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 الثانية عشراحللقة 

 الرابعاجلزء  /املعرفة 

 

أوقاتكم تَػَقبََّل اهلل طاعاتكم شياع القائم من آؿ ُمػَحمَّد أولياءه أنصارُه منتظريو سالـٌ عليكم أسعد اهلل أ
 الػحلقُة الثانية بعد العاشرة من الػَمَلّف الػَمهَدوّي زُبَدُة الػَمَلّفات.

ال زاؿ كالمنا ُب الفتوحات الػمكية ُب الػحلقة الػماضية تػمَّ الػحدُيُث ُب قراءة ما أشرتو من مقاطع 
 جاءت ُب الػجزء السادس بػحسب الطبعة التػي بُت يدي.

 اليوم أشرع في الـجزء السابع من أجزاء الفتوحات الـمكية:
 . ػ ى 1424،  ـ 2004طبعُة دار صادر بَتوت لبناف دبقدمة نواؼ اجلراح الطبعة األوىل سنة: 

ما رأيُت  -يعنػي أبا بكر  -ولذلك قاؿ الصديق  -نفس الكالـ يًتدد  9نبدأ ُب الػجزء السابع صفحة: 
قبلو ألنو ما رآه حتػى دخل فيو فبالضرورة يرى الػحق قبل الشيء بعينو ألنو يرى شيئًا إالَّ رأيُت اهلل 

فالػحقُّ بيت الػموجودات كلها ألنو الوجود وقلُب العبِد بيُت الػحق ألنو وسعو  ،صدوؽ ذلك الشيء منو
كما إىل آخر الكالـ، الػحديث عن أيب بكر وعن حالة الصديقية عنده   ...ولكن قلب الػمؤمن ال غَت 

بأنو ما رأى شيئًا إال ورأى  ،ىو يقوؿ وعن حالة الشهود الربوبػي عند أيب بكر ُب كل أحوالِو وعن قولتوِ 
 .اهلل قبلو ُب ىذه األجواء، الكالـ قبل ىذه الفقرات وما بعدىا يدور ُب ىذه األجواء

تالحظوف الكلمات  -وقاؿ الصديق ُب ىذه الػمنازلة الػَعجُز عن َدرِؾ اإلدراؾ إدراُؾ  - 49ُب صفحة: 
تتكرر وكأفَّ الوصوؿ إىل اهلل مبػنػي على ىذه الكلمات، وىذه الكلمة كما قلت سابقًا ال تُفهم كلمة 

ىذه الػمنازلة  وقاؿ الصديق ُب -أصاًل خاطئة، الًتكيب اللغوي واألدبػي فيها تركيب خاطئ ال معنػى لو 
 -الػَعجُز عن َدرِؾ اإلدراؾ إدراُؾ فتحيػََّر فوصل فالوصوؿ إىل الػحَتة ُب الػحق ىو عُُت الوصوؿ إىل اهلل 

ذلك يعنػي أفَّ اإلدراؾ ىو العجُز عن اإلدراؾ ال أف العجز عن درؾ اإلدراؾ إدراؾ، وإنػما اإلدراُؾ ىو 
الػمعرفة ال أف نعجز عن إدراؾ اإلدراؾ عن معرفة الػمعرفة  العجُز عن اإلدراؾ، الػمعرفة تعنػي العجز عن



 82ح    وهدوي ـف الـلـوـال

6 
 

فذلك يعنػي أفَّ ىذا اإلنساف ليس بػموجود، على أي حاؿ الكالـُ كلو ُب دائرة أيب بكر وُب الػمنازؿ 
 .العالية التػي وصل إليها والتػي يتمتعوا بػها

لذي ما رأى شيئًا إالَّ رأى اهلل ىذا ال يقدُح ُب صاحب ىذا ادلقاـ كأيب بكر الصديق ا - 66صفحة: 
وذلذا َلمَّا واجهُو رسوؿ اهلل صلى اهلل  ،قبلُو بالدين اخلالص والعهد اإلذلي الذي كاف عليِو وُب شهوده

يبدو أنو من البداية ىو قبل اإلسالـ كاف على ىذه ادلنزلة،  -عليو وسلم باإلدياف برسالتِو بادر وما تلكأ 
ىذا ال يقدُح ُب صاحب ىذا ادلقاـ كأيب بكر الصديق الذي ما رأى شيئاً  -ىذا الكالـ ُيشَت إىل ىذا 

وُب  -يعٍت قبل أف يُفاتح ُب اإلسالـ  -إالَّ رأى اهلل قبلُو بالدين اخلالص والعهد اإلذلي الذي كاف عليِو 
ى ذلك منو بل شهوده وذلذا َلمَّا واجهُو رسوؿ اهلل باإلدياف برسالتِو بادر وما تلكأ وال طلَب دلياًل عل

الذي كاف مأخوذ عليو قبل أف يعرض النيب عليو اإلسالـ، يعٍت ىو كاف  -صدقو بذلك العهد اخلالص 
بل صدقو بذلك العهد اخلالص فإنو رأى رسالتُو ىناؾ   -ُب حالة استغناء عن العرض عرض الرسالة عليو 

ـُ بُت ادلاء والطُت أي مل يكن كما رأى رسوؿ اهلل نبوتُو قبل وجود آدـ كما روي عنو كنُت نبيًا و  آد
فأبو بكر نفس ىذه احلالة موجودة  - {هِيثَاقَهُن النَّبِيِّنيَ هِيَ أَخَرًَا }وَإِذ موجوداً وإمنا َعِرَؼ بذلك لقولِو:

عنده ُب معرفة الرسالِة واحلقائق اليت عرضها النبػي ُمػَحمَّد صلى اهلل عليو وآلو عليو، مداُر األمور، مداُر 
 .العقيدة والفضيلة وأعلى الػمقامات حوَؿ أيب بكر وُب أجواء أيب بكر

؟ لنقرأ نرى من ىم 12ثنا عشر، من ىم ىؤالء ربت عنواف: عدد أقطاب األُمَّة الػُمػَحمَّدية ا 88 صفحة
فأمَّا أحُد األقطاب  -على قدـ نوح يعٍت ُب درجتِو ُب رتبتِو  -فأمَّا أحُد األقطاب فهو على قدـ نوح  -

فإنو لكل قطب سورة من القرآف من  ،فهو على قدـ نوح عليو السالـ فلو من سور القرآف سورة ياسُت
ِلمن سواىم من األقطاب الذين ذكرناىم السورة من القرآف واآلية الواحدة وقد يكوف  ،ىؤالء االثٍت عشر

وقد يكوف منهم من لو القرآف كلو كأيب يزيد  ،من القرآف وقد يكوف للواحد منهم ما يزيد على السورة
ميع يعنػي ىذا واحد من أقطاب األُمَّة الػُمػَحمَّدية االثنػي عشر والذي لو الفضيلة على الػج -البسطامي 

لو كل القرآف، وىذه التقسيمات ال أدري من أين جاء بػها، ىذا لو سورة وىذا لو آية وبعد ذلك يظهر 
فأمَّا أحُد األقطاب فهو  -أبو يزيد البسطامي لو القرآف كلو، نقرأ الكالـ مرة ثانية حتػى يكوف واضحًا 

قطب سورة من القرآف من ىؤالء  فإنو لكل ،على قدـ نوح عليو السالـ فلو من سور القرآف سورة ياسُت
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االثنػي عشر وقد يكوف ِلمن سواىم من األقطاب الذين ذكرناىم السورة من القرآف واآلية الواحدة من 
وقد يكوف للواحد منهم ما يزيد على السورة وقد يكوف منهم من لو القرآف كلو كأيب يزيد  ،القرآف

ويستمر ُب الكالـ ُب مثل ىذه الًتىات التػي ليس لػها أوؿ  ...البسطامي ما مات حتػى استظهر القرآف 
وليس لػها آخر، ىي ىذه حقائق ابن عريب، أقطاب األُمَّة الػُمػَحمَّدية اثنا عشر أـ االثنا عشر ىم آؿ 

 ُمػَحمَّد صلوات اهلل عليهم!!
زلة علّي رضي وىذا شلا يدلك على صحة خالفة أيب بكر الصديق ومن - 89 ٍب يقوؿ ُب نفس الصفحة:

وطبعًا تكلم كالـ طويل ُب ىذه  -وىذا شلا يدلك  -ألف ىم أيضًا من ىؤالء األقطاب  -اهلل عنهما 
لكن بعد أف عرفنا أف ىؤالء األقطاب منهم من يصل إىل حالة  ،القضية ال رلاؿ لقراءة كل شيء

ُب الكالـ يتحدث عن  اإلحاطة بالقرآف حبيث يكوف القرآف كلو لو مثل أبو يزيد البسطامي ويستمر
 وىذا شلا يدلك على صحة خالفة أيب بكر الصديق ومنزلة علّي رضي اهلل عنهما. -ىؤالء األولياء 

وىو يتحدث ُب أجواء من كاف يريد حرث الدنيا نؤتِو منها وما لو ُب اآلخرة  205نذىب إىل صفحة: 
يقوؿ اهلل  -اهلل خياطب النيب  - أَحبَبجَ{ يهَ حَهدِي لَا }إًَِّكَمن نصيب إىل أف يقوؿ: يقوؿ اهلل تعاىل: 

ولقد حرص بعمِو أيب طالب أف يؤمن فلم يفعل ونفذت فيو سابقة  أَحبَبجَ{ هَي حَهدِي لَا }إًَِّكَتعاىل: 
أي أنو مات كافرًا أبو  -علم اهلل، ونفذت فيو سابقة علم اهلل وحكمو فهذا يقتضيو حاؿ ىذه الدار 

ات كافراً، دائما مل َيكُمل من النساء إالَّ مرمي وآسية، دائما أعلى ادلراتب أليب طالب، دائمًا أبو طالب م
الػخطاب، ىي ىذه العقائد الػحقة؟! يا معاشر الشيعة، ربػما بن  بكر، دائػمًا العصمة تدور مدار عمر

الىتماـ البعض ال يهتم بابن عريب ولكن عندنا ُب الوسط الشيعي ىناؾ أجواء تػهتم بابن عريب غاية ا
وىذه األجواء ىي أجواء الػمدرسة العرفانية الشيعية، وعامة الشيعة ينظروف إىل ىذه الػمدرسة أنػها 

 خالصة القرب من اهلل سبحانو وتعاىل.
 -يتحدث عن ادلكاشفات وعن حقائق الرؤى  -يقوؿ: وصورة ذلك ما ينالُو الرائي  249صفحة 

وصورة ذلك ما ينالُو الرائي والػُمَكاَشف من ذلك كما رأى النبػُي صلى اهلل عليو و سلم يشرُب اللنب 
فقيل لو ما أولتُو يا رسوؿ اهلل؟ فقاؿ العلم يعٍت أف العلم ظهر  ،حىت خرج الريُّ من أظافرِه شلا َتَضلَّع منو

 -منو والتضلع إىل أف خرج الري من أظافرِه ُب صورة اللنب وَلمَّا كاف العلم لبنًا وصف نفسُو بالشرب 
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وصف نفسُو بالشرب منو  -التضلع يعٍت شرب إىل احلد الكاُب شرب إىل أعلى حد من الشرب 
والتضلع إىل أف خرج الري من أظافرِه فناَؿ كما قاؿ علُم األولُت،، فناَؿ كما قاؿ علَم األولُت واآلخرين 

ٍب أعطى ما َفُضَل ُب  ،الناس من العلم الذي أعطاُه اهلل ال غَتوما خرج منُو من الري ىو ما خرج إىل 
اإلناء عمر فكاف ذلك الفضل القدر الذي وافق عمر احلق فيو من احلكم كحكمِو ُب ُأسارى بدر وُب 

ىناؾ رلموعة من األحكاـ الشرعية يقولوف ادلخالفوف بأف عمر ىو قد َصرَّح هبا قبل أف ينزؿ  -احلجاب 
ف يبُت النيب ذلك احلكم، ىذه موافقات عمر هلل سبحانو وتعاىل، ىناؾ موافقات ىناؾ الوحي وقبل أ

وىناؾ موافقات عمر هلل يعٍت  ،أف عمر أوؿ من قاؿ كذا أوؿ من فعل كذا ،أشياء تسمى أوليات عمر
مثاًل ىناؾ بعض اآليات قاذلا عمر قبل أف ينزؿ هبا الوحي ىذا شلكن لكن حُت نتحدث بأف النيب كاف 

فكاف ذلك الفضل الَقَدُر  -عالِػماً بالقرآف قبل أف يُنزِّؿ القرآف عليو ىذه القضية مورد حبث ونظر وجدؿ 
ألف ىو الذي قاؿ للنيب  -الذي وافق عمر احلق فيو من احلكم كحكمِو ُب ُأسارى بدر وُب احلجاب 

كحكمِو ُب ُأسارى   -ئك يقولوف قبل أف تنزؿ آية احلجاب، ىو قاؿ للنيب َحجِّب نسا ،َحجِّب نسائك
وىكذا كل من حصل لو مثل ىذا من عند  ،بدر وُب احلجاب وغَت ذلك ففاز بو دوف غَتِه من عند اهلل

كادلتقي إذا اتقى اهلل جعل لو فرقاناً وىو علٌم يفرُؽ بو بُت احلق والباطل ُب غوامض األمور ومهماهتا   ،اهلل
فإف اهلل أنزؿ متشاهبًا ورُلَماًل ٍُب أعطى التفصيل  ،م ُب حقوِ عند تفصيل الػُمجَمل وإحلاؽ ادلتشابو باحملك

يعٍت الذي عندُه العلم ُب الػُمجمل ُب ادلتشابو ُب  -من شاء من عبادِه وىو ما َفُضَل من اللنِب ُب الَقَدح 
 ،وحصل لعمر ألنو من َشِرَب من ذلك الفضل فقد َعُمَر بِو زللُّ شربو -احملكم ُب كل شيء ىو عمر 

اخلطاب ُب ذلك خصوص بن  لذلك كاف عمر غَتُه من األمساء ىذا تعبَت رؤياه على التماـ ولعمرف
وصف الختصاصِو باالسم والصورة ُب النـو دوف غَتِه من الُعَمريُت ومن الصحابة شلن ليس لو ىذا 

 الكالـ ال يػحتاج إىل تعليق القضية واضحة. االسم.
يها كماُؿ العبد ونقصُو، قاؿ صلى اهلل عليو وسلم: َكُمَل وىذه كلها مراتب يكوف ف - 298صفحة: 

يروح يروح ويعود  -من الرجاؿ كثَتوف ولػم َيكُمل من النساء إال مرمي بنت عمراف وآسية امرأة فرعوف 
يعود، يروح يروح ويعود يعود على التنقيص من فاطمة، ما ىو الػهدؼ من ىذه الكلمات؟ أليس 

 .298مة صلوات اهلل وسالمو عليها، ىذا صفحة: الػهدؼ ىو التنقيص من فاط
فأراد اهلل أف يُعطي ُمػَحمَّدًا ما أعطاُه  ،وقد وَرَد أفَّ اهلل ما خلَق داء إالَّ وخلق لُو دواء - 311صفحة 
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ىذا أبو بكر رضي اهلل عنو وىو حسنٌة من حسنات رسوؿ  ،إبراىيم خليلُو مع ما عندُه شلا ليس عند غَته
َلمَّا يشَت أنَّو ُب آخر أياـ حياتو َلمَّا كاف مريض ادلرض الذي توُب فيو  -طبيب أمرضٍت يقوؿ ال، اهلل

وىذا كالـ موجود، وبالنتيجة ُب مرضِو الذي  ،ويُقاؿ بعضهم قاؿ بأنو ُسم والذين َسػموه بعض الصحابة
يقوؿ الطبيب  -تعاىل مات فيو، قالوا لو نأتيك بالطبيب يقولوف، قاؿ الطبيب أمرضٍت يعٍت اهلل سبحانو و 

أحق  -فانظر ما بُت القولُت ذبد قوؿ أيب بكر أحق  ،وإذا مرضُت فهو يشفيٍت :يقوؿ ،أمرضٍت واخلليل
فانظر ما بُت القولُت ذبد قوؿ أيب بكر أحق وانظر ما بُت األدبُت ذبد اخلليل  -من قوؿ إبراىيم اخلليل 

ال أدري ىل أف األدب ىو غَت احلق، ىل أف احلق ىو غَت  -عليو السالـ أكثر أدبًا فإف آداب النبوة 
فكيف يكوف أبو بكر أحق وإبراىيم أكثر أدباً!! أكثر أدبًا وأبو بكر أحق يعٍت أف نسبة احلق  !األدب

فانظر ما بُت القولُت ذبد قوؿ أيب بكر  -عند إبراىيم أقل فكيف يكوف أكثر أدباً؟! ما ىذه الًتىات؟ 
كما قاؿ   ،األدبُت ذبد اخلليل عليو السالـ أكثر أدبًا فإف آداب النبوة ال يبلغها أدبأحق وانظر ما بُت 

: فأردُت أف أعيبها وأراد ربك أف يبلغا أشدمها فهذا لساف - يعٍت اخلضر - ُمَعلِّم موسى عليو السالـ
 ...صالة والسالـ فهذا لساف إبراىيم عليو ال -وأراد ربك أف يبلغا أشدمها ُب قضية الغالمُت  -إبراىيم 

بالنتيجة أبو بكر ىو أحق ُب حديثِو من إبراىيم اخلليل حينما قاؿ: الطبيب أمرضٍت  ،إىل آخر الكالـ
 .ىذه رلموعة من النماذج اليت اقتطفتها من اجلزء السابع. وإبراىيم قاؿ: وإذا مرضُت فهو ُيشفُت

 دلكية آخُر األجزاء. بقي عندنا جزٌء واحد وىو اجلزء الثامن من أجزاء الفتوحات ا
 الـجزء الثامن

فلمَّا كاَف ُب علم اهلل أف أبا بكر يػموت قبل عمر وعمر يػموت قبل عثماف وعثماف  - 18صفحة: 
والكلُّ لو حرمة عند اهلل فجعل خالفة الػجماعة كما وقع فقدـ  ،يػموت قبل علّي رضي اهلل عن جػميعهم

 خزعبالٌت ُب خزعبالت. من ىؤالء األربعة. ُق َأَجل غَتهِ من َعِلَم أف َأَجَلُو يسب
وقاؿ َكُملت مرمي ابنة عمراف وآسية امرأة فرعوف فقد ثبت الكماؿ للنساء كما أثبتُو  - 136صفحة: 

إىل آخر الكالـ ىناؾ  ...فما ىو ىذا الكماؿ  -يعٍت على ىذا الكماؿ  -للرجاؿ وللرجاؿ عليو درجة 
ىذه األحاديث إىل األحاديث اليت ُتشِعرُنا وُتشِعر القارئ  تفصيل كثَت لكن يروح يروح ويعود إىل

وادلستمع إىل انتقاص فاطمة صلوات اهلل وسالمو عليها وىذا جزء من ظالمة فاطمة، حُت قاؿ اإلماـ 
احلجة صلوات اهلل وسالمو عليو ُب توقيعِو: ولػِي ُب إبنِة ُمػَحمَّد فاطمة صلوات اهلل عليها ُب إبنة رسوؿ 
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وٌة حسنة، ُظالمة ُب كل اجلهات، حينما تكوف ىناؾ مدرسة شيعية ربًـت ىذا الكتاب وتدعو اهلل أس
الناس لالنتفاع من ىذا الكتاب والكتاب مشحوف بظالمة فاطمة، أليس ىذه ظالمة لإلماـ احلجة 

ىذا  تالحظوف قضية ِعناد، صلوات اهلل وسالمو عليو، أليس ىذه ظالمة لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو.
 نتقاص فاطمة ما معناه؟التكرار ألجل ا

، واقعًا ىذه، ىذه ربتاج صلوات يعٍت بعد قراءة ىذه الكرامة ضلتاج إىل 198نذىب إىل صفحة: 
فقيل لو  -ِلماذا؟  -حنبل رضي اهلل عنو أنو ما أكل البطيخ بن  ولقد بلغٍت عن اإلماـ أمحد -صلوات
كيف كاف يأكلُو رسوؿ اهلل؟! البطيخ كيف   - يأكلُو ما بلغٍت كيف كاف رسوؿ اهلل :فقاؿ ،ُب ذلك

حنبل رضي اهلل عنو أنو ما أكل بن  ولقد بلغٍت عن اإلماـ أمحد -يؤكل؟ ىل حيتاج إىل مكاشفة؟ 
ما بلغٍت كيف كاف رسوؿ اهلل يأكلُو فلمَّا مل تبلغ إليو الكيفية ُب ذلك  :فقاؿ ،البطيخ فقيل لو ُب ذلك

ـَ علماء ىذه األُمَّة على سائر علماء األمم ىكذا ىكذا وإال فال ال ودبثل ىذا تَػقَ  ،تركوُ  ىو يقوؿ  -دَّ
زين مثاًل الباذصلاف كيف نتعامل معو، الفاصوليا مثالً، بابا غنوج  -ىكذا ىكذا وإال فال ال  -ىكذا 

كيف نتعامل   مثاًل، ادلسموطة، احملروقة صبعو، زين ُب ىذا الزماف مثاًل ىذه األكالت الشائعة اسباغييت
حنبل رضي اهلل عنو أنو ما أكل البطيخ فقيل لو بن  ولقد بلغٍت عن اإلماـ أمحد -مع ىذا األكالت؟! 

مثل أولئك القـو الذين جاءوا يسألوف اإلماـ  -ما بلغٍت كيف كاف رسوؿ اهلل يأكلُو  :ُب ذلك فقاؿ
ما بالكم قتلتم احلسُت وما  :امنا، قاؿىل جيوز لنا أف ندوس على النملة فَػُتقتل النملة ربت أقد :السجاد

سألتم تسألوف اآلف عن منلة، ىو منهج ُمػَحمَّد صلى اهلل عليو وآلو َحرَّفوه من أولِو إىل آخرِه وجناب 
اآلغا إذا َصػحت ىذه الرواية مل يأكل البطيخ ألف رسوؿ اهلل، ما كاف يدري ابن حنبل كيف أف رسوؿ 

البطيخ كيف يؤكل؟ إذًا البَُد مع كل فاكهة أف خيرج معها يعٍت دفًت اهلل يأكل البطيخ، كيف يأكلُو؟ 
تعليمات، النيب صلى اهلل عليو وآلو ىل كاف يأكل بطريقة زبتلف عن الناس؟ كيف يأكل الناس البطيخ  
كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو يأكل البطيخ كما يأكل الناس البطيخ، ولكن ىذا ىو العلُم العجيب 

إذا واحد اآلف يأكل مثاًل لزانيا بالبشاميل يعنػي البُد  فات احلقة وىذا ىو الضحك على الذقوف.وادلكاش
أف يكوف يػحجب عن اهلل سبحانو وتعاىل ألننا ال نعرؼ كيف كاف رسوؿ اهلل مثاًل لو كانت اللزانيا 

 موجودة ُب زمانِو بالبشاميل يعنػي كيف يأكلها النبػي صلى اهلل عليو وآلو وسلم.
ثَنػي أَنسُ 238صفحة:  بن  ، بعد أف يذكر حديثًا طوياًل وَسَندًا طوياًل عريضًا إىل أف يقوؿ: لقد َحدَّ
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ثَنػي عليُّ ابن أيب طالب :مالك وقاؿ ثنػي أبو بكر  :وقاؿ ،باهلل العظيم لقد َحدَّ باهلل العظيم لقد َحدَّ
ثنػي ُمػَحمٌَّد ادلصطف :وقاؿ ،الصديق إىل آخرِه،  -ى تسليمًا وقاؿ باهلل العظيم باهلل العظيم لقد َحدَّ

حديث طويل عريض من أولِو إىل آخرِه وبالنتيجة ىذا احلديث ينقلُو عليٌّ صلوات اهلل وسالمو عليو عن 
أيب بكر وما كأف عليٌّ ىو الذي َعلََّمُو رسوؿ اهلل ألف باب من العلم ينفتُح لو من كل باب ألُف ألف 

أنا مدينة العلم وعليٌّ باهبا، أنا مدينة احلكمة وعليٌّ باهبا فمن أراد ادلدينة باب، عليٌّ باُب ادلدينة، 
واحلكمة فليأهتا من باهبا، عليٌّ ىو األوؿ واآلخر وىو الظاىُر والباطن أمَّا ىذه اخلزعبالت ال أدري كيف 

ابن عريب وعلى ُتوجَّو، كيف يريد أف يوجهها من يوجهها من أشياع أىل البيت من الذيَن يوافقوف على 
 ما جاء بو ابن عريب.

ما من امرئ مسلم  :فإنو ثَػَبت عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم -، حديث عن النبػي 247صفحة: 
مكتوب ويُنتَقُض وىناؾ روايتاف يُنتَقُض  -يػخذؿ امرًئ مسلمًا ُب موضع تُنتَهُك فيِو ُحرمتو ويُنتَقُض بِو 

يقوؿ: وما رأيُت أحدًا تػحقق بػمثل  -ذلُو اهلل ُب موضع يػحب ُنصرتو بِو من عرضو إالَّ خ -ويُنتَقُص 
ما اغتاب أحداً قط وال اغتيب  ،ىذا ُب نفسو مثل الشيخ أيب عبد الدقاؽ بػمدينة فاس من بالد الػمغرب

وكاف ىذا عن نفسو وربػما كاف يقوؿ لػم يكن بعد أيب بكر الصديق صّديٌق مثلي  ،بػحضرتِو أحٌد قط
إىل آخر الكالـ ويأتينا بػمجموعة أخرى من األسػماء من ىؤالء الذين  ...ىذا وكاف نِعَم السيد ويذكر 

ال يُعرؼ رأسػهم من ذيلهم من أصحاب الػمراتب العالية ودائػمًا الػنموذج األوؿ ىو أبو بكر الصديق، 
لنا واحد ثاين أيضًا ليس ىو قاؿ عن نفسِو بأنو ال يوجد أحد بلغ إىل ىذا الػمقاـ إالَّ ىو، اآلف طلع إ

 .247ىناؾ أحد يشبو أبا بكر إال ىذا الدقاؽ، ىذا ُب صفحة: 
ىذه خاتػمة  303و 302و  301، نػحُن اآلف ُب الصفحات األخَتة، صفحة: 301صفحة: 

الكتاب، نػحُن قرءنا البداية إذا تتذكروف بداية الكتاب أنو ُب عالػم الكشف رأى النبػي وإىل يػمينو أبو 
الػخطاب وبُت يديو عليٌّ وعثماف ذو النورين، اآلف الػخاتػمة خاتػمة بن  الصديق وإىل يسارِه عمر بكر

باعتبار أفَّ ىذا ىو  -ويُقاؿ عند خاتػمة الػمجالس  -الكتاب ىذا آخر شيء موجود ُب الكتاب 
إىل آخر الكالـ، ماذا  -ويُقاؿ عند خاتػمة الػمجالس اللهم امِسعنا خَتاً وأطلعنا خَتاً  -خاتػمة الكتاب 

ُب الػمناـ  -أين َسػمعُو؟  -ىذا الدعاء سػمعتُو من رسوؿ اهلل  -ذََكَر دعاًء  -يقوؿ؟ يقوؿ: ىذا الدعاء 
يعنػي ىو ُب الػمناـ يرى أف شخصًا قرأ  -يدعو بو بعد فراغ القارئ عليو من كتاب صحيح البخاري 
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كتاب للنبػي كما يقرءوف كتب الػحديث عند   وكأف صحيح البخاري ىو ،صحيح البخاري على النبػي
الشيوخ عند شيوخ الػحديث عندىم، فهذا القارئ قرأ صحيح البخاري على النبػي والنبػي ما اعًتض ألف 

مثل الفتوحات الػمكية َلمَّا مطرت السماء عليو ما  ،صحيح البخاري كلو صحيح من أولِو إىل آخرهِ 
: ىذا الدعاء سػمعتُو من رسوؿ اهلل ُب الػمناـ يدعو بو بعد فراغ ُمػحيت منو وال كلمة، ىو يقوؿ، يقوؿ

بػمكة بُت باب الػحزورة وباب أجياد يقرأه  599القارئ عليو من كتاب صحيح البخاري وذلك سنة 
خالد الصدُب التلمساين وىو الذي كاف يقرأ علينا كتاب اإلحياء أليب حامد بن  الرجل الصالػح ُمػَحمَّد

اآلف ىي  -وسألت رسوؿ اهلل ُب تلك الرؤيا عن الػمطلقة بالثالث  -إحياء علـو الدين  -الغزايل 
ما عالقة الػمطلقة بالثالث بػخاتػمة كتاب الفتوحات الػمكية، انتهى الكتاب الػمفروض تقوؿ خاتػمة، 

ُب تلك الرؤيا  وسألت رسوؿ اهلل -ىذا الدعاء وىذا الدعاء رأيتُو ُب الػمناـ وكاُب لكن البػي ما يػخلي 
وسألت  -الػمسألة الػمعروفة عند أىل البيت وعند الػمخالفُت  -عن الػمطلقة بالثالث ُب لفظ واحد 

 رسوؿ اهلل ُب تلك الرؤيا عن الػمطلقة بالثالث ُب لفظ واحد وىو أف يقوؿ لػها:
تنكح زوجًا غَته، ىي ثالث كما قاؿ ال ربل لو حىت  :أنيت طالق ثالثاً، فقاؿ يل صلى اهلل عليو وسلم

وىم العًتة قرناءُ  -فكنُت أقوؿ لو: يا رسوؿ اهلل فإف قومًا من أىل العلم جيعلوف ذلك طلقة واحدة 
ففهمُت من ىذا تقرير  ،فقاؿ صلى اهلل عليو وسلم ىؤالء حكموا دبا وصل إليهم وأصابوا -الكتاب 

فما أريد ُب ىذه ادلسألة إالَّ ما  يا رسوؿ اهلل :حكم كل رلتهد وأف كل رلتهد مصيب فكنُت أقوؿ لو
ىي ثالث كما قاؿ ال ربل لو من  :فقاؿ ،ربكُم بِو أنت إذا اسُتفتيت وما لو وقَع منك ما كنت تصنع

فرأيُت شخصًا قد قدـ من آخر الناس ورفع صوتُو وقاؿ بسوء أدب خياطب  ،بعد حىت تنكح زوجًا غَته
ػَحكُِّمك بإمضاء الثالث وال بتصويبك حكم أولئك الذين هبذا اللفظ ال نُ  ،يا ىذا :رسوؿ اهلل يقوؿ لو

  -النيب  -ورفع صوتُو يصيح ىي ثالث  ،ردوىا إىل واحدة فامحرَّ وجو رسوؿ اهلل غضباً على ذلك ادلتكلم
فما زاؿ يصيح هبذه الكلمات حىت  ،كما قاؿ ال ربل لو من بعد حىت تنكح زوجاً غَته تستحلوف الفروج

طواؼ من الناس وذلك ادلتكلم يذوب ويضمحل حىت ما بقي منو على األرض شيء أمسع من كاف ُب ال
فكنُت أسأؿ عنو من ىو ىذا الذي أغضب رسوؿ اهلل؟ فُيقاؿ يل ىو إبليس لعنُو اهلل استيقظت وكنُت 

فكنت أقوؿ لو يا رسوؿ اهلل إف اهلل يقوؿ ُب كتابِو  -يرى النيب  -أراه ُب تلك السنة ُب النـو أيضًا 
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والقرُء عند العرب من األضداد يُطلقونُو ويريدوف بِو  {قُسُوَء ثَالَثَتَ بِأًَفُسِهِيَّ يَخَسَبَّصيَ }وَاملُطَلَّقَاثُعزيز:ال
ويُطلقونو ويريدوف بو الطُهر وأنت أعرؼ دبا أنزؿ اهلل عليك فما أراد اهلل بو ىنا احليض أو الطُهر  ،احليض

يكٍت  -إذا فرغ قرءوىا فافرغوا عليها ادلاء وُكلوا شلا رزقكم اهلل ُيكٍت  ،فكاف يقوؿ يل ُب اجلواب عن ذلك
فكنت أقوؿ يا رسوؿ اهلل فإذاً فهو احليض فيقوؿ يل إذا فرغ قرءوىا فأفرغوا عليها ادلاء  -عن ادلقاربة يعٍت 

ءوىا فأفرغوا عليها وكلوا شلا رزقكم اهلل فكنت أقوؿ لو فإذاً فهو احليض يا رسوؿ اهلل فيقوؿ يل فإذا فرغ قر 
تالحظوف الفقو ادلوجود عنده فقو سلالف ألىل  -ادلاء وكلوا شلا رزقكم اهلل ثالث مرات واستيقظت 

 البيت من أولِو إىل آخرِه والعقائد ادلوجودة سلالفة ألىل البيت من أوذلا إىل آخرىا.
إىل آخر سطر ىو خيالف آخر سطر ُب الفتوحات ادلكية أيضًا خيالف أىل البيت، يعٍت من أوؿ سطر 

 أىل البيت، ىذا آخر سطر لنقرأ آخر سطر وبعدىا ينتهي الكتاب، دباذا خيتم الكتاب؟
وىذه سلالفة واضحة  -يقوؿ: وصلى اهلل على سيدنا ُمػَحمَّد خاًب النبيُت وعلى آلِو وصحبِو أمجعُت 

ت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليو وسلموا لرسوؿ اهلل سلالفة هلل، الروايات موجودة ُب كتبهم، اآلية َلمَّا نزل
 -ال يوجد ذكر للصحابة  ،موجودة الروايات ادلقصود اللهم صلي على ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد فقط ،تسليما

  -وصحبِو أمجعُت  -قل وصحبِو ِلماذا أمجعُت؟  -وصلى اهلل على سيدنا ُمػَحمَّد خاًب النبيُت وعلى آلِو 
 آخر عبارة وآخر مجلة ُب كتاب الفتوحات ادلكية، ىذا ىو اجلزء الثامن.كلهم على حد سواء، ىذه 

 أما الػجزء التاسع الػموجود اآلف بُت يدي ىو مػجرد فهارس ال يوجد فيو كالـ.. 
 ،بعد ىذه اجلولة ُب كتاب الفتوحات ادلكية وقبل الفتوحات ادلكية أخذت مناذج من فصوص الػِحَكم

والكتاب األىم ىو الفتوحات ادلكية، ىذه النماذج  ،وكذلك مناذج من تفسَت القرآف من تفسَت ابن عريب
ئة صفحة أكثر من االيت ذكرهتا من الكتاب تعلموف كم عدد ىذه النماذج، عدد الصفحات؟ أكثر من م

ىذا الرقم  ئة صفحة من صفحات وأنا تعمدتائة ومخسة أو أكثر، أكثر من مائة منوذج، حدود مام
ئة موطن ُب الكتاب سلالف ألىل البيت ائة رقم كثَت، إذا كاف ىناؾ أكثر من مائة ألف رقم ماذباوز ادل

بل معادي ألىل البيت وُمناقض ألىل البيت فكيف ضلكم على ىذا الكتاب!! وقطعاً ىذا ادلقدار الذي 
 %80ظري الشخصي ُب ىذا الكتاب ، أنا ن%10قرأتُو ال ُيَشكِّل شلا خيالف أىل البيت إالَّ بنسبة 

ىناؾ معاين حق ومعاين صحيحة ومعاين عميقة ُب كتاب الفتوحات ادلكية،  %20سلالف ألىل البيت 
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، حىت لو افًتضنا بأف عريب وابن عريب ال شأف لنا بوِ  الكالـ ىنا يقع ُب جهتُت: مرة الكالـ يقع ُب ابن
بلغ إىل أعلى الدرجات ُب معرفة أىل البيت من  ابن عريب ثبت تشيعو وثبت والئو ألىل البيت وقد

طريق الكشف ال من طريق كتبِو، ثبَت عند عرفائنا من طريق الكشف بأنو قد بلغ إىل الدرجات العالية، 
لو نفًتض أف ىذا األمر حقيقة وفعاًل ثبت عند عرفائنا الشيعة بأف ابن عريب بلغ إىل أعلى درجات 

هذا أمٌر َحَسٌن بالنسبِة لو بالنسبة لنا ال يشكل شيئًا ضلُن لسنا ادلعرفة، وثبت من طريق الكشف ف
ولُت عن عواقب الناس، ضلُن أصاًل ال نستطيع أف نضمن عواقبنا حىت نتحدث عن عواقب الناس، ؤ مس

ولُت عن ُحسِن العواقِب أو عن سوء ؤ ولُت عن ىداية الناس وعن ضالذلم ولسنا مسؤ ضلُن لسنا مس
ُت عمن يدخل اجلنة أو عمن يدخل النار، للجنة وللنار قسيمها وىو الكفيُل ولؤ العواقب ولسنا مس

بذلك ما شأننا ضلُن بذلك، ما شأننا أين يكوف ابن عريب ُب اجلنة أو ُب النار، ما شأننا أف عاقبة ابن 
 عريب عاقبة ُحسٌت أو عاقبة سيئة ما شأننا ُب كل ذلك؟!

ن عريب، ما موجود من كتب ابن عريب ومن فكر ابن عريب الذي يتعلق بنا ىو كتب ابن عريب ومنهج اب
ىو ىذا الذي لو عالقة بنا، ىذا الذي لو مدخلية ُب الوسط الشيعي، مثل ما مرَّ علينا ُب كتب التفسَت 
ُب كتب األخالؽ ومثل ما مرَّ علينا من آراء علماء الشيعة ومن خطبائهم شلن تأثروا بالفكر ادلخالف 

درسة العرفانية أيضًا تسرب إليها الفكر ادلخالُف ألىل البيت نفس القضية، ضلن ال ألىل البيت ىذه ادل
نعبأ أكاف ابن عريب ضااًل أـ مهتدياً، بلغ إىل أعلى درجات ادلعرفة النورانية ُب أىل البيت أـ مل يكن  

جنبو، ما كذلك، إف كاف من أولياء أىل البيت فهنيئًا لو وإف كاف من أعداء أىل البيت فذنبُو على 
عالقتنا بابن عريب أو بأي إنساف آخر، اإلنساف يُػحاسب عن نفسِو يػُحاسب عن عملِو، اإلنساف ُيسأؿ 
عن عقيدتِو إنػما يُداؽ اهلل العباد على قدر عقوذلم، أنا ُأسأؿ عن عملي ال أُسأؿ عن عملكم أنتم، 

مسئولوف، كل واحد ُيسأؿ عن  وٌؿ عن نفسِو قفوىم إهنمؤ وأنتم ال ُتسألوف عن عملي، كل إنساف مس
عقلِو وعن معرفتِو وعن عقيدتِو، أيب ال ُيسأُؿ عٍت وال أنا أُسأُؿ عن أيب، إبٍت ال ُيسأُؿ عٍت وال أنا ُأسأُؿ 
عن إبٍت، كل إنساف ُيسأُؿ عن نفسو، فحُت نتحدث عن ابن عريب، ضلُن ال نعبأ أكاف ابن عريب بلَغ 

أـ مل يكن كذلك األمُر راجٌع إليِو، النفُع نفعُو والضرر ضرره،  أعلى درجات ادلعرفة واستبصر واىتدى
الذي يهمنا ما ىو ادلوجود ُب كتبِو، ما ىو ادلوجود ُب طرحِو، ما ىو الذي نقلُو إلينا عرفاء الشيعة من 

 .أبن عريب ىذا ىو الذي يهمنا، كم تسرب إلينا من الفكر ادلخالف ألىل البيت
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سلالفة ألىل  %80ت الفتوحات فبحسب رأيي وقد أكوف سلطئاً حبسب رأيي أمَّا كتب ابن عريب وبالذا
البيت ونسبة كبَتة منها معادية ألىل البيت، إذا كاف ىناؾ كالـ صحيح وكالـ حق ضلُن نقبلُو من ابن 
عريب ومن أي واحد، ضلُن ما عندنا مشكلة مع أحد، ادلشكلة ادلوجودة عندنا ُب قضية ادليزاف، اخلطوة 

ُب الطريق الصحيح أف نضع ادليزاف وبعد ذلك نزف األشياء ونزُف األشخاص، أف نضع ادليزاف أىل  األوىل
، ادلعارؼ، األشخاص، ادلذاىب  البيت ىم ادليزاف، نَزِف الكتب، النظريات، األفكار، احلديث، العلـو

ا نلقيهم جانباً نضرب نزهنم دبيزاف أىل البيت إذا رجحوا ُب ىذا ادليزاف نضعهم على رؤوسنا إذا ما رجحو 
هبم عرض اجلدار، ادليزاف أىل البيت، ىذا الكتاب كم ىو قريب من أىل البيت وكم ىو بعيد عن أىل 
البيت، كم فيو درجة من الوالء ألىل البيت ىذا الكتاب وأي كتاب ُب أي كتاب ديكن أف صلد حقاً 

لو من ابن عريب ومن غَتِه، ال نعادي ابن عريب وباطالً، احلق ضلُن نقبلُو ما قالو ابن عريب ُب أفق احلق نقب
ُب كل قوؿ يقولو، ىناؾ أيضًا اذباىات موجودة أف كل ما يقولو ابن عريب باطل أبداً، ىناؾ نسبة من  
كالمو حق، ما يقولُو من حق ضلُن نقبلو من ابن عريب ومن جامبوؿ سارتر ومن أي فيلسوؼ أو أي 

برتراند رسل وىذا ىو زعيم ادلالحدة ُب الغرب لكن إذا رجعنا  متحدث ُب العامل ومن كارؿ ماركس ومن
إىل كتبِو صلد ُب كتبِو حقائق عظيمة جدًا ُب كتب رسل، فهل يعٍت أننا نرفض احلقائق ألننا ال نتفق مع 
ىذا الشخص، احلقائق حقائق ال ديكن أف تُنكر واألباطيل أباطيل، ال ألين أقبُل شيئاً من كالـ ابن عريب 

د بصدقِو ىذا يعٍت أف أقبل بطالنو وال أقوؿ أف ىذا الكالـ باطل وأبدأ أَُرقِّع البن عريب، وال يعٍت وأعتق
 إِى آهَنُىا الَّرِييَ أَيُّهَا يَا}أيضًا إذا شخصت األباطيل عند ابن عريب أف أرفض احلقائق ألنو قاؿ أباطيل 

ىذا ىو الفهم القرآين إف كاف ُب األفكار ُب اآلراء وإف كانت اآلية تتحدث  {فَخَبَيَّنُىا بِنَبَأ فَاسِقٌ جَاءكُن
عن األنباء واألخبار ولكن قد يكوف الكالـ ُب نفس السياؽ وال أريد الدخوؿ ُب ىذه التفاصيل، مثل ما 

شيء  إذا جاء الفاسق بنبأ علينا أف نتبُت، الكالـ الذي يصدر من ابن عريب ومن غَتِه إذا كاف ىناؾ فيو
من حق ضلُن نقبل ىذا احلق، أنا ال أهتم عرفاء الشيعة بأهنم يقبلوف أباطيل ابن عريب إمنا جئت بكتب 

واذلدؼ  (ادللف ادلهدوي)ابن عريب وبينت ادلساوئ ادلوجودة فيها كي تتضح الصورة، ضلُن ُب برنامج أمسو 
يدي إماـ زماننا، فكيف  من ىذا الربنامج ىو تشخيص التكليف الشرعي ُب اللحظة احلاضرة بُت

نستطيع أف نشخص التكليف الشرعي ما مل نعرؼ األجواء احمليطة بنا، ىناؾ عالئم وضعها األئمة لنا ُب 
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الفقهاء، من ىو الفقيو ُب نظر األئمة؟ األئمة ذكروا لنا أوصافًا كثَتة أىم أوصاؼ الفقيو الذي يستطيع 
أقوؿ لكم بأين أتصف هبذا الوصف أو ال أتصف  أف يشخص التكليف الشرعي، وأنا ىنا ال أريد أف

هبذا الوصف أنا رلرد ناقل وأنتم بإمكانكم أف تطبقوا على الواقع، أنا رلرد ناقل أنقل ادلعلومات إليكم، 
 ُب روايات أىل البيت ما ىي أوصاؼ الفقهاء الذين يرتضوهنم أىل البيت؟ 

رفوا منازؿ الرجاؿ عندنا على قدر ما حيفظوف من صفات ىؤالء الفقهاء ىم األئمة قالوا: اع أول صفة
على قدر روايتهم عنا، ىذه الصفة األوىل كثرة الرواية عن أىل البيت، اعرفوا منازؿ  ،من رواياهتم عنا

الرجاؿ عندنا على قدر ما يُػحسنوف من رواياهتم عنا ىذا ادلعٌت يتكرر ُب كلمات أىل البيت، ىذه أوؿ 
كم يُػحسن من روايات أىل البيت؟ اإلحساف أواًل باحلفظ، اإلحساف بطريقة صفة، ىذا الفقيو العالػِم  

اللفظ، اإلحساف دبعرفة مصادر ىذه الروايات وطرؽ ىذه الروايات، اإلحساف دبعرفة ىذه الروايات ومدى 
زؿ عالقتها بالروايات األخرى ومدى عالقة ىذه الروايات بالقرآف والفهم احلقيقي ذلذه اآليات، اعرفوا منا

وىناؾ إضافة وفهمهم منا، نفس الرواية تقوؿ: وفهمهم  ،الرجاؿ عندنا بقدر ما يُػحسنوف من روايتهم عنا
منا، ىناؾ فهم متفرع من أىل البيت ال أقوؿ بالنحو الغييب ولكن لكثرة ادلمارسة ُب حديث أىل البيت 

ال نعد الرجل من أصحابنا فقيهاً  ولقوة االعتقاد بأىل البيت يأٌب التسديد ُب الفهم من أىل البيت، إنا
ثًا ال ُمػحدَّث كما يقوؿ كعمر ثًا ربدثُو ادلالئكة وحيدثُو اهلل ال بن  حىت يكوف ُمػحدَّ اخلطاب مثاًل، ُمػَحدَّ

هبذا ادلعٌت، ىذا ُب الفتوحات ادلكية عمر ُمػحدَّث حيدثو اهلل، إنَّا ال نعد الرجل من أصحابنا فقيهًا حىت 
ثاً؟ قاؿ :يليكوف ُمػحدثًا ق ىناؾ عملية تفهيم تسديد من ِقَبل األئمة  ،يكوف ُمَفهَّماً  :أويكوف ادلؤمن زلدَّ

صلوات اهلل وسالمو عليهم أمجعُت من قبل إماـ زماننا ىذا ادلعٌت وارد ُب الروايات، الصفة األوىل إذاً 
 اعرفوا منازؿ الرجاؿ على قدر ما يُػحسنوف من روايتهم عنا.

ال تكونوا فقهاء بل لن تكونوا فقهاء حىت تعرفوا معاريض كالمنا، لكالـ أىل البيت  الصفة الثانية
معاريض وخصائص كما قاؿ اإلماـ الرضا كما قالوا ىم بأف كالمهم كالقرآف فيو مػُحَكم ومتشابو فيو 

فة الثانية ناسخ ومنسوخ فيو وفيو، فال تكونوا فقهاء بل لن تكونوا فقهاء حىت تعرفوا معاريض كالمنا، الص
ىي معرفة معاريض الكالـ وىذه تتضح ىذه ال ربتاج إىل امتحاف كثَت ىذه تتضح من خالؿ شرح 
أحاديث أىل البيت وفهم أحاديث أىل البيت ومعرفة دالالت حديث أىل البيت واضحة القضية ال 

در كل امرئ كما يقوؿ ربتاج إىل كثَت مؤونة، تكلموا ُب العلم كما يقوؿ أمَت ادلؤمنُت تبُُت أقداركم، وق
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أمَت ادلؤمنُت ما يُػحسنُو أي ما يػُحسنُو من العلم، وقيمة ادلرء، ادلرء سلبوٌء ربت لسانو ال ربت طيلسانو، 
الطيلساف ىو اللباس الذي يلبسُو أىل العلم أو األكابر من القـو ىكذا ُب كتب اللغة، ادلرء سلبوٌء ربت 

لم تبُت أقداركم الصفة الثانية، الصفة الثانية أنو معرفة معاريض لسانو ال ربت طيلسانو، وتكلموا ُب الع
 عاين.الكالـ، السعة ُب حفظ حديث أىل البيت ومعرفة معاريض الكالـ أي الدقة ُب معرفة ادل

أفَّ الفقيو ال تػهجم عليو اللوابس يعنػي ال يُػخدَع، ال يػخدعُو أحد ال ُب عالػم السياسة وال  الصفة الثالثة
لػم االجتماع، ال أبناء الػمجتمع يػخدعونو وال الساسة يػخدعونو وال تػخدعُو األفكار واألسػماء ُب عا

والػمسميات، الفقيو كما يقوؿ اإلماـ الصادؽ صلوات اهلل وسالمو عليو وغَتُه من األئػمة الذي ال تػهجم 
 .ىو الذي ال تػهجم عليو اللوابسعليو اللوابس، الفقيو 

الفقيو أف يكوف عارفًا بزمانِو وأبناء زمانو، أعرؼ الناس بزمانِو وأبناء زمانِو، الصفة  ُب الصفة الرابعة
اقصدوا كل متُت ُب حبنا وكثَت الَقَدـِ ُب  :الرابعة حينما يسألوف األئمة َعمَّن نرجع ُب أمور ديننا قاؿ

 أمرنا أو كثَت الِقَدـِ ُب أمرنا فإنػهما كافوكما إف شاء اهلل تعاىل. 
فاصمدا على كل متُت، الرواية ُب رجاؿ الكشي  الصفة الـخامسةفاصمدا على كل متُت ُب حبنا ىذه 

فاصمدا على كل متُت ُب حبنا وكل كثَت الِقَدـِ أو الَقَدـِ ُب أمرنا فإنػهما كافوكما إف شاء اهلل تعاىل، 
ـِ ُب أمرىم صلوات اهلل وسالمو متانة الػحب أف يكوف متينًا ُب الػحب أف يكوف كثَت الَقَدـِ أو الِقدَ 

 عليهم أجػمعُت.
ىذه صفاُت الفقيو وعادًة ال ُتذكُر ىذه الصفات ُب الرسائل العملية، الرسائل العملية تذكر صفات 
أخرى ولكن ىذه صفاُت الفقيو ُب روايات أىل البيت ىناؾ صفات أخرى وأنا ال أريد التوسع أكثر من 

لتكليف الشرعي البَُد أف نعرؼ الزماف وأف نعرؼ أبناء الزماف، البُد أف فإذا كنا ُب مقاـ تػحديد ا ذلك.
ما يعرب )نعرؼ اللوابس التػي تػحيُط بنا، الفقيو ىو الذي ال تػهجُم عليو اللوابس، بعبارة دارجة يعنػي 

ُب  ال تػهجم عليو اللوابس، ال يػخدع ال ُب الػجانب الدينػي وال ُب الػجانب الدنيوي ال (عليو كالو
الػجانب الػمادي وال ُب الػجانب الػمعنوي، فلذلك البَُد من التوغل ُب ىذه النواحي وُب ىذه الػجهات 
التػي توغلت فيها بعض الشيء وإف كاف ىذا التوغل موجز بػحسب وقت الربنامج وبػحسب طبيعة البث 

يقبلوف أباطيلُو لكنهم يربروف  التلفزيوين، فإين حُت تناولت ابن عريب ال أريد أف أقوؿ بأف عرفاء الشيعة
لو، واإلنساف يػمر ُب حياتِو إف كاف الػحياة العلمية أو الػحياة العرفانية يػمر بػمقاطع وبػمراتب وتكوف لو 
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 .تػجليات ُب حياتِو وىذه تػختلف من وقت إىل آخر
نا ال أسيء الظن مثاًل حُت انتقدت تفسَت ادليزاف وأشرت إىل تسرب الفكر ادلخالف إىل ىذا التفسَت أ

بالسيد الطباطبائي أبدًا وإين أعرؼ حالة السيد الطباطبائي ُب أيامِو األخَتة وأعرؼ ما وصل إليو من 
االنقطاِع عن الدنيا وعن اخللق وأعرُؼ الكثَت من تفاصيل حياتِو والكثََت من األمور اليت قد ال يعرؼ 

طبائي بلغ إىل ىذه ادلرتبة لكن ىذه اآلثار موجودة عنها الكثَتوف، لكن بالنتيجة حىت لو أف السيد الطبا
بيننا، تفسَت ادليزاف موجود بيننا والفكر ادلخالف منتشر ُب ىذا التفسَت، السيد الطباطبائي بلغ ما بلغ 

ادلوجود فيما بيننا ىو تفسَت ادليزاف وبقية األمور أيضًا وإالَّ ضلًن ال نعتقد بعصمة شخص،  ،فذلك لنفسوِ 
ما بلغوا من العلم وادلعرفة وعرفائنا مهما بلغوا من درجات ُب عامل ادلعٌت و ُب عامل اهلل علمائنا مه

سبحانو وتعاىل مهما بلغوا من ىذه ادلعاين ىم أناٌس عاديوف ىم عرضة للخطأ وللسهو، ُب بعض 
وردبا يقضي  األحياف اإلنساف حىت لو كاف يعتقد بأنو ُب طريق احلق يؤمن بقضية ويبٍت عليها ويبٍت ويبٍت

ومثُل ىذا كثَت ُب  ،عمرًا طوياًل يبٍت على ىذه القضية وبعد عمر طويل يتبُت لو بطالف تلك القضية
السالكُت وُب العارفُت وُب أقطاب ادلدرسة العرفانية ومناذج موجودة عندنا بكثرة، تصور أف مدرسة من 

ولية مدرسة معصومة تصور خاطئ، ادلدارس الشيعية معصومة ىذا تصور خاطئ، تصور أف ادلدرسة األص
وتصور أف ادلدرسة اإلخبارية مدرسة معصومة، ردبا أصحاهبا الذين يتعصبوف ذلا وىذا ناتج من جهل 
مركب كل ىذه ادلدارس ىي نتاج ُجهد بشري، ىي زلاولة بشرية لفهم النصوص ادلعصومة لفهم الطريق 

، الدين معصـو والنصوص معصومة لكن ىذه جهود ب شرية رباوؿ أف تفهم، رباوؿ أف تقارب ادلعصـو
 الواقع تقارب احلقيقة، ىذه احملاوالت ُعرضو للخطأ والصواب، من قاؿ بأف كالمي ىذا ىو صواب؟

أنا أعتقد بصوابيتو وردبا حبسب الواقع ليس صوابًا ىي زلاولة دلقاربة الواقع، زلاولة دلقاربة احلقيقة ولكن 
ؿ سباـ اجلهد واستوَب سباـ اآلليات وسباـ األغراض حينئذ حىت لو على اإلنساف أف يبذؿ جهده، إذا بذ

أخطأ يكوف معذوراً ألنُو قد وصل، ال يكوف مأجوراً كما يقوؿ ادلخالفوف يكوف معذوراً، ادلخالفوف ألىل 
البيت يقولوف بأف اجملتهد لو أخطأ لُو أجر ولو أصاب لُو أجراف ىذا فكر معاوية ابن أيب سفياف، ىذا 

يب حنيفة، أىُل البيت صلوات اهلل عليهم يقولوف اإلنساف يبذؿ جهده وادلنطق والعقل والفطرة فكر أ
تقوؿ بذلك، منطق أىل البيت ىو ىذا منطق العقل والفطرة، اإلنساف إذا بذؿ جهده حىت لو مل يصل 

احلد األقصى من إىل اذلدؼ األمسى فهو معذور حينئذ ال ُيالـ، لُو العذر بأنُو قد استفرغ وسعو وصل إىل 
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اجلهد، ىذه ادلدارس ادلدرسة األصولية، اإلخبارية، الشيخية، العرفانية مدارس شيعية تُوصل روادىا إىل 
أىل البيت ولكنها ُب حد البشر ُب حد اإلنساف ما بُت اخلطأ والصواب علمائها أقطاهبا روادىا يسعوف 

العرفانية، اآلف ادلدرسة العرفانية ادلوجودة ُب  ُب ذلك، يعٍت اآلف إذا أردنا مثاًل أف نسأؿ عن ادلدرسة
الوسط الشيعي ىي مدرسة الشيخ حسُت قُلي اذلمداين، ردبا سيأٌب احلديث عن السيد اخلميٍت إذا كاف 
للوقت بقية إف مل يكن ففي يـو غد نتحدث عن موقف السيد اخلميٍت من ابن عريب وعن منهجو 

 العرفاين بشكل موجز.
وجودة أكثر اآلف العرفاء ادلوجودين ىم من مدرسة الشيخ حسُت قُلي اذلمداين، للعلم اآلف ادلدرسة ادل

ادلسالك العرفانية وادلناىج العرفانية كثَتة جدًا وادلسالك العرفانية غَت ادلسالك الصوفية، الصوفية ذلم 
ض األحياف مسالكهم وذلم طرقهم والعرفاء ذلم مسالكهم وذلم طرقهم، قد يلتقوف مع الصوفية ُب بع

ولكن ُب غالب األحياف يفًتؽ العرفاء عن ادلتصوفة، العرفاء ذلم منهج ذلم مسلك ذلم خصوصيات 
والصوفيُة كذلك وضلُن ال شأف لنا بالصوفية الصوفيُة مذمومٌة ملعونٌة ُب حديث أىل البيت، العرفاء قد 

نها إذا كانت ىذه النقاط موافقة يلتقوف مع الصوفية، ُب النقاط اليت يلتقوف فيها مع الصوفية نبحُث ع
ألىل البيت ضلُن نقبلها إذا كنت سلالفة ضلُن نرفضها، ادليزاُف أىُل البيت، واحلكمُة ضالُة ادلؤمن ىو أحقُّ 
هبا وىو أىلها، يأخذىا أين ما جيدىا، ألننا ال نريد أف نكوف ُب إطار ربددُه عقوؿ بشرية معينة، مثالً 

ُة األصولية مدرسٌة ميداهنا األوؿ واألخَت ىو الفقو األحكاـ الشرعية، وىذه ادلدرسُة األصولية، ادلدرس
ها شلن ذباوز ئادلدرسة حدىا ىو األفق الظاىر من الشريعة وال تتجاوز ىذا احلد، ردبا البعُض من علما

لكنُو ال عن طريق مفاىيم ادلدرسة األصولية وإمنا ألنُو ىو أيضًا من رواد مدرسة أخرى من  ،ىذا احلد
وادلدرسة  ،رواد ادلدرسة العرفانية مثاًل أو غَت ذلك، ادلدرسة األصولية ُب ىذا حدىا ُب حدىا الظاىر

ُب الوقت القريب اإلخبارية ذلا حدود ُب حدود احلديث وأنا إف شاء اهلل كما وعدتكم إذا سنحت فرصة 
سوؼ أفتُح ملفًا عن ادلدارس الشيعية نتحدُث عن مناىجها وعن رموزىا وعن كتبها وعن أساليبها ُب 

على أي حاؿ ادلسالك العرفانية كثَتة وكنُت أريد ، البحث والفكِر والدرس والتعليم وإىل غَت ذلك
 .احلديث عن ىذه ادلدرسة

شرة وىي مدرسة الشيخ حسُت قُلي اذلمداين رمحُة اهلل عليو، ىذه ادلدرسة العرفانية اآلف الشائعة وادلنت
ادلدرسة لو أردنا أف نذىب إىل ما ورائياهتا التأرخيية مىت نشأت ىذه ادلدرسة؟ ىذه ادلدرسة ليست ضاربة 
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ُب الِقَدـ، ألف اآلف الطبقة مثاًل اآلف الطبقة ادلوجودة من أساتذة العرفاف، اآلف األساتذة العرفانيوف 
والرجاؿ العرفانيوف ادلوجودوف إف كاف ُب مدينة قم أو ُب مدينة مشهد أو ُب النجف أو ُب أي مكاف 
آخر ىؤالء ىم تالمذة ُب الغالب، ُب الغالب يعودوف إىل مدرسة السيد علي القاضي الطباطبائي أو إىل 

ة ادلوجودة ىم تالمذة مدرسة السيد ىاشم احلداد الكربالئي ُب الغالب، وىذه الطبقة يعٍت اآلف الطبق
السيد زلمد حسُت الطباطبائي أو تالمذة السيد عبد الكرمي الِكشمَتي أو تالمذة السيد زلمد حسُت 
الطهراين وىؤالء بشكل عاـ ىم تالمذة للسيد علي القاضي الطباطبائي والسيد ىاشم احلداد وىؤالء 

سيد أمحد الكربالئي والشيخ زلمد البهاري، بدورىم تالمذة للسيد أمحد الطهراين الكربالئي، ادلعروؼ بال
وىؤالء يقعوف ُب دائرة تالميذ الشيخ حسُت قُلي اذلمداين يعٍت القضية ليست بعيدة على ما أتذكر وفاة 

سنة  120للهجرة يعٍت حدود  1432للهجرة وضلُن اآلف  1311الشيخ حسُت قُلي اذلمداين حدود 
سنة من وفاتو إىل اآلف وىذه ادلدرسة  121، 1432ُن وضل 1311وفاة الشيخ حسُت قُلي اذلمداين، 

العرفانية ىو زعيمها ىو مؤسسها ىو رئيسها قل ما شئت، ىو عادلها ىو عارفها األوؿ الشيخ حسُت 
قُلي اذلمداين، الشيخ حسُت قُلي اذلمداين من كاف أستاذُه ُب ىذا النهج، ُب ىذا النهج العرفاين؟ كاف 

ًتي، السيد علي الُششًتي من كاف أستاذُه؟ أستاذ السيد علي الُششًتي رجٌل  أستاذُه السيد علي الُشش
كاف حائكًا ُب خوزستاف، كاف حائكًا ُب ُششًت ُب مدينة ُششًت، تسًت أو ُششًت، والقضية ذلا تفصيل 

، أنا ال أريد اخلوض فيها، من ىو ىذا الرجل؟ ال يعرفُو أحد وال حىت أقطاب ادلدرسة العرفانية يعرفونوُ 
البدايُة بدأت من ىناؾ السيد علي الُششًتي تأثر هبذا الرجل رجل صاحب كرامة وصاحب منزلة 
وقصص، ىناؾ موجودة ذلا تفصيل ال أريد اخلوض ُب تأريخ ىذه ادلدرسة، وبعد ذلك السيد علي 

شيخ الُششًتي أنتقل إىل النجف، كاف ُب ُششًت وتأثر بذلك الرجل وأنتقل والشيخ األنصاري، نفس ال
األنصاري كاف حيضر دروس األخالؽ عند السيد علي الُششًتي، والشيخ حسُت قُلي اذلمداين كاف من 
تالميذ الشيخ األنصاري وكاف حيضر أيضًا دروس السيد علي الُششًتي ُب األخالؽ والعرفاف والسلوؾ 

 .ليست بعيدة ونشأت ادلدرسة بعد ذلك، فهذه ادلدرسة العرفانية اليت نتحدث عن رموزىا بدايتها
وىذه األفكار ىي بالنتيجة حىت لو كاف قسم منها متأٌب من طريق الكشف، الكشف ىو نسيب أيضاً ال 
يستطيع أحد أف يقوؿ بأف الكشف حقيقة مطلقة، الكشف نسيب، ىناؾ كشٌف رمحاين وىناؾ كشٌف 

، الكشُف الرمحاين شيطاين، دعٍت من الكشف الشيطاين ىم العرفاء يقولوف هبذا لسُت أنا الذي أقوؿ
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نسيب، ولذلك ديكن أف يتعارض ىذا الكشف مع كشف آخر لنفس الشخص أو لشخص آخر ألف 
القضية مرتبطة باحلاؿ الذي ىو فيو، للسالك ُب ىذا الطريق لُو حاٌؿ ولُو مقاـ، ادلقاـ ىو الذي يصل إليو 

كسبية واحلاؿ كما يقولوف بأنُو بالكسب واحلاؿ ىو الذي يأٌب إليو بالوىب، األحواؿ وىبية وادلقامات  
يأتيو من خارج، ىو نفحٌة من النفحات، ىو جذبٌة من اجلذبات وىو ال يتحكُم بو، احلاؿ يتحكُم 
بصاحب احلاؿ بذي احلاؿ، وحاٌؿ عن حاؿ خيتلف وأنا ال أريد اخلوض ُب ىذه التفاصيل واجلزئيات اليت 

تلف من شخص إىل آخر حبسب اختالؼ يعرفها العرفانيوف، لكن الكشف ىو نسيبٌّ والكشف خي
ـٌ ولُو حاؿ، وما ينكشُف للُمكاَشِف  ادلقامات وحبسب اختالؼ األحواؿ، كما قلت بأف السالك لُو مقا

بل زبتلف من زمن إىل زمن  ،يكوف حبسب مقامو وحبسب حالو وىذه زبتلُف من شخص إىل آخر
قاؿ بأف الذي جاء من طريق بالنسبة للشخص ومن مكاف إىل مكاف ومن وضع إىل وضع، فمن 

الكشف ىو سباـ احلقيقة حىت وإف كاف الػُمكاَشف يرى ُب طريق سلوكو يرى احلقائق ويرى التأييد ويرى 
حالوة ادلناجاة وحالوة الذكر ما زاؿ اإلنساف ليس كاماًل وليس معصوماً فإف ما يأتيو ُب أحسن األحواؿ 

ىو حديُث أىل البيت، النيبُّ صلى اهلل عليو وآلو وسلم لَػمَّا  ولذلك ادليزاف األوؿ واألخَت ،سيكوُف نسبياً 
ترؾ لنا الكتاب والعًتة ىو ىذا ادليزاف احلقيقي الكتاب والعًتة لكننا حباجة إىل فهم الكتاب والعًتة 
ادلشكلة ىنا، ادلشكلة ُب فهم الكتاب والعًتة علينا أف نأخذ الكتاب كلو والعًتة كلها وأف نبحث عن 

الفهم، إنّا ال نعدُّ الرجل من أصحابنا فقيهًا حىت يكوف زلدثاً، أويكوف ادلؤمن زلدثاً؟ قاؿ: نعم طريقة 
يكوف مفهماً، وعملية التفهيم ىذه تأٌب من داخل حديث أىل البيت، يعٍت الساحة اليت يتحرُؾ فيها 

ات مهما بلغت لن تصل والػُمكاشفات والػُمشاىدات والػُمعاين ،ولػيُّ أىل البيت ىي حديُث أىل البيت
ُب عمقها إىل عمق حديث أىل البيت، فلقد قرأُت مكاشفات الػُمكاشفُت واهلِل إنٍت ألجُد ُب حديث 
أىل البيت ما ىو أعمُق منها بكثَت وبكثَت، ولذلك أقوؿ بالنسبة لكتاب الفتوحات ادلكية النسبة األكرب 

ناؾ نسبة موجودة ىي حقائق ومعاين عميقة من ىذا الكتاب ىو سلالف ألىل البيت بل معادي ذلم، وى
 أنا أقسمها إىل قسمُت:

ىناؾ معاين عميقة: وىذه ادلعاين العميقة موجودة ُب حديث أىل البيت من أراد أف يرجع إىل حديث 
وليس البن عريب فضل فيها فإف أىل  ،أىل البيت جيد ىذه ادلعاين موجودة فما احلاجة إىل ابن عريب

 قبل ذلك دبئات من السنُت. البيت ذكروىا لنا 
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وىناؾ معاين أخرى ليست عميقة جداً: موجود ُب حديث أىل البيت ما ىو أعمق منها فلماذا نلػجأ 
إىل ابن عريب إذا كاف كل شيء موجود ُب حديث أىل البيت، ولػماذا نلػجأ إىل أشعار حافظ مثالً، 

ػميز على غَته من الشعراء وىو شيعيُّ العرفاء يػهتموف بأشعار حافظ وحافظ شاعر وشعرُه عميق ويت
ولكن ما الػحاجة إىل أشعار حافظ إذا كاف عندي كالـُ الػحسُت عليو السالـ، إذا كاف  ،الػمذىب

عندي كالـُ سيد األوصياء، إذا كاف عندي كالـُ الباقر والصادؽ ما الػحاجة إىل كالـ حافظ؟ حتػى لو 
الصورة الشعرية للقرآف ولكنػي أعجب أوُؿ بيت شعر ُب قالوا بأف ديواف حافظ ىو صورة عن القرآف 

 معاوية. بن  ديواف حافظ الصدُر منُو من شعر يزيد
 أال يا أيها الساقي أدر كأساً فناولػها

معاوية؟ أوؿ بيت ُب أوؿ صفحة من ديواف حافظ فكيف بن  افتح ديواف حافظ أليس ىذا من شعر يزيد
ولكن  ،للقرآف؟ مبالغات، نعم ىناؾ شيٌء حق ُب شعر حافظيكوف ديواف حافظ ىو الصورة الشعرية 

بالنتيجة ىو شعر، ما الضرورة إىل أف أرجع مثاًل إىل ديواف ابن الفارض؟ وابن الفارض سلالف ألىل 
البيت وىو من تالميذ ابن عريب، ما الضرورة إىل أف أرجع إىل كتب مثاًل صدر الدين القونوي وىو من 

ىؤالء والقيصري والفناري وغَتىم، وغَتىم من ىذه الكتب ادلتداولة ُب ادلدرسة  تالميذ ابن عريب، وغَت
العرفانية إذا كاف حديُث أىل البيت موجوداً عندي وُب غاية العمق ما الداعي أف أرجع إىل ىؤالء؟ نعم 

أف أعود إليهم على سبيل أف من مجع علم الناس إىل علمو فهو األعلم من ىذا القبيل ىذا شيٌء حسن 
ولكن  ،أجد شيئًا حسنًا مجياًل موجودًا ُب كتبهم وأقبلُو على أساس موافقتو ألىل البيت ال بأس بذلك

يبقى ادليزاُف األوفر وادليزاف األعلى ىم أىل البيت، ومن أراد أف يكوف خالصًا ُمػخِلصًا ُمػخَلصًا ألىل 
سلك ادلعنوي ادلسلك الروحاين ىذه قضية البيت أف ال خيرج من إطار الكتاب والعًتة، ضلُن حباجة إىل ادل

ضرورية ُب حياتنا، الذين يريدوف التقرب إىل أىل البيت ىم حباجة إىل مسلك ألف الشريعة األحكاـ 
 .وىناؾ ُب دين أىل البيت ما ىو أعمق من أفق الشريعة ،الفقهية ذلا أفق

سواء اتفقنا على ىذه العناوين أـ مل ما يقولو العرفاء من وجود الشريعة والطريقة واحلقيقة، ىذه حقيقة 
نتفق ىم يذكروف حديثًا عن النيب صلى اهلل عليو وآلو ُب ذلك غَت معروؼ ُب كتب احلديث عندنا من 

لكن حىت لو أردنا أف نغض النظر عن ىذه العناوين  ،وحقيقة ،وطريقة ،تقسيم الدين إىل شريعة
ت وإىل القرآف فإننا صلُد فيو ىذه احلقائق، ىناؾ وادلصطلحات إذا أردنا أف نأٌب إىل حديث أىل البي
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ولكن علينا أف نتلمس  ،شيء ُب أفق الشريعة، ىناؾ شيء ُب أفق الطريقة، وىناؾ شيء ُب أفق احلقيقة
إف شاء اهلل بعد شهر رمضاف إذا سنحت الفرصة ُب ، ىذا ُب فكر أىل البيت ُب حديث أىل البيت

ـُ زماننا صلواُت اهلل وسالمو عليو سأتناوؿ ىذه ادلطالب ادلعنوية احلسن العسكري إمابن  برنامج احلجة
ُب حديث أىل البيت، أستخرجها من حديث أىل البيت ماذا تريد أف تسميها؟ تسميها بعلم السلوؾ 
مسها، تسميها بعلم العرفاف مسها، تسميها بعلم األخالؽ مسها، أنا ال أمسيها بكل ىذه األمساء أنا أمسيها 

ىناؾ منهٌج علوي، ىناؾ طريٌق علوي، ادلنهج العلوي ُب الوصوؿ إىل اهلل سبحانو  (هج العلويادلنػ )ب
وتعاىل وادلنهُج العلوي ىو ادلنهُج الػُمَحمَّدي وىو ادلنهُج الفاطمي وىو احلسٍت واحلسيٍت وىو ادلهدوي، 

ُب بياف معاين إف شاء اهلل ُب ىذا الربنامج إذا سنحت الفرصة ووفقت لذلك سأكوف ُب خدمتكم 
ومضامُت السلوؾ ادلعنوي والسلوؾ الروحاين ُب التقرب إىل اهلل عرب بوابة إماـ زماننا صلوات اهلل وسالمو 
عليو بعيدًا عن مصطلحات ابن عريب وبعيدًا عن مصطلحات الصوفية وبعيدًا عن كل ما ىو ليس نقياً 

 وف الصافية ال من العيوف الكدرة. بنقاء آؿ مػَُحمَّد، ضلاوؿ قدر اإلمكاف أف نغًتؼ من العي
ىذه الػمدرسة، الػمدرسة العرفانية مدرسة فيها أجالء وفيها ُصلحاء وفيها من أولياء اهلل ما فيها، أنا ال 

وإنػما أقوؿ لقد تسرب الفكُر الػمخالف إىل الػمدرسة العرفانية الشيعية  ،أقّيم ىؤالء كما قيمت ابن عريب
قة لػي بعاقبة ابن عريب كيف تكوف عاقبتُو ىذا أمٌر يتعلُق بو، ربػما يقوؿ من خالؿ ابن عريب، وال عال

رواد الػمدرسة العرفانية بأف ابن عريب تكلم ما تكلم بػحكم التقية ولكن ىذا الكالـ ليس منطقياً، ما 
يصب  الػحاجة إىل تكرار ىذه الػمعاين على طوؿ الكتاب؟ كاف بإمػكانو إذا كاف فعاًل يراعي التقية أف

الػمعاين الصحيحة ُب لباس الػمصطلحات الصوفية والعرفانية وبلغة الرمز واإليػحاء من دوف أف يستعمل 
كقوؿ أيب بكر الذي يدعيو   ،األحاديث والنصوص ومن دوف ىذا التكرار الػُمِمل لكلمات ليس ذلا معٌت

 يرددىا دائمًا بأف أبا بكر ىو بأف العجز عن درؾ اإلدراؾ إدراؾ ومثل ىذه الكلمات، ىذه الكلمة اليت
ما رأيت شيئاً إال ورأيُت اهلل قبلو وإىل غَت ذلك، التقية ذلا حدود والتقية ىي للمضطر، ادلضطر إذا  :قاؿ

أراد أف يأكل من ادليتة يأكل بالقدر الذي يكوُف سببًا لنجاتو ولعدـ ىالكو التقية كذلك، التقية 
ىذا أيضًا نوع من أنواع التقية ولكن تقية ُب الطعاـ  أحكامها كأحكاـ ادلضطر ألكل ادليتة، ىو

، اإلنساف حيـر عليو أكل ادليتة لكن ادلضطر ماذا يفعل؟ جيوز لُو أف يأكل من  والشراب، ادلضطر حيـر
ادليتة بالقدر الذي يتقـو بو، جيوز لُو أف يأكل من النجاسات بالقدر الذي يتقـو بو، التقية كذلك، التقية 
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ما نػمارس التقية نػمارس التقية ُب حدود وليس ذلك يعنػي أننا نفتح األبواب على كل ذلا حدود حين
مصارعها فنأٌب بكل ما ىو مضاد ألىل البيت تػحت عنواف التقية، ثػم ما الداعي إىل أف أكتب كتاباً 

الناس؟ التقية بػهذا الػحجم مػخالف ألىل البيت تػحت عنواف التقية ما الفائدة منُو فيكوُف سبباً إلضالؿ 
 .لػها قوانُت يا عرفائنا الشامػخُت األجالء، التقية ال تكوف ىكذا

وىناؾ من يقوؿ بأف كتب ابن عريب مػحرفة قضية التػحريف موجودة ُب كل الكتب، بػخربٌب الطويلة ُب 
ختالفاً الكتب أي كتاب اآلف يُطبع طبعة أولػى أو طبعة ثانية غَت تلك الطبعة طبعة جديدة إننػي أجُد ا

بُت كتاب وكتاب، نفس الكتاب بُت طبعة وطبعة، التػحريف موجود ُب كل الكتب وال يػخلو كتاب من 
الػتحريف، نػحُن ال نعتقد بػخلو كتاب من التحريف إال القرآف، والقرآف أيضًا ُحرِّؼ تػحريفًا معنوياً، 

أولو إىل آخره قلبوه قلب، الكتاب القرآف مػحرؼ ُب تفسَته، الػمخالفوف ألىل البيت حرفوا القرآف من 
الوحيد الذي ال نعتقد بتػحريفو لفظيًا ىو القرآف فقط وبقية الكتب كلها تطرؽ إليها التػحريف الكتب 
األربعة الكاُب، التػهذيب، االستبصار، الفقيو، ىل نعتقد بأف التػحريف لػم يدخل إليها؟ دخل إليها 

الػمحدث والعالػم الػخبَت يستطيع أف يػميز ذلك، التحريف التػحريف ىناؾ تػحريف موجود فيها ولكن 
موجود ُب كل مكاف بقصد أو بدوف قصد، بسوء نية أو بػحسن نية، ناشئ من اشتباه الرواة أو من 
اشتباه الُنساخ، بتصحيف من الراوي أو بتصحيف من الناسخ، موجود وإال لػماذا تػختلف النسخ ُب 

 الكاُب، تػختلف النسخ القديػمة عن الػجديدة ُب عدد األحاديث عدد األحاديث حتػى الكاُب وغَت
تػختلف ُب األلفاظ التػحريف موجود ُب كل مكاف ولكن كم ىي نسبة التحريف؟ ىل تصل إىل الػحد 
الذي تقلب الكتاب من أولو إىل آخره؟ قطعًا ال، نفس الشيء كتب ابن عريب ىي عرضة للتػحريف 

الػموضوع العاـ ُب الكتاب، أنتم تالحظوف كم تتكرر ىذه األحاديث يعنػي ولكن ىذا التحريف ال يغَت 
، لو %10واهلِل حتػى أقل من  %10ىذا ُب كل مكاف يوجد تػحريف؟ مع أننػي ما اخًتت إال بنسبة 

أريد أف أتتبع كل الػمواطن التػي ىي بػحاجة إىل أف أؤشرىا وأف أتلوىا على مسامعكم القضية تػحتاج إىل 
ويل، وما ذكروه من شواىد على التػحريف فهي شواىد قليلة جداً، وىذه الشواىد حتػى لو أردنا وقت ط

ألف الشواىد التػي قالوا بأنػها  ،أف نقوؿ بأنػها مػحرفة ونصححها فال تؤثر على كل ىذا الذي ذكرتوُ 
الصحيحة ولكن ُب  بأنو قد مدح أمَت الػمؤمنُت ُب الُنسخ ،مػحرفة التػي تتعلق بسيد األوصياء قالوا

النسخ التػي طُبعت بعد ذلك ُحرِّفت، ىذه شواىد ومواطن قليلة وما قالوا بأف ىذه الػمقاطع التػي قرأتػها 
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 .بأنػها قد ُحرفت، قالوا بأنو يػخالف الػمذاىب األربعة فقهياً 
الو الفقهية، ولكنُو خيالف أىل البيت ُب أقو  ،نعم وإذا خالف ادلذاىب األربعة فقهياً ىو صاحب مذىب

قالوا بأف النسخة اليت نشرىا على سطح الكعبة وبقيت سنة ال ادلطر زلاىا وال الشمس غَتهتا وال الريح 
وقد كتبها ىكذا من دوف الرجوع إىل أي مصدر ألهنا  ،طَتت األوراؽ وىو ما وضع شيء على األوراؽ

النسخة اآلف ادلوجودة ىذه ىي قضية وحي إلقاء سبوحي، قالوا ىذه النسخة غَت موجودة اآلف وىذه 
اليت أضاؼ إليها ابن عريب تعليقات وكتبها ُب آخر عمره، والقضية ىنا أنكى يعٍت ابن عريب إذا كاف ُب 
آخر عمره البد أف تكوف بصَتتُو أقوى يعٍت ىذه اإلضافات أضافها ابن عريب ُب آخر عمره؟ إذا أضافها 

 636لنسخة، مىت انتهى من ىذه النسخة؟ يقوؿ: سنة ُب آخر عمره، ألنُو ىو يقوؿ مىت كتب ىذه ا
، وكاف الفراغ من ىذا الباب الذي ىو خاسبُة الكتاب ُبكرة يـو األربعاء الرابع والعشرين ُبكرة يـو األربعاء

بن  زلمدبن  عليبن  خبطو زلمد -مؤلف الكتاب  -وكتبُو منشئو  636من شهر ربيع األوؿ سنة 
وىذا مكتوب  638ابن العريب بنفسو ىو حيدد تاريخ، ىو توُب سنة:  -العريب الطائي احلاسبي وفقُو اهلل 

يعٍت سنتُت ما بُت موتو، إذا كاف ىذه اإلضافات مل تكن ُب النسخة األصلية وابن عريب  636سنة: 
عمره، يعٍت ىذا، ىذا  أضافها فهذا سوء عاقب، يعٍت أف ابن عريب حيمل ىذه األفكار ادلنحرفة حىت آخر

عذر أتعس من األعذار السابقة، ىذا كل ما اعتذروا بو وال يوجد شيء آخر، ومع ذلك ضلُن صلد أف 
عرفائنا يدافعوف عن ابن عريب ويدافعوف عنُو دفاعًا مستميتًا ال أدري دلاذا، ىل أف ادلعرفة اإلذلية سلتصة 

تدأت من الشيخ حسُت قُلي اذلمداين وما كاف يوجد كما قلت ادلدرسة العرفانية اب  ،بابن عريب؟ أبداً 
وا يقرءوف ُب كتب العرفاء وادلتصوفة من ادلخالفُت وبدأت أشيء امسُو العرفاف ُب أجواء ىذه ادلدرسة فبد

 .أفكارىم تتسرب شيئاً فشيئاً وىكذا دخل ابن عريب ُب أجواء ىذه ادلدرسة
الػموجودة لكن ىذه الػمدرسة غَت منتشرة مدرسة الشيخ  نػحُن عندنا مدرسة ثانية من الػمدارس العرفانية

مػَُحمَّد رضا القمشئي والسيد الػخمينػي ينتمي إىل ىذه الػمدرسة، السيد الػخمينػي ينتمي بالػحقيقة إىل 
الػمدرستُت، السيد الػخمينػي عندُه أستاذاف الشيخ جواد ملكي تربيزي وىو من تالميذ الشيخ حسُت 

من خواصو من خواص الشيخ حسُت قُلي الػهمداين، اآلغا جواد ملكي التربيزي كاف قُلي الػهمداين و 
أستاذًا للسيد الػخمينػي، وأيضًا أستاذُه الشيخ مػحمد علي الشاه آبادي لكن الشاه آبادي ليس من 
تالميذ ومن أركاف مدرسة الشيخ حسُت قُلي الػهمداين، ىو من تالميذ العارؼ األشكوري وىو بدوره 
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لذلك السيد الػخمينػي حينما يذكر آراء الشيخ مػحمد رضا  ،تالميذ الشيخ مػحمد رضا القمشئيمن 
القمشئي يقوؿ شيُخ مشايػخنا، بعبارة موجزة السيد الػخمينػي تتلمذ على الػمدرستُت لكن الػمدرسة 

ن جواد ملكي تربيزي، الثانية كانت أكثر تأثَتًا فيو، الشاه آبادي كاف أكثر تأثَتًا ُب السيد الػخمينػي م
بشكل موجز السيد الػخمينػي أنا أعتقد ىو ال ينتمي ال إىل مدرسة الشيخ حسُت قُلي الػهمداين وال 

أنا أعتقد بػحسب تتبعي أف السيد الػخمينػي لُو مدرستُو  ،ينتمي إىل مدرسة الشيخ مػحمد رضا القمشئي
لشيخ حسُت قُلي الػهمداين وانتفع وانتفَع  الػخاصة بو، ىو بنفسو مدرسة، نعم ىو انتفع من مدرسة ا

ولكننػي أعتقد بأف السيد الػخمينػي ىو مدرسة قائمة  ،كثَتًا من مدرسة الشيخ مػحمد رضا القمشئي
 برأسػها، لذلك ىو يػختلُف ُب آراءه حتػى عن أخصَّ أساتيذه أستاذُه الشاه آبادي.

لنا منهج السيد الـخمينـي وموقف السيد  جولة سريعة في كتب السيد الـخمينـي من خاللـها يتضح
 الـخمينـي من ابن عربي.. 

 لعرفانية أوؿ كتاب كتبُو ىو )شرحالسيد الػخمينػي من أىم كتبِو التػي كتبها ُب ىذه األجواء ُب األجواء ا
 1982، 1981ما بُت سنة:  1981وُب الػحقيقة أنا َدّرسُت ىذا الكتاب سنة:  (لدعاء السػحر

يعنػي ما بعد اإلفطار مثل ىذا الوقت َدّرسُت ىذا الكتاب وشرحتُو ُب مػجالس ليالػي شػهر رمضاف ُب 
ُب ليالػي شػهر رمضاف، على أي حاؿ، ىذا الكتاب ىو أوؿ كتاب كتبُو السيد الػخمينػي وىو شرُح دعاء 

ُب ىذا الكتاب السيد الػخمينػي  -اللَُّهمَّ إنِّي أسألُك من بـهائًك بأبَهاه وكلُّ بـََهاِئَك بَـهي  -السػحر 
 .يتػحدث ُب شرح ىذا الدعاء أجدُه بشكل واضح يناقش ابن عريب

 51ميالدي، ُب صفحة:  1992، ىذه الطبعة طبعة مؤسسة الوفاء الطبعة الثالثة: 51ُب صفحة: 
ابن عريب وكذلك القيصري شارح الفصوص وكذلك الفّناري شارح مفتاح غيب اجلمع  يناقش كالـ

والوجود الكتاب ادلعروؼ دبصباح األنس، يناقشهم ُب قضية األمساء على سبيل ادلثاؿ أف ابن عريب يقوؿ 
ء أف النور من أمساء الذات بعد ذلك يبُت السيد اخلميٍت بأف النور من أمساء األفعاؿ وليس من أمسا

سنة لػمَّا أّلف كتاب شرح دعاء السحر، مرادي أنُو  27الذات، ىذا الكتاب كاف عمر السيد اخلميٍت 
منُذ البداية كاف خيتلف مع ابن عريب لكن ال يعٍت أنُو خيتلف مع ابن عريب ُب كل صغَتة وكبَتة، يتفق 

كما قلت قبل قليل ىناؾ  ،السيد اخلميٍت ُب مجلة من اآلراء مع ابن عريب وىذه القضية كل العرفاء
حقائق ذكرىا ابن عريب ال ديكن للمنصف أف خيتلف مع ابن عريب فيها، لكن السيد ُب ذلك العمر ُب 
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السابعة والعشرين ُب أوؿ كتاب ىو يناقش ابن عريب وُيشِكل على ابن عريب، وىذا الكتاب يبدو أف 
ولذلك ُيكثر من النقل من آراء الشيخ جواد  ،السيد كاف متأثراً أكثر دبدرسة الشيخ حسُت قُلي اذلمداين

ملكي التربيزي ُب كتابو ىذا، لكن السيد اخلميٍت آراءُه منُذ ذلك الوقت زبتلف اختالفًا كبَتًا حىت مع 
أساتذتو، من ادلباين اليت وضعها السيد اخلميٍت ُب كتابو شرح دعاء السحر، مباين مهمة جداً، مثاًل من 

ماذا يقوؿ؟ يقوؿ: وأمَّا  (االسم األعظم وحقيقتُو العينية)ربت عنواف  87فحة: ادلباين اليت ذكرىا ُب ص
وىو  -ُب كل العوامل  -االسم األعظم حبسب احلقيقة العينية فهو اإلنساُف الكامل خليفُة اهلل ُب العادلُت 

ائر األعياف الثابتة بل احلقيقُة الػُمَحمَّدية اليت بعينها الثابت متحدة مع االسم األعظم ُب مقاـ اإلذلية وس
األمساء اإلذلية، انتبهوا للعبارة: بل األمساء اإلذلية من ذبليات ىذه احلقيقة من ذبليات  -األمساء اإلذلية 

: وىذه، وىذه البُنية ػ - إىل أف يقوؿ -احلقيقة الػُمَحّمدية، األمساُء اإلذلية من ذبليات احلقيقة الػُمَحّمدية 
عبد اهلل النازؿ من عامَل العلم اإلذلي إىل عامل الػُملك خلالص ادلسجونُت بن  بػُمَحمَّد أو ػ الَبنية، الػُمسمى

يعٍت ُمػَحمٌَّد ادلتجلي ُب األرض ىو رلمل احلقيقة  -ُب سجن عامل الطبيعة رُلَمُل تلك احلقيقة 
ُب مػَُحمَّد  -وانطوى فيو  رلمُل تلك احلقيقة -الػُمَحمَّدية اليت قاؿ عنها بأف األمساء اإلذلية من ذبلياهتا 

مجيُع ادلراتب انطواء العقل التفصيلي ُب العقل البسيط اإلمجايل وُب بعض ُخطب أمَت  -على األرض 
 :ادلؤمنُت وموىل ادلوحدين سيدنا وموالنا علي ابن أيب طالب صلوات اهلل وسالمو عليو

 ، سبع أنا نقطة باء بسم اهللأنا اللوُح وأنا القلم، أنا العرُش أنا الكرسي أنا السموات ال

وىو سالـُ اهلل عليو حبسب مقاـ الروحانية يتحُد مع النيب صلى اهلل عليو وآلو كما قاؿ صلى اهلل عليو 
وقاؿ أنا وعليٌّ من نور واحد  -ال أبو بكر ومػَُحمَّد من طينة واحدة  -وآلو أنا وعليٌّ من شجرة واحدة 

 إىل غَت ذلك من األخبار الكثَتة الدالة على ارباد نورمها عليهما السالـ وعلى آذلما.
من  -يقوؿ: فلػهذا صار حامُل الوالية الػمطلقة العلوية  159إىل أف يتػجلى الػمعنػى أكثر ُب صفحة:  

الواليُة  -ة العلوية اليت ىي كلُّ الشؤوف اإلذلية فلػهذا صار حامُل الوالية الػمطلق -ىو حاملها؟ عليٌّ 
وىذا الكالـ ال يقوؿ بو حتػى عرفاء مدرسة الشيخ حسُت قُلي  ،العلوية ىي كلُّ الشؤوف اإللػهية

الػمدرسُة )الػهمداين لػهم تصور آخر، الػخمينػي لُو تصور خاص بو ومدرسة الػخمينػي مدرسة عرفانية ىي 
ر حامُل الوالية الػمطلقة العلوية اليت ىي كلُّ الشؤوف اإلذلية وصار مستحقاً فلػهذا صا - (الػخمينية
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 إىل آخر الكالـ.  ...للخالفة التامة الكربى 
فهنا ُب كتابو األوؿ شرح دعاء السحر السيد الػخمينػي يناقش ابن عريب وتالميذ ابن عريب ويػختلف 

لُف فيها حتػى عن أساتذتو ُب الػمدرستُت، حتػى مع معهم اختالفًا واضحًا ثػم يضع مبانػي، مبانػي يػخت
أستاذه الشاه آبادي والذي تأثر بو السيد الػخمينػي كثَتًا رافقُو ست سنوات ُب مدينة قم، وبعد ذلك 
الشاه آبادي بسبب الضغوط عليو من الػجو الشيعي القمي ُب الػحوزة القمية خرج إىل طهراف، حتػى مع 

 ة جداً.أستاذه ىذه قضية مبنائي
 .للسيد الػخمينػي وىو يقوؿ بأنو كتبُو لعواـ الشيعة (اآلداب الػمعنوية للصالة)ىذا كتاب 

ماذا يقوؿ ُب حديثو عن الشهادة الثالثة َأشَهُد أفَّ َعليًَّا َويلُّ اهلل؟ يقوؿ: وأما النكتة  265ُب صفحة: 
بوعات يقوؿ: وأما النكتة العرفانية ُب  منشورات مؤسسة األعلمي للػمط 1986الطبعة الثانية  -العرفانية 

أشهُد أف علّيًا ويلُّ اهلل بعد أف يورد الػحديث الػمعروؼ من أنُو ما من شيء إال  -كتابة ىذه الكلمات 
 وقد ُكتب عليو ال إلو إال اهلل مػَُحمَّد رسوؿ اهلل عليٌّ ويلُّ اهلل يقوؿ:

يع ادلوجودات من العرش األعلى إىل منتهى األرضُت وأما النكتة العرفانية ُب كتابة ىذه الكلمات على مج
ىي ظهور اإللوىية وىي  -اخلالفة والوالية العلوية  -فهي أف حقيقة اخلالفة والوالية ىي ظهور اإللوىية 

لُو حظٌّ من  -أصُل الوجود وكمالُو وكلُّ موجود لُو حظٌّ من الوجود لُو حظٌّ من حقيقة اإللوىية وظهورىا 
الذي ىو حقيقة اخلالفة والوالية  -ىية وحظٌّ أيضًا من ظهورىا، ما ىو ظهور اإللوىية؟ حقيقة اإللو 

وتلك اللطيفة  ،اللطيفة اإلذلية ثابتٌة على ناصية مجيع الكائنات من عوامل الغيب إىل منتهى عامل الشهادة
لوالية العلوية يعٍت احلقيقة الَنفُس الرمحاين يعٍت ا -اإلذلية ىي حقيقة الوجود ادلنبسط والنَػَفُس الرمحاين 

ما ىو احلق ادلخلوؽ بو؟  -والنَػَفُس الرمحاين واحلق ادلخلوؽ بو  -الػمػَُحمَّدية ادلتجلية ُب الوالية العلوية 
يعٍت ادلشيئة، أوؿ ما خلق اهلل خلق ادلشيئة بنفسها ٍب خلق األشياء بادلشيئة، ىذا الكتاب أنا أيضاً 

ديكنكم أف تدخلوا إىل  ،دّرست اجلانب الذي يتعلق دبقامات أىل البيت دّرستُو ُب مدينة قم ادلقدسة
زلاضرة ُب شرح مقامات أىل البيت ُب كتاب اآلداب ادلعنوية  30أكثر من  توجد زىرارئيوف،موقع 

مطبوعة  زىرائيوفديكنكم أف تسحبوا ىذه احملاضرات من موقع و  ،للسيد اخلميٍت وىذه احملاضرات مطبوعة
وموجودة بشكل صوٌب، يقوؿ: حقيقُة اخلالفة والوالية اللطيفة اإلذلية ثابتة على ناصية مجيع الكائنات 

وتلك اللطيفة اإلذلية ىي حقيقة الوجود ادلنبسط والنفُس  ،من عوامل الغيب إىل منتهى عامل الشهادة
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ومن ىذه اجلهة   ،والوالية ادلطلقة العلوية الرمحاين واحلق ادلخلوؽ بو الذي ىو بعينو باطُن اخلالفة اخلتمية
يقوؿ: إف الشهادة  -أستاذُه من ادلدرسة الثانية مدرسة القمشئي  -كاف الشيُخ العارؼ الشاه آبادي 

 -يقوؿ: إف الشهادة بالوالية منطوية ُب الشهادة بالرسالة  -ىذا قوؿ أستاذه الشاه آبادي  -بالوالية 
ويقوؿ الكاتب عن نفسو إف  -السيد اخلميٍت يُعطي مبًٌت آخر  -الرسالة  ألف الوالية ىي باطنُ  -دلاذا؟ 

يقوؿ: إف الشهادتُت  -يعٍت شهادة التوحيد والرسالة وشهادة الوالية، ثالث شهادات  -الشهادتُت 
و يعٍت شهادة الوالية والرسالة معنامها ُب الشهادة األوىل وىذا ى -منطويتاف مجيعًا ُب الشهادة باإللوىية 

 ،الذي يتوافق مع روايات أىل البيت، السيد اخلميٍت عنده موسوعية ُب اإلطالع على حديث أىل البيت
ويقوؿ الكاتب إف الشهادتُت  -وعنده دقة ُب اختيار أعمق األحاديث ىذا ما شهدتُو ورأيتُو ُب كل كتبو 
ادتاف األخرياف منطويتاف كما أف منطويتاف مجيعًا ُب الشهادة باإللوىية وُب الشهادة بالرسالة أيضًا الشه

كما يقوؿ السيد رمحُة اهلل   ... .واحلمُد هلل أواًل وأخراً  ،ُب الشهادة بالوالية الشهادتاف األخرياف منطويتاف
عليو، الشهادة إذًا بالوالية مضموهنا شهادُة التوحيد والرسالة وىذا ادلعٌت أعمق بكثَت وبكثَت، ىذا ادلبٌت 

كادلبٌت الذي أشار إليو الشاه آبادي أستاذه، وىذه ادلطالب كاف السيد يتبناىا وىو ُب   سيغَت ادلباين ليس
 . 27ُب كتابو الثاين من أىم كتبو، قلت بأف شرح دعاء السحر كتبُو وىو ُب سن  29سن 

ُو وكاف الكتاب العرفاين الثاين وىو من أىم ادلتوف العرفانية )مصباح اذلداية إىل اخلالفة والوالية( ىذا كتب
، قد ينقل عن ابن عريب ولكنُو أيضاً يناقش ُب كل ما ينقلُو عن ابن عريب وعن 26عمر السيد آنذاؾ ُب 

غَته وحىت عن أساتذتو، ينقل عن القاضي سعيد القمي ُب ىذا الكتاب كثَتًا ويناقشُو وىو من أجلة 
اخيو الشيخ زلمد رضا القمشئي عرفاء اإلمامية القاضي سعيد القمي ويناقشُو كثَتًا وينقل عن شيخ مش

من عمره، أقرأ بعضاً  29ويناقشُو، يناقش العرفاء مجيعاً من السنة أو من الشيعة وكاف ُب ريعاف شبابو ُب 
: وقد اتفق الفراغ عن ىذه الرسالة ُب صبيحة يـو - من مقاطعو، ىو ُب آخر الكتاب يقوؿ، يقوؿ

من  1349سنة  -ـو شهادة اإلماـ الصادؽ بالضبط ي -خلوف من شهر شواؿ ادلكـر  25األحد 
شواؿ يـو األحد انتهى السيد اخلميٍت من كتابة ىذا ادلنت مصباح  25، 1349سنة:  -اذلجرة النبوية 

للهجرة  1320، 1320مجادى الثاين ُب والدة الزىراء سنة:  20والدة السيد اخلميٍت كانت  ،اذلداية
 سنة. 29من مجادى الثاين ُب والدة الزىراء يعٍت لَػمَّا أًب ىذا الكتاب كاف عمره  20ُب اليـو 

ىنا ينقل عن شيخو الشاه آبادي يقوؿ: قاؿ شيخنا وأستاذنا ُب ادلعارؼ اإلذلية العارُؼ الكامل شاه 
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اهلل عليو لو كاف عليٌّ عليو السالـ ظهر قبل رسوؿ اهلل صلى  ،آبادي أداـ اهلل ظلُو على رؤوس مريديو
وذلك الربادمها ُب الروحانية  ،وآلو ألظهر الشريعة كما أظهر النيب صلى اهلل عليو وآلو ولكاف نبيًا مرسالً 

نفس الػمطالب التػي مر الكالـُ عنها بأف الشهادة الثالثة منطوية على  -وادلقامات ادلعنوية والظاىرية 
 التوحيد والنبوة.

ميالدي، ُب  1983طبعة مؤسسة الوفاء، الطبعة األوىل  وىذه الطبعة ىي 142أما ُب صفحة: 
فهو عليو السالـ بػمقاـ  -وىو يتػحدث عن الوالية العلوية فيقوؿ عن أمَت الػمؤمنُت  142صفحة: 

فهو عليو السالـ بػمقاـ واليتو الكلية قائٌم على كل نفس بػما   -عليٌّ عليو السالـ  -واليتو الكلية 
ىو يشرح حديث   -ية قيومية ظلية إذلية ظل الػمعية القيومية احلقة اإلذلية كسبت ومع كل األشياء مع

إال أف الوالية لػمَّا كانت ُب األنبياء أكثر  -كنُت مع األنبياء باطناً، يقوؿ إنػما ذكر األنبياء لػماذا؟ 
بػمقاـ فهو عليو السالـ  -وإال ىو قائٌم على كل نفس بػما كسبت ومع كل األشياء  -خّصهم بالذكر 

فأين ىذا الكالـ  -واليتو الكلية قائٌم على كل نفس بػما كسبت ومع كل األشياء معية قيومية ظلية إذلية 
من كالـ ابن عريب؟ الشبهة التػي تػحدث ُب بعض األحياف حينما ينقل السيد الػخمينػي كالمًا عن ابن 

ريب كالـٌ صحيح، ما كلُّ كلمة قالػها ابن عريب وىذا الكالـ ىو يقبلُو، ألف ىذا الكالـ الذي قالُو ابن ع
عريب كالـ ليس صحيحاً، والسيد الػخمينػي يكتُب ُب مػجاؿ العرفاف وىذا العلم علُم العرفاف أحُد رموزه 
ابن عريب شيء طبيعي ينقل عن ابن عريب ُب بعض األحياف يناقشُو ويردُه مثل ما مر علينا ُب شرح دعاء 

 ُه رداً قويا. السحر وُب بعض األحياف يرد
وسنأٌب مثاًل إىل كتابِو ُب تعليقاتِو على شرح فصوص الػحكم للقيصري، فصوص الػحكم مر علينا ىذا 
الكتاب تعليقات السيد الػخمينػي على شرح فصوص الػحكم، فصوص الػحكم كتاب البن عريب ولُو 

ب مصباح األنس ىو شرح، شرح معروؼ من أىم شروحو لُو شروح كثَتة، شرُح القيصري وىناؾ كتا
أيضًا لتالميذ ابن عريب، ىذا الكتاب للقونوي وىو ربيب ابن عريب، ابن عريب تزوج أمو وىو ترىب ُب 
حجر ابن عريب صدر الدين القونوي وشارحُو الفّناري أيضًا ُب أجواء ابن عريب، السيد الػخمينػي عندُه 

اهلل ُب يـو غد فإننػي أرى الوقت قد قارب على  تعليقات أقرأ تعليقة واحدة وبقية الكالـ تأتينا إف شاء
االنتهاء ألف الػمطالب كثَتة إذا استمريت ُب الػمطالب فسيخـر البحث، بقية البحث تأتينا إف شاء اهلل 

 د لكن أقرأ شيء واحد مػما ذكرُه.ُب يـو غ
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نس قلنا كتاب ُب على مصباح األُنس، مصباح األُ  221مثاًل: من تعليقات السيد الػخمينػي ُب صفحة: 
األصل للقونوي وىو تلميذ ابن عريب وىناؾ شرح للفّناري على يعنػي أصل الكتاب، وىو يتػحدث عن 
أي قضية؟ يتػحدث عن قضية أف بعض ىؤالء الذين يّدعوف بأنػهم قد رأوا شيعة أىل البيت ُب صور 

الك الػمرتاض نفسو وعينُو الثابتة الػخنازير ومر الكالـ علينا، يقوؿ السيد الػخمينػي: بل قد يشاىد الس
ُب مرآة الػُمشاَىد لصفاء عُت الػُمشاىد كرؤية بعض الػُمرتاضُت من العامة الَرَفَضة ػ أو ػ الرافضة بصورة 
الػخنزير خبيالو وىذا ليس مشاىدة الَرَفَضة كذا بل لصفاء مرآة الرافضي رآى الػمرتاض نفسُو اليت ىو على 

وىذا ىو كالـ ابن عريب وىذه كشوفات  -م أنُو رأى الرافضي وما رأى إال نفسو صورة اخلنزير فيها فتوى
ابن عريب وىذا كالـ السيد الػخمينػي واضح، نعود إىل كالمو ىذا أيضاً ُب يـو غد ونُِتم من حيُث انتػهينا 

شر وُب والكالـ متواصل حتػى لو كاف يـو غد ىو عيد نػحُن مستمروف ُب ىذا الربنامج يوميًا بث مبا
 . (الػَمَلّف الػَمهَدويّ )نفس الوقت مستمروف حتػى نتػمكن من أف نستوُب الغرض من برنامػجنا 

أسألكم الدعاء جػميعًا أتػمنػى لكم صيامًا مقبواًل وعيد مبارؾ إف شاء اهلل مقدمًا سواء كاف يـو غد يـو 
لعوائلكم الكريػمة بالنجاح عيد أو بعد يـو غد، مقدمًا عيد مبارؾ وصياـ مقبوؿ تػمنياٌب لكم و 

 .وبالسعادة وبالُيمِن وبالربكة
سيدي يا صحاب الزماف ِبَك صلنػي عنك ال تقطعنػي يا ابن رسوؿ اهلل أعاد اهلل علينا ىذا الشهر 

الػحسن صلوات اهلل وسالمو عليو، أسألكم الدعاء جػميعاً بن  الشريف تػحت راية إماـ زماننا الػحجة
 ئم آؿ مػَُحمَّد ُب أماف اهلل.تصبحوف على والية قا
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 وفي الختام :
وىـاا المطبـوع ال  ،ال بُّد من التنبيو الى أنّنا حاولنا نقل نصوص البرنـامج كمـا ىـي

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

 
 
 

 مع التحيات
 الـُمتابَعة
 زىرائيون
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