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 التاسعةاحللقة 

 اجلزء السادس /الظـالمة 

 اجلزء االول /املعرفة 
 

أسعد اهلل أوقاتكم وتقبل طاعاتكم  ،عليكم أشياع القائم من آؿ ُمػَحمَّد وأنصارُه وأولياءه وأحبائو سالـٌ 
ووفقنػي وإياكم لػمعرفة إماـ زماننا وطاعتِو وخدمتِو والتسليم ألمره صلوات اهلل وسالمو عليو، الػحلقة 
التاسعة من الػَمَلّف الػَمهَدوّي، ألجل التذكرة عناوين ىذا الػَمَلّف صحائُف ىذا الػَمَلّف أعنونػها تػحت 

 العناوين التالية: 
 الوالدة، الغيبة، الظهور، الظالمة، الـمعرفة، الوصال، التكليف الشرعي، الـخاتـمة.

ـَ الكالـُ يف الوالدة، الغيبة، الظهور، الظالمة، وقد طاؿ الػحديُث نوعاً ما يف ىذا الػموضوع وإال فهو  تقدَّ
 يف حقيقتِو َطويٌل طويٌل جداً. 

قبل أف أُتػِم حديثي يف عنواف الظالمة وأشرُع يف العنواف الػخامس الػمعرفة مسألٌة أشرُت إليها ولضيق 
الوقت تػجاوزتػها، حُت ذكرُت زيارة عاشوراء يف معرض حديثي عن العالمة الػمحقق السيد مرتضى 

رة عاشوراء يظهُر من العسكري رحػمة اهلل عليو وأشرُت إىل موقفِو من زيارة عاشوراء وقلُت بأف زيا
الروايات التػي وردتنا أنػها بػمثابة حديث قدسي وصلتنا من اهلل سبحانو وتعاىل، الرواية موجودٌة يف كتبنا 

أيضاً، بػحسب الطبعة الػموجودة عندي وىي الطبعة الػمعربة  (مفاتيح الػجناف)الػمعتربة وأوردىا صاحب 
وإذا كاف ىناؾ طبعات أخرى فبعد ذكرِه لزيارة  462 :ةالػمعروفة الشائعة يف أوساطنا الشيعية صفح

عاشوراء ثُػمَّ يذكر الػمحدث القمي دعاء علقمة الػمروي عن باقر العلـو صلوات اهلل عليو يورد ىذه 
الرواية: الرواية عن صفواف عن اإلماـ الصادؽ صلوات اهلل وسالمو عليو، الرواية طويلة أشَت إىل موطن 

إىل أف يقوؿ  -صفوان: وردُت مع سيدي الصادق صلوات اهلل وسالمو عليو  فقال ،الػحاجة منها
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زيارة عاشوراء  - فإني ضامٌن على اهلل لكل من زار بـهذه الزيارةاإلماـ عليو أفضُل الصالة والسالـ: 
فإني ضامٌن على اهلل لكل من زار بـهذه الزيارة ودعا بـهذا  -ذات اللعن الػمئوي والسالـ الػمئوي 

وسالمُو واصل غيُر  ،وسعيُو مشكور ،أنَّ زيارتُو مقبولة -دعاء علقمة  - دعاء من قرب أو بُعدال
يعنػي وال يػخيبُو اهلل  - وحاجتُو مقضية من اهلل تعالى بالغًة ما بلغت وال يُـخيِّبُو، يا صفوان ،مـحجوب

وجدُت الصادؽ ىو يقوؿ: يعنػي الزيارة ليس األلفاظ من اإلماـ  - يا صفوان وجدُت ىذه الزيارة -
بن الـحسين عليهما السالم مضموناً ضمان عن أبي وأبي عن أبيِو علّي ىذه الزيارة مضمونة بـهذا ال

والـحسين عليو السالم عن أخيِو الـحسن  -أيضاً يعنػي الزيارة موجودة بػهذا الضماف  - بـهذا الضمان
مضمونًا بـهذا الضمان والـحسُن عليو السالم عن أبيو أمير الـمؤمنين مضمونًا بـهذا الضمان وأميُر 

يعنػي ىم وجدوا ىذه الزيارة مثل ما قاؿ  -الـمؤمنين عليو السالم عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
 ،عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو مضمونًا بـهذا الضمان -وجدتػها مضمونة وبدأ يذكر السند 

وقد  ،وجبرئيل عن اهلل تعالى مضمونَا بـهذا الضمان ،ورسول اهلل عن جبرئيل مضمونًا بـهذا الضمان
يعنػي الزيارة صادرة  -آلـى اهلل على نفسِو عزَّ وجل أنَّ من زار الـُحسيَن عليو السالم بـهذه الزيارة 

لـى اهلل على نفسِو عزَّ وجل أنَّ من زار الـُحسيَن عليو السالم بـهذه الزيارة من قرب أو وقد آ -منو 
إىل آخر الرواية، الرواية واضحة فيها قرائن وإشارات واضحة  ...بُعد ودعا بـهذا الدعاء قُِبلت منو زيارتو

 ػمأل األعلى.أفَّ ىذه الزيارة تػختلف عن سائر الزيارات، لػها خصوصية أنػها صدرت من ال
ىذا الذي أحببت أف أشَت إليو يف يـو أمس وما أسعفنػي الوقت إلخراج الرواية التػي تتحدث عن ىذا 
الػمضموف وكاف حديثي يف أجواء السيد مرتضى العسكري وموقفُو من زيارة عاشوراء حيث قلت: بأنو 

ي يف ىذه السنُت كاف ىجر  16، 15ىجري  14ىجري  1413يف السنُت التػي أتذكرىا ما بُت سنة: 
سنويًا ُتطبع زيارة عاشوراء بأمر وبإشراؼ من السيد مرتضى العسكري ُتوزع الزيارة الػخالية من اللعن، 

 موجود عندنا زيارات عاشوراء خالية من اللعن، السؤاؿ ىنا: 
يها روايات كثَتة ِلماذا ُتطبع ىذه الزيارات وىي غَت مشهورة وتًتؾ الزيارة ادلشهورة ادلعروفة اليت وردت ف

وىناؾ تشجيع على تركها وإثارة شبهات حوذلا، والقضية ال تقف عند ىذا  من مجلتها ىذه الرواية؟!!
احلد، مثل ما السيد العسكري ما ذكر حديث الكساء اليماين الذي جرت وقائعُو يف بيت الزىراء كما 
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ال داع وليس ف الرواية رواية ضعيفة و أمرَّ علينا يف كتابِو ىذا مل يذكر حديث الكساء الشريف، وقاؿ ب
ىناؾ من داع لذكرىا، اجملمع العلمي اإلسالمي وىو مؤسسة كاف ُيشرؼ عليها السيد مرتضى العسكري 
وىذا الكتاب لو َكَتَبُو بقلمِو وبيده، وىذا الػَمجَمع عبارة عن مؤسسة ُتصدر كتب ومؤلفات وأيضاً ُتصدر  

تالحظوف  ،دلدارس الدينية، من مجلة ىذه اإلصدارات ىناؾ كتابكتب ومؤلفات للطلبة الدارسُت يف ا
نفس اللوغو موجود ىنا يف أعلى الكتاب ىنا ونفس اللوغو موجود ىنا يف أعلى الكتاب، نفس العنواف 
أو يُقاؿ لو التميمة، نفس العنواف موجود يف أعلى الكتاب، ىذا الكتاب َصَدر من الػَمجػَمع العلمي 

ـَ   لو السيد مرتضى العسكري مقدمة سأقرأ كالمُو فيها، حُت صدر ىذا الكتاب سنة: اإلسالمي وَقدَّ
فما فوؽ بدأوا ينشروف زيارة  1413ىجري، أنا قلت قبل قليل أف السيد العسكري من سنة:  1403

الزيارة اليت عاشوراء اخلالية من اللعن وإالَّ يف ىذا الكتاب زيارة عاشوراء ادلوجودة قد ذُِكَر فيها اللعن، 
 .تشتمل على اللعن ادلئوي والسالـ ادلئوي، الكالـ ليس عن زيارة عاشوراء

ىذا الكتاب حُت صدر ووصل إىل يدي أنا شخصيًا طلبت من أحد األشخاص لو عالقة بالسيد 
العسكري أف يسأؿ السيد أف خيرب ادلركز بأف ىذا الكتاب فيو نقص رمبا نقص من ِقَبل ادلطبعة، ألف ىذا 

لكتاب فيو رلموعة من األدعية والزيارات ذُِكرت فيو زيارات ادلعصومُت ابتداًء من النيب، وىكذا لكن ا
الشيء الغريب تصل الزيارات إىل اإلماـ العسكري وتنقطع وال ذكر لإلماـ احلجة مطلقًا يف الزيارات اليت 

ة فطلبت من أحد اإلخوة وردت يف ىذا الكتاب، أنا تصورت رمبا ىناؾ خطأ مطبعي من ِقَبل ادلطبع
وىذا األخ موجود اآلف ىو من ادلسؤولُت ادلوجودين يف احلكومة العراقية يف بغداد، طلبت منو ألنو لو 

أف ىناؾ نقص يف ىذا الكتاب،  ،عالقة بالسيد مرتضى العسكري أف يسأؿ السيد أف يُبلغ ادلكتب
العسكري أنَّو ُحِذفت زيارات اإلماـ فكاف اجلواب: ال الكتاب صحيح، والقضية يعٍت بإشراؼ السيد 

احلجة صلوات اهلل وسالمو عليو، مباشرًة إذا نذىب إىل ىذا الكتاب آخر زيارة ىي زيارة اإلمامُت 
تنتهي مباشرًة بعدىا الزيارة اجلامعة، فيذكر الزيارة اجلامعة الصغَتة ٍب الزيارة  193العسكريُت صفحة 

وال ذكر لإلماـ احلجة صلوات اهلل وسالمو عليو، الكتاب موجود  ،باجلامعة الكبَتة وبعدىا ينتهي الكتا
 .وأنا تتبعت ادلسألة بنفسي ال ذكر لزيارة اإلماـ احلجة، شيء غريب ىذا االستغراب

أنا أسجلُو على ىذا الكتاب وأسجلو أيضًا على مػجالس شيخنا الوائلي رضواف اهلل تعاىل عليو، ما 
جلس يدعو لإلماـ الػحجة، وىناؾ مػجلس سنذكر مقطعًا منو، ىذا سػمعت مػجلسًا لو يف آخر الػم
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من شعباف الدعاء يف آخر الػمجلس خليٌّ مطلقًا من ذكر اإلماـ الػحجة، ىو  15الػمجلس يف ليلة 
صحيح يف داخل الػمجلس يتحدث عن والدة اإلماـ الػحجة لكن كبقية الػمجالس ويف ليلة الػخامس 

 ر ىذا الػمجلس يف الػحلقات القادمة.عشر من شعباف نأٌب على ذك
القضية يعنػي دائػماً ىناؾ حذٌؼ ىناؾ تقصٌَت مع اإلماـ الػحجة صلوات اهلل وسالمو عليو، إىػماٌؿ لذكرِه 
يف الدعاء، إىػماٌؿ وحذٌؼ لزياراتِو بل إف السيد مرتضى العسكري كاف ملتفتًا غاية االلتفات إىل أنو 

مرتضى  جة ىو يقوؿ يف الػمقدمة، الػمقدمة ىو َكَتَبها ومعنونة:بقصد حذؼ زيارات اإلماـ الػح
ىو يقوؿ بأف ىذا الكتاب ماذا يقوؿ يف الصفحة السادسة؟ للهجرة،  1403/ رجب /  16العسكري 

َجػَمعت األدعية والزيارات جلنة داخل الػَمجَمع ىذا الػَمجَمع العلمي اإلسالمي الذي ُيشرؼ عليو السيد 
لكتاب وقدـ لو ادلقدمة، السبب ما ىو؟ السبب أفَّ ىذا الكتاب أُلَِّف ِلمن؟ أُلِّف وىو أشرؼ على ا

لطلبة العلـو الدينية، تربية َحَسنة أف يُرىب طلبة العلـو الدينية على كتب أدعية وزيارات تُػحذؼ منها 
 ىو ال يؤمن زيارات اإلماـ احلجة بادلرة، ىو يقوؿ يعًتض على بعض كتب األدعية وكتب الزيارات اليت

هبا من مجلتها مفاتيح اجلناف يعًتض على مفاتيح اجلناف فيقوؿ: وكذلك قد ُتذكر آداٌب للزائر مل َترد يف 
رواية عن أحدىم عليهم السالـ فإنَّا صلُد مثاًل يف آداب زيارة صاحب األمر عليو السالـ بكتاب مفاتيح 

وضع يديك على طريف الباب وتنحنح كأنك اجلناف فاذىب إىل سرداب الغيبة وقف ما بُت البابُت 
على فرض أف ىذا مل يَرِد يف رواية ىذه القضية ديكن أف تُناقش بعد ذلك، على  -تستأذُف للدخوؿ 

فرض أف ىذا مل يَرِد يف رواية الزيارات األخرى ورادة يف روايات ِلماذا مل توردىا أيها السيد العسكري؟ 
الزيارات األخرى مل يكن قد  ،ذا النص ما أعجبك يف كتاب ادلفاتيحالزيارات األخرى واردة لنفًتض أف ى

 .أنشأىا عباس القمي وحىت ىذا النص ليس من الشيخ عباس القمي وإمنا نقلُو من مصادر أخرى
اآلف ال أريد الدخوؿ يف تفاصيل كل شيء ديكن أف نناقش ىذه القضية يف موطن آخر، ثُػمَّ ىو يُعلِّق 

ولعل السبب يف كل ذلك دتسكهم  -أهنم يذكروف أشياء غَت دقيقة  -يف كل ذلك يقوؿ: ولعلَّ السبب 
قاعدة معروفة عند العلماء، اليت يقاؿ عنها قاعدة أخبار من بلغ أو قاعدة  -بالتسامح يف أدلة السنن 

من فعل  أدلة التسامح، التسامح يف أدلة السنن، رلموعة أخبار اليت تقوؿ من بلغُو عن النيب بأنو قاؿ بأنو 
 ،كذا فلو ثواب كذا وفعلو على أساس ىذه النية ولكن النيب مل يكن قد قاؿ فإنو يبلُغ إليو ذلك الثواب

والقضية فيها نقاش وليس ادلوضوع اآلف احلديث يف ىذه ادلسألة، لكن يقوؿ: ولعلَّ السبب يف كل ذلك 
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ثُػمَّ يستمر:  -دتسكهم بالتسامح يف أدلة السنن والتسامح يف أدلة السنن ال يعٍت قبوؿ شيء بال دليل 
َلمَّا كاف األمر يف كتب األدعية والزيارات كما ذكرنا وكاف اجملمع العلمي اإلسالمي بطهراف بصدد هتيئة  

لدراسية لطالب العلـو الدينية قامت جلنة إعداد الكتب ا ،كتب للمبتدئُت من طالب العلـو اإلسالمية
يف اجملمع جبمع بعض األدعية والزيارات ذات السند يف ىذا ادلختصر واكتفت يف ىذا األمر بأف جتد 
الدعاء أو الزيارة ادلنتخبة يف واحد من كتب احلديِث الشهَتة مروية عن أحد ادلعصومُت عليهم السالـ 

قضية إذا راجعة إىل السيد أيضًا ىذه الزيارات أيضاً يعٍت ال -دوف أف تنظر بعد ذلك يف سند احلديث 
دوف أف تنظر بعد ذلك يف سند احلديث ودرجتِو من االعتبار يف علم الدراية فإف ذلك ليس  -حيذفها 

مبقدورىا فعاًل وإمنا دتسكت يف ذلك بالتسامح يف أدلة السنن ومست الكتاب مبنتخب األدعية واهلل ىو 
 غريب!! - 1403/ رجب /  16وكرمو. مرتضى العسكري  ادلوفق للصواب بِػَمنِّوِ 

ـَ لو وتصفحو ورآه السيد ومل جيد زيارة لإلماـ احلجة أليس ىذا من سوء األدب  يعٍت ىذا الكتاب َلمَّا ُقدِّ
طبعًا الكثَتوف يعًتضوف الذين يدافعوف عن العلماء ويًتكوف أىل البيت سيعًتضوف  مع اإلماـ احلجة؟!

أشًتي اعًتاضهم بشيء، ىذا ىو دليل على خطأ ادلنهج ودليل على خطأكم يا شيعة  على كالمي، وال
أىل البيت أف تعًتضوا ألجل أف أقوؿ كلمة يف حق عالػِم من علماء الشيعة وىو إنساف عادي غَت 
، يف الوقت الذي يُػَقصِّر ىذا العالِػم وىو اإلنساف العادي مع اإلنساف غَت العادي وىو اإلماـ  معصـو

، تثور ثائرتكم ألجل أف أنتقد خطيبًا أو انتقد عالػِمًا من علمائنا دفاعًا عن مظلومية أىل البيت ا دلعصـو
وال تثور ثائرتكم ألجل أىل البيت وىذا ىو اخلطأ الكبَت وىذه ىي الطامة اليت وقعنا فيها، أىل البيت 

ة ادلبتدئُت ألجل تربيتهم على العالقة مع ما معٌت ىذا؟ كتاب يُػَعّد لطالب العلـو الديني ،يُػَقصَّر يف حقهم
أىل البيت وال زيارة وال ذكر لإلماـ احلجة صلوات اهلل وسالمو عليو، أيُّ شيء ىذا وىذا ليس بإشراؼ 
إنساف غَت متخصص ىذا بإشراؼ السيد مرتضى العسكري وىو الذي يكتب ىذه ادلقدمة، وقلت قبل 

ال الكتاب ليس ناقص والكتاب كامل  :قالوا ،اب ناقصقليل بأنٍت حُت سألت وقلت لرمبا كاف الكت
 .وادلطبعة ما أخطأت يف ذلك وكل ذلك بإشراؼ وأمر من السيد مرتضى العسكري

عالمات استفهاـ كثَتة توضع ىنا، والقضية ال تقف عند ىذا الػحد القضية أكرب من ذلك، ىناؾ 
ػي ال أملك مستنداتػها وإال الكالـ أعمق معلومات موجودة وحقائق أنا ال أستطيع أف أشَت إليها ألنن

وأكثر من ذلك، وأنا أيضًا ال أريد أف أطيل الػحديث يف ىذا الػموضوع أكثر مػما مرَّ يف الػحلقات 
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الػماضية، إذ أننػي إذا أريد أف ُأسِهب يف ىذا الػموضوع فهذا الكالـ يػحتاج إىل شهور بل ربػما إىل أكثر 
لزيارة الػجامعة الكبَتة وقسمتها إىل فصوؿ وإىل عناوين ثػم تتبعُت كتب من شهور، لو أخذُت مثاًل ا

العلماء وقد فعلُت وىذا األمر أنا أستطيع أف آتػي بالػمصادر وبكلمات العلماء وحتػى من مراجعنا 
الكبار، من الػمراجع الذين توفوا ومن األحياء، تتبعت الػمسائل واألسئلة مواقع االنًتنيت موجودة 

ب موجودة وسائل االتصاؿ موجودة، تتبعت كتب األموات واألحياء أقارف بُت ما يعتقدونو يف أىل والكت
البيت وبُت ما جاء يف الزيارة الػجامعة الكبَتة بػحدىا الظاىر ال بػحدود باطنة يف معانيها ودالالتػها 

بُت ما جاء يف الزيارة  بػحدود الغلو مثاًل الذي يقولوف عنو غلو، بالػحد الظاىر، ىناؾ اختالؼ كبَت
الػجامعة الكبَتة التػي ىي قوٌؿ بليٌغ كامل عن اإلماـ الػمعصـو وبُت ما جاء يف كلمات علمائنا وفقهائنا 
ومراجعنا، وإذا القضية تػحتاج إىل بسط البساط وفتح البساط فإنػي قادٌر على فتحِو ألننػي أتتبُع ىذه 

عرؼ الػمواضع التػي قيل فيها وما قيل فيها ولذلك وأعرؼ الػمصادر وأ ،سنة 30الػمسائل منذ 
ُت الػموضوع طويل وعريض، ما جئت بِو إال أمثلة ونػماذج وما ىو إال غيض من فيض، وكذلك لو أرد

حتاج ذلك إىل وقت طويل، بعض الكتب يػمكن أف أجد فيها موضعًا أو أف أتتبَع الكثََت من الكتب لػ
  مناقشتها من أولػها إىل آخرىا.موضعُت ولكن بعض الكتب تػحتاج إىل

على سبيل الػمثاؿ: تفسَت القرآف )من وحي القرآف( للسيد مػحمَّد حسُت فضل اهلل رحػمة اهلل عليو، ىذا 
التفسَت بػحاجة إىل مناقشة من أولِو إىل آخرِه، فإنو يسعى بعيدًا بعيدًا عن أىل البيت بقدر ما يتمكن 

ذا أحد يعًتض أنا أستطيع أف آتػي بالكتاب، الكتاب موجود عندي أف يبتعد عن أىل البيت يبتعد، وإ
وقد أّشرتُو من أولِو إىل آخرِه، وضعت الػمواضع يف ىذا الكتاب من أولِو إىل آخرِه، بإمكانػي أف آتػي 

 بالكتاب وأقرأ لكن الوقت ضيق، ربػما تسنح فُػَرص أخرى.
دث مثاًل عن كتب مثالً يكتبها أحػمد الكاتب عبد على سبيل الػمثاؿ من ىذه الكتب، قطعاً أنا ال أتػح

الرسوؿ الالري، ىذا رجل لو مذىب، ىذا رجل ليس من الشيعة كاف شيعياً ثػم أوجد لو مذىباً يػخصُو، 
أنا ال أقصد الكتب التػي كتبها مثاًل أحػمد الكاتب وىو خارٌج من رحم الػحوزة العلمية، أحػمد الكاتب 

لعلمية، والػمنهج الذي ألَّف فيو كتبُو ودراساتِو ىو نفس الػمنهج الػموجود يف خارٌج من رحم الػحوزة ا
ىذا الػمنهج  ،حوزتنا العلمية، نفس اآلليات نفس الوسائل وىذا يدلك على خطأ ىذا الػمنهج

التشكيكي يف كل شيء، وال أقصد بالكتب كتب مثاًل موسى الػموسوي وىذا عالِػٌم مػجتهد وآية من 
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وفقيو من الفقهاء وىو ابن احلوزة العلمية حفيد السيد أيب احلسن األصفهاين ىو ابن أبنو سيد آيات اهلل 
حسن مباشرًة، ال أقصد ىذا ألف ىذا الرجل أيضًا أوجد لو مذىبًا خاصًا بِو، وال أحتدث أيضًا مثاًل عن 

القبنجي اخلطيب  السيد أمحد القبنجي وىذا أيضًا ابن النجف وابن احلوزة العلمية ابن السيد حسن
احلسيٍت ادلعروؼ وشقيق السيد صدر الدين القبنجي إماـ مجعة النجف أيضًا ىذا الرجل أوجد لو طريقاً 
خاصاً بِو، وال أحتدث مثاًل عن الدكتور علي شريعيت دكتور علي شريعيت وأيضاً ابن احلوزة ىو ابن ُمػَحمَّد 

مشهد، ال أحتدث عن الدكتور شريعيت فهو ليس من تقي شريعيت وىو أستاذ من أساتذة القرآف يف حوزة 
رموز العقيدة الشيعية وليس من رموز الواقع الشيعي، ىو شيعي وَكَتب ُكتبًا كثَتة، أنا ال أنكر ثقافتُو 
الواسعة وال أنكر أدبُو الراقي وال أنكر قدرتُو اخلطابية ىذا ال أنكرُه وألََّف ُكتباً كثَتة لكن الرجل ليس رمزاً 

موز التشيع، ىو لو طريقتُو ومنهجُو الػخاص بِو، ما يكتبُو ال أعتربُه أخطاًء وال أعتربُه عيبًا على من ر 
التشيع إذا كاف عنده من خطأ الػخطأ يعود عليو، وإذا كاف ىناؾ من اشتباه االشتباه يعود عليو ألف لو 

ماء وبقية األسػماء األخرى، منهج خاص بِو، وال أتػحدث عن عبد الكريػم سروج وال عن غَت ىذه األسػ
أسػماء كثَتة، أنا ال أريد أف أذكر فالف فالف فالف، أنا ال أتػحدث عن ىذه األسػماء، ىذه األسػماء 

 .لػهم مناىجهم لػهم طرقهم لػهم مذاىبهم الػخاصة بػهم
الدين أفَّ  عن العلماء الذين تصفهم الروايات بأنػهم حصوفُ  ،أنا أتػحدث عن رموزنا الشيعية عن علمائنا

العلماء حصوف الدين، الػحصوف التػي يُػحَفُظ فيها الدين أتػحدث عن ىؤالء العلماء الذين نػحبهم 
ونػحًتمهم ونقدسهم ونُػِجلُّهم فنجد ىذه الػهفوات وأي ىفوات؟ ليس ىفوات بػحقِّ إنساف عادي، 

ا سيقولوف؟ يقولوف صحيح ىذا ىفوات وتقصَت بػحق أىل البيت، وأنا أعلم أف الكثَتين من الشيعة ماذ
ومع ذلك، ىذه مع ذلك أموية ىذه أموية، ىذه مع ذلك ُعَمرية، ىذه ليس علوية، ىذه مع ذلك 

أنا أعرفها وأعرؼ أصلها يقولوف ىذا صحيح، أنا سػمعت ىذا كثَتاً، ىذا  ،موجودة يف وسطنا الػحوزوي
ليس اآلف أطرحُو، اآلف أطرحُو على  سنة، ىذا الكالـ 30صحيح، ألننػي ىذا الكالـ أرددُه منُذ 

الفضائيات ولكننػي كنُت ُأخَنق إىل الػحد الذي يػمكن أف يُػخَنق صوتػي كاف صوتػي يُػخَنق، اآلف 
اختلفت األوضاع فضائيات وأقمار صناعية تغَت الوضع، كنت أسػمع ىذه األجوبة، كاف يأتونػي علماء 

ع أمامهم الػمصادر وأكثر من ىذه، أكثر من ىذه الػمصادر، َلمَّا إىل بيتػي َلمَّا أواجػهػهم بالػحقائق وأض
يأتوف إىل بيتػي وأدخلهم إىل مكتبتػي وعندي من الوثائق الكثَت كاف يف مكتبتػي وثائق منا صوٌب ومنها 
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بالصوت والصورة ومنها مكتوب بػخط اليد وعندي مػخطوطات وثائق كثَتة جداً، مكتبة كبَتة عندي 
لػمصادر بُت أيديهم، يف البداية يدخلوف َعَليَّ وىم يتصوروف بأننػي حُت أطرح ما أطرح من فلمَّا أضع ا

حديث وىم ما سػمعوه منػي يُقاؿ فالف يقوؿ كذا وكذا، يػهاجػموننػي ىجومًا قويًا ويف بعض األحياف 
بهم الػخرس يكوف خارجًا عن حدود اآلداب وأنا أسكت ثػم أبدأ أتدرج معهم بالػمصادر واألدلة، يصي

مع ذلك ىؤالء  :صحيح ولكن مع ذلك، ىؤالء علمائنا، أنا أقوؿ :بعد ذلك، ماذا يقولوف؟ يقولوف
فإنػي سأكشف الػحقائق شيئًا فشيئاً، إذا أنتم تقولوف ومع ذلك ىؤالء علمائنا أنا ،أئمتنا أىل البيت 

ومع ذلك ىؤالء أئمتنا، ىذا إماـ زماننا وىذه زىراءنا صلوات اهلل وسالمو عليهم، إذا لػم نشخص  :أقوؿ
العيوب ونػصحح العيوب واهلل األمور تنقلب وىذا كالـ ناصح وأنا أعلم بأف ىذا الكالـ لن يؤثَر يف من 

يئة وال أعبُأ بذلك ولكنو أداء يػملك القرار، أنا أعلم ذلك ألنػي أنا أقولُو بل يُػحَمل على الػمحامل الس
لتكليف شرعي معذرًة إىل ربكم، ىناؾ الكثَت من الػحقائق موجودة على أرض الواقع يا علمائنا يا 

 .مراجعنا ىناؾ الكثَت من الػحقائق ال أدري تتلمسونػها أو ال تتلمسونػها
عن تقليد الشيخ ادلفيد يف  العدد الغفَت من طلبة العلم منهم من اتصل يب أو أرسل يل رسالة وىو يسأؿُ 

ىذا الوقت، إذا كانت ىذه بداية قليلة وىذا من داخل النجف، إذا كانت ىذه بداية قليلة ىذه البداية 
وأنا ىنا ال أخطب ود أحد وال أبايل بفالف رضَي  ،ستتسع، التشيع لو حصانة واحدة ىو النظاـ ادلرجعي
إما أف ُيًتؾ فوضى  ،امنا قضية واحدة عقد التشيععٍت أـ مل يرضى بفالف غضب أـ مل يغضب ألنو أم

والعالئم بادية بأف األمر سيؤوؿ إىل فوضى، إما أف ُيًتؾ فوضى وال أعتقد أف أحداً يقبل بالفوضى، وإما 
أف تقود الوضع الشيعي األحزاب السياسية وستقودُه ستقودُه إىل دوائر ادلخالفُت ألىل البيت ستجعل 

ألف األحزاب السياسية ال تبايل ال بعقيدة وال بأي شيء،  ،يف فم النواصبمن التشيع لقمة سائغة 
 ،السياسيوف عملهم يدور مدار ادلصلحة، وإما يبقى احتماؿ عندنا وىم مشايخ الطريقة ادلريد وادلراد

وىؤالء لو تسلطوا على الوضع الشيعي حىت لو كانوا على الصواب فإهنم يقودوف الناس إىل متاىات، ما 
ولكن إذا  ،ا إال النظاـ ادلرجعي، بغض النظر أين أوافق ادلرجع الفالين أو أختلف مع ادلرجع الفالينعندن

 ذه الطريقة بعيدة عن أىل البيت.بقيت ادلناىج يف حوزاتنا هبذه الطريقة وبقيت مناىج التفكَت هب
مي ودعكم من نفس الػحالة التػي حدثت يف مصر مع األزىر، أدرسوا التاريػخ بدقة دعكم من كال

ولكن ربػما يصدؽ الػكاذب مرة، أدرسوا تأريخ األزىر من  ،تػخاريفي إذا كنتم تسموف كالمي تػخاريف
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السبعينات وإىل اآلف، من الستينات والسبعينات، ىذه الػجماعات اإلسالمية التػي خرجت ورفضت 
ليس القضايا السياسية فقط أف األزىر بالػمرة كيف خرجت؟ ألنػهم وصلوا إىل حالة ما اقتنعوا باألزىر 

األزىر مع الػحكومة، ىناؾ مػجموعة من اإلشكاالت ونفس ىذه اإلشكاالت موجودة يف وسطنا اآلف، 
بسبب ىذه اإلشكاالت تأسست الػجماعات اإلسالمية واآلف زعيم القاعدة الذي يذبػحنا ىو واحد من 

ية اآلف موجودة يف أوساطنا، وىناؾ تلك التشكيالت التػي خرجت من رحم تلك األحداث، نفس القض
 .ناٌر تػحت الرماد، ىذه النار ستقضي على ىذا النظاـ الذي نُظم فيو أمر الشيعة

نظاـ ادلرجعية نظاـ وضعُو أىل البيت، قد يأٌب مرجع ال نتفق معُو، بغض النظر عن تصرفات ادلرجع 
ُت يف مكتبِو أو أي شيء آخر، بغض النظر الفالين أو تصرفات أوالدِه أو أصهارِه أو أقربائِو أو ادلوظف

 عن كل ىذه األمور النظاـ الوحيد الذي حيفظ التشيع ىو النظاـ الذي جاء يف توقيع الناحية ادلقدسة:
ىو نفس ىذا النظاـ يُرِجع الناس إىل رواة  - وأمَّا في الحواِدث الواقعة فارجعوا إلى رواة حديثنا

ا فقهائنا ليس فقط يف الطهارِة والنجاسة واحليض والنفاس ويف حديث أىل البيت، حديث أىل البيت ي
اخلرطات، حديث أىل البيت يف كل باب، ِلماذا ال يُنشر حديث أىل البيت يف سائر األبواب ويُػَعلَّم 
شيعة أىل البيت؟ ِلماذا ال يُػَعلَّم ُطالب احلوزة العلمية حديث أىل البيت ِلماذا؟ بسبب ىذا األمر 

وىذه اإلساءات إساءات األدب حبق الزىراء وحبق أىل  ،صرفات غَت السليمة من علمائنانشأت ىذه الت
والقضية ستبقى على ىذا ادلنواؿ واحلبل على اجلرار ما مل يكن ىناؾ تغيَت، مرة واحدة، مرة  ،البيت

امسعوا واحدة امسعوا من ناصح، دعوا كل الكالـ، الكالـ كلو أمحلوه على زلامل سيئة ولكن مرة واحدة 
 .من ناصح وأدرسوا الواقع ادلوجود حولكم، األمور تتغَت بطريقة سريعة واألحداث سريعة

واًل عن ؤ وعلى أي حاؿ أنا ال أريد ىنا أف ُأصلح العالػم قد ال أتػمكُن من إصالح نفسي فلسُت مس
من  وٌؿ عن إصالح نفسي وقد ال أتػمكن من إصالح نفسي، ىذا الذي يتمكنُ ؤ إصالح أحد، أنا مس

وقد ناؿ التوفيق األعظم ذلك الذي ُيصِلُح نفسو  ،إصالح نفسو قد بلغ إىل أعلى درجات اإليػماف
ولكنو كالـ، كالـٌ ينشأ من حرقة وكالـٌ ينشأ من َغَتَة على آؿ ُمػَحمَّد صلوات اهلل وسالمو عليهم 

غَت السليمة، ىذه طبيعٌة  أجػمعُت، فالػحرقة والػغَتة قد تصدُر من القلوب غَت الصالػحة ومن القلوب
بشرية أف اإلنساف حُت تُػهاُف كرامتو وتُػهاُف مقدساتُو تصيبُو الػحرقة وتصيبُو الغَتة، ىذه غَتٌة على 
مقدساِت ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد وال أريد أف أطيل الكالـ أكثر من ذلك والػُحُر تكفيو إشارة وأمَّا الذي 
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يارات العبائر، قلُت إين ال أريد أف أناقش الكثَت من الكتب التػي أظلمت دروبُو فلن تغنيو أالؼ ومل
 تػحتاج إىل مناقشة من أولػها إىل آخرىا. 

أنا جئت مبثاؿ واحد وبكتاب صغَت، ىذا الكتاب حيتاج إىل مناقشة من أولِو إىل آخرِه ومن وسطنا 
حلسٍت العالِػم اللبناين ادلعروؼ، احلوزوي الشيعي )ادلوضوعات يف اآلثار واألخبار( للسيد ىاشم معروؼ ا

ىذا الكتاب يعٍت يفتح النار يف مجيع االجتاىات على حديث أىل البيت، يف مجيع االجتاىات، حبيث ال 
يًتؾ جانبًا يف عقيدتنا إال ويفتح النار عليو، وىو مصداؽ عملي واضح للمنهج احلوزوي ادلوجود اآلف، 

ميالدي قم ادلقدسة حتقيق أسامة الساعدي،  2009ىجري،  1429ىذه الطبعة الطبعة األوىل 
 أخرى، أنتم ارجعوا إىل الكتاب. ، الكالـ طويل وأنا عندي مطالب159لنذىب إىل صفحة 

ىو بعد أف يتحدث عن أف األمويُت وضعوا ما وضعوا من األحاديث، بعد ذلك يقوؿ:  159صفحة 
أو أوشكت على االنفراج ووجدوا  -أي أزمة؟ أزمة األمويُت، تغَتت األوضاع  -وحينما انفرجت األزمة 

ووجدوا سياًل من  -يعٍت خصوصًا يف الفًتة الزمانية ادلتأخرة من العصر األموي  -سياًل من ادلرويات 
وتػجريح علّي  -من؟ الشيعة وجدوا  -ادلرويات الدخيلة على سنة الرسوؿ يف فضائل الػخلفاء وغَتىم 

ثوا ليكشفوا زيَف تلك  -من الطبيعي للشيعة بعد أف تنفسوا  -و كاف من الطبيعي لػهم ئأبناو  أف يُػَحدِّ
الػمرويات التػي وضعها الػمخالفوف ألىل البيت يف فضائل  -الػمرويات التػي انتشرت يف كل مكاف 

ثوا ليكشفوا زيَف تل -و كما يقوؿ ئالػخلفاء ويف تػجريح علّي وأبنا ك الػمرويات التػي انتشرت يف أف يػحدِّ
وأف يضع ضعفاء اإليػماف من الشيعة بعض الػمرويات ليقابلوا  -يقوؿ  -كل مكاف ومن الطبيعي 

يعنػي أف الروايات التػي وردت يف فضائل األئمة ويف مطاعن أعدائهم وضعها ضعفاءُ  -الباطل بػمثلِو 
سيورد أمثلة أولئك الذين يوردوف روايات  اإلدياف من الشيعة، ومن ىم ضعفاء اإلدياف من الشيعة؟

 -وأف يضع ضعفاء اإلدياف من الشيعة بعض ادلرويات ليقابلوا الباطل مبثلِو  .الفضائل يف كتب احلديث
ىو يقوؿ ىنا بعض لكن حينما تقرأ الكتاب فإنو قد نسف أكثر الروايات، أكثر الروايات بل أىم 

تطيع أف اقرأ الكتاب قلت ىناؾ كتب حتتاج إىل أف تُقرأ من أوذلا الروايات نسفها، ما ترؾ شيئاً أنا ما أس
إىل آخرىا وىذا جئت بو منوذج مثاؿ وألنو صغَت وإال ىناؾ كتب أكرب من عدة رللدات حباجة إىل أف 

 ُتدرس وتُناقش على ىذا الطراز وأشد من ىذا الطراز، على سبيل الػمثاؿ:
أخًتت ىذه الرواية، أي رواية؟ ىو حتدَّث عن كل من ىذه الروايات ادلوضوعة أنا  271صفحة 
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لكن أنا اخًتت ىذا النموذج عن فاطمة، ظالمة فاطمة يف كل مكاف، مستقيم ذىب إىل  ،الروايات
فاطمة، من مرويات الغالة عن مولد السيدة فاطمة، ينقل الرواية عن ُسدير الصَتيف أفَّ اإلماـ الصادؽ 

وىذه الرواية يف نظرِه موضوعة وليس يف  .خلق اهلل نور فاطمةو قاؿ: عليو السالـ روى عن رسوؿ اهلل أنَّ 
نظرِه فقط ثقوا باهلل يف نظر األكثر ىذه الرواية موضوعة، إذا كانوا يعتمدوف ادلنهج، ادلنهج ىو نفس 

ذا ادلنهج، نفس ادلنهج يؤدي إىل ىذه النتيجة، إال أف يقولوا بأف ادلنهج خاطئ إذا كاف ادلنهج خاطئ ِلما
تشهروف ادلنهج كالسيف على رؤوس أولياء أىل البيت وعلى تقطيع روايات أىل البيت، ماذا قاؿ النيب 

 :يف ىذا احلديث ادلوضوع حبسب رأي السيد ىاشم معروؼ احلسنػي العالِػم الشيعي الػجليل
يست ىي خلق اهلل نور فاطمة قبل أن يـخلق األرض والسماء، فقال لو بعض الناس: يا رسول اهلل أل

ىو ىذا احلديث الذي ضلُن منُو ومن أمثالِو اعتقدنا بأف فاطمة  .إنسية؟ فقال: فاطمة حوراء إنسية
حوراء إنسية، يعٍت يريد أف يلغي كل شيء، وتالحظوف نفس العملية نفس القضية موجودة يف كتب 

يف كتاب أمحد  السيد فضُل اهلل، القضية ىَي ىي نفس ادلوضوع، نفس الشيء يف كتب أمحد الكاتب،
الكاتب حينما يناقش موضوع اإلماـ احلجة كيف يناقش؟ يأٌب إىل روايات الوالدة، العنواف ما ىو؟ نقد 
الدليل التأرخيي ألف الروايات يف نظره قضية تأرخيية مؤرخوف نقلوىا، نفس الكالـ قرأتُو على مسامعكم 

ت حوؿ ادلرأة ادلسلمة ماذا قاؿ فيو؟ قاؿ: من كتاب السيد فضل اهلل )تأمالت حوؿ ادلرأة( كتابو تأمال
ثنا التأريخ عن خدجية  ثَنا أخربنا عن السيدة مرمي وعن السيدة آسية ىذا يف القرآف، وحدَّ بأفَّ اهلل حدَّ
ثنا ليس النيب واألئمة نفس ادلنطق ادلوجود عند أمحد الكاتب، الدليل التأرخيي  وفاطمة وزينب، التأريخ حدَّ

 نقد الدليل التأرخيي، نفس احلديث ىنا نفس القضية فقالت:على والدة ادلهدي 
فقال: فاطمة حوراء إنسية خلقها اهلل من نور  -النبػي يقوؿ  - فاطمة حوراء إنسية خلقها،، فقال

فلمَّا خلق اهلل آدم ُعِرضت على آدم، قيل لو: يا نبـي اهلل  ،قبل أن يـخلق آدم إذ كانت األرواح
وأين كانت فاطمة؟ قال: كانت فـي ُحقَّة تـحت ساق العرش، قيل يا رسول اهلل: فـما كان طعامها؟ 

فلمَّا خلق اهلل آدم وأخرجنـي من صلبو أحبَّ اهلل أن يـخرجها من  ،قال: التسبيُح والتهليل والتمجيد
نػحُن ىكذا ُنسلم عليها يف زياراتػها التػي وردت عنهم: يا تفاحة  -احة فـي الـجنة صلبـي جعلها تف

الفردوس والػُخلد، نػحُن نػخاطبها بأنػها تفاحة الفردوس والػُخلد، ىي ىذه الػمضامُت مضامُت تتعانق ما 
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رجها من صلبـي فلمَّا خلق اهلل آدم وأخرجنـي من صلبو أحبَّ اهلل أن يـخ -بُت الزيارات والروايات 
جعلها تفاحة فـي الـجنة وأتاني بها جبرئيل فقال لي: السالم عليك ورحـمة اهلل وبركاتو، قلُت: 
وعليك السالم، قال: إن ربك يقرؤك السالم ويقول إنَّ ىذه تفاحة أىداىا اهلل إليَك من الـجنة، 

تها فرأيت فيها نوراً ففلق ،قال: فأخذتها وضممتها إلى صدري، قال: إنَّ ربك يقول لك ُكلها
ساطعًا فزعُت منو، فقال: ُكلها وال تـخف فإن ذلك النور للمنصورة فـي السماء وفـي األرض 
فاطمة، قلُت: وِلما ُسميت فـي األرض فاطمة؟ قال: ُسميت فـي األرض فاطمة ألنـها فطمت 

 ولِو تعالى:شيعتها من النار وُفِطم أعدائها عن حبها، وُسميت فـي السماء الـمنصورة لق
باهلل عليكم أيُّ شيء من ىذه الػمعاين  .أي بنصر فاطمة لـمـحبيها }وٌىهئذ ٌفزح الـوؤهنىى بنصز اهلل{

ليس يف معتقداتنا األصلية؟! أيُّ شيء؟ ماذا يريدوف منا، ىؤالء ماذا يريدوف منا؟ يريدوف أف يػمسحوا 
؟ وبأف ىذه الرواية وضعها كذابوف والكتاب كلُو عقيدة التشيع!! أيُّ شيء يف ىذه الرواية يُقاؿ عنُو غلو

 من ىذا القبيل، الكتاب من أولِو إىل آخرِه. 
عقدهتم سيد ىاشم  ؟صاحب تفسَت الربىافعن ماذا يقوؿ السيد ىاشم البحراين  273مثاًل يف صفحة 

البحراين ال أدري ِلماذا! ىناؾ عقدة عند ىؤالء العلماء، عندىم ىاشم البحراين واحلافظ رجب الربسي، 
وروى السيد  -اجلميع يتفقوف ىؤالء الذين حتدثنا عنهم اجلميع يتفقوف على مهامجة ىذين الَعَلَمُت 

مثل ىذه  -مجلة من األساطَت حوؿ مولد النيب  -ماذا روى؟  -ىاشم البحراين يف كتابِو )نزىة األبصار( 
حوؿ مولد النيب وعلّي والزىراء واألئمة الكراـ كلها من صنع الغالة  -الروايات اليت جاءت يف فضل النيب 

بدافع  -كيف التشنيع؟ إذا ىم يذكروف فضائلهم   -وأعداء األئمة واإلسالـ بدافع التشنيع عليهم 
ة حىت تدافع عن آثارىم اخلَتة؟! ىو  -ىم اخلَتة التشنيع عليهم والتشويو آلثار  ىو أنت أبقيت آثار َخَتِّ

 أنت مزقت اآلثار اخلَتة من أوذلا إىل آخرىا، ماذا أبقيت من اآلثار اخلَتة؟! 
، يشدد النكَت على احلافظ رجب الربسي ألنو يقوؿ، ماذا يقوؿ احلافظ رجب الربسي؟ 352يف صفحة 

ة، معاف باطنية للصالة يقوؿ احلافظ رجب الربسي، ىو يف البداية ماذا حُت يعطي معاف عميقة للصال
كيف أف الشيخ األميٍت يف    -يقوؿ؟ يقوؿ: بأف الربسي مأل الكتاب باألساطَت ويلـو على الشيخ األميٍت 

كتاب الغدير يلـو على السيد زلسن األميٍت العاملي بأنو قد انتقد احلافظ رجب الربسي وأعتقد أف ىذا 
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ماذا يقوؿ احلافظ رجب الربسي الذي يشدد عليو السيد  (ملفُّ العصمة)الـ مرَّ علينا يف برنامج الك
يف قضية الصلوات اخلمس حافظوا  -وأما الباطن والرمز  -ىاشم معروؼ احلسٍت النكَت على كالمِو 

اخلمس يف  وأمَّا الباطن والرمز فهي فاطمة الزىراء ألف الصلوات -على الصلوات والصالة الوسطى 
ىو يتأذى من مثل ىذا الكالـ،  -احلقيقة ىم السادة اخلمسة الذين إذا مل يُعرفوا ومل يُذكروا فال صالة 

وأمَّا الباطن والرمز  -ىذا الكالـ يؤذي ىؤالء الناس، يؤذيهم، ال أدري ِلماذا يؤذيهم مثُل ىذا الكالـ 
لسادة اخلمسة الذين إذا مل يُعرفوا ومل يُذكروا فهي فاطمة الزىراء ألف الصلوات اخلمس يف احلقيقة ىم ا

فال صالة فالظهُر ىي رسوؿ اهلل ومن ٍُبَّ بدا النور، أوؿ ما خلق اهلل نورُه وأوؿ ما خلق اهلل اللوح وأوؿ ما 
 وَهَب وَالقَلَنِ }ىخلق اهلل القلم فالعقل نور زُلَمَّد واللوح والقلم عليٌّ وفاطمة وإليو اإلشارة بقولِو: 

وفريضة العصر أمَت ادلؤمنُت وادلغرب الزىراء أَمَر اهلل بالػمحافظة على حبها وتعظيمها وحب  سطُزُوىَ{ٌَ
عًتهتا فصغَّروا قدرىا وَحقَّروا عظيم أمرىا َلمَّا غربت عنها مشس النبوة وحبُّها الفرض ودتاـ الفرض وقبوؿ 

يا فاطمة ال يرضى اهلل حتػى ترضي، ومعنػى ىذا الرمز  :فقاؿ ،الفرض ألف النبػي حصَر رضاه يف رضاىا
 .أف فاطمة ينبوع األسرار ومشُس العصمة ألهنا بضعة النبػي

الغريب ىناؾ تفاسَت عندنا موجودة، الػمفسر ينقل حتػى من الػمجالت والػجرائد وما سػمعُت أحداً 
اآلف ال أأٌب بػأسػمائها، ينقل من انتقده بل سػمعت الكثَتين يػمدحوف ىذه التفاسَت، تفاسَت شيعية 

الصحف والػمجالت والػجرائد وإذا أرادوا أف يتحدثوا عنو يعتربوف بأف ىذا التفسَت تفسَت يتناسب وىذا 
العصر وىذا من التدبر، أليس ىذا من التدبر يف القرآف وإف كانت الروايات أيضًا تؤيد ىذا الػمعنػى، 

ػي أشار إليها الػحافظ رجب الربسي، ال أدري ماذا أقوؿ، أقوؿ كقوؿ عندنا روايات تؤيد ىذه الػمعاين الت
ذلك القائل أحدىم كاف يدعو فرفع يديو بالدعاء أيضًا واحد من بيننا، أنا واهلل سػمعتُو يدعو بػهذا 

ال أدري ىل أدعو بػهذا الدعاء حتػى نكوف  .الدعاء: اللهم ارزقنا سًتاتيجية الدعاء وسايكولوجية الصالة
نئذ قد واكبنا العصر ونًتؾ ىذه الػحقائق التػي جاءت عن أئمتنا، ماذا يقوؿ بعد ذلك؟ بعد أف يقوؿ حي

الػحافظ الحظوا الفارؽ بُت الػحافظ رجب الربسي وبُت ىذا السيد ىاشم معروؼ الػحسنػي يقوؿ: 
 :- قوؿ ىذا السيدماذا ي -ومعنػى ىذا الرمز أف فاطمة ينبوع األسرار ومشس العصمة ألهنا بضعة النبػي 

ىذا سخف يعتربه، والكتاب كلُو من أولِو  -إىل غَت ذلك من الُسخف الذي أشتمل عليو ىذا الفصل 
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إىل آخرِه من ىذا القبيل، ىذا الكتاب نفسُو ربػما البعض لػم يرى صورة ىذا الكتاب فيتشرؼ برؤية 
د يعنػي الـز أجيب تريلة ماؿ كتب، إذا صورة ىذا الكتاب، ىذا مثاؿ ونػموذج أنا جئت بِو وإالَّ إذا أري

 أريد أف أناقش كل الكتب بػحاجة إىل تريلة من الكتب فأين نضعها وأين ىو الوقت.
أنا لن أجيب سيد ىاشم معروؼ احلسٍت هبجومِو على احلافظ رجب الربسي، وكذلك ىجـو مرتضى 

رتضى العسكري من أىم العسكري يف كتبِو، أنا ما جئت بكتب السيد مرتضى العسكري، السيد م
األمور اليت يؤكد عليها دائمًا يف كتبِو مهامجة احلافظ رجب الربسي ِلماذا؟ ألف احلافظ رجب الربسي 
جاءنا بروايات وبأحاديث يف فضل علّي صلوات اهلل وسالمو عليو، أنا ال أجيب السيد مرتضى 

وال أجيب السيد ىاشم معروؼ  العسكري وال أجيب السيد زلسن األميٍت العاملي يف أعياف الشيعة
احلسٍت إالَّ مبا جاء يف اجلزء السابع من كتاب الغدير لشيخنا األميٍت رضواف اهلل تعاىل عليو، ماذا يقوؿ؟ 

ُمٍت هبا كثَتوف من أىل احلقائق والعرفاف ومنهم  -مثل ىذا الكالـ ىذه بليٌة  -يقوؿ: وىذه بليُة 
على طريف نقيض ما ىو  -ومل تَػَزؿ الفئتاف على طريف نقيض  - يعٍت احلافظ رجب الربسي -الػُمًَتَجم 

ومل تَػَزؿ الفئتاف على طريف  -الشيء الذي اختلفوا عليو؟ اختلفوا على علّي وآؿ علّي، تلك طامٌة كربى 
: أال إفَّ الناس لَػَمعاِدف  - إىل أف يقوؿ -نقيض وقد تقـو احلرب بينهما على أشدىا والُصلُح خَت 

ىناؾ ذىب وىناؾ فضة وىناؾ تنكة أيضاً كلمة مجيلة أال إف الناس لَػمعادف   -ىب والفضة كمعادف الذ
كمعادف الذىب والفضة والتنك واخلشب ومعادف كثَتة موجودة على وجو األرض وأخشاب وأنواع  

 كثَتة، زجاج يتكسر بسرعة، حجارة ما إف دير عليها ادلاء حىت تذوب وىناؾ ذىب وىناؾ فضة.
ة قضية ليست جديدة حتػى يف زماف األئمة موجودة، العلة أين؟ العلة يف الػميِل إىل وىذه القضي

ىي ىذه الطامة الكربى، حينما تػميل القلوب إىل الػمخالفُت يبدأ الفايروس األموي  ،الػمخالفُت
وس وباألحرى الفايروس األخطر من الفايروس األموي الفايروس الذي َولَّد الفايروس األموي وىو فاير 

الشجرة الػملعونة يعنػي فايروس السقيفة، الشجرة الػملعونة يف القرآف جاء يف روايات أىل البيت بأنػها 
السقيفة وإف كاف الػمشهور يف أكثر التفاسَت حتػى يف تفاسَت الػمخالفُت بأف الشجرة الػملعونة ىم بنو 

 يفة.أمية لكن يف رواياتنا الػمعنػى األدؽ الشجرة الػملعونة ىي السق
ىذا ىو كتاب الشيخ الكشي رضواف اهلل تعاىل عليو ادلعروؼ برجاؿ  (اختيار معرفة الرجاؿ)ىذا ىو 

أنصتوا بتدبر ذلذه الرواية، ىذه الرواية أختم هبا حديثي  1105رقم احلديث:  590الكشي، صفحة 
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ة جوىر الظالمة ىنا بالُظالمة وجوىر الظالمة ىنا، من أين بدأت الظالمة؟ إذا أردنا أف نتجنب الظالم
بن شاذان: سأل أبي رضي اهلل عنو ضل بن محمَّد القتيبي قال: قال أبو ُمَحمَّد الفعلي تبينو الرواية، 

زلمد ابن أيب عمَت الصحايب اجلليل الذي َصاَحَب اإلماـ الصادؽ، َصاَحَب  - ُمَحمَّد ابن أبي عمير
كاف من   -سأل أبي ُمَحمَّد ابن أبي عمير فقال لو: إنََّك قد لقيت مشايخ العامة  -اإلماـ الكاظم 

إنََّك قد لقيت مشايخ العامة فكيف لم  -العلماء الكبار زلمَّد ابن أيب عمَت رضواف اهلل تعاىل عليو 
ادلخالفُت  ِلماذا يسألو ىذا السؤاؿ؟ ألنو ال يرى ابن أيب عمَت ينقل حديثًا واحدًا عن -تسمع منهم؟ 

فهو يتعجب يقوؿ إنََّك لقيتهم وتعرفهم وجلست معهم وخالطتهم وتعرؼ علمهم فلماذا ال تنقل شيئاً 
 إنََّك قد لقيت مشايخ العامة فكيف لم تسمع منهم؟ فقال: -من حديثهم 

مة غير أنَّي رأيُت كثيرًا من أصحابنا قد َسِمعوا علَم العا -أنا أحفظ احلديث  -قد َسِمعُت منهم 
فاختلط عليهم حتى كانوا يروون حديث العامِة عن الخاصة وحديث الخاصة عن  ،وعلم الخاصة

أقبلُت على ىذا يعنػي على حديث  .العامة فكرىُت أن يختلط َعَليَّ فتركت ذلك وأقبلُت على ىذا
ىشاـ  عمَت حتػى كاف يػختلف مع أىل البيت ولذلك لو كاف مػجاؿ لفصلُت الكالـ يف عقيدة ابن أيب

بن الػحكم الذي كاف يقوؿ عنو اإلماـ الصادؽ عقيدتُو أدؽ وأعمق حتػى من ىشاـ بن الػحكم، كانت 
الػحكم نابغة التشيع يف عصرِه، نابغة من نوابغ بن  إنو ناصرنا بقلبِو ولسانِو ويده، ىشاـ :عليو السالـ

الػحكم، الروايات تقوؿ بن  شاـأصحاب األئمة ولكن ابن أيب عمَت كاف أدؽ وأكثر بصَتًة وُعمقاً من ى
ىكذا، لو كاف ىناؾ مػجاؿ لفصلت، ِلماذا؟ ىو َعِرؼ الػمرض وَعِرؼ العالج، َشخَّص الػمرض مع أنَّو 
كاف عالػِم بعلـو الػمخالفُت، أف نطلع على علـو الػمخالفُت أف نطلع على كتبهم شيء، أعلم الناس من 

ناىج الػحكماء أعرؼ عدوؾ، أوؿ خطوة يف طريق اإليػماف َجػَمع علم الناس إىل علمو، أوؿ خطوة يف م
كيف تكفر بالطاغوت إذا لػم تعرؼ الطاغوت، معرفة   {بِبللّهِ وٌَُؤهِي بِبلطَّبغُىثِ ٌَكفُز فَوَي}الرباءة 

ادلخالفُت والنواصب من الضرورات ولكن أف توضع األشياء يف نصاهبا وإالَّ من مَجع علم الناس إىل علمو 
ىو أعلم الناس، وضلن ُمطالبوف أف نعرؼ ما يقولوف لكن ال أف نتأثر بو وأف نًتؾ حديث أىل البيت من 

أف نأكل  {طَعَبهِهِ إِلَى اإلًِسَبىُ فَلٍَنظُزِ}رفة حبديث أىل البيت ونذىب إليهم دوف أف تكوف عندنا مع
من طعامنا احلالؿ، أمَّا الطعاـ الذي ليس حالاًل نأخذه نتفحصُو ثُػمَّ نرميو يف الػمزابل، ال يػجوز لنا أف 
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نا ونعلِّم الناس ونطرح ىذا نُدخل الطعاـ احلراـ إىل أجوافنا، ال جيوز لنا أف نُدِخل ىذا الفكر يف عقائد
الكالـ على ادلنابر ويف الفضائيات ال جيوز، ولذلك ابن أيب عمَت َشخَّص ىذه القضية ولذلك كاف ىذا 
الرجل على عقيدة عميقة بأىل البيت، سنتحدث عنو يف مكاف آخر إف شاء اهلل تعاىل، رمبا يف احللقات 

 :سأحتدث عن ابن أيب عمَت ،ن ابن أيب عمَتالقادمة إذا وجدُت رلاالً ألف أُقِحم احلديث ع
إنََّك قد لقيت مشايخ العامة فكيف لم تسمع منهم؟ فقال: قد َسِمعُت منهم غير أنَّي رأيُت كثيراً 

واآلف كثَتًا من أصحابنا أيضاً، ىذه القضية ىَي ىي، تالحظ ابن أيب عمَت يقوؿ كثَتاً  -من أصحابنا 
ما قاؿ  - ثيرًا من أصحابنا قد َسِمعوا علَم العامة وعلم الـخاصةغير أنَّي رأيُت ك -من أصحابنا 

فاختلط عليهم حتـى كانوا يروون حديث العامِة عن الـخاصة  -واحد أو اثنُت كثَتًا واآلف كثَتًا أيضًا 
وأمس الحظتم الػمصاديق كيف أف  -وحديث الـخاصة عن العامة فكرىُت أن يـختلط َعَليَّ 

ل فينا حتػى وصل إىل القمة مصطلح االجتهاد، وكيف أف الرسائل العملية التػي الػمصطلح العامي دخ
تصنف على طريقة صاحب الشرائع أساساً أُلِّفت وفقاً للمنهج الذي كاف يكتب عليو الػمخالفوف، وىذا 
ىو الػموجود يف الواقع وىناؾ قضايا أقوى وأقوى من ىذا، لكننػي ال أريد أف أضع يدي على كل 

فكرىُت  -ح، ىناؾ جراح واهلِل أعمق من كل ىذا لكننػي ال أريد أف أضع يدي على كل الػجراح الػجرا 
أقبلُت على ىذا يعنػي على حديِث ُمػَحمَّد وآؿ  - أن يـختلط َعَليَّ فتركت ذلك وأقبلُت على ىذا

ُمػَحمَّد ومن أراد أف يستكمل اإليػماف كل اإليػماف فليقل القوؿ منػي ما قالو آُؿ ُمػَحمَّد فيما بلغنػي 
عنهم وفيما لػم يبلغنػي فيما أسروا وفيما أعلنوا، القوؿ منػي يا بقية اهلل ىو قوؿ آبائك وأجدادؾ وقولك 

وما لػم يبلغنػي ما أسررتػم وما أعلنتم فػما نػحُن إالَّ عبيدكم وعبيد عبيدكم يا ابن رسوؿ اهلل، ما بلغنػي 
 بػهذا ينتهي حديثي يف العنواف الرابع وىو عنواف الظالمة.
 *  *  * 

 الـنـعـرفــة

 العنوان الـخامس
 إمام زمانِو مات ميتًة جاىليةمن لم يعرف " العنواف اخلامس ىو عنواف ادلعرفة وادلعرفة ىي عُُت القالدة 

وإف كاف كل ىذا احلديث حديُث الوالدة، حديُث الغيبة، حديث الظهور، حديث الظالمة ىو  "



 1ح    وهدوي ـف الـلـوـال

21 
 

حديُث ادلعرفة لكن ىناؾ فارؽ بُت ادلعرفة ادلعرفة وبُت معرفة الشؤونات، حديثنا يف الوالدة، حديثنا يف 
الشيء يف الظالمة ىو حديٌث يف شؤوف إماـ زماننا، الغيبة، حديثنا يف الظهور، حديثنا الذي طاؿ بعض 

أمَّا حديُث ادلعرفة فذلك حديٌث آخر، ذلك ىو ادلصداؽ األوؿ والدرجة األوىل وادلظهر األوؿ للحديث 
والذي ُيَضعُِّف أسانيدُه مُجلٌة من الذين مرَّ ذكرىم  .من مل يعرؼ إماـ زمانِو مات ميتًة جاىلية :الشريف

خينا ورموزنا، األمساء اليت مرت بعضهم ُيَضعِّف ىذا احلديث الذي ىو أساُس ديننا، من علمائنا ومشا
وعلى أي حاؿ أنا ال أريد أف أناقش كل صغَتة وكل كبَتة، إمنا احلديُث على سبيل األمثلة والنماذج 

عرفة وبعد حبسب ما يسنُح بو الوقت وحبسب طبيعة الربنامج التلفزيوين، إذًا ىذا ىو العنواف اخلامس ادل
ادلعرفة يأتينا حديُث الوصاؿ وحديُث الوصاؿ ىو أيضًا جزٌء من ادلعرفة، ٍُبَّ يأتينا حديث التكليف 

 عرفة.الشرعي ٍُبَّ تأتينا اخلادتة وهبذا يتم ادللفُّ ادلهدوي، إذاً ضلُن اآلف مع العنواف اخلامس ادل
واف ىو أىمُّ عنواف تػحدََّث عنو أىل البيت، الػمعرفة ىذه الكلمة أو ُقل ىذا الػمصطلح أو ُقل ىذا العن

تتبعُت حديث أىل البيت يف كل كتاب عرفت بأف مؤلفو َجػَمع فيو حديثًا كالمًا دعاًء زيارًة عن ُمػَحمَّد 
وآؿ ُمػَحمَّد بقدِر ما أتػمكن، تتبعت حديَث أىل البيت يف كل جهة أستطيع أف أصل إليها عرب ىذه 

 السنُت الطواؿ.
 التـي وصلُت إليها: الـخالصة

ما وجدُت شيئاً أىتمَّ بِو أىُل البيت وما وجدُت شيئاً أَمَرنا أىل البيت بِو مثل ما أمرونا بالػمعرفة، الػمعرفُة 
الػَمعرَِفُة الػَمعرفة، ىي أساُس ديننا والػحديُث عن الػمعرفة يف الدرجة األوىل يف الػمعنػى األوؿ معرفُة 

بن  وبنحو الػخصوص بل بنحو األخص معرفة إماـ زماننا الػحجة ،ىذا بنحو العمـو ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد
الػحسن، ميزاُف األعماؿ، أساُس القبوؿ والبطالف، ميزاُف الػحق والباطل، الفاروُؽ يف كل جػميل وقبيح، 

القرآُف بأعمق ميزاُف احلقائق، حقيقُة احلقائق، الصدُؽ بكل معناه، النور بكل معناه، حقيقُة الدين، 
احلسن صلوات اهلل وسالمو عليو، وجو اهلل الذي يتقلُب بيننا، الوجُو اإلذلي بن  حقائق حقائقو احلجة

" والسبُب الذي جيُب علينا أف أين وجُو اهلل الذي إليو يتوجُو األولياء الذي جيُب علينا أف نتوجو إليو " 
عرنا بأحاسيسنا وحىت بأيدينا وأبداننا بكل وسيلة نتمسك بِو بعقولنا بضمائرنا بفطرنا بوجداننا مبشا

للتمسك بِو إنَُّو السبُب ادلتصُل بُت األرض والسماء، ومن مل يتمسك بو بكل أسباب التمسك ال يأمُن 
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على نفسِو من أف يقع وأف يهوي يف الظالـ، ىذا ىو السبب الذي جيُب أف نتمسك بِو، حديُث ادلعرفِة 
َتِه، ومن غَتُه حىت يستأىل أف صلعَل كلَّ ىذا احلديِث وكلَّ ىذا الوقِت لو، من حديٌث عنُو إذاً ال عن غ

غَتُه يستأىُل ذلك، من غَتُه يستأىل أف صلعلُو قبلة العقوؿ وقبلة القلوب واألفئدة وقبلة البصائر 
رُّ ادلستودُع يف فاطمة احلسن صلوات اهلل وسالمو عليو، إنَُّو السبن  واألبصار من غَتُه؟ إنَّو ُىو، إنَُّو احلجة

وإنَّو فرحة فاطمة وإنَّو خالصة األنبياء وادلرسلُت، إنَّو زبدُة ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد، إنَُّو بقية اهلل التػي ال ختلو 
من العًتة اذلادية، إنَُّو إمامنا الغائُب الشاىد، إنَُّو إمامنا ادلطلع على كل ذرة من ذرات ىذا الوجود، إنَُّو 

 الباطن وإنَُّو األوُؿ اآلخر، كما قاؿ جدَُّه عليٌّ برواية الشيخ ادلفيد: الظاىر
إنَُّو مػجَمُع األسػماء الػحسنػى كما َعربَّ إمامنا الصادؽ يف  .أنا األول أنا اآلخر وأنا الظاىُر وأنا الباطن

إنَُّو أبػهى البهاء  الكايف الشريف بأنػهم ىم األسػماء الػحسنػى، إماـ زماننا صلوات اهلل وسالمو عليو
ـٌ بػهذه الصورة أيػحقُّ لنا أف نَػَقصَِّر معو؟ أيػحقُّ  ـٌ بػهذه الػمنزلِة، إما وأجػمُل الػجماؿ وأجلُّ الػجالؿ، إما
لنا أف نسيء األدب معو؟ أيػجوز لنا أف نستخفَّ بعقائدِه وبفكرِه وبِػما يريد؟ وحديُث أىل البيت حديثو 

وسأحاوؿ يف حديثي عن معرفتو أف أعرفُو من خالؿ حديثِو ُىَو، أريُد أف أسألُو وُمراد أىل البيت مرادُه، 
ثنػي عن نفسِو ُىَو ُىَو، قد أعود إىل كلمات آبائِو وأجدادِه لكن  ُىَو، أريُد أف أسأؿ إماـ زمانػي ليػحدِّ

نػي قبل أف أصل إىل ولكنػ ،أجعل األصل يف معرفة إماـ زمانػي ما قالُو ُىَو ُىَو صلوات اهلل وسالمو عليو
ىذه النقطة والتػي ستكوف النقطة األخَتة يف حديثي تػحت ىذا العنواف وربػما ال أجُد وقتًا يف ىذه 

 الػحلقة أف أتػحدث عن ىذا الػمطلب فأدعُو للحلقة القادمة إىل يـو غد إف شاء اهلل تعاىل. 
ػمعرفة من الذين يتلبسوف بِو يف وسطنا الػمسألة التػي أريد أف أشَت إليها بأف ىذا العنواف عنواف ال

الشيعي؟ العنواف الػمتبادر األوؿ العرفاء، العرفاء ىم الذين يتلبسوف بػهذا اللباس وىم الذين لػهم ىذه 
 الػمنزلة، إذاً سنحُط الرحاؿ عند الػمدرسة العرفانية، عند العرفاف والعرفاء.

للمدارس الشيعية، للمدرسة األصولية واإلخبارية  أتػمنػى أف أجد الوقَت يف قادـ األياـ فأفتح ملفاً 
والعرفانية والشيخية وكلها مدارٌس شيعيٌة على الػهدى، ألننػي أعتقد أف أكثر الػمشاىدين ال علم لػهم 
بػهذه الػمدارس ال يعرفوا تأريػخها رموزىا فكرىا كتبها، العقائد التػي طُرحت، األفكار التػي ُنِشرت وما 

يدور يف أجواء ىذه الػمدارس، أتػمنػى أف أجد ىذا الوقت يف قادـ األياـ فأتناوؿ ىذه قيل عنهم وما 
الػَمَلّف )الػموضوعات ومن جػملتها أتناوؿ الػمدرسة العرفانية الشيعية، ولكننػي تػحت عنواف الػمعرفة يف 
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 البُد أف أقَف بعض الشيء عند الػمدرسة العرفانية الشيعية. (الػَمهَدويّ 
دٌة كبَتة للذين يعرفوف شيئًا عن الػمدرسة العرفانية أو عن العرفاف الشيعي، ىناؾ عقدٌة كبَتة ىناؾ عق

عقدة كبَتة جدًا وحقيقة إنػها عقدة كبَتة جداً، يف ىذا  (مـحيي الدين ابن عربي)ىذه العقدة اسػمها 
و آخروف أيضاً من عرفائنا الػملف سأتناوؿ الشيخ األكرب كما يسمونُو عرفائنا الشيخ األكرب أو كما يسمي

 خاًب الوالية، يقارنوف بُت النبػي الذي ىو خاًب النبوة وبُت ابن عريب الذي ىو خاًب الوالية. 
زليي الدين ابن عريب يف البداية أعطيكم صورة سلتصرة عن زليي الدين ابن عريب ٍُبَّ أتناوؿ أقواؿ عرفائنا 

علمائنا وأقُف بعض الشيء عند السيد اخلميٍت، ما ىو  أأخذ مناذج ال على سبيل االستقصاء من أقواؿ
 موقف السيد اخلميٍت من ابن عريب، قد تسأؿ ِلماذا أنا أطيل الوقوؼ عند السيد اخلميٍت؟ لسببُت:

: أف كثَتين يسألوف ىذا السؤاؿ ولطالػما ُسئلت وأريد أف أجيب على ىذا السؤاؿ: ما ىو السبب األول
 ابن عريب؟ ىذا السبب األوؿ.موقف السيد الػخمينػي من 

: أين ِمرارًا وتكرارًا أقوؿ بأنٍت ما وجدُت يف كتب علمائنا حبسب إطالعي وأقوؿ دائماً والسبُب الثاني
وأحتدث عن العلماء الذين كتبوا رمبا ىناؾ علماء ما كتبوا ولكن  ،عدـ الوجداف ال يدُؿ على عدـ الوجود

حيملوف يف قلوهبم معرفة أعظم وأعظم من معرفة السيد اخلميٍت، لكن حبسب تتبعي مل أجد يف تأريخ 
علمائنا الشيعة عالِػم كتب بعمق ودقة وموسوعية عن أىل البيت كما كتب السيد اخلميٍت يف ادلدرسة 

كتب الشيخ أمحد اإلحسائي يف ادلدرسة الشيخية، ىؤالء العَلَماف وإف اختلفت أمزجُة   العرفانية، وكما
 فال أنا عرفانٌي وال أنا شيخٌي أنا شيعيٌ ادلدرسة العرفانية مع الشيخية ال عالقة يل باختالؼ األمزجة 

بحُت خادماً فيها أحبُث عن أىل البيت يف كل زاوية، إف وجدُت أىل البيت يف زوايا ادلدرسة العرفانية أص
وإف وجدُت أىل البيت يف زوايا ادلدرسة الشيخية أصبحُت خادمًا فيها وىكذا يف األصولية وىكذا يف 

 اإلخبارية أحبُث عن أىل البيت يف كل زاوية يف كل مكاف وأين ما تولوا فَثمَّ وجُو اهلل.
نتقل إىل جولة يف كتب ابن ألتػحدث عن موقفو من ابن عريب وبعد ذلك ا الـخمينـيأقُف عند السيد 

عريب، ابن عريب عنده مػجموعة كبَتة من الكتب، لكننػي اخًتُت ثالثة كتب من كتبِو وىي أىم كتبِو 
)الفتوحات الػمكية( سأتػجوؿ يف الفتوحات الػمكية وأعرض الكتاب وأعرض كالـ ابن عريب إذا تػمكنت 

ـُ اليـو أتناوؿ بعضًا منو أتناوؿ فإف لػم يكن يف يـو  غد، سأتناوؿ الفتوحات الػمكية والذي ىو إما
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الػمدرسة العرفانية ىذا الكتاب، إماـ الكتب يف الػمدرسة العرفانية يُنقل عن السيد علي القاضي رحػمة 
اهلل عليو وىو أستاذ العرفاء اآلف، سلسلة العرفاء الػمرتبطة بػمدرسة الشيخ حسُت قُلي الػهمداين ترجع إىل 

ي، أجلة العرفاء اآلف التابعوف لػهذه الػمدرسة تعود سلسلتهم إىل السيد علي القاضي، السيد علي القاض
السيد علي القاضي كاف يُقرأ لو يوميًا يف ىذا الكتاب، يوميًا يُقرأ لو، من ىنا تتجلى لك أىػمية ىذا 

كتاب وال قرأوه، الكتاب، ربػما الكثَت سػمعوا عن الفتوحات الػمكية وىاجػموه أو مدحوه وىم ال رأوا ال
سنة وقد نقبتُو تنقيباً وستالحظوف تنقيبػي يف  20أنا سأحدثكم عن الكتاب ولػي معُو خربة طويلة، منُذ 

ىذا الكتاب، نقبتُو سطرًا سطراً، سآتػي بالكتاب وسنقرأ ىذا الكتاب فنرى من ىو ابن عريب، لكن يف 
 رُت إليها:البداية البُدَّ أف يسبق ىذا الكالـ الػخطوات التػي أش

 الـخطوة األولى:
 خطوط سريعة حتػى ال ينساىا الػُمشاِىد: تعريف ُمػجَمل بابن عريب،

ابن عريب ىو الػمعروؼ بػمحيي الدين ابن عريب األندلسي الطائي، َنَسُبو إىل قبيلة طي وأصلُو من 
ي من رموز ومن للهجرة يعنػ 638للهجرة كما ىو الػمعروؼ وتويف سنة:  560األندلس، والدتُو سنة: 

 . 638الوالدة والوفاة  560شخصيات القرف السابع الػهجري، 
مػحيي الدين ابن عريب اختلف فيِو السنة، طائفة كفََّرتُو وحكمت بكفرِه وىناؾ كتب موجودة لتكفَت ابن 

أريد  عريب، وطائفة رفعتُو إىل مصاؼ األنبياء، ىذا يف الػجو السنػي، وأيضًا كتب تػمدحُو، وأنا ىنا ال
الػحديث عن كل شيء فقد أطلعُت على الكتب التػي ذمتُو وعلى الكتب التػي مدحتُو وإذا كاف ىناؾ 

 ضرورة نأٌب بػهذه الكتب ونقرأُ منها.
يف الػجو الشيعي ىناؾ أيضًا من ُيَكفِّرُُه ويلعنُو خصوصًا الػمدرسة الشيخية عدوىا األوؿ، العدو األوؿ 

ػميت الدين األعرايب يعنػي مػحيي الدين ابن عريب، إذا نقرأ كتب الشيخ للشيخ أحػمد اإلحسائي ىو مُ 
اإلحسائي وكتب وريث الشيخ اإلحسائي السيد كاظم الرشتػي وىػما أبرز أعالـ الػمدرسة الشيخية، ماذا 
يسمى ابن عريب يف الػمدرسة الشيخية؟ ُمػميت الدين ابن عريب بل إفَّ الشيخ اإلحسائي يسمي الفيض 

اين الذي مرَّ الػحديث عنو يف الػحلقات الػماضية صاحب تفسَت الصايف واألصفى والػمصفى الكاش
والذي تػحدثت عنو بػخصوص كتاب الػمحجة البيضاء وغَت ذلك من الكالـ، حُت يذكره الشيخ 
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ُو اإلحسائي يسميو بالػمسيء الكاشاين واسػمو الػمحسن الكاشاين يسميو بالػمسيء الكاشاين ِلماذا؟ ألنَّ 
يدافع عن ابن عريب، فأبن عريب يف الػمدرسة الشيخية ىو ُمػميت الدين ابن عريب والػمحسن الكاشاين 
ىو الػمسيء الكاشاين لدفاعِو عن ابن عريب، ففي الػجو الشيعي من يلعنُو ويعدُه يف دائرة النواصب ويف 

يدافع عن تشيعِو دفاعاً مستميتاً الػجو الشيعي من يدافع عن عرفانو وعن علمِو وعن حكمتِو، وىناَؾ من 
وخصوصًا العرفاء، ومنهم من يقوؿ بأف تشيعو ثبَت عندنا من طريق الكشف ومنهم ومنهم، فأيضًا ابن 

 عريب إشكالية يف الوسط الشيعي وإشكالية يف الوسط السنػي. 
تتبعت كتب ابن عريب،  ابن عريب تأريػخًا من عائلة ُسنية، مذىبُو سنػي، نشأتُو سنية، أساتذتُو ُسنة، أنا

وأكرب ىذه الكتب الفتوحات والفصوص ىذا الػمنت العرفاين الػمشهور والوصايا والتفسَت وعنده ديواناف 
كتاب، ىناؾ كتب أخرى اآلف   200من الشعر وعندُه كتب كثَتة، البعض يعد كتب ابن عريب أكثر من 

ال تستحضرين أو ال تسعفنػي الذاكرة يف ذكر أسػمائها، كتب كثَتة رأيتها البن عريب تتبعتها فما وجدُت 
فيها ذكرًا لػمصدر شيعي واحد، وال ذكرًا السم راوية أو عالِػم أو كاتب أو مؤلف شيعي، وما وجدُت 

قاصر وبػحثي الػمحدود، وتتجلى ىذه الػحقيقُة لنا بعد فيها روايًة شيعيًة واحدة ىذا بػحسب علمي ال
 ذلك حُت نغوص يف كتب ابن عريب.

كتب ابن عريب تشتمل على مضامُت عميقة جدًا ىذا ال يػمكن ألحد أف يُنكره، لكل عالِػم ومطلع 
مكن أف ال يػمكن أف يُنكر الػمعاين العميقة الػموجودة يف كتب ابن عريب والتػي يػ ،على كتب ابن عريب

يُقاؿ بأنػو تفرََّد بطرحها يف جو العرفاء، ولذلك يف الػحقيقة ابن عريب ىو أبو العرفاف وىو مؤسس 
العرفاف، قد يكوف قبل ابن عريب ىناؾ من تػحدَّث يف العرفاف والتصوؼ واإلشارات والرموز وأمثاؿ ذلك 

، ابن عريب نقل العرفاف نقلة لػم  لكن ابن عريب ىو الػمؤسس الػحقيقي لعلم العرفاف منُذ زمانِو وإىل اليـو
ينقلها أحٌد بعده، والػجميع كما يقولوف جػميع العرفاء وإىل يومنا ىذا ُجالٌَّس على مائدة ابن عريب ومن 
ىنا جاء تقديس ابن عريب يف الػمدرسة العرفانية الشيعية، أوؿ من أدخل فكر ابن عريب إىل الوسط 

واف اهلل تعاىل عليو بػحسب علمي، بػحسب تتبعي يف كتب التأريخ الشيعي ىو السيد حيدر اآلملي رض
ويف كتب العرفاء الشيعة القدماء أوؿ من أدخل فكر ابن عريب كفكر منهجي منهج ومصطلحات وذوؽ 
ونظريات ومعارؼ ىو السيد حيدر اآلملي رضواف اهلل تعاىل عليو ويػمكن أف أقوؿ بأنو ىو أوؿ العرفاء 

ا الػمنهج العرفاين الشيعي. السيد حيدر اآلملي ىذا الكتاب من أىم كتبِو )جامُع الشيعة الذين رسػمو 
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األسرار ومنبُع األنوار( ومن لو خربة بػهذا الكتاب أو يُراجع الكتاب فإنَّو سيجد تأثَتات ابن عريب 
 واضحة جداً جداً يف فكر السيد حيدر اآلملي رضواف اهلل تعاىل عليو.

رخ للمدرسة العرفانية لكن الػمدرسة العرفانية الػمعاصرة التػي نعيُش يف أجواءىا أو أنا ىنا ال أريد أف أأ
تعيُش يف أجواءنا يف عصرنا، الػمدرسة العرفانية الػمعاصرة إذا أردنا أف نػحذؼ منها ابن عريب فإنػها 

ب النظري يف ستصبح خاوية ىذه حقيقة ألف ابن عريب ُيشكُِّل فيها عمودًا قويًا من األعمدة، الػجان
الػمدرسة العرفانية يعتمد كثَتاً على فكر الفيلسوؼ والعارؼ الشيعي الػمعروؼ بصدر الػمتألػهُت صاحب 
األسفار والكتب العرفانية والفلسفية الػمعروفة مثل الشواىد الربوبية وغَت الشواىد الربوبية، عنده مػجموعة 

ح الػحديث من شرحو ألصوؿ الكايف، من تفسَته كبَتة ما بُت التفسَت وما بُت الفلسفة وما بُت شر 
للقرآف، من شواىده الربوبية، من معارضتو للصوفية يف كسر األصناـ، إىل أسفاره األربعة، إىل الػمبدأ 
والػمعاد، إىل قائمة طويلة من الكتب من كتب صدر الػمتألػهُت، وصدر الػمتألػهُت من أعمدة خيمتو 

رفاء الػموجودة اآلف متأثرة بفكر ابن عريب، نػحُن اآلف عندنا مدرستاف الرئيسة ابن عريب، وسلسلة الع
مدرسة تنتمي إىل الشيخ حسُت قُلي الػهمداين ومدرسة تنتمي إىل الشيخ مػحمد رضا اإللػهي القمشري، 
مدرستاف قد تكوف مدرسة أكثر من األخرى متأثرة بابن عريب وسآتػي ربػما بالػحديث عن ىاتُت 

لو بنحو ُمػجَمل حُت يصُل الكالـ إىل السيد الػخمينػي أو حُت نصل يف الػحديِث إىل الػمدرستُت و 
العنواف السادس وىو الوصاؿ، ألننا يف الوصاؿ نبحُث عن الطريق الذي نتواصُل فيو أو نتصُل من خاللو 

 بإماـ زماننا صلوات اهلل وسالمُو عليو.
ا يقولوف وماذا قالوا عن ابن عريب، ىناؾ كتاب، كتاب  لندخل يف أجواء ادلدرسة العرفانية الشيعية وماذ

كبَت ىذا ىو اجلزء األوؿ القسُم األوؿ، واجلزُء األوؿ القسُم الثاين، ىذا الكتاب امسُو )القوُؿ ادلتُت يف 
تشيع الشيخ األكرب( الشيخ قاسم الطهراين، ويبدو أف الكتاب لُو تتمة، ادلوجود اآلف من ىذا الكتاب 

القسُم األوؿ واجلزُء األوؿ القسُم الثاين، ىذا الكتاب جيمع فيو ادلؤلف ما يدور حوؿ ابن  اجلزء األوؿ
 عريب، أنا أأخذ مناذج شلا قالو عرفاء ادلدرسة العرفانية يف وقتنا احلاضر، مناذج من أقواذلم: 

مثاًل: صدر الػمتألػهُت والذي تنتمي إليو الػمدرسة العرفانية الػمعاصرة يف فكرىا النظري، ماذا يقوؿ صدر 
الػمتألػهُت؟ وىذه الكلمات ىو جػمعها باختصار وىذه الكلمات موجودة يف األسفار يعنػي أنا شاىدتػها 

منها ألنُو كتب أرقاـ األجزاء وأرقاـ  سابقًا وقرأتػها فيما مضى من السنُت وراجعتها اليـو أيضًا للتأكد
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ولذلك سوؼ لن أذكر أرقاـ األجزاء وأرقاـ الصفحات ألجل اإلسراع يف عرض الػمطلب،  ،الصفحات
صدر الػمتألػهُت ماذا يصف ابن عريب؟ تارًة بالشيخ العارؼ الػمتألو وأخرى بالعارؼ الػمحقق وثالثة 

وخامسة بالشيخ العارؼ الصمداين الرباين، أعيد عليكم  بالشيخ الػجليل ورابعة بقدوة الػُمَكاَشفُت
األوصاؼ ىذه أوصاؼ ابن عريب بلساف صدر الػمتألػهُت: الشيخ العارؼ الػمتألو، العارؼ احملقق، 

 ىذا يف األسفار. -الشيُخ اجلليل، قدوة الػُمَكاَشفُت، الشيخ العارؼ الصمداين الرباين 
الشيخ الكامل احملقق وبالشيخ الكبَت زليي الدين العريب قدس سره يف كتابو )مفاتيُح الغيب( وصفُو: ب 

ماذا وصفُو يف  -وبالعارؼ النوراين والػُمَكاَشف الصمداين، الشيُخ الكامل الػُمَكمل زليي الدين العريب 
بالشيخ الكامل احملقق وبالشيخ الكبَت زليي الدين العريب قدس سره وبالعارؼ النوراين  -مفاتيح الغيب؟ 

والػُمَكاَشف الصمداين الشيُخ الكامل الػُمَكمل زليي الدين العريب، وقاؿ يف الفاحتة احلادي عشر يف 
قاؿ يف الفاحتة احلادي عشر يف انقطاع النبوة والرسالة عن  -يف الفاحتة يعنػي يف تفسَته  -انقطاع النبوة 
وقاؿ  -يب( وليس يعنػي من تفسَته يف الفاتػحة يقصد يف الفاتػحة من كتابو )مفاتيح الغ -وجو األرض 

فيذكر كالـ الشيخ ابن  ،يف الفاحتة احلادي عشر يف انقطاع النبوة والرسالة عن وجو األرض بأي وجو كاف
ىذا خالصُة ما أفادُه بعض العرفاء  -عريب ٍب يقوؿ: ىذا خالصُة ما أفادُه بعض العرفاء قدس سرىم 

تالحظوف كم ىي  -رفة صِدَر عن معدف الػمكاشفة ادلعنوية قدس سرىم فاحتفظ بو فأنُو من لباب الػمع
ىذا خالصُة ما أفادُه بعض العرفاء قدس سرىم فاحتفظ بو فأنُو من لباب الػمعرفة  -األوصاؼ الراقية 

إىل كالـ كثَت، ىذه نػماذج أنا أقتطفها وإال صاحب الكتاب  -صدَر عن معدف الػُمكاشفة ادلعنوية 
 ن صدر الػمتألػهُت عن ابن عريب. جػمع كالماً كثَتاً م

 انتقل إلى موضع آخر:
السيد صدُر الدين الصدر والد السيد موسى الصدر الذي كاف عالػِمًا معروفًا يف لبناف وأخُتَطف، غيّبُو 

وىو يعدد أسػماء العلماء من مػخالفي  (الػمهدي)القذايف يف ليبيا، السيد صدُر الدين الصدر يف كتابو 
أىل البيت الذين ذكروا الػمهدي يف كتبهم فيذكر الفتوحات الػمكية: للعالِػم العارؼ احملقق الشيخ أيب 

علي الػمعروؼ بابن العريب احلادتي الطائي واحلق أنُو كتاٌب مفيٌد يف بابو بن  عبد اهلل زليي الدين مػحمد
وىذا الكالـ يقولُو تقريبًا كل العرفاء يف مدرستنا العرفانية  - عالػم الػمؤلفات ال أظن أف يصدر لُو ثاف يف

 الشيعية بأنُو ليس ىناؾ من كتاب ثاف يأٌب بعد الفتوحات الػمكية.
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لنذىب إىل السيد الطباطبائي رضواف اهلل تعاىل عليو صاحب الػميزاف وىو من أجلة عرفاء الطائفة وأستاذ 
آلف، اآلف من أبرز أساتذة العرفاف مثاًل يف حوزة قم الشيخ عبد اهلل الػجوادي اآلملي العرفاء الػمتبقُت ا

حسن زادة اآلملي وىم من تالمذة السيد الطباطبائي الذي ىو تلميذ للسيد علي  حسن والشيخ
القاضي الطباطبائي، وىو أيضًا من سلسلة مدرسة الشيخ حسُت قُلي الػهمداين، ماذا يقوؿ السيد 

والشيخ مرتضى الػُمطهري ىو من أخص تالمذة السيد  ،بائي، وىذا الكالـ ينقلُو الشيخ الػُمطهريالطباط
مػحمد حسُت الطباطبائي صاحب الػميزاف، ينقل ىذا الكالـ عنُو يف كتابو )شرُح الػمنظومة الػمبسوط( 

يعنػي  -يعتقد بأنُو  للشيخ الػمطهري، ماذا ينقل عن السيد الطباطبائي يقوؿ: العالمة الطباطبائي الذي
وغالبًا ما يقصدوف الفتوحات  -مل يستطع أحٌد يف اإلسالـ أف يأٌب بسطر كمحيي الدين  -ابن عريب 

والفصوص ألف قرآف الػمدرسة العرفانية يف العالػم الدنيوي، قرآنػهم قطعًا ىو قرآف اهلل، لكن القرآف 
ية الشيعية الكبَت ىو الفتوحات الػمكية والصغَت ىو العرفاين الكتاب العرفاين األوؿ يف الػمدرسة العرفان

فصوص الػِحكم، والسيد الطباطبائي يتحدث قطعًا عن ىذين الكتابُت وعن بقية الكتب لكن بالدرجة 
مل يستطع  -األوىل يتحدث السيد الطباطبائي عن الفتوحات الػمكية وعن فصوص الػحكم فماذا يقوؿ؟ 

 محيي الدين.أحٌد يف اإلسالـ أف يأٌب بسطر ك
أما الشيخ حسن حسن زادة آملي وىو عارؼ معروؼ وأستاذ العرفاف يف حوزة قم ينقل عن أستاذه 

يعنػي يف  -أتى يف الفصوص  - عريببن حيي الدين اػي مػيعن -السيد الطباطبائي يقوؿ: إف الشيخ 
 ،ًا على ىذين الكتابُتتالحظوف الًتكيز دائم -كّفًا كّفا ويف الفتوحات جيبًا جيبا   -فصوص الػِحكم 

 -إف الشيخ  -ولذلك أنا سأركز يف حديثي حينما أصل إىل مؤلفات ابن عريب على ىذين الكتابُت 
أي أف كالمُو يف  -أتى يف الفصوص كّفًا كّفا ويف الفتوحات جيبًا جيبا  - عريبابن حيي الدين ػي مػيعن

الفصوص موجز مػختصر ويف الفتوحات مبسوط وكأف الفتوحات وكأنػها ىي شرح لفصوص الػِحَكم،  
ولذلك الذين شرحوا  ،كأف فصوص الػِحَكم ىو منت وكأف الفتوحات ىي شرح لفصوص الػِحَكم

كم أو الذين  فصوص الػِحكم، بالػمناسبة فصوص الػِحكم لػها شروح كثَتة، الذين شرحوا فصوص الػحِ 
 كتبوا تعليقات على فصوص الػِحكم ُمعَتَمُدىم األوؿ واألخَت الفتوحات الػمكية.

نذىب إىل الشيخ مرتضى الػُمطهري والشيخ مرتضى الػُمطهري فيلسوؼ وعارؼ وعالِػم جليل فاضل 
 الػجزء وصاحب ثقافة واسعة جداً، ماذا يقوؿ الشيخ مرتضى الػُمطهري؟ يف كتابو )شرح الػمنظومة( يف
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وقاؿ يف شرح الػمنظومة: فكُل من جاء يف  -ماذا يقوؿ؟ والصفحات التػي بعدىا  238األوؿ صفحة 
كل من جاء تالحظوف حتػى كالـ السيد الطباطبائي لػم   -العامل اإلسالمي بعد زليي الدين تأثر بو 

يف العامل اإلسالمي فكُل من جاء  -يستطع أحد يف اإلسالـ نفس الذوؽ أف يأٌب بسطر كمحيي الدين 
بعد زليي الدين تأثر بو أساسًا فينبغي أف يُعدَّ زليي الدين أبًَا للعرفاف اإلسالمي، وقاؿ أيضاً: وزليي 
الدين كباقي العباقرة ال ديكن توصيفُو إال بأنُو أعجوبة، وقاؿ أيضاً: وزليي الدين الذي قد يعربَّ عنُو بابن 

لػم يصل يف الػماضي ولن يصل  -سالمي حّقاً فلم يصل ولن يصل العريب ىو أكرب عارؼ يف التأريخ اإل
يف الػمستقبل أيضاً، ما ىو السر يف ابن عريب؟ لػم يصل مػمكن لكن لن يصل من أين جاء الشيخ 
الػُمطهري بػهذا العلم لن يصل يف الػمستقبل أحد إىل درجة ابن عريب، غريب ىذا التقديس الػهائل البن 

ن الذي قد يُعربَّ عنُو بابن العريب ىو أكرب عارؼ يف التأريخ اإلسالمي حّقاً فلم يصل وزليي الدي -عريب 
ولن يصل أحٌد إىل مستواه ودرجتو ومن ىنا لقبوه بالشيخ األكرب، وقد تكامل العرفاف اإلسالمي منُذ 

وصل إىل هناية كمالو ظهورِه قرناً بعد قرف وكاف ىذا التكامل تدرجيياً إال أنُو قد قفز على يد زليي الدين ف
زليي الدين يف مرحلة حديثة مل يسبق ذلا نظَت، والقسُم الثاين من  -يعنػي أورد العرفاف  -وقد أوردُه 

العرفاف وىو العرفاف العلمي والنظري والفلسفي قد تأسس بيد زليي الدين فكل العرفاء الالحقُت كانوا 
ف إىل مرحلة حديثة كاف من أعاجيب الدىر وقد بَاَلغ فهو إضافة إىل تقدديو للعرفا ،جالسُت على مائدتو

يف تكرديِو صدُر الػمتأذلُت ذاؾ الفيلسوؼ الكبَت والعبقريُّ اإلسالميُّ العظيم فكاف عندُه أكرب بكثَت من 
يعنػي إف ابن عريب عند صدر الػمتألػهُت أصاًل ال يقايسو، أصاًل صدر  -أيب علي سينا والفارايب 

وقاؿ يف كتابو )منتزه السر( وىو شرٌح على أشعار حافظ  -قايس أحدًا بابن عريب الػمتألػهُت ال ي
أال إف الذي صاغ العرفاف بصياغة علم مستقل وجعلُو متفلسفاً  -يعنػي الشيخ الػُمطهري  -الشَتازي 

د وبشكل مدرسة مستقلة وعرضُو اجتاه الفالسفة واستصغر الفالسفة بالطبع وأثر يف الفلسفة فلم يكن بُ 
للفالسفة الالحقُت من االعتناء بأفكاره ىو زليي الدين العريب، فأعجوبة الدىر زليي الدين العريب ىو 
أبو العرفاف النظري يف اإلسالـ يقينًا وكاف لُو قدـٌ راسخ يف العرفاف العملي أي كاف من بداية عمرِه أىالً 

 لعرفاف النظري.للرياضة واجملاىدة إضافة إىل أنُو عدمُي النظَت يف عرضِو ل
طبعًا الشيخ الػُمطهري عنده كالـ آخر ذكرُه يف كتابو )العرفاف( ىذا الشيخ الػُمطهري عنده مػجموعة  
كتب تػحت عنواف آشنايي با علومي اسالمي، آشنايي با علومي اسالمي كتب، مػجموعة كتب باللغة 
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فـو الفصل الثاين عرفاف، ماذا يقوؿ  الفارسية جلد دـو فـو الػجلد الثاين الػمجلد الثاين يف بػخش دـو
ىو يتحدث  - مهمترين كتابهای او يكی " فتوحات مكيو "يقوؿ:  132الشيخ الػُمطهري؟ صفحة 

مهمترين كتابهای او  -عن أىم كتب الػُمطهري يقوؿ أىم كتب الػُمطهري األوؿ ىو الفتوحات الػمكية 
حقيقت يك دائره المعارف  و در كتابی است بسيار بزرگ  كو يكی " فتوحات مكيو " است

يعنػي أكرب كتاب من كتب ابن عريب ىو الفتوحات الػمكية وىذا ىو الػجلُد األوؿ من  - عرفانی است
الفتوحات الػمكية، ىو موسوعة سنأٌب بػهذه الػموسوعة إف شاء اهلل تعاىل يف يـو غد، يقوؿ أكرب كتاب 

حقيقت يك دائره المعارف عرفانی  و در -عارؼ ىو الفتوحات الػمكية وىو عبارة عن دائرة الػم
الكتاب  - ديگر كتاب فصوص الحكم است -دائرة الػمعارؼ يف العرفاف ىو ىذا الكتاب  - است

ولى دقيقترين  -اآلخر كتاب فصوص الػحكم، ماذا يقوؿ؟ يقوؿ وإف كاف ىو صغَت ىذا الكتاب 
ىذا الكتاب وإف كاف صغَت فصوص الػحكم لكنُو ىو أدؽ وأعمق  - است ىوعميقترين متن عرفان

 -ىناؾ شروح كثَتة ُكتبت  - شروح زياد بر آن نوشتو شده است -منت موجود يف الػمدرسة العرفانية 

يف   - در ىر عصری -شروح كثَتة كتبت حوؿ ىذا الكتاب  - شروح زياد بر آن نوشتو شده است
يقوؿ  - بيشتر پيدا نشده باشند كو قادر بو فهم اين متن عميق باشندشايد دوسو نفر  -كل زماف 

ويف كل عصر ربػما ال يوجد أكثر من اثنُت أو ثالثة يفهموف ىذا الػمنت، ىذه الكلمة شائعة يف الػمدرسة 
 ؟العرفانية ال أدري كتبُو بأية لغة ابن عريب

بأف ىذا الػمنت عميق بػحيث يف كل عصر ال ىذه الكلمة يرددىا العرفاء عندنا يف الػمدرسة العرفانية 
يعرفُو إال اثنُت أو ثالثة، ال أدري أف ابن عريب َكَتبُو بأي لغة لػماذا حينما نقوؿ بأف القرآف ال يفهمُو إال 

نػجد يف نفس الػمدرسة العرفانية من يقوؿ بأف القرآف يػمكن أف يفهمو الناس ومنهم  ؟من خوطب بو
وىذا ىو كالـُ  ؟ػميزاف، لػماذا حُت نقوؿ بأف القرآف ال يفهمُو إال من ُخوِطب بوالسيد الطباطبائي يف ال

أىل البيت وليس الكالـ منػي أو من غَتي، يقوؿ العرفاء يف الػمدرسة العرفانية بأف القرآف يُفهم ويقوؿ 
 أو ثالثة؟ العرفاء بأف حديث أىل البيت يُفهم، لػماذا منت ابن عريب ال يفهمُو يف كل عصر إال اثنُت

ولكن سنرى  ،طبعاً سيقولوف بأننػي قشري وبأننػي شيخي وبأننػي إخباري وبأننػي ال أفهم الػمعاين العميقة
وتروف من ىو القشري ومن ىو غَت القشري، سنأٌب بفصوص الػحكم ونقرأ فنرى أف ىذا الكالـ 
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ذا قاؿ ابن عريب يف فصوص الػموجود يف فصوص الػحكم يػمكن أف يُفهم أو يػمكن أف ال يُفهم، وما
 الػِحكم سنأٌب بفصوص الػِحكم ونأٌب بالفتوحات الػمكية ونقرأ ونرى وتروف.

نذىب إىل الشيخ اجلوادي اآلملي وىو من أساتذة العرفاف ادلعاصرين، أيضًا ينقل صاحب الكتاب شيئاً 
احلقيقية اليت ىي مشهودٌة يف  وقد بُنيت احلكمة ادلتعالية على أصالة الوجود وبساطتِو ووحدتوِ  -من قولو 

 -العارؼ الكبَت الشهَت زليي الدين وتالمذتو  -كتب العارؼ الكبَت الشهَت زليي الدين وتالمذتو 
صدر ادلتأذلُت ىو إماـ ادلدرسة  -ويقوؿ أيضاً: فلو كاف ىناؾ لكلمات صدر ادلتأذلُت معاف سامية 

 ،ف ىناؾ لكلمات صدر ادلتأذلُت معاف ساميةالعرفانية الشيعية الشيخ جوادي آملي يقوؿ: فلو كا
القيصري ىذا ىو  -فالسبب يرجع إىل أنُو ضيُف للعرفاف والعرفاء األجالء كمحيي الدين والقيصري 

أيضًا يف سلسلة ابن عريب وىو صاحب شرح القيصري على فصوص احلكم معروؼ، من أشهر شروح 
البن عريب، تالحظوف الشيخ جوادي آملي فصوص احلكم بُت العرفاء شرح القيصري لفصوص احلكم 

فلو كاف ىناؾ معاف لكلمات صدر  -ماذا يقوؿ صدر ادلتأذلُت وىو إماـ ادلدرسة العرفانية الشيعية 
 -ادلتأذلُت سامية فالسبب يرجع إىل أنُو ضيُف للعرفاف والعرفاء األجالء كمحيي الدين والقيصري 

فتالحظوف العرفاء على طوؿ اخلط ديدحوف ابن عريب ويعتربونو ىو القمة ويعتربوف ىذه الكتب ال دياثلها 
كتاب بل إف فصوص احلكم ال يستطيع أف يفهمُو كل أحد وإمنا ىناؾ قالئل يفهموف ىذا الكتاب، 

ها يف العامل إال ثالثة أو وىذه قضية تتكرر يف كل رلاؿ كما يقولوف مثاًل اآلف أف النظرية النسبية ال يفهم
أربعة أو عشرة ىذه قضايا هتويلية للحقائق، احلقائق ليست ىكذا، ىذه قضايا هتويلية، عقوؿ البشر 
متساوية وليس عدد األذكياء أو النوابغ يف العامل اثنُت أو ثالثة، األذكياء كثَتوف يف العامل والعقوؿ 

القرآف كما يقولوف ديكن أف يُفهم، إذا كاف حديث أىل  البشرية قادرة على االستيعاب والفهم، إذا كاف
، ال يفهمُو إال  البيت كما أقوؿ أنا ديكن أف يُفهم فمن ىو ابن عريب حىت يبقى كالمُو غَت مفهـو

 القالئل؟! ستتضح الصورة عندنا حينما نتناوؿ كتب ابن عريب.
 النقطة الثالثة 

 كتب عرفائنا وإف كاف بقيت بقية البد أف أشَت إليها بعد أف بينت َخالصة عن ابن عريب ومرور سريع يف
الروح  )الروح الػمجرد(،قبل أف أذىب إىل موقف السيد الػخمينػي من ابن عريب، ىذا الكتاب ىو كتاب 
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الػمػجرد ىو كتاب باللغة الفارسية ألحد أقطاب ورموز الػمدرسة العرفانية سيد مػحمد حسُت الطهراين 
وكذلك من تالمذة السيد ىاشم الػحداد، السيد ىاشم الػحداد من عرفاء  ،اطبائيمن تالمذة السيد الطب

الػمدرسة العرفانية الػمنتمية إىل الشيخ حسُت قلي الػهمداين وىو من تالمذة العارؼ الػمشهور السيد 
 .أحػمد الكربالئي، السيد مػحمد حسُت الطهراين

نُو وبُت الفارسي نفس الشيء ال يوجد اختالؼ يف ، ىذا ىو الروح اجملرد وأنا طبقُت بي327يف صفحة 
الًتمجة، ألف بعض األحياف الًتمجات ختتلف، النسخة الفارسية أيضًا موجودة عندي، طابقت بُت 

ىو السيد ينقل عن  327النسخة العريب والنسخة الفارسي نفس الشيء أقرأ من النسخة العريب صفحة 
ب مؤلف عن السيد ىاشم احلداد الروح اجملرد يقصد بو السيد أستاذه سيد ىاشم احلداد أصاًل ىو الكتا

ىاشم احلداد، اسم الكتاب )الروح اجملرد( ىو السيد زلمد حسُت الطهراين يصف العارؼ السيد ىاشم 
يقوؿ: لقد كاف حضرة احلاج السيد ىاشم احلداد قدس اهلل روحو  327احلداد بالروح اجملرد، صفحة 
كاف للمرحـو السيد القاضي   -السيد علي القاضي العارؼ ادلشهور  -يقوؿ كاف للمرحـو القاضي 

قُلت يف أوؿ كالمي الفتوحات ادلكية ىو  -اىتماـ كبَت مبحيي الدين ابن عريب وكتابو الفتوحات ادلكية 
كاف للمرحـو السيد علي القاضي اىتماـ    -ولذلك سنطيل الوقوؼ عندُه بعض الشيء  ،الرقُم األوؿ

إف زليي الدين من  -السيد القاضي  -عريب وكتابو الفتوحات ادلكية وكاف يقوؿ بن  دينكبَت مبحيي ال
يعٍت ليس الكتاب يدؿ على أنُو  -الكاملُت وىناؾ يف فتوحاتو شواىد وأدلة مجّو على كونِو من الشيعة 

شيعياً وإمنا ىو شيعي ابن عريب وإمنا ىناؾ شواىد منتشرة يف الكتاب، يعٍت ىم متأكدوف من أنُو مل يكن 
وىناؾ يف فتوحاتو شواىد وأدلة مجّو  -تشيع بعد ذلك واألدلة زلتملة ىناؾ بعض الشواىد يف الكتاب 

 يف أي كتاب؟ -على كونِو من الشيعة وىناؾ مطالب كثَتة فيو 
لكن الكتاب بكلو كتاب سنػي، ىو ما  -تناقض األصوؿ الػُمسلمة ألىل السنة  -يف كتاب الشواىد 

يستطيع أف يقوؿ السيد القاضي بأف الكتاب من أولِو إىل آخره مػخالف للسنة، وال يستطيع أف يقوؿ 
بأف الكتاب من أولو إىل آخره موافق للشيعة مستحيل ال يػمكن، ألف الواقع سوؼ ُيكذِّب ذلك فيقوؿ 

على أنُو شيعي وتوجد بعض األشياء تناقض السنة لكن  السيد علي القاضي بأنو توجد أدلة يف الكتاب
األصل يف الكتاب ما ىو؟ ىو كتاب سنػي، بينما العرفاء ماذا يعتقدوف؟ يعتقدوف بأف ىذا الكتاب ىو 
وحيٌّ من اهلل سبحانو وتعاىل حتػى يف الػمدرسة الشيعية، ويقولوف بأنُو حُت كتب الكتاب كتبُو من دوف 
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ػما ىكذا وحيًا وإلػهامًا َكَتبُو وبعد أف كتبُو يقولوف نشرُه على سطح الكعبة وتركُو وإن ،الرجوع إىل مصدر
سنة كاملة تػمطر عليو السماء لػماذا؟ قاؿ أتركُو تػمطر عليو السماء ما فيو من باطل لربػما الشيطاف 

هواء على أوحى لػي، ما فيو من باطل سوؼ يػمحوه الػمطر، يقولوف وبقي تػحت الشمس والػمطر والػ
وبعد سنة رجع إليو ابن عريب فوجدُه كما ىو لػم يتغَت منُو شيء، ولذلك فهذا الكتاب  ،سطح الكعبة

ىو من اهلل سبحانُو وتعاىل، ونػحُن سنقرأ الكتاب على ىذا األساس، على أساس أف ىذا الكتاب من 
إف  -السيد القاضي  -قوؿ وكاف ي -اهلل نتصفحُو ونقرأه فسنجد فيو العجب العجاب والػموعد يـو غد 

 .زليي الدين من الكاملُت وىناؾ يف فتوحاتو شواىد
أنا ما عندي قصد أف أسيء إىل ابن عريب أو إىل غَته، أنا أريد أف أدافع عن آؿ ُمػَحمَّد، أدافع عن فكر 

العرفانية يف  آؿ مػَُحمَّد، سواء كاف ىذا الفكر يف الػمدرسة األصولية يف الػمدرسة اإلخبارية يف الػمدرسة
الػمدرسة الشيخية، كلُّ قصدي الدفاع عن آؿ مػَُحمَّد، ال عالقة لػي ال بالػمصطلحات وال بالػمدارس 
وال باألسػماء وال بالػمسميات أبداً ال من قريب وال من بعيد وال أعبأ بكل ىذه األسػماء، الشيء الوحيد 

الػحسن ىو بن  يد الذي أعبأ بو بُت يدي الػحجةالػحسن، والشيء الوحبن  الذي أعبأ بو اسػمُو الػحجةُ 
فكُر أىل البيت وغَت ىذا ال أعبُأ بأي شيء آخر، يستمر يف كالمِو: لقد كتب زليي الدين كتاب 

لقد كتب  -ىذا السيد القاضي يقوؿ وىو موجود يف الكتب، موجود يف كتب العرفاء  -الفتوحات 
أنا  -ٍب بسط مجيع أوراقِو على سقف الكعبة وتركها سنة زليي الدين كتاب الفتوحات يف مكة الػمكرمة 

ما أدري وضع عليها أحجار وطابوؽ أو ال، أو أف الػهواء لػم يطَتىا لَػمَّا بسط األوراؽ على سطح 
لقد كتب زليي الدين كتاب الفتوحات يف مكة الػمكرمة ٍب بسط مجيع أوراقِو على سقف  -الكعبة 

كيف تػمحى يعنػي ىل ىناؾ دليل، نصيحة، النبػي   -مطالب الباطلة منها الكعبة وتركها سنة لتمحى الػ
أخربنا بأننا نضع الكتاب تػحت الػمطر والػمطر يػمحو القضايا الباطلة، لربػما كتبها بػحرب ال يؤثر فيو 

بت الػماء لو كانت ىذه الواقعة حقيقة، من قاؿ بأف ىذه الواقعة حقيقة، ىذه واقعة أشبو بالػخرافة وستث
أنػها خرافة حُت نقرأ الكتاب، حُت نقرأ الكتاب ونػجد الًتىات الكثَتة الػموجودة يف ىذا الكتاب 
ستكوف ىذه القضية يعنػي قضية خرافة، وإال إذاً ما جاء عن أىل البيت خرافة، واحد من اثنُت، إما إف 

الذي جاء يف الفتوحات  الذي جاء عن أىل البيت حقيقة فالذي يف الفتوحات الػمكية خرافة، وإما أف
الػمكية حقيقة فالذي جاء عن أىل البيت خرافة، فإذا كاف ىنا خرافة ىذه القضية خرافة أيضاً، أحاديث 
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 -وىذه اخلرافات تُقبل ويؤسس عليها، أليس ىذا شيء غريب؟!  ،أىل البيت ُتوسم باخلرافات وال تُقبل
ٍب بسط مجيع أوراقِو على سقف الكعبة وتركها لقد كتب زليي الدين كتاب الفتوحات يف مكة ادلكرمة 

قد البعض يستغرب يقولوف أنت يقاؿ عنك: عرفاين،  -سنة لتمحى ادلطالب الباطلة منها إف وجدت 
أنا ال عرفاين وال ىم حيزنوف، ال كنُت عرفانيًا ولن أصبح عرفانياً، أنا رجل شيعي، صحيح أنا َدرَّسُت 

ولكن ىديف ىو أنٍت أذكر اآلراء العرفانية اليت تتحدث  ،اف يف حوزة قمالعرفاف وألقيت زلاضرات يف العرف
عن ادلقامات وادلراتب العالية ألىل البيت وسأبقى أتػحدث أيضاً بػحديث العرفاف العميق يف مراتب أىل 
البيت، لن أترؾ ىذا الػحديث، منهجي أننػي أينما أجُد أىل البيت فإننػي ىناؾ أواظُب وأقف وىناؾ 

، أطوُؼ ببابكم يف كل حُت ال كما يقوؿ الشاعر: كأف ببابكم ُجعل الطواُؼ، ال ألف ببابكم أطوؼ
ُجعل الطواُؼ، أطوُؼ ببابكم يف كل حُت آؿ مػَُحمَّد ألف ببابكم ُجعل الطواُؼ، أينما كنتم فإنػي 

 أطوؼ، أجُد الػمالمة يف ىواؾ لذيذًة، أال يقوؿ الشاعر الصويف ىكذا؟
أجُد الػمالمة يف ىواؾ لذيذًة، لػماذا؟ ىل الػمالمة لذيذة؟ الػمالمة ليست لذيذة لػماذا يػجدىا، أجُد 
الػمالمة يف ىواؾ لذيذًة لػماذا؟ لكن الذي يلـو أال يذكُر اسم الػحبيب حّبًا لذكرؾ فليلمنػي اللوـُ، أجُد 

لقد كتب زليي الدين كتاب الفتوحات  -اً لذكركم فليلمنػي اللوـُ الػمالمة يف ىواكم آؿ مػَُحمَّد لذيذًة حبّ 
ٍب بسط مجيع أوراقِو على  -كما يقوؿ السيد علي القاضي رضواف اهلل تعاىل عليو   -يف مكة الػمكرمة 

إف وجدت يعنػي ىو متأكد ما  -سقف الكعبة وتركها سنة لتمحى الػمطالب الباطلة منها إف وجدت 
يتشخص الػحق منها عن الباطل  -طوؿ األمطار فيتشخص احلقُّ منها عن الباطل هب -موجودة مطالب 

بنزوؿ الػمطر أـ يتشخص الػحق عن الباطل بػُمػَحمَّد وآؿ مػَُحمَّد؟!! أيها الناس أنصفونا، يتشخص 
 فيتشخص -الباطل عن الػحق بػُمَحمَّد وآؿ مػَُحمَّد بػمن نقوؿ لػهم كالمكم نور أـ بنزوؿ الػمطر؟! 

واللطيفة أف السيد القاضي يذكرىا باىتماـ ويرويها السيد ىاشم الػحداد  -احلقُّ منها عن الباطل 
العارؼ الػجليل يرويها لتلميذه السيد مػحمد حسُت والسيد مػحمد حسُت العالِػم والفقيو والعارؼ 

مطار الػمتعاقبة مجع فيتشخص احلقُّ منها عن الباطل وبعد سنة من ىطوؿ األ -الػجليل ينقلها يف كتابو 
كتاب وحي، كلُو حق من أولو   -تلك األوراؽ الػمنشورة فشاىد أف كلمة واحدة منها مل دتحى ومل تُغسل 

إىل آخره، من الذي يّدعي بأنو يكتب كتاباً، كتاب الكايف الذي ىو أوثق كتب األئمة بُت أيدينا ونػحُن 
انيد الػحديث عن التصحيف عن التحريف عن ال نعتقد بصحة كل كلمة فيو، ليس الػحديث عن األس



 1ح    وهدوي ـف الـلـوـال

35 
 

الػخلط يف الروايات عن نقل الرواية بالػمضموف ويف بعض األحياف يشتبو الراوي يف نقل الرواية 
ولكن ىذه  ،بالػمضموف عن حوادث أخرى عن التقية عن الػمداراة ىذه مضامُت األئمة ال يريدونػها

ىي ىذه الػحقيقة؟ فابن عريب لَػمَّا فَػَرش الكتاب على الػمضامُت تأتينا يف كتب الػحديث فهل تكوف 
سطح الكعبة بقي الكتاب على حالو ما ُمػحيت وال كلمة، ماء الػمطر ما مػحى وال كلمة، لػماذا يقوؿ 

 السيد القاضي بأف ابن عريب من أشياع أىل البيت؟ ىذا الكالـ يأتينا يف حلقة يـو غد. 
الناجوف أنتم الذين ربطتم قلوبكم وأنفسكم وأموالكم وبيوتكم وعوائلكم مع واهلِل يا َخدمة الػحسُت أنتم 

الػحسُت واهلِل أنتم الناجوف، وأقوؿ يا ليتنا كنّا معكم مع َخَدَمة الػحسُت، يا ليتنا كنّا معكم إي واهلل 
 ابن عريب، فنفوز فوزًا عظيما، الػحسُت ىو سبيُل النجاة، الػحسُت ىو باُب النجاة ال ابن عريب وال غَت

الػحسن بن  لكن ماذا نقوؿ؟ الػحديُث ذو شجوف والكالـُ طويٌل طويٌل طويل والػُمشَتَكى للحجة
 صلوات اهلل وسالمو عليو، ويأتيك باألنباء من لػم تزوِد. 

أسألكم الدعاء جػميعًا دعائي لكم بالتوفيق يف معرفة إماـ زمانكم، أسألكم الدعاء أف أوفق لػخدمتكم 
الػُمخِلصُت من َخَدَمة الػحسُت صلوات اهلل وسالمو عليو، سيدي يا بقية اهلل ِبَك صلنػي عنك ولػخدمة 

ال تقطعنػي يا ابن فاطمة، أودعكم إىل لقاء قريب، يـو غد الػحلقة العاشرة إف شاء اهلل تعاىل، أودعكم 
 على قولِة يا زىراء، يا زىراُء، يا زىراء، يف أماف اهلل.
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 وفي الختام :
وىـذا المطبـوال ال  ،ال بُّد من التنبيو الى أنّنا حاولنا نقل نصوص البرنـام  كمـا ىـي

فمن أراد الدقّة الكاملة عليو مراجعة تسجيل البرنام   ،يخلو من أخطاء وىفوات
 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زىرائيون.
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