووصفة اِلرادة وعلم األلف

مقرونان أِلنَّ ملك العرش سوى ملك الكريس وعلمه أغيب ِمْن علم العلم بابان 

يم } َفِمْن َذلَِك َقاَل ،  الكريس أّي صفته أعظم ِمْن صفة  { َربُّ الَْعْرشي الَْعظي

ا ِِف َذلَِك مقرونان جعلت فداك َفَلْم صار ِِف الفضل جار :  قلت،  الكريس َوُُهَ

ُه صار جاره :  × َقاَل .  ؟ الكريس وفيه الظاهر ِمْن ،  أِلنَّ علم الكيفوفية فيهإنَّ

احبه ِِف ص[ َعََل ]أبواب البداء وأينيتها وحد رتقها وفتقها َفَهَذا جاران أحدُها محل 

خيتص  ) َّصف الُعَلاَمء وليستدلوا َعََل صدق دعواُها ِِلنَّهُ  لثَ وبمَ [ الظرف]الْصف 

ُه َقاَل َتبَاَرَك َفِمْن اخ(  برمحته َمْن يشاء َوُهَو القوي العزيز تالف صفات العرش أنَّ

ُفون } ـ رب الوحدانية ـ { َربِّ الَْعْرشي  } َوَتَعاىَل  ا يَصي وهو وصف عرش  { َعمه

قال تبارك وتعاىل رب العرش رب ،  الوحدانية ألن قوما أرشكوا كام قلت لك

وقوما  { ةٌ َمْغلُولَ  اهلليَُد  }:  وقوما وصفوه بيدين فقالوا،  الوحدانية عام يصفون

قدس فمنها ارتقى إىل فقالوا وضع رجله َعََل صخرة بيت امل،  وصفوه بالرجلني

امء و د »:  فقالوا،  ا وصفوه باألناملقومالسَّ َقاَل إِّنِّ وجدت برد أنامله ’  إنِّ َُممَّ

ُفون }:  َقاَل ،  فلمثل َهِذِه الصفات«  َعََل قلبي ا يَصي :  يقول { َربِّ الَْعْرشي َعمه

ب املثل األعَل عاّم به مثلوه وهلل املثل األعَل الذي ال يشبهه شء وال يوصف وال ر



 111  ...................................................................  ... الرجعة وعظمة معرفة العرش: الفصل الثاني عشر 

َفَذلَِك املثل األعَل ووصف الَِّذْيَن ََلْ يؤتوا ِمْن اهلل فوائد العلم فوصفوا رهبم ،  يتوّهم

ييتُم مِّن  } بأدنى األمثال وشّبهوه باملتشابه منهم فيام جهلوا به فلذلك َقاَل  وت
ُ
َوَما أ

َفَلْيَس َلُه شبه وال مثل وال عدل َوَلُه األسامء احلسنى الَّتِي ال يسمى  { الْعيلْمي إياله قَلييال

ُدوَن ِفي  }:  هبا غريه َوِهَي الَّتِي وصفها ِِف الكتاب َفَقاَل  ييَن يُلْحي يَها وََذُرواْ اَّله فَاْدُعوهُ ب
يهي  ْسَمآئ

َ
بغري علم يرشك َوُهَو ال (  جهالً  ) جهالً بغري علم فالذي يلحد ِِف أسامئه { أ

ي  }:  فلذلك َقاَل ،  يعلم ويكفر به َوُهَو يظن أنَُّه حيسن ْكََّثُُهْم ب
َ
إياله  اهللَوَما يُْؤميُن أ

َْشيُكون .  َفُهْم الَِّذْيَن يلحدون ِِف أسامئه بغري علم فيضعوهنا َغرْي موضعها { َوُهم مُّ

اىَل أمر أْن يتخذ قوم أولياء َفُهْم الَِّذْيَن أعطاهم اهلل الفضل إنَّ اهلل َتَباَرَك َوَتعَ !  يا حنان

دا ليل َعََل اهلل بإذن اهلل َعزَّ ’  وخّصهم بام ََلْ خيّص به غريهم فأرسل َُممَّ َفَكاَن الدَّ

 دليالً هادياً َعََل ما َكاَن ُهَو دلَّ ×  فقام ِمْن بعده وصيّه،  َوَجلَّ َحّتى مَض دلياًل هادياً 

 .  ( )« ربه ِمْن ظاهر علمه ثمَّ األئمة الراشدونيِْه ِمْن أمر َعلَ 

هي الرواية مجلة ُأُمور  :  ويف مفاد َهذي

 تقدم العرش على المشيئة 

ل ْن أنواع العلم وامللكوت،  إحاطة العرش باملشيئة:  األوَّ َوَهَذا ،  َبْل وبجملة مي

علم وشاء  »:  َقاَل ؟  علم اهلل كيف×  َقاَل سئل العامل،  يطابق ما يفي رواية املعىل

فبعلمه ،  وقدر ما أراد،  وقَض ما قدر،  فأمَض ما قَض،  وأراد وقدر وقَض وأمَض

،  وبتقديره َكاَن القضاء،  وبإرادته َكاَن التقدير،  وبمشيئته كانت اِلرادة،  كانت املشيئة

،  واِلرادة ثالثة،  انيةواملشيئة ث،  فالعلم متقّدم عَل املشيئة،  وبقضاءه َكاَن اِلمضاء

فالعلم  ... والتقدير واقع عَل القضاء باِلمضاء فلله تبارك وتعاىل البداء فيام علم متى شاء

  ... واِلرادة ِِف املُراد قبل قيامه،  واملشيئة ِِف املنشأ قبل عينه،  ِف املعلوم قبل كونه

                                         
 .  51احلديث  18ص  55البحار .  1 1ص  ، 1ح 58ب:  التوحيد للصدوق( 1)
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َف ِصَفاهِتَا املَ بِ أْلَْشَياَء َقْبَل َكْوهِنَا وَ ا  َعلِمَ   َفبِالِْعْلمِ  { َيْفَعُل َما يََشاء }  اهلل وَ  ِشيئَِة َعرَّ

 َميََّز َشأََها َقْبَل إِْظَهاِرَها وَ َأنْ َوُحُدوَدَها وَ 
َر بِالتَّ َأْنُفَسَها ِِف َألَْواهِنَا َوِصَفاهِتَا وَ بِاِْلَِراَدةِ ْقِديِر َقدَّ

ا وَ  هَلَ َف َأوَّ ا َوَعرَّ ْم َعَليَْها وَ َقَضاِء أَ بِالْ ا وَ آِخَرهَ َأْقَواهَتَ َح بِاَباَن لِلنَّاِس َأَماكِنََها َوَدهلَُّ ِْلِْمَضاِء رَشَ

يُر الَْعزييزي الَْعلييم }َأَباَن َأْمَرَها وَ ِعَلَلَها وَ  يَك َتْقدي  .  احلديث ( ). { َذل

م العلم َعىَل املشيئة نُْه العلم كصفة فعل،  َحيُْث ُقدِّ  أّي يفي مقام،  َواملُراد مي

ْعل نعم يظهر من .  والعرش والكريس قد وصفا بالعلم الغيبي للباري تعاىل،  الفي

روايات كثرية تعدد مراتب املشية وطبقاهتا كام هو احلال يف تعدد طبقات العرش 

 .  وغريها من عناوين وأسامء العوامل كاحلجب والنور وغريها

 معاني العرش 

حيث يوصف تارة بالعرش  د معاين العرشتعدّ تقدم ظاهر الرواية َكاَم :  الثَّاِِّن 

بيت املقدس وما بينهام مراتب عديدة  صخرةاألعىل وأخرى بالعرش األدنى وهي 

أّي أنَّ العرش يطلق َعىَل معاٍن  د ذكر املجليس تعدد معاين العرشوق،  أخرى

إنَّ للعرش صفات  »:  × فقوله،  ويطلق َعىَل أشياء خمتلفة،  وحقائق متعّددة

 .  مَحََلها املجليس َعىَل أنَّ للعرش معاين شتى وإطالقات خمتلفة«  خمتلفةكثرية 

ُه َقاَل َتَباَرَك َوَتَعاىَل  »:  × نعم قوله َربِّ  }:  َوِمْن اختالف صفات العرش أنَّ
ُفون } ـ رب الوحدانية ـ { الَْعْرشي  ا يَصي أنَّ العرش يضاُف إىل حقائق خمتلفة  { َعمه

هذا املقطع من الرواية فْصيح ،  َفُهنَا أريد به عرش الوحدانية،  ائقفرياد به تلك احلق

كام يستظهر من بعض الروايات الواردة االخرى أن لالسامء االهلية عرش هو 

الرهْْحَُن لََعَ الَْعْرشي  } يكون هناك جري لآلية ذلك الواحدية أو االحدية وعَل ضوء
مستعِل عَل مجيع االسامء واستعالءه  حدأو الوا فهو،  أي عرش االسامء { اْسَتَوى

                                         
دوق ؛ 16رقم  ، 140ص  ، 1ج:  الكايف( 1)  .  3ح ، 54باب  114ص:  التوحيد للصَّ
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 .  وهيمنته سواء عَل مجيع االسامء

اديق  ُدوق يفي معاين األخبار َعْن الصَّ ُه يطلق تارًة ×  َوَقْد مّرت رواية الصَّ أنَّ

 «  . َعََل مجلة اخللق َوُأخرى يطلق َعََل العلم

 الرواية اآلتية ويف،  وبتعّدد حقائق العرش ختتلف رتبته َمَع الكريس:  الثالث

ابيعية بالعرش والكريس امء السَّ ابيعية عرش :  أّي ،  إنَّ اهلل زيَّن السَّ أنَّ للسامء السَّ

َي فوق  خرويةلكريس الذي فوق العوامل األَوُهَو دون العرش وا،  وكريس الَّتيي هي

ابيعية امء السَّ  .  فََهَذا إطالق آخر للعرش والكريس.  السَّ

ر للعرش َعىَل صخرة بيت املقدس يعرّب عنه العرش األدنى َوُهنَاك أطالق آخ

مللك ×  َكاَم يفي رواية كتاب مشارق أنوار اليقني َحيُْث َرُوى أجوبة اإلمام احلسن

 .  ( )الروم

نيني نَْد صخرة بيت ،  أين تكون×  َحيُْث سأله َعْن أرواح املُْؤمي فقال جتتمع عي

ويطوهيا ،  ومنها يبسط اهلل األْرض،  رش األدنىاملقدس يفي ُكّل ليلة مجعة َوُهَو الع

 .  وإليها املحرش،  إليها

هي الرواية َقْد يرت،  نعم  من اترواياليفي التنايف مع ما ورد  اءى منهمضمون َهذي

 .  بسط األْرض َقْد َتمَّ حتت الكعبة

يفي  أّي تقدير فالتعبري فيها بالعرش األدنى َيُدّل َعىَل مراتب متفاوتة:  الرابع

تيي يطلق َعَليَْها العرش فضال  عْن العايل ،  إْذ األدنى يستلزم الداين،  احلقائق الَّ

 .  وما بينهام متوسطات.  كام مر يف الروايات واألعىل

َكاَم أنَّ وصفه بالعظيم يفي القرآن ُهَو اآلخر داّل بالفحوى َعىَل وجود العرش 

 .  َوَليَْس بيانيا  ،  يا  َغرْي العظيم بناءا َعىَل كون القيد احرتاز

                                         
ابيع ، ارق أنوار اليقنيمش( 1)  .  3 1ص:  الفصل الرَّ



 أخرى وعوالم الرجعة  ...............................................................................................................................  111

 العرش محطة معرفية للتنزيه 

ه صفات الباري عن لتنزي ةالرواية أن صفات العرش آي مفاد:  اخلامس

ومن ثم كان ،  ون العرش وصفاتهوأن هذا من أعظم شؤ،  التشبيه والرشك

 .  العرش املثل األعىل لتنزيه الباري تعاىل

باري عن بل يوجب تنزيه ال،  غلوا أن تعاظم صفة املخلوق ليس وهذا يبني

والوجه يف ذلك أن املخلوق العظيم كالعرش إذا كان ،  املخلوقنيبصفات التشبيه 

وهذا نظري ما حيكى عن بعض األعاظم ،  لك يف صفاته العظيمة فكيف بخالقهكذ

عرفوا إن هؤالء اآلن :  الفرق املتهمة بالغلو فقال أنه استفتي عن تكفري بعض

وهو خياطب املستفتني فلم تعرفوا ـ  واما أنتم،  الباري فوق ذلكو×  املعصوم

 .  املعصوم فضال عن خالقه

 هويةمعه محل العر  أو الوحدة 

اديق :  × ويف رواية احلضيني يفي اهلداية الكربى َعْن املفضل َعْن الصَّ

د العرش،  ونحن العروة الوثقى » ،  ونحن الكريس،  عرش اهلل َعََل اخلالئق،  َُممَّ

 .  ( )« ... وأصول العلم

د ،  ومثل رواية مشكاة أنوار اليقني رواية تفسري فرات الكويف جعفر بن حُممَّ

يفي خرب طويل يفي وصف ’  األمحيس بإسناده َعْن أيب ذر الغفاري َعْن اْلنَّبيّي 

:  افقالو؟  يا مالئكة رِب َهْل تعرفونا حق معرفتنا »:  قلُت :  املعراج ساقه إىل أْن قال

ل ما خلق اهلل خلقكم أشباح نور ِمْن نوره ِِف ؟  يا نبي اهلل وكيف ال نعرفكم وأنتم أوَّ

نور ِمْن سناء عّزه َوِمْن سناء ملكه َوِمْن نور وجهه الكريم وجعل لكم مقاعد ِِف 

امء مبنية واألرض مدحّية ثمَّ خلق  ملكوت سلطانه وعرشه َعََل املاء قبل أْن تكون السَّ

                                         
 .  × باب اإلمام احلسن العسكري ، 415ويف طبعة ُأخرى ص ، 1 5ص:  اهلداية الكربى( 1)
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ابِِعة فاستوى َعََل ،  األرض ِِف ستة أيامالسموات و امء السَّ ثمَّ رفع العرش إىل السَّ

عرشه وأنتم أمام عرشه تسّبحون وتقّدسون وتكرّبون ثمَّ خلق املالئكة ِمْن بدء ما أراد 

 .  ( )« ... ، ِمْن أنوار شتى

ْن كون العرش موجود حّي و  َم يفي الروايات السابقة مي شاعر َعىَل ضوء ما َتَقدَّ

راتب احلقيقة َوَعىَل ضوء تعدد حقائق العرش يتبنيَّ أنَّ العرش أحد م،  عامل

ْن أنَّ  كام يف،  املحمدية د العرش ونحن  » رواية احلضيني يفي اهلداية الكربى مي َُممَّ

القرآن الناطق ‘  وتقدم أن كون هذه احلقايق من هويتهم نظري أَّنم«  الكريس

 .  مرية أو ما فوقها تكون من قواهم املغروزة يف ذواهتمعتبار أن هذه األرواح األبإ

 محل العر  ومحل الكرسي

ي يفي تفسريه بسند ُمتّصل ُمعترب َعْن األصبغ بن نباتة أنَّ عليا  سئل   َرُوى الُقمِّ

ْرَض  } َعْن قول اهلل َتَعاىَل َتبَاَرَك َوَتَعاىَل 
َ
َماَواتي َواأل يُُّه السه َع ُكرْسي ت الساموا { َوسي

ْن خملوق يفي جوف الكريس َوَلُه أربعة أمالك حيملونه بإذن اهلل ،  واألرض وما فيهام مي

َي أكرم الصور َعىَل اهلل َوُهَو يدعو اهلل  ا ملك منهم يفي صورة اآلدميني َوهي َفأمَّ

وامللك الثَّايني يفي صورة الثور َوُهَو ،  ويترّضع إليه ويطلب الشفاعة والرزق لبني آدم

هائم َوُهَو يطلب إىل اهلل ويترّضع إليه ويطلب الشفاعة والرزق جلميع البهائم سيد الب

وامللك الثَّاليث يفي صورة النَّس َوُهَو سيد الطري َوُهَو يطلب إىل اهلل ويترّضع إليه 

ابيع يفي صورة األسد َوُهَو سيد ،  ويطلب الشفاعة والرزق جلميع الطري وامللك الرَّ

 .  احلديث ( )«  اهلل ويطلب الشفاعة والرزق جلميع السباعالسباع َوُهَو يرغب إىل

                                         
 .  15ص ، 15ج:  بحار األنوار ، 74تفسري فرات الكويف سورة الزمر اآلية ( 1)

 .  57 ـ  55 تفسري القمي سورة البقرة اآلية (  )
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 حقيقة محل العر 

ُل َعْرَش َربَِّك فَْوَقُهْم يَْوَمئيٍذ َثَمانيَية } َقْد َوَرَد يفي قوله َتَعاىَل    ( ){ َوَُيْمي
ييَن َُيْميلُوَن الَْعْرَش َوَمْن َحْوََلُ  }:  وقوله غ بن نباتة َكاَم مر يفي رواية األصب ( ){ اَّله

 .  من محل األمالك األربعة للكريس

ْن بيان ُأُمور  :  ولتوضيح معنى محل العرش ومحََلته الُبدَّ مي

ل َكاَم يفي ،  أنَُّه َقْد َوَرَد إطالق العرش والكريس َعىَل العلم وتفسريه به:  األوَّ

اديق علم والعرش لَْيَس ُهَو اهلل والعرش اسم  »:  × صحيحة صفوان َعْن الصَّ

ُه ،  خلق ِمْن خلقه،  وعرٌش فيه ُكّل شء ثمَّ أضاف احلمل إىل غريه،  وقدرة ِِلنَّ

وخلقًا يسّبحون حول عرشه َوُهْم ،  َوُهْم محلة علمه،  استعبد خلقه بحمل عرشه

واستعبد أهل األْرض بالطواف حول ،  ومالئكة يكتبون أعامل عباده،  يعملون بعلمه

استوى َكاَم قال والعرش ومْن حيمله ومْن حول العرش واهلل  واهلل َعََل العرش،  بيته

احلافظ هلم املمسك القائم َعََل ُكّل نفس وفوق ُكّل شء َوَعََل ُكّل شء ،  احلامل هلم

 .  ( )« وال ُيَقال َممول وال أسفل قوالً مفردًا ال يوصل بيشء فيفسد اللفظ واملعنى

اديق عنوثّق املوكذا يفي  يُُّه  } قول اهلل َعزَّ َوَجلَّ  َعنْ ×  الصَّ َع ُكرْسي َوسي
ْرَض 

َ
َماَواتي َواأل  .  ( )« علمه »:  َقاَل  { السه

يعني «  الَِّذْيَن حيملون العرش »:  َقاَل ×  وكذلك يفي رواية جابر َعْن الباقر

                                         
 .  17اآلية :  اّقةسورة احل( 1)

 .  7اآلية :  سورة غافر(  )

 .  1حديث  ،  5باب  ، 7 1ص:  التوحيد( 1)

 .  7 1التوحيد للصدوق ص ( 4)
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 .  ( )« ثمَّ َقاَل َوَمْن حوله يعني املالئكة،  الرسول واألوصياء ِمْن بعده حيملون علم اهلل

ْن الروايات العديدة املفَّسة للعرش والكريس بالعلم مثل رواية ،  وغريها مي

 .  معاين األخبار

أنَُّه َقْد َمرَّ أنَّ العرش والكريس موجودان حيّان شاعران عاملان وال :  الثَّاِِّن 

َي عني نَّ املوجودات امللكوتية العليا هي العلم  يتناىف َذليَك َمَع كوَّنام علامن َوَذليَك ألي

 .  َكاَم ُهَو احلال يفي حقيقة الُقرآن

يَْلَْك ُروًحا  } َفإنَّ حقيقته ما أشار إليه الُقرآن يفي قوله َتَعاىَل  وَْحْينَا إ
َ
يَك أ َوَكَذل

يهي  ي ب ن َجَعلْنَاهُ نُورًا نهْهدي يَماُن َولَكي َتاُب َوالَ اإلي ْمرينَا َما ُكنَت تَْدريي َما الْكي
َ
ْن أ مِّ

هَش  بَادينَاَمْن ن  .  ( ){ اء ميْن عي
ُل  } َوُهَو الذي أُشري إليه يفي قوله تََعاىَل أيضا   ي المَ ُيََنِّ ْمريه

َ
وحي ميْن أ يالْرُّ يَكَة ب آلئ

ي  بَاديه  .  ( ){ لََعَ َمن يََشاء ميْن عي
ي لََعَ  }:  وقوله َتَعاىَل  ْمريه

َ
وَح ميْن أ رََجاتي ُذو الَْعْرشي يُلِْقي الرُّ َمن يََشاء َرفييُع ادله

ي  بَاديه  .  ( ){ ميْن عي
ٍء  } َمَع أنَُّه َقْد وصف الُقرآن بقوله َتَعاىَل  يبَْيانًا لُُِّكِّ ََشْ نْلَا َعلَْيَك الْكيتَاَب ت َونَزه

يلُْمْسليميني ى ل مها فَرهْطنَا ِفي الكيَتابي مين  }:  وقوله.  ( ){ َوُهًدى َورَْْحًَة َوبَُْشَ
ءٍ  نَدهُ َمَفاتيُح الَْغيْبي الَ َيْعلَُمَها إياله ُهَو َويَْعلَُم َما ِفي الَْْبِّ  } : وقوله.  ( ){ ََشْ َوعي

                                         
ي( 1)  .  ذيل اآلية ، 75ص:  تفسري الُقمِّ

 .   5اآلية :  سورة الشورى(  )

 .   اآلية :  سورة النحل( 1)

 .  15اآلية :  سورة غافر( 4)

 .  03اآلية  : سورة النحل( 5)

 .  10اآلية :  سورة األنعام( 6)
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ْرضي َوالَ َرْطٍب َوالَ 
َ
َواْْلَْحري َوَما تَْسُقُط مين َوَرقٍَة إياله َيْعلَُمَها َوالَ َحبهٍة ِفي ُظلَُماتي األ

بيني يٍس إياله ِفي كيَتاٍب مُّ ةٍ  } تعاىل وقول.  ( ){ يَاب ثَْقالي َذره بَِّك مين مِّ َوَما َيْعزُُب َعن ره
ياله ِفي كيَتاٍب مُّبيني ْكَْبَ إ

َ
يَك َوال أ ْصَغَر مين َذل

َ
َماء َوالَ أ ْرضي َوالَ ِفي السه

َ
.  ( ){ ِفي األ
بيني }:  وقوله ْرضي إياله ِفي كيتَاٍب مُّ

َ
َماء َواأل يبٍَة ِفي السه  وقوله.  ( ){ َوَما ميْن ََغئ

ْصَغُر  }
َ
ْرضي َوالَ أ

َ
َماَواتي َوالَ ِفي األ ةٍ ِفي السه يمي الَْغيْبي الَ َيْعُزُب َعْنُه ميْثَقاُل َذره ًَعل

ْكَْبُ إياله ِفي كيَتاٍب مُّبيني
َ
يَك َوالَ أ َوَما مين َدآبهٍة ِفي  }:  وقوله َتَعاىَل .  ( ){ مين َذل
ْرضي إياله لََعَ 

َ
 .  ( ){ لَُم ُمْستََقرهَها َوُمْستَْوَدَعَها ُُكٌّ ِفي كيَتاٍب مُّبينيريْزُقَها َويَعْ  اهللاأل

ْن األ  تيي ذكرت للكتاب املحيطإىل َغرْي َذليَك مي بالساموات  وصاف الَّ

ْن ثمَّ َوَرَد يفي الروايات عنهم،  واألرض
َكاَم يفي رواية جابر أَّنم بروح القدس  َومي

 .  ( )« رىعلموا ما حتت العرش إىل ما حتت الث

ْن جامع لكل علم ففرغم أنَّ حقيقة الكتاب   َي موجود حّي شاعر أعظم مي هي

اديق إنَّ جربائيل ِمْن املالئكة وأنَّ  »:  × املالئكة َكاَم يفي رواية أيب بصري َعْن الصَّ

 .  ( )« الروح ُهَو خلق أعظم ِمْن املالئكة

بالعلم اجلامع وال يتناىف فتوصيف القرآن بالروح األمري اليتناىف مع توصيفه 

 .  فكذلك احلال يفي العرش والكريس،  املبني َمَع توصيفه بالكتاب

 أن اللوح والقلم ملكان من أعاظم املالئكة كام ورد عنهم

                                         
 .  53اآلية :  سورة األنعام( 1)

 .  61اآلية :  سورة يونس(  )

 .  75اآلية :  سورة النمل( 1)

 .  1اآلية :  سورة سبأ( 4)

 .  6اآلية :  سورة هود( 5)

 .  467ص:  بصائر الدرجات( 6)

 .  115ص  ج:  املحاسن ؛  46ص:  بصائر الدرجات ؛ 06 ص 1ج:  الكايف( 7)
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يِّ َقاَل  ى الصدوق بسندهحيث رو
يَم اْلَكْرخي َسأَْلُت َجْعَفَر ْبَن :  َعْن إيْبَراهي

دٍ    ( )(  َقَلمي َفَقاَل مُهَا َمَلَكانَوالْ   َعني اللَّْوحي ×  حُمَمَّ

م يعلمون الكتاب وحيملون علم  أنَُّه َقْد َوَرَد يفي وصف األئمة:  الثَّالِث  أَّنَّ

:  َقاَل َكاَم يفي صحيحة أيب بصري ،  توّسط روح الُقُدس والروح األمريالكتاب ب

لُونََك  } وليق×  سمعت أبا عبداهلل
َ
وحي  َعني  َويَْسأ ْمري  مينْ  وحُ الرُّ  ُقلي  الرُّ

َ
 { َرّبِّ  أ

د »:  َقاَل  ْ يكن َمَع أحد َمن مَض َغرْي َُممَّ ’  خلق أعظم ِمْن جربئيل وميكائيل ََل

 .  ( )« َوَلْيَس ُكّل ما طلب وجد،  َوُهَو َمَع األئمة يسددهم

رٍي َقاَل  ى الصفار بسندهوكام رو ْعُت أََبا َعبْدي  َعْن أيَبي بَصي نَّ إِ   َيُقوُل ×  اهللَسمي

إِنَّ ِمنَّا ملََْن َيْسَمُع َكاَم َيَقُع َينُْقُر ِِف َقْلبِِه َكيَْت َوَكْيَت وَ إِنَّ ِمنَّا ملََْن ملََْن ُيَعايُِن ُمَعاَينًَة وَ ِمنَّا 

ُه َيَقُع ِِف الطَّْسِت َقاَل ُقْلُت َفالَِّذيَن ُيَعايِنُوَن َما ُهْم َقاَل َخْلٌق  ْلِسَلُة ُكلُّ ِمْن   َأْعظَمُ   السِّ

ئِيَل وَ  ٌة َأْعَظُم ِمْن إِنَّ ِمنَّا ملََْن َيْأتِيِه ُصورَ وَ  ) ة اخرىوفی رواي.  ( )( ِميَكائِيَل َجرْبَ

ئِيَل وَ   .  ( )( ِميَكائِيَل َجرْبَ

ْعُت أََبا َعبْدي   هِ ملََْن ُينَْكُت ِِف ُأُذنِ إِنَّ ِمنَّا   َيُقوُل ×  اهللَعني اْبني أيَبي مَحَْزَة َقاَل َسمي

ْلِسَلِة الَّتِي َتَقُع ِِف ا ملََْن َيَرى ِِف َمنَاِمِه وَ إِنَّ ِمنَّ وَ  ْوَت ِمْثَل َصْوِت السِّ إِنَّ ِمنَّا ملََْن َيْسَمُع الصَّ

 .  ( )(  الطَّْست

وروح القدس فبه محل  ... »×  وما ُروي يفي رواية املفضل َعْن أيب عبداهلل 

  ( ). « ... × روح القدس فصار إىل اِلمام انتقل’  النبوة فإذا قبض اْلنَّبِيّ 
                                         

 .  18معاين األخبار ص ( 1)

 .  4رقم 71 ص 1ج:  الكايف(  )

 .  1حديث  7ـ ب  1 ص  1بصائر الدرجات ج( 1)

 .  4حديث  7ب– 11 ص  1بصائر الدرجات ج( 4)

 .  6حديث  7ـ ب  1 ص  1بصائر الدرجات ج( 5)

 .  71 ص  1الكايف ج ( 6)
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فربوح القدس يا جابر عرفوا ما  »:  َقاَل ،  × وما رواه جابر َعْن أيب جعفر 

وبذلك تبنيَّ أنَّ محل العرش ومحل الكريس ،  ( )« حتت العرش إىل ما حتت الثرى

ْن املل،  ُهَو محل علمهام كوت األعىل ومحل علمهام عبارٌة َعْن كون َهَذا املوجود مي

َكاَم َوَرَد يفي وصف روح القدس والروح األمري يفي صحيحة ،  َمَع روح احلامل

َوُهَو َمَع األئمة َوُهَو ’  َكاَن َمَع َرُسُول اهلل ... »:  × أيب بصري َعْن أيب عبداهلل

 .  ( )« ِمْن امللكوت

  } يفي ذيل قوله َتَعاىَل :  ويف رواية أسباط بن سامل
َ
يَك أ يَْلَْك ُروًحا َوَكَذل وَْحْينَا إ

ْمرينَا
َ
ْن أ امء  »:  × َفَقاَل  { مِّ د ما صعد إىل السَّ ُمنُْذ أنزل اهلل َذلَِك الروح َعََل َُممَّ

ُه لفينا  .  ( )« َوإنَّ

َحّتى بعث اهلل الروح الَّتِي ذكر ِِف الكتاب فلام أوحاها إليه  »:  ويف رواية ُأخرى

فإذا أعطاها عبدًا عّلمه ،  روح الَّتِي يعطيها اهلل َمْن شاءعلم هبا العلم والفهم َوِهَي ال

 .  ( )« الفهم

الَّة َعىَل أنَّ محل علم الُقرآن عبارة َعْن نزول َهَذا  ْن الروايات الدَّ
إىل غريها مي

َوَقْد يعرّب عنه بكون ،  الروح األمري إىل احلامل لعلم الُقرآن وهواْلنَّبيّي وأهل بيته

ْمريهي لََعَ َمن  }:  أو باإللقاء إليه َكاَم يفي قولهروح القدس معه 
َ
وَح ميْن أ يُلِْقي الرُّ

ي  بَاديه  .  ( ){ يََشاء ميْن عي
يَك  }:  َكاَم يفي قوله َتَعاىَل ،  ورابعة  يعرّب عنه بإحياء َهَذا الروح إىل احلامل َوَكَذل

نَا ْمري
َ
ْن أ يَْلَْك ُروًحا مِّ وَْحْينَا إ

َ
 .  أنَّ روح القدس فيهموخامسا  يعرّب  { أ

                                         
 .  1رقم   7 ص 1ج:  الكايف( 1)

 .   رقم   7 ص 1ج:  الكايف(  )

 .  71 ص 1ج:  الكايف( 1)

 .  74 ص ، 1ج:  الكايف( 4)

 .  15اآلية :  سورة غافر( 5)
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 .  يعرّب بالتأييد بروح القدس:  وسادسة

ا الروح الَّتيي يعطيها اهلل َمْن شاء:  وسابعة  .  يعرّب أَّنَّ

 .  يعرّب بالتسديد:  وثامنة

بالنفخ َكاَم يفي رواية عيل بن رئاب اآلتية وما عن العباس َعْن آمنة :  وتاسعة

ُدوق’  بنت وهب يفي قصة والدة اْلنَّبيّي  املروية يفي أمايل الصَّ
وإْن كانت الرواية  ( )

ْن التعابري الواردة يفي اآليات والروايات  .  طريقها عامي إىل َغرْي َذليَك مي
وبذلك يتبنيَّ معنى محل العرش ومحل الكريس أنَُّه بنفس النمط والسنخ 

 .  والوترية يف محل الكتاب وعلمه

 وح األمريفوقية العرش َعىَل روح القدس والر

ابِع إنَّ روح القدس األمري دون العرش َكاَم يفي مرفوعة عيل بن رئاب :  الرَّ

نيني إنَّ هلل هنرًا دون عرشه  »:  َقاَل ،  × املروّية يفي الكايف والبصائر َعْن أمري املُْؤمي

:  وإنَّ ِِف حافتي النهر روحني خملوقني،  ودون النهر الذي دون عرشه نور ِمْن نوره

ما ِمْن نبي وال ملك ِمْن بعده جبله إالَّ نفخ فيه ِمْن  ... القدس وروح ِمْن أمرهروح 

 .  ( )« ... إحدى الروحني

هي الرواية دالَّة َعىَل أنَّ روح القدس والروح األمري أنزل بمراتب كثرية  َوَهذي

ْن العرش يَضة يفي الّطينة الَّتيي استعرضن،  مي ا نبذة منها فضال  َعْن الروايات املُْستَفي

ر خلق األرواح َعْن  ْن حتت العرش ومقتضاها تأخُّ الَّة َعىَل أنَّ طينة األرواح مي الدَّ

 .  خلق العرش

 .  َوإنَّام قبلية األرواح َعىَل خلق األبدان األرضية

                                         
 .  45املجلس  ،  / 13احلديث  115أمايل الصدوق ص ( 1)

 .  ب نادر 54ص 1ج:  وبصائر الدرجات ؛ 103ص 1ج:  الكايف(  )
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 (  بني العر  واملشيئة ) العر  صدورا  ِضي االلت مرتبة

يي َخلََق }:  َوَقاَل َتَعاىَل ،  {شي اْسَتَوىَٰ الرهْْحََُٰن لََعَ الَْعرْ }:  َقاَل َتَعاىَل  َوُهَو اَّله
يهاٍم َوََكَن َعْرُشُه لََعَ الَْماءي

َ
تهةي أ ْرَض ِفي سي

َ
َماَواتي َواأْل إينه َربهُكُم }: وقال تعاىل{ السه

يهاٍم ُثمه اْسَتَوىَٰ لََعَ 
َ
تهةي أ ْرَض ِفي سي

َ
َماَواتي َواأْل يي َخلََق السه ُ اَّله  الَْعْرشي يَُدبُِّر اّلِله

ْمر
َ
  . {اأْل

  فوقية العرش َعَلى روح القدس والروح األمري

إنَّ ُرُوح الُقُدس األمري دون العرش َكاَم يفي مرفوعة عيل بن رئاب املروية يفي 

نيني إنَّ هلل هنرًا دون عرشه ودون النهر  »:  َقاَل ،  × الكايف والبصائر َعْن أمري املُْؤمي

ُرُوح الُقُدس :  وإنَّ ِِف حافتي النهر روحني خملوقني،  شه نور ِمْن نورهالذي دون عر

ما ِمْن نبي وال ملك ِمْن بعده جبله إالَّ نفخ فيه ِمْن إحدى  ... وروح ِمْن أمره

 .  ( )« ... الروحني

ُوح األمري أنزل بمراتب كثرية َواَية دالَّة َعىَل أنَّ ُرُوح الُقُدس والرُّ  الرِّ
هي نْ  َوَهذي  مي

الَّة َعىَل ،  العرش ي استعرضنا نبذة منها الدَّ
يَضة يفي الطِّينة الَّتي فضال  َعْن الروايات املُْستَفي

ر األرواح َعْن خلق العرش ْن حتت العرش ومقتضاها تأخُّ  .  أنَّ طينة األرواح مي

 .  وإنَّ قبليّة األرواح َعىَل خلق األبدان األرضية

سألته َعْن علم :  َقاَل ×  َعْن جابر َعْن أيب جعفر مروانويف معتربة عاّمر بن 

ُرُوح الُقُدس ؛  يا جابر إنَّ ِِف األنبياء واألوصياء مخسة أرواح »:  َفَقاَل يل،  العامل

ْهَوة فربوح الُقُدس يا جابر عرفوا ،  َوُروح اِليامن َوُروح احلياة َوُروح الُقّوة َوُروح الشَّ

يا جابر إنَّ َهِذِه األربعة أرواح يصيبها  »:  ثمَّ َقاَل «  رىما حتت العرش إىل ما حتت الث

                                         
 .  54ص ، 1ج:  بصائر الدرجات ؛ 103ص 1ج:  الكايف( 1)
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ا ال تلهوا وال تلعب  .  ( )« احلدثان إالَّ ُرُوح الُقُدس َفإهنَّ

 العر  واحلجب

 :  وفوق العرش دونالُحُجب 

يدة منها ما دون السامء الدنيا ومنها ال الخيفى أن احلجب يطلق عىل عوامل عد

دون سدرة املنتهى ومنها ما فوق السدرة دون العرش ومنها  ما فوق السامء السابعة

واملعنى العام للحجب هو اسم ،  ا هو فوق العرش وتسمى بحجب النورم

ووصف إضايف لكل عامل فوقي بالنسبة اىل ما دونه أنه حجاب يتوسط بني 

 .  التحتاين وما هو فوقه

َقاَل سمعت ،  عبد رّبهَرُوى اخلّزاز يفي كفاية األثر بإسناده َعْن موسى بن  

 ،  × َوَذليَك يفي حياة أبيه عيل،  ’ يقول يفي مسجد اْلنَّبيّي ‘  احلسني بن عيل

ل ما خلق اهلل َعزَّ َوَجلَّ ُحُجبه فكتب َعََل  »:  يقول’  سمعت َرُسُول اهلل أوَّ

د َرُسُول اهلل عِل وصّيه َعََل أركانه ثمَّ خلق العرش فكتب ،  أركانه ال إله إالَّ اهلل َُممَّ

د َرُسُول اهلل عِّل وصّيه ثمَّ خلق األرضني فكتب َعََل أطوادها ال ،  ال إله إالَّ اهلل َُممَّ

د َرُسُول اهلل عِّل وصيّه ثمَّ خلق اللوح فكتب َعََل حدوده ال إله إالَّ ،  إله إالَّ اهلل َُممَّ

د َرُسُول اهلل عِّل وصيّه  .  ( )« اهلل َُممَّ

ويف صحيح ،  ة يف تأخر خلق العرش عن خلق احلجبوالرواية رصحي

عاصم اآليت نفس املضمون وأن خلق احلجب متأخر عن خلق السرت مع بيان 

والعرش خملوق من نور ،  وجه ذلك وهو كون احلجب خملوقة من نور السرت

                                         
 .  01 ص ، 1ج:  الكايف( 1)

 .  171ص:  كفاية األثر للخّزاز(  )
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 .  احلجب

،  فوق قِبالة اجلنازة×  حرض عِل )،  ناروايت×  تفسري العسكريويف  

«  َوَلَقْد ُمّت ِِف سبيل اهلل[ قّواماً ]فلقد ُكنْت صّوامًا ،  رمحك اهلل يا براء »:  َوَقاَل 

لو َكاَن أحد ِمْن املوتى يستغني َعْن صالة َرُسُول اهلل  »:  ’ َوَقاَل َرُسُول اهلل

ثمَّ َقاَل فصَّل َعَليِْه ودفن فلام انْصف [ لَهُ ]×  الستغنى صاحبكم َهَذا بدعاء عِل

َقاَل أنتم يا أولياء الرباء بالتهنئة أوىل منكم بالتعزية أِلنَّ صاحبكم ،  زاءوقعد ِِف الع

ابِِعة وباحلجب ُكلََّها إىل  ْنَيا إىل السامء السَّ امء الدُّ عقد َلُه ِِف احلجب قباب ِمْن السَّ

الكريس إىل ساق العرش لروحه الَّتِي عرج هبا فيها ثمَّ ذهب هبا إىل روض اجلنان 

ِمْن خّزاهنا واطلع َعَلْيِه ُكّل َمْن َكاَن فيها ِمْن حور [ فيها]َمْن َكاَن  وتلقاها ُكّل 

 .  ( )« حساهنا

عند ـ  ام وهي عروج بعض أرواح املؤمننيوهي مشتملة عىل مضمون ه

فوق قد يشار هبا اىل ما تبة اىل الكريس اىل ساق العرش وهي مرـ  خروج الروح

إستعامل للحجب يف مطلق اليشء املحجوب  كام أنه،  سدرة املنتهى وفوق اجلنة

 .  عن إدراك أهل الدنيا

يْخ إبراهيم الكفعمي يفي اجلَنّة الواقية َعْن الباقر ُه َقاَل َمْن ×  وروى الشَّ أنَّ

ة خلق اهلل َلُه نورًا سعته سعة  قرئها ـ أّي سورة إّنا أنزلناه ـ حني ينام إحدى عرش َمرَّ

ْن قرار اهلواء إىل حجب النور فوق العرش وِف ُكّل درجة اهلواء عرضًا وطوالً َمتدًا مِ 

ِمنُْه ألف ملك لُِكلِّ ملك ألف لسان لُِكلِّ لسان ألف لغة يستغفرون لقارئها حني ينام 

ويف ذيلها النسبة بني ساق العرش .  ( )ثوابه مأل اللوح املحفوظ،  ويستيقظ

 .  وأن حجب النور فوق العرش.  والكريس
                                         

 .  108ص:  × التفسري لإلمام العسكري( 1)

 .  46ص:  ( املصباح )اجلَنّة الواقية  ؛ 143ص ، 15ج:  جامع أحاديث الشيعة(  )
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َثنَا أمَْحَُد ْبُن إيْسَحاَق َعني :  ئروفی البصا يٍش َعْن احلَ َحدَّ َسني ْبني اْلَعبَّاسي ْبني َجري

نَزنْلَاهُ  }  ×  اهللَقاَل َقاَل َأُبو َعبْدي ×  أيَبي َجْعَفرٍ 
َ
ينها أ ُنوٌر َكَهْيَئِة اْلَعنْيِ َعََل َرْأِس    { إ

اَمءِ اأْلَْوِصيَاِء اَل ُيِريُد َأَحٌد ِمنَّ وَ ’  النَّبِيِّ  ا ِعْلَم َأْمٍر ِمْن َأْمِر اأْلَْرِض َأْو َأْمٍر ِمْن َأْمِر السَّ

َبنْيَ اْلَعْرِش إاِلَّ َرَفَع َطْرَفُه إىَِل َذلَِك النُّوِر َفَرَأى َتْفِسرَي الَِّذي وَ  اهللُجِب الَّتِي َبنْيَ احلُ إىَِل 

 .  ( )( َأَراَد فِيِه َمْكُتوباً 

ضا عىل أن الروح دال اي،  عىل احلجب فوق العرشومفاده مضافا اىل داللته 

بالعقل مافوق العرش من احلرضة كام يبرص ،  ما فوق العرشاالمري يبرص به 

 .  الربوبية واالسامئية

 خلت الستر مث احلجاب مث العر  

(  × َعْن أيب عبداهلل ) َرُوى يفي التوحيد والكايف صحيح عاصم بن محيدو 

َواَية×  اهللذاكرُت أبا عبد:  َقاَل  ْن الرِّ
الشمس جزء ِمْن  »:  َفَقاَل ،  فيام يروون مي

سبعني جزءًا ِمْن نور الكريس والكريس جزء ِمْن سبعني جزءًا ِمْن نور العرش 

واحلجاب جزءًا ِمْن سبعني جزء ِمْن  ِمْن سبعني جزء ِمْن نور احلجاب والعرش جزءاً 

لشمس َلْيَس دوهنا نهم من انوا صادقني فليملؤوا أعيفإْن كا،  نور السَت

 .  ( )« سحاب

 بني العر  واملشيئة

دويف   :  َقاَل ؟  كيف علم اهلل:  × سئل العامل:  َقاَل ،  موثَّق معىل بن حُممَّ

علم وشاء وأراد وقّدر وقَض وأمَض فأمَض ما قَض وقَض ما قدر وقدر ما أراد  »

                                         
 .  5احلديث ـ   1ب  ،  44ص  1ئر الدرجات جبصا( 1)

 .  1ح  0ب  ، 180التوحيد ص .  30ص  1الكايف ج (  )
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ته َكاَن التقدير وبتقديره َكاَن وبإراد،  فبعلمه كانت املشيئة وبمشيئته كانت اِلرادة

م َعََل املشيئة واملشيئة ثانية واِلرادة ثالثة  القضاء وبقضائه َكاَن اِلمضاء والعلم ُمتقدِّ

والتقدير واقع َعََل القضاء باِلمضاء فلله َتَباَرَك َوَتَعاىَل البداء فيام علم متى شاء وفيام 

فالعلم ِِف املعلوم قبل ،  ضاء فال بداءفإذا وقع القضاء باِلم،  أراد لتقدير األشياء

كونه واملشيئة ِِف املنشأ قبل عينه واِلرادة ِِف املُراد قبل قيامه والتقدير هلذه املعلومات 

والقضاء اِلمضاء ُهَو املرُبم ِمْن املفعوالت ،  قبل تفصيلها وتوصيلها عيانًا ووقتاً 

ووزن وكيل وما دبَّ ودرج  ذوات األجسام املُدركات باحلواس ِمْن ذوي لون وريح

فلله َتَباَرَك َوَتَعاىَل فيه ،  ِمْن إنس وِجّن وطري وسباع َوَغرْي َذلَِك َما يدرك باحلواس

البداء َما ال عني َلُه فإذا وقع العني املفهوم املدرك فال بداء واهلل يفعل ما يشاء فبالعلم 

نشأها قبل إظهارها أيئة عرف صفاهتا وحّددها وعلم األشياء قبل كوهنا وباملش

وباِلرادة ميّز أنفسها ِِف ألواهنا وصفاهتا وبالتقدير قّدر أقواهتا وعرف أّوهلا وآخرها 

وبالقضاء أبان للناس أماكنها ودهّلم َعَلْيَها وباِلمضاء رشح عللها وأبان أمرها َوَذلَِك 

 .  ( )« تقدير العزيز العليم

كام هو كذلك يف اإلعتبار  املشيئةوهذا الرتتيب دال عىل أن عامل العلم قبل 

ينطبق عىل العرش والكريس كام عرفا بذلك يف احد طبقاته وعامل العلم ،  العقيل

 .  النصوص الواردة

علم اهلل :  × قلُت أليب عبداهلل:  َقاَل ،  وروى يفي التوحيد َعْن بكري بن أعنُي 

َس ُهَو املشيئة أال ترى أنََّك العلم َليْ  »:  َفَقاَل ؟  ومشيئته مُهَا خمتلفان أم متفقان

سأفعل كذا إْن شاء اهلل وال تقول سأفعل كذا إْن علم اهلل فقولك إْن شاء اهلل :  تقول

ُه ََلْ يشأ فإذا شاء َكاَن الذي شاء .  ( )« َكاَم شاء وعلم اهلل سابق للمشيئة،  دليل َعََل أنَّ

                                         
 .  180ص:  التوحيد ؛ 14احلديث  140ص  ، 1ج:  الكايف( 1)

 .  146ص ، 16ح ، 11ب:  التوحيد(  )
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وهو غري سديد ،  دة بالعلموالفالسفة ومجلة من املتكلمني فَّسوا املشيئة بل االرا

 .  عىل اطالقه

ِّ ْبني 
َجلَّ َعزَّ وَ  اهللإِنَّ :  َقاَل ×  َسنْيي احلُ وَعْن أيَبي الطَُّفيْلي َعْن أيَبي َجْعَفٍر َعْن َعيلي

ُلْق َقْبَلُه إاِلَّ ثَ  ْ خَيْ َواَء وَ َخَلَق اْلَعْرَش َأْرَباعًا ََل َر ُثمَّ َخَلَقُه ِمْن اْلَقَلَم َوالنُّواَلَثَة َأْشيَاَء اهْلَ

ْت ِمنُْه َأْنَواٍر خُمْتَلَِفٍة َفِمْن َذلَِك النُّوِر ُنوٌر َأْخرَضُ ا ُة وَ اخلُ ْخرَضَّ ْت ُنوٌر َأْصَفُر ارْضَ ْصَفرَّ

ْفَرُة وَ  ْت ِمنُْه ُنوٌر َأمْحَُر اِمنُْه الصُّ َضْوُء  ِمنْهُ ْمَرُة َوُنوٌر َأْبَيُض َوُهَو ُنوُر اأْلَْنَواِر وَ احلُ مْحَرَّ

افِلنِي ِل اْلَعْرِش إىَِل َأْسَفِل السَّ   ( ) النََّهاِر ُثمَّ َجَعَلُه َسْبِعنَي َأْلَف َطبٍَق ِغَلُظ ُكلِّ َطَبٍق َكأَوَّ

 :  ومفاد الرواية

 .  ء والقلم والنور عىل خلقة العرشتقدم كل من اهلوا ـ1

 .  ربخالف النو،  وحيتمل أن تقدم اهلواء والقلم ليس رتبياـ  

 .  حيث جعل خلقته من النور دوَّنام ـ1

 .  كام مر،  وال خيفى أن اهلواء يطلق عىل عوامل خمتلفة متعددة ـ4

  

                                         
ص   ج   7تفسري القمي سورة اإلرساء األية .  5 1ص  ، 1ح  51ـ ب (  للصدوق )التوحيد ( 1)

 1  . 
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ُْسَن  }
ْ
ْسَماء اْل

َ
 { فَلَُه األ

 صفات عامل خلت األمساء وال

 سماء أسبق مرتبة على العرش صدورا ِفي الخلق اال

عامل النور  بعض طبقات وكذلك،  إنَّ األسامء فوق العرش يفي رتبة اخللق

ْن ،  فوق العرش تيي َدلَّْت َعىَل أنَّ العرش خلق مي ْن الروايات الَّ ت مجلة مي َوَقْد َمرَّ

 .  سامء فوق النوراال عامل مع أن،  األنوار األربعة

 عن مطلق الجسميةسماء األولى مجردة اال

،  معترب َعْن إبراهيم بن عمر َعْن أيب عبداهلل روى يفي الكايف بإسنادـ  1

إنَّ اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىَل خلق إساًم باحلروف َغرْي متصّوت وباللفظ َغرْي  »:  × َقاَل 

منفي ،  مصبوغ منطق وبالشخص َغرْي ُمّسد وبالتشبيه َغرْي موصوف وباللون َغرْي 

عنه األقطار مبعد عنه احلدود َمجوب عنه حس ُكّل متوهم مستَت َغرْي مستور فجعله 

كلمة تامة َعََل أربعة أجزاء معًا لَيَْس منها واحد قبل اآلخر فأظهر منها ثالثة أسامء 

َفَهِذِه األسامء ،  لفاقة اخللق إليها وحجب منها واحدًا َوُهَو االسم املكنون املخزون

الَّتِي ظهرت فالظاهر ُهَو اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىَل وسخر ُسبَْحاَنُه لُِكلِّ اسم ِمْن َهِذِه األسامء 

أربعة أركان َفَذلَِك اثنا عرش ركناً ثمَّ خلق لُِكلِّ ركن منها ثالثني اساًم فعالً منسوباً 

تّى تتم ثالثامئة وستني اساًم َفَهِذِه األسامء وما َكاَن ِمْن األسامء احلسنى َح  ... إليها َفُهوَ 

َوَهِذِه األسامء الثالثة أركان وحجب االسم الواحد ،  فِهي نسبة هلذه األسامء الثالثة
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وي اْدُعواْ  } ثة َوَذلَِك قوله َتَعاىَل املكنون املخزون هبذه األسامء الثال
َ
قُلي اْدُعواْ اّلِله أ

سْ 
َ
يًّا مها تَْدُعواْ فَلَُه األ

َ
 .  ( )« { ْسَن اْلُ َماء الرهْْحَـَن أ

اْساًم   َتَعاىَل َخَلَق َتَباَرَك وَ  اهللإِنَّ :  َقاَل ×  اهللَعْن أيَبي َعبْدي  ويف رواية الصدوق

ْخِص   ُروِف َغرْيُ َمنُْعوٍت احلُ بِ  [َجلَّ َو ُهَو َعزَّ وَ ]ُروِف احلُ بِ  ْفِظ َغرْيُ ُمنَْطٍق َوبِالشَّ َوبِاللَّ

ٍد وَ  ٌد َعنُْه وَ ـ  ْشبِيِه َغرْيُ َمْوُصوٍف بِالتَّ َغرْيُ ُُمَسَّ ْوِن َغرْيُ َمْصُبوٍغ َمنِْفيي َعنُْه اأْلَْقَطاُر ُمَبعَّ بِاللَّ

ًة َعََل َأْرَبَعِة احلُ  ٍم ُمْسَتَِتٌ َغرْيُ َمْسُتوٍر َفَجَعَلُه َكلَِمًة َتامَّ ُدوُد ََمُْجوٌب َعنُْه ِحسُّ ُكلِّ ُمَتَوهِّ

ْلِق إَِلْيَها اخلَ َفاَقِة نَْها َواِحٌد َقْبَل اآْلَخِر َفَأْظَهَر ِمنَْها َثاَلَثَة َأْساَمٍء لِ َأْجَزاٍء َمعاً َلْيَس مِ 

ِذهِ اأْلَْساَمِء الثَّاَلَثِة الَّتِي ُأْظِهَرْت املَ ْكنُوُن املَ ُهَو ااِلْسُم َوَحَجَب َواِحدًا ِمنَْها وَ  ْخُزوُن هِبَ

َر ُسْبَحاَنُه لُِكلِّ اْسٍم ِمْن َهِذِه َأْرَبَعَة َأْرَكانٍ َعاىَل وَ َتَباَرَك َوتَ  اهللاِهُر ُهَو َفالظَّ  َفَذلَِك   َسخَّ

اْثنَا َعرَشَ ُرْكنًا ُثمَّ َخَلَق لُِكلِّ ُرْكٍن ِمنَْها َثاَلثنَِي اْساًم فِْعاًل َمنُْسوبًا إَِليَْها
ة يف واجلمل ( )

 .  ملجليسليست يف كل النسخ كام ذكر ا[ وهو عز وجل]صدر الرواية 

 :  ومفاده

 ... إن اهلل تبارك وتعاىل خلق اسام×  قد يستظهر من هذه الرواية عند قوله ـ1

.  . فأظهر ثالثة فجعله كلمة تامة عَل أربعة أجزاء معا ليس منها واحد قبل اآلخر

أن هناك اسامن مستأثران (  . . وحجب منها واحدا وهو االسم املكنون املخزون

الثاين هو ،  األول هو الكائن عىل أربعة أجزاء،  عضهام البعضحمجوبان يف طول ب

 بناءا عىل استفادة اهليمنة من لفظة،  اجلزء الرابع من األربعة املشتقة من األول

وأما لو استظهر تقويم االربعة ،  بمعنى االستعالء عىل االجزاء االربعة(  عىل )

،  وهذا خيالف كونه جمردا،  لكل جمموعي لالسم لكان االسم متأخرا عن االربعة

                                         
 .  1ح/ 07ص:  وحيدوكتاب التـ  باب حدوث األسامء ، 1ج:  أصول الكايف( 1)

 .  138التوحيد للصدوق ص (  )
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السيام مع عطف النسبة التي بني طبقات االسامء وهي االشتقاق كام هو مذكور يف 

 .  بقية الروايات والتسخري املذكور يف هذا الصحيح

ْن أوائل خلق اهلل َوُهَو عامل ـ  الطبقات األوىل منهـ  إنَّ عامل األسامءـ   ُهَو مي

ْن املاّدة و د مي ْن جمرد وَ ،  اجلسمد من أبعاجمرَّ ْن احلدود حدود مي الروح وجمّرد مي

ْن ثمَّ وصفه،  اخللقية ومن حدود املخلوقات
بالشخص َغرْي جمسد ×  َومي

احلدود وبالتشبيه َغرْي موصوف وباللون َغرْي مصبوغ منفي عنه األقطار مبعد عنه 

 .  مسترت َغرْي مستور حمجوب عنه حس ُكّل متوّهم

ء الثالثة أي أَّنا أسامء ء عىل طبقاهتا منسوبة اىل األسامإن مجيع األسامـ 1

ثالثني إسام فعال .  . أربع أركان.  . لكل إسم:  هكام يشري إليه قول،  لألسامء

األسامء منسوبة نسبة هلذه هذه مجيع و،  ثالث مائة وستني إسام ... منسوبا إليها

 .  سم األسماأي هي ،  األسامء الثالثة

ون املخزون هبذه الثالثة أركان وحجب اإلسم الواحداملكن هذه األسامءـ 4

ري اىل أن الرابع أعىل رتبة أي أن باطن الثالثة ذاك الرابع مما يش،  األسامء الثالثة

بل قد يستفاد من ذيلها أن مفاد اآلية أن األسامء الثالثة نسبة ومنسوبة اىل ،  منها

هذا ،  األربعةدر ظاهره إستواء وإن كان الص،  اإلسم املكنون املخزون املسترت

أنه ذكر فيه أيضا أن أصل األسامء األربعة هي  مضافا اىل ما مر يف النقطة االوىل

 .  عىل أربعة أجزاء كل منها إسامسم واحد كلمة تامة جعل إلخلقة 

وليس ،  أن اهلل خلق إسام واحدا×  أن صدر كالمه كام مر امللفت للنظر ـ5

ثم قال فجعله كلمة وكأن هذا اجلعل ،  يف بدء خلقة األسامءأي إسام واحدا  اأسامء

وهذه الكلمة عىل أربعة أجزاء فأظهر ،  لإلسم الواحد كلمة يف املرتبة الالحقة

 .  ثالثة وحجب واحدا وهذا كله يف املرتبة الالحقة ايضا
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 تقدم رتبة اإلسم المستأثر على كل اإلسماء 

َأْنَشْأَتُه ِمْن ُكلَِّك   الَِّذي  َأْسَأُلَك بِاْسِمَك  َأَناوَ :  وروى يف املصباح أيضاـ   

ْلَفُظ اَل يُ َو ُثمَّ ََلْ َتْلِفْظ بِِه وَ ٍء ِسَواَك َأْسَأُلَك بِِه هُ  َفاْسَتَقرَّ ِِف َغْيبَِك َفاَل خَيُْرُج ِمنَْك إىَِل َشْ 

َء َغرْيُ َهَذا بَِك اَل َشْ بِِه َأَبدًا َأَبدًا َوبِِه وَ 
( )  

كام مر وأنه أعظم جتيل ،  اد احلديث تقدم األسم املستأثر عىل كل اإلسامءومف

 .  للذات بخالف بقية اإلسامء

اْسَتَقرَّ ِعنَْدَك َفاَل خَيُْرُج ِمنَْك َتُه ِِف َمْكنُوِن َغْيبَِك وَ َجَعلْ   الَِّذي  َأْسَأُلَك بِاْسِمَك ـ  1

ُه َأَجلُّ وَ ٍء ِسَواَك َأْسَأُلَك بِِه َوبَِك وَ  إىَِل َشْ  ُف َأْساَمئَِك بَِك َوبِِه َفإِنَّ َء يِل َغرْيُ  اَل َشْ َأرْشَ

ن ( )اَل َأِجدُ َهَذا وَ    ( ) َأُعوَد ِمنَْك َيا َكْينُوُن َيا ُمَكوِّ

 .  ومفاد الرواية طبقات املراتب بني األسامء

 اإلسم حقيقة صفة 

نَاٍن َقاَل وـ  4 دي ْبني سي   ( ). َما ُهَو َقاَل ِصَفٌة ملَِْوُصوٍف   َعِن ااِلْسمِ  َسَأْلتُهُ :  َعْن حُمَمَّ

 :  يةومفاد الروا

 .  أنه داللة كداللة الصفةو،  أن اإلسم واألسامء صفات فعلية ـ1

ان التوصيف سنخان توصيف عيني التحقق كام هو احلال يف صفات ـ  

 وتوصيف حكائي آيتي وهو،  الذات عىل قول الفالسفة وغالب املتكلمني

                                         
عىل  ، ابن طاووس.  1 4ص  1ج ـ  مصباح املتهّجد و سالح املتعّبد ، حممد بن احلسن ، طوسىال( 1)

 .  161ص ـ  مجال األسبوع بكامل العمل املرشوع ، بن موسى

 .  ب و هامش ج:  أحدـ (  )

 .  31 ّجد و سالح املتعّبد ـ ص مصباح املته ، حممد بن احلسن ، طوسىال( 1)

 .  111ص  1ـ ج(  اإلسالميةـ  ط )الكايف  ، حممد بن يعقوب ، كلينىال( 4)
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توصيف الفعل كام يف الصفات الفعلية أو الذاتية عىل القول بالتجيل يف الصفات 

 .  الذاتية

َأْسَأُلَك شققته ِمْن َعَظَمتَِك وَ   ِذيالَّ   َأْسَأُلَك بِاْسِمَك وَ :  وروى يف املصباحـ  5

َيائَِك وَ بَِعَظَمتَِك الَّتِي َش  َيائَِك َقْقَتَها ِمْن كرِْبِ الَّتِي شققتها ِمْن كينونتك  َأْسَأُلَك بِكرِْبِ

َك   الَِّذي شققته َأْسَأُلَك بُِجوِدكَ وَ ـ  َأْسَأُلَك بكينونتك الَّتِي اْشَتَقْقَتَها ِمْن ُجودِكَ وَ  ِمْن ِعزِّ

كَ وَ  لَِّذي شققته ِمْن َرمْحَتَِك َأْسَأُلَك بَِكَرِمَك االَِّذي شققته ِمْن َكَرِمَك وَ  َأْسَأُلَك بِِعزِّ

الَّتِي شققتها ِمْن ِحْلُمَك َأْسَأُلَك برأفتك َشَقْقَتَها ِمْن َرْأَفتَِك وَ  بَِرمْحَتَِك الَّتِي َأْسَأُلَك وَ 

لَِّذي شققته ِمْن ُقْدَرتَِك َأْسَأُلَك بُِلْطِفَك االَِّذي شققته ِمْن ُلْطِفَك وَ  َأْسَأُلَك بِِحْلِمَك وَ 

َها وَ َأْسأَ وَ    ( ) َهْيِمِن الَْعِزيِز اْلَقِديُر َعََل َما َتَشاُء ِمْن َأَمَركاملُ اْسِمَك َأْسَأُلَك بِ ُلَك بَِأْساَمئَِك ُكلِّ

 إشتقاق األسماء 

 :  ومفاد الرواية

 .  أن اإلسم يشتق من الصفة ـ1

 .  كام أن الصفة تشتق من الصفة األخرى ـ 

 .  أن الصفة إذا إضيفت اىل الذات صارت إسام ـ1

إسم بنفسه وأخرى بإضافة الصفة اىل أن اإلسم له صيغتان أي تارة ـ 4

 .  الذات

إال أن فيام بني األسامء ،  أن يف عامل األسامء وإن ورد فيه أن اهلل تعاىل خلقها ـ5

مع أنه ورد ،  مل يستعمل أنه تعاىل خلق إسام بإسم آخر بل يشتق بعضها من بعضها

هذا التغاير و،  باإلسامء املخلوقاتىل خلق باإلسم خملوقا وخملوقات وأنه تعا

وبذلك يتعني ألجل أن األسامء ال يلحظ فيها اجلهة اخللقية بل آيتيتها ومرآتيتها 

                                         
 .  187ص  1مصباح املتهّجد و سالح املتعّبد ـ ج  ، حممد بن احلسن ، طوسىال( 1)
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 .  منها بالذاتية أو اإلستقالليةأشبه باملرآتية  ذی هوجهة اإلشتقاق ال

واسألك  ... × وروى يف مصباح املتهجد يف تعقيب صالة أمرياملؤمننيـ  6

إىل قوله ـ واسألك باسمك   اهلواء ـباسمك الذي القيت به عرشك وكرسيك ِِف 

ومّحلتهم عرشك بذلك االسم يا اهلل ،  الذي دعاَك به محلة عرشك فاستقّرت أقدامهم

 .  ( )« الذي ال يعلمه ملك ُمقّرب وال حامل عرشك وال كرسيك إالَّ َمْن عّلمته

 :  ومفاد الرواية

الذي هو متقدم ء أن األسامء مهيمنة عىل العرش والكريس بل عىل اهلوا ـ1

 .  خلقة عىل العرش

 .  كام تقدم يف رواية سابقة،  أن اهلواء طبقة منه قبل العرشـ  

َأْطَفْأَت بِِه ُكلَّ   الَِّذي  مَّ إِِّنِّ َأْسَأُلَك بِاْسِمَك الله:  وروى يف مصباح املتهجدـ  7

َلُم َما ُهَو ْقَت بِِه َعْرَشَك الَِّذي اَل َيعْ َخلَ   الَِّذي  َأْسَأُلَك بِاْسِمَك ُنوٍر َوُهَو َحيي َخَلْقتَُه وَ 

َأْسَأُلَك بِنُوِر اْسِمَك الَِّذي َخَلْقَت بِِه ُنوَر بِنُوِر َوْجِهَك اْلَعظِيِم وَ  َأْسَأُلَك إاِلَّ َأْنَت وَ 

ِحَجابَِك النُّورِ 
( )  

 :  ومفاد الرواية

 .  شأن عامل اإلسامء قبل العرش وأنه بإسم إهلي قد خلق العر ـ1

وقد يكون ،  قد يكون من إضافة الفاعل للمفعول(  نور اإلسم ) أن ـ 

 .  وحيتمل ثالثا أن يكون إشارة اىل الرتبة العالية من ذات نفس اإلسم،  العكس

خَلْقَت بِِه َعْرَشَك الَِّذي اَل   الَِّذي  َأْسَأُلَك بِاْسِمَك وَ :  وروى يف املصباحـ  0

                                         
د( 1)  .  16ص 55ج:  بحار األنوار ؛ وما َبْعدَ  ، 34 ص:  مصباح املُتهجِّ

 .  34 ص  1مصباح املتهّجد و سالح املتعّبد ـ ج  ، حممد بن احلسن ، طوسىال(  )
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  ( ) َأْنتَيْعَلُم َما ُهَو إاِلَّ 

  اْلَعْرَش   اْسَأُلَك بِاْسِمَك اْلَعظِيِم الَِّذي َخَلْقَت بِهِ :  وروى بن طاوسـ  3

َلَة وَ ،  َفإِنََّك َخَلْقَتُه بِاْسِمَك اْلَعظِيمِ ،  اْلَعظِيمَ  ْقَت بِِه مَحَ اْسَأُلَك بِاْسِمَك الَِّذي َطوَّ

  ( )، اْلَعْرِش ِحنَي مَحَّْلَتُهمْ 

َق َلُه ُنوُر ُحُجبِك  الَِّذي  بِاْسِمَك ـ  18    ( ) َأرْشَ

واحلجب كام مر عنوان ملا يقرب ،  ومفاد الرواية خلق احلجب بأحد األسامء

 .   موارد اخرى كثرية من العواملمن عامل العرش وان اطلق عىل

 وطبقاته وأقسامه إصطفاء اإلسم

  ْرِشَك َواْسَتَقرَّ بَِذلَِك ااِلْسمَكَتْبَتُه َعََل عَ   الَِّذي  بِاْسِمَك :  وروى أيضاـ  11

َواءِ   ِذيالَّ   َأْسَأُلَك بِاْسِمَك ُهَو ُنوٌر وَ   الَِّذي  اْسِمَك بِ وَ  َأَقْمَت بِِه َعْرَشَك َوُكْرِسيََّك ِِف اهْلَ

َس وْ َخَلْقَت بِِه اْلِفْردَ   الَِّذي  بِاْسِمَك َسَبَقْت َرمْحَُتَك َغَضَبَك وَ بِِه   الَِّذي  بِاْسِمَك وَ 

اَلُم وَ  اَلُم َوِمنَْك السَّ نََّك السَّ
اَلِم املَ بِاْسِمَك َوَأْسَأُلَك بِاْسِمَك َوبِأَ ْكتُوِب ِِف َداِر السَّ

ُس النُّوُر املُ الطَّاِهُر  اهللبِاْسِمَك َيا وَ  ُر املَِْقدَّ ْصَطَفى الَِّذي اْصطََفْيَتُه لِنَْفِسَك ِمْن املُ َطهَّ

  ( ) َنْفِسَك بِه

 :  الرواية ومفاد

وأنه ليس كل اإلسامء مصطفاة باملعنى وجود اإلصطفاء فيام بني اإلسامء  ـ1

 .  وإن كانت كلها مصطفاة باملعنى العام،  األخص

قد إشري يف آيات وروايات عديدة إطالق اإلسم عىل املخلوقات النازلة ال ـ  

                                         
 .   ص  1مصباح املتهّجد و سالح املتعّبد ـ ج  ، حممد بن احلسن ، طوسىال( 1)

 .   1 ص   ج ـ(  احلديثةـ  ط )اإلقبال باألعامل احلسنة  ، عىل بن موسى ، ابن طاووس(  )

 .  61 ص  1ملتهّجد و سالح املتعّبد ـ جمصباح ا ، حممد بن احلسن ، طوسىال( 1)

 .  35 ص  1ج ـ  مصباح املتهّجد و سالح املتعّبد ، حممد بن احلسن ، طوسىال( 4)
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،  هية اخللقيةوبعبارة أخرى إطالقه عىل املخلوق ذي املا،  خصوص الصادرة أوال

 .  ا قسم ونمط ثالث من األسامء سنخاوهذ

وال بالقسم ،  بالقسم األول وهو األسم املستأثرال تنحرص سنخ األسامء فـ 1

حو يف احلكاية عن الذات الثاين وهي املخلوقات الصادرة أوال والتي هي امل

 .  اإلهلية

مع ال سيام ،  ومقتىض وجود املراتب الالحمصورة يف اإلسامء هو ذلك ـ4

 .  إختالف املراتب ببون شاسع جدا

اخلصوصيات فكيف بل إن املتقاربة ذات إختالف يف اخلصائص و ـ5

 .  باملتباعدة رتبة

فكيف ،  قال حمدوديتها بالقياس اىل الذاتبل إن كثرة األسامء مقتضاه ع ـ6

 .  ال تتفاوت يف الشؤون

 .  ءء يف عامل األسامومن ثم تتأتى رضورة اإلصطفاـ 7

فاء يتم باإلسم ن إصطفاءه تعاىل لإلسم تارة لنفسه ومن نفسه واإلصطإ ـ0

 أن اإلصطفاءومنه يظهر ،  مراتب يقابلها مراتب كثريةوهذه ثالث ،  ذاته

واإلصطفاء يف اإلسامء معنى غامض لطيف جامع ،  مراتب عديدة(  لإلسم )

 .  مجعي

منها تقّوم ذلك اليشء مر ان كتابة االسم عىل يشء حيتمل معان عدة ـ 3

سواء تقوم يف اصل وجوده او ،  ال العكس،  املكتوب عليه االسم بذلك االسم

فارتباط اليشء ،  يف كامالته وهو الغالب بعد فرض كتابة االسم بعد انوجاده

باالسم استمدادا للكامل هو نحو كتابة لذلك االسم يف ذلك الشيئ ففيه آية لذلك 

 .  االسم وداللة عليه
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 تناهي اإلصطفاء ال

ة أن اإلصطفاء اذا كان واقع يف اإلسامء فيام بينها مع كون األسامء عالي ـ18

 أن اإلصطفاء ذو درجات نيوهذا يب،  الوجود والكامل فكيف بمن دوَّنا

 .  وهو بتبع تفاوت درجات الكامل الالمتناهية،  وطبقات ال متناهية

ِه اْلَعْرُش َواْلُكْريِسُّ لَِّذي َقاَم بِ بِاالْسِم اوَ :  وروى يف املصباح أيضاـ   1

َماِت املُ بَِأْساَمئَِك وَ  َساِت املُ َكرَّ   ( ) ْخُزوَناِت ِِف ِعْلِم اْلَغْيِب ِعنَْدكاملَ   ْكنُوَناِت املَ َقدَّ

 :  ومفاد الرواية

تقوم العرش والكريس بإسم إهلي وقد تكرر ورود ذلك يف الروايات كام  ـ1

 .  فهو تعبري آخر عن ذلك،  ة ذلك كون خلقهام بذلك اإلسموالظاهر إفاد،  تقدم

إن اإلسم مع كونه إسام وداللة وعالمة وآية عىل شؤون الذات اإلهلية إال  ـ 

أَّنا مع ذلك حمجوبة عام دوَّنا من مجلة من عوامل اخللقة وذلك لتفاوت درجات 

ن املخلوقات إال فهي وإن كانت آية وعالمة وداللة ملا يقرب رتبة منها م،  اخللقة

فمع كونه إسام إال ،  عد دوَّنا رتبة عنها من املخلوقاتأَّنا حمجوبة ومكنونة عام يب

 .  أنه حمجوب فتكون إسميته بلحاظ عوامل علوية

باَِم َتَواَرْت بِِه َكِريِم َأْكَرِم الُْوُجوِه وَ بَِوْجِهَك الْ وَ :  وروى بن طاووسـ  11

  ( ) ِمْن هَبَائِك  اْلَعْرُش   اْستََقلَّ بِهِ باَِم ُجُب ِمْن ُنوِرَك وَ احلُ 

 :  ومفاد الرواية

 .  تنزل األسامء اىل املراتب النازلة كبهائه تعاىل ـ1

 .  أن تنزل األسامء هو بمعنى أن هلا جتليات ولتجلياهتا جتليات مرتامية تنزال ـ 
                                         

 .  567ص   مصباح املتهّجد و سالح املتعّبد ـ ج  ، حممد بن احلسن ، طوسىال( 1)

 .  07ص ـ  مهج الدعوات و منهج العبادات ، عىل بن موسى ، ابن طاووس(  )
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باَِم َك َومَجَالَِك وَ ُجُب ِمْن َجاَللِ احلُ ِت مَّ باَِم َوارَ الله:  وروى بن طاووسـ  14

اِء َكاَملَِك وَ   ْرُش الْعَ   َأَطاَف بِهِ  باَِم حُتِيُط بِِه ُقْدَرُتَك ِمْن اقِِد الِْعزِّ ِمْن َعْرِشَك وَ بَِمعَ ِمْن هَبَ

  ( ) َمَلُكوِت ُسْلَطانِك

 :  ومفاد الرواية

فكام يطاف حول ،  أن العرش يطوف حول هباء من الكامل اإلهلي ـ1

 .  فإن العرش هو بنوبته يطوف حول ما هو أعىل منه من هباء الكامل،  العرش

أن العرش مراتب كام ورد يف كثري من البيانات يف الروايات يمني العرش ـ  

كام متت اإلشارة جممال ،  وشامله وساق العرش ورسادقاته مقابل معاقد العز منه

 .  لذلك يف مبحث أجزاء العرش

َمأَلَْت بِِه ُقْدَسَك بَِعظِيِم   الَِّذي  ْسَأُلَك بِاْسِمَك أَ وَ :  وروى الكفعميـ  15

وُس َيا التَّْقدِ  َلُة َعْرِشَك َفأََعنَْتُهْم اْسَتَعاَن بِِه مَحَ   الَِّذي  َأْسَأُلَك بِاْسِمَك وَ  اهلليِس َيا ُقدُّ

ْقَتُهُم اْحتاَِمَلُه َفَحَمُلوُه بِ وَ  َخَلْقَت بِِه   الَِّذي  َك بِاْسِمَك َأْسَألُ وَ  اهللَذلَِك ااِلْسِم َيا َطوَّ

اَمَواِت َواأْلَْرِض َيا اْلكُ  َعْرَش َخَلْقَت بِِه الْ   الَِّذي  َأْسَأُلَك بِاْسِمَك وَ  اهللْريِسَّ َسَعَة السَّ

 اهللَيا  ْسِم َيا َعظِيمُ َعظَّْمَت َخْلَقُه َفَكاَن َكاَم ِشْئَت َأْن َيُكوَن بَِذلَِك ااِل اْلَعظِيَم اْلَكِريَم وَ 

ْقَت بِِه الْ   الَِّذي  َأْسَأُلَك بِاْسِمَك وَ  ةِ وَ َطوَّ ْيَبِة اْلِعزَّ ْلَطاِن َيا َعْرَش هِبَ   ( ) اهللالسُّ

أن العرش مظهر وجتيل لألسم العظيم كام مر أن باألسم :  ومفاد الرواية

 .  العظيم خلق العرش العظيم

َهاِن َأْسَأُلَك بِاْسِمَك اوَ :  وروى الكفعميـ  16 وِس اْلرُبْ اِمِخ اْلُقدُّ ِذي بنِِي الَّ املُ لشَّ

إَِذا َبَلَغ   الَِّذي  َأْسأَلَُك بِاْسِمَك ُء بِِه ُكلُّ ُنوٍر وَ  ٌر ُيِِض ُنوُهَو ُنوٌر َعََل ُنوٍر َوُنوٌر َفْوَق ُنوٍر وَ 

                                         
 .  36 ص ـ  مهج الدعوات و منهج العبادات ، عىل بن موسى ، ابن طاووس( 1)

 .   41ص ـ  البلد األمني و الدرع احلصني ، ابراهيم بن عىل عامىل ، كفعمىال(  )
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اَمَواِت َتَفتََّحْت وَ إَِذا َبلَ ْرَض اْنَشقَّْت وَ اأْلَ  َع وَ َلَغ الْ إَِذا بَ َغ السَّ شَّ ا َبَلَغ الَْعْرَش إِذَ ُكْريِسَّ خَتَ

ْوَت بِِه َعََل ُكْرِسيَِّك َعلَ َتَوْيَت بِِه َعََل َعْرِشَك وَ اْس   الَِّذي  َأْسَأُلَك بِاْسِمَك اْهَتزَّ وَ 

َلُتُه َفَثبَّتَّهم بِهِ اْرَتَعَدْت ِمنُْه َقاَم بِِه َعْرُشَك وَ   الَِّذي  َأْسَأُلَك بِاْسِمَك وَ  َثبَّتَّ بِِه مَحََلَة وَ  مَحَ

  ( ) ُكْرِسيِّك

 :  ومفاد الرواية

بلوغ اإلسم اىل األرض أو اىل الساموات أو اىل موضع آخر من املخلوقات  ـ1

 .  كناية عن بلوغ تأثريه ذلك املكان

قد تكرر يف الروايات إسناد اإلهتزاز اىل العرش بينام ههنا إسناد التخشع  ـ 

 .  ز العرشللكريس يف مقابل إهتزا

قد أسند اإلستواء عىل العرش إليه تعاىل بينام يف مقابل ذلك ههنا أسند  ـ1

 .  العلو عىل الكريس إليه تعاىل

ي َقاَمْت ْرُفوِع الَّذِ املَ ْحُجوِب املَ ْكنُوِن املَ ْخُزوِن املَ مَّ إِِّنِّ َأْسَأُلَك بِاْسِمَك اللهـ  17

اَمَواُت َواأْلََرُضوَن وَ  اِسَياُت وَ َتْت بِ َثبَ بِِه السَّ َباُل الرَّ اِخَراُت َجَرْت بِ ِه اجْلِ ِه اْلبَِحاُر الزَّ

ْنِجيَل وَ  َأْنَزلَْت   الَِّذي  بِاْسِمَك بِِه ُتِعزُّ َوُتِذلُّ وَ   الَِّذي  ِمَك بِاْس وَ    بِاْسِمَك بِِه التَّْوَراَة َواِْلِ

ُبوَر وَ   الَِّذي يِي بِِه   ِذيالَّ   ِمَك بِاْس َأْنَزْلَت بِِه اْلُفْرَقاَن َوالزَّ ْوَتى َومُتِيُت بِِه اأْلَْحَياَء املَ حُتْ

  ( ) َناَركَخَلْقَت بِِه َجنََّتَك وَ   ِذيالَّ   بِاْسِمَك وَ 

 :  ومفاد الرواية

إنزال الكتب الساموية تم ما دون العرش من اجلنة والنار و أن خلق ـ1

 .  باألسامء اإلهلية

                                         
 .  154ـ  البلد األمني و الدرع احلصني ، ابراهيم بن عىل عامىل ، كفعمىال( 1)

 .  151ص ـ  البلد األمني و الدرع احلصني ، ابراهيم بن عىل عامىل ، كفعمىال(  )
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أن خلق اجلنة من البحر العذب الذي خلق منه  وهذا يغاير حيثية ما مر من ـ 

لكن يوفق بينهام ،  وخلق النار من البحر األجاج الذي خلق منه اجلهل،  العقل

بينام املعنى األول يشري اىل ،  بأن املعنى الثاين يشري اىل املادة والطينة املخلوق منها

ن مادة روح كام سيأيت يف خلق جربئيل بإسم وم،  اجلهة الفاعلية واإلفاضة

 .  القدس

،  ة القرآنی هو حقيقذوال انه كام أن املالئكة كلها تتنزل بالروح األمري ـ1

 .  سم إهليبإفكذلك يتنزل الروح األمري 

وهذا يقتيض ان التنزل درجات متفاوتة جدا بحسب علو النازل  ـ4

 .  ودرجات تعاليه

ن بإرتباط قوي خاص ثم إن حقيقة التنزل كام مر هو جتيل العايل فيام دوـ 5

 .  خيتلف عن مطلق التجيل

ومقتىض كون التنزل بإسم او بيشء عايل كون التجيل من العايل فيام دون  ـ6

 .  ألن جتليه ولو فيام دون كامل له،  هو بإستعانة من العايل بام هو أعىل منه

ِع َما َخَلْقَت فِيَها بَِذلَِك َخَلْقَت بِِه النِّرَياَن بَِجِمي  الَِّذي  َأْسَأُلَك بِاْسِمَك وَ ـ  10

ةِ َخَلْقَت بِِه ِرْضَواَن َخاِزَن اجلِْ   الَِّذي  َأْسَأُلَك بِاْسِمَك وَ  اهللا ااِلْسِم يَ  نَاِن ِمْن ُنوِر الِْعزَّ

ْلَطاِن َيا  َغَضِب النِّرَياِن ِمَن الْ  َخَلْقَت بِِه َمالِكًا َخاِزنَ   الَِّذي  َأْسَأُلَك بِاْسِمَك وَ  اهللَوالسُّ

  ( ) اهللااِلْنتَِقاِم َيا وَ 

 :  يقارب الرواية السابقة:  ومفاد الرواية

من اسامء وخلق من أسامء العزة والسلطان و أن رضوان مظهر وجتيلـ 1

 .  اجلامل ولعله مركب من أسامء اجلالل أيضا
                                         

 .  416ص ـ  البلد األمني و الدرع احلصني ، ابراهيم بن عىل عامىل ، كفعمىال( 1)
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 .  لك مظهر وجتيل وخلق أسامء اجلاللأن ما ـ 

ئِيَل ِمْن ُروِح اْلُقُدِس َوَجَعْلَتُه َسِفرياً َخَلْقَت بِِه َجرْبَ   ِذيالَّ   َأْسَأُلَك بِاْسِمَك وَ ـ  13

ائِيَل ِمْن َخَلْقَت بِِه ِميكَ   الَِّذي  َأْسَأُلَك بِاْسِمَك وَ  اهللَذلَِك ااِلْسِم َيا َبنْيَ َأْنبِيَائَِك بِ َبْينََك وَ 

َعَدَد ُكلِّ َقطَْرةٍ َمْفُهوماً َك ِعنَْدَك َمْعُلومًا وَ ُكلَّ َذلِ وَ َطِر َعاملًِا املَ بَِكْيِل  َجَعْلَتهُ ُنوِر اْلَبَهاِء وَ 

افِيَل وَ   الَِّذي  َأْسَأُلَك بِاْسِمَك وَ  اهللَذلَِك ااِلْسِم َيا بِ  َعظَّْمَت ِخْلَقَتُه بَِذلَِك َخَلْقَت بِِه إرِْسَ

َخَلْقَت بِِه   الَِّذي  َوَأْسَألَُك بِاْسِمَك  اهللااِلْسِم َفُهَو ُيَسبُِّحَك بِِه إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة َيا 

ِهَي لَُه  َعََل َقْبِض اأْلَْرَواِح وَ ْوِت َفَظلَّ بَِعظِيِم َذلَِك ااِلْسِم َوكِياًل املَ ِعْزَرائِيَل َمَلَك 

افِيُل بِ  َدَعاكَ   الَِّذي  َأْسَألَُك بِاْسِمَك وَ  اهللَذلَِك ااِلْسِم َيا َساِمَعٌة ُمطِيَعٌة أِلَْمِرِه بِ  ِه إرِْسَ

ْ َيْأُكْل َوََلْ ُهَو َفاِرٌش َفَأَجْبَتُه َوالَْعْرُش َعََل َكاِهلِِه وَ  ْ َينَْم َوََل ْ َيْضطَِجْع َوََل َأْجنَِحَتُه ََل

ْب وَ  ْ َيرْشَ اً بَِذلَِك َخْوفَك وَ ََلْ َيْشَتِغْل َعْن ِعَباَدتَِك َطْرَفَة َعنْيٍ َهْيبًَة لَ َيْغُفْل ُمنُْذ َخَلْقتَُه وَ  ََل

  ( ) اهللااِلْسِم َيا 

 :  ومفاد الرواية

ة املادية وخلق باالسم من من اجله أن جربئيل خلق من روح القدسـ 1

روايات حقيقة القرآن أو األسم  دةعيف ذي الهو  قدسروح الو،  اجلهة الفاعلية

ي ثم إن ذكر االسم الذي خلق به غري الشيئ الذ،  األكرب الذي يكون مع االئمة

 .  كام مر يف مفاد الرواية قبل السابقة،  خلق منه

مل يذكر خللق عزرائيل وإرسافيل ما خلقا منه وإن ذكر ما خلق به من ـ  

 .  اإلسمني

 .  أن األرواح األمرية خيلق منها أعاظم املالئكةـ 1

َك َبْعَد َأْن َكاُنوا َأْحَيْيَت مَجِيَع َخْلقِ َخَلْقَت بِِه وَ   الَِّذي  ِمَك َأْسَأُلَك بِاْس وَ ـ  8 

                                         
 .  417ص ـ  البلد األمني و الدرع احلصني ، ابراهيم بن عىل عامىل ، كفعمىال( 1)
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ْحَياُكْم ُثمه يُمييُتُكْم ُثمه  }  َأْمَواتًا بَِذلَِك ااِلْسِم إِْذ ُقْلَت ِِف كَِتابَِك 
َ
ْموَاتاً فَأ

َ
ُكنُتْم أ

يَْلْهي تُرَْجُعون َد مُتِيُت بِِه مَجِيَع َخْلِقَك ِعنْ   الَِّذي  َأْسَأُلَك بِاْسِمَك وَ  اهللَيا    { ُُيْيييُكْم ُثمه إ

ْم َيا فَ  يِي بِِه مَجِيَع َخْلِقَك لِْلِقَيامِ   الَِّذي  َأْسَأُلَك بِاْسِمَك وَ  اهللنَاِء آَجاهِلِ  اهللَبنْيَ َيَدْيَك َيا  حُتْ

رُشُ بِِه مَجِيَع َخْلِقَك خَيُْرُجوَن هِبِ   الَِّذي  َأْسَأُلَك بِاْسِمَك وَ  اًًع  }  محَتْ َ ْجَداثي َسي
َ
 { ميَن األ

افِيُل َفَتْخُرُج بِِه   الَِّذي  ْسَأُلَك بِاْسِمَك أَ وَ  اهللَيا  َتنَْشقُّ اأْلَْرَواُح ِمَن اْلُقُبوِر وَ َينُْفُخ بِِه إرِْسَ

َعْن َأْهلَِها َفَتْدُخُل ُكلُّ ُروٍح إىَِل َجَسِدَها اَل َتَتَشاَبُه َعََل اأْلَْرَواِح َأْجَساُدَها بَِذلَِك ااِلْسِم 

لُونإيََل  }  َفَيْخُرُج بِهِ    ( ) {  َربِّهيْم يَنسي
 :  ومفاد الرواية

سم واح يف األجساد إنام هو بتوسط اإلأن قدرة إرسافيل يف نفخ األر ـ1

 .  اإلهلي

 .  املختلفة تتم بتوسط اإلسامء أن اإلحياء واإلماتة بطبقاهتام ـ  

 ، ظاهر من خروج األرواح خروجها بجسدها الرتايب بقرينة َّناية الروايةال ـ1

خروج األرواح من القبور وإنشقاقها هو القرب الربزخي ومن ثم تدخل الروح و

ني الرتايب مع أنه فالقرب الربزخي حاجز بني الروح واجلسد الطي،  يف اجلسد الرتايب

 .  غري مرئي أيضا

كام اَّنا منه خترج ايضا وأن لكل روح باب اىل الربزخ وهو قربها الربزخي  ـ4

 :  نظري ذلك×  يف زيارة أمرياملؤمننيوقد ورد ،  ة اخرىتار

َن دِينَُه الَِّذي اْرَتََض ،  ِمنُْه َتظَْهرُ َبابَِك الَِّذي فِيِه ِغْبَت وَ اَلئٌِذ بِ  َل وَ ،  َحتَّى مُتَكِّ ُتبَدِّ

َك بِِه َشْيئاً وَ ،  ْوىَل َحّقاً املَ َتْعُبَد وَ ،  ْوِف َأْمناً اخلَ َبْعَد  يُن وَ ،  اَل ُترْشِ ُه هللَِِّ َيِصرَي الدِّ ،  ُكلُّ

يُنوري َربَِّها } ْرُض ب
َ
قَتي األ َْشَ

َ
َ  َوأ َهَداء َوقُِضي يانلهبييِّنَي وَالشُّ َء ب َع الْكيَتاُب َوِجي َوُوضي

                                         
 .  417ص ـ  البلد األمني و الدرع احلصني ، ابراهيم بن عىل عامىل ، كفعمىال( 1)
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ي  ي َربِّ الَْعالَمينياْلَ  }،  {  قِّ َوُهْم الَ ُيْظلَُمون اْلَ بَيْنَُهم ب ه َفِعنَْدَها َيُفوُز .  { ْمُد ّلِلي

  ( )، بَّتَِك اْلَفائُِزوَن بَِمَح 

ِِف اأْلَْجَسادِ َفَيْدُخُل بَِعظِيِم َذلَِك   اأْلَْرَواَح   َأْسَأُلَك بِاْسِمَك الَِّذي َتنُْفُخ بِهِ وَ ـ  1 

ْرَت ِِف َجَسِدَها ُكلُّ ُروٍح إىَِل َجَسِدَها وَ  ااِلْسمِ  ى املُ اَل َيْعَلُم بِتِْلَك اأْلَْرَواِح الَّتِي َصوَّ َسمَّ

  ( ) أْلَْحَشاِء إاِلَّ َأْنتِِف ُظُلاَمِت ا

وهلا األجساد تتصور دال عىل أن األرواح بدخومفادها مضافا اىل ما تقدم 

منطبعة أن هذه الصورة هي غري مرئية  حيتملو،  أي تتعلق بهاجلسد  فتأخذ صورة

 .  يف الروح بسبب تعلقها باجلسد فتكون الصورة هي اجلسد الربزخي

دٍ   الَِّذي  َأْسَأُلَك بِاْسِمَك وَ ـ     َفَعَرَف َما َأْوَجْبَتُه إَِلْيِه ِمْن ’  َكَتْبَتُه َعََل َقْلِب َُمَمَّ

  ( ) َوْحيِك

 نظري كتابة،  أعظم من األسم املكتوب’  ومفاد الرواية أن قلب النبي

،  سم املكتوب أعظم من الشيئ املكتوب عليهاألسامء عىل العرش وحيتمل أن اإل

أي كتب إستعالئه وعلوه عىل ،  اليشء إستعالئه عىل اليشءسم عىل وأن كتابة اإل

 .  ويعضد املعنى الثاين أن معرفة الوحي متت باإلسم،  اليشء

بِاالْسِم الَِّذي َخَلْقَت بِِه وَ .  اْلُكْريِسَّ ِذي َخَلْقَت بِِه اْلَعْرَش وَ بِاالْسِم الَّ وَ ـ  1 

وَحانِيِّنيَ  بِاالْسِم وَ  ( )( خلقت به األرواح ) رىويف نسخة للرواية يف كتب أخ.  الرُّ

نَّ وَ الَّ  ْنَس ِذي َخَلْقَت بِِه اجْلِ مَجِيَع َما َأَرْدَت ْلِق وَ اخلَ ْقَت بِِه مَجِيَع بِاالْسِم الَِّذي َخلَ وَ .  اِْلِ

                                         
 .  180ـ ص (  البن املشهدي )املزار الكبري ( 1)

 .  411البلد األمني و الدرع احلصني ـ ص  ، ابراهيم بن عىل عامىل ، كفعمىال(  )

 .  1 4البلد األمني و الدرع احلصني ـ ص  ، ابراهيم بن عىل عامىل ، كفعمىال( 1)

 .  11سورة البقرة اآلية  13ص  1تفسري العاميل ج ( 4)
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  ( ). ءٍ  بِاالْسِم الَِّذي َقَدْرَت بِِه َعََل ُكلِّ َشْ وَ .  ءٍ  ِمْن َشْ 

ء اإلهلية وأَّنا خملوقة املخلوقات هي دون األساموالرواية تشري اىل أن كل 

 .  بتوسطها

مَّ إِِّنِّ َأْسَأُلَك بِاْسِمَك الله  ×  اهللَعْن أََباني ْبني َتْغليَب َعْن أيَبي َعبْدي ـ  4 

ادِِق ْكتُ املَ  ادِِق اْلَبَهاِء وَ ْكتُ املَ َأْسَأُلَك بِاْسِمَك ْجِد وَ املَ وِب ِِف رُسَ َك َأْسَألُ وِب ِِف رُسَ

ادِِق اْلَعظََمِة وَ ْكتُواملَ بِاْسِمَك  ادِِق ْكتُ املَ َأْسَأُلَك بِاْسِمَك ِب ِِف رُسَ اَلِل اجلَ وِب ِِف رُسَ

ةِ وَ ْكتُ املَ َأْسَأُلَك بِاْسِمَك وَ  ادِِق الِْعزَّ ادِِق ْكُتواملَ َأْسَأُلَك بِاْسِمَك وِب ِِف رُسَ ِب ِِف رُسَ

ابِِق اْلَفائِِق ملَ اَأْسَأُلَك بِاْسِمَك اْلُقْدَرةِ وَ  ائِِر السَّ َ ادِِق الّسَّ َسِن النَّرِضِ َربِّ احلَ ْكتُوِب ِِف رُسَ

ْسِم اأْلَْكرَبِ اأْلَْكرَبِ بِااللَْعنْيِ الَّتِي اَل َتنَاُم وَ بِاَعظِيِم وَ َربِّ الَْعْرِش الْ اَلئَِكِة الثَّاَمنَِيِة وَ املَ 

اَمَواِت َواأْلَْرِض وَ ِحياملُ بِاالْسِم اأْلَْعظَِم اأْلَْعَظِم وَ    الَِّذي  بِاالْسمِ ِط بَِمَلُكوِت السَّ

اَمَواُت َواأْلَْرُض وَ أَ  َقْت َلُه السَّ ْمُس َوَأَضاَء بِِه اْلَقَمُر   الَِّذي  بِاالْسمِ رْشَ َقْت بِِه الشَّ َأرْشَ

َباُل وَ  َرْت بِِه اْلبَِحاُر َوُنِصَبْت بِِه اجْلِ اَم بِِه الَْعْرُش َواْلُكْريِسُّ قَ   لَِّذيا  بِاالْسمِ َوُسجِّ

َماِت املُ بَِأْساَمئَِك وَ  َساِت املُ َكرَّ ْخُزوَناِت ِِف ِعْلِم اْلَغْيِب ِعنَْدَك َأْسَألَُك املَ ْكنُوَناِت املَ َقدَّ

ِه أَ  ٍد وَ بَِذلَِك ُكلِّ ٍد َوآِل َُمَمَّ َ َعََل َُمَمَّ   ( ) َتْدُعو باَِم َأْحَببْتْن ُتَصِلِّ

 :  دالةوالرواية 

سم املكتوب يف رسادق الَّسائر موصوف بأنه رب املالئكة عىل أن اإل ـ1

تعاىل خلق  وهذا الوصف نظري ما مر من أنه،  الثامنية ورب العرش العظيم

نحو من تدبري فخلقه تعاىل العرش بتوسيط إسمه ،  سم من أسامئهإالعرش ب

 .  لإلسم ملا خلق به
                                         

 .  74ـ ص (  احلديثةـ  ط )دالئل اإلمامة  ، حممد بن جرير بن رستم ، طربى اآلمىل الصغريال( 1)

ـ مصباح املتهجد  31ص  1ج (  حتقيق خرسان )هتذيب األحكام  ، حممد بن احلسن ، طوسىال(  )

 .  567ص   فصل يف نوافل شهر رمضان ج 
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فيكون تقييد عنوان الرب ،  دبر شؤونهكل اسم ربوبية ملا دونه يلأن  ـ 

بمخلوق إشارة اىل اسم إهلي وكل االسامء مربوبة له تعاىل ومشرية اىل ربوبيته 

 .  فهو رب االسامء،  تعاىل

 .  عامل األسامء حمجوب عام دونه من املخلوقات غيب مكنونـ 1

ِر املُ َعْرِشِه الطَّاِهِر ِحيِط بِ املُ ْكنُوِن ِِف ِعْلِمِه املَ ْخُزوِن املَ بِاالْسِم وَ ـ  5  بَاَرِك املُ طَهَّ

اَلِم  وِس السَّ ِ املُ بَّاِر اجلَ َهْيِمِن الَْعِزيِز املُ ْؤِمِن املُ اْلُقدُّ ِل املُ الِِق اْلَباِرِئ اخلَ َتَكربِّ ِر اأْلَوَّ َصوِّ

ِن لُِكلِّ املُ ٍء وَ  َكائِِن َقْبَل ُكلِّ َشْ اآْلِخِر الظَّاِهِر الْبَاطِِن الْ  ِء ُكلِّ اْلَكائِِن َبْعَد َفنَاٍء وَ  َشْ  َكوِّ

ُ ُنوٌر ِِف ُنوٍر َوُنوٌر َعََل ُنوٍر َوُنوٌر َفْوَق ُكلِّ ُنوٍر  اَل ٍء ََلْ َيَزْل َواَل َيَزاُل َواَل َيْفنَى وَ  َشْ  َيَتَغريَّ

ى بِِه َنْفَسُه وَ   لَِّذيا  بِاالْسمِ ُء بِِه ُكلُّ ُنوٍر وَ  ٌر ُيِِض ُنووَ  َقرَّ َوى بِِه َعََل اْلَعْرِش َفاْستَ اْستَ َسمَّ

اْبَتَدَع بِِه َخْلَقُه َواِحداً َوَساَمَواتِِه َوَأْرَضُه َوَجنََّتُه َوَناَرُه وَ  َخَلَق بِِه َماَلئَِكَتهُ بِِه َعََل ُكْرِسيِِّه وَ 

ًا َعظِياًم ُمَتَعظِّاًم َعِزيزًا َملِيكاً  ساً  َأَحدًا َفْردًا َصَمدًا َكبرِيًا ُمَتَكربِّ وسًا ُمتََقدِّ  ـ ُمْقَتِدرًا ُقدُّ

َحد }
َ
ُ ُكُفوًا أ ْ َولَْم يُودَل َولَْم يَُكن َله ْلِقِه ََلْ َيْكُتبُْه أِلََحٍد ِمْن َخ   الَِّذي  بِاالْسمِ وَ  { لَْم يَِلي

ادُِقوَن َوَكَذَب اْلَكاذُِبوَن وَ  ْوِت املَ َمَلِك ُهَو َمْكتُوٌب ِِف َراَحِة   الَِّذي  بِاالْسمِ َصَدَق الصَّ

ادِِق َعْرِشِه   الَِّذي  بِاالْسمِ ِه اأْلَْرَواُح َتطَاَيَرْت وَ الَِّذي إَِذا َنظََرْت إَِليْ  ُهَو َمْكُتوٌب َعََل رُسَ

ٌد َرُسوُل  اهللِمْن ُنوِر اَل إَِلَه إاِلَّ  ادِِق ْكتُ املَ بِاالْسِم وَ  اهللَُمَمَّ بِاالْسِم ْجِد وَ املَ وِب ِِف رُسَ

ادِِق اْلَبَهاِء وَ تُ كْ املَ  وِب ِِف ْكتُ املَ بِاالْسِم ادِِق اْلَعظََمِة وَ ْكتُوِب ِِف رُسَ املَ بِاالْسِم وِب ِِف رُسَ

ادِِق  ادِِق ْكتُ املَ بِاالْسِم اَلِل وَ اجلَ رُسَ ادِِق املَ بِاالْسِم اْلِعزِّ وَ   وِب ِِف رُسَ اَمِل اجلَ ْكُتوِب ِِف رُسَ

ْسِم اأْلَْكرَبِ بِاالاْلَعظِيِم وَ  َربِّ اْلَعْرشِ اَلئَِكِة الثَّاَمنَِيِة وَ املَ َربِّ  الِِق الْبَاِعِث النَِّصريِ اخلَ 

اَمَواتاملُ بِاالْسِم اأْلَْعظَِم اأْلَْعظَِم اأْلَْكرَبِ وَ  اَمئِِه الَّتِي اَل َتنَْسى بَِأْس وَ  ( ) ِحيِط بَِمَلُكوِت السَّ

تِِه الَّتِيالَِّذي اَل ُيطَْفى وَ  نُوِرهِ بِ َوْجِهِه الَِّذي اَل َيْبََل وَ بِ وَ  ْدَرتِِه الَّتِي اَل ُتَضاُم بِقُ اَل ُتَراُم وَ  بِِعزَّ

                                         
 .  05و منهج العبادات ـ ص مهج الدعوات  ، عىل بن موسى ، ابن طاووس( 1)
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ُ وَ بُِسْلَطاُمْلكِِه الَِّذي اَل َيُزوُل وَ بِ وَ  ُك وَ بِالْعَ نِِه الَِّذي اَل َيَتَغريَّ ْريِسِّ بِاْلكُ ْرِش الَِّذي اَل َيتََحرَّ

يِّ الَِّذي اَل َيُموُت احلَ بِ ِذي اَل َيْسُهو وَ بِاْلَيْقَظاِن الَّ تِي اَل َتنَاُم وَ ْلَعنْيِ الَّ بِاالَِّذي اَل َيُزوُل وَ 

نٌَة َوالَ نَوْمٌ  }  بِاْلَقيُّوِم الَِّذيوَ  ُخُذهُ سي
ْ
  ( ) { الَ تَأ
 :  ومفاد الرواية

يف أواخر سورة احلرش هي أسامء  أن الرتبة الثانية من األسامء الواردة ـ1

أن كل طبقة ورتبة تىض مقي وهذا مقتىض املراتب يف األسامء وأوصاف إلسم إهلو

وقد مر أن يف عامل اإلسامء ال يستعمل خلق إسم من إسم .  مشتقة من التي فوقها

يف بل يستعمل اإلشتقاق وذلك إلنعدام اإلستقاللية والذاتية فيها ومتحضها 

 .  أسم حميط بالعرشد االسامءاحثم إن ،  املرآتية واآليتية

 ء ما دون عالم االسماءافن

وأن ذلك ،  ربام يستفاد أن الفناء والتغري يطال كلام هو دون عامل األسامء ـ 

 هذا املعنى كثري مما ورد ويشري اىل،  األسم اليفنى ويوصف بأنه اليزل واليزال

يا حيا قبل كل حي ويا حيا بعد كل حي ويا حيا حني ال  ) كدعاء العهد عنهم

جربئيل وخفي عنه ’  د يف روايات املعراج حني فارقهونظريه ما ور(  حي

ْفَرُف بِإِْذِن  ) اصوات املالئكة ُت ِعنَْدُه وَ إِ  اهللَفَرَفَعنِي الرَّ اْنَقَطَع َعنِّي ىَل َرِبِّ َفِْصْ

ُْم َوَذَهَبْت َعنِّي املَ َأْصَواُت  ْوَعاُت َخاِوُف وَ املَ اَلئَِكِة َوَدِوهيُّ  َوَهَدَأْت َنْفيِس  ( ) الرَّ

ُت وَ  ْ َأَر ِعنِْدي َأَحدًا ِمْن َخْلِقِه ِق َقْد َماُتوا َأمْجَِعنَي وَ اَلئِ اخلَ َظنَنُْت َأنَّ مَجِيَع َواْسَتْبرَشْ ََل

َكنِي َما َشاَء  َتْوفِيقًا ِمْن َرِبِّ َعزَّ َوَجلَّ َأْن ُثمَّ َردَّ َعَِلَّ ُروِحي َفَأَفْقُت َفَكاَن  اهللَفََتَ

ْضُت َعْينِي  ي وَ َغمَّ ِْصُ بَِعْينِي َغيِشَ َعنِّي النََّظُر َفَجَعْلُت ُأْبِْصُ بَِقْلبِي َكاَم ُأبْ َوَكلَّ َبَْصِ

                                         
 .  06ص ـ  مهج الدعوات و منهج العبادات ، عىل بن موسى ، ابن طاووس( 1)

 .  و لعلها مصحفة.  و النزعات:  يف املصدر(  )
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ى ميْن آيَاتي  َما زَاَغ اْْلَََصُ َوَما َطَغ  } َعزَّ وَ  َأْبُلُغ َفَذلَِك َقْوُلُه َجلَّ َبْل َأْبُعُد وَ 
َ
لََقْد َرأ

 .  وايات حيتمل كونه رتبيا للفناءاملعنى يف هذه الر ولكن { َربِّهي الُْكْْبَى

أن إستوائه تعاىل عىل العرش هو بتوسط أحد األسامء العظيمة وكذلك  ـ1

 .  إستقراره عىل الكريس

 اإلستواء على العرش واإلستقالل على الكرسي  

مر يف بعض األدعية كام يف هذا الدعاء أن اإلستواء عىل العرش يف مقابل  ـ4

عىل الكريس وأن الثاين متفرع عىل ـ  كام يف بعض مايأيتـ  اإلستقرار أو اإلستقالل

تعالء قدرة وعلم وسلطان عىل مجيع اإلشياء ال اإلسووهوإستواء هيمنة ،  األول

 .  الثبات يف اهليمنة عىل األشياء ال اإلستقرار املادياجلسامين و

سم اآلخر الذي إستوى به عىل العرش وإستقر به عىل أن بذلك اإل ـ5

 .  ق به كل ما هو دون العرش والكريس خلالكريس

إما  ... َل يلد وَل يولد ... إبتدع به خلقه واحدا أحدا فردا صمدا:  × قولهـ 6

أن يكون وصفا لفاعل إبتدع وهو اهلل تعاىل أو وصفا لإلسم الذي به إبتدع وفعل 

خر آ سامء بالرتبة الثانية من أسامءكام مر توصيف اإلسم باإل،  اإلبداع بتوسطه

 .  سورة احلرش وسيأيت نظريه يف توصيف اإلسم باألحد الصمد الفرد

ريه أي حمجوبا عنهم ومنه ما يكتبه لغ أن األسامء منها ما ال يكتبه خللقه ـ7

يظهر أن إحتجاب األسامء مراتب  ومنه،  إختصايصوالنمط األول أعىل و

 .  ألسامء اإلهليةدرجات وبذلك تتفاوت معرفة املخلوقات به بتفاوت معرفتهم لو

 للصفات واألسماء سرادقات

أنه كام للعرش رسادقات كذلك لإلسامء وللصفات رسادقات وهي أعىل  ـ0

 .  من رسادقات العرش
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 .  أن األسامء تكتب يف رسادقات أسامء أعىل منها ـ3

وهو يعزز ،  ’ أن من األسامء ما خيلق من نور أسم اهلل وأسم الرسول ـ18

 .  عىل مجلة من األسامء فضال عن العرش’  علو نور الرسول

قد ورد يف الدعاء السابق أن األسم املكتوب يف رسادق الَّسائر  ـ11

بينام يف هذا الدعاء أنه األسم املكتوب يف رسادق ،  املوصوف ببقية األسامء

 .  ولعله بإعتبارين،  اجلامل

  ... طفىأن األسم األعظم األعظم له أسامء ووجه اليبىل ونور الي ـ 1

أن العرش اليتحرك والكريس اليزول رغم كوَّنام من األرواح كام مر  ـ11

وهذا نمط منها خيتص بمثل هذا احلكم تكوينا ،  إستفادة ذلك من مجلة من األدلة

ثم بعدمها أسامء ،  ولعل لكوَّنام من أوائل مراتب األرواح كام يشري إليه تسميتهام

 .  ي والقيومأخرى كاحلفيظ والعليم والقائم واحل

 وحدة تنزالت وإشتقاقات األسم الواحد

الواحد وطبقاته أن مجلة من األسامء والصفات هلا تعدد مراتب األسم  ـ14

 كون إشتقاقاته بنفس األسم والصفة والتسمية كإسم العليموحجبه مع تنزله و

وهو مضمون دعاء البهاء يف سحر شهر ،  اآلخرواحلفيظ والقيوم واحلي واألول و

 .  رمضان

ْلِك الَِّذي اَل املُ بِ الِْعزِّ الَِّذي اَل ُيَراُم وَ بِ ْلَعنْيِ الَّتِي اَل َتنَاُم وَ مَّ إِِّنِّ َأْسَأُلَك بِااللهـ  6 

 بِالَصَمِديَّةِ يَاةِ الَِّذي اَل مَتُوُت وَ احلَ بِ ْلَوْجِه الَِّذي اَل َيْبََل وَ بِالنُّوِر الَِّذي اَل ُيْطَفُأ وَ بِاُيَضاُم وَ 

ْيمُ وَ  الَّتِي اَل ُتْقَهرُ  ُبوبِيَِّة الَّتِي اَل ُتْستََذلُّ اَل ُيَردُّ وَ   الَِّذي  الْسمِ بِاوِميَِّة الَّتِي اَل َتْفنَى وَ بِالدَّ بِالرُّ

ٍد وَ أَ  َ َعََل َُمَمَّ دْن ُتَصِلِّ آِل َُمَمَّ
( )  

                                         
 .  40 مهج الدعوات و منهج العبادات ـ ص  ، عىل بن موسى ، ابن طاووس( 1)
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 .  ومجلة املعاين يف هذا الدعاء متقاربة مع ذيل الدعاء السابق

ِة وَ مَّ إِِّنِّ َأْسَأُلَك بَِمعَ اللهـ  7  مْحَ ا ِمْن ُمنَْتَهاهَ اقِِد الِْعزِّ ِمْن َعْرِشَك َوُمْسَتَقرِّ الرَّ

َك اأْلَْكَرِم وَ إِِّنِّ َأْس مَّ وَ اللهكَِتابَِك  َكلاَِمتَِك َأُلَك بِاْسِمَك اأْلَْعَظِم َوَجاَللَِك اأْلَْعََل َوَجدِّ

اِت الَّتِي اَل جُيَ  ٍد وَ اَل َفاِجٌر أَ ِوُزُهنَّ َبري وَ االتَّامَّ َ َعََل َُمَمَّ دْن ُتَصِلِّ آِل َُمَمَّ
( )  

 :  وهذا الدعاء هو اآلخر

 .  يؤكد مراتب األسم الواحد والصفة الواحدة ـ1

 .  وأن العرش ذو مراتب والكتاب كذلك ـ 

،  والظاهر أن الكتاب والكتب والكلامت التامات كلها دون العرش ـ1

األسامء والصفات فإن منها ما هو فوق العرش وهو مجلة عواليها ومنها  بخالف

 .  ما هو دون العرش من الصفات الفعلية

 دد اسماء االسمتع

  ( ) َعََل اْلَعْرِش اْسَتَوْيتبِِه َأَمتَّ َوَأْحَيْيَت َوَأْفَقْرَت َوَأْغنَْيَت وَ   الَِّذي  ْسمِ بِاالـ  0  

تسمى بكل األسامء التي دونه وتتعدد بذلك ال خيفى أن األسم األعىل ي

 .  أسامئه

َب بِِه َُمَمَّ   الَِّذي  بِاالْسمِ وَ ـ  3  نَْتَهى املُ آلِِه َحتَّى َجاَوَز ِسْدَرَة َعَلْيِه وَ  اهللٌد َصَلَّ َقرَّ

ْدَن  }  َفَكاَن ِمنُْه َكَقاِب 
َ
ْو أ

َ
  ( ) بَِكلاَِمتِه قَّ احلَ حُيِقُّ   الَِّذي  بِاالْسمِ وَ  ( ){ قَْوَسنْيي أ

                                         
العدد القوّية لدفع املخاوف  ، ( ادر عالمه حىلبر )رىض الدين عىل بن يوسف بن املطهر  ، ىلاحل( 1)

 .  186اليومية ـ ص 

 .  167ص ـ  البلد األمني و الدرع احلصني ، ابراهيم بن عىل عامىل ، كفعمىال(  )

 .  7 4البلد األمني و الدرع احلصني ـ ص  ، ابراهيم بن عىل عامىل ، كفعمىال( 1)

 .  0 4األمني و الدرع احلصني ـ ص  البلد ، ابراهيم بن عىل عامىل ، كفعمى( 4)



 أخرى وعوالم الرجعة  ...............................................................................................................................  111

كان من إسم وأن أكثر األسامء والصفات ’  ومفاد الدعاء أن إقرتابه

وهذا ما تقدم بيانه يف أوائل ،  املذكورة يف الكتاب هي أسامء وصفات ألسامء عليا

 .  األحاديث التي مرت يف عامل األسامء

وُح اأْلَمِ   الَِّذي  َأُعوُذ بِاالْسمِ وَ ـ  18 ئِيُل َنَزَل بِِه الرُّ ادِِق ×  نُي َجرْبَ َعََل النَّبِيِّ الصَّ

دٍ  ْثننَْيِ وَ ’  اأْلَِمنِي َُمَمَّ باَِم َطاَف بِِه ُجُب ِمْن َجاَلِل مَجَالَِك وَ احلُ باَِم َواَرِت ِِف َيْوِم اِْلِ

اِء َكاَملَِك وَ اْلعَ  مْحَِة ِمْن كِتَابِكْرُش ِمْن هَبَ   ( ) بُِمنَْتَهى الرَّ

 :  وهذا الدعاء يفيد

أن املخلوقات العالية من أوائل العوامل تلحظ كأسامء وصفات وآيات إهلية  ـ1

كام يشري إليه تسمية الروح األمري الذي يتنزل به جربئيل بأنه إسم نزل ،  ن دوَّنامل

 .  به

كذلك هذا الدعاء وكام أن للجالل مجال كام يشري إليه ،  أن للجامل جالل ـ 

 .  محن والرمحانية النار وعذاهباسورة الرمحن من عد آالء الر

 طواف العرش باألسماء

،  فكام أن األشياء تطوف بالعرش،  كام مر أن العرش يطوف باإلسامء ـ1 

مع أنه مر بنا يف األدعية السابقة أن العرش ال ،  فالعرش يطوف باألسامء أيضا

 .  ف أعىللكن التوجه املعنوي نحو طوا،  يتحرك بام هو روح من األرواح املهيمنة

 إلهيةحجج  ءاالسما

ِة الُْعْليَا املُ بِ اْلَوْحَدانِيَِّة اْلُكرْبَى وَ مَّ إِِّنِّ َأْسَأُلَك بِ اللهـ  11 ِة اْلبَيَْضاِء َواْلَعَلِويَّ ِديَّ َحمَّ

َحَجْبَتُه َعْن [  حججته عَل]  الَِّذي  بِاالْسمِ َجْجَت بِِه َعََل ِعبَادَِك وَ بَِجِميِع َما اْحتَ وَ 

                                         
 .  6  ـ ص (  جنة األمان الواقية )املصباح للكفعمي  ، ابراهيم بن عىل عامىل ، كفعمىال( 1)
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ُرْج ِمنَْك إاِلَّ إِ َخلْ  ٍد وَ ِقَك َفَلْم خَيْ   ( )آلِهِ َلْيَك َصلِّ َعََل َُمَمَّ

ومفاده أن األسامء كام هي آيات كذلك هي حجج إهلية وهذا نظري ما مر من 

،  فإن اآلية حيثية مجالية واحلجية حيثية جاللية،  أن للجامل جالل وللجالل مجال

 .  كام يشري اىل مراتب األسم الواحد

َماِت املُ بِأَْساَمئَِك َقاَم بِِه اْلَعْرُش َواْلُكْريِسُّ وَ   لَِّذيا  بِاالْسمِ وَ ـ   1 َساِت املُ َكرَّ َقدَّ

ِه أَ املَ ْكنُوَناِت املَ  ٍد وَ ْخُزوَناِت ِِف ِعْلِم اْلَغْيِب ِعنَْدَك َأْسَأُلَك بَِذلَِك ُكلِّ َ َعََل َُمَمَّ آِل ْن ُتَصِلِّ

دٍ  َُمَمَّ
( )  

 .  اإلسم يتحد مع معنى خلق اليشء بهالقيام ب

َفإِنََّك َخَلْقتَُه ،  اْلَعظِيِم الَِّذي َخَلْقَت بِِه الَْعْرَش الَْعظِيمَ   اْسَأُلَك بِاْسِمَك ـ  11

ْلَتُهمْ   اْسَأُلَك بِاْسِمَك وَ ،  اْلَعظِيمِ   بِاْسِمَك  ْقَت بِِه مَحََلَة اْلَعْرِش ِحنَي مَحَّ ،  الَِّذي َطوَّ

ُه اْسُمَك   ُلَك بِاْسِمَك اْسأَ وَ  ،  يا َربِّ يا َربِّ يا َربِّ  اهلليا ،  الَِّذي بِِه اَحطَْت االْرَض َفإِنَّ

َفإِنََّك َخَلْقَتُهْم ،  الئَِكَة اخْلاِرِجنَي ِمَن األَْقطارِ املَ الَِّذي َخَلْقَت بِِه   اْسَأُلَك بِاْسِمَك 

  ( )،  ياْلَعِزيز  بِاْسِمَك 

 :  ومفاده

 .  يق احلملة باإلسم لعله بمعنى إسنادهم بهتطوـ 1

وحيتمل أن ،  به خلق العرش العظيم(  العظيم ) ظاهر مفاده أن إسمـ  

 .  العظيم صفة لذلك اإلسم الذي خلق به العرش العظيم

 َوبِالتَّْوراةِ ،  إِذا ُسئِْلَت بِِه اْعَطيَْت ي إِذا ُدِعيَت بِِه اَجْبَت وَ الَّذِ   بِاْسِمَك وَ ـ  14

                                         
 .   3 ـ ص (  جنة األمان الواقية )املصباح للكفعمي  ، ابراهيم بن عىل عامىل ، كفعمىال( 1)

 .  574ص  ـ(  جنة األمان الواقية )فعمي املصباح للك ، ابراهيم بن عىل عامىل ، كفعمىال(  )

 .   1 ص   ـ ج (  احلديثةـ  ط )اإلقبال باألعامل احلسنة  ، عىل بن موسى ، ابن طاووس( 1)
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ئِيَل َوِميكائِيَل وَ ،  اْلُقْرآِن اْلَعظِيمِ وَ  ( ) االْنِجيلِ وَ    ( ) إرِْسافِيلَربَّ َجرْبَ

وصف للقرآن العظيم والذي حقيقته «  ...رب جربئيل و » والظاهر أن مجلة

 .  كام مر يف وصف أحد األسامء بأنه رب العرش العظيم،  الروح األمري

َجاُب َعْرَشَك وَ  َجاِب ِعنَْدَك اَل الَِّذي ِِف احلِْ   بِاْسِمَك وَ ـ  15   بِاْسِمَك ُيَضاُم احْلِ

اَمَواِت  يلُْكتُبي  }  الَِّذي َتْطِوي بِِه السَّ لِّ ل جي التَّْوَبَة  الَِّذي َتْقبَُل   بِاْسِمَك وَ    { َكَطيِّ السِّ

يَِّئاِت وَ  َك َوَتْعُفو َعِن السَّ
ُجُب احلُ بِِه  باَِم َتَواَرْت ُوُجوِه وَ َكِريِم َأْكَرِم الْ بَِوْجِهَك الْ َعْن ِعَبادِ

َأْجنَِحِة  ْكُتوِب َعََل املَ   بِاْسِمَك وَ  ( ) باَِم اْسَتَقلَّ بِِه الَْعْرُش ِمْن هَبَائِكِمْن ُنوِرَك وَ 

ااْلَكُروبِيِّنَي وَ  يِي هِبَ ْساَمئَِك الَّتِي حُتْ
َ َرمييم } بِأَ بِِه  َعاكَ الَِّذي دَ   بِاْسِمَك وَ    { الْعيَظاَم َوِهي

َم بِِه   بِاْسِمَك تُوَباِت َعََل َعَصا ُموَسى وَ كْ املَ بَِأْساَمئَِك ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم وَ  الَِّذي َتَكلَّ

 ِمْْصَ َفَأْوَحْيَت إَِليْهِ ×  ُموَسى
لَْعَ  }  َعََل َسَحَرةِ

َ
نَت األ

َ
ينهَك أ    { الَ َُتَْف إ

ْنَس ا×  ِم ُسَلياَْمَن ْبِن َداُودَ نُْقوَشات َعََل َخاتَ املَ بَِأْساَمئَِك وَ  نَّ َواِْلِ ا اجْلِ لَّتِي َمَلَك هِبَ

َياطنَِي وَ  ا إِْبلِيَس َوالشَّ   ( ) ُجنُوَدهوَ  َأَذلَّ هِبَ

 ويف الرواية داللة عىل

وأن املكتوب يستمد ،  أن كتابة اإلسم عىل يشء هو إستعالء اإلسم عليهـ 1

 .  املدد من اإلسم املكتوب

 .  البهاء فوق العرش ومر أن العرش يطوف به وأن إسم ـ 

 .  أن القدرة التكوينة يف العوامل بتوسط األسامء ـ1

 .  أن مجلة أحوال القيامة واملعاد تتحقق باألسامء ـ4

                                         
 .  و الزبور:  يف البحار زيادة( 1)

 .  1  ص   ـ ج (  احلديثةـ  ط )اإلقبال باألعامل احلسنة  ، عىل بن موسى ، ابن طاووس(  )

 .  07مهج الدعوات و منهج العبادات ـ ص  ، عىل بن موسى ، ابن طاووس( 1)

 .  00ص ـ  مهج الدعوات و منهج العبادات ، عىل بن موسى ، ابن طاووس( 4)
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أن احلجاب عامل فوق العرش وبام مر كثريا يظهر أن احلجاب وصف  ـ5

 .  عام فوقهلكل عامل حيجب ما دونه  لعوامل كثرية املراتب وأنه وصف

يظهر أنه لوال االسم يف احلجاب الذي فوق العرش ملا حتمل العرش ضيم ـ 6

 .  عظمة احلجاب فوقه

وِح   َأْسَأُلَك بِاْسِمَك وَ ـ  16   ( ) بِكيِّ َوبِِه َوبِِه َوبِِه وَ احلَ يِّ احلَ يِّ احلَ  ْكنُونِ املَ الرُّ

 :  ومفاده

 .  هي كام مر هي أسامء ملن دوَّناا أن األرواح العالية املكنونة عمن دوَّن ـ1

أن األسامء حية بحياة أعظم من حياة من دوَّنا من األرواح علام وقدرة  ـ 

 .  وسلطانا

ُة َوالِْعْلُم َواْلُقْدَرُة َوالنُّوُر اجلَ َيا َمِن الِْعزُّ وَ ـ  17 َياُء َواْلَعظََمُة َواْلُقوَّ اَلُل َواْلكرِْبِ

وُح وَ  مْحَةُ نَاُن وَ احلَ ِشيَُّة وَ املَ َوالرُّ َد َلُه ُكلُّ ْلُك لُِرُبوبِيَّتِِه ُنورُ املُ وَ  الرَّ َق َلُه ُكلُّ ُنوٍر َومَخَ َك َأرْشَ

اْشتََقْقتَُه ِمْن قَِدِمَك َوَأَزلَِك َوُنوِرَك  الَِّذي  اْنَحَْصَ لَُه ُكلُّ الظُُّلاَمِت َأْسَأُلَك بِاْسِمَك َناٍر وَ 

َك وَ  اْشَتَقْقتَهُ  بِاالْسِم اأْلَْعَظِم الَِّذيوَ  وتَِك َوَعَظَمتَِك َوِعزِّ َيائَِك َوَجرَبُ
بُِجودَِك ِمْن كرِْبِ

 بَِرْأَفتَِك الَّتِيتََقْقَتَها ِمْن َرْأَفتَِك وَ بَِرمْحَتَِك الَّتِي اْش ِمْن َرمْحَتَِك وَ [  أشفقته]ُه الَِّذي اْشَتَقْقتَ 

ْقَتُه ِمْن َغْيبَِك َوبَِغْيبَِك َوإَِحاَطتَِك َوقَِياِمَك اْشَتقَ بُِجودَِك الَِّذي اْشَتَقْقَتَها ِمْن ُجودَِك وَ 

  ( ) ْسنَىاحلُ َأْسَأُلَك بَِجِميِع َأْساَمئَِك َوَدَواِمَك َوقَِدِمَك وَ 

 :  ومفاده

 .  بيان مراتب األسامء وطبقاهتا ـ1

مالك (  هو ) وأن الربوبية طبقات يف األسامء فالربوبية املضافة إلسم ـ 

                                         
 .   11مهج الدعوات و منهج العبادات ـ ص  ، عىل بن موسى ، ابن طاووس( 1)

 .  610ص   ج  ـ(  القديمةـ  ط )إقبال األعامل  ، عىل بن موسى ، ابن طاووس(  )
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 .  امء الثالثة عرشلألس

أن األسم األعظم نعت إضايف ملا دونه فهو مراتب وطبقات وليس مرتبة ـ 1

 .  واحدة

 مراتب(  اهلل ) و(  هو ) أسم

ياله ُهَو َربُّ الَْعرْشي  }  اهلل اهلل اهلل اهلل اهلل  مَّ إِِّنِّ َأْسَأُلَك بِاْسِمَك اللهـ  10 يََلَ إ  إ
الَ

يم ي َربِّ الَْعالَميني ْمدُ اْلَ  } ( ){ الَْعظي ه يََلَ إياله ُهَو اْلَ ليُك المَ  اهللَفتََعاََل  } { ّلِلي  إ
قُّ الَ

يم اهلل } { َربُّ الَْعْرشي الَْكرييم يََلَ إياله ُهَو َربُّ الَْعْرشي الَْعظي  إ
لَْو ََكَن فييهيَما  } { الَ

يَهٌة إياله  ُفونَربِّ الْعَ  اهلللََفَسَدتَا فَُسْبَحاَن  اهللآل ا يَصي   { ْرشي َعمه
 :  ومفاده

موصوف بتهليل التوحيد فضال ك املراتب مراتب ومن تل(  اهلل ) أن إسم ـ1

 .  عن املسمى

 .  مراتب وليس مرتبة واحدة(  هو ) أن إسم ـ 

خلق (  العظيم ) وقد مر أن إسم.  ( اهلل ) أن ربوبية العرش وصف إلسم ـ1

 .  به العرش العظيم

 (  من ) أعظم من(  ءالبا ) طيتوس

ُتْبَت بِِه   يالَّذِ   بِاالْسمِ ِعيَسى ِمْن ُروِح الُْقُدِس وَ  َخَلْقَت بِهِ   الَِّذي  بِاالْسمِ وَ ـ  13

ا حَيْيَى  الَِّذي  بِاالْسمِ َعََل َداُوَد وَ  بِِه َعْن َأيُّوَب  َكَشْفَت   الَِّذي  بِاالْسمِ وَ  َوَهْبَت بِِه لَِزَكِريَّ

َّ َوتُ  يَح ْبَت بِِه َعََل َداُوَد وَ الرضُّ ْرَت بِِه لُِسَلْياَمَن الرِّ ي  }  َسخَّ ْمريه
َ
يأ َياطنَِي    { َُتْريي ب َوالشَّ

ْمَتُه َمنْطَِق الطَّرْيِ وَ عَ وَ  ي َخَلْقَت بِِه بِاالْسِم الَّذِ ِذي َخَلْقَت بِِه اْلَعْرَش وَ بِاالْسِم الَّ لَّ

                                         
 .  113ص ـ  مهج الدعوات و منهج العبادات ، عىل بن موسى ، ابن طاووس( 1)
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وَحانِيِّنَي وَ قْ بِاالْسِم الَِّذي َخلَ اْلُكْريِسَّ وَ  ْنَس بِاالْسِم الَّ َت بِِه الرُّ نَّ َواِْلِ ِذي َخَلْقَت بِِه اجْلِ

ٍء  َرْدَت ِمْن َشْ بِاالْسِم الَِّذي َخَلْقَت بِِه مَجِيَع َما أَ ْلِق وَ اخلَ ْقَت بِِه مَجِيَع بِاالْسِم الَِّذي َخلَ وَ 

  ( )ء بِاالْسِم الَِّذي َقَدْرَت بِِه َعََل ُكلِّ َشْ وَ 

 :  ومفاده

 .  نشئ من روحأن اخللق باألسامء وإن كان امل ـ1

عكس ما إفرتضه (  من ) من توسيط أعظم يف اخللق(  الباء ) أن ـ 

وقوله .  ن املاء كل يشء حيوجعلنا م:  وهو مطابق ملا يف قوله تعاىل،  الفالسفة

 .  { اء بَََشًاالمَ َخلََق ميَن  }:  تعاىل

 ثم العقل(  يةالمش ) ءالعرش ثم الما

  ( )اءِ املَ الَِّذي َقاَم بِِه َعْرُشَك َعََل   َأْسَأُلَك بِاْسِمَك ـ  48

ومفاده أن مرتبة عامل األسامء فوق العرش ومرتبة العرش فوق مرتبة املاء 

ٍء َحي المَ وََجَعلْنَا ميَن  } الذي خلق منه كل يشء د مر احتامل وق { اء ُُكه ََشْ

،  واجلهل خلقا من البحرين من املاءوقد مر أن العقل ،  شيئةانطباق املاء عىل امل

العرش واملشية تطلق عىل كام مر أن ،  وأن املشية أيضا خلقت مما دون العرش

 .  ولعل كل عرش يستلزم ويستعقب مشية،  طبقات ومراتب وعوامل

يِن َُمْ   َأْسَأُلَك بِاْسِمَك وَ ـ  41 اِن الدِّ َ  }   يِي اْلِعَظامِ اْلَعظِيِم اْلَعظِيِم َديَّ َوِهي
 .  ومفاده كام مر أن مجلة أحوال القيامة واملعاد من شؤون األسامء اإلهلية ( ) { َرمييم

                                         
دالئل اإلمامة  ، 141ص –مهج الدعوات و منهج العبادات  ، عىل بن موسى ، ابن طاووس( 1)

 .   1/ 1احلديث  74للطربي ص 

 .  484مكارم األخالق ـ ص  ، حسن بن فضل ، طربسىال(  )

 .  180ص ـ  مجال األسبوع بكامل العمل املرشوع ، عىل بن موسى ، ابن طاووس( 1)
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َق بِنُوِرِه ُحُجبَك  بِاْسِمَك ـ   4   ( ) الَِّذي َأرْشَ

 .  قد مر أن احلجب تطلق عىل مراتبو

نينيَوَرُوى الطويس يفي مصباح املُتهّجد يفي تعقيب صالة ـ  41 :  × أمري املُْؤمي

َلُم َما ُهَو إاِلَّ الَِّذي اَل َيعْ   َعْرَشَك   َأْسَأُلَك بِاْسِمَك الَِّذي َخَلْقَت بِهِ وَ ـ  إىل قولهـ  ... »

ِه ُنوَر َأْسَأُلَك بِنُوِر اْسِمَك الَِّذي َخَلْقَت بِ نُوِر َوْجِهَك اْلَعظِيِم وَ َأْسَأُلَك بِ َأْنَت وَ 

اُن َساَمَواتَِك َوَأْرِضَك  بِاْسِمَك الَِّذي َتَضْعَضعَ  اهللَأْسَأُلَك َيا وَ  ِحَجابَِك النُّورِ  بِِه ُسكَّ

ُل بِِه َأْرَضَك وَ   َعْرُشَك   َواْسَتَقرَّ بِهِ  ـ إىل قوله ـ  ُتِقيُم بِِه الِْقَياَمةَوَتْطِوي بِِه َساَمَءَك َوُتبَدِّ

إىل قوله ـ واسألك  واء ـلقيت به عرشك وكرسيك ِِف اهلأواسألك باسمك الذي 

ومّحلتهم عرشك بذلك ،  باسمك الذي دعاَك به محلة عرشك فاستقّرت أقدامهم

االسم يا اهلل الذي ال يعلمه ملك ُمقّرب وال حامل عرشك وال كرسيك إالَّ َمْن 

 .  ( )« عّلمته

 :  ومفادها

 أن مجلة األسامء خفية عام دون من املخلوقات ونظريه ورد يف دعاء ـ1

َعاِء وَ الله:  السامت اَل َيْعَلُم ي اَل َيْعَلُم َتْفِسرَيَها وَ بَِحقِّ َهِذهِ اأْلَْساَمِء الَّتِ مَّ بَِحقِّ َهَذا الدُّ

ك وإذا كان العرش ال خيطر عىل بال فكر وصفه فكيف باإلسم ،  ( ) َباطِنََها َغرْيُ

 .  الذي خلق به العرش

به العرش مع اإلسم الذي إستقر به ظاهر الدعاء تغاير اإلسم الذي خلق  ـ 

 .  العرش

 .  األرضني وتقام به القيامةوات وأن هذا اإلسم هو الذي تطوى به السام ـ1

                                         
 .  1 1ص ـ  مجال األسبوع بكامل العمل املرشوع ، عىل بن موسى ، ابن طاووس( 1)

د(  )  .  16ص 55ج:  بحار األنوار ؛ وما َبْعدَ  ، 34 ص:  مصباح املُتهجِّ

 .  8 4ص  1ج مصباح املتهّجد و سالح املتعّبد ـ ( 1)
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كام مر أن العرش يطوف حول إسم البهاء كذلك يف هذا الدعاء يبني أن ـ 4

 .  للعرش إستقرار

َأْسَألَُك لَّ ُنوٍر َوُهَو َحيي َخَلْقتَُه وَ َأْطَفيَْت بِِه كُ  الَِّذي  مَّ إِِّنِّ َأْسَأُلَك بِاْسِمَك الله

بِنُوِر َوْجِهَك  َأْسَألَُك  َأْنَت وَ الَِّذي َخَلْقَت بِِه َعْرَشَك الَِّذي اَل َيْعَلُم َما ُهَو إاِلَّ   بِاْسِمَك 

 اهللْسَأُلَك َيا أَ ُنوَر ِحَجابَِك النُّوِر وَ   هِ َأْسَأُلَك بِنُوِر اْسِمَك الَِّذي َخَلْقَت بِ اْلَعظِيِم وَ 

اُن َساَمَواتَِك َوَأْرِضَك َواْستََقرَّ بِِه َعْرُشَك وَ  بِاْسِمَك الَِّذي َتَضْعَضعَ  طِْوي بِِه تَ بِِه ُسكَّ

ُل بِِه َأْرَضَك وَ  ُتِقيُم بِِه اْلِقيَاَمةَساَمَءَك َوُتَبدِّ
( )  

 :  مفاده

بب أو يراد املرتبة قد تقدم أن نور األسم حيتمل أنه من إضافة املسبب للسـ 1

 .  كام هو يف نور حجابك النور،  العليا من األسم

 وكذلك مر أن إسم،  هو رب العرش العظيم(  اهلل ) وقد مر أن إسم ـ 

 .  خلق به العرش العظيم(  العظيم )

 .  وفيه ترصيح أن إقامة القيامة هو باإلسم اإلهليـ 1

وأن اإلسم واألسامء ،  ىفيه توصيف اإلسم باحلي كام يف أدعية أخروـ 4

 .  خملوقات أوىل يف سلسلة املخلوقات وهي حية بحياة أعظم من بقية املخلوقات

َواُه ْكنُوِن اأْلَْكرَبِ اأْلََعزِّ اأْلََجلِّ اأْلَْعَظِم ااملَ   بِاْسِمَك وَ ـ  44 أْلَْكَرِم الَِّذي حُتِبُُّه َوهَتْ

ْن َدَعاَك بِِه [  بِهِ ]َتْرََض وَ  ِرَم َسائَِلَك َواَل  َحقي َعَلْيَك تََجْبَت لَُه ُدَعاَءُه وَ َفاْس َعمَّ َأْن اَل حَتْ

ُه وَ  ُبوِر َواْلُقْرآِن اْلَعظِيِم وَ  بُِكلِّ اْسمٍ َتُردَّ ْنِجيِل َوالزَّ  َواِْلِ
بُِكلِّ اْسٍم ُهَو َلَك ِِف التَّْوَراةِ

ْن َأْهُل َطاَعتَِك ِمْن َخْلِقَك أَ َك َوُرُسُلَك وَ َعاَك بِِه مَحََلُة َعْرِشَك َوَماَلئَِكتَُك َوَأْنبِيَاؤُ دَ 

                                         
 .  51 ص ـ  مجال األسبوع بكامل العمل املرشوع ، عىل بن موسى ، ابن طاووس( 1)
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ٍد وَ  َ َعََل َُمَمَّ دٍ ُتَصِلِّ آِل َُمَمَّ
( )  

 :  ومفاده

بخواص وإعطاء  وقوع اإلصطفاء يف اإلسامء ولعله بمعنى إمتياز كل إسم ـ1

 .  ترصيح بوقوع اإلصطفاء يف األسامءوقد مر ال،  كل إسم تلك اخلواص

 .  ئكة العاليني اىل احلرضة اإلهلية إنام يتم باألسامء اإلهليةأن توجه املالوـ  

ْيَت بِِه َنْفَسَك وَ اأْلَْكرَبِ الَّ   بِاْسِمَك وَ ـ  45 َتَوْيَت بِِه َعََل َعْرِشَك اْس ِذي َسمَّ

ٍد وَ اْسَتْقَرْرَت بِِه َعََل ُكْرِسيَِّك أَ وَ  َ َعََل َُمَمَّ دْن ُتَصِلِّ آِل َُمَمَّ
( )  

إذ قد تقدم عدة صفات أو تسميات لإلسم ،  األكرب صفة لإلسم الظاهر أن

 .  الذي إستوى به تعاىل عىل العرش

  ( ) َأْسَأُلَك بِاالْسِم الَِّذي اْسَتَقلَّ بِِه َعْرُشكوَ ـ  46 

 .  الظاهر أن اإلستقالل به بمعنى قام به

َماني وَ ـ  47 بي الزَّ
َّا َخَرَج َعْن َصاحي

َياَدٌة يفي هَ ×  ممي دي بْني زي  إيىَل حُمَمَّ
ي
َعاء َذا الدُّ

يي   اْلُقمِّ
لْتي فِيِع وَ رَ وَ   َربَّ النُّوِر اْلَعظِيمِ  مَّ اللهـ   الصَّ اْْلَْحري  }  َرَب بَّ اْلُكْريِسِّ الرَّ

ْنِجيِل َوَربِّ الظِّلِّ وَ  { ْسُجورالمَ   َواِْلِ
ُبوِر وَ احلَ َوُمنِْزِل التَّْوَراةِ  ( ) ُقْرآنِ الْ ُروِر َوُمنِْزِل الزَّ

بنَِي وَ املُ  اَلئَِكةِ املَ َربِّ اْلَعظِيِم وَ  اَمِء وَ  ْرَسلنَِي َأْنَت املُ اأْلَْنبِيَاِء َقرَّ إِلَُه َمْن ِِف إَِلُه َمْن ِِف السَّ

ك   ( ) اأْلَْرِض اَل إَِلَه فِيِهاَم َغرْيُ

                                         
 .  51ص  ـ(  جنة األمان الواقية )املصباح للكفعمي  ، ابراهيم بن عىل عامىل ، كفعمىال( 1)

 .  181ص  ـ(  جنة األمان الواقية )املصباح للكفعمي  ، ابراهيم بن عىل عامىل ، كفعمىال(  )

 .  130ص  ـ(  جنة األمان الواقية )املصباح للكفعمي  ، براهيم بن عىل عامىلا ، كفعمى( 1)

 .  ب و هامش ج:  و الفرقان( 4)

 .  7  ص   مصباح املتهّجد و سالح املتعّبد ـ ج  ، حممد بن احلسن ، طوسىال( 5)
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  َرَب بَّ الَْعْرِش اْلَعظِيِم وَ بَّ اْلُكْريِسِّ الَْواِسِع َورَ رَ وَ   َربَّ النُّوِر اْلَعظِيمِ  مَّ الله

ْفعي َوالَْوتْر }   َرَب وَ  { ْسُجورالمَ اْْلَْحري  } َنييل }  َرَب وَ  ( ){ الشه    { اِلهْورَاةَ َواإلي
 النُّورِ الظُُّلاَمِت وَ  َربَّ وَ 

فِيعِ وَ ،   مَّ َربَّ النُّوِر الَْعظِيمِ الله  ،  ( ){ ْسُجورالمَ ري اْْلَحْ  } َربَّ وَ ،  َربَّ الُْكْريِسِّ الرَّ
ْفِع اْلَكبرِيِ وَ  َنييل } َربَّ وَ ،  النُّوِر الَْعِزيزِ وَ ،  َربَّ الشَّ ُبورِ وَ    { اِلهْورَاةَ وَاإلي اْلُفْرقاِن وَ ،  الزَّ

مواِت وَ َأنْ .  الَْعظِيمِ  كَت إِلُه َمْن ِِف السَّ   ( ) إِلُه َمْن ِِف اأْلَْرِض ال إِلَه فِيِهام َغرْيُ

يم } َرِب بَّ اْلُكْريِسِّ اْلَواِسِع وَ رَ وَ   ْلَعظِيمِ اَرَب النُّوِر مَّ الله     { الَْعْرشي الَْعظي
ْفعي وَالَْوتْر } َوَرَب  { ْسُجورالمَ اْْلَْحري  }  َرَب وَ  َنييل }  َرَب وَ  { الشه  { اِلهْورَاةَ َواإلي
َلُه َمْن ِِف َربَّ اْلُقْرآِن اْلَعظِيِم َأْنَت إِ وَ ُروِر احلَ الظِّلِّ وَ َربَّ الظُُّلاَمِت َوالنُّوِر وَ  َربَّ وَ   

اَمَواِت وَ  كالسَّ الُْقْرآِن  َربَّ ُروِر وَ احلَ َوَربَّ الظِّلِّ وَ  ( ) إَِلُه َمْن ِِف اأْلَْرِض اَل إَِلَه فِيِهاَم َغرْيُ

اَمَواِت  كإَِلُه َمْن ِِف اأْلَْرِض اَل وَ  ( ) اْلَعظِيِم َأْنَت إَِلُه َمْن ِِف السَّ   ( )  إَِلَه فِيِهاَم َغرْيُ

ْفعي َوالَْوتْر }  َرَب وَ   َربَّ النُّوِر اْلَعظِيمِ  مَّ الله  { ْسُجورالمَ اْْلَْحري  }  َرَب وَ  { الشه
َنييل } َربَّ وَ  { ْعُمورالمَ اْْلَْيتي  }وَ  ُبوِر وَ  { اِلهْورَاةَ وَاإلي  { الُْفْرقَانَ  } َربَّ َوالزَّ

اَمَواِت وَ اَل إِ  اهللَأْنَت  اْلُقْرآِن اْلَعظِيمِ  َك وَ اأْلََرِضنَي َلَه َمْن ِِف السَّ اَل َمْعبُوَد اَل إَِلَه فِيِهاَم َغرْيُ

  ( ) ِسَواك

                                         
 .  ب و ج:  و الوتر( 1)

 .  هاج و ارتفعت أمواجه:  سجر البحر(  )

 .  13 ص  1ج  ـ(  احلديثةـ  ط )اإلقبال باألعامل احلسنة  ، ىل بن موسىع ، ابن طاووس( 1)

 .    1ص ـ  مجال األسبوع بكامل العمل املرشوع ، عىل بن موسى ، ابن طاووس( 4)

 .  ب و هامش ج و كذلك يف:  الّسامء( 5)

 .  61 ص  1مصباح املتهّجد و سالح املتعّبد ـ ج  ، حممد بن احلسن ، طوسىال( 6)

 .  410ص  1ـ ج(  القديمةـ  ط )إقبال األعامل ( 7)
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 :  ومفاده

أن النور العظيم وحيتمل أن يراد به العرش العظيم فوق مرتبة الكريس  ـ1

وقد ،  ظيمووصف الكريس بالرفيع يف قبال وصف العرش أو النور بالع،  الرفيع

 .  والنور واملقابلة بني العرش،  وصف بالواسع

ه وفيه إشارة اىل طبقات النور وأن منه النور العظيم ومنه العزيز ومن ـ 

 .  مايقابل الظلامت ومنه ظل وحرور

لعل الرتتيب بني النور العظيم ثم الكريس الرفيع ثم العرش العظيم يشري اىل  ـ1

لكن الرواية الالحقة دالة عىل أن النور العظيم ،  لتنزلالرتتيب من جهة التصاعد ال ا

،  وأنه فوق العرش العظيم،  مما يدلل عىل فوقيته رتبة،  ال حيتمله نور العرش العظيم

 .  ولو بلحاظ نور احلجب الذي هو فوق العرش ونور السرت فوق نور احلجب

اَمِء السَّ وَ ’  اهللَقاَل َرُسوُل ـ  40 ابَِعِة بَِحارًا ِمْن ُنوٍر َيتَأَلْأَلُ َرَأْيُت ِِف السَّ
( ) 

اَم َفِزْعُت  ( ) بَِحاٌر ِمْن َثْلجٍ وَ  ( )فِيَها بَِحاٌر ُمظْلَِمةٌ َها خَيَْطُف بِاأْلَْبَصاِر وَ َتأَلُْلؤُ   ( ) َتْرُعُد َفُكلَّ

ئِيَل فَ وَ  ُد َواْشُكْر كَ َرَأْيُت َهُؤاَلِء َسَأْلُت َجرْبَ باَِم  اهللاْشُكِر َراَمَة َربَِّك وَ َقاَل َأْبرِشْ َيا َُمَمَّ

تِِه وَ  اهللَتنَِي َصنََع إَِلْيَك َقاَل َفَثبَّ  ئِيَل وَ َعْونِِه َحتَّى بُِقوَّ رْبَ
ئِيُل َكثَُر َقْويِل جِلَ بِي َفَقاَل َجرْبَ َتَعجُّ

َك َفَكيَْف  اَم َهَذا َخْلٌق ِمْن َخْلِق َربِّ ُد ُتَعظُِّم َما َتَرى إِنَّ ِق الَِّذي َخَلَق َما َتَرى الِ اخلَ بِ َيا َُمَمَّ

َأْلَف ِحَجاٍب  ( ) َبنْيَ َخْلِقِه تِْسِعنيَ وَ  اهللَبنْيَ  َما اَل َتَرى َأْعَظُم ِمْن َهَذا ِمْن َخْلِق َربَِّك َأنَّ وَ 

افِيُل َوَبْينَنَا وَ  اهللْلِق إىَِل اخلَ َأْقَرُب وَ  ٌب ِمْن ُنوٍر ُة ُحُجٍب ِحَجاَبْينَُه َأْرَبعَ َأَنا َوإرِْسَ

                                         
 .  و هو كذلك أيضا يف نسخة.  يكاد تاللؤها:  يف املصدر( 1)

 .  و فيها بحار من ظلمة:  يف نسخة(  )

 .  و بحار ثلج ترعد:  يف املصدر( 1)

 .  فلام فزعت:  يف املصدر( 4)

 .  سبعني:  يف نسخة( 5)
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َرَأْيُت ِمَن وَ ’  اِء َقاَل املَ ِحَجاٌب ِمَن َوِحَجاٌب ِمْن ُظْلَمِة َوِحَجاٌب ِمَن اْلَغاَمِم وَ 

ووَ  اهللائِِب الَّتِي َخَلَق اْلَعَج  َر َعََل َما َأَراَدُه دِيكًا ِرْجاَلُه ِِف خُتُ ابَِعِة َسخَّ ِم اأْلََرِضنَي السَّ

وِم  اهللَخَلَقُه  ( ) َتَعاىَل  اهللُهَو َمَلٌك ِمْن َماَلئَِكِة وَ  َوَرْأُسُه ِعنَْد الَْعْرشِ  َكاَم َأَراَد ِرْجاَلُه ِِف خُتُ

َواِء إِ  ابَِعِة ُثمَّ َأْقَبَل ُمْصِعدًا َحتَّى َخَرَج ِِف اهْلَ ابَِعِة وَ اأْلََرِضنَي السَّ اَمِء السَّ اْنَتَهى فِيَها ىَل السَّ

ُهَو َيُقوُل ُسْبَحاَن َرِبِّ َحْيُث َما ُكنُْت اَل ُنُه إىَِل ُقْرِب الَْعْرِش وَ رْ ُمْصِعدًا َحتَّى اْنَتَهى قَ 

ا َجاَوَز لَُه َجنَاَحاِن ِِف َمنْكَِبْيِه إَِذا َنرَشَ َربَُّك ِمْن ِعظَِم َشْأنِِه وَ َتْدِري َأْيَن  َق املَ ُُهَ رْشِ

ئِيَل نََّة َرَجَعْت إيَِلَّ َنْفيِس َفَسَأْلُت َجرْبَ اجلَ ُت َفَلامَّ َدَخلْ ’  اهللَقاَل َرُسوُل  ... ( ) ْغِرباملَ وَ 

ا وَ  ادَِقاُت َعْن تِْلَك الْبَِحاِر َوَهْوهِلَ  اهللاْحتََجَب  ُجِب الَّتِياحلُ َأَعاِجيبَِها َفَقاَل ِهَي رُسَ

ا وَ  اْنَتَهْيُت إىَِل وَ   ٍء فِيهِ  َوُكلُّ َشْ  ( ) ُجُب َلَتَهتََّك ُنوُر اْلَعْرشِ احلُ َلْو اَل تِْلَك َتَباَرَك َوَتَعاىَل هِبَ

ًة ِمَن اأْلَُمماملُ ِسْدَرةِ    ( ) نَْتَهى َفإَِذا اْلَوَرَقُة ِمنَْها ُتظِلُّ ُأمَّ

فيه أي لو ال تلك  ء كل شلتهتك نور العرش و×  قوله:  قال املجليس

وما  لقه اهلل وراء احلجب نور العرشالذي خ  هتك النور العظيماحلجب ألحرق و

راد هبا احلجب التي حتت ء فيه فامل ِف بعض النسخ هلتك نور العرش كل شدونه و

ري للمصنف ِف التفسري الصغالعرش وأنه لوالها ألحرق وحرق نور العرش ما دونه و

  ( ) هو يرجع إىل املعنى األولهلتك نور اهلل العرش وما دونه و

َلْو اَل تِْلَك وَ  ... : × هللويف تفسري القمي صحيح هشام بن سامل عن ايب عبدا

َتَك ُنوُر الَْعْرشِ احلُ    ( )، ٍء فِيهِ  ُكلَّ َشْ   ُجُب هَلَ

                                         
 .  و يف املصدر و ملك من مالئكة اهللّ .  اهللّ ملكا من مالئكة:  يف نسخة( 1)

 .  6 1ص  10ج  ـ(  بريوتـ  ط )بحار األنوار  ، 1ـ  1تفسري القمي سورة اإلرساء اآلية (  )

 .  لتهتك عن نور العرش:  يف نسخة امني الرضب( 1)

  . 0 1ص  10ـ ج (  بريوتـ  ط )بحار األنوار  ، حممد باقر بن حممد تقى ، جملسى( 4)

 .   11ص  10ـ ج (  بريوتـ  ط )بحار األنوار ( 5)

 .  1ـ  1سورة اإلرساء اآلية ـ  تفسري القمي( 6)
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ا  ... : جوابه عن أسئلة اليهوديني×  وروى يف املناقب عن أمرياملؤمنني َأمَّ

َقًة َبنْيَ اْلَعْرِش  اَبِت الُْكْريِسِّ َلْو اَل َذلَِك لَذَ وَ الثَّاَمنَِيَة َعرَشَ َفَثاَمنَِيَة َعرَشَ ِحَجابًا ِمْن ُنوٍر ُمَعلَّ

َواِمُخ  مُّ الشَّ اَمَواُت َواأْلَْرُض وَ   الصُّ َقِت السَّ   ( ) َما َبْينَُهاَم ِمْن ُنوِر الَْعْرشِ َواْحََتَ

اْلُكْريِسُّ ُجْزٌء ِمْن َسْبِعنَي  ... : × اصم بن محيد عن ايب عبداهللويف صحيح ع

َجاِب وَ اْلَعْرُش ُجْزٌء ِمْن َسْبِعنَي جُ وَ   الَْعْرشِ ُجْزءًا ِمْن ُنوِر  َجاُب ْزءًا ِمْن ُنوِر احْلِ احْلِ

َْت  ُجْزٌء ِمْن َسْبِعنَي ُجْزءًا ِمْن ُنوِر السِّ
( )  

،  احلجب فوق العرش أيضاد طبقات ومراتب اطالق احوهو يشهد لكون 

بعض وإن كانت احلجب تطلق عىل مراتب عديدة منها ما دون العرش بل ما دون 

 .  الساموات

 األحد الصمد الفرد مراتباسم 

ِر املُ الظَّاِهِر اْلباطِِن الطَّاِهِر ،  َأْسَأُلَك بِاْسِمَك اأْلََجلِّ اأْلََعزِّ اأْلَْكَرمِ ـ  43 طَهَّ

َمِد الَْفْردِ املُ  ِس اأْلََحِد الصَّ ،  َأَجبَْت الَِّذي إِذا ُدِعيَت بِِه ،  الَِّذي َمألَ اأْلَْركاَن ُكلَّها،  َقدَّ

ٍد وَ إِذا ُسئِْلَت بِِه َأْعَطْيَت أَ وَ  َ َعََل َُمَمَّ دٍ ْن ُتَصِلِّ آِل َُمَمَّ
( )  

 :  ومفاده

ويبني أن األحدية ،  كام مر أن األحد الصمد الفرد وصف إلسمـ 1

 .  ا كإسم ذات درجات وطبقات كام مروالصمدية وغريمه

 .  هوملؤه لألركان كلها تقومها به وإشتقاقها منـ  

ال إِلَه إاِلَّ  اهللَأنََّك َأْنَت ،  بَِك َشِهيداً   َكفىالّلُهمَّ إِِّنِّ ُأْشِهُدَك َواْشِهُد َمالئَِكتََك وَ ـ  58

                                         
 .  104ص   ـ ج (  البن شهرآشوب )مناقب آل أيب طالب ( 1)

 .  180التوحيد ص .  30ص  1ـ ج (  اإلسالميةـ  ط )الكايف (  )

 .  36 ص   ـ ج (  احلديثةـ  ط )اإلقبال باألعامل احلسنة ( 1)
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يَك لََك  دًا َعبُْدَك َوَرُسولَُك وَ َأْشهَ وَ ،  َأْنَت َوْحَدَك ال رَشِ ُتَك ِمْن َخْلِقَك ُد َأنَّ َُمَمَّ ،  ِخرَيَ

ابَِعِة باطٌِل ما َخال َوْجِهَك اْلَكِريمِ   ِمْن ُدوِن َعْرِشَك إىِل َأنَّ ُكلَّ َمْعبُودٍ وَ  ،  َقراِر َأْرِضَك السَّ

ٍد وَ   َفَصلِّ َعَل،  الّدائِم الَِّذي ال َيُزوُل  دٍ   َعَلَُمَمَّ وحانِيِّنَي الَِّذيَن ال  ( )، آِل َُمَمَّ َوبَِحقِّ الرُّ

ُه ِمْن َعظِيِم ال َيْبُلُغوَن ما َأْنَت ُمْستَ وَ ،  بِالثَّناِء َعَليَْك وَ ،  َك َيْفَُتُوَن إاِلَّ بِتَْعظِيِم ِعزِّ َجاللِ  ِحقُّ

َك وَ  اَمء ( ). ُعُلوِّ َشْأنَِك ِعزِّ َيا َخِفيَّ اللُّطِْف َيا َخاِزَن النُّوِر ِِف السَّ
( )  

 :  ومفاده

أن التفصيل بني ما دون العرش وما بني فوق العرش ليس عىل نحو  ـ1

بل إلن ما فوق العرش الغالب عليه اجلهة اإلسمية له تعاىل ،  اء املتصلاإلستثن

وي اْدُعواْ  }:  ريق له تعاىل نظري قوله تعاىلفالعبادة له عبادة مرآة وط
َ
قُلي اْدُعواْ اّلِله أ

ْسَماء 
َ
ا تَْدُعواْ فَلَُه األ يًّا مه

َ
ْسمَ  } وقوله تعاىل { ْسَن اْلُ الرهْْحَـَن أ

َ
ِّ األ ْسَن اْلُ اء َوّلِلي

يهي َسيُْجَزْوَن َما ََكنُواْ َيْعَملُون ْسَمآئ
َ
ُدوَن ِفي أ ييَن يُلْحي يَها َوَذُرواْ اَّله  .  { فَاْدُعوهُ ب

قد إستثني من عبادة ما دون العرش خال وجهه الكريم وهو احليثية  ـ 

ذا وه،  فإن حكم عبادهتا طريق لعبادته تعاىلمية فيام دون العرش من األشياء اإلس

،  إختالف شأن ما فوق العرش من املخلوقات عام هو دون العرش من املخلوقات

 .  فاألوىل متمحضة يف اإلسمية

أن الروحانيني بحكم شفافيتهم أعىل تنزهيا وحتميدا ومعرفة به تعاىل من  ـ1

 .  بقية املخلوقات األكثف جسامنية

 .  وخلقة النور ولطافتهخزن النور يف السامء بإعتبار السمو علو يشري اىل عل ـ4
                                         

 .  181ص   ـ ج (  احلديثةـ  ط )اإلقبال باألعامل احلسنة ( 1)

 181ص   ج  ـ(  احلديثةـ  ط )اإلقبال باألعامل احلسنة (  )

 .   15ـ ص (  جنة األمان الواقية )املصباح للكفعمي  ، ابراهيم بن عىل عامىل ، كفعمى( 1)
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مَّ الله   { الرهْْحـَني الرهحييم اهللِمْسِب  }  ×  وروى الكفعمي َعني اْلَقائيمي ـ  51

اَمَواِت وَ الَِّذي َعَزمْ   إِِّنِّ َأْسَأُلَك بِاْسِمَك  اَم َت بِِه َعََل السَّ يئْتييَا َطوًًْع  } اأْلَْرِض َفُقْلَت هَلُ ا
تَ 
َ
ْو َكْرًها قَاَِلَا أ

َ
يعينيأ   الَِّذي َعَزْمَت بِِه َعََل َعَصا ُموَسى  َأْسَأُلَك بِاْسِمَك وَ  { يَْنا َطائ

فيُكون }
ْ
َ تَلَْقُف َما يَأ يَذا ِهي َحَرةِ   َأْسَألَُك بِاْسِمَك وَ  { فَإ ْفَت بِِه ُقُلوَب السَّ الَِّذي ََصَ

يريبِّ الَْعالَميني } إَِلْيَك َحتَّى   ( ) { قَالُواْ آَمنها ب
 :  فادهوم

 ة لألسباباخلارق وهو األفعال،  ن آخر لألسامء عالوة عىل اخللق هباأتبيان ش ـ1

 .  ترصيف والتغيري يف أحوال املخلوقات فباإلسم يعزم عىل ذلك يف خملوق مااليف 

وأن هداية األسامء ملا دوَّنا حتم مربم وإن مل خيرج ذلك عن اإلختيار  ـ 

ئْنَا آلتَيْنَا ُُكه َنْفٍس ُهَداَها } عاىلاملخلوق بل من قبيل قوله ت لذلك أي  { َولَْو شي

 .  مزيد من اللطف منه تعاىل

 وم مراتبياسم الق

اأْلََجلِّ يِّ الَْقيُّوِم اأْلَْكرَبِ احلَ ْخُزوِن املَ ْكنُوِن املَ   بِاْسِمَك وَ :  وروى الكفعميـ   5

َواُه وَ  نْ الَِّذي حُتِبُُّه َوهَتْ َحقي َعَلْيَك َأْن اَل اَك بِِه َوَتْسَتِجيُب َلُه ُدَعاَءُه وَ َدعَ .  َتْرََض َعمَّ

يَِّب َسائَِلك   ( ) خُتَ

 :  ومفاده

أن القيومية كإسم وصفة ذات درجات كام مر يف بقية األسامء والصفات  ـ1

 .  الكربى

                                         
 .  135ـ ص (  جنة األمان الواقية )للكفعمي املصباح  ، ابراهيم بن عىل عامىل ، كفعمىال( 1)

 .  617ـ ص (  جنة األمان الواقية )املصباح للكفعمي  ، ابراهيم بن عىل عامىل ، كفعمىال(  )
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 .  اإلصطفاء واقع يف اإلسامء وهو معنى غامض يف اإلصطفاءكام مر ـ 

 العظيمة تحت العرش األرواحإطالق األسماء على 

ِّ َعْن أيَبي َجْعَفرٍ روى أَبيو مَحَْزَة الثُّ ـ  51 ’  اهلل َقََض َرُسوُل َلـامَّ :  َقاَل ×  اَميلي

َتُه وَ  اُمُه َأْوَحى ُنُبوَّ دُ  اهللاْسُتْكِمَلْت َأيَّ َتَك وَ ’  إَِليِْه َيا َُمَمَّ اْسَتْكَمْلَت َقْد َقَضْيَت ُنُبوَّ

اَمَك َفا ةِ ِِف اأْلَْكرَبَ َوِمرَياَث الِْعْلِم وَ ااِلْسَم اْلِعْلَم الَِّذي ِعنَْدَك َواآْلَثاَر وَ  ْجَعلِ َأيَّ آَثاَر النُُّبوَّ

تَِك ×  َأْهِل َبْيتَِك ِعنَْد َعِِلِّ ْبِن َأِِب َطالٍِب  يَّ  ِمَن اْلَعِقِب ِمْن ُذرِّ
ةِ ْ َأْقطَْع ِعْلَم النُّبُوَّ َفإِِّنِّ ََل

ْ أَ  َعَليِْه  اهللَصَلَواُت  َبنْيَ َأبِيَك آَدمَ ُنوا َبْينََك وَ ْقَطْعَها ِمْن ُبُيوَتاِت اأْلَْنبِيَاِء الَِّذيَن َكاَكاَم ََل

  ( ). َعَلْيِهْم َأمْجَِعنيَ وَ 

د باالسم االكرب اما روح القدس او الروح االمري الذي أوحي واملرا

 .  كام اشارت اليه آيات وروايات عديدة،  ’ اليه

ْيَلمي َعْن أيَبي َعبْدي احلَ َعْن َعبْدي و  ْبني أيَبي الدَّ
يدي َسى إىَِل َأْوََص ُمو:  َقاَل ×  اهللمي

 اهللََلْ ُيوِص إىَِل َوَلِد ُموَسى أِلَنَّ ُنوٍن إىَِل َولَِد َهاُروَن وَ  َأْوََص ُيوَشُع ْبنُ ُيوَشَع ْبِن ُنوٍن وَ 

َتاُر  ُة خَيْ رَيَ
َّ َلُه اخْلِ َ ُموَسى ُيوَشَع ْبَن ُنوٍن بِ ْن َيَشاُء وَ َمْن َيَشاُء َِم  اهللِسيِح َفَلامَّ َأْن َبَعَث املَ َبرشَّ

ْم إِنَّ املَ  ِد إِْساَمِعيَل ِمْن َبْعِدي اْسُمُه َأمْحَُد ِمْن ُولْ ’  اهللُه َسَيأِِْت َرُسوُل ِسيَح َقاَل هَلُ

ُقُكْم وَ  ُقنِي َوُيَصدِّ ُهُم  وَ ْستَْحَفظنِيَ املُ نَي ِِف َواِريِّ احلَ َجَرْت َبنْيَ ُيَصدِّ اَم َسامَّ  اهللإِنَّ

ُُم اْسُتْح املُ  ٍء  ُهَو اْلكِتَاُب الَِّذي ُيْعَلُم بِِه ُكلُّ َشْ اأْلَْكرَبَ وَ   ِفُظوا ااِلْسمَ ْسَتْحَفظنَِي أِلهَنَّ

رَْسلْنَا ُرسُ  }  َتَعاىَل  اهللالَِّذي َكاَن َمَع اأْلَْنبِيَاِء َيُقوُل 
َ
نَزنْلَا َمَعُهُم لََقْد أ

َ
ياْْلَيَِّناتي وَأ لَنَا ب

َّا يُ اأْلَْكرَبُ وَ   تَاُب ااِلْسمُ اْلكِ    { الْكيَتاَب َوالْميزيَانَ  اَم ُعِرَف َِم ْدَعى اْلِعْلَم التَّْوَراُة إِنَّ

                                         
 .  460ص  1ج –بصائر الدرجات يف فضائل آل حمّمد صىّل اهلل عليهم  ، حممد بن حسن ، صفارال( 1)
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ْنِجيُل وَ  َقْد َأْخرَبَ وَ َراِهيَم إِبْ اُن َفاَم َكاَن ُكُتُب ُنوٍح َوَما كَِتاُب َصالٍِح َوُشَعْيٍب وَ اْلُفْرقَ َواِْلِ

وََل  }  اهلل
ُ
ُحفي األ يبَْراهييَم َوُموََس   إينه َهَذا لَِفي الصُّ َفَأْيَن ُصُحُف  ( ){ ُصُحفي إ

ا ُصُحُف إِْبرَ  اأْلَْكرَبُ َفَلْم َتَزِل   ُصُحُف ُموَسى ااِلْسمُ اِهيَم َفاالْسُم اأْلَْكرَبُ وَ إِْبَراِهيَم َأمَّ

دٍ اْلَوِصيَُّة ُيوِصيهَ  ئِيُل َفَقاَل َلُه إِنَّ ’  ا َعاَِلٌ َبْعَد َعاَِلٍ َحتَّى َدَفُعوَها إىَِل َُمَمَّ َك ُثمَّ َأَتاُه َجرْبَ

َتَك وَ  اَمَك َفاَقْد َقَضْيَت ُنُبوَّ آَثاَر اأْلَْكرَبَ َوِمرَياَث الِْعْلِم وَ   ْجَعِل ااِلْسمَ اْسَتْكَمْلَت َأيَّ

 ِعنَْد َعِِل  
ةِ ُيْعَرُف بِِه اَِلٌ ُيْعَرُف بِِه َطاَعتِي وَ يِل فِيَها عَ  َأْتُرُك اأْلَْرَض إاِلَّ وَ إِِّنِّ اَل فَ ×  النُُّبوَّ

ًة ملَِْن ُولَِد َبنْيَ َقْبِض َنبِي  إىَِل ُخُروجِ   َواَلَيتِي ْوَحى بِاالْسِم اأْلَْكرَبِ آَخَر َفأَ  ( ) َفَيُكوُن ُحجَّ

ةِ إىَِل َعِِلِّ ْبِن َأِِب َطالٍِب آَثاِر ِعْلِم وَ ِمرَياِث الِْعْلِم وَ    ( ). × النُّبُوَّ

 :  دهومفا

واألسم األكرب قد إستظهر من مجلة من الروايات إطالقه عىل روح ـ 1

وقد ورد أنه خملوق مما ،  القدس الروح األمري كام رصح بذلك يف هذه الرواية

 .  دون العرش

اىل ’  من النبي ما عنده من أرواح هو باإلحياء’  أن جعل النبيـ  

كام ،  فالتوريث ههنا اطلق عليه جعل تكويني وإحياء وليس نقال ماديا،  × عيلّ 

 .  اطلق عليه اجلعل يف الرواية السابقة

يال كان علو×  ثم أحرض عِل بن احلسني:  وروى يف إثبات الوصيةـ  54

والصحف  عّرفه ان قد دفع العلومو مواريث األنبياءاألعظم و  فأوَص إليه باالسم

أرّسها أن تدفع مجيع ذلك وـ  ريض اهللّ عنهاـ  السالح اىل أم سلمةواملصاحف و

                                         
 .  األعىل(  13و  10 )اآلية ـ ( 1)

 .  نبى آخر ، هذه الزيادة يف البحارـ (  )

 ، قم ؛ ايرانـ  بصائر الدرجات يف فضائل آل حمّمد صىّل اهلل عليهم ، حممد بن حسن ، صفار( 1)

 .  ق 1484 ، دوم:  چاپ
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 .  هذه الرواية اطلق عىل الوحي والتوريث وصية وإيصاءوفی .  ( إليه

فاطمة فدفع إليها كتابا ملفوفا دعا ذلك اليوم ابنته الكربى ×  و روي اّنه

ء كان  أي يش:  × فسئل العامل.  × أمرها أن تسّلمه اىل أخيها عيل بن احلسنيو

 ؟  يف الكتاب

  ( ). قيام الساعةإليه ولد آدم اىل فناء الّدنيا ومجيع ما حيتاج ـ  اهللّ وـ  فيه:  فقال

 :  ومفاده

وقد تقدم أن األسم األعظم يطلق ،  أن األسم األعظم هو األسم األكرب ـ1

 .  كرب كذلكوالظاهر أن األسم األ،  عىل مراتب عديدة من األسامء

أن يف الرواية داللة عىل أن الكتاب العزيز ليس خمتصا باملعرفة الدينية  ـ 

مع أن الغاية ،  د للربزخ وللرجعة ولعامل القيامةوالتكليف يف عامل الدنيا بل يمت

والكتاب العزيز  ليست ذات مفهوم فإن هناك من الدالالت عىل إرتباط القرآن

 .  باجلنة ودرجاهتا

أعطانا اهللّ رّبنا من علمه االسم :  ’ قال:  ى العلوي يف املناقبوروـ  55

ونعرج به إىل ،  النارالساموات واألرض واجلنّة و ( )الذي لو شئنا خرقنا ( ) األعظم

ننتهي به إىل العرش فنجلس عليه و،  نرّشقونغّرب و،  األرض ( ) هنبط به إىلالسامء و

ء حّتى الساموات واألرضني والشمس والقمر  يعطينا كّل شبني يدي اهللّ تعاىل ف

  ه باالسمأعطانا ذلك كلّ ،  الناروالنجوم واجلبال والشجر والدواّب والبحار واجلنّة و

 األسواق نميش ِفومع هذا كّله نأكل ونرشب و،  خّصنا بهاألعظم الذي عّلمنا و

                                         
 .  167صـ  اثبات الوصية ، عىل بن حسني ، سعودىامل( 1)

 .  ( لمنا لالسم األعظمقد أعطانا اهللّ رّبنا عّز و جّل ع : ) يف بحار األنوار(  )

 .  ( خرقت : ) و يف بحار األنوار(  خلرجنا : ) « م »يف ( 1)

 .  يف بحار األنوار(  إىل )مل ترد ( 4)
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هم سبقونه بالقول وكرمون الذين ال ينحن عباد اهللّ املونعمل هذه األشياء بأمر رّبنا و

،  فّضلنا عَل كثري من عباده املؤمننيو،  جعلنا معصومني مطّهرينو،  بأمره يعملون

ْن َهَدانَا اْلَ  }:  ( )فنحن نقول هلذا
َ
َي لَْوال أ َْهَتدي يَهـَذا َوَما ُكنها نلي يي َهَدانَا ل ِّ اَّله ْمُد ّلِلي

ْت ََكيَمُة الَْعَذابي لََعَ  }و،  ( ){ اّلِلُّ  بكّل ما أعني اجلاحدين ،  ( ) { الََْكفيريين َحقه

  ( ). اِلحسانأعطانا اهللّ من الفضل و

 :  ومفاد احلديث

وهو  حيتمل أن يراد من األسم األعظم ما تقدم من األسم األكرب وحيتملـ 1

أن يراد مرتبة أخرى من إسم أعظم فوق العرش ملا مر من أن األسم األكرب  أظهر

بينام ،  ريد به الروح األمري وروح القدس فهو دون العرشواألسم األعظم إذا أ

يتمكن به عىل العرش علام ،  يث إسم أعظم فوق العرش كام يأيتمفاد هذا احلد

 .  فضال عام هو دون العرش من العوامل،  وقدرة

 مرتبتهم األسمائية فوق العرش 

وهم بني  اعىل العرش قدرة وعلام وسلطان أن هبذا األسم األعظم يستوون ـ 

كام مر أنه تعاىل فوقيته عىل العرش بتوسط عامل ،  يدي ترصف اهلل تعاىل فوقهم

فكوَّنم يف مرتبة األسامء فوق ،  أي بينه وبني العرش عامل األسامء،  سامءاال

ويف هذه املرتبة ،  فمرتبتهم األسامئية فوق العرش،  العرش ومن فوقهم اهلل تعاىل

ام دون العرش من اجلنة والنار والساموات هم أولياء عرش الرمحن فضال ع

 .  واألرضني ومن فوقهم اهلل تعاىل ويل عليهم
                                         

 .  يف بحار األنوار(  هلذا )مل ترد ( 1)

 .  41اآلية  ، سورة األعراف(  )

 .  71اآلية  ، سورة الزمر( 1)

 .  76الكتاب العتيق ـ ص / (  للعلوي )ملناقب ا ، حممد بن عىل بن احلسني ، علوىال( 4)



 101  ..............................................................................................  عالم االسماء اإللهية: الفصل الثالث عشر 

 عروجهم مراتبا لما فوق العرش 

هلم العروج باألسم األعظم اىل قرب العرش بل اىل ما فوق العرش  أَّنم ـ1

مع إختالف مراتب املعراج اجلسامين واملعراج الروحاين وكل منهام عىل مراتب 

 .  وطبقات

 أقسام طي العوالم

 .  أن طي األرض يقابل طي الساموات ويقابلهام طي اجلنة وطي النار ـ4

 عالم األمر مراتب لما فوق العرش ودونه

ذا اذا جعل اجلار واملجرور متعلقا بكل ما ه أن كل ذلك هلم بأمر اهلل تعاىل ـ5

أن ل االول  االحتامعىلمما يشري ،  سبق ال بخصوص عملهم يف النشأة اجلسامنية

وال يقترص عىل ما فوق ،  عامل األمر ليس يقترص عىل ما يف الساموات العليا

وال يقترص عىل ما فوق عامل اجلنة والنار من عامل ،  الساموات من عامل اآلخرة

بل يطلق عىل مرتبة رابعة روحية أيضا وهي ،  أرواح األمر مماهي دون العرش قربا

العرش فستكون مراتب عامل األمر مخسة وكلها واذا الحظنا ،  ما فوق العرش

لكن دون عامل األسامء ،  وقد تقدم أن عامل الوحي يمتد ملا فوق العرش،  روحية

املجردة عن اجلسمية مهام تصاعدت يف اللطافة درجة أي جمردة عن الروح بكل 

 كألمر خلق تدرجيي بلطافة ال تدربعد كون عامل ا،  طبقاهتا ودرجاهتا يف اللطافة

لكن التدرجيية دفعية بالقياس اىل ما دونه من عامل األجسام  { ُكن َفيَُكون }

 .  الكثيفة من عامل اخللق

 المشيئة قبل وبعد العرش

 الفعل منه بالعلم ويف احلقيقة أن العامل الروحي مادام روحيا فإن صدور
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ملراتب واملشية واإلرادة والتقدير والقضاء إال أن هذه ا(  عرش اسبق كام مر )

فضال عن عامل اخللق الذي ورد أنه ،  ختتلف يف املراتب اخلمسة من عامل األمر

إال أنه من الواضح أن هذه املراحل السبعة ليست ،  اليصدر فيه يشء إال بسبعة

فتعم كل عوامل ،  كلها جسامنية كثيفة خلقية بل مجلة منها أو كلها مراحل روحية

يزي ْبني َعبْدي  صحيح فيعم ما يف نظري.  مع إختالفها يف اللطافة،  الروح َعبْدي وَ  اهللَحري

اَل ِِف ِِف اأْلَْرِض وَ ٌء  اَل َيُكوُن َشْ :  أَنَُّه َقاَل ×  اهلليعا  َعْن أيَبي َعبْدي ْبني ُمْسَكاَن مَجي  اهلل

اَمِء إاِلَّ هِبَِذِه اخلِْ  ْبِع بَِمِشيئٍَة َوإَِراَدةٍ َوَقَدٍر َوقَ السَّ َأَجٍل َفَمْن َضاٍء َوإِْذٍن َوكَِتاٍب وَ َصاِل السَّ

ُه َيْقِدُر َعََل َنْقِض َواِحَدةٍ َفَقْد َكَفرَ  يعم مجلة من مراحله عواَل األمر من ـ  ( ). َزَعَم َأنَّ

ْمراً  }:  السيام مع قوله تعاىل،  خمتلف مراتبه
َ
يَذا قَََض أ ْرضي َوإ

َ
َماَواتي َواأل يُع السه بَدي

َما َيُقوُل  ينه َما َيُقوُل ََلُ ُكن  } { ََلُ ُكن َفيَُكون فَإ ينه ْمًرا فَإ
َ
يَذا قَََض أ َُيْلُُق َما يََشاء إ

ن نهُقوَل ََلُ ُكن َفَيُكون } { َفَيُكون
َ
َرْدنَاهُ أ

َ
يَذا أ ٍء إ يََشْ ينهَما قَْونُلَا ل ْمرُهُ  } { إ

َ
ينهَما أ إ

ْن َيُقوَل ََلُ ُكْن َفيَُكون
َ
َراَد َشيًْئا أ

َ
يَذا أ ي  } { إ ْرَض ب

َ
َماوَاتي َواأل قِّ َويَوَْم اْلَ َخلََق السه

َوري المُ قُّ َوََلُ اْلَ َيُقوُل ُكن َفيَُكوُن قَْوَُلُ    { لُْك يَْوَم يُنَفُخ ِفي الصُّ
 ويشري اىل إطراد تلك املراحل إمجاال ما ورد يف دعاء اجلوشن الكبري العظيم

َر النُّورِ  » َر النُّوِر َيا ُنوَر ُكلِّ ُنوٍر  َيا ُنوَر النُّوِر َيا ُمنَوِّ َر النُّوِر َيا ُمَقدِّ َيا َخالَِق النُّوِر َيا ُمَدبِّ

َيا ُنورًا َقْبَل ُكلِّ ُنوٍر َيا ُنورًا َبْعَد ُكلِّ ُنوٍر َيا ُنورًا َفْوَق ُكلِّ ُنوٍر َيا ُنورًا َلْيَس َكِمْثلِِه 

ومشيئة (  عرش ) ايل فله علماي أن لعامل النور تدبري وتقدير وبالت ( )« ُنور

،  والريب يف إرادة عامل األرواح من عامل األمر من عامل النور يف الدعاء،  وإرادة

من  ويبعد إرادة عامل النور املجرد من الروح ومن اجلسمية اللطيفة أو برضب

 فيتبني أن لعامل األمر تدبري.  التأويل غري املنايف للمعنى السابق الشامل لعامل األمر

                                         
 .  143ص  1ـ ج (  اإلسالميةـ  ط )الكايف ( 1)

 .  51 املصباح للكفعمي ص .  486ص ـ  البلد األمني و الدرع احلصني ، كفعمىال(  )
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وقد يطلق ،  وتقدير وعلم ومشيئة غاية األمر بدرجة من اللطافة العالية الغامضة

ْت ََكيَمُت  } عىل تلك املراحل أسامء أخرى نظري ْت ََكيَمُت َربَِّك  } { َحقه َوَتمه
لي ليََكيَماتيهي  ْدقًا َوَعْدالً اله ُمبَدِّ   { صي
يَد واملشيئة ما يف ر(  العرش ) ويشري اىل مراتب العلم واية اْلَفتْحي ْبني َيزي

ِّ َعْن أيَبي اجلُ 
َحْتٍم َوإَِراَدَة َعْزٍم  َمِشيئَتَنْيِ إَِراَدةَ إِنَّ هللَِِّ إَِراَدَتنْيِ وَ :  َقاَل ×  َسني احلَ ْرَجايني

ُه هَنَى آَدَم وَ َما َينَْهى َوُهَو َيَشاُء َوَيأُْمُر َوُهَو اَل َيَشاُء َأ وَ  َيأُْكاَل ِمَن  َأنْ  َزْوَجَتهُ َرَأْيَت َأنَّ

َجَرةِ َوَشاَء َذلَِك وَ  ْ َيَشْأ َأْن َيأُْكاَل ملََا َغَلَبْت َمِشيَئتُُهاَم َمِشيئَ الشَّ َأَمَر َتَعاىَل وَ  اهللَة َلْو ََل

 اهللاِهيَم َمِشيَئَة َلْو َشاَء ملََا َغَلَبْت َمِشيَئُة إِْبرَ يَم َأْن َيْذَبَح إِْسَحاَق َوََلْ َيَشْأ َأْن َيْذَبَحُه وَ إِْبَراهِ 

 إال أنه يفتح املجال اىل،  وهي وإن كانت ِف املشيئة املتعلقة بام دون العرش ( ).  َتَعاىَل 

املشيئة فضال عن العلم فبعضها دون العرش كام تعدد مراتب التقدير والتدبري و

إال أن بعض مراتب هذه احلقايق فوق ،  وردت الروايات ِف املباحث السابقة

 .  العرش

رٍي وَ  رٍي َعْن أيَبي َعبْدي وكام يف موثق أيَبي َبصي ×  اهللُوَهيْبي ْبني َحْفٍص َعْن أيَبي َبصي

ْلٌم عِ وَ ـ  إِنَّ هللَِِّ ِعْلَمنْيِ ِعْلٌم َمْكنُوٌن خَمُْزوٌن اَل َيْعَلُمُه إاِلَّ ُهَو ِمْن َذلَِك َيُكوُن اْلبََداءُ :  َقاَل 

َمُه َماَلئَِكتَُه َوُرُس   بدهية تعدد مراتب وهو إشارة اىل ( ). َأْنبِيَاَءُه َفنَْحُن َنْعَلُمهُ َلُه وَ َعلَّ

 .  العلم اإلهلي

مما ينبه عىل أن األسامء اإلهلية ال ،  إطالق األسم األعظم عىل روح القدس ـ6

ختتص يف إطالقها عىل املخلوقات النورية املجردة عن اجلسمية مما هي كائنة من عامل 

بل يطلق عىل األرواح العظيمة القريبة من العرش حتته ،  فوق العرش النور مما هي

 .  كروح القدس والروح األمري فضال عام هو فوق العرش من األرواح املتعاظمة

                                         
 .  151ص  1ج  ـ(  اإلسالميةـ  ط )الكايف ( 1)

 .  147ص  1ج  ـ(  اإلسالميةـ  ط )الكايف (  )
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 إطالق أسماء األفعال على األرواح العظيمة 

نظري العرش والكريس  واألرواح العظيمة هي دون األرواح املتعاظمةـ 7

والعقل واجلهل واملشيئة  الكتاب واألفق املبني والبحران واللوح والقلم وأم

 .  نحوها وهي تسمية لكل من تلك األرواح بلحاظ الفعل اإلهليو

اديقـ  56 مَّ أِّنَّ اسألك الله ... »:  × ويفي صحيحة معاوية بن عاّمر َعْن الصَّ

هَ  ان املُبني باسمك العظيم األعظم األجل األكرم املخزون املكنون النور احلق الرُبْ

َوُهَو اسمك األعظم األعظم  ... الذي ُهَو نور َمَع نور ونور من نور ونور ِف نور

األجل األجل النور األكرب الذي سميت به نفسك واستويت به َعََل عرشك واتوّجه 

ٍد وأهل بيته  .  ( )« ... إليك بُمحمَّ

يّد ابن طاووس يفي اإلقبال بلفظ  ،  ت به َعََل عرشكالذي استوي » َوَرُوى السِّ

 .  ( )« واستقللت به َعََل كرسيك

ومفاده تأكيد عىل خفاء اإلسامء سواء من جهة عظمتها أو من جهة خلوصها 

 .  عن شائبة األغيار ومتحضها يف اآليتية والطريقية

×  َرُوى بن طاووس يفي اإلقبال َعْن التلعكربي بإسناده َعْن أيب عبداهللـ  57

َوُكّل مسألة َحّتى ينتهي إىل ،  وأسألك بُكلِّ اسم ُهَو لك »:  فةيفي دعاء َيُوم عر

اسمك األعظم األعظم األكرب األكرب العِل األعَل الذي استويت به َعََل عرشك 

 .  ( )« واستقللت به َعََل كرسيك

وهذا احلديث دال عىل أن ما دون العرش من املخلوقات العظيمة من 

                                         
 .  501ـ   50ص ،  ج:  الكايف (1)

 .  4 1ص  ج:  إقبال األعامل(  )

ابيع عرش:  اهلداية الكربى( 1)  .   51ص/ 66ح:  باب الرَّ
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 .  هلية أيضااألرواح قد تلحظ أَّنا أسامء إ

َل لَُه ُنوُرَك مَّ إِِّنِّ َأْسَأُلَك بِاْسِمَك الَِّذي إَِذا ذُ اللهـ  50 لَّ كَِر اْهتَزَّ لَُه َعْرُشَك َوهَتَ

ْت لَُه َماَلئَِكتُكوَ    ( ) اْسَتْبرَشَ

 أجزاء العر 

ذؤابـة العـرش ـ ذروة     أظلة العرش ـ قوائم العرش ـ سرادقات العـرش ـ    

 ساق العرشالعرش ـ جوف العرش ـ 

الُم عليك يا  »:  يفي معتربة احلسني بن ثوير×  َوَرَد يفي الزيارة للحسني ـ1 السَّ

الُم عليك يا وتر اهلل املوتور ِِف السموات واألرض،  ثار اهلل ِِف األْرض وابن ثاره ،  السَّ

وبكى لَُه مجيع اخلالئق ،  أشهد أنَّ دمك سكن ِِف اخُللد واقشعرت لَُه أظّلة العرش

بع واألرضون وما فيهنَّ وما بينهنَّ   .  ( )« وبكت َلُه الساموات السَّ

َهان الذي ُهَو نور َعََل  » وكذلك يفي موضع آخر وباسمك السّبوح الُقّدوس الرُبْ

وإذا بلغ الساموات ،  ُكّل نور ِمْن نور ُيِضُء ِمنُْه ُكّل نور إَذا بلغ األْرض انشقت

الُم عليك يا  »×  ستأيت زيارة ُأخرى للحسنيو«  فتحت وإذا بلغ العرش اهتزَّ  السَّ

أشهد أنَّ دمك سكن اخللد واقشعرت لَُه ،  وتر اهلل املوتور ِِف السموات واألرض

 .  ( )« أظّلة العرش

×  وقال املجليس األول يف روضة املتقني كرشح لزيارة أيب عبداهلل

حانيني املطيفني به أّي ما فوق العرش أو الرو«  واقشعرت َلُه اظّلة العرش »

بع والكريس  واحلاملني َلُه ـ ويف َبْعض النسخ َمَع أظّلة اخلالئق ـ أّي السموات السَّ

                                         
 .  114ص ـ  البلد األمني و الدرع احلصني ، كفعمىال( 1)

ُدوق ، َمْن ال حيرضه الفقيه ؛ 1/ /4/575:  الكايف(  ) ْيخ الصَّ  .  535ص ،  ج:  الشَّ

 .  164ص  610ح  73ل الزيارات ب كام( 1)
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َي أظّلة العرش،  واحلجب إْن كانت حتت العرش وإْن كانت فوقه املُراد (  أو ) َفهي

م أظّلتها أو النفس املُ  م عالون َعىَل اجلسامنيات فكأَّنَّ تعّلقة هبم مجيع املجردات فإَّنَّ

به وهبا َعىَل القول هبا َوَكأَن القشعريرة معنوية باعتبار التحَّّس والَغّم الذي حيصل 

 .  ( )[هلم َعىَل بني آدم

مع  » يف بعض كتب الزياراتو:  ويف مالذ األخيار عّلق عىل ما ذكره والده 

 ،  العرش  احلجب إن كانت حتتو الكريسالساموات السبع و:  أي«  أظلة اخلالئق

فإَّنم ،  أو املراد هبم مجيع املجردات،  إن كانت فوق العرش فهي أظلة العرشو

.  ال نقول هباالنفوس املتعلقة هبا و:  قيلو.  عالون عىل اجلسامنيات فكأَّنم أظلتها

:  أقول.  انتهى.  ( ) ء شخصه أو كنه الظل من كل يش:  قال يف القاموسو.  انتهى

 يف العرش من األرواح املقدسة الساكننييمكن أن يكون املراد األشخاص و

عامل نه قد يطلق الظالل عىل األشخاص واألجسام اللطيفة وأل،  املالئكةو

 .  لعل هذا مراد الوالد العالمة تغمده اهلل برمحته من االحتامل الثاينو،  األرواح

بطن منه ظل فإن كل طبقة و،  بطونهه وأو املراد ما فوق العرش أو أطباق

 .  فإن كل جزء منه ظل ملن يسكن حتته،  أو املراد أجزاء العرش.  لطائفة

:  & فاإلضافة بيانيةو قال الكفعمي«  ظلة العرش » و يف بعض النسخ

هو  ( ) { ِفي ُظلٍَل مَِّن الَْغَمامي  } قوله تعاىلو،  لة مجع ظالل كاألهلة مجع هاللاألظ

يهيْم ُظلٌَل مَِّن انلهاري َومين  مِّن }  قوله تعاىلو،  سرتوهو ما غطى و،  مجع ظلة ْوق
فَ

ألن ،  الظلل التي حتتهم لغريهمو،  فالظلل التي فوقهم هلم ( ){ ََتْتيهيْم ُظلٌَل 

                                         
ل( 1)  .  3 4ص ، 5ج:  روضة امُلّتقني للمجليس األوَّ

 .  18/ 4القاموس املحيط (  )

 .  18 :  سورة البقرة( 1)

 .  16:  سورة الزمر( 4)
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رَائيكي  } قوله تعاىلو.  إنام يكون من فوق الظلل
َ
الٍَل لََعَ األ هو مجع  ( ) { ِفي ظي

َيُهم  } قوله تعاىلو.  من قرأ ظالل فهو مجع ظلو،  ظلة لَلي َغشي ْوٌج ََكلظُّ :  أي { مه

ـالًّ َظلييال } ىعالقوله تو.  عالهم موج يتعاىل كتعايل الظلة دائام :  أي { ظي

 قوله تعاىلو.  طيب:  عيش ظليل أيو،  أي يظل من الريح واحلر:  قيلو،  طيبا

 قوله تعاىلو.  ال يظلال يستطاب و:  أي ( ) { باللهالَ َظلييٍل َوالَ ُيْغِني ميَن  }
يالُْغُدوِّ َواآلَصال } اللُُهم ب ،  هو مجع الظلو:  قيل.  يسجد ظالهلمو:  أي ( ) { َوظي

،  أنا يف ظل فالنو،  الكينونة يف ذراهاوظل اجلنة سرتها و.  قيل شخوصهمو

 .  سرتهناحيته ويف :  أي

لهةي  } و قوله تعاىل هي سحابة أظلتهم فاجتمعوا حتتها و ( ){ َعَذاُب يَوْمي الظُّ

ثم أطبقت عليهم فكان من أعظم أيام ،  تجريين هبا مما ناهلم من حر ذلك اليوممس

هي هي كاجلبال و:  قيل،  ذكر فتنا كالظليل’  يف احلديث أنهو.  الدنيا عذابا

الشمس مستظلة إذا و،  أظل يومنا إذا كان ذا سحابو،  السحاب أيضا

فوقه نظري أظلة اخلالئق  إحتامل املجلسيني كون أظلة العرشو.  انتهى ( ) احتجبت

وعىل أي تقدير إن حتديد معنى أظلة ،  فإن مرتبتها الروحية العالية عىل نفوسهم

 .  العرش بالغ األمهية يف بحوث املعرفة

ُقوا َوَجَعَلَها ُمنَْتَهى ِرَضاُه وَ   بِالتَّْقَوى  َوَأْوَصاُكمْ :  ويف النهج َحاَجَتُه ِمْن َخْلِقِه َفاتَّ

ُبُكْم ِِف َقْبَضتِهِ َأْنُتْم بَِعْينِِه َوَنَواِصيُكْم بِيَِدِه وَ  الَِّذي اهلل ْرُتْم َعلَِمُه وَ  َتَقلُّ إِْن َأْعَلنْتُْم إِْن َأرْسَ

َل بَِذلَِك َحَفظًَة كِرَ    اْعَلُموا َأنَّهُ اماً اَل ُيْسِقُطوَن َحّقاً َواَل ُيثْبُِتوَن َباطاًِل وَ َكَتَبُه َقْد َوكَّ
                                         

 .  56:  سورة يس( 1)

 .  11:  سورة املرسالت(  )

 .  15:  سورة الرعد( 1)

 .  103:  سورة الشعراء( 4)

 .  115ص  1ج مالذ األخيار يف فهم هتذيب األخبار ـ  ، حممد باقر بن حممد تقى ، جلسىامل( 5)
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قي  }
ُ ََمْرًَجا اهلل َمن َيته لِّدْ ِمَن اْلِفتَِن َوُنورًا ِمَن الظَُّلِم وَ  { ََيَْعل َله ُه فِياَم اْشَتَهْت خُيَ

َجتُُه ُينِْزْلُه َمنِْزَل اْلَكَراَمِة ِعنَْدُه ِِف َداٍر اْصَطنََعَها َنْفُسُه وَ  لِنَْفِسِه ظِلَُّها َعْرُشُه َوُنوُرَها هَبْ

اُرَها َماَلئَِكتُهُ    ( ) َسابُِقوا اآْلَجالَعاَد وَ املَ ُلُه َفَبادُِروا ُرَفَقاُؤَها ُرُس وَ  َوُزوَّ

يا َمْن احتجب ِِف  » يفي َيُوم عرفة يفي ذيله×  ُروي يفي دعاء َسيِّد الشهداءـ  

 .  « رسادقات عرشه َعْن أْن تدركه األبصار

 :  ويف دعاء ليلة عرفة أيضا  

ق االسم الذي كتبته َعََل رسادقات العرش وبح ... مَّ يا شاهد ُكّل نجوىالله » 

ْنَيا والشمس والقمر بألفي عام  .  ( )« قبل خلقك اخللق َوالدُّ

َحيُْث أنَُّه ينطبق َعىَل ،  َوَهَذا التقديم للقبليّة يفَّسِّ معنى رسادق العرش 

ْنيَا أو الساموات امء الدُّ نَّ قبليّة ا؛  العوامل املُتوسطة بني العرش َوالسَّ لعرش قّدرت ألي

ْن األعوام  .  يفي روايات أُخرى بآالف كثرية مي

أسألك بمعاقد العزِّ ِمْن عرشك وُمنتهى  »:  وُروي يفي دعاء ليلة عرفة ـ1

 .  ( )« الرمحة ِمْن كتابك وباسمك األعظم وجدك األعَل وكلامتك التاّمات العَل

ْن ش×  َقْد َوَرَد يفي زيارة احلسني ـ4 ل ليلة مي َكاَم رواها ،  هر رجبيفي أوَّ

بأِب أنتم وُأمي ونفيس يا ابا عبداهلل أشهد َلَقْد اقشعرت  »:  الكفعمي يفي البلد األمني

 .  ( )« لدمائكم أظّلة العرش َمَع أظّلة اخلالئق

                                         
 .  101ـ اخلطبة (  للصبحي صالح )َّنج البالغة  ، حممد بن حسني ، رشيف الريضال( 1)

 .  دعاء ليلة عرفة ، 158ص  1إقبال األعامل ج (  )

 .  باب صالة التسبيح 466ص  1ج  ، الكايف للكليني( 1)

ْيخ إبراهيم الكفعمي( 4)  ، إقبال األعامل ؛  0 ص:  يفي رجب×  زيارة احلسني ، البلد األمني للشَّ

ّيد بن طاووس ْن لفظ زيارة احلسني ، 51فصل  ، 1ج:  السِّ املزار  ؛ يفي نصف شعبان×  فيام نذكر مي

ل  .  الشهوراملخصوصة باأليام و×  زيارة أيب عبداهلل احلسني ، 144ص:  للشهيد األوَّ
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يِّ َقاَل َقاَل أَُبو َجْعَفرٍ ـ 5
دي ْبني ُمْسليٍم الثََّقفي إِنَّ َعْن   ’  اهللَقاَل َرُسوُل ×  حُمَمَّ

وَن َلْيُسوا بِأَْنبَِياَء ِمْن ُنوٍر َعََل َمنَابَِر ِمْن ُنوٍر َيْغبِطُُهُم النَّبِيُّ   َيِمنِي اْلَعْرِش َقْومًا ُوُجوُهُهمْ 

ْ َيُكوُنوا َأْنبَِياَء وَ إِذَ  اهللَما اْزَداُدوا َهُؤاَلِء ِمَن وَ  اهللَقاُلوا َيا َنبِيَّ اَل ُشَهَداَء فَ وَ  اَل ُشَهَداَء ا ََل

  ( ).  َعِِلي إَِماُمُهمْ َل ُأوَلئَِك ِشيَعُة َعِِل  وَ َقا اهللإاِلَّ ُقْربًا ِمَن 

 .  اجلهة اجلغرافية الابواب املعارف  يف،  العلو وبركة الكامل واليمني يراد به

  َعْرشِ   ْلِق ِمنْ اخلَ ِشيَعتُنَا َأْقَرُب   ×  اهللويف موثق أيَبي مَحَْزَة َقاَل َقاَل أَبُو َعبْدي  ـ6

  ( )َيْوَم اْلِقَياَمِة َبْعَدَنا  اهلل

 المسجد األقصى بداية القيامة ونهاية رجعة الدنيا

ْد َلقَ ×  َقاَل َلُه َعِِلي  ... : عىل اليهودي×  وروى يف اإلحتجاج إحتجاجهـ 7

دٌ َكاَن َكَذلَِك وَ  َي بِ ’  َُمَمَّ ُه رُسِ َن  }  هِ ُأْعطَِي َما ُهَو َأْفَضُل ِمْن َهَذا إِنَّ ْسجيدي المَ مِّ
يََل اْلَ  قَْص المَ َرامي إ

َ
دي األ اَمَواِت َمِسرَيَة َمِسرَيَة َشْهٍر وَ  { ْسجي ُعِرَج بِِه ِِف َمَلُكوِت السَّ

  بِالِْعْلمِ  { َدنَا } َف  َلْيَلٍة َحتَّى اْنَتَهى إىَِل َساِق اْلَعْرشِ   ُثُلِث   مَخِْسنَي َأْلَف َعاٍم ِِف َأَقلَّ ِمنْ 
ُه فَ نَِّة َرْفَرٌف َأْخرَضُ وَ اجلَ ِمَن    { َفتََدَله  } ِه َعزَّ َوَجلَّ َغيِشَ النُّوُر َبَْصَ َرَأى َعَظَمَة َربِّ

ْ َيَرَها بَِعْينِهِ بُِفَؤادِِه وَ  ْدَن  } َوَبْينََها َبْينَهُ    { قَْوَسنْيي  }  َكَقاِب    { فَََكنَ  }  ََل
َ
ْو أ

َ
 ـ   { أ

ْوَح  }
َ
ْوَح  }  اهلل   { فَأ

َ
ي َما أ ه   ( ) { إيََل َعْبدي

 :  ويف الرواية داللة

عىل أن ساق العرش هو جنة اخللد األبدية أو سدرة املنتهى أو شجرة ـ 1

 .  طوبى

                                         
 .  101ص 1املحاسن ج  ، امحد بن حممد بن خالد ، ربقىال( 1)

 .   10ص  1ج –املحاسن  ، امحد بن حممد بن خالد ، ربقىال(  )

 .  8  ص  1ج  ـ(  للطربيس )اإلحتجاج عىل أهل اللجاج  ، امحد بن عىل ، طربسىال( 1)
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كام أن يف الرواية إشارة اىل أن القيامة نشأهتا دون اجلنة األبدية يف ملكوت ـ  

قىص وهو البيت املعمور الساموات وبمقدار مخسني ألف عام بدءا من املسجد األ

بينام الرجعة وطبقاهتا اىل ،  أو السابعة كام يف روايات اخرى يف السامء الرابعة

وكأن تسميته باألقىص ،  وهو البيت املعمور يف السامء الرابعة،  املسجد األقىص

 .  إشارة اىل أنه أقىص عامل الرجعة التي هي آخرة الدنيا

 قوائم العرش 

ِّ َعْن أيَبي حَيْ  ـ0
نَْعايني َيا َأَبا حَيَْيى إِنَّ َلنَا ِِف :  َقاَل َقاَل ×  اهلل َعْن أيَبي َعبْدي يَى الصَّ

ْأِن َقاَل فَ اجلُ َلَيايِل  أُْن َقاَل ُيْؤَذُن ُقْلُت لَُه ُجِعْلُت فَِداَك وَ ُمَعِة َلَشأْناً ِمَن الشَّ َما َذلَِك الشَّ

ُروِح الَْوِصِّ الَِّذي َبنْيَ َظْهَراَنْيُكْم ْوَتى وَ املَ ِح اأْلَْوِصَياِء َواَأرْ ْوَتى وَ املَ ِح اأْلَْنبَِياِء أِلَْرَوا

اَمِء َحتَّى ُتَواِِفَ  ا إىَِل السَّ َ   َعْرَش   ُيْعَرُج هِبَ ا ُأْسبُوعًا وَ َرهبِّ ُيَصِلِّ ِعنَْد ُكلِّ َقائَِمٍة ا َفَتُطوَف هِبَ

ا َفُتْصبُِح اأْلَْنبِيَاُء َردُّ إىَِل اأْلَْبَداِن الَّتِي َكاَنْت فِيهَ ِمْن َقَوائِِم الَْعْرِش َرْكَعَتنْيِ ُثمَّ تُ 

ورًا وَ  َقْد ِزيَد ِِف ِذي َبنْيَ َظْهَراَنْيُكْم وَ ُيْصبُِح اْلَوِصُّ الَّ َواأْلَْوِصَياُء َقْد ُملِئُوا َوُأْعطُوا رُسُ

  ( )ورواه يف الكايف ( ). ِعْلِمِه ِمْثُل َجمِّ اْلَغِفريِ 

 ان العرش وسرادقاتهبطن

ي يفي الصحيح األعالئي َعْن هشام بن سامل َعْن أيب عبداهلل ـ3  × َرُوى الُقمِّ

ابِِعة بحارًا ِمْن نور تتألأل يكاد تأللؤها  » ـ يفي حديث املعراج ـ امء السَّ ورأيُت ِِف السَّ

ورأيت فكّلام فزعت ،  ثلج ترعد[ ِمنْ ]وبحار ،  وفيها بحار ُمظلمة،  خيطف األبصار

د واشكر كرامة ربك:  َفَقاَل ،  هوال سألت جربئيل واشكر اهلل بام صنع ،  أبرش يا َُممَّ

:  فقال جربئيل،  قال فثّبتني اهلل بقوته وعونه َحتّى كثر قويل جلربئيل وتعجبي،  إليك
                                         

احلديث   1حمّمد صىّل اهلل عليهم ـ ب بصائر الدرجات يف فضائل آل  ، حممد بن حسن ، صفارال( 1)

 .  47 ص 1ج  ، 4/ 436

 .  باب ان األئمة يزدادون ليلة اجلمعة ، 54 ص  1الكايف ج (  )
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د تعظم ماترى فكيف باخلالق الذي خلق ما ،  إنَّام َهَذا خلق ِمْن خلق ربك؟  يا َُممَّ

إنَّ بني اهلل وبني خلقه تسعني ألف ،  وما ال ترى أعظم ِمْن َهَذا ِمْن خلق ربك ؟ ترى

حجاب ِمْن ،  حجاب وأقرب اخللق إىل اهلل أنا وإرسافيل وبيننا وبينه أربعة حجب

ورأيت ’  قال وحجاب ِمْن املاء،  وحجاب ِمْن الغامم،  نور وحجاب ِمْن ظلمة

خرها عَل ما أراده ديكا رجاله ِف ختوم من العجائب التي خلق اهلل سبحانه وس

األرضني السابعة ورأسه عند العرش وهو ملك من مالئكة اهلل تعاىل خلقه اهلل كام 

أراد رجاله ِف ختوم األرضني السابعة ثم أقبل مصعدا حتى خرج ِف اهلواء اىل السامء 

لت اجَلنّة فلام دخ ... السابعة وانتهى فيها مصعدا حتى إستقر قرنه اىل قرب العرش

فقالك ِهَي ،  فسألت جربئيل َعْن تلك البحار وهوهلا وأعاجيبها،  رجعت إيلَّ نفيس

ولوال تلك احلجب هلتك نور ،  رسادقات احلجب الَّتِي احتجب اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىَل هبا

 .  احلديث ( )« ... وانتهيت إىل سدرة املنتهى،  العرش ُكّل شء فيه

َواَية   :  ومفاد الرِّ

ْن املخلوقات َفُكّل خملوق حجاب ـ 1 أنَّ احلجب يطلق َعىَل درجات عديدة مي

 .  ملا فوقه َعْن ما دونه ال سياّم املخلوقات الفوقية

ابيعية دون سدرة املنتهى حجاب لنور العرش  ـ  امء السَّ  السَّ
هي احلجب يفي إنَّ َهذي

ْن املخلوقات  .  وعلومه عام دونه مي

هي َعْن بن عباس قال َقاَل َرُسُول اهللويف اخلصال بيَسنَ   ما ِِف القيامة  »:  ’ دي

فيقول اخلالئق ما َهَذا إالَّ نبي مرسل أوملك ُمقّرب فينادي ُمنادٍ ِمْن .  . راكٌب غرينا

َهَذا عِل بن ،  لَيَْس َهَذا ملك ُمقّرب وال نبي ُمرسل وال حامل عرش:  بطنان العرش

 .  ( )« لعاملني وإمام املتقني وقائد الغّر املُحجلنيأِب طالب وّص َرُسُول رّب ا

                                         
ي سورة اإلرساء ( 1)  .  11ـ  1تفَّس الُقمِّ

/ 11ح ، 5ج/ 1ب:  والبصائر.  13ح:  باب الركبان َيُوم القيامة ، 84 ص:  اخلصال(  )
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ي  ْختييَايني َفاْسَتْقَبَلنِي [  بِاْلَبْيِت ]ُكْنُت َأُطوُف :  َقاَل   وروى بن شاذان َعْن َأيُّوَب السَّ

اْلَعْرِش   ُبْطنَانِ   إَِذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة َناَدى ُمنَادٍ ِمنْ  ...  ِِف الطََّواِف َأَنُس ْبُن َمالٍِك َفَقاَل يِل 

ٌد وَ  َفعُ َأْيَن َُمَمَّ اَمِء   بُِكاَم إىَِل   َعِِلي َفرُيْ ابَِعةِ ]السَّ [  اهلل]َفَيُقوُل  اهللَحتَّى ُتوَقَفا َبنْيَ َيَدِي [ السَّ

بِّيهِ   َهَذا اْلَكْأَس ْوَض وَ احلَ َأْوِرْد َعلِّيًا ’  لِنَبِيِّهِ 
ِقي اَل َيْس يَعتَُه وَ َوِش  َأْعطِِه َحتَّى َيْسِقَي َُمِ

ْيًا } ملُِِحبِّيِه َأْن حُيَاَسُبوا ) َيْأُمرُ َأَحدًا ِمْن ُمْبِغِضيِه وَ  َسابًا يَسي   ( ). نَّةِ اجلَ َيأُْمُر هِبِْم إىَِل وَ  { حي

ينَا َأهُ  اهللَيا َعِِلُّ َخَلَق ×  َقاَل لَِعِِل  ’  َأنَّهُ  ُروِّ َق لَ َخ َفَخَلَق الَْعْرَش وَ   ُنورًا َفَجزَّ

َة ِسْدرَ اَلئَِكَة ِمْن ُجْزٍء وَ املَ نََّة ِمْن ُجْزٍء َواْلَكَواكَِب ِمْن ُجْزٍء وَ اجلَ اْلُكْريِسَّ ِمْن ُجْزٍء وَ 

َت ُبطْنَانِ نَْتَهى ِمْن ُجْزٍء وَ املُ   اهللَفَأْوَدَع ×  الَْعْرِش َحتَّى َخَلَق آَدمَ  َأْمَسَك ُجْزءًا ِمنُْه حَتْ

طَّلِِب ُثمَّ َصاَر بِنِْصَفنْيِ املُ َجبِينِِه َفَكاَن َينَْتِقُل َذلَِك ِمْن َأٍب إىَِل َأٍب إىَِل َعْبِد ْزَء ِِف اجلُ َذلَِك 

ءٍ نِْصٌف عََل َأِِب َطالٍِب َفُخلِْقُت َأَنا ِمْن ُجزْ وَ ’  َوالِِد النَّبِيِّ  اهللِد َفنُِقَل ُجْزٌء إىَِل َعبْ 

َها ِمْن ُنوِري وَ ْنَواُر كُ َأْنَت ِمْن ُجْزٍء َفاأْلَ وَ    ( ). ُنوِرَك َيا َعِِلُّ لُّ

 ذروة العرش وبقاعه 

ـ   َأْنَواُر َأْشَباحٍ :  َجلَّ َعزَّ وَ  اهللَقاَل :  × ويف التفسري املنسوب للعسكري ـ18

ِف بَِقاِع َعْرِش إىَِل َظْهِركَ  ُج املَ لَِذلَِك َأَمْرُت وَ ـ  َنَقْلُتُهْم ِمْن َأرْشَ إِْذ ،  ودِ َلَك اَلئَِكَة بِالسُّ

                                         
و .   46ص/ 6ح ،  1ب ، 3ج:  البصائر ؛ 461ص/ 4ح/  1ب/ 3ج:  البصائر ؛ 41 ص

 ؛ 178ص ، 1ح:  باب الفطرة:  الكايف ؛ 4ـ ج 106ص ، 1ج:  باب مواليد األئمة ، 1ج:  الكايف

 ، 74ب:  كامل الزيارات(  157ص ، 140ح:  جابر اجلعفي×  َّني أيب جعفر ، 0ج:  الكايف

ُدوق َبقيَّة مقتل احلسني.  1841ـ ص 6[ 576]ح/ ثواب زيارة اإلمام احلسني :  × أمايل الصَّ

ي .  84 ص/ 13ح/ الركبان َيُوم القيامة ، و اخلصال.  11جملس /  1 ص[ 5ـ  44 ]ح و الُقمِّ

ْن األنصار 0 1ص/ 1ج:  يفي التفسري  .  87 :  اخلصال للصدور ؛ يفي مواساة رجل مي

:  عنه البحار.  140ص –أمري املؤمنني و األئمة مائة منقبة من مناقب  ، حممد بن امحد ، ابن شاذان( 1)

 .  56ح  506:  و غاية املرام ، 37ح  117/ 7 

 .  16ـ ص (  للشعريي )جامع األخبار  ، حممد بن حممد ، شعرييال(  )
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 .  ُكنَْت ِوَعاًء لِتِْلَك اأْلَْشَباحِ 

.  اْنظُْر َيا آَدُم إىَِل ذِْرَوةِ اْلَعْرشِ :  َجلَّ َعزَّ وَ  اهللا يِل َفَقاَل َيا َربِّ َلْو َبيَّنَْتهَ :  َفَقاَل آَدمُ 

َفاْنَطَبَع فِيِه ُصَوُر َأْنَواِر ،  اْلَعْرشِ  َظْهِر آَدَم َعََل ذِْرَوةِ   ُنوُر َأْشَباِحنَا ِمنْ   َوَقعَ وَ ،  َفنََظَر آَدمُ 

افَِيِة َفَرَأى َأْشبَاَحنَاـ  َأْشَباِحنَا الَّتِي ِِف َظْهِرهِ  ْنَساِن ِِف املِْْرآةِ الصَّ   ( ). َكاَم َينَْطبُِع َوْجُه اِْلِ

هي يف اللطافة بدرجة ×  ده مقتضاه ان انوارهم التي يف صلب آدمومفا

 .  × كوَّنا يف صلب آدممع ،  ذروة العرش

يْخ املُفيد َعْن عيل بن احلسني   ... »:  ’ َعْن جّده رسول اهلل×  وَرُوى الشَّ

انظر يا آدم إىل ذروة العرش فنظر آدم ووقع نور أشباحنا ِمْن ظهر :  َفَقاَل اهلل َعزَّ َوَجلَّ 

 .  « ... آدم َعََل ذروة العرش فانطبع فيه صور أنوار أشباحنا الَّتِي ِِف ظهره

َواَية اطع ِمْن  »:  ’ ـ َقاَل :  ويف نفس الرِّ يا عبداهلل إنَّ آدم ملا رأى النور السَّ

ْ يتبنّي  صلبه إْذ نقل اهلل َتَعاىَل أرواحنا ِمْن ذروة العرش إىل صلبه رأى النور َوََل

ح نقلتها من أنوار أشبا:  َقاَل َعزَّ َوَجلَّ ؟  يا رّب ما َهِذهِ األنوار:  َفَقاَل ،  األشباح

أرشف بقاع عرش إىل ظهرك ولذلك أمرت املالئكة بالسجود لك إْذ ُكنْت وعاء 

 .  ( )« ... َفَقاَل ـ َتَعاىَل ـ،  لتلك األشباح

إنَّ آدم ملا رأى نورًا ساطعًا ِمْن صلبه إْذ نقل اهلل َتَعاىَل  »:  ويف رواية املحترض

ْ  أرواحنا ِمْن ذروة العرش إىل صلبه رأى النور ما :  َفَقاَل يا رّب ،  تبن األشباحيَوََل

؛  أنوار أشباح نقلتها ِمْن أرشف بقاع عرش إىل ظهرك:  َقاَل َعزَّ َوَجلَّ ،  َهِذِه األنوار

يا :  َفَقاَل آدم،  إْذ ُكنْت وعاء لتلك األشباح؛  ولذلك أمرت املالئكة بالسجود لك

فإنطبعت فيه :  × َفَقاَل ،  إىل ذروة العرش َفَقاَل تعاىل انظر يا آدم،  رب لو بّينتها يل

                                         
 .  8  ص ـ  التفسري املنسوب إىل اإلمام احلسن العسكري عليه السالم( 1)

  . 5احلديث  0 املسائل العكربية ص (  )
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 .  ( )« ... صور أشباحنا الَّتِي ِِف ظهره

 :  ومفاد الرواية

ْن م ـ1 هي مرتبة مي َي مرتبة نوريةإنَّ َهذي وإطلق  ( )روحية راتب أنوارهم َوهي

ل مرتبة من ذواهتم،  معليها أَّنا أشباح هل  .  ال أوَّ

ْن أرواحهم كون العرش َكاَم أنَّ ُمْقتىََض ظرفيّة  ـ  ذروة العرش هلذه الطبقة مي

ومن ثم إنعكست أنوار ،  ّرت اإلشارة إليهموجودا خملوقا نورّيا روحيّا َكاَم م

 .  أشباحهم يف ذروة العرش الدال عىل مسانخة بني الطرفني

َم أنَّ أحد مراتب أرواح اْلنَّبيّي  ـ1 ْن نوره’  َقْد َتَقدَّ ’  قبل العرش وأنَّ مي

 .  ق العرش والكريسخل

مقتىض مفاد هذه الروايات املستفيضة ان انوارهم كلام تنقلت يف صلب ـ 4

مما يشري اىل اصطفاء ،  فصاحبه خليفة اهلل يف ارضه واملالئكة له مطيعون منقادون

ومدى عظمة ،  االصطفائية الثانية ألهل البيت من الدائرة’  آباء واجداد النبي

مما يقتيض االصالب الشاخمة وارحام مطهرة من الرجس وأهل بيته ’  نور النبي

 .  والذنوب

اَمِء  ... : يف تفسري فرات الكويف رواية املعراجو ـ11 اِمَسِة اخلَ ُثمَّ ُعِرَج ِِب إىَِل السَّ

ْتنِي فَ  ْم َعَِلَّ َفَقاُلوا يِل ِمْثَل َمَقالَِة َأْصَحاهِبِ [ َفَسلَُّموا]َسلَُّموا اَلئَِكُة وَ املَ َتَلقَّ [ َيا]ْم َفُقْلُت هَلُ

َنُروُح َنْحُن َنْغُدو وَ َِلَ اَل َنْعِرُفُكْم وَ  اهللَماَلئَِكَة َرِبِّ َهْل َتْعِرُفونَّا َحقَّ َمْعِرَفتِنَا َفَقاُلوا َيا َنبِيَّ 

  ( ) َساِق اْلَعْرش[  َعََل ]اْلَعيِشِّ َفنَنْظُُر إىَِل َعََل الَْعْرِش بِاْلَغَداةِ وَ 

                                         
 .  5ح/ 0 ص:  املسائل العكربية( 1)

م أفضل اخللق أمجعني(  165 )ح / 75 ص:  املحترض(  )  .  فصل أَّنَّ

 .  174ص –تفسري فرات الكويف  ، فرات بن ابراهيم ، كوىفال( 1)
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 رش وقوائم عزهأركان الع

كَ الله:  وروى يف مصباح املتهجد ـ 1 َعََل َأْرَكاِن   مَّ إِِّنِّ َأْسَأُلَك بَِمَعاقِِد ِعزِّ

مْحَِة ِمْن كَِتابَِك وَ ُمنَْتهَ وَ  ( ) َعْرِشَك  ذِْكِرَك ظَِم اأْلَْعظَِم اأْلَْعَظِم وَ بِاْسِمَك اأْلَعْ ى الرَّ

اِت أَ بَِكلِ ْعََل اأْلَْعََل اأْلَْعََل وَ اأْلَ  ٍد وَ اَمتَِك التَّامَّ َ َعََل َُمَمَّ   ( )آلِهِ ْن ُتَصِلِّ

 األرواح وأنفسكم ِضي النفوس قاعدة أرواحكم ِضي هيمنة العر 

ْن األُُمور  :  وبياَّنا بجملة مي

ل ر مرارا  يفي بحوث َهَذا الباب:  األوَّ َي ،  إنَّ األرواح َعىَل طبقات َكاَم تقرَّ َوهي

افة  بدرجات كبرية جدا  شديدة التفاوت إىل حّد أنَّ َبْعض ختتلف شفافيّة  ولط

د مطلق َعْن اجلسامنية متاما   َكاَم ُهَو ،  الطبقات بالنسبة إىل ما دونه َقْد يتخيّل إنَُّه جُمَرَّ

احلال يفي تفاوت املواد لتلك األجسام الّلطيفة فإن املواد الغليظة إَذا قييست إليها 

ا بال مواداملواد الّلطيفة فتحسب أ  .  َّنَّ

مُّ :  الثَّاِِّن 
ُمْقتىََض لطافة األرواح بعضها َعْن بَْعض أنَّ تدبري ما دون َيتي

إْذ ُمْقتىََض لطافتها نفوذ الّلطيف يفي ؛  باألرواح الفوقية َذاَت الّلطافة الشديدة

ا يفي َغرْي َوَهَذا يطابق معنى محل العرش َفإنَُّه َكاَم قّررن،  الكثيف والشّفاف يفي الغليظ

موضع يفي َهَذا الباب أنَُّه بمعنى محل العلم ومحل ُرُوح الُقُدس ومحل الكتاب 

يُروحي  } َوُهَو بمعنى تأثري وتأييد املحمول للحامل نظري،  َوالُقرآن يهْدنَاهُ ب
َ
وَأ

نَا } ونظري.  اآلية ( ){ الُْقُدسي  ْمري
َ
ْن أ يَْلَْك ُروًحا مِّ وَْحيَْنا إ

َ
 .  ( ){ أ

                                         
 .  هامش ب:  بمعاقد العّز من عرشك( 1)

 .  014ص   ج مصباح املتهّجد و سالح املتعّبد ـ  ، حممد بن احلسن ، طوسىال(  )

 .  07سورة البقرة اآلية ( 1)

 .   5سورة الشورى اآلية ( 4)
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ْن َهَذه املباحث أنَّ العرش نور روحاين أو :  الِثالثَّ  ْن مواضع مي َقْد تبنيَّ مي

ْن العوامل َفُهَو ُمهيمن ،  روح نوراين أيضا  هائل اخللقة هُييمن َعىَل ُكّل يشء دونه مي

كام َقْد تبنيَّ أنَّ العقل الذي ُهَو موجود نوري روحاين ُهَو دون ،  َعىَل ُكّل يشء

ْن الروايات أنَّ روح األمر وخلق مم،  العرش ا دون العرش َكاَم َقْد تبنيَّ يفي مجلة مي

ا دون العرش كام أن املشيئة خلق روحاين نوري ،  َوُرُوح الُقُدس روحان ُخلقا ممي

،  َوَقْد إشتملت الروايات عىل أوصاف مهولة للعرش،  مما دون العرش أيضا

 .  وروح واجلة يفي ُكّل األرواح،  فالعرش مركز وجودي يتحكَّم يفي ُكّل ما دونه

ابِع ر يفي روايات العرش وروايات الطّينة وروايات طبقات :  الرَّ إنَّه َقْد تكرَّ

ْن األرواح األلطف نشأة هي ،  األرواح تنشئة وإنشاء األرواح النازلة األكثف مي َوَهذي

َي األُخرى مطابقة هليمنة األرواح العالية َعىَل   .  األرواح الدانية التنشئة واملنشأية هي

َي العر:  اخلامسة َم يتبنيَّ أنَّ أحد تفاسري العرش هي شية الروحية ومما َتَقدَّ

 .  أن معنى العرش هو أرواحكم يفي األرواحو،  لألرواح واألجسام

 أحوال العر 

 :  اهتزاز العرش

تزّوجوا  »×  َقاَل :  َقاَل ،  َوَرُوى الفضل الطربيس يفي مكارم األخالق ـ1

 .  ( )« ال تطّلقوا َفإنَّ الطالق هيتّز ِمنُْه العرشو

يقول :  × ويف الكايف َعْن صفوان َعْن صحيحة ابن عاّمر َعْن أيب عبداهللـ  

 .  ( )« وأسألك باسمك الذي هيتّز َلُه عرشك »:  يفي الطواف

يسى يا ع »(  × فيام ناجى اهلل َعزَّ َوَجلَّ عيسى بن مريم ) َوَقْد يفي الكايف ـ1

                                         
 .  0و  7ح  ، 1ب ، 60 ص ، 15ج:  الوسائل ؛ بريوت ، ط األعلمي ، 137ص:  مكارم األخالق( 1)

د(  )  .  4/6:  الكايف ؛ 601ص:  مصباح املتهجِّ
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  ( )« ال حتلف ِب كاذبًا فيهتّز عرش غضباً 

وصىّل اهلل عليك صالة هيتّز :  ’ ما رواه املشهدي يفي مزاره لزيارة اْلنَّبيّي  ـ4

مْحَن  .  ( )هلا عرش الرَّ

ْن أعامل ليلة عرفة ـ5 وس  » ما َوَرَد يفي كتاب إقبال األعامل مي وباسمك الُقدُّ

َهان ونور ِمْن نور يِضء ِمنُْه ُكّل نور إَذا بلغ ،   ُكّل نورالذي ُهَو نور َعََل ،  الرُبْ

 .  ( )« وإذا بلغ العرش اهتزّ ،  األْرض انشقت وإذا بلغ الساموات فتحت

 .  ( )« إَذا بكى اليتيم اهتزَّ َلُه العرش »:  أنَُّه َقاَل ×  روي َعْن العامل ـ6

 علم اهلل ما َل ) ْن َقاَل مَ  »:  َقاَل ،  × َعْن وهب بن حفص َعْن أيب عبداهلل ـ7

 .  ( )« يعلم اهتزَّ العرش إعظامًا له

ََذا اإلسناد َقاَل ،  ( التوحيد ) ويفي ـ 0 فإذا َقاَل  »’  َقاَل َرُسُول اهلل:  َوهبي

 .  ( )« ال إله إالَّ اهلل اهتزَّ العرش:  العبد

  قشعريرة أظلة العرش

الُم عليك يا  »:  سني بن ثويريفي معتربة احل×  َوَرَد يفي الزيارة للحسني ـ3 السَّ

الُم عليك يا وتر اهلل املوتور ِِف السموات واألرض،  ثار اهلل ِِف األْرض وابن ثاره ،  السَّ

 .  ( )« ... أشهد أنَّ دمك سكن ِِف اخُللد واقشعرت لَُه أظّلة العرش

ي وَ :  ويف اإلقبال ـ18 ْت  اهلل َنْفيِس َيا َأَبا َعْبدِ بِأَِِب َأْنَت َوُأمِّ َأْشَهُد َلَقِد اْقَشَعرَّ

                                         
 .  110ص/ 0ج:  الكايف( 1)

تيي يستحب فيها زيارة اْلنَّبيّي  ، 68ـ  50ص:  املزار الكبري(  )  .  ’ األيام الرشيفة الَّ

 .  58ص   إقبال األعامل البن طاووس ج ( 1)

 .  410ص ، 7ج:  منتهى املطلب ؛ 171ص:  باب غسل امليّت:  عيل بن بابويه:  فقه الرضا( 4)

ُدوق ؛ 417ص:  باب اليمني الكاذبة ، 7ج:  الكايف( 5)  .  413ص:  األمايل ـ للشيخ الصَّ

ُدوق( 6)  .  11 ص:  باب استحباب التهليل ، الوسائل/ 1 ص:  التوحيد للشيخ الصَّ

ُدوق ؛ 1/ /4/576:  الكايف( 7)  .  535ص ،  ج:  َمْن ال حيرضه الفقيه للشيخ الصَّ
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ُة الَْعْرِش مَ  ِة   عَ لِِدَمائُِكْم َأظِلَّ نَاِن َواْلرَبِّ   اَلئِِق اخلَ َأظِلَّ
اُن اجْلِ اَمُء َواأْلَْرُض َوُسكَّ َوَبَكْتُكُم السَّ

  ( )اْلَبْحروَ 

ِرُجوَن َحِديَثَنا إىَِل وَ  ـ11 نِّ خُيْ ْنِس وَ أَ  َأنَّ َلَنا َأْعَداًء ِمَن اجْلِ ا ْعَدائِنَا ِمَن اِْلِ يَطاَن هَلَ َأنَّ احْلِ

َعْن َذلَِك َقاَل َيا َقبِيَصُة ُكنَّا َأْشَباَح ُنوٍر [  ُسئِْلُت ]آَذاٌن َكآَذاِن النَّاِس َقاَل ُقْلُت َقْد َسَأْلُت 

  ( ) آَدم اهللَعاٍم َفَلامَّ َخَلَق  َقْبَل َأْن خَيُْلَق آَدَم بَِخْمَسَة َعرَشَ َأْلَف  اهللُنَسبُِّح   اْلَعْرشِ   َحْوَل 

 ْبِن َعِِلِّ بِْن َأِِب   َوْجَههُ  اهللَعْن َحبِيِب ْبِن ُمَظاِهٍر اأْلََسِديِّ َبيََّض 
ُه َقاَل لِْلُحَسنْيِ َأنَّ

ُلَق  ٍء ُكنُْتْم َقْبَل  َأيَّ َشْ ×  َطالٍِب  ُنوٍر َنُدوُر  َقاَل ُكنَّا َأْشَباَح ×  َجلَّ آَدمَ َعزَّ وَ  اهللَأْن خَيْ

مُ   َعْرشِ   َحْوَل  مْحَِن َفنَُعلِّ التَّْحِميداَلئَِكَة التَّْسبِيَح َوالتَّْهلِيَل وَ املَ  الرَّ
( )  

 عامل اإلظلة بعد املشيئة

ُل املُ َقاَل  ... : الكربى رواية املفضل الطويلة ويف اهلداية َنَعْم َيا َسيِِّدي :  َفضَّ

ُة َقاَل َفَكْيَف ،  َفِهْمُت َعلِْمُت وَ  لَْم تََر  }:  َتَعاىَل  اهللَأ َما َسِمْعَت َقْوَل :  َكاَنِت اأْلَظِلَّ
َ
أ

الً  ْمَس َعلَْيهي َدْلي له َولَْو َشاء َلََعلَُه َساكينًا ُثمه َجَعلْنَا الشه ُثمه  إيََل َربَِّك َكيَْف َمده الظِّ
ْيًا يَْلْنَا َقْبًضا يَسي ُل  ( ){ َقَبْضَناهُ إ ُل َما َخَلَق (  َتَعاىَل ْبَحاَنُه وَ ُس  ) اهللإِنَّ  َيا ُمَفضَّ ،  َأوَّ

 ُّ َّا َخَلَقهُ وَ :  ُقْلُت ،  النُّوُر الظِِّلِّ ْ َتْسَمْع   َخَلَقُه ِمنْ :  َقاَل ؟  َِم ًة َأ ََل َمِشيَئتِِه ُثمَّ َقَسَمُه َأظِلَّ

لَْم تََر إيََل َربَِّك َكيَْف َمده  }:  ( َتَعاىَل  ) اهللَقْوَل 
َ
له َولَْو َشاء َلََعلَُه َساكينًا ُثمه  أ الظِّ

الً  ْمَس َعلَْيهي َدْلي ْيًا َجَعلْنَا الشه يَْلْنَا َقْبًضا يَسي ُلَق َساَمًء َخَلَقُه  { ُثمه َقَبْضنَاهُ إ َقْبَل َأْن خَيْ

ُة َبْعُض َوَأْرضًا َوَعْرشًا وَ  ًة َفنََظَرِت اأْلَظِلَّ َمُه َأظِلَّ َها إىَِل َبْعٍض َفَرَأْت َنْفَسَها َماًء ُثمَّ َقسَّ

ُنو ُْم ُكوِّ ُموا ِمَن ا َبْعَد َأْن ََلْ َيُكوُنوا وَ َفَعَرَفْت َأهنَّ ََلْ ُيْلَهُموا َمْعِرَفَة ْعِرَفِة َهَذا املِْْقَداَر وَ املَ ُأهْلِ

                                         
 .   14ص  1ج إقبال األعامل  ، عىل بن موسى ، ابن طاووس( 1)

 .   55ت الكويف ـ ص تفسري فرا ، فرات بن ابراهيم ، كوىفال(  )

 .  1 ص  1علل الرشائع ـ ج  ، حممد بن عىل ، ابن بابويه( 1)

 .  46/ 45:  سورة الفرقان( 4)
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ِّ ُثمَّ إِنَّ رْيِ وَ اخلَ ٍء ِسَواُه ِمَن  َشْ  هَبُمْ  اهللالرشَّ هَبُمْ َكيْ :  َقاَل ،  َأدَّ بََّح َنْفَسُه َس :  َقاَل ؟  َف َأدَّ

ُدوُه وَ مَحَّ َفَسبَُّحوُه وَ  ْ َد َنْفَسُه َفَحمَّ ِري َكْيَف ُيْثنِي اَل َيدْ  َيُكْن َأَحٌد َيْعِرُفُه وَ َلْو اَل َذلَِك ََل

َمُدُه وَ َيْشُكُرُه َفَلْم تَ َعَليِْه وَ  ُة حَتْ ُلهُ َزِل اأْلَظِلَّ لِّ  َذلَِك َسْبَعَة آاَلِف َسنٍَة َفَمَكُثوا َعََل ،  هُتَ

ابَِعةَ  اهللَفشُكُر  اَمَء السَّ ْم َفَخَلَق ِمْن َتْسبِيِحِهُم السَّ  .  َذلَِك هَلُ

َة َأْشبَاحًا وَ ُثمَّ َخ  ِة وَ َجعَ َلَق اأْلَظِلَّ َجاَب َلَها لَِباساً لأِْلَظِلَّ َخَلَق ِمْن َتْسبِيِح َنْفِسِه احْلِ

ن يَُكلَِّمُه وَ  } اأْلَْعََل ُثمَّ َتاَل 
َ
يبَََشٍ أ َجاٍب  اهللَما ََكَن ل ْو مين َورَاء حي

َ
 ( ) { إياله وَْحيًا أ

ِة  َة َأْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب َيْعنِي اأْلَْشَباَح الَّتِي ُخلَِقْت ِمْن َتْسبِيِح اأْلَظِلَّ اْلَوْحُي َيْعنِي اأْلَظِلَّ

ُم  ابَِعَة َوال نَّةَ اجلَ ُثمَّ َخَلَق هَلُ ابَِعَة وَ السَّ اَمَء السَّ نَاِن ثُ سَّ َل َوَأَخَذ ِهَي َأْعََل اجْلِ مَّ َخَلَق آَدَم اأْلَوَّ

تِهِ َعَليِْه املِْيثَاَق وَ  يَّ مْ ،  َعََل ُذرِّ ُكمْ :  َفَقاَل هَلُ لَْم نَلَا إياله َما  }  َمْن َربُّ قَالُواْ ُسبَْحانََك الَ عي
يهيمْ   } لَِّذي َخَلَقُه ِمْن َتْسبِيِح َنْفِسهِ لِْلِحَجاِب ا:  َفَقاَل  ( ){ َعلهْمتَنَا ْسَمآئ

َ
يأ نبيْئُهم ب

َ
   { أ

ُل ُيْعلُِمُهْم َفِمْن  ِمْن َأيِّ َشْ وَ  َجاُب اأْلَوَّ
َجاُب ِِف َذلَِك َفَكاَن احْلِ ٍء ُخلُِقوا َفَأْنبََأُهُم احْلِ

ُة َعََل احلُ ُهنَاَك َوَجَبِت    ( ) ْلقاخلَ جَّ

 األظلة واملاء 

  َجَل َعزَّ وَ  اهللِة َعْن َقْوِل َعْن َتْفِسرِي َهِذِه اآْليَ ×  َسَأْلُت َأَبا َجْعَفرٍ :  ابيٌر َقاَل عن َج 

{  
َ
اء َغَدًقان وَأ ْسَقْيَناُهم مه

َ
يَقةي أل ري وي اْسَتَقاُموا لََعَ الطه

ُمُ  { له اْسَتَقاُموا َعََل   َيْعنِي َلْو َأهنَّ

َت  ِة ِحنَي َأَخَذ  الَْواَلَيِة ِِف اأْلَْصِل حَتْ ِة آَدمَ  اهللاأْلَظِلَّ يَّ اء َغَدقًا }  ِميَثاَق ُذرِّ ْسَقْيَناُهم مه
َ
 { أل

َتُهمُ  َْفتيَنُهْم فييهي  }  اْلُفَراَت  ( ) اَء اْلَعْذَب املَ   َيْعنِي أَلَْسَقْينَاُهْم َأظِلَّ ،  َيْعنِي َعلِّياً  ( ) { نلي
                                         

 .  51:  سورة الشورى( 1)

 .   1:  سورة البقرة(  )

 .  66ح  14باب  410ص –اهلداية الكربى  ، حسني بن محدان ، صيبىاخل( 1)

بحار  )ال املاء امللح األجاج كام مّر يف أخبار الّطينة  ، ب الفراتأّي صببنا عىل طينتهم املاء العذ( 4)

 .  ( 5/ 0 / 4 :  األنوار
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 .  والرواية الالحقة تفَّس معنی سقيهم املاء العذب ( ). َيتِهِ فِْتنَُتُهْم فِيِه ُكْفُرُهْم بَِواَل وَ 

ِّ ْبني َجْعَفٍر َعْن َجابيٍر 
يِّ َعْن أيَبي َجْعَفرٍ اجلُ َعيلي

  }  َجَل ِِف َقْولِِه َعزَّ وَ   ×  ْعفي
َ
ن َوأ

َْفتيَنُهْم فييهي  ْسَقيْنَاُهم مهاء َغَدقًا نلي
َ
رييَقةي أل وي اْسَتَقاُموا لََعَ الطه

 اهللَقاَل َقاَل  ( ) { له

َتُهمْ  َعْلنَا َأظِلَّ َْفتينَُهْم فييهي  }  اِء اْلَعْذِب املَ ِِف   جَلَ َوَما َفَتنُوا فِيِه ×  َفَتنَُهْم ِِف َعِِل  وَ    { نلي

  ( ). ( ) َكَفُروا إاِلَّ باَِم َأْنَزَل ِِف َواَلَيتِهِ وَ 

ْعُت أََبا َجْعَفرٍ    } ِِف َهِذِه اآْلَيةِ   َيُقوُل  × ويف معتربة َجابيٍر َقاَل َسمي
َ
وي ن َوأ

له
ْسَقيْنَاُهم مهاء َغَدقًا

َ
يَقةي أل ري ِك  َيْعنِي َمْن َجَرى فِيِه َشْ  { اْسَتَقاُموا لََعَ الطه ٌء ِمْن رِشْ

ْيَطانِ  رييَقةي  }،  الشَّ  اهللنَي َأَخَذ ِِف اأْلَْصِل ِعنَْد اأْلَظِلَِّة حِ ـ  َيْعنِي َعََل الَْواَلَيةِ  { لََعَ الطه

ِة آَدمَ  يَّ َتُهمْ ـ  َأْسَقْينَاُهْم َماًء َغَدقاً ،  ِميَثاَق ُذرِّ   ( )( ) ِِف َماِء اْلُفَراِت اْلَعْذِب   َلكِنَّا َوَضْعنَا َأَظلَّ

  

                                         
 .  17:  (  7 )اجلّن ( 1)

 .  13 ـ ص (  دار احلديثـ  ط )األصول الستة عرش (  )

 .  16:   7اجلن ( 1)

 .  4/ 0 7:   تأويل اآليات الظاهرة ( 4)

 .  118ئل عيّل بن جعفر و مستدركاهتا ـ ص مسا ، عىل بن جعفر ، عريىضال( 5)

ايفي َعني اْلَباقيري ( 6) ريي :  × َكَذا يفي ط َو ك َو يفي الصَّ يَاءي املُ َيْعنيي َلوي اْسَتَقاُموا َعىَل َواَلَيةي َأمي نينَي َو اأْلَْوصي ْؤمي

هي  ْن ُوْلدي ْم أَلَْسقَ ×  مي ْم َو ََّنْييهي هي  ز.  ْينَاُهْم َماء  َغَدقا  جَو َقبيُلوا َطاَعَتُهْم يفي َأْمري

ـ  14تفسري فرات الكويف سورة اجلن اآلية  ، 131ص   ج  0 ـ  6تفسري القمي ـ سورة اجلن اآلية ( 7)
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