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 منةاثاحللقة ال

 الرَّحْمَةِ وَمَعْدِنَ عنىم
 
أسعد اهلل أيامكم وأعاد اهلل عليكم هذه  ،ورمحة اهلل وبركاته ُمَمَّد وآل   ُمَمَّد   يبمُ لسالم عليكم مجيعا يا ا

امعة اجللقة الثامنة من برناجمنا الزيارة احلهذه  ،ري والسعادةاخلمن والربكة و األيام وعلى عوائلكم الكرمية باليُ 
 ،حديث الطهارة والنقاء ،بةحملحديث ا ،ات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيصلو  ُمَمَّدوآل  ُمَمَّد  الكبرية حديث 

 ُمَمَّدوآل  ُمَمَّد  سفينة الوا بنا لنركب يف هذه السفينة يف تع ،حديث النجاة يف الدنيا واآلخرة ،قاحلحديث 
وحنن على  باركملبرناجمنا يتواصل معكم وإن شاء اهلل يف شهر رمضان ا ،صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني

صلوات  ُمَمَّدوآل  ُمَمَّدشهر  شهر رمضان ،ؤمنون من السنة إىل السنةملينتظره اهذا الشهر الذي  ،أبوابه
ودة الفضائية وبالنسبة لربنامج الزيارة ملحنن إن شاء اهلل سنتواصل معكم أنا وإخويت عرب قناة ا ،اهلل عليهم

ليايل شهر رمضان يف ليلة يكون الربنامج هو برنامج قرآننا  سنقسم ،امعة الكبرية سيكون بني ليلة وليلةاجل
يف  نتفيأ ،نبقى نتفيأ يف ليايل وأيام شهر رمضان ،امعة الكبريةاجلويف الليلة األخرى يكون الربنامج الزيارة 

ج برنام عليكم طلُ طل عليكم برنامج قرآننا ويوم يُ يوم يُ  ،ن ويوم للعرتةيوم للقرآف ،ظالل الكتاب والعرتة
ولكن بالنسبة لربنامج  ،إن شاء اهلل يف وقتهاسيتم اإلعالن عنها وهناك برامج أخرى  ،امعة الكبريةاجلالزيارة 
 اليت ضامنيملعاين ومن املمن ا حىت نتمكن أن نتناول أكثر قدر   سيكون بني ليلة وليلةامعة الكبرية اجلالزيارة 

  .حوهتا هذه الزيارة الشريفة
حدِّث القمي الـمُ  وم فقد وصلنا إىل قوله عليه السالم وهذا هو مفاتيح اجلنان لشيخناأما حلقتنا هلذا الي

ِة، َوَمْوِضَع الرِّساَلِة،  :رضوان اهلل تعاىل عليه، وصلنا يف الزيارة الشريفة اَلسَّالُم َعَلْيُكْم يا أْهَل بَ ْيِت النُّبُ وَّ
َوَمْهِبَط اْلَوْحِى، َوَمْعِدَن  -حديث كان عند هذا العنوان  آخر - َوُمْختَ َلَف المالِئَكِة، َوَمْهِبَط اْلَوْحي

  .َمْعِدَن الرَّْحَمةِ  :حديثنا اليوم عند هذا العنوان - الرَّْحَمةِ 
ِة، َوَمْوِضَع الرِّساَلِة، َوُمْختَ َلَف المالِئَكِة، ِدَن ، َوَمعْ يَوَمْهِبَط اْلَوحْ  اَلسَّالُم َعَلْيُكْم يا أْهَل بَ ْيِت النُّبُ وَّ

معدن الرمحة أهل بيت العصمة صلوات اهلل وسالمة عليهم أمجعني، املعدن  - َورَْحَمُة اهلِل َوبَ رَكاتُهُ  الرَّْحَمةِ 
ُمكوث، تعين مكان اإلستقرار، ومعدن قد يكون اسم مكان ورمبا كان ـيف لغة العرب تعين مكان اإلقامة وال
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َدَن يف لغة العرب يعين أقاَم طويال ، ولذلك جاء التعبري القرآين أيضا  وال أريد الدخول يف التفاصيل، عَ  مصدرا  
عن جنات اخللود بأهنا جنات عدن، جنات عدن يعين املكان الذي يكون اخللود فيه صفة ثابتة، جنات 
عدن يعين جنات البقاء يعين جنات اخللود، َعَدَن يف املكان يعين أقام فيه وبقي فيه ولبث يف املكان، فيقال 

، أو يقال معدن الفضة، يعين املكان أو احلجر أو املركز أو املقر الذي ن يقال معدن الذهب مثال  معد
يتواجد فيه الذهب بكثرة، يقال هذا معدن الذهب، هذه األرض معدن الذهب، يعين يف هذه األرض توجد  

ض ومن من أحجار األر  كميات كبرية من الذهب، والذهب قد استقر يف هذه األرض، نقطع قسما  
صخورها فنقول يف هذه األحجار يف هذه الصخور يوجد ذهب كثري، يوجد حديد كثري، يُعربَّ عن ذلك بأن 
هذه األحجار هذه الصخور معدن الذهب معدن احلديد وهكذا، املعدن املكان الذي يتواجد فيه الشيء 

  .سواء كان هذا الشيء إنسانا ، حيوانا ، مجادا ، أي شيء
دن الرمحة أي أهنم املكان أو اجلهة أو املقام أو الرُتبة أو الكائنات اليت حلت فيها الرمحة معدن الرمحة، مع

الرمحة بالنسبة لإلنسان هو شعور والشعور اإلنساين هو  حلوال  ثابتا  حلوال  دائما ، الرمحة ما املراد من الرمحة؟
انفعال ال يوجد  مليوجد يف تلكم العوا وىل البالنسبة هلل سبحانه وتعاىل وبالنسبة للعقول القادسة األ ،إنفعال

 ملن العواأل ،ة األوىل ال يوجد هنالك انفعالالعقلية القادس ملوال حىت يف العواية انفعال يف الذات اآلهل
 مسي ماالفيض األقدس  ملعا ،سم األعظماال ملعا ،ية َحمَّدالـمُ  قيقةاحل ملعا ،العقول األوىل ملالقادسة عوا

  اليتكل هذه عناوين للحقيقة  ،اء األولملا ملعا ،األولالنور  ملعا ،صطلحاتملبارات من اشئت من الع
خرتاع يف تاريخ البشرية هو ون بأن أعظم ايقول ،يكانيك هكذا يقولونمليف علوم ا ،كانت مرآة  جتلى اهلل فيها

ركة احلخرتاع العجلة هو بداية ألن ا ؟اذاملاع هو اخرتاع العجلة يقولون هكذا بأن أعظم اخرت  ،اخرتاع العجلة
ركة الصناعية هي كانت احل هذه ،ركة الصناعية شيء صنعه اإلنسان وهو يتحركاحلبداية  ،على األرض

 اليتهلائلة الكل هذه التقنيات  وأساسا   سائر الصناعات األخرى وكانت منشئا  ل وكانت أُمَّا  ومنشئا   ساسا  أ
العلوم العميقة صحاب وأية هلعارف اإلملرتاع هو العجلة أصحاب افيقال بأن أعظم اخ ،وصل اليها اإلنسان
وبواسطة رآة ملألهنم من خالل ا ؟اذاملرآة ملليه اإلنسان هو اخرتاع أخرتعه اإلنسان وصل إيقولون بأن أعظم ا

أعظم  ،ألعظم حقيقة يف هذا الوجود خصوصا  قائق و احلمن  لكثري   ن جيعلوا منها مثاال  رآة يستطيعون أملا
أفضل مثال  ،جتلي اهلل سبحانه وتعاىل يف النور األولوجودات حقيقة ملترتبط بنا حنن ا حقيقة يف هذا الوجود

لكن ال  ،رآةملورته يف هذه ارآة حينما يقف اإلنسان أمامها تتجلى صملا ،رآةملعىن هو املن يقرب لنا اكن أمي
  .هذه صورة اإلنسان ،ن هذه الصورة هي نفس اإلنسانيعين أ

اهلل َحمَّدية ليست هي اهلل وإمنا هي مرآة جتلى الـمُ  قيقةاحل ،جتلى اهلل فيها اليترآة ملَحمَّدية هي االـمُ  قيقةحلا
هذه  ،رآةملرآة هناك صورة موجودة يف هذه املمام ارآة وأنت حينما تقف أملأنا حينما أقف أمام ا ،فيها
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 قيقةاحل ،النور األول إنه مرآة ،َحمَّديةالـمُ  قيقةاحلكذلك  ،قيقةاحلقيقة لكن ليست هي احلالصورة متاثل 
األمثلة  ،بعد من وجهتُ األمثلة طبعا تقرب من وجه و  ،رآة هي نفس التجليملنفس ا ،َحمَّدية هي مرآة  الـمُ 
عن  عريف بعيدا  ملبعد العاين الغائرة يف العمق يف املا ،عاين العميقةملن نأيت هبا لتوضيح اسية إذا أردنا أاحل
مقها دون علوم الفلسفة وهي يف عُ  ،خرسية مقربة من وجه ومبعدة من وجه آاحلتكون األمثلة  ،واساحل

عاين مليف بداية األمر األساتذة حني يدرسون الفلسفة يقربون الفلسفة الدارسون ل ،ية العميقةهلعارف اإلملا
ألن  ،ال يؤتى له باألمثلةولكن بعد ذلك حني يتمرن ذهن الطالب على الدراسة الفلسفية  ،بأمثلة حسية
إمنا يؤتى  ،آخرقرب من وجه وتبعد من وجه مثلة تُ فاأل ،صل الفكرةادية يسيء إىل أملا  لألمثلة االتفكري وفق

 جردة يفالـمُ  حضار الصورهاهنم على التفكري الفلسفي وعلى إت أذوإال الذين تعود ،ختصنيمللغري ا باألمثلة
بعد ن األمثلة تُ ت فهم ال حيتاجون إىل األمثلة بل جيدون أعلوماملتصور العلومات و ملالذهن البشري لتتبع ا

ىل بعض األمثلة لتقريب لكننا حنتاج إ ،بهاقائق عن مقاماهتا وعن مراتاحلعاين عن مركزها الصحيح وخترج ملا
  .عاينملعاين وهي يف نفس الوقت تبعد املا
َحمَّدية مـلقيقة ااحلحتدث عن لكن حني أ ،مامي مرآة وصورةرآة أملمام اقف أرآة أنا حني أملا جئت مبثال امَّ لَ 
سية يف حيايت احلرآة ملمام اأنا حني أقف أ ،رآة وهي الصورة يف نفس الوقتملَحمَّدية هي االـمُ  قيقةاحلف

ن يقال رآة حىت ميكن أملرآة أغفل عن املاصوريت يف  إىلطيل النظر ة هناك مرآة وصورة ولكنين حينما أاليومي
ألن عقلي وحواسي تغفل عن  ،مامي صورة وليس مرآة فيها صورةفكأن الذي أ ،رآة فنت يف الصورةملا بأن

جردة عن مثل هذه الـمُ  األوىل ملأما يف العوا ،سياحل مليف العاهذا  ،الصورة إىل رآة يبقى نظري منشدا  ملا
 قالومن هنا  ،رآةملجتلت يف ا اليترة هي الصو رآة و ملَحمَّدية هي االـمُ  قيقةاحلقيدة فملعاين املعاين الناقصة واملا

نسان على فهم ألهنا تعني اإلرآة ملنسان ااخرتعها اإل اليتالعرفاء قالوا بأنه من أعظم االخرتاعات  ،كماءاحل
هم  ،فهم معدن الرمحة ،هلي يف النور االولالتجلي اإل ،قيقة العظمى يف هذا الوجود وهي حقيقة التجلياحل

هم معدن  ،شعت فيها الرمحة وجتلت فيها الرمحة اليترآة ملجلى وامـلقام واملهة وااجل ين هممعدن الرمحة يع
ة كما قلت قبل قليل بأن الرمح  ،سطعت فيها حقيقة الرمحن اليترآة ملوا اليتهة اجلكان الذي و ملهم ا ،الرمحة

انفعال  ؟لبشري بأي شيء  انفعال القلب ا ،لق هو شعور وهذا الشعور عبارة عن انفعالاخلبالنسبة لعامة 
حينما يرى اإلنسان  ،إلكمال ذلك النقص القلب البشري لنقص يراه يف غريه فيحاول اإلنسان مندفعا  

به شعور  لميَ تاج سَ حملوحاجته بشكل مؤثر يف القلب فإن القلب بسبب استشعاره للنقص يف هذا ا متاجا  
قد يكون هذا  ،الرمحةلقضاء حاجته وهذا هو  تاجحملنسان إلمتام نقص هذا االذي يدفع اإل اإلنكسار

وقد تكون الرمحة باجتاه حيوان أو باجتاه  ،صال  أ أو غريبا   جارا   ،صديقا   ،أبا   ،زوجة  ، طفال   ،حتاج ابنا  الـم
ينبعث يف  قليب نسان شعور وحقيقة هذا الشعور هو انفعال  الرمحة بالنسبة لإل ،نبات أو باجتاه أي شيء آخر
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وجود يف ملأن يتم النقص ا فهو حياول بذلك ،استشعار اإلنسان لنقص يف من يريد أن يرمحهالقلب بسبب 
ن يكون ميكن أ البالنسبة هلل سبحانه وتعاىل  ،عليهنسان الذي عطف عليه أو أراد أن يصب رمحته ذلك اإل

شاعر انفعال والذات ملاألن  ؟شاعرملاذا هو منزه عن امل ،شاعرملمنزه عن ا ،عىن فهو منزه عن االنفعالملهذا ا
 يضا  ق القادسة األوىل أقائاحلو  ،انفعال اال يوجد فيهية ذات فاعلة هلالذات اإل ،هلية منزهة عن االنفعالاإل

 ،هنم عبيد هللجهة االنفعال فيها فقط أ - نهم عبادكال فرق بينك وبينها إال أ -عن االنفعال  ةهي منزه
اهلل  اهومن وجهتها باجت ،هي مؤثرة فقط ،لق هي فاعلةاخلباجتاه وىل هي من وجهتها قائق القادسة األاحل

هة من جهة اجلهذه  - ال فرق بينك وبينها - هنا يف مقام العبودية الكاملةسبحانه وتعاىل فهي منفعلة أل
قائق القادسة احل ملكالم يف عاهذا ال ،هة من جهة اهلل سبحانه وتعاىلاجلهذه  - نهم عبادكإال أ -لق اخل
نوارهم أشرق من أ ن كل شيء  النصوص واضحة يف أ ،شرق منه كل شيءيف النور األول الذي أ ،وىلاأل
  .رحلةملديث يف تلكم ااحلو 

 مليف عا ،ملوىل ويف ما بعد ذلك من العواقائق القادسة األاحلدن الرمحة يف أهل البيت مع ،هم معدن الرمحة
يف كل طبقة من طبقات  ،رضنيوات السبع ويف األالسما يف ،الكرسي مليف عا ،العرش مليف عا ،جباحل

بني الذي مجعت فيه  عىنملهذا هو ا ،عدن الرمحةملعىن اإلمجايل ملهذا هو ا ،هذا الوجود هم معدن الرمحة
تقاة من حديث سملعاين املستند إىل املعريف املناح ااجلعىن اللغوي وبني ملا ،ناح اللغوياجلبني  ،جناحني

 اليتالرمحة هي  ،فهم معدن الرمحة ،جمل وسندخل يف التفاصيلالـمُ  هذا الشيء ،رتةالكتاب ومن حديث الع
وهكذا كل موجود  ،نت موجود بالرمحةوأ ،ةنا موجود بالرمحفأ ،الئقاخلهم مث جتلت منهم فكانت ت فيجتل  

وهو  ن الكتاب التدويينمر الكالم فيما سلف من أ ،بقت غضيبولذلك رمحيت س ،إمنا هو موجود بالرمحة
أول آية حني  ،يف الكتاب الكرميأول آية  ،منا هو صورة رمزية للكتاب التكويين وهو الوجودالقرآن الكرمي إ
يف أول سورة  ،هذه أول آية يف كتاب اهلل العزيز }بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ{ ؟تواجهنا آية ةُ نفتح قرآننا أيَّ 

يف هذه  ول شيءة منها نفتتح الكتاب التدويين وأالفاحت ،تاب التدويينيعين من هنا نفتتح الك ،مسها الفاحتةا
 ،الرَّْحَمِن  :شتملة على هذين الوصفنيملاهذه اآلية  }بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ{الفاحتة هي اآلية الكرمية 

  :والرمحة هلا مقامان وحنن نتحدث عن معدن الرمحة .الرَِّحيمِ 
تستقر فيها الرمحة بكاملها بكل مراتبها  اليترتبة ملمعدن ا ،وهم معدن الرمحة ،مقام الرمحانية ومقام الرحيمية

رمحانية وهناك رمحة رحيمية وهي أول آية من  ليها هناك رمحةة اآلية تشري إهذه الرمح جمايل ،هايلابكل جم
ة نرددها على ألسنتنا لكننا النعرف حقيقتها وأقول لمك الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ{ }بِسْمِ اللّهِيات الكتاب الكرمي آ
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حد الكالم ميكن أن يقوله كل أ ألن هذا ،ة ليس من قبيل التعبري األديب ألجل تعظيم القرآنلمهذه الك
ذا  هو بينه يقول بأنين عاجز عن ذكر مناقبه وفضائله شخص ميوت أي واحد يقوم لتأ ،لتعظيم أي شخص  

ستكون أكثر من  مهما بلغ إذا أردنا ان نعد مساوئه فإن مساوئه ألن أي شخص   ،كالم أديب ال قيمة له
 ،كان هذا اإلنسان  ا  عصوم أكثر من ماسنه أي  ملغري ا يءساو فإن م هذا اإلنسان ليس معصوما  مادام  ،ماسنه

عن واقع وعن  لمتكن تكون تإما أهذه األدعية  ،حينما نقرأ أدعية أهل البيت ،وهذا هو لسان األدعية
 يءساو ملحينما نقرأ األدعية جند أن هذه األدعية ختربنا بأن ا ،جمرد كالم ولقلقة لسانيةحقيقة وإما هي 

  .حاسنالـموجودة عندنا هي أكثر من ملا
يرك إلينا خ -روي عن إمامنا السجاد عبارة واحدة قصرية مليب محزة الثمايل رضوان اهلل تعاىل عليه ايف دعاء أ

الة حالة مستمرة احلهذه  - يزل وال يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح لمو  ليك صاعدنازل وشرنا إ
أو يف دائرة حرم الـمألن العمل القبيح ليس فقط هو الذي يقع يف دائرة  ،نامملليل هنار يف اليقضة ويف ا

ن يعين اآل ،شرائط الكاملة سيكون قبيحا  يت على اليأ ملإذا  احللقبيح حىت العمل الصالعمل ا ،كروهملا
وسيكون  يبين هذا البيت على أصوله سيكون هذا البناء قبيحا   ملذا يقوم ببناء بيت إ نسان حينما مثال  اإل

وهكذا  ،كن يف هذا البناءسسيعاين منها الساكن الذي سي اليتشاكل ملهذا البناء فيه من العيوب وفيه من ا
سيكون هذا الثوب ياطة ويأيت هبا على أصوهلا فاخلحيسن  ملذا إ خييط ثوبا  ياط الذي اخل ،يف كل شيء

يزل  لمو  -حسن العمل نيته أن يأيت بعمل حسن ولكنه ما أيت بعمل قبيح وكل ن يأه أتكن نيت مل ،قبيحا  
على أي حال ليس الكالم هنا يف هذه  ،يزل وال يزال ملو  - وال يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح

ل منا من قبيوإلكنين حني أقول بأننا نعجز عن فهم هذه اآلية فذلك ليس من قبيل اإلنشاء  ،تفاصيلال
ويف اآلية السابعة والثمانني القرآن خياطب رسول اهلل وكل  ةباركملجر ااحليف سورة  ،قيقة الناصعة الواضحةاحل
من  ولكن بدرجة   ،هبذا القرآنلكل من يرتبط  ةهوج  وجودة يف القرآن لرسول اهلل هي مُ ملطابات ااخل

}وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ جر احلماذا تقول اآلية السابعة والثمانون من سورة  ،من األحناء بنحو   ،الدرجات

 وال  ثاين هذا يف كفة وهذا أملمن ا اآلية هنا ذكرت شيئني نزال على رسول اهلل سبعا   ثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ{ملا
 دمت على القرآنثاين قُ ملن السبع اكفة ثانية كأنه هناك مساواة بل إ  والقرآن العظيم يف ،مذكورا  جاء 

أنا  ،هي الفاحتةات أهل البيت لمثاين واضح يف العديد من كملالسبع من ا {ثَانِيملوَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ ا}
ثاين ألهنا تكرر يف كل مليات السبعة وايعين اآل سبعا  يف وجه من وجوه اآلية  ،أريد أن أفسر هذه اآلية هنا ال

وهناك من يقول بأهنا نزلت  ،دينةملأو ألهنا نزلت مرتني فإن الفاحتة نزلت يف مكة ونزلت يف ا ،صالة مرتني
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قبل البعثة وبعد البعثة ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله كان يصلي وال صالة إال بفاحتة الكتاب هذا قانون 
مقام رسول اهلل  البد أن يصلي بفاحتة الكتاب وإن كان ،الة إال بفاحتة الكتاب فكيف كان يصليال ص

رمي ن الكسلف من أحاديثي السابقة يف القرآ الكالم فيما صلى اهلل عليه وآله أوسع وأعمق من هذا ومر  
 ،صلى اهلل عليه وآله ُمَمَّدبتفاصيله يف قلب شرت إىل أن القرآن جبملته و وأ }لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ{

يعين  ثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ{مل}وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ اريد الكالم عنها أ اليتهة اجلىل أعود إ ،على أي حال
جر احليف سورة  ثاين هي الفاحتة اآلية صرحيةملالسبع ا ،ل يف كفةع  علت يف كفة والقرآن بكله جُ ن الفاحتة جُ أ

ثاين هي البسملة وأول آية يف هذه السبع ملوتاج هذه السبع ا ثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ{مل}وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ ا
 .حتدثت عن جوانب من البسملة اليتمن األحاديث ومن الروايات  فقط اقتطف بعضا   .ثاين هي البسملةملا

بن  ُمَحمَّدعن  -عروفة ملا التهذيب وهو أحد األصول األربعة يخ الطوسي عن كتابهالرواية منقولة عن الش
عن  - ثاني والقرآن العظيملم: سألت أبا عبد اهلل عليه السالم إمامنا الصادق عن السبع اقال لممس

 ؟بعبسم اهلل الرحمن الرحيم من الس :قلتُ  ،نعم :قال ؟أهي الفاتحة -مر ذكرها قبل قليل  اليتاآلية 
  ثاين.ملهي أفضل السبع ا - نعم هي أفضلهن :قال

بسم اهلل الرحمن الرحيم  :عن ابي عبد اهلل عليه السالم قال -الكاهلي  حيىيبن  رواية ثانية عن عبد اهلل
سم ديث عن معىن االاحلريد ا أنا ال أهن طبعا  و  - لى بياضهاأقرب إلى اسم اهلل األعظم من ناظر العين إ

ورمبا نشري إىل هذه الرواية  ،سم األعظملقات القادمة ونتحدث عن معىن االاحلإن شاء اهلل يف  األعظم يأتينا
ي سألة ألملوإمنا تظهر أمهية ا ،مهية البسملةمن خالل هذه الروايات تتبني لنا أ اجة هنا أوال  احلموطن  ،أيضا  
ثاين وجيعلها ملث القرآن عن السبع احينما يتحد ،عظمة متواهاأي مسألة تظهر أمهيتها ل ،اهاحتو مـل ؟شيء  

فضل نما يقول اإلمام بأن البسملة هي أوحي {ثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَملوَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ ا}للقرآن  دال  ع  
 ،اإىل أمهية داللته ،مهية متواهاإىل أ ،يشري ذلك إىل أمهية مضموهنا ؟يشري ذلك إىل أي شيء   ثاينملالسبع ا
 ،سافةملكم هي ا  ،سم اهلل األعظم من ناظر العني إىل بياضهاإىل ا ،البسملة ،أقرب :الرواية تقول ولذلك

سم تصرح أن البسملة أقرب إىل اأخرى وعندنا روايات  ،سواد العني ناظر العني هو ،ناظر العني يعين السواد
هل هناك مسافة موجودة بني  ،سواد العني راد هوملفناظر العني ا ،بياضها العني إىل سواداهلل األعظم من 

عد بني السواد وبُ ال توجد هناك مسافة  ،واحد فق  سواد العني وبياض العني هو يف أ ؟ضالسواد والبيا
سم اهلل أقرب إىل ا ،سواد العني إىل بياضهاكثر من قرب فهذه البسملة قريبة إىل اسم اهلل األعظم أ ،والبياض

سم األعظم ولكن بوجه من هنا هي االهذا يعين أ ،أقرب من ذلك ،بياضهاىل األعظم من ناظر العني إ
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عدة حفظ قا ،قاماتمليثيات وأن حنافظ على ااحلية البد أن حنافظ على هلعارف اإلملأنا قلت يف ا ،الوجوه
ك خلط وإال من دوهنا يكون هنا كمية هي القاعدة الذهبية األوىلاحلَ طالب ملهلية يف اعارف اإلملقامات يف املا

هر اجلومن هنا جاء التأكيد يف روايات أهل البيت على البسملة وجعلت الروايات اإلجهار و  ،وخبط
والقضية  القضية ليست سياسية   ،هممبيهل البيت وعالمة من عالئم أ ميبمن شعارات  بالبسملة شعارا  

هم أرادوا أن خالفون ملئك اأول ،قيقة كذلكاحلوإمنا  ،على أحد أو خالفا   ليست إجتماعية وليست عنادا  
روية يف تفسري العياشي اإلمام مالرواية عن إمامنا الصادق  ،للفائدة أذكرهامجيلة رواية  ،قيقةاحليطمسوا هذه 

إذا َأمَّ الرجل القوم جاء شيطان إلى الشيطان  -ماعة اجليعين يف صالة  - إذا َأمَّ الرجل القوم :يقول
هناك من وكالء إبليس من  أن اإلنسان دائما  ر يف الروايات بمذكو  ألنه - الذي هو قريب إلى اإلمام

 الرجل القوم جاء شيطان إلى الشيطان الذي إذا أمَّ  -عىن موجود ملهذا ا ،ن من هو قريب منهاجلشياطني 
 - يت هولشيطان الذي كان موجودا  قبل أن يأاآليت يسأل اهذا الشيطان  - :قريب إلى اإلمام فيقول هو
يعني هل قرأ بسم اهلل الرحمن  - اإلمام يقول ؟راد هل ذكر اهللملما هو يف صالة - هل ذكر اهلل :لهأيس

ني بعد تكبرية ملرب العا مد هللاحل مباشرة يبدءون ،ألن القوم ال يقرأون بسم اهلل الرمحن الرحيم - الرحيم
هل قرأ بسم اهلل  يعني :يقول هل ذكر اهلل؟ اإلمام -فهذا الشيطان اآليت يسأل الشيطان األول  ،اإلحرام

 ديداجلهذا الشيطان اآليت  - فإن قال نعم هرب منه :يقول اإلمام صلوات اهلل عليه ،الرحمن الرحيم
اهلل  هل قرأ بسم ؟فيسأل الشيطان السابق هل ذكر اهلل -همة مليعين جاء مبهمة عنده مهمة ستتضح ا

 مل - ال وإن قال -لتنفيذ مهمته  ه لن جيد جماال  فأن - إذا قال نعم يرجع ،نعم :قال ؟الرحمن الرحيم
يزل الشيطان  لملى رجليه في صدره فركب عنق اإلمام ودَ  - يذكر بسم اهلل الرمحن الرحيم اإلمام يقول

  .هممن صالت واإمام القوم حتى يفرغ
إذا مر  -قيامة هذا يف يوم ال - المؤمن على الصراط إذا مر   -رواية عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم 

وطبعا  ال يستطيع كل أحد أن يقوهلا والقضية  - المؤمن على الصراط فيقول: بسم اهلل الرحمن الرحيم
ليست لفظية، احلديث عن عامل اآلخرة ليس احلديث حديث ألفاظ ألنه يف عامل اآلخرة القضية ختتلف 

ا البصر يف املستوى احلسي، يف املستوى العقلي، يف هذ {فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ}
املستوى القليب والوجداين، يف املستوى البصرييت يف مجيع املستويات بصرك اليوم حديد، القضية تتجاوز 

 - إذا مر المؤمن على الصراط فيقول بسم اهلل الرحمن الرحيم ُأطفئ لهب النار -األلفاظ والطقوس 
نار حىت يستطيع أن جيوز على الصراط ألن الصراط جسر ممدود يف جهنم هكذا هذه البسملة تطفئ هلب ال
ُجز يا مؤمن فإن نورك قد أطفأ  -جهنم تقول  - ُأطفئ لهب النار وتقول -وصفت الروايات الصراط 



  8ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

01 

الرواية دقيقة جدا ، البسملة هنا ما أطفأت نار جهنم وإمنا أطفأت اللهب الذي حييط بالصراط،  - لهبي
صراط جسر ممدود على جهنم وهلب النار حييط به فمن جيوز على هذا الصراط يأخذه اللهب يسقط ألن ال

فإذا قال بسم اهلل الرحمن الرحيم أطفئ لهب النار وتقول: ُجز يا مؤمن فإن نورك قد أطفأ  -يف جهنم 
دثنا وتنبئنا عن هذه الروايات وغريها من كلمات أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني حت - لهبي

حتوى الذي تشتمل عليه هذه البسملة، كما قلت بأن الكتاب الكرمي الكتاب التدويين إمنا هو الـمعظمة 
هو عبارة عن خريطة عن جملى لكل الوجود، فيه تبيان كل شيء ولكن ُبني فيه كل شيء بطريقة  ،صورة

كتاب فيه مجل وعبارات وألفاظ لبيان جمموعة الرمز وهذا الرمز ال يعرفه إال من خوطب به، القرآن ليس جمرد  
من األحكام الشرعية وبعض املطالب العقائدية هذا وجه من وجوه القرآن، القرآن هو جممع أسرار الوجود، 
وأسرار الوجود وضعت بشكل رموز يف هذا القرآن وهذه الرموز ال يستطيع فكها إال األئمة ولذلك هذه 

امل، املص، املر، وهكذا، هذه احلروف هي نفس احلروف اليت تألف منها  احلروف املقطعة يف أوائل السور
القرآن لكن اهلل جعلها يف تأليف  خاص هبذا الشكل فكانت خزانة لألسرار، ونفس هذه احلروف اليت 
تألفت منها اآليات اليت تشتمل على مجل وكلمات هلا معاين هذا تأليف  آخر للرموز القرآنية فيها أسرار 

ن األسرار املوجودة يف احلروف املقطعة، احلروف املقطعة هي عناوين وهي أمثلة تشري إىل مفاتيح أكثر م
ألبواب هذه األبواب توصلنا إىل خزانة األسرار اليت ال أصل إليها أنا وأنت، هذه مفاتيح عند اإلمام 

  .املعصوم صلوات اهلل وسالمه عليه
ى الكمبيوتر، هذه لوحة املفاتيح الكيبورد من خالل الرموز رمبا إذا جئت مبثال للذين يعرفون العمل عل

تعامل مع جهاز الكمبيوتر أن يسرب أغوار الكمبيوتر، الـمُ  املوجودة ومن خالل املفاتيح املوجودة يستطيع
القرآن مبثابة مفاتيح مبثابة رموز تكشف عن احلقائق، أما هذا الوجه وجه العبارة هذا يل وألمثايل لعامة 

ظاهرة أنيق  -احلقائق مودعة يف باطن هذا القرآن والقرآن أعمق غورا  كما يقول سيد األوصياء  الناس،
 عليٌّ  ؟هو هذا العمق ما شيء يصفه عليٌّ صلوات اهلل عليه بأنه عميق ما هو هذا الشيء؟ - وباطنه عميق
هو  ي ميلك هذه الرؤيةالذ عليٌّ  - رأيت اهلل قبله وبعده ومعه وفيهو إال  ما رأيت شيئا   -الذي يقول 

ما  - إال ورأيت اهلل ما رأيت شيئا   -الذي رؤيته العادية هبذا العمق  عليٌّ  ،يقول عن القرآن بأنه عميق
ما  -هذه العادية بالنسبة له هي  ة علي  رؤي ،ياة يراه هبذه الرؤيةاحلشيء يواجهه يف  يعين أي   ،رأيت شيئا
هذا كالم  ،هذا الكالم ليس إنشائيا   ،أي رؤية هذه - ومعه وفيه إال ورأيت اهلل قبله وبعده رأيت شيئا  

إال  ما رأيت شيئا   -عىن ال نستطيع أن نتصوره ملهذا ا ،عىنملعلوي والكالم العلوي علوي الكالم علوي ا
ذه شروح اح ولكن هر  ن أشرح هذه العبارة كما يشرحها الشُ أنا ميكن أ - ورأيت اهلل قبله وبعده معه وفيه
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اء لمهذه الشروح موجودة يف الكتب ذكرها العو أيت بعدة شروح هلذه العبارة أن ميكن أ ،ة ال معىن هلاسطحي
الذي  فعليٌّ  ،وبعمق رتبتهومع كالمه الذي هو بعمق مقامه  لمتكملال تتناسب مع اولكنها شروح سطحية 

ديث ليس احل !؟يف هذا الكتاب أي عمق إذا   ،يقول عن القرآن بأنه عميق لمؤيته  العادية هكذا يتكهو يف ر 
سند مُ ـلسند واالـمُ  يدور حول تشخيص ديث ليس عن ما يسمى بأسرار البالغة يف القرآناحلعن عبارات و 

عمق وأعمق أجاز والكناية واإلستعارات وأمثال ذلك القضية الـمقيقة و احلويدور حول تشخيص  ،ليهإ
شرت إىل بعض منها هي حتدثنا عن حقائق أ اليتلذلك هذه الروايات  ،جتاهاتوأعمق من كل هذه اال

اهلل جتلى لذاته بذاته وجتلى بذاته يف تلكم  ،النور األول كان الوجود ا جتلىمَّ لَ  ،جتلى النور األول ،أعمق
جتلى  النور األول وبعد ذلك ،يف النور األولاء األول ملرآة األوىل يف املجتلى لذاته بذاته وجتلى يف ا ،رآةملا

ا الوجود هذا ب ويف العرش ويف الكرسي ويف السماوات ويف كل طبقات هذجُ احلُ ليات يف فكانت التج
  ؟هي مادته التجلي ما

هذا  ماو  ،تتالرمحة من هناك أ ،ي معدن الرمحةَحمَّدية هالـمقيقة احل ،لذلك هم معدن الرمحة ،مادته الرمحة
ورة هذه ص ،األرضي ملهذا جملى من جمايل الرمحة يف العا {نيَملعَا}وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْالتعبري القرآين 

من معدن  بالذهب تأيت ؟من أين تأيت بالذهب ،مصدر الرمحة ،معدن الرمحة ،الرمحة األعظم ،الرمحة األكرب
 اليتة هي الرمحة الرمحاني ،فتجلت الرمحة الرمحانيةتأتينا الرمحة من معدن الرمحة  ؟من أين تأتينا الرمحة ،الذهب
امسة اخلولذلك يف سورة طه إذا أردنا أن نذهب إىل سورة طه فنقرأ يف اآلية السادسة ويف اآلية  ،جتلت

}الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى * لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا هذه الرمحة الرمحانية  }الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى{

 ،العرش ُمَمَّداضية بأن اهلل فتق من نور مللقات ااحلمر علينا يف و  بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى{ فِي الْأَرْضِ وَمَا
ألن العرش  - وإن نوري أفضل من العرش -ولقد قال صلى اهلل عليه وآله  ُمَمَّدخلق العرش من نور 

الْعَرْشِ اسْتَوَى * لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الرَّحْمَنُ عَلَى }لق من نوري ونوري من نور اهلل سبحانه وتعاىل خُ 

الكرسي كحلقة يف  ،ديث عنهااحلالكرسي وسعة العرش بالنسبة للكرسي تقدم  ملبعا العرش ميط   {الْأَرْضِ
  .لكرسيبالنسبة إىل ا اوات السبع كحلقة يف فالتوالسم ،بالنسبة للعرش فالت

ري من تفكري يف ليه العقل البشيصل إ الوجودي لكل ماالعرش هو الوعاء  {وَىالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ}
يكن يتحقق وجود  ملو  ،األول وهذا العرش من نوره من النور األول أشتق من النور ،طبقات هذا الوجود

ل الوجود وك ،والكرسي مادته الرمحانية ،العرش مادته الرمحانية ،ستواء الرمحانية عليهالعرش إال بانبساط وبا



  8ح  شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 

01 

ىل والغضب فيه إشارة إ ،يهلمال اإلاجلالرمحة فيها إشارة إىل صفات  ،ورمحيت سبقت غضيب ،مادته الرمحانية

}الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى * لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ  يهلالل اإلاجلصفات 

 ال نستطيع ذلك معىن ؟هذه الرمحانيةكيف تستوي و  ،استوت ،ية على العرشستو ملناك الرمحانية افه الثَّرَى{
ة هو نفوذ ن استوائية الرمحعاين من خالل الروايات أملستقرب اقيقة ولكننا ميكن أن ناحلن نتصوره بوجه أ

قليل بأن مادة وجود لت قبل كما ق  ،والكرسي وما دون الكرسيجزاء وجود العرش الرمحة يف كل جزء من أ
  ؟شرقة والساطعة من أينملالرمحة ا ،مادة وجود الكرسي هي الرمحة ،العرش

من هناك ف ،كان الذي أستقرت فيهملدن من اعملتأيت من ا ؟ألن الرمحة من أين تأيت ،من معدن الرمحة
يت نفس الكالم يف يأ يف سورة الفرقان رمبا .هو إشراق الرمحة الرمحانيةكان اإلشراق األول   ،جاءت الرمحة

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ } ،مسنياخلية التاسعة و اآل

حْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّ}هي يف اإلستواء على العرش  ؟أين جتلت الرمحة الرمحانية {الرَّحْمَنُ

مسون اخليف سورة األعراف اآلية الرابعة و  ،انبسطت على كل الوجود اليتوهذه هي الرمحة الرمحانية  {خَبِريًا

لَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا للَّيْ}إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي ا

ستوائية اآلية تتحدث عن ا نيَ{مللْقُ وَاألَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَااخلمُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَالَ لَهُ  وَالنُّجُومُوَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ 
ه اآلية مع اآليات ع هذردنا أن جنمإذا أ ،ستوائية الرمحة على العرشا وتتحدث عن ،العرش على كل شيء

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ فِي }خرى جاءت مذكورة يف الكتاب الكرمي يات أتقدمة ومع آملا

يثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يَطْلُبُهُ حَثِ} لقاخلهذه من شؤونات  {سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ

ما قالت  ،وائية الرمحانيةستوائية على العرش هي استكل هذا مادته الرمحة ألن اال  {وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ
أما الرمحن فهي صفة  ،امعاجلسم اهلل اال ،الرمحن استوى على العرشقالت  ،اآليات اهلل استوى على العرش

قالت الرمحن  ن اهلل استوى على العرشاآليات ما قالت إ ،جتلياته واسم من امسائه من من صفاته وجتل  
اهلل جتلى يف  ،رآة األوىلملإمنا جتلت يف ا استوت على العرش ورمحانيته اليترمحانيته هي  ،استوى على العرش

  ؟أين عكست هذا التجلي ،رآة األوىل عكست هذا التجليملوارآة األوىل ملا
يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ }لعرش ومجيع شؤونات ما دون العرش ا دون ايف العرش وم
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مجيع هذه  ،وجوداتملهذا أمثلة على شؤونات ا ،مجيع هذه الشؤونات هذه أمثلة {وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ
الوجود متحقق بالرمحة  كل  ،الرمحة الرمحانية ،مادة سرياهنا الرمحةو  ،ؤونات هي سارية يف دائرة الرمحةالش

كل ذلك متفرع عن  {نيَملتَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَا}لق وهناك األمر اخلهناك  {لْقُ وَاألَمْرُاخلأَالَ لَهُ } الرمحانية

وَ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَهُ}يف سورة هود يف اآلية السابعة  ،عن استوائية الرمحانية على العرش ؟أي شيء

ن وأ ،ثت عن أن العرش ميط بكل شأنتقدمة حتدمليات ااآل {اءملوَاألَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ا
لكن هذا العرش يف حقيقته أين  ،العرش برمحانيته على ن اهلل استوىأ ،ستوية على العرشمللرمحانية هي اا

هذه إشارة أوضح من اإلشارات السابقة، كان عرشه على املاء، احلديث  {عَرْشُهُ عَلَى املاء وَكَانَ} ؟ثباته
هنا ليس عن عرش يبىن على املاء، هذه رموز وإشارات، ال يعين أنه كان هناك حبر من ماء وموجود عليه  

  .كرسي يقال له العرش أو بناء يقال له العرش، هذه قضية عميقة جدا  
املاء األول، هو االسم األول، هو النور األول، هذا املاء الذي استند وثبت بسببه العرش، كان املاء هنا هو 

إن ن أساس العرش يعين إ عرشه على املاء، يعين هل ميكن أن يكون العرش من دون قاعدة، كيف يتحقق؟
اإلشارة يف اآلية الثالثني  اء هو الذي إليهملهذا ا {اءملوَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ا}اء ملثبات العرش هو بسبب ا

ل البعض اآلية فيها قد يقو  ،اآليات القرآنية هلا وجوه {اء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّملوَجَعَلْنَا مِنَ ا}من سورة األنبياء 
هبذا  ديث إذا كاناحللكن  ،األرضي هذا وجه من الوجوه ملتكونة يف العامللوجودات الطبيعية اإىل ا إشارة

يوان وإمنا احلراد منه ملهنا ليس ا ياحلو  {اء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّملوَجَعَلْنَا مِنَ ا}خر ا وجه آيكون هل مق اآليةالعُ 
هل  ،قيقيةاحلياة احلاء كل شيء موجود فما من شيء إال وهو يسبح حبمد اهلل وتلك هي ملوجعلنا من ا
ضي هي صورة األر  ملالعاياة يف احللكن ما نسميه حنن ب ،ياةاحلالتسبيح دليل  ؟ال وهو يسبحيوجد شيء إ

مادات هلا حياة اجلحىت  ،يوانيةاحلياة احلياة فغري منحصرة فقط باحلأما  ،يوانيةاحلياة احلياة امسها احلمن صور 
 لةدال فيه ،على اإلدراك لةفيه دال ،ياةاحلعلى  لةالتسبيح فيه دال ،ال وهو يسبح حبمد اهللنه ما من شيء إأل

مادات عندها شيء من اإلدراك يناسبها مبا هي اجلحىت  ،دات عندها لغاتمااجليعين حىت  ،على اللغات
اهلل عصوم صلوات ملاإلمام ا ألنهبا  لمعصوم ميط هبا يعملوهذه اللغات وهذه اإلدراكات اإلمام ا ،هي

 : ادمةلقة القاحللقة القادمة ألنه العنوان القادم يف احلن شاء اهلل يف ويأتينا إ ،ميط بكل شيءوسالمه عليه 
  .قائقاحلتتضح هذه  لمديث عن خزان العاحلحني يكون  - لمَوَمْعِدَن الرَّْحَمِة، َوُخز اَن اْلعِ  - لمَوُخز اَن اْلعِ 
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آلية يف ا {اء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّملوَجَعَلْنَا مِنَ ا}يف اآلية السابعة من سورة هود  {اءملوَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ا}
اء هو عنوان آخر من عناوين ملا ،من معدن الرمحة ؟من أي شيء علَ كل شيء جُ   ،اءالثالثني من سورة األنبي

 {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}واآلية األوىل من الكتاب الكرمي  فهم معدن الرمحة ،ري سبحانه وتعاىلرمحة البا
ينقلها ابن عباس عن  اليتروفة والرواية مع ،مرت اإلشارة إليها اليتقائق احلتشري بنحو جممل إىل كل هذه 

الباء سيد األوصياء بأن القرآن كله يف الفاحتة وبأن الفاحتة كلها يف البسملة وبأن البسملة كل البسملة يف 
  .قطةوأنا الن :مث قال علي  عليه السالم ،يف الباء يف النقطة وكل ما

 {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}. {حْمَنِ الرَّحِيمِبِسْمِ اللّهِ الرَّ}تبت حتركت كُ  منها حني اليتوهذه النقطة هي 
فماذا   ،هذه النقطة هي معدن الكتابة ،أليست هي عبارة عن جمموعة نقاط تشكلت جتلت هبذه الصورة

 ،للرمحة الرمحانية ،هذه النقطة هي رمز لتلكم الرمحة ،كتبت باللفظ وبالرسم وبالصورة عنوان الرمحة  ؟كتبت
أما الرمحة  ،مادة الوجودالرمحة الرمحانية هي  ،الرحيم الرمحن ثانيا   وال  لرحيمية بسم اهلل الرمحن الرحيم أوللرمحة ا
حبة ومن قضية الـمومن قضية  أكرب من قضية العاطفة مرادي من الوالية معىن ،هي مادة الوالية الرحيمية
وجودات باهلل سبحانه ملالذي يربط أشرف ااص اخلالوالية هي الرابط  ،األرضي ملهي يف العا اليتاإلمامة 

ومن هنا ورد يف بعض  ،الرمحة الرمحانية رمحة عامة ،لذلك الرمحة الرحيمية رمحة خاصة وليست عامة ،وتعاىل
وسع ألن الرمحة عىن أملهذه إشارة  ،ؤمننيملرحيم بان الرحيم وبأ ،ؤمن وبالكافرملالرمحن رمحن بان أب الروايات

ا هذه منإ ،ؤمن والكافرملوبنوعني من البشر باتكون مصورة بالبشر الرحيمية أوسع من أن  ةوالرمحالرمحانية 
الوالية هي العالقة  ،الرمحة الرمحانية هي مادة الوجود والرمحة الرحيمية هي مادة الوالية ،مصاديق أمثلة ومناذج

 ،ة وهناك الرمحة الرحيميةالرمحانيفهناك الرمحة  ،وجوداتملا فيما بني اهلل سبحانه وتعاىل وفيما بني أشرف
هناك ما هو  ،الئكةملا ملهناك ما هو األشرف يف عا ،الئكةملا ملوجودات ميكن أن يكون يف عاملوأشرف ا

 الئكة؟! ملأليس أن الروح خلق أعظم من ا ،بجُ احلُ  ملاألشرف يف عا
ذلك تعبري  جمازي ألن املالئكة بعنوان  هناك خملوقات أعظم من املالئكة، وإذا قيل عنهم مالئكة احُلُجب ف

عام هم سكان العوامل العلوية، وإال فسكان احُلُجب هم خملوقات ختتلف عن املالئكة الذين هم سكان 
السماوات، يف العامل األرضي، يف عامل اجلمادات، يف عامل احليوانات، يف كل عامل هناك موجودات أشرف 

ن دائرة اهلل سبحانه وتعاىل، هذه العالقة، هذه املوجودات، هذا الرباط هو هلا الشرافة فهي قريبة، هي قريبة م
حبة والعاطفة، وإمنا هو الرباط الوجودي للمخلوقات الـمهذا الذي يعرب عنه بالوالية، الوالية أعم من معىن 

مناقضة  األشرف، وما يوم القيامة إال يوم التمييز بني املخلوقات األشرف واملخلوقات اليت هي معارضة
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مضادة للمخلوقات األشرف وهذا ليس فقط لإلنسان، يوم القيامة الروايات تتحدث إمنا هو يوم  لكل 
املخلوقات، لكن الرتكيز على اإلنسان ألن اخلطاب القرآين يف بنيته العبائرية يف بنية العبارة هو خطاب  

وإال عندنا يف الروايات هناك توضيحات عن  لإلنسان من هنا كان الرتكيز على اإلنسان وألمهية اإلنسان،
هذا األمر، املالئكة أيضا  هلم قيامتهم وهلم مرتبتهم اليت تتعلق هبم يف يوم القيامة هلم شأهنم، وحىت 
احليوانات هلا شأهنا، وحىت اجلمادات هلا شأهنا، وهذا املوضوع لست بصدد الدخول يف تفاصيله لكن هذا 

  .ات املنقولة عن أهل البيت ومن خالل التبصر يف آيات الكتاب الكرمييتجلى من خالل تصفح الرواي
  :عن أبي عبد اهلل عليه السالم أنه ُسئل عن ،حيىي عمن حدثهبن  رواية منقولة عن صفوان

هذه رواية  - فقال: الباُء بهاء اهلل، والسيُن سناء اهلل، والميُم ملك اهلل }بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ{
الباُء بهاء اهلل، والسيُن سناء اهلل، والميُم ملك اهلل، قال:  -تتحدث بلسان  آخر بغري اللسان اللغوي 

يم  بدأ اإلمام أخذ ك - قلت: اهلل ما معناها؟ فقال:  -ة ب ْسم  لمالسائل يسأل عن ب ْسم  الل ه  الرَّمْحَن  الرَّح 
قال: األلُف أآلء اهلل على خلقه  ؟اهلل :اهلل، قال: قلت يُم ملكلمالباُء بهاء اهلل، والسيُن سناء اهلل، وا

قال: األلُف أآلء  ؟اهلل :قال: قلت -هذا كالم إمامنا الصادق يف معىن لفظة اهلل  - من النعيم بواليتنا
 ،زء األول من تفسري الربهان لسيدنا هاشم البحراين رضوان اهلل تعاىل عليهاجلهذا هو  - اهلل على خلقه

ديث احلاية ينقلها السيد هاشم البحراين عن كتاب معاين األخبار للشيخ الصدوق وهو من كتب وهذه الرو 
ُم إلزام اهلل ال، والهلل على خلقه من النعيم بواليتناقال: األلُف أآلء ا ؟اهلل :قال: قلت -عتربة ملعروفة واملا

ت اهلل عليهم أجمعين صلوا َحمَّدمُ ا  وآل ُمَحمَّدن خالف لمقلُت: فالهاُء؟ قال: هواٌن  ،خلقه واليتنا
أنا هنا ال أريد أن أشرح  - ؤمنين خاصةلمقلت: الرحيُم؟ قال: با ،لمالعا قال: بجميع ُن؟قلُت: الرحم

هي عنوان  اليتالبسملة طلب لكنين أردت أن أبني بأن ملهذه الرواية ألنين إذا دخلُت فيها فسأترك أصل ا
قال عنها عليٌّ بأهنا يف النقطة وهو النقطة فإهنا  اليتهذه البسملة  ،الرمحة الرمحانية والرمحة الرحيمية ،الرمحة

  ؟أي حقيقة ،قيقة العظمىاحلحبر  عميق  غائر  يف اإلشارة إىل تلكم 
كل هذه الروايات   ،النور األول ،َحمَّديةالـمُ  قيقةُ احلحقيقُة معدن الرمحة ومعدن الرمحة كما قلت قبل قليل 

فسرون يف أن ب ْسم  الل ه  بأي ملأنا ال أريد أن أخوض هنا فيما قاله ا ،قيقةاحلوكل هذا الكالم يشرُي إىل تلكم 
هناك  ،مشارهبم وأذواقهم اختالفوإىل غري ذلك على  ،يظهرُ  ،أذكرُ  ،أستعنيُ  ،هل أبتدئُ  ؟شيء  متعلقة

  :عن الشيخ الصدوق رواية منقولة أيضا  
موسى بن  سألت الرضا عليَّ  :فضَّال قالبن  سنالحعن  ،فضَّال عن أبيهبن  سنالحبن  عن علي  

أي أسمي على  بِسْمِ اللّهِ{}فقال: معنى قول القائل  }بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ{عليه السالم عن 
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يعين  - مة؟ قال: العالمةما السِ و  : فقلت لهقال ،نفسي سمة  من سمات اهلل عز وجل وهي العبادة 
ديث هنا ليس احل ،العبادة ال مبعىن الصالة - قال: وهي العبادة -أضُع على نفسي عالمة من عالئم اهلل 

العبادة هذا العنوان الذي يتحدث عن  ،العالمةالسمة  - إنما أسمي على نفسي سمة -قال  ،عن الصالة
حتفال حسينية اإلمام دثت شيئا  ما يف ارمبا حت ،األشياء هو الرمحة جوهر وجود األشياء وجوهر وجود

جاءت يف سورة الزخرف وهي  اليتاآلية  ،هدي عليه السالم يف عيد مولد إمام زماننا وأشرت إىل هذا اآليةملا
فأنا أول  ،رادملالعابدين بينت ال أو  }قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ{ادية والثمانون احلاآلية 

ولذلك يف  ،ر الوجودوإمنا وصف نفسه هبذا الوصف ألن العبادة هي جوه ،وجوداتملأول ا اأن ،وجودينملا
لق العبادة واآلية اخلعلة نَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ{ اجل}وَمَا خَلَقْتُ  مسنياخليف اآلية السادسة و سورة الذاريات 

  .أن التجلي الذي ظهر يف أول الوجود هو العبادة تشري إىل {فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ}السابقة 
الرمحة  ،كما قلت قبل قليل مادة التحقق الرمحة  قوجوهر التحق ،العبادُة هي العبوديُة وهي جوهر التحققو 

َحمَّدية الـمُ  قيقةاحلتجلي من الـمُ  نبسطملهناك الوجود ا ،هي الوالية اليتطة والرمحة الرحيمية نبسملالرمحانية ا
وجودات ألشرف ملنبسط من الرمحة الرحيمية ألشرف املتجلي املوهناك أيضا  الوجود ا ،يف الرمحة الرمحانية

اها الواسع يف معناها العميق ال يف الوالية يف معن ،ترتبط برباط الوالية اليتالكائنات الشريفة  ،الكائنات
 أسمي على نفسي سمة  من سمات اهلل عزَّ  -إمامنا الرضا هنا يشري إىل هذه القضية قال  ،عىن العاطفيملا

جيعل  عالمة، كيفأن أجعل على نفسي  - مة؟ قال: العالمةما السِ : و فقلت له، وهي العبادة وجلَّ 
 ،أن يكون هو عالمة ،ن يفىن يف عالمة  من عالمات اهللجيعل على نفسه عالمة يعين أ ؟على نفسه عالمة

هذه العالمة إليها اإلشارة يف دعاء شهر رجب  ،جيعل على نفسه عالمة وشيئا  فشيئا  يفىن يف هذه العالمة
بل ميكن  ،يام شهر رجبجة عليه السالم والذي يستحب قراءته يف كل يوم  من أاحلُ نقول عن اإلمام ملا

إني أسألك بمعاني  مَّ هُ اللَّ  :الدعاء الذي أوله ،فيه مضامني عامة ،ألنه من األدعية العامة يوم قراءته يف أي
بادك وخلقك ال فرق بينك وبينها إال أنهم ع -إىل أن يقول الدعاء  - جميع ما يدعوك به والة أمرك

ت ورواد فبهم مأل ةٌ ظَ فَ ناٌة وأذواد وحَ وأشهاد ومُ  ها منك وعودها إليك أعضادٌ فتقها ورتقها بيدك بدؤ 
ستوية والرمحة ملهذه جتلياهتم هذه الرمحة ا ؟السماء واألرض كيف هبم مأل،  هذه جتلياهتم - سمائك وأرضك

الكرسي استوت الرمحُة على  مليف عا ،العرش استوت الرمحة على العرش مليف عا ،ستوية هلا ظهوراتملا
ت سمائك فبهم مأل -طبقات هذا الوجود يف كل طبقة  من  ،ويف كل مساء  استوت الرمحة ،الكرسي

حىت ظهر أن ال إله إال أنت ألن اهلل جتلى يف معدن الرمحة  - وأرضك حتى ظهر أن ال إله إال أنت
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 األمساءجتلت  ؟ذا جتلى من معدن الرمحةما ،عكس معاين اإللوهية ؟ومعدن الرمحة حني جتلى ماذا عكس
راتب ملقام إىل تلكم املإىل ذلكم ا - سنىالح األسماءنحن  -سىن وإىل هذا يشري إمامنا الصادق احل

ت سمائك وأرضك حتى ظهر أن ال إله إال أنت فبهم مأل -فمن جتلياهتا ما جاء يف هذا الدعاء  ،العالية
أشار إليها  اليتهذي هي العالمات  - فبذلك أسألك وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعالماتك

هناك عالمة هذه العالمة هي  - قال: العالمةمة؟ ما السِ  ،مة  ى نفسي سِ أسمي عل -إمامنا الرضا قال 
يم  ال باملعىن اللفظي إمنا  عالمة الوالية، هذه عالمة الرمحة الرحيمية، ألن الذي يقوُل ب ْسم  الل ه  الرَّمْحَن  الرَّح 

يل هذه الوالية يف العامل هو يرتبط بذلك الرباط اخلاص رباط املوجودات األشرف وهو رباط الوالية من جما
املواالة  - َمْن واالُكْم فَ َقْد واَلى اهللَ  -األرضي والية أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني ولذلك 

هنا يف العامل األرضي ألهل البيت إمنا هي مواالة  هلل ألن الرمحة الرحيمية هي رباط الوالية بني اهلل وبني 
ثم شق  -َحمَّدية الـمُ  هذا رباط الوالية بني اهلل وبني احلقيقة - د خلقتك لييا أحم -أشرف املوجودات 

وهذا هو جملى الوالية اإلهلية يف سائر املوجودات، كان  - أنوار الوجود من نور ُمَحمَّد صلى اهلل عليه وآله
ية الُقرب، لذلك مر اإلشراق باملعىن الرمحاين وتلك والية الوجود، وكان اإلشراق باملعىن الرحيمي وتلك وال

إلشارة هنا إىل املؤمنني خاصة على  - الرحمُن بجميع العالم والرحيُم بالمؤمنين خاصة -علينا يف الرواية 
  .احلديث هنا عن كل املوجودات الشريفة من املؤمنني ومن غريهم طريقة املثال على طريقة املصداق،

ت هناك بعض احليوانات األرضية سيدخلها اهلل إىل اجلنة، وال غرابة يف ذلك حىت يف اجلنان عندنا يف الروايا
! أليس يف الروايات إن كلب أهل الكهف سيكون هل هناك يف احليوانات األرضية أكثر جناسة من الكلب؟

 ،وردت يف الروايات اليتنان اجلنان وعن قوانني اجلديث عن احلأنا هنا ال أريد  ،! وغري ذلك؟ناناجليف 
ن الذي أنا أحتدث عنه اطلب وال أريد أن أشط بعيدا  عن أصل العنو ملثال لتوضيح املذا الكنين أشرت إىل ه

هذه  ؟هذه العالمات أي عالمات - فبذلك أسألك وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعالماتك -
لبيت، من واالهم عالمات الرباط برباط الوالية، الوالية اإلهلية واليت من جماليها يف العامل األرضي والية أهل ا

فقد واىل اهلل، ومن عاداهم فقد عادى اهلل، وهم األبواب اليت من خالهلا نصل إىل اهلل، وهم العروة الوثقى 
املعاين يف الروايات ويف األدعية ويف اآليات مرتابطة  الذين إذا متسكنا هبم متسكنا باهلل سبحانه وتعاىل،

ني اليت أشرت إليها اآلن واليت سأشري إليها يف احللقات وبعضها يشد البعض اآلخر، وأعتقد أن املضام
القادمة من هذا الربنامج كلها تصب يف جهة  واحدة تصب يف هنر  واحد، لكن الكالم مأخوذ مع كل 
عنوان من هذه العناوين من جهة  من اجلهات، أنا قلت بأن املعارف اإلهلية يشرتط فيها أن نراعي فيها 

 وهي قاعدُة حفظ املقامات وقاعدة تعدد احليثيات، لرمبا لو نظر املشاهدون بعني القاعدة الذهبية األوىل
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الدقة لوجدوا أن نفس املعاين اليت ذكرهتا يف أهل بيت النبوة يف موضع الرسالة يف خمتلف املالئكة يف مهبط 
ن جهة من حيثية  ما، الوحي يف معدن الرمحة وفيما سيأتينا من عناوين أخرى، هناك إلتقاء بني هذه املعاين م

وهناك إفرتاق من حيثية  أخرى، ألنين راعيت يف هذه املضامني هاتني القاعدتني: قاعدة حفظ املقامات، 
  .وقاعدة تعدد احليثيات

معدن الرمحة هم معدن الرمحة يف كل أفق  من األفاق، على سبيل املثال ال على سبيل االستقصاء، هذا هو 
، الرواية عن أيب ذر الغفاري عن رسول اهلل صلى اهلل يف الصفحة الثامنةاألنوار اجلزء اخلامس عشر من حبار 

قلُت: يا مالئكة  -عليه وآله وسلم وهو حيدثه عن جوانب من معراجه إىل أن يقول صلى اهلل عليه وآله 
ة ال الئكملا - هل تعرفونا حق معرفتنا؟! -الئكة ملالنيب هنا يسأل ا - !ربي هل تعرفونا حق معرفتنا؟

مرسل وال ملٌك  إن أمرنا صعٌب مستصعب ال يحتمله ال نبيٌ  -مر علينا  ،عرفةملتعرف أهل البيت حق ا
مر الكالم يف هذه  - نحن نحتمله -ويف رواية ثانية قال  - فمن يحتمله؟ قال: من شئنا ،مقرب

 رواية ونقارن مااآلن حنن إذا أردنا أن نقرأ ال - ة ربي هل تعرفونا حق معرفتنا؟!مالئك قلُت: يا -طالب ملا
عرفة ألننا إذا قارنا بني ملة من معرفتهم هبم صلوات اهلل عليهم جند بأهنم ال يعرفوهنم حق االئكملا هذكرت

ك فارق بني معرفة الئكة وبني إشارات  أخرى ذكرها أهل البيت جند أن هناملوجودة يف كالم املاإلشارات ا
قارنة ملوعلى أي حال  أنا هنا لست بصدد ا ،الئكة وبني ما حيدثنا به أهل البيت عن مقاماهتم السامقةملا

وإمنا أردت أن أورد مناذج من روايات تتحدث عن  ،الئكة وبني ما جاء يف روايات  أخرىملبني ما قالته ا
يف  ،الدنيا ملإن كان ذلك يف عا ،العليا ملذلك يف العوا إن كان ،مظاهر الرمحة الرمحانية والرمحة الرحيمية

يا مالئكة ربي هل تعرفونا حق  -الئكة ملالنيُب يسأل ا ،أقرأ الرواية ،اآلخرة ملوت يف عواملياة أو بعد ااحل
 -م قالوا بأننا نعرفك ،عرفةملما قالوا بأهنم يعرفوهنم حق ا - معرفتنا؟! فقالوا: يا نبي اهلل وكيف ال نعرفكم

في نوٍر من سناء عزه  ،خلقكم أشباح نوٍر من نوره ،أول ما خلق اهلل يا نبي اهلل وكيف ال نعرفكم وأنتم
اء لموعرشه على ا ،وجعل لكم مقاعد في ملكوت سلطانه ،ومن نور وجهه الكريم ،ومن سناء ملكه ،

الرواية  - يامثم خلق السماوات واألرض في ستة أ ،قبل أن تكون السماء مبنيه واألرض مدحيه
  :لق األوىل أقف عند هذه العبارةاخل ملعن صور يف عوا ،عن مراتب ،تتحدث عن جهات

هناك مرتبة الظالل ألهل البيت وهناك مرتبة  ،األشباح هي غري الظالل .خلقكم أشباح نوٍر من نوره
الشبح النوري هو نفس و  - خلقكم أشباح نوٍر من نوره -ومرتبة األشباح أعلى من مرتبة الظالل  ،األشباح

 ؟شبحي هو ما هو ،ماثلة لذي الصورةملهو الصورة ا ؟الشبح هو ماذا ،رآة النوريةملالكالم الذي أشرت إليه ا
 -ديث هنا عن أشباح نورية احلأما  ،ا  بالقياس لوجوديلمظفهذا الشبح يكون مُ  ،ماثلة لصوريتملالصورة ا
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دد شرح الرواية فقط أردت أن أبني هذه النقطة أقرأ أنا هنا لست بص - خلقكم أشباح نوٍر من نوره
يا مالئكة ربي هل تعرفونا حق معرفتنا؟!  :قلتُ  -عاين فيها أكتفي به ملالروايات ما يظهر من عظمة ا

فقالوا: يا  -قالوا بأننا نعرفكم  ،عرفةملأننا نعرفكم حق ابما قالوا  - فقالوا: يا نبي اهلل وكيف ال نعرفكم
علينا قبل قليل يف  ر  مَ  - خلقكم أشباح نوٍر من نوره ،أول ما خلق اهلل ف ال نعرفكم وأنتمنبي اهلل وكي

يا  - ؟ماذا تقول هذه الرواية ،حتدثت عنها يف بيان معىن البسملة اليتمن الروايات  ،ما جاء يف سورة الفاحتة
ره، في نوٍر من سناء عزه نبي اهلل وكيف ال نعرفكم وأنتم أول ما خلق اهلل، خلقكم أشباح نوٍر من نو 

يم   - ومن سناء ُملكه إذا تتذكرون قبل قليل اإلمام الصادق وهو يتحدث عن معىن ب ْسم  الل ه  الرَّمْحَن  الرَّح 
خلقكم أشباح نوٍر من  -هنا احلديث  -الباُء بهاء اهلل، والسيُن سناء اهلل، والميُم ملك اهلل  -قال 

هناك ترابط وهناك دالالت  - نوره، في نوٍر من سناء عزه ومن سناء ملكه ومن نور وجهه الكريم
وجعل لكم مقاعد في ملكوت  -واضحة بني هذه الروايات لكن املقام ال يسع لتفصيل كل شيء 

مبنية واألرض مدحية ثم خلق قبل أن تكون السماء  -وحتدثنا عن املاء  - سلطانه وعرشه على الماء
السماوات واألرض في ستة أيام ثم رفع العرش إلى السماء السابعة فاستوى على عرشه وأنتم أمام 

احلديث هنا عن مظاهرهم يف عامل العرش، هلم جتليات، العرش من نورهم التجلي األعظم هلم كان  - عرشه
ثم رفع العرش إلى السماء السابعة فاستوى  - قبل خلق العرش ولكن هلم جتليات يف كل عامل من العوامل

على عرشه وأنتم أمام عرشه تسبحون وتقدسون وتكبرون، ثم خلق المالئكة من بدء ما أراد من أنوار 
 شتى، وكنا نمر بكم وأنتم تسبحون وُتَحمِّدون وتُ َهلِّلون وُتَكبِّرون وتمجدون وتقدسون فنسبح ونقدس

  .درجة من درجات املالئكةهذه املراتب لكل طبعا   -
هناك مالئكة مسبحة، هناك مالئكة مقدسة، هناك مالئكة مكربة، هناك مالئكة مهللة هذي تشري إىل أن 

وكنا نمر بكم وأنتم تسبحون وُتَحمِّدون  -هؤالء املالئكة كل ما عندهم من التجليات من ذلك املصدر 
هنا ليس عن عامل الدنيا واملالئكة ميرون هبم كأهنم ميرون منر بكم ليس مرورا  ماديا ، احلديث  - وتُ َهلِّلون

بصديق  أو بقريب، القضية عميقة جدا ، الدالالت عميقة جدا ، املالئكة إمنا شعت وجوداهتم من أنوار علي  
 -صلوات اهلل وسالمه عليه وهذا واضح يف الروايات، ومرت علينا بعض الروايات اليت تشري إىل هذا املعىن 

 -جتلي ثالث  - وتُ َهلِّلون -جتلي ثاين  - وُتَحمِّدون -هذا جتلي  - نمر بكم وأنتم تسبحونوكنا 
فنسبح ونُ َقدُِّس  -هذا جتلي سادس  - وتُ َقدِّسون -جتلي خامس  - وُتَمجِّدون -جتلي رابع  - وُتَكبِّرون

 ،داللة عميقة جدا   ،نسبح به ،به   هنلل - بتسبيحكم وتحميدكم - بأي شيء ؟ - ونَُمجُِّد وُنَكب ُِّر ونُ َهلِّلُ 
الئكة هو تسبيح أهل البيت ملراد أن تسبيح املا ؟راد من ذلكملما ا ،هنم يسبحون بتسبيح أهل البيتأي أ
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كل تسبيح  هو راد  إىل التسبيح األول إىل  ،الئكةملا ملبالوجه الذي يتناسب مع عا ،لكن بوجه  من الوجوه
فنسبح ونُ َقدُِّس ونَُمجُِّد وُنَكب ُِّر ونُ َهلُِّل بتسبيحكم  -ىل معدن الرمحة كل هذا يؤول بنا إ  ،معدن الرمحة

 -ال ينزل إىل غريكم  - وتحميدكم وتهليلكم وتكبيركم وتقديسكم وتمجيدكم فما أُنِزَل من اهلل فإليكم
ب من غير يا ُمَسبَِّب األسبا -الفيض  ومنكم يصدرألن فيض اهلل إليكم  - فما أُنِزَل من اهلل فإليكم

شيئة ملأول ما خلق اهلل خلق ا - يا ُمَسبَِّب األسباب من غير سبب -هذه األسباب هم  - سبب
يا ُمَسبَِّب  -هم األسباب  ،شيئةملشيئة يعين بسبب املمث خلق األشياء با ،يعين من غري سبب ،بنفسها

ها يعين أنُه يُوجد شيئة بنفسملخلق ا ،يُوجد األسباب ولكن من غري سبب - األسباب من غير سبب
  ؟شيئة مث ماذاملأول ما خلق اهلل ا ،األسباب باألسباب بنفس األسباب

فما أُنِزَل من اهلل فإليكم  - فهم مشيئة اهلل سبحانه وتعاىل ،شيئةمللق بااخلشيئة بنفسها مث خلق ملخلق ا
معدن يعين  ،دن الرمحةوما صعد إىل اهلل فمن عندكم أيضا  ألهنم هم مع - وما صعد إلى اهلل فمن عندكم

ل من أين حُنَص   ،من معدنه   ؟ل على الفضةمن أين حُنَص   ،من معدنه   ؟ل على الذهبمن أين حُنَص   ،ركزملا
 ملالعا ،والكون إمنا هو طبقات وصور ،ادي يف الشيء الرتايبملوهذا يف الشيء ا ،ديد؟ من معدنه  احلعلى 

فما أُنِزَل من اهلل فإليكم  -العرش  ملالعرش وما فوق عا ملبعيدة جدا  عن عا جدا   األرضي صورة ضعيفة
فما أُنِزَل  -وما صعد إىل اهلل إشارة إىل الرمحة الرحيمية  - ا ال نعرفكممَ لِ وما صعد إلى اهلل فمن عندكم فَ 

 هذه - وما صعد إلى اهلل فمن عندكم -رمحانية انبساط الوجود  ،هذه الرمحة الرمحانية - من اهلل فإليكم
نبسط على كل ملالفيض ا ،نبسطملقلت قبل قليل بأن الرمحة رمحانية وهو الفيض ا ،رحيمية الوالية

فما  -وجودات ملمادة الرباط بني اهلل وبني أشرف ا ،والرمحة الرحيمية هي الوالية هي الرباط ،وجوداتملا
وجودات الشريفة ملاهلل االصاعدون إىل  - وما صعد إلى اهلل -ومنكم يصدر  - أُنِزَل من اهلل فإليكم

أين ما  ،حورمـلعليٌّ هو ا - عليا  منا السالم يءا ال نعرفكم أقر مَ لِ فمن عندكم ف -وجودات ملأشرف ا
إىل أن يقول صلى  - عليا  منا السالم يءا ال نعرفكم أقر مَ لِ ف -قائق جتد عليا  ساطعا  احل ملتذهب يف عا

مد هلل الحا أن رأوني مَّ لَ الئكة يقولون لمالسابعة فسمعت اثُمَّ ُعِرَج بي إلى السماء  -اهلل عليه وآله 
وا َعَليَّ لمثم تلقوني وس -نا وعده قَ دَ مد اهلل الذي صَ احلا رأوا النيب كانوا يقولون مَّ لَ  - نا وعدهقَ دَ الذي صَ 

وقالوا لي مثل  -يعين نفس الكالم السابق الذي مر علينا قبل قليل  - وقالوا لي مثل مقالة أصحابهم
 - نا السالمعليا  مِ  يءأقر  - على علي   لميعين الكالم الذي ذكرتُه وطلبوا منه أن ُيس - مقالة أصحابهم
فقلت يا مالئكة ربي سمعتكم تقولون  - هناكقائق أين ما نذهب جند عليا  واضحا  احل ملقلت بأننا يف عا

ا أن مَّ لَ يا نبي اهلل إن اهلل تبارك وتعالى  :كم؟ قالواقَ دَ نا وعده فما الذي صَ قَ دَ مد هلل الذي صَ الح
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خلقكم أشباح نوٍر من سناء نورِه ومن سناء عزه وجعل لكم مقاعد في ملكوت سلطانه َعَرَض واليتكم 
شكونا مبتك إىل اهلل يريدون أن يروا جتليا  من  - تك إلى اهللعلينا ورسخت في قلوبنا فشكونا محبَّ 

فشكونا  -وال تستطيع العقول أن تقرتب من ذلك الفناء األقدس  ،ال يستطيعون النظر وإال فهم ،جتلياته  
قاطع أن نراك يف السماء ملوعدنا يف مقطع  من ا - ربنا أن يُريناَك في السماء معناتك إلى اهلل فوعد محبَّ 

هم منتظرون هناك  ،فهم ينتظرون نورهُ  - نا وعدهقَ دَ مد هلل الذي صَ الحلذلك قلنا  نا وعدهقَ دَ وقد صَ  -
عاين ال تنسجم إال إذا ما استطعنا أن نوائم بني ملوهذه ا ،هم وهذه معاين عميقة ومعاين دقيقة جدا  مليف عوا

من دون أن ترتسم الصورة كاملة تبقى  ،هذه الروايات والروايات الكثرية األخرى حىت ترتسم الصورة كاملة
  .مبتورة من صورة كبرية هذه الروايات وكأهنا أجزاء يتيمة وكأهنا قطع

 انلمس ،ان الفارسيلمالرواية الثانية يرويها س ،مرت يرويها أبو ذر الغفاري اليترواية ثانية هذه الرواية 
عشر الذين اختارهم اهلل لإلمامة  اإلثنىن نقبائي ومن ت ملمان فهل علميا س :َحمَّدي عن النيبالـمُ 

وخلق  ،ان: خلقني اهلل من صفوة نوره ودعاني فأطعتملقال يا س ،لمبعدي؟ فقلت: اهلل ورسوله أع
امعة اجلهي النورية  - وخلق من نوري ونور عليٍّ فاطمة فدعاها فأطاعتهُ  ،من نوري عليا  فدعاه فأطاعه

فسمانا  ،سين فدعاهما فأطاعاهالحسن و الحوخلق مني ومن عليٍّ وفاطمة  -بني النورية النبوية والولوية 
واهلل الفاطر وهذه  ،وهذا علي   واهلل العلي   ،ُمَحمَّدحمود وأنا لمأسمائِه اهلل ا سماء منمسة األالخب

واهلل  ،سنالحواهلل ذو اإلحسان وهذا  ،واهلل الفاطر وهذه فاطمة -الق اخلالفاطر يعين  - فاطمة
قبل  - ؟مىت - سين تسعة أئمة فدعاهم فأطاعوهالحثم خلق منا من صلب  ،سينالححسن وهذا لما

أو ماء  أو َمَلكا  أو  -اء األرضي ملاء املهذا ا - أو هواء  أو ماء   لق اهلل سماء  مبنية وأرضا  مدحية  أن يخ
 {اء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّملوَجَعَلْنَا مِنَ ا}اء يف أصله  ملوإال كما قلت قبل قليل ا - ِه نورا  نسبحهُ لمبشرا  وُكنا بع

 ِه نورا  نسبحُه ونسمع ونطيعلموُكنا بع -اء األرضي ملديث هنا عن ااحل ،مَّديةحَ الـمُ  قيقةاحلاء يف أصله  ملا
صورة  ،ك يعين عبارة عن صورةلمحينما أقول أنا موجود  يف ع ،اإلنسان لماهلل بع لمه  ال يُقاس علمكنا بع  -

 لمجودات يف عو ملأرقى مراتب الوجود هو وجود ا ،اهلل فذلك هو أرقى مراتب الوجود لمأما يف ع ،ذهنية
هذه أرقى مراتب الوجود وجود  ،رتبة حنن ال نعرف قيمتها اهلل يعرفهاملوهذه ا ،هذه أرقى مرتبة ،اهلل

وإال أرقى مرتبة هي مرتبة  ،اء األولملرآة األوىل يف املمث بعد ذلك يكون التجلي يف ا ،اهلل لمخلوقات يف عملا
راتب ولكن ذلك شأن  من ملاهلل هي أرقى ا لمَحمَّدية يف عالـمُ  قيقةاحلومرتبة  ،اهلل لمَحمَّدية يف عالـمُ  قيقةاحل

ِه نورا  لموُكنا بع - ا ازددتم تحيرا  لمك  ا ازددتم تفكرا  لمك -لنا بذلك  لمشؤونه  سبحانه وتعاىل ال ع
 . األرضي ملهذا السمع والطاعة والتسبيح ال تُقاس مبا جيري يف العا - نسبحُه ونسمع ونطيع
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عن أبي  :َحدِّث الكراجكي رمحة اهلل عليه يف كتابه  كنز الفوائدمـلجلسي عن امـلينقلها الشيخ ارواية أخرى 
إن اهلل تبارك  :ؤمنين عليه السالملمقال: قال أمير ا ،حمزة الثمالي عن أبي جعفٍر الباقر عليه السالم

ا  ُمَحمَّدك النور ة فصارت نورا  ثم خلق من ذللمبك لموتعالى أحٌد واحد تفرد في وحدانيته ثم تك
ة فصارت روحا  فأسكنُه اهلل في ذلك النور وأسكنُه لمبك لمصلى اهلل عليه وآله وخلقني وذريتي ثم تك

وبنا احتجب عن خلقه فما زلنا في ظلٍة خضراء حيُث ال شمس وال  اتهلمفي أبداننا فنحن روح اهلل وك
 - لقالخنعبدُه ونقدسُه ونسبحُه قبل أن يخلق  -يعين تتحرك  - تطرف قمر وال ليل وال نهار وال عينٌ 

حتدثنا عن جوانب من  اليتعصومني صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني ملات المهذه مناذج وأمثلة من ك
تتحدث عن  ،وإمنا تتحدث عن جتليات ،هذه الروايات ال تتحدث عن معدن الرمحة ،جمايل معدن الرمحة

راتب وكانت ملحني جتلى معدن الرمحة فكانت هذه التجليات وكانت هذه ا ،يل معدن الرمحةجمايل من جما
هذه الروايات حتدثت عن جهات عن حيثيات عن مقامات عن صور مراتب من جمايل الرمحة  ،هذه الصور

  .العلوية مليف العوا
زء األول من كتاب اجلا هو عصوم عليه السالم هذملديث الرضوي يف أوصاف اإلمام ااحليف الكايف الشريف 

 اإلمام كالشمس الطالعة :الكايف الشريف اقتطف منه هذه السطور يقول إمامنا الرضا عليه السالم
األرضي عن جمايل معدن الرمحة  ملديث عن أئمتنا يف العااحلهذا  ،فهو منبع الرمحة - لمجللة بنورها للعاال مُ 

 ،العلوية ملديث فيها عن جمايل الرمحة يف العوااحلقليل كان مرت قبل  اليتالروايات  ،األرضي مليف العا
األرضي يف شخوص األئمة صلوات اهلل وسالمه  ملات عن جمايل معدن الرمحة يف العالمديث يف هذه الكاحل

وهذه التعابري ليس تعابري أدبية كما  - لمجللة بنورها للعاال مُ  اإلمام كالشمس الطالعة -عليهم أمجعني 
أو نتحدث عن شخص  كرمي فنقول إنُه جواد    ،مثال   لما  كبريا  فنقول هو حبر  يف العمليد أن مندح عامثال  نر 

حينما  ،وهو كالم ال حقيقة له ،كرمي غطى بكرمه  الناس مثل ما غطت السماء أو غطت الشمس الناس
يكن  ملجي وإن ار اخلات تتحدث عن حقائق موجودة يف الواقع لمأما هذه الك ،نريد أن حنسبُه بدقة

ماذا نعرف حنن اآلن من تراكيب  ؟س من طبيعته  ومن حقيقة نفسهلماإلنسان ماذا يتو  ،سهالميتاإلنسان 
هل منلك صورة  ؟ماذا نعرف ،حنشوها ليل هنار بالطعام اليتعدة ملماذا نعرف عن ما جيري يف هذه ا ؟أبداننا

جللة ال مُ  اإلمام كالشمس الطالعة - ملري يف العاعدة حىت نريد أن حنيط مبا جيملندري ماذا جيري يف هذه ا
إىل  ،إىل سكان البحار ،ناجلإىل  ،يواناتاحلإىل  ،يعين اإلمام فيضُه واصل  إىل الناس   - لمبنورها للعا

جللة ال مُ  اإلمام كالشمس الطالعة -فما شيء  منا إال وأنتم له السبب وإليه السبيل  ،اء  ملإىل ا ،الرتاب
ا  بفيض هذا لمفإذا  كيف سُنحيُط ع - وهي في األفق بحيث ال تنالها األيدي واألبصار لمابنورها للع
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األرضي يف  ملهذي مظاهر من مظاهر ومن جمايل معدن الرمحة يف العا - نيرلماإلمام البدر ا -اإلمام 
ية ولو كان العبارات هنا ليس أدب ،هذا مظهر من مظاهر رمحته - نيرلماإلمام البدر ا -شخوص األئمة 

نير لماإلمام البدر ا -اصة اخلقام يسنح للحديث يف تفاصيل هذه العبارات كل عبارة هلا داللتها ملا
 -عدن الرمحة تتجلى يف شخوص األئمة ملهذه جمايل ومراتب وظهورات  - والسراج الزاهر والنور الساطع

 :غياهب - ي في غياهب الدجىنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادلماإلمام البدر ا
تكون من و أجواز البلدان يعين األماكن الواسعة الشاسعة البعيدة  - وأجواز البلدان والقفار -ات لمظ

كما قلت قبل قليل فيضُه   - وأجواز البلدان والقفار وُلجج البحار -مجلتها الصحارى البوادي الواسعة 
 ُنجي من الردىلموالداُل على الهدى وا الظمأُب على اء العذلماإلمام ا -هات اجلواصل  إىل كل هذه 

والغيث الهاطل  -هذه مظاهر الرمحة  - اطرلماإلمام السحاب ا -إىل أن يقول عليه السالم  -
ضيئة والسماء الظليلة واألرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة اإلمام األنيس لموالشمس ا

هذه مظاهر  ،هذه كلها مظاهر للرمحة - يق واألم البرة بالولد الصغيرةالرفيق والوالد الشفيق واألخ الشق
  .انب األخالقي واألفعايل لإلماماجلللرمحة يف جانب الفيض ويف 

مثل ما هناك رمحة  ، اصاخلاإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه هو باب  للفيض الوسيع وباب  كذلك للفيض 
نير لماإلمام البدر ا ،لمجللة بنورها للعالمكالشمس الطالعة ا  اإلمام -من جماليها  اليترمحانية واسعة و 

مأ الدال على الهدى اء العذب على الظلماإلمام ا ،والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي
تجلية يف أشخاص ملتشري إىل الرمحة الرمحانية ا ؟هذه معاين تشري إىل أي شيء   - نجي من الردىلموا

ضيئة والسماء لماطر والغيث الهاطل والشمس الماإلمام السحاب ا -وكذلك  ،األرضي ملاألئمة يف العا
هناك معاين تشري إىل الرمحة الرحيمية رباط  - الظليلة واألرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة

م البرة بالولد الصغيرة ومفز  العباد اإلمام األنيس الرفيق والوالد الشفيق واألخ الشقيق واأل -الوالية 
هذه العبارات وهذه العناوين كل  ،صيبة الكبريةملا ،يعين الداهية النئآد الكبرية العظيمة - في الداهية النئآد

تجلية يف ململة هي جمايل للرمحة الرمحانية وللرمحة الرحيمية ااجللكنها ب ،إىل بيان وأعنوان حباجة إىل شرح  
مرت اإلشارة إليها يف الروايات  اليتجايل الرمحة مـلوهي صور ومظاهر  ،ي يف شخوص األئمةاألرض ملالعا

أيضا   ،اآلخرة ويف يوم القيامة مليف عا ،وكل ذلك من معدن الرمحة من النور األول ،العلوية ملالسابقة يف العوا
  .ة عن جمايل هذه الرمحةهناك روايات أخذت بعضا  منها على سبيل النموذج تتحدث عن مظاهر هذه الرمح

لسي عن عيون أخبار الرضا لشيخنا الصدوق جملزء الثامن من حبار األنوار والرواية ينقلها الشيخ ااجلهذا هو 
ؤمنين عليهم السالم لمعن الرضا عن آبائِه عن أمير ا -سليمان بن  الرواية عن داوود ،رمحة اهلل عليه
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هم أولياء حلساب   - إذا كان يوم القيامة ُولينِّا حساب شيعتنا  عليه وآلهقال: قال رسول اهلل صلى اهلل
هذا من مجلة نصوص  - لق إليكم وحسابهم عليكمالخإياُب  -امعة اجلالئق سيأتينا يف الزيارة اخلكل 

لكن هنا اإلمام  ،وحساهبم عليكم ،لق مرجعهم إليكماخللق إليكم مئاُب اخلإياُب  ،امعة الكبريةاجلالزيارة 
إذا كان يوم القيامة ُولينِّا حساب شيعتنا  -يف الرمحة الرحيمية يتحدث عن صورة من صور يوم القيامة 

إذا  - فيما بينُه وبين اهلل عزَّ وجل تهُ لمفمن كانت مظ -يعين معاصيه يعين ذنوبه  - تهُ لمفمن كانت مظ
يعين رفعنا  ،حكمنا فيها يعين أجزنا له األمر -حكمنا فيها فأجابنا -اهلل كان عنده ذنوب فيما بينه وبني 

يف بعض  - حكمنا فيها فأجابنا -اهلل هو الذي َحكََّمنا وأعطانا االختيار  ،حكمنا فيها ،ساباحلعنه 
بين  تُه بينه وفيمالمومن كانت مظ -عىن ملنفس ا - ذهبنا إلى اهلل وطلبنا منه أن يعفو عنكم -الروايات 

نان يُعطون درجات اجلة مع أُناس  من أهل لمظملإذا كانت ا ؟كيف يستوهبها األئمة  - الناس استوهبناها
يُقال ألهل النريان بأننا  ،ة مع أُناس  من أهل النريان خَيَفف عنهم العذابلمظملوإذا كانت ا ،ناناجلأعلى يف 

إذا كان يوم القيامة ُولينِّا  -أشياعنا  ة عن هذا الرجل منلمظملطوا هذه اخنفف العذاب عنكم فاسق  
تُه لمتُه فيما بينُه وبين اهلل عزَّ وجل حكمنا فيها فأجابنا ومن كانت مظلمحساب شيعتنا فمن كانت مظ

تُه فيما بينه وبيننا ُكنا أحق من عفا لمبينه وفيما بين الناس استوهبناها فوهبت لنا ومن كانت مظ
كم وهذه مظاهر جمايل من جمايل الرمحة الرحيمية يف أشخاص األئمة حنن نعفو عنكم ونصفح عن - وصفح

لكننا ال نستطيع أن  ،وإال هناك جمايل للرمحة الرمحانية وللرمحة الرحيمية أيضا  يف يوم القيامة ،يوم القيامةيف 
  .نتحدث عن كل شيء  يف مثل هذا الوقت الضيق

إبراهيم وهو من التفاسري بن  لرواية هذه منقولة يف تفسري فراتالرواية اليت أختم هبا حديثي رواية مجيلة جدا  ا
اجلميلة اليت نقلت نوادر وأمجل الروايات يف تفسري القرآن عن أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم 

أخذ منها سطورا ، الرواية ينقلها ابن عباس عن سيد األوصياء عن رسول اهلل صلى اهلل أمجعني، الرواية طويلة 
ثُها عن مشاهد ومواقف يوم القيامة، النيب هكذا يقولعلي ثم يقول  :ه وآله وهو يتحدث مع فاطمة حيدِّ

خذ سطورا ، الرواية طويلة ومجيلة جدا ، لكن املقام ال يسع لقراءهتا بعد حديث طويل، أنا فقط أ - جبرئيل
ثم يقول جبرئيل: يا فاطمة سلي حاجتِك، فتقولين: يا ربِّ شيعتي، فيقول اهلل: قد غفرت  -بتمامها 

يا ربِّ شيعة ُولدي، فيقول اهلل: قد غفرت لهم، فتقولين: يا ربِّ شيعة شيعتي، فيقول  :لهم، فتقولين
انطلقي فمن اعتصم بك  من جلأ إليك  من الذ  - اهلل: انطلقي فمن اعتصم بِك فهو معِك في الجنة

، وهؤالء الذين يتمكنون من االعتصام بفاطمة هم الذين يعتصمون هبا يف الدنيا، وإال ليس كل أحد  بك 
مث يا ربِّ  ،يعة ُولديمث يا ربِّ ش ،قالت يا ربِّ شيعيت يستطيع أن يعتصم بفاطمة، أول شيء ماذا طلبت؟
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انطلقي فمن اعتصم بك  من شيعتك من شيعة ُولدك من شيعة شيعتك  من  :فيقول اهلل ،شيعة شيعيت
من كان له قدرة على أن يعتصم هبا يف  ؟من الذي يستطيع أن يعتصم بفاطمة يف ذلك اليوم ،اعتصم بك  

فعند  ،نةالجفمن اعتصم بِك فهو معِك في  فيقول اهلل: انطلقي -من كان معتصما  هبا يف الدنيا  ،الدنيا
وهذا  - الئق أنهم كانوا فاطميينالخفعند ذلك تودُّ  -هذه العبارة مجيلة جدا  يف الروايات  - ذلك

اهلل يقول هلا  ،هؤالء هم الذين يعتصمون هبا ،ُمرادي أن الذي يعتصم بفاطمة من كان فاطميا  يف الدنيا
من  ،انطلقي من يعتصم بك   :قال ،شيعة شيعيت ،شيعة ُولدي ،ربِّ شيعيتقالت: يا  ؟بالبداية ماذا سألت

ياة الدنيوية هو هذا الذي احلالفاطميون كل من كان فاطميا  يف  ؟من الذين سيتعلقون بفاطمة ،يتعلق بك  
نيا ليتنا ُكنا فاطميني يف الديا و  - الئق أنهم كانوا فاطميينالخفعند ذلك تودُّ  -يستطيع أن يعتصم هبا 

الئق أنهم كانوا فاطميين فتسيرين ومعِك شيعتِك وشيعة ُولدك وشيعة الخفعند ذلك تودُّ  -ويف اآلخرة 
وهذه أجلى معاين  - آمنة  روعاتهم -فاطمة تسري والشيعة تسري معها  ؟ماذا تقول الرواية - ؤمنينلمأمير ا

قد ذهبت  -وم القيامة العوارت ُمَكش فة ألنُه يف ي - آمنة  روعاتهم مستورة  عوراتهم -الرمحة الرحيمية 
من  - خافون ويظمأ الناس وهم ال يظمئونوارد يخاف الناس وهم ال يلمعنهم الشدائد وَسُهلت لهم ا

  .هؤالء الفاطميون هؤالء الذين يعتصمون بفاطمة يف الدنيا ؟هم هؤالء
حني نـَُزيُِّن جمالسنا بذكر  ،كر فاطمةحني نلهج دائما  بذ  ؟أيلومنا أحد أن نلهج بذكر فاطمة بعد هذا الكالم

عارا  لنا ،فاطمة ! ؟أيلومنا أحد  بعد ذلك ،حني جنعل حياتنا يف مدار خدمة فاطمة ،حني نرفع أسم فاطمة ش 
هل يلوم أحد  التاجر حينما حيرص على  ،إمنا نبحث عن منافعنا يف ذلك ،إمنا نبحث عن جناتنا يف ذلك

ديننا مع فاطمة صلوات اهلل وسالمه  ،حياتنا مع فاطمة ،س مالنا مع فاطمةرأ ،! جتارتنا مع فاطمة!جتارته
  .عليها

 ... لوال ُحبُّك  ختمد أنفاسي يا بنت رسول اهلل
 ... لوال ُحبُّك  هتدأ أجراسي

 ... طاقة أنفاسي من ُحبِّك  يا زهراء
 ... لوال ُحبُّك  ختمد أنفاسي

 ... ك  هتدأ أجراسيلوال ُحبُّ 
 ... يا زهراء يا زهراء يا زهراء

ؤمنين لمالئق أنهم كانوا فاطميين فتسيرين ومعِك شيعتِك وشيعة ُولدك وشيعة أمير االخفعند ذلك تودُّ 
وارد لمقد ذهبت عنهم الشدائد وَسُهلت لهم ا -هنيئا  للفاطميني  - آمنة  روعاتهم مستورة  عوراتهم
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نة تلقتك اثنا عشر الجون فإذا بلغِت باب خافون ويظمأ الناس وهم ال يظمئيخاف الناس وهم ال ي
وفاطمة يف  - وال يتلقيَن أحدا  كان بعدكِ  -هذا لالستقبال  - يتلقين أحدا  قبلكِ  لمألف حوراء 

تدخل قبل  ،يُدخلها رسول اهلل ،نة فاطمةاجلأول شخص يدخل إىل  ،نةاجلالروايات هي أول داخل  إىل 
امعة بني النبوة اجلقيقة احلفاطمة كما قلت قبل قليل هي  ،هم يُدخلوهنا ، وقبل سيد األوصياءرسول اهلل

فتسيرين ومعِك شيعتِك وشيعة ُولدك وشيعة أمير  -أعود أقرأ هذا النص  ،والوالية ويف ذلك سر  عظيم
وارد يخاف الناس لمؤمنين آمنة  روعاتهم مستورة  عوراتهم قد ذهبت عنهم الشدائد وَسُهلت لهم الما

  .فاطمة هي صورة الرمحة ،كل ذلك بفضل فاطمة  - ونخافون ويظمأ الناس وهم ال يظمئوهم ال ي
 ،ؤمننيملوفاطمة هي أمُّ ا ،فاطمة هي أمُّ الكتاب ،فاطمة أمُّ األئمة ،أليس فاطمة هي األُم؟! فاطمة أمُّ أبيها

ؤمنني ملإن أطفال ا ؟ن وهم ُرضَّع ماذا تقول الرواياتؤمنني الذين ميوتو ملأليس عندنا يف الروايات إن أطفال ا
إن أطفال الفاطميني الذين  ،شيعتها الفاطميون ؟من هم شيعتها ،أطفال شيعتها إن أطفال الفاطميني

 ،إىل جنة فاطمة ؟إىل أين ،ناناجلحتملهم إىل  ؟الئكة حتملهم إىل أينملالروايات تقول ا ،ميوتون وهم ُرضَّع
هي ترضعهم وهذه روايات  ،هناك شجرة يف جنتها هؤالء األطفال يرضعون منها ،عليهم ُتشر فُ  اليتهي 

  .فيها إشارات ورموز
أسألُه بوالد فاطمة بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر  ،أسألُه سبحانه وتعاىل وحنن يف شهر والد فاطمة

أن حنيا على خدمتها طمة يف حياتنا الدنيوية دمة فاأن يوفقين وأن يوفقكم خل ،ستودع فيها أن يوفقنا مجيعا  ملا
أسألُه تعاىل أن  ،أن نعيش فاطميني وأن منوت فاطميني ،تهاخدمتها وأن حُنشر حتت رايوأن منوت على 

ؤمنني أن أتلفظ مستغيثا  ملجيعل آخر لفظ  أتلفظُه يف حيايت وأحبُّ أن يكون ذلك يل ولكل إخواين ا
زاد اليوم شيئا  وما انقضى و  ا هو من جمايل معىن معدن الرمحة وانقضى الوقتوكل ذلك إمن .مستجريا  يا زهراء

فحايل أشبُه حبال ذلك الذي يقرأ قصة ألف ليلة وليلة ويف هناية كل ليلة  ،ال زالت القضية طويلة ،الكالم
لكالم مهما حتدثنا ومهما قلنا فإن ا ،باحمليقول الراوي فقد طلع الصباح وسكتت شهرزاد عن الكالم ا

عاين ولكننا ماذا نصنع ملميكن أن أوردها يف بيان هذه ا اليتوهناك العشرات والعشرات من النصوص  ،قليل
عاين يف مللقات القادمة تتبني لنا الكثري من ااحلأكتفي هبذا القدر وإن شاء اهلل يف طوايا  ،بسيف الوقت

  .فضائل أهل بيت العصمة صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني
َع الرِّسالَة ، َوخُمْتَـَلَف ااَل  . ، َوَمْعد َن الرَّمْحَة  يالئ َكة ، َوَمْهب َط اْلَوحْ ملسَّالُم َعَلْيُكْم يا أْهَل بـَْيت  النُّبـُوَّة ، َوَمْوض 

 أسألكم الدعاء مجيعا  ويف أمان اهلل.  ،ورمحة اهلل وبركاته ُمَمَّدوالسالم عليكم يا شيعة آل 



 
 
 
 
 
 
  

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

 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زهرائيون.
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