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 الرابع عشراحللقة 

 السادساجلزء  /املعرفة 

 

اهلل أيامكم وفقنػي اهلل أشياع القائم من آؿ ُمػَحمَّد أنصارُه أولياءُه مػحبيو منتظريو سالـٌ عليكم أسعد 
تعاىل وإياكم لػمعرفة إماـ زماننا ولػمحبتِو ومودتِو ووالءِه وطاعتِو والتسليم ألمره واالنقياد إلرادتو والػمحبَّة 

 لػمرامِو صلوات اهلل وسالمو عليو، الػحلقة الرابعة بعد العاشرة من الػَمَلّف الػَمهَدوّي زُبَدُة الػَمَلّفات.
بقيت عندنا بقيٌة من حديث يف أجواء ابن عريب ومن حديث يف الػمعرفِة بدأتُو يـو أمس، يف ىذه 
الػحلقة أحاوؿ أف أتػمم حديثي يف ىاتُت الػجهتُت لعلي أستطيع أف أتػم الكالـ يف العنواف الػخامس من 

يف حلقتنا لػهذا اليـو إف شاء  عناوين صحائف ىذا الػملف عنواف الػمعرفة، إذا تػمَّ الكالـُ يف ىذا العنواف
اهلل تعاىل سيكوف يف يـو غد عنواٌف جديد وىو عنواف الوصاؿ، العنواف السادس من عناوين صحائف 

 الػَمَلّف الػَمهَدوّي. 
، كاف الكالـُ يف أجواِء ابن عريب وبعد جولة يف كتبِو ما بُت ت فسَتِه وفصوصِو وفتوحاتو، نَػحُن وحلقة اليـو

وطولت بعض الشيء يف الوقوؼ ما بُت صحائف وأوراؽ وسطور وفصوؿ وأبواب الفتوحات الػمكية، 
وبالضمِن أشرُت إىل ما قالُو جػملة من رموز ومن أجالء الػمدرسة العرفانية الشيعية، وتواىل الػحديُث 

د روح اهلل الػموسوي الػخمينػي يف ابن عريب، وتسلسل حتػى وصلنا إىل ما قالُو العارؼ الػخمينػي السي
تػحدثت شيئًا ما عن مدرسة السيد الػخمينػي وعن الػمدرسة التػي ينتمي إليها عن أستاذيو كل واحد 

وقلُت يف النهاية بأف  ،ينتمي إىل مدرسة شيخ جوادي ملكي تربيزي والشيخ ُمػَحمَّد علّي الشاه آبادي
شرح ) 72لػخاصة، ثػم تػحدثت عن كتابِو األوؿ الذي َكَتَبُو وىو يف سن السيد الػخمينػي لو مدرستُو ا

)مصباح الػهداية إىل الػخالفة  72وتػحدثُت عن كتابِو الثاين الذي كتبُو وىو يف سن  (دعاء السحر
قشة والوالية( وبالػجملة ما كاف يف الكتابُت أف السيد الػخمينػي منُذ البداية كاف يناقش ابن عريب وأوؿ منا

 وأشرُت إىل ،لو البن عريب يف كتابِو شرح دعاء السحر فيما يتعلق بأسػماء الذات والصفات واألفعاؿ
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موطن ىذا الكالـ يف كتابِو وقرأت شيئًا يسَتًا منو، بالػجملة ما جاء يف كتاب شرح دعاء السحر وما 
انية ومن أوائل ما كتب، ىناؾ وىػما من أىم كتب السيد الػخمينػي العرف ،جاء يف كتاب مصباح الػهداية

إجالٌؿ البن عريب واضح ولكن ىذا اإلجالؿ ىو إجالٌؿ علمي وليس إجالاًل عقائديًا ألنو يناقشُو ويرُد 
عليو ويرُد على منهجِو وتالميذِه وىذا شيٌء طبيعي فهو يكتب يف العرفاف وأحد لواـز العرفاف ابن عريب، 

 .ن عريب قد يقبل منها ما يقبل ويرفض منها ما يرفضلكن السيد لػم يكن قد التزـَ بآراء اب
بعد ىذين الكتابُت السيد اػبميٍت لو تعليق على شرح فصوص الػِحَكم فهو قد َدَرَس كتاب فصوص 

يعٍت ىذا الكتاب   30الػِحَكم عند أستاذِه الشيخ ؿبمَّد علي الشاه آبادي وكتب تعليقًا وىو يف سن 
ىناؾ مالحظة مهمة أشَت إليها ألف السيد اػبميٍت  )إىل اػبالفة والوالية مصباح اؽبداية(ُكِتب بعد كتاب 

يف كتابِو مصباح اؽبداية إىل اػبالفة والوالية والذي تتجلى فيو مدرستُو العرفانية ومنهجُو العرفاين الذي 
طل، لن ىبتلُف فيو عن مدرسة ابن عريب وإف وافق ابن عريب يف أشياء فابن عريب ليس كل ما قالو ىو با

ذبد أحداً حىت إبليس ليس كل ما يقولو ىو باطل، الشُك يف إبليس يف نيتِو كبُن نعلم بأف إبليس حينما 
ينفُث نفثًا النية باطلة لكن ردبا النفث يكوف صحيحاً، قوؿ إبليس قد يكوُف صحيحًا إذا ُأِخَذ ىذا 

بكل شر وينهى عن كل خَت ىذه ىي نيتوُ القوؿ دبا ُىَو َىو، كبُن نعرؼ إبليس يف نيتِو، نية إبليس يأمر 
اليت نعرفها، أمَّا ما يقولو إبليس ليس بالضرورة أف يكوف باطاًل، قد يكوف قولُو الصحيح ىو دبثابة مكيدة 

 .دبثابة مصيدة كمُت ىذا يبكن أف يكوف وىو أحد وسائلِو اؼبهمة وأحُد وسائلِو اػبفية
الفتوحات الػمكية وقرأت لكم مقطعًا مػما قالو بػخصوص شيعة ىو ابن عريب نفس الشيء قالُو يف كتابِو 

أىل البيت، قاؿ إف الشيطاف يلقي لبعض الناس وضرب مثاًل مثُل الشيعة يُلقي لػهم أصاًل صحيحاً وىو 
وبعد ذلك يبنػي على ىذا  ،حبُّ أىل البيت ألقاُه يعنػي الشيطاف ىو الذي ألقى إلينا حب أىل البيت

اطلة فيأٌب الغلو يف أىل البيت ويأٌب الطعن يف أعداء أىل البيت كما قاؿ الطعن يف الصحيح فروعًا ب
الصحابة، اآلف ليس الكالـ يف ىذا الػجو أو يف ىذه الػجهة، ابن عريب أقوالُو بعضها صحيح ال يػمكن 

فصوص  أف نقوؿ بأف كل ما قالو ابن عريب ليس صحيحاً، السيد الػخمينػي يف كتابِو تعليقات على شرحِ 
 الػحكم مثاًل ىو ىذا الكتاب فصوص الػحكم البن عريب وىناؾ شرح وىو شرُح القيصري شرح داوود

 مػحمود القيصري:بن  مػحمود داوودبن  ُمػَحمَّدبن 
وىو ينقل كالـ ابن عريب وكذلك ما يؤيدُه القيصري: وقاؿ أبو بكر العجُز عن َدرِؾ  85صفحة: 
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قراءتنا لنصوص ابن عريب يف الفتوحات اؼبكية، السيد اػبميٍت يعلق: قولُو  وىذا تقدـ يف -اإلدراؾ إدراُؾ 
ألنو ال معٌت لو كما قلت ىذه الكلمة ليس  -ليَس العجُز عن درؾ اإلدراؾ إدراكًا  :وقاؿ أبو بكر أقوؿ

 -وقاؿ أبو بكر أقوؿ ليَس العجُز عن درؾ اإلدراؾ إدراكًا بل إدراؾ العجز الكذائي  -ؽبا من معٌت 
أيُّ عجز عن أي شيء العجُز عن  -بل إدراؾ العجز الكذائي  -إدراؾ  -الكذائي على سبيل اؼبثاؿ 

بل إدراؾ العجز الكذائي إدراؾ كما يقاؿ غاية عرفاف أىل  -معرفة اهلل إدراُؾ ىذا العجز ىو إدراؾ 
كما  -ذا الكالـ ال أف يعجز عن درؾ اإلدراؾ ال معٌت ؽب -إدراُؾ العجِز عنها  -ما ىو؟  -اؼبعرفة 

يعٍت  -يعلق السيد اػبميٍت يقوؿ: ولعلو َسػِمع شيئًا  -يقاؿ غاية عرفاف أىل اؼبعرفة إدراُؾ العجِز عنها 
من ىذا القوؿ اعباىل ولكن ابن عريب  -ومل وبفظُو فقاؿ ما قاؿ  -أبا بكر ردبا َسػِمَع شيئاً يف ىذا اؼبعٌت 

ف مع ابن عريب يف ىذه القضية مع أفَّ ىذا القوؿ كاف من يتبناه تالحظوف ىنا السيد اػبميٍت ىبتل
القواعد األساسية اليت بٌت عليها تفكَتُه يف كتاب الفتوحات اؼبكية والحظتم كم ىو عدد اؼبرات الذي 

 أورد ىذا القوؿ مع أنٍت ما تتبعُت القوَؿ يف كل مكاف.
أاَل ترى رسوؿ اهلل صلى اهلل  -وص َلمَّا يذكر ابن عريب يف الفص 872، 875كذلك مثاًل يف صفحة: 

طبعاً ىو اؼبكتوب ىنا صلى اهلل عليو وآلو وسلم، ىو السيد اػبميٍت كاتب وآلِو وسلم وإالَّ  -عليو وسلم 
يف اؼبناـ بقدِح لنب قاؿ: فشربتُو حىت خرج الريُّ من أظافَتي  -يف اؼبصدر األصلي صلى اهلل عليو وسلم 

: قولو أال ترى - السيد اػبميٍت يعلق -ٍب أعطيُت فضلي عمر، قيل ما أولتُو يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: العلم 
رسوؿ اهلل إىل آخر الكالـ، اعلم ىداؾ اهلل إىل الطريق اؼبستقيم أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو َلمَّا  

اف متحققًا بتماـ دائرة الوجود ومستجمعًا للكماالت اليت يف صبيع عوامل الغيب والشهود ولو الربزخية ك
والفيُض اؼبقدس اإلطالقي مل يكن كماؿ وال وجود خارجاً عن  -رسوؿ اهلل  -الكلية وىو اؼبشيئة اؼبطلقة 

ماؿ وجود خارجاً عن وجودِه ال كد الظلي وكلو الوجود وليس وجود و حيطة كمالو ووجوده فهو كل الوجو 
ال كماؿ وجود خارجاً عن وجودِه وكماؿ وجودِه حىت يكوف فضاًل وزيادة وليس وجود و  -وكماؿ وجودِه 

يكوف بطريق التجلي والتشأف ال  ،والفيوضات الوجودية والكمالية اليت تصل إىل ما سواه من حضرتوِ 
ىو التعُت والعدـ وعن الكماالت ما كاف من سنخ بطريق الفضل والزيادة، نعم ما كاف فضالً عن الوجود 

ردبا كالـ السيد اػبميٍت مغلف بالعبارات لكنٍت أوضحُو بشكل ـبتصر ماذا يريد أف يقوؿ  -مقابالهتا 
يُعلق وفقاً ِلما قالو ابن عريب  ،السيد اػبميٍت؟ على فرض صحة ىذه الرؤيا، ىنا السيد اػبميٍت حُت يعلق
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خالفوف ألىل البيت بأف ىذه الرؤيا صحيحة، يقوؿ: إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ووفقًا ِلما يعتقده اؼب
وآلو ىو َمػجَمُع الكماالت وَلمَّا كاف رسوؿ اهلل ؾبمعًا للكماالت فهو قابٌل لكل الفيض، اهلل سبحانو 
وتعاىل حُت يصدُر منو الفيض يصدر الفيض على أساس اغبكمة ال يصدر الفيض بنحو أكثر من 

بل، ىناؾ قابل وىناؾ فيض، اغبكمة اإلؽبية ماذا تقتضي؟ تقتضي أف الفيض يكوف حبجم القابل القا
مثاًل على  %8بسعة قبوؿ القابل، ىناؾ قابل من القوابل من أمثالنا ردبا ال يأخذ من الفيض إال بنسبة 

نو إذا أرسل إلينا من حجم الفيض أل %8سبيل اؼبثاؿ، اهلل سبحانو وتعاىل لن يرسل إلينا فيضاً أكثر من 
أكثر من ذلك سيكوف ىناؾ اختالؿ يف النظاـ، اهلل سبحانو وتعاىل كل شيء عنده دبقدار، ما من شيء 
إال وىو موزوف، كل شيء لو تقدير وربديد، الفيض يكوف حبسب القوابل، اهلل سبحانو وتعاىل حُت 

 أفاض على ؿُبَمَّد صلى اهلل عليو وآلو سباـ الفيض ِلماذا؟
القابل الػُمَحمَّدي يأخذ سباـ الفيض يستغرؽ سباـ الفيض فال زيادة يف الفيض، فإذا افًتضنا أف ىناؾ ألف 

زيادة الزيادة ىي العدد ولذلك ماذا يقوؿ؟ يقوؿ: اليت تصل إىل سواه من حضرتِو يكوف بطريق التجلي 
والعدـ وعن الكماالت ما   والتشأف ال بطريق الفضل والزيادة، نعم ما كاف فضاًل عن الوجود ىو التعُت

الكماالت مثل العلم، مقابل العلم ما ىو؟ اعبهل، ألف العلم بكاملِو يأخذُه  -كاف من سنخ مقابالهتا 
القابل الػُمػَحمَّدي فأين الزيادة؟! فما وراء العلم ىو اعبهل، يعٍت أف ما شربُو ُعَمر إذا كاف ىناؾ رمزية 

ة الكالـ اإلماـ اػبميٍت ىنا السيد اػبميٍت يتماشى مع صحيحة يف ىذا اغبديث فهو اعبهل، خالص
ذوؽ ابن عريب ومع ذوؽ اغبديث على فرض أف ىناؾ زيادة من اللنب شرهبا عمر وىذه رموز، ىذا النحو 
من التعبَتات يف كتب العرفاء وىذا الذوؽ من األخذ والرد موجوٌد يف كتب العرفاء وىي طريقٌة تعارؼ 

ابة، مثل ما األدباء ؽبم طريقة، الفالسفة ؽبم طريقة، الفقهاء ؽبم طريقة، العرفاء ؽبم عليها العرفاء يف الكت
 طريقة يف الكتابة، ىذا يف كتاب شرح فصوص اغبكم، ىذه يف الفص اإلسحاقي.

ناه يف كتاب ابن عريب، حينما قاؿ ابن عريب يف فصوص أالفص الداوودي وىذا الكالـ أيضًا كبُن قر 
وال عيػََّنُو لعلمِو أف يف أُمَِّتِو من يأخذ اػبالفة عن  -يعٍت النيب  -فتو منو على أحد اغبكم: وما نص خبال

ما قالو ابن عريب من أف النيب ما نصَّ على أحد من بعده، السيد اػبميٍت  -ربو فيكوف خليفًة عن اهلل 
اليت ىي عبارة عن  -ؼبعنوية إذا كاف اؼبراد اػبالفة ا -يعلق يقوؿ: وما نص خبالفتِو منو اػبالفة اؼبعنوية 

وأمَّا اػبالفة  ،اؼبكاشفة اؼبعنوية للحقائق باإلطالع على عامل األظباء أو األعياف ال هبُب النُص عليها
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وؽبذا  ،وف اإلنباء والرسالة اليت ىي ربت األظباء الكونية فهي واجٌب إظهارىاؤ الظاىرة اليت ىي من ش
واػبالفة الظاىرة كالنبوة  - يعٍت على األئمة -اػبلفاء الظاىرة نص رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو على 

تكوف ربت األظباء الكونية فكما يكوف النبوة من اؼبناصب اإلؽبية اليت من آثارىا األولوية على األنفس 
فكذا اػبالفة الظاىرة واؼبنصُب اإلؽبي أمٌر خفٌي على اػبلق البُد من إظهارِه بالتنصيص ولعمر  ،واألمواؿ

 -اغببيب يكوف التنصيص على اػبالفة من أعظم الفرائض على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
لعمر اغببيب يكوف و  -وىو يشَت إىل اآلية اليت نزلت يف بيعة الغدير يا أيها الرسوؿ بلغ آية التبليغ 

التنصيص على اػبالفة من أعظم الفرائض على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فإف تضييع ىذا 
األمر اػبطَت الذي بتضييعِو يتشتت أمر األُمَّة وىبتل أساس النبوة ويضمحُل آثار الشريعة من أقبح 

ن نيب ُمكرَـّ ورسوٌؿ معظَّم نعوُذ باهلل من القبائح اليت ال يرضى أحٌد أف ينسبها إىل أوسط الناس فضاًل ع
واضح نعوذ باهلل من شرور أنفسنا يف مقابل ما قالو ابن عريب يف إنكار أف يكوف  -شرور أنفسنا تدبر 

 النيب صلى اهلل عليو وآلو بأنو قد نصَّ على أحد من بعده، ىذا يف الفص الداوودي من فصوص اغِبَكم.
اح األنس ىناؾ كتاب مفتاح الغيب لتلميذ ابن عريب صدر الدين القونوي ، مصب(مصباح األنس)أمَّا يف 

تلميذُه وربيبُو فابن عريب كاف قد تزوج أمو وىو صغَت وترىب يف حجر ابن عريب، وىناؾ شرح للفنَّاري 
حملمد الفنَّاري على مصباح األنس، السيد اػبميٍت يعلق على ىذا الكتاب ومن آخر الكتاب يتضح أف 

ألنو يقوؿ بأنو يف آخر الكتاب: حملررِه السيد روح اهلل حررتُو يف  ،ردبا وستة أياـ 58يد كاف يف عمر الس
والدة السيد يف العشرين من صبادى  -من اعبمادى الثانية  72يف  -يف مدينة طبُت  -قصبة ُخػمُت 
عٍت طبسة ي -ىجري قمري  8588يف السادس والعشرين من اعبمادى الثانية  -8571الثانية سنة: 

 .وثالثُت سنة السيد اػبميٍت أتػمَّ ىذا الكتاب وستة أياـ كما يبدو من التأريخ اؼبذكور
، ىذا الػمقطع أنا قرأتو على مسامعكم فيما تقدـ، يقوؿ: بل قد يشاىد السالك 778يف صفحة: 

 إىل السالك التػي السيد الػخمينػي يقوؿ ىذا الكالـ تعليقًا على مسألة اإللقاءات التػي تأٌب -الػمرتاض 
بل قد يشاىد السالك الػمرتاض نفسُو وعينُو الثابتة يف مرآة  -جاءت مذكورة يف كتاب مصباح األنس 

وىذا  ،الػُمَشاَىد لصفة عُِت الػُمشاِىد كرؤية بعض الػمرتاضُت من العامة الَرَفَضة بصورة الػخنزير بػخيالوِ 
ي رأى الػمرتاض نفسُو التػي ىي على صورة خنزير فيها ليس مشاىدة الرفضة كذا بل لصفاء مرآة الرافض

واضح كالـ السيد الػخمينػي من أف ىذه الػمكاشفات التػي  -فتوىم أنو رأى الرافضي وما رأى إال نفسو 
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أشار إليها ابن عريب أف بعض الرجبيُت رأوا الشيعة يف صورة كالب رأوا الشيعة يف صورة خنازير يقوؿ 
بعض الػحاالت يروف نفوسهم يف النفوس الصافية يروف حقائقهم يف النفوس  ىؤالء الػمرتاضوف يف

الصافية، يف مواجهة الرافضة يروف صورىم يف مرايا نفوس الرافضة فَتوف صورىم بأنػهم ىم الػخنازير وىم 
ىكذا يقوؿ السيد الػخمينػي يف تعليقِو على مصباح األنس، وىذا الكتاب بشكل عاـ تعليق  ،الكالب

د الػخمينػي على شرح الفصوص وعلى مصباح األنس ىو مناقشة آلراء ابن عريب من أوؿ الكتاب السي
 .إىل آخرِه وعلى ىذا النحو وىذه أمثلة وشواىد قرأتػها على مسامعكم

ولذلك  ،لكن يبقى ابن عريب ىو أحد أقطاب اؼبدرسة العرفانية ويبقى ابن عريب رمزاً يف اؼبدرسة العرفانية
اجع كتب السيد اػبميٍت قبد أف تأثَت ابن عريب واضح يف كتب السيد اػبميٍت كما ىو كبُن حُت نر 

واضح يف كتب كل العرفاء، مع أف السيد اػبميٍت رضواف اهلل تعاىل عليو لو مدرستُو اػباصة وأىم 
والية ىذا النصوص العرفانية اليت كتبها السيد اػبميٍت ىو مصباُح اؽبداية، مصباح اؽبداية إىل اػبالفة وال

وىبتلف فيو كذلك عن اؼبنهج اؼبطروح يف اؼبدرسة  ،اؼبنهج ىبتلف فيو السيد اػبميٍت عن منهج ابن عريب
وكذلك ىبتلف فيو عن أستاذِه الشاه آبادي وعن  ،العرفانية اليت تنتمي إىل الشيخ حسُت قلي اؽبمداين

شئي، ىناؾ مالمح واضحة بشكل عاـ مشاىبِو عن مشايخ الشاه آبادي أمثاؿ الشيخ ُمػَحمَّد رضا القم
متناثرة يف كتب السيد اػبميٍت تشخص اؼبدرسة اػبمينية يف اؼبنهج العرفاين، ولكن مع كل ذلك يبقى ابن 

لذلك يبدو ىذا  ،عريب يف نظر السيد اػبميٍت أحد الرموز الكبَتة يف دائرة الفلسفِة واغبكمِة والعرفاف
ؤساء االرباد السوفييت، الرسالة اليت و باتشوؼ، آخر رئيس من ر ور من رسالتِو اليت بعثها إىل غ واضحاً 

بعثها مع الشيخ جوادي اآلملي واليت عرض فيها عليو أف يرسل من متخصصي الفلسفة من االرباد 
السوفييت إىل مدينة قم لدراسة كتب الفالسفة من أمثاؿ ابن سينا الفارايب وصدر اؼبتأؽبُت وأشار إىل كتب 

والسيد اػبميٍت ىنا يف رسالتِو ىذه قطعاً ال  ،وأف دراسة ىذه الكتب ربتاج إىل سفر وإىل حبث ،ابن عريب
يريد أف يشخص بأف ما جاء يف كتب ابن عريب بتمامِو حق مثل ما ذكر الفارايب وذكر ابن سينا إمبا 

فة اؼبادية أو يتحدث عن الفلسفة يف خطوطها العامة اليت ىي يطرحها السيد اػبميٍت يف مواجهة الفلس
 اؼباركسية اليت يتبناىا اؼباركسيوف والشيوعيوف يف االرباد السوفييت آنذاؾ.

ما جاء يف رسالة السيد الػخمينػي أقرأه الػمقطع الذي يتعلق بابن عريب وىو موجود يف صحيفة ينور أو 
هارسِو لػُخَطب ورسائل جلد بف 71صحيفة النور باللغة الفارسية وباللغة العربية كتاب كبَت ربػما يتجاوز 
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وكتب وبيانات السيد الػخمينػي، الػمقطع الذي يتعلق بابن عريب: وال أُتِعُبكم وال أذكر من كتب العرفاء 
عريب فإف أردًب التعرؼ على آراء ىذا الرجل الكبَت فعليكم أف تُرسلوا نػخبة ابن  وال سيما مػحيي الدين

ذه الػمسائل إىل قم حتػى يتعرفوا بعد كم سنة بعوف اهلل وتوكلِو من أذكيائكم الذين لػهم اليد الطوىل يف ى
تقريباً  -على منازؿ الػمعرفة التػي ىي ألطُف من الشعر وال يػمكن التعرؼ عليها من دوف ىذا السفر 

ابن عريب عنواٌف كبَت ال  ىذه أىم الػمحطات البن عريب يف كتب ويف فكر الػمدرسة الػخمينية العرفانية.
 من يدرس العرفاف وال يستطيع من يكتب يف العرفاف أف يتجاوز ابن عريب لسببُت: يستطيع

السبب األوؿ: أف ابن عريب ىو الذي وضَع األسس والنظريات والػمصطلحات والقواعد لػهذا العلم،  
كالذي يريد أف يكتب يف علم الػمنطق القدمي ىل يستطيع أف يتػجاوز أرسطو؟ ال يػمكن، أي واحد من 

لة كاف من أي دين من أي مذىب إذا أراد أف يكتب يف الػمنطق القديػم ال يستطيع أف يتجاوز أي م
أرسطو، الػمنطق القديػم الػمسمى أصاًل أسػمُو الػمنطق األرسطي ألف أرسطو ىو الذي وضع أسس ىذا 

لعروض ال العلم وقواعدُه ونظرياتِو ومصطلحاتِو وإىل غَت ذلك، كذلك مثاًل من أراد أف يدرس علم ا
أحػمد الفراىيدي فيتجاوز ما وضعُو من أسس وقواعد، علم العرفاف يف بن  يستطيع أف يتجاوز الػخليل

لباسِو الػحالػي يف لباسِو الػموجود بُت أيدينا ال يستطيع الدارس والكاتب والباحث يف ىذا العلم أف 
 يتجاوز ابن عربػي البُد أف يػمر على ابن عربػي.

يف أجواء مدرسة أىل البيت لػم يكن ىناؾ من جهد يف استنباط الػمسلك الػمعنوي أو والسبب الثاين: 
ولذلك أنا ذكرت من األمثلة  ،الطريق الػمعنوي للوصوؿ إىل اهلل وللوصوؿ إىل أىل البيت بشكل واضح

ب الكتب األخالقية الػموجودة عندنا كتب مشحونة بػحديث الػمخالفُت ومتأثرة بفكر الػمخالفُت السب
ىو انشغاؿ علمائنا يف الػجانب الفقهي فقط، روايات الػمعارؼ الػجانب العقائدي والػمعريف الروايات 
العميقة التػي تشكل الرؤيا الكونية وتشكل الرؤيا الوجودية الروايات التػي تتحدث يف علم األسػماء، 

تػي، ما موجود عندنا يف علم نػحُن ال نػملُك ُكتُبًا متخصصة يف علم األسػماء وفقًا للذوؽ األىل بي
األسػماء الػحسنػى، صحيح عندنا كتب كتبها علماء الشيعة لكن واضح التأثَت للفكر الػمخالف ألىل 
البيت، تأثَت ابن عريب تالمذة ابن عريب وغَت ذلك، بغض النظر عن أف ابن عريب كاف شيعيًا يف حقيقتِو 

الذي يهمنا ما ىو الذي كتبُو ابن عريب ىو ىذا الذي أو ال، نػحُن ال يهمنا ما ىي حقيقة ابن عريب، 
ىو ىذا  ؟يهمنا، ما ىو الػموجود يف كتب ابن عريب، ما ىو الذي انتقل من ابن عريب إىل الوسط الشيعي
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الذي يهمنا ال ضَت لو كاف ابن عريب ناصبيًا ولكن ما كتبُو يف كتبِو موافق ألىل البيت وتسرب إلينا ال 
الضَت لو كاف ابن عريب فعاًل شيعي يف واقعو، لكنو كتب ىذه الكتب أياـ خالفِو ضََت يف ذلك، لكن 

 .مع أىل البيت أياـ تسننِو وتسربت إلينا على أساس أنو شيعي الطامة ىنا الػمشكلة ىنا
لذلك مشكلتنا البُد أف ُتشخص، بعض العرفاء يدافع عن ابن عريب ألنو ثبت عنده تشيع ابن عريب 

أف الفكر الذي يتسرب إلينا من ابن عريب ىو فكر ـبالف ألىل البيت، قد يكوف ولكنو يغفل عن 
صحيحًا يف بعض جوانبِو، مشكلتنا ال يف قضية إثبات التشيع البن عريب أو يف عدـ إثباتِو، ما الذي 

ة لو ليس يُػَفرِّؽ بالنسبة بنا، ما ىو الفارؽ سواء كاف ابن عريب شيعيًا أو كاف سنياً؟! الفارؽ يكوف بالنسب
بالنسبة لنا، القضية يف الفكر الذي يدخل إلينا من طريق باب ابن عريب، ىل ىذا الفكر موافق ألىل 
البيت أو ـبالف، قد تكوف بعض األفكار موافقة ألىل البيت وقد تكوف بعض األفكار ال ىي موافقة 

ىل البيت، البُد أف كبدد وال ـبالفة ألىل البيت تقف يف الوسط، ولكن الكثَت فبا يف كتبِو ـبالف أل
اإلشكالية أين، وإالَّ كبُن ال نستطيع أف نغض الطرؼ عن كل ىذا اؼبدح الذي مدحُو أقطاب اؼبدرسة 

ولذلك أنا ال أريد أف اضرب دبدحهم عرض اعبدار أقوؿ ردبا رُبػما أفَّ الرجل كاف  ،العرفانية مدح غريب
 ،أريد أف أضرب بكالـ ىؤالء األجالء عرض اعبدار بكلوِ شيعيًا ولكن ىذه القضية أنا ال أبايل هبا، ال 

لكن الشيء اغبقيقي اؼبوجود على أرض الواقع أف ما موجود يف كتب ابن عريب الشيء الغالب عليو 
ـبالف ألىل البيت فأف نُدخل ىذا الفكر وأف نريب أبنائنا أو الطلبة اؼببتدئُت الذين يعتقدوف بقدسية 

يقولو ىؤالء العرفاء فَتبوف على أف ابن عريب من الشيعة وتؤخذ كتبُو على ىذا العرفاء ويقبلوف كل شيء 
وحينما يسألوف عن العيوب اؼبوجودة يف ىذه الكتب واألخطاء الكثَتة تُرقَّع بقضية التقية أو  ،األساس

بقضية التحريف يف كتبِو ىذه مسألة ليست حقيقية، ال التقية موجودة يف ىذه الكتب وال التحريف 
موجود، وإذا كاف ىناؾ ربريف فهو ربريف ال يبثل جزءاً كبَتاً من اؼبنظومة الفكرية البن عريب، قد يكوف 
يف بعض اؼبواطن وىذا موجود يف كل الكتب وأشرت إىل ىذه القضية، الصفاء والوضوح أف نًتؾ ابن 

ص آخر من أي عريب وغَت ابن عريب، قد نقبل بعض أفكارِه ال بأس بذلك كما نقبل أفكار أي شخ
 .دين من أي ملة، األفكار الصحيحة تبقى صحيحة كانت من ابن عريب أـ من غَتهِ 

فلنعامل ابن عريب كما نعامل أي كاتب آخر أي عالػِم آخر، اآلف لو يأٌب ناصيب من أشد النواصب 
قوؿ ليس معاوية ابن أيب سفياف وأمثاؿ معاوية حينما يقوؿ قواًل صحيحًا سليمًا ىل نقوؿ بأف ىذا ال
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صحيحًا ألف معاوية قالو؟ أبدًا الكالـ ليس ىكذا، ولكن ال نستطيع أف قبمع كالـ معاوية كلو دبا أنو 
قاؿ كلمة أو كلمتُت صحيحتُت فنقوؿ بأف باقي كالـ معاوية صحيح، ىذا الكالـ ليس صحيحًا ليس 

غَت فبكن وال نستطيع أف منطقياً، كبُن ال نستطيع أف كبكم على ابن عريب ببطالف كل قوؿ قالو ىذا 
نسوؽ ابن عريب للشباب الشيعي على أنو صار شيعيًا فليكن، فليكن صار شيعيًا لكن اؼبوجود يف كتبِو 
ما ىو بشيعي، اؼبوجود يف كتبِو ـبالف ألىل البيت، حىت لو وجدنا بعض الشذرات ىنا وىناؾ قد تنبئ 

ائل من ـبالفات أىل البيت وجود شذرة ىنا دبيلِو إىل أىل البيت ىذا ال يكفي يف مواجهة الكم اؽب
ىذا ال يكفي أف قبعل من كتب ابن عريب طعامًا نستطعمُو وأف قبعل من كتب  ،وشذرة ىناؾ وشذرات

 ابن عريب باباً من أبواب اؼبعرفة. 
 سوف أمر مروراً سريعاً على ما قالُو ىؤالء العرفاء األجالء بشكل سريع: 

، وأنا أشرت يف الػحلقات السيد حيدر اآلمليمثاًل: من أكثر العلماء الذين تػحدثوا عن ابن عريب 
الػماضية وجئت بكتابِو عرضت أحد كتبِو، السيد حيدر اآلملي بػحد علمي ىو أوؿ من أدخل أفكار 

تاب ىذا الكتاب ابن عريب يف الوسط الشيعي وىو من أوائل العرفاء الشيعة، السيد حيدر اآلملي عندُه ك
أسػمو )نص النصوص يف شرح الفصوص( فصوص الػِحَكم البن عريب، الغريب لنسمع ماذا يقوؿ السيد 
حيدر اآلملي ىذا العالػِم الشيعي والعارؼ الشيعي، يعنػي إذا أردنا أف نقوؿ أف ابن عربػي مؤسس العرفاف 

سط الشيعي ولكن ىو نسخة يف الوسط السنػي، السيد حيدر اآلملي ىو مؤسس العرفاف يف الو 
مستنسخة عن ابن عريب، قرءنا يف مقدمة ابن عريب يف فصوص الػحكم من أنو أخذ ىذا الكتاب عن 
رسوؿ اهلل، تلقى كتاب فصوص الػحكم عن رسوؿ اهلل فهو وحٌي ولكن عن رسوؿ اهلل، ىو إلقاءٌ 

الكتاب وقرأت على مسامعكم  سبوحي، وقرءنا ماذا كاف موجودًا على سبيل الػنماذج واألمثلة يف ىذا
قبل قليل ردودًا من السيد الػخمينػي على كلمات ابن عريب يف تعليقتِو على شرح القيصري لفصوص 

يعنػي ىو  -الػحكم، ماذا يقوؿ السيد حيدر اآلملي؟ يقوؿ: يف تػحقيق وصوؿ الكتاب إليِو من النبػي 
ػحقيق وصوؿ الكتاب إليِو من النبػي حبكم النقل يف ت -يريد أف يثبت بأف الكتاب وصل إليِو من النبػي 

بػحكم النقل ال أدري كيف يكوف، بػحكم العقل ال أدري كيف يكوف، لكن  -والعقل والكشف 
بػحكم الكشف يػمكن أف يكوف ىناؾ كشف وكشف شيطاين وكشف يف دائرة الشبهات يػمكن أف 

؟ مػمكن بالرياضات الروحانية ينكشُف يكوف، ألف الكشف يتناسب مع النفس البشرية يف أي مقاـ ىي
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وىذه القضية يػمكن أف  ،لإلنساف ما ينكشف وذلك الكشف يكوف يف حد الشبهة وىذا موجود
 .نناقشها ولكن ليس ىذا الربنامج مػخصص لػمناقشة مثل ىذه الػمطالب

النقل والعقل يف تػحقيق وصوؿ الكتاب إليِو من النبػي حبكم  -ىو يقوؿ لنقرأ كالمُو من دوف تعليق 
يقصد العرفاء يقصد  -والكشف فنقوؿ ال شكَّ وال خفاء أف أرباب التحقيق وأصحاب الذوؽ بأسرىم 

لذلك دائمًا يرددوف مثل  ،الصوفية وإالَّ يعنػي، وألف العرفاء ال يروف أحداً غَتىم يػملك التحقيق والذوؽ
وأصحاب الذوؽ بأسرىم َسلَّموا ىذا فنقوؿ ال شكَّ و ال خفاء أف أرباب التحقيق  -ىذه العبارات 

واتفقوا  -يعنػي سلَّموا بأف كتاب فصوص الػِحكم جاءُه بنحو مباشر من النبػي إىل ابن عريب  -وأقّروا بِو 
يعنػي يف أوؿ الكتاب  -على أف ىذا الكتاب وصل إليِو من النبػي على الوجو الذي أخرب بِو ىو يف أولِو 

من ىم ىؤالء؟ أكثرىم  -بوا لو شروحًا ومدحوه مدحًا ال مزيد عليو وقد كت -وقد قرأت ذلك عليكم 
وإىل اآلف وىم على ىذا والػحقُّ يف طرفهم وليس الػحاؿ إالَّ كما ذىبوا  -من الػمخالفُت ألىل البيت 

يعنػي ليس الػحاؿ إالَّ أف ىذا الكتاب جاء إىل ابن عريب من طريق النبػي بشكل مباشر كما ىو  -إليو 
 -عن اهلل تعاىل  -من أمثايل  -عن كتابِو يف أوؿ الكتاب، ثُػمَّ يقوؿ: ولكن بعض الػمحجوبُت أخرب 

ولكن بعض الػمحجوبُت عن اهلل تعاىل وعن أنبيائِو  -ومن أمثالكم ربػما إذا كنتم تؤيدوف ما أقوؿ 
أنا ال  -منو وافًتاء على رسوؿ اهلل وقالوا إف ىذا كذٌب  ،وأوليائِو كما ىي عادتػهم أنكروا عليو ذلك

أقوؿ بأف ىذا كذب ولكن ىناؾ قضية الشبهات واإللقاءات الشيطانية وىذا موضوع واسع، ىذا 
موضوع واسع نتحدث عنو إف شاء اهلل يف مػحل آخر يف موطن آخر، ىذه قضية الكشوفات وقضية 

وقالوا إف ىذا كذٌب منو وافًتاء  -يِو األقداـ اإللقاءات الرحػمانية والشيطانية ىذا باٌب واسع جداً وتزؿ ف
إىل آخر الكالـ،  -على رسوؿ اهلل وأنو قطعًا ال يػمكن ىذا وإف أمكن فقد التبَس على عينِو الشيطاف 

: فأردنا أف نقـو بػجوابػهم ومنعهم ونبُت لػهم األمر ليتحققوا أنػهم ىم يف متابعة الشيطاف - إىل أف يقوؿ
وإنػما الشيخ جاء بِو من الرحػمن، الذين يشكوف يف ىذه القضية يقوؿ: فأردنا أف  -خ ومطاوعتِو ال الشي

نقـو بػجوابػهم ومنعهم ونبُت لػهم األمر ليتحققوا أنػهم ىم يف متابعة الشيطاف ومطاوعتِو ال الشيخ وأنػهم 
 -ي عن النبػي ىم يف صدد الػخياالت والػمهمالت والظنوف الفاسدة والتونبات الكاذبة ال الذي يرو 

ال أعتقد كيف  -ويقوؿ عن اهلل تعاىل وال يتمسك إالَّ بػهما وبقولػهما  -يعنػي ابن عريب يروي عن النػبػي 
يتمسك بابن عريب بقوؿ اهلل وبقوؿ النبػي ومرَّ علينا بأف النبػي قد أوصى إىل ىذه األُمَّة أف تتمسك 
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 . لذي ىو أساُس دين النبػيبكتاب اهلل فقط، فأين التمسك بالكتاِب والعًتة ا
يا أيها السيد حيدر اآلملي ما ىذه الػخزعبالت وىذا الكالـ الواىم!! قطعًا العرفاء ال يقبلوف منػي ىذه 
الردود ولكن ىذه الردود ما ىي إال ترىات يف مقابل حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، قطعاً 

ولكن  ،، سيد حيدر اآلملي من عرفاء الشيعة األجالءالسيد حيدر اآلملي ال يرفض حديث رسوؿ اهلل
اإلنساف يسهو وينسى ويصيبُو التعصب يف بعض األحياف لفكرة ما وىذه قضية طبيعية ويػخطأ اإلنساف 
يف فكرة ويبنػي عليها ويبنػي ويبنػي ويستمر على ذلك سنوف ربػما يف آخر األمر يتغَت فكرُه، صدر 

وىذا واضح يقوؿ  ،اىل عليو ىو يقوؿ يف كتبِو بأنو يف آخر عمرِه تغَتت أفكارهُ الػمتألػهُت رضواف اهلل تع
بأف العمر السابق قضاه يف أشياء ال نفع فيها وىذا الػموضوع يػمكن أف نتناولو، ما يقولو العرفاء يف أوؿ 

عرفاء أمرىم ويف آخر أمرىم وىذا الشيء موجود وقد يًتاجعوف عن فكرة من األفكار، خصوصًا وأف ال
يؤمنوف بقضية أف العارؼ ما تأتيو من اإللقاءات ما تسمى باألحواؿ الػحاؿ ليس بيدِه، فإنو ما يتجلى 
عليو وما يظهر فيو ىو من تػجليات آتية من خارج ليس من داخل نفسو فلربػما يتجلى فيو معنػًى اآلف 

بط بقضية الػمقامات واألحواؿ، وتلك قضية ترت ،وبعد ذلك يتجلى فيو معنػًى آخر يػخالف ىذا الػمعنػى
وال أريد الػخوض يف ىذه الػخصوصيات، ىذه الػخصوصيات أيضًا لػها علومها الػخاصة ولػها 
مصطلحاتػها يف الوسط العرفاين، لكن ىناؾ حقائق واضحة، الػحقائق الواضحة ىي قوؿ النبػي وقوؿ 

الكتاب والعًتة فإننا ندوسُو باألقداـ بل أىل البيت فأيُّ كشف وأيُّ مشاىدة وأيُّ استنتاج يتعارض مع 
أكثر من ذلك نلقيو يف الػمزابل، بل ربػما أكثر من ذلك نلقيو يف الكنيف، بل ربػما أكثر من ذلك لو  
كاف ىناؾ شيء آخر أسوأ من الكنيف، الشيء الذي يػخالف الكتاب والعًتة يُلقى يف أسوأ مكاف ال 

 ،ندنا ُمػَحمٌَّد وآُؿ ُمػَحمَّد صلوات اهلل وسالمو عليهم أجػمعُتقيمة لو عندنا، الشيء الذي لو قيمة ع
 ولكن تالحظوف ىذا ىو كالـ السيد حيدر اآلملي رضواف اهلل تعاىل عليو. 

 مثاًل: ،نتصفح أقوال العرفاء
، ىذا الكالـ ينقلُو عنو الشيخ حسن حسن زادة آملي من علي القاضي الطباطبائيىنا كالـ للسيد 

األجالء ومن أساتذة الفلسفة واغبكمة والسلوؾ والعرفاف يف حوزة قم اؼبقدسة أطاؿ اهلل يف عمره، العرفاء 
وىو من تالمذة  - َنَقَل ُثلٌَّة يف كتابِو )العرفاف واغبكمة اؼبتعالية( يقوؿ الشيخ حسن حسن زادة آملي:
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وصًا يف العرفاف العملي، الشيخ السيد الطباطبائي بل من أكثر تالمذة السيد الطباطبائي التصاقًا بِو خص
حسن حسن زادة آملي ىو السيد الطباطبائي ىو تلميذ السيد علي القاضي ومن أكثر التالمذة الذين  

نَػَقَل  :الشيخ حسن حسن زادة آملي يقوؿ. كانت ؽبم عالقة خاصة بالسيد علي القاضي الطباطبائي
لذين تلمَّذوا يف النجف األشرؼ على عبقرية الدىر آية ثُػلَّة من أساتذتنا الِكراـ رضواف اهلل تعاىل عليهم ا

اهلل العظمى العارؼ العظيم شأنُو الفقيو اجملتهد الرفيع الشاعر اؼبفلَّق صاحب اؼبكاشفات والكرامات 
: فقد نقلوا ىؤالء اؼبشاىَت عن - إىل أف يقوؿ -ظباحة اغباج السيد مَتزا علّي آغا القاضي التربيزي 

مل يصل أحٌد من الناس بعد  -ىذا كالـ السيد علي القاضي  -نو كاف يقوؿ مل يصل اؼبرحـو القاضي أ
وكاف  ،مقاـ العصمة واإلمامة إىل درجة ؿبيي الدين العريب ومستواه يف اؼبعارؼ العرفانية واغبقائق النفسانية

لمة يف غاية ك -وكاف جالسًا على مائدتِو  ،يقوؿ إف كل ما يبتلكُو اؼبوىل صدرا كاف من ؿبيي الدين
اػبطورة ولذلك ال نستغرب حُت يقوؿ تلميذُه السيد ؿبمد حسُت الطباطبائي بأنو مل يستطع أحد يف 

العريب، كلمة يف غاية اػبطورة، وىذا الكالـ ىو الذي ابن  اإلسالـ أف يأٌب بسطر فبا جاء بِو ؿبيي الدين
مل يصل أحٌد من  -و ىو خاتػُِم الوالية قالو ابن عريب يف الفتوحات عن نفسِو ويف فصوص الػِحكم من أن

 الناس بعد مقاـ العصمة واإلمامة إىل درجة ؿبيي الدين العريب ومستواه يف اؼبعارؼ العرفانية.
والسيد القاضي الطباطبائي حينما نذىب إىل كتاب )الروح اجملرد( للسيد ؿبمد حسُت الطهراين وىو 

عن أستاذِه أستاذ ؿبمد حسُت الطهراين سيد ىاشم  يتحدث عن السيد علي القاضي الطباطبائي نقالً 
والسيد ىاشم اغبداد من تالمذة السيد علّي القاضي ومن زمالئِو، يقوؿ والسيد يتحدث عن  ،اغبداد

وكاف اؼبرحـو القاضي يقوؿ بأنو من الػُمحاؿ  -قضية ابن عريب وعن تشيعِو تشيع ابن عريب ماذا يقوؿ؟ 
مشهودة لديو وكاف  -الوالية العلوية  -فال تصبح حقيقة الوالية  ،اؿأف يصل امرئ إىل مرحلة الكم

ىذا كالـ السيد  -يقوؿ إف الوصوؿ إىل التوحيد ينحصُر بالوالية، الوالية والتوحيد نبا حقيقٌة واحدة 
علي القاضي يقوؿ: وعليو فإف العظماء اؼبعروفُت واؼبشهورين من عرفاء أىل السنة إما أهنم كانوا يعملوف 

ومن قاؿ بأهنم وصلوا إىل الكماؿ!! يا سيدنا  -بالتقية وىبفوف تشيعهم أو أهنم مل يصلوا إىل الكماؿ 
اعبليل من قاؿ بأف عرفاء السنة وصلوا إىل الكماؿ؟ من قاؿ هبذا!! ىذا استدالؿ السيد علي القاضي 

ريب وأمثاؿ ابن عريب، الذي ينقلو السيد ؿبمد حسُت الطهراين عن السيد ىاشم اغبداد على تشيع ابن ع
ألف السيد يقوؿ بأف حقيقة التوحيد الوالية وحقيقة الوالية ىي التوحيد وىذا ىو ما نعتقده كبن، ما 
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يعتقده عرفاء الشيعة وما يعتقدُه احملققوف يف حديث أىل البيت، ىذه قضية حقيقة ال لبتلف عليها 
وعليو فإف العظماء اؼبعروفُت  -العظماء منهم  ولكن يُفرَّع على ىذه القضية أنو بالنسبة لعرفاء السنة

إما كانوا شيعة يعملوف بالتقية وىذا ىو حاؿ ابن عريب كما يعتقد  -واؼبشهورين من عرفاء أىل السنة 
السيد وغَت السيد من أبناء اؼبدرسة العرفانية الشيعية أو أهنم ما بلغوا إىل الكماؿ، من قاؿ بأهنم بلغوا إىل 

ًتض االحتماؿ الثاين، ىم مارسوا الرياضات الروحية والرياضات الروحية ؽبا تأثَت الكماؿ؟! حىت نف
وذبذب الكشف وىذه قضية ال عالقة هبا بصحة اإليباف وبالقرب من اهلل، قضية الكشف قضية طبيعية 
تكوينية يبكن أف يناؽبا حىت الكافر إذا ما مارس الرياضات ألف الكالـ ما ىو مضموف الكشف؟ 

 ىنا، ما ىو مضموف الكشف؟اغبديث 
مثل ما الػجسم البشري إذا اإلنساف مارس الرياضة البدنية منُذ الصغر يػمارس اإلنساف الرياضة البدنية 
منُذ الصغر فحينما يكرب تكوف اللياقة البدنية عند ذلك اإلنساف قابلية الػحركة والػمرونة والبناء العضلي 

ت أكثر من اإلنساف الذي لػم يكن قد مارَس الرياضة أصاًل، عند اإلنساف والقدرة على تػحمل الصدما
الػجسم البشري مػحل للرياضات البدنية، الروح البشرية أيضاً، روح اإلنساف مػحل للرياضات الروحية 
وىناؾ أنػحاء عديدة من الرياضات، ىذه الرياضات تعطي للروح البشرية قدرة على التحرر من الػجانب 

الػمادي فتنطلق فيما وراء الػمادة وما وراء الػمادة وىو الغيب عالػم وسيع يػمكن  الػحسي ومن الػجانب
ومػمكن أف يناؿ شيئًا ُخِلَط فيو الػحقُّ بالباطل، مثل ما  ،أف يناؿ اإلنساف منو ما ليس مرتبطًا بالرحػمن

ين وىو حد يف عالػم الػمادة شيٌء شيطاين وشيٌء رحػماين وشيٌء مػختلط بُت الشيطاين والرحػما
الشبهات يف عالػم الػمعنويات والروحانيات أيضاً، ىناؾ شيٌء رحػماين وىناؾ شيٌء شيطاين وىناؾ شيءٌ 
خليٌط بُت الشيطاين والرحػماين، ما الفارؽ يف ذلك؟ بل إف القضية ىناؾ أوسع، ومن ىنا تأٌب الشبهات 

ػمكن أف يكوف الكتاب والعًتة ميداناً ولذلك الػميزاف ليس ىو الكشف الػميزاف ىو الكتاب والعًتة، وي
للكشف ولكن يف ضمن ضوابط أىل البيت، كالمكم نور، ىناؾ من يتعامل مع كالـ أىل البيت على 

وىناؾ من يػجد يف كالـ أىل  ،أنو حروؼ وأصوات فحينئذ ال يستطيع أف يرى النورية يف ذلك الكالـ
يم أىل البيت، أف يتحوؿ الكشف إىل ساحة البيت بػحكم الرياضات أيضاً، الرياضات بػحسب تعال

الكتاب والعًتة ال إىل ساحة النفس، النفس البشرية مسالك التهذيب ومسالك العرفاف الػمسلك 
 .الػمسلك األوؿ من عرؼ نفسو فقد عرؼ ربو ،الػمعروؼ يف الدائرة العرفانية
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تبقى النفس البشرية ىي الػميداف  اإلنطالقة من النفس البشرية، ربػما ىذا يف الػخطوات األوىل لكن ال
األوؿ يف عالػم الػُمكاشفات، الػميداف األوؿ واألخَت ىو الكتاب والعًتة وىذا موضوع ربػما فيو شيء من 
التعقيد وأنا لسُت بصدد الولوج فيو قد أتناولُو يف مقاـ آخر، لكن ىذا الكالـ كالـ يف غاية الضعف، 

وإما  ،إما أف يكونوا شيعة يعملوف بالتقية ،بيت ما يطلق عليهم عرفاءيعنػي أف عرفاء الػمخالفُت ألىل ال
فذلك يعنػي أنػهم ما بلغوا الكماؿ، فمن قاؿ بأنػهم بلغوا الكماؿ حتػى نبػحث  ،أف ال يكونوا كذلك

لػهم عن أعذار، ىم مارسوا الرياضات ودخلوا يف ىذه األجواء ودخلوا إىل عالػم الغيب، عالػم الغيب 
جوزًا عن اإلنساف بإمػكاف اإلنساف كما بإمكاف الػجن أف يدخلوا إىل عالػم الغيب، أليس يف ليس مػح

رواياتنا بأف الػجن كانوا يستمعوف إىل الػمالئكة، وىذا يف القرآف أيضاً، القرآف يػحدثنا بأف الػجن 
ست مغلقة ال يستمعوف إىل الػمأل األعلى، ىناؾ مساحة من الغيب مفتوحة لػهم، مساحاُت الغيب لي

بوجو اإلنساف وال بوجو الػجاف وال بوجو الصالػحُت وال بوجو الطالػحُت، حتػى بوجو الطالػحُت الغيب 
مفتوح ألف الغيب عالػم وسيع، مثل ما يف عالػم الدنيا ىناؾ حقائق ال تصُل إليها إال القلوب الػمؤمنة، 

ػمؤمنة، وىناؾ حقائق يػمكن أف يصُل إليها كلُّ يف عالػم الغيب ىناؾ حقائق ال تصُل إليها إال القلوب ال
أحد كما يف ىذا العالػم الدنيوي، عالػم الشهادة ىو صورٌة مادية عن عالػم الغيب وال فرؽ يف ذلك، 
القوانُت الػجارية ىنا تػجري ىناؾ ولكن يف كل عالػم بػحسبو، وأنا الػحقيقة ال أريد أف أخرج كثَتًا عن 

ف الػمهدوي، ألف الػخروج سيفتُح علينا أبواباً أخرى ويػجعلنا ندخل يف متاىات أصل الػموضوع يف الػمل
 البحث يف جهات أخرى ولكن أكتفي بػهذا التعليق. 

ثػم يُعلق يستمر يف كالمو سيد ىاشم اغبداد يقوؿ: بأف السيد علي القاضي كانت لُو دورة من 
ألف اللغة األـ للسيد علي القاضي ىي  -الفتوحات اؼبكية باللغة الًتكية يُطالعها وينظر فيها أحيانًا 

كاف الشيخ عباس القوجاين و  -الًتكية فهو تربيزي من تربيز من إيراف وسّكاف وُقطّاف تربيز ىم من األتراؾ 
ساعتُت يف كتاب يقرأ لُو يف كل يـو  -يقوؿ: كنُت أذىب يوميًا قبل الظهر إىل السيد علي القاضي 

أنتم رأيتم ما رأيتم فيو، ىناؾ الكثَت من الًُتىات يف ىذا الكتاب والكثَت من الفتوحات اؼبكية، 
ؼباذا ال تكوف ىذه القراءة يف الكايف الشريف  األحاديث الػُمخالفة ألىل البيت بل الػُمنتِقصة منهم،

مثاًل؟ سؤاٌؿ أسألُو وبالنتيجة الناُس ؽبم أذواؽ والعقوؿ ؽبا مراتب ومدارج وأنا ال أريد من كالمي ىذا أف 
نا ومن ئأنتقص من السيد علي القاضي الطباطبائي رضواف اهلل تعاىل عليو فهو من سادتنا ومن علما
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 سؤاؿ ؼباذا ال نقرأُ يف الكايف؟ ؼباذا ال نقرأ يف حديث أىل البيت؟! نا األجالء، ولكنوُ ئعرفا
وطبعًا ىناؾ أشياء أخرى ذكرىا صاحب كتاب الروح اجملرد السيد ؿبمد حسُت الطهراين ىو مثاًل نفسُو 

بالرغم من أف كتب ؿبيي الدين مشحونة  - 573السيد ؿبمد حسُت الطهراين يقوؿ يف صفحة: 
وىذا غريب أين ىذه اؼبناقب يف كتب ابن عريب؟ أنا ال أقوؿ ىو مل  -عليهم السالـ دبناقب أىل البيت 

أف كتب ؿبيي الدين مشحونة دبناقب أىل البيت  -يشر إىل فضِل أىل البيت ولكن ال هبذا اؼبستوى 
ىذا الكتاب الذي يذكر فيو بأف الرجبيُت  - (ؿباضرة األبرار ومسامرة األخيار)عليهم السالـ ككتاب 

يروف الشيعة كالباً، ىذه من مناقب الشيعة، نفس ىذا الكتاب ؿباضرة األبرار ومسامرة األخيار ىو 
نفس الكتاب الذي يذكر فيو بأف الرجبيُت ىؤالء اجملموعة من عرفاء السنة يف عامل الكشف يروف الشيعة 

قوؿ؟ لػمَّا يسألونو عن الرفضة يف صورة الكالب، اإلماـ الصادؽ صلوات اهلل وسالمو عليو يقوؿ، ماذا ي
معٌت الناصب يقوؿ: إنك ال ذبد يف الناس من يقوؿ أين أُبغض مػَُحمَّداً وآؿ مػَُحمَّد، ليس الناصب ىو 
الذي يقوؿ بأين أبغض مػَُحمَّداً وآؿ مػَُحمَّد، إنك ال تػجُد أحداً يف الناس يقوؿ ىذا، الوىابية وىم أشد 

ػهذا يقولوف بأف حب أىل البيت من واجباتنا، إنك ال تػجد أحداً الناس نصبًا ألىل البيت ال يقولوف ب
يف الناس يقوؿ بأين أُبغض مػَُحمَّدًا وآؿ مػَُحمَّد ولكن الناصب من نصب العداء لكم يا شيعتنا وىو 

بالرغم من أف كتب  -السيد مػحمد حسُت الطهراين  -أقوؿ  -يعلم بأنكم تتولونا وتتربءوف من أعداءنا 
دين مشحونة بػمناقب أىل البيت عليهم السالـ ككتاب مػحاضرة األبرار ومسامرة األخيار إال مػحيي ال

فلماذا تدافعوف عنو  -على أصوؿ أىل السنة  -أساس الػمطالب وىو ىذا األصل  -أف أساس مطالبو 
إال أف أساس مطالبو على أصوؿ أىل السنة كمثل ىذا الفص  -إذا كنتم تعرفوف ىذه الػحقيقة؟ 

 ماذا ذكر يف الفص الداوودي؟ -لداوودي الذي ذُكر ا
ذكرنا قبل قليل ما قالُو من أف النيب مل يوصي ألحد من بعده وىذا ىو أعظُم أصل من أصوؿ السنة، من 

أما يف  -الحظ ماذا يقوؿ  -أما يف فتوحاتو اؼبكية الذي ألّفُو يف مكة  -أصوؿ اؼبخالفُت ألىل البيت 
غريب وكبُن قرءنا كتاب الفتوحات  -لّفُو يف مكة فليس فيو ما يوافق أصوؿ السنة فتوحاتو اؼبكية الذي أ

اؼبكية وىذا السيد من أجلة علماء اؼبدرسة العرفانية ال أدري مل يقرأ الكتاب، اغبقيقة ال أملُك تعليقاً 
ة ال على ذلك، ىذا رجل عالػِم فقيو ؾبتهد عارؼ وعنده مكتبة، عنده مؤلفات كثَتة صاحب موسوعي

أدري كيف يقوؿ ىذا الكالـ؟ يقوؿ: أمَّا يف فتوحاتو اؼبكية الذي ألّفُو يف مكة فليس فيو ما يوافق أصوؿ 
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ىو يقوؿ يف مكة، فأين ىو ىذا الكتاب الذي ألّفُو يف مكة؟ ألنُو بعض األحياف ماذا يقولوف؟  -السنة 
مشق وىذا أنكى ألف ىذه التعليقات يقولوف ىذا الكتاب الذي قرءنا منو ىذا أضاؼ عليو تعليقات يف د

اليت أضافها ىذه كانت يف آخر عمره، فلو كاف الكتاب الذي ألّفُو يف مكة كاف وحياً ظباوياً كما يقولوف 
فلماذا مل يتأثر بو ابن عريب، ؼباذا مل يهتدي إىل اغبق، فلماذا أضاؼ عليو ىذه اػبزعبالت الكثَتة؟ وىذه 

أما يف فتوحاتو اؼبكية الذي ألّفُو يف مكة فليس فيو ما يوافق أصوؿ  -عاِند القضية أنكى يعٍت أف الرجل مُ 
وفصوص اغبكم أيضًا مبٍت على ـبالفة  -السنة، ٍب ىاجر إىل دمشق فألف كتابُو فصوص اغبكم ىناؾ 

أىل البيت، أنت قبل قليل قلت أف الفص الداوودي مبنػيٌّ على أصوؿ أىل السنة فإذًا أين تشيع ابن 
وأين اؽبدى، وؼباذا كلُّ ىذا االىتماـ بابن عريب؟! يا صباعة ؼباذا كلُّ ىذا االىتماـ بابن عريب؟! عريب 

القضية ىو ظلُم أىل البيت واهلل تظلموف أىل البيت وتظلموف حديث أىل البيت، أنا ال أقوؿ بأهنم 
وىذا ىو جزٌء من  يقصدوف ذلك ولكن النتيجة العملية ىي كذلك، النتيجة العملية ظلٌم ألىل البيت

 ظالمة إماـ زماننا صلوات اهلل وسالمُو عليو.
نا األجالّء، قبل قليل نقلُت كالماً عن الشيخ حسن حسن زادة آُملي الذي ئلنذىب نقرأ ماذا يقوؿ عرفا

نقلُو عن السيد علي القاضي بأنُو ما من أحد بعد مقاـ العصمة واإلمامة والنبوة والوالية بلغ كما بلغ ابن 
الذي  عريب، نقرأ كالـ الشيخ حسن حسن زادة آُملي يف كتابو )العرفاف واغبكمة اؼبتعالية( نفس اؼبصدر

ماذا يقوؿ؟ يقوؿ: وىناؾ العديد من الشواىد على  38نقل فيو كالـ السيد علي القاضي صفحة: 
عجباً، الفتوحات  -كالفتوحات  -مثل يا كتب؟  -تشيعو وانتماءه إىل اإلمامية االثٍت عشرية يف كتبو 

واػبط العاـ كلُو خط فيها شواىد تدؿ على أنُو شيعي اثنا عشري؟ أين ىذا؟ كلمات متناثرة ىنا وىناؾ 
نصب وعداء ألىل البيت؟ أمَت اؼبؤمنُت أما قاؿ لذلك الرجل الذي جاءُه وقاؿ لُو إين أحبك وأحُب 
فالنًا وذكر أحد أعداء الزىراء قاؿ: أما إنك ألعور إما أف تعمى وإما أف تبصر، أحسن ما يبكن أف 

كن أف أصف بو ابن عريب أنُو أعور، أمَُت أصف بو كتاب الفتوحات اؼبكية أنُو كتاب أعور، وأحسن ما يب
وىناؾ  -اؼبؤمنُت ىكذا قاؿ وكبُن قرءنا ورأينا حب ابن عريب وتفضيل ابن عريب ألعداء أىل البيت 

العديد من الشواىد على تشيعو وانتماءه إىل اإلمامية االثنا عشرية يف كتبو كالفتوحات ورسالة الدر 
واهلل كلها مشحونة بأحاديث ـبالفة لك من الكتب األخرى و وإىل غَت ذ -اؼبكنوف يف علم اغبروؼ 

ؼبنهج أىل البيت، صحيح توجد فيها شذرات ىنا وىناؾ يبدح أىل البيت ومن ذا الذي يقوؿ بأين 
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مسلم ويستطيع أف يذـ أىل البيت، من ذا الذي يقوؿ بأين مسلم أؤمن دبَُحمَّد صلى اهلل عليو وآلو ويذـ 
 ،البيت إما يف التقصَت يف حقهم، يف التقصَت يف االعتقاد دبقاماهتم العلية أىل البيت؟ لكن ظلم أىل

 هم ىو ىذا ظلم أىل البيت وىذا ىو النصبُّ بعينو.ئهم واالعتقاد بعلو مراتب أعدائوإما دبوالة أعدا
 يقوؿ: الوجُو الثاين يف (نصُّ النصوص يف شرح الفصوص)السيد حيدر اآلُملي يف موطن ثاين من كتابو 

وموضوع طويل عريض أنا ما  -وبياف أنُو من أولياء اهلل الكبار  -يعٍت ابن عريب  -إثبات والية الشيخ 
أستطيع أف أقرأُه عليكم ألف الوقت ال يكفي، كاف القسم األوؿ من حبثو يف إثبات أف كتاب فصوص 

يطاف ىم أتباع الشيطاف، الذين الػِحَكم تلقاُه من النيب مباشرًة وأف الذين ينكروف ذلك إمبا يعبُث هبم الش
 يُنكروف بأف كتاب فصوص اغبكم ويقولوف ما تلّقاُه من النيب مباشرًة يقوؿ ىؤالء ىم أتباُع الشيطاف.

مل يستطع  -ولذلك كبُن ال نستغرب حُت ينقل الشيخ اؼبطهري عن السيد الطباطبائي صاحب التفسَت 
ر ىذا الكالـ الشيخ اؼبطهري يف شرح اؼبنظومة ذك -أحٌد يف اإلسالـ أف يأٌب بسطر كمحيي الدين 

 يف ىامش ىذه الصفحة. 755اؼببسوط اعبزء األوؿ صفحة: 
السيد علي القاضي ىو الذي قاؿ بأنُو ما بلغ  ،الشيخ مرتضى اؼبطهري، طبعًا أستاذ السيد الطباطبائي

ىذا الكالـ، الشيخ اؼبطهري  أحد بعد النبوة واإلمامة إىل منزلة ابن عريب ولذلك السيد الطباطبائي يقوؿ
أيضًا تأثرًا بأستاذه وبأستاذ أستاذه ماذا يقوؿ؟ يقوؿ: وؿبيي الدين الذي قد يُعرب عنُو بابن العريب ىو 

ىذه لن، لن تفيد النفي التأبيدي يعٍت  -أكرُب عارؼ يف التأريخ اإلسالمي حّقًا فلم يصل ولن يصل 
فلم يصل ولن يصل أحٌد إىل مستواه ودرجتو ومن ىنا  -ضي حىت يف اؼبستقبل مثل كلمة السيد علي القا

كانوا  -يعٍت الذين جاءوا من بعده  -: فكلُّ العرفاء الالحقُت - إىل أف يقوؿ -لقبوه بالشيخ األكرب 
نفس كالـ السيد علي القاضي بأف صدر اؼبتأؽبُت كاف جالسًا على  -جالسُت على مائدتو فهو إضافة 

فكلُّ العرفاء الالحقُت كانوا جالسُت على مائدتو فهو إضافة إىل تقديبو  -قليل  مائدتو مّر علينا قبل
 للعرفاف إىل مرحلة حديثة كاف من أعاجيب الدىر.

( يف قسم ي باعلومي إسالميئآشنا) 857ومر علينا كالـ الشيخ الػمطهري يف كتابو العرفاف يف صفحة: 
ىذا الكتاب ال يستطيع أف يفهمُو يف كل عصر  بأف :العرفاف وىو يتػحدث عن فصوص الػحكم فيقوؿ

إال اثنُت أو ثالثة، قطعاً أنا ال أحػمل كالـ الشيخ الػمطهري على سوء النية وأمثاؿ الشيخ الػمطهري ىذه 
 شطحات، شطحات فكرية، شطحات قلم، يعنػي على سبيل الػمثاؿ مثالً: 
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الشهيد اؼبطهري عالػٌِم موسوعي وعرؼ و  ،حُت نذىب إىل كتاب الشيخ اؼبطهري )اؼبلحمة اغبسينية(
وىذا الكالـ ال أقولُو للمجاملة ىذه  ،بالنقاء والروحانية وقد تسامت حاالتُو الروحانية يف آخر أياـ حياتو

حقيقة لكن كلُّ ىذا يدلنا على أننا حباجة إىل اإلماـ اغبجة، مهما بلغ العلماء يف العلم والفضل 
ات كبَتة، مثل ىذه اؼبطبات ما الفارؽ بُت ىذه الشطحات مثاًل وىذه والروحانية فإهنم يقعوف يف مطب

وىذا الكالـ موجود مسجل على  78الشطحة حينما يتكلم الشيخ اؼبطهري، أقرأ عليكم يف صفحة: 
األشرطة ألف ىذا الكتاب مفرَّغ من األشرطة ىذه ليس شطحة قلم، ىذه شطحة فكر ولساف، يعٍت ىو 

رب يتحدث مع الناس فهذه شطحة فكرية، الشطحة الفكرية قد تكوف أقوى من يف حاؿ خطابة وعلى اؼبن
شطحة القلم، ردبا يف بعض األحياف ىناؾ شطحة قلم ويػمرُّ عليها الوقت وتكرب شيئًا فشيئًا يف أذىاف 

للموىل الدربندي  (أسرار الشهادة)يتحدث عن كتاب  -الناس يقوؿ: وكما ورد يف نفس ىذا الكتاب 
ىو حىت صاحب الكتاب يقوؿ  -وكما ورد يف نفس ىذا الكتاب  -اآلغا الدربندي، كتاب مقتل 

وكما ورد يف نفس ىذا  -الروايات اؼبوجودة يف ىذا الكتاب ال أقطع بصحتها ولكن أنا وجدهتا وأنقلها 
تذكرُه يف النسخة أنا الذي أ -ألف شخص بيده فقط  511الكتاب فإف اإلماـ اغبسُت قد قتل 

ألف، يبدو أف الشهيد اؼبطهري نسي الرقم، على ما أتذكرُه يف  311األصلية ؽبذا الكتاب مكتوب 
ألف، ىو رواية ينقلها،  311النسخة األصلية لكتاب أسرار الشهادة اؼبذكور بأف اإلماـ اغبسُت قتل 

ُت يف بعض كتب اؼبخالفُت ألىل مثل ما موجود يف كتب اؼبؤرخُت بأف عدد الذين قاتلوا اإلماـ اغبس
البيت قالوا أربعة آالؼ يريدوف أف ُيصغِّروا اؼبعركة، بعض الكتب قالت عشروف، اؼبشهور سبعوف، 

أنا ىنا ال أريد أف أثبت ىذه القضية صادقة أو غَت صادقة أربدث عن أسلوب  ،وموجودة أرقاـ أخرى
وكما ورد يف نفس ىذا الكتاب فإف  -أناقش اؼبوضوع أنا ال أريد أف  ،الشيخ اؼبطهري انتبهوا إىل أسلوبو

ىو الشيخ يستمر يقوؿ: يف ىَتوشيما كاف عدد  -ألف شخص بيده فقط  511اإلماـ اغبسُت قد قتل 
فلو أف اإلماـ  ،ألف وقد حسبت من طريف مقدار الوقت الالـز لقتل ىذا العدد 21قتال القنبلة الذرية 

لسيف وأف سيفُو كاف وبصد يف كل ثانية أحد األشخاص فإف مل يكن يعمل أي شيء سوى الضرب با
 قتل ىذا العدد الكبَت كاف سيحتاج إىل ثالث وشبانُت ساعة وعشرين دقيقة. 

أواًل ليس من األدب اؼبقارنة بُت ىَتوشيما واإلماـ اغبسُت، ىل ىذا من األدب؟ أنا أخاطب الشيعة ال 
طريقة التعامل مع أئمتهم، ردبا يقولوف ىذا كالـ منطقي عالقة يل باآلخرين، غَت الشيعة ال يتذوقوف 
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لكن أنا ال أربدث من ىذه الوجهة، أنا أربدث من جهة  ،علمي ىذه حسبة رياضية مقارنة منطقية
الذوؽ األديب، أنا أربدث عن الشيخ اؼبطهري كيف يتعامل مع إمامو، كبُن نتعامل مع أئمتنا بذوؽ 

، ىل من اؼبناسب أف يقارف الشيخ اؼبطهري بُت قنبلة ىَتوشيما وبُت معُت، ذوؽ ال يعرفُو إال الشيعة
واؼبوجود على ما أتذكر يف  511سيد الشهداء؟! أنا ال أريد أف أناقشُو ىو أواًل نقل الرقم خطأ قاؿ 

ألف، يف النسخة األصلية للكتاب أنا  511النسخة األصلية ردبا النسخة اؼبوجودة عند الشيخ اؼبطهري 
 ألف ىذا أواًل.  311زلت أحفظ األرقاـ إىل اآلف قرأُت وال

وثانيًا مثل ما اشتبو الشيخ يف الرقم ىنا ربػما أيضًا الراوي اشتبو يف األرقاـ ما الػمشكلة، ثػم إف الػحروب 
قديػمًا ال تُقاس بػهذه الطريقة نػحُن لسنا يف مسلخ، يف مسلخ أو مذبح للدجاج حتػى نػحسب كل 

و كل ذبيػحة كم تػحتاج من الثواين أو الدقائق، الػحروب ىناؾ يف تدافع القتاؿ دجاجة كم تػحتاج أ
العدد األكرب يُقتل تػحت حوافر الػخيوؿ ال بضربات السيوؼ، حينما يهجم الفارس الشجاع وتنقلب 

ن الػميمنة على الػميسرة ودائمًا نقرأ يف تأريخ حرب علّي وحرب الػحسُت حينما يػهجموف تػختلط الػميام
حينئذ يقع الفرساف يُداسوف تػحت حوافر الػخيل، ومن اصطداـ بعضهم بالبعض وىم يلبسوف  ،بالػمياسر

الػحديد ويػحملوف األسلحة ويف بعض األحياف يقع بعضهم على البعض اآلخر فتقتل أسلػحتهم 
ألصدقاء، أصدقائهم وىذا إىل اآلف موجود ىناؾ، أليس موجود ىناؾ يف الػحروب ما يقاؿ لػهم قتلى ا

ىذه أسلحة األصدقاء قتلت أصدقائها؟ ىذا موجود يف كل زماف القضية ال تُػحسب بػهذا وأنا ىنا ال 
أريد أف أدافع عن األرقاـ وعن عملية القتل وكم قتل اإلماـ الػحسُت، القضية ليست بعدد القتلى وال 

بُعد أبعد من كل ىذه الػمعاين  بعدد الذين ُسفكت دمائهم يف الػمعركة، قضية الػحسُت قضية أخرى لػها
السطحية، لكن أقوؿ ىذا األسلوب الػمقارنة بُت اإلماـ الػحسُت وبُت ىَتوشيما أنا أعتقد الشيخ 
الػمطهري لو يدقق النظر فيو سوؼ لن يستعمل ىذا األسلوب، ىذه شطحة، الشيخ الػمطهري أجل من 

 ليس معصوماً. أف يتعامل مع سيد الشهداء بػهذه الطريقة، لكن اإلنساف
وىو يتحدث ويقوؿ بأنٍت أتردد يف أف أقوؿ بأف واقعة كربالء ىي  28حينما مثاًل يذىب إىل صفحة: 

يقوؿ: وإذا كنُت قد ترددُت يف اإلدعاء بعدـ وجود  28أكرب مصيبة يف العامل ىو يقوؿ يف صفحة: 
ريبة اليت أرتكبها الغربيوف يف شبيو غبادثة كربالء من ناحية حجم اعبريبة فالسبب إمبا يعود غبجم اعب

وكذلك اعبرائم اليت أرتكبها ىؤالء األوربيوف أنفسهم يف األندلس اإلسالمية وىي  ،اؼبعارؾ الصليبية
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يقوؿ بأنٍت إذا ترددت، يف أي قضية؟ يف أف أعترب كربالء ىي أعظم جريبة يف العامل ألي  -عجيبٌة للغاية 
سيحيُت يف األندلس، أليس ىذه شطحة!! القضية تُقاس سبب؟ لسبب اغبروب الصليبية أو حروب اؼب

هبذه اؼبقاييس؟ رزية اغبسُت يف اغبسُت، مصيبة اغبسُت وعظم اؼبصيبة تأٌب من ِعَظم اغبسُت ال تأٌب من 
التصور غبدوث األفعاؿ، أليس ىذه شطحة؟ حينما نقوؿ بأف رزية اغبسُت ىي أعظم رزية ألف ىذه 

ء أعظم من اغبسُت، وحتػى لو أردنا أف نناقش الػجزئيات التػي حدثت يف الرزية باغبسُت وال يوجد شي
بأف الػحسُت قُتل قتلة ما قُتل أحٌد مثل تلك القتلة، روايات  :الواقعة النبػي يقوؿ صلى اهلل عليو وآلو

موجودة يف كتبنا اؼبعتربة، أحاديث أىل البيت، قطعًا الشيخ اؼبطهري وىو يقوؿ ىذا الكالـ يف حاؿ 
حد ال ُتصيبو فلة، شطحة، أنا تصيبٍت الغفلة وأنت ُتصيبك الغفلة واؼبطهري ُتصيبُو الغفلة، ىناؾ واغ

بن اغبسن، لذلك اؼبالذ اآلمن ىم أىل البيت، اؼبالذ اآلمن لسُت أنا وال اؼبطهري وال الغفلة الػُحجَُّة 
البيت منزلتهم كبُن نُػجّلُها بقدر ما ىؤالء كلهم ُسبل يُوصلوف إىل أىل  ،العلماء وال اؼبراجع وال الفقهاء

يقًتبوف من أىل البيت كما قلُت يف يـو أمس اعبميع يف حاؿ مقاربة للصراط اؼبستقيم وإالَّ العلماء 
 يشتبهوف ويقعوف يف االشتباىات.

أستاذ الشيخ اؼبطهري السيد اػبميٍت ىذه الشخصية العظيمة نفسُو ىو، ىذه وصيتُو ىذه وصية السيد 
 - الوصية السياسية اإلؽبية، ماذا يقوؿ يف آخر الوصية؟ ىو يقوؿ: خالؿ مدة النهضة والثورة اػبميٍت

وللعلم السيد كتب الوصية وبعد ذلك بسنوات طلب من سيد أضبد أف يأتيو بالوصية وفتح الوصية 
تب وأضاؼ إليها ىذه اؼبالحظات، تالحظوف كم ىي القضية، يعٍت السيد قبل وفاتو بأكثر من سنة ك

الوصية ولكن حينما أحس بقرب األجل طلب منهم أف يأتوه بالوصية طلب من ابنو سيد أضبد وأضاؼ 
مدة النهضة والثورة يعٍت  -ىذه اؼبالحظات من ىذه اؼبالحظات اليت أضافها: خالؿ مدة النهضة والثورة 

ثورة يف سن األربعينات خالؿ عمر السيد ألف السيد بدأ ثورتُو وىو يف سن الثالثينات بدأ ىبطط ؽبذه ال
مثل ما مدح الشيخ منتظري ومدح كثَتين  -خالؿ مدة النهضة والثورة ذكرت أظباء بعض األفراد  -

خالؿ مدة النهضة والثورة  -وقاؿ عن شيخ منتظري بأنُو خالصة عمري ولكن منتظري فعل ما فعل 
خ منتظري والشيخ مطهري نبا ىذه كانت الكلمة ُتكتب يف كل مكاف يف إيراف أف الشي -ذكرت أظباء 

خالصة عمري نبا شبرة عمري، ُتكتب يف كل مكاف والشيخ منتظري فعل ما فعل، قضيتُو معروفة وموقفو 
خالؿ مدة النهضة والثورة ذكرت أظباء بعض األفراد وأثنيُت عليهم ٍب فهمُت  -من أىل البيت معروؼ 
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انطلى َعَلّي، ذلك الثناء صدر حُت كانوا يبدوف بعدىا أهنم مراءوف متظاىروف باإلسالـ وأف مكرىم قد 
التزامهم باعبمهورية اإلسالمية ووفائهم ؽبا وال هبوز أف ُتستغل ىذه اؼبسائل ومعيار كل شخص ىو وضعُو 

، اإلنساف يبكن أف يشتبو، يبكن أف يػُخدع، يبكن أف  -اغبايل  ىو يقوؿ بأف مكرىم قد انطلى َعَليَّ
ينسى ويبكن، ويبكن، ويبكن وىذا يكشُف لنا عن عظمة السيد اػبميٍت، عن ُتصيبو الغفلة، يبكن أف 

صدقو وإال ال يكشف ىذا األمر إال عن صدؽ إال عن إخالص يف الكالـ الذي طرحُو يف وصيتو وىو 
  يعلم بأف ىذه الوصية سُتقرأ يف كل مكاف ستُنشر وُتًتجم إىل ـبتلف اللغات.

ـ بكلمة للسيد اػبميٍت رضواف اهلل تعاىل عليو، الكلمة اليت قاؽبا يف لكن قبل أف أهني الكالـ أهني الكال
أوؿ الوصية وىي سبثل مدرستُو العرفانية، كلمة قصَتة ىذه اؼبدرسة، ىذه اؼبدرسة عرفانية مدرسة زبتلف 
يف أبعادىا ويف خطوطها عن مدرسة ابن عريب وحىت عن اؼبدرسة العرفانية الشيعية اؼبعروفة، ماذا قاؿ؟ 

قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: إين تارٌؾ فيكم الثقلُت كتاب اهلل وعًتٌب  -ابتدأ أوؿ ما ابتدأ 
ىذا أوؿ كالـ يف الوصية ٍب قاؿ: اغبمُد هلل  -أىل بييت فإهنما لن يفًتقا حىت يردا َعَليَّ اغبوض 

اعبماؿ واعبالؿ ىو فيهم، وىذا كلُّ  -وسبحانك اللهم صلي على مػَُحمَّد وآلو مظاىر صبالك وجاللك 
على مػَُحمَّد وآلو مظاىر  -ىو ؾبمل ما كتبو السيد اػبميٍت يف كتابو شرح دعاء السحر، ىذه الكلمة 

وخزائن أسرار كتابك الذي  -ىذه عنواف موجز لِػَما جاء يف كتابو شرح دعاء السحر  -صبالك وجاللك 
كتابو مصباح اؽبداية إىل اػبالفة والوالية، اػبالصة اليت ىذه خالصة ل -ذبلى فيو األحدية جبميع أظبائك 
كلُّ حروؼ االسم األعظم  -حىت اؼبستأثر منها الذي ال يعلمُو غَتؾ  -ىبلص الكتاب إىل ىذه النتيجة 

ىذه السطور القالئل ربدثنا عن  -واللعنُّ على ظاؼبيهم أصل الشجرة اػببيثة  -عندىم حىت اؼبستأثر 
حينما نتصفح كلمات العرفاء  ٍت وعن عرفاف السيد اػبميٍت رضواف اهلل تعاىل عليو.منهج السيد اػبمي

فالبد أف نستحضر ىذه اغبقيقة أننا أماـ أُناس ليس معصومُت مثل ما قاؿ السيد اػبميٍت بأف ىذا األمر 
ع وقد يػُخد  ،قد انطلى عليو بػخصوص أشخاص يػمكن لإلنساف يف بعض األحياف قد تنطلي عليو فكرة

وقد يبنػي عليها بناًء طوياًل عريضًا وقد ال يلتفت ويػموت وىو غَت ملتفت إىل ذلك، ما ىو العالج وما 
ىو األماف؟ األماف أىل البيت كل شيء يػمر علينا يف الفكر يف العقيدة يف الشريعة يف الدين يف أي باب 

طينا األماف، صماـ األماف إين من أبواب الػحياة البد أف نعرضُو على أىل البيت، ىذا ىو الذي يُع
 ألماٌف ألىل األرض وأماٌف ألىل السػماء ىؤالء ىم أئمتنا صلواُت اهلل وسالمُو عليهم أجػمعُت.
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من مطبعة مؤسسة الوفاء بَتوت لبناف، الػحادثة  81الػحادثة الػمذكورة يف بػحار األنوار ىذا ىو الػجزء 
سوؼ الػمعروؼ أبو إسحاؽ الكندي يػمكن أف تراجعوىا التػي حدثت يف زمن اإلماـ العسكري مع الفيل

إن إسحاق الكندي   -موجودة قضى شطرًا طوياًل من عمره يػجمع تناقضات القرآف  588صفحة: 
وشغل نفسُو بذلك وتفرد بو فـي  ،كان فيلسوف العراق فـي زمانو أخذ فـي تأليف تناقض القرآن

و دخل يومًا على اإلمام الـحسن العسكري فقال لو وأن بعض تالمذت -متفرغ لػهذا األمر  -منزلو 
يبػحث  -اإلمام: أما فيكم رجٌل رشيد يردُع أستاذكم الكندي عّما أخذ فيو من تشاغلِو بالقرآن؟ 

فقال التلميذ: نـحُن من تالمذتو كيف يـجوز مّنا االعتراض عليو فـي ىذا أو فـي  -عن التناقضات 
سنة يف ىذا الػموضوع واإلماـ اآلف ُيكلم تلميذُه  71أكثر من  الػمذكور بأف الكندي قضى -غيره؟ 

ـُ العسكري  - فقال أبو مـَُحمَّد -سنة من البػحث قاـ بػها الكندي  71بعد  أتؤدي إليو ما : -اإلما
فإذا  ،ألقيو إليك؟ قال: نعم، قال: َفِصر إليو وتلطف فـي مؤانستو ومعونـتو على ما ىو بسبيلو

فإذا وقعت األُنَسو فـي ذلك فقل قد حضرتني  -يعنػي أعنُو يف كتابو  -وقعت األُنَسة فـي ذلك 
 :فقل لوُ  -سيطلب منك  - مسألة أسألُك عنها فإنو يستدعي ذلك منك

ىو ماذا يريد أف يُثبت؟ يريد أف يُثبت بأف ىذا القرآف ليس من  - أن أتاك ىذا الـمتكلم بـهذا القرآن
 -أيًّا كاف  - أن أتاك ىذا الـمتكلم بـهذا القرآن :فقل لوُ  -لو كاف من اهلل لَػَما كاف فيو تناقض اهلل، 

ىل يـجوز أن يكون ُمرادُه بـما تكلم بو منو غير الـمعاني التي قد ظننتها أنك ذىبت إليها؟ فإنُو 
عقل والقضية منطقية ألنُو رجٌل يفهم، ألف الكندي يفهم فيلسوؼ صاحب  -سيقول إنُو من الـجائز 

فما يدريك لعلُو قد أراد غير الذي ذىبت  :فإذا أوجب ذلك فقل لوُ  ،ألن الرجل يفهم إذا سـمع -
فتكون واضعًا لغير معانيو، فصار الرجل إلى الكندي وتلطف إلى أن ألقى عليو ىذه  ،أنت إليو

ك مـحتمالُ فـي اللغة وسائغًا فـي الـمسألة فقال لو: أِعد َعَلّي، فأعاد عليو فتفكر فـي نفسو ورأى ذل
أقسمُت عليك إال أخبرتني من أين لك؟ فقال: إنُو شيٌء َعَرَض بقلبي إىل أف يقوؿ:  - النظر

وال من بلغ ىذه الـمنزلة فعرِّفني من أين  ،فأوردتُو عليك، فقال: كال ما مثلُك من اىتدى إلى ىذا
وما   -جئت بو من الػمكاف الصحيح  - لك ىذا؟ فقال: أمرني بو أبو مـَُحمَّد، فقال: اآلن جئت بو

يف أكثر  - ثم أنو دعا بالنار وأحرق جـميع ما كان ألّفوُ  ،كان ليخرج مثل ىذا إال من ذلك البيت
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سنة وىو يػجمع تناقضات  71على ىذه الغفلة، أكثر من سنة، تأٌب لإلنساف غفلة ويبنػي  71من 
القرآف غفل عن ىذه القضية، اإلماـ قاؿ لػهذا التلميذ قل لُو من قاؿ بأف ىذه الػمعاين التػي أنت 
تستخرجها من القرآف وتقوؿ متناقضة بأف ىذه الػمعاين ىي التػي يقصدىا الذي صدر عنُو القرآف من 

آخر، ىذا االحتػماؿ وارد عقاًل، إذا كاف ىناؾ احتماؿ الدليل إذا وقع يف  قاؿ؟ ربػما ىو يقصُد معنػىً 
أكثر من احتماؿ َبُطَل الدليل واللغة قابلة ألف يكوف فيها أكثر من احتماؿ، فهذا االحتماؿ الذي 

ال يػمكُن احتملتُو أيها الكندي ربػما الذي جاء بالقرآف، أيًّا كاف من اهلل أو من النبػي يريُد معنػًى آخر أ
 .ىذا؟ إذا كاف يػمكن ىذا إذاً ىذه النظرية كلها فاشلة

نفس القضية، نقوؿ بأف ىذا الكالـ الذي جاء بو ابن عريب من قاؿ بأنو ىو يوافق اغبقيقة؟ يبكن أف 
يكوف موافقًا للحقيقة ويبكن أف يكوف ليس موافقًا للحقيقة، ؼباذا إذاً ال نلجأ إىل قوؿ ىو يوافق اغبقيقة 

قوُؿ أىل البيت؟ وإذا كاف عند ابن عريب أو عند اعبن األزرؽ أيًّا كاف عندُه قوؿ يوافق أىل البيت  وىو
كبُن نقبلُو من ابن عريب ومن غَت ابن عريب إذ ال خصوصية ال البن عريب وال للجن األزرؽ يف ذلك، 

 من ىذا البيت.  أئمتنا قالوا بأنو ما من حّق يف أيدي الناس إال وىو قد خرج من علّي قد خرج
 ارقُ ـــــــــــــــم ســـــــهــــــنــــو مــــهــوإال ف  من جاء بالقول البليغ فناقٌل عنهم 

 والنبػيُّ جػمع بُت مسبحتيو ىكذا حينما قاؿ تركُت فيكم كتاب اهلل وعًتٌب أىل بيتػي.
 صامٌت وىم الكتاُب الناطقُ  ىو  ـو  ـــــــو إال أنــــلَّــــــاب الـــــتـــــاووا كــــــسـ

 صلوات اهلل وسالمو عليهم أجػمعُت. ىذا الكتاب صامت ... ىذا ىو القرآف، ىذا قرآننا.
الكايف الشريف أَجلُّ كتاب إنُو كتاب آؿ مػَُحمَّد، ىذا ىو الكافػي الشريف، كتاٌب من أدرؾ ما فيو فإف 
قلبو يهفو إليو، ىنا حديُث آؿ مػَُحمَّد أيها الباحثوف عن الػحقيقة ىنا الػحقيقُة، أيها الباحثوف عن 

ب أف األرض ال تػخلو من حجة، حديث العرفاف ىنا العرفاُف ىنا آؿ مػَُحمَّد، ىذا ىو الػجزء األوؿ با
قصَت لن أطيل عليكم الكالـ، حديث قصَت أجػمُع فيو كل ما تقدـ، أليس ىو من الكافػي؟ ىذا 

 -عمَـّار عن أبي عبد اهلل عليو السالم قال: سـمعتُو يقول بن  عن إسحاقحديٌث كافػي من الكافػي: 
لػماذا يا أبا عبد  -قال: سـمعتُو يقول: إن األرض ال تـخلو إال وفيها إمام  -ماذا يقوؿ أبو عبد اهلل؟ 

لػماذا أيها  -إنَّ األرض ال تـخلو إال وفيها إمام  -عّمار يػحدثنا عن الصادؽ بن  اهلل؟ إسحاؽ
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 - كيما إن زاد الـمؤمنون شيئًا ردىم وإن نقصوا شيئًا أتـّمُو لـهم -الصادُؽ الػُمصدؽ، ماذا يقوؿ؟ 
إن األرض ال تـخلو إال وفيها إمام كيما إن زاد الـمؤمنون شيئاً  -ىو ىذا الػميزاف، الػميزاف ىو ىذا 
ىذا ىو عرفاننا وغَتُه ىراء إي واهلل، ىذا ىو عرفاننا، العرفاُف ىنا، . ردىم وإن نقصوا شيئًا أتـّمُو لـهم

 الػحقيقة ىنا عند مػَُحمَّد وآؿ مػَُحمَّد وغَُت ذلك ىراء. 
بقيت عندنا بقية وىي تتمة غبديث يـو أمس يف معرفة إماـ زماننا صلوات اهلل وسالمُو عليو، والوقُت 
وقٌت ؿبَت اغبقيقة، الباقي من الوقت ال ىو بالكثَت وال ىو بالقليل فألجل أف ال ىبـر البحث أتوقف عن 

ـ زماين صلواُت اهلل وسالمُو تتمة الكالـ إىل يـو غد حىت أتػّم كالمي من حيُث انتهيت يف معرفة إما
عليو، لذلك أختُم حديثي عند ىذه النقطة وبػهذا نكوف قد أتػممنا البحث يف أجواء ابن عريب ويف 
أجواء الػمدرسة العرفانية الشيعية ربػما نتناوؿ بعضًا من ىذه الػجهات يف برامج أخرى إف بقينا أحياء 

و عليو، إذًا البقية من ىذا الػحديث من العنواف الػخامس ووفقنا لػخدمة أشياع القائم صلوات اهلل وسالم
إف شاء اهلل يف يـو غد أحاوؿ أف ألػملم أطرافها بقدر ما أتػمكن وإذا كاف ىناؾ مػجاؿ أف نشرع يف 
العنواف السادس وىو الوصاؿ ألف الربنامج قد طاؿ بعض الشيء وأنا ال أريد أف أطيل كثَتاً وأف أسهب  

موضوع أحاوؿ أف ألػملم أطراؼ الػحديث يف الػَمَلّف الػَمهَدوّي ألجل أف أختصر الوقت كثَتاً يف ىذا الػ
بن  على الػمشاىدين وعلى منتظري إماـ زماننا صلوات اهلل وسالمُو عليو ولكن أقوؿ كما قاؿ الكميت

د األسدي زيبن  زيد األسدي رضواف اهلل تعاىل عليو آخر كلمات ينقلها الػمؤرخوف كاف يرددىا الػكميت
هَن أَرادَ اهللَ بَدَأَ بِكُن، وَهَن وَحَّدَهُ قَبِلَ }وبعدىا فارقت روحو الدنيا آؿ مػَُحمَّد، آؿ مػَُحمَّد، آؿ مػَُحمَّد 

يا وجو اهلل الذي إليو يتوجو األولياء سيدي يا صاحب الزماف ِبَك  {عَنكُن، وَهَن قَصَدَهُ تَوَجَّوَ إلَيكُن
ا ابن رسوؿ اهلل أغثنػي فأنت غايتػي ومرادي صلوات اهلل عليك، أما أنتم يا صلنػي عنك ال تقطعنػي ي

منتظريو، أما أنتم يا من جعلتم آمالكم يف طريق ىداه أسألكم الدعاء جػميعًا ودعائي لكم بالتوفيق وأف 
 يػجمعنا سبحانُو وتعاىل تػحت راية الزىراء يف الدنيا واآلخرة يا زىراء، يف أماف اهلل.

  لخميسا     
 1432شوال  2 
 1  /9  /2011 
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 وفي الختام :
وىـذا المطبـوع 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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